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Nihayet Sanayi Ürünler Pazarı’nın  inşaatına başlanacak  
  Kırcaali Sanayi 

Ürünler Pazarı’nın in-
şaatı yeniden başlaya-
cak. 6 Aralık’ta taraflar 
arası protokolün imza-
lanması sonrasında, 
inşaatın kaldığı yerden 
devam edeceği, Bele-
diye Başkanı Hasan 
Azis tarafından yapılan 
basın toplantısında du-
yuruldu. İçerisinde 54 
dükkânı barındıracak 
kapalı pazar “Mey-
ve ve Sebze Pazarı” 
önündeki boşluk saha-
ya kurulacak. Aynı mi-
mariyi taşıyacak olan 
yeni pazar tamamen 
özel kaynak kullanıla-
rak gerçekleştirilecek. 
Ağustos ayında te-

meli atılan Pazar’ın 
inşası Bölge İnşaat 
Denetim Müdürlüğü 
(RDNSK) ve Avrupa 
Birliği Tarım ve Kır-
sal Kalkınma Katılım 
Programı (SAPARD) 
Ajansı tarafından dur-
durulmuştu. Tarımsal 
ürünler pazarı, SA-
PARD Fonu katkılarıy-
la yapılan alana yakın 
başka bir pazarın da 
inşa edilip edilemeye-
ceği konusunda bele-
diye, Ajans’tan görüş 
istemişti (kanunen 
görüş 1 ay içerisin-
de verilmeli). Ajans’ın 
görüşü 10 ay gecikin-

ce, belediye yetkilileri 
bunu inşaat yapımına 
- evet olarak algıladı-
lar, Belediye Meclisi 
bu yönde karar aldı. 
Yüklenici şirket olarak 
“Karaman” Ltd. şirke-
ti seçildi. Ağustos’ta 
inşaatın ilk adımları 
atılır atılmaz, çalışma-
lar RDNSK tarafından 
durduruldu. Ertesi gün 
de SAPARD’tan bir 
komisyon denetime 
geldi. Olumlu cevap 
içeren Denetim Ra-
poru beş ay gecikti, ta 
ki 1 Aralık günü saat 
19.00’a kadar. Pazarın 
yapılmasına yeşil ışık, 

Başkanın konuya açık-
lık ve çözüm getirmek 
için dükkan sahiple-
ri, “Meyve ve Sebze 
Pazarı” temsilcileri ve 
belediye idaresi yetki-
lileriyle soruna çözüm 
bulunması için başken-
te gideceklerini duyur-
duktan sonra verildi. 
Başkan Azis pa-

zar yapımının 15 ay 
gecikmesini, iktidar 
partisi GERB Kırcaali 
Milletvekili Tsveta Ka-
rayançeva ve Beledi-
ye Meclis üyesi İvan 
Ognyanov’un konuya 
duydukları sözde “aşırı 
hassasiyet” ve sözde 

“aşırı endişeden” kay-
naklandığını belirtti. 
Bu zaman zarfında 
sorumlu Bakan, Ajans 
yetkilileri ve milletveki-
li Karayançeva ile gö-
rüşmeler yaptığını, an-
cak bunların herhangi 
bir sonuç vermediğini 
belirtti. Aynı şekilde 
Ajans’taki uzman çalı-
şanlar üzerinde siyasi 
baskı ve korku yara-
tıldığına inandığını 
açıkladı. Devamında 
da iktidarın Kırcaa-
li Belediyesine karşı 
uyguladığı yıpratıcı ve 
baskıcı politika ile güç 
gösterisi değil, kendi-

sine, bölgenin geliş-
mesine ve halka zarar 
verdiğinin altını çizdi. 
Normal şartlarda ya-

pımı 75 günde tamam-
lanacak pazar kış ay-

larında yapılacağından 
dolayı gelecek yılın Ni-
san ayında hazır ola-
cak. İki kişi tarafından 
bilinçli olarak yapımına 
sekte olan pazardaki 
dükkân sahiplerinin 
kayıpları, şayet telafi 
edilirse, ne şekilde ve 
kimler tarafından kar-
şılanacağı belli değil. 
Sadece adresin bele-
diye ve yüklenici şirket 
olmadığı gerçeği apa-
çık ortada. 
Hasan Azis, kendisi-

nin halk tarafından se-
çildiğini ve her ne olur-
sa olsun ekibiyle proje 
üretmeye devam ede-
ceklerini dile getirdi. 
İlave olarak, korkusuz 
ve kararlı bir biçimde 
hedef olarak belirle-
nen hizmetleri birer 
birer gerçekleştirme-
ye devam edileceğini 
ve bu gerçeğin herkes 
tarafından bilinip haz-
medilmesi gerektiğini 
söyledi.

İsmail KÖSEÖMER
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 Kırcaali Haber

Babamın mektubuTürkçem bu benim. 
Hanemin ışığı. Tüten 
dumanım. Günüm gü-
neşim. Türkçem bu be-
nim. Ağustos'ta soğuk 
suyum. Şubat'ta tenimi 
ısıtan ateşim. Türkçem 
bu benim. Çatım, gök 
kubbem. Geçmişim 
geleceğim. Sevdiğim 
seveceğim. Türkçem 
bu benim. Gerek kökü-
nün sağlamlığı gerek-
se anlatım yollarının 
zenginliği ile dünyanın 
en işlek ve en güzel 
dillerinden biri. En bü-
yük zenginliğim. Gönül 
sandığımda sakladığım 
hazinem. Türkçem bu 
benim. Şuurumla işle-
dikçe parlayan, üzeri-
ne titredikçe daha da 
güzelleşen dilim. 
Bu bir ata mektubu-

dur sana. Baba ferma-
nıdır. "Bugünden son-
ra divanda dergâhta 
bargâhta mecliste Türk-
çeden özge dil kullanıl-
maya!" diyen Mehmet 
Bey’in torunuyum ben. 
Bu minval üzere kızım-
sın sen. Baba diyecek-
sen bana, babam diye-
ceksen önce öz kültü-
rünü, seni sen yapan 
değerlerini sevecek-
sin, benimseyeceksin. 
Bu toprak benim der 
gibi, bu bahçe, bu tarla 
benim der gibi hem de. 
Baba diyeceksen bana, 
kutlu değerlerimize söz 
düşürmeyecek, yaban-
dan iz düşürmeyecek-

sin. Hele ana dilin Onu 
kaybettiğin an, elinden 
düşürdüğün an kendini 
kaybetmişin demektir. 
Benliğin yitmiş demek-
tir. Rüştün elden gitmiş 
demektir.
Diline sahip çık. Diline 

sahip çık. Biz onu naf-
talin kokulu sandıklarda 
sakladık. Biz onu özü-
müzde sakladık. Sözü-
müzde sakladık. Evi-
mize toz düşende değil 
dilimize kir düşende 
inandık kirlendiğimize. 
Diline sahip çık yavrum. 
Servetini yitireceksin 
belki. Dikili ağacın ku-
ruyacak. Ekinlerini dolu 
vuracak belki bu sene. 
Kayıp saymam bunu. 
Ziyan saymam. Dilime 
şer geldiğinde, dilime 
toz geldiğinde sayarım 
ziyanı. Bir kelimemin 
bir hecemin üzerine kar 
yağarsa ve düşerse bir 
hecem gökyüzünden, 
düşerse öz Türkçem-
den bir değer o zaman 
kaybettim sayarım. O 
zaman bozulmuş de-
mektir servet ayarım
Beni sevdiğin gibi sev 

kızım. Anam dediğin 
gibi sev. Al yazmalı 
Hatime’yi sevdiğin gibi 
sev hem de. Sana bu 
sevda yakışır, bu aşk 
yaraşır, bunun sana 
farz olduğu demde. 
Ben onu çok sevdim . 
Severek yaşadım. Sev-

dim ozan oldum. Sev-
dim de şair. Ne yaşa-
dımsa, ne okudumsa, 
ne gördüm, ne bildim-
se öz Türkçeme dair. 
Onu sevmek aşk işidir. 
Aşkın kendisidir. Vefa-
nın izdüşümüdür onu 
sevmek. Sen olmanın 
birinci gereğidir.
Şahit oluyorum kimi 

vakit katledildiğine. 
Canım yanıyor çocu-

ğum. Tırnağıma bir 
diken batsa yanmaz 
bu kadar canım. Ana 
dilim sıhhatimdir be-
nim. Gücümdür. Kalka-
nım kılıcımdır. Onunla 
savunurum kendimi. 
Onunla bertaraf ede-
rim hüzünlerimi. Ana 
dilim anamdır benim. 
Ondan olmuşum. Onun 
olmuşum. Ana sıcaklı-
ğını onda bulmuşum. 
Guzum demektir ana 
dilim. Oğlum demektir. 
Kızım demektir. Varlığı 
baharım yazım, yoklu-

