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Müh.Hasan Azis: “Belediye halk demektir”
İsmail KÖSEÖMER

“Sanayi Ürünler Pazarı” temel atma töreninde Başkan Hasan
Azis, “Tarımsal Ürünler, Çiçek ve Balık Pazarı” ya da halk tarafından adı “Üreticiler
Pazarı” olarak bilinen
pazara da değindi.
“Kırcaali Belediyesinin “Üreticiler Pazarı”
inşası için “SAPARD”
Ajansı Fonu tarafından sağlamış olduğu
4 600 000 levalık ödeneği hiçbir şekilde ve
hiçbir nedenden dolayı geri çevirmesi söz
konusu değildir. Tüm
izlek ve gereçler yerine getirildiği için bele-

diyemize Ajans gerekli ödemeyi yapmıştır”
dedi. Bunun yanında,
milletvekilinin bu isteğini Avrupa Fonları
ile gerçeklenen projelerin mali destek
sağlama prosedürlerini tanımama ve
bilmemenin çok açık
bir göstergesi olduğunu açıkladı. Başkanın
bu açıklaması, iktidar
partisi vekili Tsveta
Karayançeva’nın bir
gazeteye vermiş olduğu demeç sonrasında
geldi. Kırcaali milletvekili Karayançeva
(Vejdi Raşidov bakan
olunca onun meclisteki yerini aldı) Tarım
Bakanı Naydenov ile

yaptığı görüşmede,
“kendi düşüncesine
göre!” belediyeye öde-

nen paraların Ajans
tarafından değil de
Devlet Bütçesi tara-

Stremtsili güreşçiler büyük başarı gösterdiler

Dimitrovgrad şehrinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası
11-13 yaş grubu
ç oc uk ser best
güreş turnuvasına Bulgaristan,
Yunanistan, Makedonya, Moldova ve Türkiye’den
toplam 222 minik
güreşçi katıldı.

fından karşılandığını
savunmuştu. Aynı şekilde Proje ile ilgili tüm
belgelerin gözden geçirildiğini söylemişti.
“Sanayi Ürünler Pazarı” dükkan sahiplerine göstermiş oldukları sabır ve anlayıştan
dolayı teşekkür eden

Belediye Başkanı şunları söyledi: “Karayançeva her konuda aşırı
hassasiyet sergiliyor.
Bunun sonucunda
Kırcaali’de projeler
durduruluyor. Durdurulan, ya da suni bir
şekilde gerçekleştirilmeleri çok uzatılan
projeler in tamamı
halkımızı ve halkımıza verilecek daha
iyi hizmet ile ilgilidir.
Sanırım bu milletvekilinin görev anlayışı
ile ilgili sorunları var.
Kendisini seçen halka
hizmet edeceği yerde
projeleri durdurarak
veya durdurulmalarını sağlayarak bu aynı
kişilerin beklentilerine
ve belediyemizce verilecek hizmete sekte
vurmuş oluyor. Herhalde bu bayan arkadaşımız, belediyenin
halk demek olduğunu
hala anlayamamış”.
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Kаdınlara uygulanan şiddetle mücadele
gününden haberiniz oldu mu?
Doç. Kasim YUNUS

Bu yıl da 25 Kasım
”Kadına Uygulanan Şiddete Hayır” Günü olarak kaydedildi. Şiddetin
tüm biçimleri kınandı.
Dünya kadınlarının ve
olayı kabullenmeyen,
onu kınayan erkeklerin
protesto eylemleri, zamanımızın kültürüne tamimiyle zıt, onunla hiç
bağdaşmayan iğrenç
olayı yok etme kararlılığının bir nümayişidir.
”Kadınlara Yönelik Şiddete Hayır”.
Çok maalesef kökleri insanlığın en erken,
ataerkil dönemine dayanan bu çirkin olay
t ahminimizden ç ok
daha ağır ve yaygın
bir surette bu gün de
kurbanlarını almaya
devam etmektedir. 21.
asırda, Bilimin ve Tekniğin harikalar yarattığı
bir dönemde böyle bir
olayın bu kadar çok geniş ölçüde yer alması,
çağdaş medeniyetlerin
geri kalmışlığını, çağdaşlarımızın yeterince
çağdaşlı olamadıklarını,
birçokların zihniyetinde
eski kalıntıların bulunduğunu göstermektedir. Yani 21. yüzyılda

yaşamamız bizleri otomatik olarak çağdaşlı
etmiyor.
UNESCO’nun verdiği
bilgilere göre her üç
kadından biri hayatında
eşinden dayak yemiştir.
Dünyada kadınların %
70 namus tecavüzü
görmüştür vb.
Felsefi açıdan bu olay
çağdaş medeniyetinde
büyük bir çelişki teşkil
etmektedir. Bir yandan
bilim ve tekniğin akıllara
sığmayan, göz kamaştırıcı ürünleri ve buluşları
diğer yandan da doğanın en güzel, en nazik
yaratığı olan kadına
uygulanan şiddet ?! Bu
çelişkinin hayatımızda
daha fazla kalması insanlığın gelişmesini (inkişafı) zayıflatır ve engeller. Bu da ancak onu
yaşamamızdan tasfiye
etmekle, yok etmekle
hallolunur.
Ülkemiz Bulgaristan’da
da bu yüz kızartıcı olay
yaşamını sürdürmektedir. Ülke ahalisini oluşturan etnik grupların
kimilerinde daha fazla başkalarında daha
düşük olsa da yüz
binlerce kadın bu gün
şiddete maruz kalmaktadır. Yurdumuzda her
dört kadından biri ev

içi şiddet kurbanıdır.
Bir milyona yakın kadın eşleri tarafından
kötü muamele görmüş
veya dövülmüştür. Her
iki kadından biri eşi tarafından işkenceye uğratılmıştır. Her beş kadından biri cinsel baskı
görmüştür, vb. Daha
birçok istatistik veriler
gösterilebilir. Bu aktardığımız genel bilgiler
de söz konusu olay ile
ilgili tablonun berbat
olduğunu göstermeye
yeterlidir kanısındayım. Hakiki durumun
daha da ağır olduğunu
söyleyebiliriz. Konunun
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hukuksal, psikolojik,
kültürel, ahlaki boyutları (yönleri) vardır ve
dolayısıyla birçok ailelerde onun karı koca
sırrı olarak kalmasına
gayret edilir, en yakın
çevreye dahi en küçük
bir sinyal bile sızdırılmamasına gayret gösterilir. Çok sayıda başka kesimlerde ise olay
erkeğin tehdidi ile gizli
tutulur.
Kadınlara ve genç kızlara uygulanan şiddetin
birbirinden farklı şekilleri bulunmaktadır. Şiddet
sadece dayak halinde
değil, tehdit, zorlama,
hapsetme, cinsel şiddet ve psikolojik baskı
tarzında olabilir. Kadına yönelik şiddet
olaylarına toplumda, iş
yerinde, sokakta, okulda, evinde vb. yerlerde
rastlanmaktadır. Onun
hiçbir biçimi hoşgörülemez. Hepsi de çeşit
yollarla kadına en ağır
fiziksel, psikolojik, kül-

türel zararlar gerçekleştirirler ve hayatını
berbat ederler. Bir çok
açıdan onun esas şekli
aile içi veya yaşam tarzı şiddetidir. Aile evinin
topluma nispeten kapalı
olması şiddet uygulama
için çok uygun bir husus teşkil eder.
Şiddet olayları ile ilgili yapılan araştırmalar
sonucu ilginç sebepler
saptanmıştır. Her şeyden önce şunu kaydetmek gerekir ki, erkek
dünyasının bir kesimi
ailede ve toplumda çok
daha büyük rolleri ve
oradan da olağanüstü
hakları ve yetkileri olduğu geleneksel köhne
anlayışlardan kendilerini alamıyorlar, gerçeği
yansıtmayan eski zihniyetten hala kurtulamıyorlar. Bu tip kişiler
kendilerini hanımlarından çok daha üstün,
onların onurunu, kişiliğini ayak altına alarak
ailede sınırsız hakları

