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teşebbüsü ile 21 Şubat günü Uluslararası 
anadili günü kutlandı. Bu vesileyle organize 
edilen karşılaşmaya Türkçe öğretmenleri ve 
başka aydınlar da katıldı. 
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Rodoplar’ın güreş makinası pehlivan yetiştirmeye devam ediyor
Mart ayı başında 

Sliven (İslimiye) ken-
tinde yapılan Birey-
sel Minikler Bulga-
ristan Serbest Stil 
Şampiyonasına 41 
kulüpten 243 spor-
cu katıldı. Stremtsi 
(Göklemezler) KALE 
(Krepost) güreş ta-
kımı bir şampiyon 
ve iki gümüş madal-
ya kazanmanın yanı 
sıra turnuvanın en 
üretken güreşçi ödü-
lünü de kazandı. 30 
kiloda Mustafa FAİK 
birincilik karşılaşma-
sında Çernomorets 
Burgaz takımından 
Dimitır Angelov’u 
yenerek gösterdiği 
başarılı güreş sonra-
sında şampiyonada 
en üretken ödülünü 
de kaptı. Üçüncülü-

ğü Lokomotiv Gor-
na Oryahovitsa’dan 
Stefafan Velişkov ve 
Dimitrovrat takımın-
dan Stoyan Geor-
giev paylaştılar. 35 
kiloda Faris Faik bi-
rincilik karşılaşmasını 
Dimitrovgrat’lı rakibi 

İliya Hristova karşı 
kaybederek ikinci 
oldu, üçüncülüğü de 
Razgrat Lütvü Ahme-
dov güreş takımından 
Ahmet  Ahmedov 
ve Samuil (Işıklar) 
Şampiyoni takımın-
dan Turgay Fevzi 

kazandılar. Geçen 
yılki şampiyonada 35 
kiloda üçüncü kalan 
Durgut Tasim geçtiği 
38 kilo sıkletinde bu 
yıl da gümüşle yetin-
di. Beroe Stara Zago-
ra takımından Mitko 

Başkan Hasan Azis 
kadın memurlara 150 

karanfil hediye etti
Belediye İdaresinde görevli tüm kadınlar bugün 

Kırcaali “Kaptan petko Voyvoda” meslek Lisesinin bir 
projesi üzere özel olarak 8 Mart için hazırlanan kart-
posttallarla birlikte 150 karanfil aldılar. 

Bu hoş süpriz çok nazik bir beyefendi olan Beleidye 
Başkanı Müh. Hasan Azis tarafından kadınlara ya-
pıldı. Kendisi bugün kadınları, elinde çiçekle ve kart-
postallarda da yazılı olan “8 Mart kutlu olsun! Tanrı 
seni korusun, hayatında aşk ve şefkat eksik olmasın, 
daima yüzün gülsün, bol bol neşeli günlerin olsun!” 
dileğiyle karşıladı. 

Dünyada erkeklere bakış daha nazik, yapıcı ve iyi 
insan olan kadınlara aynı jesti, Belediye Başkan Yar-
dımcıları Müh. Vasil Bobekov ve Özel kalem Müdürü 
Sezgin Bekir de yaptılar. 

Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırcaali’nin temiz 
olması için çabalayan kadınlara da çiçek sunmayı 
unutmadı.                                          Kırcaali Haber

HÖH Gençlik Kolları Kırcaali 
İlçe Teşkilatı, Huzurevi 

kadınlarını sevindirdi
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Hak ve Özgür-

lükler Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları Kırcaali İlçe 
Teşkilatından bir grup genç, Huzurevini ziyaret ettiler. 
Oradaki yaşlı kadınların bayramını kutlayarak, birer 
karanfille onları sevindirdiler. Gençler arasında Kır-
caali Meclis Kurulu Üyeleri Hüseyin Ahmed ve Mus-
tafa Ahmed, HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İlçe Kurulu 
Üyeleri, HÖH Gençlik Kolları Yerel Kurul Başkanları 
bulunuyordu. 

Huzurevi yöneticisi Marina Kireva gençlerin bu güzel 
süprizinden dolayı yaşlılar adına teşekkür etti. HÖH 
Gençlik Kolları Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkan Yardım-
cısı Kadir Mustafov yaşlı kadınlara hitaben, “Kadın-

Devamı 4’de
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Bir buluşmanın doğurduğu düşünceler

Kırcaali Türk Kültür 
ve Sanat Derneği’nin 
teşebbüsü ile 21 Şu-
bat günü Uluslararası 
anadili günü kutlandı. 
Bu vesileyle organize 
edilen karşılaşmaya 
Türkçe öğretmenleri 
ve başka aydınlar da 
katıldı. 
1999 yılında UNESKO 

tarafından 21 Şubat’ın 
Anadili günü olarak 
ilan edilmesi kararı ola-
ğanüstü bir olay olarak 
nitelendirilebilir. Hiç 
mübalağasız, bunun-
la, insanlığın uygarlık 
yolunda bir adım daha 
attığını söyleyebiliriz. 
Kendi başına ayrı bir 
konu olarak işlenmeye 
layık olan bu mükem-
mel olayın burada ay-
rıntılarına girmek imka-
nımız olmayacak. 
Nitekim kendimin de 

katıldığım bu törenli bu-
luşmada, UNESKO’nun 
bu kutsal gün ile ilgili 
genel hatları ve öneri-
leri ışığında ülkemizde 
Türk azınlığın anadili 
Türkçenin bölgemiz 
okullarında okutulması 
sorunlarına yer verildi, 
birçok yönleri incelenip 
tartışıldı. Burada sunu-

lan bildirilerden, durum 
ile ilgili yapılan analiz 
tarzından provoke edi-
lerek, bu son derece 
ilginç konu hakkında 
bazı düşüncelerimi 
paylaşmak istiyorum.
Bilindiği gibi Demok-

ratik dönemin daha ilk 
yıllarında (1992)Türk 
dili seçmeli ders statü-
süne girdi ve talimatna-
me gereğince velilerin 
dilekçelerine göre arzu 
eden çocuklar anadili-
ni okunmaya başladı-
lar. Önce kitle halinde 
anadili Türkçeyi seçip 
okuyan çocuklar, za-
man geçtikçe yavaş 
yavaş azalmaya baş-
ladılar. Her geçen ders 
yılında Türk dili okuyan 
sınıfların ve çocukların 
sayısı şiddetle azalıyor. 
Şu anda bölgemizde 
anadili Türkçe okuyan 
öğrencilerin sayısı her 
yır azalmaktadır. Bu 
hal önemsiz farklarla 
ülkemizin diğer bölge-
lerinde de benzerdir. 
Öğretmenlerin tahmin-
lerine göre yakın za-
manda anadili öğretimi 
süreci tamamıyla sona 
erecek ve Türk dili okul 
programları dışında bı-
rakılacaktır. Böylelikle 
anadili Türkçe öğre-
timi tarihe karışma 
tehlikesine düşmüştür. 
Dolayısıyla Türk azın-
lığı anadilini okullarda 
okuyabilmekten mah-
rum kalacaktır.
Bu üzücü duruma 

birçok nedenler bulun-
maktadır. Burada, yü-
rürlükte bulunan eğitim 
sistemimizin çok düşük 
olması, öğrencilerin ve 
ebeveynlerin ilgisizliği, 

öğretmenlerden kay-
naklanan bazı engellik-
ler, okul yönetimlerinin 
getirdikleri kısıtlamalar 
ve zorluklar önemli yer 
almaktadır. 
Fakat esas neden, 

azınlıkların anadille-
rini okullarda okuya-
bilmeleri ile ilgili daha 
baştan seçilen formü-
lün uygunsuzluğudur. 
Demokratik dönemin 

daha ilk yıllarında, 
azınlıkların haklarının 
savunucusu olarak 
henüz siyasi sahneye 
çıkmış olan, HÖH’nin 
de katıldığı meclis otu-
rumlarında etnik azın-
lıkların anadillerinin 
okullarda okutulması 
sorunu tartışılıyordu. 
Türk azınlığı, öğrenci 
çocuklarının birinci sı-
nıftan sekizinci sınıfa 
kadar haftada 4 saat, 
normal, düzenli ola-
rak, (seçmeli, saçmalı 
olmadan), aynen diğer 
esas dersler sırasın-
da Türkçe okuyabil-
melerini istiyordu. Bir 
milyon civarında olan 
Bulgaristan Türk aha-
lisi bunu hak ediyordu 
ve son derece layık 
idi. Burada bir hangi 

aşırılık için zaten söz 
edilemez. Artı bu iste-
ğimiz kesinlikle resmi 
Bulgar diline, Bulgar 
Milli Kültürüne, Bulgar 
Milli Onuruna zerre ka-
dar gölge düşürmüyor, 
onları hiçbir türlü zede-
lemiyor, ne de okulda 
öğretim sürecine çok 
büyük zorluklar yara-
tıyordu. 
Ülke çıkarları ve azın-

lıklar için son derece 
önemli problemin çö-
zümü sadece siyasi 
partilerin anlayışlarına, 
hoşgörülü ve iyi siyasi 
niyetlerine bağlıydı. Bu 
vasıfların varlığında 
her şey kolayca hal-
lolunabilirdi. Maalesef 
siyasi güçler bu isteği-
mize kasıtlı olarak an-
layışla davranmadılar 
ve gereken olgunluğu 
göstermediler. Takın-
dıkları inatçı tavrı ve 
dikteleri ile anadilimiz 
Türkçenin okullarda 
okutulması için seç-
meli ders statüsü kabul 
edildi. Ne yazık ki HÖH 
bu çalışmalarda ve tar-
tışmalarda konu ile ilgili 
yeterince ısrar, özen ve 
direşkenlik göstereme-
di. Siyasi diyalogun iyi 
sonuç vermediğinde, 
altını çizerek, yasalar 
dahilinde, başka çare-
ler aranabilirdi, daha 
güçlü ve güvenilir va-
sıtalara ve kaynaklara 
başvurabilirlerdi 
Azınlık dillerinin (bu 

arada Türkçenin) okul-
larda okutulmasına ait 
gelişigüzel bir formü-
lün tasdiklenmesinden 
sonra bu sorunlar ol-
muş bitmişe bağlandı. 
Fakat burada, ha-

yatımıza demokrasi 
ile giren, çoğumuzun 
duymak ve anlamak 
istemediği son derece 
önemli bir hususu da 
kaydetmek istiyorum. 

