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Üç bin kişiye Aşure dağıtıldı
G e ç en Cumar te si
günü Bursa Osmangazi
ve Kırcaali Belediyeleri
Aşure Günü düzenlediler. Tatlı yiyeceği yüzlerce Kırcaaliliye bizzat
Belediye Başkanı Hasan Azis ve Osmangazi
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Sezer
kendi elleriyle dağıttılar. Gerek Hristiyanlığa,
gerekse Müslümanlığa
ve de herhangi bir başka dine ait insanları bir
araya toplayan gelenek Kırcaali’nin hoşgörü simgesine dönüştü.
Aşure bayramı yeni
pazarda resmi törenle
açıldı. Açılışta daha kardeş belediyeden gelen
heyet, Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova, Bulgaristan Müslümanları
Yüksek Şura Başkanı
Şabanali Ahmed, Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmed ve Papaz Petır

Eski bir Çin hikmeti diyor ki, geçmişle geleceğin arasında tek fark

Müh. Hasan Azis
Kırcaali Belediye
Başkanı

Инж. Хасан Азис
Кмет на Община
Кърджали

Tüm Kırcaalililerin Yeni 2011
yılını kutlar, sağlık ve mutluluklar
dilerim.
ЧЕСТИТА НОВАТА 2011 ГОДИНА

www.kardjali.bg

HÖH

Kırcaali İl ve İlçe
Teşkilatı
Garena yer aldılar.
İlk söz verilen Sayın
Ahmed Aşure kelimesinin on türlü yiyecekten yapılan aş manası taşıdığını izah etti.
İnsanlığın ikinci atası
Nuh Aleyhisselam’ın
tufan koptuğu sırada

gemide kalan yiyeceklerden meydana getirilen aşure geleneğinin
her dine hitap ettiğinin
altını çizdi. Din adamı
Aşure’yi “Hepimiz bir
geminin yolcusuyuz.
Bu geminin adı Bulgaristan. Bu yolculkta tor-

bamızda ne varsa, paylaşmamız gerekiyor”,
şeklinde değerlendirdi
ve bu anlamında idrakiyle bizleri daha ileri
bir noktaya taşımasını
temenni etti.
Papaz Petır geleneksel
Devamı 4’de

Yıl sonu bilançosu Alternatifin adı-YOK!

Haşim SEMERCİ

İSSN 1313-6925

şimdiki zamandır. Asıl
önemli olan işte o şimdiki zaman. Buda’nın
da sözleri var “Geçmişte yaşama, geleceği hayal etme, şu ana
konsantre ol” diye.
Lafı fazla gevelemeyelim de konuya geçelim. 2010 yılında olup
bitenlere bir göz atalım.
Devamı 6’da

Durhan ALİ
Geçmiş yılların bu kış
aylarında Rodop köy-

leri fıkır fıkır kaynıyordu. Tütün alım-satım
kampanyası bütün
hızıyla sürüyordu. Ve
satılan ürünün ardından hesap kitap yapılıyordu. Kim işine canı
gönülden baktıysa sonunda yüzü gülüyordu.
Bu tebessüm yıldan
yıla Rodop köylüsünün
Devamı 6’da

Областен и Общински Съвет на ДПСКърджали

Yeni 2011 yılınızı tebrik eder
hayırlara vesile olmasını dileriz.
Nice nice mutlu yıllar!
ЧЕСТИТА НОВАТА 2011 ГОДИНА
www.dps.bg
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Kаdınlara uygulanan şiddetle mücadele
gününden haberiniz oldu mu?
Doç. Dr. Kasım Yunus

Geçen sayıdan devam
Şiddet yanlıları olan
bazı erkekler olayın ağır
geçim koşullarından
kaynaklandığını savunuyorlar. Hakikate biraz
daha yakın görünse de
bu husus yine de kabullenemez, kanısındayım.
Gerçekten çok uzun bir
süreç olan aile hayatının her zaman ve sadece yağlı ballı cereyan
etmesi imkansızdır. Zaman zaman eşler türlü
zorluklarla yüz yüze gelebilirler ve de geliyorlar.
Bilhassa içinde bulunduğumuz ve benzer kriz
dönemlerinde binlerce
aile maddi ve manevi sıkıntılarla boğuşuyorlar.
Dolayısıyla bunlardan
oluşan sorunlar bazen
aile ilişkilerini ve huzuru kötü olarak etkileyebilirler. Bu da normal
sayılır. Çok maalesef
şiddet taraftarı erkekler
ailelerinin yaşadıkları sıkıntıların ağır faturasını
hanımlarına kesiyorlar,
onları dil, takaza, dayağa maruz bırakıyorlar.
Bunun sadece haksızlık
değil, hainlik ve alçaklık
olduğuna inanıyorum.
Objektif şartları şiddetle
ilgili esas neden olarak
göstermek bu kişilerin

kendilerini affettirmek,
savunmak için kullandıkları bir husustur. Diğer
yandan bu davranışlar
erkeklerin aile reisleri
olarak zayıflığına, beceriksizliğine bir göstergedir. Tekrar altını çizerek
kaydetmek istiyorum ki,
olayın temelinde kişilerin
kötü karakterleri, tutucu
zihniyetleri yatmaktadır.
Ailede hiçbir, ama hiçbir
problemin asla şiddet
gerektirmediği kanaatindeyim. Hoşgörü, iyi niyetlilik, doğru anlayış ve
davranış hakim olduğu
takdirde tüm sorunların
iyilikle, en hafif bir baskı
dahi kullanmadan tatlıya
bağlayarak çözümlenebileceğini düşünüyorum.
Bazen erkek kesiminin
bazı temsilcileri hiçbir
mantığa sığmayan, normal beynin sindiremeyeceği davranışlarda bulunuyorlar. Sevdiği kızları
kazanmak ve hayatlarına
girmeleri için her şeye
başvuruyorlar çiçekler,
çeşit hediyeler sunuyorlar ve daha birçok benzer vasıtalar kullanıyorlar. Tabii bu hiç de kötü
değil, bilakis takdir edilecek bir davranış. Burada
büyük sorun daha sonra
da yani evlilik hayatında
da erkeğe yakışır bir
tarzda hanımlarımıza

karşı sevgi ve saygımıza
sadık kalmamız. Çünkü
bu hayatımızda riayet
edeceğimiz en önemli
ilkelerden biridir. Annelelerimiz, hanımlarımız ve
kız kardeşlerimiz eşlerinin azarını, takazasını,
hakaretini, tehdidini, tokadını değil onların tatlı
dillerini, nezaketini hak
ediyorlar.
Konu ile ilgili çok önemli ve daima göz önünde
bulundurmamız ve üzerinde düşünmemiz gereken başka bir hususu da
kaydetmek gerekir. Şimdi çok özel bir zamanda
yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem hayatın

“СТРОИТЕЛСТВО И
РЕМОНТ” ЕООД
КЪРДЖАЛИ
ИЗВЪРШВА:
строителство на обществени
производствени жилищни сгради
строителство и ремонт на пътища и
тротоарни настилки
строително-ремонтни работи
бояджийски облицовъчни мазилки
заготовки и монтаж на арматура
ПРОИЗВЕЖДА:
асфалтови смеси, бетонови и варови
разтвори
6600 Кърджали, бул. „България” 53

“ОЛМЕНА” ООД
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
15 МЕСТА
16 МЕСТА
25 МЕСТА
35 МЕСТА
40 МЕСТА
45 МЕСТА
55 МЕСТА

