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Müh. Hasan Azis
Kırcaali Belediye 

Başkanı

Tüm Kırcaalililerin Yeni 2012 
yılını kutlar, sağlık ve mutluluklar 

dilerim.

Инж. Хасан Азис
Кмет на Община 

Кърджали

ЧЕСТИТА НОВАТА 2012 ГОДИНА

www.dps.bg

HÖH/DPS
Kırcaali İl ve İlçe 

Teşkilatı 

Yeni 2012 yılınızı tebrik eder 
hayırlara vesile olmasını dileriz. Nice 

nice mutlu yıllar!

Областен и Общински Съвет на ДПС-
Кърджали

ЧЕСТИТА НОВАТА 2012 ГОДИНА

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN!
2012 yılının sağlık, mutluluk, 
başarı ve bol kazanç 

getirmesi dilekleriyle. 
Neşe dolu yıllar! 

           Kırcaali Haber Gazetesi Ekibi 
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1912 yılında patlak veren Birinci Balkan 
Savaşından 1985 yılına kadar belli aralık-
larla Bulgar siyasetçilerin yarattığı ve ger-
çekleştirdiği kitlesel “gönüllü” ve zorunlu 
Bulgarlaştırma hareketleriyle 1877’de baş-
layan göçler, birbirine bağlıdır. 

 Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta  evinize gelmesini istiyorsanız her 

ayın 15’ine kadar en yakın postanede 
 Abone Olabilirsiniz!  

Abone Katalog Numarası: 2454

Yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi
Geçen hafta Çarşamba 

günü “Ardastroy” restora-
nında düzenelenen 2011 
Yılı Kırcaali Belediyesi-
nin En Başarılı Sporcu-
su ödül töreninde kano 
kayak sporcuları Mari-
yan Dimitrov ve Dimitır 
İvanov, yılın en başarılı 
sporcuları seçildiler. Ge-
çen yıl da kano kayak 
sporcusu Mariyan Dimit-
rov Kırcaali’ni en başarılı 
sporcusu seçilmişti. Ödül 
törenine, Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis ve Belediye Başkan 
Yardımcısı Elisaveta Ke-
hayova, birçok sporcu, 
spor kulüpleri temsilcileri, 
Kırcaali Meclis Üyeleri ve 
Kırcaali Belediyesi tem-
silcileri katıldılar. Kırcaali 
Belediyesinin düzenledi-
ği ve spor kulüpleri baş-
kanları, Kırcaali Belediye 
Meclisi Gençlik, Spor ve 
Turizm Komisyonu üyele-
ri ile spor yazarlarının da 
katıldığı ve internet aracı-
lığıyla yapılan anket so-
nucu Yılın En Başarılı On 
Sporcusu ile çeşitli spor 
dallarında yüksek başa-
rılar gösteren 13 sporcu 

ödüle layık görüldü. Ödül 
töreninde dereceye gi-
ren sporcular, Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ve Belediye 
Başkan Yardımcısı Elisa-
veta Kehayova tarafından 
plaket ve takdir belgeleri 
aldılar. 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis 
konuşmasında, yılın en 
başarılı sporcularını teb-
rik etti ve ileride daha 
büyük başarı lar ı lara 

imza atmalarını diledi. 
Sayın Azis, önümüzde-
ki yıl Kırcaali Belediye-
si tarafından sporcu ve 
spor kulüplerini, maddi 
ve manevi açıdan daha 
fazla desteklenmesine 
gayrek göstereceğini be-
lirtti. Başkan Aziz, birey-
sel spor dallarının yanı 
sıra, öğrenci ve gençler 
arasında kitle sporun da 
yaygınlaştırılmasının çok 
önemli olduğunu vurgu-
ladı. 

Kırcaali’nin en başarılı 
on sporcu sıralamasında 
plaj voleybolcusu Neven 
Neşev ile jet ski sporcusu 
Nikolay Surkov-Niksi ikin-
ci ve üçüncü sırada yer 
aldılar. Onların ardına ge-
len genç güreşçi Serkan 
Ali, boksçu Neli Uzuno-
va, motosiklet yarışçları 
Angel İvanov ile Nikolay 
Martinov-Surviver, su 
topu sporcusu Desislava 
Petkova, Arda Futbol Ku-
lübünün golcusu Ahmet 

Osman ve Arda-Unikum 
Kulübünün su topu oyun-
cusu Cem Şerif sıralama-
da dereceye girdiler. 

Düzenlenen ödül töre-
ninde bu yıl ilk kez öğren-
ci yarışlarında, ulusal ve 
uluslararası turnuvalarda 
başarılar göstermiş ço-
cuk ve gençler de Kırca-
ali Belediyesi tarafından 
ödüllendirildi. Genç spor-
culardan Arda-Unikum 
Kulübünün kalecisi Cem 
Şerif, “En Başarılı Öğren-
ci Sporcusu”, voleybolcu 
Krasimir Georgiev ise “En 
Başarılı Genç Sporcu” 
olarak ilan edildiler. 

En başarılı on sporcuyu 
belirleme anketine katı-
lanlar en başarılı antenör 
olarak kano kayak antre-
nörü Yanko Mandaciev’i 
seçtiler. Bu yıl ilk defa 
Beden Eğitimi ve Spor 
Bakanı Svilen Neykov 
tarafından çocuklar ve 
gençler arasında sporun 

popularize edilmesine en 
büyük katkıda bulunan 
antrenörün ödüllendiril-
mesi girişiminde bulunul-
du. Bu kategorideki ödül, 
Velahtin Veli’nin başkan 
olduğu Stremtsi Krepost 
Güreş Kulübü antrenö-
rü Aydın Rufat’a verildi. 
2005 yılından beri ku-
lübün antrenörlüğünü 
yapan Aydın Rufat’ın ye-
tiştirdiği ve sıralamada 
dördüncü sırada yer alan 
sporcu belirlenen Serkan 
Ali’den başka, 7. sınıf öğ-
rencisi Tasim Hüseyin de, 
“En Başarılı Genç Spor-
cu” sıralamasında ikinci 
oldu. 

Kırcaali Haber’in ilk du-
yurduğu aşihara karate 
dalında Avrupa’da ikinci 
olan Ayhan Salim’e ve 
Engelliler Kulübünden 
bilek güreşi yarışmacısı 
Boris Lübenov’a Kırca-
ali Belediyesi tarafından 
özel ödüller sunuldu. 
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Bulgaristan Türklerinin 1984-1989 Eritme Politikasına Karşı Direnişi
Bulgar İstihbaratı, bir ra-

porunda (18 Ocak 1988) 
Türk Kurtuluş Örgütü ve 
asimilasyona karşı çıkan 
bazı Türklerin faaliyetle-
riyle ilgili dikkat çekici bir 
değerlendirme yapmak-
tadır: “Bu soruşturmayla 
olduğu gibi, soya dönüşe 
karşı mücadele etmek 
amacıyla 1984  yılından 
itibaren ortaya çıkan 28 
gizli grubu ve birliği devre 
dışı bırakmak için İstihba-
ratımızın 6. Dairesinde 
yürütülen çalışmaları-
mızla da, gruplar halinde 
organize edilmiş yıkıcı 
faaliyetlerin kapsamının 
ve içinde yer alan kişi-
lerin etki alanının sürekli 
olarak genişlediği tespit 
edilmiştir. Bu yasadışı ya-
pıların çoğu, var olan gizli 
milliyetçi grupların teme-
linde ortaya çıkmışlardır. 
Genellikle bu gruplar, 
[Bulgar] isimlerini geri al-
makla ilgili yürütülen ça-
lışmalarla aynı döneme 
denk gelmektedirler.”
Muhammet Hüseyinov 

(Uzunkış), Ocak 1985’te 
Uzun Kış Derneği’ni kur-
muştur. Bu oluşumun 
amacı, asimilasyona 
karşı mücadele etmektir. 
İsim değiştirme sırasında 
ayaklanan ve şehit veren 
Kırcali’ye bağlı, Benkovs-
ki (Killi) köyünde doğan 
Uzunkış’ın örgütü, Bur-
gaz merkezli olup 300 
üyesi vardır. Soruşturma 
100 kişiyi kapsamaktadır. 
Sivil toplum örgütünün 
amacı, barışçıl yöntem-
lerle Türklerin haklarını 
aramak olmasına rağmen 
9 kişi mahkûm edilmiştir. 
Derneğin kurucusu M. 
Hüseyinov’a (Uzunkış) 49 
yıl hapis ve 3 yıl sürgün 
cezası verilmiştir. 
40 kişilik  Benkovski 