İçinde bulunduğumuz 
siyasi rejimde devle-
tin özelliklerinden biri 
de görevlerinin kısıt-
lı, sınırlı olmasıdır. O 
vatandaşların tüm so-
runları ile ilgilenmiyor, 
tüm sosyal grupların 
her türlü problemleri-
nin çözümlenmesini 
üstlenmiyor. Bu du-
rumda her şeyi dev-
letten beklemek, her 
tür lü sorunlarımızı 
merak ettiğimiz gibi 
halletmesini istemek 
hem doğru değil hem 
de imkan dışı bir talep. 
Dolayısıyla benzer si-
yasi rejimin uygulandı-
ğı ülkelerde güçlü sivil 
toplum bulunmaktadır. 
Sivil toplum ve onun 
kuruluşları alternatif 
güç teşkil etmektedir. 
Onları hayata getiren 
de toplumun ihtiyaçla-
rıdır. Sivil kuruluşların 
aidiyeti, görevi bir aracı 
olarak, devletin ulaşa-
madığı, başaramadığı 
noksanlıkları, boşluk-
ları doldurmak ve te-
lafi etmek, çözüm yolu 
aramak ve bulmaktır.
Sözünü ettiğimiz konu 

ile ilgili bu kuruluşların 
müdahalesiyle kazan-
dığımız edinimin nok-
sanlıkları bertaraf edilip 
mükemmel bir formüle 
dönüşebilir, kanısın-
dayım. Her şey vatan-
daşların göstereceği 
anlayışa ve iyi niyetine 
bağlıdır. Öncelikle bu 
edinimi doğru değer-
lendirmemiz gerekir. 
Bence „Seçmeli ders” 
varyantını hiçe saymak 
çok yanlış bir fikirdir. 
Belki en iyi şekil değil, 
ama yine de çok iyi 
bir edinim. ”Vatandaş, 
anadilini seçersen onu 
okulda okuyabilirsin” 
deniliyor bize. Eğer dü-
şünebiliyorsak bununla 
bizim irademiz, etnik 
unsurlarımıza sevgi-
miz, saygımız ve bağ-
lılığımız denetleniyor. 
Anadilimizi seçmemek 
sadece bir hata değil, 
uçurum demek, yok ol-
mayı seçmek demektir. 
”Seçmeliyi” seçmek ise 
sevgi demek, hayat de-
mek, onur demek, var 
olmak demek vb. Yakın 
geçmişte yaşadığımız 
totaliter rejimde ana-
dilimiz için dövüldük, 
sövüldük, kurbanlar 

verdik. Şimdi sanki bü-
tün bunları unuttuk ve 
bu gün hayli bir bazı-
larımız çocuklarımıza 
anadilimizi okullarda 
okumalarına için izin 
vermiyoruz. Acaba bu 
anadiline sevgi saygı 
yetersizliği hastalığı 
mı yoksa başka bir şey 
mi? Hayret!
Anadilimizin okullarda 

okutulması ile ilgili baş-
ka nedenleri olduğu da 
anlaşıldı. Ebeveynlerin 
bir kısmı bazı öğret-
menlerden aldıkları 
tehdit (çocukları Türk-
çe okurlarsa onlara 
zayıf not verecekleri) 
yüzünden istedikleri 
seçeneği yapmaktan 
kaçınıyorlar. Öğret-
menlerin başka birileri 
hakikatle hiç ilgisi ol-
mayan, Türkçenin Bul-
gar diline veya başka 
derslere engellik ettiği 
tezini savunmaları da 
ayrı bir sebep. Burada 
bazı okullarda okul mü-
dürlerinin yapay olarak 
oluşturdukları zorluklar 
da bu sürece ciddi en-
gellik teşkil etmektedir. 
Bunlar hep sivil kuru-
luşların müdahale ede-
bilecekleri noktalardır. 
Pek tabii ki daha baş-
ka da bulunabilir. Fakat 
aktif çalışma sayesinde 
tüm engellerin aşılabi-
leceğine veya zararsız 
seviyeye düşürüleceği-
ne inanıyorum. 
Bu hayli özel sorun 

ile ilgili mahiyeti ve gö-
revi açıdan en faydalı 
olarak okul encümen-
liklerini görüyorum. 
Halen onların birçok-
ları sadece kayıtlarda 
bulunmaktadır, pek bir 
faaliyet yürütmüyorlar. 
Bu kuruluşların acil 
olarak canlandırılması 
ve aktif faaliyete geç-
meleri gerekmektedir. 
Bu bağlamda Türk dili 
Öğretmenleri Derneği-
nin kurulmasını candan 
kutluyorum. Yolunuz 
açık olsun, Sizlere bol 
bol başarılar kardeşler! 
Ben bu derneği mü-
kemmel bir sivil örgüt 
olarak da algılıyorum. 
Eminim ki, o çocukları-
mızın bilgili ve terbiyeli, 
ülkemizin onurlu vatan-
daşları olarak yetişme-
lerine büyük katkılarını 
verecektir. 

Doç.Dr. Kasim Yunus
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Resmiye MÜMÜN

Ressam Seyfi Halilov, Ardino’da yetenekli 15 genç yetiştiriyor
Kırcaali bölgesinin seçkin 

Türkçe öğretmenlerinden 
Sey f i  Ha l i l ov,  aynı 
zamanda ressam olarak 
da tanınıyor. Kırcaali 
Haber gazetesine Hint 
ağacından örme esnek 
pano üzerine çizdiği 
Şey tan Köprüsü’nün 
resmini hediye ederek, 
h o ş  sü r p r i z  yap t ı , 
Anadili Türkçe eğitimine 
20 yılını adadığını, bu 
eğitim yılında ise Ardino 
(Eğridere) “Hristo Botev” 
İlkokulunda belletmen 
o l du ğ unu  aç ı k l ad ı . 
Çünkü çalıştığı okulda 
artık Türkçe okunmuyor. 
Öğretmene göre, 1. 
s ın ı f  ö ğ renc i l e r in in 
“Vasil Levski” Lisesine 
yönlendirilmesi, çalıştığı 
o k u l d a  T ü r k ç e n i n 
okutulmamasına sebep 
olmuştur.  Ardino’da bu 
eğitim yılından itibaren 
A n a d i l i  T ü r k ç e n i n 
okunmamasına  ç ok 
üzü l dü ğ ünü  ve  ne 
pahasına olursa olsun, 
çocuk lar ın Anadi l in i 

okumaları gerektiğini 
savundu. 
15 Nisan 1955 yılında 

Doğu Rodoplar ’ın en 
yüksek tepesi Aladağ’ın 
etek ler inde bulunan 
Ardino’nun Mak (Mıkmul) 
k ö y ü n d e  d ü n y a y a 
geldi. Köyünde bitirdiği 
i lköğretim okulundan 
sonra  1975 y ı l ında 
Kırcaali Tarım Lisesini 

ikmal etti. 1995 yılında 
K ı r c a a l i  Ö ğ r e t m e n 
E n s t i t ü s ü  Tü r k ç e , 
Fransızca ve Resim 
Bölümü mezuniyetinden 
sonra, iki yıl da ilkokul 
öğretmeni için okudu. 
2000 yılında Şumnu 
Ünivers i tes i  Türkçe 
Bö lümü’nde yüksek 
eğitim gördü ve Türkoloji 
üzere mastır derecesini 

kazandı. 
S e y f i  H a l i l o v , 

çocuk luğundan ber i 
resim yaptığını açıkladı. 
5-6.sınıflarda iken çizdiği 
resimlere öğretmenlerinin 
ala not verdikleri hala 
hafızasında. Sonraları 
onun resim hocaları 
kend is in i  ge leceğ in 
ressamı olarak görmüşler. 
Fakat o zaman yetenekli 
çocukların geliştirilmesi 
i ç i n  g ü n ü m ü z d e k i 
şartların olmadığından 
dolayı, daha çok kendi 
kend in i  bu  a landa 
geliştirme amacıyla çaba 
sarf ettiğini dile getirdi. 
Daha sonra da Öğretmen 
Enstitüsünde resim üzere 
aldığı pedagojik eğitim, 
ressamlık açısından 
k e n d i s i n e  f a y d a l ı 
olduğunu ifade etti. 
1981 yılında Kırcaali’de 

d ü z e n l e n e n  k a r m a 
sergide, bölgenin resim 
ustalarıyla birlikte yer 
a l a r ak ,  r e s s am l ı ğ a 
yönelik ciddi bir adım 
atmıştır. Son yıllarda 
Ardino’da yapılan üç 
karma sergide yer alarak 
resimleri sanatseverlere 
gösterilmiştir.
1981-1990 yılları arasında 

Ard ino’nun S intçets 
köy ü n d e  m u h t a r l ı k 
yapmıştır. O dönemde, 
aldığı siparişler üzere, 
serbest zamanlarında 
resim yapmaya devam 
etmiş. Daha çok Kırcaali 
bölgesinden aydın kişiler 
resim ve pankar t lar 
yapmasını istemişler. 
1991 y ı l ında,  yan i 

dem o k r as i ye  g e ç i ş 
sürecinin başlarında, lise 
tahsilli olarak Kroyaçevo 
k ö y ü n d e  T ü r k ç e 
öğretmeni tayin edilmiş, 
er tesi yıl ise Kırcaali 
Öğretmen Enstitüsünde 
açılan Türkçe Bölümünde 
okumaya başlamıştır. 