тел.: 0361 / 6 67 45, GSM: 0887961213; 0887 331 352

her alanlarında varılan
çok farklı boyutları ile
bundan yüzyıl öncesi ile
değil, 10-15, 20 yıl öncesi ile zor kıyaslanabilir.
Örneğin, kadınlar toplum
hayatının her alanlarında
çok önemli yer almaktadırlar ve mükemmel bir
güç olduklarını çoktan
kanıtladılar. Biyolojik ve
fizyolojik hususiyetleri
çerçevesinde onlar insan faaliyetlerinin her
dalında üstün başarılara
imza atmaktadırlar. Dolayısıyla kadınlar dışında
ailenin ve toplumun kalkınması zaten düşünülemez.
Aynı zamanda, biri
evde, mutfakta, diğeri
de dışarıda (tarlada, fabrikada vb.) iş yerlerinde
olmak üzere kadın günde iki iş nöbeti icra eden
varlıktır. İşte bu kadın,
gösterdiği aşırı gayrete,
çabalara ”minnettarlık
ifadesi” olarak eşlerinden şiddet görüyor.
Bunu en büyük nankörlük ve hainlik olarak nitelendirebiliriz. Kapsamlı

olarak yüz binlerce kadına uygulanan bu insanlık
dışı davranışa daha fazla tahammül edilemez.
Dolayısıyla 25 Kasım
davası haklı ve insancıl
dava olarak bu adaletsizliği, cinayeti ortadan
kaldırmayı amaçlamaktadır.
Hayatımızın objektif
bir süreç olarak akışı ve
diğer taraftan toplumu
oluşturan tüm insanların
(cinsiyet, etnik mensubiyet vb. farkına bakmaksızın) eşit haklı özgür vatandaşlar olarak normal
koşullar içinde yaşama
gereksinmeleri şunu
talep eder. Çağımızda
aile bireyleri arasındaki
ilişkiler babalarımızın,
dedelerimizin veya daha
uzak geçmişte yaşamış
ecdatlarımızın bıraktıkları negatif ananeler ışığında değil, zamanımız
medeniyetlerinin ve kültürünün talepleri, ilkeleri
doğrultusunda gelişmelidir. Bunu doğru anlamamız ve bu objektif sürece yardım etmemiz he-

pimizin büyük görevimiz
olduğuna inanıyorum.
Çünkü o tüm insanların
yararına uygundur.
Kadınlara yönelik şiddet
olayların, kapsamı, boyutları, verdiği zararlar,
oluşturduğu ek problemleriyle son derece ciddi
toplum sorunu olduğu
tartışılmaz bir gerçektir.
Böyle çirkin bir gerçekle ancak hiç aralıksız,
gelişigüzel değil amaca yöneltili, çok taraflı
programla SİSTEMLİ
olarak çalışma sayesinde beklenen başarılara
ulaşılabilir. Her şeyden
önce yasalar doğrultusunda devletin kadın
haklarını koruyacak ve
onların toplum hayatına daha etkin katılma
imkanlarını sağlayacak
yasalar kabul etmesi
gerekir. Burada hemen
şunu da ilave etmek
önemlidir. Mesele sadece yürürlükte bulunan
yasalar değil, daha çok
onların icra edilmesidir.
Ülkemizde genel olarak
(sadece bu konu ile ilgili
değil) en büyük zorluklar,
sıkıntılar yasaların icra
edilmemesi nedeniyle
yaşanır. Diğer taraftan
eğitim kurumlarının genç
neslin en küçük yaştan
yetişkinliğe dek kız kardeşlerine, annelerine,
ninelerine yardım, sevgi, saygı ruhunda eğitilmeleri doğrultusunda
programlı çalışmalarına
çok önem verilmelidir.
Bu çok özel sorunla ilgili
mücadelede erkekler de
dahil olmak üzere kadınların daha dirençli, daha
amansız, daha uzlaşmasız olarak katılmalarının
bir başka etkisi ve büyük
katkıları olacağını düşünüyorum.
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Remzi Osman: Çiğnenmek istenen haklar savunulmalı
Geçen hafta yeni Seçim Yasası mecliste
ikinci görüşülmesinden
sonra çoğunluk (GERB,
Ataka) tarafından kabul
edildi. İktidar partinin
sunduğu ve ATAKA’nın
desteklediği değişikliklerin seçim turizmini, oy
satın alma pratiğini ve
seçmenlerin oyunu kontrol etme yöntemi olarak
düşünüldüğü açıklandı. Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin Parlamento
Grup Başkan Yardımcısı
Remzi Osman kanunun
hazırlanmasıyla görevli
komisyon üyesi olarak
Kırcaali Haber gazetesine şöyle değerlendirme yaptı: “Yeni Seçim
Yasası’nın yürürlükte
olan birkaç ayrı seçim
kanununun birleşmesiyle meydana gelip onu ne
basit, ne de şeffaf yapıyor. Tam aksine, seçim
sürecini zorlaştırıyor.

Çoğunluk bununla, bazı
belediyelerde seçimleri önceden kazanıp oy
kullanma hakkını kendi
lehine etkilemeyi amaçlıyor. Fakat bazı adaylar
yüksekten bakarak seçmenleri her zaman kendilerinden daha alçakta
gördükleri için cezalandırıldıklarını unutuyorlar.” Milletvekili, söz ko-

nusu projenin Yerel Yönetim Yasası’nda bütün
maddeleri değiştirmesi
açısından Bölge Politika ve Yerel Yönetim
Komisyonu tarafından
da görüşülmesi gerektirdiğini belirtti.
Remzi Osman devamla: “Seçim Yasası’ndaki
çoğu metinlerin
Anayasa’ya aykırı olup

Çiftçiler belediye arazisi satın alabilir
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Meclisi’nin
28 Ekim tarihindeki
oturumunda aldığı karara göre belediye artık arazilerini çiftçilere
kiralık verebiliyor ya da
satabiliyor. Böylece isteyen herkes evinin yakınında veya başka bir
yerde bulunan 10 dönüm araziyi gerek tahıl
bitkisi tarlasına, gerek
sebze veya meyve

bahçesine dönüştürebilir. Kırcaali Belediyesi bu uygulamayı 10
Ağustos’ta Mülkiyet ve
Tarımsal Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzere
geçerli kılmaya imkan
bulmuştur. Böylece
vatandaşlar küçük

arazileri tahıl bitkisi ve
çayır yetiştirmek şartıyla kiralayıp 5 sene
boyunca işleyebilirler.
Daha büyük yerleri ise
10 sene çok yıllık bitki
yetiştirmek amacıyla
kiralayabilirler. Fiyatlar
devletin dönüm başına
belirlediği arazinin kategorisine göre 1-15
leva arası değişebilir.
Bu konuda Kırcaali
Belediyesi’nin Ekonomi Politikası, Belediye

olarak metre karesi 10
veya 50 stotinka tutabilir. O halde fiyatlar
dönüm başına 100’den
500 levaya kadar çıkabilir”, diye açıklama
yaptı. 15-20 gün esnasında çeşitli yerlerden toprak almak için
belediyeye 50-55 kişi
talepte bulunmuş. Hüseyin Raim arazilere
gösterilen bu büyük
ilginin sebebini tütün
üretimine alternatif
arayan çiftçilere bir

İşleri ve Firmaları Denetimi Müdürlüğü’nde
uzman olan Hüseyin
Raim, “Satılan arazilerin şehirden uzaklığı, toprağın kategorisi, sulanan yer olup
olmadığı vs. özellikler
göz önünde tutularak
değeri biçilecek. Misal

fırsat olarak değerlendirdi. Bu bağlamda onların artık hayvan, bitki
ve meyve yetiştirmeye
yönelmeye çalıştıklarını belirterek, birçok
yerleşim yerlerinde
belediyeye ait uygun
arazilerin bulunduğuna dikkat çekti.

Bulgaristan’ın onayladığı bazı uluslararası
anlaşmalarla çelişkide
olduğu endişe ediliyor.
Seçim turizmi olarak adı
geçen durum aslında
son anda başka belediyede oyunu kullanma
kararı alan vatandaşları
ilgilendirir ve siyasi güçlerin kendi sorunudur”
dedi.
Sayın Osman, “Seçimden on gün önce birinin adresini değiştirip
oy kullanmasını doğru
görmüyor um. Fakat
son bir yılda mevcut ve
sabit adresin aynı olma

isteminin yurt dışında
bulunmuş olan vatandaşların seçim haklarını
çiğniyor. Çünkü bu şekilde onlar hiçbir yerde
oyunu kullanamıyorlar.
Bu ise Anayasa’ya ve
de bütün uluslararası normlara karşıdır.
Bulgaristan vatandaşları bunun için Avrupa
Birliği’nde haklarını arayabilirler. Çünkü onun
ana prensiplerinden
biri insan ve sermayelerin serbest hareketidir ve hiç kimse bunu
değiştiremez. Kutsal
seçim hakkının alındığı

yerde demokrasi bitiyor
ve başka rejim başlıyor.
GERB ve ATAKAlılar
bunu yapmaya çalışıyorlar. Onlar tarafından
öne sürülen yerel seçimlerde oy kullanacak
vatandaşlara ülkede 12
aylık ikamet etme zorunluluğu insan haklarına aykırı,” diye sözlerinin altını çizerek seçim
hakları elinden alınan
vatandaşların Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine başvurmalarını
tavsiye ediyor.

