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Lozan antlaşmasının Bulgaristan
Türkleri için geçerliliği-3

Bulgaristan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılıp, bağımsız bir devlet olmasının ardından, ülke toprakları
üzerinde yaşayan Türk-Müslümanlar için de bir takım
yükümlülükler altına girmişti. Uluslararası hukuksal
açıdan Bulgaristan’daki Türklerin azınlık hakları çeşitli ikili ve çok taraflı siyasi bağıtlarla garanti altına
alınmıştır.
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HÖH Gençlik Kollarının Kırcaali İl teşkilatından 500 genç
Şeytan Köprüsünü ziyaret etti
Resmiye MÜMÜN

İlkbahar başlangıcı
münasebetiyle 26 Mart
Cumartesi günü Hak ve
Özgüzlükler Hareketi
(HÖH) Gençlik Kolları Kırcaali İl Teşkilatı,
Ardino yakınlarındaki
Şeytan Köprüsüne yürüyüş düzenledi. Etkinliğe
HÖH’nin yerel ilçe teşkilatlarından Kırcaali grubu en kalabalık olmak
üzere yaklaşık 500 genç
katıldı. Gençlerin başında İl Başkanı Ahmed
Habib ve İlçe Başkanları Bayram Bayram (Kırcaali), Bahtiyar Hocov
(Ardino), Ömer Üseyin
(Momçilgrad) ve Seyfi
Mehmedali (Cebel) vardı. Resmi misafir olarak
yürüyüşte HÖH Gençlik
Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ayhan
Etem hazır bulundu.
Yürüyüş başlamazdan önce HÖH Kırcaali
Gençlik Kolları, milletvekili Remzi Osman’ın
ziyaretiyle güzel sürpriz
yaşadı. Sayın Osman,
genç Kırcaalilere yürüyüşün iyi geçmesini
diledi ve bisiklete bine-

rek, Kültür Evi önünde
birkaç tur yaptı. O sırada HÖH Kırcaali İlçe

Şeytan Köprüsüne yürüyüş, teşkilatın tüm ilden gençleri toplayarak

güneşliydi ve onlar yaklaşık 10 kilometre yolu
yaya yürüdüler. Gençlerin çoğu ilk defa Şeytan Köprüsünü ziyaret
ettiler. Onların orada
yaşadıkları duygusal
anlar ve edindikleri yeni
dostluklar hafızalarından
silinmeyecek. Organizatörler tüm katılımcılar
için su ve yiyecek sağlamışlardı.
HÖH Gençlik Kolları
Kırcaali İlçe Başkanı
Bayram Bayram baharın
ilk günlerinde artık ikinci
yıl böyle etkinlik düzenBaşkanı Hasan Azis de
geldi. O da, bisikletle tur
yaparak gençlerin bol
alkışlarını aldı. Bir buçuk yıldır elinde otobüs
sürme ehliyeti olan Hasan Azis, Kırcaali’den
hareket eden otobüs
konvoyunun başını çekti. Başkan, “HÖH’nin
Kırcaali gençlik faaliyetleri kampanyasına
“Su Aynası”nın kıyısı
temizlenerek başlandı.

a

Bulgaristan’da Türkçe Eğitim
Yetersizliği!

Sayfa 3’te
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Bulgaristan, Kırcaali’deki hava
kirliliği yüzünden ağır cezalar
ödeyecek
Sayfa 4’te

gerçekleştirdiği ikinci
girişimidir” dedi.
Gençler i A rdino’da
HÖH İlçe Teşkilatı Başkanı ve Belediye Başkanı Resmi Murad karşıladı. Sayın Murad, “Gençleri bu girişimden dolayı
kutluyorum, çünkü bu
şekilde il genelinde bulunan tarihi, kültürel ve
mimari yerler popülarize ediliyor. Ayrıca bu
tür etkinliklere katılarak,

bilgisayar önünde durma
veya kahvelerde zaman
geçirme yerine, birbirlerini tanıyor ve kendileri
için daha sağlıklı ve faydalı davranışlar üzere
yoğunlaşıyorlar. HÖH
Gençlik Kolları, üyelerini
birbirleriyle kaynaştırma
amacıyla daha çok böyle etkinlikler düzenlemeli” diye belirtti.
Katılımcıların kısmetine, Cumartesi günü
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Kirkovo Belediyesi kuruluşunun 97. yılını kutladı
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a Ahmet Osman, ailesinin besicilik
geleneğini sürdürüyor
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lediklerini belirtti. Genç
Başkan, “Geçen yıl Şiroko pole yakınındaki
“Monyak” Ortaçağ kalesini ziyaret ettik. Amaç
gençlerin Rodopları
tanımaları ve doğada
güzel bir gün geçirmeleriydi. Bu etkinliklerin
geleneksel olmalarını
diliyorum” dedi.
HÖH Gençlik Kolları Ardino İlçe Başkanı
Bahtiyar Hocov, Şeytan
Köprüsünün ülkede en
güzel yerlerden biri olup,
Devamı 4’te
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Lozan antlaşmasının Bulgaristan Türkleri için geçerliliği

Kader ÖZLEM
Geçenki sayıdan devam

Bulgaristan, “ırk,
cinsiyet, dil veya din farkı
gözetmeksizin” ülkesinde
bulunan vatandaşlarının
tüm insan hakları ve
temel özgürlüklerden
yararlanmasını sağlamak
ve ay r ı m c ı n i t e l i k t e
olabilecek mevzuatını
kaldır mak la y ükümlü
olduğu halde, bu
hükümleri açıkça ihlal
etmiştir. Zira 1950 yılından
sonra, Sofya Yönetimi
ülke s i n d e k i Tür k l e r e
yönelik ayrımcı politikalar
izlemeye başlamış;
Türk azınlığa yönelik
“ötekileştirme” ve göçe
zorlama siyasetini takip
etmiştir. Bulgar devletinin
Soğuk Savaş dönemi
e snasında Tür k ler i
zorla “Bulgarlaştırma”
eylemlerine giriştikleri göz
önünde bulundurulursa;
1 9 47 B u l g a r B a r ı ş
Antlaşması’nın 2. ve 3.
Maddelerinin Bulgaristan
hükümetlerince tam aksi

istikamette algılandığı
anlaşılmaktadır. Ayrımcı
mevzuatı or tadan
kaldırmaya yönelik 3.
maddenin, Bulgaristan’ın
“tek Bulgar milleti yaratma”
politikalarına temel
oluşturmuş olabileceği
veya en azından Sofya
yönetimince kasıtlı
olarak böyle idrak edilmiş
olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Öte
yan dan, ay r ıntılı bir
biçimde inceleneceği
üzere, Bulgaristan
Türklerinin Soğuk Savaş
döneminde yaşadığı zorlu
ve baskı dolu günleri 1950
yılıyla birlikte başlamış
v e 1 9 8 9 ’d a J i v k o v
rejiminin sona ermesine
kadar sürmüştür. Ne var
ki, Birleşmiş Milletler
Ekonomik ve Sosyal
K o n s e y ’d e N e u i l l y
Antlaşması ile ilgili olan
kararın alınma yılı da
1950’ydi.
Bulgaristan Neuilly
Antlaşması ortadan kalksa
bile Lozan Antlaşması’nın
azınlık hükümleriyle bağlı
olmadığını varsayarak,
1925 Ankara Dostluk
A n t l a ş m a s ı’n ı n i l g i l i
maddesini tek taraflı olarak
kendi lehine yorumladığı
anlaşılmaktadır.
5. Lozan Antlaşması’nın
Azınlıklar Konusunda
Geçerliliği
Çizilen genel çerçeve
dâhilinde, Neuilly

Antlaşması’nı or tadan
kaldıran BM kararına
karşın, Bulgaristan’ın
azınlıklar konusundaki
yükümlülükleri ortadan
kalkmamaktadır. Neuilly
Antlaşması’ndaki
azınlıklar rejiminin yerini
alacağı öngörülen 1947
Bulgar Barış Antlaşması
ile 1919 Neuilly Barış
Antlaşması’nın azınlık
hükümleri arasında
doğrudan doğruya bir
ç atışma dur umu söz
konusu değildir.
Öte yandan, Neuilly
Antlaşması hukuken bütün
varlığını yitirse de; Türkiye
ile Bulgaristan arasında
1925 yılında tesis edilen
Dostluk Antlaşması’nın
ekli Protokolü’nde yer
alan A bendinin 2.
cümlesi, Bulgaristan’ın
bünyesindeki azınlıklar
için Lozan Antlaşması’nın
geçerli olduğunu ifade
etmektedir. Diğer bir
d ey i ş l e, B u l g a r i s t a n
a zınlıklar konusunda
Loz a n A nt l a ş m a sı’nı
uygulamakla mükelleftir
ve söz konusu Antlaşma
hiyerarşik olarak
Bulgaristan Anayasası’nın
üzerinde yer almaktadır.
Uluslararası hukukta
a n t l a ş m a l a r ı n
yorumlanması ilke ve
tekniklerine bağlı olarak,
Lozan Antlaşması’nın
Bulgaristan’daki azınlıklar
açısından geçerliliğine
bakıldığında, bu noktada
da gerek temel yorum
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ve tamamlayıcı yorum
kuralları gerek diğer
bazı yorum teknikleri,
söz konusu antlaşmanın
Bulgaristan
için
bağlayıcı olacağını işaret
etmektedir.
Antlaşmaların
sona ermesi veya
uygulamalarının
d u r d u r u l m a s ı
perspektifinden konuya
yaklaşıldığında, böylesi
bir durumun söz konusu
olmadığı görülmektedir.

