“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,
гаражи и търговски

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI

обекти

Tel.: 032 262232

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

KIRCAALİ HABER
ISSN 1313 - 6925

31 Ağustos 2016

Yıl: X

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 342

Fiyatı 0,80 Lv.

Başbakan Borisov: ‘Fırat Kalkanı'yla
2 milyonluk mülteci dalgası önlendi’
Başbakan Borisov,
Erdoğan ile görüştü

Başbakan Boyko Borisov,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
(TSK) Müşterek Özel Görev
Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Suriye'yle sınırdaki
Cerablus bölgesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik başlattığı
“Fırat Kalkanı” operasyonu sayesinde muhtemel 2 milyonluk
mülteci akınını engellediğini
söyledi.
Borisov, Başbakan Binali Yıldırım ile baş başa görüşmesinin ardından yaptıkları ortak
basın toplantısında, Şırnak'ta
yaşanan terör saldırısı nedeniyle Türk halkına ve özellikle
şehitlerin ailelerine başsağlığı
dileklerini iletti.
Asya ile Avrupa'yı birleştiren Yavuz Sultan Selim
Köprüsü'nün açılış törenine
katılmak amacıyla Türkiye'ye
geldiğini belirten Borisov, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki
iyi ilişkilere işaret etti.
"Mülteci meselesini ayrıntılı olarak ele aldık"
Başbakan Yıldırım ile görüşmelerinde her konuyu açık
bir şekilde ele aldıklarını dile

getiren Borisov, bu kapsamda mülteci meselesini de çok
ayrıntılı bir dille haritalar üzerinde konuştuklarını söyledi.
Borisov, "Türkiye şu ana kadar
Avrupa'ya 26 bin yasa dışı geçişi engelledi. Sayın Yıldırım'a
mülteci krizi konusundaki görüş birliğinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. Borisov, şöyle devam etti:
"TSK, Koalisyon’la beraber
Suriye'yle sınırdaki Cerablus bölgesinde terör örgütü
DAEŞ'e yönelik 'Fırat Kalkanı'
operasyonuyla, muhtemel 2
milyonluk yeni bir mülteci dalgasını önledi. Türkiye'de halihazırdaki 3 milyon sığınmacı
nüfusu dikkate alındığında
Avrupa'nın çok ciddi bir analiz
yapması gerekiyor. Esas soru,
Türkiye ne zamana kadar bu
mülteci akışını engelleyebilecek? Bulgaristan ile Yunanistan bu konuda en büyük tehlike
altında bulunan ülkelerdir.
Burada esas amaç, komşularımız ile birlikte ortak bir uzlaşma sağlanmasıdır. Dayanışma
çok önemlidir ve önümüzdeki

aylar çok zor ve yoğun olacak.
Umuyorum ki ortak bir çalışma
içinde hem AB hem de Türkiye bir çözüme ulaşır ve ortak
çalışmalarla içinde bulunduğumuz zor durumdan çıkabiliriz. Mart ayında Türkiye ile
AB arasında yapılan anlaşma
Devamı 5’de

Başbakan Boyko Borisov,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstan-

çözüm bulacağız” dedi. Görüime Borisov’un İstanbul ziyareti
kapsamında gerçekleşti.

bul Dolmabahçe Sarayındayaptığı görüşmede, “İnanıyorum ki, AB ve Türkiye’nin de
ortak iradesiyle mülteci krizine

Başbakan’ın ifadelerine göre
önümüzdeki aylar, AB üyesi
ülkeler arasındaki dayanışma
Devamı 5’de
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Köseler Köyünün Çözülmeyen Su Sorunu
Kırcaali’nin Kösevo
(Köseler) köyünde yıllardan beri içme suyu yok.
Köy su ve kanalizasyon
altyapısına sahip olmayan bölgede tek köy.
Kösevo sakinleri içme
ve temizlikte kullanılan
suyu bir iki kilometre
mesafede bulunan kuyu
ve pınarlardan getirmek
zorunda kalıyor.
69 yaşındaki Kasim
Mustafa, “Kösevo halkı
ne zamana kadar kandırılacak?! 25 yıldır sadece boş vaatler verildi,
sonunda su yine yok.
21.asırda yaşıyoruz. Kırcaali il merkezinden 7
kilometre mesafedeyiz.
Avrupa Birliği üyesi bir
ülkeyiz. Sayın siyasetçiler, böyle yaşamaktan
bıktık ar tık! Buyurun
buraya ve yazın susuz
nasıl yaşadığımızı ve bu
durumla nasıl baş ettiğimizi gözlerinizle görün”

diye seslendi. Onlarca
yıldan beri köy halkının
içme suyu şebekesinin
kurulmasını beklediğini
vurgulayan Kasim Mustafa, “Yıllarca köyün en
büyük sorunun içme
suyu olduğunu söylüyoruz, fakat şimdiye kadar

devlet tarafından bu konuda her hangi bir önlem
alınmadı. Bizler de normal yaşam sürdürmek
istiyoruz” dedi.
Onun komşusu Ahmet Mahmut da devlet
kurumlarının köyün su
sorunundan habersiz

olduklarından endişe
duyuyor.
Ahmet Mahmut, “Kuyu
ve pınarlardan taşıdığımız suyu gerek içmek
gerekse mutfakta, yıkanmak ve çamaşır yıkamak için kullanıyoruz,
fakat içilebilen su olup

Mestanlı İlahiyat Lisesi ile ilgili
Kırcaali Müftüsü’nün açıklaması
Bugünlerde Mestanlı
İlahiyat Lisesi ile ilgili Kırcaali Haber Gazetesine
farklı sorular geliyor, okul
kimindir, imkanları nelerdir v s. Bu konularla ilgili
Kırcaali Bölge Müftüsü
siz değerli okurlarımıza
şu bilgileri verdi:
“Sizler vasıtasıyla Kırcaali Haber okurlarını sevgi
ve saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle sağlıklı bilginin
ehemmiyetini ifade eden
ayeti “Size bir haber getirildiği zaman, gerçekliliğini araştırınız” hatırlayalım. Buradan hareketle de
okulumuzun statüsünü ve
verdiği imkanları hep birlikte hatırlayalım.
Mestanlı İlahiyat Lisesi,
Bulgaristan Müslümanları Başmüf tülüğünün
çatısı altında din eğitimi
ile birlikte lise eğitimi veren, 1991 yılında Şumen
Nüvvab Okulunun şubesi
olarak açıldı. 1995 yılında
kendi statüsünü kazandı. Başmüftülüğümüzün
okulları olan (Rusçuk,
Şumnu ve Mestanlı İlahiyat Liseleri ile Sofya İslam
Enstitüsü) eğitimi, pansiyonu ve kitapları bedava
olan “Erdem” ağırlıklı,
Bulgaristan Milli Eğitim
Bakanlığının gözetiminde
müstesna bir okuldur.
Baş müf tülü ğ ümüzün
okulu olan Mestanlı İla-

hiyat Lisesi’nde kayıtlar
devam ediyor. Şu an 25
kayıtlı öğrencimiz var.
Toplam öğrenci sayısı
geçen yıl 124 idi. Bu sene
hedefimiz 130 hatta 140
olması yönündedir. Okul
idaremiz mezun olmak
üzere olan 12. sınıflara
her sene özel devlet sınavlarına hazırlık (Matura) kursları düzenliyor,
böylelikle öğrencilerimiz
her sene büyük başarılar
gösteriyor. Öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda
istirahat etmeleri ve ders
çalışmaları için, yeni inşa
edilen okulumuzun pansiyon bölümünde odalar 2
veya 3 kişilik olarak tasarlandı ve her odada müstakil tuvalet ve banyosu inşa
edildi. Mezun olan öğren-