Grubu da Mart 1985’te 
oluşturulur. Derneğin 
amacı, asimilasyona 
karşı mücadele verecek 
güçlü bir organizasyona 
dönüşmektir. 
Tüzük ve program ha-

zırlayan kurucu ve üye-
lerden 8’i hapis cezasına 
çarptırılır, 16’sı da Belene 
Adası’na gönderilir. Her 
iki grubun faaliyeti, 1986 
yılındaki tutuklamalarla 
sona erer. 
İçişleri Bakanı D. Sto-

yanov tarafından verilen 

bilgiye göre (19 Ekim 
1987) Razgrad bölgesin-
de Mayıs 1985’ten önce 
kurulan iki Türk derne-
ğinin üyeleri tutuklanmış 
ve soruşturma başla-
tılmıştır. Türk Kurtuluş 
Hareketi ve Kuzeydoğu 
Bulgaristan Müslüman-

Türk Dayanışma Derne-
ği adlı organizasyonların 
başında Hlebarovo [Tor-
lak] kasabasından iki 
kardeş bulunmaktadır. 
Polis raporlarına göre 1 
Mayıs 1985 arefesinde 
dağıtılan bildiriler, yalnız 
Razgrad ve Hlebarovo 
civarında değil, Kuzey 
Doğu Bulgaristan’ın bazı 
bölgelerine de ulaştırıl-
mıştır.
Başında Hlebarovolu iki 

kardeşin bulunduğu Türk 
Kurtuluş Hareketi ve Ku-
zeydoğu Bulgar istan 
Müslüman-Türk Dayanış-
ma Derneği isimli grup-
ların en önemli amacı, 
asimilasyon sürecini en-
gellemek, Bulgaristan’ın 
bu konudaki iç ve dış si-
yasetini etkisiz hale ge-
tirmektir. Bu doğrultuda 
asimilasyonla ilgili siyasi 
ve sosyal nitelikli bilgiler 
toplanmaktadır. Örneğin 
dernek üyeleri, asimilas-
yon çerçevesinde ceza-
evine, Belene Kampı’na, 
Bulgar köylerine sürgü-
ne gönderilen Türklerin 
listesini oluşturmuş ve 
Türklere verilmiş cezaları 
öngören farklı kararların 
fotokopilerini sağlayarak 
bazı Batı yayın organları 
ile insan hakları örgütle-
rine ulaştırmaya gayret 
göstermiştir.
Kuzeydoğu Bulga -

ristan Müslüman-Türk 
Dayanışma Derneği 
üyesi 19 yaşındaki bir 
genç, Türklere yönelik 

zulümlerle ilgili bilgiler 
toplayarak, Türkiye’nin 
Bulgaristan’daki Elçilik ve 
Konsolosluklarına, BBC 
radyosuna iletmiştir.
T ü r k  K u r t u l u ş 

Hareketi’nin Şumnu şu-
besinde de geniş bir 
faaliyet gösterdiği polis 

tutanaklarından anlaşıl-
maktadır. 18 Ocak 1988 
tarihine ait bir istihbarat 
raporunda Razgrad ve 
Şumnu derneklerinden 
söz edilmekte ve yalnız 
Şumnu bölgesinde 20 
grubun kurulduğu konu-
sunda bilgi verilmekte-
dir. 
Raporlardan Razgrad, 

Ruse [Rusçuk] ve Pa-
zarcik bölgelerinden 28 
kişinin Türk Kurtuluş Ha-
reketi ve  Kuzeydoğu Bul-
garistan Müslüman-Türk 
Dayanışma Derneği ile 
olan bağlantıları nedeniy-
le tutuklanıp sorgulandık-
ları anlaşılmaktadır. Ra-
pora göre Türk Kurtuluş 
Hareketi, Ağustos ayında 
Türklerin milli duygularını 
yükseltmek amacıyla bil-
diri dağıtmaktadır.
Büyük ihtimalle der-

neklerin faaliyetinden 
haberdar olan 17 kişilik 
bir grup, Todor İkonomo-
vo [Mahmuzlu] köyünde 
kendi birliğini kurmuştur. 
18 Ocak 1988 tarihine 
ait bir rapora göre 1985 
yılının Temmuz-Ağustos 
aylarında oluşturulan ve 
Türk Kurtuluş Birliği adı-
nı taşıyan bu sivil toplum 
örgütünün başkanı Yosev 
Sandev’dır. 1985 yılının 
7-8 Ekim gecesi Razgrad, 
Silistre, Tolbuhin, Şumnu 
ve Varna illerinde birlik 
adına dağıtılan, üzerinde 
ay ve yıldızın bulunduğu 
bildirilerden 300 kadarı 
polisin eline geçmiştir. 

Şiir şeklinde yazılan bu 
bildirilerle halka, 26 Ekim 
için iş bırakma eylemi 
çağrısı yapılmıştır.
1985 yılının or tası-

na doğru gazeteci Ha-
lim Pasajov tarafından 
Sofya’da da gizli bir grup 
kurularak Türk halkına 

yönelik bir sesleniş ha-
zırlanır. Bu seslenişte, 
Bulgaristan’daki Türkle-
rin edebi Türkçe konuş-
maları, çocuklarını Türk 
bilinciyle yetiştirmeleri, 
rejime yardım etmemele-
ri, az çalışıp farklı iş sa-
botajlarıyla rejime engel 
oluşturmaları konusunda 
çağrı yapılmaktadır. Grup 
bu seslenişini, yaklaşık 3 
000 bildiri şeklinde dağı-
tır.
15 Eylül 1985’te ise öğ-

retmen Demir Davidov, 
gene Şumnu’ya bağlı Pet 
Mogili [Beştepe] köyünde  
Türk Kurtuluş Örgütünü 
kurarak asimilasyona 
karşı gizli bir direniş baş-
latmaktadır.
T ü r k  K u r t u l u ş 

Örgütü’nün 43 üyesi 
Şumnu, 6’sı Tolbuhin (bu-

günkü Dobriç), 2’si Silist-
re ve 1’i Varna bölgesin-
den olmak üzere toplam 
52 “üyesi ve yardımcısı” 
bulunmaktadır. Rapor-
lardan, oluşumun bildiri 
dağıtma faaliyetlerinin 
Nisan 1987 tarihinde de 
devam ettiği anlaşılmak-
tadır.
Tolbuhin ve Varna böl-

gelerinde ikamet eden bir 
grup Türk de asimilasyo-
na karşı mücadele etmek 
için Haziran 1985’te kendi 
derneğini oluşturmuştur. 
Grubun başında, herkes 
tarafından büyük saygı 
gören, Tolbuhin’de bir 
meslek lisesinde çalışan, 
öğretmen Necmettin Hak 
vardır. Kendisi,  Türk Milli 
Partisi veya  Bulgaristan 
Türklerinin Kurtuluş Parti-
si adını verdiği oluşumun 
programını hazırlamıştır. 
Bu oluşumun kurulma-
sında yer alan 2 kişi ara-
cılığıyla Necmettin Hak’la 
tanıştıktan bir süre sonra 
programı görebilen Ah-
met Doğan, kısa sürede 
program içeriği ile oluşu-
mun adını değiştirerek ve 
birkaç kişinin desteğini de 
alarak Necmettin Hak’ın 
yerine 8 Aralık’ta Bulga-
ristan Türk Milli Kurtuluş 
Hareketi’nin başına geç-
miştir.
Bulgaristan Türk Mil-

li Kurtuluş Hareketi’nin 
faaliyetleri, önceki der-
neklerin çalışmalarını 
tekrarlamaktadır. Amaç 
aynıdır ve bu amaca yö-
nelik çalışmalar birbirle-
rine çok benzemektedir. 
Soruşturmalar sırasında 
kayda alınan sorgu tuta-
naklarından da anlaşıldı-
ğı gibi, Bulgaristan Türk 
Milli Kurtuluş Hareketi, 
üyeleri aracılığıyla 29 
Mart 1986’da ilk defa ha-

reketin programını bazı 
bölgelere dağıtmaktadır, 
31 Mayıs 1986’da ise 
Varna ve Tolbuhin İllerin-
de yerel seçimleri boykot 
çağrısında bulunulduğu 
ikinci ve son bildiri dağı-
tımı gerçekleşmektedir.
Haziran başında ise 

