ZORUNLU GÖÇÜN 21. YILI
Muhacirliği Bulgaristan Türklerine sorarsanız, bunun ateşten bir gömlek
olduğu cevabını alırsınız. Bulgaristan
Türkünün alınyazısı olmuş göç olgusu
Doksanüç Harbinde başlayarak yakın
geçmişe kadar sürmüş, günümüzde de
devam etmektedir.

Krumovgrad Folklor Ekibi Batı Trakya’da
Kiraz Festivali’ne katıldı
Rodop ilinde yer alan Susurköy (Sosti)
Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kiraz Festivali
10 -13 Haziran 2010 tarihlerinde düzenlendi.
Festivale T.C. Gümülcine Başkonsolosu Mustafa Sarnıç, Milletvekili Ahmet Hacıosman,
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Gruevo - Bulgaristan’ın çağdaş köylerinden biri
Kırcaali ilçesi’nin Ençets bölgesini tanıtmıştık. Şimdi de yolumuz Momçilgrad ilçesinin en büyük köyü, merkez (mikro bölge)
konumunda olan Gruevo’ya düştü.
İsmail KÖSEÖMER
Kırcaali İlçesi’nde Ençets bölgesini tanıtmıştık. Şimdi de yolumuz
Momçilgrad ilçesinin
en büyük köyü, merkez
(mikro bölge ) konumunda olan Gruevo’ya
düştü.
Bulgaristan’ın birçok
ilçe belediyesine taş çıkarttıracak köy, Kırcaali
ilinin Momçilgrad ilçesinde bulunan Gruevo
köyüdür. İlçe merkezine
3 km uzaklıkta olan köy
çağdaş Avrupa köylerine
göz kırpıyor.
Hıdrellez’de Dambalı Dağındaki Şifalı Su
bölgesine giden yol da
bu köyden geçmektedir.
Anlaşılacağı gibi köyün
kendisi de dağlık bölgede bulunmaktadır. Son

birkaç yılda Momçilgrad
belediye yönetiminin halka dönüp çalışmalarından da en çok nasibini
alan bu köy olmuştur.
10 302 m2 alana sahip
olan köyde 210 ev ve
800’den fazla kişi yaşamaktadır. Merkez (mikro bölge) konumundaki
köye de Svoboda, Letovnik, Çomakovo köyleriyle Polyana ve Suşevo
mahalleleri de dahildir.
Böylelikle toplam nüfus
1150 civarındadır.
KÖYDE YAPILAN YATIRIMLARA GELİNCE
Momçilgrad Belediye Başkan Yardımcısı
Sevdalin Ognyanov’dan
gerekli bilgileri aldıktan
sonra Gruevo köyü muhtarı Ahmet İbrahim ile
randevulaşıp yola düş-

tüm. Sağ olsun muhtar
beni hemen köy girişinde karşıladı ve tatlı kahve içtikten sonra da birer
birer köyde yapılan hizmetleri gezip görmeye
başladık. Detaylı yatırım
bilgilerini de önceden bildiğim için bu konuya pek
girmedik.
Önce altyapı çalışmaların sonucunu gördüm.
Altyapı için 3 200 000
levalık yatırım yapılmış.
Kenar mahalleleri de
kapsayacak biçimde
bütün köye kanalizasyon yapılmış. Köy içine sıfırdan 4 kilometre
uzunluğunda sokağa
asfalt döşenip kaldırımlar yapılmış. Eskiden
sokak ortasında bulunan
elektrik direkleri kaldırımlara kaydırılmış. Köy
mahalleleri arasındaki
bağlantıya yapan ufak

dereler üzerlerine sağlam ve debisi büyük olan
borular döşenmiş. Artık
yağmur sonrasında bazı
mahalleleri su basmıyor,
sokaklar da çamur ve
tozdan kurtulmuş. Muhtarla yan yana yürürken
köylüleri selamlıyor yapı-

lan bu hizmetten ne kadar memnun olduklarını
anlıyorum.
Svoboda köyüyle bağlantı arasında olan Büyükdere üzerine de köprü kurulmuş, mezarlığa
giden yol iyileştirilmiş.
120 kişinin yaşadığı köy-

de bölgemizdeki en eski
cami ve kabristanlardan
birine kadar çevre düzenlenmesi yapılıp yol
açılmış. Köylülerin bazılarıyla selamlaşıp sohbet
ettim.
Devamı sayfa 6’da

“Kırcaali” Türk Folklor Ekibi Hasan Azis yenilenen Rani List
Okulunun açılışını yaptı
Tekirdağ Kiraz Festivaline Katıldı
1961 yılında “kiraz cümbüşü” adıyla Naip Köyü’nde
kutlanmaya başlanan ve bu
yıl 46.’sı düzenlenen “Tekirdağ Kiraz Festivali” 10
Haziran günü saat 17,00 da
Tekirdağ Endüstri Meslek
Lisesi önünden başlayan
kortej yürüyüşü ile başladı.

Bulgaristan Türklerinin en
yoğun yaşadığı Kırcaali,
Razgrad ve Tırgovişte 20
yıl önce yapılması gereken
bir ilke imza attılar. Var olan
kardeşliğini pekiştirdiler. Bunun böyle olacağı önceden
görülüyordu ki, ta geçen
Cuma gününe kadar.
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ZORUNLU GÖÇÜN 21. YILI
Prof. Dr. Hayriye S.
Yenisoy

Elmayı satan bilir
Tadını tatan bilir
Macırlık ateşten
gömlekmiş
Acısını çeken bilir
(Halk Mânisi)
Muhacirliği Bulgaristan
Türklerine sorarsanız,
bunun ateşten bir gömlek
olduğu cevabını alırsınız.
Bulgaristan Türkünün
alınyazısı olmuş göç olgusu Doksanüç Harbinde
başlayarak yakın geçmişe
kadar sürmüş, günümüzde de devam etmektedir.
İkinci Dünya Savaşından
sonra dünyada gerçekleştirilen en büyük kitlesel göçü yine Bulgaristan
Türkleri yaşamıştır.
1989’un büyük göçüyle
daha önceleri yapılmış
göçler arasında farklılıklar da vardı. Önceki büyük
göçlere Doksanüç Savaşı ve Balkan Savaşları
sebebiyet vermişti. Daha
sonraki göçler, örne ğin 1950/51 ve 1968/77
yılları göçleri TürkiyeBulgar istan arasında
imzalanmış antlaşmalar
çerçevesinde gerçekleştirilmişti. Söz konusu yıllarda göç edenlere Bulgar makamlarınca verilen
pasaportlar Türk ad ve
soyadlarıyla verilmiş, pasaportları da göç pasaportuydu. 1989’un kitlesel
göçünde ise savaş yoktu,

Türkiye-Bulgaristan arasında imzalanmış herhangi bir göç antlaşması
da yoktu. En ilginç olanı,
zorunlu göçte Türkiye’ye
gelenlerin ellerinde göç
pasaportu değil, turist
pasaportu vardı ve bunlarda Bulgar adları yazılıydı. 1989’un yaz aylarında
tarlada, fabrikada, maden
ocaklarında çalışan onbinlerce “Bulgara” (Türke) işlerini bıraktırıp yurt
dışı seyahatine çıkmaları,
“turist” kervanlarına katılmaları emredilmişti. Yetkililer, “Bu göç değil, bu
bir turizm hizmetidir. Biz
Viyana Antlaşması doğrultusunda Halk (Ulusal)
Meclisimizin bir insancıl kararını uyguluyoruz.
Günde bir iki tren değil,
dört, altı, sekiz tren yollamaya imkânlarımızı seferber ettik”, diyorlardı. Evet,
yurt dışına çıkmak isteyen
Bulgar vatandaşlarına 1
Eylül 1989 tarihinden itibaren yurt dışı pasaportu
verilmesi yasası Mayıs
ayında Meclisten geçmişti. Ama yetkililer 1 Eylülü
beklemediler. 29 Mayısta Devlet Başkanı Todor
Jivkov’un Bulgar ulusal
televizyonunda Türkiye’ye
çağrıda bulunarak sınır
kapılarını açmasını istemesiyle “Bulgarlara” turist pasaportu verilmesine
başlandı. Bunlar, yüzyıllar
önce Bulgarmışlar da zorla Türkleşmiş oldukları
bilincine varmışlarmış,
gönüllü olarak Bulgar kökenine, Bulgar aslına dön-

müşlermiş ve Bulgar adı
almışlarmış. Böyle bilinçte
olan “Bulgarlara” yasanın
öngördüğü tarihten önce
pasaport verilmesi hatta
bazı yerlerde pasaportları “Bulgarların” evlerine
götürülmesi bazı kesimleri hayrete düşürdü. Bu