cilerimiz, İlahiyat eğitimine devam edebildikleri
gibi, diledikleri fakültelere
(Tıp, Edebiyat, Pedagoji veya Hukuka) devam
edebilirler. Nitekim devam eden ve mezun olan
birçok mezunumuz vardır.
Müftülük olarak, ebeveynlere Hz. Peygamberin “Bir
ana babanın evlatlarına
yönelik en anlamlı ve değerli hediyesi güzel ahlak
kazandırmasıdır” Hadis-i
Şerif’ini hatırlatarak, çocuklarımızın okullarımızda
eğitim almaları noktasında teşvik ediyoruz. Zira
din eğitimi, su ve ekmek
gibi zaruridir. Hele hele
günümüzde ehemmiyeti
daha da iyi anlaşıldı.
Müslümanların kimliğini “Kur’an ve hadis” inşa

etmesi gerektiği
halde, kaynağından bilgi alınmadığı takdirde
maalesef Müslümanlar üze rinde ne denli
bölme politikaları uygulandığını görüyoruz.
İlim önemlidir,
bundan dolayıdır ki Nazil olan
K u r ’a n ’ı n i l k
ayeti “Oku” dur.
Hz. Peygamber
(s . a . s) “ D ü n ya isteyen ilme
sarılsın, ahiret
isteyen ilme sarılsın, her
ikisini isteyen yine ilme
sarılsın” buyurmaktadır.
Ve yine Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed
Mustafa “İlim Müslümanın
yitik malıdır, nerede bulursa onu alsın”, “İlim Çin’de
de olsa onu alınız.” Hz.
Mevlana“ Müslüman pergel gibi olmalı, bir ayağı
Kur’an’da ve dini Mübin’i
İslam’da diğer ayağı ile
diğer medeniyetlere açık
bir insan olmalı, hayır ve
esenlik olan konulardan
faydalanmalıdır buyurur.
Okullarımız her hangi bir
grup veya cemaatle bağlantısı yoktur. Kayıtlarımız
devam ediyor, geç kalmayınız.“
Kırcaali Haber

olmadığını bilmiyoruz.
Başka seçeneğimiz yok.
Birçok ailede küçük çocuklar var ve onların ileride sağlık sorunu yaşamalarından korkuyoruz.
Şu anda köy nüfusuna
hizmet için Kırcaali’den
tankerlerle su getiriliyor.
Fakat bu hizmetten ancak geçen 2015 yılında
gerçekleşen yerel seçimlerde muhtarlık seçimini kazanan adaya
oy veren aileler yararlanıyor. Köy muhtarına oy
vermeyen ailelere içme
suyu sağlanmıyor” diye
yakındı.
Kösevo muht ar lığı,
Ardino istikametinde
Kırcaali’ye en yakın
olan muhtarlık. Köy, Topolçane, Kalburcular,
Merkez Mahalle, Sırt
Mahallesi ve Kanton

Mahallesi’nden oluşuyor.
Köyün en büyük sorunu içme suyu. Muhtarlığın nüfusu toplam
250 kişi, fakat yaz aylarında iki misli artıyor,
çünkü Türkiye, Belçika
ve İngiltere’de yaşayan
göçmenler evlerine dönüyorlar.
2013 yılında Kösevo
köyünün eski muhtarı Orhan İdriz’in girişimi sonucunda Kırcaali
Belediyesi’nin desteği
ile köyde içme suyu şebekesi kurulmasına ilişkin proje hazırlanıyor.
Geçen yıl yapılan yerel
seçimlerde Orhan İdriz,
muhtarlık seçimini kaybediyor, rakibi Şaban
Ömer muhtar seçiliyor.
Bunun üzerine proje durduruluyor.
Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan'dan
ilginç silah itirafı

Bulgaristan Ekonomi Bakanı, Bulgaristan'a ait silahların Suriye ve Irak'a gitmiş olabileceğini ancak
devletin bundan sorumlu olmadığını söyledi.
Ekonomi Bakanı Bojidar Lukarski, Suriye ve Irak'ta
Bulgar silahlarının 'kötü niyetli' düşmanlara gitmiş
olabileceğini belirtti. Suçlamaları reddeden Lukarski "Silahların gitmesinden de sorumlu tutulamayız"
dedi.
Gazetecilere verdiği demeçte Lukarski "Devlet
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde meşru bölgelere silah satışı yapmıştır" itirafında bulundu.

BAE'nin Bulgaristan'dan silah alarak Suriye'de
rejime aktardığına dair iddialar gündeme gelmişti. Bakan Lukarski, ayrıca istihbarat servisine,
Bulgaristan'dan giden silahların hangi gruplara ve
hangi bölgelere gittiğine dair araştırma çağrısı da
yaptı.
Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı, geçtiğimiz
günlerde yayınladığı bir raporda, Balkan ülkelerinden ve büyük kısmı da Bulgaristan'dan olmak üzere
Suriye ve Irak'a 1.2 milyar dolarlık silah gittiğini öne
sürmüştü.
Bulgaristan geçen yıl elindeki çok sayıdaki silahı
satma kararı almıştı. Bulgaristan'da ordunun 'Browning Baby' tipi küçük tabancalardan, güdümlü uçaksavar roketlere, toplardan Rus yapımı T-55 tanklara
kadar çeşitli silahları bulunuyor.
Askeri uzmanlar, Bulgaristan'da üretilen 5,45 ve
7,72 kalibreli Kalaşnikof tüfeklerin, Mauser, Haenel
ve Zbrojovkave Mannlicher tüfeklerin önemine dikkat çekiyor.
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Mineralni Bani İlçesi’nde tonlarca altın yatağı bulunuyor
Haskovo'ya (Hasköy)
bağlı kaplıcalarıyla ünlü
ilçe merkezi Mineralni
Bani (Meriçler) Belediye
Başkanı Mümün İskender, “Mineralni Bani İlçesi
çapında altın arama çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar önceden yapılan
altın arama çalışmalarının
bir devamı niteliğindedir.
Çünkü bizden önce Traklar, Romalılar, Bizanslılar
ve Osmanlılar bölgeyi çok
iyi araştırıp altın elde ediyormuş” dedi.
Altın arama çalışmaları
Ekonomi Bakanlığı ile imzalanan imtiyaz sözleşmesi kapsamında Mundoro Mining Corporation,
Kırcaali Gorubso Şirketi
ve Kanada şirketi olan
Dundee Precious Metals
Şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.
Belediye Başkanı Mümün İskender, “Altın arama çalışmaları üç aşa-

Şu anda yukarıda bahsettiğim şirketler, arama
çalışmalarının yapılması
konusunda bize yardımcı
oluyor” diye belirtti.
“Yakın zamanda Mineralni Bani’de yenilenen
Sağlık Merkezi’nin açılışını yapacağız. Tamirat
yaklaşık 250 bin levaya
mal oldu, onlardan 180
bin leva Mundoro Mining
Corporation tarafından
sağlandı” dedi.
Belediye Başkanı, “İlçede altyapının iyileşti-

mada gerçekleştiriliyor. İlk
önce sadece yer üstünde
bulunan taşlar inceleniyor,
ikinci aşamada hendekler
yapılıyor ve üçüncü aşamada jeolojik sondaj çalışmaları yapılıyor. Biz artık üçüncü aşamadayız.

İlk iki araştırmadan son
derece iyi sonuçlar elde
edildi. Gerçekte Mineralni Bani İlçesi toprakları
altında tonlarca altın yatağı olduğu ortaya çıkıyor.
Uludere ve Uzundere, altın cevherini yıkamak için

son derece uygun. Altın
arama çalışmaları 2018
yılına kadar sürecek, şu
aşamada sonuçlar son
derece ümit verici. Altın
elde edilmesine 2020 yılına doğru başlanılması
daha kuvvetli bir ihtimal.

