“Makas” Yolu Yaz Sonunda Açılıyor!

Kırcaali Haber gazetesine

Yunanistan Bölge Başkanı Aris Yannakidis anlaşmalara sadık kalınarak yolun yaz sonunda
açılacağını söyledi.
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Hasan Azis hakkında açılan dava durduruldu!
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından
kabul edilmedi ve savcılığa geri gönderildi.
Kırcaali kentinin "Su
Aynası" adlı altyapı projesi için devletten "haksız yere" 8 milyon leva
(4 milyon avro) para
talep etmekle suçlanan
Azis'e karşı hazırlanan
iddianame Sofya Bölge Mahkemesi (GRS)
tarafından yetersiz bulundu.
Hasan Azis'in avukatı

Daniela Dokovska ön
duruşmada yaptığı savunmada, iddianamenin
"anlaşılmaz, yetersiz ve
çelişki" olduğunu belirterek, "Yapılan suçlamanın ne olduğu, söz
konusu paranın ne kadar olduğu ve sanığın
muhatap olacağı devlet kurumlarının hangileri olduğu kesinlikle
anlaşılmıyor. Böyle bir
iddianame hazırlayan
savcılık sınıfta kalmıştır" dedi.
Mahkeme, bu savunma üzerine davanın

açılması için yeterli neden bulunamadığına ka-

rar verdi ve iddianameyle soruşturma dosyasını

Kırcaalililer Hasan Azis’in yeniden Belediye Başkanı olmasını istiyor!
23 Ekim’de yapılacak
yerel seçimler için aday
gösterme toplantıları
halkın büyük katılımıyla
gerçekleşiyor. Kırcaali

si köyünden başladı ve
31 Temmuz’da Kırcaali’de
sona erecek. Yapılan
toplantılarda halkın tümü
müh. Hasan Azis’in 3. dö-

da köy muhtarı ve Belediye Meclis Üye adayları
da gösteriliyor.
Başakn Hasan Azis,
toplantılarda yaptığı konuşmalarında gelecek
seçimlerde sadece birlik
ve beraberlikle başarılara ulaşılacağının altını
çiziyor.
Hasan Azis, 2003 yılında ilk defa Kırcaali Bele-

diye Başkanı seçilmişti.
2007 yılında oyların büyük bir çoğunluğunu alarak ikinci dönem yeniden
Belediye Başkanı seçildi. Bu iki dönem zarfında Kırcaali’de ayrımcılık
yapmadan hoşgörü içerisinde tüm Kırcaalililere
hizmette bulundu, büyük
projeler gerçekleştirdi.
Sebahat Ahmet
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Belediyesi sınırlarında
bulunan 60 merkezde yapılmakta olan toplantılar
01 Temmuz günü Stremt-

nem için yeniden başkan
olmasını istiyor ve kendisi
aday olarak gösteriliyor.
Düzenlenen toplantılar-

a

Japonya’dan Kırcaali’ye yardım
Sayfa 4

savcılığa geri yolladı.

Kırcaali halkının
desteği
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, suçsuz
olduğuna başından beri
inandığını söyledi. Kırcaali Belediyesine verilen görev gereği "Su Aynası" projesi konusunda
hazırlattığı bilirkişi rapo-

runu Maliye ve Bölgesel
Geliştirme Bakanlığına
yollayan Azis, kenti güzelleştiren bu projeden
dolayı yargılanmak istenmesine anlam veremediğini belirtti.
Azis, davanın "siyasi
bir girişim" olduğunu
savundu.
Kırcaali halkı da duruşma sırasında Hasan Azis'e destek verdi.
Kırcaali'den gelen ve
büyük bir bölümü Bulgar kökenli olan 80 kişi
mahkeme salonunu doldurdu.
Salonda hazır bulunan Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova ve
Belediye Meclis Kurulu Başkan Yardımcısı
Ehliman Çoban'ın yanı
sıra Azis'e destek vermek üzere Sofya'ya gelen çok sayıda Kırcaalili
duruşmadan sonra kent
merkezinde yürüyüş
yaptı.
Kırcaali Haber
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Komuniga’nın genç imamı
Sunay Akif, Müslümanları
sevgiye çağırıyor
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Türk turistler Kırcaali’yi yeniden keşfediyor
Kırcaali kentinin bakir
doğası ve eşsiz güzellikleri son yıllarda Türk
turistler tarafından keşfedildi.
AA muhabirinin aldığı
bilgiye göre, Kapıkule
Sınır Kapısı’ndan yaklaşık iki saatlik kara
yolculuğuyla ulaşılan
Kırcaali’de, Türkle rin yoğun yaşaması
nedeniyle kendinizi
Türkiye’de hissediyorsunuz. Sıcak kanlı insanların bulunduğu bu
şirin kentte, Türkiye’den
gelen misafirlere yardım
edebilmek için herkes
pervane oluyor.
Konaklamanın ucuz
olduğu kente gelen pek
çok Türk turist, Kırcaali
Barajı etrafındaki otelleri tercih ediyor. Oda
fiyatları, sabah kahvaltı dahil kişi başı 30 ile
70 Türk lirası arasında
değişiyor. Rodop dağ-

larına bakan oda pencerelerinden dolan ıhlamur kokuları ruhunuzu
dinginleştirirken, yüzme
havuzlu, jakuzili, lüks
odalı otellerin yakınındaki köyleri dolaşmak
isteyenler de Rodop
köylerindeki yaşamlara
tanık oluyor.
Gün batımını izlemek
isteyenlerin vazgeçemediği yer ise hiç kuşkusuz Kırcaali Barajı.
Baraj gölü çevresindeki
balık restoranları, balığın en tazesini yemek
isteyenlerle dolarken,
restoranların önündeki
balık çiftliklerinde balık
yemleyen turistler, daha
sonra istediği balığı kızarması için balık kepçesiyle tutarak aşçıya
veriyor. Balık fiyatlarının
10 ile 20 lira arasında
değiştiği restoran kenarlarında, gölde gezinti yapmak isteyenler

için kayık ve tekneler
de bulunuyor.
K ı r c a a l i B e l e d i ye
Başkanı Hasan Azis,
AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Kırcaali’ye
bozulmamış doğasıyla,
deniz, kum ve güneş

“Makas” Yolu Yaz Sonunda Açılıyor!
Yunanistan Bölge
Başkanı Aris Yannakidis anlaşmalara
sadık kalınarak yolun
yaz sonunda açılacağını söyledi.
Gümülcine’yi
Kırcaali’ye bağlayacak olan “Makas”
Yolu konusunda iki
taraf heyetleri inceleme yaptılar. Heyete
Yunanistan tarafından
Doğu Makedonya
–Trakya Bölge Başkanı Aris Yannakidis,
yolun yapımını üstlenen şirketin temsilcileri ile Yunanistan’ın
Sof ya Büyükelçisi
katıldılar.
Bulgaristan tarafın-

dan ise Kırcaali Valisi
İvanka Tauşanova ile
Bulgaristan’ın Selânik
Konsolosu Harizan
Harizanov katıldılar.
İki ülke heye ti yolu Kırcaali’den
Gümülcine’ye kadar
birlikte kat etti. Bölge

Başkanı Yannakidis
yolda küçük sorunların bulunduğunu ve
anlaşmalara sadık
kalınarak yolun yaz
sonunda açılacağını
söyledi.
İbrahim BALTALI
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tatil anlayışından sıyrılmak isteyip, tatilde
dinlenmeyi düşünenlerin mutlaka gelmesi
gerektiğini söyledi.
A zis, son yıllarda,
Türkiye’den pek çok
k i ş inin tur izm iç in

Kırcaali’yi tercih ettiğini
kaydetti.
Kırcaali Türk Kültür
ve Sanat Derneği Başkanı Müzekki Ahmet
ise Kırcaali’ye gelecek
soydaşların kendilerini evlerinde hissede-

ceklerini ifade ederek,
Kırcaali’de yaşayan
herkesin yardım için
pervane olacaklarını
belirtti.
Mobidik Restoranın
sahibi Angel Avrenliev de sessiz, sakin
ama tam dinlenmiş bir
şekilde tatillerini tamamlamak isteyenleri
Kırcaali’ye davet ederek, ”Kırcaali’de hem
konaklama hem de
yiyecek ucuz. Ucuz
ve güzel bir tatil için
Türkiye’deki komşularımızı bekliyoruz” dedi.
Bulgaristan’ın Kırcaali
kentine gitmek isteyenlerin pasaport ve Bulgaristan vizelerine sahip
olması gerekiyor.
Kırcaali’ye özel araçların yanı sıra hem
İstanbul’dan hem de
Edirne’den otobüslerle
gidilebiliyor.