bir imtiyaz mıydı, neydi,
diye soruyorlardı birbirine… Türkler bu göçe büyük göç, Bulgar yetkililer
ise büyük seyahat, büyük
gezi dediler.
Bulgaristan Yahudilerinden ünlü tiyatro ve sinema yönetmeni, senaryo
ve roman yazarı Anjel
Vagenştayn, büyük göç
aylarında Amerika’da bulunan senaryo yazarı ve
dramaturg Bulgar dostu
Georgi Danailov’a yazdığı
mektubunda ülkede olup
bitenleri anlatırken Türkler

hakkında da şunları yazdı: “Sana “İslâmlaştırılmış
Bulgarlar’ın trajedisinden
de söz etmek isterim biraz.
Bugüne kadar yaklaşık
220 bin kişi Bulgaristan’ı
terk etti ve bizdeki bazı
aptalların yazmaya devam ettiği gibi, bunlar

komşu Türkiye’ye geziye
çıkmışmış. Olay gerçekten çok acı ve sarsıcı. Bu
insanların kaderini düşündükçe gözyaşlarımı tutamıyorum. Korkunç! Hatta
müthiş! Tamamen boşaltılmış köyler, yabanileşmiş köpekler, susuzluktan
kurumuş bahçeler, ürünü
toplanmamış tarlalar,
ıssız maden ocakları…
Kim kovdu bu insanları,
niye göç yollarına düştüler? Bugün radyoda konuşan bir divaneye göre,
“iyi Bulgar” olmadıkları

için yollara düşmüşler.
Tabiî ki bu insanlar “iyi
Bulgar” değil ve olamazlar, çünkü Türk’türler, ama
her zaman iyi, çalışkan
ve dürüst Bulgar vatandaşı olarak yaşadılar”
(Данаилов, 2001).

Bu göç bir başka göçtü…
Aileler parçalanıyordu…
Galip Sertel’in Bir Başka
Göç adlı yazısından şu
satırları okuyalım:
Otuzbeşlik bir kadın, iri
tombul yanaklı, kırmızı
benizli… Toprak, ter kokusu üstü-başı. Dobruca
köylerinden… Kocasını bir
gece gelmişler, almışlar,
götürmüşler. O gün, bu
gün, ne ses, ne selâm…
Kadına:
“Kocanı Türkiye’ye yolladık. Topla tasını-tarağını,
al pasaportunu! Yolcu-

sun…” demişler sancak
polis dairesinde…
Ve şimdi de ayrılık öncesi,
trenin kalkmasına çok az
kala, torunlar dedelerinin
elini öpüyor, sonra kadın,
babasının boynuna sarılıyor, gözyaşları içinde:
Baba ba, diye ağlıyor…
Baba ba, seni nasıl bırakayım?”
Yetmişlik dedenin kırışık
yüzü taş kesilmiş. Bakışı
donuk donuk, torunlarını
okşamaya çalışıyor.
“Sabırlı ol kızım, diyor, Allah sabır versin… Çocukların var, kızım… Onları
kurtarın…”
Neden, kimden kurtarsınlar? Buralarda doğmamışlar mı? Gülüp koşmamışlar mı?
Yine kadının sesi çınlıyor
ortalıkta:
Baba ba?! Seni kimlere…
Ve işte polisin copu kesiyordu bu sesi…
Ve kadının, kulakları yırtan sesi:
“Baba ba, seni kimlere bırakayım…”
Babaya pasaport verilmemiş.
Aileler maksatla parçalanıyor…
Polis bazı köyleri basıyor… Türklerin evlerinde
“vatan hainleri” aranıyor.
Bazı köylerden sadece
gençler otobüslere yakapaça bindirilip sınır dışı
ediliyor:… Şok havası
yaratılıyor. Güvensizlik
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ZORUNLU GÖÇÜN...

2. Sayfadan devamı

sürüp gidiyor. Pasaport
için müracaat etmeyenlerin evlerinde tehdit estiriliyor…” Bulgaristan Bulgarlara, Türkler Türkiye’ye!”
Ve göç diye zorla uğratıyorlar.
Ana baba kalıyor, oğul
gidiyor.
Evlât kalıyor, baba gidiyor.
Kardeş gidiyor, kardeş
kalıyor…
Orada, Silistre garında,
Haziran güneşinin öğle
sıcağında, gerili sicimlerin
boyunda, oğlunu uğurlayan bir anne, Kalaşnikof’lu
polislerin karşısına çökmüş: defol defol, söyleniyor kendi kendine:
“Evlât acısı başka… Siz
nereden bileceksiniz?
Evlât acısı başka… Doğarken belden kopuyor,
giderken yürekten… Evlât
acısı başka…”
Oğlu, gerilmiş iplerin öte
yanında. Biraz evvel çağırılmış. Ağlayarak el sallıyor harabeye dönmüş
anneye…
Megafonla birer birer
çağrılıyor cetvelden adları yazılı olanlar. Kulakları sağırlaşmış bir dede,
annesine (eşine-H. S. Y.)
çıkışıyor:
“Bizi çağırdılar, mare işitmedin mi? Galiba Fidan
dediler.
Ad değiştirme kampanyasında Türklerin çoğu,
Bulgarların istediği o Hristiyan adını değil de, ağaç,
veya çiçek adı seçmişti ve
bu adları bile işitmek istemiyorlardı.
“Fidan
d e d il e r,
mare!...”
Vagonlara bindirilecek
olanları, cetveldeki sıralarına göre çağıran
emniyet yetkilisi:
“Beş senedir adlarınızı
öğrenemediniz:… Ne
kalın kafalı insanlarmışsınız” diye mırıldanıyor…
(Yenisoy, 2005).
Ailelerin parçalanması
düşündürüyordu bazı bilim adamlarını. Bulgar Bilimler Akademisi Sosyoloji
Enstitüsünden Yahudi kökenli Akademisyen Prof.
Dr. Niko Yahiel, kendisinin
de çok ağır yaşadığı Bulgaristan Yahudilerinin göç
olayı ile Türklerin göçü
arasında bir paralellik yapar. Ailelerin parçalanmasıyla sülâle bağlarında,
akrabalık bağlarında kopukluk olduğunu ve birileri
gidince sülâlenin, ailenin
öteki bireyleri de yollara
dökülüp bir zincirleme reaksyonu olduğunu belirtir.
İnsan hakları konusunda
da uluslararası kanunların korunması gerektiğini
vurgulamaktadır: “Ben,
heyecanlanmadan olamıyorum, çünkü Yahudilerin
göçünü bizzat yaşadım. O
zamanlar benim ailemde
de trajedi yaşandı. Daha

sonraları bir başka heyecan - adımı değiştirmem
için bazı çalışma arkadaşlarımın baskısını da yaşadım. İribacakov (Türk soyadı olan ünlü Bulgar bilim
adamı ve toplumcu-H. S.
Y.) soyadını değiştirirse,
ben de o zaman adımı
değiştiririm, demek mecburiyetinde kaldım. Tüm
bunlar hakarettir, onur kırıcı davranışlardır. Todor
Jivkov’un yanına gittim ve
beni görevimden almasını rica ettim. Böyle bir ortamda çalışamayacağımı
kendilerine söyledim.
1989 yılında Bulgaristan’ın
gerçekleştirdiği geniş kapsamlı zorunlu göçün sebeplerini 1984/85 olaylarında aramalıyız. 1984’ün
Aralık ayının sonunda
başlatılan, 1985 yılı Mart
ayına kadar süren kısa
bir zamanda silâh zoruyla, asker gücüyle ve ölüm
tehdidiyle Türklerin adları
Hristiyan-Bulgar adlarıyla değiştirildi, giyimkuşamları yasaklandı,
camiler tahrip edildi, cenazeler Bulgar mezarlıklarında Hristiyan geleneklerine göre gömüldü.
Türk dilinde eğitim şöyle
dursun, evde dahi Türkçe
konuşmak yasaklandı.
Tepki gösteren Türkler
ölüm kamplarına, cezaevlerine, sürgüne gönderildi.
Ajda Meşeli Balkanlar’da
Türk Olmak adlı şiirinde
o karanlık günleri şöyle
şiirleştirdi.
Zor günlerdi… Ey Anadolu, çok zordu yaşananlar…
Kılıç yarasından beterdi, yüreklere saplanan
acılar.
Yine de dayandı hepsine Türk’ün çevik yüreği…
Ölmeyi denedi de, dili
bir türlü;
“Ben Bulgarım” diyemedi.
Ne işkenceler çekti nice
şanlı yürekler, bir bilsen…
Ateş üstünde yürümek
mi dersin,
Kan ter içinde dövülmek
mi dersin…
Yolda yürürken, bir türkü mırıldanmışsın
gönlünce…
Para cezası yemişsin.
Üstelik onların istediği gibi de giyinmemişsin…
“Adın ne?” diye sorduklarında,
“Ben Türküm!” diye cevap vermişsin.
Bulgar olduğunu iddia
ettiklerinde de.
Şiddetle inkâr etmiş,
Ve… zindana mahkûm
edilmişsin.
Ah Anadolu, bir bilsen…
Nasıl mahrum ettiler
bizi ezan sesinden.
Ramazanda davul sesinden.
Bayramlarda çocukların

sevincinden.
Düğünlerde bir parça
musikiden.
Adımızdan, şanlı Türk
adımızdan…
Nasıl da mahrum ettiler.
Konuşmamızdan tut da,
kılık kıyafete kadar.
Okunan kitaplardan,
dinlenen plaklara kadar.
Örf ve âdetlerden ibadetimize kadar karıştı-

