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Parlamento, sözde Ermeni soykırımı tasarısını reddetti
Bulgaristan'da ırkçı 

ve aşırı milliyetçi ATA-
KA partisine mensup 
milletvekilleri tarafın-
dan hazırlanan ve 1915 
olaylarıyla ilgili Ermeni 
iddialarının Bulgaristan 
tarafından resmen ta-
nınmasını öngören ka-
rar tasarısı, parlamento 
genel kurulunda redde-
dildi.
Karar tasarısı, parla-

mentonun uzun Noel 
tatilinin ardından yapı-
lan yeni yılın ilk genel 
oturumunda ATAKA 
milletvekillerinin giri-
şimiyle birinci madde 
olarak gündeme alındı. 
Tasarı, hararetli geçen 
görüşmelerin ardından 
103 milletvekilinin katıl-
dığı oylamada 14'e karşı 

30 oyla reddedildi. Oyla-
mada 59 milletvekilinin 
ise çekimser kalması 
dikkat çekti. 
Üyelerinin çoğuluğunu 

Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH-DPS) mil-
letvekili ve genel başkan 
yardımcısı Lütfi Mestan 
görüşmeler sırasın-
da yaptığı konuşmada 
parlamentonun tarihi 
olaylar ile uğraşmama-
sı gerektiğini belirterek, 
"Ayrıca böyle bir karar 
tasarısı ve bildiri Bul-
garistan ile Türkiye ara-
sındaki ilişkileri durup 
dururken sıkıntıya so-
kacaktır" dedi. Konunun 
esas taraflarının Türkiye 
ile Ermenistan olduğunu 
kaydede Mestan, "Tür-

kiye ile Ermenistan ara-
sında bu konuda diyalog 
sürerken, biz böyle bir 
diyalogda taraf olama-

yız" ifadesini kullandı. 
ATAKA biten itibarını 
c a n l a n d ı r m a y a 
çalışıyor 

HÖH milletvekili Tuncer 
Kırcaliev de, Bulgaristan 
Dışişleri Bakanlığı'nın 
konu ile ilgili raporun-

da böyle bir bildirinin 
Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki ekonomik ve 
siyasi ilişkilere olumsuz 
olarak yansıyacağının 
belirtildiğini hatırlattı. 
Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov'un yakla-
şık 2 yıl önceTürkiye'ye 
yaptığı ziyaretle ikili 
ilişkilerin yeni ve çok 
aktif bir döneme girdi-
ğini kaydeden Kırcaliev, 
"ATAKA partisi devlet 
ilişkilerini ve milli menfe-
atleri bir tarafa bırakıp, 
dibe vurmuş olan siyasi 
itibarını böyle girişimler-
le canlandırmaya çalışı-
yor" dedi. 
ATAKA lideri Volen 

Siderov ise, HÖH'nin 
Türkiye'nin resmi devlet 

Türklere yapılan asimilasyon kınandı
Bulgaristan Parlamen-

tosu, ülkede 1989 yılın-
da sona eren komünist 
rejiminin Müslüman ve 
Türklere karşı uyguladığı 
asimilasyon kampanyası-
nı kınayan bildiriyi kabul 
etti. 

Bildiri Bulgaristan devle-
tinin Türklere karşı girişi-
len asimilasyon kampan-
yasını resmi olarak kabul 
eden ilk belge olması 
açısından büyük önem 
taşıyor.

Eski başbakan ve Güçlü 
Bulgaristan İçin Demok-
ratlar (DSB) partisi lideri 
İvan Kostov'un hazırladı-
ğı bildiri oylamaya katılan 

115 milletvekilinin 112'si 
tarafından desteklendi. 3 
milletvekili ise çekimser 
kaldı.

Bildiride, asimilasyon 
kampanyasından sorum-

lu kişilerin sanık olduğu 
ve 20 yıldır sürüncemede 
bırakılan davanın yeniden 
ele alınması ve suçluların 
cezalandırılması da talep 
ediliyor. 

İvan Kostov, yüzlerce 
Bulgaristan Türkü ve 
Müslüman’ın hayatını 
kaybettiği asimilasyon 
kampanyasının eski ko-
münist rejim tarafından 
"Yeniden Doğuş Süreci" 
olarak adlandırıldığını 
hatırlatarak "Bulgaris-
tan Müslümanların Zorla 
Asimilasyonunu Kınama 
Bildirisi" olan belgenin 
parlamentonun tüm siyasi 
güçleri tarafından destek-
lenmesi gereken bir belge 
olduğunu söyledi.

İvan Kostov şöyle ko-
nuştu:
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Büyük 89 Göçü
Zorunlu asimilasyon 

aracılığıyla Bulgar nü-
fusunu arttırma amacı-
nı taşıyan Jivkov rejimi, 
direniş sayesinde in-
sanlık dışı asimilasyon 
uygulamasının hayal-
den ibaret olduğunu 
anlamıştır. Hükümet, 
öncelikle muhalif olan, 
halkın güvendiği ve ön-
der olarak kabul ettiği 
yaklaşık 5 bin aydını, 
yürüyüşler arifesi ve 
hemen sonrasında sınır 
dışı ettirmiştir. Böylece 
ortaya çıkan olağanüs-
tü durumu kontrol etme-
yi planlamıştır. Ancak 
aydınlara karşı yapılan 
bu cezalandırma, geniş 
Türk kitlelerinin daha iyi 
organize olup haklarını 
talep etmeye sevk et-
miştir. Türklerin direnişi 
karşısında çözüm ara-
yan Jivkov Hüküme-
ti, insanlık dışı eritme 
uygulamasıyla, Balkan 
Savaşlarından sonra 
gerçekleştirilen ikinci 
büyük göçünü, daha 
doğrusu ikinci tehci-
rini gerçekleştirmiştir. 
Haziran ayından, vize 
uygulamasına geçildi-
ği Ağustos ayına ka-
dar 369 839 Türk, tüm 
maddi ve manevi varlık-
larından mahrum edile-
rek sınırını açmak zo-
runda kalan Türkiye’ye 
gönderilmiştir. 
Yeni yayımlanan gizli 

görüşme tutanakların-
da T. Jivkov’un bu zo-
runlu göçün şartları ve 
gerçek amaçları konu-

sundaki utanç verici gö-
rüşleri yer almaktadır. 
Daha önce de söyledi-
ğimiz gibi Bulgar siya-
setçilerinin amacı, asi-
mile olmak istemeyen 
Türklerden zorunlu göç 
aracılığıyla kurtulmaktır. 

Bunun için de daha ön-
ceki göçlerde yaptıkları 
gibi, Türklerde gereken 
göç psikolojisini oluş-
turmuşlardır. 7 Haziran 

1989’da yapılan bir üst 
düzey toplantısında dile 
getirilen T. Jivkov’un 
sözleri, göçü ne kadar 
çok arzuladıklarını orta-
ya koymaktadır: 
“Biz, büyük göç psiko-

zunun eşiğindeyiz. Bu 
psikozu nasıl değerlen-
dirmeliyiz? Bizim böyle 
bir psikoza ihtiyacımız 
var, iyi bir fırsat çıktı. 
Ben, sır olarak sakla-
dığımız bir şey söyle-
yeceğim. Eğer biz bu 
halktan 200-300 bin ki-
şiyi sınır dışı etmezsek, 
15 yıl sonra Bulgaristan 
artık olmayacak. Bulga-
ristan, Kıbrıs veya ona 
benzer bir şey olacak.

Oysa protesto eden 
Türklerin gerçek ama-
cı, Türkiye’ye göç et-
mek değildir. Türkler, 
yavaş yavaş Bulgar 
hükümetinin amacının 
kendilerinden kurtul-
mak olduğunu anla-

makta ve protesto yürü-
yüşlerinde, isteklerinin 
doğdukları topraklarda 
insan gibi yaşamaktan, 
gasp edilmiş haklarını 
geri almaktan ibaret 
olduğunu dile getir-
mektedirler. Şumnu’da 
24 Mayıs’ta yapılan yü-
rüyüşle ilgili Rumyana 
Uzunova’ya bilgi veren 
Ayşe Fettova’ya göre 
mitingde, zorunlu isim 
değiştirme sırasında 
(1984-1985) ve o tari-
he kadar asimilasyona 
karşı yapılan barışçıl 
yürüyüşlerde öldürülen 
Türklerin ruhuna Fa-
tiha okunmuş, 15 ayrı 
istek dile getirilmiştir. 
Kalabalık, göç sözünü 
açan yetkililere “Göç 
etmek değil, haklarımı-
zı istiyoruz”, şeklinde 
cevap vermektedirler. 