Ahmet Doğan da dâhil 
olmak üzere Bulgaris-
tan Türk Milli Kurtuluş 
Hareketi’nin kilit isimleri 
tutuklanmış ve soruştur-
ma başlatılmıştır.
1987 yılının ikinci yarı-

sı, Bulgaristan Türkleri-
nin gizli mücadelesinin 
yoğunlaştığı ve giderek 
bilinçli bir hal aldığı dö-
nem olarak görülebilir. 
1988 yılının Ocak ve Şu-
bat aylarında Sofya’ya, 
Türklerin yaşadığı tüm 
bölgelerden İstihbarat 
raporları iletilmektedir. 
Bunlara göre artık Türk 
halkında bir uyanma his-
sedilmekte, her yerde 
dernek ve örgüt kurul-
makta, rahatça Türkçe 
konuşulmakta, Müslüman 
Türk gelenekleri yeniden 
yaşamın bir parçası hali-
ne gelmekte, asimilasyon 
çerçevesinde yaptırılmak 
istenen zorunlu uygu-
lamalar halk tarafından 
reddedilerek yerine ge-
tirilmemektedir. Ama her 
zamanki gibi Bulgar İstih-
baratı, gerçekleri görmek 
yerine halk arasındaki 
canlanmayı işaret eden 
olayları, “Türkiye’nin soya 
dönüş politikasına karşı 
yürüttüğü kışkırtıcı faa-
liyetler” şeklinde değer-
lendirmektedir. Hükümet 
de, buna benzer asılsız 
suçlamalarla Bulgarların 
desteğini almaya çalış-
maktadır.

Geçen sayıdan devamı

Devamı gelecek sayıda
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Dostlar Sanat Grubu, engelli çocukları 
ve Huzurevi sakinlerini sevindirdi

Bu yıl da Dostlar Sa-
nat Grubu, Noel Bayra-
mı dolayısıyla Nadejda 
Engelli Çocuklar Günlük 
Merkezindeki çocukları 
ve Huzurevindeki yaşlı-
ları özel olarak sunduk-
ları temsillerle sevindir-
diler. İlk önce şair ve 
ressam Bojidara Ange-
lova, Masal Abla rolüne 
girerek, engelli çocukla-
ra kendi yazdığı beyaz 
kar tanesi, küçük şair, 
küçük ressam ve küçük 
müzisyen için masalla-
rı anlatarak, doğaçlama 
ile sahnelendirdi. Boji-
dara, çocukların neşe-
sini kar taneleri vere-
rek, yanaklarına kalp 
çizerek, artırdı. Çocuk-

lara sürpriz olarak, Noel 
Baba rolünü oynayan 
Plovdiv Üniversitesi-
nin “Tiyatro Oyuncu-
luk Ustalığı” Bölümün-
de 1.sınıfta öğrencisi 
Mustafa İsmail-TEO 
ve Snejanka rolündeki 
Sibel Azisova, kapıdan 
girdiler. Noel Baba, 
Snejanka’nın yardımıyla 
velilerin aldığı hediyele-
ri çocuklara bir bir sun-
du ve ayrıca yaşlılara 
da Kırcaali Belediyesi 
tarafından sağlanan 
hediyeleri verdi. Dostlar 
Grubu, Nadejda Günlük 
Merkezinde bulunan 
tüm engelli çocukları, 
yaşlıları ve görevlileri 
sahneye davet ederek, 
hep beraber oynadıkları 
danslarla eğlendirdi. 

Daha sonra Dostlar 
Grubu, Huzurevindeki 
yaşlıları da ziyaret ede-
rek, şiirli, şarkılı prog-

ram sundu. Gitarlarıyla 
Bojidara Angelova ve 
TEO, Sibel Azisova ile 
hep beraber, Bobi’nin 

şiirlerinden örnekler 
okuyup, Bulgar halk tür-
küleri ve Noel şarkıları 
söylediler. Programda 
bir Türkçe şarkının da 
okunması dikkatleri 
çekti. 
Dostlar Grubu, “Petko 

Slaveykov” Lisesi 2.sınıf 
öğrencilerinin gönder-
dikleri kart postallarını  
dağıttıktan sonra, getir-

dikleri tatlılarla yaşlıları 
sevindirdiler. 
Dostlar Grubu’ndan 

sonra Huzurevi sakin-
lerini Noel dolayısıy-
la “Obedinenie” Halk 
Toplum Merkezinden, 
“Dimitır Macarov” Trak-
ya Derneğinden ve Kır-
caali Belediyesi Kültür 
Merkezinden amatör 
sanatçı grupları sun-
dukları şarkılarla, tür-
külerle ve tiyatro gös-
terisiyle selamladılar. 
Bojidara Angelova, 

“Bu yıl da Dostlar Sa-
nat Grubu olarak, yöne-
ticimiz tiyatro oyuncusu 
Kamil Topçu’nun bir 
süre şehirde olmaması-
na rağmen, Noel prog-
ramı hazırlayıp, gerek 
engelli çocukları, gerek 
yaşlı insanları bir neb-
ze sevindirdiğimiz için 
mutluluk duyuyoruz. 
Gelecek yıllarda da bu 
güzel girişimi devam et-
tirip, gelenek haline ge-
tirmek istiyoruz” diyerek 
sevincini paylaştı.

Momçilgrad ve Bornova 
Belediye Başkanları kardeşlik 

protokolü imzaladılar
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Akif Akif 

ve Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Ok-
yaysındır İzmir’de işbirliği sözleşmesi imzaladılar. 
İmzalama töreni 2010 yılında iki belediyenin yerel 
meclislerinin kardeş olma kararını almasından son-
ra gerçek oldu. Bornova Belediyesi, Bulgaristan’a 
komşu ülke Türkiye’de hızlı gelişen belediyelerden 
biridir. Belediyenin nüfusu 400 000 kişi, onların yarısı 
Bulgaristan’dan göçmenlerdir, birkaç bin insan ise 

Momçilgrad kasabasından göç etmişlerdir. 
Akif Akif olayı, “İki belediyenin işbirliği karşılıklı çı-

kar içerisinde özellikle ekonomi, özel olarak tarım ve 
de turizm alanlarında gelişmesini bekliyoruz” diye 
yorumladı. Momçilgrad Belediye Başkanı, iki bele-
diyenin iyi uygulamalar deneyimini paylaşmalarını 
umuyor. 

                                                    Kırcaali Haber

İçimizdeki yangın söndü mü?

Yıllardan 1984. Ey-
lül ayının ikinci yarısı. 
Köyden şehire dönü-
yordum arabamla. 
Anne ve babam ora-
da oturduklarından, 
Cumartesi ve Pazar 
günleri gidip dolaşı-
yordum onları. Orta-
lık sakin. Ağaçlarda 
sarıya çalan yaprak-
lar çok nadirdi.
Yolda gidip durur-

ken, arabanın önüne 
biri atladı. Durdum. 
Takım elbiseli, kravat-
lı, narin yapılı, uzun-
ca boylu biriydi. Sola 
geçti. Yanıma geldi. 
Açık camdan içeri bir 
göz attı. Bizde de kel-
le kulak yerinde, on-
dan az değildik. Biraz 
şaşırdı. Diyeceğini 

hemen söyleyemedi. 
Yutkunarak:
“Bir yerlerde yangın 

var mı?“ diye sordu.
“Yangına rastla-

madık. Duman filan 
yükselmiyor ortalıkta“ 
cevabını verdim.
Yan tarafa çekildi. 

Biz de çam ormanı-
nı yararak yolumuza 
devam ettik.
Ben hemen mese-

leyi çaktım. Sivil po-
lis nabız yokluyordu. 
Kimbilir nekadar ara-
ba durdurdu, yolcu-
lara neler sordu. Kış 
ortası çıkacak yangı-
nın tabanını hazırlı-
yor, diye düşündüm. 
İçime bir ateş düştü. 
Bağrım yandı. Za-
ten daha sonraki 
aylarda böyle nabız 
yoklamalar kendini 
gösterdi buralarda. 
Gelip köydeki birki 
evin penceresinde 
gece yarısı birile-
ri görünür, insanları 
korkutur, kaçıp gider-
di. Ayni hadise ertesi 
akşam komşu köyde 
tekrar ederdi. Vuku 
polise intikal olunur. 