ğu sızım demektir.
Sen ille de diline sa-

hip çık çocuğum. Kal-
dır başını da bak bu 
sokaklara. Oku ne gör-
düysen. Bu gördüğün 
Ana dilimin gözyaşıdır.  
Katledilmiş halidir. Bün-
yem kaldırmıyor, aklım 
kaldırmıyor midem kal-
dırmıyor okuduklarımı. 
Arapsaçına dönmüş 
cümleler içer isinde 

ana dilini aradın mı hiç 
sen. Bu kördüğümde 
bu çıkmaz sokakta 
kaybolmuşluğun oldu 
mu hiç. Farklı bir mem-
lekette hissettiğin ken-
dini. Tabelalar yabancı 
. İsimler yabancı. Söz-
ler yabancı. Kelimeler 
yabancı. İşte o zaman 
yüreğimde alır başını 
hüzün, damarlarımda 
dolaşır sancı.
Sen sahip çıkmaz-

san kim sahip çıkacak. 
Sahipsiz kalırsa yetim 
olur bu dil. Öksüz ka-
lır. Duyuramaz sesini 
haykıramaz. Sen sahip 
çıkmazsan boynu bü-
kük olur bu dilin. Senin 
geleceğini düşledim kı-
zım hep. Düşlediğim o 
geleceği güvence altına 
almak, üstün başarılara 
ulaşman, milletler are-
nasında şerefli yerimizi 
koruyabilmen için, bu 

dili en güzel biçimiy-
le öğrenmeye gayret 
et.  Tertemiz pırıl pırıl 
zekânı dilimizin incelik-
lerini öğrenme yolun-
da kullan. Bunun için 
de edebiyatımızın ve 
dünya edebiyatının en 
seçkin örneklerini oku 
yavrum. Oku da bana 
ana dilimden hâsıl bir 
kilim doku yavrum. 
Bu bir sefer emridir 

sana. Bizi biz yapan 
her gün içinde yaşa-
dığımız değerlerimizin 
hakkını vermen adına 
emrediyorum sana. . 
Çağdaş dünyada Türk 
kimliğiyle müstesna 
yerini alabilmen adına 
sefer etmeni istiyorum 
senin. Seferber olmanı. 
Ana dilim Türkçem kir-
lenmiş,  her gün biraz 
daha bozulup yok oluş 
yoluna girmiş artık. 
Korkum bundan ibaret. 
Derdim bundan ibaret. 
Hüznüm bundan. Di-
line sahip çık. Türkün 
düşmanları, türkünden 
vurmasınlar seni. Diline 
sahip çık kızım. Dilinin 
düşmanları dilinden 
vurmasınlar seni. Düş-
man istemeye görsün. 
Sırtına bıçak saplamayı 
zor bilir. Ama dilinden 
vurmayı, seni türkün-
den vurmayı kendisine 
kâr bilir. Sen dilini kılıç 
kalkan bil kendine de 
düşman dünyaları dar 
bilir.
İki şeyden tat aldım 

yavrum. Ağzıma dü-
şen bir ana sütünden 
bir de ana dilimden. 
İkisinde hayat buldum 
ben. İkisinde ben ol-
dum. İkisinde yaşa-
dım. İkisinde inandım 
sevgiye. Tükenmez bir 
gücü ana sütümde, ana 
dilimde buldum ben. 
Ezilmedim ağzımda on-

lar olduğundan ötürü. 
Arkada kalmadım hiç. 
Düşmedim. Kudretin 
ve başarının kaynağına 
erdim. Damağımda tadı 
olduğu için. Ana sütüm 
ana dilim, iksirimin adı 
olduğu için 

Bu senin ana dilin ço-
cuk..
Ana sütü kadar ak.
Ana sütü kadar pak
Ve senin üzerine o 
süt kadar hak. 

Bu senin ana dilin ço-
cuk.
A zgına düştükçe 
damla damla.
Seni coşkun ırmakla-
ra döndüren.
Ağz ına düştükçe 
damla damla.
Dört yanında ateş 
söndüren.

Bu senin Ana dilin 
yavrum.
Anandan emdiğin sü-
tün tadında.
Elini el yapan.
Gözünü göz yapan.
Nefesini söz yapan.

Bu senin ana dilin ço-
cuk.
Dedim ya kılıcın, 
Dedim ya kalkanın
Toprağın, ana yurdun, 
al kanın.

Türkçen olsun çocu-
ğum ağzında. Türkçen. 
Konuşma dili olarak 
şarkı türkü söyler gibi. 
Güzel Türkçen olsun 
hem de. Yazı dili ola-
rak hatasız kullanabil-
diğin. Sanat dili olarak, 
güzelliğine güzellikler 
katabildiğin. Bilim dili 
olarak, gelişmesine baş 
koyabildiğin. Aşktan sa-
yabildiğin.

İLKNUR ŞAŞMAZ
KARAMAN -TÜRKİYE 
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Unutulmayan aşk 
- Öykü -

Cemile kıvırcık kara 
saçlarından örülmüş 
beliğinin ucunu eline 
almış elinde bir kitapla 
bahçeye geldi. Etrafını 
şöyle bir süzdükten son-
ra ufukta batmakta olan 
güneşe hayranlığıyla 
badem ağacının yanın-
daki taşa oturdu. Büyük 
zevkle kitap okumaya 
başladı.

 - Selam Cemile!
Kız başını kaldırdı. Kar-

şısında orta boylu siyah 
gözlü, güzel yüzlü genci 
görünce hayretle gülüm-
sedi.

- O o o, sen misin, Ha-
san?

Dedi ve samimiyetle 
elleştiler. Aralarında yıl-
ların ardında bıraktığı 
sessizliğin kavuşması 
başladı. İkisi bir köyde 
doğmuşlardı. Okula hep 
beraber gidip gelmişler-
di. Kırlarda çayırlarda 
beraber oynamışlardı. 
İşte bunlar, her ikisinin 
de birbirlerine karşı iyi 
hisler doğurmuş, ama 
Hasan askere gitmesiy-
le anılarında tatlı birer 
hatıra olarak kalmıştı. 
Şimdi ikisinin de ateşli 
gözlerinde ve seslerinin 
titreyişinde o zamana ait 
hatıraların hala dipdiri 
olduğunu görüyorlardı. 
Hasan büyük bir içtenlik 
hazla akşam güneşinin 
ardında bıraktığı kızıl 
ışınların altında gül gibi 
nazik ve narin olan kıza 
bakıyordu. Esen rüzgâr 
onun saçlarını tel tel 
etmişti, allanmış yanak-
larına dökmüştü. İpek 
çoraplarının üzerinde 
mavi bir eteklik vardı. 
Beyaz bir bluz giymişti. 
Kırmızı bir gül takmıştı 
göğsüne. Hasan tatlı bir 
ürpertinin damarlarında 
dolaştığını ve kalbinin 
çarpışını bütün varlığıyla 
hissediyordu. Elini kızın 
omzuna atmak istedi.

- Olmaz, dedi Cemile.
Yerinden fırladı kalktı. 

Yürümeğe başladı. Ha-
san da ardından yürü-
yordu.

- Neden acele ediyor-
sun Cemile, diye sordu.

- Akşam oldu artık. Eve 
toplanmak istiyorum da 
ondan. Bir de bizi bu-
rada, görürler dedikodu 
yaparlar diye?

- Niçin yapmasınlar 
?!..

Kızın yaşadığı evin 
önüne geldiler, Hasan:

- Cemile…
Dedi ve sonunu getir-

meden kızın ellerinden 
tuttu. Cemile’nin kalbi 
göksünden fırlayacakmış 
gibi çarpıyordu. İçinde 
garip korkunç sarsıntıla-
rın ve tatlı ürpertinin kal-
bine nasıl döküldüğünü 
hissediyordu. Hasan bir 
an içinde kızın dudakla-
rından öptü. Cemile da-
marlarını yakan bir he-
yecan içinde titremeğe 
başladı. Hasan omuzla-
rına dalga dalga dökülen 
saçlarından okşadı ve 
tebessümle sordu.