7 Haziran’a ait “Evler 
belediyeye kalacak (…). 
Evler şahıslara asla 
satılmasın. Hatta satın 
alanlar uyarılsın, satın 
alınmış evler kamulaş-
tırılacak ve paralar yeni 
sahiplerine iade edilme-

yecek. (…) Belediyeler 
fiyatı belirleyecektir. 
Eğer gerçek fiyatı 50 
bin ise, ev sahibine 2 
veya 3 bin ödensin.”  
şeklindeki Jivkov’un 
sözleri, Türkiye’ye zor-
la gönderilen Türklerin 
malvarlığı ile ilgili resmi 
görüşü ortaya koymak-
tadır. Göç manzarasın-
dan gayet memnun gö-
rünen Jivkov, (…) Belki 
de sınırlarını sonuna 
kadar açtığı için Türk 
Hükümetine teşekkür 
etmeliyiz (…), demek-
tedir. Hükümetinin ba-
şında olan T. Jivkov, bir 
taraftan toplantılarda 
bunları söylerken, di-
ğer taraftan da zorunlu 
bir göçün söz konu-
su olmadığını, giden 

“Bulgar Müslümanla-
rın” geçici bir ziyaret 
için yurdu terk ettiğini, 
Bulgaristan’da Türk 
asıllı bir azınlık bulun-
madığını ve buna ben-
zer gerçek dışı iddiala-
rını hem ülkesine hem 
de dünyaya anlatmaya 
devam etmektedir. Tüm 
bu yaşananlardan dola-
yı da Türk Hükümeti ve 
Türk Milli İstihbaratını 
suçlamaktadır. 

Sonuç
Bulgar siyasi yetkilile-

ri, yüzyıllardan beri bu 
topraklarda yaşayan 
Türk ve Müslümanlar-
dan kurtulabilmek için 
iki ana yönteme baş-
vurmuşlardır: Göç ve 
Asimilasyon. Amaç, 
Türk-Müslüman nüfu-
sunu asimile etmek ya 
da ondan kurtularak 
mal varlıklarına el koy-
maktır. Birçok Balkan 
ülkesi Türklerden kur-
tulabilmek için göçe 
başvurmuştur, ancak 
zorla isim ve din değiş-
tirme uygulaması, Bul-
garlara ait insanlık dışı 
bir “buluş” olarak tarihe 
geçmiştir. Türkiye ile 
Bulgaristan arasındaki 
göç konusu gündem-
den düşünce beşinci 
isim değiştirme kam-
panyası, 1984-1985 
Kış’ında başlatılmıştır. 
Asimilasyona karşı çı-
kan çok sayıda Türk 
tutuklanmış, sorgulan-
ma sırasında işkence 
görmüş, sürgün, hapis 
veya ölümle cezalandı-
rılmıştır. Buna rağmen 
eritme uygulamalarına 

karşı bir direniş başlatıl-
mıştır. Bulgaristan’daki 
Türkler, dışarıdan yar-
dım beklemek yerine 
problemlerini kendi 
çabalarıyla çözebilece-
ğinin farkına varmış ve 
grup, oluşum, dernek 
çerçevesinde örgütlen-
meye gayret göstermiş-
tir. Bu anlayışın oluş-
ması ve olgunlaşması; 
Bulgaristan Türklerinin 
direniş sürecindeki en 
önemli aşamasıdır. 
Bulgaristan’da yaşa-

yan Türklerin zorunlu 
eritme politikasına kar-
şı direnişi, Aralık 1984-
Şubat 1985 tarihlerinde 
gerçekleşen beşinci ve 
en kapsamlı isim de-
ğiştirme uygulaması 
sırasında gösterilmiştir. 
Mayıs 1989’da doruk 
noktasına oluşan Türk-
lerin memnuniyetsizliği, 
açlık grevleri ve miting-
lerle dile getirilerek tüm 
dünyaya duyurulmuştur. 
Barışçıl protesto yürü-
yüşlerine karşı açılan 
ateş sonucunda, 20’den 
fazla Türk öldürülmüş, 
yüzlercesi de yaralan-
mıştır. Türklere uygu-
lanan asimilasyonun 
başarısızlıkla sonuçlan-
ması Jivkov önderliğin-
deki hükümetin yeniden 
göçe başvurmasına yol 
açmıştır. Böylece İkinci 
Dünya Savaşı’ndan 
sonra Avrupa’da mey-
dana gelen 89 göçü 
gerçekleştirilmiş ve üç 
ay gibi kısa bir süre 
içinde 370 bin kişi ma-
lından, mülkünden ve 
en önemlisi vatanından 
olmuştur. 
                     SON

Geçen sayıdan devamı

Rodopların kültürel zenginliği 
sanal turist rehberiyle tanıtılacak 

Rodoplar Belediyeleri 
Birliği (ARO) sanal tu-
rist rehberi aracılığıyla, 
Rodop dağlarında bu-
lunan Kırcaali, Smol-
yan ve Yunanistan’ın 
Avro illerinin kültürel ve 
tarihi zenginlikleri tanı-
tılacak.   
Sınır ötesi sanal geziler 

gerçekleştirme rehberi, 
ARO ve Yunanistan’ın 

Doğu Makedonya ve 
Trakya Bölgesi Beledi-
yeler Birliği tarafından 
ortaklaşa hazırladıkları 

bir proje çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir. 
İki ülkenin belediyeler 

birliği, sınır bölgesindeki 
kültür turizmi olanakla-
rını Bulgarca, Yunanca 
ve İngilizce olarak ta-
nıtan bir internet sitesi 
hazırlayacaklardır. 
Projenin toplam tutarı 

210 bin avro.
         Kırcaali Haber
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Sönük simalarGeçen asrın 50. yılla-
rı. Bulgaristan’ da ko-
münist rejimin temelleri 
atılıyordu. Ülke totaliter, 
zorbalık idare yönetimi-
ne geçiyordu. Baştan 
idareciler ne kadar ılımlı 
görünseler de zorbalık-
larından geri kalmıyor-
lardı. Bunlardan ilki de 
Türkler arasında ger-
çekleştirilmeye konu-
lan kıyafet devrimiydi. 
Amaç belli. Milli kıyafet 
yok edilsin. Türklük un-
suru ortadan kaldırılsın. 
Belirtisiz, tek ulus oluş-
turmanın yavaş yavaş 
yolu açılsın. Belli ki, 
1948 yılı tertiplenen, 
Bulgaristan komünist 
partisinin beşinci kong-
resinde “ulu önder” Ge-
orgi Dimitrov’ un “Bal-
kanlarda Osmanlı izleri 
kalmamalıdır“ talimatı 
icra ediliyordu.
Türk bölgelerindeki 
idari kurumların tamamı 
bu ödevin başarılması 
için seferber olunuyor. 
Köylerde, kasabalarda, 
iş yerlerinde, koopera-
tiflerde, okullarda ve 
başka çalışma sahala-
rında toplantılar düzen-
leniyordu. Asırlardan 
beri taşınılan ferece, 
şalvar, başörtüsünden, 
vazgeçmeleri istenili-
yordu Türk kadınların-
dan. Erkekler sırtındaki 
aba, poturu, başındaki 
fesi, sarığı, külahı, tak-
keyi atmaları için zorla-
nıyorlardı. Adım başına 
ikna etme konuşmaları 

yapılıyordu. Hemen 
yeni kıyafeti benimse-

meyene iş yok, aş yok. 
Devlet dairelerine, koo-

peratiflere, fabrikalara 

ve başka yerlere işe 
alınmaları yasak.

Söz konusu bu girişi-
min Türkler tarafından 

nasıl karşılandığının 
aynası şu aşağıdaki fo-
toğraf.
Kıyafet  devr imine 
adanan bu toplantı ge-
çen asrın 50. yılların-
da Eğridere (Ardino) 

kazasının Çamdere ( 
Borovitsa ) köyünde 
düzenlenmiş. Katılım-
cılara bir göz atalım 
beraberce. Erkekler bir 
yanda, hanımlar diğer 
yanda, hepsi Osman-
lı kıyafetiyle. Erkelerin 
çoğu aba, poturlu, fesli 
sarıklı, külâhlı, takkeli. 
Önde konuşan Çam-
dere belediye komünist 
parti sekreteri Salih Ha-
lilibrahim. Ağzı konuşu-
yor. İlle gönlü bu işe pek 
yatmadığı çehresinden 
belli. (Zaten daha son-
raki yıllarda Türkçenin 
okullardan kaldırılması 
ile ilgili “Bizim kitapta 
böyle yazmıyor “ diye 
cephe aldıydı ). Ön sı-
rada (konuşanın tam 
karşısında gür saçlı 
Belediye Başkanı Ah-
met Mümin. Sağ yanın-
da Habil Adem – kâtip 
(daha sonra yıllarını 
Kırcaali Türk Tiyatro-
sunda aktör olarak yıp-
rattı). Yine ön sırada 
belediye aşçısı Şevket 
Ridvan, köy korucuları 
Şerif Ali ve Ramadan 
Kerim. Arka sıralarda 
öğretmen Rahim Şakir 
ve başkaları. (Rama-
dan Kerim’ den baş-
kaları merhum. Allah 
rahmet eylesin. Cennet 
mekânları olsun). Göz-
dağı verebilmek için 
polis de orada. Bu bir 
nevi aba altından sopa 
göstermek! İlle hep-
sinin çehreleri sönük, 
bakışları donuk. Bu da 

