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Bulgaristan Türklerinin Meşalesi Nuri
Turgut Adalı, Mezarı Başında Anıldı
geçiren Adalı’nın, Bulgaristan
Türkleri ve Müslümanlarının
zorla asimilasyon politikasına karşı mücadele eden bir

mücahit olarak saygı gösterilip anılması için her yıl 5
Ağustos’ta mezarı başına

Devamı 4’de

Cumhurbaşkanı Plevneliev
geçici hükümeti tayin etti

Güner ŞÜKRÜ
Onlarca siyaset adamı, aydın ve yakınları Bulgaristan
Türklerinin meşalesi merhum şair Nuri Turgut Adalı’yı
ölümünün 10. yılında doğup
büyüdüğü Kirkovo’nun Ostrovets (Adaköy) köyündeki
mezarı başında andılar.
Yapılan anma töreninde
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali milletvekilleri Müh. Erdinç Hayrullah ve
Mustafa Ahmet, Kırcaali Vali
Yardımcısı Musa Yusuf, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmet, HÖH Kırcaali
İl Başkanı ve Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Bahri
Ömer, HÖH Gençlik Kolları
İl Teşkilatı Başkanı Bayram
Bayram hazır bulundular.
Törene Kırcaali İlinden Siyasi
Tutuklular Vakfı Başkanı Halil Rasim, bölgeden belediye
başkanları ve parti liderleri

katıldılar.
Törende hazır bulunan Komünist Rejimin Kurbanları
ve Karşı Gelenleri Onurlandırmak İçin Ulusal Girişim
Başkanı Alfred Moskolo,
Bulgaristan’ın Avrupa’ya
Dair Hafızası Teşkilatı’nın
Nuri Adalı ve başka siyasi
tutukluların devlet nişanı ile
onurlandırılması teklifinde bulunacağını bildirdi. 1966 yılın-

da siyasi sebeplerden dolayı
tutuklanan, insan hakları ve
demokratik Avrupa değerleri
savunucusu olan Moskolo,
tüm vatandaşlara, siyasi örgüt ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik, “Bulgar ulusunu
bölme girişimlerine dur deme
zamanı geldi” çağrısında bulundu.
Milletvekili Erdinç Hayrullah,
hayatının 23 yılını hapislerde

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, kuracağı teknokratlar
hükümetini açıkladı. Anaya-

Prof. Bliznaşki, yıl başında
Plevneliev tarafından önerilen seçim kurallarına ilişkin

sa hukuku profesör Georgi
Bliznaşki’nin sınırlı yetkilere
sahip olacak geçici hükümetin
Başbakanı olacağını bildirdi.

referandum düzenlenmesi için
İnisiyatif Komitesi ‘nin başkanıydı. Cumhurbaşkanı,Geçici

Devamı 5’de
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AP Milletvekillerinin çalışmaları milli menfaat odaklı olacak
2014-2020 döneminde Avrupa Birliği içinde
Bulgaristan’ın ulusal menfaatinin savunulması ve
ülkemizin birlik üyesi 28
devlet arasında hak ettiği
yeri alması ve eşit olarak
görülmesi, Bulgaristan’ın
Avrupa Parlamentosu
vekillerinin yürüttüğü çalışmaların odağını oluşturuyor. Vekillerimizin bir
bölümü, Sofya’da düzenlenen toplantıda vatandaşlara genel ve kişisel
hedeflerini anlattı.
Bizde bankacılık sisteminde yaşanan sarsıntılardan ve Ukrayna’daki
çatışmalardan dolayı
Bulgaristan’ın Avro Bölgesi ve ortak Enerji Birliğine üye olması, Reformcu Bloku/Avrupa Halk
Partisi temsilcisi olan
Svetoslav Malinov için
öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Malinov, ABD ve Kanada’nın
Bulgaristan vatandaşlarına uyguladıkları vizelerin
kaldırılması ve sığınmacılar hakkında uygulanan
muameleler konusunda
birlik üyesi tüm devletler
için aynı kuralların geçerli olması için mücadele
edeceğini öne sürdü.
“Her ne kadar AB bir
bütün olarak ele alınmalıysa da dünya devletlerinin büyük bir bölümü, AB
üyelerini ikiye bölüyor.
Vizeler konusunda biz
Bulgarlar, Romanya, Çek

Cumhuriyeti vatandaşları
ve AB içindeki bazı diğer
halklar gibi eşit olarak
görülmüyoruz. Ayrıca
sığınmacılar problemini
de biz Bulgaristan vatandaşları yakından gördük
ve yaşadık. Bu konuyu
düzenleyen yasal çerçeve, Afrika’dan, Asya’dan
hele de Yakın Doğu ve
Arap ülkelerinden gelen
tüm sığınmacı akınlarına
uğrayan, ön çizgide yer
alan devletlere karşı adil
değildir, büyük yük Bulgaristan, Yunanistan, Malta,
Kıbrıs ve İtalya gibi devletlerin üzerine düşüyor ”
şeklinde konuştu Svetoslav Malinov.
GERB /Avrupa Halk
Partisi temsilcisi Tomis-

lav Donçev ise öncelikli
hedeflerini sıralarken yakınlaşma politikası ve tek
dijital piyasanın oluşturulmasına işaret etti. Sözlerine göre her alanda ne
kadar çok Avrupa varsa
Bulgaristan’ın yararı o kadar büyük olacak:
“Gerek karar alma mekanizması olarak, gerek
hız olarak, gerek üye
ülkelerin politikalarını
etkileme ve onları ortak
politikalarla uyum haline
getirme imkanı olarak olsun Avrupa hala yetersiz
kalıyor. Ayrıca Avrupa,
bütçe olarak bakıldığında
da mütevazi görünüyor.
Bir trilyon avro ne kadar
devasa bir meblağ görünse de aslında AB’nin

gayri safi hasılasının ancak yüzde 1’ini teşkil ederek hiç kalıyor. Daha çok
Avrupa’ya ihtiyaç vardır.
En azından bu konuda
kızgın siyasi tartışmalara
münasebet yoktur” dedi
Tomislav Donçev.
BSP ve Sosyalistler
ile Demokratlar Gurubu
temsilcisi İliyana Yotova,
ortak hedefleri sıralarken
organize suçlarla, para
aklanması ve yolsuzlukla
mücadele edilmesine, ayrıca da daha çok iş yerinin açılmasına işaret etti.
Sözlerine göre Bulgaristan için kilit önem taşıyan
diğer öncelikli hedefler,
ülkemizin Schengen’e kabul edilmesi ve yasa dışı
göç sorununa çözüm ge-

Dört Doğu Rodop Belediyesi Konuklarına
12 Turistik Rota Sunuyor
Kırcaali ilinin dört belediyesi partner olduğu “Rodop Dağlarının
Doğu Dünyası” projesi
başarıyla sonuçlandı.
Proje dahilinde 12 turistik rota ve 28 örnek
turizm paketleri hazırlanmıştır.
Momçilgrad Belediyesinin hazırladığı ve
partnerleri olan Kırcaali, Krumovgrad ve
Çernooçene belediyelerini kapsayan bu turizm projesi basın toplantısında Momçilgrad
Belediye Başkanı Akif
Akif: “Doğu Rodopların
ekonomik gelişimi turizmle ilgilidir. Sadece
ülke içi ve dışında reklamı yapılacak kaliteli
bir ürün tüm bölge için
temettü sağlayabilir”
diye konuştu. Bir sonraki çabalar ise ildeki tüm
belediyelerin yer aldığı