- Beni seviyor musun, 
Cemile doğru söyle?

- Bırak beni!
- Söyle!.. Beni seviyor 

musun?
Cemile nedense kalbi-

ni dökmek istemiyordu. 
Yakınlarındaki, erguvan 
ağacının dallarından 
hazin bir bülbül ötüyor-
du. Etrafta bahar kokusu 
vardı. Ay yeşil dağların 
üzerinden çıkmıştı, Ha-
san kızı erguvan ağacı-
nın karaltısına götürdü. 

Cemile: 
- Sana hakikati söy-

lüyorum Hasan, daha 
evlenmeyi düşünmüyo-
rum.

- Niçin? Yoksa benimle 
evlenmek istemiyor mu-
sun?

- Okumak istiyorum!..
Bu tahsille nereye?!

- Liseyi ikmal ettikten 
sonra, öğretmen oldum. 
Fakat bu belli bir zaman 
içindir. Bu yıl öğretmen 
enstitüsüne yazılmak is-

tiyorum.
- Ben de okumak istiyo-

rum, fakat…
- Fakat da ne?
- Biliyorsun bizimkiler 

rahmetli oldular, kim 
yardım eder bana… 
Kimsem kalmadı...

Kız ay ışığı altında tatlı 
bir gülümseme ile kımıl-
dayan ince dudaklarıyla 
fısıldadı.

- Unut beni!..

 Cemile önündeki hayat 
yolunu pürüzsüz ve yağ-
dan kıl çeker gibi uzayıp 
geçmesini hayal ediyor-
du. Evlendiği erkeğin 
mükemmel bir mesleği, 
arabası, dairesi olması-
nı önüne bir gaye olarak 
bırakmıştı.

...Karı koca arasında 
huzur git tikçe derin-
leşiyor ve büyüyordu. 
Hayri’nin her akşam eve 
körkütük sarhoş gelme-
sinden ileri geliyordu. 
Genç kadın kocasını 
bu yoldan çevirmek için 
neler yapmadı. Fakat ko-

cası sanki inadına daha 
çok içiyor, eve daha geç 
toplanıyor, arabasına 
çeşitli kadınlar alıyordu. 
Cemile kocasının tut-
tuğu bu yolun sonunun 
bedbahtlık olacağını bü-
tün varlığı ile görüyordu. 
İşte bunun içinde endi-
şesi artıyor kocasının 
boynuna sarılarak?

 - İçme Hayri. Neden 
içiyorsun?

Dediği zaman, onun 
yumruğunun ağırlığını 
suratında yaşıyordu. 
Bazı bazı akan kanı göz-
yaşlarıyla yıkıyordu. Bü-
tün bir ömür, bir gelecek 
böyle mi geçecekti.

- Hayri, bana müsaade 
et, gidip anamı göreyim, 
dedi. Hayri karısının 
kolundan tuttu ve hızla 
iterek:

- Haydi, git, cehenne-
me kadar yolun var. De-
fol başımdan!

- Yapma yalvarırım 
sana...

- Beri bak, gidiyor mu-

sun? Gidersen bir daha 
dönemezsin buraya!

 Cemile’nin yarasını 
kimse saramıyordu. An-
nesini kaybedişinden ve 
kocasından ayrılışından 
sonra bu yara daha da 
derinleşti. Hiç bir şey-
de teselli bulamıyordu. 
Şimdi tek gayesi bir dağ 
köyüne gidip öğretmen 
olmaktı.

Güzel bir yaz sabahı!... 
Şehirden gelen yol, yakı-
cı güneşin altında beyaz 
bir şerit gibi uzanıyordu. 
Az aşağıdaki kayalık-

larda çağlayan derenin 
sesi, dağın sessizliği 
içinde tatlı bir ahenk ya-
ratıyordu.

Cemile tabiatın arz et-
tiği bu hoş manzara için-
de derin derin düşüne-
rek okuldan dönüyordu. 
Yakınlarında bir “Lada” 
arabası durdu. Araba-
dan güler yüzlü bir erkek 
indi. Bu Hasan’dı. Onun 
görünce beyninden vu-
rulmuş gibi yerinde kaldı 
Cemile. İçinde heyecan, 
korku fır tınası koptu.
Gözlerini yumdu.

- Hasan!...

- Cemile!...
 Sustular. Onların bu 

suskunluğu, konuşacak-
ları birçok sorunlar üze-
rinde düşündüklerinden 
ileri geliyordu.

Çağlayarak akan neh-
rin yanında durdular. 
Hasan elinden sigarayı 
sulara fırlattı. Cemile’nin 
karşısına geçti. Yüzü 
mahzun ve tatlıydı. Ko-
nuşmaya devam etti.

- Hala yalnızım…
 Genç kadın anlamlı bir 

tebessümle:
- Ben de yalnızım. 

Neler çektiğimi bir ben 
biliyorum. Ben kalbimi 
değil, mantığımı dinle-
miştim, Hasan.

- Biz artık hislerimize 
değil, irademize tabi ola-
cak çağdayız.

Yeşil otların üzerine 
oturdular. Hasan kolunu 
gönülden sevdiği kadının 
omzuna attı.

-Geçmişine ait bir şey-
ler söylemeni istemiyo-
rum. Bunlar için konuş-
mayacağız. Bir zamanlar 
kalbini değil, mantığını 
dinlemiştin gerçekten.

Cemile gözlerinde irile-
şen yaşları sildi.

- Bir hayvan doktoruyla 
evlenmiştim, ama dün-
yayı bana zindan etti…

- Biliyorum Cemile, bi-
liyorum! Dedim ya, geç-
mişi unutalım artık…

Cemile gözyaşlarını 
tutmaya çalışıyordu. 
Utanıyordu. Yıllar öncesi 
bu genç hakkında neler 
düşünmüştü. Oysa yor-
gun başını koyabileceği 
biricik kalp şimdi yanı 
başında duran adamın 
kalbiymiş. Özlediği tesel-
liyi onun samimiyetinde 
buldu. Çektiği çilelerin 
en sonunda bir de bitişi 
gelmişmiydi acaba.

 Hakikaten bu erkek 
onun ilk sevgilisi, ilk aş-
kıydı. Cemile ile Hasan 
onları mutluluk yuvasına 
götürecek olan dağ pati-
kasındaki “Lada” ya doğ-
ru kol kola yürüdüler.

       
           Salif Mustafa

Kıramadım
beni değiştiren aynaları
Dargınlığım yılların dallarında asılı
İsyan ediyorum yaşımdan
Ne tez kaçtı benden dağların dorukla-

rına
Utanmadı mı hiç dik başımdan?
Anılarım kaldı örülmedik yasılı
İçimde kaybedilen zamanın hatırası
Ümitlerimin boşluğu kaybolup gitti 
Yıldızlar raks ederken bir gece yarısı
Zaman aldı götürdü
Beni benden habersiz
Saman yolunda
Yıldızlar sevincinden şımardı

Dökülen sonbahar yaprakları
                                             sarı sarı
Boşlukta kendimi ararken
Seni buldum
Gözlerim gözlerini içerdi birden
Yeşerdi umudum...
Beyaz dağların altında
Bir yürek çırpıntısı
Kanatlandı kanatlanacak
Sökülen sırların azadesinde
Gönül bahçesine konacak
Kırılası ayna
Beni benden ettin
Neden?
                     