‘Bulgaristan’da oturan
Müslüman a zınlıklar ’
kavramının kullanıldığı
görülmektedir. ‘Müslüman
azınlık’ kavramının tercih
edilmesindeki belirleyici
o l a n f a k t ö r, L o z a n
Antlaşması kapsamında
Türkiye’nin bünyesindeki
azınlıkları ‘gayrimüslim’
k a t e g o r i s i n d e
t a n ı m l a m a s ı d ı r. B u
noktada, Bulgaristan ile
mütekabiliyet tesis etmek
istemiştir. Ayrıca, 1925’te

Zira 1925 yılında Türkiye
ve Bulgaristan arasında
imzalanan Antlaşmanın;
tarafların ortak iradesi
veya tek taraflı iradesi ile
sona ermemesi, antlaşma
koşullarında köklü bir
d e ğ i ş i m (r e b u s s i c
stantibus) ile antlaşmanın
uygulanmasını olanaksız
hale getirebilecek bir takım
durumların oluşmaması
gibi parametrelerin ışığı
altında halen yürürlükte
olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır. Bununla
birlikte, Bulgaristan’ın
Dış Bulgarlardan Sorumlu
Devlet Bakanı Bojidar
Dimitrov tarafından da
1925 yılında imzalanan
‘Ankara Antlaşması’nın’
halen yürürlükte olduğu
resmî olarak ifade
edilmiştir.
1925
Ankara
A n t l a ş m a s ı ’n d a y e r
alan
azınlıkların
ifade edilmesinde,

imzalanan Dostluk
Antlaşması’ndaki Ekli
Protokolün A bendinde not
olarak, “anadili Bulgarca
olan Hıristiyan dininden
Türk uyrukları Bulgar
azınlığından sayılacaktır”
ifadesi bulunmaktadır.
Antlaşma’nın imzalandığı
dönemde, özellikle
Balkan yarımadasında
‘Türk’ ve ‘Müslüman’
kavramları eş anlamlı
olarak kullanılmaktaydı.
S ö z ko n u s u d u r u m ,
Müslüman
olan
Bulgaristan’daki Türklerin
Lozan Antlaşması’nın
azınlık hükümlerinden
faydalanamayacağı gibi
bir anlama neden olmadığı
gibi, dinî azınlıkların da
kendi etnik kimliğini ifade
etme hakkını or tadan
kaldırmamaktadır. Bu
noktada, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin
(A İ H M) B a t ı Tr a k ya
Türkleriyle ilgili olarak

aynı hususta Yunanistan
aleyhine
verdiği
kararlar emsal olarak
gösterilebilir. Öte yandan,
Tü r k i y e ’d e y a ş a y a n
Hıristiyan Bulgarlar ise,
Lozan Antlaşması’nın
azınlık hükümlerinden
yararlanabilmektedirler.
Sonuç
U l u s l a r a r a s ı
hukuksal perspektiften
d e ğ e r l e n d i r i l d i ğ i n d e,
ortaya çıkan genel tablo
Lozan Antlaşması’nın
Bulgar istan’daki
azınlıklar açısından
yürürlükte olması
gerek tiği yönündedir.
Bu doğrultuda, Lozan
Antlaşması’nın azınlıklarla
i l g i l i o l a n 3 7- 4 5 .
maddelerinin Bulgaristan
Türk ve Müslümanları
açısından
hangi
noktalarda kazanımlar
getirdiği ayrı ve daha
geniş bir çalışma konusu
olsa da; güncel anlamda
azınlığın yaşadığı pek
çok soruna çözüm
olabilecek niteliktedir.
Anadilde eğitim hakkı,
azınlığın kendi eğitim
ve öğretim kurumlarını
kurmak, Devlet veya yerel
yönetim bütçelerinden
azınlık unsurların yoğun
olarak yaşadığı yerlere
ödeneklerin ayrılması,
azınlığın din ve hayır
işleri kurumlarına
her türlü kolaylık ve
i z i n l e r i n s a ğ l a n m a sı
gibi bir dizi sorun
Lozan Antlaşması’nın
ilgili hükümlerinin
uygulanmasıyla
k e n d i l i ğ i n d e n
ç ö z ü l e b i l e c e k t i r. B u
doğrultuda özellikle güncel
olarak Bulgaristan’da
yaşanan Başmüf tülük
kr izine de ayrı bir
perspektif getirilmektedir.

Son
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Mustafa Bayramali
Otobüs, uğurlamaya
gelen yolcu yakınlarını
arkada bırakarak otogardan ağır ağır kalktı.
Orada kalanlar gözü
yaşlı, bağrı yanık ana,
baba, eş, dost, oğul,
akrabaydı. Zehra abla
daha fazla dayanamadı
ve çömeliverdi olduğu
yere. Damadı Aydın ve
torunu Erdal buz kesildiler. Zehra hanımın koca
gönlü ne kadar da hoşgörü ve iyimserlikle dolu
olsa da, kendilerini bu
hale düşürenlere lanet
okuyarak, yüreğini avutmaya çabaladığı belliydi
tutumundan…
Yıl 2001. Ovalar yeşillenmiş, dağlar, doruklar
da artık beyaz örtüsünü
atmak üzereydi. Sema
maviye sarmış, kuşlar
yuvalarını yapmaya başlamıştı.
Zehra Hanım, Tanrı’nın
yazısına şükreden, yaşamın akışına biraz
küsen, gene de başı
dik bir anne olarak,
günlük olayları seyrediyor, zamanın getirdiği
sürprizleri kendi açısın-

dan değerlendiriyordu.
Emeklilik yılları yaklaşsa da, işinden gücünden
el ayak çekmeye niyeti
yoktu. Çalıştığı arkadaşlarından ayrılmak onu
üzecek, evine kapanacaktı. Günler böyle akıp
giderken hiç beklemediği bir anda kızı Sevinç
kapıya dayandı. Çehresi
soluk, üzgün olduğu belliydi. İkisi birbirine bakıştılar ve Sevinç:
“Anne, ben Batı’ya,
eşimin yanına gitmeye
karar verdim”, dedi.
Zehra birden afallandı. Kafası allak pullak
oldu. “Oğlunu, bu yaşta
nasıl bırakacaksın, diye
soramadı. İçini bir ateş
sardı. Belleğinde kızının
küçüklüğü, okuması, evlenmesi canlandı. Genç
yaşta anne olmasına
dayanamazken, bu ayrılıkta mı gelecekti başa,
diye düşündü. Kendini
toparlayıp:
“Biricik minik oğlunu
bırakıp gurbet ellerde,
yabancı devletlerde, dilini, yolunu bilmediğin
diyarlarda ne işin var
senin yavrum?“
“Anne, buralarını görüyorsun. Demokrasi denilenden bize fayda yok.
Oturup işlerin düzelmesini beklersek olmaz. Bu
genç yaşta çalışıp gerekeni yapmazsak işimiz
kül olur. Ellerin evine
barkına, arabasına, yaşamına imrenir dururuz “
cevabını aldı kızından.
Geçim derdi Sevinç’i,
ayrılığın, sıla özleminin

ne olduğunu bile bilmeden, annesinin feryatlarına, küçük oğlunun
boynunun büküldüğüne
katlanarak, gözlerinden
akan yaşları bile sezdirmeden yad ellerine alıp
götürdü. Zehra’ya kala
kala torunu Erdal kaldı.
Onunla teselli oldu. İlle