Doğu Rodoplar Turizm
Rotasını oluşturmak

olacağı belirtildi.
Momçilgrad Belediye
Başkan Yardımcısı ve
proje yöneticisi Erol
Mehmet, partner belediyeler arasında turizm
ağı oluşturulduğunu belirtti. “Mistik Bir Halkın
Bin Yıllık Tarihi ve Kültürü” konuklara megalitlerin sihrini, Antik ve
Ortaçağ ruhunu, Rofop

dağları için mit ve efsaneleri, yerel halkın gün-

lük yaşamı ve kültürünü
tanıtmaktadır.
Doğaseverlere “Canlı
tablo ve sesler paleti”
ve “Su Yolculuğu” başlığı altında birkaç rota
hazırlanmış, turizm
ürünlerinin tanıtımı için
reklam kampanyası
düzenlenmiştir; 15 dakikalık film, birkaç dilde videolar, Bulgarca

ve İngilizce albümler,
ulusal televizyonlarda
gösterime girecek reklamlar hazırlanmıştır.
Bulgar ve yabancı tur
operatörleri için tanıtım
turları, gazeteci turları
düzenlenmiş; Londra, Berlin, Moskova ve
İstanbul’da düzenlenen
turizm borsalarına katılım gerçekleştirilmiş,
www.iztochnirodopi.info
sitesi kurulmuştur. Proje sonucunda sadece
turist sayısının artması
değil, onların bölgede kalma süresinin de
uzadığı görülmektedir.
Perperikon ve Tatul’u
ziyaret edenlerin sayısı
200 bindir. Rodop Dağlarının Doğu Dünyası
Projesi Bölge Gelişimi
Operasyonel Programı
tarafından finanse edilmektedir.
Kırcaali Haber

tirilmesi olmaktadır:
“Bundan sayılı günler
önce Schengen üyesi
olan devletlerden kriter
karşılama değerlendirmesi geldi. Bu kez de Bulgaristan ve Romanya’nın
Schengen’e katılma imkanı konusunda mağdur
edildikleri belirtildi. İç güvenlikten sorumlu yeni
Komisyon üyesinin iki
ülkenin kabul edilmeleri
yönünde çalışması ve
sonuç almasını ümit ediyoruz. Öte yandan yasa
dışı göç konusu, AB Komisyonunun yeni Başkanı
Jean-Claude Juncker için
önceliklidir. Bu konuda
titiz ve iyi mevzuatın olması, göç yollarını azaltacağı için Bulgaristan’ın
menfaatine uygun olur.”
DPS / ALDE temsilcisi olan İskra Mihaylova,
AP’nun Bulgaristan üyeleri arasında Bölgesel Politika Komisyonu Başkanı
olmak üzere en yüksek
görevde bulunanıdır. İskra Mihaylova için öncelikli
hedefler, büyüme ve istihdam politikaları, küçük ve
orta ölçekli işletmelerin
teşvik edilmesi, İstikrar

Paktının savunulması,
daha titiz banka birliği
ve vatandaşların temel
haklarının korunması
olmaktadır. Bölgesel politika ve 2014-2020 döneminde operasyonel programlar ise kişisel hedefi
olmaktadır. Mihaylova, 5
Ekim’de yapılacak erken
genel seçimlerin Bulgaristan ve AB arasında
Ekim ayının sonunda yeni
bir anlaşmanın, Ortaklık
Sözleşmesinin imzalanması için kesinlikle engel
olmayacağını belirtti:
“Ortaklık Anlaşması tek
bir hükümetin işi değildir,
bu ulusal bir anlaşmadır.
Hangi hükümet tarafından hazırlanmış olduğu
önemli değil. Önemli
olan, ulusal menfaatler
ve AB’nin genel kuralları
arasında ortak noktaların
bulunmasıdır. Bu anlamda bizim önerilerimizin
iktidarda hangi hükümet
olursa olsun Ekim ayında onaylanmasını bekliyoruz” diye konuştu İskra
Mihaylova.
BNR

Diyamandovo’da
sağlık mevlidi
Ardino’nun (Eğridere) Byal İzvor (Akpınar) köyünün
Diyamandovo mahallesinde yerli halkın sağlığı için
kurban kesildi. Mevlide, Diyamadovo, Padina, Jıltuşa, Dlavnik, Srınsko, Enövçe, Sedlartsi, Stoyanovo,
Garvane köylerinden 1 500’ü aşkın kişi katıldı. Dini
merasim Kurbanişte (Kurbanyeri) adlı yerde köy halkının desteğiyle Diyamandovo Cami Encümenliği ta-

rafından düzenlendi. Kurban kesim töreninde başta
Kırcaali Bölge Müftü Vekili Erhan Recep olmak üzere
bölgeden imamlar yer aldı. Kurban duasından sonra
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu.
Merasim sonrasında yerli usta aşçılardan Mümün
Müdür’ün hazırladığı 15’den fazla kazan keşkek mevlide katılanlara dağıtıldı. Yapılan masraflar Yusuf Murat ve Hacıhüseyin Genç tarafından karşılandı.
Byal İzvor Muhtarı Zihni Emin, “Kesilen kurban doğup büyüdükleri yerlerden uzaklaşan yerlilerin kısa bir
zaman için de olsa, sılaya dönüp tekrar bir araya gelmelerine sebep sayılır. Yıllardan beri gerçekleştirilen
kurbana bölgede en yoğun katılım oluyor” dedi.
Merasimde Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat,
Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Şaban ve Yerel
Meclis Başkanı Sezgin Bayram hazır bulundular.
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Momçilgrad’da Nazım Hikmet Şiir Dinletisi
Resmiye MÜMÜN
Geçen hafta cumartesi günü Momçilgrad
(Mestanlı) dünyaca ünlü
büyük Türk şairi Nazım
Hikmet’e adanmış şiir
etkinliği düzenlendi. Etkinlik Momçilgrad Belediyesi ile Nov Jivot Toplum Merkezi tarafından
ortaklaşa gerçekleşti.
Momçilgrad-Hijata Otel
Kompleksi konferans salonundaki etkinliğe seçkin davetliler katıldı.
Şiir gecesini Ankara
Merkez Valisi Dr. Kadir
Koçdemir, Bursa Mestanlılar Derneği Başkanı
Hasan Öztürk, Bursa AK
Parti İl Başkan Yardımcısı Ürkiye Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Abdullah
Karadağ, BAL-GÖÇ Genel Başkan Yardımcıları
Süleyman İnan ve Veli
Öztürk, Mudanya Lozan
Mübadeleleri Derneği
Başkanı Hüseyin Türker,
HÖH Kırcaali Milletvekilleri Müh. Erdinç Hayrulla
ve Mustafa Ahmet, Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Hüseyin Ahmet, Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif, Kırcaali TRKSAD Başkanı
Müzekki Ahmet onurlandırdılar.
Devrimin ve komünizmin ş air i N a zım
Hikmet’in hayatı ve eserleri sunumunda birçok
örnek şiirleri okundu.
1902 yılında Selanik’te
dünyaya gelen şair, piyes yazarı, romancı, anı
yazarı Nazım Hikmet
1963 yılında Moskova’da
vefat etti. Mezarı da oradadır. Şiir dinletisi sunum
programında Nov Jivot