başlanan girişimin yü-
rekten kabul edilmedi-
ğinin şüphe taşımayan 
işareti.
Kadınlara da bir göz 
atalım. Onların durum-
ları daha da berbat. 
Hepsinin kafaları bükük, 
yürekleri buruk. Zavallı-
ların konuşulanları bile 
işitmedikleri, kulakları-
na koymadıkları belli. 
Öte yandan zorbalığa 
dağın taşın da dayana-
madığı, bir gerçek.
Bu tür toplantılara er-
genlik çağımda benim 
de katıldığım oldu. Ağ-
layan gözler, şüpheli 
bakışlar, ölü simalar 
gördüm. İlle tek gü-
len yüz, neşeli bakış 
görmedim. Öğretmen, 
eşini fistan giymesi için 
zorladığından, araları-
nın açıldığına tanık ol-
dum. Etek altında nasıl 
şalvar taşındığını gör-
düm. Hatta hanımların 
görevliyi taşlayıp da, 
başını yardıklarını bi-
liyorum ve daha neler 
neler...
Zaman dediğin ırmak 
akıp gidiyor, arkada iyi 
kötü iz bırakarak. Anla-
tılanlar gençlere masal, 
biz, başına kırağı düş-
müş olanlara gerçek. 
Çok işleri yıllar ken-
diliğinden hallediyor. 
O, zorbalık, acelecilik 
olmasa kıyafet devrimi 
senelerin geçmesiyle 
olacak, unutulacaktı. 
Zaten kimin nasıl kıya-
fetle gezip dolaşacağı 
kendi özel hakkı değil 
mi ki?!

Mustafa BAYRAMALİAli Emin’in hayali gerçekleşti
Kırcaalili saz ustası Ali 

Emin, kendi albümünü 
çıkartmasıyla en büyük 
hayali gerçekleşti. Spon-
sorların yardımıyla ozan, 
bir stüdyoda sözleri kendi 
şiirleri olan 9 Türkçe türkü-
sünden oluşan bir albüm 
çıkardı ve bu türküler artık 
Bulgaristan Milli Radyosu-
nun Türkçe yayınlarında 
dinlemek mümkündür. Ali 
Emin, “Bülbül Kuşum” adlı 
türküsünün ilk klipini çekti 
ve bu klip Türk TV kanal-
larında da yayınlanmaya 
başladı.

Saz ustası, ”Bu proje ile 
türkülerimi gelecek nesil-
lere adamak istiyorum. 
Kendime ait 30’dan fazla 
türkülerim daha var ve on-
ların da stüdyoda kayıtla-
mak istiyorum. Bu türkü-
lerin ülkedeki birçok Türk 
folklor ve amatör grupların 
repertuarında yer alabile-
ceklerini düşünüyorum” 
diye paylaştı. 

Ali Emin, Ardino’nun Ya-
bılkovets köyünde fakir bir 
ailede dünyaya gelmiştir. 
15 yaşında babasını kay-
betmiştir. Mali sıkıntılara 

rağmen Smolyan’da lise 
eğitimini başarıyla tamam-
lamıştır. Daha sonraları, 
birkaç yıl eski Sovyetler 
Birliğinde çalışmıştır. De-
mokratik değişimlerden 
sonra Kırcaali bölgesin-
de Türk folklor grupları-
nın kurulması için büyük 
emek vermiştir. Ozan, bir-
çok genç müzisyene saz 
eğitimi vermiştir. Öğrenci-
leriyle birlikte katıldığı bir-
çok festivallerde sayısız 
ödüller kazanmıştır. 

Ali Emin, “İlk defa saz, 
ilköğretim okulunu bitir-

dikten sonra aldım. Eski 
Sovyetler Birliğinde gur-
bette bulunduğum sırada 
ise, sıla hasretini saz çal-
makla gidermeye çalıştım. 
Azerbaycan’dan inşaat iş-
çileriyle beraber, sabahın 
erken saatlerine kadar 
apartmanların bodrumla-
rında saz çalardık” diye 
anlattı. 

Ali Emin şu anda taksi 
şoförlüğü yapıyor ve 15 
yıldan fazla direksiyonu 
elinden düşürmemiştir.

      Kırcaali Haber 

Almanya, yüksek eğitimli Bulgaristan 
vatandaşları için tamamen iş pazarını açtı

Almanya, Bulgaristan ve 
Romanya vatandaşları 
için kısmen iş pazarını 
açtı. 1 Ocak 2012 tari-
hinden itibaren Almanya, 
yüksek eğitim derecesi 
olanlara ve yüksek eği-
timli olup, Almanya’da 
profesyonel öğretimine 
devam etmek isteyen 
Bulgaristan vatandaşları-
na ve bir takvim yılı içeri-
sinde 6 ay çalışma hakkı 
olan mevsim işçilerine 
iş izni belgesi olmaksı-
zın tamamen iş pazarını 
açtı. 
Ayrıca minimum iki yıl-
lık eğitimle elde edilen 
profesyonel yeterliliğine 
sahip Bulgaristan vatan-
daşları için de iş erişimi 
kolaylaştırıldı. Bu tür ki-
şiler için pazarlık testi 
uygulanmayacak, fakat 
onlar için iş izni belgesi 

hala geçerlidir. 
Şu ana kadar iki ülke va-
tandaşları Almanya’da iş 
izni olmaksızın 55 güne 
kadar çalışabiliyorlardı. 
Diğer ekonomi alanlarda 
çalışmak için Bulgarlar 
ve Romenlerin, iki ülke 
için 2014 yılında geçiş 
dönemi sona erinceye 
kadar iş iznine sahip ol-
maları şarttır. 
Aynı zamanda İtalya 1 

Ocak 2012 tarihinden 
itibaren Bulgaristan ve 
Romanya vatandaşları 
için iş pazarını tamamen 
açmıştır. 
AB üyesi ülkelerinden 
İngiltere, İrlanda ve Hol-
landa, Bulgaristan ve Ro-
manya işçilerine iş pazar-
larını hala açmayacakla-
rını doğrulamışlardır.
      

  Kırcaali Haber
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1. sayfadan devamı

politikasını Bulgaristan 
parlamentosunda yü-
rütmeye çalıştığını öne 
sürerek, ATAKA'nın bu 
konuyu gelecekte de 
gündeme getirmeye de-
vam edeceğini söyledi. 
Siderov, "Osmanlı döne-
minde sadece Eremeni-
lere değil, Bulgarlara 
karşı da soykırım ya-
pılmıştır. Bulgaristan'da 
yaşayan yaklaşık 40 bin 
Ermeniye ahlaki bir jest 
borcumuz var" ifadeleri-

ni kullandı. ATAKA Patisi 
sözde ermeni soykırımı 
karar tasarısını daha 
önce 4 kez daha parla-
mentoya getirmiş bun-
lardan 3'ü reddedilmiş 
biri ise gündeme dahi 
alınmamıştı. 
"Hem tarihi gerçek-

lere hem de parla-
mentoya saygısızlık" 
Bu arada HÖH millet-

vekili Remzi Osman, A.A 
muhabirine yaptığı açık-
lamada, böyle bir teklifin 
parlamentoda gündeme 
getirilmesinin hem tarihi 

gerçeklere, hem de par-
lamentoya saygısızlık ol-
duğunu belirterek şöyle 
konuştu: 
"Söz konusu olayların 

benzerleri birçok ülkede 
yaşanmıştır. Olayları ya-
şandığı zamana ve şart-
lara göre değerlendir-
mek gerekir. O dönem-
de dış güçlerin kışkırt-
masıyla Ermeni çeteleri 
Osmanlı ordusuna ve 
Türk halkına karşı kanlı 
eylemler düzenlemiştir. 
Bu şartlarda insanların 
ve devletin güvenliğinin 

"Komünistlerin yürüttüğü 
bu kampanya sırasında 
360 bini aşkın Türk kö-
kenli vatandaşımız göçe 
zorlandı. Etnik temizlik gi-
rişimi olarak gördüğümüz 
bu eylemi şiddetle kınıyo-
ruz. Cumhuriyet Başsav-
cısı Boris Velçev'i bir an 
önce isim değiştirme kam-
panyası ile ilgili başlatılan 
ve ilerleme kaydetmemiş 
olan davayı yeniden ele 
almaya çağırıyoruz. Bu 
davayı 'zaman aşımına 
uğratma' girişimlerini, 
asimilasyonu tüm Bulga-
ristan halkının ortak suçu 
şeklinde gösterme girişi-
mi olarak kabul ediyoruz. 

Yakın tarihimizin önemli 
bir sayfasını bir kez daha 
okuyup kapatmak zorun-
dayız."