şei belirsiz belirli bir grup
insan”, "Bulgar olmayan
topluluk" vb.
*
Beş yıl süren o korkunç
dönemde tırmanışı giderek artan baskılar, Zorunlu Göç ile son haddine
ulaştı. Bulgaristan Türkleri
bu duruma son verilmesi
için çabalıyor, ama ülke
çapında hiç kimseden,
hiçbir yerden herhangi bir
destek bulamıyorlardı. To-

lar.
Türk olmayı, hep yasakladılar!
(Yenisoy, 2005).

taliter rejim yöneticilerinin
uyguladığı baskı politikası
Bulgarları da korkutmuştu. Sabır tükeniyordu. Aktif direnişe geçilmeliydi.
Mayıs 1989’da her şeyi
göze alan Türkler yürüyüşe, direnişe geçtiler. Şehit düşenler, yaralananlar
oldu, ama seslerini dünyaya duyurabildiler.
Türklerin direnişi ülkedeki
politik olayların gelişmesini hızlandırdı ve Todor
Jivkov’un idareden indirilmesi, totaliter rejime son
verilmesi sağlandı.
Türklerin direnişini destekleyen bazı Bulgar aydınları da vardı. O korkunç günlerde, Temmuz
1989 tarihinde dünyaca
ünlü kadın şair ve yazar,
sonra da – demokrasi
sürecinin başlarında, tüm
Türk halkının da büyük
katkısıyla – Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilen Blaga Dimitrova, Bir Ad başlıklı eseriyle
göç olaylarını kınadı ve
masum Türklere manevî
destek oldu. Daha sonraları Almanya’da düzenlenen uluslararası bir forumda da Türkleri savundu.
Aynı yılın sonbaharında
Sofya’da düzenlenen büyük mitinglerden birinde
ünlü Bulgar mizah şairi ve
yazarı Radoy Ralin: “Biz
35 yıl T. Jivkov’un idare
ettiği yıllarda inim inim inledik. Türk ve Müslüman
kardeşlerimizin direnişleri olmasaydı, inanın daha
35 yıl öyle inleyecektik.
Bugünkü özgürlüğümüzü
Türk ve Müslüman kardeşlerimize borçluyuz…”
demişti. Cumhurbaşkanı
seçilen Dr. J. Jelev, Sosyaldemokrat Partisi lideri
Dr. P. Dertliev ve daha

Totaliter rejim yöneticileri, devlet mekanizmasının
tüm güçlerini harekete geçirerek “başarıya” ulaştıktan sonra Bulgaristan’da
Türkler denen bir etnik
topluluğun olmadığını
dünyaya duyurdular. Ama
Bulgar halkıyla “gönüllü
olarak Bulgar kökenine
dönmüş Bulgarlar” arasında fark yapmaya devam ediyorlardı. Bulgar
halkından olanlara geleneksel adlarını taşıyan
Bulgarlar, diyorlardı. Zorla
Bulgar adı verilmiş olanlara ise şöyle adlar uydurmuşlardı: "Türk Ahalisi",
"Türk Azınlığı", "Bulgar
Türkleri", "Türkleşmiş
Bulgarlar", "Kendini Türk
bilen Bulgarlar", "Türkçe
konuşan Bulgarlar", "Bulgar Müslümanları", "Müslüman Bulgarlar", "Türk
kökenli Bulgar yurttaşları",
"Özümsenmiş Bulgarlar",
"İslâmlaştırılmış Bulgarların torunları", "Türkleştirilmiş Bulgarların torunları",
“Geleneksel Bulgar adı taşımayan Bulgarlar”, "Türk
etnik özbilincine sahip
Bulgar yurttaşları", “Türk
özbilincine sahip Bulgarlar", “Türk dillerini konuşan Bulgarlar", "Türkçe
konuşan Bulgarlar", "Türkçe konuşan Bulgarlar topluluğu", "Bulgarca konuşmayan topluluk", "Türkçe
konuşan Türk kökenli Bulgarlar", "Türkçe konuşan
Bulgar kökenli yurttaşlar",
"Bulgaristan'da Türkçe
konuşan Türk kökenli
Bulgar yurttaşları", “Değişik adlar taşıyan men-

Sayfa 3
birkaç Bulgar aydını bizlere dostluk elini uzatarak
haklarımızı istemekte birlik olduk. Adlarımızın iade
edilmesi, dilimiz, dinimiz
ve kültürümüz konularında sorunlarımızın yasalarla çözüme kavuşturulmasını istedik .
Orta Avrupa sosyalist
ülkelerinden Polonya,
Macaristan, Çekoslovakya ve Doğu Almanya’da
komünist idarelere karşı
değişik tarihlerde yapılan
hareketlenmeler, eylemler Bulgaristan’da olmadı,

diyenler vardı. Gerçekten
de olmadı. Dr. J. Jelev’in
yazdığına göre böyle eylemde bulunmak, doğrudan ölüme gitmek, demekti. Bulgar komünistleri Ruslara gönülden bağlı
olduklarını göstermek
için Rusçayı Bulgarlara
ikinci ana dili olarak daha
ilkokul birinci sınıftan öğretmeye başlamışlardı,
Bulgaristan’ı da Sovyet
Rusya’nın 16 cumhuriyeti olması için kararlar
almışlardı. Bu durum M.
Gorbaçov’un perestroykasına kadar sürdü. Bulgar Komünist Partisinin
soya dönüş kavramının
çok çirkin bir kavram olduğununun altını çizerek
Dr. J. Jelev düşüncesini

şöyle açıkladı: “Bulgaristan Türklerinin soya
dönüşünü değil, bunların

politik ve etik açıdan soysuzlaşmasını ifade ediyordu. Soya dönüş süreci bu
kadar yıl sonra nereden
bakılırsa bakılsın, gerçekten politik bir akılsızlıktır”
(Йосифов, 2008).
Bulgar ist an Tür kler i nin durumu edebiyat
eserlerine de yansıdı.
Türkiye’deki Bulgaristan
göçmeni sanatçılar da
Bulgaristan olaylarına
seyirci kalamazlardı ve
kalmadılar da. Kardeşlerinin felâketini eserlerine
konu ederek Bulgar totaliter rejimin barbarlığını kınadılar. Olaylardan
duydukları acıyı şiirleştirdiler. Göçmenlik konusu
Bulgaristan Türk edebiyatına devamlı damgasını vururken, nedense, bu
konu Bulgar sanatçıları
ilgilendirmedi. OsmanlıRus (1877/78) Harbinden
beri yaşanmakta olan bu
insanlık dramı karşısında
Bulgar sanatçılar sessiz
kaldılar. Bulgaristan’da
hayatı birçok yönde sürekli etkileyen göç olgusu
Bulgar edebiyatında yer
almamıştır. 1989 yılının
zorunlu göçünden 20
yıl, Bulgarlaştırma olaylarından da 25 yıl geçti.
Bulgaristan’da hayatı kökünden sarsan bu olaylar
(1984/85 ve 1989’dan bu
yana) Bulgar edebiyat
eserlerine konu olmuştur,
böyle eserlere rastlıyoruz,
demekte zorluk çekiyoruz. Varsa, onlar da anı
niteliğinde bazı eserlerde
kısaca değinildiğini söyleyebiliriz.
Göç, Bulgaristan Türklerinin kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir.
Gönül ister ki göç acıları
dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmasın, felek
bundan böyle hiç kimseyi
zorunlu göç yollarına düşürmesin.
Fazıl Bülent Kocamemi’nin
2009 yılında Urumeli’nin
Gözyaşları adlı bir eseri
yayımlandı. Yazarın şu
sözlerini okuyalım:
Dost olmak? İtirazım

yok!
Unutmak? Asla!

