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Metin Kazak Başkan Hasan Azis’i
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T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen
Hasan Azis ile görüştü
Kırcaali'yi ilk ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Ramis Şen Belediye
Başkanı Hasan Azis ile
görüştü. Görüşme samimi ve sıcak bir hava
içinde geçti. Sayın Azis
değerli konuğuna Kırcaali ile ilgili gerçekleşmiş
ve gerçekleşecek önemli
projeleri tanıttı. Belediye
Başkanı daha bölgenin
sosyal ekonomi durumuna ve yürütülen kültürel
faaliyetlere değindi. Karşılaşmada, Türkiye ile
Bulgaristan arasındaki
iyi siyasi ilişkiler sonucu
kardeşleşen belediyelerin ortak projeleri sa-

yesinde iki komşu halkın birbirlerini daha da
yakından tanıma fırsatı
buldukları ifade edildi.
Gelecekte de işbirliğin
devam etmesi için emin
adımların atılacağı işaret
edildi.
Hasan Azis, konuğuna
tablo hediye etti. Sayın
Ramis Şen Belediye
Başkanı'na misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerinin yanı sıra hediye olarak kahve takımı
sundu.
Daha sonra Başkonsolos Kırcaali Merkez
Camisi'ni, “Aya Georgi”
Kilisesi'ni ve Kırcaali
Polis İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

KH

HÖH Kırcaali İL teşkilatı 21 yaşında
Geçen haf ta Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl
Teşkilatı'nın kuruluşunun 21. yıldönümünü
kutladı. Bu defa kutlama Kırcaali dışında,
Cebel'de gerçekleşti.
HÖH İl Teşkilatı Başkanı Bahri Ömer'in ev sahipliği yaptığı kutlamaya
parti kurucuları, milletvekilleri ve etkin üyeler
katıldı. Partinin bölgede
kurucularına minnettarlık sembolü olarak birer
plaket sunuldu. Bahri

Ömer Kırcaali Haber
Gazetesi'ne, “Krize rağmen Hak ve Özgürlükler
Hareketi kurucularını
saymadan geçemeyiz”,
diye belirtti.

Hatırlatmak gerekiyorsa, HÖH İl Teşkilatı Ahmed Doğan'ın
Kırcaali'ye gelmesinden
sonra kuruluyor. 5 Ocak
Devamı 7’de
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Türkiye - Bulgaristan ilişkilerinde 2010 böyle geçti
Geçen sayıdan devam

2 Eylül: Başbakan
Boyko Borisov, 2008
yılında düzenlenen son
Müslüman Konferansında seçilen Başmüftü
Mustafa Aliş Haci ve bu
konferansın kararlarını
Yüksek İdare Mahkemesinde 12 Mayıs’ta
alınan kararla bozduran
eski başmüftülerden Nedim Gencev ile görüştü.
Borisov, görüşmenin ardından, “Devlet, adalet
sisteminin kararlarına
müdahale edemez ve
etmeyecektir. Ben de
şahsen bu sorunda taraf olamam” açıklamasını yaptı.
13 Eylül: Bulgaristan–
Tür kiye sınırında
Kapıkule’nin karşısındaki Kaptan Andreevo
Yine geride bıraktık
koskoca bir yılı. Her ne
kadar koskoca bir yıl
desek de yıllar göz açıp
kapayana kadar gelip
geçiyor. Bu yılı da kutlamalarla, eğlencelerle ve
partilerle uğurladık. Her
yıl olduğu gibi. Peki, yeni
yıla neden bu kadar fazla
önem veriyoruz acaba?
Aslında cevabı o kadar
da zor değil. Genellikle
Yılbaşını nasıl geçirirsek bütün yılımızın da
o şekilde geçeceğini
düşünürüz. Bu yüzden
de elimizden geldiği
kadar Yılbaşı gecesini
eğlenerek ve neşeli bir
şekilde geçiririz. Tabi ki
bu da bedava olmuyor.
Yılbaşı için bir sürü harcamalar yapıyoruz. Aslında düşündüğümüzde
bu kadar fazla zahmet
etmenin gereksiz olduğunun farkına çok rahat
varabiliriz. İsterseniz hep
birlikte biraz düşünelim.
Hani diyoruz ya yılbaşı akşamı nasıl geçerse
bütün bir yılımız da öyle
geçer. Geçen yıl aynı
şeyi düşünerek kutlamalar, eğlenceler düzenledik, fakat inanıyorum ki

Gümrük Kapısında eroin yapımında kullanılan
13 ton asit anhidrit ele
geçirildi.
25 Eylül: Avrupa kentlerinde Türk kültürünü
tanıtmayı hedefleyen
“Evliya Çelebi’nin İzinde” etkinliği çerçevesinde “Üç Kadın Topluluğu”
Sofya’da konser verdi.
4 Ekim: Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan,
Bulgaristan’a bir günlük
resmi ziyarette bulundu. Erdoğan, Başbakan
Boyko Borisov ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasında her
alanda işbirliğinin çok
daha geliştirilebileceğini
söyledi. Boyko Borisov
da “Türkiye’nin Avrupa
Birliği perspektifini destekliyoruz” açıklamasını

yaptı.
9 Ekim: Bulgaristan
Milli Güvenlik Kurumunun (DANS) Müslü -

Gotze Delçev illerinde
düzenlediği operasyon,
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü ve

müftü Mustafa Aliş Hacı,
bir bildiri yayımlayarak,
ü l ke d e k i M ü s l ü m a n
toplumunun lideri oldu-

manların yoğun olarak
yaşadığı Blagoevgrad,
Pazarcık, Smolyan ve

bölge imamları tarafından kınandı.
16 Ekim: Seçilmiş Baş-

ğunu iddia eden eski
siyasi polis ajanı Nedim
Gencev’i kınadı.
20 Ekim: Bulgaristan’da
milliyetçilik ve ırkçılık çizgisinde politika yapan ve
parlamentoda temsili olmayan VMRO partisinin
320 bini aşkın imza ile
parlamentoya getirdiği,
Türkiye’nin AB üyeliğine
karşı referanduma gidilmesi talebi, genel kurulda görüşüldü. Konuyla
ilgili oylama ileri bir tarihe ertelendi.
1 Kasım: Filibe kentinde düzenlenen “Uluslararası Balkanfila Pul
Fuarı”nda büyük ödülü,
Türkiye’den Edip Ağaoğulları, “Trakya’nın Posta Tarihi” adlı pulu ile
kazandı.
15 Kasım: Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov,
görev süresini tamamlayan Türkiye’nin Sofya
Büyükelçisi Mehmet
Gücük’e iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde gösterdiği gayretlerden dolayı, ülkenin

YIL YENİ AMA...