Bulgaristan vatandaşları yurtdışına
genelde çalışmak için gidiyor
Yapılan araştırmalara
göre Bulgaristan vatandaşlarının %40,6’sı yurtdışına çalışma amaçlı
gittiği, % 36,7’sinin özel
işleri nedeniyle, geri kalan %22,7’sinin ise tatil
yapmak için gittikleri ortaya çıktı. Özellikle bu yılın
mayıs ayında yurtdışına
yolculuk yapan Bulgaristan vatandaşlarının geçen
yıla nazaran %2,6 daha
arttığı ve bu duruma göre
bu yıl yolculuk yapanların
sayısının toplamda 333
200 kişi olduğu belirtildi.
Bu yıl bazı ülkelere ya-

pılan yolculuklarda artış
görülürken, bazılarında
ise azalma görülmekte.
Örneğin Romanya %
22’lik artışla bu yıl en
fazla tercih edilen ülke
olarak listenin başına oturuyor. Romanya’yı %21,4
ile Makedonya, %18,4 ile
İngiltere, %16,7 ile İsrail

takip ediyor. Yolculukların
azaldığı ülkelerin arasında Kanada %78,3 gibi çok
ciddi bir düşüş ile listenin
ilk sırasında yer alıyor.
Kanada’yı %24,6 ile Norveç, %19,7 ile Lituanya ve
%16 ile Danimarka takip
ediyor. “
Fevzi EHLİMAN
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Dilimizi ve kültürümüzü yeşeren bir fidan gibi koruyalım

D o ç . D r. K a s ı m
Yunus’un Kırcaali Haber
gazetesinde yayınlanan
“Anadil milli kültürümüzde bir zenginliktir” başlıklı
teferrütlü yazısını dikkatle okudum. Yunus’un tüm
düşünceleriyle hem fikirim. Doçentin yazısının
başlığı bizlere çok şeyler
söylüyor, anlatıyor. Evet,
bu konuda UNESCO’nun
kabul ettiği belgeler var.
İnsan hakları Çerçeve
Antlaşmasının altında
hükümetimizin de imzası
var. Bu uğurda hem yerli
hem de merkez gazete,
dergi, radyo ve televizyonda yazılara, konuşmalara şahit olduk. Ne
yazık ki, ana dilimizin,
kültür ümüzün yalnız
ayakta durması değil,
gelişmesi için henüz bir
adım ileri atılmadı. Maalesef ciddi bir gerileme
var. Umudumuzu günden
güne yitirmeğe başladık.

Bu büyük yara, kapanmak değil, derinleşiyor.
Oysa demokrasi dönemi
gelince, beklentilerimizde bir o kadar artmıştı.
Tam tersi oldu. Önceleri
Anadilimiz Türkçeyi okuyanların oranı yüzde yüz
iken, şimdi yüzde 10’lara
düştü. 1992 yılından beri
dilbilgisi ve ders kitapları basılmıyor. Neşredilen gazete ve dergiler,
2 saatlik radyo yayınları
yetersiz.10 dakikalık televizyon yayını bile, bazı
milliyetçileri rahatsız ediyor. Zaten Millet Meclisi
ve Hükümet susarken,
onlara konuşmaktan ziyade ne kalmaz ki!...
Yarım yamalak 2 tiyatromuz vardı. Kapatıldılar!
Folklor gruplarının sayısı
da yıldan yıla azalmakta.
Tüm bunları zikrederken, iğnenin sivri tarafını
kendimize de yöneltmek
gerekiyor. 30 yıldan fazla
öğretmenliğimde bunun
böyle olduğuna inandım.
Okul, topu ebeveynlere,
onlar ise okula atıyorlar.
Milletimizin kültür seviyesinin hala çok düşük
olduğunu göz önünde
bulundurursak, sorunun,
bu büyük görevin daha
çok öğretmenlere düştüğünü açık alınla, temiz
vicdanla belirtmek gere-

Uzun tatilden sonra
okul zili sesini yine duyurdu. Etraf köylerden
gelen öğrenciler ellerinde çiçekler okul avlusunda ileri geri dolaşıyordu.
Şakalaşıp gülüş üstüne
gülüş ediyorlardı. Aynı
zamanda birbirinin özlemini yitiriyorlardı. Yüzlerindeki sevinç tebessümü eylül güneşinin
altında parlıyordu. Renk
renk elbiseleriyle okul
avlusu elvan elvan açan
bir çiçek bahçesini andırıyordu. Sabırsızlıkla
yeni öğretmenlerini bekleyen öğrencilerin yüreği
küt küt atıyordu. Hafiften
gülümseyişler birbirini
takip ediyordu. En nihayet sınıf öğretmenleri öğrencilerin önünde yerini
aldılar. Öğretmenlerden
biri sükuneti muhafaza
etmelerini rica etti.
Sözü alan okul müdürü Bolyarov gülümseyici
bir tavırla öğrencilere
“Hoş geldiniz, okul yılınız
kutlu olsun” diye öğrencileri selamladı. Kısa bir
konuşmadan sonra birinci sınıf öğrencilerinin
önlerine hayırlı ve uğurlu

olsun diyerek küçük bakırla su serpti.
Sınıf öğretmenleri sınıflarını odalarına davet ettiler. Öğrenciler arasında
özlemi yitirmek hasbihali
sınıf odasında da devam
etti. İkinci zil çalınca sınıf
öğretmenleri sınıf odalarına yollandılar. Gönüllü
nöbetçi sınıf ayağa kalk
emrini verdi.
Öğretmeni günaydın
çocuklar diyerek oturmalarını rica etti. Günlük defterini açtı. Öğrencileri isimleriyle yokladı.
Tüm derslerin hangi
öğretmenler tarafından
verileceğini ilan etti. Öğrencilerin iç dünyasında
ansızın bir deprem oluştu. Gülümseyen yüzler
ansızın soldu. Leyla’nın
gözleri bulut bulut oluverdi. Gözyaşları şakaklarından yuvarlandı. Bu
tavrını sezen arkadaşları
dayanamadılar. Hüngür
hüngür bir ağlayış kopuverdi. Çocukların iç
dünyasını okuyan Ayşe
öğretmenin dili tutuldu,
boğazı yudum yudum
oluverdi. Gözlerini ovuşturarak ben de üzgünüm

Mestan ADALI

kiyor. Sayın okuyucuların
affına sığınarak (çünkü
övünmek gibi çıkacak)
şunları paylaşmak istiyorum: Yıllardır, Bulgarca
ve Rusça, son 15 yılda
ise Türkçe öğretmenliği
yaptığım Kırcaali ilimizin
Çorbaciysko “Hristo Botev” ortaokulunda anadilini okuyanların oranı yüzde yüz idi. Hatta Türkçe
bilmeyen birçok öğrenci
de saatlere katılıyordu.
Resmi dil Bulgarca yanı
sıra Anadilimiz Türkçeyi
de merakla okuyorlardı.
Bu arada şunu da zikredeyim. Bazıları “diğer
dillerin resmi dile zararı
dokunuyor” diyorlar, ama
bu tam tersine bir görüş.
Kanıt için şu misali vereyim, iki dilden kontrol ve
sınıf işlerinden elde edilen notlar Bulgarcada birçok defa daha üstündü.
Yani anadilinin resmi dile
zararı yok, faydası var.
35 yıl yönettiğim folklor
grubu Türkçe olduğu gibi,
Bulgarca türkülerimizi de
aynı ustalıkla icra ediyordu.
Yerli ve Uluslararası festivallerde, bilhassa Çanakkale dönüşü,
Edirne’de yüzlerce kişi
önünde verilen temsili
sabık öğrencilerim hala
unutamıyorlar.
Yakın geçmişte okula

300 den fazla “Filiz”, 150
- 200 “ Zaman” gazetesi,
100 “Ümit” dergisi, 200
“Balon” ve “ Gönül” dergisi girerken şimdi sadece
15-20 “Filiz” gazetesi giriyor. Türkçe okuyanların
sayısı da 15?!
Hemen hemen her
gazete ve dergide, Sofya radyosunun “Çocuk”
programında bilmece,
atasözü, şiir, serbest yazı
gibi yapıtlar yer alıyordu.
“Balon” dergisinin neş-

Hikmet, vatanımızdan
Mehmet Con, Mehmet
Çavuş, Niyazi Hüseyin,
Muharrem Tahsin, Osman Aziz, Recep Küpçü,
Mustafa Mutlu v.s gibi
dehalar için bir şeyler bilmezler, Anadilini de sevmezler. Bu uğurda genç
nesle kuvvetli aşı lazımdır. Evet, Türkiye televizyon ve diğer medyalarından faydalanıyoruz, ama
Bulgaristan Türkü’nün
de ayrıca tarihi, kültürü
olduğunu unutmayalım.
Görülüyor ki, anadilimiz
mecburi ders olmadıkça sözünü ettiğimiz bu
büyük yara daha da büyüyecek, derinleşecek,
onmayacak. Bir fidan
sulanmayınca kuruduğu
gibi, kültürümüz de aynı
akıbete uğrayacak.