                              Bayram KUŞKU

A Y N A     RODOP KADINI
Senin gözlerin mavi
Tıpkı gökyüzü rengi

Senin ellerin kınalı
Altın tütün rengi

Senin sözlerin içli
Lekesiz gönlünün ahengi

Senin bakışın sımsıcak
Kalbinden çıkıp gelen sevgi

Senin fistanın al güllü
İnce dokunmuş ipeği
Sen Rodop kadın
Bu yerlerin solmayan
En güzel çiçeği.
                               Habibe HASAN
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Metal hırsızlığı yapan kişilere 5 yıl hapis ve 
20 bin levaya kadar para cezası öngörülüyor. 
Meclis Başkanı Tsetska Tsaçeva, Başbakan 
Yardımcısı Tsvetan Tsvetanov, Ekonomi Ba-
kanı Trayço Traykov ve Çevre Bakanı Nona 
Karacova’nın katıldığı bir yuvarlak masa top-
lantısında, metal hırsızlığını azaltmayı öngören 
yasa değişiklikleri ele alındı. 
Bu değişiklikler demir hırsızlığının son iki yıl-

dır artması nedeniyle yapılacak. Değişikliklere 
göre, sertifikası olmayan kişiler demir ticareti 
yapamayacak. İçişleri Bakanı Tsvetan Tsveta-
nov, ülkede metal ticaretinde kontrollerin eksik 
olduğunu belirtti. Değişiklikler ile metal satın 
alan noktaların sayısı azaltılacak ve şehir mer-
kezlerinden kaldırılacak. Denetimlerin daha iyi 
yapılabilmesi için konut metalleri ile sanayi me-
talleri ayrılacak. Metal toplama merkezleri ise 
24 saat kameralarla izlenecek. Elektrik dağıtım 
şirketleri kablo hırsızlığından milyonlarca leva 
zarar ettiklerini açıkladı. Sadece ÇEZ şirketi, 
80 km’lik kablonun çalındığını aktardı. İçişleri 
Bakanı, birçok kablo hırsızlığının elektrik dağı-
tım şirketlerindeki çalışanların yardımı ile ya-
pıldığını savundu. Demir hırsızlığını azaltacak 
yasal değişikliklerin ocak ayına kadar hazır ol-
ması bekleniyor. Yasa değişiklikliyi ocak ayın-
da oylanmak üzere Meclis’e gönderilecek.

 Kırcaali Haber

Metal hırsızlığına 5 yıl hapis  Balkanların kış başkenti - Bansko
Sayılı günler önce 

Bansko say f iye -
si, Balkanların kış 
başkenti ilan edil-
di. Bu unvan kente 
Sırbistan’ın Novi Sad 
şehrinde düzenlenen 
Uluslararası Turizm 
Fuarı’nda bölge-
den bütün rakiplerin 
adaylıkları Balkan 
Otelci ve Lokantacı-
lar Birliği uzmanla-
rınca ele alındıktan 
sonra verildi. 
Bansko’nun aday-

lığı daha yılbaşında 
önerilmişti. Mayıs’ta 
tüm Balkan ülkeleri-
nin temsilcileri, mev-
cut turizm koşulları 
ile tanışmak üzere 
sayfiyeyi ziyaret et-
tiler. 
Avrupa ve Dünya 

Turizm Örgütleri Yö-
netim Kurulları üyesi 
olan Makedonya-
lı Donço Tanevski: 
“Hayretimizi uyandı-
ran kayak bölgesini, 
şirin küçük ve büyük 
otelleri, milli stilde 
yapılan lokantaları, 
altyapıyı, her şeyi 
gezip gördük” diyor. 
Pirin dağındaki bu 

kış beldesinin Bal-
kanların kış başkenti 
adaylığının oybirliğiy-
le kabul edilmesine 
şaşmamalı. Bansko-
lular şimdi bu itibarlı 
unvanın Bansko’ya 
çok daha fazla turist 
çekeceğini umuyor-
lar.Dolayısıyla Pirin’in 
eteklerine sığınan bu 
kasaba onlara birçok 
şeyi önerebilir. 
Bansko Belediye 

Başkan yardımcısı 
Saşka Vıçkova, Bul-
garistan Radyosu’na 
konuşurken: “Bu 
Bansko’nun yanı sıra 
uluslararası kayak 
turizmi destinasyonu 
olarak Bulgaristan’a 
da bir rağbettir” di-

yor. 
D o l a y ı s ı y l a 

Bansko’da mevcut 
kayak sporları ola-
nakları Balkanlar, 
Batı Avrupa, Rusya 
ve İsrail’den yüzbin-

lerce kayakçı tarafın-
dan gereken değeri 
alıyor. 
Bir gelenek üzerine 

kış spor sezonunun 
resmi başlangıcı 
Aralık ortalarında 
görkemli bir tören, 
sportif yarışlar ve 
dünyaca ünlü kayak-
çıların katılımı ile ilan 
edilir. 
Belediye başkan 

yardımcısı Vıçkova 
devamla şunları be-
lirtti: 
“Kayak bölgesinde 

mükemmel koşullar 
var. Bütün kış se-
zonu boyunca karla 
kaplı 75 km. pistle-
rimiz var. Bansko’da 
şimdi 17 bin kişi 
konaklayabilir. Sü-
per lüks sağlayan 5 
yıldızlı otellerin yanı 
sıra 4, 3 ve 2 yıldız-
lı otellerimiz de var. 
Turistler, aile konforu 
ve otantik bir ortam 
sağlayan konuk evle-
rinde de kalıyorlar.” 
Son on kadar yıl-

da Bansko gerçek 

bir turizm patlaması 
yaşıyor. Mantar gibi 
biten yeni otel, tatil 
yerleri, eğlence yer-
leri ve spor alanları 
bir zamanki kasabayı 
tanınmayacak kadar 

değiştirdiler. Şimdiye 
kadar bu kış sayfi-
yesine 4 milyar Av-
royu aşan yatırımlar 
yapıldı. Ancak mali 
kriz sonsuz yatırımcı 
hırslarına ve kontrol-
süz inşaat yapımına 
son verdi. 
Bansko otelcileri 

yakın aylarda yarım 
milyondan fazla turis 
ağırlamaya hazırla-
nıyor.
Saşka Vıçkova söz-

lerini şöyle sürdürü-
yor: 
“Bütün uzmanlar, 

Bansko’nun görkem-
li bir gelişim kaydet-
tiğini belirtiyor.Yıllar 
öncesi sadece bir 
teleferik ve iki kayak 
pistimiz varken şim-
di kabinli teleferik, 
yaklaşık 23 km. açık 
teleferik hattı, çocuk 
kayak tesisi ve pist-
lerine sahibiz. Krize 
ve mali zorluklara 
rağmen kayak böl-
gesi devamlı gelişti-
riliyor. Kayak tesisa-
tının önemli bir bölü-

mü yenileniyor. Daha 
gelecek yıl ikinci 
kabinli teleferiğimi-
ze start verebilece-
ğimizi düşünüyoruz. 
Bansko öte yandan 
birçok dünya sportif 

etkinliğine ev sahip-
liği yapıyor. Şubat 
2011’de Dünya Alp 
Disiplinleri Erkekler 
Kupası yarışlarının 
Bansko’da düzenlen-
mesine büyük umut-
lar bağlıyoruz. Şu 
ana kadar Eurosport 
da dahil 14 TV’den 
başvurular almışız. 
Bu yarışların bir kıs-
mı söz konusu TV’ler 
tarafından naklen 
yayınlanacağı için 
Bansko ve Bulgaris-
tan bütün dünyadan 
3 milyon kişi için ilgi 
odağı oluşturacak. “
Balkanların kış baş-

kenti kayak sporun-
dan başka konukları-
na ek eğlenceler de 
sunacak. Turistlerin 
kayak tatilini folklor 
geceleri, Pirin dağı-
nın bağrına sığınmış 
eski köylere kadar 
ziyaretler, nakış ve 
halk dansları kursları 
ve diğer eğlenceler 
çeşitlendirecektir.

                     BNR

Kırcaali ile bağlantısı 
olan DANS’ta görevli 5 

kişi eski ajan çıktı
Dosyalar Komisyonu, Devlet  Milli Güvenlik  

Ajansında (DANS) görevli olan ve eski Devlet 
İstihbarat ile Bulgar Halk Ordusu istihbarat bi-
rimlerinde eskiden görev yapmış kişilerin liste-
sini açıkladı. Eski ajanların isimleri ve görevle-
rini içeren liste Komisyonun internet sayfasına 
yüklendi.
Toplam 1440 kişi yoklanmış olup, bunlardan 

elli beşi kanun tarafından korunma altında oldu-
ğundan bu kişilerin isimleri açıklanmadı.
Devletin ve ordunu eski istihbarat birimlerinde 

ajan olarak çalışmış kişiler arasında, günümüz-
de Devlet  Milli Güvenlik  Ajansında görevli ve 
Kırcaali bölgesiyle bağlantısı olan beş kişi var.