Fevzi AHLİMAN
hiç kimse bu yılın mükemmel geçtiğini söylemez. E tabi ki, istisnalar
olabilir. Örneğin geçen
yılbaşı sağlık diledik bu
yıl doktorların protestoları ve hastanelerdeki
sorunlar çıktı karşımıza.
Geçen yılbaşında bol bol
para diledik. Peki sonuç?
Ekonomik kriz. Gerçi biz
Bulgaristan vatandaşları
yıllardır kriz ile yaşamayı

öğrensek de, bu yıl biraz
daha fazla etkilendik.
Daha birçok şey sayabiliriz aslında, ama asıl sonuca gelmek istiyorum.
Bilindiği üzere bu yılbaşı olayı biz Türklerin
ne dininde ne de kültüründe vardır, fakat biz
bunu da bir yerlerden
çalıp hayatımıza monte
etmişiz. Belki de bu yüzden olsa gerek, pek de
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bize mutluluk getirmiyor.
Sizlere yakınlarda meydana gelen bazı olayları bildirmek istiyorum.
Bazı gençler eğlenmek
için gittikleri mekanlarda
kavgalara karışıyorlar ve
başları belaya giriyor.
Eğlenmek için gittikleri
yerlerden zararla dönüyorlar. Hatta ailesi yılbaşı kutlamasına gitmesine
izin vermediği için intihar
eden gençlerimize şahit
olmaya başladık. Peki ya
yeni yılda sağa sola ateş
eden magandalara ne
demeli. Yılbaşı bize tehlike ve israftan başka bir
şey getirmiyor. En iyisi
biz kendi geleneklerimize göre hareket edelim
ve yılbaşı olayına aşırı
önem vermeyelim.
Unutmayalım ki, sağlık
ve mutluluk olunca her
zaman kutlama yapılabilir.
Fevzi AHLİMAN
Şumen

en yüksek devlet nişanı
olan Birinci Derece Stara Planina Nişanı verdi.
18 Kasım: Bulgaristan hükümeti, Türkiye
ile bir “ortak polis ve
gümrük işbirliği temas
merkezi”nin kurulmasına
ilişkin hazırlanan anlaşma tasarısını onayladı.
27 Kasım: Seçilmiş
Başmüftü Mustafa Aliş
Hacı’nın görev yaptığı Başmüftülük binası
mahkeme kararı gerekçe gösterilerek polis
ve jandarma güçlerinin
nezaretinde boşatıldı.
Savcılığın talimatı ile
bina mühürlendi. Olaya
tepki gösteren ve ülkenin dört bir yerinden gelen Müslümanlar, Nedim
Gencev ve taraftarlarının
Başmüftülüğü ele geçirmemesi için bina çevresinde nöbet tutmaya
başladı.
1 Aralık: Türk televizyon dizilerinin büyük ilgiyle karşılandığı
Bulgaristan’da, “Aşk-ı
Memnu” dizisi de ülkenin
en büyük özel televizyon
kanalı BTV’de yayımlanmaya başladı. Bulgarca
“Yasak Meyve” adı ile
yayına giren dizi daha
ilk bölümünde seyirciyi
ekran başına çekmeyi
başardı. Bulgaristan’da
Türk dizileri izlenme rekorları kırıyor.
8 Aralık: AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu,
üç günlük resmi ziyaret
için Bulgaristan’a geldi.
Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada
Müslümanlar tarafından
seçilmiş başmüftünün
göreve atanmamasının
yalnız dini değil, aynı zamanda hukuki bir sorun
olduğunu söyledi.
Son
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2010 sosyal politikada değişiklikler yılı

G eç en yıl iç inde
Bulgaristan’da sosyal alanda reformlar
devam etti. 2000’de
başlatılan değişiklikler
sigorta ve emeklilik sisteminde çalışanların iş
haklarını garantilemeyi amaçlıyor. Sosyal
politika reformların bir
kısmı hamile işçilerini
annelik iznine çıkmalarına birkaç ay kala
daha yüksek maaş
üzerine sigortalayan
hilekar işverenleri de
kapsıyor. Böylece annelik izninde devletin
verdiği aylık ücret daha
yüksek oluyor, dolayısıyla Ulusal Sigorta
Enstitüsü /NOİ/ bütçesinde bu yeni anneye
daha çok kaynak ayrıl-

mış olacak. Mevzuatta
yapılan değişikliklerle,
hamilelik ve doğum
tazminatı 6 aydan 12
aya yükseltildi. Hastalık için verilen tazminat süresi ise 18 aya
yükseltildi. Artık hasta
olan görevlinin rapor
kullandığı günlerin ilk
üç gününü NOİ değil
de, işveren ödeyecek.
Bu yeni uygulamayla
sahte hastalık raporları azaldı ve Sigorta
Enstitüsü’nün tazminat
ödeme yükü de biraz
hafifletildi. Ulusal Sigorta Enstitüsü, Ulusal
Gelirler Ajansı ve Çalışma Müfettişliği teftiş
ve kontrolleri çok düzenli yapıldı, çalışanlarını daha düşük maaş
üzerinde sigortalayan

ve maaşın diğer kısmını elden veren işverenler tespit ediliyor,
diğer iş ihlalleri de ortaya çıkarılıyor.

Hak ve Özgürlükler Hareketi
Toplum adlı gazete çıkarıyor
Bu yıldan itibaren Hak
ve Özgürlükler Hareketi “Toplum” adlı haftalık
gazete çıkarmaya başlıyor. Partinin bundan
önce yayınladığı „Hak
ve Özgürlük” gazetesi
yaklaşık on yıldan beri
çıkmıyordu. Amaç yayın
aracılığıyla HÖH’ün seçmenlerinin bulunduğu en
küçük yerleşim yerlerine
dahi ulaşmasıdır. Yirmi
dört sayfa olacak olan
gazetenin yarısı Bulgarca, yarısı da Türkçe
basılacak. Yeni gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini Saliha Emin
üstelenecektir. Kendisi
Kırcaali’nin ombudsmanı Hakif Emin’in kızıdır.
Ankara’da gazetecilik

ihtisası bitirmiştir, daha
sonra da “Uluslararası
ilişkiler” üzere yüksek
lisans yapmıştır. Gazetecilik alanında deneyimi
yerel Nov Jivot gazetesinde olmuştur. „Toplum”
gazetesi HÖH milletvekili Delyan Peevski’nin
annesi İrena Krısteva’nın
sahip olduğu Yeni Bulgar

Medya Grubu’na bağlı
Rodina Matbaası’nda
basılacaktır. HÖH Genel Başkan Yardımcısı
Ruşen Riza’nın basına
yaptığı açıklamaya göre
„Toplum” gazetesi parti
ile ilgili her tür görüşlere
ve eleştirilere yer verecektir.

Kırcaali haber

Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov
yeni Seçim Kanunu'nu veto etti
Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan verilen
bilgiye göre, Georgi Pırvanov yeni Seçim Kanununu veto edip Parlamentoya iade ediyor.
Pırvanov'a göre, kanunun en önemli zayıflığı
Bulgaristan vatandaşlarının aktif ve pasif seçme hakkını sistematik
olarak sınırlama getirmesidir. Pırvanov Avrupa Birliği seçimlerinde
ikamet şartı gerekliliğini yürürlüğe sokarak
seçmenlerin en az son
üç ayda Bulgaristan'da
veya başka bir AB üyesi
devlette ikamet etmeleri şart koşulmasını

Anayasa'ya aykırı olduğunu düşünüyor. Bu
bağlamda, yerli seçimlerde aynı şekilde sadece en az bir yıl belirli bir
yerleşim yerinde ikamet
etmiş vatandaşların oy
kullanma hakkına sahip
olmalarını doğru bulmuyor. Pırvanov doğrudan
doğruya muhtar seçme
hakkından mahrum kılınan yerleşim yerlerinin
sayısının yükselmesine
dikkat çekerek, bunun
demokratik yönetim
açısından mantıksız
olduğunu öne sürüyor.
O, bu kararın sonucunda 1000'den fazla yerleşim yerinde muhtar

seçimleri yapılmayacak, diye uyarıyor. Aynı
zamanda Pırvanov yerli
meclis üyelerinin yüzde
yirmiden fazla azaltılmasını yerel yönetimin
zayıf lamasına adım
olarak yorumluyor. İfadesine göre, bu durum
yerel yönetim sisteminde dengeyi bozacak ve
sadece ulusal düzeyde
güçlü olan partilere hemen hemen tüm belediye meclislerinde çoğunluk kazanmalarına
imkan sağlayacak, bağımsız meclis üyelerin
seçilmesi ise imkansız
olacak.
KH

