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Türkan Bebek Mezarı Başında Anıldı

26 Aralık 2015 Cumartesi günü 
binlerce Bulgaristan Türk’ü, 31 
yıl önce Bulgarlaştırma süreci-
ni protesto esnasında kurşuna 
dizilen 17 aylık Türkan Bebe-
ğin ve tüm şehitlerin anısına 
Kirkovo’nun (Kızılağaç) Mogil-
yane (Yoğurtçular) köyünde 

düzenlenen anma töreninde bir 
araya geldi. 

Anma töreninde resmi konuk-
lar arasında HÖH Başkanlık 
Konseyi üyeleri Ruşen Riza, 
Mustafa Karadayı ve Çetin 
Kazak yanı sıra, HÖH Avrupa 
Milletvekilleri, Bulgaristan Par-
lamentosu Milletvekilleri, Bele-
diye Başkanları, İlçe Başkanları, 
Belediye Meclis Başkanları ve 
Üyeleri yurt içi ve yurt dışından 
gelen STK temsilcileri yer aldı. 

Tören Bulgarlaştırma süreci 
sırasında şehit edilen 17 aylık 
Türkan Bebek ve diğer şehitle-
re adanmış şiirlerin yer aldığı bir 
program ile başladı. 

Bu yıl ilk kez protokol konuş-

Bulgaristan Türkleri 
Şehitlerini Andı

Bulgarlaştırma sürecinin minik 
şehidi 17 aylık Türkan ve diğer 
şehitler 26 Aralık’ta düzenlenen 
törenle mezarı başında anıldı.

26-27 Aralık 1984 tarihleri 
arasında Kirkovo Belediyesi 
Kayaloba, Yurtçular ve civar 
köylerden yaklaşık 10 bin Türk 
kadın, erkek ve çocuk olmak 
üzere, soykırımı protesto et-
mek amacıyla Mogilyane köyü-
ne toplanıyor. Milis, toplananları 
dağıtmak için müdahale edince 
halkın tepkisiyle karşılaşıyor. Bu 
sırada milisin açtığı ateş sonu-
cu üç kişi hayatını kaybediyor. 
Hayatını kaybedenler arasında 
Kitna köyünden Musa Yakup, 
Kayaloba’dan Ayşe Hasan ve 

Türkan Bebek de vardır. Köylü-
ler evlerine dönerlerken yollar-
da bir katliam daha yaşanıyor. 
Sayısı bilinmeyen birçok Türk  
buralarda zorluk çıkaran ve 
karşı gelenler Belene kampına 
sürgün edilmişlerdir... 

Türkiye’nin Sofya Büyükel-

çisi Süleyman Gökçe, Filibe 
Başkonsolosu Alper Aktaş ve 
Burgas Başkonsolosu Niyazi 
Evren Akyol, anma törenlerine, 
“Türkiye’nin, hava sahasını ih-
lal ettiği için Rus savaş uçağını 
düşürmekte haklı olduğunu” dile 
getirdiği için iki gün önce Hak 
ve Özgürlükler Hareketi Partisi 
(HÖH) genel başkanlığından 
uzaklaştırılan Lütfi Mestan’la 
birlikte katıldı. 

Törende, Bursa Balkan Rumeli 

Türkleri Konfederasyonu Genel 
Başkanı Zürfeddin Hacıoğlu 
ve YK Üyeleri, Edirne Balkan 
Türkleri Federasyonu Başkanı 
Nedim Dönmez, Balkan Türkleri 
Göçmen ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu (BGF) Genel Baş-
kanı ve BAL-GÖÇ Genel Başka-

nı Doç.Dr. Yüksel Özkan, Edirne 
Balkan Türkleri Federasyonu 
Başkanı Nedim Dönmez, İzmir 
Bal-Göç Genel Başkanı Fahriye 
Ersoy, çok sayıda göçmen der-
nekleri başkanları, HÖH Cebel 
(Şeyhcuma) Belediye Başkanı 
Bahri Ömer, Başmüftü Musta-
fa Hacı, birkaç bölge müftüsü, 
Türkan’ın annesi Fatme Öztürk, 
şehit Ayşe Hasan’ın oğlu Fikri 
Aliosman, dört bölge müftüsü, 
şehitlerin yakınları ve çok sayı-

da vatandaş yer aldı. 
Türkan Feyzullah’ın mezarı ba-

şında dualar edilmesi ve Türkan 
Çeşme’ye çiçek bırakılmasının 
ardından konuşan Mestan, 17 
aylık bebeğin annesinin kuca-

ğında adı, dili, dini ve kültürü 
için öldürüldüğünü söyledi.

Mestan’ın görevden alınma-
sının ardından HÖH’ün başına 
getirilen eş başkanlar ise anma 
törenlerine ayrı katıldı.

malarının yapılmadığı bir anma 
töreni gerçekleşti. 

Türk hava sahasını ihlal eden 
Rus uçağının düşürülmesinde 
Türkiye’ye destek vermesi ne-
deniyle partinin onursal baş-
kanı Ahmet Doğan tarafından 
başkanlıktan uzaklaştırılan Lütfi 
Mestan’dan sonra geçici olarak 
HÖH’ün Başkanlık Konseyine 
getirilen Milletvekilleri Mustafa 

Karadayı, Çetin Kazak ve Ru-
şen Riza’ın isimlerinin okunma-
sı sırasında bir grup vatandaş 
tarafından yuhalandı.

Ev sahibi konumundaki Kir-
kovo Belediye Başkanı Şinasi 
Süleyman, törende yaptığı ko-
nuşmasında, 26 Aralık 1984 
tarihinde meydana gelen acı 
olaylara değindi. Anma töreni-
ne katılan herkese Türklük mü-
cadelesi verenlere gösterdikleri 
saygıdan dolayı teşekkür etti. 
Başkan Süleyman, “Saygıde-
ğer başkanlar, değerli milletve-
killeri, yurt içi ve yurt dışından 
gelen kıymetli misafirler, bugün 
burada Türkan Bebeğin mezarı 

Sebahat NECİB

Devamı 4’de

Sebahat NECİB
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HÖH  Kırcaali İl Yönetimi: “HÖH, Avrupa-Atlantik ve 
AB değerleri doğrultusunda yoluna devam edecek”

Kırcaali’de Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Eşbaşkanları Ruşen Riza, 
Mustafa Karadayı ve Çe-
tin Kazak basın toplantısı 
düzenledi. Toplantıda Ce-
bel (Şeyhcuma) Belediye 
Başkanı Bahri Ömer’in 
dışında Kırcaali ilinden 
Belediye ve Meclis Baş-
kanları, Milletvekilleri Er-
dinç Hayrulla, Mustafa 
Ahmet ve Saliha Emin, 
Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Necmi Ali 
hazır bulundular. Geçici 
olarak HÖH İl Yönetim 
Kurulu Başkanı görevini 
yürüten Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, önceki akşam HÖH 
İL Teşkilatı Yürütme Ku-
rulu oturumundan sonra 
gerçekleştirilen HÖH İl 
Yönetim Kurulu oturumu-
nun parti içi durumdan 
kaynaklandığını belirtti. 
8 Ocak 2015 tarihinde 
gerçekleştirilecek HÖH 
Kırcaali İl Teşkilatının ku-
ruluşunun 26.yılını kutla-
ma etkinliği hazırlıklarının 
da konuşulduğu oturumda 
Kırcaali ilinde HÖH İlçe 
Teşkilatlarının gelecek 
olağan konferansları için 
düzenlenen yerel teşkilat 
konferansları hakkında 
bilgi alındığını paylaştı. 
Azis, bu oturumların parti 
içinde yaşanan sarsıntı-
lara rağmen HÖH İl Teş-
kilatının normal işlevlerini 
görmeye devam ettiğinin 
işareti olarak anlaşılması 
gerektiğini belirtti. İl ve 
ilçe teşkilatlarında siyasi 
açıdan görüş birliği oldu-
ğunun altını çizen Azis, 
partiden ayrılanların dı-
şında tüm İl Yönetim Ku-
rulu Üyelerinin Yürütme 
Kurulu oturumunda da yer 
aldıklarını kaydetti.

2 9  A r a l ı k ’ t a 
Blagoevgrad’ın (Yukarı 
Cuma) Breznitsa köyünde 
düzenlenen anma mitingi-
ne katıldıklarını paylaşan 
Mustafa Karadayı, HÖH 
Haskovo ve Blagoevgrad 
İl Yönetim Kurulu oturum-
larından sonra Kırcaali İl 
Yönetim Kurulu oturumu-
na ve böyle il yönetimi 
toplantılarına katılmaya 
devam edeceklerini kay-
detti. Böylece partinin 
ulusal konferansına ha-
zırlık yapıldığını belirten 
Karadayı, Kırcaali ilindeki 
parti teşkilatları toplantıla-
rının önceden belirlenen 
takvim doğrultusunda ve 
sorunsuz bir şekilde ger-
çekleştirildiğini tespit et-
tiklerini aktardı. 

