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Kırcaali bölgesinden 228 delege Müslümanlar
kurultayına katılacak
Resmiye MÜMÜN

12 Şubat’ta Sofya’da
düzenlenecek olan Olağanüstü Milli Müslümanlar Kurultayına Kırcaali
bölgesindeki 228 encümenlikten birer delege
katılacak. Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed’in
y a p t ı ğ ı a ç ı k l a m ay a
göre, “Başmüftü adayları henüz açıklanmış
değildir, konferans günü
açıklanacaklar. Geçen
hafta yapılan toplantıda
Başmüftü Mustafa Aliş
Hacı’nın da ifade ettiği gibi, İlahiyat mezunu herkes Bulgaristan
Müslümanlarının başında olmaya aday olabilir”
dedi.
Bölge Müftüsü, yapı-

lacak kurultay hakkında
şunları belirtti: “ Başmüftülük, Nedim Gencev tarafından ele geçirilip,
mühürlenince Bulgaristan Müslümanları hayli
rahatsız oldular. Bu soruna çözüm olarak Milli
Kongre’ye gidilmesine
karar verdiler. Bütün encümenliklerin isteği üzere ve Yüksek Şura’nın
kararıyla 12 Şubat sorunlardan çıkma tarihi
olarak değerlendiriliyor.
Milli kongre sayesinde
Başmüftülük statüsünün
yeniden kazandırılması,
Bulgaristan Müslümanlarının tekrar istikrarla,
huzurla, dini inançlarını
yerine getirmelerini sağlayacak. Aynı zamanda
da bu tarihte onların so-
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runlarını çözecek, onlara
hizmet edecek, temsili
kabiliyeti yüksek olan bir
baş müftülüğe kavuş-

ması hedefleniyor. 12
Mayıs 2010 yılından bu
yana milli bütünlüğümüzü, birlik beraberliğimizi,
gerek muhtelif şehirlerde yürüyüşlerle olsun,
gerek merkezi yerlerde
cuma namazlarını cami
dışında açık alanlarda
kılmamızla, Sofya’ da
iki kez yürüyüşlerle, birlik beraberliğimizi, bu
dava uğurunda bütünleştiğimizi gösterdik. 12
Şubat tarihi de inşallah,
tekrar aynı duyguyla ve
düşünceyle yaşanacak.
Mustafa Aliş Hacı dışınDevamı 5’te

Kırcaali barajı çevresinde 130 kanunsuz yapı
Çevre ve Su
Bakanlığı’nda yapılan
basın toplantısında
Bölgesel Kalkınma
ve Bayındırlık Bakanı Rosen Plevneliev,
ülke çapında 52 baraj
çevresinde bulunan
toplam 1470 yapının
yoklanmasında 748’in
kanunsuz inşaatı tespit edildiğini bildirdi.
Buna göre, 243 yapıya Bakanlığın emriyle
kullanma yasağı getirilmiş, 43 inşaat isedurdurulmuştur.
“İvaylovgrad” barajı

dolayındaki arazilerde en çok kanunsuz
yapılar kurulmuştur.
Orada bulunan 195
yapının yoklanması
sonucunda 169’u kanunsuz olarak tespit
edilmiş ve onların yıkılması için emir çıkacak. Bu sıralamada
ikinci yerde toplam
159 yapıdan 130’un
kanunsuz olmasıyla
“Kırcaali” barajı bulunuyor. Üçüncü yere
329 yapıdan 103’ün
yasa dışı olmasıyla
“İskır” barajı yerleşi-

yor.
Bakan Plevneliev,
yapı sahiplerine nisan
ayına kadar inşaatın
kanuna uygun olduğunu gösteren belgeler sunmalarına imkan

verileceğini söyledi.
Mayıs ayında sonuçlar genelleştirilecek ve
onlara göre kanunsuz
yapıları yıkma kararları verilecek.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan’da Türkçe eğitiminin günümüzdeki durumu
Harun BEKİR
Geçen sayıdan
28 Mayıs 2001 tarihinde Eğitim Bakanlığı 6
No’lu Genelge’sini yayınlamıştır. Bu genelge
İlköğretim ve Liselerde
okutulan dersler ve bu
derslerin sayısı belirtilmiştir. Bu genelgeye
göre okullarda okutulan
dersler üçe ayrılmıştır:
1. Zorunlu okutulması
gereken dersler;
2. Zorunlu seçmeli
dersler ( bunların arasına Türkçe dersleri de
dahil olmaktadır);
3. Seçmeli dersler.
Bulgaristan Türk çocuklarının ana dilinde
de öğretim görmesi konusunda herhangi bir
olumlu gelişme kaydedilmiş değildir, hatta durum kötüye gitmektedir
denebilir. 2001 yılından
bu yana haftada 4 ders
saati değil de II., III. ve
IV. sınıflarda 2 ders saatine, I., V., VI., VII. ve
VIII. sınıflarda da 3 ders
saatine düşürülmüş olması kaygı vericidir. Ayrıca öğrenciler okullarda
Türkçe dersleri görmek
için her ders yılı başında okul müdürüne birer
dilekçe vermek zorundadırlar.
Öte yandan, yıllardır
yenileri basılmadığı için
yaşanan ders kitapları eksikliği de sorunun
boyutlarının artmasına
neden oluyor. 1992 yılından bu yana yeni ders
kitaplarının basılmamış
olması, her yıl okullara
kayıt olan yüzlerce öğrencinin, Türkçe derslerini pekiştirmelerini
engelliyor. Öğrenciler,
ders yapacak sınıf ve
öğretmen bulsalar bile,
bu dersleri gerektiği seviyede geliştirmelerine
yardımcı olacak kitapları bulamıyorlar. Kendilerinden büyük kardeşleri
olanlar bu konuda biraz
daha şanslı oluyor. Onlardan kalan kitaplarla
idare etmeye çalışan öğrenciler için durum daha

da zor olmakla birlikte,
Türkçelerini geliştirmeleri için bütün koşulların bir
araya gelmesi gerekliliği
sorunu etkin bir şekilde
çözülmesini engelliyor.
Bulgaristan’da, uzun bir
aradan sonra, Türkçenin
ana dili olarak yeniden
okullarda okutulması ile
ilgili olarak Milli Eğitim
Yasası’nda, okullardaki
ana dili dersleri devletin,
yani Eğitim Bakanlığının
kontrolü altında gerçekleştirilecektir maddesi
getirilmiştir. Dolaysıyla
Kırcaali, Burgas, Şumnu, Razgrad, Rusçuk,
Dobriç ve Silistre gibi İl
Eğitim Müdürlüklerinde
anadili müfettişleri kadrosu açılmıştır. Ayrıca
Eğitim Bakanlığında
Türkçeden sorumlu bir
müfettiş de tayin edilmiştir. Bu müfettişler, denetlemenin ve teftişin yanı
sıra Türkçe öğretmenlerine rehberlik yapmak ve
hizmet içi eğitim kursları
düzenlemek görevleri de
üstlenmişlerdir. Böylece
birçok Türkçe öğretmenimiz, gerek Türkiye’de,
gerekse ülkemiz
Bulgaristan’da hizmet
içi kurslarına katılma imkanını bulmuşlardır. Örneğin Kırcaali’de her yıl,
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’in desteği
ve Ankara Bilkent Üniversitesinin katkılarıyla,
Türkçe müfettişi, Türkçe
öğretmenlerine yönelik
hizmet içi kursları düzenlemiş, birçok öğretmen
de gerek Türkiye Milli
Eğitim Bakanlığınca, gerekse Bilkent Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde düzenlenen hizmet içi
eğitim kurslarına katılma
imkanı bulmuştur. Fakat
Bulgaristan’daki son gelişmelerde, 2010 yılında
Eğitim Müdürlüklerindeki
ana dili müfettişleri kadrosu kapatılmıştır. Yani
Türkçe öğretmenlerine
rehberlik edecek, çalışmalarında destek olacak
hiçbir ilde Türkçe müfettişi görevde bulunmamaktadır. Bu son gelişmeler aslında okullarda

ana dili olarak Türkçenin
okutulmasına ilişkin çok
açık ve net bir tavırdır.
1992 yılında Kırcaali
Öğretmen Enstitüsü’nde
Türkçe öğretmeni yetiştirecek sınıflar açıldı. Bu
yüksek eğitim kurumunda Türkçe bölümlerinde
ders vermek üzere Sofya Üniversitesi Türkoloji
Bölümünden öğretim
üyeleri olan Türkolog
Prof. Emil Boev ve Türk
Edebiyatı uzmanı Doç.
Vera Samarcieva davet
edildi. Bu bölümdeki bazı
dersler de dışarıdan gelen Türkçe uzmanlarına,
yani Öğretim Görevlilerine verildi. Bunların arasında Öğretim Görevlisi

vam etti. Daha sonraları
bu bölümlerde ders veren Türkoloji uzmanları
Sofya Üniversitesi’nden
emekliye ayrılınca Kırcaali Eğitim Fakültesi’ne
kadroya alınarak Türkçe
Bölümünde derslerine
devam ettiklerinin yanı
sıra mastırlık programını da açtılar. Kendileri Sofya’da kalarak ve
ayda sadece 1-2 defa
Kırcaali’ye gelerek ders
veriyorlardı. Fakat daha
sonraları bu konuda fakülte yönetimi ile aralarında anlaşmazlık çıkınca görevinden ayrıldılar.
1992 yılında Kırcaali
Öğretmen Enstitüsü’nde
Türkçe öğretmeni ye-