Kırcaali Haber

16 Haziran 2010

Eski Başbakan Stanişev’e göre, söz
konusu ‘O Rapor’ siyasi sipariştir
Özel hareket düzenleyenlerin ellerinin temiz olduğuna inanmıyorum
İsmail KÖSEÖMER
BSP /Bulgar Sosyalist
Partisi/ lideri Sergey Stanişev, istihbarat (DANS)
tarafından hazırlanan ve
‘o rapor’ diye bilinen gizli
rapor bilgilerinin sızdırıldığı için hakkında düzenlenen siyasi bir siparişin
sonucu olarak, suçlanıp
soruşturma açılacağını
öngörüyor.
Razgrad’ta parti yandaşlarıyla yaptığı görüşmede Stanişev şöyle
konuştu : “Eğer bunlar
devlet için gizli bilgilerse, bu durum devlet için
üzücüdür. Neden? Çünkü gösteriş yapılmalıdır.
Çünkü bu hükümetin
güttüğü siyaset; kim bir

Sergey Stanişev
şekilde ona karşı geliyorsa ister BSP ister Cumhurbaşkanı olsun, ona
saldırılıyor ve yöntemler
gözetmeksizin ezilmeye
çalışılıyor.”
Ona göre yapılan tüm
hareketler desteklenmelidir, düzenin olması
gerekmektedir ve suçlu-

AB Bulgaristan’daki
ekonomik durum
hakkında endişeli
Avrupa Birliği (AB)
Bulgaristan’ın ekonomik verileri hakkında
endişeli olduğunu açıkladı. Hatta bu durumdan dolayı ülkeye heyet
gönderilmesi planlandığını duyurdu Agence
France-Presse’in (AFP).
Avrupa Komisyonu’nun
Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesi
Olli Rehn, komisyonun
Bulgaristan’ın vermiş olduğu ekonomik istatistiklerden endişe duyduğunu ve en kısa zamanda
bu sorunu araştırmak
için ülkemize bir heyet
gönderileceğini duyurdu.
AB’ye üye ülkelerin
maliye bakanlarının toplantısından sonra Rehn:
“Bulgaristan’ın sunmuş
olduğu ekonomik istatistiklerden kaygı duyuyoruz ve yakında bir heyet
gönderme niyetindeyiz”
dedi.

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat’ın yeni mali
denetim ve soruşturma
yetkileri çerçevesinde
AB üyesi bir ülkede ilk
heyet çalışması olabilir.
Simeon Dyankov’un
bakanlığından yapılan
açıklamaya göre: “Avrupa Komisyonu’nun
Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesi Olli
Rehn’in duyurduğu heyet gönderme, bakanlığımızca Mayıs ayından
beri beklenilmektedir”
açıklaması yapıldı. Verilerde ayarlama yapıldığını ve buna sebep olarak
da “Mart ayı başında
özel sektöre yönelik önceden tespit edilmeyen
sözleşmelerden doğan
ödemelerin” neden olduğu hatırlatıldı. Sonuç
olarak da ülkenin bütçe
açığı GSYİH’nin (Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla) %1.9
dan %3.7’ye ayarlandı.
KH
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larda korku saçılmalıdır.
Ancak bunlar yapılırken
kanunlar korunmalıdır,
hele de İçişleri Bakanlığından.
Stanişev: “ Net bir şekilde söylemek isterim
ki, bugün organize suçlara karşı yürütülen ve
yüksek sesle duyurulan
mücadele yöneticilerin
ellerinin temiz olduğuna
ve bu mücadeleyi objektif bir biçimde iyi niyetlerinden dolayı, sadece
anayasal sorumluluklarından kaynaklandığına
inanmıyorum” dedi.
BSP liderine göre, BSP
tarafından yönetilen belediyelere yönelik saldırılar önümüzdeki yerel seçimlerde GERB’in kolay
yoldan zafer kazanma

isteğinden kaynaklanmaktadır.
Parti yandaşları önünde Stanişev, önümüzdeki yıl maaşların ve
emekli maaşlarının da
azaltılacağını ön gördü:
“Rehavet içinde uyunulan 9 ay var. Bakan
Dyankov’un dediğine
göre, artık kriz bitmiş
ve buradan da gelişme
başlayacaktır. Krizin bu
yıl daha da derinleşeceği yönünde endişelerim var. Gelecek yıldan
itibaren maaşlarda ve
emekli maaşlarda ücret
kesmeye ve azaltmaya
geçileceğini ve Uluslararası Para Fonundan
(IMF) krediye başvurulacağı yönünde endişe
taşımaktayım” dedi.

Çanakkale Bulgaristan’da
tanıtılacak
Bulgaristan ile Çanakkale arasında gerçekleştirilen turizm
hareketliliğinin daha
geniş alana yayılması amacıyla başlatılan
çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.
Bulgaristan’da her
Pazar günü yayınlanan “Atlas” adlı programın belgesel yönetmeni Simeon Idakiev de Çanakkale’ye
gelerek ilin tanıtımını
yapmak amacıyla çekimler gerçekleştirdi.
Çekimler öncesi Vali
Yardımcısı Ali Partal
ve İl Kültür ve Turizm
Müdürü Şinasi Haznedar ile birlikte Akol
Otel’de düzenlenen
yemekte bir araya gelen Yönetmen Simeon
Idakiev, Bulgaristan’da
Çanakkale’nin tanıtım
eksikliğinin olduğunu
belirterek, “Türkiye denilince Bulgaristan’daki
vatandaşların akılları-

na ilk olarak Antalya,
Marmaris gibi turizme yönelik yerler geliyor. Bulgaristan’da
Çanakkale’nin tanıtım
eksikliği var. Bu eksikliği gidermek için
Çanakkale’de bir belgesel çekmeye karar verdik. Halkımıza
Çanakkale’yi iki kelime ile tanıtmak istiyoruz. Çanakkale’ye
30 yıl önce gelmiştim.
Bu süre içinde çok büyük değişimler olmuş.
Atlas programını yaparken bütün dünyayı
gezdik diyebiliriz. Bu
kapsamda Sofya’da
“Çanakkale Haftası"
düzenlemek istiyoruz”
dedi.
Belgesel yönetmeni
Idakiev, belgesel çekimlerine ise ilk olarak
Arkeoloji Müzesi’nde
başladı. Çekimlerin
ilin diğer tarihi ve turistik yerlerinde devam
edeceği öğrenildi.
KH
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Bölgesel