Sey f i  Hali lov, “Vasi l 
Levski” Lisesinde 2 yıl 
1-8.sınıf öğrencilerine 
ders vermiş, 17 yıldan 
beri de Ardino “Hristo 
B o tev ”  İ l koku lunda 
Türkçe öğretmenl iğ i 
yapmıştır. Çalışmalarında 
i lkokul öğrenciler inin 
defterlerine not yerine 
b i rer  res im ç izerek 
Türkçe’yi öğrenmelerini 
teşvik ettiğini açıkladı. 
Seyfi Halilov, Mehmet 

Dikme’nin Ardino Belediye 
Başkanı olduğu dönemde 
B e l e d i y e  B a ş k a n 
Yardımcısı görevinde de 
bulunmuştur. Ressam, 
daha çok sipariş üzere 
resim yaptığı için davet 
edildiği birçok karma 
sergilere katılmadığını 
vurguladı. Bugüne kadar 
500’e yakın resim siparişi 
yerine getirdiğini belirtti. 
Dünyanın her yerinden 
gelen turistlerden başka, 
Türkiyeli iş adamları, 
Türkiye’ye göç etmiş ve 
sıla hasretiyle yaşayan 
h e m ş e r i l e r i n d e n 
b i r ç o k l a r ı ,  A r d i n o 
yöresinin güzelliklerini, 
d o ğ u p  b ü y ü d ü ğ ü 
yer le r i  kend is inden 
çizmesini istemişler. Son 
siparişlerinden biri, geçen 
yıl  Bir leşik Amer ika 
Devletleri’nden buraya 
misaf ir l iğe gelen bir 
ailenin istediği tablodur. 
Seyfi Halilov, resimlerinde 

Ardino’nun tarihi yerlerini 
ve özel l ik le Şey tan 
Köprüsünü, doğanın 
güzelliklerini, Rodopların 
mimari yapı özelliklerini 
ve Rodop insanını ön 
plana çıkarmaya çalışıyor. 
Tab lo lar ı  daha çok 
peyzajlar, natürmortlar 
ve portrelerden ibaret. 
Resim malzemesi olarak 
yağlı boya kullanıyor. 
Eline ilk defa fırçayı lise 
yıllarında almıştır. 
Seyfi Halilov, 6 yıldan 

beri Ardino “Rodopska 
İskra” /Rodop Kıvılcımı/ 
Halk Kültür Merkezinde 
15 yetenekli çocuğa resim 
eğitimi vermekte. Ardino 
Kültür Merkezi’nin 90. 
kuruluş yılı münasebetiyle 
düzenlenen sergide, 
bu çocukların resimleri 
gösterilmiştir. Yine bu 
vesileyle düzenlenen 
karma sergide Seyf i 
Hal i lov ’un resimler i , 
Kamber Kamber ve Hristo 
ile Angel Bankov’ların 
eser le r i y le  beraber 
sergilendi. 
Seyfi Halilov, Kırcaali’de 

yaşadığı son 10 yılda 
yerli ressamlarla kurduğu 
dostluk sayesinde çok 

b i lg i  edinme f ı rsat ı 
bulduğunu ifade etti. 
Onların arasından Hristo 
Gaberov ve Momçilgradlı 
K a m b e r  K a m b e r ’ i n 
kendisine ressamlığın 
inceliklerini öğrettiklerini 
kaydederek ,  on la ra 
teşekkürler ini sundu. 
Her yaratıcının olduğu 
gibi, hayatı boyunca 
ressamlığı öğrenmeye 
d e v a m  e d e c e ğ i n i 
vurgu ladı.  Ressam, 
her yaratıcının kendine 
has tarzı olduğu gibi, 
onların deneyiminden 
faydalanarak, kendisinin 
de resim yapma tarzını 
yaratmaya çalıştığını 
belirtti.
Seyfi Halilov, Kırcaali’de 

yardıma muhtaç kişilere ve 
engellilere hizmet sunan 
“Dobrolübie” Derneği’nin 
düzenlediği hayırseverlik 
kampanyasına bağışladığı 
resimlerle katıldığı gibi, 
bu tür girişimlere icabet 
ettiğini açıkladı. 
Seyfi Halilov, Bulgar 

r e s s am la r ından  e n 
çok Vladimir Dimitrov 
Maystora’nın, dünyaca 
ünlü ressamlardan ise 
Van Gog’un yapıtlarını 
beğendiğini belirtti. 
Ressam, kalem fırçayla 

yarattığı eserlerle çeşitli 
bakış açılarından doğanın 
ne kadar güzel olduğunu 
göstermeye çalışmakta. 
Bunu gerek kullandığı 
r e nk  ze n g i n l i ğ i y l e , 
gerekse kendi yarattığı 
tarzla başarmaktadır. 
Seyfi Halilov, bu yıldan 

itibaren mayıs haziran 
aylarında Ardino Kültür 
Merkezi’nin bölgeden 
ve misafir ressamların 
k a t ı l a c a ğ ı  a t ö l y e 
düzen leyeceğ in i  ve 
çizilen resimlerin yer 
alacağı özel sergi salonu 
açılacağını bildirdi. Resim 
atölyesine kendisinin 
yanı sıra, yetiştirdiği 
genç ressamların da 
katılacaklarını açıkladı. 
Seyfi Halilov, 2012 yılında 

A rd ino’da,  bö lgenin 
güzelliklerini tanıtan ilk 
kişisel sergisini açmayı 
düşünüyor. 
Sanat yolunda ailesinin 

en zor  zamanlarda 
bi le kendisini daima 
desteklediğini paylaşan 
ressam, babasının da 
resim yapma yeteneğine 
sahip olduğunu, fakat 
b u  y ö n d e  ke n d i n i 
geliştirmediğini söyledi. 
Seyfi Halilov iki erkek 
çocuk babasıdır, bir 
toruna sahiptir. 

Rodoplar’ın güreş makinası pehlivan 
yetiştirmeye devam ediyor

Stoykov birinci olur-
ken, Dimitrovgrat takı-
mından Delço Neyçev 
ve Nikolay Skenderov 
da üçüncü oldular. Di-
ğer güreşçilerimiz ilk 
üçe giremediler.
Ev sahibi takımdan 

Enço Gajev 59 ki-
loda şampiyon olup 
turnuvanın en teknik 
güreşçisi seçildi.
Şampiyonanın baş-

hakemi İvan Radkov 
olurken genel sekre-
terliğini de Ali Pırış-
molla yaptı.
Her yıl bu şampiyo-

nadan birinci ve birin-
cilikler kazanan ça-
lıştırıcı Aydın Rufat’ın 
pehlivanları Sofya’ya 
ÇSKA ve Levski’ye 
geldiklerinde şam-
piyonluk unvanlarını 
koruyamıyor ve kari-
yerlerinde ciddi düşüş 
görülüyor! Bu durum 
hem Aycan hem Bay-
ram hem de Serkan 
için geçerli. 

H ASA N  A Z İ S ’ E 
ZİYARET

Her yıl olduğu gibi 
ve artık gelenek hali-
ne gelen bir olay bu 
yıl da yaşandı. Son 
yıllarda ata sporumuz 
güreşin bölgemizde 
yeniden canlanması-
na ve ülke genelinde 
makine haline gelme-
sinde en büyük katkı-
yı sağlayan belediye 
başkanı Hasan Azis 
minik pehlivanları 
makamında kabul 
etti, sonra da beledi-
yenin kafeteryasında 
ağırladı. Burada ufak 

bir konuşma yapan 
Hasan Azis, güreşçi-
lerin ulaşmış oldukla-
rı başarılardan gurur 
duyduğunu, her yıl 
insanlarımızı şam-
piyonluklarla mutlu 
ettiklerinden dolayı 
başta kulüp başkanı 
Velattin Veli’ye, bu 
güzide çocuklarımızı 
çalıştırdığı ve şam-
piyonluklara doğru 
taşıdığı için çalıştırıcı 
Aydın Rufat’a ve tabi 
ki pehlivanlara başta 
kendi adına, sonra da 
çalışma arkadaşları 
ve Kırcaaliler adına 
teşekkür etti. 