Toplum Merkezi Başkanı ünlü ressam Kamber
Kamber, Kırcaali İş Müfettişliği Müdürü Ömer
Hüseyin, Türkçe öğretmenleri Nurcan Avukat,
Şirin Mustafa, Muazzes
Ahmet ve yerli şairlerden
Hilmi Feyzullah yer aldılar. Ayrıca Mestanlılar
Derneği Başkanı Hasan
Öztürk de şairin Yaşamaya Dair şiirini okudu.
Şairin 1951 yılında
Bulgaristan’a gerçekleştirdiği ilk ziyaretine ilişkin
kısa bir belgesel izlendi.
Komünist iktidar tarafından ülkeye davet edilen
şairin yaptığı etkili konuşmalarla Bulgaristan
Türklerinin Türkiye’ye
yönelik göç dalgasının
durdurulmasını sağlaması amaçlandığı belli
oldu. Şairin daha sonra
1957’de de Bulgaristan’ı
ziyaret ettiği belirtildi.
Eski Kırcaali Devlet
Türk Tiyatrosu’nun müdürü şair Durhan Hasanov, Nazım Hikmet

DOSTLUK
Bir kardeşlik var
içimizde,
kalbimizde.
Bir kardeşlik var
sevgimizde,
gönlümüzde,
yıllardır hiç sönmeyen
paslanmayan, çürümeyen.
Gönül bağımız var
yüce dağlar kadar
Kenetlenmiş, zincirlenmiş
Çınar ağacı gibi
Kök salmış nice, dolu dolu yıllara.
Allah sana uzun ömürler versin
Koca üstat ressam Kamber’e
Yolun su gibi açık olsun!..

ile olan anılarını paylaştı. Bulgaristan’a gelen Nazım’ın katılımıyla
Kırcaali’de düzenlenen
mitinge 14 yaşındayken
dedesiyle beraber gittiğini paylaştı. Dedesinin
o zaman şairin gerçekleştirdiği propaganda
yüzünden, “Ya bu Nazım değil, bunu şimdi
bize Bulgarlar, Nazım
diye yutturuyorlar. Bu
bir Ermenidir” söylediğini hatırladı. Sofya’da
okuduğu sırada yazdığı
şiirleri Nazım’a mektupla
göndermeye başladığını
ve böylece aralarında
mektuplaşma başladığını paylaştı. Şairin en
büyük tutkusunun kadınlar olduğunu ifade
etti. Durhan Hasanov,
Yeni Hayat Dergisi’nde
çalıştığı 1957 yılında
Varna’ya istirahata gelen
şairle Sofya’da Bulgaria
Oteli’nde daha üç şair arkadaşlarıyla birlikte görüştüklerini anlattı. Kendisini 50 yaşında biri ola-

rak hayal ettiğini, onun
ise o sırada 19 yaşında
bir genç olduğunu ifade
etti. Şairin hayatının sonunda şairin komünizm
konusunda hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Bu
yüzden hayatının sonuna doğru Nazım’ın artık
Bulgaristan’da sevilen
biri olmadığına dikkat
çekti. Usta şair, Stalin’e
karşı yazdığı bir şiirini
seslendirdi.
Program Rayme
Aydın’ın seslendirdiği
Nazım’ın ünlü Kız Çocuğu şiiriyle son buldu.
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanlığı Kültürel
Varlıkları Koruma Kurulu Başkan Yardımcısı
Selahaddin Karabaşev,
15 yaşındayken tanıdığı
Nazım’ın Yürüyen Adam
şiiriyle bir müsabakaya
katıldığını, 20 yaşındayken Moskova’daki
mezarını ziyaret ettiğini
paylaştı.
Blaga Dimitrova’nın
Nazım’ın ilk Bulgaristan

YAĞMUR
Bir bulut geçiyor üzerimden
Yağmur yağacak
Biliyorum…
Bulutlar beni seviyor
Bulutlar hep dolu dolu
Geçsin…
Kuşlar sevinsin
Kainat sevinsin
İnsanlık sevinsin
Cümle alem susuz kalmasın
Yüce Rabbim hep yağmur versin…

Hilmi FEYZULLAH
MESTANLI

ziyaretiyle ilgili kitabından Momçilgrad ziyaretiyle ilgili bölümü okudu.
Etkinlik için organizatörlere teşekkür eden
Karabaşev, Ardino’da
da ölümsüz şair Nazım
Hikmet’in 100. doğum
yıldönümü kutlama etkinliği düzenlediklerini
hatırlattı. Şairin çelişkili
kişiliğine rağmen sanatın
mükemmelliğini dünya
kültürüne sunduğu için
yüksek sanatıyla, insan
sevgisiyle hafızalarda
yaşatılmasını diledi.
Şiir ziyafetinden dolayı
teşekkür eden Dr. Fikri
Gülestan, çok anlamlı bir
etkinlik olduğunu belirtti.
Büyük Türk şairinin mezarı hala Moskova’da olmasından dolayı utanıl-

ması gerektiğini vurguladı. Sayın Gülestan, “Bir
çınar ağacının gölgesini
esirgememiz bence yüce
Türk halkına yakışmıyor”
diye ifade etti.
Programda emeği geçen herkese teşekkür
eden Belediye Başkanı,
böyle anlamlı bir organizasyonun halkın geniş
katılımı ile gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
İleride bu tür etkinliklerin
devam edeceğinin altını
çizen Akif Akif, geceye
katılanlara teşekkürlerini
sundu. Etkinlik herkesin
büyük beğenisini kazandı. Programı sunan ekip
bol bol alkış aldı.
Gece düzenlenen resepsiyonla sona erdi.

Bulgaristan Parlamentosu
son oturumunu yaptı
Ülkede iki yıldan az bir zaman zarfında iki hükümetin istifasını yaşayan Bulgaristan Parlamentosu
4 Ağustos’ta son oturumunu yaptı.
Bulgaristan Sosyalist Partisi (SBP) ve üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin (HÖH) koalisyonu ile
kurulan Başbakan Plamen Oreşarski Hükümeti’nin
23 Temmuz’da istifa etmesi üzerine siyasi krize
giren ülkede parlamento, 6 Ağustos’ta resmen
fesh edildi.
Sosyal medyanın güçlü olduğu ülkede internet
üzerinden organize olan kitle protestoların yoğun
baskısı altında çalışan 42. Parlamentonun Başkan
Yardımcısı Maya Manolova, meclisin reytinginin
üzüntü verici olduğunu kabul etti.
Parlamentonun son oturumunu yöneten Manolova, “42. Parlamento’nun ömrünün hem kısa olduğu, hem de zor bir ortamda çalıştığı bir gerçektir”
dedi.
Veda oturumunda parlamento, devlet bütçesinde
yapması beklenen yaklaşık 2 milyar avroluk artırımını yapamadı.
Milletvekilleri, ülkede kilit önem taşıyan Devlet
Sağlık Kasası’na (NZOK) sağlık sektörünü biraz
da olsa rahatlatacak 225 milyon levalık finansal
bir takviyeyi kabul ettiler.
Cumhurbaşkanı Plevneliev’in görevlendireceği
geçici hükümetin, ayrılan Oreşarski hükümeti gibi
sıkıntılı üç aylık bir dönem içinde görev yapması
bekleniyor. Siyasi kriz içinde bulunan ülkedeki toplumsal çalkantılarla mücadele edecek olan geçici
hükümet, Oreşarski hükümetinin miras bıraktığı
dev ekonomik sorunlarla da uğraşmak zorunda
olacak.
Uzmanlara göre son iki hükümetle olan yakınlığı
ile büyüyen ve bankacılık sektöründe 4. sıraya kadar yükselen Korporatif Ticaret Bankası’nın (KTB)
hortumlandığı gerekçesiyle patlak veren ekonomik
krizin çözümü, bu bankanın durumu ile ilgili alınacak kararlara bağlı olacak.
“Geçici olarak” hizmete kapatılan ve Merkez
Bankası’nın (BNB) gözetimi altına alınan KTB’nin
yeniden hizmete açılması Eylül sonrasına ertelenmişti. Bankanın iyileştirilememesi durumunda
ülkeyi kökten sallayacak ciddi bir ekonomik çalkantının meydana gelmesi bekleniyor.