Kırcaali Haber

Kırcaali’de aşure konseri
Resmiye MÜMÜN
Zaman Gazetesi’nin
Kırcaali Bölge Temsilciliği ve Dialog - Bulgaristan Derneği bu sene
de Aşure günü dolayısıyla konser düzenlediler. Bunu Kırcaali
Belediyesi ve destekleyici firmaların katkılarıyla gerçekleştirdiler. Konser esnasında
Bulgaristan Türklerinin
büyük ses sanatçıları
Sunay Çalıkov, Orhan
Murad ve halk müziği
hocası Fahri Nur saz
arkadaşlarıyla bir birinden güzel şarkılarıyla
Kırcaalileri coşturdular.
Usta yorumcular gerek
Türkçe, gerek Bulgarca Rodop türküleri ve
modern parçalar seslendirdiler, seyircinin
gönlünü kazandılar.
Kültür evinde gerçekleşen etkinlik yaklaşık
400 kişiyi bir araya getirdi.
Konser için burada bulunan ZamanBulgaristan gazetesinin genel müdürü

Kamil Demirkaya seyircileri selamlama konuşmasında Aşure’nin
önemine değindi. O,
insanlığın ikinci atası
olan Hazreti Nuh Alleyhisselamdan kalma bir adet ve gelenek
olan Aşure’yi sadece
Müslümanların değil,

bütün insanlığın değeri olarak nitelendirdi. Aşure’nin birçok
yiyeceklerin bir araya
getirilerek meydana

bizleri burada bir araya
topladı”, diyerek Zaman yayınının genel
mesajını verdi.
Valilik adına konse-

gelmesinden dolayı
özünde insanlar arasındaki kaynaşma,
birleşme özelliği taşıdığına dikkat çekti. Tatlı
olmasından ise bir atasözünde “Tatlı yiyelim,
tatlı konuşalım” dendiği gibi sevgi ve muhabbete çağıran özelliğini
belirtti. Akrabalarla,
komşularla, dostlarla
beraber yenildiğini göz
önünde bulundurarak
paylaşma özelliğini de

re gelen Vali İvanka
Tauşanova’nın yardımcısı Asen Türdiev
organizatörleri ve tüm
Müslümanlar’ın Aşure
bayramını kutlarken,
bu tatlıdan olmasa bile
herkese her gün yiyecek olmasını diledi. Bu
bağlamda yerli devlet
ve iktidar adamlarını
emeklerini birleştirerek
hiç kimsenin aç kalmaması için çalışmaya
davet etti.
Konserde Mestanlı /
Momçilgrad/ Belediye
Başkanı Erdinç Hayrulla ve yardımcısı Birol
Köseömer, Karagözler
/Çernooçene/ Belediye Başkanı Aydın Osman ve Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer,
Kırcaali Belediyesi’ni
temsilen ise Başkan
Hasan Azis’in yardımcısı Elisaveta Kehayova hazır bulundular.
Aynı gün Romanya’dan
kardeş Mecidiye Belediyesi’nden
Kırcaali’yi ziyaret eden
bir heyetin temsilcileri
de konseri izlediler.
Konser çıkışı tüm izleyenlere Aşure yemeği dağıtıldı ve böylece
Aşure güzelliği yaşanmış oldu.

ortaya çıkardı. Fakat
en önemli özelliği olan
yardımlaşmaya davet
eden tarafını gösterdi,
çünkü Aşure yalnız yenilmez, mutlaka diğer
insanlara da dağıtılır.
Demirkaya, “Zaman
gazetesi Aşure’nin ruhuna sahip olduğu için

Kırcaali Haber
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“Arpezos-Kuzey” parkını “Ti Vi Bi” Konsorsiyumu inşa edecek
11 Aralık’ta, Belediye
Başkan Yardımcısı Müh.
Vasil Bobekov’un başkanlığındaki “ArpezosKuzey” Parkı İhalesi
Komisyonu, düzenlediği
ikinci oturumunda projenin inşaatını gerçekleştirecek olan şirketlerin
tekrar adaylığını koydukları belgelerini gözden
geçirdiler. Finale sadece
bir şirket kaldı, fiyat teklifi 5 950 000 leva olan
şirket ismi ise Dimitrovgrad Konsorsiyum “Ti Vi
Bi”dir.
Müh. Bobekov: “Geriye
kalan “Arpezos- Kuzey”
Birliği ve “Kırcaali 2010
– Parklar” şirketlerinin
teklifleri gözden geçirildikten sonra, asfaltlama
işlemlerinin çok olmamasına rağmen, ihale belgelerinde asfalt deposu
kiralama anlaşması eksikliğinden dolayı kabul
edilmeme kararı alındı”
dedi.
Sayın Bobekov, gelecek hafta belediye
başkanı ihaleyi gerçekleştirecek olan şirket ile
anlaşma imzalayacağı-

nı bildirdi. Eğer ihaleye
katılan diğer şirketler bu
karara itiraz etmezlerse
bu yılsonuna kadar parkı
inşa edecek şirket ile anlaşma imzalanabilir.
Bu karara itiraz etme
hakları olan diğer şirketlere de Komisyonun
karar protokolü gönderilecek. Bobekov’a göre,
eğer prosedürler yasal
sürecinde sona erir ise,
2011’in yaz aylarında
parkın inşaatı başlayabilir.
“Arpezos-Kuzey” parkı
İhalesi Komisyonu, Rekabeti Koruma Komis-

HÖH yeni seçim
yasasını protesto etti
Parlamentonun genel oturumunda görüşme sırasında seçim yasası kapsamında, ''yerel seçimlerde
oy kullanacak vatandaşlara ülkede 12 aylık ikamet
koşulu'' getirilmesi tepki uyandırdı.
Muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPSHÖH) partisi milletvekilleri, kararı protesto ederek,
salonu terk ettiler.
HÖH Başkan Yardımcısı Lütvi Mestan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''366 günlük ilgili yerleşim yerinde ikameti olmayan bir vatandaşın seçme hakkının
alınması ağır bir suç sayılır'' dedi.
Mestan, ''Yıllarca memleketine ayak basmamış
olan Dünya Bankası eski Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva'nın Bulgaristan'a getirilip başbakan
yardımcısı olabilirken, sıradan vatandaşlara ikamet
koşulu uygulanmasının kabul edilemez olduğunu''
vurguladı.
HÖH millet vekiller inden Çetin Kazak da,
''Bulgaristan'da vergi ödeyen vatandaşların, ister
burada, isterse yurt dışında yaşasın, Bulgaristan'da
yerel yönetim organlarını seçebilme hakkına sahip
olmaları gerektiğini'' savundu.
HÖH yetkilileri, iktidardaki GERB ve kendisine
koşulsuz destek veren milliyetçi ATAKA partilerinin
parlamento gruplarının oylarıyla yurt dışında yaşayan yaklaşık bir milyon Bulgaristan vatandaşının oy
kullanma hakkının elinden alındığını kaydettiler. İkamet koşulu getiren seçim yasasının HÖH tarafından
Anayasa Mahkemesi'ne götürüleceği bildirildi.
Ana muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP)
milletvekili Mihail Mikov, HÖH'ün gösterdiği sert
tepkiye destek verirken, ikamet süresinin Venedik
Komisyonu'nun belirlediği 6 aylık süreye indirilmesini istedi.

SİPARİŞ İÇİN TELEFON
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yonu Kırcaali Belediye
Başkanı’nın Ağustos
ayında çıkardığı parkın
ihalesini kazanan şirket
ile ilgili emirnameyi fes
ettikten sonra tekrar oturum gerçekleştirdi.
Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk ihaleye 4
şirket katılmış, bunlardan
“Arpezos- Kuzey” Birliği
ve Dimitrovgrad “Ti Vi
Bi” Konsorsyumu finale
kalmışlardı.

Belediye Başkanı’nın
emirnamesi ile “Arda
Stroy”, “Karaman”, “El.
İzgrajdane” ve “Simeks”
şirketleri tarafından oluşturulan “Arpezos- Kuzey”
Birliği kazanmıştı. Bu
birliğin teklifi Dimitrovgrad şirketinin teklifinden
230 000 Leva daha yüksekti.
“Arpezos-Kuzey” Parkı
inşaatı toplam 8 700 000
leva değerindedir. İnşaat
harcamaları ise KDV’siz
6 610 000 levadır. Avrupa Birliği “Bölge gelişimi”
Operasyonel Programı
tarafından finanse edilen
projenin sona erdirme
tarihi 21 Kasım 2011’dir.
Park toplam 320 dekarlık alandan 64 dekar
alanda yer alacak. Parkta lunapark; voleybol,
basketbol, tenis alanları,
dinlenme bölgeleri, amfi
tiyatro, şadravanlar, göl,
kafeteryalar vb. olması
öngörülüyor.