1. sayfadan devam
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Resmiye MÜMÜN

Kadınlar Gününde Kırcaaliler, sevdiği kadınlara çiçek almayı unutmadılar
B i r l e ş m i ş  M i l l e t l e r 

Genel Kurulunun 1977 
yılında aldığı kararla 8 
Mart’ın Dünya Kadınlar 
Günü olarak kutlanması 
d o l a y ı s ı y l a  b u g ü n 
Kırcaali’nin sokaklarında 
sık sık el inde ç içek 
olan insanları görmek 
mümkündü.  Yaş l ıs ı , 
genci sevdiği ve saydığı 
kadınlara çiçek almak 
için çiçekçi dükkanları ve 
yoğun trafik olan yerlerde 
açılan sergiler önünde 
oluşan sıraya diziliyordu. 
U c u z  o l d u ğ u  i ç i n 
genellikle karanfiller tercih 
edilse de, diğer çiçekleri 
seçenler de vardı. Çoğu 

insanlar bir çiçek alırken, 
bazıları da birkaç karanfil 
veya bir demetle evine 

yollanıyorlardı. Ara sıra 
sayısı 10-20 arası değişen 
çiçek alan erkeklere de 

rastlanıyordu. Kırcaali’nin 
Şiroko Pole /Sürmenler/ 
k ö y ü n d e  y a ş a y a n 
34 yaşındaki Cengiz 
Fahrettin, eşi Güsüm’e 
aldığı karanfili hediye 
ederken, “İki yıldır evliyiz. 
Geçen yıl  8 Mar t ’ ta 
Güsüm’e gül vermiştim. 
Onu çok seviyorum. 
Benimle evlenerek, beni 
mutlu et t iği iç in ona 
minnettarım” diye ifade 
etti. Cengiz, “Hepimizi 
dünyaya  b i r  kad ın 
getirdi” diyerek, Kadınlar 
Gününde annesine çiçek 
almayı hiç unutmadığını 
belirtti. Annenin en kutsal 
varlık olduğu için böyle bir 

günde mutlaka sayılması 
gerektiğini savundu. Bu 
yıl bir de yakın komşusu 
Cemile Hanıma bir çiçek 
a lan Cengiz,  “Yı lda 
bir gün hayatımızdaki 
kadın lara sevgimiz i , 
saygımızı gösteriyoruz. 
Aslında bunun ille de 
8 Mart ’ta olması şart 
değil. Başka günlerde 
de sevdiklerimize güzel 
süprizler yapabiliriz. Ben 
mese la bahçemizde 
çiçekler açtığı zaman 
aklıma estikçe demetler 
yapıp,  eş im i  mut lu 
etmesini biliyorum” diye 
sözlerine ekledi. Dünya 
Kadınlar Gününü genelde 
d ı ş a r ıda  b i r  ye rde 
kutlayan çiftin bu akşam 
ne yapacaklarına dair 
karar almadığı anlaşıldı. 
Güsüm’e eşinden başka, 

yak ın  ko m şusu  4 6 
yaşındaki Recep Mümün 
de bugün bir çiçek sundu. 
El inde b i rçok ç içek 
bulunan adam, diğer yakın 
komşuların hanımlarını da 
sevindireceğini paylaştı. 
Aynı şekilde eşinin yanı 

sıra komşusu Cengiz 
Fahrettin’den de çiçek 
alan Cemile Mümün, 
bugün Şiroko Pole’ye 
vardıklarında her yıl 
olduğu gibi oğlu Altınay 
ve diğer yakın komşuları 

tarafından da sürpriz 
o lmasını  bek lediğ in i 
pay laş t ı .  “H isarska” 
sokağ ında  yaşayan 
komşuların 8 Mar t ’ta 
birbirlerinin hanımlarına 
ç içek vererek saygı 
göstermelerinin gelenek 
haline geldiği or taya 
çıktı. Cemile Hanım, 
Kadınlar Gününü genelde 
bir komşuda toplanarak 
kutladıklarını açıkladı. 
Bu akşam Şiroko Pole 
kadın lar ının 8 Mar t 
gününü Halk Kül tür 
Merkezi ve Okumaevinin 
salonunda bir araya 
gelerek hep beraber 
kutlayacakları belli oldu. 
Kırcaali “Dr. Atanas 

Dafovski” Çok prof illi 
Aktif Tedavi Hastanesinin 
A n e s t e z i y o l o j i  v e 
Reanimasyon Tedavi 
Bölümü Başkanı Dr. Petar 
Bahçeciev bugün beraber 
çalıştığı hemşirelerin ve 
meslektaşlarının Kadınlar 
Gününü kutlamak için 
20 beyaz karanfil aldı. 
Dr. Bahçeciev, “Bence 
her kadın anne olmalı, 
dünyaya  b i r  i n s a n 
getirmeli. Bu yüzden 
rengarenk değil, beyaz 
çiçek aldım” dedi. Hekimin 
eşi için ise mavi zümbüller 
aldığı ortaya çıktı. 

Büyükelçi İsmail Aramaz ve Filibe Başkonsolosu 
Ramis Şen Ardino’yu ziyaret ettiler

Türkiye Cumhuriyeti 
Sofya Büyükelçisi İs-
mail Aramaz ve Filibe 
Başkonsolosu Ra-
mis Şen 8 Mart günü 
Ardino’yu (Eğridere) 
ziyaret ettiler. Değer-
li  misafirler Belediye 
Başkanı Resmi Murat 
tarafından karşılandı, 
Samimi geçen görüş-
melerin ardından ko-
nuklar, Dünya Kadınlar 

Günü münasebetiyle 
düzenlenen etkinliğe 
katıldılar.  
Ardino Belediye Baş-

kanı Resmi Murat ve 
Belediye Meclis Baş-
kanı Sezgin İbramov, 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü vesilesiyle “Per-
la” restoranında Ardi-
nolu kadınları için özel 
bir resepsiyon düzen-
lediler. Türkiye Cumhu-
riyeti Sofya Büykelçisi 

İsmail Aramaz ve Filibe 
Başkonsolosu Ramis 
Şen de kutlama töre-
ninin özel konuklarydi. 
Başkan Resmi Murat, 
kadınların bayramını 
kutlarken, mutlu, se-
vilen ve değer verilen 
olmalarını diledi, re-
sepsiyona katılan her 
kadına bir karamfil he-
diye etti. Başkan Mu-
rat yaptığı selamlama 

konuşmasında, “Güzel 
kasabamızda yaşam 
şartlarını daha da iyi-
leştirmek ümidiyle sizin 
her ihtiyacınıza karşılık 
vermeye çalışacağım” 
dedi. 
Büyükelçi İsmail Ara-

maz, tüm kadınlara 
Bulgarca olarak, “8 
Mart gününüz kutlu ol-
sun!” dedi ve katılım-
cıların bol alkışlarını 
kazandı.

 Sayın Aramaz, 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Gününde Ardino’yu zi-
yaret etmesinden son 
derece mutluluk duy-
duğunu ifade etti. 
Resepsiyona gelen 

tüm kadınlar adına Kra-
simira Hacieva Resmi 
Murat’ın gösterdiği ilgi 
ve değer için teşekkür-
lerini sundu. Kendisi-
ne sağlıklı, hep böyle 

güler yüzlü ve özverili 
oğul, eş, baba, dost 
ve Ardino Belediyesi-
nin yöneticisi olmaya 
devam etmesi temen-
nilerinde bulundu.
“Hristo Botev” İlko-

kulundan bir grup öğ-
renci, şiir ve müzikten 
oluşan kısa bir prog-
ram sunarak, etkinlik-
te bulunan kadınların 
bayramını kutladılar. 
      
      

   Güner ŞÜKRÜ

lar Gününüz kutlu olsun! 
Siz tüm Kırcaali’nin ana-
larısınız. Özellikle böyle 
günlerde ilgi görmeye 
en çok ihtiyaç duyuyor-
sunuz. Kadınlar Günü, 
daha çok Anneler Günü 
olarak bilindiği için diğer 
bayramlara kıyasla aile 
içinde kutlanan, kutsal 
bir gündür. Sizleri an-
nelerimiz, ninelerimiz, 
ablalarımız ve diğer 
kendimize yakın gör-
düğümüz kadınlar gibi 
bildiğimiz için bu özel 
günde bir aile gibi bir 
araya gelerek, hep be-
faber kutlamak istedik. 
Tabii ki, sadece böyle 
günlerde değil, her gün 
ilgi görmeyi hakediyor-
sunuz. Başka günlerde 
de beraber olacağımıza 
inanıyorum” dedi. 

Gençler, kadınlara 
verdikleri karanfillerden 
başka, Huzurevi sakin-
leri için getirdikleri mey-
veleri de sundular. 

Daha sonra gazete-
ciler önünde Marina 
Kireva, Huzurevinde şu 
anda 29 yaşlının hizmet 
gördüğünü bildirdi. On-

HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İlçe Teşkilatı, 
Huzurevi kadınlarını sevindirdi

ların yarısın erkek, yarı-
sının kadın. 

Kireva, “Yaşlı insanlar 
ilgi odağı olmayı sevi-
yorlar. Bu tür jestlerin 
sadece bayram müna-
sebetiyle değil, bir ma-
nasız da yapılması iyi 
olur. Kadınlar Gününde 
bu kadar genç erkek ta-
rafından ziyaret edilip, 
çiçek almaları yaşlıları 
çok mutlu etti. Böyle 
ziyaretlerin devam ede-
ceğini umuyoruz” diye 
paylaştı. 