olan hükümdar olarak
görüyorlar. Böyle bir
aile reisi her şeyi kendisinin en iyi bildiğini,
onun izni olmadan hiçbir şeyin çözümlenemeyeceğini savunuyor.
Eşlerini ise kendilerinin
canlı malları olarak algılıyorlar. Bu bağlamda
bazı kabadayılar hiç
utanmadan ve sıkılmadan en küstahça onlar
için şöyle konuşuyorlar:
”Eşime karşı davranışım şahsi sorunumdur.
O benim hanımım, onu
ne istersem yaparım,
istersem döverim istersem söverim, kimse
buna karışamaz, irademe sorarım, bu sadece
benim işimdir”, diyorlar.
Üzerinde çok uzun yorum yapılması gereken
bu tip düşüncelerin,
burada, geri zekalık,
cahillik hatta cinayetlik
olduğunu belirtmekle
yetineceğim. Biz ona
diyoruz ki: ”Eşin, senin,
sadece hayat arkadaşındır, ama ”hayat arkadaşı” kesinlikle ”mal”
anlamına gelmez, onlar
çok, çok farklı kavramlardır”. Erkeğin eşine
karşı davranışın da
kesinlikle onun özel işi
olmadığını da ilave etmek gerekir. O kişinin
şahsi sorunu olmaktan
çoktan çıkmıştır. Dolaysız ve dolaylı olarak
toplumu çok etkiler ve
ilgilendirir. Dolayısıyla
devlet ve sivil toplum
kuruluşları kadına uygulanan baskı eylemlerine asla seyirci kalamazlar. Onların müdahalesi gittikçe daha da
artacaktır.
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Türk Dili üzerine Doç. Dr. İbrahim Yalımov:

Türkçe eğitim gönül açıcı bir konumda değil!
- Sayın Hocam kısaca kendinizi tanıtır
mısınız?
- Öncelikle Türkçe basılan gazetenizin okurlarını saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi
ben Doç. Dr. İbrahim
Yalımov’um Uzun yılar
bilim alanında çalıştım.
1972 ile 1992 yılları Bulgar Bilimler Akademisinin (BAN) çeşitli enstitülerinde görev yaptım. 30
yıllık görev sonucunda
emekliye ayrılınca, çalışma arzumu ve isteğimi kaybetmediğim için
Yüksek İslam Enstitüsünde göreve başladım.
Eski dönemde Cumhuriyet Türkiye’sinin fikir
tarihi üzerinde çalıştım.
Ülkemizdeki değişiklikler sonrasında yani yeni
dönemde araştırmalarım daha fazla İslam
Felsefesi ile Bulgaristan
Müslümanlarının Kültürü ve Tarihi üzerine oldu
ve bu yönde devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda bazı bilimsel
yayınlarım ve kitaplarım
var. Kısacası geçmişim
bundan ibaret.
- Günümüz Bulgaristan Türkçesi ve
Türk Dilinin bulunduğu durum ve konumu
hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Türkçe. Türkçe eğitim
ve Türkçenin Bulgaristan Türkleri tarafından
öğrenilmesi, bilinmesi
ve kullanılması konusu,
kuşkusuz o kadar gönül açıcı bir konumda
değil.Totaliter döneminde mevcut olan Türkçe
okuma ve konuşma yasakları kaldırıldı, ama
Türk Dilinin okullarda
geniş bir biçimde okutulması ve öğretilmesi
konusunda gerekenin
yapılmadığı kanaatindeyim. Bir ulusun kültürel kimliğinin en önemli
öğelerinden bir dildir.
Onun yanı sıra genellikle diğer öğelerin kültür, tarih, gelenek görenek ve din olduğunu
söyleriz. Kültürümüzün
yaşayabilmesi, bizim
var olabilmemiz için bir
kere dilimizin var olması gerektir. Ancak var
olması yeterli değil, giderek gelişmesi gerek.
Bahsettiğimiz bu sahada zannettiğime göre
gereken yapılmıyor!
- Neye dayanarak durumun pek de içler açıcı
olmadığını söylüyorsunuz?

- O zaman düşüncelerimi bir örnek ile kanıtlayayım. Büyük Millet
Meclisinde okullarda
Türk Dili eğitimi verilmesi konusunda epey
tartıştık ve bir karara
bağladık. Karar çıkınca
1992 – 93 Eğitim öğretim yılında ülke genelinde yaklaşık 106 000
genç Anadili Türkçe
dersi görmek için okullarda çeşitli eğitim gruplarına yazıldığı bana
aktarılan bilgiler arasındadır. Aynı şekilde
son yıllarda bu rakamın
giderek düştüğünü ve
üzülerek söylemeliyim
ki günümüzde 15 ile
17 000 arasında olduğu açıklanmakta. Yani
bugün Bulgaristan’da
Türk çocuklarının %20
’si dahi kendi Anadilini okuyup öğrenmiyor
veya öğrenemiyor…
Tabi buna ilaveten en
son Türk Dili kitabının
1992 yılında basıldığı
gerçeğini de anmadan
geçemeyeceğim.
- Sizce ülkemizdeki
mevcut eğitim yapısı
ve ders programı, ayrılan ders saatleri ve
müfredatı Türkçenin
rahatlıkla, içerik ve
alıştırma bakımından
dolu dolu kolayca öğretilmesine imkân veriyor mu?
- Öncelikle okullardaki
dil eğitimi ile ilgili şunu
belirtmeliyiz. Kanaatimce çocukların anadilini öğrenmeleri, her
şeyden önce okullarda
seçmeli olarak verilen
Türkçe Eğitimi ve Türk
Dili derslerinin zorunlu
olması gerekmektedir.
Bu yapılmadığı sürece
maalesef birçok girişim
boşuna kürek çekmeğe
dönüşür! Bunun dışında
da bazı konuşmalarımda belirttiğim gibi Anadili Eğitimi ta anayurdundan, anaokulundan
başlaması gerekmektedir. Bahsettiğim bu
durum gerçekleşse bile
yeterli değildir. Uluslararası hukuka ve anlaşmalara dayanarak sadece Türk çocuklarının
bulunduğu okullarda ve
şubelerde coğrafya, tabiat ve başka derslerin
de Türkçe verilmesinin
doğal bir hak olduğunun
inancındayım.
- Diyelim ki tüm engeller aşıldı ve okullarda istediğimiz biçimde geniş kapsamlı
Türkçe eğitim verilme-

ye başlandı. Bu eğitim yeterli olur mu ve
başka nelere ihtiyaç
vardır?
- Tabi Türkçenin geniş bir biçimde sadece
okulda görülen ders ile
öğretilmesi yeterli değildir. Buna dayanarak

vizyondaki 10 dakikalık
yayın konusunda o kadar tartışma yapıldı ve
hala yürütülüyor. Oysa
Türkçe haberlerin kalıp
kalmaması söz konusu
bile edilmemeli. Önemli
olan genişletilmesidir,
çünkü haber bülteniyle

bulunuyor. Sonra da
bu gerçeğe dayanarak
yeterli öğrenci sayısı
yok diye Anadili Müfettişlerinin görevine son
veriliyor. Bu hareketler
çok kültürlü toplumların
beraberce yaşaması,
eğitim görmesi, asimile