Ulusal referandum, Cumhurbaşkanlığı
seçimi ile birlikte 6 Kasım’da yapılacak
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev’in çıkarttığı
kararnameyle Şovmen
Slavi Trifonov’un ekibinin
girişimiyle ülkede siyasal
sistemin değişimine ilişkin ulusal referandumun
cumhurbaşkanlığı seçimi
ile birlikte 6 Kasım 2016
tarihinde yapılacağı belli
oldu.
Referandumda şu sorular yöneltilecek:
1. Milletvekillerin iki turda salt çoğunluğu ile çoğunluk oylama sistemi ile
seçilmesini destekliyor
musunuz?
2. Genel seçimlerde ve
ulusal referandumda oy
kullanmanın zorunlu olmasını destekliyor musunuz?
3. Siyasi parti ve koa-

lisyonların finanse edilmesine yönelik devlet
tarafından sağlanan yıllık sübvansiyonun son
seçimlerde alınan bir
geçerli oy başına 1 leva
tutarında olmasıyla oluşmasını destekliyor musunuz?
Bilindiği gibi, Anayasa
Mahkemesi referandum-

da yöneltilmesi önerilen
üç soruyuda iptal etti.
Böylece şu sorular referandumda yöneltilmeyecek:
1. Milletvekili sayısının
120’ye düşürülmesini
destekliyor musunuz?
2. Seçimler ve referandumlar düzenlendiğinde
uzaktan elektronik yolla

da oy kullanılabilmesini
destekliyor musunuz?
3. İçişleri Bakanlığına
bağlı kurumların il ve
ilçe müdürlerinin iki turda salt çoğunluğu ile çoğunluk oylama sistemi ile
seçilmesini destekliyor
musunuz?
Cumhurbaşkanı
Plevneliev’in ulusal referandumun yapılacağı
tarihin erken belirlenmesinin devlet organlarının ve siyasi partilerin
referanduma hazırlık çalışmalarında ve organize
edilmesinde yer almalarına, vatandaşların ise
bilinçli seçim yapmalarına imkan vereceği kanaatinde olduğu belirtildi.
Kırcaali Haber

rilmesi konusunda birkaç
yıldır Kırcaali Gorubso
Şirketi 500 bin levadan
fazla yardım yaptı. Şirket
şu anda bile altın elde
etme çalışmaları yapıyor, fakat çalışmalar artık
birkaç yıla kadar bitecek,
çünkü bu 35 yıl süren bir
faaliyet. Bu yüzden altın
elde edilecek yeni ocakların bulunması gerekiyor ve bu yönde ön incelemeler yapılıyor” diye
ifade etti.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'daki
sığınmacı sorunu

Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Filip Gunev,
yılbaşından bu yana ülkeye yasadışı yollarla girmeye
çalışan 29 bin yabancının engellendiğini duyurdu.
Bulgaristan'ın, sınırlarını başarılı olarak koruduğunu
belirten Gunev, yaptığı açıklamada, "Kaçmaya çalışırken yakaladığımız sığınmacıların bir bölümü zaten
sistemimizde kayıtlı bulunuyor. Dolayısıyla uyguladığımız denetim etkin sayılır. Bulgaristan'ın 'Avrupa'ya açık
kapı' olarak gösterilmesi yanlış." diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kostov, ül-

keye ulaşan Suriyeli sığınmacıların sayısının da gittikçe azaldığına işaret ederek, son dönemde yakalanan
2 bin 300 kişiden bin 700'ünün Afganistan uyruklu olduğunu ifade etti.
Kostov, sınır bölgelerinde en çok yasadışı giriş çıkışların olduğu coğrafyada, kaçak girişler konusunda
halktan yardım talebinde bulundu.
Yılbaşından bu yana Bulgaristan'da sığınma hakkı
isteyen 9 bin 388 kişiden bin 543'ünün talebine onay
verildiği açıklandı.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kristalina

Marmara'dan Bulgaristan'a
İstanbul’la Edirne arasını 1 saate indirecek
‘Halkalı-Kapıkule Hızlı
Tren’ projesi ile Halkalı
istasyonundan başlayacak 11 duraklı hat,
Tekirdağ, Kırklareli ve
Edirne’den geçerek Bulgaristan sınırına bağlanacak.
T ü r k i y e ’ n i n
Bulgaristan’a ve bu yolla Avrupa’ya açıldığı
sınır kapısı Kapıkule’ye
uzanan ‘Halkalı - Kapı-

kule Demiryolu’ hattı rotasına eklenen yeni duraklarla hızlı tren olarak

yeniden hayata geçiyor.
2011 yılı yatırım programına alınan ancak

aradan geçen zaman
içinde hala ihalesine
bile çıkılamayan hızlı
tren projesinin teknik
detaylarının yer aldığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu
açıklandı. 2 milyar 750
milyon TL bedel biçilen
proje gelecek ay 'İnceleme Değerlendirme
Komisyonu'nda (İDK)
değerlendirilecek.
Kırcaali Haber

Georgieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna yaptığı
açıklamada, bunalımlar ve doğal felaketlerin sarstığı
dünyada sığınmacı dalgasını yavaş ilerleyen bir tsunamiye benzeterek, ''Bütçeden Avrupa Birliği'nin (AB) dış
sınırlarının korunması için finansman aktarmak üzere
elimizden geleni yapıyoruz. Topraklarımıza kontrolsüz
girişleri engelleyecek güçlü bir ajans oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda bütçenin esnekliğini de son derece dikkatli olarak kullanıyoruz." dedi.
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Bakan Yardımcısı Stamatov, taslak halindeki
Devlet Kapsayıcı Eğitim Standartları’nı tanıttı
Taslak halinde olan
Devlet Kapsayıcı Eğitim
Standar tları’nı tanıtan
Eğitim ve Bilim Bakan
Yardımcısı Diyan Stamatov, şöyle konuştu:
“Şimdiye kadar okulda
öğrencilerin derse girmemeleri her hangi bir mazeretlerin kabul edilmesi
veya kabul edilmemesi
durumunda mazeretli ve
mazeretsiz diye adlandırılırdı. Yeni Okul Öncesi ve
Okul Eğitimi Kanunu ve
Devlet Kapsayıcı Eğitim
Standartları’na göre artık
mazeret izni kullanma ve
mazeret izni kullanmaksızın derse girmemeden
bahsediyoruz”.
Bakan Yardımcısı, mazeret izni kullanarak derse
girmemenin sağlık sorunları, yarışma, müsabaka, olimpiyatlara katılım,
belirli bir prosedüre göre
okul müdürünün yazılı
emriyle üç güne kadar
izin kullanma, Öğretmenler Kurulunun kararı
üzerine müdürün izniyle
bir ders yılında 7 güne
kadar izin kullanma gibi
durumlarda olabileceğini
söyledi. Stamatov, “Böylece gerekli olmadan çeşitli

hekimler tarafından hastalık raporları verilmesine
ilişkin her türlü yolsuzluk
uygulamalarının ortadan
kaldırılması amacıyla
mazeret izninin yelpazesi
genişletiliyor” yorumunda
bulundu.
Stamatov’un ifadelerine
göre bir öğrencinin kaç
derse girmemesi durumunda okuldan uzaklaştırılacağı sorusunun cevabı
yok. Çünkü her bir okula
bu konuda serbestlik ta-

nınıyor. Okullar, kabul
ettikleri Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince öğrenciye hangi durumlarda kınama, şu anda uygulanmayan aynı okulda başka bir
sınıfa değiştirme, başka
bir okula değiştirme uyarısı, başka bir okula değiştirme ve örgün eğitimden
açık öğretime geçiş cezalarının uygulanacağına
kendisi karar verecek.
S t a m a t o v, “ D ev -