İvan Kostov, asimilasyon 
kampanyası ile ilgili Baş-
bakan Boyko Borisov'un 
geçmişte söylediği "Fikir 
olarak iyi, metot olarak 
yanlış" ifadesini ima ede-
rek, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

"Biz ikili oynamak istemi-
yoruz. 'Fikir olarak doğru, 
metot olarak yanlış' diye 
bir şey yok, olması da 
mümkün değil. Komünist 
diktatör Todor Jivkov iyiy-
di, altında çalışanlar kö-
tüydü demek de artık bir 
anlam taşımıyor. Bugün 
davanın sağ kalan tek sa-

nığı Jivkov döneminin son 
Başbakanı Georgi Atana-
sov tek suçlu olamaz."

Bildiriye destek veren 
üyelerinin çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (DPS –HÖH) Partisi 
Genel Başkan Yardımcı-
sı Lütfi Mestan, bildirinin 
"hukuki, siyasi ve ahlaki 
yönü olduğunu" dile getir-
di. Mestan, "Bazı suç ey-
lemleri konusunda zaman 
aşımı olmamalı diyorsak, 
bundan sonraki hukuki 
prosedür ona göre uygu-
lanmalıdır. Yakın geçmişi-
mizdeki bu çirkin eylemin 
sadece metotları değil, 
amaçlarını da kınadığı-
mızı bildirmek zorunda-

Bölgesel katı atık depolama tesisi projesinin 
tamamlanması için 15 milyon leva gerekiyor 
Bulgar Sosyalist Partisi 

(BSP) milletvekili Dimço 
Mihalevski, Kırcaali’de 
bölgesel katı atık yönetim 
sistemi projesinin tamam-
lanması için hükümet ta-
rafından 15 milyon leva 
sağlaması gerektiğini 
öne sürdü. İSPA Prog-
ramı ve Üçlü Koalisyon 
hükümeti tarafından sağ-
lanan mali kaynakların 
tükendiği açıklandı. Prog-
ram gereği imzalanan 
memorandumun sona 
ermesinden sonra, pro-
jenin tamamlanması için 
gereken mali kaynakların 
nereden sağlanacağı he-
nüz belli değil.  
Depolama tesisi proje-

sinin tasarımına 1999 yı-
lında başlanmıştır. Üçlü 
Koalisyon hükümeti, 

projenin İSPA programı 
üzere finanse edilmesi 

için 2008 yılında sözleş-
me imzalamıştı. Ayrıca 

projeye ek mali kaynak-
lar sağlanmıştı. Böylece   

toplam 31 milyon Euro te-
min edilmişti. 2009 yılının 
sonuna kadar bu paradan 
4 milyonu harcanmıştır. 
Mihalevski, GERB hükü-
meti, aynı yılın sonuna 
doğru “Proje kurallarına 
aykırı sözleşme imzalan-
mıştır” gerekçesiyle dur-
durduğunu belirtti. 2010 
yılında Kırcaali Belediye-
si konuyu ortaya atınca 
Çevre ve Su Bakan Yar-
dımcısı, projenin tamam-
lanması için gereken 
paranın sağlanacağını 
söylemiştir. Bunun üze-
rine Kırcaali Valisi İvan-
ka Tauşanova, projenin 
küçültülmesini istemişti. 

Vali, ilk önce öngörülen 
8 belediyeden deponun 
sadece Kırcaali, Cebel, 
Çernooçene ve Momçilg-
rad olmak üzere 4 bele-
diyeye hizmet vermesini, 
ayırma ve kompostla-
ma faaliyetlerinin ve 4 
transfer istasyonlarının 
da projeden çekilmesini 
önermiştir. 
Milletvekili, “Devlet yö-

neticilerinin aklı başına 
geldi, fakat 2 yıl kaybedil-
di. Paralar da yok. Şimdi 
bu para GERB partisine 
yılda verilen 20 milyon 
mali yardımdan alınmalı” 
diye ifade etti. 
        Kırcaali Haber

Türklere yapılan asimilasyon kınandı
yız" dedi.

DSB Milletvekili Lıçezar 
Toşev de en az 517 kişinin 
asimilasyon kampanyası 
sırasında öldürüldüğünü, 
500'ü aşkın Bulgaristan 
Türkünün Belene cezae-
vine yollandığını söyledi. 
Toşev Belene'nin o dö-
nemde sıradan bir ceza-
evinden yeniden toplama 
kampına dönüştürüldüğü-
nü bildirdi.

Oylamaya insan hak-
ları komisyonundaki gö-
rüşmeler sırasında karşı 
çıkan ana muhalefet Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
milletvekilleri ile ırkçı ve 
aşırı milliyetçi ATAKA 
partisi milletvekillerinin 
katılmaması dikkat çekti.

1. sayfadan devamı

Parlamento, sözde Ermeni 
soykırımı tasarısını reddetti

sağlanması adına zo-
runlu göç uygulaması 
kararı alınmıştır. Benzer 
bir karar ABD tarafından 
İkinci Dünya Savaşı sı-
rasında New York'ta ya-
şayan Japonlara uygu-
lanmıştır. Ayrıca, tarihin 
değerlendirilmesi ve yar-
gılanması parlamentola-
rın görevi değildir. Bu işi 
tarihçiler yapmalıdır. Ta-
rihi siyasetle değerlendi-
rip yorumlamak gerginlik 
yaratmaktan başka bir 
işe yaramaz."

İşsiz lere kendi iş yer i 
kurmaları için 20 000 levaya 

kadar para sağlanacak
“Girişimci Bulgaristan Vatandaşlarına Destek” Prog-

ramı çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonu tarafından iş-
sizlere kendi iş yeri açmaları için 20 000 levaya kadar 
mali kaynak sağlanacaktır. 

Şu ana kadar programdan yararlanmak üzere Varna, 
Şumnu ve Dobriç illerinden 1 334 ve Ruse, Razgrad, 
Silistre ve Tırgovişte illerinden de 876 işsiz kişiler baş-
vuruda bulunmuşlardır.

Bu programdan yararlanmak için İş Bürolarına baş-
vuruda bulunulması gerekiyor. “Girişimci Bulgaristan 
Vatandaşlarına Destek” Programı 2014 yılına kadar 
işsizlere kendi iş yerini açmaları için mali kaynak sağ-
lamaya devam edecek. 

İstihdam Ajansı “Avrupa Fonları ve Uluslararası Proje-
ler” Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Anna Delibaşeva, 
“2014 yılına kadar Bulgaristan’da yeni 25 000 küçük ve 
orta büyüklükte şirketlerin belirmesi bekleniyor” dedi. 

Lise bitirme sınavına 
puan sistemi geliyor

Her yıl lise öğrencilerinin tabii tutuldukları lise bi-
tirme sınavlarına yeni bir düzenleme geliyor. Şu ana 
kadar sınav sonuçları not üzerinden belirlenirken, 
önümüzdeki süreçte bu sitemin kaldırılması ve yerine 
puanlama sisteminin devreye sokulması planlandığı 
bildirildi. Bu değişikliklerin yapılabilmesi için öncelikle 
Parlamentoda oylamaya sunulması ve kabul görmesi 
gerekiyor. Gelen haberlere göre bu değişikliklerin par-
lamentodan geçeceği ve 2013 yılında devreye gireceği 
yönünde. Olası bu düzenlemenin ardından sınavlara 
katılacak olan öğrencilerin sınavlarının daha zorlu geç-
mesi bekleniyor. Nitekim Lise bitirme sınavı ilk olarak 
uygulamaya konulduğunda öğrenciler tarafından kolay 
olarak nitelendirilmişti, fakat sınavın her geçen yıl daha 
zorlaşıyor olması öğrencileri daha şimdiden düşündür-
meye başladı. Yetkililerin yaptıkları açıklamalarda bu 
düzenleme sayesinde eğitimin kalitesinin daha fazla 
yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca lise bi-
tirme sınavlarını geçen öğrencilerin diplomalarında bu 
sınav sonuçlarının puanlarla yansıtılacağı bildirildi.
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Prof. Dr. Emin Balkan: "Bulgaristan’da sorumlular ceza, 
zarar görenler tazminat almalı"

B u l g a r i s t a n 
Parlamentosu'nda alı-
nan asimilasyon kararı-
nı sevindirici bulduğunu 
söyleyen Balkan Türk-
leri Göçmen ve Mülteci 
Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Prof. Dr. Emin 
Balkan, "Bundan sonra 
Bulgaristan yargısının 
Bulgarsitan’da hala bu 
sorumluluğu paylaşan ve 
zamanın yönetiminde gö-
rev almış kişilere gereken 
cezanın vermesi gereki-
yor. Ayrıca o zulümlerden 
etkilenenlere hakkaniyet 
gereği tazminat ödenme-
li." dedi.