güzel, anlayışlı, düzgün
bir biçimde dolu dolu
kullanılması ve hatta
gelişmesi mümkün değildir. Okul dışındaki
yapılacak işler başında
basın ve yayın gelmektedir. Yani kitap basımı,
gazete, dergi ve benzeri
yayınlar yanı sıra kültürümüzü, geleneğimizi
göreneğimizi sunan ve
öğreten hatta yeniden
keşfeden, haberleri ve
gelişmeleri sunan, televizyon ve radyo yayınlarına çok çok ihtiyaç
vardır. Tabi son yıllarda
bizim eli kalem tutan
arkadaşların hepsi birer ikişer kitap yayınladılar. Bu iyi bir gelişme,
ancak bu kitaplar çok
az bir kesime ulaşıyor,
dar bir çevrede kalıyor.
Dolayısıyla insanlarımız
arasında ne gerekli ilgiyi ne de gerekli yankıyı
uyandırabiliyor. Dediğim
gibi Türkçenin asıl yeri
iletim araçlarındadır.
Televizyon, radyo, gazete, dergi, kitap gibi
araçlarda Türkçeye yer
verilmesi çok önemli.
Saydığım son üç yazılı araçta pek bir sorun
yok diyebilirim, ama
gel gelelim televizyon
ve radyo yayınlarına.
Özel yayınların olduğunu henüz duymadım, şahit de olmadım.
Resmi devlet radyo ve
televizyon kanılındaki
yayınlar çok yetersiz.
Radyodaki 3 saatlik
yayına o kadar da kötü
değemeyiz. Fakat tele-

bu iş bitmiyor. Süre arttırılmalı ve başta kültür
olmak üzere sanata,
halk bilime ve daha birçok önemli öğeye yer
verilmelidir.
- Bugün ülkemizde
ne Türk Dili Müfettişi, ne de son yıllarda
kurumsallaşan Türk
Tiyatroları var. Sanki bizlere yokmuşuz
gibi davranılıyor. Bu
konuyu nasıl yorumluyorsunuz?
- Pek acı bir gerçektir
ki Bulgaristan Avrupa
Birliğine girdikten sonra ülkemizdeki azınlık
haklarını genişleteceği
yerde belirli bir ölçekte kısıtlamaya gidildi.
Bu bağlamda her şeyden önce Türkçe Eğitimi kısıtlandı. Benim
için çok önemli olan
bir olay örneğin sizin
Kırcaali’de yaşandı.
Orada bulunan Plovdiv
(Filibe) Üniversitesi’nin
Şubesinde Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü kapatıldı, kaldırıldı. Bunun
yanında okullara aktarılan yetkilendirilmiş bütçe doğrultusunda, okul
müdürleri Türk Dili ders
saatini azalttılar. Yani
bütçede para biriktirebilmek için dört saatlik
dersi iki saate indirdiler.
Olacak şey değil! Bir
yandan okullarda Türk
Dili dersi seçmeli olarak iki saat görülüyor
iken diğer yandan da
bazı, hatta birçok okulda ders programından
tamamen kaldırılmış

olmadan kültürünü kuruması amacından ve
doğal hakkından çok
uzaktadır. Tiyatro konusuna hiç girmek dahi
istemiyorum.
- Son dönemde iki
dillilik hatta üç dillilik konusu üzerinde
tartışmalar yapılıyor.
Bununla ilgili düşünceleriniz ne?
- Çift dillilik konusu
çok önemlidir. Maalesef
Bulgaristan’da “ötekilere” yönelik gerek devlet
sosyalizminde, gerek
totaliter rejim döneminde çift dillilik kabul edilmediği gibi, bu gün de
ona önem verilmiyor.
Gayet tabidir ki çocuklarımız hayata atılıp başarılı olmak için resmi
dil olan Bulgarcayı bilmek zorundadır. Ama
bununla birlikte Anadili
Türkçeyi de su gibi bilmesi gerek. Pedagojik
bilimlerine göre çocuk
her şeyden önce anadilini öğrenmeli, sonra
diğer dili. Bizde ise yıllardan beri hep bunun
tersi uygulanıyor yahut
başarılı bir biçimde uygulanmaya çalışılıyor.
Çocuklarımıza daha
yuva ve anaokullarında
Bulgarca öğretilmeye
çalışılıyor. Bunun sonucunda da çocuklardan
belirli bir kısım ne Türkçeyi ne de Bulgarcayı
iyi öğrenemiyor. Dolayısıyla da iyi bilinmiyor
ve de kullanılmıyor.
- Şayet devlet politikası değilse, son 20

yılda kazanılan önemli
hakların kolayca kaybedilmesi dilimize ve
kültürümüze sahip çıkamamanın doğal bir
sonucumudur?
- Yakınlarda Türkçe
üzerine katıldığım bir
program sonunda bana
mesajınız var mı diye
soruldu. Ben de aramızdan ayrılan değerli
Ahmet Tımış’ın bir öyküsünü okudum. Orada
bir ihtiyardan bahsediliyor ve bu başkahraman
rastladığı her kişiye
sürekli, “Yandık behey,
uyanın!” diyor. Bizim
halkın uyanması gerekiyor. Türkçe eğitimindeki
kısıtlamalardan bahsettik, fakat anaların babaların Türkçeye fazla
önem vermeyişlerinden
bahsetmedik. Evlatları
seçmeli dersi seçerken
yabancı dil ya da bilgisayar dersi öğrensin
diyorlar. Fakat çocuklarımızın büyük bir kısmının bildiği Türkçe edebi
Türkçe değil. Onların
sözlüğü, kelime darcığı
edebi eserleri yazmaya ve bilimsel konuları
anlamaya, açıklamaya,
anlatmaya yeterli değil.
Onların güzel ve edebi Türkçe öğrenmeleri
mutlaka Türk Dili dersinde geçiyor. Ana ve
babaların bu hususta
çocuklarını yönlendirmeli ve cesaretlendirmelidir. Tabi burada
eğitim organları tarafından çok açık oynanan
bir oyun var. Türkçe
seçmeli dersler grubuna dahil edildi. Onların
arasında da yabancı
diller ve bilgisayar dersi
var. Hal böyle olunca,
bu hayatta çok çekmiş
ana babalar çocuğuna
daha iyi bir gelecek ve
maddi yönden rahatlık
sağlama düşüncesiyle
çocuklarına ya yabancı
dili ya da bilgisayar dersini seçtiriyorlar. Ders
seçimi ebeveynlerin dilekçe yazması doğrultusunda oluyor. Elbette
hem yabancı dil hem de
bilgisayarı bilmek günümüzde şart oldu. Ancak
anadilinde başarılı olan
herkes diğer alanlarda
çok daha rahat başarılı
olur. Üstelik maddiyat
her şey değil.
- Yoksa kastınız maneviyat ve doğal haklar mı?
- Evet, bugün para en
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAYRAMINI DOYASIYA KUTLADILAR
Resmiye MÜMÜN
Gerek Kırcaali’de,
gerek yurt içinde çeşitli yüksek okullarda
eğitim gören yaklaşık 300 öğrenci 8
Aralık-Üniversiteliler
Bayramı’nı Oriental
Düğün Salonu’nda
kutladılar. Gecenin geç
saatlerine kadar süren
çalga partiden sonra
gençler diskolarda eğlenmeye devam ettiler.
Kızlar ve delikanlılar
her bayramda olduğu
gibi burayı tercih etmişlerdi, çünkü önceden belirlenmiş en az
tüketim fiyatı uygundu15 leva, doyumsuz
eğlence ise garantili.
Bu müşterilerin keyfini
korumak için restoranın Orient orkestrası
ve genç solisti Nadya
Stoykova’nın müzik
piyasasının en sevilen
parçalarını çalıp seslendirmeleriyle kolay
oldu.
Bu yıl da kendine güvenen öğrenciler „Mis
ve Mistır Öğrenci” yarışına katıldılar. 20’den
fazla şık ve güzel
genç her tür müziğe

göre dans yeteneklerini göstererek burada
bulunanlara muhteşem bir şov yaşattılar.
İddiasız jüri unvanı en
çok alkış toplayanlara verdi. Kızlardan
Plovdiv „Paisiy Hilendarski” Üniversitesi’ne
bağlı Kırcaali „Lüben
Karavelov” Şubesi’nde
3-ncü sınıfta Yabancı

mına ayrı bir heyecan
verdiğini ifade etti. Oriental yönetimi kendisine kuaför seti hediye
etti. Delikanlılardan ise
Güray Günay en yakışıklı üniversiteli olarak
belirlendi ve ünlü marka jilet seti kazandı.
O barmenlik yapıyor,
fakat aynı zamanda
Plovdiv Tarım Kole-

yarışmaya sırf eğlenmek uğruna katıldığını
belirtti. Tabii ki unvandan çok memnun bir
şekilde arkadaşlarının
bayramını „Eğlenceye
devam!” dileğiyle kutladı.
Daha en gürültülü arkadaş grubuna ayrılan
özel hediyeler vardı.
Ö ğrenc i olmayan

Balkanlar’da
geçen hafta
Uluslararası Para Fonu İMF Yönetici Müdürü Dominik Stros-Kan, AB’yi Yunanistan’a
sağlanan kurtarıcı kredinin kapatma vadesini
uzatmaya çağırdı ve ülkenin tekrar ekonomik
büyümenin sağlanması yönünde çalışması gerektiğini vurguladı. Dominik Stros-Kan, AB ve
İMF’nin Mayıs ayında üç yıl sure ile imzalanan
toplam 110 milyar avroluk kredinin iade süresini uzatmak konusunda anlaşmaları gerektiğini
de ekledi.