GİTME DİYEMEDİ
- Öykü torununun sık sık annesini sorması, onu araması, harap etti, berbat
etti yıllar boyu Zehra
hanımı.
O, kızı Sevinç’e hasret, torunu anne özlemi
çekerken seneler gelip
geçti…
Kızı eşiyle beraber biriktirdikleri bir ki parayla

büyüdü. Üstün başarıyla liseyi bitirdi. Bıyığı
terlemiş yakışıklı bir delikanlı oldu. Gözü okuyup meslek edinmekti.
Böyle bir oğula, oğlana
“okuma“ demek, arka
dayak çıkmamak olur
mu?! Mesele gene paraya dayandı. Elde olan
yerini bulmuş, arkaya

sılaya döndüler. Zehra
da yeniden eski, neşeli
günlerini yaşamaya başladı. Onların istedikleri
biçimde ev, araba sahi-

kalmamıştı. Nede olsa
kızı Sevinç oğluna:
“Sen oku, istediğin fakülteye gir, ötesini düşünme. Yeter ki, okumak
iste, kalanını bize bırak
“diyerek onu gönüllendirdi.
Seneler 2009.
Doğa bakıra çalan
örtüsüne sarılmaya hazırlanıyor, semada kara
kara bulutlar dolaşıyordu.
Sevinç’e gene gurbet
yolları görünüyor, ayrılık
yine kapıyı çalıyordu.
Zehra Hanım gene hüzünlendi. Neşesi, gülen
gözlerinin feri söndü.“
Benim talihsiz kızım, ne

Bulgaristan’da Türkçe Eğitim Yetersizliği!

Ahmet Çetin

Ege Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Kulübü
Bir milleti millet yapan
dilidir. Dil milletin en temel yapı taşlarından
biridir. Bir millet eğer
varlığını korumak istiyorsa kendi diline sahip
çıkmalıdır ve her millet
dilini özgürce kullanma
hakkına sahiptir. Ayrıca
o milletin en doğal hakkı
da dilinin yeni nesillere
öğretilmesidir. Yani o
milletin kendi anadilini
de öğrenmesidir. Ancak 21.yy da Avrupa
Birliğine üye olan bir
ülkede bu dil öğrenme
hakkı kısıtlanmaktadır.
Kısıtlamaların yapıldığı
ülke halkının %9 u Türk

olan Bulgaristan’dır.
Bulgaristan’da her geçen
gün Türklerin anadilini
öğrenmesi kısıtlanmaktadır.
Bu kısıtlamalara örnek
vermek gerekilirse 1992
yılında Kırcaali Öğretmen Enstitüsünde Türkçe öğretmen yetiştirecek
sınıflar açıldı ancak burada 10 yılı aşkın sürede Türkçe ders verecek
uzmanlar yetiştirilemedi
daha doğrusu yetiştirilmesine izin verilmedi.
Okullardaki Türkçe öğretmenleri kadrosuz bırakıldı. 2004 yılında bu
Enstitüye öğretmen yetiştirilmediği bahanesiyle öğrenci alınmamaya
başladı. Bunun yanı sıra
1992 yılından beri Türkçe kitapların basılmaması durumun ayrı bir boyutu. Bunun yapılması
öğrencilerin derslerde
yetersiz kalmasına neden oluyor ve öğretmen
eksikliği olduğu için yeterince anadillerini öğrenemiyorlar. Ayrıca Kırcaali
Belediye Başkanı Sayın
Hasan Azis’in desteği ve
Ankara Üniversitesi’nin
katkılarıyla Türkçe müfettişleri yetiştiriliyor fa-

bi olmaları, yaşamlarını
arzu ettiklerine göre bir
temele oturtturmaları
onun günlerini renklendirdi. Damadı Aydın, köy
okulunda öğretmen yeri
buldu, kızı da ev ve avludaki işlerin hakkından
geliyordu. Yılların geçmesiyle torunu Erdal

kat ne hikmetse 2010
yılında devlet ana dili
müfettişlikleri kadrolarını
kapatıyor.
Sonuç olarak görüldüğü üzere Bulgaristan
üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyor. AB üyesi bir ülkede
böyle anti demokratik
hareketlerin yaşanması
tabi ki bizleri üzüyor. Bulgaristan Devleti inşallah
bu anti demokratik hareketlerine son verir ve AB
üyesi bir ülkeye yaraşır
şekilde demokrasisini
geliştirir, bu doğrultuda
soydaşlarımıza ana dilini
öğrenme hakkını tanır.
Benim soydaşlarımıza
tavsiyem her zaman çocuklarına ana dilini öğretmeli, Türkçe dilinin ne kadar güzel bir dil olduğunu onlara aşılanmalıdır.
Tabi ki Bulgaristan’daki
soydaşlarımız ve Türk
aydınlarımız Türk dilini
korumalı, geliştirmeli ve
her zaman kullanmalıdır.
Eğer dil kullanılmazsa
gelişemez. Gelişemezse yıpranır. Yıpranmaya
başladığı zaman yok olmaya başlar. Eğer ki dil
yok olursa o millet yol
olur.

Sayfa 3
kız olup kızlığını bildi, ne
gelin oldu gelinliğini anladı. Küçük yaşta anne
oldu, güçlü adımlarla
hayata atıldı “ dedi kendi kendine. Bu ayrılığa,
hasret acılarından yıpranmış gönlü yeniden
dayanması gerekiyordu.
Kızı ve damadını yüzlerindeki gamı görünce
gözleri buharlandı, yüreği parçalandı. Kızına
gurbet, sıla özlemi, ona
hasretlik kalıyordu ortada kala kala. Ah, elinde
bir sihirli değnek olsa
da onların bu sorunlarını bir solukta çözebilse,
dünyalar onun olacaktı.
Onların yüzü gülecek,
dağ doruklarına uzanan o gurbet yolları son
bulacaktı. Başlarında
taç olan bir anne gibi,
dertlerine ilaç bulacaktı.
Üzüntülerini, gamlarını
yellere uçurtturup, sellere karıştıracaktı. Ne
yazık ki, elde değil…
Torunu okula, kızı gurbete yollandı. İkisinin de
gönlünde buruk sevinç.
Torunu okuyup hukukçu
olacak. Kızı ona açtığı
kanatlarıyla uçup yardım
edecek. O, ikisinin arasında perişan bir anne
ve anneanne. Bu hali
gören kızı üzülerek yaşlı
gözler, üzgün bakışlarla
annesine sarıldı ve:
“Anne, üzülme, metin
ol. Elbet bir gün gelecek, bu hasretlik bitecek,
gurbetin sonu gelecek.
Bizim güneşimiz de doğacak. Sağlık, sağlamlık olunca dağlar devrilir.
Tek dileğim ulu Tanrı’mın
hepimize sıhhatli yaşam
bağışlaması. Zahmetlere katlanmak gerek.
Zahmetsiz rahmet olmuyor. Her ne pahasına olursa olsun, çalışıp
kazanacağım ve oğlumu
okutacağım. Annelik
borcumu ifa edeceğim.
Alın yazımız böyleymiş.
Yüce Rabbimiz bizlere sağlık, sağlamlık ve
sabır bağışlasın“ dedi.
İkisi de bağrı yanık,

gözleri bulanık ayrıldılar
birbirilerinden. Otobüse
binmeden önce Sevinç,
“ Kendine iyi bak anne “
dedi. Bunu duyan annesi: “Ben kendime iyi baksam ne olur, bakmasam
ne olur. Biricik evlâdım
gurbet ellerde atılırken,
ciğerim evlat hasretiyle
parçalanırken, ana kalbi
rahat olabilir mi?“ diyesi
geçti akılından.
Bir ara azıcık sarsıldı,
kendine gelir gibi oldu.
Elleriyle kafasını tuttu
ve anılara daldı.
Kızı Sevinç’i doğurduğu zaman çok sevinmişti. Kız olduğundan da
Yüce Tanrıya dua etmiş,
içimdeki sevgiyi de ona
hasredip adına SEVİNÇ
demişti. Yıllarca anne
sevgisiyle üzerinde titredi. Uykularını bölüp
helal sütüyle onu emzirdi. Çok canlı, gürbüz
büyüttü. İlle talihi, alın
yazısı kara imiş. Geçim
derdi yavrusunu çok
güçlüklere itti. Kızlığını,
gelinliğini bildirmedi. Zaman da sanki ona küstü.
Memleket krizden krize
gitti hep. Yine de sağlık
olsun. Allah daha kötüsünden korusun. Aradan
çok geçmeden kendini
toparladı. Ortalık biraz
aydınlanmış, başucunda dolaşan o kara kara
bulutlar uzaklaşmıştı.
Uğurlamaya gelen yolcu yakınlarından kimse
kalmamış, damadı ve
torunu başucunda, onun
sakinleşmesini bekliyorlardı. Sektöre başka bir
otobüs yanaşmıştı.
İçindeki ateşin alevi
sönse de,		
Gözlerinin yaşı birazcık
dinse de,
Kız yolunu seçmiş,
uzaklara giderken,
Bağrı yanık anne arkasından bakarken,
“Kızım kızım, kınalı
kuzum dur, gitme, kalmasın gözüm yolarda“
diyemedi.