Netice alınmaz. De-
mek gene nabız yok-
lamak. Bakalım orta-
da bir dayanışma var 
mı? Zavallı köylünün 
gene hiçbir şey sez-
diği yok. O, işinde gü-
cünde. Başı bulanık 
zorbacılar   ise, onun 
peşinde.
Kış ortalarına doğ-

ru içime düşen ateş, 
herkeslerin kalbini 
de yaktı. Boralı kış 
günlerinde bu ateş 
çoklarının bayırda 
bacada tenini ısıttı. 
Dondurucu soğuğu 
hissettirmedi. Sığı-
naklarda gizlenirken 
canevlerindeki ateş 
hep horladı. Giderek 
alevlendi. İnsanımı-
zı sokaklara döktü. 
Önce Mleçinolular / 
Sütkesiği/  akın etti 
belediye meydanına. 
Onları Benkovskililer 
/Killi/ izledi. Momçilg-
rad /Mestanlı / şehir 
meydanı mahşer ye-
rine döndü. “Ezanla 
verilen ad alınmaz!”, 
“Ahmetler Angel, Ay-
şeler Şinka olamaz”, 
“Türkten Bulgar ol-

maz“ sedaları çınla-
tıyordu etrafı.
Gözü dönük zorba-

cılar tankı, kalaşniko-
fu, askeri, köpeği ile 
ortaya atılıp istedik-
lerini yaptılar. Sonuç 
tüyler ürperticiydi...
Yıllar sonra yur t 

çapında yapılan di-
renişler meyvalarını 
verdi. Adlarımız iade 
edildi...
Biz o kanlı 1984/85 

kışını hiç unutmaya-
cağız. O acı, bağrımı-
zın yanması nesilden 
nesile geçecek. Her 
yıl kalbimizdeki bu-
ruk sevinçle o günle-
ri hatırlayıp anacağız. 
Şehitlerimize Allah-
tan rahmet dileyece-
ğiz. Nur içinde yatıp, 
mekânlarının cennet 
olmasını temenni 
edeceğiz.
İçimizdeki vuku bu-

lan,  o yangının alevi,  
memleket politikasına 
uygun hâlâ alçalıp, 
yükseliyor. Belli ki, 
tam sönmesi, küllen-
mesi zor dönemden 
geçecek. 

Mustafa BAYRAMALİ
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Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden Başkan Dündar'a teşekkür ziyareti
Bulgaristan’da yapı-

lan yerel seçimlerde 
büyük başarı elde 
eden Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Partisi Kırcaali İl Baş-
kanı ve belediye baş-
kanları, Bursa Osman-
gazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar’ı zi-
yaret ederek, desteği 
için teşekkür etti. 
Ziyarete, HÖH Kır-

caali İl Başkanı ve 
Cebel Belediye Baş-
kanı Bahri Ömer, Ma-
dan Belediye Başkanı 
Fahri Molla Hüseyin, 
Rudozem Belediye 
Başkanı Rumen Peh-
livanov ve BAL-GÖÇ 
Genel Başkanı Yük-
sel Özkan katıldı. Ce-
bel Belediye Başkanı 
Bahri Ömer, seçim 
sürecinde Osmangazi 

Belediyesi ve Başkan 
Mustafa Dündar’dan 
büyük destek aldık-
larını belirterek, “Sa-
yenizde büyük bir 
mücadele verdik ve 
başarılı olduk. Biz 
teşekkür ziyareti için 
buradayız. Sizleri de 
Bulgaristan’a bekliyo-
ruz.” dedi. 
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH)’nin, 
yaptığı  açılım i le 
önemli bir başarının 
altına imza attığını 
anlatan Ömer, 36 olan 
belediye sayısını 37’ye 
çıkardıklarını, 5 bele-
diyede de koalisyona 
girdiklerini vurguladı. 
Bulgaristan’daki be-

lediyelerin 3’te ikisinin 
meclisine üye verdik-
lerini, hiç Türk olma-
yan bölgelerde bile 

HÖH’ün meclis üye-
liği kazandığını anla-
tan Ömer, partilerinin 
bölgesel kalmadığını 
ve Bulgaristan’ın ta-
mamına yayılmayı ba-

şardığını ifade etti. 
Madan Belediye Baş-

kanı Fahri Molla Hü-
seyin de şunları ifade 
etti: “Dedelerimiz bize 
anlatırdı. Suyun öbür 

kenarında ağabeyiniz 
var, büyük ağabeyiniz. 
Onlar her zaman size 
destek olur ve kollar 
derlerdi. Biz de büyük 
ağabeylerimize hep 

güvendik ve yanımızda 
hissettik. Son seçim-
lerde de Türkiye’den 
ve Bursa’dan destek 
aldık.  Osmangazi 
Belediyesi’nin ilgisini 
ve desteğini hep ya-
nımızda hissettik. Te-
şekkür ediyoruz.” 
Osmangazi Belediye 

Başkanı Mustafa Dün-
dar da Bulgaristan’daki 
seçim sonuçlarının 
özellikle bu ülkede 
yaşayan Türkler için 
hayırlı olmasını diledi. 
Bulgaristan’da yerel 
seçimin çok çetin bir 
mücadeleye sahne ol-
duğunu aktaran Dün-
dar, her şeye rağmen 
seçimlerden HÖH’ün 
başarıyla ayrıldığını 
kaydetti.
      
       Kırcaali Haber

Ruşen Riza başkanlığındaki heyet Yalova Belediye 
Başkanı Yakup Koçal’ı makamında ziyaret etti

Bulgaristan’ın güçlü 
partilerinden, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Partisi yöneti-
cileri, Yalova Belediye 
Başkanı Yakup Koçal’ı 
makamında ziyaret et-
tiler. 
Ziyarette, HÖH Ge-

nel Başkan Yardımcı-
sı Ruşen Riza, HÖH 
Milletvekili ve Türkiye-
Bulgaristan Parlamen-
terler Grubu Dostluk 
Başkanı Ramadan Ata-
lay, Burgaz Bölge Mil-
letvekili Cevdet Çakırov 
katıldı.
Ziyarete ayrıca, HÖH 

Razgrad İl Başkanı ve 
Kaloyan Belediye Baş-
kanı Ahmet Ahmedov, 
HÖH Kırcali İl Başkanı 

ve Cebel Belediye Baş-
kanı Bahri Ömer, Ma-
dan Belediye Başkanı 
Fahri Molaysenov, Ru-
dozem Belediye Başka-
nı Rumen Pehlivanov, 
HÖH Türkiye Temsilcisi 
İsmet Kahraman, Ge-

nel Başkan Danışmanı 
Ahmet Hüseyin, Yalo-
va BAL-GÖÇ Derneği 
Başkanı Lütfi Özgür 
hazır bulundu.
Türkiye’de yapılan 

Balkan Göçmenler i 
Kültür ve Dayanışma 

Dernekleri’nin seçim-
lerine katılmak için Ko-
caeli ve Bursa’ya gelen 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Partisi yöne-
ticileri, Bulgaristan’da 
yapılan Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde 
Yalova’daki seçmenle-
rin sorunsuz bir şekilde 
oy kullanmasını sağla-
dığı için Yalova Bele-
diye Başkanı Yakup B. 
Koçal’a teşekkür plaketi 
takdim ettiler.
Demokrasinin sağlıklı 

bir şekilde sağlanması 
için seçmenlere yar-
dımcı olduğunu belir-
ten Başkan Koçal, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
yöneticilerine teşekkür 
ederek, başarılar dile-
di. 