NOİ Başkanı Hristina
Mitreva:
“Bir yandan suiistimal ve ihlallerin önünü
kesmek zorundaydık,
onun dışında dürüst
işveren ve işçileri de
teşvik etmeliydik. Sosyal sisteme güveni geri
çevirmek istiyorsak tek
çare sıkı kontrol ve teftişler. Prensipleri belirlemek ve onlara itaat
etmek, haklar ve sorumluluklar konusunda
herkesin eşit olduğunu

göstermek istiyoruz.
2010 sosyal sektördeki değişiklikler
emeklilik reformlarını
da kapsıyordu. 2000
yılında başlatılan üç
basamaklı sigor ta
sistemi artık hem dayanışma basamağı,
hem zorunlu emeklilik fonları, hem de 3.
basamak olarak gönüllü emeklilik fonları
uygulamasına geçildi.
Parlamento bir süre
önce Sosyal Sigorta

Yasasında yeni düzenlemeler metinlerini
kabul ederek, reformları sürdürme kararı
aldı. Hristina Mitreva
sigorta sistemine olan
güveni geri çevirmeyi
hedeflediklerini aktardı.
Uzun vadeli hedeflerimiz arasında Sosyal Sigorta ve Devlet
Sigorta Kanunlarında
değişikliklerle mali istikrara kavuşmaktır.
NOİ kaynaklarını
ve gelirlerinin düzenlenmesi amacıyla 1
Ocak 2011 ‘den itibaren emeklilik sigorta
payı arttırılacak. 2012
başından sonra 4 ay
arayla 2020 yılına kadar emeklilik yaşı ve iş
stajı da aşamalı olarak
arttırılmaya başlayacak. Böylece kadınlarda çalışma süresi
37 sene, erkeklerde
ise şimdiki 37 yerine
40 yıl olacak. Emeklilik yaşı da kadınlarda
63, erkeklerde ise 65
olacak.
bnr

Cebel - General Geşevo yolunda
geçiyor.
acil tamir yapılacak üzerinden
Bu yerler kamulaş-

Yeni yıldan itibaren Kırcaali İl Yol
Müdürlüğü tarafından General Geşevo köyünü Cebel'e
ba ğ layan yo lda
onarım yapılacak.
On iki yıl önce köyün Belediye merkezi ile bağlantısı
olan yolda toprak
kayması nedeniyle
kesilmişti. İl Yol Yönetimi şefi Radostin
Lambrev'in basına
yaptığı açıklamasına göre düşüklük
bölgede bulunan alternatif yol hattının
acil onarımı için 10
bin leva ayrılmıştır.
On beş ağır yük
arabası Salı gününden itibaren kum
ve çakıl dökmeye
başlayacak ve bir
buçuk kilometrelik
yol kısmı düzleştirilecek. Amaç kış
günlerinde iyi gi-

den hava şartlarını
kullanmaya uygun
olup Belediye merkezi ile iletişimi yerine getirmektir. Bu
yolun da asfaltlanması öngörülüyor.

tırılınca Bakanlık
Kurulu'nun Müesseseler Arası Afet
ve Arıza Komisyonu para sağlayacaktır. Lambrev,
eğer komisyon yol

Ancak temelden
onarım yerin mülkiyet durumu bir aya
kadar belirlendikten
sonra mümkün olacaktır. Çünkü uzmanların ifadesine
göre, seneler önce
yapılan yol hattı
birkaç özel mülk

projesini finanse
etmezse, kendi gücümüzle çalışmalara başlayacağız,
diyor. Düşüklüğün
etkilediği yol kesiminin bütün tamiri
için 2,5 milyon leva
gerekli.
Kırcaali Haber
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Kırcaali İli’nde seçim turizmine dair belirtiler yok Balkanlar’da
Yerel seçimlerden bir
yıl önce ülke içinde iç
turizmin başladığı iddiaları öne sürülüyor. Yeni
Seçim Yasası’nda esas
alınan ikametlilik prensibi Millet Meclisi görüşülmelerinde büyük tartışmalar ve tepkilere neden
olmuştu. Oy hakkına sahip olan vatandaşların
ikamet süresinin 10’dan
12 aya kaldırıldı. Fakat
seçimlerden önce bu
kararın kabul edilmesi
zaman açısından mümkün değil ve bu durumda
son 10 ayda mevcut adreste bulunmuş kişiler o
yerleşim yerinde oyunu
kullanabilecekler.
Kırcaali’de şimdilik insanların sayısı bayramlarda çoğalıyor, ondan
sonra tekrar aynı rakamlara düşüyor. Aralık
ayının ortalarına doğru
Kırcaali Belediyesi’nde
mevcut adreste 73 193
kişi kayıtlı, daimi olarak
ise 122 440. Kıyaslama
yapacak olursak Ağustos ayında bu kayıtlar

geçen hafta

Karadağ’da yeni başbakan İgor Lukaşiç, ülkenin öncelikli hedeflerinin NATO ve AB üyeliği,
bölgesel işbirliği, ekonomik kalkınma ve reformların uygulanması olduğu açıklamasını yaptı. Ülkenin AB katılım müzakerelerine yeşil ışık yakılması için Karadağ Temmuz ayının sonuna dek
yolsuzluk ve suç olayları ile mücadelede, yargı
sistemi ve idarenin depolitizasyonu, azınlık haklarının korunması, çevre ve medya özgürlüğü
alanlarında gerçek ilerleme kaydetmelidir.

sırayla 73 929 ve 122
500 kişi gösteriyor. Verilere göre il içinde durum
hemen hemen aynı. Yedi
belediyede daimi adreste
322 292 kişi bulunuyor,
mevcutta ise 162 410.
Ağustos ayında bu sayıların 322 332 ve 165 248
olarak biraz azaldığı anlaşılıyor. Bazı kaynaklara
göre son günlerde yeni
kayıtların yapıldığı iddia

ediliyor, ancak nereden
ve niçin buraya geldiklerine dair bilgi yok. Bunun
için oy vermeyi amaçlayarak da adreslerini değiştirmiş olmaları ihtimali
var. Seçimlere kadar 18
yaşını doldurup oy kullanma hakkına sahip olacak kişilerin sayısı da az
değil. Fakat bu rakamlar
belirli bir partinin büyük
grup insanları bir yerden

başka bir yere değiştirip
seferber etmesine yeterli değildir. Matematik
hesapları göz önünde
bulundurulursa “satın
alınan” oyların etkisi
yüksek seçim etkinliğiyle
yenilebilir, fakat köylerde
göçmenlerin bulunması
yapılan seçimlerin sonucunu belirleyecektir.
Kırcaali Haber

Kırcaali Türk Folklor Ekibi TRT’ye konuk oldu
Kırcaali Türk Folklor Ekibi İzmir Balkan
Halk Oyunları Festivali
çerçevesinde 27 Aralık
2010 tarihinde 20.0021.00 saatleri arası
TRT-Avaz kanalının,
yönetmenliği Metin
Edirneli’ye ait “Bizim
Sesimiz” programının
konuğu olmuş ve böy-

lece yaklaşık 20 dakika gösteri sunmuştur.
Canlı yayın yapılan
stüdyoda sunucu Nurhayat Günal “Ömer
Lütfi” Kültür Derneği Müdürü Müzekki
Ahmed’i ağırlamıştır.
Kendisinden aldığımız

bilgiye göre, derneğin
yanı sıra, genel olarak Bulgaristan’da var
olan Türk kültürünün
gelişmesiyle ilgili bilgiler vermiş. “Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nin
tarihini, şu an gördüğü faaliyetleri ve
Bulgaristan’da Türklerin yaşadığı bazı

problemleri or taya
koymuş. Bununla ilgili
„Son zamanlarda Türk
kültürünün gelişmesinde hükümet tarafından
bazı kısıtlamalar yaşanılıyor. İlk önce Türk
tiyatrolarımız Bulgar
tiyatrolarıyla birleştiril-

di. Orada da paylaştığım gibi, aynı şekilde
bizim Dernek de 1960
yılında Obedinenie
Kültürevi ile birleştiriliyor, fakat onun şubesi
olarak ancak bir yıl hayatta kalabiliyor. Şimdi
yeni tarihte maalesef,
aynı politika izleniliyor”, dedi.