***

Enel Green Power Romanya’daki ilk rüzgar
parkını devreye soktu. 2009 yılının sonu itibari ile 14 megawat olan ülkenin rüzgar enerjisi
kapasitesinin 2010 yılının sonuna kadar 600
megawat, 2015 yılında ise 3600 megawatı
bulması bekleniyor. Enel, İtalya’nın en büyük
enerji şirketi Avrupa’da tesis edilen güçler açısından ise ikinci olmaktadır. 908 megawatlık
“Enel Maritsa İztok 3” termal elektrik santralinin çoğunluk payı sahibi olan Enel Green
Group’un Bulgaristan’da Kamen ve Şabla’da
olmak üzere toplam 42 megawat gücünde iki
rüzgar parkının da sahibidir.

***

dil-Almanca ile İlkokul Pedagoji’si okuyan Türkân Kadir yeni
Mis oldu. Mutluluğunu
gizlemeyen şık kız bu
olayın öğrenci bayra-

ji Yüksek Okulu’nun
Kırcaali kolunda 3-cü
sınıfta “Ekonomi Yönetimi” ihtisası görüyor.
Güray Mistır 2010 olacağını beklemediğini,

birçok Kırcaaliler de
unutulmaz akşamın
parçası olarak üniversitelilerin bayramında
sabahlara kadar eğlendiler.

ÖĞRENCİLER TATİLİN UZAMASINI İSTİYORLAR
Fevzi EHLİMAN
Geçtiğimiz günlerde
Noel tatili için yapılan
protestoları düzenleyen öğrenciler Eğitim
Bakanlığın’dan müfettiş
ile masaya oturdular.
Toplantıya öğrencilerin
yanı sıra okul müdürleri ve veliler de katıldı. Öğrenciler bu sefer
Noel tatilinin yanı sıra
başka isteklerde de bulundular. Bilindiği gibi
lise sonunda öğrenciler
devlet sınavına tabi tutuluyorlar ve her bir sınav
belli aralıklarla oluyor.
Öğrenciler verilen bu
aranın biraz daha uzatılması konusunda istekte
bulundular. Bunun için
sınavlara gerektiği gibi

Sayfa 4

hazır lanamadıklarını
gerekçe gösterdiler. Bunun yanı sıra kitapların
da kolay anlayamadıkları
için daha basit bir dilde
hazırlanmasını istediler.
Toplantıda en fazla
konuşulan ve üzerinde
durulan konu Noel tatili

oldu. Öğrenciler tatilin
sadece 4 gün olmasının
yetersizliğinden yakındı.
24-26 Aralık günlerinin
zaten resmi tatil olması
nedeniyle geriye sadece
4 gün kaldığını söylediler. Öğrencilere eğitim
konusunda Uluslararası

sıralamada toplam 65
ülkenin 46. sırasında
yer aldığımız hatırlatıldı ve bunu göz önünde
bulundurarak tatil için
daha fazla ısrarcı olmamaları istendi. Bunun da
farkında olduklarını bildiren öğrenciler birçok
arkadaşının stres ve
derslerin yoğunluğundan sakinleştirici ilaçlar
kullandıklarını ve tatilin
uzaması konusunda ısrarlarını sürdüreceklerinin altını çizdiler. Veliler
de öğrencilere destekte
bulundular. Toplantı sonunda Şumen eğitim
sorumlusu Doç. Dobrev
yakında Eğitim Bakanlığından bir ekibin geleceğini ve bu konuyu
masaya yatıracaklarını
bildirdi.

Bliz sitesinde yayınlanan habere göre Sırbistan, uyuşturucunun Balkan yolunun bir
bölümünü oluşturuyor ve Avrupa’ya yapılan
uyuşturucu kaçakçılığının yüzde 80’lik bölümü
Sırbistan üzerinden geçiyor. Uyuşturucu maddelerin en büyük bölümü, Kosova üzerinden ve
Bulgaristan üzerinden de aktarılıyor. Kokain ve
eroin söz konusu olurken tüm sevkiyatlar uyuşturucunun üretildiği Afganistan’dan yollanarak
Türkiye’de paketlenip işleniyor. Türkiye’den
ise uyuşturucunun iki yolu var. Biri, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova üzerinden geçerken diğeri de Bulgaristan üzerinden geçerek
Yagodina’ya kadar gidiyor. Bliz sitesinin haberine göre uyuşturucunun daha sonra kaçakçılık yapılmak üzere stoklandığı başlıca depo
Kosova’da bulunuyor.

***

Makedonya’da çıkan “Veçer” gazetesinin
haberine göre İMF heyeti ve Makedon hükümetinin üyeleri, fonun ülkeleye teklif ettiği 400
milyon avroluk kredi ile ilgili nihai görüşmelere
başladılar. Gazeteye göre Makedonya, ülkenin izlediği sağlıklı ve kaliteli ekonomik politika temelinde böyle bir kredinin sağlanması
teklifini alan ilk devlettir. Kredi, bütçenin desteklenmesi yolunda yani bütçede önümüzdeki
yıla dair öngçrülen tüm projelerin uygulanması
için kullanılacak. Habere göre kredi, çok uygun
şartlarda sağlanacak.

DUYURU

Kırcaali “Ömer Lütfi 1993” Kültür
Derneği Folklor Ekiplerine

yetenekli çocuklar alınacak.

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Türkü ve dans yeteneği olan 7
- 15 yaş arasında olan çocuklar
Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat GSM. 087 817 21 51
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Dedeler köyüne hizmet verecek tıp uzmanı aranıyor
Resmiye MÜMÜN

Miladinovo (Dedeler)
köyünde çiftçilerle yaptığımız söyleşilerden
sonra 60 koyuna sahip
Ahmet Rasim’i akşamüstü sürüsünü eve toplarken resim için zor zar
ikna edince muhtarları
Hikmet Raim’le de kısa
bir görüşmemiz oldu.
Kendisi bu göreve 6 ay
önce Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nden aday çıkıp
seçilmiş. Bundan önce
dört yıl Ulusal Gelirler
Dairesi’nde veznedar
olarak çalışmış. Mesleği olan tornacılığı da
dört yıl yapmış. Hikmet
Bey daha çok gurbette İsrail ve Almanya’da ve
başkent Sofya’da ekmeğini kazanmış. Yönettiği
Dedeler muhtarlığının
ve ona bağlı Rudina
(Tepecik) ve Sestrinsko (Hotaklar) köyleriyle
birlikte, toplam 500’den

fazla ahaliye sahip yerleşim yerleri olarak
geleceğinden umutlu.
Bölgede çoğu köylerde
olduğu gibi su probleminin olmadığı tespit
edildi. Fakat muhtar köyün en büyük problemi
olarak sağlık ocağı binasının yeni onarılmasına
rağmen yerinde hizmet
verecek doktoraa ve her
an el altında bulunan bir
ambulansa ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
Bundan dolayı yaklaşık
300 yaşlı insanın komşu
Çiflik köyü doktorunun
yanında kayıtlı olduklarını bildirdi. Kırcaali’nin
en uzak köyünde bulunuyoruz. Hemodiyaliz
uygulanan insanlarımız
var. Gelen kış ve yolları kar doldurduğunda
açmamız için makine
sağlamamız gerekiyor.
İnşallah bu sorunu çözeceğiz, dedi. Bu konuda