Bursa Büyükşehir
Belediyesi temsilc i si Reşat Çimsöken,
“Makedonya’da yaşanan sel felaketi ardından Bursa Büyükşehir
Belediyesi olmak üzere
Üsküp’teki hemşerilerle
organize olarak Üsküp
Çayır Belediyesine sel
felaketi bölgesine dağıtılmak üzere 4 tır gönderdi.
Bunun akabinde 2 tır yolda” dedi.
Çimsöken, önümüzdeki
günlerde birkaç tır daha
sel felaketi bölgesine
dağıtılmak üzere hazırlıkların sürdüğünü, ve
kardeş Üsküp halkına
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor zamanlarda bulunmak için
hazır olduklarını belirtti.
Çimsöken ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin
sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini,
hayatını kaybedenlerin
yakınlarına başsağlığı
ve yaralılara acil şifalar dileklerini ilettiklerini
söyledi.
Üsküp Çayır Belediye

Başkan Vekili Süleyman
Baki, Bursa Büyükşehir
Belediyesinden gelen 4
tırlık malzeme yardımlarını sel felaketinden
etkilenen vatandaşlara
dağıttıklarını ve bu yardımların hala devam
edeceğini belirtti.
Süleyman Baki, başta
Bursa Büyükeşehir Belediyesine, Bursa halkına
bu yardımlarından dolayı
teşekkürlerini iletti.
STK’lar Kurulu Koordinatörü Hüsrev Emin,
” Bur sa Büyükşehir
Belediyesi’nin gönderdiği ve Üsküp Çayır
Belediyesi’nin iş birliğinde sel felaketi bölgesinde mağdur olan ailelere,

ağırlıklı olarak hijyen
malzemesi olmak üzere
Koordinasyon Kurulunda
bulunan Ensar Derneği
ve Köprü Derneği yardımlarını dağıtılmasında
koordine etmektedir ve
bu konuda dağıtımların
yapılacağı yerler için
organizasyonda bulunmaktadır” açıklamalarında bulundu.
Emin, “Bu sel felaketi
sonrasında biz Üsküp
halkının her zaman yanında olan Bursa Belediye Başkanı Recep
Altepe’ye ve Bursa halkına teşekkürlerimizi arz
ederiz” dedi.

Yardımlar selzedelere dağıtıldı

Kırcaali Haber

okula değiştirme uyarısı
ve başka bir okula değiştirme cezalarının verilmesi öngörülüyor. Fakat bunun okulların kabul ettiği
Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’inde açıkça ifade edilmesi
gerekir” dedi. Ülkede her
çeşit okul bulunduğunu
kaydeden Bakan Yardımcısı, örneğin bir spor
okulunda sürekli yarışmalara katılımlarından dolayı
öğrencilerin çok sayıda
mazeret izni kullanabilecekleri için bu tür okulların
ve yabancı dil liselerinin
Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’lerinde ceza uygulanacak
durumlar konusunda farklılık olabilir” diye belirtti.
Bakan Yardımcısı’nın
ifadesine göre önerilen
cezalardan önce kişisel
gelişime yönelik genel

desteğe ilişkin birçok faaliyette bulunup, başka
okula değiştirme veya
öğrencilerin okuldan erken ayrılmalarına sebep
olan cezaların uygulanmasına gerek kalmaması
gerekir. Stamatov, “Çocukların okula gitmemesi
başka suçlara yol açıyor
ve bu da okulun, ailenin
ve toplumun görevlerini
yerine getirmemesinden
kaynaklanan birşey” diye
ifade etti.
Bakan Yardımcısı, bir
yenilik olarak öğrencilerin
mazeret izni kullanarak
veya mazeret izni kullanmaksızın belirli bir derse
yüzde 25 oranından fazla girmemesi durumunda
da dönem veya yıllık başarı notunun belirlenmesi
üzere sınava gireceklerini
belirtti.
Kırcaali Haber

Ardino’nun Başevo
(Hallar) köyünde yapılan geleneksel sağlık
ve bereket mevlidine
köy ve yöre halkından
başka, Türkiye, İsveç,

lık hayvan İstanbul’da
yaşayan Rufat Yağcı
tarafından bağışlandı,
Bursa’dan Müren Şirin
ve Çernigovo köyünden
Şenol Hacıoğlu ise ay-

gelenek ve görenekleri
devam ettirmemiz için
bir vesiledir” dedi.
Dini merasimde Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat, Belediye

İngiltere ve Belçika’dan
1500’den fazla kişi katıldı. Artık 14. yıl düzenlenen dini merasimde
başta Kırcaali Bölge
Müftü Vekili Erhan Recep olmak üzere yerli
imamlar Kur’an-ı Kerim
tilaveti ve Mevlid-i Şerif
okudular, ardından toplu olarak yağmur duası
yapıldı.
Yerli usta aşçılar Şaban Hüseyin ile Kasim
Feyzullah’ın hazırladığı
20 kazan keşkek halka
ikram edildi. Kurban-

ran ve ekmek sağladı.
Mevlit, köy muhtarlığı
ve yerli halk tarafından
düzenlendi. Başevo
muhtarı Müren Sali, bir
kez daha mükemmel bir
organizatör olduğunu
ispatladı.
Müren Sali, “Yıllarca
bölge insanlarını, yurt
içinden ve yurt dışından gelen misafirleri
bir araya getiren mevlit yapılıyor, fakat bu
yıl katılanların sayısı
1500’ü aştı. Mevlitler,
atalarımızın başlattığı

Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, köy muhtarları, Balkanlılar Kültür ve
Dayanışma Derneği
Başkan Yardımcısı Şefki Kurtuluş ve İstanbul
Hallarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rufat Yağcı hazır
bulundu.
Başevo muhtarı Müren
Sali, mevlidin sponsorlarına maddi ve manevi
desteklerinden dolayı
şükranlarını sundu.

let Kapsayıcı Eğ it im
Standartları’na göre bir
öğrencinin mazeretsiz
olarak 15 derse girmemesi durumunda başka bir

Köy mevlidine büyük katılım

Güner ŞÜKRÜ
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Başbakan Borisov: 'Fırat Kalkanı'yla
2 milyonluk mülteci dalgası önlendi
1. sayfadan devam

kesinlikle mülteci akımını
azaltır. Diplomatlar artık
çözümü bulmak zorundalar. Herkes iyi biliyor ki
savaşın iyisi olmaz ve bu
sorunu çözemezsek bir
savaş çıkma ihtimali çok
büyüktür. Bulgaristan’ın
Türkiye ile Avrupa arasında tampon olmasını
asla kabul etmeyiz."
"Anlaşmaları uygulamaya mecburuz"
Mültecilerin her gün
ölümle karşı karşıya geldiğini vurgulayan Borisov, hukuk devletleri olarak imzalanan angajman
ve anlaşmaları uygulamaya mecbur olduklarını
ifade etti.
Borisov, Türkiye’ye bazı
itirazları olsa da her zaman bunu açık bir şekilde
paylaşmaktan yana tavır
takındıklarına değindi.
Borisov, Bulgaristan ile
Türkiye'nin her anlamda
yakın iki ülke olduğunu
belirterek, "BulgaristanYunanistan-Türkiye üçlü
mekanizması çalışır vaziyettedir. Vurgulamak