Sayın Ahmed’e göre,
kültür faaliyetleri gören diğer dernekler ve
sivil toplum örgütleri
de bu politikadan etkilenecek. Bu bağlamda, „Bulgaristan’da
en büyük Türk Kültür
Derneği olmamıza

rağmen bütçemizde
yüzde otuz kısıtlama
oldu. Gelecek yılda
da yüzde on kısıtlama
olması bekleniliyor. Bu
ne demek oluyor!? İki
yılda yüzde kırk bütçe kısıtlamasıyla bizi
maddi darlığa sokarak folklorumuzu geliştirme yolunu yavaş
yavaş kesmek istiyorlar”, diye yakındı.
Fa k at „ B e n i n a nıyorum ki, bazı iş
adamları ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin de
desteği ile ayakta kalmayı başarabileceğiz
ve Bulgaristan’da gelişen Türk kültürünü
yaş atmaya devam
edeceğiz”, diye sözlerini bitirdi.
Momçilgrad Zeybekler Grubu ile „Bizim
Sesimiz” programına katılan Müzekki
Ahmed genel olarak
bunları dile getirmiş.
Kendisi daha önceden
Kırcaali Türk Folklor
Ekibi’ni tanıtmak amacıyla aynı programda
iki defa yer almıştı. İlk
kez Tekirdağ’dan canlı yayına bağlanmış,
sonra ise Ankara’da
TRT stüdyolarında
ağırlanmıştı.
KH

Sırbistan’ın Kosova Bakanı Goran Bogdanoviç, ülkenin 2011 yılında da Kosova’ya yatırım
yapmayı sürdüreceğini bildirdi. Bogdanoviç’in
sözlerine göre bakanlık, Kosova’da uygun sosyal politika da izleyecektir. Sırbistan’ın Kosova
Bakanı arkada kalan yılı ekonomik planda çok
ağır olarak niteledi.
Üsküp ile Atina arasında Makedonya’nın
ismi konusunda yürütülen müzakerelerde
uluslararası arabulucu Mathiew Nimitz, 8 aylık
aradan sonra tarafları New York’ta yeni tur görüşmelere çağırdı. İsim tartışmasından dolayı
Makedonya’nın NATO üyeliği bloke edildi, AB ile
üyelik müzakereleri ise durdu. Bu arada İngiliz
analist Tim Juda tartışmada taraf olan her iki
ülkeden aldığı bilgiye dayanarak 2011 yılında
BMT himayesinde yürütülen görüşmeler sonucu
soruna çözüm getirileceğine ihtimal verdi.
Makedonya Devlet İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ülkede kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor. Makedon kadınlarının
ortalama ömrü 74 yıl olurken erkekler 69 sene
yaşıyor. Ülkede erkek ve kadınların sayısı neredeyse eşittir. Makedonya’da kadınlar 25 yaşında evlilik yaparken erkekler 28 yaşında dünya
evine giriyor.

Karamantsili vatandaşın
tütünleri yandı
Hak ve Özgürlükler Hareketi Mineralni Bani
(Haskovo) İlçe Teşkilatı Başkanı Musa Çolak’ın
yaklaşık 100 000 leva değerinde 17 ton tütünü yandığı açıklandı. Basında çıkan haberlere
göre, yangın Karamantsi köyü yakınında 20 500
tütün dizisi bulunan bir depoda çıkmış. İtfaiye-

ciler gelmezden önce işçiler 3 000’ e yakın dizi
kurtarabilmişler. Musa Çolak’ın ifadesine göre
yangın kasten çıkarılmış. O, şüphelendiği kişilerin isimlerini polise bildirmiş. Depoda elektrik
olmaması ve yola uzak olması rastgele atılan
sigara veya geçen otomobilden çıkan bir kıvılcımdan alevlenmesi olanaksız görünüyor.
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AB Milletvekili Metin Kazak Başkan Hasan Azis'i ziyaret etti
Resmiye MÜMÜN

Avrupa Birliği milletvekili Metin Kazak başta
olmak üzere Brüksel'den
bir heyet iş görüşmesi
için Kırcaali Belediyesi'ni
ziyaret etti. Heyette AB
başkentinde faaliyet gösteren Afyon Karahisarlılar Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Ali Aktan ve Avrupa fonları eğitim programları üzerinde
çalışan bir vakfın başkanı Fazlı Konuş bulunuyordu. Belediye Başkanı
Hasan Azis misafirleri
karşıladı ve kendilerine
bölgede geliştirilen en
önemli projeleri tanıttı.
Başkan, Kırcaali'nin bulunduğu stratejik yerin
altını çizerek, AB fonlarının finanse ettiği pro-

jelerin önemini ve Doğu
Rodoplar'ın gelişmesinde oynadığı ana rolü izah
etti. Müh. Hasan Azis
Kırcaali'nin geleceğine
dair vizyonunu da ortaya koydu. Bununla ilgili
gerçekleşecek olan projelerin ayrıntılarıyla misafirleri tanıştırdı. Özellikle
inşaatına yakında başlanılacak olan “Kuzey
Arpezos” Parkı'na dikkat
çekerek, ona bağlı altyapı projelerine de değindi.
Megapark ile cazibeli bir
eğlence yeri olarak bölge insanlarından başka,
Yunanistan vatandaşlarını da celp etmeyi amaçlandığı anlaşıldı. Daha
“Su Aynası” üzerinde
kurulacak olan köprüler,
modern bir üniversite,
alış-veriş merkezleri ve

başka proje çalışmalarının da yapıldığı belli
oldu.

Kırcaali Valisi Başkonsolos
Ramis Şen’i kabul etti
Türkiye Cumhuriyeti'nin
yeni Filibe Başkons o l o su R am i s Ş e n
Kırcaali’ye ilk ziyaretinde bulundu. Tanışma
görüşmesini ilk olarak
Vali İvanka Tauşanova
ile yaptı.
Tauşanova konuğuna vali yardımcıları
Asen Türdiev ve Esad
Sadık'ı tanıttı. Ardından
Kırcaali'yi daha iyi tanıması ve tekrar ziyaret
etmesi dilekleriyle şehrimizi sembolize eden
hediyeler sundu. Ramis Şen, kendi tarafından Vali Tauşanova'ya
kahve takımı hediye
ederek konuşmasında:
“Bulgaristan'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Daha önce
New York'ta Birleşmiş
Milletler Teşkilatı'nda

üç yıl Türkiye daimi
temsilcisi görevinde
bulundum. Bulgaristan
ve Türkiye iki komşu ve
dost ülkedir. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu
yönde inşallah, ben de
katkıda bulunabilirim”,
dedi ve kendi soyunun
da Doğu Rodoplar'dan
olduğunu ifade etti. Vali
ise, “Eminim ki, siz ciddi

diplomatik tecrübenizle
ülkelerimiz arasındaki
işbirliğinin gelişmesinde büyük katkıda bulunacaksınız”, diye belirtti.
Karşılıklı konuşmanın
sonunda Başkonsolos:
“Valinin nazik sözlerine
teşekkür ediyorum. Tabii, bunları hep beraber
gerçekleştireceğiz”, diye
altını çizdi.
Kırcaali Haber