24 Aralık’ta HÖH Merkez 
Konseyi toplantısında alı-
nan kararla HÖH’ün eski 
Başkanı Lütfi Mestan’ın 
partiden ihraç edilmesi ve 

görevinden alınması olayı 
üzerinde durdu. Karadayı, 
HÖH Onursal Başkanı Dr. 
Ahmet Doğan’ın 17 Aralık 
akşamında Yılbaşı kutla-
ma gecesinde parti yö-
netimine hitaben yaptığı 
konuşmasının basında 
değişik bir şekilde yan-
sıtıldığının altını çizdi. 
Doğan’ın konuşmasında 
bölgede siyasi istikrarın 
ve Bulgaristan’da can gü-
venliğinin korunmasının 
garanti edilmesi gerektiği 
mesajını verdiğini vurgu-
layarak, konuşma metni-

nin HÖH’ün web sitesinde 
yayınlandığını ifade etti. O 
gece Doğan’ın Mestan’a 
yönelik eleştirilerde bu-
lunduğunu, fakat bir yıl 
önceki Yılbaşı kutlama 
gecesinde de aynı şekilde 
Mestan’ı eleştirdiğini ve 
bazı konulara dikkat çek-
tiğini aktardı. Karadayı, 
daha o zaman Doğan’ın 
partinin kolektif ve resmi 
organlarının çalışmalarını 
değerlendirmesinde parti 
organlarının kararlarının 
tek kişi tarafından alındı-
ğını ve ekip çalışmaları 
yapılmadığını öne sür-
düğünü belirtti. Doğan’ın 
uyarısından sonra bir yıl 
boyunca herkesin tutu-
munu düzeltmeye imka-
nı olduğunu, ancak tam 
aksine parti içi sorunların 
derinleştiğini ve Doğan’ın 
eleştirisel konuşmasından 
sonra eski HÖH Başka-
nının partinin resmi or-
ganları ile bir araya gelip 
meseleyi görüşecekleri 
yerine yabancı bir ülkenin 
Büyükelçiliğine gittiğini 
ileri sürdü. 

Karadayı,  “Basında 
yaptığı açıklamalardan 
güvenliğini sağlamak için 
oraya gittiğini öğrendik, 
ancak hepimiz biliyoruz 
ki, Mestan oraya Koru-
ma Ulusal Servisi’nden 
(NSO) korumaları ile bir-
likte gitti” dedi. Bundan 

sonra parti yönetimi ola-
rak Merkez Konseyi Üye-
leri, HÖH İl, İlçe Başkan-
ları, Meclis Grubu Üyeleri 
ile koordineli olarak HÖH 
Merkez Konseyi toplantısı 
gerçekleştirip, Mestan’ın 
partiden ihraç edilip gö-
revlerinden alınması ka-
rarını aldıklarını belirtti. 
Bütün kararların oybirli-
ğiyle alındığını kaydeden 
Karadayı, Mestan’ın Mer-
kez Konseyi oturumuna 
katılmayıp Kırcaali ’de 
basın toplantısı düzen-
lediğini göze alarak da 

partiden ihraç edilmesine 
karar verildiğini ileri sür-
dü. Daha sonra parti içi 
sorunların “Kim Türkiye’yi, 
kim Rusya’yı seçiyor?” 
sorusunun ortaya atılma-
sıyla değişik bir şekilde 
kamuoyuna yansıtıldığını 
kaydetti. Karadayı, “Onur-
sal Başkanımız Dr. Ahmet 
Doğan’ın konuşmasında 
böyle bir konunun yer al-
madığı gibi, Merkez Kon-
seyi oturumunda da böyle 
bir konu ele alınmadı. Bu-
gün de böyle bir konu söz 
konusu değil. Böyle bir 
sorunun ortaya atılmasıy-
la parti içi süreçlerin de-
ğiştirilmesine çalışılıyor. 
HÖH Ulusal Konferansına 
hazırlık olarak biz partinin 
yeni yönetimi olarak bir 
haftadır koordinasyon ça-
lışmaları gerçekleştiriyo-
ruz. Bahri Ömer’in HÖH 
İl Başkanlığından istifa 
dilekçesini henüz görme-
dik, ancak basına yaptığı 
açıklama ve oturumlarımı-
za katılmadığı için HÖH 
İl Yönetim Kurulunun 
teklifiyle buna ilişkin Yü-
rütme Kurulu oturumuna 
kadar geçici olarak Hasan 
Azis’in İl Başkanı görevini 
yürütmesine karar verildi” 
dedi. 

Çetin Kazak, HÖH İl 
Yönetim Kurulu toplantı-
sında İlçe başkanlarının 
HÖH üyelerinin kendile-

rine tercih yapmak zo-
runda olup olmadıklarını 
ve bu olayların nereden 
kaynaklandığını sorduk-
larını aktardıklarını pay-
laştı. Kazak, “Bizim ke-
sin pozisyonumuz şu ki, 
HÖH kuruluşunda belir-
lenen ilkeler ve değerler 
doğrultusunda politika 
yürütmeye devam ede-
cek. HÖH, Bulgaristan’da 
üçüncü parti haline gel-
mesini sağlayan Avru-
pa-Atlantik profilini ko-
rumaya devam edecek. 
HÖH, Bulgar is tan’ın 

AB ve NATO üyeliği-
nin, vatandaşların temel 
hak ve özgürlüklerinin, 
Bulgaristan’da demokrasi 
ve hukuksal düzenin ko-
runması ilkelerini izleme-
ye devam edecek. Her bir 
manipülasyon teşebbüsü, 
kamuoyunun HÖH’ün yo-
lunu değiştireceği yönün-
deki yanıltmaya çalışıl-
masından kaynaklanıyor” 
dedi. Kazak da Doğan’ın 
konuşmasında verdi -
ği mesajların çıkarcı bir 
şekilde değişik yansıtıl-
maya çalışılmasına itiraz 
ettiklerini ifade etti. HÖH 
seçmenlerinin Rusya ile 
Türkiye arasında tercih 
yapmak zorunda kaldık-
larının gerçeğe aykırı ol-
duğunu belirten Kazak, 
“Biz herhangi ülkeler ara-
sında tercih yapmıyoruz. 
İsterse dünyada güçlü bir 
devlet, isterse bölgede 
güçlü bir devlet olsun. Biz 
şimdiye kadar olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti ile iyi 
ilişkilerin devam etmesin-
den yanayız. Bizler, AB 
kurumları ve Parlamen-
tosunda temsilcilerimiz 
sayesinde Türkiye’nin 
AB’ne tam üye ülke ol-
masını desteklemeye 
devam edeceğiz. Ancak 
biz Bulgar bir parti olarak 
kanunlar doğrultusunda 
Bulgaristan vatandaşları-
nın hak ve özgürlüklerini 

koruma yönünde politika 
yürüten bir parti profilimizi 
korumak istiyoruz. Bizim 
ülke sınırlarımıza yakın 
ciddi askeri çatışmaların 
yaşandığı bir zamanda, 
bölge ve dünya düzeyin-
de jeostratejik ve jeopoli-
tik tesirlerde ve pozisyon-
larda değişiklik olduğu bir 
zamanda her zamankin-
den çok Bulgaristan ve 
Bulgaristan vatandaşları, 
özellikle Bulgaristan dahil 
Balkanlar’da etnik azın-
lıkların güvenliğinin, can 
güvenliğinin, şerefinin, 
çıkarlarının korunmasının 
garanti edilmesine ihtiyaç 
duyuluyor. Onları ilgilen-
dirmeyen çatışmalara sü-
rüklenmemelerine ihtiyaç 
var. Bizim pozisyonumuz 
budur ve onu savunma-
ya devam edeceğiz” diye 
kaydetti.

AP Milletvekili Necmi 
Ali, HÖH Onursal Baş-
kanı Dr. Ahmet Doğan’ın 
demokrasiye geçiş döne-
minde NATO üyeliğinden 
bahseden ilk Bulgar siya-
setçisi olduğuna dikkat 
çekerek, bunun üzerine 
ülkenin NATO ve AB üye-
liğine ilişkin önceliklerinin 
de belirlendiğini kaydetti. 
HÖH’ün iktidar olduğu 
dönemlerde de bunun 
gerçekleştiğini belirten 
Ali, AP Milletvekili olarak 
Avrupa-Atlantik değerleri 
doğrultusunda ülkenin ge-
lişimine yönelik çalıştıkla-
rının altını çizdi. HÖH’ün 
Avrupa Parlamentosunda 
ALDE Başkan Yardımcılı-
ğına sahip olduğunu ha-
tırlatan Ali, Türkiye’yi AB 
üyeliğine ilişkin müzakere 
döneminde destekledikle-
rinin altını çizerek, GERB 
AP Milletvekillerinin de bu 
konuda Türkiye’yi destek-
lediklerini belirtti. NATO 
üyeliğine ilişkin müzakere 
döneminde Bulgaristan’ın 
da Türkiye tarafından 
ciddi ölçüde destek gör-
düğünü aktaran Ali, buna 
karşılık şimdi komşu ülke-
yi desteklediklerini pay-
laştı. Türkiye’nin istikrarlı 
bir ülke olması halinde 
sadece bölgede değil, 
tüm AB’nde de istikrarı 
sağlayacağını ifade etti. 
AB’nde mülteci krizinin 
Türkiye’nin katılımı olmak-
sızın çözülemeyeceği gö-
rüşünün hakim olduğunu 
belirten Ali, bu bağlamda 
işbirliği mekanizmasının 
da imzalandığını aktardı. 
Necmi Ali, “Çok iyi ilişkiler 
içerisindeyiz ve bu yönde 
çalışmaya devam edece-
ğiz” dedi. 