Türkçem

rettiği “Demet” şiir kitabındaki eserlerin hemen
hemen yarısı Çorbaciysko okulu öğrencilerindendir.
Şimdi birçok anababalar “ Türkçe yazmak
- konuşmak biliyorlar
okumak ne lazım” diyor.
Büyük hataya uğradıkla-

Ah anne anne
/ öykü /

sizin gibi çocuklar. Bu yıl
yine anadilinizi okuyamayacaksınız.
Maalesef. Ne yazık
elden ne gelir… Üzgünüm diyerek öğretmenin
gözlerinden iki yuvarlak
gözyaşı döküldü. Kendine kuvvet toplayan Leyla
geçen yıl müdür yardımcısı Ayhan öğretmen bu
yıl Türkçe okuyacağımızı bildirmişti. Ana dilimiz
nereden tepki buldu?
Niçin okumuyoruz? Demokrasi bu mu demek?
Anlamıyorum. 20 yıl geriye mi dönüyoruz? Dedi
ve dayanamadı hıçkırıklar içinde yatağına
oturdu. Hey gidi dünya
hey…
Saatlerden sonra
okul otobüsleri öğrencileri köylerine götürmeye
hazırdı. Öğrenciler arasında bir sessizlik hakimiyetini sürdürüyordu.
Şoför Bayramali öğrencilerin yüzündeki hü-

rının farkında bile değiller. Öğrencilerin fazlası
da daha çok oyuna, son
zamanlarda, bilhassa
bilgisayara dikkat ayırıyorlar. Lakin daha iyi, bol
ve dolgun bilginin kitaplar
vasıtasıyla elde edileceğini onlar bile farkında
değil. Türkçe yan tarafa
“Bulgarca, matematik
veya coğrafya” okumayı
arzu ediyor musun sorusuna “hayır” cevabını göz
önünde bulunduruyorsak,

zünü okumaya çalıştı.
Bir türlü çıkaramadı.
Evlerine toplanan öğrenciler güya ilk gün zayıf not almış gibi başları
bükük iç içe hıçkırıklarla evlerine toplandılar.
Leyla’nın annesi avluda
kızını beklemekteydi.
Kızının güler yüzle geleceğini hayal eden anne,
daha uzaktan kızının
yürüyüşünden bir şeyler
olduğunu fark etti.
Avluya girer girmez
Leyla’nın hıçkırıkları yine
boşanıverdi.
Ne olduğunu anlayamayan anne kızını teselli etmek için göğsüne bastı.
“ Yavrum sana ne oldu?
Daha okulun ilk gününde
bu ne böyle” diye kızını
okşamaya başladı.
Leyla: “Ah anne anne
yine bizi senin dilinden
ettiler. Buna yürek mi dayanır. Güzel Türkçemiz
yine yasak. Okulumuzda
300 Türk öğrencisi ana-

eğitimin ve terbiye (disiplin) sorununun yüzde 70
- 80’i öğretmenlere düştüğünü göreceğiz. Tekrar
ediyorum, bunu tecrübeme dayanarak belirtiyorum. Az da olsa Pir Sultan Abdal, Yunus Emre,
Mevlana, Tevfik Fikret,
Namık Kemal, Nazım

dilinden mahrum. Hangi
anne buna karşı? Kaçıncı asırda bulunuyoruz?
İnsan hakları bu mu?
“diye kendini savundu.

Türkçem,
Anadilim benim!
Yıllardır hasrettik sana.
Türkçem,
Anadilim benim!
İşte kavuştuk sana yine,
Cefalardan sefaya
yolumuz.
Seninle ebedi kırılamaz
Kanadımız kolumuz.

Mestan ADALI, Emek-

li öğretmen

Leyla’nın ağlamaktan
boğuk sesi neredeyse
onu hıçkırıklarla boğacaktı.
Bayram KUŞKU

KARŞILAŞMA
Duygularımın aralığından
Çıkageldin karşıma
“Ölü” denizinde
Bir kayık gibi sallandı başım
Gözlerimde şahlandı anılar
Çekti beni içine yıllar.
Bir martı çığlığı
İndi denize
Köpürdü beyaz dalgalar
Duru bakışlar
Yağmur oldu gözlerde
Islak kirpiklerin arasından
Anılar indi perde perde
Dağ çiçeklerin açıldığı yerde.
Yosun tutmuş
Rodoplarda oturduğumuz taşlar
Etrafı elvan elvan çiçekler
Çelenk yapmıştın başına hani
Yıllardır belki bizi bekler
Gözlerim gidip geldi gözlerine
Söylercesine dönelim
Eski günlerimize yine.
Bayram KUŞKU
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu,
Bulgaristan’ın Türk milletvekilleri ile görüştü
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
22 Haziran 2011 tarihinde
Avrupa Parlamentosu’na
resmi çalışma ziyaretinde bulundu. ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu ve
ABTTF Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu
üyesi Ali Türkelli, Avrupa
Parlamentosu milletvekilleri Edit Bauer (Avrupa
Halkları Partisi (Hıristiyan Demokratlar-EPP),
Judith Sargentini ve
Hélène Flautre (Yeşiller/
EFA), Filiz Hüsmenova ve
Metin Kazak (Avrupa için
Liberaller ve Demokratlar Birliği) ile Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın sorunlarını görüştü.

A B T T F
Bulgaristan’ın Türk
milletvekilleri ile görüştü

Bulgaristan’dan Avrupa
Parlamentosu’na seçilen Türk milletvekilinden
Filiz Hüsmenova ve Metin Kazak ile görüşen
Başkan Habipoğlu, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
sosyo-ekonomik ve siyasi alanda karşılaştığı
problemleri aktardı. Bununla birlikte Habipoğlu,
bölgesel sorunlar hak-

kında bilgilendirmede
bulundu, ekonomik kriz
içindeki Yunanistan’ın en
geri kalmış bölgelerinden
biri olan Batı Trakya’daki
ekonomik zorluklardan
bahsetti. Hüsmenova ve
Kazak, öncelikle Avrupa
Birliği’nde çok kültürlülük
kavramının önemli olduğunu, Avrupa’nın çok
kültürlü yapısı içerisinde azınlıkların “çeşitlilik
içinde birlik”te önemli bir
yere sahip olduğunu belirttiler. Bu noktadan hareketle Hüsmenova ve
Kazak, Batı Trakya Türk
Azınlığı’na destek verdiklerini ve ABTTF ile sürekli
temas içerisinde olmayı
istediklerini ifade ettiler.
ALDE’nin Türkiye ve Türk
dostu olduğunu söyleyen
Hüsmenova, bu anlamda
destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sargentini: AP’nda
pek çok kişi Batı
Trakya’da bir azınlık olduğunu dahi
bilmiyor
ama
İstanbul’daki Rum
azınlığı herkes biliyor
Judith Sargentini (Hollanda) ile gerçekleştirdiği

ğunu sorusuna cevaben
Başkan Habiopoğlu, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
eğitim ve din alanında
özerk yapısının Türkiye
ve Yunanistan arasında
imzalanan uluslar arası
ve ikili anlaşmalar ile tayin
edilmiş olmasına karşın
Yunanistan’ın anlaşmalara aykırı bir biçimde bu
hakkı hiçe sayan uygulamalar olduğunu söyledi.