Enstitüsünde, Türkçe
bölümünde ders verecek öğretim üyesi yok,
üniversite adayları bu
bölüme ilgi göstermiyor
bahanesiyle bu bölüme
öğrenci kabul edilmedi.
2004 yılından önce kabul edilen öğrenciler ise
eğitimine devam etmekti
ve Türkçe dersleri Öğretim Görevlisi Harun Bekir ile Öğretim Görevlisi
Neziha Hasan tarafından
verilmekteydi.
Kırcaali, Bulgaristan’da
Türklerin en yoğu yaşadığı bir bölgedir. Bu
bölgede ülke çapında
ilköğretim düzeyinde
anadili Türkçe dersleri
gören öğrencilerin sayısı

Harun Bekir, Öğretim
Görevlisi Aptikadır Aptişev, Öğretim Görevlisi
Rahim Mollaömer gibi
Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümünden mezun ve mastır yapmış
uzmanlarla Şumnu Üniversitesi Türk Filolojisi
mezunu Neziha Hasan
da vardı.
199 6 yılında kabul
edilen yeni Yüksek Öğrenim Kanunu ile Şumnu Yüksek Pedagoji
Enstitüsü üniversiteye
dönüştürüldü, Kırcaali
Öğretmen Enstitüsü de
Plovdiv Üniversitesi’nın
bir kolu olarak bir nevi
Eğitim Fakültesi oldu. Bu
her iki eğitim kurumunda
da Türkçe bölümleri öğrenci kabul etmeye de-

tiştirecek sınıflar açıldıysa da 10 yıla aşkın
bir zaman içerisinde
bu eğitim kurumunda
Türkçe bölümünü devam ettirecek öğretim
üyeleri yetiştirilmedi,
daha doğrusu yetiştirilmesine fırsat verilmedi.
Öte yandan okullardaki
Türkçe öğretmenlerin
işlerindeki belirsizliği ve
çoğu zaman kadro dışı
bırakılması öğretmen
adaylarının Türkçe Bölümüne karşı ilgisini de
azaldı. Böylece 2004 yılında Kırcaali Öğretmen

da en çoktur. Dolaysıyla
Türkçe öğretmeni yetiştirmek için üniversitelerdeki Türkçe bölümleri de
devam etmelidir. Ayrıca
Türk dili ile Türk kültürünü yaşatılması ve geliştirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.
Bulgar ist an Eğitim
Bakanlığı’nın istem leri doğrultusunda,
Bulgaristan’daki herhangi bir üniversitede
herhangi bir bölümün
açılması, o bölümde
ders verecek öğretim
üyelerinin büyük bir ço-
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ğunluğu o üniversitenin
kadrolu elemanı olacak
ve ülkenin vatandaşı
olacak şartı da var. Bu
şartlarda Kırcaali Eğitim Fakültesinde ayrı
bir Türkçe bölümünün
açılması, Türkoloji uzmanı (profesör, doçent
veya bu alanda doktora
yapmış uzmanlar) olmayışından imkansız gibi
görünüyor. Fakülte yönetimiyle yapılan görüşmelerde Türkçe derslerinin yeniden açılıp devam
etmesi ancak mevcut
bölümlerde olabilir kanaatine varılmıştır. Mesela
Sınıf Öğretmeliği Bölümü, Sınıf Öğretmenliği
ve Türkçe Öğretmenliği
Bölümü’ne dönüştürülebilir ve bu bölümün öğrencileri gördüğü derslerin yanı sıra Türkçe
dersleri de görüp, sınıf
öğretmeni olduğu gibi
Türkçe öğretmeni de
olabileceklerdir.
Bulgaristan’da Türkçe
Eğitim – Öğretimi’nin
sorunlarını çözmekle
tabi ki Bulgaristan’daki
siyasetçilerin görevidir.
Yani Türkçe eğitiminin
önünde görünmez engeller teşkil eden yasa
ve tüzüklerdeki gerekli
olan değişiklikleri gerçekleştirerek Türkçe
eğitimini cazip hale getirmeleridir.
Ancak tek başına bir
siyasi partinin çözebileceği bir sorundan daha
büyük ve fedakarlık isteyen bir problemdir. Bu
sorunu ancak Bulgaristan Türklerine yönelik sivil toplum kuruluşlarının,
eğitim kurumlarının, Türk
Dünyasıyla ilgili vakıfların, Eğitim ve Araştırma
Merkezlerinin, Türk Milli
bilincine sahip bütün organizasyonların desteği
ile çözülebilinecek bir
sorundur.
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Birinci sınıf öğrencilerinin yarısının Anadili Bulgarca değil
Eğ it im, B ilim ve
Gençlik Bakanı Sergey İgnatov, Bulgar
Bilimler A kademi sinde, Bulgaristan’ın
kültürel tarihi varlığı
üzere yapılan konferansta, Bulgarcanın
birinci sınıfa giden
öğrencilerinin yüzde
48’i için Anadili olmadığını bildirdi. İgnatov,
bu rakam ilk bakışta
bazılarını korkutabilir,
fakat hiç de öyle bir
durum yok, diyor. Bakanın ifadesine göre,
bu çocukların Anadili Bulgar dili olmasa
da, hepsi Bulgaristan

vatandaşıdır. İgnatov,
“ İşte burada kültürel
tarihi varlığa büyük
rol düşüyor. Çünkü o,
Bulgaristan ve aynı
zamanda Avrupa Birliği (AB) vatandaşları
olarak milli benliğimizin pekiştirilmesi
için bir araçtır”, diye
vurguluyor. Bakan’ın
verdiği bilgilere göre,
bu yıl yaklaşık 50 bin
öğrenci birinci sınıfa
gidiyor. Onlardan 24
bini Roman ve Türk
asıllıdır. İgnatov, “Bulgaristan AB üyesi bir
ülke ve bundan dolayı
Bulgaristan vatandaş-

larının milli benliğinin pekiştirilmesi için

Yerli iş adamları birleşiyor
Yerli iş adamları haklarını savunmak için sivil
toplum örgütü kuruyorlar.
Bunun için girişimciler
“İş piyasasında kalmak
için birleşelim!” çağrısı
altında üye kazanma
kampanyası açıyorlar.
İş adamları, adı “Yerli
Şirketleri Savunma Sivil
Toplum Örgütü” olacak
teşkilatı mahkemeye
kaydettirmek için gereken belgeler hazırlamışlar. Kırcaali’deki küçük
ve orta şirketler, örgütün
tüzüğünü desteklemeye
hazır. Henüz kendilerini
tanıtmak istemeyen girişimciler, bu yöntemi ağır
ekonomi ve mali krizle
baş etmek için tek çare
olarak görüyorlar. Bu
amaçla teşkilat, şirketlerin makul indirim karşılı-