13 Ağustos 2014

HABERLER

Kırcaali Haber 4

Bulgaristan Türklerinin meşalesi Nuri
Turgut Adalı, mezarı başında anıldı
1. sayfadan devam

toplanacaklarını kaydetti. “Onun yaktığı
meşalenin hiç sönmeyeceğine inanıyorum.
Bizler onun yolunda
yürümeye devam edeceğiz, çünkü haklar ve
özgürlükler ebedi verilmiş değildir ve daima
mücadele verilmesi
gerekir” dedi.
Gözyaşlarını tutamayan Kırcaali İlinden
Siyasi Tutuklular Vakfı
Başkanı Halil Rasim,
Nuri Adalı ile tam 11 yıl
birlikte yattıkları Stara Zagora (Eski Zağra) Hapishanesi’nden
hatıralarını paylaştı.
“Bugün aranızda bulunursam, buna Nuri
Adalı’nın büyük katkısı
var. O, büyük ve değerli
bir adamdı. Bizleri daima destekledi, bizlere
yol gösterip, cesaret
veriyordu. İnsanları
Müslüman ve Hıristiyan diye ayırmazdı. O
bizim babamız gibiydi”

diye konuştu.
19 8 7-19 8 9 y l l a r ı
asında Stara Zagora
Cezaevi’nde Nuri Adalı
ile birlikte tutuklu kalan
Mogilyane (Mandacı)
köyü doğumlu 61 yaşındaki Zekeriya Türkyılmaz, “Nuri Adalı, tıpkı Nelson Mandela gibi
bizim parlayan yıldızımızdı. O çok entelektüel, akıllı, bilgili biriydi.
Bir sürü kitap okumuş-

tu, geniş bakış açısına
sahipti, onun bizim milli
duygularımızın pekişmesine büyük katkısı
oldu” dedi. Siyasi mağdur, Türkiye’den anma
törenine siyasi tutuklulardan İsmail Davut ile
birlikte gelmişti.
Çelenk sunulması ve
ardından 1 dakikalık
saygı duruşundan sonra Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet

merhumun kabri başında dua okudu.
Tören HÖH Kirkovo
İlçe Teşkilatı tarafından
organize edildi.
Nuri Turgut Adalı,
1922 yılında Ostrovets
köyünde dünyaya geldi.
Fotinovo (Çakırlı) köyü
okulunda eğitimini bitirince babası onu Şumnu Nüvvab Medresesine yazdırıyor. Burada
3 yıl eğitim gördükten

Gorno Prahovo’da Balkan Savaşı şehitleri anıldı
A r d i n o ( E ğ r i d e r e)
İlçesi’nin Gorno Prahovo
(Tosçalı) köyüne yakın
Nasuflarsırtı’nda bulunan
çeşme yanında yapılan
geleneksel sağlık ve bereket mevlidine Türkiye,
Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere’den gelen
göçmen ve etraf köylerden 700’ün üstünde vatandaş katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra mevlit okundu. Burada 100 yıl önce
Balkan Savaşı esnasında yerlilerden şehit edilen Celil Hoca, Mümün
Esat, Kadir Sali, Hüseyin
Şumlu, Mehmetali Şumlu,
Mehmet Bobali, Mehmet
Boyacı ve Hacı Mehmet
Ali’nin ruhları için dua
edildi.
Başlangıcı 1995 yılına
dayanan mevlit ve anma
töreni rahmetli Niyazi
Emin Efendi, Nevit Koskot, Halil Hayrullah ve
eski köy muhtarı Mümün
Emin’in girişimiyle başlamıştır.
1989 yılında Zorunlu

Göç sürecinde Kırcaali’nin
Perperek (Yaşlar) köyünden İstanbul’a göç eden
38 yaşındaki Bekir Barış,
yakın Başevo (Hallar)
köyünden olan eşi ve ai-

lesiyle birlikte ilk defa bu
törene katılıyor. “Bu çok
güzel bir gelenek, komşu köylerin halkı arasında kaynaşmaya sebep
oluyor. Bu tür gelenekler
devam ettirilip gelecek

nesillere aktarılmalıdır”
diye paylaştı.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ile Yerel
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram da törene katı-

lanlar arasındaydı. Tören,
Türkiye Tosçalılılar Kültürel Dayanışma Derneği,
köy muhtarlığı ve yerel
cami encümenliği tarafından düzenlendi.
Törene katılanlara ik-

ram için usta aşçı Sabri
Mustafa’nın hazırladığı
15 kazan keşkek dağıtıldı.
Keşkek bu bölgenin geleneksel yemeğidir. Mevlit
için yapılan masraflar,
Bursalı iş
adamı Sali
Ramadan
İnönü, Ramadan Hüseyin Muslu, Ramis
Kasim, Baki
A l i , Yü ksel Ramadan Bollez
ve Gor no
Prahovo
sakinleri
tarafından
karşılandı.
Töreni düzenleyen ler ar ma ğan olarak
er keklere
gölgelik şapka, kadınlara
başörtü hediye ettiler.
Köy muhtarı İbrahim
Murat destek veren herkese şükranlarını sundu.
Güner ŞÜKRÜ

sonra çok etkin ve
sivri zekalı bir Turancı olduğu için okuldan
uzaklaştırılıyor. Totaliter dönemde şair, 23
yılını hapis, sürgün ve
Belene’de geçiriyor.
Ülkede Müslüman
Türklerin haklarını koruma mücadelesi verdiği
için Bulgaristan Türklerinin Nelson Mandela’sı
olarak adlandırılıyor.
Stara Zagora Cezaevinde kaleme aldığı
Gönül İster Ki... şiirinin
bir dörtlüğünde yakınlarına şöyle vasiyette
bulunuyor:
Ben göçerken bu felekten siz dökmeyin
gözyaşı

Seve seve koyun
kabre gün görmeyen
bu nâşı...
Belki kabrim de bulunmaz bu vahşet ülkesinde!
Gönül ister kabrim
olsun bir ağaç gölgesinde!...
Nuri Adalı 1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu olarak Türkiye’ye
göç ettiriliyor. Uzun
yıllar Bursa BAL-GÖÇ
Derneği’nin genel sekreterliğini yapıyor. 2004
yılında hayata gözlerini yumuyor. Bursa
Görükle’de Nuri Adalının adını taşıyan bir
park bulunmaktadır.

HÖH Ardino İlçe Teşkilatı, 16
milletvekili aday adayı gösterdi
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Ardino
(Eğridere) İlçe Teşkilatı’nın geniş katılımlı yönetim
kurulu toplantısında erken genel seçimlere yönelik
aday adayları gösterildi. Partinin ilçedeki 30 yerel
teşkilatı tarafından 43. Halk Meclisi’ne 16 milletvekili aday adayı gösterildi. Son anda onların 3’ü aday
adaylığından vazgeçti.