Başbakan Borisov,
Erdoğan ile görüştü
1. sayfadan devam

isterim ki sadece kendi
ülkemizin sorunlarını değil aynı zamanda diğer
ülkelerin de sorunlarını
çözmek isteriz." dedi.
Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye ve
AB’de güven ve istikrar
temennisinde bulundu.
Bulgaristan
ve
Türkiye'nin mülteci krizine yönelik ortak çalışmaları olup olmayacağı
sorusunu yanıtlayan Borisov, AB’nin yeterli irade
ve güçle tüm devletleri

koruyacak uygun bir çözüme ulaşmasını diledi.
İki ülke arasındaki yakın
çalışmanın süreceğini ve
söz konusu sorunu etraflıca tartışacak zamanlarının olacağını vurgulayan
Borisov, Türkiye’yle ortak
sınır düzenlemeleri yapılması konusundaki isteğini ifade etti.
Borisov, tek tek anlaşmaların çözüm için yeterli
olmayacağını sözlerine
ekledi.
Anadolu Ajansı

temelinde ve Türkiye
ile diyalog içerisinde
alınması gereken doğru
müzakere kararlarının
alınacağı zor aylar olacak. Başbakan, “Ben,
Avrupa ve Türkiye elbirliğiyle hareket ederlerse, bölgeye daha büyük
istikrar getireceklerine
eminim” dedi. “Her devletin kendini kurtarmaya çalışması yanlış bir
yaklaşım, çünkü bu AB
değerlerine aykırı gelmektedir” diye görüş
beyan etti.
Başbakan, “Biz Türkiye
ile dayanışma içerisindeyiz, Vişegrad Dörtlüsü
ülkelerine de dayanışma
çağrısı yapıyorum” diye
belirtti. Ve devamında,

Rudozem-İskeçe Sınır Kapısı’nın kurulmasına
ilişkin proje sözleşmesi imzalandı
Smolyan (Paşmaklı)
Valisi Nedyalko Slavov,
Egnatıa Odos S.A Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Apostolos Antoniades
ve Yol Altyapısı Ajansı
arasında 12 Ağustos’ta
Selanik’te imzalanan
ortaklık sözleşmesinin
ardından Rudozem kasabasına yakın BulgaristanYunanistan arasında yeni
bir sınır kapısı kurulmasına ilişkin projenin finanse
edilmesi üzere temel anlaşma da imzalandı.
Projenin maliyeti 38
milyon 236 bin avro. Bu
kaynaklarla Rudozemİskeçe Sınır Kapısı ve
Yunanistan Dimario köyünden Bulgaristan sınırına kadar uzanacak
yeni bir yol inşa edilecek. Proje kapsamında
yatırım önceliği olarak
Srednogortsi-Rudozem
yolu ve Rudozem’in çevre yolunun yeniden yapı-

landırılmasının yanı sıra
Momçilgrad (Mestanlı)İvaylovgrad (Ortaköy)
yolunun da yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

ilişkin projeye finansman desteği sağlanması
için yapılan başvurunun
onaylanması üzerine son
aşamadır.

Projenin gerçekleştirilmesi üzere Yunan şirketi
Egnatıa Odos’a 21 235
295 avro, Yol Altyapısı
Ajansı’na 16 milyon avro,
Smolyan Valiliğine ise 1
milyon leva sağlanacak.
İmzalanan anlaşma,
Rudozem-İskeçe Sınır
Kapısı’nın kurulmasına

Bundan sonra ayrı ayrı
yapıları inşa edecek müteahhit firmaların seçimine ilişkin ihaleler yapılacak ve önümüzdeki yıl
inşaat ve montaj işlerine
başlanacak.
Vali Nedyalko Slavov,
anlaşmanın imzalandığına dair haberi sevinçle

karşıladı. Vali, “her ne
kadar beklenen birşey
olsa da, bu proje üzerinde çalışan hepimizde heyecan yarattı. Memnun
olmak için nedenimiz
var, çünkü işler buraya
gelinceye kadar büyük
emek harcadık. Artık
Rudozem-İskeçe Sınır
Kapısı’nın kurulmasına
ilişkin projede öngörülen
faaliyetleri yerine getirmek üzere tüm gücümüzle çalışmaya başlayabiliriz” dedi.
Slavov, “Projenin süresi
36 ay, fakat benim hedefim sınır kapısı 2018 yılının ortalarında hizmete
açılmasıdır, yani projenin
planlanandan bir yıl daha
erken tamamlanmasıdır.
Bununla Rodopluların
Ege Denizi’ne daha hızlı
erişmeleri hayalini gerçekleştirmek istiyoruz”
diye ifade etti.
Kırcaali Haber

“Biz mülteci sorununu
sadece Bulgaristan için
daha bugün çözebiliriz,
fakat ben bunun bedelini Yunanistan veya başka bir Avrupa ülkesinin
ödemesini istemiyorum”
dedi.
Başbakan, Türkiye’nin
destek vermeye hazır
olması ve Bulgaristan’a
sığınmacı baskısını
azaltma sorumluluğunu
üstlenmesinden dolayı
teşekkür ederek, tekrar
AB üyesi ülkelerinin birlik ve beraberlik içinde
hareket etmelerini ve
her bir Avrupa ülkesinin
toprak bütünlüğünün korunmasını arzu ettiğini
belirtti.
Başbakan Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı
Belene Nükleer Enerji

Santrali projesi ile ilgili
Cenevre'deki Tahkim
Mahkemesi’nin Ulusal
Elektrik Kurumu (NEK)
ve Atomstroyexpor t
Şirketi arasında ticaret anlaşmazlığına ilişkin kararının ardından
Bulgaristan’ın tavrı ve
gerçekleştirilebilecek
büyük enerji projeleriyle
tanıştırdı.
Borisov, Bulgaristan’da
Doğalgaz Dağıtım Merkezinin kurulmasının
bölgede ve Avrupa ülkelerine kaçınılmaz fırsatlar sunacağını vurguladı.
Görüşmede Erdoğan
ülkemizin darbe girişiminden sonra pozisyonu için teşekkürlerini
ifade etti.
Kırcaali Haber

DOST ilk belediyesini
Cebel olarak ilan etti
Cebel'in Paprat (Beştaş) köyünde gerçekleştirilen
DOST Partisi Yerel Teşkilat kurma toplantısında ilçenin Belediye Başkanı Bahri Ömer, köydeşleri önünde
resmi olarak DOST Partisinin belediye başkanı olduğunu ilan etti. Kendisi herkes tarafından bilinen bilgiyi
ilk ağızdan duyurdu. Onunla beraber köy muhtarı İsmet
Gülüstan
ile belediye
meclis üyesi Hüseyin
Mümün de
DOST partisine geçtiklerini ilan
ettiler.
G e r ç e kleştirilen yerel teşkilat kurma toplantısına 46 kişi katıldı. Aralarında daha önce hem yönetim hem de üyelerin tamamı olarak HÖH’ten topluca istifa eden kişiler
vardı. Oybirliğiyle Hüseyin Mümün Paprat köyü yerel
teşkilatı başkanı seçildi.
Toplantıya DOST Partisi Belediye Başkanı Bahri
Ömer’in yanı sıra partinin Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Hoca, geçici ilçe teşkilatı başkanı Ergün Bekir
ile geçici il teşkilatında teşkilat ve halkla ilişkilerden
sorumlu üyesi İsmail Köseömer katıldı.
Genel Başkan Lütvi Mestan’ın köyünde yerel teşkilat
kuruldu
Hafta sonu DOST Partisi Genel Başkanı’nın babaocağı Ostrovets (Adaköy) köyünde 30 kişinin katılımıyla
yerel teşkilat kurulmuş, Kirkovo (Kızılağaç) belediyesinde partinin çalışmaları ilan edilmişti.
Tatil ayı olmasına rağmen, ilin diğer 5 ilçesinde de
benzer çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
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Geleneksel Hallarlılar şenliği yapıldı
Ardino’nun (Eğridere)
Başevo (Hallar) köyünde
14.08.2016 tarihinde düzenlenen 14. geleneksel
köy şenliği kapsamında
köy merkezinde şimdiye
kadar Doğu Rodoplarda
görülmemiş en kıvrak
hora tepildi. Horaya yediden yetmişe yüzlerce kişi
yanısıra Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat da
katıldı.
Etkinlik, köy muhtarlığı,
yerel Hristo Smirnenski
Toplum Merkezi ve Türkiye’deki göçmen derneklerinin mali desteğiyle
organize edildi. Şenliğe
etraf köylerden çok sayıda vatandaş akın etti. Bu
vesilesiyle yakın ve akrabalarıyla görüşmek için
dünyanın dört bir yanından pek çok gurbetçi de
geldi.
Bu yılki şenlikte de Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat, Belediye
Başkan Yardımcısı İzzet
Şaban, Yerel Meclis Baş-