HÖH Kırcaali İl Yönetim 
Kurulu’nun konuyla ilgi-
li şu pozisyonu tanıtıldı: 
“Bu süreçler üyelerimiz 

ve seçmenlerimizin yanı 
sıra tüm topluma karşı 
olan sorumluluğumuzun 
bilinci içerisinde oldu-
ğumuzdan dolayı tahrik 
edildi. Onursal Başkanı-
mız Dr. Ahmet Doğan’ın 
HÖH siyasi elitine yöne-
lik bölgede siyasi istikra-
rın korunması ve garanti 
edilmesi ve Bulgaristan’da 
can güvenliğine ilişkin kilit 
mesaj niteliğindeki önemli 
konuşmasından sonra her 
bir hareketimiz ve kararı-
mız her şeyi normal akı-
şına döndürme arzumuz-
dan kaynaklanıyor. Biz 
HÖH’ün felsefesi, anlamı 
ve rolünün bozulduğu 
zaman kendimizi düzel-
tebileceğimizi ispatladık. 
Bizim kesin tercihimiz 
istikrarsızlık ve çatışma 
yerine barış, istikrar ve 
güvenliktir. Çünkü Balkan-
lardaki etnik ve dini azın-
lıklar, bir istikrarsızlık ve 
çatışma kaynağının kesin 
kurbanları olacaktır. Bazı 
çevreler tarafından buna 
alternatif olarak Rusya 
veya Türkiye arasında bir 
tercih yapılmasının ile-
ri sürülmesinin mesajın 
temel siyasi anlamının 
çıkarcı bir şekilde değişti-
rilmesinden ileri geldiğini 
hatırlatmak isteriz. Çünkü 
bu tür bir tercih karşı kar-
şıya getirme ve çatışma-
ya ve Balkanlarda bunun 
sonuçlarına yol açıyor. 
Ne HÖH’ün yerel teşkilat-
larında, ne toplumda, ne 
de genel olarak ülkede 
kriz durumu yaşanmasına 
izin vermeyeceğiz. Bugün 
HÖH Kırcaali İl Yönetim 
Kurulu oturumunda alınan 
kararlar parti tüzüğümüz 
çerçevesinde alındı ve 
bizler bu yolu izlediğimizi 
bir kez daha ispatladık. 
Siyasi olayların merke-
zinde bulunduğunun far-
kında olup HÖH Kırcaali 
İl Yönetim Kurulu, partinin 
istikrarsızlık teşebbüsleri-
ne rağmen HÖH’te istik-
rar ve birliğin garanti edil-
mesi sorumluluğu bilinci 
içerisindedir. Türkiye’den 
kardeş belediyeler ve si-
vil toplum kuruluşlarıyla 
ortaklık ilişkilerine devam 
edilecek ve çeşitli faktör-
lerin tesirli olmaya teşeb-
büslerine rağmen HÖH 
Kırcaali İl Yönetim Kurulu 
normal işlevlerine devam 
edecek. HÖH seçmenleri 
var olmayan ve yanlış bir 
siyasi tezi tercih etmeye 
zorlanmamalıdır. HÖH, 
Avrupa-Atlantik ve AB de-
ğerleri doğrultusunda Tür-
kiye ve bölgedeki diğer 
ülkelerle stratejik ortak-
lıklarına devam edecek”. 

      Resmiye MÜMÜN
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Sütkesiği meydanında Bulgarlaştırma 
süreci kurbanları anıldı

Bu yıl da 24 Aralık 1984 
yılında komünist totaliter 
rejimin başlattığı Bulgar-
laştırma sürecine karşı 
ilk büyük direniş mitingi-
nin yapıldığı Ardino’nun 
(Eğridere) Mleçino (Süt-
kesiği) meydanındaki anıt 
çeşme önünde anma tö-
reni gerçekleştirildi.

Tören Hak ve Özgür-
lükler Hareketi’nin (HÖH) 
Ardino İlçe Başkanlığı 
tarafından Mleçino HÖH 
Yerel Teşkilatın deste-
ğiyle düzenlendi. Bu mü-
nasebetle yüzlerce soy-
daşımız yaşanılan kötü 
olayları anarak geçmişten 
geleceğe ders almak için 
bir araya geldi. Törenden 
önce merkez köy cami-
sinde tüm Bulgarlaştırma 
süreci şehitlerinin ruhu 
için mevlit okundu. 

Anma töreninde konuk-
lar arasında HÖH Eş-
başkanları Ruşen Riza, 
Mustafa Karadayı ve Çe-
tin Kazak, Avrupa Parla-
mentosu (AP) Milletvekili 
Necmi Ali, AP Milletvekili 
ve HÖH Gençlik Kolla-
rı Başkanı İlhan Küçük, 
HÖH Milletvekilleri Erdinç 
Hayrulla, Saliha Emin, 
Ceyhan İbramov, Mustafa 
Ahmet, Şabanali Ahmet, 
T.C. Filibe Başkonsolos-
luğu Muavin Konsolos 
İmren Kaygısız, Bursa 
Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu Genel 
Başkanı Zürfeddin Hacı-
oğlu ve YK Üyeleri, Edir-
ne Balkan Türkleri Fede-
rasyonu Başkanı Nedim 
Dönmez, Balkan Türk-
leri Göçmen ve Mülteci 
Dernekleri Federasyonu 
(BGF) Genel Başkanı ve 
BAL-GÖÇ Genel Başka-
nı Doç.Dr. Yüksel Özkan, 
Bursa Eğridereliler Der-
neği YK üyeleri, HÖH İl 
Başkanı ve Cebel (Şeyh-
Cuma) Belediye Başkanı 
Bahri Ömer, İlden Beledi-
ye ve Meclis Başkanları, 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, İzmir 
Menderes Belediye Baş-
kanı Bülent Soylu, Kartal 
Balkanlılar Kültür ve Da-
yanışma Derneği Başka-
nı Fikret Poyrazoğlu, Batı 
Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği Başkanı Sami Ali 
Toraman, Ardino Onursal 
Vatandaşı Reşat Aydın, 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, Türkiye’den 
çok sayıda sivil toplum 
kuruluşları başkanları ve 
temsilcileri ve 24 Aralık 
1984 yılı olaylarının bazı 

organizatörleri yer aldı. 
Törende yurt içinden ve 
yurt dışından yüzlerce 
vatandaş hazır bulundu.

Programın başında Can-
su Mahmut, Tuğçe Emin, 
Eliz Musa, Ebru Ahmet, 
Caner Eray ve İsmigül 
Emin sundukları şiir din-
letisi ile konukları ve tüm 
katılımcıları selamladılar. 
31 yıl önceki olayları şair 
Habibe Ahmedova, Res-
miye Mümün, Hasan Öz-
kan, Ramazan Ulusoy, 
Recep Küpçü ve Şuayyip 
Ahmet’in şiirleriyle can-
landıran gençler seyirci-
leri duygulandırdı. Öyle 
ki yürekler dolup taştı. 
Gençler özgürlüğün sem-
bolü olarak semaya birer 
güvercin uçurarak kürsü-
den ayrıldı.

Ardından Mleçino HÖH 
Yerel Teşkilatı Başkanı 
Güner Şükrü bir selamla-
ma konuşması yaptı. 31 
yıl önce burada yaşanan 
olaylara değinen Şükrü, 
anma törenini düzenleyen 
HÖH Ardino İlçe Teşkila-
tına teşekkür etti. 2003 yı-
lında Bulgarlaştırma süre-
ci şehitlerinin anısına anıt 
çeşme kurulduğunu ve 
o zamandan beri anma 
törenleri düzenlendiği-
ni beliten Şükrü, bu fikri 
veren Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat’a 
kalbi şükranlarını sundu. 
Anma törenlerine katılan 
Lüleburgaz, Çorlu, İstan-
bul, Bursa, İzmir göçmen 
dernekleri temsilcilerine 
de teşekkür etti. Konuş-
masının sonunda aslen 
Ardino’nun Yabılkovets 
(Elmalı) köyünden mer-
hum şair Faik İsmail 
Arda’nın “Kim Aldı” şiirini 
okudu. 

Mleçino’da yapılan ilk 

büyük direniş mitingi-
nin organizatörlerinden 
emekli öğretmen Mümün 
Çolakoğlu duygu altında 
olduğunu ifade ederek, 
trajik olayları ayrıntılı bir 
şekilde anlattı. Kardeşi 
Sali, dava uğruna arka-
daşları Sabri Ramadan, 
Salih Ahmet, Rufat Ah-
met, Fahri Rufat kendisi-
ne canlarını feda etmeye 
hazır olduklarını söyledik-
lerini paylaştı.

Çolakoğlu, “Tonlarca 
dayak yedik, kimimizi 
tutukladılar, cezaevine, 
kimimizi Belene ölüm 
kampına tıktılar. Kimimi-
zi sürgünlerde çürüttüler. 
O yıllarda yaşadığımızı 
büyük acı ve trajedi he-
pimizin hafızasında derin 
izler bıraktı. İnanıyorum 
ki, o gün burada başlat-
tığımız mücadele tarihin 
sayfalarında yer alacaktır, 
halkımızın nazarında ibret 
abidesi olarak daima yük-
selecek. Davamız uğruna 
birçok şehitlerimiz oldu. 
Burada onları saygıyla 
anıyorum. Ruhları şad ol-
sun!” diye konuştu. 

Anma törenlerini dü-
zenleyen HÖH partisinin 
yöneticiler ine, Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat’a ve tüm katılımcı-
lara teşekkür etti. 