Edit Bauer: Lizbon
Anlaşması’na rağmen azınlık hakları
alanında açık var
görüşmede ise ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu, Batı Trak ya Türk
Azınlığı’nın kolektif anlamda kendini tanımlama
hakkı çerçevesinde kimlik sorunu ve 19. Madde
sorununu detaylı şekilde
anlattı. Bununla birlikte
eğitim ve din alanında
yaşanan çeşitli sorunlar
hakkında bilgi veren Başkan Habipoğlu, Yorgo Papandreu ve İsmail Cem’in
Dışişleri Bakanı olduğu
dönemde Yunanistan ve
Türkiye arasında yaratılması başarılan dostane

Japonya’dan Kırcaali’ye yardım
Japonya Devleti, Kırcaali Ruh Sağlıkları Devlet
Hastanesine 49 bin Avro
bağışladı. Yenilenen iki
bölümün açılış törenine
Japonya Bulgaristan Büyükelçisi Makoto İto da
katıldı.
2010 yılında Ruh Sağlıkları Devlet Hastanesi
Japonya’nın Bulgaristan
Büyükelçiliğince verilen
“Grassroots” Programına
başvurduğu proje sayesinde 49 131 Avro mali
yardım kazanmıştı. Bu
Program doğrultusunda
Japonya hükümeti sağlık, eğitim ve kültürle ilgili
hazırlanan yerli projelerin
gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Bugüne kadar Doğan Güneşin Ülkesi Japonya, Bulgaristan’da
bulunan 80’den fazla kuruluşa 3 milyon Avro hibe
etmiş.
Hastane müdürü Dr.
Damyan Getev, “Büyükelçilik, hastanemizin
ülke psikiyatri sağlık sisteminde ana birim olduğuna emin oldukları anda
bağışında bulundular. Bu

paralarla pencereleri yeniledik, odaları ve yardımcı binayı boyadık, elektrik
tesisatını ve tüm binanın
çatısını değiştirdik. Tüm
bu işler Japon temsilcileri tarafından izlendi” diye
konuştu. Ayrıca Getev,
Japonya’nın başına son
dönemde deprem,tsunami
gibi acılar geldiğini, ancak
sağlık kuruluşuna hibe ettiği 49 131 Avronun büyük
bir anlam taşıdığını belirtti. Bu anlamlı davranışın

hiçbir zaman unutulmayacağını ve çalışkan Japon
halkının çok kısa zamanda tüm bu kötü sonuçları
aşıp, yeniden refah yolunda ilerlemeye başlayacağı ümidini taşıdığını ifade
etti.
Büyükelçi Makoto İto,
ü l ke s i n d e Fu k u ş i m a
Atom Santralı patlaması
sonucunda uğradığı trajedi sırasında Bulgaristan
devletine ve halkına mali
araç ve ilaçlarla yaptığı

ortamın bugün de yaşanmasını umut ettiklerini
belirtti. Papandreu’nun
yeniden iktidara gelmesi
ile o dönemde Türkiye’de
Başbakan R. Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun
girişimleri ile benzer bir
sürecin yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Habipoğlu, İstanbul Rumlarının Türkiye’ye dönme
isteklerinin Türkiye tarafından ciddiyetle karşılandığını ve Davutoğlu’nun
Atina ziyareti sırasında
İstanbul Rumları ile görüştüğünü belirtti. Kendilerinin konuşacak kimseyi
bulamadıklarını söyleyen
Habipoğlu, Yunanistan ile
diyalog arayışı içinde olduklarını söyledi. Başkan
Habipoğlu’nun anlattıkları karşısında şaşkınlık
yardım için teşekkürlerini sundu. Ayrıca, Avrupa
Komisyonu üyesi Kristalina Georgieva’nın da ülkesi için çok şeyler yaptığını belirtti. Daha sonra
Büyükelçi, Sinir hastanesi
olarak anılan Ruh Sağlıkları Devlet Hastanesi
Üçüncü Erkek Bölümü,
hafif depresyon ve sinir
hastalıklarından tedavi
olan hastaların bulunduğu bölümü ziyaret etti.
Tadilat ve yenilemeden
sonra hastaların tedavisinin daha rahat ve çağdaş
bir ortamda yapıldığına
bizzat emin oldu.
Tadilat sonrası açılışa
gelen misafirler arasında
Vali İvanka Tauşanova,
Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Müh. Nurcan
Hüseyin, Belediye Genel
Sekreteri Sezgin Bekir ve
Bölge Sağlık Sigorta Kasası Müdürü Dr. Sonya
Angelova yer aldılar.
Kırcaali Haber

içerisinde kalan Sargentini, pek çok kişinin Batı
Trakya’da bir azınlık olduğunu dahi bilmediğini
ancak İstanbul’daki Rumlardan herkesin haberi
olduğunu söyledi.

Başkan Habipoğlu:
Eğitim ve din alanındaki özerk yapı
gasp edildi
AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Başkanı Helene
Fautre (Fransa) ile gerçekleştirdiği görüşmede
Başkan Habipoğlu, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
diğer sorunları ile birlikte Gündem ve Millet’e
verilen cezalar hakkında
bilgilendirmede bulundu.
Flautre’nin Batı Trakya Türk Azınlığı’nın en
önemli sorunun ne oldu-

Avrupa Halkları Partisi
üyesi Edit Bauer (Slovakya) ile görüşmesinde
ABTTF Başkan Habipoğlu, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın sorunları ile
birlikte sorunların çözümüne yönelik olarak
ABTTF’nin çalışmalarını
anlattı. ABTTF Brüksel
Temsilciliği’nin açılması
ile birlikte yeni bir dönemin başladığını söyleyen
Başkan Habipoğlu, Avrupa Azınlıkları Federal
Birliği(FUEN) çerçevesinde ABTTF’nin Avrupa Geleneksel Azınlıklar, Ulusal
Topluluklar ve Diller İnterGrubu’na üye olduğunu
belirtti. Bauer, azınlık
hakları meselesinin konuşulacağı en iyi ortamın
inter-grup olduğunu çünkü Lizbon antlaşmasına
rağmen bu konuda hala
açıkların olduğunu belirtti.

Ülkemizde diğer AB ülkelerinden %50 daha fazla
elektrik tüketiliyor

Bulgaristan’ın elektrik dağıtım şirketi ‘ÇEZ’
yaptığı açıklamada ülkemizdeki elektrik tüketiminin diğer AB ülkelerine nazaran %50
daha fazla olduğunu bildirdi. ‘ÇEZ’ abonelerine bu yaz döneminde elektrik kullanımında tasarrufa gitmeleri konusunda çağrıda
bulundu. Elektrik kullanımının fazla olması
nedeniyle elektrik ağlarında aşırı yüklenme
olduğundan tüketimin azaltılması gerektiğini,
bunun da vatandaşların yapacakları tasarruf
sayesinde gerçekleşme imkanı olduğu bildirildi. Tasarruf yapmak için yaz döneminin en
müsait zaman olduğunun altını çizen ‘ÇEZ’
şirketi şu anda Avrupa’daki elektrik tüketim
normunun da üzerinde olduğumuzun altını
çizdi. Ayrıca şirket, kullanıcılarının evdeki
elektrikli cihazların ne kadar elektrik tükettiğini hesaplayan bir hesap makinesi imkanını
kullanıcılarına sunuyor.
Fevzi EHLİMAN
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Krumovgrad Belediyesi yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet, ulusal
ve bölgesel yarışmalarda
dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi
ve para ödüleri sundu.
Bu anlamlı girişim 20102011 Eğitim yılının sona
ermesi nedeniyle yapıldı.
Bayan Sebihan Mehmet ,
büyük başarılara imza atmış olan öğrencileri tebrik
ederken, tüm öğrencilere
“Neşeli tatiller!” dileğinde
bulundu.
“Sliven 2011” 8. Ulusal
Çocuk Kitabı Festivali dahilinde düzenlenen

de dereceye giren Avren
“Mihail Hristov” İlköğretim
Okulundan 6. sınıf öğrencisi Viktoriya Yoskova
teşekkür belgesinin yanı
sıra ikişer yüz levayla
ödüllendirildiler. Belediye

Vaptsarov” İlköğretim
okulundan Neziha Hacieva ile Tarih ve Medeniyet
Olimpiyatının İl bölümün-

Ardino “Hristo Smirnenski” Meslek Lisesinin
Okul Aile Birliğinden “İyi Tatiller!” dileği
12 yıldan beri Ardino
“Hristo Smirnenski” Meslek Lisesine bağlı Okul
Aile Birliği faaliyet gösteriyor. Birlik, Sivil Toplum
Örgütleri Yasasına göre
kaydedilmiştir.Birliğin sicile geçmesinden beri
Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan Mutalibov. Bu
tür birlikler, bağımsız,
gönüllü olarak, okulların
gelişmesine maddi destek sağlanması için kuruluyor. Onların sayesinde
veliler ve yerli halk, okul
hayatında aktif rol alabiliyor.
Ceylan Mutalibov, “Okul
Aile Birlikleri, okul yönetimiyle beraber, sınıfdışı çalışmalar ve maddi
temelle ilgili projeler
hazırlıyor, okul politikası ve amaçlarına uygun
kararlar alarak, yürüttükleri faaliyetleriyle eğitimi
yardımlıyorlar. Her okulun
Aile Birliği faaliyetlerini
kendi başına sürdürüyor.
Kanun düzenlemesine

göre, Okul Aile Birliği,
okul yönetiminde yer almıyor, sadece danışmanlık fonksiyonları var. Sayın
Mutalibov, Birliğin ayrıca
yeni eğitim yılına öğrenci
kabulüne de aktif olarak
katıldığını ifade etti.
Birlik Başkanı, “Okul Aile
Birliği gönüllüleri, öğrencilerin ebeveynleriyle görüşmeler yapıyor, onlara
okulun koşullarını anlatıyorlar. 2011-2012 ders yılı
için Ardino “Hristo Smirnenski” Meslek Lisesin-

de iki sınıf öğrenci kabul
edilmesi onaylandı. Birinci sınıfa 7’ci sınıfı bitiren
öğrenciler kabul edilecek
ve onlar aktif yabancı dil
okuyacaklar, meslek sahibi olacak. Diğer sınıfa ise
8. sınıfı bitiren öğrenciler
alınacak” diye paylaştı.
Ceylan Mutalibov, Ardino
Belediyesindeki tüm öğrencilerin neşeli ve hayırlı bir tatil geçirmelerini
diledi.