Üç bin kişiye
Aşure dağıtıldı
1. sayfadan devam
Aşure bayramını organize eden Osmangazi ve
Kırcaali Belediyesine
teşekkür etti. Ayrı ayrı
dinlerin temsilcileri tarafından diğer yerlerde
bir nevi moda şeklinde kutlanılan Aşure’nin
Kırcaali’deki gelenek
halinde idrak edilmesiyle daha nice nice yıllar
devam etmesini diledi.
Ayhan Sezer Kırcaalilere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar ’ın sıcak se lamlarını iletti. “Aşure
kardeşliğin, dostluğun,
paylaşmanın sembolü
olarak çok güzel bir geleneğimizdir. Geçmişte
Kırcaali Belediyesi’yle
ortaklaşa önemli projeler
geliştirdik ama bunlarla
yetinmeyip işbirliğimizi
daha da ileri götürmek
istiyoruz”, diye altını
çizdi ve gerçekleştirilen
Aşure’nin daim olmasını
diledi.
Hasan A zis konuşmasında “Aşure Günü
Sofya’da bir otelde gerçekleştiriliyorken, bu-

rada ise Kırcaali’nin en
güzel yeri olan Pazar’da,
halkıyla ve misafiriyle
hep beraberiz. İşte bu
yüzden Bulgaristan’da
gerçek Aşure Günü’nü
burada kutluyoruz, diye
belirtti. Sayın Azis bu yıl
3000 kişilik aşure hazırlanıp Kırcaali, Momçilgrad ve Cebel Belediyeleri de olmak üzere il
içerisinde dağıtılacağını
açıkladı. Başkan „Aşure
bütün dinden insanları
birleştiriyor, bu yüzden
bizim için çok önemli.
Organizasyona katılan
herkese teşekkür borçluyum, çünkü Aşure
hepimize zorluk içeren
anlarda birleşmemiz gerektiğini düşündürüyor”,
diyerek sözünü bitirdi.
Asıl
bayram
Osmangazi’nin aşçısı
Hacı Hikmet Cihanlı’nın
eseri olan aşurenin dağıtımıyla başladı. İki din
öncüsü adamların yan
yana kazan başına geçmeleriyle Kırcaali’deki
Aşure hoşgörü tufanı
estirdi.

Sayfa 4

Kültür Bakanı Yardımcısı
Dimitır Dereliev
görevinden alındı
Başbakan Boyko Borisov, sinema sektöründen
sorumlu Kültür Bakanı Yardımcısı Dimitar Dereliev’i
görevinden aldı.
Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), Kültür Bakanı
Vejdi Raşidov ile görüşmesinin ardından Dereliev’in
istifa dilekçesini hemen işleme koyan Borisov’un,
“Bu bakan yardımcısı ülkemizin sinema çevreleri ile
birlikte verimli çalışamadı. Sadece gerginlik yarattı”
diye konuştuğunu bildirdi.
Ülkenin en dar bütçeli devlet kurumlarından biri
olan Kültür Bakanlığına ekonomik kriz nedeniyle
başka bir bakan yardımcısı atanmayacağı, Bakan
Raşidov’un bundan sonra tek bir yardımcı ile çalışacağı belirtildi.
-”MİŞEL SKANDALI”Bulgar basını Dereliev’in görevinden alınmasını
ülkeyi bir aydır sarsan bir “sinema skandalına” bağladı.
İtalya’da yaşayan Mişel Bonev adlı Bulgar kökenli
kadın sinema sanatçısının, senaryo yazarlığı, yönetmenliği ve başrolünü üstlendiği “Elveda Anne” adlı
filmine Bulgar hükümetinin 330 bin avro destek vermesiyle ilgili tartışmalar Meclise kadar taşınmıştı.
Venedik Film Festivali’nin resmi gösterim programına giremeyen ve Bulgar sinema yetkililerince
“düşük kaliteli” olarak nitelendirilen filmin yönetmeni
Bonev’in, Kültür Bakanı’nın da içinde bulunduğu 40
kişilik bir heyeti İtalya’ya götürmesi ve masrafları
kendisinin karşılaması da tartışmaları alevlendirmişti.
Tartışmalarla ilgili hesap vermek üzere parlamentoya çağrılan Başbakan Borisov, olaydan dolayı “utanç
duyduğunu” bildirmişti.
Borisov, parlamentonun genel oturumunda yaptığı
konuşmada, “Mişel skandalından sonra kimi nereye
yolladığım konusuna daha çok dikkat edeceğim. Bu
kişilerin, böyle bir sebeple İtalya’ya gitmelerinden
dolayı üzgünüm. Bir kişi yerine 40 kişi gitti. İtibarımız
zedelendi” ifadesini kullanmıştı.
Kültür Bakanı Raşidov ise “Aslında Başbakan Borisov sadece İtalya’ya gitmeme üzüldü. Kültür bakanı
olarak benim bulunabileceğim yer bir traktör fuarı olamaz, ancak kültür çevreleri olabilir. Neticede
adam öldürmedik, suçsuzuz” diye kendini savunmuştu.

Hasan Azis siyaset okulunda konferans verdi

Resmiye MÜMÜN

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Hasan AZİS
Müh. Hasan Azis, 9
Aralık’ta Pravets kasabasında gerçekleştirilen
Siyaset Okulunda özel
konuk olarak konferans
verdi. Tüm siyasi partilerden genç siyasetçilerin eğitim kursunda
parti üyeleri, milletvekilleri, valiler, belediye
başkanları, belediye
meclisi başkanları yer

aldı. Kırcaali Belediye
Başkanı’nın konferans
konusu “İletişim: Bölge
Meclisleri - Parti Merkezleri, Bölge Yönetimi – Merkez Yönetim”.
Seçim yasası, belediye
meclisi üyelerinin azaltılması için yasa tasarısı, 500 kişiden az yerleşim merkezlerinde
muhtar seçilmemesi
gibi konular büyük ilgi
topladı. Salonda Bölge
Yönetimi Meclis Komisyonu Başkan yardımcısı da vardı.
Müh. Hasan Azis, o
dönemde Vali Yardımcısı olarak görev aldığı
Siyasetçiler Okulunun
2002 mezunlarındandır.
KH
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Sayfa 5

Kırcaalili üniversiteliler gelecekleri hakkında ne düşünüyorlar
Kırc aali’den Özkan Bayram Plovdiv
Üniversitesi’nin „Lüben Karavelov” Şubesi’nde
Yabancı Dil - Almanca ile İlkokul Pedagoji
Bölümü’nde 2. sınıfta okuyor. Kendisi Üniversiteliler Bayramı’nda Kırcaali Haber okurlarına şu
mesajı verdi:

- Umut ediyorum ki, yüksek eğitimimi bitirince ihtisasım üzere göreve başlarım. Gerçekten
ilk bakışta bu umutsuz görünüyor sanki. Şimdi
piyasa bir sürü işsiz öğretmenlerle dolu. Fakat
ben inanıyorum ki, insan çaba gösterirse her
şeyi başarabilir. Öğretmenlik çok güzel, kutsal
bir meslek, çünkü gençlerin yetiştirilmesi çok
önemli. Son zamanlarda eskiden öğretmenlere duyduğumuz sevgi, saygıyı toplum olarak
yitirmeye başladık. Bence bu durum biraz irade gücü ve eğitim sisteminin daha kati kurallara
bağlanmasıyla düzelebilir. Aslında köylerde halkın resmi dil Bulgarca’yı kasabalara oranla daha
az kullanması yüzünden en iyi öğretmenlerin bu
okullara gitmesi yararlı olacaktır. Meselâ ben
annemi küçük yaşta kaybedince 4.sınıfa kadar
nine ve dedemin yanında kalıp Boyno okulunda
okudum. On öğretmenden sekizi Türk’tü ve en
çok konuşulan dil Türkçe idi. Yanlış anlamayın,
ben Anadili’mi çok seviyorum ama Bulgar Dili’ni
de iyi bilmek zorundayız. Bunun için de köylere
giden öğretmenler titizlikle seçilmeli diye düşünüyorum. İnanmak istiyorum ki, ileride öğretmenlik
mesleği böyle fedakâr öğretmenlerin sayesinde
tekrar saygınlığını kazanacak. İnşallah, bizler bu
tür öğretmenlerden olacağız.