Bilgilendirmeden sonra Metin Kazak, Avrupa
Birliği heyeti adından
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'e en içten
saygılar sunarak Kırcaali
için gerçekleştirdiği son
derece önemli projeler-

den dolayı kutladı. Siyasi sebepler yüzünden
durdurulup engel yaratılmasına anlam veremediklerini söylediler.
Konuklar şehrin modern
Avrupa görünümü yolunda ilerlemesini kaydede-

rek gelecekte yapılacak
çalışmaları desteklediklerini dile getirdiler.
Bu konuda Avrupa ve
dünya deneyiminden örnekler paylaşarak ileride
de her konuda Başkan'a
yardımcı olmaya söz
verdiler. Bunu “Emrindeyiz Başkanım!”, şeklinde
ifade ettiler.
Heyet daha sonra söz
konusu projeleri yerinde
görme fırsatı buldu. Daha
sonra ise Kırcaali Merkez Camii ve “Aya Georgi” Kilisesi ziyaret edilip,
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmed ve Papaz Petır
ile görüşüldü. Kırcaali'de
hakim olan etnik ve dini
höşgörüden emin olunca
Metin Kazak Sayın Azis'i
böyle değerli bir edinim
için ayrıca tebrik etti.
Brüksel misafirleri Bölge
Tarih Müzesi'ni gezerek
Doğu Rodoplar'ın kültür
zengiliğini de tanıdılar.

Metin Kazak: Cumhubaşkanı
gerekli olanı yaptı
Kırcaali ziyaretinde
bulunan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden
AB milletvekili Metin
Kazak Pırvanov'un Seçim Kanunu'na koyduğu vetoyu Kırcaali Haber gazetesi için şöyle
yorumladı: “Benim için
çok mantıklı bir veto.
Cumhurbaşkanı gerekli
olanı yaptı. Bizim HÖH
tarafından da aldığımız
pozisyon gayet netti.
Pırvanov'un bu konudaki
görüşünü paylaşıyoruz.
Çünkü bu Seçim Kanunu tasarısında onun da
belirttiği sebepler arasında en önemlisi Bulgaristan vatandaşlarının
seçim hakkını kullanmalarına dair sınırlama-

lar getiren maddelerin
bulunmasıdır. Biz eminiz ki, bu Anayasa'ya
aykırı bir durumdur ve
Cumhurbaşkanı fikrimizi paylaşarak anlayışlı
ve mantıklı bir pozisyon
almasından dolayı ken-

disini tebrik ediyoruz.
Eğer bu vetodan sonra
da Parlamento Seçim
Kanunu tasarısını onaylayıp kabul ederse bizim
için son çare Anayasa
Mahkemesi'ne başvurmak olacaktır”.
KH

T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen: “Ömer Lütfi” Kültür
Derneği’nin çalışmalarını takdir ediyorum
Tanışma ziyareti için
Kırcaaliye gelen T.C. Filibe Başkonsolosu Sayın
Ramis Şen “Ömer Lütfi”
Kültür Derneği’ni de ziyaret etti. Dernek Başkanı Seyhan Mehmet ve
Müdürü Müzekki Ahmet
tarafından karşılanan
Başkonsolos Kültür evinin faaliyetleri hakkında
bilgi aldı. Müzekki Ahmet
değerli misafirlere bölgede yaşayan Türklerin geleneklerini ve kültürünü

yaşatmaya çalıştıklarını
söyledi ve yaşanan bazı
sıkıntıları da gündeme

getirdi. Aynı anlamda
Dernek Başkanı Seyhan Mehmet de Kültür

Derneği’nin bölgedeki
öneminin ne kadar büyük
olduğunun altını çizdi.
Başkonsolos Ramis
Şen Dernek’te çalışanlara başarılar diledi ve
yaptıkları işin değerinin
büyük olduğunu söyledi.
Sayın Şen: “Sivil toplum
örgütlerinin yaptıkları
faaliyetler önemlidir. Bu
anlamda “Ömer Lütfi”
Kültür Derneği yöneticilerinin ve tüm üyelerinin
çalışmalarını takdir edi-

yorum. Kültür yaşamın
bir parçasıdır ve bunu
yaşatmak sizin gibi derneklere düşüyor. Bunu
da sizler en iyi şekilde
yapıyorsunuz. Sizleri

üstün başarılarınızdan
dolayı bir daha takdir
ediyorum ve faaliyetlerinizde yeni başarılara
imza atmanızı diliyorum”
dedi.
KH
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Ayın parlamasının sırrı

Bir yıl önce su bulmak
için Dünya'nın uydusu
Ay'ı vuran Nasa elde
ettikleri sonuçları açıkladı. GEÇEN yıl NASA
tarafından gönderilip
deney için Ay yüzeyine
düşürülen LCROSS adlı
uzay aracı, Dünya’nın
tek uydusu ile ilgili şaşırtıcı gerçekler ortaya
çıkardı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) geçen yıl
su bulmak için Ay'ı vur-

ma denemesinde kullanılan roketin, yüzlerce
kilo su, gümüş, civa ve
diğer şaşırtıcı kimyasalları açığa çıkardığı
bildirildi.
Science dergisinde
yayımlanan birkaç haberde, denemede, buz
şeklinde büyük miktarda su, karbonmonoksit,
amonyak ve gümüşümsü metaller dahil olmak
üzere bazı şaşırtıcı
bulguların açığa çıktığı

belirtildi.
Bilim adamlarına göre,
Ay’ın geceleri “gümüş
gibi” görünmesinin de
nedeni bu. Uzmanlar,
Ay’a gümüş madenleri
açmanın söz konusu
olmadığını, mevcut
gümüşün çok küçük
oranlarda ve dağınık
olduğunu, ancak Ay
yüzeyinin parlamasını
sağlayabildiğini açıkladı.

Sayfa 6

Cam süsleme (Vitray) sanatının gelişimi

Cam süsleme sanatı,
çok eski zamanlardan
beri bilinmektedir. Antik
Çağ'a kadar bu sanat
kullanılıyordu. Cam süsleme sanatı aslen Doğu
Akdeniz'den gelmektedir. O zamanlarda da
cam üretimi yapılıyordu.
Kalın ve küçük boyuttaki camlar, mermerler,
bronzlar ve küçük cam
parçaları ile birlikte bu
sanat ortaya çıktı. En
eski boyalı vitray örnek-

leri 9. ve 10.yy'da bulunmuştur. Daha sonra
vitray gotik mimarlığının
yayılmasına koşut bir
gelişme göstermiştir.
1260 yıllarında yeni bir
dönem başladı. Bu tarihte vitray çok canlı ancak
ışığı daha az geçiren
renklerden yapılıyordu.
Osmanlı Devleti de yapılarında Cam süsleme
sanatını kullanmıştır.
Cami, konak, saray, türbelerde vs. Rastlamak

mümkündür. Özellikle
bu yapıların tepelerinde
görülen camlarda birleştirici madde olarak alçı
kullanılmıştır. Topkapı
Sarayı, Şehzade Türbesi, Süleymaniye Camii,
Yeni Cami bunlara örnek
olarak gösterilebilir.
Günümüzde vitray giderek önem kazanmış,
özellikle iç mimarlıkta
daha çok kullanılmaya
başlanmıştır.