Kırcaali Haber Gaze-
tesi için Kadir Musta-
fov, “Huzurevini ilk defa 
ziraret etsek de, bu tür 
girişimlerde ilk defa 
bulunmuyoruz. Geçen 

sene yılbaşından önce 
engelli çocukların eğitim 
gördüğü “Petır Beron “ 
okulunu, daha sonra ise 
Çocuk Bakımevini ziya-
ret ettik. Artık iki yıldır 
sürdürdüğümüz bu tür 
inisyatifleri devam ettirip, 
gelenek haline getirmeyi 
düşünüyoruz. Spor faa-
liyetlerimizin yanı sıra, 
sosyal aktivitelerde bu-
lunmak bizim için çok 
önemli” diye belirtti. 

HÖH partisinin genç 
etkin üyesi, “Kırcaali Ha-
ber Gazetesi aracılığıyla 
HÖH Gençlik Kolları Kır-
caali İlçe Teşkilatı adına 
tüm kadınların bayramı-
nı tebrik etmek istiyo-
rum” diye ifade etti. 

1. sayfadan devam
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Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz Şumen’i ziyaret etti
Türkiye’nin Sofya Bü-

yükelçisi İsmail Aramaz 
Şumen /Şumnu/ Bele-
diye Başkanı Krasimir 
Kostov’un özel daveti 
üzerine Şumen’i ziya-
ret etti. Büyükelçi İsma-
il Aramaz’a Türkiye’nin 
Burgas Başkonsolosu 
Cem Ulusoy ve elçilik 
ikinci sekreteri Süheybi 
Ünal eşlik ettiler. Bele-
diye Başkanı Krasimir 
Kostov misafirlerle bir 
süre görüştükten sonra 
ortaklaşa basın toplan-
tısı düzenlediler. 
Basın toplantısın-

da, Büyükelçi İsmail 
Aramaz'ın yaptığı açık-
lamalarda Şumen böl-

gesine yatırım yapıl-
ması gerektiğini, çünkü 
bölgenin yatırıma çok 

ihtiyaç duyduğu ve ya-
tırım için çok müsait 
olduğunu belirtti. İs-

mail Aramaz ayrıca, şu 
anda dünyada sıkıntısı 
çekilen ekonomik krizin 

haliyle Bulgaristan’ı da 
etkilediğini, fakat buna 
rağmen ülke ekonomi-
sinin az da olsa büyü-
me kaydettiğine dikkat 
çekerken, Bulgaristan’a 
yatırım yapmanın her-
kese ciddi katkı sağla-
yacağını belirtti.
Bilindiği üzere, Şumen 

bölgesindeki işsizliğin 
ciddi boyutlarda olması 
göz önünde bulundu-
rulduğunda yapılacak 
yatırımların bölgedeki 
ekonomik sorunların 
çözümüne ve işsizliğe 
çare olacağı kaydedil-
di. Basın toplantısında 
Bulgaristan’ın en büyük 
camisi olan Tombul ca-

miine ve Razgrad’daki 
İbrahim Paşa Camii-
nin de tamirlerine Bul-
garistan hükümeti ile 
anlaşma sağlanması 
durumunda hemen 
başlanabileceği duyu-
ruldu. Büyükelçi İsmail 
Aramaz, Bulgaristan’a 
Türkiye işadamlarının 
yatırım yapmaları konu-
sunda ellerinden gelen 
her türlü desteği vere-
ceklerinin altını çizdi.
Basın toplantısının 

ardından misafirler Şu-
men Tombul Camiini ve 
şu anda inşa edilmekte 
olan Endüstri Parkına 
da ziyarette bulundu-
lar.

Mali krizin etkisiyle fakirlik oranı %2 artış gösteriyor
Dünya Bankası ve Açık 

Toplum Enstitüsünün yap-
tığı bir araştırma Şubat 
2010 tarihinden 2011 yı-
lına kadar Bulgaristan’da 
fakirliğin %2 oranında 
arttığını gösteriyor. Mali 
ve ekonomik krizden do-
layı yükselen işsizliğin 
ve azalan gelirlerin daha 
çok şehirlerdeki nüfusun 
üzerinde etki gösterdiği 
belirtilmektedir. 

2009-2010 yılında baş 
gösteren küresel ekono-
mik kriz Bulgaristan’da 
aileler genel olarak iş pi-
yasası, yükselen işsizlik 
seviyesi ve azaltılan iş 
saatleri ile etkilenmiştir. 

Dünya Bankasının ra-
porunda, krizin gayri safi 
yurtiçi hasılasının oldukça 
düşmesine sebep olması-

na rağmen Bulgaristan’ın 
insanları yaşam standar-
dına vuracağı en ağır so-
nuçları azaltmayı başar-
dığı yazmaktadır. Bunun 
hükümet tarafından yü-
rütülen sosyal güvenliğe 
yönelik uyumlu politika 
sayesinde mümkün oldu-

ğu belirtilmektedir. 
2 400 hanenin katıldığı 

araştırmadan elde edilen 
veriler, insanların krizin 
etkisini başlıca istihdam 
ve gelir bakımından his-
settiklerini ortaya çıkar-
mıştır. Aynı zamanda ai-
leler, yiyecek, önlem alıcı 

bakım, bakım ve eğitim 
harçlarını azaltmışlardır.

Bulgaristan vatandaşları 
düşen gelirleri daha faz-
la çalışarak telafie etme 
stratejisi uygulamaya baş-
lamışlardır. Fakat bunu 
yapmayı ancak yüksek 
eğitimli kişiler başarabil-
miştir. Raporda, krizin 
Bulgaristan’da fakirlilik 
profilini kim ne değiştir-
mediği belirtilmiştir. 

Fakirlilik riski en büyük 
boyutta erkeğin işsiz ol-
duğu hanelerde, eğitimsiz 
kişilerin bulunduğu hane-
lerde, tek başına çocuğu-
nu büyüten annelerin ai-
lelerinde ve çok çocuklu 
ailelerde görülüyor. 

           Kırcaali Haber

Merve’ye yardım edelim!
Ardino (Eğridere) Belediyesi, belediyenin resmi si-

tesinde bir ilanla duyarlı vatandaşlara yardım çağrı-
sında bulundu. Beş aylık Merve Cebir’e yurt dışında 
acilen ilik nakli yapılması gerektiği ve ailesinin 200 
000 avro maliyetindeki bu ameliyatı karşılamaya 
imkanı olmadığından dolayı duyarlı vatandaşların 
imkanları dahilinde yardım etmeleri çağrısında bulu-
nulmuştur. Yapılacak her yardım, bebeğin hayatının 
kurtulmasına sebep olabileceği belirtilmiştir. 

Merve’ye yardım etmek isteyenler, her hangi bir 
mobil operatöründen 17 777 numaraya 1.20 leva 
fiyatında “DMS MERVE” içerikli SMS göndererek 
bunu yapabilirler. 

Ayrıca leva olarak para bağışında bulunmak is-
teyenler, Camal Cebir’in açtığı IBAN: BG08 STSA 
9300 0020 1110 53, BIC: STSABGSF banka hesabı-
na para yatırabilirler. Avro bağışlamak isteyenler ise, 
Merve Cebir adına açılan BG72 PRCB 9230 1439 
8406 17, BIC: PRCBBGSF hesabına yatırabilirler.

Yardım kampanyası girişimcileri, yardımseverlere 
önceden teşekkürlerini sunarken, ameliyattan son-
rası yapılan tüm ödemeleri belgelerle kanıtlayacak-
larını söylüyorlar. 

Eski Güreş Şampiyonu 
Harasimov Öldürüldü

Bulgaristan'ın ünlü grekoromen güreş şampi-
yonlarından Yordan Harasimov'un (52), Varna 
kentinde düzenlenen suikast sonucu hayatını 
kaybettiği bildirildi.

Varna'nın en büyük salyangoz tüccarı olarak ta-
nınan Harasimov'un otomobilinin şoför koltuğunun 
altına konulan güçlü bir bombanın, araç hareket 
halindeyken uzaktan kumandayla patlatıldığı be-
lirtildi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, kent merkezindeki bir 
kavşaktan geçerken havaya uçurulan aracı kulla-
nan Harasimov'un olay yerinde öldüğünü bildirdi. 
Çevrede başka insan ve araçların olmaması ne-
deniyle, patlamada Harasimov dışında kimsenin 
zarar görmediği kaydedildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, sui-
kastle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Uzun yıllar boyunca Varna'daki "Lokomotiv 93" 
güreş kulübünün genel başkanlığını yapan Yor-
dan Harasimov, kariyerine iş adamı olarak devam 
etmişti.