ğında birbirlerinden alışveriş yapmaya ve hizmet
vermeye teşvik edecek.
Böylece alış-verişler
çoğalacak ve ciddi kriz
yaşayan şirketlerin durumu iyileşmiş olacak.
Sivil toplum örgütü, üye
şirketlerle aralarında
borçlanma olmaması

için işbirliği yapacaklar.
Çünkü birçok Bulgar şirketlerinin iflas etmesine
sebep borçlanmadır.
Ye n i
teşkilat,
Kırcaali’deki iş hayatının etnik prensipler
üzere sürdürülmesine
karşı çıkıyor. Basına da
yansıdığı gibi, şehirdeki

da Bakan, “Bulgarlar
AB’nin çok milliyetli ve
çok kültürlü çevresine
girerek kendi bilinçini korumaları gerek,
fakat bununla beraber Avrupa’nın kültür
gelişmesi için katkıda
bulunmaları da gerekir. Diğer büyük problem de, kültürel tarihi
varlığının bugün okullarda, üniversitelerde
okunmasına rağmen
büyük ilgi görmemesidir. İgnatov, bunun
sebebini altyapı eksikliklerinde görüyor.

olağanüstü çok emek
sarf etmek gereklidir,”
bazı bankalar etnik mensubiyetlerine göre müşterileri celp etmeye çalışıyor. Bu şekilde yerli iş
dünyası ikiye bölünüyor
ve Kırcaali için geçerli
olmayan nedenlerden
dolayı şirketler karşı
karşıya kalıyor. Girişimciler, dış rekabeti dürüst
olmayan yollarla kötüleme çabalarını kınadıklarını da ifade ediyorlar.
İş adamları, uydurma
söylentiler yüzünden
“Lidl” marketiyle olduğu
gibi, kamuoyunun yanıltılmasına izin vermeyeceklerini iddia ediyorlar.
Hatırlatmak gerekirse,
basında büyük markette
muz alan bir kadını yılan
soktuğu haber verilmişti. Pazar yerinde “Lidl”’a
karşı bazı tüccarların
imza topladıkları da yazılmıştı.

diye düşünüyor. Konuşmasının devamın-
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Boyko Borisov: Bulgaristan
Schengen için hazır
Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa
Birliği'nden onay bekleyen Bulgaristan’ın
Schengen için hazır olduğunu belirtti.
Bulgaristan'ı ziyaret eden Avusturya
Başbakanı Werner Faymann ile ortak
basın toplantısına katılan Borisov, "Avrupa Birliği'nin güvenilir dış sınırı olarak
Schengen'e hazırız" ifadesini kullandı.
Borisov, AB'nin dış sınırı olan Bulgaristan,
Türkiye sınırında "son teknoloji güvenlik
donanımının kurulduğunu" belirterek, "Türkiye ile sınırımızı korumak üzere olabilecek

Kırcaali Haber

Kırcaaali İl Polis Müdürlüğü’nün yeni şefi Valeri Baranov
İçişleri Bakanı Tsvetan
Tsvetanov geçen hafta
Kırcaali İl Polis Müdürlüğünün yeni şefi Valeri
Baranov’u basın önünde
tanıttı. O, iki hafta önce
emekliye ayrılan komiser
Todor Terziev’in yerine
getirildi. Yeni müdürün,
daha önceden Plovdiv
Bölge Polis Müdürlüğünün şefi olduğu açıklandı. Baranov, İçişleri
Bakanlığı sisteminde 27
yıl çalışıp tüm derece ve
rütbe sırasını tamamlamıştır. Tsvetanov, “Müdürlüğü yönetmek için
bölge dışından birini
seçtik, çünkü bu model
Veliko Tırnovo’da iyi sonuçlar verdi” dedi. İçişleri Bakanlığı’nın Kırcaali İl
Polis Müdürü Terziev’in
gösterdiği başarıların
yeterli olmadığından bu
yönteme başvurulduğu
anlaşıldı. Bakan Tsve-

tanov, yeni yönetimin
temel ödevleri organize ve ekonomi suçlara
karşı durma faaliyetini
aktifleştirme olduğunu
vurguladı. O, önümüzdeki seçimlerle ilgili ödev
ise oy satın alma prati-

ğinin seçim günü değil
de, seçimlerden aylar
önce önünü kesmek olduğunu belirtti. Baranov,
öncülük verdiği konular
olarak sağlıklı kamuoyu
düzeni kurmak, vatandaşların güvenini koru-

mak ve etkili bir şekilde
suçlara karşı gelme faaliyetlerini belirtti. Yeni
Kırcaali İl Polis Müdürü
basına her zaman açık
olacağını söyledi.
Resmiye MÜMÜN

en gelişmiş teçhizatları aldık. Bu sınırda
Mısır ve Tunus kaynaklı güçlü bir mülteci
akınının baskısı altındayız. Avrupa Birliği
bu sorunla baş etmemize yardım etmek
zorunda" dedi.
Bulgaristan'ın Schengen'e katılmak üzere
konulan tüm kriterleri yerine getirdiğini ve
bazı detayların da bu ayın sonuna kadar
hazır olacağını kaydeden Borisov, "Bazı
teknik nedenler bizi marta kadar bekletebilir" diye konuştu.
Avusturya Başbakanı Faymann ise,
Bulgaristan'ın, Schengen alanını düşünmeden önce önüne konulan kriterleri titizlikle yerine getirmek zorunda olduğunu
söyledi.
Bulgaristan, mart ayında Shengen alanına kabul edilmeyi bekliyor. Ancak
Bulgaristan'ın bu beklentisine Avrupa
Birliği'nin önde gelen ülkelerinden Almanya ve Fransa, kriterlerin yerine getirilmediğini ileri sürerek olumlu bakmıyor.

Kırcaali Haber
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Ehliman Çoban: Halka hizmet vermeye devam ediyoruz
Ehliman Çoban, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısıdır. Kendisi partinin
kuruluşu 1990’dan beri
onun etkin bir üyesi. İki
dönem HÖH Gençlik
Kolları Merkez Konseyi
Üyesi olup, üç dönem de
Kırcaali Gençlik Kolları
Başkanlığını yaptı. 2009
yılında yapılan HÖH
Kırcaali İlçe Teşkilatı
konferansında Başkan
Yardımcısı seçildi. Aynı
zamanda ikinci dönem
Kırcaali Meclis üyesi ve
Ulaştırma, Bütçe, Gençlik ve Spor komisyonlarında yer almaktadır.
-Sayın Çoban, HÖH
patisi önümüzdeki
yerel seçimlere hazır
mı?
-Partimiz şu an iktidarda olmamasına rağmen
ülke genelinde büyük bir
birlik ve beraberlik içinde
bulunuyor ve seçimlere
tamamıyla hazırdır. Tüm
zorluklara rağmen partimiz halka gereken hizmeti vermeye çalışıyor.
Bu da yerel yönetimlerin
sayesinde oluyor. Özellikle belirtmek gerekir ki,
Kırcaali örgütünün yerel
seçimi kazanacağına
hiç kimsenin şüphesi
olmamalı. Son konferansta Belediye Başkanı
Hasan Azis HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı
seçildi. Sayın Azis ikinci
dönem Kırcaali Belediye Başkanıdır. HÖH’nin
yerel kuruluşları ve
yandaşlarıyla birlikte
Başkan Azis Kırcaali merkezinde sadece
Bulgaristan’ın değil, tüm
Balkanlar’ın en büyük
projelerine imza atmış
durumundadır. Yirmibeş
bin metre kare alana
yapılan Kırcaali Pazarı

büyük park projesi olan
Arpezos Parkı’nın inşaatına başlanılmasıdır.
Bu parkın da ülkede ve
Balkanlar’da eşi ve benzeri olmayacaktır. Bizler,
Meclis üyeleri olarak
Sayın Azis’in tüm girişimlerini sonuna kadar
destekliyoruz. Ayrıca
Başkanımız, iki dönemdir sadece şehre değil,
Kırcaali Belediyesi’nin
118 yerleşim yerine de
hizmet veriyor. Bilindiği
gibi, GERB iktidarı başından beri ele aldığımız
tüm projeleri durdurup
bizleri suçlamaya çalışıyor. Fakat biz parti ve
Belediye yönetimi olarak
tüm engellere rağmen,
bilinçli olarak, bölge
halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu
yönde yol, altyapı, su
problemlerinin çözülmesi için çalışıyoruz. Belediyeye bağlı 60 muhtarlığı partimiz yönetiyor.
Belediye yönetimi 8 yılda bölgemizin su problemlerini % 80 çözmüş
durumdadır. Gelecek
dönemde ise yüzde yüz
çözmeyi hedefliyoruz ve
başaracağımıza eminiz.
Eğer halkın refahına çalışmak suç ise, biz bu
suçu işlemeye bilinçli
olarak devam edeceğiz.
Bu açıdan HÖH daima
seçim kampanyası yürütüyor ve her an seçime
hazırdır.
-Yerli yönetim hangi
alanlara öncülük veriyor?
-Tabii ki, altyapı ve
yol projeleri yanısıra,
spor ve kültüre de büyük önem veriliyor. Bu
nedenle muhtarlık olan
köylerdeki okuma evleri ve kütüphanelerin
hayatta kalması için büyük çaba sarf ediyoruz.