N ev i n Yu su f , 2 3 ya ş ın d a. Pl ovd i v
Üniversitesi’nin Kırcaali Şubesi’nden pazarlama
üzere eğitimi var. Şimdi “ İşletme” Bölümü’nde
mastır programı görüyor. O da geleceğine dair
fikirlerini bizimle paylaştı:
-Hepimiz daha güzel, daha aydın bir gelecek
için nice zorluklarla okumaya çalışıyoruz. Çünkü
ileride Bulgaristan’ın hayat standardının yükseleceğine ve bizleri daha mutlu ve umutlu günlerin
beklediğine inanıyoruz. Şu anda özellikle Kırcaali
bölgesinde iş imkânları çok kısıtlı ama bu durum

her kişiye göre değişebiliyor. Mesela düşünceleri,
kendini ifade etme tarzı çok önemlidir. Bir kişi iş
görüşmesine gittiği zaman onun davranışında
en ufak ayrıntı bile olumlu veya olumsuz cevap
almasına etki yaratabilir. Kendi başına yüksek
eğitim diploması hiçbir şey ifade etmez aslında.
Bence insanın kişiliği ve genel kültürü ön planda
tutulur. Selam vermesi bile. Yani insanlarla iletişim kurabilmesi lazım.
Fakat ben böyle bir günde üniversitelilerin bayramını kutlamak isterim. Her birilerine başarılı
olup istediklerine ulaşmalarını dilerim. En önemlisi eğitimlerini tamamlasınlar ve neticede kendilerini realize edebilsinler. Tabi ki, biraz zorluk olacak. Mesela ben ilk yıl çok zorlanmıştım, çünkü
üniversite okulunu başka türlü hayal ediyordum.
Düşünün ki, bir hafta boyunca sabahtan akşama
kadar aynı dersi okuyorsun. Diğer okullarda nasıl
olduğunu bilmiyorum, ama tahmin ediyorum ki,
Sofya, Plovdiv ve Blagoevgrad gibi uzak şehirlerde yaşadıkları için okutmanlar bu uygulamayı
yapılıyorlar. Lektörlerimizin işi de kolay değildi.
Bütün ders programını bir veya iki haftada vermek zorunda kalıyorlardı. Ardından da sınav tarihi belirleniyordu. Zamanla bu rejime alıştık ve
sadece gerekli malzemeyi öğrenmemizin yeterli
olduğunu anladık. Çünkü gereksiz ayrıntılara
takılmanın bir anlamı yok. Zaten ikinci sene bir
restoranda garson olarak çalışmaya başladım
ve hala devam ediyorum. Bakolorya (Bakalavır)
diplomamı daha dün resmi törenle elime aldım,
umarım ihtisasım üzere iş bulurum.

Altı yıldan beri burada ikamet eden Kirkovolu 21 yaşındaki Emiliya Dimitrova da Plovdiv
Üniversitesi'nin Kırcaali Şubesi’nde okuyor. Onun
ihtisası da İlkokul Pedagojisi, seçtiği yabancı dil
ise İngilizce. Bakalorya eğitimini bitirince aynı
yönde mastır programı yapmak istiyor.
Hayatını öğretmenliğe adamaya karar vermiş,
çünkü çocukları çok seviyor. Genç kız kariyeri hususunda geleceğinden umutlu. „Okulumu bitirince hemen bir okulda işe başlamak istiyorum. Köy
veya kasaba okulu olması önemli değil. Önemli
olan çocuklarla birlikte olmam ve edindiğim mesleğin pratiğini yapmam”, diye altını çizdi.

Asiye İzzet, Plovdiv Üniversitesi'nin Kırcaali

Şubesi’nde 3. sınıfta Turizm okuyor. 2008 akademik yılında açılan bu ihtisası seçmiş, çünkü
bölgemizde turizmin gelişeceğine bol imkanların
olduğuna inanıyor. Perperikon, Tatul, Taş Düğün
gibi tarihi kültür zenginlikleri, doğa harikalarını
örnek gösterdi.
Fakat bu gibi yerlerin daha büyük reklama ihtiyacı olduğunu belirtti. Çünkü genç kıza göre
gerek yabancılar, gerek yurt içinden buraları
bilmeyen kişiler bizleri küçümsüyorlar ve Kırcaali bölgesinde böyle güzelliklerin var olduğuna
inanmıyorlar. Yüksek eğitimini mastır programıyla
tamamlamayı düşünüyor. Asiye tüm öğrencilerin
gelecekte de Üniversiteliler Günü’nde oldukları
gibi genç ruhlu, güzel ve mutluluk dolu kalmalarını istiyor. Tabi ki, en önemli noktanın başarı
olduğuna dikkat çekti.

22 yaşındaki Müren Halibram aynı yüksek
okulda 2. sınıfta İlkokul Pedagojisi okuyor. Yabancı dil Almanca. Gelecekte öğretmenlik yapmayı düşünmüyor. Zaten bu ihtisasın kendi seçimi olmadığını belirtti, çünkü o Varna’da ekonomi
üzerine yüksek eğitim almayı istiyormuş. Fakat
bu mümkün olmayınca annesinin tavsiye ettiği
bölüme kaydolmuş.
Müren şimdi bu durumu genel kültürünü genişletmek açısından fırsat biliyor. Burada özellikle
resmi dil Bulgarca’yı iyi öğrenmeyi amaçlıyor. Delikanlı, kendimize güvenip hayatta başarı gösterebilmemiz için bilgili olmamız şart, diye ardından
gelen nesli uyardı. Üstelik üniversite ortamında
ileride ortak iş yapabileceği yüksek kapasiteli insanlarla tanışmayı umuyor. Dileği onların tecrübesinden faydalanmak. Çünkü şu anda çalıştığı
restoranda eğitimin etkisini kolayca anlayabiliyor.
Bunun için de tahsilli insan her zaman daha anlayışlı olur, dedi.

Sayfayı hazıırlayan: Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Haber gazetesi ekibi
olarak tüm okuyucularımızın
yeni 2011 yılını kutlar,
sağlık ve huzur dolu bir yıl
geçirmelerini dileriz.
Gazetemizin yeni sayısı
05 Ocak 2011
yılında çıkacak.

Kırcaali Haber
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Yıl sonu bilançosu
1. sayfadan devam
Bakalım diğer ülkelerle kıyas
nerelerdeyiz, nelere ulaştık,
nelerden mahrum kaldık; geçen yıllara bakarak ne kadar
ilerledik. Daha iyi, bölgemizi,
insanımızı ilgilendiren konulara girelim.
Bölgemiz dendiğinde ilk
akıla gelen, işsizlik problemi
oluyor. Ve işsizliğin mecbur
ettiği tütüncülük. Bölgemizin
dağlık taşlık olmasından dolayı alternatifi olmayan tütüncülükte sorunlar bitmek bilmiyor. Tütün fiyatları hep aynı,
hükümet prim için para yok,
diye bağırıyor. Tarım Bakanı
bu konuda bir şeyler yapıldığını söylüyor. Hayvancılıkta
hafif bir ümit doğdu. Türkiye
ile canlı hayvan ihracatı anlaşması yapılırsa, hayvancılar oraya güvenebilir. Sonuç;

tarım belirsizlik içinde.
İşsizlik dedik ya. Ne demekmiş işsizlik? Ben varım!
Diyen bir sektör var. Ama ne
var ki, inançları, güvenleri
kaybetmiş olan bir sektör konfeksiyon. Zaten bunun
sözünü etmeden geçmek günahtır. Yeni hükümet, ne kadar da sert görünse, bu sektöre devlet vardığını gösteremedi. Burada işverenler resmen “köpeksiz köy buldular,
değneksiz geziyor”. Normal
maaş ödenmiyor, sigortalar
gerektiği gibi yatırılmıyor,
sonunda staj işlemleri doğru
dürüst yapılmıyor. Olanlara
bakın! Öyle iş yerleri var. Dış
kapılar kilitli. Yoklamaya gelenler bile içeriye giremiyor.
Sonunda ceza yok. Yabancılar ise, borçları çoğaldığında
kapılara anahtarı vurup kaçıyor ülkesine. Arayıp soran

yok. Tabi, kaçanın anası ağlamazmış. Konfeksiyon sektöründe işler bulamaç.
Eğitim, bilim, kültür, sanat
bölgelerinde işler malum.
Öyle zaman geldi ki, okumak zaman kaybıdır, diye
düşünüyor çocuklarımız,
gençlerimiz. İstatistiklere
göre, okuma, anlama, anlatmada ülkemizin öğrencileri
çok gerilerde - adlarını pek
duymadığımız ülkeler seviyesinde. Çocukların yok da,
ana-babaların da ilgisi yok
eğitime. Okullarda aldı yürüdü şiddet denilen bir dehşet.
Çözümü yok. Doğrusu, çözüm arayan da yok.
Kültür alanında problemler para yetersizliğinden
kaynaklanıyor. Son yıllarda
sahnede başkaları oynuyor
– gangsterler, üçkâğıtçılar,
dolandırıcılar. O da yüksek