Pamporovo tatil merkezinde 
kış sezonunda yoğun ilgi 

olması bekleniyor 
Pamporovo, Çepelare ve Smolyan bölgesin-

deki tatil beldelerinde otelciler, yeni kış sezo-
nunda turist oranının yüzde 10- yüzde 20 civa-
rında daha fazla olmasını bekliyorlar. Bölgede-
ki turizm sektörü bu yıl, krizin başlamasından 
bu yana en zayıf kabul edilen geçen seneye 
nazaran daha yoğun bir kayak sezonunun ya-
şanması tahminlerinde bulunuyorlar. Bölgede 
krize karşı alınan önlemlerin bir kısmı, komşu 
Balkan ülkeleri ve Rusya’dan daha fazla turis-
tin celbedilmesine yönelik pazarlama politikası, 
fiyatların düşürülmesi ve ek hizmetlerin veril-
mesini içeriyor. Pamporovo’da kış sezonunun 
resmi açılışı 18 Aralık’ta yapılacak.
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Çiftçiler:  Otuz yaşında makine ile çiftçilik olmuyor!
Miladinovo  /Dedeler/  

köyünde yaşayan Ay-
gün Ali Cevdet 15 yıl-
dır çiftçilikle uğraşıyor. 
Şimdilerde 51 inek ve 
30 danaya baktığı çift-
liğe sahip. Genç adam 
bu işe on inekle baş-
layıp, birkaç gün önce 
de 1300-er levaya al-
dığı 2 inekle sayıları-
nın 81’e yükselttiğini 
söyledi. Hayvancılıkta 
pek kazancın olma-
dığını söyleyen çiftçi, 
yine de bereket versin 
diyor. „Biz para olarak 
hesap tutmuyoruz, 
çünkü azdan az da 
olsa biriktirme imkânı 
yok. Kârı haneyi ge-
çindirmekte görüyo-
ruz. Alternatifimiz ol-
madığı için hayvancı-
lığa devam edeceğiz”, 
diyerek altını çizdi. 
Her yıl devletten Ta-

rım Arazileri Tanım-

lama Sistemi üzere 
hayvan başına yar-
dım alıyorlar-geçen 
sene bu yardım 100 
levaymış. Bu yıl ise 
verilecek para miktarı 
önümüzdeki ay belli 
olacak. Fakat bu pa-
ralar bir şeye yetmiyor. 
Hayvanlarla hanımı 
ve babası da meşgul 
oluyorlar. Aile her işi 
kendisi görüyor- inek-
leri sağıyor, hizmet ve-
riyor, gerektiği zaman 
tedavi ediyorlar. Trak-
törle yer sürüyor, tahıl 

bitkileri yetiştiriyor ve 
böylece hayvanların 
yemi sağlanıyor. 
 Aygün Cevdet:  „Tar-

la işleriyle о kadar zor-
lanmıyoruz, ne kadar 
ilkbahar geldiğinde 
Tarım Müdürlüğü’nde 
süren ağır bürokrasi 
sisteminin yarattığı 
uzun işlemlerden. O 
zaman bir ay boyun-
ca arazi çizdirmekle 
uğraşıyoruz”, diye 
yakındı. Çiftçi koo-
peratifleri kurma ko-
nusunda „İnsanlarda 

yeteri derecede hay-
van yok. Otuz koyunla 
çiftçi olunmaz”, dedi. 
Çiftçilikte kullanılan 
makinelerin önemine 
dikkat çekti. „Otuz yıl-
lık makinelerle çiftçilik 
zor oluyor. El âlem 
onları hurdaya veri-
yor, biz ise iş yapmaya 
çalışıyoruz. 60 beygir 
gücüne sahip makine-
lerle çalışmak başka, 
100 beygir gücüyle bir 

başka. Çünkü bizim 
işlediğimiz topraklar 
çok ağır”, diye yakın-

dı. Üç yıldır aldığı para 
yardımlarını makine-
lerin tamiratına verdi-
ği anlaşıldı. Sadece 
geçen yıl 35 000 leva 
harcamış. Tarımcılık 
için geçerli tüm araç-
ları gösterdi - toprağı 
kabartma, sürme, ot 
biçme, toplama, bal-
ya sıkma makineleri. 
„Bак, bunların hepsi 
ikinci el. Bazılarını Yu-
nanistan, bazılarını da 

Türkiye’den aldım. Yu-
nanlılar neden buraya 
gelip bizden almıyor. 

Avrupa Birliği üyesi ol-
duğumuzu ne zaman 
hissedeceğiz?!” diye 
iktidara soruyor. Bu 
günlerde hava şart-
larının uygun olduğu 
günlerde 100 dönüm 
buğday ekecekler. 
Aygün Cevdet’e göre 
tarımcılığın gelişmesi 
için devletin çiftçilere 
el uzatıp daha büyük 
miktarda para yardımı 
sağlaması gerekiyor. 
Makine alma imkânı 
yaratan tarım prog-
ramları da onlara elve-
rişli şekilde sunulmalı-
dır. Çünkü onun ifade 
ettiği gibi „Hayvanları 
besleyecek olan ma-
kine”. Bu bağlamda 
hükümetin çif tçile-
re düşük faizle kredi 
vermesini veya yeni 
bir kanun kabul edilip 
dağlık ve yarı dağlık 
bölgelerde hayvancı-
lıkla uğraşan insanla-
ra ayrıcalık tutulmasını 
önerdi. 

Resmiye MÜMÜN

Su Aynası’na devlet hala 
kullanım ruhsatı vermedi
Kırcaali’nin incisi ve su 

baskınına karşı sigorta 
görevi gören Su Aynası 
hala devlet tarafından 
resmileştirilmedi. İskan 
ve Bayındırlık Bakanlığı 
kullanma ruhsatı verme-
diği için tesis belediyenin 
yönetimine geçemiyor.

Ulusal öneme sahip 
tesisin güvenliği söz ko-
nusu. Bugüne kadar yö-
netimini ve korumalığını 
yapan “Arda-Kırcaali” 
şirketler birleşimi bu gö-
revini bırakıyor. Ruhsat 
verilmeyen tesisin gü-
venliği kimler tarafından 
sağlanacağı belli değil. 
Bu hususta bir açıklama 
yapan Belediye Başkanı 
Hasan Azis, tesise bir 
an önce ruhsat verilme-
si, yönetimi ile güvenliği 
belediyeye geçmesi ge-

rektiğini söyledi.
Arda nehri üzerindeki 

kanal kapaklarının kul-
lanımı ve güvenliği çok 
önemli olduğundan pro-
fesyonel ve bilinçli yöne-
tim ve koruma gerektir-
mekte.

Belediye’nin her gi-
rişiminde olduğu gibi, 

yine Vali Tauşanov’a 
belediye başkanlığıyla 
zıt görüşteydi. Tesisin 
korunmasında bir sorun 
olmadığını belirtti. Ancak 
devletin ve iktidar parti-
sinin temsilcisi olarak ne 
zaman kullanım ruhsatı 
verileceğine değinmedi.                

                              KH

Önümüzdeki yıl Razgrad’ta 
pasaport kuyrukları artacak
İstatistiklere göre 

ö n ü m ü z d e k i  y ı l 
Razgrad’lıları daha 
uzun pasaport kuy-
rukları bekliyor. İçişleri 
Bakanlığı’nın Razgrad 
şubesinden yapılan 
açıklamaya göre 2010 
yılında daha fazla 
pasaportun süresi bi-
tecek. Durum böyle 
olunca pasaportunu 
yenilemek isteyenlerin 

sayısı da artacak. Bu 
sene 23 945 kimliğin 
süresi sona erecek. 
Bu sayının önümüz-
deki yıl 28 391 olacağı 
bildirildi. Bu yıl 9 592 
pasaportun süresinin 
biteceği ve bu sayının 
2011 yılında 15 000 
olması bekleniyor. Bu 
duruma göre pasaport 
kuyrukları iki kat arta-
cak. Bu yıl yenilenme-

si gereken ehliyetlerin 
sayısı 5 598 iken, bu 
rakam gelecek yıl 8 
103 olacak.
Pasaportların süresi 

bu sene sona ermesi 
halinde, vatandaş pa-
saportunu yenilemek 
için 6 ay kadar bir süre 
kazanacak, aksi tak-
tirde 2011’de bitmesi 
durumunda pasaport-
larını hemen değiştir-
meleri gerekecek. 

      Fevzi EHLİMAN

Wikileaks'ın etkisi 
Bulgaristan'a da ulaştı 
Wikileaks internet si-

tesinde yayımlanan gizli 
belgeler Bulgaristan’da 
da sıkıntı yarattı. Dışişle-
ri Bakanlığı Sözcüsü Ve-
sela Çerneva, belgelerin 
yayımlanmasını sert bir 
dille eleştirdi.