Gelişme

Operasyonel Programı’nın
uygulanma sınd a son
durum
Borisov hükümetinin iktidarda olduğu 10 ay
içinde 2007 ile 2013 yılları arasındaki döneme
dair “Bölgesel Gelişme” Operasyonel Programı
kapsamında Bulgaristan’da toplam 1 milyar 355
milyon leva değerinde sözleşmeler yapıldı. Şimdiye kadar yüzde 43 oranında uygulanan programın yılın sonuna kadar yüzde 50 oranında yerine
getirilmesi hedefi güdülüyor. Bu hedefi rakamlarla ifade edecek olursak yılın sonuna dek tahsis
edilen kaynakların 1,5 milyar levalık bölümü için
sözleşmelerin yapılması ve faydalanıcılara yapılan ödemelerin 200 milyon levayı bulması anlamına geliyor. Geçen haftanın sonunda Sofya’da
yapılan Bölgesel Gelişme Operasyonel Programı İzleme Komitesinin VI. Toplantısında konuşan
Bölgesel Gelişme ve Bayındırlık Bakanı Rosen
Plevneliev, alınan sonuçların yoğun çabaların
neticesi olduğunu ileri sürdü. Toplantıya katılan
AK “Bölgesel Gelişme” Genel Müdürlüğü “Bulgaristan” Şubesi Yöneticisi Renaldo Mandmets,
programın uygulanmasına yüksek değer biçti ve
“Bölgesel Gelişme” operasyonel programı kapsamındaki çalışmaların doğru yönde seyrettiğini
de kaydetti.
“Bulgaristan’ın bu operasyonel program kapsamındaki kaynakların büyük bir bölümünü kaybedebileceği kabusunu artık görmüyorum. Kurumsallaşma sürecinden dolayı da memnuniyet
duyuyoruz. Bulgaristan program çerçevesindeki
kaynakların benimsenmesi ile ilgili doğru yaklaşım izliyor. Bazı yerlere giderek projelerin nasıl
uygulandığını gözlerimle gördüm. Yerel yönetim
temsilcileri ile görüştüm. Avrupalı vergi mükelleflerinin parasının etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini gösteren mükemmel örnekler var ” diyen
Renaldo
Mandmets yapılması gerekenlere dair şunları
söyledi:
“Özellikle ulaştırma alanındaki çalışmalara ivme
kazandırılmalıdır. İdari kapasiteyi artırma süreci de sürmelidir. AK ve programı yöneten organ
arasındaki iletişim çok düzgün ve başarılıdır, bununla da gurur duyuyoruz.”
Bölgesel Gelişme ve Bayındırlık Bakanı Rosen
Plevneliev’in sözlerine göre “Bölgesel Gelişme”
programı, ekonominin ulaştırma, enerji, inşaat
ve turizm gibi sektörlerini desteklediği için öncü
operasyonel programdır. Son 10 ayda program
üzerinde 6 kat hızlı çalışıldığını kaydeden Bakan
Plevneliev, artık ayda değil haftada 10 milyon
leva tutarında ödemelerin yapıldığını ve çabaların
somut sonuçlar verdiğini de vurguladı.
“Ülkeyi dolaşırken değişik yerlerde artık “Bölgesel Gelişme Operasyonel Programının finansmanı ile yapılmıştır” levhalarını görüyoruz. Avrupai
okullar, çocuk yuvaları, Avrupai kültür ve sosyal
kuruluşlar görüyoruz. Avrupai yollar da görüyoruz. Bulgar devletinin günümüzde içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak bu sonuçların
ne kadar önemli olduğunu ve programı yöneten
insanların ne kadar sorumlu bir görev üstlendiklerini sanırım hepimiz anlıyoruz” diye konuştu
Bölgesel Gelişme Bakanı.
Bölgesel Gelişme Bakan Yardımcısı Lilyana
Pavlova ise sözleşmelere hız verilmesi ve ödemelerin yapılması dışında bir yandan AK’nun
yönetici organ kapasitesinin artırılması tavsiyesi
yönünde, diğer yandan ise program faydalanıcılarının seyyar ekiplerle eğitilmesi yönünde de
çabaların sarf edildiğini belirtti.
BNR
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Kostov: NSİ, Hükümeti ya yetersiz olduğundan, ya
da yararlanmak istediğinden dolayı yanıltmaktadır
Avrupa Komisyonu’nun
Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesi Olli
Rehn’in açık laması,
Bulgaristan’da çeşitli yorumların yapılmasına ve
karışıklığa sebep oldu.
2009 yılı bütçe uygulaması için açıklanan ilk
verilerde, ülkenin yıllık
bütçe açığı GSYİH’ya
(Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) göre %1,9 olarak
belirlenmişken, sunulan
yeni ekonomik istatistiki
verilere göre %3,7 olarak açıklandı.
Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili bilgiler NSİ
tarafında hükümete oradan da Brüksel’e gönderilmektedir. Açıklanan
bu ekonomik istatistik
bilgileri sonrasında Av-

rupa Komisyonu’nun
Avrupa İstatistik Dairesi
– Evrostat yetkilileri, komisyonun temsilcileriyle
birlikte Bulgaristan’a bir
heyet gönderileceğini

açıkladı.
Eski başbakan, DSB
lideri ve Maviler koalisyonu eş başkanı İvan
Kostov’a göre, eğer
Evrostat’ın mali dene-

timinden sonra Avrupa
Komisyonu’nun Bulgaristan ekonomisi istatistikleri hakkındaki kaygıları
kanıtlanırsa, Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (UİE/
NSİ) yönetimi görevinden ayrılması gerektiğini
söyledi ve devam etti.
“Avrupa Komisyonu’nun
Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesi Olli
Rehn’in açıklaması, Bulgaristan tarafından gönderilen istatistiki bilgilerin
doğru olmama endişesinden kaynaklanmıştır.
Eğer bu kuşkuların gerçeklik payı varsa, buna
iki ayrı neden sebep olmuştur. Ya NSİ yönetimi
profesyonellik açısından
yetersizdir ya da mevcut
pozisyonlarını ve görev-

lerini koruyabilmek için
hükümete yararlanmak,
göz boyama isteminden
kaynaklanmaktadır. İki
durumda da kuşkular
kanıtlanır ve istatistik
enstitüsü sunduğu verileri kanıtlayamazsa, işte
o zaman bu yönetim
gitmelidir ve onların yerine de işlerini dürüstçe
ve kanunun gerektirdiği
çerçevesinde görevini
yapacak kişiler gelmelidir”.
Kostov, hükümet yanlış
bilgilendiriliyorsa o zaman hükümetten doğru bütçelerin yapılması
beklenemeyeceğini de
ilave etti.
Bunun yanında: “gerçek
dışı verilerin – kötü yönetime” sebebiyet verdi-

Bulgaristan'ın istatistiklerine AB denetimi

AB'nin ekonomiden
sor umlu komisyon
üyesi Olli Rehn, birliğin yeni denetim yetkileri çerçevesinde
Bulgaristan'ın ulusal
istatistiklerinin incele-

nebileceğini açıkladı.
AB maliye bakanları, Avrupa Birliği'nin
istatistik birimine yeni
yetkiler verilmesini
onayladı.
Kararın amacı ise AB
hükümetlerinin borçlanma sınırları hakkındaki kurallara uyumunun sağlanması.
Or tak para birimi
euronun yaşamakta
olduğu krizde Yunan
hükümetinin istatistikleri yanlış bildirmesinin
de rolü olmuştu.
Yunan krizi sonrasında, ülkelerin açıkladığı
ekonomik verilerin denetlenmesinin önemi-

ne vurgu yapılmıştı.
Yu n a n i s t a n g i b i
Bulgaristan'ın da 2009
yılı için milli gelirinin
yüzde 1,9'u olarak
açıkladığı bütçe açığı
hesabını yüzde 3,7

olarak revize etmesi
gerekmişti.
LEVANIN DURUMU
AB'ye 2007 yılında
katılan ülke ayrıca,
ortak para birimi euroya katılım planlarını
askına almaya zorlanmıştı.
Brüksel daha önce
de Sofya yönetimine
yaptığı yardımları, yolsuzluk kaygıları nedeniyle, 2008 yılında 220
milyon euro azaltmıştı.
Ancak Bulgaristan
para birimi levayı,
1999 yılında ortaya

çıkmasından itibaren
euroya sabitlemişti.
Bu da aynen Yunanistan gibi Bulgaristan'ın
da ekonomik istikrar
için devalüasyon yöntemini kullanmasını
güçleştiriyor.
Maliye bakanları zirvesinde, hükümetlerin
bütçelerinin ulusal parlamentolardan önce
diğer hükümetler tarafından incelenmesinin
de yolu açıldı.
Bu, İngiltere'nin karşı
çıktığı bir karardı. Yetkililer ise bu konuda bir
orta yolun bulunduğunu söylüyor.
AB'nin ekonomiden
sor umlu komisyon
üyesi Olli Rehn, 27
AB hükümetinin gelecek yıla kadar "mali
sorumluluk" olarak adlandırdığı kemer sıkma
programlarını hayata
geçirebileceğini söyledi.
KRİZ FONLARI
Maliye bakanları, Özel
Amaçlı Araç (SPV)
olarak adlandırılan 440
milyar euroluk fonun
bu ayın sonuna kadar
yürürlüğe girmesi için
de resmi onayı verdi.
Bu fon euro bölgesindeki 16 ülkenin, ekonomileri zora girdiğin-

de ucuz kredi ve kredi
garantisi edinmesi için
kullanılacak.
Bu fonun dışında 60
milyar euro da Avrupa
Komisyonu tarafından
acil mali ihtiyaçlar için
ayrılacak.
IMF de 250 milyar
dolarlık ilave bir fon

ayıracak.

ESTONYA'NIN EURO
KULLANIMI
Lüksemburg'da iki
gün süren zir vede
AB maliye bakanları, Estonya'nın Ocak
2011'den itibaren euro

ğini ve bunun tartışılmaz
bir bağ olduğunu, maliye
bakanına ve başbakana
ülkenin gerçek durumunu gösteren bilgilerin
verilmesi gerektiğini de
söyledi.
İvan Kostov’a göre,
Avrupa Komisyonu’nun
Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesinin
kuşkuları kanıtlandığı
halde, bu durum Bulgaristan için çok kötü
bir referans olacaktır.
Ülkeye duyulan güvenin
azalacaktır ve buradan
da faizlerin yükselmesine neden olacaktır.
Kostov, sözlerini açıklanan verilerde geçişme
olmaması umudunu taşıdığını söyleyerek tamamladı.
KH

bölgesine dahil olmasını da onayladı.
Estonya, euro kullanan 17'nci AB ülkesi
olacak.
Maliye bakanlarının aldığı kararların, Brüksel'de 17
Haziran'da yapılacak
lider ler zir vesinde
onaylanması gerekiyor.
aa

Fas çekirgeleri imha edildi
Birkaç yıldan beri
Kırcaali ili Fas çekirgesinin felaketine
uğramaktadır. Bu yıl
da, Kırcaali, Momçilgrad, Cebel, Çernooçene, Kirkovo
ilçelerinde toplam
20 bin dönümlük
alan çekirgelerden
zarar gördü.
Köy muhtarlarının
Kırcaali Valiliğini
ihtar etmeleri, Vali
Tauşanova başkanlığındaki Kriz İdari
Makamı’nı harekete geçirdi. Hükümet
yönetimiyle ortaklaşa alınan acil karar
sonucu, Başbakan
Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Tsvetan
Tsvetanov önerisi
üzere “Aviootryad”
Varna şirketinden
iki helikopter önlem

almak için bölgeye
gönderildi. Geldikleri gün helikopterin
biri Çilik köyü arazilerini ilaçlamaya
başladı. Fakat yağan yağmur ve elverişsiz hava şartları işlemleri birkaç
gününe durdurdu.
Sonraları havaların
düzelmesiyle bölgede zarar görmüş
bütün araziler ilaçlandı.