Biber neden acıdır? Güneş sıcaklığı

Biber acı değildir. Acı,
tatlının tersidir ve acıya
örnek olarak kiwinin ya
da greyfurdun tadı gösterilebilir. Biber acı değil
yakıcıdır. Bunun tersi ise
serinletici olup, buna da
örnek olarak nane veya
mentol gösterilebilir.
Biberin yakıcılığı, içinde bulunan kapsaisin
adı verilen bir tür bileşikten kaynaklanır. Bu
maddenin büyük bir
kısmı, biberin etli kısmında ve tohumlarında
bulunur. Bu nedenle ucu
pek yakıcı olamayan biberin, yenildikçe yakıcılığı daha çok hissedilir.
Kapsaisin maddesi bibere yakıcılık vermekle kalmaz, cilde temas
ettiğinde tahrişe de yol
açar. Hatta bu özelliğinden dolayı bazı romatizma ilaçlarının formüllerinde de kullanılır.
Yeşil biber kırmızı

olanından daha yakıcı
değildir. Yakıcı biberler
koyu renkli ve çok sivri
uçludur. Biberler A ve C
vitaminleri bakımından
çok zengin olup, sıcak
havada yenilen yakıcı

num ve kan basıncında
değişimler yaratır, bağırsaklarda emilimin azalmasına yol açar.
Hayvanlar üzerinde
yapılan deneyler sonucunda, diğer kansore-

biberler insanı terletirler
ve terin buharlaşmasıyla
insanda bir serinlik hissi
duyulur.
Buna karşın, biberin
içindeki kapsaisin maddesi, insanda tükürük
salgısını da artırır, solu-

jen maddelerle birlikte
alındığında, karaciğer
kanserinin ortaya çıkmasında, hızlandırıcı
rolü olduğu konusunda
ciddi kuşkular vardır.
Biberden ağzımız yanınca çoğumuz hemen

su içeriz ve bir işe yaramadığını görürüz.
Peki nasıl oluyor da,
bibrin yakıcı tesirini su
gideremiyor? Sebebi
basit, yağ ve su kesinlikle birbirlerine kaarışmaz. Biberlerin yakıcılık
veren maddesi yağlı olduğu için, ne kadar su
içerseniz için onunla
birleşmez. En iyi metot
ekmek yemektir. Ekmek
bu yağı absorbe der ve
mideye taşır.
Bir diğer etkili yol da
süt içmektir. Sütün içindeki kasein maddesi bir
deterjan görevini üüstlenir, biberin yağı ile karışarak ağzı temizler. Bu
da yeterli değilse rakı
içilmesi önerilir. Rakı da
diğer alkol içeren sıvılar
gibi yağı çözer ve sorunu giderir, ama sonuçları ertesi sabah ortaya
çıkacak başka sorunlar
getirir.

Güneş’in Sıcaklığı Derece olarak 6000 dış yüzeyinde, içindeki sıcaklık
ise 12 milyon derecedir.
GÜNEŞ Dünyaya en
yakın yıldızdır ve 8 ışık
dakikası (149.6 milyon
km) uzaklıktadır. Bu aynı
zamanda güneşe baktığımızda onun 8 dakika
önceki halini görüyoruz
demektir.700.000 km
yarıçapı ve 15 milyon K
çekirdek sıcaklığı göz
önüne alındığında H-R
diyagramına göre G2
türünden cüce yıldızlar
sınıfına girer. Güneş sisteminin Samanyolunda
Oort Bulutundan oluştuğu sanılmaktadır.
Güneş manyetik bir
alana sahip olan, dönen
ve çekirdeğinde enerji
üreten bir gökcismidir.
G üne ş sistemindeki
maddenin % 99.85 ni
içerir. Güneşin enerjisi,
15 milyon K (Kelvin) sıcaklıktaki ve yeryüzü at-

mosfer basıncından milyarlarca kez fazla olan
çekirdeğindeki, hidrojenin helyuma dönüşmesinden kaynaklanır. Çekirdek tepkimeleri sonucu serbest kalan enerji,
yüzeye gelir ve buradan
uzaya yayılır. Bu enerjinin sadece 2.2 milyarda
biri yeryüzü tarafından
soğurulur ve yaşam için
gerekli koşulların oluşmasını sağlar. Güneşten
X-ışınlarından radyo dalgalarına kadar her dalga
boyunda enerji yayılır.
700.000 km çapa göre
çekirdekte oluşan ışığın
hızı da göz önüne alındığında yüzeye yaklaşık
2 sn de gelmesi gerekirken, aşırı hidrojen yoğunluğuna bağlı olarak
bu süre 10 milyon yıldır.
Aslında biz 8 dakikadan
da öte güneşin 10 milyon
yıl önce oluşturduğu ışığı görüyoruz.

Bunları biliyormuydunuz? 50 yıl önce uzaya çıkan ilk canlı, Layka isimli bir sokak köpeğiydi...

* Filler günde ortalama
2 saat uyurlar.
* Amerika'da 58 milyondan fazla köpek vardir.
* Hastalanmayan tek
hayvan köpek balıklarıdır.
* Köpek balıklarının
kansere karşı bağışıklığı vardır.
* Timsahlar derine batabilmek için tas yutarlar.
* Bir istakoz 7 senede
ancak yarım kilo alabilir.
* Penguen yüzebilen
fakat uçamayan tek
kuştur.
* Atların insanlardan 18
tane daha fazla kemiği
vardır.
* Büyükçe bir yunus
günde 2 ton yiyecek tüketir.
* Sivrisinek insanların
ölümüne en fazla sebep
olan hayvandır.
* Bir inek hayatı boyun-

ca yaklasik 200.000 bardak süt üretir.
* Mavi balinanın ağırlığı 22 ayda 26 tona kadar ulaşır.
* Bir karınca kendi
ağırlığının 50 katı ağırlıgı kaldırabilir.
* En hızlı kara hayvanı çitadır. Hizi saatte 95
km'ye ulasabilir.
* En hızlı balık yelken
balığıdır. Hızı saatte 109
km'ye ulaşabilir.
* En hızlı kuş boğazlı
kırlangıçtır. Hızı 3 saniyede saatte 128 km'ye
çıkabilir.
* Mavi balinanin çikardığı ses 850 km. öteden
duyulur.
* Mavi yunusların kalbi
dakikada sadece 9 kere
atar.
* Suaygırları su altında
doğar ve doğar doğmaz
yüzebilirler.
* Hayvanlar alaminde
sadece domuzlar güneşten yanabilir.