reken önemi vermekteyiz. Geçmişte dünya çapında ödül ve ün kazanmış güreşçilerin yetiştiği
Stremtsi köyündeki spor
salonunu yeniledik. Kısa

kültürünü geliştirmesi
açısından büyük önem
taşımaktadır. Anadilimiz
Türkçe eğitimi için çaba
ve çalışmalar devam
edecek. İnanıyorum ki,

gelecekte hep birlikte
bu problemi çözeceğiz.
Burada velilere aile ortamında çocuklarına
Anadilinin değerini anlatıp, okulda okutulmasını
talep etmeleri çağrısında bulunmak istiyorum.
HÖH de bunun olması

reforma kesinlikle karşıyız. Çünkü bu iktidar,
Bulgaristan’da var olan
yaklaşık 1-1,5 milyonluk
Türk asıllı vatandaşın
elinden kültürünü tamamen almış durumdadır.
Fakat HÖH partisi bununla sadece razı olmamakla kalmayarak ve
en yakın zamanda Kırcaali Belediyeler Birliği
adında bir sivil toplum
örgütü kurarak, yeniden
Türk Tiyatrosu canlandırılacak.
-HÖH yerel politikasında işsizliğe yönelik
adımlar atıyor mu?
-Belediye Başkanımız
iş alanında bölgede yapılan yatırımlarla ilgili
çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Kırcaali’de en son büyük yatırımı “Teklas” Şirketi yapmıştır ve bugün
300-350 kişiye iş veriyor. Şirket ayrıca yeni
bir fabrika kuruyor, eylül
- ekim aylarında faaliye-

yerel teşkilatlarla birlikte
devletin tütün sektörüne yardımcı olması için
sonuna kadar çalışacak. Ayrıca çok sayıda
seçmenlerimizin geçim
kaynağı olan inşaat
sektöründe de ciddi durgunluk yaşanmaktadır.
Hükümetin durdurmuş
olduğu inşaat projelerinden sadece Kırcaali’de
yaklaşık 1 500 kişi işsiz
kaldı.
-Bu yıl yapılacak olan
yerel seçimler ile ilgili
düşünceleriniz nedir?
-HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatına bağlı 60 yerel
Kurulumuz, 25 Gençlik
Kolları Yerel Kurulları ile
beraber tüm gücümüzle yerel seçimleri yine
kazanmaya hazırız. Bu
arada ben, şahsım ve
siyasi görüşüm adına
özellikle belirtmek isterim ki, Başkan Hasan
Azis’in tekrar Belediye
Başkanı adayı olmasını
yüzde yüz onaylıyorum

bir sürede oradan artık
şampiyonlar çıkmaya
başladı.
-Türk çocuklarının
çoğunlukla Anadilini
okumamaları acı bir
durum. HÖH partisinin
bu yönde görüşünü
paylaşır mısınız?
-HÖH yürüttüğü siyasette eğitime büyük
önem ve değer vermektedir. Çünkü eğitim,
çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir alandır. Bu anlamda, bütün
yerleşim yerlerindeki
merkez okullarda, yeni
nesillere doğru dürüst
eğitim verilmesi için tamiratlar yapıldı. Maalesef, Türkçe eğitiminde
şu anda büyük sıkıntı
yaşanıyor. GERB iktidarı Bulgaristan’daki Türk
azınlığının milli benliğine karşı üç noktada
çalışmaktadır: Din, kültür ve eğitim. Anadilimiz
Türkçenin okutulmaması
için hükümetten oldukça
baskı var. Ülkemizdeki
28 İl merkezinde bulunan Eğitim Müfettişliklerindeki Anadili veya

için gerekeni yapacak.
Daha önce de belirttik
ki, eğer Türk azınlığı
Bulgaristan vatandaşlarıyla bütün hakları ve
sorumluluklarını paylaşıyorsa, hiçbir iktidarın
onların elinden dinini ve
kültürünü almaya hakkı
yoktur.
-Hükümet tarafından
kapatılan Türk Tiyatrosu ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?
-Bulgaristan hükümetinin başına gelen GERB
iktidarının kültür alanında reform yaptığını kesinlikle düşünmüyorum.
Bu tamamıyla yanlıştır
ve sözde bir reformdur.
Çünkü Bulgaristan’daki
40 tiyatrodan sadece
Kırcaali’deki “Kadriye
Latifova”, Razgrad’taki
“ Nazım Hikmet ” ve
Smolyan tiyatroları kapatıldı. Diğer tiyatrolarda ne bütçe kısıtlaması
yapıldı, ne de kapatıldı.
Yani tiyatrolarda seçmeli olarak yapılan bu

te geçmesi beklenen bu
fabrika daha 350-400
kişiye iş sağlayacak. Ayrıca Belediyenin 250 bin
metre kare alan üzerine
Sanayi Bölgesi oluşturulması projesi hazır.
Yurt içi ve yurt dışından
yatırım yapmak isteyen
bütün iş adamlarına Belediye tarafından kolaylıklar sağlanacaktır.
-Şimdiki iktidarın yürüttüğü siyaset ekonomiye nasıl yansıyor?
-GERB bütün sektörlerde yapılan çalışmalarda sorun yaratmaktadır.
Sağlık ve eğitim sektörleri perişan bir durumdadır. Bulgaristan’da tütün
sektörü, devlete ikinci
yerde para kazandıran
sektör olmasına rağmen
şu anda tamamıyla batmış durumdadır. Tabii ki,
HÖH bu konuda tepkisini veriyor. Tütüncülükle
geçinen halkımızı kesinlikle destekliyoruz ve
sonuna kadar destekleyeceğiz. HÖH yönetimi

ve onun bu seçimi kazanacağına hiç bir şüphem
yok. Görüştüğümüz tüm
parti üyelerimiz ve yandaşlarımız aynı düşünceyi paylaşmaktadır.
Çünkü Başkanımızın
yapmış olduğu hizmet
açıkça görünmektedir
ve bunun devam etmesi
gerektiği düşüncesindeyiz.
-Son olarak seçmenlerinize söylemek istediğiniz bir şey var
mı?
- HÖH partisi şu an iktidarda olmamasına rağmen, hem siyasi, hem
milli benliğimizi koruma
anlamında büyük bir
birlik ve beraberlik içinde olduğunu kesinlikle
vurgulamak istiyorum.
Böyle oldukça, seçimleri kazanacağımızdan ve
hizmete devam edeceğimizden seçmenlerimizin
hiç şüphesi olmamalı.

projesi ve Arda nehri
üzerinde gerçekleştirilen “Su Aynası” projesi
örnek verilebilir. Başka
bir gururumuz, 2011’de
Başkanın büyük çabalarıyla Bulgaristan’da
son 20 yılın ilk ve en

Merkez köylerimize futbol sahaları yapıyoruz.
Böylece gençlerin spor
alanında gelişmelerine
imkan sağlanıyor. Örneğin, her yıl futbol turnuvaları düzenleniyor. Ata
sporumuz güreşe de ge-

Türk Dili Müfettişleri
reform manasıyla görevden alındılar. Ama
belir tmek gerekir ki,
HÖH bu konuya gayet
ciddi bakıyor. Çünkü
Türkçe eğitimi Türk halkının varlığını koruyup

Söyleşi:
Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali Milletvekili Necmi Ali: Tütüncülere Ulusal Ödeme Yapılacak
Tütün sektöründeki
problemlerin çözülmesi amacıyla Parlamento ve tütün alan
şirketler temsilcileri ve
tütün üreticileri teşkilatları başkanlarının
Tarım ve Gıda Bakanı
Miroslav Naydenov ve
Maliye Bakanı Simeon
Dyankov ile yaptıkları
görüşmede Kırcaali
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) milletvekili Necmi Ali de yer
aldı.
Necmi Ali müzakereyi, “Tütüncülere ulusal
ödeme yapılacak. Hü-

kümet, daha önceden
bunun gerçekleşmesi
için şart koştuğu devlet
bütçesinin tamamıyla
icrası veya icrayı aşma

yönünde kararından
taviz verdi. Çünkü kamuoyu yerine getirilebilen bir karar bekliyor
ve bu ödemelerin sa-