Otlak meraları yok
eden çekirgeler, tarım ürünleri patates,
fasulye, biber vb.
ekili tarlalara sıçramaları önlendi.
Uzmanların yaptığı açıklamaya göre,
çekirgelerin imha
edilmesi için kullanılan “Forester 48
CK” ilacı canlılara
zararlı değildir.
KH
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Gruevo - Bulgaristan’ın çağdaş köylerinden biri
1. sayfadan devamı

Şaban Mustafa ve Mustafa
Mustafa kardeşleriyle derinden sohbete girdik. Şaban
ağabey caminin bakımından
sorumlu kişidir. Köyün içindeki
iyileştirilip taş döşenmiş yolları
sorunca : “Tozlu, çamurlu ve
engebeli yollardan bıkmıştık.
Düzenlemeden sonra eşeğim
bile üzerine yüklediğim otu
veya herhangi bir yükü daha
kolay ve rahat bir biçimde taşımaktadır ” diye esprili ama
köylümüze has ve dürüst bir
biçimde cevapladı. Geçmişten konuştuk, Türk kahvesiyle
de sohbetimizi tatlandırdık.
Allah’a ısmarladık deyip Svoboda köyünden Gruevo’ya
döndük.
Burada hemen yan yana olan
anaokulunun ve kültür merkezinin güzelliği ve yeşilliği gözüme çarptı. İkisi de baştan aşağı yenilenmiş. ‘Slıntse (Güneş)’
anaokuluna toplam 250 bin levalık yatırım yapılmış. Doğramalar değiştirilmiş, binaya ısı
yalıtımı yapılmış, yeni kalorifer
tesisatı döşenip anaokulunun
iç kısmı da tamir edilmiş. Hemen yanı başındaki ‘Edinstvo
(Birlik)’ Kültür Merkezine de
150 000 levalık yatırım gerçekleştirilmiş. Burada da doğramalar değiştirimliş, binaya
ısı yalıtımı yapılmış, elektrik ile
su ve kanalizasyon tesisatları
yenilenmiş, binanın içi tamir
edilip damı da yenilenmiş.
İçme su sorunu olmayan köyde Bulgaristan genelinde son
20 yılda sıfırdan yapılan iki

okuldan biri de buradadır.
Köyde bir eksiklik gördüm, o
da güzel bir parkın olmamasıdır. Aynı şekilde, tarım arazilerinin bir kısmının işlenilmediği
gözüme çarptı.
Mutlu bir şekilde köyden ayrılırken en çağdaş köyde bile

Raven, Zvezdel ve Nanovitsa
köylerindeki kültür merkezlerini ve anaokullarını da baştan
aşağı yeniledik. Nanovitsa
köyünün anaokuluna toplam
240 000 levalık yatırım yaptık
ve sırasıyla; damını tamir ettik, doğramalarını değiştirdik,

hala yapılmayı bekleyen hizmetlerin olduğunu gördüm.
Demek ki, “Hizmetler yapılmakla bitmez, ömür boyu devam eder!”

yeni kalorifer tesisatı döşedik,
binanın ısı yalıtımıyla birlikte iç
kısmını da tamir ettik. Küçük
ve büyük köy demeden, ayırt
etmeden elimizden gelen hizmeti belediye yönetimi olarak
vermeye gayret gösteriyoruz.
Üstelik daha da yapılacak çok
işimiz var.”
Aynı şekilde Başkan Hayrullah hiçbir yaşam bölgesini
diğerlerinden ayırmaksızın
gerekli yatırımların yapıldığını,
yapılan hizmetlerle birazcık da
olsa oralardaki yaşam biçiminin iyileştirilmeye çalışıldığını
söyledi. Hizmetlerin verilmesi
için belediye yönetiminin bir

E R D İ N Ç HAY RU LL AH:
DAHA YAPILACAK ÇOK
İŞİMİZ VAR
Köye yapılan yatırımı Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah
ile görüştüğümde şöyle konuştu: “Son dönemlerde kısıtlı imkanlarla yaptığımız hizmetler
sadece bölgemizin en büyük
köyüne mahsus değildir. Diğer
üç mikro bölge konumundaki

Hasan Azis yenilenen Rani list Okulu’nun açılışını yaptı

Kırcaali Belediyesi’nin
Rani List köyünde yenilenen ”Nikola Yonkov Vaptsarov” okulunun açılışı
gerçekleştirildi. Açılış için
köye Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Bölge
Eğitim Müfettişliği Müdürü /BEM/ Emiliya Vladeva, çevre okullardan okul
müdürleri ve birçok konuk
geldi.
Başkan Hasan Azis konuklar önünde şunları
paylaştı: “Bu günü Rani
List, Bolyartsi, Solişte
köylerindeki vatandaşlar
hiç unutamayacak. Çocukların da bu günü hatırlayacağını umut ediyorum. Eğer herkes okula
karşı ilgili, herkes sorumlu
olursa, belediyedeki tüm
okullar Rani List okuluna
benzer”
Kırcaali BEM Müdürü
Emiliya Vladeva öğrenci
ve öğretmenleri kutladı
ve: “Kırcaali Belediyesini temsil eden Hasan

Azis’e, bölge yönetimine,
iş adamlarına, ebeveynlere ve okulun yenilenmesi
için destek olan herkese
sonsuz saygılarımı sunuyorum. Bugün gördüklerim, gelecekte de eğitim
alanında hep birlikte çalışmaya devam edeceğimiz
umudunu veriyor.”dedi.
Rani List okulunda 93
öğrenci okuyor. Bu öğrenciler etraf beş köyden buraya gelmekte.

“N.Y.Vaptsarov” İlk Okulu,
Kırcaali belediyesindeki
19 merkez okulundan bir
tanesidir. Okul binasının
tamiri Eğitim Bakanlığı
Ulusal programı tarafından sağlanan maddi destek ile gerçekleştirildi.
Projenin toplam değeri
240 000 levadır. Bunlardan %50’si Kırcaali Belediyesi tarafından karşılanmıştır.

Kırcaali Haber

bütün olarak çalıştığını ve
idare kapasitesinin sayesinde
gerekli projelerin yapıldığını
ve derin bir ah çekerek bu
projelerin son zamanda raflarda örümcek ağı tuttuğunu
söyledi.
Temmuz 2009’daki genel
seçimlerden sonra idareye gelen hükümet bir şekilde Millet
Meclisinde muhalefette kalan
partilerin yönettiği belediyelere karşı karalama kampanyası
yürütüyor. Bununla birlikte de
mevcut projeleri durduruyor
ve hazır olanlara da yeşil ışık
yakıp gerçekleştirilmelerine
köstek oluyor. Bu yüzdendir
Avrupa Birliği’nin çeşitli fonlarıyla yapılan projelerin finansmanının ülke genelinde sadece %4,2’si kullanılmıştır.
Belediye başkanına kentteki yatırımları sorduğumda, ‘Zdravets(Itır/Nezle otu)’,
‘Zornitsa(Şafak)’ anaokullarıyla ‘3 Mart’ kreşinde yapılan
hizmetti anlattı. Bu hizmetin
Avrupa Birliği İşlemsel Programının Bölge Kalkınma Fonundan sağlanan 912 000 levalık
projeyle gerçekleştirildiğini
söyledi. 3 yerde de binaların
ısı yalıtımı yapıldığını, damlarının yeniden inşa edildiğini,
güneş enerjisi panellerinin
kurulduğunu, yeni oyun alanlarının yapıldığını, ışıklandırma
lambalarının enerji tasarruflu
olanlarla değiştirildiğini, iç tamir ve boyamanın yapıldığını
belirtti.
Bunlara ilaveten yine Bölge
Kalkınma Fonundan kazanılan
825 000 levalık proje sayesin-