Alternatifin adı-YOK!
1. sayfadan devam
yüzünde sönmeye başladı,
ta ki bu yılsonunda hepten
söner gibi oldu.
Yıl başında tütüncülerle
sözleşme imzalayan şirketlerden halihazırda bir haber
yok. Halk tütün balyalarını
hazırlamış bekliyor. Ne zaman ve kimler tarafından
start verileceği belli değil.
Fiyat konusu başka bir sorun. Geçen hükümetlere
kıyasla yeni hükümet geçen yılın sonunda, bu yılki
tütün ürünü için, kalitesine
göre bir ön fiyat belirlemedi. Bununla da alıcı firmaların elleri sökülmüş olup,
kendi hesaplarına göre
fiyat biçecekleri ortada.
Parlamentona’nun kabul ettiği 2011 mali yılı bütçesinde
tütüncülük yine yetim bırakıldı. İstenilen ek 73 milyon
Euro “Ölme eşeğim ölme”
deyimini hatırlatıyor.”Tütün”
Fonu da kapatıldı ve tarihi
karıştı. Bir sözle tütüncülük
kendi akıntısına bırakıldı.
Hükümetimizin üst düzey
yöneticileri hemen hemen
her sabah benimsenen televizyon kanallarına çıkarak
ne kadar halk için çalıştıklarını, ekonomik krizden
çıktıklarını, ahalinin sofrası
günden güne bollaştığını
çok iddialı anlatıyorlar. Aslında gerçekler bir başka.
Doğu ve Batı Rodoplarda
tütüncülükle geçimini sağlayan halkın hali bir görül-

meli. Bir sözle yerli köylü
halkı örekede sümek ipliği
gibi eğrilip bükülüyor.
Geçenlerde BSP Milletvekili Dimço Mihalevski,
” SO KOTA B” tütün şirketinin Bulgaristan’dan
Makedonya’ya çekildiğini
(kaydığını) ve tütün ham
madde ürünü serbest ihracat yasasının çoğunluk tarafından kabul edileceğini
bildirdi. Bu konuda bir açıklama getirilmelidir ki, ham
madde tütün ihracatı hiçbir
ülkede yasa ile serbest bırakılmamıştır. Yasaktır! Sayın
Milletvekili Mihalevski’nin
tahminine göre can çekişen tütün sektörüne, bazılarının iyimserliğiyle mafya
babalarının el süreceği görülmektedir. Bu durumda,
çoğunluğun muhalefete
inadına, körü körüne yasa
tasarılarını onaylayacakları
elde. Ya sonra, bu tütüncü
halkın hali ne olacak? Sadece onların mı? Hayır!
GERB partisi iktidara geldi geleli sosyal ve ekonomi
yönünde beceriksizliğini
geçmiş hükümetlere, hele
de Üçlü Koalisyon’a (BSP,
NDSV, DPS) yüklüyor. Uzmanların bildirdiğine göre
ekonomik krizden çıkış yerine çöküş var. Televizyon
ekranlarından izlediğimiz
kadar hükümetin kesin kararı krizden çıkış yollarını
otobanlar yaparak, bulvarlar yenileyerek aramakta.
Pek tabi, altyapının sağlam
olmasına kimse karşı değil.

Bir devletin temeli sağlam
zemine oturmalı. Bunun
yanı sıra halkın yaşamına
da bir göz atılmalı kanaatindeyim. Hükümet bazıları
için üvey ana olmamalı. Bulgar halkı büyük bir inançla
GERB partisini iktidara
getirdi. Umutla yenilikler,
reformlar bekledi. Fakat ne
umduk, ne bulduk! Tutum
ve tavırlarıyla, yeni hükümet
halka hizmet hükümeti olamadı. Bir buçuk yıldır beklerken de halkın parmağı
ağzında kaldı. Açılış şeridi
kesilip denize giden yeni
otobanlarda parmaklarında
tütün kınası olan Ayşe veya
Anka abla son model araba
sürmeyecek. Sürecek olanlar belli!
Yıllar önce Rodoplarda
tütüncülüğe alternatifler konuşuldu. Konuşuldu da bir
türlüsü bulunamadı. Geçen
hafta NTV-de yayınlanan
“Na çetiri oçi” (Dört göz arası) programına konuk olan
Tarım Bakanı Miroslav Naydenov, gelecek yıl tütüncülük için para olmayacağını
apaçık söyledi. Geçmişte
bu bölgelerde tütün ek gelir
olarak emeklilerin yardımıyla işleniyormuş! Temelli ne
çalışıldığından laf etmedi.
Para yok, dedi, çıktı işin
içinden. Durum böyleyken
tütüncülere ne kalıyor? Biricik çıkış yolu, yaşadıkları
dağlarda bulamadıkları alternatifi otoban boylarına
inerek, oralarda mum ışığında aramak!

seviyelerde. Haberlerde başka ne var ki?
Bilim alanında ne oluyor?
Bulgar Bilimler Akademisi ha
kapandı, ha kapanacak. Oraya da ayrılacak para yok. Ne
oluyor? Demek, kültür, sanat,
bilim zamanı değil.
Din’de anlaşmazlıklar
devam ediyor. Bulgaristan
Müslümanlarını kim yönettiği belli değil. Din alanında
anlaşmazlık oluyorsa, başka
yerlere ne kalmış?
Erkeklerin bari güvendiği
yer vardı - inşaat sektörü.
Orada da işler durdu denilecek kadar azaldı. Nice ailelerin gelir kaynağı kurudu.
Yılbaşında “Lüks” vergisi
düşünüldü. Yıl sonuna doğru
“Koliba” vergisi düşünüldü.
Zenginlerden alınacak olan
“Lüks” vergisinden vazgeçildi, ama fakirlerin para etmez
evleri için alınacak “Koliba”
vergisinden vazgeçilmedi.
Maaşlar olsun, emekli ma-

Sayfa 6
aşları olsun hemen hemen
hepsi donduruldu. Ne zaman
buzları eriyip de artmaya
başlayacaklar, belli değil.
Çıkış yolu olarak kala kala
bir yol kalıyor, bitmek tükenmek bilmeyen Avrupa yolları.
Ekmeği; evden, çoluk çocuktan, ana babadan uzaklarda,
gurbet ellerde çıkarmak kalıyor. Çocukların eğitimi sokaklara kalıyor. Bölge insanımızın elinde umutlar kalıyor.
Deveye boynun eğri demişler, nerem doğru ki, demiş.
Bütün zorluklara rağmen,
bölgemizin insanı iyimserdir,
hoşgörülüdür, yardımseverdir. Ufak bir çağrım olacak.
Tedaviye ihtiyacı olan çocuklara yardım edelim. Cep’ten
1117’ye kısa bir mesaj yeterli.
Yıl sonu bilançosu kara
gözlüklerle yazılmış gibi oldu,
ama gerçekler bunlar. İnşallah, yarınlar daha iyi olur.
Nice yıllara!