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden Bal 
Türk’e teşekkür ziyareti

Balkan Türkleri Kül-
tür ve Dayanışma 
Derneği Genel Mer-
kezi, Bulgaristan’dan 
gelen heyeti ko-
nuk etti. Aralarında 
Bulgaristan’da yaşa-
yan soydaşların kur-
duğu Hak ve Özgür-
lükler Hareketi’nin 
(HÖH) Genel Baş-
kan Yardımcısı Ru-
şen Riza, Türkiye 

Temsilcisi İsmet 
Kahraman, Türk 
kökenli Bulgaristan 
milletvekilleri ve be-
lediye başkanların-
dan oluşan heyet, 
Kocaeli’ye teşekkür 
için geldi.
Baltürk Otel’de Bal 

Türk Genel Başkanı 
Bayram Çolakoğlu 
ve yöneticilerle Vali 
Yardımcısı Dağıs-

tan Kılıçarslan ta-
rafından karşılanan 
heyet, 23 Ekim’de 
yapılan Bulgaristan 
Cumhurbaşkan -
lığı seçimlerinde 
hem Valilik hem 
de dernek yöneti-
cilerinin gösterdik-
leri ilgiye teşekkür 
ettiler. HÖH Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ruşen Riza, “Sizin 
buradaki çalışmala-

rınız Bulgaristan’da 
yaşayan Türkleri 

memnun ediyor, 
moral veriyor. Bi-

zim için yaptığınız 
çalışmaları takdirle 

izliyoruz” dedi.
Vali Yardımcısı Da-

ğıstan Kılıçarslan da 
“Valilik olarak önem 
verdiğimiz seçimle-
rin yapılmasında bir 
nebze de olsa katkı-
mız varsa, kendimi-
zi mutlu hissederiz. 
Seçimlerde emeği 
geçen başta Bal 
Türk Genel Başkanı 
Bayram Çolakoğlu 
olmak üzere dernek 
yöneticilerine ve oy 
kullanan soydaşlara 
teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Zekir Balcı, Krumovgrad 
Bölge Emniyet Müdürü oldu
 İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov’un karar-

namesiyle başmüfettiş Zekir Balcı Krumovgrad 
Bölgesel Emniyet Müdürü olarak göreve getiril-
miştir. İçişleri Bakanlığı’nın Kırcaali İl Müdürü Va-
leri Baranov, Balcı’yı polis yönetimi görevlilerine 
tanıttı. Komiser Baranov, yeni yönetimden hızlı 
sonuçlar beklediği öncelikleri de belirledi. Onla-
rın esrar dağıtımına karşı güçlü durmak, tüketim 
etiketi olmayan mallarla ticarete karşı işin aktive 
edilmesi, yol ulaşım durumunun iyileştirilmesi ol-
duğu anlaşıldı. 

Komiser Baranov, vatandaşların mülkiyetine 
karşı saldırılar yapılmasına daima dikkat edilmesi 
ve holiganlık eylemlerinin minimuma indirilmesini 
istedi. 

Başmüfettiş Zeki Balcı, İçişleri Bakanlığı siste-
minde işe Haziran 1988 yılında Podkova Bölgesel 
Emniyet Müdürlüğünde polis olarak başlamıştır. 
Sırasıyla as müfettiş, istihbaratçı ve grup yönetici-
si olarak görevlerde bulunmuştur. Şubat 2010’dan 
Ağustos 2011 tarihine kadar Byal İzvor köyünde 
karakol şefi ve bu tarihten sonra da Ardino Bölge-
sel Polis Yönetiminde bir grubun başına getirilmiş-
tir.                                                       Kırcaali Haber
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Ardino Meclis  Başkanı Sezgin Bayramov: ”İşimizle tanınacağız”
Sezgin Bayramov 1975 

yılı Ardino doğumlu. Yük-
sek pedagoji mezunu. 
Ekim 2011 tarihinde Ar-
dino Belediyesi Meclis 
Üyesi seçilmesine kadar 
“Hristo Smirnenski” Mes-
lek Lisesinde öğretmenlik 
yapmıştır. Sezgin Bayra-
mov, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Ardino 
İlçe Teşkilatının 4 yıldır 
başkanlığını yapmakta. 4 
Kasım 2011 tarihinde yeni 
seçilen Meclis Üyelerinin 
ilk kurucu oturumunda 
Sezgin Bayramov, Yerel 
Meclis Başkanı seçildi. 
Sezgin Bayramov, Ardi-
no Meclisi’nin işiyle ilgili 
şöyle konuştu: 

“İlk önce Yerel Seçim-
lerde bizlere güvenoyu 
veren seçmenlerimize te-
şekkür etmek istiyorum. 
Vatandaşlarımızın yap-
tığı kesin seçim, onların 

Ardino’nun gelişimi için 
doğru kararları alacak ve 
gelecek adımları atacak 
kişilerin tam olarak bi-
zim olduğumuza güven-
diklerini ve inandıklarını 
gösteriyor. Şimdi bizden 
istenilen, aldığımız bü-
yük güvenoyunu onların 
beklentileri doğrultusun-
da doğrulamaktır. Yerel 
Meclis Başkanı olarak, 
tek amacım Ardino Be-
lediyesini yaşamak için 
daha güzel bir yere dö-
nüştürmektir. Meclis Ku-
rulu siyasi bir organdır, 
ben ise Yerel Meclis’teki 
en büyük siyasi örgütün, 
HÖH’nin temsilcisiyim. 
Partinin prensiplerine katı-
lıyorum ve savunuyorum, 
fakat Ardino ve vatandaş-
larımızın çıkarlarını birinci 
yere koyuyorum. İşimiz-
de Ardino’yu ön planda 
tutmakla her şeyi başa-

racağımıza inanıyorum. 
Kendim için siyasi rahatlık 
veya koşulsuz destek is-
temiyorum. Avans olarak 
zaman istemiyorum. Bunu 
benden beklemeyin. 

Benim istediğim ve ba-

şaracağım şey- objektif ve 
dürüst çalışmamız, kural-
lara uymamız, daha çok 
çalışmamız ve Ardino’nun 
çıkarı söz konusu olunca, 
birlik olmamızdır. 

Şu ana kadarki hayatım 
bana tatlı sözler yerine, 
belirli işlerden ihtiyaç du-
yulduğunu öğretti. Bu yön-
de seçmenlerin isteklerini 
şahsi sorumluluk olarak 
kabul eden ve yeniden 
Belediye Başkanı seçilen 
Resmi Murat örnek alın-
maya değerdir. Sayın Mu-
rat, her vatandaşın sözü-
ne kulak vermekte. İnsan-
ları bizim veya sizin diye 
ayırmaz. Diyaloga açık bir 
kişi. Her yapıcı eleştiriye 
kulak verir, fakat herhangi 

bir manipülasyon girişimi-
ni kabul etmez. 

İşte süreklilik olmasının 
benim için çok önemli 
olduğunu belirmem ge-
rekiyor. Benden önceki 
Meclis Başkanı yöneti-
minde Ardino Meclisi, iyi 
profesyonel seviyesini ko-
ruyordu. Bu durum ileride 
de devam edecek. Meclis 
Üyeleriyle beraber, insan-
ların ve yerleşim yerlerinin 
çıkarları için yapıcı çalış-
malarda bulunacağız. İyi 
uygulamaların devam 
edilmesi ve rutin yapılan 
işlerden başka, birleştiril-
miş çabalarla demokra-
tik süreçlerin gelişimi ve 
istikrarı için girişimlerde 
bulunmamız gerektiğinin   

bilinci içerisindeyim. Be-
lirli bir problemi çözmek 
için uzlaşmaya varılma-
sı çok önemlidir. Çünkü 
Belediye’de görülen prob-
lemler sadece HÖH parti-
sine ait değildir. İlkesizlik 
temeli üzerine çelişkiler 
olmasına izin vermeye-
ceğimi umuyorum. Ben 
karakterimde tarafsız ve 
objektif olma özelliğini 
taşıyorum. Meclis Üyesi 
olarak yemin ettiğim gün, 
Ardino Belediyesinin geli-
şen bir bölgeye dönüştü-
rülmesi için çabalarımızı 
birleştirmemizi diledim. 

O zaman çocuklarımızın 
başka gökyüzü altında 
yerini aramalarına gerek 
kalmadan büyümeye, 
eğlenmeye, kendilerini 
değerlendirmeye imkânı 
olacak. Çünkü aslında 
hepimizin isteği aynıdır. 
Hepimiz bir işe, daha iyi 
yaşam koşullarına, yolla-
ra sahip olmak ve huzura 
kavuşmak istiyoruz. 

Daha çok değişim ve ya-
pıcılık olmasını çok arzu-
luyoruz, fakat inanılmaz 
çaba, emek ve zorluklar-
la elde edilen şeyleri de 
korumayı öğrenmeliyiz. 
Ardino Belediyesindeki 
insanların refahı adına 
2011-2015 döneminde 
herkesin işinde başarılar 
diliyorum” 
          Güner ŞÜKRÜ

Çevreciler, Krumovgrad yakınında altın 
elde edilmesi kararını AB’ye ihbar ettiler

Çevrecilerin, Krumovg-
rad  /Koşukavak/ yakının-
da Adatepe’de altın elde 
edilmesi kararını Yüksek 
İdare Mahkemesine ver-
melerine rağmen davaya 
bakılmamasını Avrupa 
Parlamentosuna, Avrupa 
Komisyonuna, Bulgaristan 
Kamu Denetçisine, Adalet 
Bakanına ve Başsavcıya 
ihbar ettikleri açıklandı. 
İhbarın Organizeli Siyasi 
Suçlarla Mücadele İçin Si-
vil Hareketi ve Madencilik 
Kirliliğine Karşı Koalisyon 
tarafından verilmiştir. 