Çok duygusal konuşma 
yapan organizatörlerden 
Rufat Yağcı, komünist 
rejimin asimilasyon ve 
yıldırma politikasının as-
lında daha 1956 yılında 
başladığını kaydederek, 
aşama aşama Büyük 
Göç’e kadar yaşanan 
olayları anlattı. Aslen 
Hallar (Başevo) köyünden 
olan Yağcı, 1984 yılında 
başlayan isim değiştirme 
kampanyası esnasında 

şahit olmasın diye Gıdır-
lar, Sinanlar, Ürpek, Ya-
tacık köylerinin gece ba-
sıldığını kabullenemedik-
lerini ve 23 Aralık gecesi 
Gorno Prahovo (Tosçalı) 
köyünden bir grup genç-
le toplanıp karşı koymaya 
karar verdiklerini dile ge-
tirdi. Sabahın saat 4’üne 
kadar yoğun kar yağışı 
altında Başevo’dan 16 
ve Gorno Prahovo’dan 
birkaç arkadaşla beraber 

Karamusollar, Çıraklar, 
Harpoğullar, Dedeler, 
Mustafacıklar, Yusufpa-
şalar, Haşallar, Amatlar 
köylerinde evleri tek tek 
gezip Mleçino’da barışçıl 
miting düzenleme kara-
rını ilettiklerini ifade etti. 
Ertesi günü Sütkesiği 
köyü meydanına geldikle-
rinde burada binlerce kişi 
olduğunu, ancak devletin 
asker ve milis güçlerinin 
protestocuları tanklarla, 
top tüfekle karşıladıkları-
nı paylaştı.

Direniş gösteren kah-

ramanları kutlayarak, bu 
dava uğruna şehit düşen-
lere Allah’tan rahmet dile-
di. Direnişler sonrasında 
11’inin Ardino bölgesin-
den olmak üzere 517 kah-
ramanın Belene toplama 
kampına gönderildiğini, 
nice işkencelerden son-
ra da sürgünlere gönde-
rildiğini belirtti. Bunların 
haricinde yaklaşık 100 
kişinin de keyfi olarak 
hapis ve sürgün edildike-
rini paylaştı. 1984-1989 
döneminde 20.yüzyılın 
en büyük insanlık trajedi-
lerinden birinin yaşandığı 
Bulgaristan’da 1,5 milyon 
Türkün isimlerinin değiş-
tirildiğini, 1989 yılında ve 
sonraki dönemlerde top-
lam 800 bin kişinin zorun-
lu göçe tabii tutulmasının 
2.Dünya Savaşından son-
ra Avrupa’daki en büyük 
göç olarak tarihe geçtiğini 
kaydetti. Yağcı, soykırım 
suçlularının adalet önüne 
çıkartılması gerektiğini 
savundu.

Resmi Murat, “Bugün 
yine bir anma töreninde 
beraberiz. Kolay olmayan 
anlarda da olsa burada 
birlik beraberlik göste-
riyoruz. Biz zaten hiçbir 
zaman kolay bir şey ba-
şarmadık. Partimiz, top-
lumumuz hep zorluklarla 
karşı karşıya kaldı. Ama 
bu zorluklar bizi daha çok 
birleştirdi ve başarılı kıldı. 

Ben Resmi Murat olarak 
hangi sıfatta olursam ola-
yım sadece Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi men-
subu olduğumu belirtmek 
isterim ve HÖH’ten seçi-
len bir Belediye Başkanı 
olarak sizlere hizmet et-
meye devam edeceğim” 
diye ifade etti. İki ay önce 
düzenlenen yerel seçim-
lerde kendisine ve HÖH’e 
verdikleri desteklerinden 
dolayı bölge halkına te-
şekkürlerini sundu. Son 
seçimlerde Ardino İlçe-
sinde HÖH’ün rekor dü-

zeyde başarı elde ettiğini 
belirten Murat, 39 muh-
tarlıktan 38’ini kazandı-
ğını, 39 koltuklu Ardino 
Meclisinde ise 23 koltuğa 
sahip olduğunu hatırlattı. 
Belediye Başkanlığı se-
çimlerini de HÖH adayı 
olarak yüzde 78 oranın-
da oyla kazandığını kay-
detti. Bu başarının bölge 
halkının desteğiyle elde 
edildiğine dikkat çeken 
Resmi Murat, “Bu da bize 
büyük sorumluluk veriyor. 
Demek ki halkımızın biz-
den büyük beklentileri 
var. Bugüne kadar ilçe-
de yaptığımız çalışma-
lar görülmekte-onlarca 
kilometre yol, onlarca 
spor sahası, 3-5 toplu 
su tesisatı, kanalizasyon 
projeleri ve saire. Sizin 
ihtiyaçlarınız doğrultu-
sunda çalışmaya devam 
edeceğiz. Doğru seçi-
mi yaptığınızdan dolayı 
emin olmanız gerekiyor. 
Ben bütün toplumumuzu 
birliğe, beraberliğe davet 
ediyorum. Sağduyulu 
olalım, doğru yolda yü-
rüyelim. Bizim çizgimiz 
tektir-Hak ve Özgürlük-
tür” diye konuştu. Resmi 
Murat, ilk önce Hıristi-
yanların Noel Yortusunu 
ve herkesin yeni 2016 
yılını kutlayarak, sağlık 
ve esenlikler diledi. 
Konuşmalardan sonra 

Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet tüm 
Bulgarlaştırma süreci 
kurbanlarının ruhu için 
dua okudu. 
Tören, HÖH partisi-

nin etkin üyelerinin, yurt 
içinden ve yurt dışından 
katılan duyarlı konuk-
ların ve yerli halkın köy 
meydanındaki 24 Aralık 
1984 yılı anıt çeşmesine 
çelenk ve çiçek koyarak 
saygı duruşlarıyla son 
buldu.
       Resmiye MÜMÜN
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Lütfi Mestan, “Her şeye rağmen insanlık 
onurunun korunması gerekiyor”

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Eski Genel 
Başkanı Lütf i Mestan, 
Mestanlı’da düzenlenen 
basın toplantısında gaze-
tecilerin sorularını cevap-
ladı. 

Mestan, “Üç dört gündür 
hakkımda bir sürü yalan 
yanlış şeyler iddia edildi, 
yazıldı, çizildi. Sözde ben 
gizli belgeleri dışarı sız-
dırmışım. Parlamento’nun 
Gizli Bilgileri Koruma Bö-
lümüne bir bakın. Bakalım 
bir yerde benim imzamı 
görecek misiniz? Merak 
edip de bir kere oraya 
girmemişimdir, gizli bel-
geleri dışarı sızdırmak 
söz konusu bile olamaz. 
Kızımın düğününde baş-
ka bir devletin Büyükelçisi 
sözde 300 bin avro mali-
yetinde yepyeni bir Audi 
marka otomobil hediye 
etmişmiş. Bu karalama 
kampanyası sizce neden 
yapılıyor?! Bütün bun-
lar benim partiden ihraç 
edilip tüm görevlerimden 
alınmam kararının HÖH 
seçmenleri tarafından 
desteklenmediğinden do-
layı hatanın gizlenmesi 
için yapılıyor. Buna rağ-
men bu karar bir gerçek, 
fakat bu kararın gerekçe-
sini ve söz hakkı verilme-
mesini kabul etmiyorum. 
Ölüm cezasına çarptırı-

lana bile son söz hakkı 
veriliyor. 19 yıl sadakatle 
hizmetten sonra ve en 
kritik anlarda bile partinin 
kurucusu ve onursal baş-
kanı Dr. Ahmet Doğan’ı 
savunmuşumdur ve hatta 
bu yüzden alaycı lakaplar 
takılmasına bile maruz 
kaldım. En kritik anlarda 
bile imajına bir toz bile 
kondurmadım. Bunu ney-
le hak ettiğimi bilmiyorum. 
Hatta istifa etmem bile 
istenmeden davet edil-
mediğim bir Merkez Kon-
sey oturumu yapıldı. Beni 
eleştiri yağmuruna tuttu-
ğu gece eleştirileri kabul 
etmesem de ortaya attığı 
sorular üzerine nihayet 

partide gerçekten değer-
lerin tartışılmaya başla-
yacağını hissettim. Şunu 
belirtmek isterim ki, ben 
Parlamento’da okudu-
ğum bildiriden dolayı bir 
kez “kafamın kesileceği-
ni” bilseydim, ben yine de 
onu okuyacaktım. Çünkü 
her bir Bulgar siyasetçi-
nin, siyasi gücün tam da 
böyle kritik durumlarda ilk 
önce Bulgaristan’ın NATO 
ve AB üyesi bir ülke sta-
tüsüne göre pozisyon be-
yan etmesi borcu. Biz, bir 
NATO üyesi ülkenin hava 
sahasının ihlal edilmesin-
de Rusya ve NATO ara-
sında tarafsız kalamayız” 
diye belirtti. 

S o r u l a r  ü z e r i n e 
söz konusu bildir inin 
Parlamento’da HÖH Gru-
bu ile birlikte hazırladıkla-
rını kaydetti. Aynı kişilerin 
partiden ihraç edilmesi ve 
görevlerinden alınması 
kararının alınmasında yer 
aldıklarını, fakat onlara 
küskün olmadığını be-
lirtti. Hatta onlara birlikte 
çalıştıkları için teşekkür 
eden Mestan, şu anda 
nasıl bir durumda olduk-
larını bildiğini ifade etti. 
Fakat her şeye rağmen 
insanlık onurunun korun-
ması gerektiğinin altını 
çizdi. Onların kendisinin 
parti haini olmadığını bil-
diklerini, Avrupa-Atlantik 

değerlerini izlemekten 
başka yol olmadığını bil-
diklerini belirtti. 