HÖH İlçe Teşkilatı Başkanı İzzet Şaban’ın yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü. Sayın Şaban, katılımcıları HÖH
Merkez Kurulu’nun gelecek ekim ayında yapılacak
erken genel seçimlere yönelik milletvekili adayları
seçilmesine ilişkin kararları ve belirlenen kriterlerle
tanıştırdı.
Ardino’da gerçekleştirilen toplantı ile gelecek erken
genel seçimlere ilişkin Kırcaali ilinde HÖH partisinin
milletvekili adayları göstermesine yönelik ilçe teşkilatlarının yönetim kurullarının geniş katılımlı toplantıları başlamış oldu.
Diğer ilçelerde yapılacak toplantılar 14 Ağustos’a
dek sürecek. 15 Ağustos 2014 tarihinde HÖH İl Teşkilatı Yönetim Kurulu’nun geniş katılımlı toplantısında
önerilen tüm aday adayları değerlendirilip partinin
Merkez Seçim Kurulu’na isimleri alfabetik sırayla liste şeklinde gönderilecek. Partinin Merkez Yönetim
Kurulu gelecek erken genel seçimlere ilişkin HÖH
milletvekilleri listesini belirleyecek.
HÖH Kırcaali İl Başkanı Bahri Ömer, toplantının
konuğuydu.
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5. Dünya Mestanlılar Buluşması yüzlerce
vatandaşı bir araya getirdi
2 Ağustos akşamı düzenlenen 5.Dünya Mestanlılar Buluşması dünyanın dört bir yanından akın
eden yüzlerce misafiri ve
ilçe halkını bir araya getirdi. Kasabanın bayramı
için ülkenin dört çapında
ve ayrıca Hollanda, Belçika, Türkiye, Amerika
ve Almanya’da yaşayan
Mestanlılar doğup büyüdükleri memleketlerinde
buluştular. Momçilgrad
Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel Dünya
Mestanlılar Buluşması
artık beşinci yıl “Mestanlı
Daima Kalbimde” başlığı
altında organize ediliyor.
Etkinliğe katılan resmi
konuklar arasında Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) ve Meclis Grubu
Başkanı Lütfi Mestan,
Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Necmi Ali,
Yatırım Tasarımı Bakan
Yardımcısı Ceyhan İbryamov, Kırcaali HÖH
Milletvekili Müh. Erdinç
Hayrullah, Kırcaali Vali

Türkiye’deki göçmen
dernekleri ve kardeş
belediyelerin temsilcileri
hazır bulundular.
Dünya Mestanlılar Buluşması, Kırcaali Rodopski Far Toplum Merkezi Folklor Grubu’nun

Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı Plevneliev
geçici hükümeti tayin etti
1. sayfadan devam

Yardımcısı Musa Yusuf,
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ, Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.

Hasan Azis ve Cebel
Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam
Şura Başkanı Şabanali

Ahmet, Hoşgörü Belediyeler Birliği Genel Müdürü Ayhan Etem, Bursa Mestanlılar Derneği
Başkanı Hasan Öztürk,

Belediye Başkanı
Resmi Murat, Başevoluları birlik, beraberlik
ve dayanışma içerisin-

da tekrar buluşabilmemiz için devam etmesini diliyorum” dedi.
Şenlikte sahne alan

de olmalarından dolayı
tebrik etti. “Bu güzel
geleneğin her yıl bura-

Kırcaali Müzik Grubu
misafirlere ve yerli halka neşeli anlar yaşattı.

Köy meydanında bölgede en kıvrak hora tepildi. Aralarında Resmi
Murat da olmak üzere
tanıdık, tanımadık herkes horaya katıldı.
Birçok hediyenin dağıtıldığı çekiliş yapıldı.
En büyük ödül olan
kuzuyu Resmi Murat
kazandı. Fakat onun
ödülü almaktan vazgeçmesiyle uzun süre
biletler karıştırılarak yeniden yapılan çekilişte
kuzuyu almak Başevo
köyünden 64 yaşındaki
Kasim Feyzullah’a nasip oldu.

Başevo’da geleneksel köy şenliği
Geçen hafta pazar
günü Ardino’nun (Eğridere) Başevo (Hallar)
köyünde 12. geleneksel
köy şenliği düzenlendi.
Etkinlik, köy muhtarlığı, yerel Hristo Smirenski Toplum Merkezi
ve Hallarlılar Kültür ve
Dostluk Derneği’nin İstanbul, Bursa ve İzmir
şubelerinin mali desteğiyle organize edildi.
Şenliğe etraf köylerden
çok sayıda vatandaş
akın etti. Bu vesileyle
yakın akrabalarıyla görüşmek için dünyanın
dört bir yanından birçok
gurbetçi de buradaydı.
Şenlikte Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Belediye Başkan
Yardımcısı İzzet Şaban,
köy muhtarları ve vekilleri hazır bulundular.
Başevo muhtarı Müren Sali tarafından köy
şenliğinin açılışı yapıldı. Muhtar, selamlama
konuşmasında Ardino
bölgesinde düzenlenen şenlikler arasında
Başevo’da olduğu gibi
insanları bu kadar kitle halinde kaynaştıran
başka bir şenlik olmadığını belirtti. Maddi ve
manevi destekte bulunanlara şükranlarını
ifade etti.

gösterileriyle başladı.
Konserde Bursa Nilüfer
Belediyesi Kadın Korosu
da sahne aldı.
Yağmurlu hava nedeniyle Bulgar pop-folk sanatçısı Djena’nın konseri
Nov Jivot Toplum Merkezi salonunda gerçekleşti.
Konseri izlemeye gelenler salonu tıklım tıklım
doldurdu.

Güner ŞÜKRÜ

Başbakanı geniş yürekli,
hukuku üstün tutan biri
olarak tanıttı.
Cumhurbaşkanı 5
Ekim’de düzenlenecek
erken genel seçimlere
kadar devleti yönetecek
teknokratlar hükümetinin önceliklerini ve kadrosunu tanıttı. Geçici
hükümetin temel görevi
erken seçimleri düzenleyip, gerçekleştirmekten
ibaret.
Geçici hükümetin kadrosu:
Ekaterina ZaharievaEkonomi Politikasından
Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Tasarımı Bakanı. Zaharieva,
Plevneliev’in kurduğu
birinci geçici hükümette
de Başbakan Yardımcısı
görevinde bulunmuştu.
Prof. Yordan Hristoskov- Sosyal Politikadan
Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Emek ve Sosyal Politika Bakanı. Yıllarca Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) Müdürü olan
Prof. Hristoskov, sosyal
politikadan sorumlu olmaya devam edecek.
Hristo İvanov-Adalet,
İç Düzen ve Güvenlikten
Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı. İvanov, Bulgar Adalet Girişimleri Enstitüsü
Programlama Müdürü
görevini yürütüyor.
İliyana Tsanova- AB
Fonlarının Yönetiminden
Sorumlu Başbakan Yardımcısı.
Vasil Ştonov- Ekonomi
ve Enerji Bakanı. Amerikan üniversitelerinden
mezun, yatırım bankacısı
olarak büyük deneyime
sahip biridir.
Miroslav NenkovSağlık Bakanı. Askeri Tıp
Akademisi’nde (VMA) Bilim Dalı Başkanıdır.
Yordan Bakalov-İçişleri