Kırcaali Haber

Yazarkasaların Gelirler İdaresine
bağlanması bir yıl ertelendi

Eylül ayına kadar
Katma Değer Vergisi
(KDV) Kanununa göre
mal ve hizmet işlemi
yapan ticari, sanayi
ve zirai kuruluşlarının
Ulusal Gelirler İdaresi (NAP) sistemine
bağlanması bir yıl ertelendi. Maliye Bakanı
Dyankov’un duyurduğu habere göre, bu
işlemin yapılması için
gerekli olan kararname yürürlükte olmasına rağmen 300 000

işletmenin bunu yapacak kapasiteye sahip
olmadığı anlaşıldı.
Kararname gereğince KDV kanununa göre işlem yapan
tüm özel ve tüzel
işletmelerin bu yılın
Eylül ayının sonuna
kadar İdarenin sistemine bağlanması gerekmekteydi. Maliye
tarafından yapılan bu
girişimin ekonomik ve
mali kriz döneminde
küçük ve orta ölçek-

İl yarışmasında üç yıldır
dereceye girip madalya
kazanan Luliçka “Vasil
Levski” İlköğretim okulu
öğrencilerini 300 leva ile
ödüllendirdi.
Kırcaali Haber

Ardinska Nehri’nin kıyıları
güçlendiriliyor

Sebihan Mehmet
“Benim İyilik Masalım”
düzyazı yarışmasında
ikincilik kazanan Gorna Kula “Nikola Yonkov

Başkanı, Neziha’nın ülke
geneli ve yurt dışındaki
Bulgar topluluklarından
oluşan 1500 genç müellifle yarıştığını hatırlattı.
Bunun yanı sıra Sebihan
Mehmet, “Genç İtfaiyeci”

li işletmelere nefes
alma imkanı verilmesinin olduğu duyuruldu.
Bu uygulamanın sadece eczaneler için
geçerli olmadığı belirtildi. İlaç yapımı ve
satımıyla uğraşan
eczaneler, kararnamede belirtildiği süre
zarfı içerisinde ödeme kaydedici cihazlarını Gelirler İdaresi
bilgisayar sistemine
bağlamalıdır.

Ardino (Eğridere) Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım
konferansında, Belediye Başkanı Resmi
Murat, kazanılan “Ardinska Nehri Kıyılarını Güçlendirme ve Eşiklerini Onarma ” projesinde yer alanları kutladı ve
memnuniyetini dile getirdi. Proje, “Bölgesel Kalkınma 2007-2013” Yürütme
Programı üzere gerçekleştirilmektedir.
Proje ile ilgili yatırım faaliyetleri, Ardino
Belediyesinin yeni Ayrıntılı Düzenleme
Planına sahip No 82, 83 ve 84 semtlerinin ve Pirin Sokağının bulunduğu
bölgenin hemen yakınında yerine getirilecekler. Ayrıca bu proje, artık gerçekleşen “Ardino Nehrini Düzeltme”
projesinin doğal olarak devamı oluyor.
Belediye Başkanı, “Umarım, fikir gerçek
olacak” dedi. Projenin ana amacı, yerel
gelişim imkanlarını ve yaşam kalitesini
ve çevresini iyileştirmeye ön koşul olarak, sel olma riskini önlemek. 550 metre
uzunluğundaki düzeltme yapılacak nehir kısmında Ardino’nun gelişmesine ve

kalkınmasına katkıda bulunacak tutucu
beton duvarları ve kafes eşikleri kurulması, korkulukları monte edilmesi, yatağını ve yakın alanını restore ve ıslah
edilmesi öngörülüyor. Proje yönetmeni
İzzet Şaban, “Projenin gerçekleşmesiyle kasabanın, Pravdolüb ve Kroyaçevo
köyleri nüfusunun derdi ve endişesi
olan problemlerin bir kısmına çözüm
bulmuş olacağız” dedi.
Projenin değeri 1 034 782,60 Leva,
gerçekleştirme süresi ise12 ay.

Şumnu’daki binalarda yenileme yapılacak

Şumun şehrindeki bulunan eski binaların AB’nin ‘Bölgesel gelişim’ programı
sayesinde yenilenecekleri öğrenildi. Bu
programın Şumnu’ya ayıracağı bütçenin
şu aşamada %40-%50 gibi bir kısmının
kullanılarak şehirdeki eskiyen ve görüntü
kirliliği oluşturan binaların dış cephelerinin yenilenerek Şumnu’yu daha güzel bir
hale getirileceği bildirildi. Eski binaların
dış cephelerine ısı yalıtım sistemleri konulması, pencerelerin PVC ile değiştirilmesi ve çatıların da yenilenmesi öngörülüyor. Bu sayede ciddi bir enerji tasarrufu
da yapılacak. İlk etapta Bölgesel gelişim’
programından 50 milyon levalık bir bütçe
yardımı yapılacağı ve projelerin hayata

geçirileceği bildirildi. Bu proje sayesinde Şumnu’daki çok sayıda işsize de iş
imkanı sağlanmış olacak.

Fevzi EHLİMAN

Göçmenler kimliklerini yenilemek
için Kırcaali’ye akın ediyor
Kırcaali Pasaport Bürosundan kimlik kartlarının süresi dolan vatandaşların, Türkiye’deki Bulgaristan vatandaşları gelmeden önce yenilemeleri
çağrısında bulunuyorlar. Birkaç gün
sonra 25 binden fazla Türkiyelinin
yeni pasaport ve kimlik kartı çıkartmaları bekleniliyor.
Pasaport Bürosu Müdürü Elina
Garipova’ya göre, yerli yönetim insan
akınıyla baş edebilir. Şimdi her hafta
yaklaşık 1000 belge çıkarıyorlar.
Pasaport Bürosunun hesapları,
Aralık ayına kadar 50 binden fazla

insanın pasaportları ve kimliklerinin
yenileneceğini gösteriyor.
Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali bölgesinde 28 süt işletmesi birinci sınıf niteliğinde
K ı r c a a l i Va l i s i İ v a n k a
Tauşanova’nın başkanlığındaki
İl Tarım Danışma Kurulu, Doğu
Rodoplarda hayvan bakıcılığıyla ilgili problemleri ve sektörün
gelişmesi perspektiflerini ele
aldı. Kurulun oturumunda Tarım ve Gıda Bakanlığının bölge yapılışları, belediye, meslek
kuruluşları temsilcileri, bilim
adamları ve Bakanlıktan uzmanlar yer aldılar.
Tarım Bakanlığında “Besicilik”
Müdürlüğü Müdürü Kiril Kirkov,
2013 yılından sonra Avrupa
Birliğinin (AB) Genel Tarım Politikasının düzenlemesini tanıttı. Bu politikanın güvenli gıda,
su kaynaklarının sürdürülebilir
yönetimi, kırsal alanda toprak
dengesi temeline dayandığı
açıklandı. Sayın Kirkov, “AB
mali araçlarının %40’ı çiftçilik
için harcanıyor ve Bulgaristan şu anda sektörde var olan
arazilerin parçalanması, küçük
çiftlikler, birçok üreticilerin tarım sisteminden ayrılmaları gibi

problemlere rağmen bu paraları almayı öğrenmesi gerekiyor”
diye vurguladı. Kirkov konuşmasının devamında, “Ülkemizin devlet yardımı kullanmaya
daimi imkanı yoktur. Devlet bütçesinden belirli bir yönde para
ödenmesi için Avrupa Komisyonunun onayını almak gerekiyor,
o yüzden de doğrudan yapılan
ödemeler çok önemli. Bu paraları AB veriyor, fakat tarım üreticilerinin onları alabilmeleri için
belirli şartları yerine getirmeleri
gerekiyor” diye altını çizdi.
Bulgaristan, dönüm başına
ödeme şeması uygulanmasının
devam ettirilmesini, AB üyesi
ülkeler arasında ödemelerin
eşitlenmesini ve küçük çiftliklerin teşvik edilmesini ısrar ediyor. AB’nde direkt ödemelerin
günümüz şeklinde verilmesinin
gittikçe durdurulması fikri yandaşlar topluyor. İstatistik verileri
Bulgaristan’da besicilik sektörünün yükseldiğini ve rekabetini
arttırdığını gösteriyor. Besicilik