Büyükelçilik konutunda 
ne zaman kaldığı sorusu-
na Mestan, “Çok kısa bir 
zaman kaldım. Nedenle-
rini başka bir zaman yo-
rum yapacağım. Kritik bir 
durumda her bir Bulgar 
siyasetçisi kendi güvenli-
ğini sağlama hakkına sa-
hip. Kalan diğer zamanda 
ailem ve çocuklarımla bir-
likteydim” cevabını verdi. 
1989 yılında yaklaşık ya-
rım milyon soydaşa ka-
pısını açan Türkiye’deki 
göçmen derneklerine de 
teşekkür eden Mestan, 
“Bulgaristan’da var olan 
Türkler bir tercih yapa-
maz, çünkü onlar de-
mokrasiyi, Bulgaristan 
ve Türkiye arasındaki 
iyi komşuluğu seçiyor” 
dedi. Yeni bir parti kurup 
kurmayacağı sorusuna, 
“Ben hangi yolda devam 
edeceğimi seçmenle -

rimizle sürdüreceğimiz 
temaslar içerisinde karar 
vereceğim. Bu temasla-
ra biz yeni yeni başladık. 
Devamı gelecek. Bakalım 
zaman ne gösterecek” ce-
vabını verdi. 

Daha sonra Mestan, ba-
ğımsız olacaklarını açık-
layan HÖH milletvekilleri 
ve tüm destekçileri ile bir-
likte Mestanlı meydanın-
da şehitler anıtına çelenk 
koydu, saygı duruşunda 
bulundu. 

Törene gelen vatandaş-
lar Mestan’ı karşılayarak, 
yeni bir parti kurarsa ken-
disini destekleyeceklerini 
söyledi. Kalabalığı Türk-
çe selamlayan Mestan, 
bunun için ceza almaya 
alışık olduğunu ifade etti. 

Bir Bulgar gazetecisinin 
Mestan’ın Bulgarca ko-
nuşması gerektiğine dik-
kat çekmesinin ardından 
Hafızov, Mestan’ın Türk-
lerle Türkçe konuşacağı-
nın altını çizdi. 

Büyükelçi Süleyman Gökçe ve heyeti Mestanlı’da 
Bulgarlaştırma süreci şehitlerini andı

Kirkovo’nun Kayaloba 
köyünde şehit Türkan 
Bebek ve diğer şehit-
lerin mezarı başında 
düzenlenen anma 
töreninden sonra, 
Mestanlı’ya gelen T.C. 
Sofya Büyükelçisi Sü-
leyman Gökçe ve he-
yeti, 31 yıl önce 26-27 
Aralık 1984 tarihinde 
soykırım sürecini pro-
testo etme esnasında 
şehit düşenleri andı. 
26 ve 27 Aralık 1984 
tarihlerinde yöre hal-
kı, Mestanlı’da büyük 
protesto yürüyüşü dü-
zenledi. Ancak, pro-
testocuları dağıtmak 
amacıyla müdahale 
eden asker ve milis 
güçleri Mestanlı so-
kaklarını kana buladı. 

Sokaklara dökülenler-
den birçokları tutukla-

narak yargılanmadan 
ölüm kamplarına ve 
hapislere sürüldü. Ya-
kın geçmişimizde ya-
şanan bu trajik olayları 
anmak üzere yüzlerce 
vatandaş, şehitler anıtı 

önünde bir araya geldi.
Büyükelçi Süleyman 

Gökçe’nin yanı sıra, 
anma törenine Filibe 
Başkonsolosu Alper 
Aktaş, Burgaz Başkon-
solosu Niyazi Evren 
Akyol, Türkiye’yi des-
teklediğinden dolayı 

HÖH Genel Başkan-
lığından ve partiden 

ihraç edilen Lütf i 
Mestan, Bulgaris-
tan Müslümanları 
Başmüftüsü Mus-
tafa Hacı, Balkan 
Türkleri Konfede-
rasyon Başkanı 
Zürfetti Hacıoğlu, 
BAL-GÖÇ Federas-
yonu Doç. Dr. Yük-
sel Özkan, Edirne 
Balkan Türkleri Fe-
derasyonu Başka-
nı Nedim Dönmez 
ve Federasyonlara 

bağlı göçmen dernek-
leri temsilcileri yer aldı. 
Katılımcılar çok sayı-

da vatandaş ile birlikte 
şehitler anıtına çelenk 
koyarak dua ettiler. 
          Kırcaali Haber

Bulgaristan Türkleri 
Şehitlerini Andı

başında Fatiha’dan önce 
güzel bir dua yapıldı.

Yarabbi, bu acıları biz-
lere bir daha yaşatma. 
Umarım Allah o içten 
gelen amin seslerini du-
yar ve gerçekten hiçbir 
zaman bunlar bir daha 

yaşanmaz. 31 yıl önce 
yapılan bu trajedi ve çir-
kin olayları insan dile ge-
tirmek bile istemiyor. Ama 
mecburuz, tarihte kanlı 
harflerle yazılmış olan bu 
olayı 25 yıl olduğu gibi 
konuşacağız, unutmaya-
cağız, kin ve nefret için 
değil, anmak, anlamak 
ve hatırlamak için. Bunları 
söylerken ne kadar üzgün 
olsam da biraz da mutlu-
yum ve bu da sizlerin bu-
rada bulunmanızdan do-
layıdır. Birliğimizin ve be-
raberliğimizin korunması 

buraya bu kutsal yere da-
yanmaktadır. Eminim ki, 
bu günlerde daha güçlü 
ve birbirimize daha ke-
netli hissediyoruz. Tarihe 
dönünce geleceğe inanç-
la bakmalıyız. Çünkü biz-
ler geçmişten kalan o her 
değerli anıyı korumalı ve 
tarihe yazmalıyız ki, yeni 
nesil unutmasın. Birliğin, 

hoşgörünün, beraberliğin, 
anlaşabilmenin, eşitliğin, 
insan hakları ve özgür-
lüğün bedeli asla aşa-
ğılanma, acılar ve insan 
öldürmekten geçmemeli-
dir. Değerli kardeşlerim, 
hepinizi sevgiyle selamlı-
yorum, önümüzdeki 2016 
yılını şimdiden kutluyo-
rum, sağlık ve mutluluklar 
diliyorum” diye konuştu. 

Tören, Bulgaristan Müs-
lümanları Başmüftüsü 
Mustafa Hacı’nın şehitler 
için okuduğu dualar ile 
sona erdi. 

1. sayfadan devam

Resmiye MÜMÜN
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Mestanlı’da Bulgarlaştırma süreci şehitleri anıldı
HÖH Mestanlı (Mom-

çilgrad) İlçe Teşkilatı tara-
fından 26 Aralık 2015 tari-
hinde düzenlenen Bulgar-
laştırma süreci şehitlerini 
anma töreninde yurt içi ve 
yurt dışından çok sayıda 
vatandaş Mestanlı mey-
danında bir araya geldi. 
Tören konukların şehitler 
anısına çelenk ve çiçek 
koymasıyla başladı. 

Anma töreninde Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Eşbaşkanları yanı 
sıra, HÖH Avrupa Millet-
vekilleri, Bulgaristan Par-
lamentosu Milletvekilleri, 
Belediye Başkanları, şe-
hit yakınları ve vatandaş-
lar yer aldı. 

Şehitler için bir dakikalık 
saygı duruşuyla başlayan 
anma töreni, şehitlere 
adanan şiirlerin okunma-
sından sonra, kürsüye 
çıkan Mestanlı Belediye 
Başkanı Sunay Hasan 
tüm katılımcıları selamla-

dı. Başkan Sunay Hasan 
törende, “Çok değerli şe-
hit yakınları, değerli to-
taliter rejimi mağdurları, 
kıymetli misafirler, söz-
lerime böyle başlıyorum 
çünkü bugün buraya top-
lanma amacımız şehitleri 
anmak ve aynı zamanda 
hapislerde yatan Mes-

tanlılar içindir. Değerli 
başkanlar, değerli yurti-
çi ve yurtdışından gelen 
misafirler, kıymetli Mes-
tanlılar, Aralık ayı günleri 
soğuk olur, aynı zamanda 
da acı günlerdir, çünkü o 
günler geçmiş acılarımı-
zı hatırlatıyor. Aynı za-
manda bu günler bizlere 

kuvvet veriyor. Çünkü biz 
yüzlerce mağdur o acı 
günleri yaşadık. Benliği-
mizi değiştirmek istediler, 
ancak başaramadılar. Bu-
gün burada şehitlerimizi 
anıyoruz. Onlar canlarını 
bugün bizlerin var olması 
için verdiler. Totaliter re-
jim tarafından düşünülen 

bu Bulgarlaştırma süreci 
Bulgaristan’da, Avrupa’da 
ve dünyada bir insanlık 
suçudur. Bugün burada 
yeni seçilmiş HÖH Bele-
diye Başkanı olarak bana 
vermiş olduğunuz des-
tekten dolayı sizlere cani 
gönülden teşekkür edi-
yorum. Bulgaristan’ın de-
mokrasi yolunda Mestan-
lıların katkısı çok büyük-
tür. 1984 yılında yaşanan 
o insanlık dışı süreçte 1 
milyondan fazla Türkün 
isimleri değiştirildi, yüz-
binlerce kişi evlerine kilit 
vurarak ülkeyi terk etti. O 
zamandan bu yana 31 yıl 
geçti. Çok sayıda yaşlı 

vatandaşımız zorlan ve-
rilen isimlerle vefat etti, 
birçoğu da yurt dışında 
toprağa verildi. Bunlar 
da koparılmış köklerdir. 
Yapılan bu insanlık dışı 
suçlardan hala yargılanan 
bir kişi yoktur. Bu sürecin 
tarih kitaplarında hala 
yer almamasına rağmen 
bizim o günleri unutma-
mız mümkün değil” diye 
konuştu. 