Bakanı. Cumhurbaşkanı
Bakalov’u milli güvenlik
uzmanı ve yıllarca parlamenter olarak tanıttı.
Ru m e n Po r o j a n ov Maliye Bakanı. Devlet
Tarım Fonu Eski Müdürü.
Nikolina AngelkovaUlaştırma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı.
Yol Altyapısı Kurumu’nun
yönetim kurulunda yer almış Angelkova hakkında
Cumhurbaşkanı, genç
ve yetenekli uzman olduğunu, uluslararası
çapta kendini tanıttığını
belirtti.
Doç.
Rumyana
Kolarova-Eğitim ve Bilim
Bakanı.
Velizar ŞalamanovSavunma Bakanı. Eski
İvan Kostov hükümetinde Savunma Bakanı olan
Şalamanov, Bulgaristan
Bilimler Akademisi (BAN)
Bilgi Teknolojileri Enstitüsü Müdürü ve NATO ‘ya
bağlı bir kurumun başkanıydı.
Daniel Mitov-Dışişleri
Bakanı. Güçlü Bulgaristan İçin Demokratlar
(DSB) partisinin Eski
Başkan Yardımcısı. Tanıtımı sırasında Plevneliev, Brüksel’de büyük
deneyim sahibi olduğunu
vurguladı.
Martin İvanov-Kültür
B a k a nı. B A N Ta r i h
Entitüsü’nde doktora hocası olarak görevde bulunuyor.
Evgeniya RadanovaGençlik ve Spor Bakanı.
Üç Olimpiyat Madalyası
sahibi kısa mesafe koşucusu.
Vasil Gr udev-Tarım
ve Gıda Bakanı. Şu
ana kadar Devlet Tarım
Fonu’nda (DGZ) çeşitli
makamlarda bulundu.
Svetlana Jekova-Çevre
ve Su Bakanı. Plevneliev,
Jekova için bakanlığın en
alt kademedeki görevlerden yükseldiğini belirtti.
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Demokrasi Dönemindeki Bulgaristan Hükümetleri
Sebahat AHMET

Bulgaristan’da Totaliter
Sosyalist Rejiminin devrilmesi ve Demokrasiye
geçişinde ilk serbest seçimler olarak 10 Haziran
1990 yılında 7.Büyük
Millet Meclisi seçimi düzenlendi. 2 Ekim 1990

Filip Dimitrov
tarihine kadar çalışan
Meclis Bulgaristan’ın yeni
Anayasasını kabul etti.
Bu seçimlerde ilk olarak
Bulgaristan Türklerini
temsilen katılan Hak ve
Özgürlükler Hareketi oyların %5, 75 alarak 23
milletvekili çıkarttı.
13 Ekim 1991 yılında
yapılan ilk Genel Seçimlerde 36.Millet Meclisi kuruldu. (4 Kasım 1991 - 17
Ekim 1994 ).
- İlk Millet Meclisine üç
siyasi parti girebildi.
Demokratik Güçler Birliği (SDS) - 1 903 567 oy
alarak, 110 koltuk kazandı.
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) - 1 836 050
oy alıp, 106 milletvekili
elde etti.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)- 418 168
oyla, 24 milletvekili kazandı.
- Demokrasi döneminin ilk Başbakanı 8 Kasım 1991yılında Filip
Dimitrov oldu. Hak ve
Özgürlükler Hareketi'nin
desteğini çekmesi sonu-

Lüben Berov
cu, mecliste güvenoyu
kaybederek 30 Aralık
1992 yılında Filip Dimitrov istifa etti. 30 Aralık
1992 yılında Parlamento
Lüben Berov Başkanlığında yeni bir hükümet

seçti. 17 Ekim 1994 tarihinde Berov hükümeti
Parlamentodan destek
görmediğinden dolayı istifa etmek zorunda kaldı.
Yeni Genel Seçimlerinin
tarihi belirlendikten sonra
geçici Başbakan Reneta
İncova oldu.
18 Aralık 1994 tarihinde
yapılan Erken Genel Seçimlerinden sonra oluşan
37.Millet Meclisi ülkenin
girmiş olduğu derin kriz
nedeniyle zamanından
önce dağıldı (12 Ocak
1995 – 13 Şubat 1997).
- Seçim sonuçları şöyleydi:
Bulgaristan Sosyalist
Partisi - 2 262 943 oyla,
125 koltuk kazandı.
Demokratik Güçler Birliği - 1 260 374 oy alıp, 69
milletvekili elde etti.
Halk Birliği partisi - 338
478 oy alıp, 18 milletvekili
elde etti.
Hak ve Özgürlükler Hareketi - 283 894 oyla, 17
milletvekiliyle parlamentoya girdi.
Bulgar İşçi Blok’u - 245
849 oyla, 11 milletvekili
çıkarttı.
25 Ocak 1995 tarihinde
Başbakan seçilen Jan
Videnov 13 Şubat 1997

Reneta İncova
tarihinde istifa ederek,
yerine geçici olarak Sofya Belediye Başkanı olan
Stefan Sofiyanski tayin
edildi.
19 Nisan 1997 tarihinde yapılan Erken Genel
Seçimleri sonucunda
38.Millet Meclisi kuruldu
(7 Mayıs 1997 - 19 Nisan
2001).
- Seçim sonuçları da
şöyleydi:
Bir leşik Demokratik
Güçler partisi - 2 223 714
oy alarak, 137 koltuk kazandı.
Demokratik Sol partisi
- 939 308 oyla, 58 milletvekili elde etmişti.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin içinde olduğu Ulusal Kurtuluş için
Birlik koalisyonu - 323
429 oy alıp, 19 milletvekili çıkarttı.
Bulgaristan Avrupa Sol
partisi - 234 058 oyla, 14
milletvekili çıkarttı.
Bulgar İşçi Blok’u da -

209 796 oy kazanıp, 12
milletvekili kazandı.
21 Mayıs 1997 tarihinde
Başbakan seçilen İvan
Kostov 24 Temmuz 2001
tarihine kadar 4 yıllık görev süresini tamamlayan
ilk Başbakanı oldu.
17 Haziran 2001 tarihinde yapılan Genel Seçimlerden sonra 39.Millet
Meclisi kuruldu (5 Temmuz 2001 - 17 Haziran
2005).
- Seçim sonuçları şöyleydi:
Simeon Ulusal Hareketi
- 1 952 513 oy alıp, 120
koltuğa sahip oldu.
Bir leşik Demokratik

Jan Videnov
Güçler Koalisyonu - 830
338 oy kazanarak, 51 milletvekili çıkarttı.
Bulgaristan için Koalisyon - 783 372 oyla, 48
milletvekiliyle parlamentodaydı.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi - 340 395 oy
kazanıp, 21 milletvekili
çıkarttı.
HÖH partisinin de yer
aldığı koalisyon hükümeti
olarak 24 Temmuz 2001
tarihinde Başbakan Simeon Sakskoburgotski
seçildi.
17 Ağustos 2005 tarihine kadar görevde kalan
Başbakan Sakskoburgotski 4 yıllık görev süresini dolduran ikinci Başbakan oldu.
25 Haziran 2005 yapılan Genel Seçimlerde
40.Millet Meclisi kuruldu
(11 Temmuz 2005 – 25

Stefan Sofiyanski
Haziran 2009).
- Seçim sonuçları şöyleydi:
Bulgaristan için Koalisyon - 1 129 196 oyla,
82 milletvekili çıkartmayı

başardı.
Simeon Ulusal Hareketi

İvan Kostov
- 725 314 oy alıp, 53 koltuğa sahip oldu.
Hak ve Özgürlükler Hareketi - 467 400 oy kazanıp, milletvekillerinin sayısını 34’e yükseltti.
Ataka partisi - 296 848
oyla, 21 milletvekili çıkarttı.
Bir leşik Demokratik
Güçler partisi - 280 313
oyla, 20 koltuğun sahibi
oldu.
Güçlü Bulgaristan için
Demokratlar - 234 788
oy alıp, 17 milletvekili
elde etti.
Bulgar Halk Birliği - 189
268 oyla, 13 milletvekili
çıkarttı.
Hak ve Özgürlükler