Kırcaali Belediyesindeki okullar tamir edilecek
Belediye Başkan Yardımcısı Vasil Bobekov:
“Kırcaali Belediyesi
okullarının optimizasyonu için sağlanan paralar ile birkaç okulda
tamirat yapıldı” dedi.
Üç ay içerisinde /Aralık
2010’dan Şubat 2011’e
kadar/ 480 000 Leva
değerinde dokuz anlaşma gerçekleştirilmiştir.
Gluhar ve Çiflik okullarında yeni yemekhane
açıldı. Ençets ve Most
köyleri okullarında da
bazı tamiratlar yapılmıştır. Gledka Mahallesi
“Vasil Levski” İlköğretim

Okulu beden eğitimi salonu , Kırcaali’deki “Sv.
Kliment Ohridski” Lisesi
ve “Hr. Botev” Yabancı
Diller Lisesi’nde ise tuvalet ve lavabo kısımları
tamir edilmiştir.
Müh. Bobekov daha:
“2011 yılında tamiratlar
devam edecek, bu defa
bu çalışmalar anaokullarına yönelik olacak”
dedi. Bununla ilgili Kırcaali Belediyesi Studen
Kladenets Semtindeki
“Mir” Anaokulu’nun genel tamiratını hazırlıyor.
Proje tasarısında anaokulunun bir bölümünde

risk altında olan 50 çocuk ve aileleri için Belediye Merkezi yapılması
öngörülüyor. Okul öncesi eğitim alacak birkaç
yeni grubun da açılması
bekleniliyor. Böylelikle
şehrin merkezinde oluşan anaokulu yetersizliği sorunu giderilmeye
çalışılacak. Operasyonel programlardan mali
destek adaylığı da konulacak. “Mir” Anaokulunun tamiri için 1 200
000 Leva gereklidir.
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Bulgaristan, Kırcaali’deki hava kirliliği yüzünden ağır cezalar ödeyecek
Geçen hafta Kırcaali
Valisi İvanka Tauşanova, basın temsilcileriyle görüşmesinde,
“Bulgaristan’ın Avrupa
Birliği’ne ceza ödeyecek, çünkü 2009 yılında
şehirdeki Kurşun Çinko
Fabrikası havaya limitten fazla miktarda emisyon salmış” diye bildirdi.
GERB iktidarı geldiğinde, Çevre ve Su Bakanı Nona Karadjova’nın

Avrupa Komisyonuna
Kırcaali’deki hava kirliliğine dair bilgi verdiği
açıklandı. Vali, günlük ve
aylık olup, ağır cezaların
beklenildiğini belirtti. Tauşanova, “Kurşun Çinko
Fabrikası yönetiminden
hava kirletmesini önlemesini ve üretimin yenilenmesi için kesin kararlar almasını istedik, fakat
bu olmadı” diye belirtti.
Tauşanova, “Eğer fab-

rika yönetimi istenilen
yönde adımlar atsaydı,
AB, suçu hafifletici nedenler olarak göz önünde bulundurup, ülkemize
daha hafif cezalar kesebilirdi” dedi.
Kendi tarafından, Kurşun Çinko Fabrikası’nın
yönetimi, Çevre ve Su
Bakanlığına karşı Üçlü
Koalisyon döneminde
yeni fabrika kurmasına
izin verilmediğinden do-

HÖH Gençlik Kollarının Kırcaali İl teşkilatından 500 genç Şeytan Köprüsünü ziyaret etti
1.sayfadan devam
daha çok ün kazanması
gerektiğini söyledi.
Onun Momçilgradlı görev arkadaşı Ömer Üseyin “Standar” gazetesinin “Bulgaristan’ın On
Harikası” sıralamasında
Perperikon ve Tatul için
oyunu veren gençlere
teşekkür etti.
HÖH Gençlik Kolları
Cebel İlçe Teşkilatı Başkanı Seyfi Mehmedali,
yürüyüşün İlçe Teşkilatları Yürütme Kurulları tarafından detaylı
planlandığını söyledi.

O, “Güzel doğa ve Arda
üzerindeki kendine özgü
mimarisiyle Or taçağ
köprüsü bizleri büyüledi. Gençlerin yüzünde
büyük memnuniyetlik ve
açıkça hayranlık okunuyordu. Bu yüzden bu tür
etkinlikleri daha çok düzenlemeyi düşünüyoruz.
Cebel gençleri adından
bu girişimin başarıyla
gerçekleşmesine katkısı bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum”
diye vurguladı.
Momçilgradlı 23 yaşındaki Nayme Mustafa
mimarlık sanatının anıtı

olan Şeytan Köprüsünü
ilk defa ziyaret etti. Genç
kız, “Veliko Tırnovo “Aziz
Kiril ve Metodiy” Üniversitesinde okuyorum. Girişimi Facebook sosyal
ağından öğrendim. Çok
heyecanlıyım. Çok güzel
ve enteresan bir yürüyüş
oldu. Bu vesileyle il içinden birçok genç görüştüler ve daha çok kaynaştılar. Bu yürüyüşle
doğaya saygı gösterme
ve dağa en iyi yaya gidilmesi gerektiğini göstermek istiyoruz” diye
paylaştı.

layı dava açmış durumda.
Tau ş a n ova, Ç ev r e
ve Su Bakanlığı’nda,
KNSB, Podkrepa ve
maden işçileri sendika-

Kırcaali tiyatrosu bayramını “Zaydi, zaydi,
yasno slıntse” temsiliyle kutladı
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali “Dimitır Dimov” Drama ve Kukla
Tiyatrosu geçen hafta
müzik ve dans temsili “Zaydi, zaydi, yasno slıntse” ile 27 Mart
Uluslararası Tiyatro
Gününü kutladı. Salonu
dolduran seyirciler Bulgarca, Türkçe, Sırpça,
Romence ve Yunanca
şarkı ve dans gösterisi
izlediler. Temsili eski
Türk tiyatrosu oyuncuları sahnelediler. Güzel
ses yorumlarıyla Yakup
Yakup, Sevgül Kardamova, Dinko Kovaçev,
Ayhan Işık, Orhan Tahir ve Leman Saledin
keyifli anlar yaşattılar.
Temsil klasik bir hikayeyi anlatıyor. Kahraman hayallerinin peşine düşüp, anavatanı
terk ediyor. Fakat onu
evinde bekleyen aşkı ve
mutluluğu hiçbir Balkan
ülkesinde bulamıyor ve
tekrar geri, onun yanına
dönüyor.
Temsili sahneye koyan
ve yönetmenliğini yapan
Dimitır İgnatov, “Kadriye Latifova” sahnesi

oyuncularının yeteneği
sayesinde dil sınırlarını
kolayca aşabildik ve iyi
sonuçlar elde ettik” diye
belirtti. “Zaydi, zaydi,
yasno slıntse” temsilinin
koreografisi Veselina
Todorova’ya ait, rejisörü

Temsili daha önce
basına tanıtan müdür
Plamen Panev, kullanılan Balkan dillerinin
komşu milletler arasında ayırıcı değil, birleştirici özelliğini öne
sürdü. Ayrıca temsili

önümüzdeki yıl eğer
mali yardım bulabilirsek, “hareketli tiyatro”
yapan İrlanda, Almanya, Rusya, Türkiye ve
Yunanistan gibi ülkelerde başka tiyatrolarla
iletişim kurup, festivaller
ve de workshoplar düzenleyebiliriz” dedi.
Temsil, seyircilerin

ise konuk sanatçı Yıldız
Çankaya. Tiyatronun
sahne tasarımcısı Nadejda Miteva bu defa da
yaratıcı gücünü seyircilere gösterdi. Yıldıray
Abdurrahman temsilin
müzik düzenlemesini
yapmıştır.