de Letovnik – Çomakovo yolu
üzerindeki toprak kaymasını
çelik kazık (zemin çapası) çakma tekniği kullanılarak önlenirken, Kos köyü yolu üzerindeki
toprak kaymasını da zemine
beton kazıklar dökülerek önlediğini söyledi.
Mayıs ayının son haftasında
belediye toplantı salonunda
AB İşlemsel Programı Çevre
Fonu finansmanıyla yapılması
planlanan ‘Momçilgrad’ın İçme
Su ve Atık Su Altyapısının İyileştirilmesi’ projesi kamuya
tanıtıldı ve tartışıldı. Proje,
eskimiş ve sağlığa zararlı 20
kilometrelik şehir içi asbest
borularla döşeli içme su ağının sağlığa zararlı olmayan ve
80 ile 100 yıl arası dayanıklı
yeni borularla değiştirilmesini
ve de 23,5 kilometrelik atık su
(kanalizasyon) ağının değiştirilmesini içermektedir. Projenin
içme su boru hattı kısmı 6 600
000 levayken atık su boru hattı
kısmı da 18 000 000 levadır.
Bölgedeki yapılan tüm inşaat
çalışmaları yerel şirketler
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Haberde adı geçen yaşam
alanlarının 1934 yılına kadar
isimleri Türkçeydi. Sırasıyla;
Momçilgrad (Mestanlı), Gruevo (Hayranlar), Raven (Cumayanı), Zvezdel (Güren/Gökviran), Nanovitsa (Alibeykonağı),
Svoboda (Şikimler), Letovnik
(Yazla), Çomakovo (Kışla),
Suşevo(Kıvrıklar), Polyana
(Keleçköy), Kos (Aladereköy)

Krumovgrad Folklor Ekibi Batı
Trakya’da Kiraz Festivali’ne Katıldı

Rodop ilinde yer alan Susurköy (Sosti) Belediyesi’nin
düzenlediği 10. Kiraz Festivali
10 -13 Haziran 2010 tarihlerinde düzenlendi. Festivale
T.C. Gümülcine Başkonsolosu Mustafa Sarnıç, Milletvekili
Ahmet Hacıosman, Susurköy

ise Türkiye’de düzenlenen
Türkçe Olimpiyatları’nda altın
madalya alan Fatma Adem
oldu. Fatma Adem Bedirhan
Gökçe’nin “Sol yanım acıyor
anne” adlı şiirini seslendirdi ve
seyirciler tarafından yoğun bir
şekilde alkışlandı. Fesytival-

Belediye Başkanı İsmet Kadı,
Hemetli Nahiyesi Başkanı
Mehmet Eminoğlu, Güney
Meriç Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu, Bulgaristan
Koşukavak Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet’in yanısıra
yaklaşık olarak 10.000 kişi
katıldı.
Festival Kuşlanlı Folklor
Ekibi’nin gösterisiyle başladı.
Daha sonra da sahneyi Krumovgrad (Koşukavak) Folklor
Ekibi aldı. Festivalin sürprizi

de Ersin Şov ve Ferhat Göçer
konseri yer aldı.
10. Kiraz Festivali güzel bir
düzenlemeyle komşu ülkeleri
ve kültürleri kaynaştıran bir havada devam etti. Sanatçıların
ve folklorcuların ritimlerinde
barış ve kardeşlik rüzgârları
eserken halk da bu olaya destek vermeye devam etti.
Festival Türk sanatçı Linet’in
konseriyle son buldu.

İbrahim BALTALI
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ДПС очаква след актуализацията на бюджета обещаните 116
млн. лв. да бъдат изплатени на тютюнопроизводителите
Има едно тотално неразбиране на въпроса
със субсидията на тютюнопроизводителите, заяви депутата от ДПС Юнал
Тасим. Той припомни, че
този въпрос се решава с
закона за Държавния бюджет, а в него има отделен ред Фонд „Тютюн” и
срещу записани конкретни цифри, който са ангажимент на държавата.
В момента действащият
закон има конкретен ангажимент на държавата
от 80 млн. лв., допълни
Тасим.
След приемането на

сега действащият Закон
за Държавния бюджет
последваха определени
решения и ангажимент
поет лично от министърпредс едателят Бойко
Борисов, че премията за
Реколта 2009 ще бъде
в максимално допустимият размер от 116 млн.
лв., каза още Юнал Тасим. Той сподели своите
опасения, че с предлаганата актуализация на
бюджета няма нито една
конкретна дума за обещаните 116 млн.лв. Тютюнопроизводството е
споменато единствено в

мотивите за приемане на
законопроекта, без това
да е отразено по коректния начин в самия закон и

ние от парламентарната
група на ДПС смятаме, че
има разминаване между
конкретните обещания

и действия от страна на
държавата.
Движението за права и
свободи не е отправяло
претенции за премии в
размер от 170 млн. лв.,
защото това е недопустимо в оглед на отношенията ни с Европейската
комисия, но ние ще продължаваме да държим
обещаните 116 млн. лв.
Да бъдат конкретизирани коректно в закона за
Държавния бюджет и да
бъдат изплатени на тютюнопроизводителите.

Кърджали Хабер

Айдън Осман инспектира по въздух Ръководството на Община
Кирково взе участие в
борбата със скакалците
Тринадесетата национална
Кмета на Община Черноочене Айдън Осман се качи
на един от хеликоптерите и
лично инспектира по въздух
работата на екипа в борбата
с мароканските скакалци.
Петък в село Житница той
се срещна на място със специалистите по растителна
защита и получи информация за хода на пръскането.
Специалистите от "Растителна защита" обясниха, че
пръскането не се прави при
повече от 25 градуса, тъй
като препарата се изпарява във атмосферата и губи
от своите свойства. Поради
тази причина третирането
на площите се осъществява в ранните сутрешните
часове.
След обследвания за наличие на огнища от скакалци
се създаде своевременна
организация за извършване
на борба срещу вредителя.
Хеликоптерите обработиха с препарата "Форестър"
около 10 000 декара в зем-

среща на финансистите

лищата на селата Верско,
Свободиново, Бели вир,
Патица, Яворово, Божурци,
Дядовско, Житница, Водач,
Даскалово, Комунига и други населени места.
Повечето от напръсканите
площи са мери и пасища.
Индивидуалното им третиране, чрез гръбни пръскачки беше неефективно.
Собствениците на пчелини, чрез кметовете на

нас елените места бяха
предварително уведомени
да не пускат пчелите извън
кошерите.
През 2000 г. също се извърши въздушна атака срещу мароканските скакалци
в община Черноочене. Бяха
третирани над 50 000 декара ниви, пасища и ливади
предимно край селата Комунига и Женда.
Исмет Исмаил

Общинските омбудсмани поискаха да
бъдат избирани пряко от гражданите
Общинските омбудсмани от
страната поискаха да бъдат
избирани пряко от гражданите, а не от Общинските съвети, както е досега. Това може
да става по време на местните избори и кандидатурите да
бъдат мажоритарни.Това ще
увеличи броят на Обществените посредници в страната.
„В момента общинските Омбудсмани са едва 24 от 268
общини или само в 10 на сто
от общините е въведена тази
институция”, каза председателят на Националното сдру-

жение на общинските омбудсмани в България Иван Димитров, който е и обществен
посредник на Пазарджик.
Според Димитров и неговите колеги причината е, че
за избора им се иска квалифицирано мнозинство от 2/3
в местния парламент. Това
е трудно постижимо за раздробените политически представителства в Общинските
съвети.
Ако се въведе практиката
да се гласува за Омбудсман
на местните избори, това ще

повиши авторитета на институцията и ще я направи истински независима,убедени
са обществените посредници
от страната . Проблемът бе
обсъден по време на Национална среща на обществените посредници в Република България, която се състоя
на 10 и 11 юни в Кърджали. в
срещата участва и зам. –национални я омбудсман Яшар
Шабан. За петте години от
създаването на институцията в нея са постъпили и разгледани близо 13 000 жалби

К м ет ът н а о б щ и н а
Кирково – г-жа Шукран
Идриз, председателят
на Общинския съвет –г-н
Шинаси Сюлейманов,
зам.кметовете – г-н Асен
Палов и г-н Сали Рамадан взеха участие в Тринадесетата национална
среща на финансистите,
която се проведе от 10
до 12 юни в гр. Несебър.
Срещата бе организирана от Националното
сдружение на общините
в Република България и
на нея присъстваха над
350 общински финансисти, експерти, кметове и представители на
общински съвети.
В първите два дни от
на граждани. Повечето от тях
обаче са от големите градове, докато от малките общини случаите са единични,каза
г-н Шабан.
Бе заявено също, че Сдружението ще пледира и за финансиране на дейността на
местния омбудсман от държавата, а общините само да
я дофинансират в частта за
материална издръжка. Това
ще гарантира независимостта на институцията в такива
критични моменти, какъвто е
настоящият на криза и свиване на общинските бюджети.
Обществените посредници
от страната отхвърлиха идеята на Омбудсмана Гиньо Ганев , да се направят промени
в законодателството и се въведе Институцията на регионален Омбудсман. Според
Ганев те трябва да са подчинени на него и да се назначават от него. Обществените

конференцията бяха обсъдени важни финансови
теми като: често допускани грешки в управлението на собствените и
привлечени средства в
общините; въвеждане и
прилагане на делегирани бюджети в общините;
електронна система за
финансово управление и
контрол; изводи и анализи на отчетите на общинските бюджети за 2009г. и
тенденции за 2010 и 2011г.
Не бяха подминати и правилата за финансово управление, налагането на
финансови корекции, индикатори за нередности
и измами в европейските
проекти и др.