Simeon Sakskoburgotski

Hareketi’nin de içinde bulunduğu Bulgaristan Sosyalist partisi ve Simeon
Ulusal Hareketi ile yapılan koalisyon hükümetinin
Başbakanı Sergey Stanişev 17 Ağustos 2005
tarihinde seçildi. 4 yıllık
görev süresini tamamlayan Stanişev hükümeti
27 Temmuz 2009 yılında
son buldu.
Bu koalisyon hükümeti
sırasında 1 Ocak 2007
tarihinde Bulgaristan Avrupa Birliğine tam üye
oldu.
05 Temmuz 2009 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde 41.Millet Meclisi
kuruldu (14 Haziran 2009
- 11 Mart 2013).
Bulgaristan vatandaşları 18 partiden, 4 bin 652
milletvekili adayı arasından seçim yapmak üzere
11 bin 400 seçim sandığında oy kullandı.
Yurtdışına kurulan top-

lam 259 seçim sandığından 123 tanesi Türkiye’de
bulunuyordu.
- Katılım oranın yüzde
60,2 olduğu seçimde
birinciliği yüzde 39,71
oy oranıyla Sofya Belediye Başkanı Boyko
Borisov'un fahri liderliğini
yaptığı GERB partisi elde
etti. GERB parlamentoda
117 milletvekiliyle temsil
etti.
Seçimde büyük bir oy
kaybına uğrayan iktidardaki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), oyların
yüzde 17,7'sini alarak
parlamentoda 40 koltuk

Sergey Stanişev
kazandı.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS-HÖH) büyük bir
başarı göstererek, yüzde
14,46 oranında oy aldı.
HÖH, hem ülkedeki
üçüncü büyük siyasi güç
olma durumunu korudu,
hem de milletvekili sayısını 38'e çıkararak ülkenin
en köklü siyasal partisi
olan BSP ile neredeyse
eşit konuma geldi.
- Yeni parlamentoda altı
siyasi grup yer aldı. Bunlar - GERB, Bulgaristan
İçin Koalisyon, Hak ve
Özgürlükler Hareketi,
Ataka, Mavi Kolaisyon
ve Düzen, Kanun ve
Adalet partisi idi. Sime-

Boyko Borisov
on Sakskoburgotski’nin
partisi barajı aşamayarak
Parlamentoya giremedi.
- Parlamento seçimini
kazanan GERB partisinin fahri başkanı, Sofya
Belediye Başkanı Boyko
Borisov'un kurduğu 16

bakandan oluşan yeni
Bulgaristan hükümeti
parlamentoda güvenoyu
aldı.
- Muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
milletvekilleri, yeni hükümete destek vermedi.
27 Temmuz 2009 yılında GERB hükümetinin
Başbakanı olarak seçilen Boyko Borisov Şubat
ayında başlayan protestolar sonucunda 20 Şubat 2013 tarihinde istifa
etti. Geçici olarak Marin
Raykov Başbakan olarak
tayin edildi.
Boyko Borisov hükümetinin 20 Şubat'ta istifa
etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev parlamentoyu feshederek, erken seçimi hazırlayacak geçici kabineyi
kurdu ve 12 Mayıs 2013
yılına seçim tarihi belirledi. Sofya'nın güneybatısındaki Kostinbrod
şehrinde dün düzenlenen
operasyonda, seçim pusulalarını basan Multiprint
şirketinin tesislerinde 25

Marin Raykov
milletvekili çıkarabilecek
350 bin sahte pusulaya el
koyuldu.
- Oyların dağılımı ise
şöyleydi:
GERB yüzde 30,50,
BSP yüzde 26,61, HÖH
yüzde 11,29 ve Ataka
yüzde 7,30.
Resmi seçim sonuçlarının açıklanması, yurt
dışından gelen oyların
dağılımının beklenmesi
yüzünden gecikti. Merkez
Seçim Komisyonu, yurt
dışında kullanılan oyların
yüzde 49,14'ü HÖH, yüzde 20,80'i GERB, yüzde
4,43'ü BSP ve yüzde
2,79'sinin Ataka partisine verildiğini kaydetti.
Bulgaristan'daki Türk ve
Müslümanların oylarına
talip olan, HÖH'nden ayrılan milletvekilleri Korman
İsmailov ve Kazım Dal'ın
kurduğu Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP),

Devamı sayfa 7’de
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Musluk Sularının Yüksek Oranlı Bulanıklılığından
23 Temmuz’da başlayan musluk sularının
aşırı bulanıklılığından
dolayı Kırcaali belediyesinde anaokulları kapatılmamıştır. Eğitim, Kültür
ve Sosyal Faaliyetlerden
sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta
Kehayova’nın anaokulu
müdürleri ile düzenlediği
görüşmede, şehrimizdeki 11 anaokulundan
10’unun çalıştığı, çalışmayan birinde ise tamirat
yapıldığı açıklandı. Yapılan görüşmede, Evlere
Sosyal Destek Kurumu,
Kırcaali Sağlık Müfettişliği uzmanları, belediye
uzmanlarından Veneta
Boşnyaşka ve Vasilka
Grigorova yer aldı.
Elisaveta Kehayova:
“Tüm anaokullarıyla devamlı irtibattayız. Daha
ilk günde Kırcaali Su ve
Kanalizasyon Şirketi’nin
sinyalinden sonra tüm
anaokullarına sorunla
ilgili talimatlar verildi. Ye-

Dolayı Anaokulları Kapatılmadı
mek hazırlama ve servis
sürecinin devam edebilmesi için özel çalışma
programı hazırlandı. Her
anaokuluna her gün gerekli içme ve yemek hazırlama suyu sağlanıyor.
Sağlık Müfettişliği’nin
talimatlarına göre marketlerde satılan kaynak
suları kullanılmaktadır.
Belediyemiz gerekli maddi desteği de zamanında
sağladı” diye açıkladı.
Olası bir sorun karşısında zamanında ve yerinde çözüm bulunması için
müdürlerin hemen belediye idaresini aramaları
tavsiyesinde bulundu.
Anaokulu müdürleri:
“Şu anda durumla ilgili
sorunlar yaşamıyoruz
ve kötü sonuçları engellemek için elimizden
geleni yapıyoruz, veli
ve öğrencilerimizden şi-

kayetler almıyoruz” diye
açıklamada bulundular.
Ancak sorun Evlere
Sosyal Destek Kurumunda daha ciddi. Ku-

rum her gün 300 kişiye
yemek hazırlamaktadır.
130 kişinin üzerinde
çocuk süt mutfağı, 130
yetişkin, Nadejda Gün-

lük Merkezi ve Çocuk
Hayali Merkezi’nden 70
çocuk bu hizmetten yararlanıyor.
Evlere Sosyal Destek
Kurumu Müdürü Hayriye Sadık: “Günlük su
ihtiyacımız yaklaşık 250
litredir. Şimdilik durumu
kontrol ediyor ve isten-

medik durumlara sebep
vermiyoruz” diye konuştu. Kırcaali Sağlık Müfettişliği Kamu Sağlığı Daire
Başkanı Rositsa İvanova,
23 Temmuz tarihinden
itibaren musluk sularının
kalitesi ölçümlerle devamlı değerlendirildiğini
açıkladı. Kırcaali Su ve
Kanalizasyon Şirketi su
şebekesinin dezenfeksiyon işlerini başlattığı
bildirildi. Rositsa İvanova: “Dezenfeksiyondan
sonra mikrobiyolojik
analizler için yine örnekler alınacak, sonuçları
ise 48 saat sonra açıklanacak. Ancak Su ve
Kanalizasyon Şirketi ile
Sağlık Müfettişliği arasında imzalanan protokol
sonrası tüm kullanıcılara
suların kalitesi hakkında
bilgi verilecek. Şu anda
musluk suları sadece
günlük ihtiyaçlar için kullanılabilir” diye açıkladı.
Atanas Dafovski Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar
Bölümü’nde son birkaç
günde mide-bağırsak
rahatsızlıklarında artış
gözlemlenmemektedir.
Kırcaali Haber