, Bulgaristan tarım sektörünün
%30’undan fazlasını kaplıyor.
Hayvansal üretimin ihracatı
yaklaşık %20 yükselmiştir. Kirkov, mültimedya tanıtımıyla 1
Ocak 2012 tarihinden itibaren
piyasada sadece birinci sınıf
hijyen standartlarına uyan süt
şirketlerinin kalacağını hatırlattı. Fakat istisna durum olarak,

Komuniga’nın genç imamı Sunay
Akif, Müslümanları sevgiye çağırıyor
Resmiye MÜMÜN
25 yaşındaki Sunay Mehmet
Akif, Çerneooçene Belediyesine bağlı Komuniga (Kuşallar)
köyünün dört aylık yeni imamı.
Genç adam bu göreve köyün
imamı Şükrü Hoca felç olunca
onun teşvikiyle Bölge Müftülüğü tarafından tayin edilmiş.
Komuniga’nın nüfusu yaklaşık
2000 kişi, köyün camisi cuma
namazlarında 70 civarında
Müslüman’ı bir araya topluyor.
Sunay Akif Komuniga köyünde yaşıyor. O, imamlıktan başka, felç olduktan sonra tamamen yatağa “çakılı” kalan annesinin 3 yıldır özel bakıcılığını
yapıyor. Genç imam bununla
ilgili, “Bu durumu ben Allahü
Teâlâ’nın bana büyük bir nimeti
olarak kabul ediyorum. Çünkü
bir yandan evde anneme itaat
ediyorum, öbür yandan kendimi dini açıdan geliştirmek için
okuma zamanı buluyorum. Veysel Karani’yi duymuşsunuzdur.
Onun annesi kör ve onu yalnız
bırakamadığından Peygamber
Efendimizi görememiştir. Bu
olaydan anne babaya itaatın
önemini anlıyoruz. Peygamber
Efendimiz, “Ümmetimden öyle
bir kişi (çoban) var ki, o kıyamet
günü gütmüş olduğu hayvanların vücudundaki kılları kadar
insanı şefaat edecek,azaptan
kurtaracak. O, Hırkai Şerifiyi
giysin, ümmetime dua etsin”
diye vasiyet ediyor. Bugün aynı
kişiler Peygamberimizin hırkasını giyiyorlar ve dua ediyorlar.
Kur’an-ı Kerim’de yine buyuruyor ki, “Anne, babanız size, bil-

Sunay Mehmet
mediğiniz bir halde, cahillikle
Allah’ın emirlerini men etmek
isterlerse, onlara itaat etmeyin.
Allah’ın emirlerini yerine getirin,
dünyada onlarla iyi geçinin. Dönüşünüz Allah’a olacak. Anne
babanıza nimetlerle yardım
edin” dedi.
Sunay Hoca, özel bir dini eğitim almadığını, dini bilgilerini
köyün eski imamından ve kendi kendini geliştirerek elde ettiğini belirtti. Sunay Akif, “Şükrü
Hoca bu konuda beni her zaman destekledi. Nasıl, sahabeler, Hz. Ömer’in namaz kıldırmasını istediklerinde o: “Hayır.
Ben Ebu Bekir’i uygun görüyorum” demişti, Şükrü Hoca
da bana, “Ben namaz kıldırma
hakkımı sana veriyorum. Köyde
cemaatin başında seni görmek
istiyorum” dedi. Allah razı olsun, Bölge Müftülüğünden ve
köydeşlerimden de destek gördük, yani Müslüman toplumu
içindeki birlik söz konusu” diye

paylaştı. Genç imam, bu işin
eğitimini almaya kesin kararlı.
O, “İşimizi iyi yapmak, hepimizin borcudur, özellikle görevimiz
dinle ilgili olunca taviz veremeyiz. Müslüman dinini en güzel
şekilde insanlara örnek olma
açısından göstermek zorundayız. Allahü Teala Kuran’da, “Ben
yeryüzünde halife yaratacağım”
derken, Allah’ı temsil edecek insanlardan bahsediyor. Aslında
hepimiz Allah’ı temsil edebiliriz,
özellikle Allah’ın dinini yaşayanın temsil etmesi gerektirdiğini
düşünüyorum” diye ifade etti.
Onun yeni eğitim yılından itibaren Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesinde gıyaben öğretim
göreceği açıklandı.
Sunay Akif, Hz. Muhammed
Mustafa’nın yoluna yaklaşık
5 yıl önce koyuluyor. Buna bir
olay sebep oluyor. Bir gün o,
şu anda Haskovo’da yaşayan,
gene Komunigalı 23 yaşındaki
Necip Şaban adında bir dostu-

31 Aralık 2011 tarihine kadar
her kim çiftliğini yeniden yapılandırmaya başladıysa, sütü
satmaya proje dahilinde devam
edeceğini belirtti.
İl Tarım Müdürlüğünün tanıttığı verilere göre, Kırcaali
bölgesinde bulunan çiftliklerin
%90’nında bir-iki ineğe bakılıyor. AB’nin düzenlemesine
nun cep telefonunda Arapça
“Allah” yazısını görüyor. Arkadaşı ona “Bu yazıyı biliyor musun?” diye soruyor ve Sunay
Hoca utancından bilmediğini
söyleyemiyor. Fakat bu yazının
anlamını öğrenme merakı yüreğine yerleşiyor ve ertesi gün
dostunu bulup, ondan yazının
Allahü Teala’nın ismini bildirdiğini öğreniyor. Ayrıca o gün
dostundan beş vakit namaz kılmayı öğreniyor ve o zamandan
bu yana günlük ibadetlerini hiç
aksatmıyor.
Sunay Hoca, bir de 2 yıldan
beri köy camisinde eski imamla
birlikte 8-17 yaş arası 30 civarında çocuklara Kur’an-ı Kerim
öğretiyor. Köyün imamı, camiye
daha çok yaşlıların geldiklerini,
ancak birkaç öğrencisinin ve 19
yaşındaki kardeşinin aralarında
görüldüğünü dile getirdi.
Sunay Akif, genç Müslümanlara şöyle mesaj vermek istedi: “Allah merkezli yaşam sürdürürlerse, mutlu olduklarını
görecekler. Bu ise temelinde
herkesle iyi anlaşmayı öngören Kur’an-ı yaşamaktır. Yunus
Emre’nin dediği gibi, “Yaradılanı
severiz, Yaradandan ötürü”.
Özellikle dini yaşamaya çalışan kişiler, haddini aşmamalıdır, çünkü onlar Allahü Teala’yı
temsil eden kişilerdir. Onlar güzel ahlak sahibi olmak zorundalar ve kesinlikle diğer kişilerin ahlakını tenkit etmemeliler.
Allah’ın öyle bir adalet sistemi
var ki, herkesin hak ettiğini mutlaka verir. Kim kime kötü davranırsa, zarar verirse, bunun
bedelini o kişi mutlaka öder.
Zulme uğrayan kişi, mutlaka kazançtadır, çünkü zulmeden kişinin sevapları ona
yazılır. Zulmedenin sevapları
yoksa,işkence ettiği kişinin günahlarını üzerine alır. Tek sözle,
herkesle güzel geçinirsek, en

göre, birinci sınıfa giren çiftliklerde en az 5 ineğe bakılması
şarttır. Onlarda (çiftliklerde) hijyen koşullarına uygun, sütü korumak için ayrı temiz odaların
olması gerekiyor. Şu anda bölgede bu istemlere uyan çiftliklerin sayısı 28. Tarım uzmanları
işletmelerin büyütülmesini ve
birleşmelerini tavsiye ediyorlar. Bununla, besicilikte daha
etkili teknolojiler uygulanacak
ve daha büyük üretkenliğe yol
açacak.
Tartışma esnasında “Akademiya BG” Birliğinin ekibi, et
üretilen hayvancılığın ve özel
olarak “Muton Şarole” koyun
cinsinin önceliklerini ortaya
koydu.Stara Zagora Tarım
Enstitüsü Müdürü Stanka Laleva da onların düşüncelerini
paylaşmakta.
İl Tarım Danışma Kurulunun
oturumunda Ulusal Besiciler
Derneğinin Başkanı Boyko Sinapov da hazır bulundu.