КХ

посредници в общините са
ненужни, смята Омбудсманът
на Републиката.
Домакин на срещата бе
общественият посредник
на Кърджали Хакиф Емин.
Участва и председателят на
местния парламент в Кърджали Сейфи Неджиб . На
форума секретарят на община Кърджали Сезгин Бекир
каза, че не само, че не трябва
да се премахва институцията Обществен посредник, но
трябват законодателни промени, които да разширят правомощията й.
Областният управител Иванка Таушанова подчерта,че
все още законодателството,
регламентиращо дейността
на обществения посредник
е твърде младо. Тя обаче
смята да сведе направените
конструктивни предложения
до правителството.

КХ
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Savcılık Hasan Azis hakkındaki iddianame dosyasını mahkemeye sundu
Hasan Azis: “Hakkımdaki iddianame dosyasının mahkemede olmasından rahatsız değilim, böyle olması belki de daha iyi oldu”
İsmail KÖSEÖMER
‘Arda Nehri Kıyısını
Güçlendirme’ ya da herkes tarafından ‘Su Aynası’ olarak bilinen proje
yapımıyla ilgili olarak
sözde büyük miktarda
dolandırıcılığa kalkıştığından dolayı Savcılık,
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis hakkındaki dava iddianame
dosyasını Sofya Bölge
Mahkemesine gönderdi.
Bu konuyla ilgili Başkan Azis gazetemize
şu açıklamayı yaptı:
“İddianame dosyasının
mahkemeye gönderilmesinden herhangi bir
rahatsızlık duymuyorum,
bu konuda bir endişem
yok. Hatta bu duruma
iyi tarafından bakıyorum.
‘Su Aynası’yla' ilgili bazı
siyasi çevreler uzun zamandır hakkımda kasti
karalama kampanyası
gerçekleştirmekteler.
Allah’ın izniyle mahkemede suçsuz olduğu-

Hasan Azis
mu kanıtlayacağımdan
%100 eminim. Hakkımda
açılan dava devlet çıkarlarından değil de, siyasi
çıkar amaçlı motivasyon
taşıdığına inanıyorum.
Azis dava sonuçlanınca da dava iddianamesi
hakkındaki görüşünü
açıklayacağını söyledi
ve şunları ekledi: “2011
yılında yapılacak yerel
seçimler yaklaştıkça ülke
yöneticileri tarafından
bazı belediye başkanlarına karşı orantılı bir
baskı görülmektedir. Ancak bu baskıya yönelik
bir de karşı orantılı tepki
de görülmektedir. O da

belediye başkanlarına
baskıyı yapanlara karşı toplumun gösterdiği
duyarlı tepkidir”. Geçen
ay Millet Meclisine sunulan, Kırcaali bölgesi
belediye başkanlarına
destek amaçlı toplumun
tüm kesimlerinden toplanan 53 400 imzayı da örnek olarak verdi. Hasan
Azis, hükümetin bu halk
tepkisine kulak vermediği halde önümüzdeki yıl
yapılacak yerel seçimlerde seçmenler tarafından
cezalandıracağına inanıyor.
Savcılıktan yapılan basın açıklamasında, Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis hakkında
Sofya Bölge Mahkemesine iddianame dosyasını
sunduklarını duyurdular.
Sanık Azis 23-29 Ocak
2009 ve 12-19 Haziran
2009 tarihlerinde resmi
görevliyken - Kırcaali
Belediye Başkanı olarak
suç işlediği iddia ediliyor. İddianamede ‘Su
Aynası’ yapımında proje

alanı içerisinde kalan bir
mülk kısmının fiyatı konusunda hem dönemin
İskan ve Bayındırlık Bakanı Asen Gagauzov’u
hem de Maliye Bakanı

kün fiyatı 846 200 leva
olarak belirlenmişken,
suçlanan Azis’in gösterdiği fiyat 8 940 960 leva
olduğunu ve 8 094 760
levalık fark da iki bakan-

km uzunluğunda olup 1,5
milyon metreküp suyu
barındırabilir. 'Kırcaali'
barajı acil durumlarda
açılıp suyu salındığı zaman da kenti su baskı-

Plamen Oreşarski’yi
kandırmaya kalkışıp bu
kandırmayı sürdürdüğü
söyleniyor.
Devletleştirilecek mül-

lığa verilen zarar olacağı
da iddianamede yer alıyor.
Bulgaristan’da bir eşi
olmayan ‘Su Aynası’ 3

nından korur. 77 milyon
levaya mal olan proje
bugüne dek Kırcaali’de
yapılan en büyük projelerden biridir.

“Kırcaali” Türk Folklor Ekibi Tekirdağ Kiraz Festivaline Katıldı
19 61 yılında "kiraz

Lisesi önünden başlayan
kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejde yer alan
Tekirdağ Valisi Zübeyir

gösteriler sundu.
Tekirdağ Valiliği önünde
saygı duruşu ve İstiklal
Marşının okunmasının

cümbüşü" adıyla Naip
Köyü'nde kutlanmaya
başlanan ve bu yıl 46.'sı
düzenlenen "Tekirdağ Kiraz Festivali" 10 Haziran
günü saat 17,00 da Tekirdağ Endüstri Meslek

Kemelek eşi ile birlikte,
Belediye Başkanı Adem
Dalgıç, Tekirdağ CHP
Millet Vekili Enis Tütüncü
ve halk birlikte yürüdü.
Yürüyüş sırasında festivale katılan her ekip kısa

ardından Belediye Başkanı Adem Dalgıç açılış
konuşmasını yaptı. Dalgıç, konuşmasında aynı
gün düşen askeri helikopterde hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan

Sebahat AHMET

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

rahmet dileyerek başladı. Kiraz Festivali'nin
Tekirdağ’ın tanıtımındaki önemine vurgu yapan
Başkan Dalgıç emeği
geçenlere teşekkür etti.
Ardından Tekirdağ Valiliği tarafından Roman
vatandaşlardan oluşan
"Valilik Müzik Ekibi" dinleyenlere Romanlara
özel "notasız" müzik ziyafeti sundu.
Bulgaristan’ı temsilen
festivale katılan Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür
Derneği’nin folklor ekibi
sunduğu Türk halk oyunları ile Tekirdağlıları adeta büyüledi. Sunduğu her
gösteriden sonra alkışlar

dakikalarca devam etti.
Festival programında
öngörülen beş ayrı yerde gösteriler yapıldı. Ayrıca festivale katılan tüm
grupların katılımı ile Marmara Denizinde gemi ile
bir tur düzenlendi.
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet
Kırcaali Haber gazetesine şu bilgileri verdi:
“Kardeş Belediyemiz
Tekirdağ’da düzenlenen
Kiraz Festivali’ne bu yıl
ilk defa davet edildik. Bu
davetiye için Tekirdağ
Belediye Başkanı Sayın
Adem Dalgıç’a teşekkür
ediyorum. Derneği-

mizde faaliyet gösteren
ve 30 kişiden oluşan
“Kırcaali” Türk Folklor
ekibi ile Kiraz Festivaline katıldık. Gösterilerin
yapıldığı her yerde ekibimize büyük ilgi vardı.
Çok sayıda Bulgaristan
göçmenleri ile görüştük
ve sohbet ettik.”
Kırcaali Belediyesi
adına Festivale misafir
olarak katılan Belediye
Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova Kırcaali Folklor ekibinin
başarılı gösterilerinden
dolayı başta genel yayın
yönetmeni Yüksel Esen’i
ve tüm ekipte yer alan
folklorcuları tebrikledi.