Kırcaali Türk Folklor Ekibi İzmir’de
uluslararası festivale katılacak
Resmiye MÜMÜN

22 - 29 Aralık 2010 tarihleri arasında Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nin “Kırcaali” Türk
Folklor Ekibi İzmir’de düzenlenen VI. Uluslararası Balkan
Halkoyunları Festivali’ne katılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
festivale Kırcaali bölgesinden
daha Mestanlı “Zeybekler”
Folklor Ekibi de olmak üzere, 40 kişiden oluşan iki grup
katılacak. Derneğin Müdürü
Müzekki Ahmet Kırcaali Ha-

ber gazetesine yaptığı açıklamada, “Umarım her zaman
olduğu gibi bu festivalde de
Bulgaristan Türklerini en iyi
bir şekilde temsil edeceğiz. Bu
defa özellikle bizim bölgeye ait
son üç ayda sahnelediğimiz iki
yeni Türk halk oyununu sergileyeceğiz. Onların yanı sıra
diğer sevilen halk oyunları ve
türkülerini de başarıyla gösterip döneceğimize inanıyorum.
“Kırcaali” Folklor Ekibi bu yıl
içerisinde altı uluslararası
festivale katıldı. Yıl sonunda
da bu büyük festivalde yer al-

mak bizim için büyük bir şereftir. Bilindiği gibi İzmir’de en
çok Bulgaristan göçmeni bulunmaktadır. Orada yaşayan
bazı vatandaşlar Derneğimizi
arayarak grubu izlemeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirttiler.
Çünkü bundan iki yıl önce İzmir - Buca’da yapılan bir festivale katılan ekibimiz büyük ilgi
görmüştü” dedi.
Sayın Ahmet 2010 yılını
“Ömer Lütfi” Kültür Derneği
ve Türk kültürü açısından başarılı bir yıl olarak nitelendirdi.
Fakat Bulgaristan Türk kültürünün Kırcaali ve Razgrad

tiyatrolarının sözde reformla
kapatılarak büyük kayıp yaşadığına dikkat çekti. Devamında Sayın Ahmet, “Ancak bu
olay bizim Bulgaristan Türk
halkının gelenek, görenek ve
kültürünü yaşatmak için daha
azimli çalışmamıza sebep
oldu. Öyle ki, önümüzdeki ilkbahardan itibaren bölgemizde
ve tüm Bulgaristan’da gösteri
yapmadığımız hiçbir köy ve
kasaba kalmayacak. Böylece
Türk kültürümüzü yaşatmaya
ve geliştirmeye devam edeceğiz”, diyerek altını çizdi.

Kırcaali Haber
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Sayfa 7

Kırcaali Belediyesi kardeş Mecidiye’den konukları ağırladı
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Belediyesi yeni kardeş olduğu Romanya’nın Mecidiye Belediyesi’nden gelen
Belediye Başkan Yardımcısı
Sorin Tutuianu’nun başkanlığında 15 kişilik heyeti ağırladı. Belediye Başkanı Hasan
Azis’in yoğun programı üzere
şehir dışında bulunmasından
dolayı yardımcısı Elisaveta
Kehayova misafirleri odasında karşıladı. Ev sahibi kültür,
eğitim, turizm, spor ve gençlik
faaliyetlerinden sorumlu olarak
Kırcaali belediyesinin bu alanlarda politikasını anlattı.
Belediye’nin her yılsonunda
Kültür Bakanlığı’na sunulan
program üzere faaliyetlerini
gerçekleştirerek uluslararası
düzeyde festivallerin de yapıldığına dikkat çekti ve o etkinlilerde Mecidiye’den katılımcı
görmek istediklerini belirtti.
Tuttuianu Mecidiye Belediye
Başkanı Mariyan Yordaçe’nin
sıcak selamlarını iletti ve çeşitli alanlarda işbirliği yapmak üzere heyette yer alan
şahısları tanıttı. Mecidiye’de
altıncısı yapılan Uluslararası
sanat kampına Bulgaristan’ın
da ünlü ressamlarının katıldığına değinerek gelecek yılki
etkinliğe Kırcaalili sanatçıları
davet etti. Eserleriyle Mecidiye
hastanesine serilerek bir tür

kültür terapisi uygulandığının
altını çizdi. Kardeş belediyenin
diğer büyük organizasyonu
olarak uluslararası olma yolundaki geleneksel Müzik festivali gösterildi. Bu etkinliğe de
bölgenin genç yetenekleri katılarak kendilerini geliştirmeye
çağırdı. Kültürün halkları her
zaman birbirine yaklaştırdığını öne sürerek iki etkinliğin
Mecidiye Belediyesi’nin önceliğinde olduğunu bildirdi.
Yordaçe’nin yardımcısı bu

Hasan Azis “ Bulgaristan Öğretmenler
Sendikası’nın 20. yılı” madalyası aldı
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, 2010 yılında Bulgaristan Öğretmenleri
Sendikası /BÖS/ ile iş birliğinden ve sosyal partnerliğin
gelişmesine katkılarından dolayı “ Bulgaristan Öğretmenleri Sendikası’nın– 20. Yılı”
madalyası aldı. Belediye başkanı madalya ve belgeyi, 10
Aralık’ta başkentteki “Moskova” otelinde düzenlenen özel
seremonide aldı. Konuklar
arasında BÖS Başkanı Yanka

Yöneticileri için en önemli
önceliklerdendir. Bizler okullara araç gereç sağlamakta,
yemekhane ve okul dışı faaliyetleri destekleme gibi birçok konuda üzerimize düşen
görevi gerçekleştiriyoruz. Kriz
ortamında okullara en yakın
bölge yönetimidir, zorluklara
rağmen belediyemiz merkez
okulları destekleyerek eğitim
alanında tutarlı reformlar gerçekleştiriyor”.
Belediye başkanı bu an-

Takeva, Avrupa Eğitim Komisyonu Genel Sekreteri Martin
Romer, KNSB Başkanı Plamen Dimitrov, Eğitim Bakanı
Sergey İgnatov, valiler, belediye başkanları, sendikacılar
da vardı.
Müh. Azis konuşmasında
şunları paylaştı: “Yedi yıldır
eğitim Kırcaali Belediyesi

lamlı ödülden dolayı Sayın
Takeva’ya ve Sayın Romer’e
teşekkür etti.
Geçen yıl Başkan Azis Bulgaristan Öğretmenleri Sendikasının “ Belediye Başkanı –
En İyi Sosyal Partner” ödülünü
almıştı.

Kırcaali Haber

nedenle üç okul müdürlerinin
Kırcaali Belediyesi’nden okullarla işbirliğini yapmak üzere
kardeş protokolü imzalamaya
hazır olduklarına dikkat çekti.
Bu güzel projelerin iki kardeş
belediye için yararlı olmasını
diledi. Konuşmasının sonunda
“Bizim her tür problemi çözmeye gücümüz var”, demekle
Mecidiye’nin bu konudaki kararlığını ortaya çıkardı.
Mecidiye’de düzenlenen
festivallerden davetiye gelince Bayan Kehayova bölgede
mevcut olan dünyaca ünlü
ressamların adından iştirak
edeceklerine söz verdi.
Daha sonra heyet “Aya Georgi” Kilisesi’ni ziyaret edip
Papaz Petır ile görüştü. Mecidiye Hristiyanlarının temsilcisi Papaz Zgura Gheorghe ile

iki Belediye’nin dini durumları
hakkında bilgi alış verişinde
bulundular. Papaz Petır asırlardan beri var olan Hristiyan
ve Müslümanlar arasındaki
hoşgörüyü birçok örneklerle
kanıtladı. Özellikle Başkan
Hasan Azis’in Hristiyanları dini
bayramlarda kilisede selamlamasının derin anlamının altını
çizdi. Misafirlerinden hediye
olarak dini törenlerde kullanmak üzere şamdan aldı, kendisi ise her kişiye kilise müziği
içeren CD - albüm verdi.
Kiliseden hemen sonra heyet
Kırcaali merkez camiyi ziyaret
etti. Bölge Müftülüğü adına
misafirleri Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura Başkanı
Şabanali Ahmed ağırladı. Hep
birlikte kasabanın kurucusu
Kırca Ali’nin mezarı başında El

Fatiha okunduktan sonra caminin gurur kaynaklarıyla tanıştılar. Burada Türkiye Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında sunduğu Kanuni
Sultan Süleyman adına baskılı özel Kur’an-ı Kerim’i ve eski
Bulgaristan Başbakanı Sergey
Stanişev’in hediye ettiği halıları gördüler. Müftülüğe bir çok
dini kitapla gelen Mecidiye
imamı Ziadin Calil görüşme
esnasında İslam’ın temel prensibi olan hoşgörü, barışı ve
anlaşmayı Kırcali’deki iki ana
din mensupları arasında dolu
doluya yaşandığına emin oldu.
Bulgaristan’ın İslam dini sistemi hakkında geniş bilgi alarak
Romanya deneyimini de tanıttı. Konuşmalardan kardeş belediyede de iki dini topluluklar
arasında hoşgörü havasının
hakim olduğu anlaşıldı.
Misafirler daha sonra Belediye Başkanı Hasan Azis
tarafından karşılandılar ve
kendisinden Kırcaali içerisinde gerçekleşmiş olan önemli
projelerle ile ilgili bilgiler aldılar.
Planlandığı gibi bölgenin
en büyük okulları “P. Slaveykov” Genel Eğitim Lisesi ve
de “Hristo Botev” Yabancı Dil
Eğitimi Lisesi’nin müdürleriyle
ileride işbirliği kurmak amacıyla yerinde görüştüler. Program
üzeri daha Belediye Resim
Galerisini ve Bölge Tarih Müzesini gezdiler. Kehayova’nın
da dediği gibi Kırcaali Belediyesi kardeşliği “Ömer Lütfi”
Kültür Derneği’ne borçlu ve
heyet orayı özel olarak ziyaret
etti. Türklük ocağının faaliyetini yöneten Müzekki Ahmed
misafirlerine demli Türk çayı
ikram etti.