"Layka" adı verilen sokak köpeği, bundan 50 yıl
önce Sovyet kapsülüyle
uzaya çıkan ilk "dünyalı"
oldu ve insanoğluna yıldızlara giden yolu hayatı
pahasına açtı.
SSCB, 1917 Ekim devriminin 40. yıl dönümünde Amerikalılardan üstün olduğunu göstermek
için 3 Kasım 1957'de
Sputnik-2 adlı yapay uyduyu, içindeki köpekle
uzaya yolladı. Sovyetlerin amacı, canlı organizmanın uzay şartlarına
dayanıp dayanamayacağını görmekti.
Moskova sokaklarında
başıboş gezen köpeklerin arasından seçilen ve
"Layka" adı takılan "fox
terrier" cinsi dişi köpek,
kalp ritmini, kan basıncını ve nefesini ölçecek
sensörlerle donatılmış
bir giysi giydirilerek uzay
kapsülünde kameranın
karşısına oturtuldu ve

dönüşü olmayan bir yolculuğa uğurlandı.
Resmi açıklamalara
göre, "Layka" 1600 km
irtifada yörüngeye oturan kapsülde görevini
hakkıyla yerine getirdi.
Ancak hayvancağızın

yatının nasıl sona erdiği
belli değildi.
"Layka"nın akıbetini öğrenmek için 45 yıl beklemek gerekti. 2002 yılında
ABD'de düzenlenen bir
uzay konferansında, o
dönemdeki Sovyet uzay

son demlerinin nasıl
geçtiği belli değildi. Bazıları, köpeğin son yemine katılan zehirle huzur
içinde sonsuz uykuya
daldığını söylüyor, bazıları ise "Layka"nın kapsülde oksijen bittiği için
öldüğünü iddia ediyordu.
Velhasıl, "Layka"nın ha-

çalışmalarının önde gelen isimlerinden Dimitri
Malaşenkov, "Layka"nın
füzenin fırlatılışıyla ortaya çıkan rahatsızlık
ve acılar sonucu birkaç
saat içinde öldüğünü
açıkladı. Müthiş gürültü
ve sarsıntının serseme
çevirdiği hayvanın kalbi

yerinden fırlayacakmış
gibi normalden üç kat
fazla çarpıyordu... Neden sonra gürültü kesilip kapsül sessizliğe
gömülünce "Layka" huzura kavuşmuştu, ama
çok geçmeden bu kez
aşılması imkansız teknik
problemler baş gösterecekti.
4 saat geçtikten sonra
kapsül içindeki sıcaklık
15 derece olması gerekirken, 41 dereceye fırlamıştı ve termometrenin
civası durmadan yükseliyordu. "Layka", uzay yolculuğuna başladıktan 5
saat sonra hiçbir hayat
belirtisi vermiyordu.
Uzaya çıkan ilk canlı
olarak tarihe geçen dişi
köpeğe mezar olan kapsül, 14 Ağustos 1958'e
kadar Dünya'nın tepesinde dolandı durdu ve
nihayet o gün atmosferin yoğun katmanlarında
yok oldu.
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СПИСАНИЕ В ИЗМИР ПРЕДСТАВЯ АРДИНО

Брой 18 на тримесечното
сп. „Бирлик“ /„Единство”/,
издавано в Измир от Сдружението за култура и сътрудничество на балканските изселници „Бал-Гьоч“,
представя Ардино.
И в брой 16 на списанието
присъстваше темата за Ардино по повод на обзорен
материал, посветен на родения тук световноизвестен турски писател, поет
и журналист Сабахаттин
Али. Значителна част от
представянето на големия
творец, направено от Ибрахим Шафак – отговорен редактор на списанието, бе
посветена на честването на
100-годишнината на Сабахаттин Али в Ардино през
2007 година. Бе отделено
място на богат снимков материал от честването, в което взе участие дъщерята
на писателя проф. Филиз
Али от Истанбул.
Още на първа страница
на корицата на сегашния
брой, на централно място
е поставен красив колаж на
Дяволския мост и Орловите
скали.
Обширният и богато илюстриран материал, посветен на Ардино, е написан
от доц. д-р Решат Апти и
заема цели 4 страници от
списанието, отпечатвано
на луксозна хартия.
Под заглавие `Ардино прелестен град в пазвите
на природа-чудо`, статията
с научна прецизност представя забележителната

природна среда, в която са
разполежени градът и общината. Авторът е посочил
характерната тук флора и
фауна, богатия горски фонд,
рядкото дори на Балкан-

ник на доходи за местното
население, сравнително
подходящите условия за
развитие на животновъдството, оползотворяването
на билките в една екологич-

ския полуостров компактно
находище на бяла бреза в
района на едноименния туристически комплекс край
Ардино, вече чистата река
Арда, след края на рудодобива в района.
Посочени са източниците
за поминъка на населението – тютюнопроизводството,
което бе дълголетен източ-

но чиста среда.
Съобразно логиката на
публикацията значително
място в нея е отделено на
популярните в цялата страна туристически и културноисторически забележителности на Ардино и района
като Дяволския мост, Орловите скали, туристическия
комплекс Белите брези.

Илюстрациите към материала са от посочените
обекти, интериора на местната джамия, сградата на
Музея в града и се отличават със своето отлично
качество.
Доц. д-р Решат Апти е роден в гр. Ардино, където
завършва гимназия. Випускник е на Пловдивската
Селскостопанска академия.
След изселването си в Турция в началото на 70-те
години работи в областта
на генетиката на тютюна и
защитава докторска дисертация. Живее в Измир, с
искрена носталгия и несекващ интерес към родния си
град.
Между другото в този брой
на списание „Бирлик”, освен
всичко друго съдържателно
и полезно, заслужават внимание още две задълбочени разработки.
В статия под заглавие `Румелийските песни` Ибрахим
Шафак е излял цялата си
душа, изпълнена с обич и
преклонение пред народния
гений, създал неповторимия местен турски песенен
фолклор с това популярно
название `румелийски песни`. Специално внимание е
обърнал на наследството,
оставено от `недостижимата` Кадрие Лятифова и
Осман Азизов, на когото
дължим радио-композицията върху легендата за трагичната любов между Юсуф
и Фериде /песента `Юсуфум`/ . Авторът с вълнение

HÖH Kırcaali İL Teşkilatı 21 yaşında
1. sayfadan devamı
1990 yılında Kırcaali merkezinde binlerce kişinin katıldığı mitingte Kasim Dal Hak
ve Özgürlükler Hareketi'nin
Varna'da önceki gün kurulduğunu ilan ederek, Bulgaristan
Türkleri ve Müslümanların
temel isteklerini içeren deklarasyonu okuyor ve partinin
taslak tüzüğünü tanıtıyor. Aynı
gün akşamı “Vızrojdentsi”de
Aydın Beytullah Kadir'in apartman dairesinde partinin il teşkilatı kurulması kararı alınıyor.
8 Ocak 1990 tarihinde o zaman Bahri Ömer'in yaşadığı
“Ömer Lütfi” sokağındaki 35
nolu evde kuruluş toplantısı
düzenleniyor ve birinci HÖH
İl Başkanı Mümün Ramadan
seçiliyor. İl Yönetim Kurulu üyeleri ise Mümün Emin,
Bahri Ömer, Yaşar Şaban ve
Fikret Yaşar.
Burada belirtmek gerekir
ki, Bahri Ömer Sofya Kristal
meydanında düzenlenen ilk
demokratik mitinglere katılıyor
ve sonraları Ahmed Doğan

ile birlikte memleket çapında
partinin yerel örgütlerini kuruyorlar.
Hak ve Özgürlükler Hareketi, 1985 yılında Doğan'ın gizli

alıyor. Mahpusluk yıllarında
HÖH'ün temellerini hazırlıyor. 22 Aralık 1989 tarihinde
genel af ilan ediliyor ve siyasi
tutukluların bir kısmı özgür-

kam teklif edilmesine rağmen
o kabul etmiyor. 29.12.1989
tarihinde Bulgaristan Komünist Partisi'nin (BKP) Merkez
Komitesi oturumunda Bulga-

kurduğu Türk Ulusal Kurtuluş
Hareketi'nin devamcısıdır. Zaten bunun için lider tutuklanıp
10 yıl hapis cezası hükmü

lüğüne kavuşuyor. Onların
arasında Ahmed Doğan da
bulunuyor. “Kendisine Sofya
Üniversitesi'nde yüksek ma-

ristan Türklerinin isimlerini
iadesine karar veriliyor. Bu
durum, partinin Kırcaali Sancak Komitesi Birinci Sekreteri