Eski Ajan 12 Büyükelçi Merkeze Geri Çekildi
Bulgar istan Cum-

hurbaşkanı Rosen 
Plevneliev komünizm 
döneminde ajanlık 
yaptıkları açıklanan 
39 büyükelçiden görev 
süreleri dolan 12'sinin 
merkeze geri çekilme-
siyle ilgili kararnameleri 
imzaladı.
Resmi Gazete'de ya-

yınlanan kararname-
lere göre, Yunanistan, 
Bosna Hersek, Arna-
vutluk, Macaristan, 
Kuveyt, Sırbistan, Lük-
semburg, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Hollanda, 
Çin, İtalya ve Malta 
büyükelçileri merkeze 

geri çekildi.
Geri çekilen büyü-

kelçilerin 11'inin görev 
süresini tamamlandı-
ğı, 69 yaşındaki Mal-
ta Büyükelçisi Nikola 
Kaludov'un da emeklili-
ğe ayrılacağı bildirildi.
Bulgaristan'ın Holan-

da Büyükelçisi Zlatin 
Trıpkov, Sırbistan Bü-
yükelçisi Georgi Di-
mitrov ve Yunanistan 
Büyükelçisi Andrey 
Karaslavov Dışişleri 
Bakanı Nikolay Mla-
denov tarafından "top-
lantıya katılmak" ge-
rekçesiyle daha önce 
Bulgaristan'a geri çağ-

rılmış ancak bir daha 
görev yeri olan ülkelere 
dönmelerine izin veril-
memişti.
Parlamento kararı ile 

kurulan, üst düzey dev-
let bürokratlarının dos-

yalarını araştıran Dev-
let Komisyonu geçen 
yıl, halen görevde bu-
lunan 39 büyükelçinin 
komünizm döneminde 
ajanlık yaptıklarını be-
lirlemişti.
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İslam Din Dersi okuyan öğrenciler, 1. devreyi başarıyla tamamladılar
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftülüğü Eğitim Daire 
Başkanlığından, 2011-2012 
eğitim-öğretim yılının birin-
ci devresini İslam Din Dersi 
okuyan öğrencilerin başa-
rıyla tamamladıkları bildirildi. 
İslam Din Dersi, Bulgaristan 
genelinde 7 bölge müftülüğü 
çapında 28 yerleşim yerin-
de okunmaktadır. Toplam 3 
372 öğrenci 23 hocadan İs-
lam dinini öğreniyorlar. 113 
öğrenci grubu, İslam Dini 
dersini zorunlu seçmeli ders 
(ZİP) olarak, 81 grup öğren-
ci ise serbest seçmeli dersi 
(SİP) olarak okuyorlar. Böy-
lece Bulgaristan’da okullarda 
toplam 194 grupta öğrenciler 
İslam Dinini okudukları açık-
landı.
ZİP ders saatlerinin ücreti 

yerleşim yerinin bağlı olduğu 

Belediye tarafından finanse 
edilirken, SİP saatlerinin ma-
liyetini Başmüftülük tarafın-
dan karşılanmaktadır. 
Eğitim yılının birinci devre-

sinde İslam Dini öğretmenle-

rine Başmüftülük tarafından 
7 000 levanın üzerinde ücret 
ödediği bildirildi. İslam Dini 
Dersi, Pleven’in Kneja kasa-
basıyla Bejanovo köyünde, 
Haskovo’nun Silen köyünde, 

Pazarcık’ın Draginovo, Gra-
şevo, Sveta Petka, Krastava, 
Birkova ve Paşovi köylerinde, 
Blagoevgrad’ın Ognyanovo, 
Gorno Kraişte, Kraişte, Buko-
vo, Lıjnitsa, Breznitsa, Dolno 
Dryanovo, Debren, Ablanit-
sa, Babyak, Ortsevo, Kuzev 
ve Çereşovo köylerinde, Ru-
dozem ve Madan kasabala-
rında, Smolyan’ın Çepintsi ve 
Kısak köylerinde, Sofya’nın 
“Botunets” semptinde ve 
Krumovgrad’ın Strandjevo 
köyünde okunmaktadır. 
Bulgaristan Müslümanla-

rı Başmüftülüğü, İslam Dini 
Dersinin zorunlu seçmeli ders 
olarak daha çok yerleşim ye-
rinde okunmasını amaçlıyor. 
Başmüftülükten yapılan açık-
lamaya göre, “Çocuklarımız, 
iyi bir vatandaş, anne baba 
ve salih Müslüman olmaları 

için çoğumuza imkan sağ-
lanamadığı İslam Dinini ve 
değerlerini okuma ve hayat-
larında uygulama şansından 
yararlanmış olacaklardır” 
diye belirtildi.
Başmüftülükten, velilerin 

Allahu Teala’nın (c.c) hesa-
ba çekeceği bir borç olduğu-
nu unutmayarak, çocuklarına 
İslam Din Dersini okutturma-
ları çağrısında bulunuyorlar. 
Bu dersin belirli bir yerleşim 
yerinde okunması için ne ya-
pılması gerektiği hususunda 
Bölge Müftülüklerden bil-
gi alınması tavsiye ediliyor. 
Başmüftülükten, bazı zorluk-
lara rağmen çocuklara ödün 
vermeksizin İslam Dinini oku-
tan hocalara ve çocuklarına 
bu dersi okutturan velilere 
teşekkür sunuldu. 
                  Kırcaali Haber

Kırcaali Bölge Müftüsü: “İktidar, 
hapishanelerdeki Müslümanlara 

uygun koşullar yaratmıyor”
Kırcaali’de “Amerika Birleşik 

Devletlerinde (ABD) Dinler” 
başlığı altında bir konferans 
düzenlendi. Konferansa ka-
tılan Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, Bulgaristan 
cezaevlerindeki birçok Müslü-
man, Başmüftülük tarafından 
yayınlanan dini içerikli kitap-

lara erişemediğini ve hapis-
hanelerde İslam dini mensup-
larına uygun yaşam koşulları 
sağlanmadığını belirtti. Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, 
Amerika devletinin bu hususta 
tam aksine bir politika izledi-
ğini savundu. Amerikan ceza-
evlerinde İslam dini şartlarına 
uygun yiyecekler sunulduğu 
açıklandı. Her hafta hocalar 

cuma namazı için cezaevle-
rini ziyaret eder, Müslüman 
mahkûmlara da dini kitaplar 
sağlanmaktadır, diye açıkla-
dı. 
Etkinlik, Kırcaali ABD’nin 

Dostları Derneği, ABD Bü-
yükelçiliği ve Kırcaali Beledi-
yesi tarafından düzenlenen 

“Kırcaali’de ABD’nin Ayı” girişi-
mi çerçevesinde gerçekleşti. 
B e y h a n  M e h m e t , 

Chicago’daki bir Müslüman 
teşkilatı yerel basını sürekli 
takip etmekte ve İslam’a karşı 
herhangi bir yazı yayımlandı-
ğında anında tepki vermekte-
dir, diye açıkladı. 
Bölge müftüsü, Başmüftülük 

temsilcilerinden oluşan bir he-

yetle birlikte Capitolia’yı ziya-
ret ettiklerini ve orada cuma 
namazı kıldıklarını paylaştı. 
Bunun oradaki hutbelerden ve 
cuma namazlarından sorumlu 
olan Müslüman Encümenliğin 
aracılığıyla olduğu belirtildi. 
Beyhan Mehmet’in ifadesine 
göre, Amerikalılar sahip oldu-
ğu yüksek hayat standardını 
dini inanışla başarmışlardır. 
Müftü, istatistik verilere da-
yanarak, ABD’nin nüfusunun 
%85’i bir dini inanca sahip ol-
duğunu öne sürdü. 
Philadelphia Belediye Baş-

kanının her ay dini liderlerle 
görüştüğü dile getirildi. 
Bulgar Protestan Kilisesi pa-

pazı Hari Atanasov, ABD’de 
dini inanış açısından tam bir 
özgürlük ve yardımlaşma eği-
limi gözlendiğini söyledi. Din 
adamına göre, ABD’de 18 
Bulgar Protestan kilisesinin 
olduğunu, onlardan 3’ünün 
Chicago’da bulunmaktadır. 
Forumda ABD Büyükelçiliği 

Kültür Ataşesi Richard Dams-
tra resmi konuk olarak yer 
aldı. 
Konferanstan sonra Kırcaali 

ABD’nin Dostları Derneği’nin 
22. kuruluş yıldönümü vesi-
lesiyle Gradina restoranında 
bir resepsiyon düzenlendi. 
Resepsiyona konukların yanı 
sıra, derneğin kurucuları ve 
üyeleri katıldılar.
                  Kırcaali Haber

Selver nine 100 yaşını doldurdu
Momçilgrad kasabasında yaşayan Selver Ahmet Azis nine 100 

yaşını doldurdu. 10 Şubat 1912 tarihinde dünyaya gelen Selver 
nine, 6 çocuk annesi. Bugün 15 toruna, 21 torun çocuğuna ve bir 
torun torununa sahip. 

Babası Balkan Harbinde hayatını kaybetmiş. Bir yıl sonra anne-
sini de yitirmiş. Onu, Sedefçe ve Kos köylerinde yaşayan akraba-
ları büyütmüşler. 20 yaşında evlenip hane kurmuş. Oğlunun biri 
Bulgarlaştırma süreci sırasında Momçilgrad’ın Gruevo köyünde 
öldürülmüştür. Şimdi ona Momçilgrad’ta yaşayan oğlu Adem Re-
cep bakıyor. Ömrü boyunca Selver nine tütün tarlalarında çalışmış 
bir Rodop köylü kadını. 100 yaşındaki nine, hiçbir zaman alkol ve 
sigara kullanmamış, diyet yapmamıştır. 

Yüz yaşındaki ninenin doğum günü akrabaları ve dostları bir 
araya topladı. 

Yüzüncü yaş gününde Selver nineye Momçilgrad Belediye Mec-
lis Başkanı Müh. Sunay Hasan, Belediye Başkan Yardımcısı Erol 
Mehmet ve Belediye Genel Sekreteri Bahattin Ahmedov sıcak 
tutan bir örtü ve biraz da para hediyesinde bulundular. 

Avrupa Konseyi Bulgaristan'ı uyardı
Avrupa Konseyi, baskı ve asimilasyon süreciyle birlikte zorla 

göçe zorlanan Türk azınlığın hak edilmiş sosyal güvenlik haklarının 
iadesi konusunda Bulgaristan yönetimini uyardı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Thomas Hammarberg, 
Bulgaristan'daki azınlığın sorunlarıyla ilgili kaleme aldığı son ra-
porda, Bulgaristan'dan geçmişte zorla göçe zorlanan Türk azınlı-
ğın sosyal ve güvenlik haklarına önemle dikkati çekti.