Panev, son zamanlarda
Bulgaristan’da unutulan
yoğun duygu yüklü ve
plastik dolu “hareketli
tiyatro” türü olarak niteledi. Müdür, ilerde bu
türde daha çok temsiller
sunmak istediklerini belirtti ve devamla, “Hatta

büyük beğenisini kazandı. Kırcaali tiyatrosu
ekibi bir sürü alkış ve
çiçekle kutlandı. Daha
sonra tiyatro sanatçıları bayramını kutlamak
üzere rahmetli Fehim
Horozov’un adını taşıyan salona toplandılar.

cılarının da katılacağı bir
görüşme yapılacağını
bildirdi. Bu görüşmaya
Fabrika sahibi Valentin Zahariev ve Müdürü
Slaveya Stoyanova’nın

da katılması bekleniliyor.
Görüşmede fabrikanın
kurşun işletilen şubesinin kapatılmasıyla bir
anlaşmaya varma denemesi yapılacak.
Vali Tauşanova’nın ifadesine göre, Bakan Karadjova, Kurşun Çinko
Fabrikası’nın Kırcaali’yi
24 defa hava kirletme
limitini aştığı için kurşun
üretiminin kapatılmasını
ısrar ediyor.
Vali, bu konuda taviz
verileceğini sanmıyorum, diye tahminini açıkladı.
Resmiye MÜMÜN

Balkanlar’da Pomak Türkleri konusu ele alındı
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) ile Osmangazi Belediyesi’nin
işbirliğinde yapılan “Balkanlar’da Pomak Türkleri” isimli konferans Ördekli Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Hayli yoğun katılımın olduğu
konferansta açılış konuşmasını yapan BAL-GÖÇ
Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Pomakların
Türk milletinin kendisi olduğunu belirterek, yapılan konferansın ülkemizde konuyla ilgili oluşan
ilgisizliğin önüne geçmek ve bir nebze olsun bu
boşluğu doldurmak gayesi taşıdığını vurguladı.
BAL-GÖÇ’ün Balkanlar’da faaliyet gösterirken sadece Oğuz Türkleriyle ilgilenmediğini ifade eden
Balkan, Derneğin Pomak Türkleri konusuna özel
önem verdiğini söyledi.
Balkanlar’daki Pomak Türkleri konusunu tarihsel
değerlendirmelerin ve istatistikî verilerin ışığı altında çeşitli alıntılarla anlatan Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu, Pomak Türklerinin Balkan Türklüğü’nün
bekası için büyük önem taşıdığını belirtti. BALGÖÇ’ün ev sahipliğinde, böylesi bir dost cemiyetle hemşerileriyle bir arada olmaktan mutluluk
duyduğunu belirten akademisyen Memişoğlu, Pomak Türkleri konusunun kısa süreli bir konferans
konusu olamayacak kadar derin bir konu olduğu
ifade ederek konuyla ilgili olarak araştırmaların
artırılması gerekliliğinin altını çizdi.
Konferansta “Balkanlar’da Pomak Türkleri” isimli
yapıt da tanıtılırken, yazar Memişoğlu okurlarına
kitabı imzaladı. Yurtdışından katılan misafirlerin
yanı sıra, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH)
Paşmaklı İl Teşkilatı’ndan parti yetkilileri de salonda yerlerini aldı. STK ve siyasi partilerin çok sayıda yöneticisi ile bürokratlar ve BAL-GÖÇ üyeleri
de konferansa katıldı
Kırcaali Haber

Kırcaali Haber

06 Nisan 2011

Sayfa 5

Kirkovo Belediyesi kuruluşunun 97. yılını kutladı
Kirkovo Belediyesi
26 Mart Cumartesi
günü kuruluşunun 97.
yılını kutladı. Zengin
program içeren etkinlikte resmi misafirler
olarak milletvekilleri
Lütfi Mestan ve Necmi Ali, T.C. Plovdiv
Başkonsolosu Ramis
Şen, Rodop Belediyeleri Derneği Başkanı
Zlatka Nikolova ve
“Hoşgörü” Belediyeler
Birliği Başkanı Ayhan
Etem hazır bulundular.
Belediye meydanına toplanan yüzlerce
vatandaşı kürsüden
selamlayan Belediye
Başkanı Şükran İdriz,
“Kirkovo Belediyesinin hemen hemen bir
asırlık tarihi, köyün
saygıya layık geçmişi,
bizim elimizde bulunan bugünü ve uğruna
çalışmamız gereken
geleceği olduğunu
gösteriyor” dedi.
Kirkovo halkı karşısında Sayın İdriz, geçen yıllar içinde yapılanların hesabını verdi
ve Belediye yönetiminin belirlediği öncelikleri tanıttı. Şükran İdriz Kirkovo’nun bugün
gelişiminin en doruk
noktasına ulaştığını
belirterek, bunu bu-

güne kadar Belediye
Başkanlığını yapanlara borçlu olduklarını söyledi. Belediye
Başkanı, Tütün ve
Tütün Ürünleri Yasasındaki değişikliklerin,
Kirkovoluların geçimini sağlayan temel
kaynaklardan biri olan
tütünün 2010 yılı hasılatının düşük fiyatlara
alınması, tütüne ulusal
ödeme yapılmaması,
işsizliğin yüksek oranı gibi ağırlık basan
sorunların yerli halkı
güçlü olmaya teşvik
ettiğini ve aynı zamanda birlik içinde olmalarına zorladığının altını
çizdi.
Kirkovo Belediyesi Çorbaciysko köyü
doğumlu Milletvekili

Lütfi Mestan konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Georgi

Pırvanov’un gönderdiği tebrik mesajında
Kirkovo’yu köy değil
de, kasaba olarak
adlandırması üzere,

göre, önemli olan
Kirkovo’nun köyden
kasaba olması değil,
insanlarının tüm iyi
alışkanlıklarını koru-

“Cumhurbaşkanları
hata yapmaz. O dediyse, demek Kirkovo
kasaba olacak, fakat
adının köyden kasabaya değişmesi, prob-

yarak, Avrupa Birliği
vatandaşları olarak
yaşamalarıdır.
Milletvekili, “Ülkemiz
Bulgaristan 5 yıldır
AB üyesi, fakat bizler
Avrupalıca yaşıyor
muyuz? Resmi üyeliğimizi gerçek üyeliğe dönüştürmeliyiz”
dedi. Lütfi Mestan,
Kirkovo’nun en çok tütün üreten Belediye olduğuna vurgulayarak,
AB üyesi olan ülkelerden tek Bulgaristan’ın
prim ödemediğine
dikkat çekti. Bununla
ilgili milletvekili, “Bunu
ne burada, ne de sizlerin çıkarlarınızı savunduğumuz devletin
en yüksek kürsüsü

lemlerini çözmeye yetmeyecek” dedi.
S a y ı n M e s t a n ’a

İş Ajansı Müdürü Rositsa Steliyanova: “350
kişinin işsiz kalmasına karşı plan hazır”
Kırcaali İl Yönetiminde Kurşun Çinko
Fabrikasından işten
çıkarılacak 350 kişinin
işsiz kalmaması için
kurulan Kriz Merkezi
ikinci kez gerçekleştirdiği oturuma İş Ajansının Müdürü Rositsa
Steliyanova ve Ulusal
Uzlaşma ve Tahkim
Enstitüsü Müdürü Vladimir Boyadjiev katıldılar. Steliyanova, “İşverenler, sendikacılar,
devlet ve yerel idari
temsilcileri tarafından
çok güzel bir diyalog
kuruldu. Onların hepsi
el ele verip, plan yaptılar. Amaç, beklenilen
yoğun işten çıkarma
olursa, zarar görenlere karşı maksimum
hızlı önlem alınsın ki,
alternatif iş bulunsun”
diye belirtti. O, hala
işçilerin eline işten çı-