Bulgaristan’da yılda 20 bin kişi
kanserden hayatını kaybediyor

Bulgaristan’da 2009
yılında kansere yakalanan kişi sayısının 33
bin olduğu açıklandı.
Sivil toplum örgütü olan
“Kansere karşı hep beraber”, Dünya Kanser
Günü vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan’da
262 bin kişinin kanser
hastası olduğunu aktardı. 2009′daki verilere
dayanarak açıklanan
bilgilerde rekor artış
seyrediliyor. 130 çeşit
kanserden göğüs kanserinde en büyük artış
gözlemleniyor. Verilere
göre 40 bin kadın bu
tip kanserden şikayetçi.
Ayrıca sayıları artış gösteren diğer hastalıklar
arasında akçiğer, pankreas ve kalın bağırsak
kanseri gösteriliyor.
Doktorlar, kanserin

kalp ve damar problemlerinden sonra ölüm için
en büyük ikinci neden olduğunu bildiriyor. Bulgar
Hekimi Gazetesi’nin Genel Editörü Totko Naydenov, Bulgaristan’da
her yıl 15-20 bin kişilik
bir kasaba kadar nüfüs
kaybolduğunu belirtti.
Bu vesileyle insanların
hayat tarzını düzenleyerek erken teşhise
önem vermeleri tavsiye

edildi.
Naydenov, ‘7 ölümcül
günah’ olarak nitelendirdiği unsurları şu şekilde saydı: sigara, stres,
yanlış beslenme, aşırı
kilo, hareketsizlik, alkol
tüketimi, uyuşturucu
kullanımı.
Kendisi, restoranlarda
sigara yasağı kabul edilmesi ve okullarda sabah
jimnsatiği uygulanması
gibi teklifler getirdi.

Kırcaali bölgesinden 228 delege
Müslümanlar kurultayına katılacak
1. sayfadan
da, Başmüftülük görevini yürütebilirim diyen
herkes aday olmaya davetlidir. İnşallah, demokratik bir seçim olacak.
Başmüftü Hacı BT V
televizyonundaki ”Seizmograf” programında
yaptığı konuşmasında
da, seçimin gizli oylamayla da olması uygun
olur, demişti. Henüz
herhangi bir usul konuşulmadı ama öyle de
olabilir.”
Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura Başkanı Şabanali Ahmed’den
alınan bilgiye göre, Olağanüstü Milli Müslüman-

lar Kurultayında ülke
genelinden 1260 delege
yer alacak. Toplantıda
yeni tüzük, Başmüftü
ve Başmüftülük organları seçilecek. Sayın
Ahmed kongreyi şöyle
değerlendirdi: “Amaç,
demokratik süreç içinde Başmüf tü krizini
çözmektir. Başmüftülüğü ele geçirmek isteyen Nedim Gencev de
Şurası ile beraber resmen davetlidir, ona da
söz hakkı ve aday olma
hakkı verilecektir. Eğer
ben kendimi bu konferansta kanıtlayabilirim
ve seçtirebilirim diye
düşünüyorsa, buyursun

ve söyleyeceğini orada
söylesin. Ama bizim temennimiz, görüşümüz,
inşallah, bu kongre tescil edilir, mahkemece ve
devletçe tanınır ve sorun biter. Bu sıkıntılarla beraber Bulgaristan
genelinde bütün bölgelerde arkadaşlar çalışmalarına devam ediyor
ve sıradan işlerini yürütüyorlar. Bu çerçevede
artık 8-9 aydır toplumun
gündemini işgal eden bu
meselenin çözüme ulaşmasını ve kongreden
sonra seçilen kişilerin
tam yetkiyle görevlerini
yeniden sürdürmelerini
temenni ediyoruz”.

dece mali düşünceyle
yapılması çok yanlış”
şeklinde değerlendiriyor.
Sayın Ali görüşmede, tütün sektörüyle
ilgili strateji hazırlanıp,
geliştirilmesi yönünde
bakış açısı oluşturma
anlaşmasına varıldığını bildiriyor. Milletvekili, HÖH partisinin
bunun için daha önceden Tütün ve Tütün

Ürünleri Yasası’nda
yapılan değişikliklerin
Parlamento’da görüşülmesi esnasında
ısrar ettiğini hatırlatıyor. O, yasada Kırcaali milletvekili Tsveta
Karayançeva ve onun
GERB’ten yandaşlarının teklifi üzere kaldırılan üç maddeden
sonra tütün sektörünün karma karıştığını
belirtiyor.

Necmi Ali sözünü,
“On yıldan beri ilk defa
tütün alım kampanyası bu kadar geç kalıyor. Bakan Naydenov,
yasada belirtilen süre
içinde problemin çözülmesini üstlendi ve
böylece şubat ayının
sonunda tütün alım
kampanyası sonlanacak” diye bitiriyor.
Kırcaali Haber

Bojidar Dimitrov’un istifası Parlamento’da onaylandı
Komünizm döneminde Devlet Güvenlik Servisi (DS) için ajanlık yaptığı
ortaya çıkan ve bu yüzden görevinden istifa eden yurt dışındaki Bulgarlardan sorumlu Devlet Bakanı Bojidar Dimitrov’un istifası parlamento
tarafından onaylandı.
Hükümetin önerisi üzerine parlamentoda onaylanan yeni düzenleme
sonucu Dimitrov’un sorumlu olduğu bakanlık makamı da feshedildi.
İktidardaki GERB partisi üyesi olan Dimitrov’un milletvekilliğinden de
istifa ettiği bildirildi. Bojidar Dimitrov’un siyasete atılmadan önce Ulusal
Tarih Müzesi’ndeki müdürlük görevine geri dönmesi bekleniyor.
İtalya’da öğrenim gören Dimitrov’un komünizm döneminde DS ajanı
olarak Vatikan ile ilgili raporlar yazdığı ortaya çıkmıştı.
Dimitrov, bakanlığı döneminde de birçok skandala imza attı. Dimitrov, yaptığı bir açıklamada, 1913 yılından sonra Trakya’dan göç eden
Bulgarların mal varlıkları için Türkiye’den 20 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuş, tazminatın ödenmemesi durumunda Türkiye’nin AB
üyeliğinin Bulgaristan tarafından engellenebileceğini ileri sürmüştü.
Dimitrov’un bu açıklamaları iki ülke arasında siyasi gerginliğe neden
olmuştu.

Komünist rejimin kurbanlarını anıyoruz
Bulgaristan eski Cumhurbaşkanları Jelü Jelev / 1990-1997/ ve Petır
Stoyanov’un / 1997-2002/ önerisi üzerine hükümet 1 Şubat tarihini komünist rejimin kurbanlarını anma günü olarak ilan etti. Bu tarihte 1945
yılında o zamanki Halk Mahkemesinin 1. heyetin kararı ile taht naipleri,
milletvekilleri, subaylar, bakanlar, toplumcular ölümünü buluyor. Bu tarih
bir simgeye dönüşüp, Bulgar halkına karşı kanlı baskı başlıyor. Cumhurbaşkanları Jelev ve Stoyanov, Başbakan Boyko Borisov’a gönderdikleri mektupta: ‘Milli anı gününde kurbanları saygıyla anarken yakın
geçmişimizi anlamak için dayanma noktası kazanacağız. Bunsuz özgür,
demokratik ve onurlu Avrupalı ülke olarak ilerlememiz mümkün değildir’
deniliyor. Bu mektuptan sonra 1 Şubat gününün komünist rejimin kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesi gerçek oldu.