Başkan Sunay Hasan’ın 
konuşmasından sonra 
Başmüftü olarak tanıtılan 
Fikri Sali kısa bir konuş-
ma yaparak, şehitlerin 
anısına dua okudu. 

          Sevgi 
Sevgi dediğin bir nehir
Bir okyanustur Mestanlı
Sevgi dediğin yüce Dağlardır 
Kutsaldır, damardadır. 
Sen mevsimlerden daha şeker 
Kumrulardan güzelsin 
Sen ay parçası Mestanlı.
Doğan güneş gibi billur
On beşinde bir kız gibisin 
Şehitler şehri Mestanlı.
Deli yürek işte bu, sevgin içimde 
Deli yürek işte bu, sevdan kalbimde. 

                                     Hılmi Feyzullah

Türkan Bebek, ölümünün 
31. yılında Edirne’de anıldı
Bulgaristan'da zorunlu 

asimilasyon girişimi sı-
rasında çıkan olaylarda 
annesinin kucağında öl-
dürülen 17 aylık Türkan 
Feyzullah, ölümünün 
31. yılında anıldı.
Şükrüpaşa Mahalle-

si'ndeki Türkan Bebek 
heykelinin bulunduğu 
parkta konuşan Bal-
kan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu Ge-
nel Başkanı Zürfettin 
Hacıoğlu, 31 yıl önce 
Bulgaristan'da yaşayan 
azınlık Türk toplumu-
nun, canını Türklük ve 
İslamiyet için feda etti-
ğini anlattı.
Hacıoğlu, "31 yıl önce 

1984'te birçok vatan-
daşın ismini değiştir-
diler ve bugün büyük 
bir çoğunluk Hristiyan 
ismiyle yaşıyor. Ben 
1984 ve 1985 yılında 
Kırcaali'de, Mestanlı'da, 
Eğridere'de kırmızı be-
reli o Rus askerlerini 
unutmadım. O kırmızı 
bereliler ki sorgu sual 
yapmadan, keyfi bir 
şekilde davranarak in-
sanlarımızı darbedip 
döverek, haf talarca 
nezarethanelerde tutu-
yorlardı. Bizler, Bulga-

ristan Türkleri, hiçbir 
zaman Rusya sevdalısı, 
Rus aşığı siyasetçilerin 
peşinden gitmeyiz, ya-
nında olmayız" diye ko-
nuştu. 
Bulgaristan Türkleriy-

le ilgili bazı haberler 
duyduklarını, Bulgaris-
tan'daki Türklere karşı 
"böl parçala yut" politi-
kasının uygulamaya so-
kulmak istendiğini ifade 
eden Hacıoğlu, "Türki-
ye'deki bazı siyasi par-
tilere özenerek eş baş-
kanlık sistemi getirilmek 

isteniyor. Bugünlerde 
bir siyasi partinin eş 
başkanının Moskova'yı 
ziyaret etmesinin ve 
eski Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkanı Ahmet 
Doğan'ın da Rusya'yı 
destekleyici şekilde 
açıklamalarının tesadüf 
olduğunu düşünmüyo-
ruz. Türkiye'nin içeri-
sinde ve etrafında bazı 
operasyonlar yapılmak 
istendiği düşüncesinde-
yiz" dedi.
Hacıoğlu, HÖH Genel 

Başkanı Lütfi Mestan'ı 
Bulgaristan Türkleriyle 
ilgili yürütmüş olduğu 
politikalardan dolayı 
desteklediklerini de 
sözlerine ekledi.
Balkan Türkleri Fede-

rasyonu Genel Başka-
nı Nedim Dönmez ise 
Bulgaristan'da birkaç 
gündür kara bulutlar 
dolaştığını, sorunların 
kan dökülmeden çözül-
mesi gerektiğini belirtti.
Törene katılanlar Tür-

kan Bebek Anıtı'na çi-
çek bıraktı.            AA

Lütfi Mestan 
görevden alındı

Sofya'da gerçekleştirilen HÖH Merkez Konseyi 
toplantısında partinin Genel Başkanı Lütfi Mestan 
partiden de ihraç edilerek görevden alındı. 

Partinin Onursal Başkanı Ahmet Doğan’ın 17 
Aralık’taki yeni 
yıl mesajında 
Genel Başkan 
Lütfi Mestan’ın 
Türkiye hava sa-
hasında düşürü-
len Rus uçağıyla 
ilgili parlamento-
da okuduğu bil-
diriyi gaf olarak 
nitelendirmişti. 

Mesajında ayrıca Türkiye’yi üstü kapalı eleştiren 
Ahmet Doğan, HÖH’nin değiştirilmesi değil yenilen-
mesi gerektiğini savunarak, değiştirilmesinin ‘komşu 
ülkelerin desteğiyle bile gerçekleştirilemeyeceğini’ 
söylüyor. 

Boyana'da düzenlenen toplam 166 üyeden 138 
üyenin yer aldığı toplantıda kararın hepbirlikte alın-
dığı belirtildi. 

HÖH'ün Mart ayında yapılması beklenen ulusal 
kongresine kadar yönetim başkanlık kurulu Çetin 
Kazak, Mustafa Karadayı ve Ruşen Riza tarafından 
yürütülecek. 

                                                    Kırcaali Haber

Sebahat NECİB
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Lütfi Mestan’dan sonra üç milletvekili daha HÖH’ten ayrıldı
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) Milletvekilleri 
Hüseyin Hafızov, Şabana-
li Ahmet ve Aydoğan Ali 
Momçilgrad (Mestanlı) 
meydanında düzenledik-
leri basın toplantısında 
Türk hava sahasını ihlal 
eden Rus uçağının dü-
şürülmesinde Türkiye’ye 
destek vermesi nedeniyle 
partinin onursal başkanı 
Ahmet Doğan tarafından 
başkanlıktan uzaklaş-
tırılan HÖH Eski Genel 
Başkanı Lütfi Mestan ile 
dayanışma içer isinde 
HÖH Meclis Grubu’ndan 
ayrılacaklarını duyurdular. 

Açıklamada bulunan 
Hafızov, “Boyana’da sa-
rayda alınan kararın son 
derece haksız ve yanlış 
olduğunu düşünüyoruz. 
Bu karar alınırken bizim 
seçmenlerimizin çıkarları 
göz önünde bulundurul-
madı. Lütfi Mestan’a karşı 
yapılanlar HÖH seçmen-
leri tarafından çok büyük 
bir siyasi hata olarak de-
ğerlendirildi. Bu partinin 
kuruluşunda belirlenen 
temel ilkeler doğrultusun-
da hareket etmeye devam 
edeceğiz. Biz, partinin 
ulusal konferansında se-

çilen Genel Başkanın izin-
de yürümeye devam ede-
ceğiz, çünkü seçmenlerin 
fikri alınmaksızın görevin-
den alındı” diye belirtti. 
Seçmenlerin kendilerine 
son yıllarda sadece HÖH 
Başkanı değil, HÖH Lide-
ri olarak kanıtlanan birinin 
nasıl görevden alındığını 
sorunca cevap vermekte 
zorlandıklarını paylaştı. 
Hafızov, bundan böyle 
bağımsız milletvekilleri 
olarak görevlerine devam 
edecekler ini kaydett i. 
Tüm HÖH milletvekille-

rinin seçmenlerin sesine 
kulak vermelerini umduk-
larını ifade eden Hafızov, 
“Olup bitene karşı tepkisiz 
kalınmaz. Bizler de parti 
içi diktatörlüğe karşı güç-
lü bir direnç göstermeden 
kalamayız. HÖH liberal 
ve demokratik bir partiy-
ken, son on yılda partinin, 
devletin, halkın çıkarları 
için emek veren onurlu 
üyelerine karşı onursuz 
davranışlarda bulunması 
çok derin bir çelişki do-
ğuruyor. Fakat bizim te-
mel tezimiz şu ki, bizler 

HÖH’ten ayrılıyoruz, çün-
kü Avrupa ve NATO’nun 
geleceği olduğunu düşü-
nüyoruz. Biz ülke olarak 
ancak AB ve NATO kon-
tekstinde gelişebileceği-
mize inanıyoruz. Bu ne-
denle biz gerek başkan 
olarak gerekse şimdiye 
kadar izlediği çizgiden 
dolayı da Lütfi Mestan’ı 
destekliyoruz. Biz partinin 
temelini kurduğu halkın 
yanında olma fikrini takip 
etmeye devam edeceğiz. 
Biz şu anda halkın yanın-
dayız ve etrafımızdaki bu 

insanların bizim takip etti-
ğimiz fikirleri desteklediği-
ni anlıyoruz” dedi. 