karma emri sunulmayıp, sadece İş bulma
Bürosuna bildiri verildiğini söyledi. Bunu
göz önünde bulundurarak, “Hala işçilerin
yoğun olarak işten çıkarılması olmayabilir”
diye ümitli olduğunu
ifade etti.
Geçici iş bulma planında ilk önce işsizlerin 7 gün süre içinde
büroya kaydolup, tazminat alma hakkını
kullanmaları öngörü-

lüyor. İşsizlerden meslek eğitim yeterlilik derecesi eksik olanlar,
çeşitli öğretim kurslarına yönlendirilecekler. “İnsan Kaynakları
Geliştirme” Yürütme
Programının finanse ettiği “Gelişme”
programının tüm 350
kişiye iş yeri sağlama
imkanı olduğu açıklandı. Fakat bunun
gerçekleşmesi için
işverenlerin önceden
dilekçe sunmuş olma-

ları gerekiyor. “Gorubso” ve “Teklas” şirketlerinin gereken eğitim
derecesine sahip bu
işçilerden bir kısmının
yaz veya sonbahar
mevsiminde işe kabul
edecekleri bildirildi.
İş Ajansı Müdürü, İşleri Teşvik Etme Ulusal Kuruluna “Yeni
İmkan” programınca
ek mali araç sağlaması için öneride
bulunacağını dile getirdi. Buna göre, 6 ay
içinde işsiz kalanlar
eğitim görecekler.
Bu gibi birçok küçük
programlar üzere işsizlerin İş Ajansının
yerel şubesinde bilgi
alacakları anlaşıldı.
Oturumda, Ulusal
Uzlaşma ve Tahkim
Enstitüsü ve Üçlü İşbirliği İl Kurulu arasında ortaya çıkan problemin çözümüyle ilgili
anlaşma imzalandığı
açıklandı.
Resmiye MÜMÜN

olan Millet Meclisinde
gündeme getirmekten
vazgeçmeyec eğiz”
dedi. Sayın Mestan,
ilk defa tütünün kilosu
3,50 levaya düşmesi
ve ulusal ödemelere
son verilmesiyle birlikte ilk defa sağlık sigorta ve harçların dört
misli yüksek ödendiğine dikkat çekti. O, “İlk
defa köle gibi çalışarak
kazandığınız paralarla
devlete olan borçlarınızı ödeyemiyorsunuz” dedi. Bu yüzden
milletvekili iktidarda
olanlara, “Tütün üreticilerin problemlerini

Kutlama töreni yerli
ve yabancı şarkı ve
dans topluluklarının
gösterileriyle devam
etti.
Kirkovo’nun bayramında “Vievska” Folklor Grubu ve PopFolklor yıldızları Erik
ve Slavena keyifli dakikalar yaşattılar. Daha
sonra “Global Kütüphaneler” programınca
bir kütüphane açıldı
ve futbol maçlarında
birinci olan takımlara
ödül verildi.
Şirin Rodop Belediyesi, Cumhurbaşkanı
yanı sıra, Bulgaristan

çözün! Gereken ulusal
ödemeleri sağlayın,
aksi takdirde onlarca,
yüzlerce Bulgaristan
vatandaşını açlığa
sürüklüyorsunuz” diye
çağrıda bulundu.

Öğretmenler Birliği
Başkanı Yanka Takeva ve birçok yurtiçi ve
yurtdışı Belediye Başkanlarından selamlama mesajları aldı.
Kırcaali Haber

Al Cazira Saraybosna’dan Türkçe ve Sırpça yayın yapacak

Katar TV kanalı AL-Cazira eylül ayından itibaren Türkçe ve Sırpça yayın yapmaya başlayacak. Yeni stüdyo Bosna Hersek başkenti
Saraybosna’ya kurulacak. TV şubesi “Al Cazira Balkans” adını taşıyacak. Onun program
müdürü Ocak ayının sonunda Bosna-Hersek
devlet televizyonundan istifa eden 65 yaşındaki
Hırvat gazeteci Goran Miliç olacağı açıklandı.
Miliç bununla ilgili, “Balkanlarda 100’den fazla
televizyon var ve biz onlara bilgi olarak uzun
zaman rekabet edemeyeceğiz. Fakat 90’lı yıllarda savaşlardan dolayı terk edilen, bölgesel
konularà farklı yaklaşım sergileyeceğiz” diyor.
Saraybosna’daki stüdyo 300 kare metre büyüklüğünde olup, Al Cazira TV’sinin yüksek
standartlarına göre hazırlanacak. TV’nin Genel
Müdürü Tarik Djordjeviç olacağı anlaşıldı.
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Ahmet Osman, ailesinin besicilik geleneğini sürdürüyor
Resmiye MÜMÜN

Kırcaalinin Bağra (Boyacıköy) köyünün Manıoğulları
mahallesinde yaşayan Ahmet Osman Recep 20 yıldır
hayvana bakıyor. Şu anda
50 ineği ve 180 koyunu var.
O, 1991 - 2007 yılları arasında Skalna glava (Kayabaşı)
muhtarıydı. Halihazırda Kırcaali “Su Tedariki ve Kanalizasyon” (ViK) şirketinde
çalışıyor, Beli Vir yöresinde
görev yapıyor. Ahmet Osman hayvanları çok sevdiği
için 1990 yılında Tarım Kooperatifleri (TKZS) dağılınca,
ahırlarını ve 40 koyun satın
alarak besiciliğe başlıyor. İlk
baştan ona sadece eşi Hazime ve iki oğlu yardım ediyor,
daha sonra yakın köyden bir
çoban tutuyor. Çoban geçen
yıl vefat edince onun hayvanlarıyla Versko köyünden
Mümün Murad ilgileniyor. Onlar hayvancılıkta ot biçme ve
de süt sağma makinesi kullanıyorlar. Bir de, besicilere
kangal cinsinden dört çoban
köpeği yardım ediyor. Ahmet
Osman, birini Meço diye tanıttı. Daha önce ViK’nin Steremtsi şubesinde olan köpeği iş arkadaşları ona hediye
etmişler.
Ahmet Osman, “Hayvanlara
bakmak bir çocuğa bakmak
gibi bir şey. İyi ki yiyeceklerini
kendileri çıkarıyorlar. Biraz da
Tarım Fonu mali yardım veriyor ve bu paralarla işi idare

ediyoruz. Bu yıl, bu yardımın
bir kısmını aldık. Bir ineğe
150 Leva veriyorlar. Fakat
başka hayvan parası alamayacağız, çünkü belgeleri
doldururken yanlışlık olmuş”
diye yakındı.
Ahmet Osman her yıl hayvanlara bakmak için 300
dönüm mera ve otlak arazi
kiralayıp, ot biçtiğini ve en
çok Gılıbovo bölgesinden saman tedarik ettiğini söylüyor.
Hayvancılıktan elde edilen
kazancı şöyle değerlendirdi:
„Eğer hayvanlarla meşgul
olan insanlara birer maaş
ayırırsak, hiç bir kazanç elde
edemeyeceğiz. Kendi ailemizin ihtiyacını karşılayan elde
ettiğimiz süt ürünlerini kazanç
sayıyoruz. Bir yılda kar olarak
en çok bir düve veya bir inek
kalıyor. Yaz ayları sütün fiyatı
35 stotinkya düştü, şimdi ise

60. Kışın inekler buzağılıyor,
mayıs ayına doğru danaları
sütten ayırınca ancak o zaman 3-4 ay süt satabiliyoruz”.
Ahmet Osman, besicilikte gelecek görmediğini belirterek,
fakat bu işi daha çok hayvan
sevgisinden dolayı yaptığını
söylüyor. Kendisi daha 10
yaşında çocukken hayvanların ardına düşmüş. Çünkü
rahmetli babasının da koyun
sürüsü varmış. Besici Ahmet,
“Benim dedelerimin ömrü çobanlıkla geçmiş. Annemin babası 90 yıl çobanlık yapmış.
Büyük babamın 200 -300
keçisi varmış. Bizim ailede
hayvan bakıcılığı neredeyse
bir gelenek haline gelmiş gidiyor. Daha TKZS’ler kurulmadan önce dedelerimizin
Çatlan Dere kıyısında büyük
sayaları varmış” diye geçmişi
anlattı.