Kırcaali Belediyesi’nde
Taşıma, Yol Güvenliği
ve Reklam Bölümü Başkanı Orhan Kadirov’la
görüşeceklerini belirtti.
Miladinovo Hristo Botev Ortaokulu’nun ise
Kırcaali Bölgesi’ndeki

Türkçe eğitim gönül açıcı bir konumda değil!
3.sayfadan devam
büyük değer olarak kabul ediliyor. Ancak bir
insan için para ya da
maddi çıkar her şeyden
önemli olmamalı. Üstelik
kişinin oluşumunda yeterli değil. Eğer, insanlar
tüm gücünü maddi alana kaydırılırsa, o zaman
hayvan ile insan arasında fark kalmaz. İnsanları hayvanlardan ayıran
sahip oldukları düşünce, kültür ve manevi
değerlerdir. Maneviyatı
elde edebilmek için her
şeyden önce dilimizi öğrenmemiz gerek. Tüm
bunların yanında kişiler
sahip oldukları hakları
iyi bilmelidir ve onları
savunmalıdır. Çünkü
haklar hiçbir zaman verilmiyor, alınıyor. Biz istemezsek, diretmezsek
gereken haklar verilmeyecek.
- Okurlarımıza ve
Türk halkına iletmek
istediğiniz bir mesajınız olacak mı?
- Başlıca mesajım, çağırım okullarımızda çözüm bekleyen bir sürü
sorun var. Bunlar kendiliğinden çözülmeyecek.
Türk Dili mecburi ders
olabilmesi için, kendi
tarihimizi ve kültürümüzü öğrenebilmemiz için
ana babalar bu konularla yakından ilgilenmeli
ve bu hususta öneriler
sunmalıdır. Aynı şekilde

okullarda verilen eğitim
felsefesi değişmeli ve
çok kültürlü eğitime geçilmelidir. Burada şunu
hatırlatmakta yer var.
Bulgaristan ayrımcılık tehlikesine karşı bir
yasa kabul etti. Bu yasanın 35. Maddesinde
deniliyor ki, “eğitim organları, müfredat plan
ve programları derslerde çocuklara “başkalığı”
kötü imaj yaratmayacak
biçimde öğretmelidir”.
Halbuki Bulgaristan’daki
tarih ve edebiyat kitapları Uyanış devrinden beri
aynı tezleri savunmakta. Müslüman Türklerle
ilgili yanlış ve olumsuz
imaj yaratmakta. Bunun
sonucunda da bizim çocuklar kendi kimliği ile
bırakın övünmeği Türk
olduğunu açıklarken sıkılıyorlar. Çoğu zaman
göğsünü gere gere Türk
olduklarını söyleyemiyorlar. Bu konuların
üzerine gidilmeli. Evet,
ben de bu toplumun bir
parçasıyım denmeli. Sıkıntılı dönemlerden geçtiğimizin bilincindeyim,
ama yarın öbürkün bu
ekonomik sıkıntılar geçecek. Yarın öbür gün
önümüze kültür konuları
çıkacak. Onların üzerine şimdiden gitmezsek,
o an geldiğinde geç
olacak. Çünkü kültür ve
eğitim konusu süreci bir
yerden koptuğu zaman

yeniden eklenmesi çok
zor ve güç oluyor. Bizim bugün önümüzde
duran en önemli konu
her alanda uzman elemanlar yetiştiremediğimizden kaynaklanıyor.
Günümüzde mevcut 52
üniversite ve kolejde bir
profesörümüz yok ve
sadece üç doçentimiz
var! Bir profesör olmanın on beş yıl aldığını
varsayarsak, bugün
atılan temel on beş yıl
sonra tamamlanacak. 5
yıl sonra ekilen ağıcın
meyvesi yirmi yıl sonra
alınacak.
- Hocam, hakikaten
de yeteneksiz miyiz?
- Eski bir gazeteci dostumuz Sofya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat
Bölümünde dahi bir Türk
profesörün olmamasına
şu yorumu yapardı, “Ya
biz Türkler çok yeteneksiziz ki, kendi anadilimiz
alanında bile en yüksek
derecede akademisyenler yetiştiremiyoruz
ya da sistem tarafından
bilinçli olarak bu hale
getirildik, olanak sağlanmayarak engellendik”?
Benim kanaatime göre
yorumun ikinci kısmı
geçerlidir. Gelişmemiz
için bize gerekli olanak
ve şartlar yaratılmıyor.
Söyleşi:
İsmail KÖSEÖMER

en güzel yapılara sahip
eğitim kuruluşlarından
biri olduğunu vurguladı. Öğrencilerin sayısı
86. Kırcaali’ye kardeş
Bursa Osmangazi eski
Belediye Başkanı ve
şimdi Bursa Büyükşehir

Belediye Başkanı Recep
Altepe’nin yardımlarıyla
okulun yenilendiğini ve
2009 yılında cami minaresinin de yapıldığını hatırlattı. Sayın Altepe en
son çocukların top oynayabileceği halı sahasının

kurulmasına destek vermek için söz vermiş. Diğer proje olarak Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis’in aracılığıyla yeni bir su havuzunun
kurulması gündemde olduğunu açıkladı. Yollar
açısından 70 metrelik
dar bir sokağın onarımını öngördüklerini dile
getirdi.
Köy halkı geçimini
daha çok hayvancılık,
tütün ve biber yetiştirmekle sağlıyor. Bu sene
köy halkı 425 dönüm
tütün, 200 dönüm de
biber ekmişler. Tütüne
alternatif olarak işlenilen
yerler çokyıllık meyve ve
sebze yetiştirilmesine elverişlidir. Hikmet Raim,
yerlilerin gelecekte köyle ilgili gerçekleştirilen
altyapı projelerinde ve
ağaçlandırma işlerinde
çalışabileceklerini söyledi.

Kristalina Georgieva - Yılın Avrupa
Komiseri ve Yılın Avrupalısı

İkinci kez bir Bulgaristan Avrupa Komiseri
Yılın Avrupa Komiseri
ödülünü alıyor. Avrupa
Komisyonu’nda Uluslararası İşbirliği, İnsani Yardım ve Kriz Tepkisinden
sorumlu Avrupa Komiseri Bulgar Kristalina Georgieva yılın Avrupalısı ve
yılın Avrupa Komiseri
seçildi. Bu ödüller Europeen voice prestijli yayın
okurları tarafından 2001
yılından beri her sene
verilir.
Bulgaristan AB üyeliğinin üç yıllık tarihinde iki
komiseri oldu. İkisi de
bayan. Ve daha da ilginç
olanı ikisi de ödüllendirilerek bir nevi rekor kırdı.
2008 yılında Meglena
Kuneva eskiden tüketicilerin haklarını savunan
Komiser olarak ödüllendirilmişti. İki bayanın bu
büyük ödüllere layık görülmesi ülkemizin insani
potansiyelinin kalitesinin
ve aynı zamanda ülkemizin ortak Avrupa sorunlarının çözümündeki
katkısının kanıtıdır.
Kristalina Georgieva
Bulgar Bayanlarının dünyada önemli konumlara
ulaşmasına ait olumlu haberlerde yer aldı.
Bunlar arasında İrina
Bokova’nın UNESKO
Genel Müdür görevine
atanmasını belir tmeliyiz. Bununla birlikte