Kırcaali Haber

kazançlı biz oluruz”.
Sunay Hoca’ya göre, “Gençlere Allahü Teala’yı en güzel
şekilde anlatıp sevdirmemiz
gerekiyor. Namaz kılmaya gel,
demenin bir anlamı yok, bunun için temel kurmak önemli.
Bu yönde ailede terbiye büyük
önem arz ediyor. Bir gün Peygamber Efendimize bir sahabi
gelip, “Ya Resülallah, ben çocuğumu nasıl terbiye edeyim”
diye soruyor. Hz. Muhammed,
çocuğun yaşını soruyor. Sahabeden yedi yaşında olduğunu öğreniyor. Peygamberimiz
ona,”Çocuğunu terbiye etmeye
geç kalmışın.Bir ile yedi yaş
arasındaki çocuk, üç gün ağlasa bile, istediğini yerine getirmeyeceksiniz. Çünkü bu dönemde özellikle çocuğun şuuru
yerine oturuyor. Bu dönemde
çocuklara emir vereceksiniz ve
böylece evdeki kumandanın siz
olduğunuzu göstereceksiniz.
Yedi ile on dört yaş arası çocukla birlikte ibadet edeceksiniz.
On dört yirmi bir yaş arasında
genç için artık din nasihattir.
Siz çocuklara dini tüm güzellikleriyle anlatacaksınız ve onları
hiçbir şeye zorlamayacaksınız.
Çocuk güzel ahlakla yetişirse,
en iyi şekilde olgunlaşır”diye
nasihatlerde bulunur.
Komuniga’nın genç imamı
konuşmamızın sonunda Müslümanları mutlu olmaları için
birbirlerini sevmeye davet etti.
Ve dedi ki,“Bu zamanda dinin
içerisinde veya dışarısında
eksik olan bir şey varsa, o da
sevgidir. Anlaşamamazlığın temelinde hep saygısızlık, sevgisizlik, mutsuzluk yatar. Bir kişi
herkesi sevmeyi kendine bir
hedef koymuşsa, bunun sonucunda mutlu olacaktır. Sevgi eken, mutluluk biçer demiş
atalarımız.”
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Bulgaristan Füze Kalkanına Talip Oldu
Bulgaristan Savunma Bakan
Yardımcısı Avgustina Tsvetkova
Füze Kalkanı Projesi’ne bağlı
bazı unsurlarının Bulgaristan’da
konuşlandırılabileceğini bildirdi. Bulgaristan’ın güneyindeki
Smolyan kentine yakın Pamporovo turistik merkezinde Savunma Bakanlığı’nın çalışmalarını konu alan bir seminerde
konuşan Tsvetkova, Türkiye’nin
Füze Kalkanı konusunda fikrini
halen açıklamamış olduğunu
belirterek, “Eğer Türkiye ‘hayır’
derse biz radar sistemin bazı
unsurlarının Bulgaristan’da
konuşlandırılmasına hazırız”
dedi.
Polonya ve Romanya’nın bu
sistem çerçevesinde belirli
teknolojik unsurların kendi topraklarında konuşlandırılmasını
kabul ettiklerini, şu sıralarda
Türkiye ile görüşmelerin yapıldığını ifade eden Tsvetkova
şöyle konuştu:
“Şu sıralarda Türkiye’nin bu
konuda ne düşündüğünü bil-

miyoruz. Görüşmelerin gidişatı konusunda da bilgimiz yok,
ancak komşumuz ‘hayır’ derse,
alternatif biziz ve görevimizi yerine getirmeye hazırız. Radar
sisteminin unsurları ülkemizde
olsa da olmasa da biz bu projeye destek vererek mutlaka
kapsamının içinde olacağız.”
Tsvetkova, Füze kalkanı konusunda Bulgaristan ile bugüne
dek somut görüşmelerin yapıl-

madığını da söyledi.
SEEBRIG’İN K AR ARGAHI?
Avgustina Tsvetkova, NATO
komutanlığındaki yeni görev
dağılımı gereğince Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın İzmir’de
konuşlandırılmasından sonra
Bulgaristan’ın da Güneydoğu Avrupa Tugay Komutanlığı
(SEEBRIG) karargahının daimi
ev sahipliğine aday olduğunu

bildirdi.
Üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak yer değiştiren
merkez karargahın son olarak
Türkiye’den Yunanistan’a taşındığını belirten Tsvetkova, “Tugayın kuruluş sözleşmesinin
yeniden ele alınacağı toplantıda Merkez Karargahın yıllar
önce kurulduğu yer olan Filibe
kentinde kalıcı olarak görevini
sürdürmesi için adaylığımıza
destek bekliyoruz” dedi.
Tsvetkova, “Merkez Karargahın yer değiştirmesi her
ülkenin bütçesine 2-3 milyon
avroluk bir yük getiriyor. Bulgaristan iyi poligonlara sahip.
Eğer Merkez Karargahı kalıcı
olarak Bulgaristan’da tutarsak,
ortak tatbikatlar daha rahat ve
düzenli olarak yapılabilir. Ayrıca
uluslararası görevlere de hazır
oluruz” diye konuştu.
Yu n a n i s t a n , İ t a l y a v e
Arnavutluk’tan karargahın
Bulgaristan’da kalması için
destek alındığını belirten Bakan

Yardımcısı Tsvetkova, “Önümüzdeki zamanda Türkiye ile
görüşmeler yapacağız” dedi.
MİG-29 SORUNU?
Seminere katılan Savunma Bakanı Anü Angelov da
Rusya’nın Ahtubinsk kentinde
Mig-29 tipi bir savaş uçağının
düştüğünü hatırlatarak, kaza
nedeni belirleninceye kadar
Bulgaristan’ın sahip olduğu
Mig-29 uçaklarının havalanmasının yasaklandığını açıkladı.
Angelov, hava sahasının korunmasından sorumlu nöbetçi
uçakların dışındaki diğer tüm
Mig’lerin hangarlarda bekletileceğini ifade ederek, kazanın
teknik nedenleri konusunda
askeri ataşeler düzeyinde Rus
yetkilileri ile sürekli görüşmeler
yapıldığını söyledi.
Bakan Angelov, “Rusya kazanın somut nedeninin bir an
önce belirleyip, detayları Mig29 kullanan tüm devletlere bildirmelidir” dedi.
aa

Ardino “Progres” sokağı sakinleri, yolun asfaltlanmasından Besicilere 20 milyon leva verilecek
dolayı Resmi Murat’a teşekkür ediyor
Ardino Belediyesi’nin “Lübovna çeşma” semtindeki “Progres”
sokağına asfalt döşendi ve yeni
bordürler dizildi. Sokakta kanalizasyon ve ışıklandırma tesisatları var.Yeni asfalt döşenen
sokağın sakinleri, “ Yapılan işten ve verilen emekten hepimiz
memnunuz” ifadesiyle Belediye
Başkanına şükranlarını dile getirdiler. Semptin sakinleri, “Onlarca yıldan beri sokağımızda
asfalt yoktu, gölcüklerin ve çamurun içinde yüzüyorduk. Özel
otomobillerimiz ve Acil Yardım
Servisin arabaları evlerimize
zor ulaşıyordu. Şimdi durum
çok farklı, insanların özgüveni
arttı. Belediye Başkanına bizim
için bu iyiliği yapmayı başardığı
için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ona minnettarız. Kasabamızın
ve köylerdeki sokakların tami-

Tarım Fonu, besicilere toplam 20 milyon değerinde mali yardım
sağlıyor. Ancak bu yardımdan sadece Fon’a yükümlülükleri olmayan çiftlik sahipleri faydalanabilecekler.
27 Haziran’dan 15 Temmuz’a kadar inek, manda, koyun ve keçiye bakan hayvan sahipleri, tüm Tarım Fonu İl Müdürlüklerine
mali yardım için dilekçe ile başvurabilirler.
Tarım Fonunun Yönetim Kurulu, “de minimus” yardım şeması
üzere hayvanları beslemek için 20 milyon Levaya kadar mali kaynak sağlanmasını onayladı. Bu yardımı almak için temel istem,
adayların Tarım Fonuna yükümlülüğü olmamasıdır.
Bir besicinin alacağı yardımın toplam değeri, son üç vergi yılı dönemi için (2009-2011) 7 500 Euronun leva karşılığını aşmamalı.
Adaylara ödenecek olan para miktarı 25 Temmuz-5 Ağustos
2011 tarihleri arasında belli olacak ve ödemeler 12 Ağustos’a
kadar yapılacak.