Momçilgrad Belediye Meclisi, Belediye Çocuk
Merkezi ve Raven Kreşi’nin tamiratını onayladı
Momçilgrad /Mestanlı/ Belediye Meclisi, Belediye’nin “Güzel Bulgaristan” projesi üzere finanse edilecek Belediye Çocuk Merkezi’nin /BÇM/
tamiratı için aday olmasını onayladı. Belediye Basın Bürosu, bu kararın
cuma günü yapılan oturumda alındığını bildiriyor. “Güzel Bulgaristan”
projesi “Şehir Çevresini İyileştirme” amacına uygun olarak adaylar aradığını ilan etmiştir. Projelerde öngörülen faaliyetler, topluma hizmet veren
binaların yenilenmesi yönünde olmalıdır.
Ayrıca Momçilgrad Belediyesi, Raven köyündeki “Buket” Kreşi’nin /
çocuk yurdu/ tamiratı için proje sunulacaktır. Proje üzere binanın eski
ahşap doğramaları değiştirilecek, yeni ısıtma sistemi kurulacak ve ısı
yalıtımı yapılacaktır. Momçilgrad Belediye Meclisi, Kırcaali “Su Tedariki
ve Kanalizasyon” şirketine karşılıksız olarak idare etme, bakım ve işletmek için “Progres Köyü Kanalizasyonu” ve “Progres Köyünde Atık Su
Arıtma Tesisi” projelerini teslim etmeyi karar almıştır. Bu inşaatlar, 2008
yılında FAR –Sınır İşbirliği programına göre, gerçekleştirilmiştir.
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Sözde ermeni soykırımını tanıyan Bulgaristan'daki Belediye Meclislerine çağrı!
29 Ocak 2011 tarihinde Edirne Balkan Türkleri Federasyonu ve Trakya Balkan Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği
binasında, dernek üyeleri ve
çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Bulgaristan’ın
14 Belediye Meclisinde ve son
olarak Yambol Belediye Meclisi tarafından tanınan sözde
ermeni soykırımı tasarısına
tepkilerini ve alınan kararların
geri çekilmesi için tüm sivil
toplum örgütlerinin olayla ilgili
duyarlı olmaları çağırısında
bulunulduğu basın bildirisi ile
gündeme getirildi.

Basın bildirisi
Son günlerde komşu ve dost
ülke Bulgaristan’da bazı siyasi partilerin ve yerel yönetimlerin etnik ayrımcılığı yeniden gündeme getirmelerini,
Türkiye’deki sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler endişe
ve üzüntüyle takip etmektedir.
Bulgaristan’daki yerel yönetimler ve iktidar partisi GERP ve
ırkçı ATAKA partisi, özellikle
Bulgaristan’da yaşayan Türk
azınlığa karşı bir yıl önce başlayan siyasi baskıları giderek
artırmaktadır.
Bilindiği gibi Bulgaristan’da
yaşayan Müslümanlar, dini
işlerini düzenleyen Başmüftülüğün atanması sorunuyla ile
ilgili olarak hukuki statüsünü
düzenleyen nizamnameler
ve uluslararası anlaşmalarla
yüzleşerek Bulgaristan yetkili makamlarının, Bulgaristan

Müslüman toplumunun haklı
talepleri yönünde hareket etmesini bekliyoruz.
Ekonomik kriz ve tiyatro
reformu bahanesiyle Türk
devlet tiyatroları kapatıldı.
Bulgaristan’da milliyetçilik ve
ırkçılık çizgisinde politika yapan ve parlamentoda temsili
olmayan VMRO (İç Makedon
Devrimci Örgütü) partisinin
320 bine aşkın imza ile parlamentoya getirdiği Türkiye’nin
AB üyeliğine karşı referanduma gidilmesi talebinde bulundu. Bulgaristan’ın ulusal
devlet televizyonunda (BNT)
hafta içi her gün on dakika olarak yayımlanan Türkçe haber
programına karşı ırkçı ve aşırı
milliyetçi görüşleriyle tanınan
ATAKA partisinin kampanya

başlatması ve son günlerde
düzenlenen yeni seçim yasası
ile yerel seçimlerde oy kullanmak isteyenlere 12 ay ikamet
zorunluğu getirildi. Bununla
çoğunlukta olan iktidar partisi
ve onu destekleyen ırkçı partı
ATAKA kabul edilen bu değişiklerle yurtdışında yaşayan
Bulgaristan vatandaşlarının
haklarını hiçe sayarak ayrımcılık politikası yürütmektedir.
Bu olayların en düşündürücüsü ise son iki yılda
Bulgaristan’da 14 Belediye
Meclisi tarafından 1915 yılında yaşanan trajik olayları,
“soykırım” olarak tanımalarıdır.
Son olarak Edirne’ye sınır olan
Svilengrad Belediye Meclisi ve
ardından 28 Ekim 2010 tarihinde Edirne ile kardeş şehir olan

Kırcaali’deki partiler HÖH’ne karşı birleşiyor
Kırcaali’deki partiler birleşip,
yerel seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne /HÖH/
karşı ortak bir aday kaldırmayı
düşünüyorlar. GERB, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP)
ve “Trakya” Siyasi Kulübü\ Belediye Başkanı için parti dışı
bir adayı desteklemeye karar
vermiştir.
Bu yönde ilk adımı GERB
partisi atıyor. Partinin Kırcaali
İl Kurulu Başkanı Tsveta Karayançeva, yerel teşkilatın aday
göstermekten vazgeçtiğini
belirterek, diğer partilerle birleşip, bir adayı desteklemeye
hazır olduklarını ifade ediyor.
Bu konuyu BSP ile görüşmek
istediklerini açıklıyor.
BSP’nin İL Teşkilat Başkanı
Milko Bagdasarov, amacın illa
ki, partinin seçimleri kazanmasının olmadığını söylüyor.
Yerel yönetimin çok parti tarafından gerçekleştirilmesi
anlamında ortak bir adayın
gösterilmesi için müzakerelere açık olduklarını ifade ediyor.
Kırcaali sosyalistlerinin lideri,
HÖH’e karşı alternatif olması
gerektiğini öne sürüyor. Bagdasarov, bu yönde NDSV ve
SDS ile görüşmeler yapıldığını bildirirken, aynı zamanda
GERB ile bu fikri konuşmadıklarını dile getiriyor.

GERB ve BSP’nin ortak aday
kararında hemfikir olmada
“Trakyalılar” Derneği Başkanı
Yani Yanev arabuluculuk yaptığı açıklandı. Trakyalılar, dört
yıl önce olduğu gibi “Kırcaali
Sivil Toplum Birliği” kurulması fikrini paylaşıyorlar. Ortak
aday kararını ilk dile getiren
“Trakya” siyasi kulübü Başkanı
Ognyan İvanov oldu. O, ortak
aday etrafında birleşmenin
başarılı bir formül olacağını
ve “Kim parti çıkarlarını aşıp,
kamuoyu yararına çalışmazsa,
sorumsuz davranmış olacak.
Ortak aday güçlü bir parti himayesi altında veya birkaç
siyasi güç tarafından gösterilmesi gerekiyor” dedi.
Hak ve Özgürlükler Hareketi

yerel yönetiminin bu durumdan endişe duymadığı bildiriliyor. HÖH Kırcaali İl Teşkilatı
Başkanı Bahri Ömer, “Partiler
bize karşı birleşik cephede
savaş yürütseler de, yine 4
yıl öncesi olduğu gibi galip
geleceğiz” diye altını çiziyor.
Sayın Ömer, HÖH Merkez
Konseyi’nin şubat ayında düzenleyeceği toplantıda önümüzdeki seçimlerde adayların
belirlenmesinde gözetlenecek
şartlar ve prosedürlerin karar
alınması beklendiğini açıklıyor. Onun ifadesinden, parti
içinde aday adayların, yıl ortasına doğru belirleneceği ve
Belediye Başkan adaylarının
açıklanacağı anlaşılıyor.
Kırcaali Haber

Yambol Belediye Meclisi tarafından da bu yönde kararlar
alınmıştır.
Bulgaristan ve Türkiye sınır komşusu olmakla beraber coğrafyamız ve sorunlarımız ortaktır. Bulgaristan
Parlamento’sundan istediği
kararı çıkartamayan radikalciler, çareyi bazı belediye
meclislerinden istediği kararı
çıkarmakta bulmaktadır. Belediye meclislerindeki küçük
bir azınlığın bu kararı çoğunluğa nasıl kabul ettirebildiğini
anlamakta zorluk çektiğimizi
bildirmek istiyoruz. Bu durum
onların samimi olmadıklarını
göstermektedir. AB, birbirine
sınır olan üye ve aday üye ülkeleri, özellikle de bu ülkenin
yerel yönetimleri ve sivil toplum örgütlerine değişik fonlar
ayırarak ortak anlayış ve değerleri geliştirici, önyargıları ortadan kaldırıcı, barışı güçlendirici projelere özel bir önem
vermektedir. Tarihi olayları
değişik şekilde yorumlamak
olanaklıdır. Ama geçmişten
gelen acılı anılarımızın hem
Türk hem Bulgar milletlerinin
belleklerinden tamamen silinmediğini unutmamak gerekir.
Kimin acısının daha büyük
olduğu gibi bir tartışmanın hiç
bir yararı olmayacaktır.
Osmanlı İmparatorluğunun
son yılları tüm İmparatorluk
halkı için trajik bir dönem olmuştur. Türkler, Ermeniler ve
diğer milletler büyük acılar
yaşamışlardır. Bu dönemin
tüm yönleriyle anlaşılması ve
yaşanan çok sayıdaki can
kaybının hatırasına gereken
saygının gösterilmesi gerekmektedir. Ancak Ermeni tarafının tarihe bakışı, seçici bir
şekilde Ermenilerin acısını ele
almakta, yaşananları çeşitli
şekillerde çarpıtmakta ve bunu
Türklerin Ermenilere yaptığı ve
esasen uluslar arası hukukta
açıkça tanımlanmış bir suç
olan soykırım olarak takdim
etmektedir.
Öte yandan, Bulgaristan’da
yaşayan Bulgar ve Türk vatandaşların da gayet iyi bildiği
üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin
yakın tarihi de acı, ölüm, göz-