Yeni bir parti kurulma-
sından bahsetmek için 
erken olduğunu belirten 
Hafızov, “HÖH, manevi 
temelini kaybetti. Kanu-
nun üstünlüğü, AB de-
ğerleri, Bulgar ulusunun 
ve onu oluşturan tüm et-
nik grupların birliği öyle 
yüksek bir seviyede ol-
malı ki, gerçekten AB ve 
NATO çerçevesinde Bul-
garistan gelişebilsin. Belki 
de bizim partide parlak bir 
kariyerimiz olacaktı, fakat 
benim halkım ve seçme-
nimin çıkarları yararına 
olmayan bir kariyer sahibi 

olmak istemiyoruz. Bizim 
AB dışında bir geleceği-
miz yok. Bu kararı alma-
mız için kimse baskı yap-
madı. Biz Allah’tan başka 
kimseden korkmuyoruz. 
Ancak seçmenlerimize 
bağlı hareket ettiğimizi 
itiraf ediyorum. Aslında 
diğer HÖH milletvekil-
leri de bu kararın yanlış 
olduğunu biliyor ” diye 
ifade etti. Hıristiyanların 
Noel Yortusunu kutlayan 
Hafızov, tüm ulusun 2016 
yılının başarılı, mutlu, ba-
rış ve huzur dolu olmasını 
diledi. Tüm vatandaşların 
hak ve özgürlüklerini sa-
vunmaya devam edecek-
lerini belirtti. 

Bahri Ömer, HÖH Kırcaali 
İl başkanlığından istifa etti

HÖH Milletvekilleri Ay-
doğan Ali, Hüseyin Hafı-
zov, Şabanali Ahmet’ten 
sonra, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali İl Başkanı Bahri 
Ömer de İl başkanlığın-
dan ve partiden ayrılaca-
ğını açıkladı. 
Lütfi Mestan’ın yanında 

yer alan HÖH Kırcaali İl 
Başkanı Bahri Ömer, 
Kırcaali’de parti teşki-
latının kurucularından 
biri olduğunu belirterek, 
daha teşkilatı kurdukları 
zaman HÖH’ün davası-
na her hangi aykırı bir 
davranışta bulunuldu-
ğunda partiden uzak-
laşacağını söylediğini 
paylaştı. 
Bir gazetecinin soru-

su üzerine Bahri Ömer 
şunları söyledi: “Ben 
HÖH’ün kurucularından 
biriyim. Parti teşkilatını 
benim evimde kurduk. 
Her bir kurucu için da-
vamız belliydi-insanların 
hak ve özgürlüklerini sa-
vunmak. Daha o zaman 

bu davaya her hangi 
aykırı bir davranışta bu-
lunulduğunda partiden 
uzaklaşacağımı söyle-

dim. Bu oldu. Normal bir 
partide ne yapılmalıydı? 
Bir parti üyesi ile ilgili so-
run yaşandığı takdirde il-
gili teşkilat-yerel teşkilat, 
ilçe, il teşkilatları toplan-
tıya çağrılıyor ve bu konu 
ele alınıyor. O parti üye-
sine söz hakkı veriliyor. 
Ölüm cezasına çarptırı-
lan biri bile son bir söz 
hakkına sahip. Bu şekil-

de hareket edilemez. Bu 
durumda ise parti baş-
kanı söz konusu. Neden 
Merkez Konsey toplantı-

sına davet edilip dinlen-
medi. Beni de kimse ha-
berdar etmedi. Ben ise 
partinin arkasını yasladı-
ğı en büyük ve en önemli 
teşkilatın il başkanıyım. 
8 Ocak 1990 tarihinde 
kurduğumuz parti teşki-
latımızın davasına aykırı 
davranılıyor. İnsan hak 
ve özgürlükleri ihlal edil-
miş durumda. 

Totaliter partilerde bile 
sorun yaşanan üyeye 
cevap hakkı tanınıyor, 
son söz hakkı veriliyor. 
Şimdi o anın geldiğini 

söylüyorum. Ben insan 
hak ve özgürlüklerinin 
korunması davası uğru-
na çalışmak için hür biri-
yim. Ancak partiden ay-
rılıyorum. Ben böyle bir 
partide kalamam. HÖH 
partisinde dava diye bir 
şey kalmadı. Ben bunca 
yıl beş milletvekilliğinden 
beşini veya yedi ilçe baş-
kanlığından yedisinin de 
kazanılması karşılığın-
da sadece bir “Afferim” 
sözcüğünü duymak için 
il teşkilatının başkanlı-
ğını yapmadım. Evet, 
seçimlerin ne şekilde 
kazanıldığını biliyoruz, 
fakat insanlara hak ve 
özgürlüklerini koruya-
cağımıza dair söz ver-
dik. Ben HÖH Kırcaali İl 
Teşkilatından ayrılıp, İL 
Başkanı görevimden de 
istifa ediyorum”.
            Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesine, 
ikinci yıl “Çevre Dostu“ 

ödülü 
Art arda ikinci yıl Kırcaali Belediyesi “Çevre Dos-

tu “ödülü ile ödüllendirildi. Ödül, Belediye tarafın-
dan çevre günleri ve çevre kampanyalarına düzenli 
ve kapsamlı bir şekilde katılmasından kaynakla-
nıyor. Ödül Belediye Çevre Korunması Birimi’nde 
Başuzman Müh. Anjela Vasileva’ya takdim edildi. 

Haskovo (Hasköy) Bölge Çevre Koruma ve Su 
Müfettişliği, beş yıldır takdir belgeleri şeklinde 
“Çevre Dostu” ödülü ile iki belediye ve on okulu, 
anaokulları ve gönüllüleri çevrenin korunmasına 
ve yeni yetişenlerin çevre eğitimine katkılarından 
dolayı ödüllendiriyor. Ödüller, Çevre ve Su Ba-

kanlığı ve Bölge Çevre Koruma ve Su Müfettişliği 
tarafından düzenlenen kampanya, inisiyatif ve mü-
sabakalara aktif katılımın yanı sıra bölgede çocuk-
ların ekolojik kültürünün arttırılmasını hedefleyen 
yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler dolayısıyla da 
veriliyor. 

“Çevre Dostu” ödülü verilen okullar arasında Kır-
caali Petko Raçov Slaveykov Lisesi de bulunuyor.

Ödüllendirilenlere takdir belgelerinden başka 
duvar saatleri, 2016 takvimleri, bilgilendirme ve 
eğitim malzemeleri içeren paketler verildi. Ödül 
töreni sırasında Haskovo Bölge Çevre Koruma ve 
Su Müfettişliği tarafından yıl içinde gerçekleştirilen 
çevre girişimleri ve bilgilendirme ve eğitim faaliyet-
leri slayt gösterimi şeklinde tanıtıldı.

Ödül törenine katılan konuklar arasında okullar-
da çevre kulüpleri, çevre severler ve basın temsil-
cileri hazır bulundu.

Haskovo Bölge Çevre Koruma ve Su Müfettişliği 
Önleyici Faaliyetler Birimi Müdürü Müh. Lübomir 
Daynovski ve Haskovo Belediye Başkan Yardım-
cısı Milena Trendafilova “Çevre Dostu” ödülü veri-
lenlere tebriklerini sundu.

Resmiye MÜMÜN
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Necmi Ali: “AB 2016 Yılı Bütçesi’nin amacı 
vatandaşlara maksimum katma değer sağlamak”

Avrupa Birliği Parla-
mentosu Avrupa Liberal 
ve Demokratlar İt t ifa-
kı (ALDE) Grubu Üyesi 
Milletvekili Necmi Ali’nin 
ifadelerine göre Avrupa 
Birliği’nin (AB) gelecek 
yıla ilişkin bütçesi istih-
dam, üretim ve girişimcilik 
olan temel öncelikler doğ-
rultusunda hazırlanmıştır. 
Necmi Ali’nin kesin görü-
şüne göre Avrupa Parla-
mentosu (AP) eski borç-
ların azaltılması yönünde 
sıkı çalışmalar yürütmeli. 
Borçların 2016 yılının 
sonuna doğru 2 milyar 
avroya kadar azaltılması 
beklentisi içerisindeler. 
Necmi Ali, 2016 Yılı Mali 
Çerçevenin maliyeti 155 
milyar avroya ulaşan mali 
yükümlülükler için bütçe 
kredileri ve 143, 9 milyar 
avro maliyetinde ödeme-
ler için kredi giderleri ön-
gördüğünü belirtti. 

AP Milletvekili, “Bütçe 
projesinin ilk hali Avru-
pa Konseyi tarafından 
düzeltildi ve öngörülen 
kaynakların çoğu önemli 
ölçüde kısıtlandı. Konsey 
tarafından önerilen bütçe 
varyantı Parlamento, Büt-
çe Komisyonu tarafından 

görüşüldü ve çoğu kısıtla-
malar kaldırılma yönünde 
düzeltildi, hatta Komisyon 
tarafından yapılan ilk öne-
rileri fazlalaştırdık. Siyasi 
önceliklerin uygulanması 
konusunda Komisyon ta-
rafından önerilen bütçe 
projesine kıyasla daha iyi 
bir bütçe hazırlamayı ba-
şardık. Hemen hemen 70 
milyar avro tutarında büt-
çenin ana kısmını, eko-
nomik büyüme, istihdam 
ve rekabet edebilirliğe 
destek yardımına ilişkin 
yükümlülükler oluşturuyor. 
Tarım sektörünü de kap-
sayan doğal kaynakların 
sürdürülebilir gelişimine 
yönelik 62,5 milyar avroya 

yakın kaynaklar yönlendi-
riliyor. Güvenlik, vatan-
daşlık ve küresel Avrupa 
için daha az miktarda 
kaynak ayrıldı, fakat mül-
teci krizi ve mülteci dalga-
sından kaynaklanan yeni 
durum göze alınarak bu 
kalemde yüzde artışı en 
yüksek oranda. Esneklik 
Enstrümanı çerçevesinde 
1,5 milyar avro tutarında 
bir kaynağın seferber edil-
mesiyle insani yardım, 
bilimsel araştırmalar ve 
yeniliklere ilişkin Horizon 
2020 Programı, küçük ve 
orta ölçekli işletmeler ve 
eğitim, öğretim, gençlik 
ve spora ilişkin Eras-
mus+ Programı için daha 

fazla kaynak sağlanıyor. 
Gençlik istihdamı, üzerine 
vurgu yapılarak geliştiril-
meye devam edecek, ko-
nuya ilişkin özel bir bölüm 
mevcut. Çünkü gençlik is-
tihdamı, gerek Parlamen-
to, gerek Konsey gerekse 
Komisyon olarak her üç 
organ tarafından da en 
yüksek derecede payla-
şılan bir siyasi önceliktir” 
diye kaydetti. 