Brezilya’nın yeni seçilen Cumhurbaşkanının
Dilma Rusef’in Bulgar
asıllı olmasını da ekleyebiliriz.
Kristalina Georgieva’nın
2010 yılının en iyi Avrupa Komiseri adaylığı
Haiti depreminden sonra
ve Pakistan sellerinden
sonra meydana gelen
krizlerdeki otorite ve etkili çalışmalarından dolayı öne sürüldü.
Ve gerçekten Georgieva bu göreve çok zor
bir dönemde başladı.
Avrupa vatandaşlarının
büyük bir dayanışmasına gereksinim duyulan
dramatik olaylarla dolu
bir dönemde görevi üstlendi.
Ödüllendirilmesinden
sonra Georgieva şöyle
konuştu:
‘Avrupa vatandaşlarına
minnettarım, kriz dönemlerinde insani eylemleri
destekledikleri için. On

Avrupalının sekizi insani yardımlar alanlarında çalışan görevlileri
destekliyor Onlara da
ayrıca teşekkürlerimi
bildiriyorum. Ödüler için
minnettarım ve özellikle
yardıma ihtiyaç duyan
insanlar için yaptıkları
her şey için teşekkürlerimi bildiriyorum. Avrupa
büyük bir trajediden sonra yeniden inşaat edildi.
Savaşlar bizi birleştirdi.
Dayanışma ise biz Avrupalıların kalplerinde
taşıdığımız en büyük
değerimizdir. Bu dayanışmayı yardıma muhtaç
insanlarla paylaşmamız
ise Avrupa’nın güçlü olduğunu kanıtlamaktadır. Avrupa ekonomisi
hakkında endişeleri var
olduğu zamanında bu
ödül mütevazı bir şekilde
Avrupalıların birlik içinde
yaşadığı ve değerlerlimizin gücünü kanıtlamaktadır.
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Ünal Tasim: “Devlet bütçesinde tütün için para yok“
Resmiye MÜMÜN

2 Aralık’ta Millet Meclisi
önüne toplanan onlarca tütün üreticileri devletin politikasını protesto ettiler. Memnun olmayan vatandaşlar
iktidarda olanlara ”İstifa” ve
„Dyankov git”, diye isyanda
bulundular. Fakat bu hareketleriyle parlamentoda
2011 bütçesinin ikinci görüşülmesinde istenen 73 milyon Euro’nun eklenmesini
sağlayamadılar.
Parlamento Tarım Komisyonu Başkan Yardımcısı
olan Kırcaali Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Ünal Tasim olayı basın
önünde değerlendirdi.
“Dikkatimi çeken tütün-

cülerin protestosunun hafif
şekilde geçmesi. Memnun
olmamalarında çok haklılar, çünkü bu defa bütçede
tütün için para ayrılmıyor.
Avrupa Birliği üyesi olan 17
ülkeden sadece Bulgaristan
tütün üretimini durduruyor.
Brüksel’in tütün ticaretine
devletin mali yardım vermesini yasakladığı doğru değildir. Bununla ilgili belgeleri
Mali Bakanı’na verdim”, diye
altını çizdi.
Ünal Tasim, protestoya katılan vatandaşların 2011 yılı
bütçesinde 73 milyon euro
ayrılması istemelerini haklı görüyor. “Bu bağlamda,
meslektaşım Prof. Aliosman
İmamov’un da dediği gibi,
bir kilo işlenmiş tütün vergisinden sadece devlet 130

leva para kazanıyor. Bu durumdan tütün üretimin devlet hazinesine kazandırdığı
payın hesabı kolayca yapılabilir”, diye konuşan Sayın
Tasim, Bulgaristan’ın tütüne
mali yardım salmamasının

Stremtsili güreşçiler büyük başarı gösterdiler

Dimitrovgrad şehrinde bu
yıl dördüncüsü düzenlenen
Uluslararası 11-13 yaş grubu
çocuk serbest güreş turnuvasına Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Moldova ve
Türkiye’den toplam 222 minik
güreşçi katıldı. Bulgaristan’dan
katılan takımlar arasında Kırcaali Belediyesi’nin Stremtsi
köyü ve Başkanlığını iş adamı
Velatin Veli’nin yaptığı “Krepost” Spor Kulübü güreşçileri
de yer aldı. 11 yaş kategorisinde 27 kiloda güreşen Mustafa
Faik finalde Yanbollu rakibi
Mehmet Mehmet’i galip ederek göğsünü altın madalya ile
süsledi. Emre Murat 32 kilo
sıkletten yarı finalde Moldovalı Georgi Nedov’a yenilerek
üçüncü oldu. 38 kilo sıklette
Mert Ramadan da Moldovalı
Pyotır Karaseniye yenildi ve
gümüş madalyayı aldı. Büyüklerde (13 yaş) 53 kilo sıklette

aynı takımdan (Krepost) Tasim
Hüseyin finalde altın madalyayı Varnalı İvelin İvanov’a kap-

renörü Aydın Rufat takımın
Türnuvadaki elde ettikleri başarılardan memnun olduğunu

tırdı ve ikinciliği elde etti.
Turnuva’dan bronz madalya
ile daha Serkan Ali, Mustafa
Mehmet ve Musa Faik döndüler. Takım olarak, ev sahibinden (Dimitrovgrad) sonar
ikinciliği kazandılar.
“Krepost” spor kulübü ant-

belirtti. Gel gelelim bazı hakemlerin tutumundan memnun
olmadığını, onları ev sahibi
takım lehine saklı kapaklı çalıştıklarını söylemekten çekinmedi. Böylelikle de iki madalya
daha kaybettiklerini üzüntüyle
belirtti.

AGD'den Bulgaristan Büyükelçiliği'ne siyah çelenk
Anadolu Gençlik Derneği Ankara Üniversiteler Komisyonu
Üyeleri, Bulgaristan'da yaşanan müftü krizini protesto etmek için Bulgaristan'ın Ankara
Büyükelçiliği önünde protesto
eylemi düzenledi.
Birçok üniversiteden gelen
öğrenciler Bulgaristan Ankara Büyükelçilik binası önünde
toplanarak açıklama yaptı.
Açıklama sonrası ise elçilik kapısına siyah çelenk bırakıldı.
'MÜFTÜ ATAMASINI KINIYORUZ'
Ya p ı l a n a ç ı k l a m a d a ,
Bulgaristan'ın bu tavrının endişe verici boyutlara ulaştığının altı çizilerek, "Bizler AGD
olarak yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz. Yetkilileri göreve
davet ediyoruz. Bulgaristan
bütün uluslar arası kararlara
rağmen Komunist ajan olduğu
iddia edilen Nedim Gencev'in
zorla Bulgaristan'daki Müs-

lümanlara baş müftü olarak
atanmasını kınıyoruz" denildi.
Müslümanların hiçbir problemine çözüm getiremeyen
ve yolsuzlukları ile sürekli
gündeme gelen Gencev'in
görevden alınarak yerine Müslümanların kendilerinin seçtiği
müftünün atanmasını beklediklerini kaydeden AGD'liler,

"Bulgaristan'daki baş müftülük binasına dayanmış. Baş
müftülük binasını polislerin
yardımıyla ele geçirmiştir. Baş
müftülük binasında bekleyen
binlerce Müslüman'a destek
olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Bulgaristan halkı
yalnız değildir" açıklamasında
bulundu.

kararı sadece iktidarda olan
kişilerin kararı olduğunu iddia ediyor. Tuhaf olan halkın büyük tepki vermemesi.
İmkânların değerlendirilmesi artık devlet yöneticilerine
bağlı. Tarım Bakanı’ndan

belli belirsiz verilen bir söz
var, eğer bütçe tamamlanıp
artı kalırsa diye, ama bunlar
boş lâflar, diye dikkat çekti.
Milletvekilimiz, bu konuda
“GERB’e bağlı meslektaşlarının düşüncelerini bilmiyorum. Zaten bir fikirleri
olsaydı, her halde dile getirirlerdi. Bulgaristan’ın böyle
bir politika gütmesi sonucunda ülkede ancak şarap
ve hububat üretimi olacak.
GERB’in tarımcılık üzere
anlayışı budur, yani bu konudan halleri haberleri yok.
Dışarıdan tütün, meyve ve
sebze ithal edeceğiz. Oysa
her yıl bütçeye tütünden
aşağı-yukarı 2 milyar leva
giriyor”, diye hükümeti bu
hususta uyardı.