Balkan Türkleri Göç-
men ve Mülteci Dernek-
leri Federasyonu Başka-
nı Prof. Dr. Emin Balkan, 
Bulgaristan’dan gelen 
haber ler in şahsımda 
bütün federasyonu ve o 
günlerin acısını yaşamış 
herkesi çok memnun etti-
ğini bildirdi. Başkanı Prof. 
Dr. Emin Balkan, "Dün 

Bulgarsitan parlamen-
tosunda iki önemli ka-
rar alındı. Bunlardan biri 
Bulgaristan’da meclise 
getirilen teklifte Türklerin 
Ermenilere yaptığı sözde 
soykırım ile ilgili kanun bil-
dirisi idi. Bu büyük bir ço-
ğunlukla kabul edilmedi. 
Bundan memnuniyetimi-

zi ifade ederken, hemen 
akabinde, 1989 zorunlu 
göçünden bu güne kadar 
beklediğimiz ama 1980’li 
yıl larda Bulgar istanlı 
Türkler ve Müslümanla-
rın yaşadığı sıkıntılarla 
ilgili mecliste ilk kez bir 
bildiri kabul edildi. Buna 
göre Jirkov döneminde 

Bulgaristan’da ki kardeş-
lerimiz ve soydaşlarımıza 
asimilasyon yapıldığı ve 
bunun için devletin par-
lamentoda özür dilediğini 
ifade eden resmi bir bildi-
ri idi. Bunlar bizi memnun 
etti." dedi.

Bu kararın daha öncesi 
çıkmasını beklediklerini 
anlatan Balkan, "Ama bu 
teklifi getiren İvan Kostov 
zamanın başbakanı iken 
Bursa’ya gelip özür dile-
yen bir kişi idi. O zaman 
bunu çıkarmasını bek-
lerdik. Akabinde sonraki 
siyasi partinin içinde ki 
bazı davranışları ile bizi 
üzmüştü ama böyle bir 
teklif i Bulgaristan’daki 
Türk kardeşlerimizin de 
destekleri ile kabul edil-
mesi son derce güzel bir 
şey." şeklinde konuştu.

"HAYATTA OLAN SO-
RUMLULARA CEZA VE-
RİLMELİ"

O zamanki suçlarda da-
hil bulunanların cezalan-
dırılmasını isteyen Emin 
Balkan, şöyle devam etti: 
"Bundan sonra Bulgaris-
tan yargısının üst makam-
ları bu bildirinin akabinde 
Bulgaristan’da hala bu 
sorumluluğu paylaşan 
ve zamanın yönetimin-
de görev almış kişilerin 
suç unsuru olduğunu ve 
bunlara gereken cezanın 
verilmesi. Ayrıca bu dö-
nemde şehit olan kişilerin 
veya Belene kamplarına 
giden kişilerin haklarının 
iade edilmesi gerekiyor. 
En önemlisi de AB üyesi 
olan Bulgaristan’da halen 
daha Türk olmak suç ve 

ikinci sınıf vatandaş mua-
melesi görüyoruz. Şu an-
daki iktidar Bulgaristan’da 
ki Türk azınlığına karşı 
uygulamaları ayrımcılığı 
ifade ediyor ve bu ayrım-
cılığı Bulgaristan’da gör-
mek istemiyoruz."

Bulgaristan’da insanca 
yaşamak istediklerini an-
latan Prof. Dr. Emin Bal-
kan, bu karardan sonra 
Bulgaristan’da yaşayan-
ların önümüzdeki yıllarda 
daha güzel, dostça ve 
kardeşçe yaşayabilecek-
lerine dikkat çekti. Baş-
kan Prof. Dr. Balkan, "Bu 
karar dostluk ve kardeş-
liğin güzel bir göstergesi 
idi. Bundan sonra da bu 
dostluk ve kardeşliğin 
hem Bulgaristan, hem de 
Türkiye’de görebileceği-
mize inanıyorum." dedi.

Bu karardan memnun 
olmalarına rağmen ye-
terli bulmadıklarının al-
tını çizen Başkan Prof. 
Dr. Emin Balkan, şöyle 
devam etti: "Şehit olan 
insanları nasıl geri geti-
rirsiniz. Bir buçuk milyon 
insanın rızası alınmadan 
isimleri zorla değiştiril-
di. O dönemde rahmetli 
olanlar var ve kayıtlarda 
Bulgar isimleri geçiyor. 
Bunlar ne olacak. Bulgar 
devletini bunların önceki 
isimlerini hiç kimsenin rı-
zası olmaksınız önce ger-
çek isimlerini iade etmesi 
lazım. Bulgar yönetiminin 
bu yönde de davranışını 
bekliyoruz." 

Emin Balkan, "Özellikle 
zorunlu göçten buraya 
göçle gelenler ve ora-

da yaşayanlar Türk ve 
Müslüman oldukları için 
hapishanelerde toplama 
kamplarına olanlar var. 
Bunlara da hakkaniyete 
dair tazminat verilme-
si gerekiyor. Özellikle o 
dönemde yönetimde bu 
insanlara eziyet çektiren 
isimler var halen yaşayan 
onlara da devletin gerekli 
cezayı vermesi gerekiyor." 
şeklinde konuştu.

"YAŞANAN ASİMİLAS-
YONDAN 1,5 MİLYON 
İNSAN ETKİLENDİ"

O  d ö n e m d e 
Bulgaristan’da yaşanan 
zulümlerden yaklaşık 
1,5 milyon insanın zarar 
gördüğünü anlatan Bal-
kan Türkleri Göçmen ve 
Mülteci Dernekleri Fe-
derasyonu Başkanı Prof. 
Dr. Emin Balkan, sözlerini 
şöyle tamamladı: "O dö-
nemde tarihlerde zorunlu 
göçten 350-400 bin kşi 
Türkiye ve Batı Avrupa 
ülkelerine göç etmek zo-
runda kaldı. Yaklaşık 500 
civarında kişi şehit oldu. 
Binlerce kişi Belene ve 
toplama kamplarında ezi-
yetler gördü. Bu yaralar 
hiçbir zaman telafi olmaz. 
Onları bu insanlar hiçbir 
zaman unutmadılar. 

Büyüklerimiz bu acılara 
bizimle paylaşmıyorlar. 
Çünkü anlattıkları zaman 
o günleri yeniden yaşıyor-
lar. O acıların kendileri ile 
gitmesini istiyorlar. Ben 
Bulgaristan’da 1980’li yıl-
larda yaşadığımız eziyetin 
hiç kimsenin başına gel-
memesini diliyorum.
       Kırcaali Haber

T. C. Dışişleri Bakanlığı: "Bulgaristan Ulusal 
Meclisi'nin Asimilasyonu Kınayan Bildiriyi 

Kabulünden Memnuniyet Duyduk"
Dışişleri Bakanlığı'nca 

yapılan yazılı açıklama-
da Bulgaristan Ulusal 
Meclisi'nde Zorla Asimi-
lasyon Politikasını Kına-
yan Bildirinin kabulünün 
memnuniyetle karşılandı-
ğı belirtilerek, 'Bir devle-
tin kendi vatandaşlarına 
karşı sergilediği gecikmiş, 
ancak yerinde bir davranı-
şı olarak nitelendiriyoruz' 

denildi.
Dışişleri Bakanlığından 

yapılan yazılı açıklamada 
şöyle denildi: "Komşu, 
dost ve müttefik Bulga-
ristan Cumhuriyeti'nin 

Ulusal Meclisi'nde, tarihe 
bir insanlık suçu olarak 
geçen 'soya dönüş süre-
ci' de dahil olmak üzere, 
Bulgaristan Müslüman-
larına karşı totaliter rejim 
tarafından uygulanan zor-
la asimilasyon politikasını 
kınayan bildirinin dün ka-
bul edilmiş olmasından 
memnuniyet duyduk. Bu 
bildiriyi, tarihinin karanlık 

ve birçok insanın acı çek-
mesine neden olan bir dö-
nemi ile yüzleşmeye karar 
vermiş,  Avrupa-Atlantik 
kurumlarıyla bütünleşmiş 
ve demokratikleşme süre-

cinde önemli aşama kay-
detmiş bir devletin kendi 
vatandaşlarına karşı ser-
gilediği gecikmiş, ancak 
yerinde bir davranışı ola-
rak nitelendiriyoruz. 

Söz konusu bildiride bir 
tür etnik temizlik olarak 
ilan edilen ve 360 binden 
fazla Türk kökenli Bulga-
ristan vatandaşının 1989 
yılında yaşadıkları ülke-
den kovulmasına neden 
olan bu karanlık girişimin 
sorumlularının adalete 
hesap vermeleri ve bu in-
sanların mağduriyetlerinin 
her yönüyle giderilmesi 
için somut adımlar atıl-
masının zamanının gel-
diğine de inanıyoruz. Bu 
vesileyle, Bulgaristan Ulu-
sal Meclisi'nde aynı gün, 
amaç ve hedefi belli mar-
jinal bir siyasi parti tara-
fından gündeme getirilen 
1915 olayları hakkındaki 
Türkiye aleyhtarı karar 
tasarısının reddedilmiş 
olmasından duyduğumuz 
memnuniyeti de ayrıca 
vurgulamak isteriz. Bulga-
ristan Parlamentosu'nun 
bu sağduyulu tutumunun 
gündemlerinde benzer 
tasarılar bulunan diğer 
ülke parlamentolarına da 
örnek teşkil etmesini dili-
yoruz.' 
          Kırcaali Haber

Telekom’ların otomatik sözleşme 
yenilemeye hakkı yok

Yeni yıldan itibaren 
mobil  operatör ler i 
aboneleriyle yapılan 
sözleşmeleri otomatik 
olarak yenileme uygu-
lamasına son vermek 
zorundalar. Çünkü 1 
Ocak 2012 tarihinde 
Elektronik Haberleş-
me Kanununda yapı-
lan değişiklikler yürür-
lüğe girdi. 