Bulgaristan parlamentosunun 11 Ocak 2012 tarihinde aldığı 
kararla, Türklere yönelik zorla asimilasyon sürecini kınamasının 
memnunlukla karşılandığı ifade edilen raporda, bu uygulamalar-
dan mağdur olanların haklarının tesis edilmesi istendi.

Raporda özellikle Türkiye'ye göçe zorlanmış kişilerin emeklilik, 
prim ve ikramiye gibi sosyal haklarının tesis edilmesi istendi. 
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T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen: “Türk işadamlarının 
Bulgaristan’da yatırım yapmasını teşvik ediyoruz”

-Bulgaristan Hükümeti yeşil 
pasaport sahibi Türk Vatan-
daşları için vize uygulaması-
nı kaldırdı, bu uygulama ikili 
ticari ilişkileri teşvik edecek 
mi? 

-Bulgaristan Hükümeti 25 
Ocak 2012 tarihinde Schengen 
vizesine sahip yabancıların ve 
hususi pasaport (yeşil pasa-
port) sahibi Türk vatandaşları-
nın Bulgaristan’a vizesiz olarak 
giriş yapabilmeleri yönünde 
karar aldı. Böylelikle Schengen 
vizesine sahip Türk vatandaş-
ları 31 Ocak 2012 tarihinden 
itibaren Bulgaristan’ı ziyaret 
edebilmektedir. Hususi pasa-
port (yeşil pasaport) sahibi Türk 
vatandaşları için uygulamanın 
da yakında başlaması beklen-
mektedir. 

Bulgaristan Hükümeti’nin 25 
Ocak tarihli kararının ekonomik 
perspektiften bakıldığında yerin-
de bir adım olduğunu, ikili ticari 
ilişkilerimize olumlu yansımaları 
olacağını düşünüyorum. 

Avrupa’nın içinde bulunduğu 
ekonomik kriz hepimizin ma-
lumudur. Buna rağmen, 2011 
yılında Türkiye yaklaşık % 9 
büyüme ile Çin’den sonra dün-
yada en hızlı büyüyen ekonomi 
olmuştur. Türk ekonomisi bu-
gün Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 
ise 15’nci büyük ekonomisidir. 
Türkiye ile Bulgaristan ara-
sındaki ticaret hacmi yaklaşık 
2,4 milyar Avro düzeyindedir. 
Bulgaristan’da yaklaşık 5 bin 
civarında Türk şirketi faaliyet 
göstermektedir. Bulgaristan’daki 
Türk yatırımları yaklaşık 1 
milyar Dolar düzeyindedir. 7 
bin Türk vatandaşı öğrenci 
Bulgaristan’da üniversite öğre-
nimi görmektedir. 

Bulgar Hükümetinin 25 Ocak 
tarihli kararının ikili ekonomik 
ilişkilerin yanı sıra turizm sek-
törünü de olumlu yönde etkile-
mesini ve Bulgaristan’ı ziyaret 
eden Türk turist sayısında artı-
şa yol açmasını bekliyorum.

Türkiye 2001 yılından beri Bul-
garistan vatandaşlarına yönelik 
son derece liberal bir vize reji-
mi uygulamaktadır. Bulgaristan 
vatandaşları 6 ay içerisinde 90 
güne kadar olan Türkiye’yi zi-
yaretlerinde vizeye ihtiyaç duy-
mamaktadır. Söz konusu liberal 
vize rejiminin de etkisiyle geç-
tiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon 
Bulgar turist Türkiye’yi ziyaret 
etmiştir. Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi 
ziyaret eden yabancı turist sayı-
sı ise 30 milyonu geçmiştir. 

- Filibe ve çevresinde yeni 
Türk yatırımlar öngörülmek-
te mi ve hangi Türk Şirketleri 
ilgi gösteriyor? 

- T ü r k  i ş a d a m l a r ı n ı n 
Bulgaristan’da yatırım yapma-
sını teşvik ediyoruz. Filibe’de 
Bulgar-Türk İşadamları Derneği 
mevcut olup, bu yönde çalışma-

lar yürütüyor. Filibe bölgesinde 
100 civarında Türk vatandaşı 
yatırımcı mevcuttur. Türk ya-
tırımı olan bir otelinin Filibe’de 
yakında açılışı yapılacaktır. 

- Ziyaretinde, Büyükelçi Sa-
yın İsmail Aramaz ve Filibe 
Belediye Başkanı Sayın İvan 
Totev, Filibe’ye daha fazla 
Türk turistin gelmesi için 
tur operatörler ile görüşme 
düzenlenmesi konusunda 
anlaşmışlardı. Bu konuda ne 
söyleyebilirsiniz? 

-Filibe Bulgaristan’ın en güzel 
şehirlerinden birisi olup, Türk 
turistler Filibe’ye ilgi göstermek-
tedir. Belediye Başkanı Sayın 
İvan Totev daha fazla yabancı 
turistin Filibe’yi ziyareti yönünde 
çaba göstermektedir. Büyükelçi 
Sayın İsmail Aramaz ziyaretin-
de Belediye Başkanı Sayın İvan 
Totev’e bu konudaki desteğimizi 
ifade etmiştir. Biz de daha fazla 
Türk turistin Filibe’yi ziyaretini 
arzu ediyoruz ve Belediye Baş-
kanı Totev ile işbirliği içerisinde 
bu yönde çaba gösteriyoruz. 
Başkonsolosluğumuz Filibe’deki 
tur operatörleri ile yakında bu 
konuda bir toplantı gerçekleş-
tirecektir.

-Neden Türk turistlerin sayı-
sı bu kadar az? 

-Küreselleşen bir dünyada tu-
ristlerin elindeki seçenekler çok 
fazla olduğu gibi küresel düzey-
de de rekabet mevcuttur. Bu iti-
barla, ülkeler yabancı turistleri 
çekebilmek için pek çok kolay-
lık ve imkan sunmaktadır. Böyle 
bir ortamda vize uygulamaları 
potansiyel turistleri caydıran bir 
etki yaratmaktadır. Bulgaristan 
Hükümeti’nin 25 Ocak tarihli 
kararının bu çerçevede olumlu 
bir adım olduğunu ve daha fazla 
Türk turisti Bulgaristan’ı ziyaret 
etme yönünde teşvik edeceğini 

düşünüyorum. Buna ilave ola-
rak, Bulgaristan’ın turizm potan-
siyelinin Türkiye’de daha fazla 
tanıtımının ve tur operatörü şir-
ketlerle bu konuda görüşmeler 
yapılmasının da yararlı olacağı-
nı düşünüyorum. 

-Türkler hangi destinasyon-
lara ilgi gösterirler? 

-Türk turistlerin, Pomporova, 
Bansko gibi kayak merkezlerini 
ayrıca termal tesislerin bulun-
duğu Velingrad, Devin, Hisar, 
Mineralni Bani, Pavel Banya’yı 
ziyaret ettiklerini biliyorum. Bun-
lara ilave olarak Burgaz bölge-
sindeki Karadeniz sahillerinin 
Türk turistlerinin ilgi gösterdiği 
destinasyonlar arasında ol-
duğunu biliyorum. Tabiatıyla, 
Bulgaristan’daki turizm potan-
siyeli bu yerlerle sınırlı değildir. 

- Filibe’de öğrenci sayısı kaç 
ve hangi bölümlerde öğrenim 

görüyorlar? Ne tür sorunlar 
ile karşılaşıyor bu öğrenciler 
ve Başkonsolosluğun yardı-
mını istiyorlar mı? 

-Filibe’de yaklaşık 2000 civa-
rında Türk vatandaşı öğrenci 
üniversite öğrenimi görmekte-
dir. Öğrenciler değişik bölüm-
lerde öğrenim görmektedir. 
Öğrenciler zaman zaman vize 
ve ikamet izni konusunda so-
runlarla karşılaşabilmektedir. 
Filibe’deki tüm üniversiteleri ayrı 
ayrı ziyaret ederek Türk vatan-
daşı öğrenciler ile toplantılar 
yaptım. Toplantılara, Rektörler, 
Rektör Yardımcıları, Dekanlar 
ve üniversitelerin yabancı öğ-
rencilerden sorumlu yetkilileri 
de katıldılar. Söz konusu top-
lantılar gerek Başkonsolosluğu-
muz, gerek üniversite yönetimi 
gerek Türk vatandaşı öğrenciler 
için son derece yararlı oldu. 

-Plovdiv ziyaretinde Sayın 
Büyükelçi Türk mezarlığının 
duvarı ile ilgili soruna değin-
di. İnşaatı ne zaman başlaya-
cak? 

-Filibe Belediyesi ve Filibe 
Bölge Müftülüğü ile birlikte 
Filibe’deki tarihi Türk-Müslüman 
Mezarlığının bakım ve onarımı 
konusunu ele alıyoruz. Bu ko-
nuda hazırlanan bir proje Fili-
be Müftülüğü tarafından Filibe 
Belediyesi’ne yakında sunu-
lacak. Proje Filibe Belediyesi 
tarafından uygun bulunduğu 
takdirde, Türkiye tarafından fi-
nanse edilecektir. 