е преразказал легендата
за друга трагична любов
между Селиме и Реджеб /
песента `Арда бойларъ`/,
която легенда има действителни основания в съдбата на двама млади хора
от Ардинското с. Кроячево
през първите десетилетия
на ХХ век.
Ибрахим Шафак /Ибрахим Мустафов/ е от Момчилград. Завършил е История в Софийския университет „Климент Охридски”.
Преди 1989 година е работил като учител по история.
Бил е кореспондент за Кърджалийски окръг на Радио
София – предавания на
турски език. Сътрудничеше
на регионалния и централния печат.
Вторият материал, който
впечатлява, е с автор Али
Бейсим Белгин. Учителската колегия от Кърджалийска
област още си спомнят за
известния инспектор в Отдел “Народна просвета” Кърджали Али Бейсимов.
Роден е в с. Женда, община Черноочене. Завършил
е Педагогика в Софийския
университет.
В обширна статия под заглавие - риторичен въпрос
“ Човек ът с ам ли твори
собствената си съдба ... “
Али Бейсим Белгин е разработил една философска
тема, като дава и гледищата на теолози, социолози
и писатели в съчетание с

(Продължава на стр. 8)
Georgi Tanev'i Bulgarlaştırma
süreci esnasında yaptığı çirkin
işlerden dolayı rahatsız ediyor
ve o milliyetçi ruhu taşıyanları
ayaklandırıyor. Kızışan havayı
yumuşatmak için Ulusal Uzlaşma Komitesi yönetimi geliyor. BKP'nin İl Teşkilatı binası
önünde gerçekleşen milliyetçi protestolara karşı, binlerce
Türk de “Osvobojdenie” meydanında kendi mitinglerini yapıyorlar.
Kırcaali'de mitingler devam
ederken 4 Ocak 1990 tarihinde Varna'da Ahmed Doğan
tarafından Hak ve Özgürlükler
Hareketi kuruluyor. Toplantıdan sonra Ahmed Doğan ve
kuruculardan İsmet İsmail,
Hüsniye Recep, Kasim Dal
hemen Kırcaali'ye hareket
ediyorlar. Yolculuk yaptıkları
tren Perperek garında zorunlu durduruluyor ve Doğan
ile Dal şehre yaya geliyorlar.
Burada Bahri Ömer, Fikret
Yaşar, Mümün Emin, Enver
Eyüp, Ramadan Özgür ve
Yüksel Halim'in de yer aldığı toplantıda HÖH protesto
gösterilerinin son verilmesine
karar veriyor.

Resmiye MÜMÜN
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Новия нонсул на Република Турция в град Пловдив посети Община Черноочене
Новия генерален консул на Република Турция в Пловдив Рамис
Шен посети Община
Черноочене. Той се
срещна с кмета на Общината Айдън Осман,
председателя на Общинския съвет Бедрие
Газиюмер и ръководството на общината.

Кметът Айдън Осман
запозна госта с работата на местната администрация, основните проекти, които се
реализират на територията на община Черноочене в областта на
инфраструктурата.
Генералният консул
се запозна и с инвес-

тициите на територията на общината по
различни програми,
както и от страна на
турските фирми и изселниците ни в южната съседка.
Домакините изтъкнаха, че основен приоритет на общината е
благоустрояването на

Başkonsolos Ramis Şen’den
Kırcaali Haber Gazetesi’ne
nezaket ziyareti

Geçen ay atanan T.C.
Filibe Başkonsolosu Sayın Ramis Şen Bulgaristan Türklerinin sesi Kırcaali Haber Gazetesini
ziyaret etti. Gazetenin
ofisinde gerçekleşen
görüşmelerde Kırcaali
Haber Gazetesi sahibi
ve Genel Yayın Yönetmeni Müzekki Ahmet,
Genel Yayın Yönetmen
Yardımcısı ve şair Durhan Ali ve bu ay yeni işe
başlayan muhabir Resmiye Mümün yer aldılar.
Sayın Müzekki Ahmet
Bulgaristan’da Türkçe
olarak gazete çıkartma
kararını nasıl aldığını,
yaşanılan tüm zorluklara
rağmen nasıl basın hayatına başladıklarını anlattı. Müzekki Ahmet devamla: “İlk olarak haber
sitesi yapma fikrim 2006
yılı ortalarında doğdu.
Önce bir amatör haber
sitesi yaptım. Siteye ilgi
hemen artmaya başladı
ve profesyonel bir site

yaptırdım. Dünya çapında yaşayan soydaşlarımız artık anadilinde
haber almaya başladılar. Her geçen gün ziyaretçiler artmaya başladı.
Ve 2007 yılının sonunda
artık gazete olarak çıkmaya başladık. Şu an
2000 abone ile bölgenin
en çok okunan gazetesi
olduk.”dedi.
Başkonsolos Şen gazete ve internet sitesi
için yayın ekibini kutladı

ve şunları belirtti: “ Ben
daha New York’tayken
Kırcaali ile ilgili her çeşit
bilgiyi Kırcaali Haber sitesinden aldım. Gerçekten bu anlamda verdiğiniz hizmet değeri biçilmez bir hizmettir. Sizlere
ve ekibinize başarılar ve
bol okuyucular diliyorum.
Konsolosluk olarak her
çeşit desteye hazır olduğumuzu da buradan
ifade etmek istiyorum.”
Kırcaali Haber

Sezay Market - Çernooçene
İndirim!

İndirim!
Toptan
Fiyatına Perakende
Satış
12.01.2011
- 18.01.2011

- Tavuk kg. - 1,89 lv.
- Piliç but - 2,19 lv.
- Mandarin - 0,99 lv.

Tel. 03691 / 6144

- Portakal - 0,99 lv.
- Meyve suyu Joisy- 0,97 lv.
Sezay Market’te her hafta yeni
indirimler sizleri bekliyor.
Tel. 03691 / 6144

населените места, развитие на земеделието

и туризма, чрез които
младите да останат да

живеят в Черноочене,
както и разкриване на
нови работни места
От своя страна Рамис
Шен изрази готовност
да помогне за разширяване на културните
и бизнес отношенията
с представители от
Република Турция. Той
разгледа и централната джамия в Черноочене.
Исмет ИСМАИЛ

СПИСАНИЕ В ИЗМИР ПРЕДСТАВЯ АРДИНО
От 7’ ма страница

многобройни конкретни примери от реалния живот. Чрез позовавания на световно
признати авторитети,
с примери от личната
и творческа съдба на
велики хора на науката и изкуството /Дарвин, Толстой, Достоевски, Бетховен .../, г-н
Али Бейсим е насочил
вниманието на читателя към онези аспекти
на проблема за човешката съдба, които
са свързани преди
всичко със собствената отговорност, разум
и воля на личността.

В един обективно-исторически задълбочен
и пространен анализ,
в който личи широката
ерудиция на автора,
се защитава следното становище, с което
би се съгласил всеки
здравомислещ човек:
„Съдбата помага само
на тези които са смели
и трудолюбиви; мислят
позитивно, споделят
щастието си с другите;
имат себеуважение, но
и уважение към близките, към всички хора;
помагат на хора в
нужда; които се борят
срещу неграмотността
и сляпото подчинение
на отживели времето

си вярвания; предупреждават всезнайковците; избират за свой
принцип честността и
справедливостта.”
Нека да добавим и
това, че в този брой
на списанието е представена и Себихан
Мехмед – Кмет на Крумовград, в материал
на Фахрие Ерсой, озаглавен `Кметът със
златното сърце`.
На редакторите и авторите на сп. `Бирлик`Измир – пожелания за
успешна и плодотворна 2011 година!
С. Карабашев
Ардино