"MÜSLÜMANLAR GÖRÜNMEZ BİR
RAKİPLE MÜCADELE EDİYOR"
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü’nün kuruluşunun 100’üncü yıldönümü Başmüftülük krizinin gölgesinde
kutlandı.
Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sofya’da düzenlenen
toplantıda konuşan seçilmiş
Başmüftü Mustafa Aliş Haci,
Sofya’daki Başmüftülük binasının polis yardımıyla eski
Başmüftü Nedim Gencev’in
adamları tarafından işgal edildiğini belirterek, “Müslümanlar
görünmez bir rakiple mücadele ediyor” dedi.
Komünizm döneminde siyasi
polis ajanı olan emekli subay
Gencev’in Müslüman cemaatinin huzurunu kaçırdığını belirten Mustafa Aliş Haci, “Gerek Bulgaristan’da gerekse
yurtdışında hiçbir mahkeme
Gencev’i Bulgaristan Müslümanlarınin Başmüftüsü ya
da Yüksek Dini Şura Başkanı
olarak ilan etmemiştir. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Müslümanlar kendi
devletine bağlıdır ve birlik içindedir” diye konuştu.
“ H A K LI DAVA M I Z DA N
VAZGEÇMEYECEĞİZ”
“Kimsenin bizimle oyun oynamasına müsaade etmeyeceğiz. Haklı davamızdan
vazgeçmeyeceğiz” diyen Başmüftü Haci konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Biz Bulgaristan vatandaşı
olarak hiçbir zaman Bulgaristan devletine karşı çalışmadık. Her zaman devletimize
karşı saygılı davrandık. Kanun önünde vatandaş olarak
vazifemizi yapıyoruz. Bundan
sonra da aynı şekilde davranmaya devam edeceğiz.
Ancak Müslümanlar olarak
haklarımızı da sonuna kadar
savunmaya çalışacağız. Biz
Müslümanız, biz insanız ve
her insanın şerefi vardır. Şan
şerefimizi kimseye çiğnetme-

yeceğiz. Hiçkimse için kötülük
düşünmüyoruz. Herkese iyilik
düşündüğümüz gibi, herkesten de iyilik bekliyoruz”
BAŞMÜFTÜLÜK BİNASININ MÜHÜRLENMESİNE
TEPKİ
Bulgaristan Müslümanları
Yüksek Dini Şura Başkanı
Şabanali Ahmed de 100 yıllık bir kurum olan Bulgaristan
Başmüftülüğünün ülkenin en
köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi.
Böylesi bir kurumunun işgal edilmiş merkez binasının
mühürlü kalmasının kabul
edilebilir bir olay olmadığını
vurgulayan Ahmed, “Zor günler geçiriyoruz. Bulgaristan
Müslümanlarını üzerine belli
pazarlıklar ve projeler yapılıyor. Var olmamız gerekir ve
var olacağız” dedi.
B u l g a r i s t a n
Başmüftülüğü’nün 100. kuruluş yıldönümünün “bir dönüm
noktası olduğunu” kaydeden
Şabanali Ahmed, “Başmüftülük sorunu 1990 yılından
bu yana devam ediyor. Bu
soruna hiçbir çözüm bulunamadı. Bugüne dek yaptığımız
gibi, bugünden sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz.
Başmüftülük kurumu hepimizin kurumudur. Bu kurumu
herkes kendi mülkiyeti, kendi
vakfı olarak görmesi lazım”
diye konuştu.
Bulgaristan Bölge Müftülerinin yanı sıra Parlamentonun
Bulgaristan–Türkiye Dostluk
Grubu Başkanı Kasim Dal’ın
da katıldığı toplantıda Başmüftülüğün tarihi tanıtıldı.
Toplantıda ayrıca “Tarihsel
Anlamda Başmütülüğün Çalışmaları”, “Devlet ve Diyanet
İşleri” ve “Bulgaristan’daki
Eğitim Sürecinde İslam Öğretiminin Sorunları” başlıkları
altında paneller düzenlendi.
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Парламентът отхвърли проект за декларация
за осъждане на Възродителния процес

Парламентът отхвърли
проектопредложение на
„Синята коалиция”, което
осъж да насилствената
асимилация на български мюсюлмани, предаде
репортер на Агенция “Фокус”. Екатерина Михайлова
заместник-председател на
Народното събрание от
„Синята коалиция” посочи,
че през месец декември
се навършват 26 години,
откакто за първи път български граждани започват
да проявяват действия за
асимилиране на българските турци. Михайлова
посочи, че след 21 години
българският парламент е
приел определени законодателни промени, но не е
приел акт, с който да осъди
българския възродителен
процес, а това е знак на
цивилизованост, на отно-

шение към стандарти за
права и свободи, което би
трябвало всеки един демократичен парламент да
направи.

От „Синята коалиция” коалиция призоваха да се подкрепи включването на тази
декларация в дневния ред
като според тях това ще е

знак, че наистина българският парламент се разграничава от тоталитарните
прийоми, че осъжда както
целите, така и средствата

на Възродителния процес,
че осъжда геноцида, който е бил извършен, защото
това по европейските и по
международните стандарти отговаря на тези действия.
„Гласуването е знак за демократичност, знак за това
- разграничаваме ли се от
тоталитарната държава,
която е посегнала към
наши съграждани”, заяви
Михайлова. Предложението бе отхвърлено и при
прегласуването му като от
общо 158 гласували, 42-ма
бяха „за”, 37 – „против” и 79
„въздържал се”.
Парламентът отхвърли и
предложение на Яне Янев
за изслушване на министър-председателя Бойко
Борисов в Народното събрание за политиките на
правителството.
КХ

Студенти "превзеха" община Кърджали за час В ГПЧЕ „Христо Ботев” учат
В деня на академичната
младеж – 8 декември властта в община Кърджали бе
"превзета" от петима студенти от Земеделския колеж.
С нелеката задача да бъде
кмет на общината се нагърби третокурсничката Андреана Братанова от Казанлък.
Поради отсъствие на кмета
инж. Хасан Азис студентският екип бе посрещнат
от секретаря на общината
Сезгин Бекир и зам. кмета
по хуманитарните дейности
Елисавета Кехайова. Те запознаха своите заместници
с правомощията на местната власт, с това как действа
общинската администрация
и приоритетите проекти,
по които работи ръководството. Младите хора като
всички свои връстници показаха голяма осведоменост и активност. Срещата в
кметския кабинет започна с
въпроси .Студентите се интересуваха от състоянието
на спортна база в областния град и предложиха да

история по имената на улици

се включат в разработването на конкретни проекти за
обновяването й. Младежите
се интересуваха и от направеното в сферата на туризма и инфраструктурата.
„За нас мнението на младите хора е много важно, общината винаги е отворена
към вашите предложения
и готовност за съдействие”,
сподели секретарят Сезгин
Бекир и заедно с г-жа Кехайова отговориха на част от

поставените от студентите
въпроси. След деловата
среща студентите поеха
своите конкретни ангажименти .Постът на зам.-кмет
по образование пое Златка
Тодорова. Третокурсникът
Сеза Ариф от Земеделския
колеж пък влезе в ролята
на секретар на община Кърджали. На Семир Мустафа
се падна да решава въпросите, свързани със строителството .
КХ

ОБЩИНСКИ КМЕТОВЕ ЛИБЕРАЛИ В БРЮКСЕЛ
Евродепутатът и заместник-председател на ДПС
Филиз Хюсменова организира посещение на кметове на български общини в
Европейския парламент.
23-ма кметове от сдружение „Толерантност”, сред
които бяха и кметовете
на общините: Крумовград
Себихан Мехмед, Ардино Ресми Мурад и Момчилград Ердинч Хайрула.
Те посетиха Брюксел на 1

и 2 декември 2010 г.
Посещението бе част от
информационната кампания на евродепутат
Хюсменова „Европейски
програми за нас”, която тя
стартира през ноември у
нас. Чрез кампанията се
популяризират възможностите за кандидатстване с проекти по хоризонталните програми на Европейския съюз или т.нар.
Брюкселски фонд.