Böylece artık mobil 
operatörleri, abone-
lerine yapılan sözleş-
meden vazgeçmeleri 
halinde kuruluşa ve-
rilen hasardan dolayı 
tazminat ödetmeye 
zorlayamayacaklar. 

Sözleşme süresinin 
dolmasından bir ay 
önce mobil operatör-
leri, abonelerine bunu 

bildirmek ve aynı hiz-
metleri kullanmak is-
tediklerini öğrenmek 
zorundalar. Yoksa 
sözleşme süresiz ola-
rak geçerli olmaya 
başlayacak. 

Mobil operatörleriy-
le yapılan sözleşme-
ler imzalandıktan bir 
hafta sonra yürürlüğe 
girmeye başlayacak. 
Böylece aboneler ko-
şullardan ve sözleş-
meden vazgeçmek 
istediğinde hasar ver-
meden dolayı tazmi-
nat ödemek zorunda 
kalmayacaklar. 

Aboneler, telefon 
numarasını koruya-
rak, mobil operatö-
rünü değiştirmek is-
tediği takdirde bu şu 

ana kadar olduğu gibi 
birkaç ayda değil de, 
sadece 8 saat içinde 
olacak. Operatör, eğer 
bu talebi 8 saat içinde 
yerine getirmezse, 60 
000 levaya kadar ceza 
ödemek durumunda 
kalabilir. 

Ayrıca mobil opera-
törlerin istenilmeyen 
SMS’ler ve ticaret 
amaçla arama yap-
maları veya e-mailler 
göndermeleri yasak-
lanmıştır. Elektronik 
Haberleşme Kanunun-
da belirtilen bu önlem, 
sürekli TV oyunlarına 
katılma daveti gönde-
rilmesi üzere yapılan 
şikâyetler sonucunda 
alındı. 

      Kırcaali Haber
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Gluhar (Sağırlar) okulunun ek binası tamamlanınca 
problemlerinin çözülmesi bekleniyorGluhar (Sağırlar) köyü İlköğ-

retim Okulunda toplam 73 öğ-
renci eğitim görüyor. Onlardan 
18’i Vişegrad (Hisarüstü) kö-
yünden. Okulun kendi öğrenci 
üniforması mevcut. İki yıl önce 
Bölgesel Eğitim Müdürlüğün-
de düzenlenen müsabakayı 
kazanan Şirin Hayrullah okul 
müdürü görevine getirilmiştir. 
Bu eğitim yılında okul, Eğitim 
Bakanlığı’nın kararıyla merkezi 
okul listesine girmiştir. Okulda 
yüksek profesyonel yeterliliğine 
sahip, 10 sıra öğretmeni hizmet 
veriyor. Geçen ders yılında bu 
okulda 68 öğrenci temel eği-
timini görmüş. Artık ikinci yıl 
okulda 8. sınıf oluşturulmuyor, 
çünkü 7.sınıfın sonunda yapılan 
dışarıdan sınav değerlendiril-
mesi sonucunda tüm öğrenciler 
Kırcaali’deki okullarda eğitimine 
devam etmeye karar vermişler. 

2011/2012 ders y ı l ında 
Gluhar’dan şehre 8.sınıfta oku-
maya 8 öğrenci gitmiştir. Gluhar 
okulunda 5-7 sınıflar birleştiril-
miş olarak öğretim görüyorlar. 
Bu yıl birinci sınıfta 15 öğrenci 
okuyor, yeni eğitim yılında ise 
yaklaşık 12 çocuğun ilk defa 
okula girmeleri bekleniyor. 

Okulda yabancı dillerden İn-
gilizce okunuyor. 1999 yılında 
Anadili Türkçe’nin okunmasın-
dan vazgeçilmesinden sonra 
geçen yıl 1 ve 5.sınıfta haftada 
1 saat okunduğu açıklandı. Fa-
kat bu yıl velilerin ısrarı üzere 
seçmeli ve zorunlu seçmeli ders 

olarak Bulgarca ve Matematik 
okunduğu anlaşıldı. Okul bina-
sında 15 çocuğun oluşturduğu 
bir grup kreşe gidiyor. 

Gluhar okulunun en büyük 
problemi yemekhanesinin ol-

mamasından ileri geliyor. Bun-
dan dolayı bütün gün öğretim 
görülmüyor ve çocukların okul 
öncesi hazırlık yaptıkları tam 
gün kreş programının açılması 
için imkan sağlanmış değildir. 
Şirin Hayrullah, bunun öğrenci-

ler için büyük kayıp olduğunu ve 
ders içeriğinin tam olarak kav-
ranmasını olumsuz etkilediğini 
vurguladı. Fakat okula ek ola-
rak inşa edilen binanın Kırcaali 
Belediyesinin finanse edilmesini 

üstlenmesiyle bitirilmesinden 
sonra bu sorunun çözüleceğini 
umuyor. Ayrıca yeni bina önün-
de aktif spor için büyük bir spor 
alanı kuruluyor. 

Okul müdürü Şirin Hayrullah, 
çeşitli okullarda 15 yıl boyunca 

Bulgarca, Fransızca, Türkçe ve 
Beden eğitimi hocalığı yapmış-
tır. Okulda kurulan Öğretmenler 
Birliği sayesinde velilerle aktif 
olarak çalışıldığını, köy muhtarı 
Erkan Hüseyin ile de iyi işbirli-

ği içerisinde olduklarını belirtti. 
Müdür, her ay velilerle bir top-
lantı yapıldığını ve okul işlerine 
dahil edildiklerini paylaştı.

Sayın Hayrullah, Vişegrad 
köyünden Roman asıllı 17 öğ-
rencinin daha ağır ev koşulların-

da yaşamını sürdürdükleri için 
eğitimlerinde zorlandıklarını, 
fakat öğretmenlerin gösterdik-
leri büyük çabayla onların da 
minimum öğretim içeriğini algı-
ladıklarını vurguladı. 

Okulda genel eğitim dersle-
rinin dışında, ertesi güne ders 
hazırlığı yapılmamasına rağ-
men velilerin ve diğer aile fert-
lerinin de yardımıyla çocukların 
Bulgar Dilini oldukça iyi bildikle-
rini savundu. Bu durum geçen 
yıl düzenlenen müsabakalara 
katılıp, gösterdikleri başarıların 
da kanıtladığını kaydetti. Müdür, 
İlkokul Öğretmenleri Derneğinin 
müsabakasında yer alan birinci 
sınıf öğrencisi İlayda Yakup’un 
finale erişip, derece kazanma-
sından gurur duyduklarını dile 
getirdi. 

Eski okul 1927 yılında muh-
tarlığın yanında bir binada 
açılmıştır. Şimdiki okul binası 
hizmete 1995 yılında geçmiş-
tir. O zamandan bu yana tamir 
yapılmayan okulda, ilk defa bu 
eğitim yılında gerçekleşen “En-
tegrasyon” projesi sayesinde 
tüm sınıf odaları yenilenmiştir. 
Tablolar alınıp süslenerek, iç 
düzeni iyileştirilmiştir. 

Daha önce ise okulun Komens-
ki Programı üzere Türkiye’den 
ve Almanya’dan okullarla part-
nerlik içinde gerçekleştirdiği bir 
yıl süreli bir projeyi tamamladığı 
açıklandı. 