Krumovgrad Belediyesi 
ve “Balkanlar” ve “Dünya 
İçin” adlı iki sivil toplum 
örgütler i Krumovgrad 
yakınında altın elde edil-
mesi kararını kanun dışı 
gerekçesiyle Yüksek İda-
re Mahkemesine (VAS) 
vermişlerdi. Fakat mah-
keme, herkese sürpriz 
olarak belediyenin ve sivil 
toplum örgütlerinin karara 
itiraz etmek için yasal ze-
minin olmadığı gerekçe-
siyle davaya bakmadı. 

Çevreciler şikayetin-

de, “Yüksek düzeydeki 
hakimlerin bu davranışı 
Aarhus Sözleşmesi’nin 
açıkça göz ardı edilmesi 
ve hukuka aykırı olarak 
reddi” diye ifade ediyor-
lar. 

Çevrecilerin ifadesine 
göre, yerel yönetimin, va-
tandaşların ve toplum sivil 
örgütlerinin hak ve özgür-
lükleri çiğnenmiştir. Çevre 
teşkilatları, VAS’ın hukuku 
uygulamayı reddetmesiy-
le yasaya aykırı olarak 
Çevrenin Etkilenmesi 
Değerlendirmesi olmak-

sızın, Kanada kumpanya-
sının imtiyaz çalışmasına 
başlaması için kanundışı 
haklar verildiğini savunu-
yorlar.

Çev rec i l e r in  mek-
tubunda, “Avrupa Ko-
misyonundan Aarhus 
Sözleşmesi’ne aykırı ola-
rak vatandaşların ve yerel 
yönetimin hak ve özgür-
lüklerini korumaması mo-
tiveleriyle Bulgaristan’a 
karşı uygun ceza prose-
dürüne başlanılması rica-
sında bulunuyoruz” diye 
yazmaktadır. 

Ardino meslek lisesinin hentbolcu 
kızları, Öğrenci Oyunlarının il 

aşamasına yükseldiler
Ardino “Hristo Smir-

nenski” Meslek Lisesi 
hentbolcu kızları, 10-12.
sınıfta kızlar sıkletinde 
belediye okulları arasın-
da yapılan oyunlarda bi-
rinci oldular. Beden Eğiti-
mi ve Spor Hocası Alper 
Sami’nin öğrencileri, final 
karşılaşmasında 10:2 
“Vasil Levski” Lisesinden 
kızları mağlup ettiler. Bu 
başarı üzere Ardino’nun 
tek meslek lisesinin kız-

ları, Öğrenci Oyunlarının 
il aşamasına yükseldiler 
ve belediye düzeyindeki 
tüm birinci takımlarla ya-
rışacaklar. 
Daimi rakiplerin hent-

bol maçı, Levski lisesinin 
salonunda büyük seyirci 
kitlesi karşısında gerçek-

leşti. Her iki takımı da 
okul arkadaşları destek-
lediler ve iki takım oyun-
larının final karşılaşması-
na yakışır tarzda bir hava 
hakimdi. İkili karşılaşma-
nın daha başında Semra 
Efendi’nin kaptanlığını 
yaptığı misafir takım 4:2 
ile öne geçti. Maçın so-
nuna kadar meslek lisesi 
kızları durumu kontrol al-
tında tuttular ve sonuçta 
8 gol fark kaydederek, 

inandırıcı başarı elde 
ettiler. Rakibin kapısına 
en çok gol Semra Efen-
di (5) ve Tezgül Emin (3) 
attılar. 
Galip gelen takımda 

Dilyana Sandeva, Tezgül 
Emin, Gülten Zeki, Sem-
ra Efendi, Özlem Üzeyir, 

Sibel Süleymanova, Sev-
da Çauş ve Selvan Selvi 
oynadılar. 
Belediye düzeyinde 

8-10.sınıf oğlanlar sıkle-
tinde “Vasil Levski” Lise-
sinin öğrencileri birinci 
yeri kazandılar. Onlar 
f inal karşılaşmasında 
Stefan Dimov yönetmen-
liğinde 17:8 ile “Hristo 
Smirnenski” Meslek Li-
sesi öğrencilerini yendiler 
ve Öğrenci Oyunlarının il 

aşamasında oynamaya 
hak kazandılar. 
Spor etkinliği Ardino 

Belediyesi tarafından 
düzenlendi, başhakem-
liğini Belediye Çocuk 
Merkezinden Yordanka 
Koleva yaptı. 
           Güner ŞÜKRÜ
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Ardino’dan 173 öğrenci, “Rodop Kışı” resim müsabakasına katıldılar
“Gorna Arda” Hidroelekt-
rik Şirketi’nin organize ettiği 
“Rodop Kışı” konulu resim 
yarışmasına Ardino (Eğride-
re) Belediyesi sınırlarındaki 
tüm okullardan 1-7.sınıfa ka-
dar 173 öğrenci 185 resim-
le katıldı. “Rodopska İskra” 
(Rodop Kıvılcımı) Halk Top-
lum Merkezinin salonunda 
yapılan ödül töreninde 1-4.
sınıf ile 5-7.sınıf gruplarından 
6 öğrencinin derece kazandı-
ğı ilan edildi. Birinci gruptan 
Byal İzvor köyündeki “Hristo 
Smirnenski” Lisesinin 4.sınıf 
öğrencisi Alper Ömer, ikin-
ci gruptan ise Ardino “Vasil 
Levski” Lisesinin 5.sınıf öğ-
rencisi Tugay Şerif birinci 
yerleri kazandılar. İkisinin 
resimleri “Gorna Arda” şirke-
tinin Yeni Yıl kartpostalı ha-
zırlanması için kullanılacak. 
Şirketin temsilcileri Verner 

Kazagrande ve Liliya İvano-
va, cep telefonları, fotoğraf 
makineleri ve müzik çalar-
dan ibaret ödülleri müsa-
bakada dereceye giren tüm 
öğrencilere sundular. Müsa-

bakaya katılan tüm çocuklara 
teşekkürname verildi ve Noel 
Bayramı için tatlılar hediye 
edildi. 
Törende çocukların velile-
ri yanı sıra öğretmenleri de 

bulundular. Resmi misafir 
olarak Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murat, Belediye 
Başkan Yardımcıları Necmi 
Hocov ve İzzet Şaban, Yerel 
Meclis Başkanı Sezgin İbra-

mov ve Eğitim Şubesi Baş-
kanı Bahar Recebov törene 
katıldılar. Ardino Bölgesel 
Emniyet Müdürlüğü Müdürü 
Ştilyan Uzunov da buraday-
dı. 
En iyi resim çizenler ödül-
lendirilmeden önce Verner 
Kazagrande ve Liliya İvano-
va açılış konuşması yaptılar. 
Onlar, Ardino çocuklarının 
müsabaka açısından gös-
terdikleri aktivitenin kendi-
lerine son derece sürpriz 
olduğunu paylaştılar. Orga-
nizatörler, “Muhteşem re-
simler için teşekkür ederiz. 
En iyi eserleri seçmekte çok 
zorlandık. Mümkün olsaydı, 
tüm resimlere birincilik verir-
dik. Bazılarınızın bir gün ünlü 
ressam olacağını umuyoruz” 
dediler. 
Tören, Ardino Belediyesinin 
çeşitli okullarından öğrencile-
rin katıldığı müzik programıy-
la son buldu. 