- Türk dizileri şu anda 
Bulgaristan’da büyük ilgi 
görüyor. Milyonlarca izleyici 
“Yaprak Dökümü”, Gümüş”, 
“ Aşk’ı Memnu” dizilerini ta-
kip ettiler. ”Fatmagül’ün suçu 
ne” dizisi de ilgi ile izleniyor. 
Bu diziyi izlediniz mi ve nasıl 
bitiyor? Sizce Türk dizilerin 
büyük başarısı neye bağlı? 

-Belirttiğiniz dizlerin hepsi 

Türkiye’de de büyük ilgi gören 
dizilerdir. Türk dizilerinin Türkiye 
dışında geniş bir coğrafyada ilgi 
ile izlenmesi memnuniyet verici-
dir. Biz de ailecek Türk dizilerini 
ve filmlerini takip etmeye çalı-
şıyoruz. Türk dizi ve filmlerinin 
başarısında pek çok unsurun 
etkili olduğunu düşünüyorum. 
Ortak değerlerimize hitap eden 
Türk dizi ve filmlerinin Türkiye 
ve Bulgaristan’ı birbirine daha 
da yakınlaştırdığını düşünü-
yorum. Bulgaristan’da da çok 
güzel filmler yapılıyor. Türk ve 
Bulgar sinemalarının gelecekte 
ortak projelere imza atmasını 
diliyorum.

- Sayın Ramis Şen, biraz 
kendinizden bahsedebilirmi-
siniz? 

-1973 Edirne doğumluyum. 
Babamın ailesi 1920’lerde Bul-
garistan Kırcaali göçmenidir. 
Annemin ailesi ise Yunanis-
tan göçmenidir. 1996 yılında 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden mezun 
oldum. Londra’da Westminster 
Üniversitesi’nde master yaptım, 
ayrıca Oxford Üniversitesi’nin 
genç diplomatlara yönelik bir 
yıl süreli bir eğitim programına 
katıldım. 1997 yılından bu yana 
Dışişleri Bakanlığı’nda görev 
yapıyorum. T.C. Filibe Başkon-
solosu olarak atanmadan önce 
sırasıyla Türkiye’nin İslamad, 
Kabil ve Londra Büyükelçilikle-
rinde ve New York’taki Birleş-
miş Milletler nezdinde Türkiye 
Daimi Temsilciliği’nde görev 
yaptım. İki yıllık görev süremin 
bir yılını tamamlamış bulunuyo-
rum. Filibe’de ve Bulgaristan’da 
görev yapmaktan, iki ülke ilişki-
lerinin gelişimine katkıda bulun-
maktan son derece memnuniyet 
duyuyorum. 

Teşekkür ediyorum.

                          Nov Glas

‘’Türkiye’ye Hoş geldiniz’’ filmine büyük ilgi
Türkiye’nin tarihi ve turistik 

mekânlarını tanıtan ve Bulgar 
yönetmen Stiliyan İvanov ta-
rafından çekilen ‘’Türkiye’ye 
Hoşgeldiniz’’ isimli Bulgarca 
filmin tanıtımı T.C. Filibe Baş-
konsolosluğunun himayesin-
de 27 Şubat 2012 Pazartesi 
günü akşamı Filibe’de Dede-
man Otel’de gerçekleştiril-
miştir.
Yaklaşık 300 kişinin iştirak 

ettiği filmin tanıtım progra-
mına Tekirdağ Belediye Baş-
kanı Dr. Adem Dalgıç, Filibe 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Aleksandır Dırjikov, Filibe 
eski Belediye Başkanı Slav-
ço Atanasov, Filibe Belediye-
si Meclis üyeleri, akademis-

yenler, işadamları, sanatçılar 
ve basın mensupları iştirak 
etmiştir. Başkonsolos Ra-
mis Şen ve filmin yapımcısı 
Stiliyan İvanov katılımcılara 
hitap etmiş ayrıca T.C. Filibe 

Başkonsolosluğu tarafından 
filmin gösteriminin ardından 
bir kokteyl düzenlenmiştir. 
Film katılımcıların büyük ilgi 
ve beğenisini toplamıştır. 
                 Kırcaali Haber
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Kırcaali Haber

Şükrü Altay: “Avrupa, Bulgaristan’ın Belene mağdurlarına 
ödediği tazminatı kabul etmiyor”

Merkezi Bursa’da olan Bal-
kanlarda Adalet, Halklar, Kül-
tür ve Dayanışma Derneğinin 
(BAHAD) Avrupa’dan sorumlu 
temsilcisi Şükrü Altay Belene 
mağduru. Kendisi o sıralarda 
Krumovgrad (Koşukavak) Li-

sesinde Almanca öğretmenliği 
yaptığını belirtti. 
Sayın Altay, Kırcaali Haber 

Gazetesine 1991 yılından beri 
açılan davaların neden başarı-
ya ulaşmadığına dair fikirlerini 
paylaştı: 
“1984-1989 yıllarını kapsa-

yan her hangi bir dava şim-
diye kadar Bulgaristan’da bir 
sonuca ulaşmadı. Bu durumu 
biz Avrupa Konseyinin İnsan 
Hakları Komiserliği Ofisinde, 
İzleme Komitesinde ve Genel 

Sekreterliği Bölümünde dile 
getirdik. Tabii ki, Brüksel’de 
Avrupa Komisyonunda ve Av-
rupa Parlamentosunda da dile 
getirdik. Bu davaların sonuca 
ulaşmaması için birkaç neden 
var. Birincisi, eski komünizm 
ülkelerinin birçoklarında gö-
rülen Bulgaristan’ın şu anda 

toplum yaşamında, devlet yö-
netiminde yer alan kişilerin bir 
önceki rejimden gelen kişiler 
olmasıdır. Yani suçu işleyen 
kişiler bunlar zaten. Ve böyle 
bir davanın sonlandırılmama-
sı için bütün siyasi düzeyde, 
hukuki düzeyde elinden gelen 
yapılıyor, sekteleniyor. 
İkinci sebep ise, bu Avrupa 

Konseyinin İzleme Komitesi-
nin raporunda, İnsan Hakları 
Komiserinin raporunda da be-
lirtilmiş ki, Belene mağdurları 

ve diğer mağdurlar siyasetten 
hiçbir parti tarafından tem-
sil edilmemelerinden dolayı 
Bulgaristan’da hukuki yoldan 
haklarını arama imkânları bu-
lamamışlar, fakat talepleri ya-
sal ve meşrudur. 
Daha sonraki raporunda 

Thomas Hammarberg, “Ben 
Belene mağdurlarıyla gerek 
Stasburg’ta, gerek Sofya’da 
defalarca görüştüm. Onlar 
hayli bir yıpranmış ve yaşlan-
mış kişilerdir. Onların daha 
fazla bekleme imkanı yok. Ben 
kuvvetle inanıyorum ki Bulga-
ristan yetkilileri bu yaşlanmış 
ve hasta insanların taleplerini 
dikkate alacak, 1984-89 döne-
mini detaylı bir şekilde incele-
yerek, o döneme ışık tutarak 
bu insanlara insanlığa yakışan, 
mantığa uygun bir tazminat 
ödeyecektir” diyor. 
“Bu iki 2009 ve 2010 rapor-

larına dayanarak, bir de 2010 
yılında 30 Eylül tarihinde Avru-
pa Konseyi Parlamenter Mecli-
sinde iki de karar çıktı. Bunlar 
tavsiye kararı değil, doğrudan 
karardır. 
Birincisine göre, Bulgaristan 

yetkililerin, Belene mağdurları-
nın taleplerini dikkate almaları 
gerekiyor. İkinciye göre ise, Ha-
ziran, Temmuz ve Ağustos’un 
22’sine kadar ,70-80 gün 
zar fında, Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göçe zorlanan in-
sanların burada kalan stajla-
rını ivedilikle iki ülke yetkilileri 
görüşüp, bu sorunu çözmeleri 
gerekiyor. 

1991 yılında kabul edilen 
Siyasi ve Sivil Mağdurlar Re-
habilitasyonu Kanunu üzere 
Belene kampında bulunan 
mağdurlara ay başına verilen 

64 leva tazminatı Avrupa Kon-
seyi, Avrupa Parlamentosu 
ve Avrupa Komisyonu verilen 
zararların bir telafisi olduğunu 
kabul etmiyor” . 

HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatında Yaprak Dökümü
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi /HÖH/DPS/ 
Merkez Yönetimi 07 
Mart 2012 tarihinde al-
dığı kararıyla 23 üye-
den oluşan Kırcaali İlçe 
Teşkilatını görevden 
aldı. Yerine 11 üyeden 
oluşan Geçici Yürütme 
Kurulu tayin etti. 

Diğer bir kararı ile 
HÖH Merkez Yönetimi 
4 İlçe teşkilatı üyesini 3 

aylığına partiden ihraç 
etti. İhraç edilen HÖH 
eski İlçe Başkan Yar-
dımcıları Ehliman Çoban 
ve Bahar Palova, İlçe 
Teşkilatı üyeleri Velatin 

Veli ve Hüseyin Raim bir 
yıl boyunca parti yöneti-
minde yer alamayacak. 
Diğer HÖH eski İlçe 
Başkan Yardımcısı ve 
son yerel seçimlerden 
sonra Belediye Meclis 
Başkanı seçildikten son-
ra istifa etmek zorunda 
kalan Niyazi Şakir ve 
İlçe Teşkilatı üyesi Faik 
Mehmet de uyarı cezası 
aldılar. 