İstanbul’dan gelen 35
yaşındaki Murat Yağcı
ve kızkardeşi Şeyda bu
yıl ilk defa Başevo şenliğine katıldılar. Misafirler,
“Şenlik, yakın, akraba ve
tanıdıkların birbirleriyle görüşmelerine vesile
olan çok güzel bir girişim. Rahmetli anne ve
babalarımız aslen Başevo köyüne ve yakın Gorno Prahovo’nun (Tosçalı)
Tretak mahallesinden.
Onların baba evlerini de
ziyaret ettik. Burada insanlar çok misafirperver,
doğa ise inanılmaz güzel” dediler. Ebeveynlerin
uzun yıllar önce vefat et-

kanı Sezgin Bayram ve
köy muhtarları hazır bulundu.
Şenliğin açılış konuşmasında Başevo muhtarı
Müren Sali, köy şenliğinin
düzenlenmesinde emeği
geçen herkese, maddi ve
manevi destekte bulunanlara şükranlarını ifade etti.

Belediye Başkanı Resmi
Murat, Hallarlıları birlik,
beraberlik ve dayanışma
içerisinde olmalarından
dolayı tebrik ederek, katılanların tümüne bol bol
sağlık diledi. “Burada
sılaya gönülden bağlı
çok insan bulunuyor. Bu
böyle olmasaydı şimdi

bu meydan dolu olmazdı”
diye konuştu. Her geçen
yıl Başevo şenliğine olan
ilginin gittikçe artığını ve
daha da popüler olduğunu
vurgulayan Belediye Başkanı, “Şenlik, insanların
birbirlerine yakınlaşmasına çok yardımcı olabilir”
dedi.

Şair Habibe Ahmet 12. Uluslararası KIBATEK Yaz
Edebiyat Buluşması’nda Bulgaristan’ı temsil etti
İzmir Seferihisar eşsiz
güzelliklerle süslü, yeşil
doğası ve mavi deniziyle zengin, sessizliğiyle ve yavaş unvanı
ile ilk defa gururlanan
şirin mi şirin bir şehir.
12. ULUSLARARASI
KIBATEK YAZ EDEBİYAT BULUŞMASI’na
davet edilmiş olup da
burada bulunmaktan
büyük onur duyduğumu özellikle belirtmek
arzusu duyarak, ayrıca
bu uluslararası etkinliğe
Bulgaristan’dan bir soydaş olarak bendenizin
somut bir ifadesi olarak
algılarken Rodoplar’dan
,Arda boylarından sevgileri yüklenerek selamlar ilettim. Çok değerli
hocalarla ve kıymetli
üstatlarla tanıştık, görüştük, sohbetlerde
bulunduk, çay yudumladık, şiirler söyledik
hep beraber, türkülerimizi seslendirdik hep
bir ağızdan bir dilde,
tek yürekle. İnanır mısınız bilmem kendimi
çöl ortasında bir kum
tanesi gibi hissederken
yanıldığımı anladım. Şu
anda ben koskocaman
bir deniz deryanın içinde bir damla su oldum,
özgür, huzurlu, inançlı.
Türk olmanın gururu-

nu yaşadık hep beraber. Halep, Kerkük,
Almanya, Makedonya,
Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya, Belçika, Arnavutluk, Kosova vs. Birbirimizi daha
çok sevdik, kenetli ve
kanatlı. Esen yel türkülerimizi götürüyordu
dağlara, uzaklara ve
yankılarıyla beraber
yeniden bize geri getirerek eşlik ediyordu,
gülümseyerek. Evet,
siz hiç gülümseyen
rüzgar görmediniz mi?
Bu akşam biz gördük,
Seferihisar’da. Ben
geldim, gördüm, sevdim. Burada olan in-

sanlardan bir parça olduğuma, Türk olmanın
gururunu bir kez daha
çok büyük bir kuvvetle
hissettim benliğimde.
Evet, sevdim dünyayı,
insanlığı, barışı. Teşekkürler Seferihisar,
teşekkürler çok değerli
Belediye Başkanı. Teşekkürler bu eşsiz etkinliğin organizatörlerine başta Feyyaz Sağlam Hocamız olmak
üzere, değerli Mevlut
Kaplan, saygıdeğer
Cafer Öz ve emeği geçen tüm dostlar. Yaşasın dostluklar. Yaşasın
Dünyamız. Yaşasın şiir.
Yaşasın türkülerimiz,

var olsun Türk Edebiyatı.
Orta Asya mimari tarzında yöre halkın büyük
çaba ve katkılarıyla St.
Peterburg’da Güzel Sanatlar Akademisi profesörlerinden Rus mimarı
Pomerantsev’in projesi
üzerine inşa edilen 20.
asrın 20. yıllarında ve
1987 yılında müzeye
çevrilen görkemli medrese binasının sembolik ahşap bir tablo
armağan ettim bizleri
konuk eden Seferihisar Belediye Başkanı
çok değerli Tunç Soyer
Beye.
Habibe AHMET

melerinden dolayı doğup
büyüdükleri yerleri ziyaret etme fırsatı bulamadıklarını söylediler. Konuklar, “Gelecek yıllarda
da her zaman köy şenliğine gelmeyi umuyoruz”
diye ifade ettiler.
Başevolular, köy merkezinde sembolik olarak
14 sayısını oluşturacak
şekilde hizada durdular.
Köyde ilk şenlik 2003 yılında yapılmıştı.
Şenlikte sahne alan Kırcaali Express Müzik Grubu misafirlere ve köy halkına neşeli anlar yaşattı.
Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan, Makedonya’ya
insani yardım gönderdi

B u l g a r i s t a n h ü k ü m e t i , ko m ş u ü l ke
Makedonya’da 6 ve 7 Ağustos’ta meydana gelen
sel felaketinin verdiği zararların azaltılması üzere
insani yardımda bulunuyor.
İnsani yardım çadır, karyola, lastik çizmeler,
koruyucu takım, kablo ve elektrik ağları, kürek,
tırmık, kazma, kova ve metal araba, dezenfektan
ve temizleyiciler, lateks eldiven, su pompaları,
benzinli jeneratörler, maden suyu ve çocuk bezleri şeklinde yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Savunma
Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığı,
Ulaştırma, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme
Bakanlığı, Tarım ve Gıda Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bulgaristan Kızılhaç Örgütü tarafından
sağlanan insani yardımın toplam maliyeti yaklaşık 120 bin leva.

İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Sivil
Savunma Genel Müdürü Başkomiser Nikolay
Nikolov, “Üsküp’te sel sonrası meydana gelen
durumun ağır olması ve Makedonya’nın yardım
talebinde bulunması göz önüne alınarak, hükümet maddi yardımda bulunma kararı aldı. Meslektaşlarımızın bizden istediği hemen hemen her
şeyi sağlamış bulunuyoruz” dedi. Başkomiser
Nikolov, malzemelerin hızlı bir şekilde Üsküp’e
ulaştırılması konusunda Bulgaristan Kızılhaç
Örgütü’nün çok büyük yardımda bulunduğunun
altını çizdi.
Daha sonra üç kamyon dolusu insani yardım
malzemesinin Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp’e ulaştırıldığı bildirildi.
Bulgaristan, Makedonya Cumhuriyeti halkının
yaşadığı trajediye duyarlı olduğunu ifade etmek
için insani yardımda bulunuyor. Ülkemiz, zararların giderilmesinde yerel yönetimlere ve halka
yardımcı olmak için sel felaketinin yaşandığı
daha ertesi günü Üsküp’e arama ve kurtarma
ekipleri gönderen ilk oldu.
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İlk göz ağrım; Çandır köyü
kuruldu ve okuma evleri açıldı. Lakin, Türkler
için gelecek vaat eden,
bugünler fazla uzun

memleketine bağlı, saf
ve dürüstlük içinde çalışan insanları en hassas
yerinden vurdu. Türkle-

Çandır köyünü bütünleyen, ayrı ayrı mahallelerin kurulduğu
yerler dik ve yamaç

Komünistler verdiklerini iki katına geri
aldı
1944 yılında, komünist
sistemin oturtulmasıyla,
Türk köylüsünün hayatına, göstermelik niyetine
de olsa, bazı yenilikler
girmeye başladı. Köylünün alım gücü biraz
arttı ve refah düzeyi
yükseldi. Böylece basık tavanlı ve plansız
evlerin yerinde, planlı
ve projeli olarak, iki üç
katlı modern binalar
yükselmeye başladı.
Eski taş örtülerin yerini
de kırmızı kiremit örtüler aldı.
Yeni rejim, ilk başlarda Türk azınlığına karşı
gayet iyi niyetli davrandı ve şeffaf görünmeye
çalıştı. Okulu olmayan
köylere okul ve yol yapıldı. Bununla beraber
köylere elektrik ve su
getirildi. Türkler arasından okumak isteyen gençlere öncelikli
kontenjanlar tanındı ve
okumaları için karşılık-

sürmedi. Bulgar hükumeti verdiklerini iki katına geri almayı başardı.
Komünistlerin istikrar
programı kararları ile fiili uygulamadaki icraatın
arasında bir ikiyüzlülük
ortaya çıkmaya başladı
ve hükumetin gerçek
maskesi yere düştü.
Tabir caizse, yapılan
hizmetlerin karşılığı olarak; bir elle verilenler,
iki elle alındı. Türk köy-

rin tertemiz ve asil duygularıyla oynadı, kendi
öz güvenlerini yok etti
ve yeşeren umutlarını
baltaladı. Türklerin arasına fitne soktu ve birlik
beraberlik duygularını
yok etti. İnsanları birbirine düşürdü ve yıllarca
emek verip, mal mülk
sahibi olanların hayallerini tek çırpıda silip
süpürdü. Mahzun Türk
halkını bir hiç pahasına

sız burslar verildi.
Türklerin çoğunlukta
olduğu yerleşim merkezleri, kalkınmada öncelikli bölgeler listesine
alındı ve böylece Türk
köylüsünün yaşam tarzı değişti. Kadın ve erkeklerin giyim ve kuşamında yenilikler yapıldı,
çağdaş giyime özen
gösterildi.
Bunun yanı sıra, Türkçe eğitim ve öğretime
de ağırlık verildi. Türkçe basın ve yayın evleri
açıldı. Birçok şehirde
Türkçe devlet tiyatroları

lüsü, yürütülen yolun
sonu hüsran olduğunu
anladı.
Totaliter Jivkov rejimi,
iktidara başkaldıran
Türkleri, birer ikişer,
yavaş yavaş toplama
kamplarına ve sürgün
merkezlerine göndermeye başladı. Böylece
ileri gelen ve milli ruhta
olan Türklere ilk ibret
dersini vermiş oldu.
Aşırı milliyetçi liderlerin
susturma yolunu, kendilerini yurt dışına sürgün
etmekte buldu.
En kötüsü de, ölesiye

sayarak, onları beş parasız ve eşyasız evlerini
terk etmeye zorladı.
A llah' t an, Tür k i ye
Cumhuriyeti devleti zorunlu göçe tabii tutulan
soydaşlarımıza sahip
çıktı ve yakınlarının
yanına iskân etti. Devletimiz, oradan gelen
bütün Türk kardeşlerimize kucak açtı ve her
türlü yardımda bulundu.
Bunu asla unutmamamız gerekir!
Ellerimizden gitmeyen acı tütün katran
kokusu

araziden oluşmaktadır.
Bu yüzden köyün sulak
arazisi azdır. Ancak,
Kocadere’nin aktığı
yere yakın olan Dere
Mahalle, Bostancılar,
Halil Hocalar, Cebeciler mahallelerine ve
merkeze bağlı bazı tarlalara su bitkileri ekilebilmektedir. Bunlar az
da olsa, akan derenin
su yatağından yararlanırlar.
Çandır halkının esas
geçim kaynağı tütüncülüktür. Köylü, ilkbahar
gelmeden tütün ekimi
yapılacak olan tarlanın
sürümünü yapar ve toprağın kabarmasını bekler. Diğer taraftan da,
tütün tohumlarını eker
ve fideleri yetiştirir. Fidelerin çabuk büyümesi
için gerekli tımar yapılır.
Nisan sonu veya mayıs
başı gibi, köylü tütün dikimine başlar. Haziran,
temmuz ve ağustos ayları köylünün en yoğun
olduğu dönemdir. Çünkü ilk dikilen tütünler,
bir ay gibi kısa süreçten
sonra, tütünün dip yaprakları toplanmaya başlanır. Tütün işi belki de
tarımcılığın en müşkül
koludur. Zira, bir taraftan dikim, diğer taraftan
çapalama ve tütün toplama işlemi yapılır. Tütünün ayrıca toplanıp,
teker teker uzun şişlere
dizilip ve iplere asılarak,
kurutulması da ayrı bir
meseledir. Daha sonra,
iplere dizilen tütün sıraları güneşin altında kurutulur. Havanın kapalı
olduğu zamanda ise,
iplere dizili olan tütünler

Geçenki sayıdan
devamı -->
Mümin ALTINDİŞ

naylon kuruluklar içine
alınır ve orada kurutulur. Tütüncülük işinde
asla beklemek yoktur.
Tütüncülük gerçekten
çok meşakkatli ve zor
bir meslektir. Ancak bunun müşküliyetini, bu işi
yapan iyi bilir!
Köylü, bütün geçimini ve umudunu tütüne
bağlamıştır. Umut dediğin, açık havada ve
kapalı bulut altında bir
beklentidir. Doğanın
şartları belli olmaz ki,
her an her şey olabilir. Köylünün işi, henüz
tütünü tarladan saçak
altına toplamakla bitmiyor. Bunun bir de
son operasyonu vardır.
Bu da toplanan tütün
yapraklarını teker teker ebadına ve rengine
göre sınıflandırıp, ayrı
ayrı çullara istif edilmesidir. Bu yörede buna
tütünün pastalı denir.
İşte esas marifet ve
ustalık buradadır. Köylü, topladığı tütünü ne
zaman devlete teslim
ederse, ancak o zaman
dinlenir. Ve eline parasını alınca da sırtı tam
dinlenir…
Çandır köyü, birçok
tütün üreticisi ile ünlüdür. Yılda birkaç ton
tütün üretenler arasında; Bayram Durmuş
Ali, Abbaz Mehmet, Ali
Ağa'nın Hüseyin, Hattatoğlu Hasan, Selyahiddin Hayrullah, Rıfkı
Mehmet, Mehmet Mümün, Ramadan Osman
ve Rafet Osmanoğlu
yer almaktadır. Köyün
tütün ustalarını tanıtırken, burada Bostancılar
mahallesinden ünlü tütün eksperi Ali Ağa'dan
söz edemeden geçemeyeceğim. Adı geçen
tütün tüccarının zamanında, tütünün alımı ve
fiyatı onun elinden geçiyormuş. Adı üstünde
bu lakabı hakketmiş.
Bu aile, yörede oldukça varlıklı ve itibarlı
ailelerden biriymiş. Yukarıda adını zikrettiğim
bu öncü tütün ustaları,
her yıl Ardino Tarım
Kooperatifi tarafından
defalarca çeşitli ödüllere layık görülmüştür.
Köy halkı, bu bitkinin
yanında, kendi kışlık ihtiyacını karşılamak için;
patates, fasulye, buğ-