Dış iş ler i  Bakanlığı 
Basın Merkezi’nin açık-
lamasına göre Çerne-
va, ‘’Tasnifli diplomatik 
bilgilerin yayımlanması 
sadece Avrupa ve Ame-
rika arasındaki ortaklı-
ğını zedelemek isteyen 
çevrelere yarar’’ dedi. 

Wikileaks’ın eylemini 
‘’yasadışı ve zararlı’’ ola-
rak nitelendiren Çerne-
va, belgelerin internete 
sızmasının uluslararası 
ilişkileri zorlayıp ülkeler 
arasındaki karşılıklı gü-
veni sarsma riski yarat-
tığını kaydetti. 

Çerneva, ‘’Bulgaristan 
Dışişleri Bakanlığı asla, 
gerek kişisel verileri 
gerekse yasal korumalı 
başka bilgileri yabancı 
kurum ve ortaklarına 
sunmaz’’ ifadesini kul-
landı. 

Bu arada Wikileaks’te 
yer alan Bulgaristan’ı 

ilgilendiren belgelerin 
birinde, ABD’nin Sofya 
Büyükelçiliğine verilen 
görev talimatlarının ba-
sına dökülmesi ülkedeki 
basın ve kamuoyunda 
tepkilere neden oldu. 

‘’Clinton’’ imzalı, 16 
Haziran 2009 tarihli 
belgede ABD Dışişleri 
Bakanlığı’nın, Sofya’daki 
ABD Büyükelçiliğinden 
Bulgaristan’ın iç işlerine 
ilişkin geniş kapsamlı 
analiz bilgileri talep ettiği 
ortaya çıktı. 

        ABD 
Bulgaristan’da ne-
ler merak ediyor?

 WikiLeaks belgesine 
göre Amerika Dışişleri 
Bakanlığı’nın en çok me-
rak ettiği başlıca konular 
arasında şunlar yer aldı: 

' ' - İ ş  a d a m l a r ı n ı n 
Bulgaristan'daki ekono-
mik planlama sürecinde-
ki rolü. 

-Amerikan askerlerinin 
Bulgaristan'da uzun va-
deli konuşlandırılmasına 
ilişkin Bulgar kamuoyu-
nun tavrı. 

- Bulgar askerlerin sı-

nırdışı operasyonlarına 
katılma olasılığı. 

-Üst düzey devlet yöne-
timindeki yolsuzluklar ve 
iktidarın bütçe dışı gelir 
kaynakları. 

-Başlıca siyasi partile-
rin çalışma yöntemleri. 

-Ener j i  sektöründe 
Rusya'nın etkisi. Rus-
ya, İran ve diğer Hazar 
bölgesi ülkeleri ile ya-
pılan anlaşmaların tüm 
ayrıntıları. Enerji sektö-
ründe faaliyet gösteren 
politikacı ve iş adamları 
hakkında ayrıntılı kişisel 
bilgi ve veriler. 

-Rusya'nın Bulgar poli-
tikacı ve iş adamları ile 
ilişkileri. 

-Bulgaristan'ın AB, IMF 
ve Dünya Bankası ile iş-
birliği yapma planları. 

-Bulgaristan'ın askeri 
potansiyeli ve ordu gü-
cünün gerçek kapasite-
si ile ilgili ayrıntılı bilgiler. 
Ordudaki gerçek kadro 
sayısı ve askeri üs ile 
yer altı tünellerin somut 
koordinatları. 

-Ülkenin telekomüni-
kasyon yapısı ile ilgili 
ayrıntılı veriler.'' 
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Ardino'da konfeksiyon işçilerinden protesto 
Ardino’da (Eğridere) “Bul-
teks” Ltd. şirketinde çalı-
şan 130 konfeksiyon işçisi 
protestoya başladılar. Ha-
ziran ayından beri maaş-
larını alamayan çalışanlar 
Hollanda’lı Abdulah Muten 
ve Hamdi Özkan adındaki 
işverenlerin köle muamele-
sine karşı isyan ettiler. Altı 
aydır maaş alamamanın 
yanı sıra bu kişiler işsiz ola-
rak sokakta bırakılmışlar. 
Ardino’da konuşulana göre 
iki uyanık işveren “Bulteks” 
şirketini bilinçli olarak iflas 
ettirmiş ve yerine yeni “Ar-

dateks” Ltd. adında tekstil 
şirketi kurmuşlar. Eski şir-
ketten işçilerin %90’nını so-
kakta bırakırken diğerlerini 
de yeni şirkette işe almış-
lar. Yarım yıldır sıfır gelir 
ile yaşayan ve kandırılan 
tekstil çalışanları, “Bizlere 
ödenmeyen parayla yeni iş 
yeri açtılar, ancak çok kısa 
sürede oradaki çalışanların 
sonu da bizimkisine benzer 
olacak” diye de uyarıda bu-
lundular.
Yabancı işverenler tara-
fından kandırılan, köle gibi 
kullanılan ve bankalara 
olan borçlardan ve öden-
meyen gider ve faturalar-

dan dolayı bıçağın kemiğe 
dayandığını belirten kadın-
lar, haklarını sonuna kadar 

aramakta kararlılar. Maale-
sef bazılarının ölümü göz 
önüne aldığı sarf edilen 

kelimeler var.
Bulundukları durumu du-
yurmak ve dikkatleri so-
runların üzerine çekmek 
için işsiz kalan konfeksi-
yon çalışanları, haftanın 
ilk iş gününde yeni açılan 
fabrikanın giriş kapılarını 
kuşatarak, orada çalışan-
ların içeriye girmelerini en-
gellediler.
İlk yardım eli Belediye Baş-
kanı Resmi Murat tarafın-
dan uzatıldı. Beceriksiz 
işverenlerden köle gibi kul-
lanılan ve işsiz kalan 130 
işçinin mahkeme masrafla-
rı Başkan Murat tarafından 
karşılanacağı anlaşıldı. 

İsmail KÖSEÖMER

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Krasimir 
Tuleçki Bal-Göç'ü Ziyaret Etti
Türkiye’nin Avrupa Birliği 

üyelik süreci ile ilgili açıkla-
malarda bulunan Bulgaristan 
Büyükelçisi Krasimir Tuleçki, 
“ İmtiyazlı ortaklık diye bir du-
rum söz konusu değil. Müza-
kereler uzun sürebilir. Ancak 
bu yolun sonu üyelik, farklı bir 
çözüm veya alternatif formül 
kesinlikle söz konusu değil” 
dedi. 
Bulgaristan’ın Ankara Büyü-

kelçisi Krasimir Tuleçki Balkan 
Göçmenleri Kültür ve Yardım-
laşma Derneği’ni (BAL-GÖÇ) 
ziyaret etti. Büyükelçiyi BAL-
GÖÇ Genel Başkanı Prof. 
Dr. Emin Balkan ve yönetim 
kurulu üyeleri karşıladı. Der-
nek olarak Türkiye ve Bulga-
ristan arasındaki dostluk ve iş 
birliğinin gelişmesi için çaba 
sarf ettiklerini belirten Balkan 
son yıllarda iki ülke arasındaki 
ilişkilerin önemli mesafe kay-
dettiğini söyledi. Bursa’da çok 
sayıda Bulgaristan vatandaşı 
bulunduğunu sözlerine ekle-
yen Balkan, “ Bulgaristan’ın İs-
tanbul Konsolosluğu Bursa’da 
temsilcilik açarak soydaşları-
mızın vize ve pasaport işlem-
lerini yapmasında önemli ko-
laylık sağladı. Bundan dolayı 
Bulgaristan Devletine tekrar 
teşekkür ediyorum. Türk ve 
Bulgar halkları arasındaki 
sosyo-ekonomik kaynaşma 
artarak devam edecektir” 
diye konuşarak göreve yeni 
başlayan Büyükelçi’ye başa-
rılar diledi.