„В рамките на визитата
се запознахме с работата на Европарламента и
с новите му правомощия,
получени с Лисабонския
договор. Дискутирахме
с експерти как общините
могат да получат европейско финансиране по
хоризонталните програми
на ЕС”, сподели кметът на
Ардино Ресми Мурад.
КХ

Ученици от ГПЧЕ "Христо
Ботев"в Кърджали изучават фрагменти от българската история, опирайки
се на имената на улици,
заобикалящи елитното
школо. „С изследването
на културата и политиката от стари исторически
извори , и научавайки повече за всекидневието на
възрастните жители на

но обяснителните надписи
на табелите, издирването
и събирането на допълнителна информация за
личностите и събитията,
чиито имена носят улиците, паметниците и обектите с културно-историческо
значение в районите на
училището. Според Чавдарова чрез участието в
кампанията на учениците

улиците „Ген. Чернозубов”,
„Ген. Владимир Стойчев”,
„Преслав”, „Родопи”, „Доспат”, „9- ти май” и бул.
„Беломорски” обграждащи
училището, у учениците се
разви разбирането за индивидуалната активност
като основна гражданска
ценност на съвременната
епоха”, казва директорката на гимназията Йорданка Чавдарова.
По думите й идеята за
този своеобразен метод
за изучаване на историята се родила по време на
кампанията на МОМН за
Деня на будителите относ-

се предостави солидна
възможност за самостоятелна подготовка, за работа в екип, за участие в
ученическо изследване
на конкретния проблем,
за изготвяне на ученически проекти, за работа с
различни източници на информация; за картографиране на изучените обекти,
за подбор на информация,
нейното систематизиране и интерпретиране, за
участие в дискусия и формиране на лично становище, каза още училищният
директор.
КХ
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“Sanayi Ürünler Pazarı” İnşaatı Yeniden Başladı
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis “Sanayi Ürünler Pazarı”
inşaatının kaldığı yerden hayırlısıyla devam
etmesi için üç kurban
kesildikten sonra bizzat
kendi kullandığı kepçeyle ilk temel atışını yaptı.
Açılışa Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmed ve
Kırcaali Hıristiyan topluluğu papazı Petır Garena katıldılar. Medyalara
yapılan açıklamalara
göre, Belediye’nin aldığı koçun eti Çocuk
Bakım Evi’ne, yeni kurulacak pazarda pavyon sahiplerinin koyunu
Huzurevi’ne, inşaatı gerçekleştirecek „Karaman”
Ltd. şirketinin koçu ise

Ürünler Pazarı”nın inşaatıyla ilgili görüşünü
1 yıl 5 ay bekledikten
sonra aldıklarına dikkat çekti. Bunun ardından daha 5 ay Ajans’ın
Bölge İnşaat Denetim
Müdürlüğü (RDNSK)
ile, ihbar üzere yaptığı
yoklamadan çıkarılan
sonuçları 1 Aralık tarihinin akşam sularında
bir mektupla bildirdiğini
belirtti. Belgeyle “Sanayi
Ürünler Pazarı” inşaatının devam etmesinе izin
verildiği anlaşıldı. Müh.
Azis „Bu hareketle yerli
yönetimin nasıl çalışması gerektiğini gösterdik.
Belediye vatandaşla el
ele kamu yararına ve
Kırcaali’nin gelişmesi
için emek sarfettikçe
her zaman olumlu neti-

Bölge Müftülüğü’ne ve
kiliseye verilecek. Ancak papaz Petır Garena
Hristiyanların bu sıraları
et yememeleri gerektiği için kurbanlık payını
müftülüğe bağışlayacaklarını söyledi. Açılış
konuşmasında Başkan
Azis Belediye’nin nihayet “Meyve ve Sebze
Pazarı” yönetimi, Kırcaalilerden bazıları yıllar
boyu ekmeğini pazarda kazanan insanların emekleriyle birlikte
Avrupa Birliği Tarım ve
Kırsal Kalkınma Katılım
Programı (SAPARD)
A j a n s ı ’n ı n “ S a n a y i

celer kayedecektir. Bundan dolayi ben Belediye
Başkanı olarak bizlere
anlayış gösterip daima
destekleyen, yağmurda, karda, kışta donarak gerek “Meyve ve
Sebze Pazarı”, gerek
“Sanayi Ürünler Pazarı”
projelerini gerçekleştirmemiz için her şeye
katlanacaklarına verdikleri sözü yerine getiren
insanlara teşekkür borçluyum” dedi. Ancak Kırcaali Belediyesi’nin de
bu konuda özellikle son
birkaç ayda onlara karşı
üstlendiği görevi yerine
getirmek için elinden

geleni yaptığının altını
çizdi. „Bugün projede
belirlenen sürelere göre
inşaatın açılışının değil,

yeni pazar açılışının şeridini kesmemiz lâzımdı.
Bir kez daha ıspat ettik
ki, Belediye’nin iyi niyetleri, yani güzel projeleri
bazı kişilerin “aşırı hassasiyeti” ve „aşırı endişeleri” yüzünden ancak
Kırcaali çıkarlarına karşı olabilir. Umarım bu
durum Belediye işlerine
engel yaradılmamasına dair sıradaki ders
olur. Çünkü biz zaman
içerisinde şehrimizin
gelişmesi uğruna çalıştığımızı ıspat ettik”, diye
vurguladı. Konuşmasının devamında pavyon
sahiplerinin fazlasıyla
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kuruluşu hakettiklerini
belirterek ancak 5 aylık
gecikmenin yarattığı kayıpların kendilerine nasıl ödeneceğine dair bir
fikrinin olmadığını dile
getirdi. Başkan, idari
ve politik sebeplerden
dolayı durdurulan projeden duyduğu üzüntüyü,
acıyı ve özürü ifade etti.
Hasan Azis Aya Nikola
Günü kutlayanların bayramını tebrik etti.
Sanayi ürünleri tüccarların temsilcisi olarak konuşan Veselina Kaloya-

nova uzun zaman bekledikleri pazarın inşaatının
devam etmesi için ilk
önce GERB’ten seçilen
Kırcaali milletvekili Tsveta Karayançeva’ya teşekkür etmesi orada bulunanları şaşırttı. Çünkü
söz konusu Milletvekili,
Kırcaali Belediye Meclis
Üyesi Ognyan İvanov’la
hemfikir olarak projenin
durdurulmasına sebep
olmuştur. Bir gazeteci buna dikkat çekince
Karayançeva’ya edilen
teşekkürün sebebini

sordu, fakat pazarcıların temsilcisinden net
bir cevap gelmedi. Yine
de asıl teşekkürün bu
güne kadar gece gündüz yanlarında bulunan
Belediye Başkanı Hasan
Azis’e borçlu olduklarını
ifade etti ve gelecekte
de kendisine güvendiklerinin altını çizdi. “Meyve ve Sebze Pazarı”
nın müdürü müh. Lütfi
Ahmed’in de yardımlarını unutmadı. Kaloyanova her birine arkadaşları
adına çiçekler sundu.
Büyük sabır, yoksunluk
ve zorlukla elde edilen
pazar projesinin hayırlı
olması dilekleriyle şeridi kesti. Başta Beyhan
Mehmed’ in duasıyla
kurbanlar kesilince Başkan Azis kepçeyi çiçeklerle süsleyip inşaatın ilk
adımını attı.
“Meyve ve Sebze Pazarı” mimarisini tamamlayacak olan “Sanayi
Ürünler Pazarı” nın değeri 465 000 leva. Tesis
911 metre kare üzerine
kurulup 54 pavyon içerecek. Her iki pazarın
projesi de Oleg Nikolov’a
aittir.