Çiftçiler 183 milyon Euro’yu kaybedebilir
rine devam etmesini diliyoruz”
diyerek sevinçlerini paylaşıyorlar.
Ardino’nun “Lübovna çeşma”
semtinde 500’den fazla vatan-

daş yaşıyor. Evlerin çoğu yeni
inşa edilmiş.Sokakları ise tamamen ışıklandırılmış durumda.
Kırcaali Haber

Ardinolular, Belediye Başkanı Resmi Murat’tan memnun
Ardinolu eski öğretmen Fahri Kasim, “Belediye Başkanı
Resmi Murat, belediyenin
gelişmesi için büyük katkıda
bulunuyor. Bence kendisine
verilen güvenoyunu yerinde
ispat etti. Kararlı ve girişimci
genç bir adam. Resmi Murat,
sorumluluk sahibi, cesaretle
ileriye bakmasını bilen bir
kişi” diyor.
Fahri Kasim, 1954 yılında
Gorno Prahovo’da dünyaya
gözlerini açıyor. 1969 yılında
Ardino’nun lisesinde okumaya başlıyor. O zamanlarda

Fahri Kasim

kasabanın bugünkü büyüklüğünde olmadığını hatırlıyor.
Tam o sıralarda kasabanın
merkezinde yeni büyük mağazanın açıldığını anımsıyor. Yerli Toplum Merkezi’nin
sinema salonunda her gün

yoğun ilgi gören film projeksiyonları yapıldığını belirtti.
Fahri Kasim, “Geçen asrın
70’li yıllarında kasabanın
kültür hayatı çok çeşitliydi.
Ardino’da sık sık Emil Dimitrov, Lili İvanova, Mustafa
Çauşev ve başka ünlü ses
sanatçıları sahne alıyordu.
O zamanlardaki inşaat patlaması kasabanın çehresini
temelden değiştirdi; otogar
kuruldu, birçok apartmanlar
inşaat edildi, merkez bayındırındı” diye anlattı.

Güner Şükrü

Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Svetlana Boyanova, basın mensupları önünde, “Bulgaristan Kırsal Bölgeleri Geliştirme Programı
üzere alınan 183 milyon Euro‘yu kaybedebilir” diye açıklamada
bulundu. Boyanova, bu paralar AB programının 2007-2009 dönemi için belirlediği bütçesinden olduğunu ve bu yılsonuna kadar
kullanılmazsa, kaybedileceğini belirtti.
Tarım Fonunda, çiftçilerin finanse edilmek için sunduğu 2000
projeler bulunuyor, fakat uzmanlar onları henüz değerlendirmiş
değiller. Eğer Fon görevlileri bu projeleri zamanında değerlendirmeyi başarırlarsa, sözleşmeler imzalanıp avans ödemeler yapılırsa, kayıplar daha az olacak.

Elektrik ve doğalgaza zam geldi
1 Temmuzdan itibaren elektriğe %2 zam yapıldı. Yapılan artışın Devlet Elektrik dairesinin kararı doğrultusunda gerçekleşti.
Elektriğe yapılan zammın vatandaşları ay sonu daha fazla elektrik
faturası ödeme zorunda bırakacak. Yapılan açıklamada elektrik
dağıtım şirketlerindeki zam oranları şu şekilde: ‘EON’ – %1,92 ,
‘EVN’ - % 1,90 ve ‘CEZ’ - % 1,89. Ayrıca doğalgaza da zam geldi.
Geçen Nisan ayında da doğalgaza zam yapılmıştı. 1 Temmuzdan
itibaren doğalgaza %4,7 gelirken yeni zam Nisan ayı ile birlikte
yılın ilk yarısında toplam %9,39 zamlanmış oluyor. Bu durumda
şehirlerde doğalgaz kullanan vatandaşlara ısı daha pahalıya mal
olacak. Doğalgazdaki zammın şehir dağılımı şu şekilde olması
bekleniyor: Sofya - %4,55, Varna - %8,86, Plovdiv - %6,76, Pleven
- % 6,58, Burgas - %5,54, Ruse -%5,06 v.s. Bu duruma göre yapılacak olan zamdan en fazla mağduriyeti Varnalılar hissedecek.
Her geçen gün hayat şartlarının zorlaşması vatandaşı kara kara
düşündürüyor.
KH
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Kapatılan okul binaların kullanılmasına alternatif aranıyor

Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta
Kehayova, demografik
çöküş nedeniyle son altı
yılda 11 belediye okulunun kapandığını bildirdi. Belediye nezdindeki
42 muhtarlıkta çocukların toplam sayısı ancak
2073.
2003-2010 yılları arasındaki nüfus azalması
yüzünden, köylerde kullanılmayan okul ve anaokulu binalarının farklı
amaçlar için kullanılması
doğrultusunda, köy muhtarları binaların idaresiyle
ilgili öneriler yapmış, Mart
ayında da konunun araştırılması için Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis
kararname imzalamıştı.
Yapılan öneriler arasında
köy muhtarlarından üçü,
şimdi boş duran binaların Belediye tarafından
yönetilmesini ısrar edip
Gençlik Merkezi olarak
kullanılmasından yana olduklarını gösteriyor. Diğer
dokuz muhtar ise, bu binaların kiraya verilmesini
öneriyor.
Bu konuya ilişkin bir
açıklama yapan Elisaveta
Kehayova, “Bu binaların

ileride de eğitim amaçla
kullanılması gerektiğini
düşünüyoruz. Bir okul bir
köyü ayakta tutmayı başarıyor, bu yüzden okulları her ne pahasına olursa

kısmı eğitim, sağlık, sosyal ve insani faaliyetler
için kullanılıyor”. Ayrıca
Eğitim, Gençlik ve Bilim
Bakanlığında bir komisyon kurulduğunu, binanın

dair garanti edilmesidir.
Alınan habere göre, Belediyenin “İnsani Faaliyetler” Şubesi bölgede kapatılan okul ve anaokulları
binalarının kiraya verme

veya satılma işlemleriyle
ilgili Eğitim Bakanlığı’na
gerekçe mektubu gönderilmesini önermekte.
Kırcaali Haber

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
Elisaveta Kehayova
olsun korumaya çalışıyoruz. Köy muhtarları onları korumakla görevlidir”
dedi. Ardından Eğitim
Kanununa değinen Kehayova şu alıntıyı aktardı:
“Devlet Mülkiyet Kanunu,
Belediye Mülkiyet Kanunu
ve onları uygulayıcı yönetmelikler gereğince devlet
veya belediye okulların,
anaokulların ve hizmet birimlerin kapatılması veya
dönüşümü yüzünden serbest bırakılan eşyalar ve
mülkler veya onların bir

kiraya verilmesini veya
satılması doğrultusunda
her ayrı olayı teker teker
görüştüğünü bildirdi.
Belediyenin Eğitimden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Kehayova, bir okulun
satın alınması için iki koşulun yerine getirilmesi
gerektiğini belirtti. Birincisi mülk sahibinin belli
olması, diğeri ise bu mülkün ilerde de eğitim, kültür, sosyal veya insani faaliyetler alanında kullanılmaya devam edileceğine

Filibeli öğrenciler Edirne ve Tekirdağ’ı ziyaret ettiler
Filibe Üniversitesi Filoloji
Fakültesi Türk Dili Bölümünde öğrenim gören

Tekirdağ’ı ziyaret ettiler.
Edirne ve Tekirdağ Valilikleri ile Tekirdağ Belediyesi-

35 öğrenci ve 7 öğretim
görevlisi 25 - 26 Haziran
2011 günleri Edirne ve

nin desteği ile düzenlenen
gezi kapsamında İki şehrin
tarihi ve turistik mekânları

ziyaret edildi.
Büyük bölümü Türkiye’yi
ilk defa ziyaret eden öğrenciler geziden duydukları memnuniyeti ifade ettiler
ve gezinin hem Türk kültürünü daha yakından tanımak hem de öğrendikleri
dilde pratik yapmak imkânı
bulduklarını belirttiler. Öğrenciler ilk kez böyle bir
imkânın yaratılmasından
dolayı T.C. Filibe Başkonsolosluğuna teşekkürlerini
sundular ve benzer ziyaretlerin önümüzdeki yıllarda da düzenlenmesini
istediler.
Kırcaali Haber