BULGAR DİPLOMATLARI NOEL’DE HUZURSUZ
Eski Devlet Güvenlik
Servisi belgelerini araştıran Komisyon tarafından
açıklanan son veriler, diplomasi çevrelerinde huzursuzluk yarattı. Komisyonun son raporunda yurt
dışında çalışan üst düzey
Bulgar diplomatlarının yüzde 45’lik bölümünün yakın
geçmişte KGB ile sıkı ilişki
içinde çalışan eski komünist gizli servislerle alakalı
olduğu belirtiliyor.
İsimleri açıklanan 192 kişiden 88’i Dışişleri Bakanlığında hala görev yapıyor.
Onlardan 33’ü büyükelçi
veya daimi temsilci, 8’i
maslahatgüzar, dördü ise
başkonsolos görevlerini
yapmaktadır. Eski ajanların AB’ne üye 27 devletten
23’ünde ve neredeyse tüm
Balkan devletlerinin başkentlerinde görevler yapması hususu ilgi çekicidir.
Örneğin Londra, Berlin,
Moskova, Roma, Tokio,
Pekin, Mdrid, Lizbon, Atina
ve Vatikan’da çalışıyorlar.
Dışişleri Bakanı Nikolay
Mladenov’un öne sürdü-

ğü gibi 90’lı yıllara kıyasla
2000 yılı sonrasında daha
çok eski ajanın yurt dışında
görevlendirildiği de ilginçtir. Listenin açıklanması ardından Bulgaristan’ın genç
1 Nolu diplomatı blogunda
şunları yazdı: “Söyleyecek
söz bulamıyorum. İçimde
büyük öfke doğuyor ve artık çok kararlıyım. Diplomaside güven her şeyden
önemlidir”.
Bakan Mladenov ve
Başbakan Boyko Borisov,
listede yer alan tüm büyükelçileri görevden alacakları ve gelecekte eski gizli
servislerle bağlantılı kişilerin diplomatik misyonlarda
önemli görevler almasına
meydan verilmemesi için
diplomatik görevler yasasına düzenlemelerin getirilmesini önereceklerini
açıkladılar.
Ancak bunu yapmak
hiçte kolay bir iş değildir.
Büyükelçilerin atandığı ve
görevden alındığı emirnameler, Cumhurbaşkanı
Georgi Pırvanov tarafından imzalanıyor. Oysa

kendisi de o dönemde dış
istihbaratla bağlantılıydı ve
gizli servisler için çalışmış
olan herkese “istenmeyen
kişi” damgasının vurulmasına karşı çıkıyor. “Bu
diplomatlar 20 yıldır demokrasi için çalışıyorlar.
Şimdiki hükümet değil,
onlar Bulgaristan’ın AB ve
NATO’ya girmesi için çalıştılar ” açıklamasını yaptı
Cumhurbaşkanı.
Dışişleri Bakanı Nikolay
Mladenov ise şöyle karşılık verdi: “Bu sorun 20 yıl
zarfında çözülmedi. Bu
dönemde işini muhtemelen dürüstçe yapan ayrı
ayrı kişilerin niteliklerine
dair değerlendirme yapmak istemiyorum. Ancak
20 yıl sonra yeni nesile
Bulgaristan’ın dış politikasına katılma imkanını tanımalıyız. Bu yüzden yasaya
eski Devlet Güvenlik dairesi çalışanları veya ajanlarının en yüksek diplomatik
görevlere gönderilmelerini
önleyen düzenlemelerin
getirilmesini önereceğiz ”.

Кърджали Хабер
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Бахри Юмер
Yeni 2011 yılının tüm Cebellilere bereket,
sağlık ve huzur getirmesini dileriz.

Sebihan Mehmed

Инж. Ердинч Хайрула

Себихан Мехмед

Mestanlı Belediye
Başkanı

Cebel Belediye
Başkanı
Кмет на Община
Джебел

Hayrulla

Müh. Erdinç

Bahri Ömer

İSSN 1313-6925

Krumovgrad Belediye
Başkanı

Кмет на Община
Момчилград

Yeni 2011 yılı tüm halkımıza sağlık, huzur,
mutluluk, bolluk ve bereket getirsin.

Кмет на Община
Крумовград

Yeni 2011 yılının tüm Krumovgradlılara,
sağlık, bereket ve huzur getirmesini dileriz.

ЧЕСТИТА НОВАТА 2011 ГОДИНА

ЧЕСТИТА НОВАТА 2011 ГОДИНА

ЧЕСТИТА НОВАТА 2011 ГОДИНА

www.dzhebelbg.com

www.momchilgrad.bg

www.krumovgrad.bg

Resmi Murad
Ardino Belediye
Başkanı

Ресми Мурад

Кмет на Община
Ардино

Ardinoluların Yeni 2011 yılınını kutlar
huzur, sağlık ve mutluluklar dilerim.
ЧЕСТИТА НОВАТА 2011 ГОДИНА
www.ardino.bg

Aydın Osman

Çernooçene Belediye
Başkanı

Айдън Осман

Кмет на Община
Черноочене

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha
güzel ve mutlu bir yeni yıl diliyoruz.
ЧЕСТИТА НОВАТА 2011 ГОДИНА
www.chernoochene.com

Devlet hayvancılığa
70 milyon leva ayırdı
Devlet tarafından hayvan başına öngörülen
mali yardımlar bu ay
ödenmeye başlanacak.
Hayvan bakıcılar alacak
olan paraları başlıca
zahire satın almak için
harcayacaklar. Tarım
Devlet Fonu’nun hesaplarına göre bu yönde 70
milyon leva ayrılmıştır.
Tarım Bakanlığı’ndan
yapılan açık lamaya
göre şu anda hayvan
bakıcılarının her küçük
ve büyük baş hayvan
için alacakları paraların
tam hesabı yapılmakta.
Bu uygulama yardım etmek için çok uygundur.
Milli Hayvancılık Birliği
Başkanı Boyko Sinapov
olayı şöyle değerlendirdi: “Bence paralar doğrudan hayvanların kışın
beslenmelerinde kullanılarak hayvancılık sek-

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

töründe krizle savaşta
ciddi bir adım atılacak”.
Ona göre, sağlanacak
olan mali yardım çiftliklerin genişletilmesine ve
sürülerin iyileştirilmesine yeterli olmayacak.
Sinapov, “Avrupa Birliği meslektaşlarımıza
kıyasla yardım pek bir
şey sayılmaz, çünkü
pazarımız bir. Bir an evvel Tarım Bakanlığı’yla
beraber mali yardımın
denkleştirmesine yönelik çalışmalara başlamamız lâzım” diye teklifte bulundu. Sinapov
devamla: “Milli Veteriner Kuruluşu sisteminde mevcut olan „sanal

Şükran İdriz

Kirkovo Belediye
Başkanı

Шюкран Идриз

Кмет на Община
Кирково
Yeni 2011 yılı tüm halkımıza sağlık, huzur,
mutluluk, bolluk ve bereket getirsin.
ЧЕСТИТА НОВАТА 2011 ГОДИНА
www.kirkovo.bg

sürü” problemi devam
ediyor. Olay denetim
yapan devlet kurumlarının işi. Her an yoklama
yapmaya hazırız, çünkü
paraların sahte hayvancılara değil, gerçek olanlara verilmesine dikkat
ediyoruz”, diyerek altını
çizdi. Bu tür mali yar-

dımlar ülkemizde ikinci
defa veriliyor. Geçen yıl
61 milyon leva miktarındaydı, 30 bin hayvan
bakıcı arasında paylaştırıldı. Sığır başına 132
leva ödenirken, keçi ve
koyun başına 30’ar leva
ödendi.
Resmiye MÜMÜN