Ahmet Osman, besiciliğin
gelişmesi yalnız devletin akıllı
politikasıyla gerçek olabileceğini düşünüyor. O, “ Mesela
bana hükümet çiftlik kurmak
için kiralık 3- 4 dönümlük
arazi versin, ödemesine 5 yıl
sonra başlama süresi tanısın.
Besiciliğe yatırım yapmak
isteyenlere böyle imkânlar
sağlanmalı. Üstelik belediye
arazisine çiftlik kurma hakkını
elde etmek için bir sürü gereksiz prosedürlerden geçilmesi gerekiyor, böylece çok
zaman kaybediliyor. Çiftliğin
kurulması en az 50 bin levaya
mal olacak, yeri de 10 bine.
Onun için işin temelleri atılır-

Ahmet, geçen yaz yem fiyatlarının 25 stotinka olduğunu,
fakat kışa doğru mali yardım
verilince fiyatın 50 stotinkaya yükseldiğine dikkat çekti.
Ahmet Osman, “Verilen 10
bin leva yardım parasıyla tamamen yarma aldım. Zaten
çoğu çiftçiler mali yardımlarını kaybediyorlar, çünkü aynı
yerleri başkaları da çizdirmiş
oluyor. Muhtarlar bu konuda
yardımcı olmaları gerekiyor.
Zannedersem bizim Kostino
bölgesinden ancak 5-10 kişi
dönüm başına mali yardım
alabilmiştir. Bence hükümet
dönüm başına para vermesin, sadece hayvan başına

ken devlet yardımcı olmalı”
diye önerilerde bulunuyor.

ve r s i n. Ç ü n k ü
hayvana bakmayan kişilere mera
ve otlak yerler
verilince, hayvan
sahiplerinin çizdirdiği arazilerin
miktarı azalıyor”
diye önerdi.
Tarım ve Gıda
Bakanlığından uzmanlar Kırcaali’de
çiftçilere “Bölge
Kalkınma” programının sağladığı
mali yardım alma
yollarını açıkladılar. Bu seminere
katılan Ahmet Osman, bu faaliyetin
çiftçilere yüksek
istemlere uymadıkları için hiçbir faydası olmadığı düşüncesinde.

Bulgaristan ile Türkiye arasında 50 proje
hayata geçirilecek
Bulgaristan ile Türkiye
arasındaki sınırötesi işbirliği programının 2007-2013
yılları arasındaki dönem
için 50 yeni projeye imza
atıldı. Haskovo Valiliği’nin
ev sahipliği yaptığı programa, Bölgesel ve Kalkınma
Bakan yardımcısı Lilyana
Pavlova, Haskovo Valisi Rumen Danev, Türkiye Avrupa
Birliği Genel Sekreterliği ile
Mali İşbirliği Başkanı Mehmet Süreyya Söner, Avrupa
Komisyonu Bölgesel Politik
Müdürlüğü Temsilcisi Natalie Vershelde ve ekonomi
uzmanları katıldı.
Bulgaristan’ın Komite Eşbaşkanlığını yürüten Bölgesel ve Kalkınma Bakan
Yardımcısı Lilyana Pavlova,
‘Sosyal ve ekonomik kalkınma’, ’Yaşam kalitesinin artışı’ gibi toplam 50 proje için
10,6 milyon euro ayrıldığını
açıkladı. Projeler ağırlıklı
olarak altyapı, eğitim, yetim

evleri, bilgi merkezleri kurma gibi projelerden oluşuyor. Türkiye Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği ile Mali

İşbirliği Başkanı Mehmet
Süreya Söner, altyapı projelerinin, ortak menfaat çerçevesinde geliştirmeye yönelik

artırılmasını dile getirdi.
Eğitim alanında meslek
okullarının iki ülke arasında
temas kurmasının daha yararlı olacağını aktaran Söner, ‘Bir yandan bu progra-

ve Kalkınma Bakanlığı bize
çok yardımlarda bulundu.
Bu vesileyle şükranlarımı
sunuyorum.’ dedi. Haskovo
Valisi Rumen Danev de, bu
tür projelerin hem sosyal,

mı teknik olarak işletmeye
çalışırken, diğer yandan
da yapılanmamızı geliştirdik. Bulgaristan Bölgesel

hem ekonomik bakımından
ilerleme kaydedeceğini ve
yaşam kalitesini artıracağını söyledi.

Haskovo bölgesi için 17
proje kabul edildi
Haskovo bölgesi için toplam 17 proje hazırlanırken,
bunlar ağırlıklı olarak altyapı, eğitim, su ve sosyal proje
konularını kapsıyor. Altyapı
projeleri için 600 bin euro
kaynak ayrıldı. Haskovo
Teknik Lisesi ile Lüleburgaz
Teknik Lisesi, toplam 539
bin euro değerinde okul tamiratı yapacak. Svilengrad
Belediyesi ile Uzunköprü
Belediyesi’nin ortak projesinde sel baskınlarının önlenmesi ve Meriç nehrinin
temizlenmesi yer alıyor.
Stambolovo Belediyesi
ile Ahmetbey Belediyesi
ise ortaklaşa 449 000 euro
değerinde altyapı projesi
yapacak. Projelerde Mineralni Bani, Harmanli, Dimitrovgrad, Topolovgrad ve
Lübimets şehirleri de yer
alıyor. Bölgesel ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Lilyana Pavlova Sınırötesi işbirliğinin ilk Şubesinin haftaya
açılacağını duyurdu.
Cantay Kocaömer,
Haskovo
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Млади журналисти и танцьори от Стремци посетиха Ардино
Преди началото на пролетната ваканция на еднодневно посещение в
Ардино
бяха учениците от клуба на младия журналист
и танцовата група към
читалище „Огнище” в
к ърд жалийското село
Стремци. Възпитаниците на местното основно
училище „Св.Св.Кирил и
Методий” бяха водени от
секретаря на духовното
средище Гюлсер Халил и
журналиста Петър Рашков.
В Ардино младите журналисти и танцьори посетиха за първи път един
от най-красивите места
в Родопа планина - Дяволският мост, като изминаха пеша близо 10
км. по маршрута. По късно всички се разходиха
в новия парк „Нилюфер”
и останаха впечетлени
от съвременните спортни съоръжения за деца,

млади и възрастни. Снимаха се за спомен. Посетиха и местната джамия,
а на връщане се отбиха и
в туристическия комплекс
„Бели брези”. Всички останаха много доволни от
екскурзията и споделиха,

че дълго ще пазят спомена за нея.
Идеята дойде спонтанно. Решихме децата да
видят нещо различно. За
тях това е развлечение,
което рядко им се отдава
в едно малко населено

13 решения приеха съветниците в Ардино
Общинският съвет в Ардино проведе свое заседание в заседателната
зала на общината. То бе
открито от председателя на общинския съвет
Айдън Серкан при наличието на необходимия
кворум. В дневния ред
на редовното заседание,
което се свиква на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, първоначално бяха включени
14 точки. Три от тях бяха
оттеглени от вносителите си за следващото заседание. На тяхно място
обаче влязоха две други.
Първата от тях бе внесена от кмета на общината
Ресми Мурад и касаеше
актуализация на имоти,
частна общинска собственост в с. Латинка.
Втората бе актуални питания към кмета, която не
подлежеше на гласуване.
Така съветниците оформиха окончателния дневен ред на заседанието.
Първото от решенията бе за обявяване на
конкурс за управител на
МБАЛ - Ардино. Друга
докладна бе свързана с
кандидатстването на община Ардино пред Фонд
„Социално подпомагане”
с проект „Осигуряване на
добри битови условия за
възрастни хора с увреждания в „Дневен център”

- Ардино. Изменение и
допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на
територията на община
Ардино обсъдиха местните парламентаристи.
Те разискваха още върху
повишаването размера
на окладите за храна в
общинските детски заведения. Съветниците приеха и отчет на МКБППМН
за 2010 година. Придобиване на „Старата барутчийница” в Ардино, имот
с отпаднала необходимост за Министерството
на отбраната бе другото
проекторешение с особена важно значение.
Старейшините дадоха
съгласието си за предоставяне за безвъзмездно
стопанисване, поддържане и експлоатация на
строеж „Реконструкция на

вътрешна водопроводна
и канализационна мрежа на кв. Здравец на ВиК
в общината за срок до
учредяване на Асоциация
на ВиК операторите в общините. Удължен бе срока на договор за наем на
нежилищни помещения,
общинска собственост и
отдаване под наем на общинско нежилищно помещение в с. Бял извор, кв.
Диамандово, част от имот
- публична общинска
собственост. Направена
бе актуализация на общинския план за защита
при бедствия. Местният
парламент се произнесе
по молби на граждани,
а в края на заседанието
кметът Ресми Мурад отговори на въпроси по актуални теми.