yaşı ve kederle dolu olan pek
çok olaya şahitlik etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun son
dönemi ayni zamanda Balkan
kökenli yaklaşık beş milyon
Türk’ün acı dolu hikayesidir.
Bunların yarısından çoğu
Balkan savaşları ve I. Dünya
Savaşı ile bugünkü Türkiye
Cumhuriyeti topraklarına göçleri sırasında hayatını kaybetmiş, geri kalanları da doğup
büyüdükleri topraklardan bir
daha dönmemek üzere ayrılmışlardır.
Bugün başta Edirne ve
Trakya’nın diğer illeri olmak
üzere, Türkiye Cumhuriyeti
nüfusunun yaklaşık yedide birinin Balkan kökenli aileler ve
bunların soyundan gelenlerden oluştuğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla gerek I. Dünya Savaşı, gerek 1915 olayları, Edirne ve Türkiye’nin diğer
şehirlerindeki vatandaşlarımız
için acı dolu hatıralarla özdeştir. Tüm bu acı hatıralardan husumet çıkartmıyor olmamıza
rağmen ayni dönemde bizim
de fazlasıyla yaşadığımız can
kayıpları ve acıların görmezden gelinerek olayların siyasi
nedenler ve tek taraflı bir bakış açısıyla Türkler tarafından
işlenen “soykırım” olarak nitelendirilmesi kamuoyunda infialle karşılanmaktadır. Tarihin
yazılmasını tarihçilere bırakıp,
yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri olarak tarihe, iki
komşu ülkenin dost halklarının
ortak noktalarını gelştirmek,
işbirliği ve dostluğu ilerletmek
için, bugün yapacağımız katkılarımızla kalıcı barışa geçme
yolunda yürümemiz daha doğru olacaktır.
Bu bağlamda Bulgaristan’da
bu yönde karar alan illerde
çeşitli şekillerde işbirliği içinde
bulunan Edirne’deki sivil toplum örgütleri, dernek, eğitim
kurumu ve diğer kurumları da
tepki göstermeye ve ilişkilerini
gözden geçirmeye davet ediyoruz.
Buradan, Bulgaristan’da iki
ülke arasında hiçbir alaka
teşkil etmeyen 1915 olayları
ile ilgili kararları alan, başta
Yambol olmak üzere tüm Belediyelere sesleniyoruz.
Birbirine komşu, aynı coğrafyayı ve kültürü paylaşan
iki ülke arasında bu zamana
kadar varolan ortak ilişkilerin
devam etmesi ve bölge halklarımıza başta sınır belediyeleri olmak üzere, sivil toplum
örgütleri, eğitim kurumları ve
diğer ilgili kuruluşlarla ortak
çalışmalarımızla daha fazla
katkılar sağlamaya devam etmemiz için, aldığınız bu meclis kararlarını iptal edeceğinizi
umuyor ve bekliyoruz.
Gelin hep birlikte bu coğrafyada huzur ve barış içinde,
güçlü komşuluk ilişkileri ile ortak yaşamaya devam edelim.
Dr. Esma GÜNDOĞUDU
Trakya Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
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Ресми Мурад откри нова компютърна зала в Жълтуша
В истински празник за ардинското село Жълтуша
се превърна официалното
откриване на новата компютърна зала към читалище „Родопска искра 1961”.
Трикольорната лента бе
прерязана от кмета на община Ардино Ресми Мурад
и председателя на читалищното настоятелство
Шинка Бояджиева. Залата
е оборудвана с пет компютъра, мултифункционално,
принтиращо и копиращо
устройсто, уеб камери, слушалки. Тя е създадена по
програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Идеята е библиотеката да даде
възможност на своите читатели да получат достъп до
глобалното информационно

пространство. Тя ще предоставя безплатен достъп
до интернет и ползване на
компютрите.
Тържеството започна с
изпълнения на самодейци
от местното основно училище. С приветствие към
присъстващите се обърнаха градоначалникът Ресми
Мурад и кметът на Жълтуша Камен Буров. Ресми Мурад подчерта, че проектът
е реализиран в резултат на
междуинституционалното
сътрудничество на местната власт, Министерството
на културата и Програмата
на ООН за развитие. Той
съобщи и добрата новина,
че бюджетът на читалището в Жълтуша за 2011 г е
увеличен от 5 000 на 10 000

лева. А в най-близко време
ще започне и ремонтът на
духовното средище.
От своя страна Камен Буров заяви, че почти всяко

Национален форум на общинските съветници в Кърджали
Как да бъдат защитени
общинските съветници от
уволнение по политически
причини и изготвяне на цялостна политика за подобна
защита, от която се нуждаят
всички независимо от политическото си представителство, беше един от въпросите, който бе повдигнат на
заседание на Националната
асоциация на общинските
съветници в България. Форумът бе председателстван
от председателя на Управителния съвет на асоциацията, общинския съветник от
БСП в Столичния общински
съвет, Георги Кадиев. Заедно с него в Кърджали пристигна и организационния
секретар на асоциацията
Людмила Георгиева. Във
форума участваха местни
парламентаристи от цялата област – представители
на различни политически
сили.

Гюнер ШЮКРИ

Валери Баранов оглави Областната
дирекция на МВР в Кърджали

Бяха повдигнати и въпроси, свързани с обучението
на общинските съветници
относно начините за отчитане пред избирателите,
технологията на контакти
с управляващите във връзка със законодателните им
инициативи, начина на лобиране и защита пред институциите, статута на об-

щинския съветник като част
от властовия механизъм в
държавата.
В началото на заседанието на Националната асоциацията на общинските
съветници, председателят
й Георги Кадиев припомни
защо бе създадена тя на 19
октомври 2010 година, нейните цели и задачи.

ДПС очаква от Правителството да изпълни поетите
ангажименти към тютюнопроизводителите
Ако кабинетът изпълни
поетите на срещата с ръководството на ДПС вчера ангажименти и бъде сключено
споразумение с тютюнопроизводителите, протести
няма да има, коментира заместник-председателят на
ДПС Лютви Местан на пресконференция след редовното заседание на Централното оперативно бюро.
А лиосман Имамов, заместник-председател на
ДПС припомни, че на срещата с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков и министъра
на земеделието и храните
Мирослав Найденов са поети ангажименти от страна на управляващите да
се ускори процедурата по
изкупуване на тютюневата

семейство в селото има
близки в чужбина, и препоръчи на всички да влизат
по-често в библиотеката, за
да ползват новите компютърни системи и да се видят и чатят с тях по Скайпа
или Фейсбук. Той благодари
на общинското ръководство
за оказаната подкрепа и
осигурените допълнителни

средства на библиотеката
по време на дейностите по
проекта.
На откриването присъстваха още зам.-кметът Неджми
Ходжов, началникът на отдел „Образование, култура
и спорт” към община Ардино Бахар Реджебов, много
граждани и ученици.
По стара българската традиция събралите се бяха
посрещнати с питка и мед
за здраве, а председателят на читалището Шинка
Бояджиева - лисна менче с
вода за успех на програмата. След официалната част
пред компютрите в залата
застанаха най-нетърпеливите посетители – учениците.
Очаква се в скоро време
да бъдат компютризирани и
читалищата в селата Горно
Прахово и Млечино.