day, yulaf, nohut, kabak, mercimek, soğan,
bezelye, domates, biber
ve salatalık gibi ürünler
de yetiştirmektedir.
Son yıllarda, tütünden
pek randıman alınamadığı ve fiyat düşüklüğü
yaşandığından dolayı,
köy halkı hayvancılığa
yönelmiştir, çünkü ardı
ardına gelen göçlerden sonra köy meraları boş kalmış, bu da
hayvancılığın ön plana
çıkmasına olumlu bir
etken olmuştur. Köylü,
hayvanların bir kısmına
süt için, bir kısmına da
besicilik için bakmaktadır. Ancak son göçlerden sonra birçok ev ve
mera boş kalmıştır.
Kurşun çinko madeninin tozunu kokladığımız yıllar
Ayrıca Çandır köyünün
ekonomik kalkınmasında, Rodoplar’ın maden
deposu olan Paşmaklı
(Smolyan) bölgesindeki maden ocaklarının
üretime girmesi çok
önemli rol oynadı. Bu
bölge kurşun ve çinko
madeninin ana havzasıdır ve ülkenin kurşunçinko madeni buradan
karşılanmaktadır. Yerin
300-500 metre derinliklerinde bulunan bu
maden ocaklarında köyümüzden çok sayıda
madenci ekmeğini kazanmaktadır.
Maden ocaklarında
kazılan bu madenler,
daha sonra ağır tonajlı
kamyonların yardımı ile
Kırcaali şehrinde faaliyet gösteren kurşun
ve çinko madeni, zenginleştirme fabrikasına
taşınmaktadır. Buna
paralel olarak, Borieva
maden ocağı ile Kırcaali şehri arasında çelik
halatlı, yük taşıma teleferik hattı kurulmuştur. Bu hat üzerinden
özel yapılmış kovalar
sayesinde işlenmemiş
madenler, Kırcaali’ye
taşınmaktadır. Maden
ocaklarının ana havzası sayılan Borieva ile
Kırcaali arasındaki yük
taşıma teleferik hattının
uzunluğu 70-80 km. Bu
hat, Alman mühendisler
tarafından kurulmuştur.

Devamı gelecek
sayıda -->
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Брой: 342

Цена 0,80 Лв.

Madan’da 10. Ulusal Hafızlık ve Kur’an-ı
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldı
11 ve 12 Ağustos tarihlerinde
Madan kasabası 10. Ulusal Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel
Okuma Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Yarışma, Bulgaristan
Başmüftülüğü tarafından Smolyan (Paşmaklı) Bölge Müftülüğü ve Madan Müslüman Encümenliğinin desteğiyle organize
edildi.
Yarışmaya ülkeden 38 kişi katıldı. Yarışmacılar, altı kategoride düzenlenen ön eleme turunda mücadele etti. Onlardan 17
yarışmacı finalist oldu. Bu yılki
yarışmada yenilik şu ki, güzel
okuma kategorisinde ilk defa
bayanlar da yarıştı. Yarışmanın
finali 12 Ağustos 2016 tarihinde
Madan Merkez Camii’nde gerçekleşti.
Bu büyük forumda konuklar
arasında Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Başmüftü Yardımcıları
Birali Mümün ve Ahmet Hasanov, Sofya, Plovdiv (Filibe),
Pazarcık, Şumnu, Razgrad, Silistre, Varna, Dobriç (Hacıoğlu
Pazarcık), Kırcaali ve Haskovo
(Hasköy) bölge müftülerinin
yanı sıra Yunanistan Gümülcine ve İskeçe Bölge Müftüleri
İbrahim Şerif ve Ahmet Mete de
hazır bulundu. Ayrıca yarışma
etkinliğini Filistin, Pakistan ve

dullah Dursun yer aldı. Jürinin
sözcülüğünü ise Madan Hafızlık Kursu Müdürü Hafız Şevket

ezbere okudu. Böylece “Tüm
Kur’an-ı Okuma” kategorisinde
Madan’dan 16 yaşındaki Abdul-

bulunan herkesin yarışmacılara
manevi destek gösterdiklerini
kaydetti. Bu yılki 10. Ulusal Ha-

Hacı yaptı.
Her bir elemede ayrı ayrı
kategorilerde mücadele eden
yarışmacılar Kur’an-ı Kerim’i
ezberleme ve güzel okuma bilgilerini ve becerilerini sergiledi.
Yarışmacılar, Allah’ın kelamını

fızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel
Okuma Yarışması’na ilk olarak
katılan bayanları tebrik eden
Dıbov, gelecek yarışmalara

Maroko’nun ülkede diplomatik
misyonlarının temsilcileri, T.C.
Filibe Başkonsolosluğu Sosyal
Hizmetler Müşaviri Metin Akbaş ve Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov şereflendirdiler.
Jüride Filibe’den imam Hafız Neşat Teşkan, Varna’dan
imam Hafız Ömer Ali Üzeyir
ve Rusçuk’tan imam Hafız Ab-

ezbere okuyarak, Yüce Allah’ın
(C.C.) Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesiyle O’nu koruyacağı vaadini gerçekleştirmesine canlı
tanık olan katılımcıları duygulandırmayı başardılar.
En ilginç kategori tüm Kur’an-ı
Kerim’in ezberlenmesine ilişkin
olandı. Soruların çekilişi yapıldıktan sonra her bir finalist
rastgele Kuran’dan üç bölümü

lah Hasan birinci, Abdullah Afuzov ikinci ve Sevdi Süleymanov
ise üçüncü oldu. Üçü de Madan
Hafızlık Kursu’nu bitiren kursiyerlerdendir.
“15 Cüz” (Kuran’ın yarısı) kategorisinde birinciliği Breznitsa
köyünden İbrahim
Kambaç kazandı.
“5 Cüz” (100 sayfa) kategorisinde
Madan’dan Abdurrahman Uşev
birinci olurken, 40
yaş altı grubunda “Cüz Amme”
(Kuran’ın son kısmı) kategorisinde
ise Aytos’a bağlı
Mıglen köyünden
Adem Musa birinci oldu. Aynı
k a t e g o r i d e 15
yaş altı grubunda
Breznitsa köyünden Şaban Kalöv birinci oldu.
“Güzel Okuma”
kategorisinde ise
Zlatograd’ın (Darıdere) Dolen
köyünden Hüseyin Kamberov
birinciliği elde etti.
Smolyan Bölge Müftüsü ve
ev sahibi konumundaki Necmi
Dıbov, Yüce Allah’ın kelamını
ezberlemeden ibaret yarışmaya
katılarak sergiledikleri yüksek
özgüvenden dolayı katılımcıları tebrik etti. Yarışmada hazır

katılacak bayanların sayısının
çok daha artması çağrısında
bulundu. Müftü, Kuran’ın son
kitap olarak barış, mutluluk,
huzur, selamet ve güvenlik
getirmesi için Yüce Allah tarafından tüm insanlık için indirildiğine dair temel mesajını
hatırlattı.
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı,
selamlama konuşmasında bu
kadar insanı bir araya getiren
şeyin Allah’ın kelamı olduğunu
belirtti. Başmüftü, bu yarışmaya katılma cesareti gösteren
katılımcıları, onları destekleyen ebeveynleri ve sabır gösteren Kur’an-ı Kerim hocalarını
tebrik etti.
Elde ettikleri derecelere göre
yarışmacılar Başmüftülük, T.C.
Filibe Başkonsolosluğu ve bağışçılar tarafından sağlanan
maddi, para, plaket ve takdir
belgeleriyle ödüllendirildi. Finale ulaşamayan yarışmacılara da ödül verildi. Madan
Hafızlık Kursu’nun kurucusu
Hafız Murat Hacı ise jüri üyelerinin ödüllerini sundu.
Kırcaali Haber
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