            Resmiye MÜMÜN

Öğrenciler, “Entegrasyon” projesi 
üzere 9 kulüpte faaliyet gösteriyorlar

Gluhar (Sağırlar) köyünün 
“Aziz Kiril ve Metodiy Kardeş-
ler” İlköğretim Okulunun 73 
öğrencisinden 71’i bu eğitim 
yılında gerçekleştirilen “Enteg-
rasyon” projesinin faaliyetlerin-
de yer alıyorlar. Proje, İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi 
İşlemsel Programınca Eğitim, 
Gençlik ve Bilim Bakanlığının 
geliştirdiği “Etnik Azınlıklardan 
Çocukların ve Öğrencilerin 
Eğitim Sürecine Entegrasyo-
nu” şeması üzere “Progres” 
Halk Merkezi ve Okuma evi ile 
ortaklaşa gerçekleşmektedir. 
Okulda kullanılmayan iki oda-
nın birisi proje merkezi haline 
getirilmiş durumda. 
Proje üzere öğrenciler Zla-

tograd kasabasını ziyaret et-
mişler. Ayrıca Kurban Bayramı 
için Progres Halk Merkezi ve 
Okuma evinde zengin program 
içeren büyük konser düzenle-
diler.
Aynı proje esnasında oku-

lun yakın zamanda Fikran 
Fikriali’nin Genel Yayın Yönet-
menliğini yapacağı “Etnik Birli-

ği” adında bir gazete çıkarma-
ya başlayacağı ve geleneksel 
Türk ve Bulgar mutfağından 
örnekler içeren yemek tarifeleri 
basılacağı açıklandı. 
Okul müdürü ve aynı za-

manda proje yönetmeni olan 
Şirin Hayrullah, yeni eğitim 
yılının başında Etnik Azınlık-
lar Muhabiri, Genç Aşçı, Canlı 
Kaynaklar, Tiyatro Stüdyosu, 
Genç Dizayncı, Genç Yaratıcı, 
Okuyucu Köşesi, Halk Oyun-
ları ve Gelenekleri, Fotoğraf 
Sanatı kulüpleri açıldığını bil-
dirdi. Bazı öğrenciler birkaç 
kulübün faaliyetlerine katılıyor. 
Proje esnasında okulda büyük 
ihtiyaç duyulduğu tüm sınıf 
odaları yenilenmiş ve iç düzen 
iyileştirilmiştir. Müdür, aldık-
ları 60 seramik saksıyı gös-
tererek, öğrencilerin isteğine 
göre boyanıp, işlenince 10’ar 
tane  sınıf odalarına dağıtıla-
cağını belirtti. Koridorların da 
süslenmesi için daha 40 saksı 
alınması düşünülüyor. Ayrı ayrı 
kulüpler, okuldan üç öğretmen, 
“Progres” Halk Merkezi Genel 
Sekreteri Gülnar Kasim ve folk-
lor ekiplerinin bedi yönetmenli-
ğini yapan Nermin İsmail, köy-

den İlkokul Pedagoji öğrencisi 
Emine Yakup ve şu anda işsiz 
öğretmenler tarafından yöneti-
liyor. Yakın zamanda proje bir 
sunumla tanıtılacak. 

Okul, Kırcaali Belediyesinin 
fuayesinde düzenlediği sergiy-
le çeşitli kulüplerin faaliyetleri 
sonucu elde edilen malzeme-
leri gösterdi. Köyün ve okulun 
tarihini, bölgede yaşatılan ge-

lenekleri ve görenekleri, kutla-
nılan bayramları tanıtan tablo 
tanıtıldı. Bundan önce ise Ara-
lık ayının başında yine proje 
üzere okulda maskeli balo 
yapılmıştır. Yılbaşı tatilinden 
önce 23 Aralık 2011 tarihinde 
ise “Birlikte Güzel Yaşayalım, 
Farklılıkları Kutlayalım” sloganı 
altında okulda Yeni Yıl partisi 
düzenlendi. Velilerin de katıldı-

ğı kutlamada tombala düzenle-
nerek, öğrencilere birçok hedi-
yeler verildi. 
Ocak ayında Etnik Azınlıklar 

Muhabiri Kulübü’nün yerel halk 
tarafından kutlanılan bayramla-

rı içeren takvim çıkaracağı ve 
tüm Kırcaali bölgesine dağıtı-
lacağı bildirildi. 
“Genç Dizayncı” Kulübü’nün 

her ay öğrencilerle yapılan 
anket üzere bir sınıf odasının 
tasarımını yaptığı dile getirildi. 
Aralık ayında 4 sınıf odasının 
düzenlendiğini gördük. 
Gluhar öğrencileri, proje ça-

lışmalarından çok memnun 
olduklarını paylaştılar. 
7 sınıf öğrencisi Cansel Ki-

dik, Elvan Hüseyin ve Emine 
Yakub’un yönettikleri “Etnik 
Azınlıklar Muhabiri” ve “Genç 
Dizayncı” kulüplerine katılıyor. 
Genç kız, birinci kulüpte okul-
daki seslendirme cihazları sa-
yesinde radyo ortamı yarattık-
larını belirtti. Öğrencilerin, ses-
lendirilen müzik parçalarıyla 
özel günlerde arkadaşlarını ve 
öğretmenlerini selamladıkları-
nı, aktüel haberleri aktardıkları 
anlaşıldı. Cansel, diğer kulüp-
te ise bol bol resim yaptıklarını 
ve çizdikleri tablolarla odaları 
süslediklerini ifade etti. Can-
sel daha, “Fotoğraf Sanatı” ve 
“Canlı Kaynaklar” kulüplerinin 
çalışmalarına katılmak istedi-
ğini söyledi. O, gelecekte nasıl 
meslek sahibi olmak istediğine 
henüz karar vermiş değil. Ge-
çen ders yılını not bakımından 
çok iyi başarıyla tamamlamış. 

Resmiye MÜMÜN
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Özlem ve Antoniya’nın tedavisi için 3 600 Leva toplandı
Ardino’da, Sedlartsi köyünden 
13 yaşındaki Antoniya Filipo-
va ve Aradino’dan 16 yaşın-
daki Özlem Süleymanova‘nın 
tedavisine yardım için hayır-
severlik girişimi sonucunda 3 
600 leva para toplandı. Hayır-
severlik kampanyasını, Zülfi-
ye İbramova, Valya Çolakova 
ve Svetla Semercieva tarafın-
dan oluşan Girişim Komitesi 
organize etti. 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat’ın himayesi al-
tında gerçekleştirilen kam-
panyadan elde edilen para-
lar iki kızın ailelerine teslim 
edilecek. 

Antoniya’da bel kayması 
var. Bel kemiğinin doğrultul-
ması ve bakımı için implant 
yerleştirilmesi gerektiren acil 
ameliyat zorunlu. Özlem ise, 
Krohn hastalığıyla savaşıyor 
ve pahalı bir ilaçla tedavi ihti-
yacı duyuyor. 
Özlem ve Antoniya’nın sağlık 
probleminin çözülmesi çaba-
sına belediyeden birçok va-
tandaş, ticari kuruluşlar, Yerel 
Meclis Üyeleri, Belediye İdare 
memurları, köy muhtarları ve 
muhtar vekilleri duyarlılık gös-
termişlerdir. 
Girişim Komitesinden, bu zor 
günlerde imkânları dâhilinde 
para ayırarak, iki kızın te-
davisinde yardım payı olan 

herkese teşekkür ediyorlar. 
Bağışın büyük kısmını Byal 
İzvor “Rodopçanka” şirketi ve 

Ardino Bölgesel Polis Yöneti-
mi kolektifi yapmıştır. 
Onlardan sonra Ardino “Rani 

Mramor Atanas Haciev” ve 
Byal İzvor “Toray-Todor Bu-
rov” şirketleri büyük bağışta 
bulundular. Zülfiye İbramova, 
“Bu yıl ilk defa geleneksel 
Noel hayırseverlik kampan-
yasına Ardino Belediyesinin 
birçok muhtarlığından vatan-
daşlar da katıldılar. Golobrad, 
Brezen, Stoyanovo, Mleçino, 
Borovitsa ve Byal İzvor halkı 
en aktifti” diye paylaştı. Giri-
şim Komitesi adına İbramova, 
Ardino’daki ticaret yerlerine 
bağış kutuları koyulmasına 
izin veren “Solak”, “NARKO-
OP”, “Panorama”, “Yılmaz-G” 
ve “ET FEİ-Eyvaz İsmailov” 
şirketlerine teşekkürlerini 
sundu.

Güner ŞÜKRÜ

Bahri Ömer, masa tenisi antrenörü sertifikası aldı
“Yunak 2005” Masa Tenisi 

Spor Kulübü’nün antrenörü Ar-
dinolu Bahri Ömer, Uluslararası 
Masa Tenisi Federasyonu’nun 
antrenör okulunda birinci düze-
yinde eğitimini tamamladı. 40 
yaşındaki spor uzmanı, serti-
fikalı antrenör lisansına sahip 
oldu. Onunla beraber dünyanın 
çeşitli yerlerinden daha 17 kişi 
aynı sertifikayı aldılar. Hepsi, 
Belarus’tan Aleksey Evtimov’un 
yürüttüğü Çepelare’de süren bir 
aylık kursun minimal kriterlerini 
kapattılar ve antrenör faaliyeti-
ne ilişkin sınavları da başarıyla 
verdiler. Diplomaya sahip ola-
rak Bahri Ömer, dünyanın her 
yerinde masa tenisi antrenörü 
olmaya hak kazandı. Öğretim 
programı, Bulgar Masa Tenisi 
Federasyonu yardımıyla ger-
çekleşmiştir. 
Deneyimli antrenör Bahri Ömer, 

spor hayatına Ardino’da atılı-
yor. Geleneksel olarak Durgut 
Ademov-Cofi’nin güçlü masa te-
nisi okulunun öğrencisidir. 1986 
yılında Gençler Ulusal Masa 
Tenisi Şampiyonasında bireysel 
yarışmada gümüş madalyayı, 
aynı turnuvada çiftler yarışma-