Ece’ye yardım edelim!
Bu yıl Kırcaali Valisi İvan-
ka Tauşanova’nın himaye-
si altında gerçekleştirilen 
“Noel’de Umut Aşılayalım” 
hayırseverlik kampanyasının 
yardım edeceği çocuklar-
dan biri Visoka Polyana kö-
yünde yaşayan 3 yaşındaki 
Ece Mehmet. Küçük yaşına 
rağmen Ece evinden daha 
çok hastane odalarında va-
kit geçirmiş ve yaşlı insanın 
bile zor katlanacağı ağır tıbbi 
müdahalelere tabi tutulmuş-
tur. Ece, kendisine karaci-
ğer nakliyatı yapılan güzel 
bir kız. Kırcaali’de 28 Ekim 
2008 tarihinde dünyaya gel-
miştir. Doğum hastanesinden 
sağlıklı bir çocuk olarak ayrıl-
mış, fakat bir ay sonra sağlık 
problemleri başlıyor. Çocuğa 
toksik hepatit tanısı koyul-
muş, daha sonra bu tanı ya-
lanlanıyor. Çocuğun karaci-
ğeri fonksiyonunda bozukluk 
olduğu ve nakliyat yapılması 
gerektiği ortaya çıkıyor. Ece 
aylardır hastanelerde kal-
mış. Ağustos 2009 tarihinde 
babası organını vermesiyle 
Sofya’da kendisine karaciğer 
nakli yapılıyor. Fakat yapılan 
müdahale, beklenilen sonuç-
ları vermiyor. Ece’nin durumu 
fenalaşıyor ve anne baba-
sı onun yurtdışında tedavi 
görmesine karar veriyorlar. 
Yurtdışında Çocukların Teda-
vi Edilmesi Fonundan alınan 
destekle İngiltere’ye gidiyor-

lar. Ece’ye Birmingam’da ya-
bancı birinin organ vermesiy-
le acilen yeniden karaciğer 
nakli yapılıyor. Babası Ercan, 
“Şansımız varmış ki, uyuşan 
organ zamanında bulundu. 
Hekimler Ece’nin yaşaması 
için %30 şans vermişlerdi” 
diye başından geçenleri an-
lattı. O zamandan bu yana 
Ece daima hekimler tarafın-
dan gözetiliyor. Enfeksiyon 
tehlikesi ve yabancı organın 
kabul edilmemesi riskinin ye-
nilmesi için tedaviye ihtiyaç 
duyuluyor. Onlarca antibiyo-
tik değiştiriyor, çeşitli ilaçlarla 
güçleştiriliyor.  
Annesi Nermiye Ece’den hiç 
ayrılmıyor. Fakat ailenin mali 
açıdan sık sık İngiltere’ye 
gitme imkânı yok. Babasının 
bir kazada eli hareketsiz hale 
gelmiş ve organını verdikten 

sonra da büyük derecede ça-
lışma kabiliyetini kaybetmiş. 
Şu anda sakatlıktan emekli 
olmak için gereken kurum-
lara başvurmuş durumda. 
Ailenin bir de Eda adında 7 
yaşında başka bir kız çocuğu 
daha var. Nermiye ve Ercan, 
“Noel’de Umut Aşılayalım” 
kampanyasına katılarak Kır-
caalilerin dayanışma göste-
receklerine inanıyorlar. Aile, 
hayırseverlerin yardımıyla 
Ece’nin sağlığına kavuşması-
nı ve doya doya oynamasını 
umuyor. 
Ece’ye yardım etmek iste-
yen herkes, bunu “Obedi-
nenie” Halk Toplum Mer-
kezinin First Investment 
Bank’taki (PİB) IBAN - BG 
43FINV91501204222439 
BIC – FINVBGSF hesabına 
para yatırarak yapabilir.

“Ardino Noeli” hayırseverlik 
kampanyası başladı

Sedlartsi köyünden 13 yaşındaki Antoniya Filipova ve 
Aradino’dan 16 yaşındaki Özlem Süleymanova ‘nın tedavi-
sine para toplanılması için hayırseverlik girişimine Ardino’da 
start verildi. Paralar, belediyede çalışan Valya Çolakova ta-
rafından toplanıyor. Bununla beraber, Ardino Belediyesi sı-
nırları içindeki ticaret yerlerine para bağışında bulunulması 
için özel kutular koyulacak. Hayırseverlik kampanyası, Zülfi-
ye İbramova, Valya Çolakova ve Svetla Semercieva’nın yer 
aldığı Girişim Komitesi tarafından organize ediliyor. Onlar, 
bağış toplama kutularından tüm muhtarlara ve vekillerine de 
dağıtıldığını belirttiler. İbramova, “Bu girişimle iki hasta çocu-
ğun kaderine duyarlı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Ümit 

bağışlamayı ve onların yüzlerindeki sevinci geri döndürmeyi 
umuyoruz” diye ifade etti. 

Antoniya’da bel kayması var ve bel kemiğinin doğrultması 
ve bakımı için implant yerleştirilmesi gerektiren acil ameliyat 
zorunlu. Özlem ise, Krohn hastalığıyla savaşıyor ve pahalı 
bir ilaçla tedavi edilme ihtiyacı duyuyor. 

Kampanyanın başlamasıyla Ardinolular, hayırseverlik çağ-
rısına karşılık vermeye başladılar. Hayırseverlik kampanyası 
bu yılın sonuna  kadar devam edecek.

                                                                Güner ŞÜKRÜ



7
 Kırcaali Haber  728 Aralık 2011 HABERLER

Soykırım Yok! = 1 yıl hapis + 45 bin Avro ceza!!!
Fransız Ulusal Meclisi Kanun 
Komisyonu tarafından sözde 
"Ermeni soykırım" inkarına 
1 sene hapis ve 45 bin avro 
para cezası öngören yasa tek-
lifi Mecliste kabul edildi.
Avrupa Birliği ülkelerinde ırk-
çılığı ve yabancı düşmanlığını 
önlemek maksadı ile alınan 
çerçeve karar doğrultusunda 
ve Fransız hukukunu bu kara-
ra uydurmak için Ulusal Mec-
lise verilen "Fransa'da kanun-
lar ile tanınmış soykırımların 
inkarına ceza" öngören yasa 
teklifi, Fransa ulusal meclisi 
kanun komisyonu tarafından 
kabul edilip ulusal meclis gün-
deminde kabul edildi.
Yusuf Halaçoğlu: 'Bizi Soykı-
rımla Suçlayanlar, Hocalı'ya 
Neden Soykırım Demiyorlar?'

İktidardaki UMP partisinden 
milletvekillerin imzası ile ulu-
sal meclis gündemine getirilen 
bu teklif sayesinde, Fransa 

Cumhurbaşkanı Nicolas Sar-
kozy, Ermenistan başkenti 
Erivan'da, Fransa'da yaşayan 
Ermeni diasporasının oyları 

için vermiş olduğu "Türkiye 
kısa bir zamanda Ermeni soy-
kırımını tanımazsa gereğini 
Fransa'da kanunlar ile halle-
deceğiz" sözünün ilk etabını 
yerine getirmiş oldu.
Uluslararası hukukta bir suç 
olan soykırımın mutlaka ulus-
lar arası bir ceza mahkeme-
sinin önünde ispatlanması 
gerekiyor, Türkiye hakkında 
böyle bir karar bulunmadığı 
için Fransa Ulusal Meclisi, ka-
nunla tanımış olduğu "Ermeni 
soykırımında" soykırımcıların 
kimler olduğunu belirtemiyor.
Fransız Ulusal Meclisine ya-
kın çevrelerden edinilen bil-
giye göre, bu kanun teklifi, 
anketlerde sosyalist partisinin 
cumhurbaşkanı adayı Fran-
cois Hollande'ın hala gerisin-

de olan Nicolas Sarkozy'nin 
Ermeni oylarına yönelik bir 
manevrası olarak değerlendi-
riliyor.
Bu yasa tasarısı kanunlaşırsa 
"1915’te yaşananlar soykırım-
dan başka bir olaydı" diyenler 
1 sene hapis ve 45 bin avro 
para cezasına çarptırılacak.
Fransız Ulusal Meclisi'ne su-
nulan tasarı ifade özgürlüğü 
konusunda bazı Avrupa ülke-
lerindeki çifte standardı açık-
ça ortaya koymaktadır. Tasarı 
ayrıca, 10 Ekim 2009 tari-
hinde Türkiye ile Ermenistan 
arasında imzalanan ve tarihi 
olayların tarihçilerden oluşan 
bir komisyon tarafından araş-
tırılmasını öngören protokol ile 
de çelişmektedir.

Bulgaristan, Burgaz-Dedeağaç Petrol Boru 
hattı Projesi'nden vazgeçti
Bulgaristan hükümeti, Burgaz 
- Dedeağaç petrol boru hattı 
projesinden çekilme kararı 
aldı.
Maliye Bakanı Simeon Dyan-
kov, Rusya, Yunanistan ve 

Bulgaristan'ın ortak olduğu 
proje ile ilgili anlaşmada mali 
anlamda üzerine düşen so-

rumluluğu yerine getireme-
yeceğini belirterek, "Bakanlar 
kurulu toplantısında projenin 
gerçekleştirilmesinden so-
rumlu Transbalkan Pipeline 
Holdingi ’ne olan tüm borçların 

ödenmesi için bütçeden 12.4 
milyon leva para ayrılmasına 
karar verildi" dedi.