реколта от 2010 г., както и
да се направи проверка за
картелни споразумения на
цените, тъй като имало съмнения в тази посока заради
по-ниските цени на тютюна
тази година без качеството
да е по-лошо.
Третият ангажимент е да

се подготви стратегия за
развитие на регионите, в
които има тютюнопроизводство, и да се преценят
възможностите този отрасъл да гарантира доходите
на производителите.
Отпускането на 70 млн.
лева за тютюнопроизводи-

Валери Баранов е новият шеф на областната дирекция
на МВР в Кърджали. Той замени на поста пенсиониралия
се комисар Тодор Терзиев. Баранов е с 27 годишен стаж
в системата на полицията. Завършил е Академията на
МВР. Започнал е като разузнавач в криминална полиция.
В последните години е бил началник на Второ районно
управление в Пловдив.
За да го представи на Областната дирекция на МВР и на
журналистите в Кърджали дойде министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. Цветанов подчерта, че основната причина да изберат външен човек са резултатите
от досегашната работа на полицията в Кърджали, които
не оправдали очакванията. Досегашното ръководство не
подавало своевременна информация до другите дирекции на МВР в страната за действия на престъпни групи от
Кърджали на тяхна територия, посочи министърът. Според
Цветанов опитът на ръководството на МВР във Велико
Търново също бил от значение. Там назначили екип от
София. Той се справил отлично с работата и постигнал
високи резултати.
Добрата работа на Баранов в Пловдив била една от причините да бъде предпочетен. Имало е и кандидатура от
София. Близостта на Пловдив също била отчетена. Баранов ще си подбере екип с който ще ръководи дирекцията,
каза министърът.Като първостепенна задача Цветанов
вмени на Баранов да пресече купуването на гласове преди изборите в Кърджали. Трябва да се започне от далеч, а
не да се работи в последния момент преди вота , каза още
Цветанов. Баранов ще трябва да неутрализира и организираната престъпност и икономическите далавери.
Аз съм отворен човек. Ще работя с медиите . Идвайте,
споделяйте. Нека премахнем безобразията, каза в краткото си изявление новия полицейски шеф. Според него
борбата с престъпността трябва да започне от улицата,
срещу агресивността на хората. Целта ни е да има здрав
обществен ред и сигурност за гражданите, подчерта Баранов.
телите вече се обвързва с
изготвянето на тази стратегия, а не с параметрите на
бюджета. Очаква се тя да
бъде създадена до май.
ДПС гледа на това като на
ангажименти, а не като на
обещания и очаква да се
подпишат споразумения с
браншовите организации,
заявиха от движението.
На заседанието си ЦОБ
и ПГ на ДПС са обсъдили
и резултатите от срещата
на премиера Бойко Бори-

сов, вицепремиера Симеон
Дянков и министър Сергей
Игнатов в парламентарната комисия по образование
и наука. Оценяваме високо
постигнатото съгласие, както и намесата на премиера
за бъдещето на БАН, декларира Местан.
Представените предложения за изход от ситуацията заслужават подкрепа и
ДПС ще участва с градивни
идеи за осъществяване на
реформи, заяви той.

Кърджали Хабер
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Bulgaristan Müslümanları 12 Şubat’ta olağanüstü kurultay düzenliyor
Bulgaristan Müslümanları arasında başmüftülük krizi sürerken,
2009 yılında yapılan
son kongrede seçilen
Başmüftü Mustafa Aliş
Haci, kavgalara son
verilmesi için yeni bir
kurultayın düzenleneceğini bildirdi.
Başmüftü Haci, başkent Sofya’da düzenlediği basın toplantısında
"Düzenleyeceğimiz yeni
kurultayla Müslümanlar
arasında birlik sağlana-

cak" diye konuştu.
Kurultay tarihinin 12
Şubat olarak belirlendiğini söyleyen Haci, "Biz
Anayasanın sağladığı
adaletin ötesinde hiçbir
şey istemiyoruz" dedi.
1989 yılında yıkılan
komünizm rejiminin
eski Başmüftüsü Nedim
Gencev’in Başmüftülük
binasını işgal ederek
mühürlettiğini anımsatan Haci, düzenlenecek yeni kurultayda
Gencev’in başmüf tü

lümanlar açısından bir
hakaret sayılır" ifadesini
kullandı.
Mustafa Aliş Haci, Nedim Gencev’in avukatlarının, daha önce yaptıkları gibi bu kurultayın
yasallığına da mahkemede itiraz etmelerini
beklediğini de söyledi.

olarak seçilmesi durumunda, bunu kabul
edeceklerini duyurdu.
- 213 BİN İMZA.

Seçilmiş Başmüf tü
Mustafa Aliş Haci, ülke
genelinde son dönemde
okunan Cuma namazları akabinde Müslümanların katıldığı imza
kampanyasında yeni bir
kurultayın düzenlenmesini desteklemek için
213 bin imza toplandı-

ğını da bildirdi.
Genel nüfusu 7,5 milyon olan Bulgaristan’da

Kapitan Andreevo Sınır Kapısında 'Shengen İncelemesi'
İçişleri Bakanı Tsvetan
Tsvetanov ile Avrupa
Birliği'nden (AB) üç parlamenter Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda
teknik donanım ve fiziki
yapıyla ilgili incelemelerde bulundu.
Kapitan Andreevo Sınır
Kapısı'na gelen İçişleri Bakanı Tsvetanov ile
AB'nin Alman parlamenterleri Hans Peter Wild,
Günther Baumaun ve
Manfred Bereus'a, gümrük ve polis yetkililerince
sınır kapısındaki protokol
binasında brifing verildi.
Brifing ardından heyet,
otobüs ve otomobillerin
kullandığı peronlardaki
polis birimlerini denetledi. Sınır kapısındaki TIR
sahasına geçen heyet
burada x-ray cihazında
kontrol edilen bir tırın
yük analizini inceledi.
İncelemenin ardından
yeniden protokol binası-

na geçen heyet burada
gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Tsvetanov, gümrük kapısından
AB standartlarında geçişlerin sağlanması için
gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.
B a k a n Ts v e t a n o v
ay r ı c a , Yu n a n i s t a n
Sınırı'nda görev yapan
Fronteks birliklerinin
Bulgaristan'da da görev
yapmasının iyi olacağını

düşündüğünü söyledi.
Alman parlamenter
Wild ise yaptıkları incelemede, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın bir
AB gümrüğü gibi çalıştığını gördüklerini belirtti.
Wild, sınır kapısının
önemine dikkati çekerek, 'Burası AB kapısı,
iyi çalışmalar yapmışsınız. Bu kapıdan başta
uyuşturucu olmak üzere
çeşitli yasa dışı olaylarla
ilgili giriş yapılmak iste-

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

nebilir. Sizin göreviniz
bunları kontrol etmek.
Bu güven sağlanmalı,
sizin bu sorumluluğu
üstlendiğinizi gördük.
Ben şahsen size güveniyorum' dedi.
Bu arada, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda
çeşitli onarım ve bakım
çalışmalarının yapıldığı,
sınır kapısını çevreleyen
1-2 kilometrelik tel örgünün yenilendiği görüldü.
Çalışmaların 10 Şubat
tarihine kadar tamamlanacağını öğrenildi.

Kırcaali Haber

bir milyonu aşkın Müslümanın yaşadığını belirten Haci, imamların
yüzde 70’inin de yeni
bir kurultayın yapılmasından yana olduklarını
vurguladı.
Haci, Yüksek Temyiz
Mahkemesi’nin kararı
ile ülkedeki Müslümanların Yüksek Dini Şura
Başkanı olarak ilan edilen Nedim Gencev’i de,
yapılacak yeni kurultaya katılıp, açık olarak
kendini ifade etmeye
çağırdı.
"Bulgaristan’ın devrik
komünist diktatörü Todor Jivkov bile Gencev
kadar buyurgan bir tavır
izlemedi" diyen Haci,
"Başmüftülük binasının
mühürlü olması Müs-

- NEDİM GENCEV
KURULTAYA KATILMAYACAK.
Nedim Gencev’in hukuki danışmanı ve özel
kalem müdürü Nikolay
Pankov ise Gencev’in
planlanan kurultaya katılmayacağını bildirdi.
Pankov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Mustafa Aliş
Haci’nin işlettiği ve Yüksek Temyiz Mahkemesi
tarafından yasallığı iptal edilen bu müftülük,
kurultay düzenlemek
konusunda hiçbir yasal
hakka sahip değil. Toplanan imzalar apayrı bir
amaçla toplanmıştır" iddiasında bulundu.

Kırcaali Haber