TÜRKİYE’NİN TUTUMUNA 
BAĞLI

Türkiye’nin AB üyeliği ile il-
gili açıklamalarda bulunan 
Büyükelçi Krasimir Tuleçki, 
Türkiye’ye diğer aday ülkeler-
den farklı bir prosedür uygu-
lanmadığının altını çizdi. Üye-

lik sürecinin uzun sürmesinin 
normal olduğunu ifade eden 
Tuleçki, “ Türkiye’nin tam 
üyeliği ile ilgili kesin bir tarih 
olmamakla birlikte imtiyazlı 
ortaklık veya müzakerelere 
madde madde ilerleme diye 
bir durum kesinlikle söz konu-
su değil. Üyelikten başka bir 
çözüm veya farklı formül yok. 
Tek yol tam üyelik. Ancak üye-
lik tarihi Türkiye’nin tutumuna, 
yöneticilere bağlı” ifadelerini 
kullandı. Bulgaristan’ın AB’ye 
üyelik sürecinin kısa sürdüğü-
nü ve erken üye olduklarını 
dile getiren Büyükelçi Tuleçki, 
Bulgaristan’ın Türkiye’nin AB 
üyeliğine engel olacak son 
ülke olduğuna vurgu yaptı. 

MÜSLÜMANLAR KARAR 
VERECEK

Bulgaristan’da yaşanan müf-
tülük krizi ile ilgili de açıklama-
lar yapan Tuleçki, konunun 
çok hassas olduğunun altını 
çizerek bundan dolayı devlet 

olarak bu duruma karışma-
maya çalıştıklarını dile getirdi. 
Nedim Gencev’in yasal müf-

tü olduğunu bildiren Tuleçki, 
Müslümanların seçilmiş müf-
tüsü Mustafa Aliş Hacı ara-

sındaki mücadelenin ülkedeki 
Müslümanları böldüğünü kay-
detti. Sorununun kısa sürede 
çözülmesini beklediklerini 
aktaran Tuleçki, “ Bulgaris-
tan Devlet Televizyonu (BNT) 
sadece Mustafa Aliş Hacı’nın 
beyanatlarına yer veriyor. Biz 
bu sorunun bir an önce çö-
zülmesini arzuluyoruz. Ancak 
buna Müslümanlar karar vere-
cek. Bir an önce iki müftü bir 
araya gelerek bir orta yol bu-
larak çözüm bulmalı. Bu bizim 
için de çok önemli çünkü biz 
bu belirsizliğin ülkede aşırı İs-
lamcı akımların yerleşmesine 
zemin hazırlayabileceğinden 
ciddi endişe duyuyoruz” şek-
linde konuştu.
Bulgaristan’ın Türkiye’de 

Edirne, İstanbul, Bursa ve 
Ankara olmak üzere 4 dip-
lomatik temsilciliği olduğu-
nu ifade eden Büyükelçi, 
Bulgaristan’dan vize almak 
isteyen iş adamlarına hiçbir 
zorluk çıkarmadıklarını vize 
alamayanlarının oranının sa-
dece yüzde 0,01 olduğunu 
aktardı.

Müslümanlar, Başmüftülük binasını ve 
Dr. Mustafa Hacı’nın meşru olarak seçilen 

yönetimini savunmaya hazır vaziyette
Şu anda Başmüftülük bina-

sının önünde sonuç almayı 
bekleyen 100’e yakın imam 
ve görevliler toplanmıştır.
Bütün ülkedeki Müslüman-

lar, gerektiğinde Sofya’ya 
hareket etmeye hazır bulun-
maktadırlar. Şimdilik olaylarla 
ilgili Savcılık tarafından her-
hangi bir sonuç alınamadı. 
Başmüftülük binasını kanun 
dışı bir girişimle İçişleri Ba-
kanlığı görevlilerinin yardı-
mıyla ele geçiren Gencev’in 
adamlarının cezalandırıl-
ması beklenmektedir. Olay 
esnasında İçişleri Bakanlığı 
görevlilerinden birisinin Müs-

lümanlara işlerine gelmiyor-
sa başka devlete gitmelerini 
söylemesi ile ilgili soruşturma 
da devam etmektedir. Müs-
lümanlar, Başmüftülük bina-
sını ve Dr. Mustafa Hacı’nın 
31.10.21009’da meşru olarak 
seçilen yönetimini destekle-
meye gelenlere söylenen bu 
sözlerden ve İçişleri Bakanlı-
ğı görevlilerinin tutumundan 
son derece etkilenmişlerdir.
İçişleri Bakanlığı, vatandaş-

lara hakaret eden ve onurla-
rını kıran değil, vatandaşların 
haklarını savunan bir organ-
dır.
Demokratik bir ülkede ya-

şadığımız ve Bulgaristan 
Cumhuriyeti vatandaşlarının 
anayasal hakları olan dinle-
rini serbestçe yerine getire-
bilmeleri öngörülmektedir. 
İçişleri Bakanlığı görevlisinin 
bu şekilde ifadede bulunması 
kabul edilemez. Totaliter reji-
min geri dönmesi değil, adil 
sonuç beklenmektedir. Bu 
dönem çoktan tarihte kaldı, 
bu yüzden Müslümanlar artık 
suskun kalmayacak ve ezil-
melerine izin vermeyecekler-
dir. Gerekirse sivil itaatsizlik 
eylemine geçilecek, ancak 
böyle bir tavır kabul edilme-
yecek.  



7   08 Aralık  2010  Sayfa Kırcaali Haber

Обучиха безработни за поддръжка на пътища в Млечино
23 безработни лица от 

ардинските села Млечи-
но, Долно и Горно Прахо-
во, Башево и Богатино ус-
пешно издържаха изпита 
по теория и практика за 
помощник в пътното стро-
ителство със специалност 
„Пътища, магистрали и съ-
оръжения”. Това съобщи 
инж. Борис Караиванов, 
преподавател на групата 
в Млечино. Той уточни, че 
обучението в Млечино е 
продължило два месеца, 
и е включвало както те-
ория, така и практически 
занятия.
На всички участници ще 

бъдат връчени дипломи 
за завършен курс за при-
добита специалност – по-
мощник пътен строител. Те 
ще бъдат назначени на ра-

бота по местоживеене за 
срок от 12 месеца по Опе-
ративна програма „Разви-

тие на човешките ресурси 
2007-2013 г.” Работниците 
ще изпълняват рутинни 

задачи в строителството 
и поддържането на пъти-
щата през всички сезо-

ни, почистване на пътни 
банкети от растителност, 
обезопасяване на зале-
дени участъци, почиства-
не на отводнителни пътни 
съоръжения – дренажи и 
канавки и други.
Инж. Борис Караиванов 

е от Стара Загора. Той 
идва за пръв път в Млечи-
но. Останах впечетлен от 
добрата инфраструктура 
на населените места в ра-
йона, чистота и добросър-
дечността на хората. За 
съжаление няма поминък 
и селата са обезлюдели. 
Препоръката ми е да се 
развива селският и пла-
нински туризъм. В района 
има много забележител-
ности, които могат да при-
влечат туристите, сподели 
той.
             Гюнер ШЮКРИ

Назначават 37 лични асистента и 
домашни помощника в Джебел
Агенцията за социално 

подпомагане в община Дже-
бел одобри проект, с който 
ще подпомогне самотно 
живеещите хора и тези с 
увреждания на територия-
та на общината. Помощта 
от социални асистенти и до-
машни помощници ще бъде 
оказвана през следващите 
четиринадесет месеца. 
Това ще се случи по про-
ект: “Подкрепа за достоен 
живот” BG 05РО00-5.2.09 – 
„Алтернативи”, финансиран 
по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ре-
сурси”, съфинансиран от ЕС 
чрез Европейския социален 
фонд. Проектът е на обща 
стойност 138 102,51 лв. 

За първи етап на класи-
ране, заявления за личен 
асистент са подали 18 кан-
дидата. Желаещите имаха 
възможността да подадат 
своите документи в периода 
от 8 октомври до 8 ноем-
ври. Подадените заявления 

предстои да бъдат разгле-
дани подробно от експертна 
комисия за оценка и подкре-
па. От всички кандидатури 
ще бъдат одобрени 4, кол-
кото са и отпуснатите брой-
ки по програмата за първи 
етап. Класираните асистен-
ти и домашни помощници 
ще бъдат назначени на 4 
януари.

От 10 декември до 24 де-

кември ще бъдат приемани 
заявления за втория етап 
на класиране, където като 
лични асистенти и домаш-
ни помощници ще бъдат 
назначени 33 души.

Общо по проект “Подкрепа 
за достоен живот”, реализи-
ращ се на територията на 
община Джебел, ще бъдат 
наети 37 души.