sında ise altın madalyayı ka-
zanmıştır. Bahri Ömer, “Yunak”, 

“Haskovo” ve “Dimitrovgrad” 
kulüplerinin takımlarında yer al-

mıştır. 1991 yılında antrenörlük 
kariyerine Ardino “Yunak” Masa 
Tenisi Spor Kulübünde Durgut 
Ademov’un yerine başlamıştır. 
Belirli bir zaman Lüleburgaz, 
İstanbul ve Bursa’da yarışma-
lara da katılarak, masa antre-
nörlüğü yapmıştır. 2003 yılında 
Ardino’ya dönmüş ve tekrar 
“Yunak” kulübünün antrenö-
rü görevine getirilmiştir. Onun 
yönetmenliğinde takım, birçok 
defa il ve milli şampiyonalarda 
ve de Bulgaristan’ın küçük yer-
leşim yerlerinde düzenlenen 
devlet oyunlarında derece ka-

zanmıştır. 
Ardino “Yunak” Masa Te-

nisi Spor Kulübü, Güney 
Bulgaristan’da en iyi durumda 
olan salonlardan birine sahip. 
Ardino Belediyesi ve Başkanı 
Resmi Murat’ın sayesinde te-
nis salonu tamir edilmiş ve kış 
mevsiminde ısıtılmaktadır. 
Antrenör Bahri Ömer, Ardino’da 

masa tenisinin gelişimi için gös-
terilen destekten dolayı Beledi-
ye yönetimine kalbi şükranlarını 
ifade etmektedir. 

Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan Müslümanlarına Karşı Uygulanan Zorla Asimilasyon Sürecinin 
Kınanmasına İlişkin Olarak Bulgar Ulusal Meclisi’nde Kabul Edilen Bildiri

- Avrupa ve dünya düşüncesinin, insan ve azınlık 
hakları alanında uluslararası hukukun en yüksek 
kazanımlarına atıfta bulunarak,

- Avrupa İnsan Hakları Şartı ile Avrupa İnsan 
Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair 
Avrupa Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak,

- Demokratik değişimin başlangıcından bu yana 
geçen 20 yıl boyunca Bulgar adalet sisteminin, 
sözde “Soya Dönüş Süreci” de dahil, Bulgaristan 
Müslümanlarına karşı uygulanan zorla asimilas-
yon girişiminin suçlularını cezalandıramamasın-
dan duyduğumuz üzüntüyü dile getirerek,

- Bu tür suçlar için zamanaşımı olamayacağına 
ilişkin kesin kanaatimizi ifade ederek,

Biz, 41. Ulusal Meclis’in milletvekilleri ilan edi-
yoruz;

1. Totaliter komünist rejimin, sözde “Soya Dö-
nüş Süreci” de dahil olmak üzere, Bulgaristan 
Cumhuriyeti’nde yaşayan Müslüman azınlığa karşı 
uyguladığı asimilasyon politikasını şiddetle kını-
yoruz.

 2. 360.000’den fazla Türk kökenli Bulgar vatan-
daşının 1989 yılında ülkeden kovulmasını, totaliter 
rejim tarafından işlenen bir tür etnik temizlik olarak 
ilan ediyoruz.

3. Bulgar adaleti ve Bulgaristan Cumhuriyeti 
Başsavcısı’nı, sözde “Soya Dönüş Süreci”nin suç-
lularına karşı başlatılan davanın sonuçlandırılması 
için her türlü çabayı sarfetmeye çağırıyoruz. Bunun 
üzerinin zamanaşımı ile örtülmeye çalışılması, bu 
suçu gerçek suçlulardan tüm Bulgar halkı üzerine 
yıkmaktadır.”

2012 yılında teknolojiden daha 
fazla insan yararlanabilecek

Şüphesiz günümüz dünyasında teknoloji hayatımızın bir parça-
sı haline gelmiş durumda. Özellikle son yıllarda süratle gelişen 
teknoloji artık insanların hayatını ciddi anlamda kolaylaştırmış 
durumda. Geride bıraktığımız 2011 yılına şüphesiz TABLET bil-
gisayarlar damgasını vurmuş vaziyette. Her ne kadar geçen yılın 
en fazla reklamı yapılan ürün olsa da halen bu tip bilgisayarla-
rın yüksek maliyeti nedeniyle birçok kişi bu teknoloji ürününden 
faydalanamıyor. Google yetkililerinin yaptığı açıklamalarda TAB-
LET bilgisayarlar 2012 yılında daha fazla kişiye ulaştırılmasının 
hedeflendiğini duyurdu. Gelen haberler göre Google 200 dolar 
gibi uygun bir fiyata TABLET bilgisayar üreteceği yönünde. Ayrıca 
bir diğer haberde ise 2012 yılında arkadaşlık sitesi olan Facebook 
üyelerinin 1 milyara ulaşmasının beklendiği belirtildi. Şu an yaklaşık 
800 milyon üyesi bulunan Facebook üyesi bulunmakta. Bu sayının 

artmasında muhakkak ki internetin de yaygınlaşacak olmasından 
kaynaklandığı vurgulandı. Bu yıl Bulgaristan’da internet kullanı-
mında ciddi bir artışın olması bekleniyor. Şu ana kadar yapılan 
açıklamalarda Bulgaristan vatandaşlarının sadece yaklaşık %35 
gibi bir bölümünün internete erişimi olduğu bildirildi. Geride bı-
raktığımız 2011 yılında yaygınlaşmaya başlayan Mobile internet 
kullanımının 2012 yılında daha fazla kullanıcıya sahip olacağı bil-
dirildi.                                                    Fevzi EHLİMAN
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Kırcaali Haber

Büyükelçi İsmail Aramaz, Belediye Başkanı Hasan Azis’in 
seçim başarısını kutladı
Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçisi İsmail Aramaz ve 

Filibe Başkonsolosu Ramis 
Şen Kırcaali’de resmi ziyaret-
te bulundular. İki diplomat ilk 
önce Vali İvanka Tauşanova 
ile görüştükten hemen sonra 
Belediye Başkanı Hasan Azis’i 
makamında ziyaret ettiler. 
Konukları Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis’ten baş-
ka, Belediye Başkan Yardım-
cısı Müh. Nurcan Hüseyin, 
Özel Kalem Müdürü Sezgin 
Bekir ve bu dönem Meclis 
Üyesi seçilen eski Kırcaa-
li Belediye Başkanı Rasim 
Musa karşıladılar. Belediye 
Başkanı Hasan Azis, İsmail 
Aramaz’a hitaben, “Birkaç ay 
önce misafirimizdiniz, bugün 
yeniden size hoş geldiniz de-
mekten memnuniyet duyuyo-
rum” diye ifade etti. Başkan, 
Belediye yönetimi temsilcile-
rini tanıtırken Rasim Musa’nın 
da 1995-1999 döneminde Kır-
caali Belediye Başkanlığını 
yaptığını belirtti. Sayın Azis, 
bu durumun Kırcaali Belediye 
Başkanının işinde iyi bir sü-
rekliliğin göstergesi olduğunu 
belirtti. Hasan Azis, bugün-
kü görüşmede birkaç önemli 
projeye değinmek istedikleri-
ni söyledi. Belediye Başkan 
Yardımcısı Nurcan Hüseyin 

de değerli konukları selam-
larken, “Her zaman ziyaretle-
rinizde Kırcaali’nin geleceğini 
konuştuk. Bugün de şehrimiz 

açısından hayırlı bir görüşme 
olacağına inanıyorum” dedi. 
İsmail Aramaz, Kırcaali Bele-
diye Başkanı ile tekrar görüş-
mekten çok mutlu olduğunu 
paylaştı. Büyükelçi en son 
Başbakan Boyko Borisov’un 
yaptığı “Teklas” şirketinin ek 
ünitesinin açılışında bulun-
duğunu hatırlattı. Büyükelçi, 

“Bence Sayın Belediye Baş-
kanı başarılı bir seçim döne-
mi geçirdi. Bu seçim başarı-
sından dolayı kendisini kut-
luyorum. Aslında ziyaretimin 
amacı da Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis’i maka-

mında seçimi kazanmasını 
kutlamaktır” diye açıkladı. 
Sayın Aramaz, Hasan Azis’in 
Belediye Başkanlığının kendi-
si ve Bulgaristan Türkleri için 
hayırlı olmasını diledi. Türki-
ye Büyükelçiliği olarak, gerek 
Kırcaali Belediyesine, gerek 
Türkiye’deki kardeş belediye-
ler ile iyi ilişkiler ve işbirliğinin 

sürdürülmesi için her türlü 
yardıma açık olduklarını vur-
guladı. 
Daha sonra Başkan Azis ko-

nuklarına yeni yapılan merkez 
parkı ve gerçekleşmiş olan 
diğer buğuk projeleri yerinde 
tanıttı.