Necmi Ali’nin ifadele-

rine göre Avrupa Parla-
mentosu, AB vatandaş-
larına maksimum katma 
değer sağlanmasına im-
kan verecek sonuçlara 
yönlendirilmiş bir bütçeyi 
uygulama çabası içerisi-
ne girmelidir. Necmi Ali, 
“Bu bağlamda Çok Yıllı 
Mali Çerçeveyi gözden 
geçirme çalışması değil 
de, komple yeniden de-
ğerlendirme çalışması 
yapılacağını düşünüyo-

rum. Genelde 7 yıllı olan 
Mali Çerçevenin 3.yılda 
gözden geçirilerek, 5 yıllı 
olması fikri mevcut” diye 
ifade etti. 

Bulgaristan’da Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nden 
(HÖH) seçilen AP millet-
vekili, bu yönde tartışma-
lara artık başlanıldığını 
belirterek, yeni mekaniz-
maların gelecek yıl içeri-
sinde uygulamaya girece-
ği tahmininde bulundu.

Başmüftü:"Biz insanlardaki iyi 
ahlakı inşa etmekle görevliyiz"
Başmüftü Dr. Musta-

fa Hacı, “Beraber daha 
fazlasını yapabiliriz” slo-
ganıyla Başmüftülük ça-
lışanları için düzenlenen 
III. Milli seminer konuş-
masında: “Peygamberi-
mizin verdiği örneğe göre 
biz Müftülük çalışanları in-

sanlaradaki iyi ahlâkı inşa 
etmekle görevliyiz. Dine 
hizmet etmek herkesin 
taşıyabileceği bir sorum-
luluk değildir. Başmüftü-
lük olarak faaliyetlerimiz-
de kendimizden en iyisini 
vermeli ve amacımız sa-
dece Allah’ın rizasını ka-
zanmak olmalı” dedi.

Seminer Kırcali Bölge 
Müftülüğü ile Mestanlı 
İmam Hatip Lisesi’nin ev-
sahipliğinde gerçekleşti. 
Toplantıya bütün bölge 
müftüleri, başmüftülük 
çalışanları ile bölge müf-
tülüklerinde çalışan idari 
görevliler de katıldılar.

Başmüftü: “Globalleşen 
dünyada her gün çözüm 
üretmemiz gereken yeni 
sorunlar çıkmaktadır ” 
dedi. Başmüftünün ifade-
sine göre toplantının ger-
çekleştiği yer tesadüfen 
seçilmemiştir. Mestanlı 
şehrindeki İmam Hatip 
Lisesi, bölgedeki İslâm 

dinin eğitim merkezidir. 
Mestanlı İmam Hatip Li-
sesi ahlâklı ve yararlı 
müslümanlara eğitim hiz-
meti sunmayı kendisine 
ilke olarak benimsemiştir. 

Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı şu sözlere vurgu 
yaptı: “Din hizmeti alanın-

da biriken yılların tecrü-
besi bize, bireysel olarak 
yapılan faaliyetlerin etkili 
olmadığını açıkça göste-
riyor. Başmüftülüğün ger-
çekleştirdiği faaliyetlerin 
özellikleri, başmüftülük 
sisteminde çalışan gö-
revlilerin hizmet alanın-
da hep beraber hizmet 
etmelerinin gerektiğini 
göster iyor. Başmüftü, 
geçmişi anımsatarak de-
mokrasinin ilk yıllarında o 
zamanki din görevlilerin 
birlikte ekip olarak çalışa-
madıklarını fakat bugün 
Başmüftülüğün bu amacı 
gerçekleştirdiğini söyledi. 
Bundan sonra Başmüftü-
lük, hizmetlerinin kalitesi-
ni artırmaya çalışılmalıdır 
dedi.

Başmüftü: “On yıl önce 
bütün Başmüftülük perso-
nelini bir araya toplayaca-
ğımızı söyleseydik belkide 
bize inanmayacaklardı. 
Fakat bugün bu bir ger-

çektir, bu sadece tek bir 
kişinin çabası ile değil siz-
lerin herbirinizin sayesin-
de gerçekleşti” dedi. 

Yüksek İslâm Şura Baş-
kanı Vedat S. Ahmed: 
“Bu tarz toplantılar artık 
birer gelenek ve düşünü-
yoruz ki Başmüftülük için 

bir temel teşkil etmekte-
dir. Bu toplantılar bizlere 
farklı bölgelerde hizmet 
sunan meslektaşlarımı-
zın sorunlarına duyarlı 
olmamızı ayrıca hep be-
raber etkili ve uzun va-
deli çözümler bulmamıza 
yardımcı oluyorlar” dedi. 
Şura Başkanı’nın sözle-
rine göre, Başmüftülüğün 
ve bütün Müslümanların 
sorunlarına duyarlı olma-
mız gerekir. Biz sıcakta-
yız rahatız düşüncesiyle 
hayatımız idame ettirir ve 
muhtac olanlara yardım 
elimizi uzatmasak zaman-
la bu sıcaklığı ve rahatlığı 
kaybedebiliriz.

Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmed, semi-
nere katılanlara Kırcaali 
Bölge Müftülüğü’nün fali-
yetlerini ve diğer din men-
suplarının temsilcileriyle 
olan dialoğu örnek olarak 
gösterdi.

              Kırcaali Haber

Ardino’da afiş hazırlama yarışmasında 
derece alanlar ödüllendirildi

Bu yıl beşinci kez Gor-
na Arda Baraj Sistemi’ni 
tasarlama, kurma ve dev-
reye sokmakla yüküm-
lü Gorna (Yukarı) Arda 
Hidroenerji Şirketi tara-

fından Ardino İlçesi’nde 
öğrencilere yönelik afiş 
hazır lama yar ışması 
düzenlendi. Çocuklar, 
“Rodoplara Hoşgeldiniz. 
Sılamın Zenginlikler i” 
konusunda yaratıcılık ve 
hayal gücünü sergilediler. 
Daha Öncede olduğu gibi 
yarışmaya yoğun olarak 
katılan çocuklar, eserleri-
ni yaratırken büyük hayal 
gücüne sahip olduklarını 
gösterdi. Yarışmaya Ardi-
no İlçesi okullarından 80 
civarında çocuk 65’i aşkın 
özgün afişle katıldı. Şirket 

tarafından oluşturulan bir 
jüri 17 eseri değerlendirdi. 

Üç yaş kategorisinde bi-
rinci yerleri Ardino Vasil 
Levski Lisesi 8.sınıf öğ-
renci Mitko Kisöv, 6.sınıf-

tan Valeriya 
İvanova ve 
2 . s ın ı f t an 
Emre Bekir, 
B o r ov i t s a 
(Çamdere) 
Okulu’nda 
1. s ın ı f t an 
B a y r a m 
S e l i m  ve 
2 . s ın ı f t an 
Fikret Meh-

medov ve 
Gorno Prahovo (Tosçalı) 
Sveti Sveti Kiril ve Meto-
diy İlköğretim Okulu’nda 
7.sınıf öğrencisi Meriyan 
Esadova kazandılar. 

İkinci yerleri Borovit-
sa Anton Semyonoviç 
Makarenko İlköğretim 
Okulu’nda 8.sınıf Sali 
Hayrula, Jıltuşa (Sarıkız) 
Otets Paisiy İlköğretim 
Okulu’nda 7.sınıftan Yo-
ana Pavlova ve Ardino 
Vasil Levski Lisesi’nde 
2.sınıf öğrencileri Pınar 
Mümün aldılar. Üçüncü 

yere Ardino Vasil Levski 
Lisesi’nde 10.sınıf Sonya 
Simova ve 2.sınıf Semir 
Halilov, Borovitsa İlköğre-
tim Okulu’nda 6.sınıf Elif 
Mehmedova dizildiler. 

Afişlerin edebi değerleri 
ve taşıdıkları vatansever 
ruhundan etkilenen jüri 
bu yıl yaratıcılık, özgün-
lük, kolektif çalışma ve 
aile soyu ile ilgili tarihsel 
bellek için altı özel ödül de 
sundu. 

Yarışmada dereceye 
girenlerin isimleri Ardi-
no Rodopska İskra Halk 
Toplum Merkezi’nde 11 
Aralık ’ ta düzenlenen 
ödül töreninde açıklandı. 
Ödüller, Gorna Arda Hid-
roenerji Şirketi’nin tem-
silcisi tarafından Ardino 
Belediyesi Eğitim, Kültür 
ve Spor Birimi Müdürü 
Bahar Recebov’un huzu-
runda sunuldu. Ödül tö-
reninden sonra gelenek 
üzere yarışmanın tüm 
katılımcılarına Kırcaali 
Drama Tiyatrosu oyuncu-
ları, “Noel Hediyesi” isimli 
çocuk oyununu sergiledi.

              Güner ŞÜKRÜ
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