Засаждат 4000 студоустойчиви цветя 
в паркове и градини в Ардино
Близо 4000 стръка сезонни 

цветя (виола) ще бъдат за-
садени в парковете и зеле-
ните площи на Ардино, съ-
общи Елизабет Соколова, 
началник отдел „Екология и 
опазване на околната сре-
да”. Тя уточни, че практика-
та на отдела е да отглеждат 
цветен разсад. Рядко се на-
лага да закупуваме цветя от 
други разсаднъци, и не се 
налага да правим излишни 
разходи, допълни Соколо-
ва. До момента са зацве-

тени алеите в централния 
парк на града, градините и 
кашпиите пред сградата на 
общината. Общината апе-

лира към гражданите да 
пазят цветята в парковете 
и зелените площи. 

               Гюнер ШЮКРИ

 Етнографска сбирка в Млечино
В ардинското село Мле-

чино са загрижени за 
съхраняването на бита 
и традициите в района. 
Във фоайето на мест-
ната читалищна сграда 
по идея на секретарката 
Невин Ахмед е оформен 
етнографски кът, който 
привлича интереса на 
местните хора и гостите 
на селото. Предметите са 
събрани от района преди 
25-30 години – керамич-

ни и медни съдове, ве-
зани покривки, носии, 
кърпи, чергии, годежни 
дрехи за булка, килими 
от хасър, които показват 
майсторлъка на хората 
от Млечино и околните 
махали. 
В сградата на духов-

ното средище са подре-
дени и картини от Нико-
лай Тюркеджиев, Стоян 
Стоянов. Авторите са 
използвали за творбите 
си жителите от селото. 
Пейзажът на Млечино 
е оживял в платната на 
творците. Картините са 

останали спомен от пле-
нер през 1996 година.
Наскоро читалищната 

библиотека в Млечино 
е обогатил фондовете 
си с дарението на своя 
съгражданин Рамадан 
Чаушев, съдържащо над 
500 книги на български, 
турски, руски, немски и 
английски език. 74-годиш-
ният Рамадан Чаушев е 
дългогодишен учител в 
закритото вече основно 

училище „Хр.Смирненски” 
в Млечино и от 20 години 
живее в Истанбул.
Библиотеката в Млечи-

но разполага с над 9000 
тома книги. Над 100 са 
постоянните читатели. 
Най-възрастният от тях е 
73-годишният Миман Са-
дула. По-младите читате-
ли търсят приключенски 
и любовни романи, а по-
възрастните селскосто-
пански или исторически 
книги, казва младата се-
кретарка Невин Ахмед.

             Гюнер ШЮКРИ
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Romanya izlenimlerimBulgaristan’ın hoşgörü 
ve medeniyetler baş-
kenti Kırcaali Belediyesi, 
Romanya’daki aynı de-
ğerleri paylaşan, Mecidi-
ye Belediyesiyle “KAR-
DEŞ” şehir protokolünü 
26.11.2010 tar ihinde 
Mecidiye’de imzaladı.

Evsahipleri anlatılmaz 
bir misafirperverlik gös-
terdiler. Kırcaali Beledi-
ye Başkanı müh. Hasan 
Azis başkanlığındaki 
heyette, iki yardımcısı, 
meclis üyeleri ve din 
adamları; bölge müftü-
sü ile Peder Petır yer 
aldılar.

Dört gün süren mi-
safirliğimiz esnasında 
bizleri başkentlerindeki 
muhteşem meclis bina-
larını gezdirdiler, Senato 
başkanlarıyla tanıştırdı-
lar, Senato oturumuna 
aldılar, canlı yayında su-
nulan toplantıları esna-

sında Senato Başkanı 
tarafından “ Kırcaali he-
yetine hoş geldiniz” diyor 
kardeşliğin güzelliklere 
vesile olmasını diliyoruz, 
samimi selamlamalarını 
sundular. Aslında Mec-
lis binaları dünyanın en 
görkemli, en pahalı bina-
sı iken, büyüklük açısın-
dan Pentagon’dan son-
ra ikinci yerde olduğunu 
öğrendik.

Heyetimiz Kırcaali’den 
23.11.2010 -Salı saba-
hı yola çıktı. Yol üzeri 

Şumnu’daki tarihi ve 
kültürel değeri olan 
Topmbul Camii ve Nüv-
vab Okulu ziyaret edile-
rek, program renklenmiş 
oldu. Heyet Salı akşamı 
Büküreşt’e misafir edildi. 
Çarşamba günü Meclis 
binası heyecen ve hay-
retlerle ziyaret edildi. 
Ardından Mecidiye’ye 
geçildi. Orada tarihi bir 
camii ile kilise ziyaret 
edildi. Köstence’de de 
program aynı kıvamda 
devam etti, Vali yardım-
cısı ziyaret edildi.

Din adamı olarak beni 
en fazla etkileyen, bun-
dan dolayı da sizlerle 
paylaşmak istediğim iki 
hoşgörü örneği oldu.

Mecidiye’deki Peder 
Petır Kilisesi 101 yıl ön-
cesinde Müslüman Be-

lediye Başkanı’nın gay-
retleriyle inşa edilirken, 
Köstence’deki Kral camii 
de Hıristiyan bir Kral ta-
rafından Müslümanların 
hizmetine yaptırılarak 
sunulmuş. Hayret değil 
mı ?!

Ve gezi  dönüşün-
de  Ba ş mü f tü lü ğ ün 
Gencev’in adamları ta-
rafından hile ile ele ge-
çirilmesi. Birlik gösteren 
Müslümanların katılımıy-
la savcılık tarafından çı-
kartılmaları.

Ne zamana kadar? 
Müslümanlara geçmişi 
belli olan, çizgisi belli 
olan, Bulgaristan Müs-
lümanlarına tarif i im-
kansız zararları olan bir 
adamı başlarına getir-
meye uğraş içinde olan-
lar olacak? Başmüftülük 
çalışanlarına polislerin 
yaklaşımı ““Durumdan 
memnun değilseniz ül-
keyi terk edin!” hangi 
mantığın karıdır bu ifa-
deler? Biz bu ülkenin 
erdemli vatandaşlarıyız. 
Her insan gibi huzuru 
hedefleyen...

Çok kültürlülük eser-
lerini biraz okumalıyız, 
karşıdakini hakkı olan 
dini vecibeleriyle, kül-
türel değerleriyle kabul 
etmesini öğrenmeliyiz... 
Aslında dünya artık kü-

çük bir köye dönüştü. 
Küreselleşen,  modern 
diye nitelendirilen dünya 
vatandaşlarıyız.

Ve dünya kimliğinde en 
hayırlı insan, insanları en 
çok seven, onlara faydalı 
olan olmalıdır.

Çok kültürlülük, husu-
sunda Bulgaristan’da 
başarılı olarak Hasan 
Azis başkanımızı nite-
lendiriyoruz, diğer böl-
geler Kırcaali şehrini 
Hasan Azis çizgisinde 
örnek almalı diye düşü-

nüyoruz. Bundan dolayı 
medya vasıtasıyla, res-
mi bayram ve günlerde 
bizleri peder Petır’la da-
vet ettiklerinden dolayı, 
ziyaretlerine de hakeza 

din adamlarını aldıkla-
rından dolayı teşekkürler 
ediyoruz, Yüce Allah’tan 
sağlık afiyet temenni edi-
yoruz.

Bu arada Mecidiye be-
lediyesiyle kardeş bele-
diye olmamıza en büyük 
katkısı olan “Ömer Lütfi” 

Kültür Derneği Başkanı 
Seyhan Mehmed Bey’e 
ve Müdür Müzekki Ahmet 
Bey’e de teşekkürlerimi 
sunuyorum. Nitekim folk-
lor ekipleri yıllar yılı ora-

daki kültürel faaliyetlere 
katılarak Bulgaristan’ı 
uluslararası platformda 
tanıtmışlar, oraları da 
tanımışlar. Ortak nokta-
ların çok fazla olduklarını 
görünce Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Hasan Azis 
Bey’e kardeş belediye 

olmamız gerektiğini vur-
gulamışlar, onay alınca 
bu düşünce hayata ge-
çirilmiş oldu. Vel hasıl 
HAYIRLISI OLSUN !

Bir ana babanın evlat-
ları değişik düşünebilir, 
rasyonel düşünceyle 
kurulan kardeşlik ve 

dostluk hayırlara vesile 
olabilir. 

Bir tarafta hoşgörülü 
Hasan Azis, diğer ta-
rafta hoşgörülü Mariyan 
Yurdaçe...

Beyhan MEHMET
Kırcaali Bölge Müftüsü