Кърджали Хабер

място. Предполагам, че
ще имат и много материали за следващия втори брой на читалищния
вестник, сподели Петър
Рашков.
Секретарят на читалище
„Огнище” Гюлсер Халил

поясни, че целта на клуба на младия журналист
е учениците да овладеят
по-добре български език,
да придобият журналистически умения. За реализирането на идеята
е помогнал много и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Тя
изказва своята сърдечна
благодарност към ръководството на местното
основно училище „Св.
Св.Кирил и Методий” в
лицето на директора Любомир Първанов, които
са осигурили безплатен
превоз за децата.
Останах впечетлена от
чистота на града, а наймного ми хареса Дяволският мост. Надявам се
отново да посетя този
красив кът от нашата
страна, каза 14-годишната Бенай Емин от клуба
на младия журналист.

Гюнер ШЮКРИ

Кметове от Момчилград
ашладисаха 50 дръвчета
Кметове от община Момчилград ашладисаха днес 50
дръвчета по пътя с. Соколино – с. Пиявец. В „акцията”
по присаждане участваха кметовете на Ауста, Конче,
Синделци, Чайка, Джелепско, Звездел и Пазарци.
Включиха се зам-кметовете на общината Ерол Мехмед
и Бирол Кьосеюмер, и секретарят Бахатдин Ахмедов.
Всички калеми приготвиха кметовете на Ауста и Конче –
Мустафа Емин и Сабахаттин Байрам.
Облагородяването на дивачките – круши и ябълки,
се превръща в традиция в общината. Извършва се за
хаир, заради жадни и изморени пътници. Очаква се
ашладисаните днес дръвчетата да дадат плод след 3-4
години. Първа реколта тази есен ще дадат дивачките,
облагородени преди три години. Сред авторите на идеята
са кметовете на Биволяне Зехни Мехмедали и на Ауста
– Мустафа Емин.
Кметът на Ауста Мустафа Емин още през 2004г. решил
да засади овощни дръвчета край пътищата. „Помолих
ръководството на общината да закупи фиданки и първо
засадихме 65 дръвчета – круши, ябълки, сливи, череши.
50 от тях се хванаха.”, разказа Емин. През 2005г. той
заседил 120 дръвчета – орехи, черници, бадеми и чинар.
40 от тях сега дават плод. Мустафа Емин със собствени
средства направил 4-тонна желязна цистерна на колела,
купил бензинова водна помпа, за да ги полива през
лятото.
Идеята за облагородяване на дивачките се появила
по-късно. Емин нямал опит и първо платил на двама
работници да облагородят ябълки и круши по пътя
към Момчилград.50 дръвчета от ашладисаните тогава
дивачки се хванали. Калемите били от сортовете бяла
круша, масловка, зимна попска круша и зелена ябълка,
старозагорска червена ябълка и карастоянка.
Следващата година кметът на Ауста помолил колегите
си от района на Звездел да се включат в бригада за
ашладисване, получил подкрепа и от общината.
„Досега сме ашладисали повече от 300 дръвчета.
Майстори в ашладисването са кметовете на Конче,
Звездел, Пиявец – Сабахаттин Байрам, Мехмед Бекир
и Шукрю Аптулазис. Ашладисването го правим за хаир.
Смятаме, че е важно всеки човек да остави след себе
си поне по едно дръвче.”, казва кметът на Ауста. Той
приканва всички хора да облагородяват дръвчета край
пътищата в България.

Кърджали Хабер
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Batı Trakyalı öğretmenler Eğridere’deki meslektaşlarıyla buluştu

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği üyesi
emekli öğretmenler 26
Mart günü Eğridere’li
(Ardino) meslektaşlarıyla bir araya geldiler.
Buluşmaya Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman,
Genel Sekreter Necmi
Ahmet Kadir, Gümülcine Belediyesi Muhtarı
emekli öğretmen Hüseyin Ahmet, daimi sekreter Yazar Şerafettin
Hurşit ve Rodop Rüzgarı Dergisi Sahibi İbrahim
Baltalı eşleriyle birlikte
katıldılar.
İlk önce Kırcaali’yi ziyaret eden öğretmenler
burada Ömer Lütfü Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, Yazar-Şair
Durhan Ali, Öğretmen

Haşim Semerci ve Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Zülfettin Hacıoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiler ve

çalışmalar hakkında bilgi
aldılar. Kırcaali pazarını
da gezen öğretmenler
daha sonra Eğridere’ye
hareket ettiler.
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toraman ve arkadaşlarını Eğridere’de
Hristo Smirnevski
Meslek Lisesi Müdür
Yardımcısı Selahattin
Karabaşev ile Eğridere
Belediye Başkanı Resmi
Murat karşıladılar. Grup
daha sonra Bursa Nilüfer belediyesi tarafından
yaptırılan parkı gezdi.
Eğridere’nin tam ortasında bulunan camiyi de
gezen öğretmenler, çifte
minaresiyle adeta bu
bölgenin kimliğini ispatlayan camiyi hayranlıkla
izlediler. Cami H. 1212

tarihinde tamir ettirilmiş.
Cami yakın zamana kadar tek minareliymiş.
Halkın anlattıklarına
göre, eski Eğridere be-

lediye başkanı Mehmet
Dikme oturduğu evden
minare görünmeyince,
1990 başlarında ikinci
bir minareyi daha camiye yaptırmış. Ferah,
temiz ve iç süslemeleri
çok güzel olan caminin
cemaatinin son yıllarda
azaldığı belirtildi.
Gezinin devamın da Hristo Smirnevski
Meslek Lisesi’ne de giden gruba burada okul
müdür ü G üle st anov
ve Müdür Yardımcısı
Selahattin Karabaşev
tarafından bilgiler verildi. Karabaşev, okulun
tekstil ve muhasebe dallarında yaklaşık 120 çocuğa yatılı olarak eğitim
verildiğini belirtti. Okulun
sınıflarını da gezen Batı

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

Trakyalı öğretmenler,
öğretmenler odasına
geldiklerinde, geçen yıl
Gümülcine’ye gelen bu
okulun öğretmenlerine
hediye ettikleri Gümülcine tablosunun duvarda
asılı olduğunu görünce
heyecan duydular. Ancak asıl sürpriz ise bilgisayar salonunda gerçekleşti. Müdür Yardımcısı
Karabaşev Eğridere’li
Sebahattin Ali’nin “100.
Doğum Yılı” dolayısıyla
yapılan etkinliği anlatan
bir slayt gösterisi sunması oldu.

Öğretmenler buradan
eskiden bir Osmanlı askeri binası olan Eğridere
Müzesi’ni ziyaret ettiler.
Müzede bölgenin folklorik kıyafetleri, yemek
ve giyim kültürüne ait
eşyalar ile ünlü Şeytan
Köprüsü’nün maketini
görme imkanını buldular.
Devamında da Eğridere Kültür Evi’ne geçen
öğretmenleri burada
Kültür Evi Müdürü Yüksel bey karşıladı. Yüksel
bey, kültür evinin çalışmalarını anlattı ve 16-

17 Temmuz tarihlerinde
Eğridere’de düzenleyecekleri “Bulgaristan’da
Türk Folklor Festivali”ne
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’ni de davet
etti ve folklor ekibiyle katılmalarını istedi.
Akşam ise öğretmenler
yemekte buluştu. Karşılıklı konuşmalardan sonra hediyelerin sunulduğu
gecede Selahattin Karabaşev akordiyonu ile
Türk sanat müziği şarkılarını ustalıkla söyledi.
Ertesi gün ise gruptan bazıları Uzundere
ve Darıdere üzerinden
Yunanistan’a döndü.
Diğer öğretmenler ise
programlarına devam
ettiler.
Kırcaali ve Eğridere
gezimiz boyunca Kırcaali Ömer Lütfü Kültür
Derneği Müdürü Müzekki Ahmet ve Hristo Smirnevski Sanat Okulu Müdürü Gülestanov, Müdür
Yardımcısı Selahattin
Karabaşev v.d. öğretmenler Batı Trakya’lı öğretmenlere son derece
samimi ve sıcak bir misafirperverlik gösterdiler.
Kendilerine her şey için
teşekkür ediyoruz.

İbrahim BALTALI