Burgaz-Dedeağaç proje-
si için üç ülke arasında ku-
rulan Transbalkan Pipeline 
Holdingi'nin yüzde 51 hissesi 
Rusya'ya geriye kalan yüz-
de 49'luk hisse ise eşit pay-
lar halinde Bulgaristan ve 
Yunanistan'a ait bulunuyor.
Bulgaristan hükümetinin aldı-
ğı karar ve gerekçeler Trans-
balkan Pipeline Holdinginin 
bu ay  ortasında yapacağı 
yönetim kurulu toplantısında 
diğer taraflara açıklanacak. 
Toplantıda Bulgaristan ayrıca 
üç ortaklı şirketin feshedilmesi 
teklifinde bulunacak. Eğer bu 
teklif kabul edilmezse Bulga-
ristan sözleşmede yer alan 12 
aylık bir uyarı süresinin ardın-
dan tek taraflı olarak projeden 
çekilecek.
Burgaz halkı ve çok sayıda 
çevreci örgütün karşı çıktığı 
boru hattından yıllık yaklaşık 
35 milyar ton ham petrol taşın-
ması planlanıyordu.

                      Kırcaali Haber

Makas yolunun Bulgaristan kısmı 
yılsonuna kadar kullanıma açılacak

Kırcaali Valisi İvanka Ta-
uşanova, Podkova-Makas 
yolunun Bulgar hükümeti-
nin kanunca kullanımına 
hak tanıdığı belgenin 2011 
yılının sonuna kadar imza-
lanacağını bildirdi. 
Vali, yolun Yunanistan ke-
siminin asfaltlanmasının 
ne zaman bitirileceği hak-
kında haber vermelerini 
beklediğini söyledi. 
Tauşanova, “Yunanistan’da 

Doğu Makedonya ve Trak-
ya bölgesinin yönetimi ile 
irtibat içerisindeyiz ve on-
lardan asfaltın birinci taba-
kasının artık döküldüğünü 
öğrendik. Eğer hava duru-
mu sıfırın üstünde 10’dan 
fazla çıkarsa asfaltın ikin-
ci tabakası da dökülecek. 
Böyle olursa, yolun açılı-
şını bu yılın sonuna kadar 
yapacağız. Fakat hava du-
rumu buna izin vermezse, 

yolun açılış şeridini önü-
müzdeki yıl ilkbaharda ke-
seceğiz” dedi. 
Daha önce Kırcaali Bele-
diye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Makas yolunun 6 aya 
kadar açılmasını tahmin 
ettiğini dile getirmişti. Bunu 
ise, Belediyeyi ziyaret eden 
Yunanistan’dan bir heyetin 
verdiği kanaat üzere söyle-
diğini açıklamıştı. 
                 Kırcaali Haber

П   О   К   А   Н   А
№ 4

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация

С В И К В А М

  На  29.12.2011 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата 
зала на  „Бизнес инкубатора” заседание  при следния 
        
                                                          Проект!

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

1.Полагане на клетва от новоизбран общински съвет-
ник.
2.Промени в състава на Постоянните комисии.
3.Определяне представител на Общински съвет - Кър-
джали  в Общото събрание на Националното сдружение 
на общините в Република България.  
4.Приемане на ПУП -Парцеларен план на обект: „Ново 
трасе на пътя до Регионалното депо за управление на 
отпадъците в гр.Кърджали, Община Кърджали”.
5.Кандидатстване по проект: “Интегриран проект за подо-
бряване на водния сектор в гр.Кърджали:  Изграждане на 
ПСОВ и Довеждащ Колектор, Разширение и реконструк-
ция на водоснабдителната и Канализационна Мрежа”.
6.Даване на съгласие за провеждане на обществено об-
съждане за гарантиране от Община Кърджали на дълга 
на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД към  ТБ 
„Алианц  България” АД.  
7.Даване на предварително съгласие за изработване на 
подробен устройствен план от „Ситигаз  България” АД гр. 
София за промяна на предназначението на земеделски 
имот  № 000311 в землище Седловина, Община Кърджали 
- общинска собственост. 
8.Приемане на план-сметка за дейностите по управле-
ние на отпадъците и определяне размера на таксата за 
битови отпадъци за 2012 г. 
9.Приемане на актуализирана комплексна програма за 
подобряване качеството на атмосферния въздух в Об-
щина Кърджали за периода 2011 - 2013 г. 
10.Оптимизиране мрежата от детски заведения на тери-
торията на Община Кърджали за учебната 2011/2012 г. 
11.Отпускане на парични помощи за лечение на тежко 
болни лица.

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
                                 К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
                    
                                                              /Р. МУСТАФА/ 
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Resmi Murat
Ardino Belediye 

Başkanı

Ardinoluların Yeni 2012 yılınını  kutlar  
huzur, sağlık ve mutluluklar dilerim.

Ресми Мурад
Кмет на Община 

Ардино

ЧЕСТИТА НОВАТА 2012 ГОДИНА

www.ardino.bg

Aydın Osman
Çernooçene Belediye 

Başkanı

Айдън Осман
Кмет на Община 

Черноочене

ЧЕСТИТА НОВАТА 2012 ГОДИНА

www.chernoochene.com

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel 
ve mutlu bir yeni yıl diliyoruz. 

Bahri Ömer 
Cebel Belediye 

Başkanı

Yeni 2012 yılının tüm Cebellilere bereket, 
sağlık ve huzur getirmesini dileriz. 

Бахри Юмер
Кмет на Община 

Джебел

ЧЕСТИТА НОВАТА 2012 ГОДИНА

www.dzhebelbg.com

Akif Akif
Mestanlı Belediye 

Başkanı

Yeni 2012 yılı tüm halkımıza sağlık, huzur, 
mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. 

Акиф Акиф
Кмет на Община 

Момчилград

ЧЕСТИТА НОВАТА 2012 ГОДИНА

www.momchilgrad.bg

Sebihan Mehmet 
Krumovgrad Belediye 

Başkanı

Себихан Мехмед
Кмет на Община 

Крумовград

ЧЕСТИТА НОВАТА 2012 ГОДИНА

www.krumovgrad.bg

Yeni 2012 yılının tüm Krumovgradlılara, 
sağlık, bereket ve huzur getirmesini dileriz. 

Sali Ramadan 
Kirkovo Belediye 

Başkanı

Сали Рамадан
Кмет на Община 

Кирково

ЧЕСТИТА НОВАТА 2012 ГОДИНА

www.kirkovo.bg

Yeni 2012 yılı tüm halkımıza sağlık, huzur, 
mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. 

Kırcaali değerli bir konuğunu ağırladı
Kapadokya bölgesi, Avanos 

Belediye Başkanı Dr. Musta-
fa Körükcü, Kırcaali Belediye 
Başkanı müh. Hasan Azis ile 
görüştü. Kırcaali’de gerçekle-
şen büyük projeler hakkında 
bilgi alan Sayın Körükçü daha 
sonra Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet ve Kırcaali 
Haber Gazetesi sahibi Mü-
zekki Ahmet ile görüştü. Böl-
gedeki Türkler ve Müslümanlar 
hakkında bilgi alan Belediye 
Başkanı daha sonra Kırcaali 
Merkez Camide Cuma nama-
zını kıldı. 
Avanos Belediye Başkanı 

Mestanlıyı da ziyaret ederek 
Belediye Başkanı Akif Akif 
ile görüştü ve kendisinin yeni 
Başkanlık dönemini kutladı. 

Sayın Mustafa Körükcü Kırca-
ali Haber Gazetesine ziyareti 
ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 
“Avanos Belediyesi 2003 yılın-
da Madan Belediyesi ile kardeş 
belediye protokolü imzaladı ve 
o zamandan bu yana iki be-

lediye arasında iyi bir işbirliği 
gerçekleşmektedir. Madan zi-
yaretimiz öncesi Kırcaaliyi de 
ziyaret ederek değerli Beledi-
ye başkanlarıyla tanışma fır-
satı buldum. Bizleri çok sıcak 
karşıladılar, biz de kendilerini 

Belediyemize ve Türkiye’nin 
en büyük turistik bölgelerinden 
biri olan Kapadokya’ya davet 
ettik. İnşallah buradaki soydaş 
Belediye Başkanlarıyla temas-

larımız daha yüksek seviyelere 
ulaşır.” 
Dr. Mustafa Körükcü ikinci dö-

nem AKP’den Avanos Belediye 
Başkanıdır.