Demokrasi Dönemindeki Bulgaristan
Hükümetleri
Momçilgrad’da
6. sayfadan devam

oyların sadece yüzde
1.631'ini alarak parlamento dışında kaldı.
- Alınan oylara göre
partilerin Milletvekili sayısı şöyleydi:
GERB - 97
BSP - 84
HÖH - 36
ATAKA – 23
- Borisov'un lideri olduğu merkez sağdaki
GERB partisi seçimlerde en çok oy olan parti
olmuş, ancak tek başına
hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu elde
edememişti ve seçim
yasasının ihlal edildiği
gerekçesiyle Anayasa
Mahkemesine seçimlerin iptalini istedi. Anayasa Mahkemesi bu isteği
reddetti.
- Düzen Meşruiyet ve
Güvenlik (RZS) adlı partinin lideri Yane Yanev,
Türkiye’deki oyların iptalini istedi ve “Sofya’da
Türk Milletvekilleri Olmasın” başlığı altında bir
imza kampanyası düzenledi.
- Hükümeti kurma görevi Plamen Oreşarski'ye
verildi. Teknokrat Hükümetini, Sosyalist Partisiyle Hak ve Özgürlükler
Hareketi destekledi. Milliyetçi Ataka partisi ise dışarıdan destek verdi. 42.
Millet Meclisi tarafından
yeni hükümet onaylandı.
Hükümet BSP’den 84 ve

HÖH partisinden verilen
36 oyla güvenoyu aldı.
GERB partisinden 97
milletvekili hayır derken,
Ataka’dan 23 milletvekili
ise çekimser kaldı.

Plamen Oreşarski

- Plamen Oreşarski
kimdir?
1960 doğumlu olan Plemen Oreşarski mali uzman olarak siyasete atıldı. 1997-2001 döneminde
Demoktrat Güçler Birliği
hükümetinde maliye bakan yardımcılığını yaptı.
2005'te üçlü koalisyon
hükümetinde maliye bakanı oldu. Oreşarski, evli
ve bir çocuk babası.
- Bulgaristan'da 25 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Avrupa Parlamento
(AP) seçimlerinden sonra erken seçim konusu
yeniden gündeme geldi.
İktidardaki koalisyonun
ortağı olan, üyelerinin

çoğunluğu Türklerden
oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) lideri
Lütfi Mestan, ülkenin yılsonuna (30 Kasım veya
7 Aralık'ta) kadar Erken
Parlamento Seçimlerine
gitmesini talep etti.
- Hükümetin ayakta kalmakta zorlandığı
Bulgaristan'da iktidarda
bulunan Sosyalist Partisi,
erken seçim çağrılarını
kabul etti. Stanişev, gelecek yılın bütçesini yeni
parlamentonun onaylaması gerektiğini söyledi.
- Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) Başkanı
Sergey Stanişev’in zorunlu seçim fikrini kabul
etmeyen HÖH lideri Lütfi
Mestan’a karşılık, BSP
temsilcisi 7 milletvekili-

Prof. Georgi Bliznaşki

nin, 41. Millet Meclisi’nde
kabul edilen asimilasyon

politikalarını kınama bildirisinin iptal edilmesini
ısrar eden Ataka partisinin teklifine destek
verdi.
- AP seçiminin ardından
Bulgaristan'da iktidarı
oluşturan ve muhalefette
bulunan tüm partiler erken seçime "evet" dedi.
Demokrasi dönemindeki Parlamento seçimlerinin en çalkantılı dönemi
2013-2014 yılları oldu.
Bulgaristan siyasi kriz
eşiğine geldi. Bir taraf
Erken Genel Seçime
gidilmesini istiyor, diğer
taraf gidilirse, seçimlerin
zorunlu yapılmasını ısrar
ederek Bulgarlaştırma
sürecini kınama bildirisinin iptaline ilişkin destek
veriyor.
23 Temmuz 1014 tarihinde Başbakan Plemen Oreşarski istifasını
Parlamentoya sundu. 05
Ağustos 2014 tarihinde
Cumhurbaşkanı Plevneliev yeni Geçici Başbakanı ve hükümeti açıkladı.
Anayasa hukuku hocası
Prof. Georgi Bliznaşki sınırlı yetkilere sahip
olacak geçici hükümetin
Başbakanı tayin edildi.
05 Ekim 2014 tarihinde düzenlenecek olan
Parlamento ve tam bir
yıl sonra yapılacak Yerel seçimlerin sonuçları
tüm Bulgaristan vatandaşlarına hayırlı olması
dileğiyle.

Serbest Güreş
Turnuvası
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci olan Dimitır Kumçev, 5. Dünya Mestanlılar Buluşması
kapsamında düzenlenen geleneksel güreş turnuvasında en büyük ödül olan 60 kg ağırlığındaki koçu kazandı. Finalde Kumçev, milli güreş
takımında yer alan İvan Deliverski’yi tuş ederek
yendi. Üçüncü Miroslav Geşev, dördüncü yeri ise
Asen Tabakov aldı.
Başpehlivana koçu, Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif verdi. Belediye Başkanı, “Kasaba
parkında düzenlenen güreş turnuvasında sağlanan iyi bir atmosfer ve tartışmalı geçen ikili mücadelelerden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederim. Gelecek yıl turnuvaya daha çok pehlivanın
katılmasını umuyorum. Bizim tarafımızdan kesinlikle yeni yeni sürprizler olacak” diye konuştu.
Turnuvada ikinci ve üçüncü olan pehlivanlara
ödülleri Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali Milletvekili Erdinç Hayrulla ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ
tarafından sunuldu.
Bu yıl Momçilgrad’da düzenlenen güreş müsabakalarına yaklaşık 100 yarışmacı katıldı. Yedi
sıklette yarışan yarışmacılar Stremtsi (Göklemezler) köyü, Cebel (Şeyhcuma), Kırcaali, Haskovo
(Hasköy), Plovdiv (Filibe), Asenovgrad (Stanimaka) ve Kazanlık güreş kulüplerinin temsilcileriydi.
En çok sayıda dereceye giren yarışmacılar
Stremtsi Krepost Güreş Spor Kulübü’nün temsilcileriydi. Ev sahibi konumundaki Momçilgrad
Rodopi Güreş Kulübü’nün yarışmacıları ise iki
sıklette birinciliği elde ettiler.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Mestanlı hastanesine destek konseri
13 Август 2014

Година: 8

Momçilgrad (Mestanlı) Dr. Sergey Rostovtsev
Hastanesi’ne destek amaçla
Kırcaali’de düzenlenen konser Momçilgrad ve Kırcaali
ilçelerinden çok sayıda gönüllüyü bir araya getirdi.
Kırcaali Belediye Kültür
Merkezi’nde düzenlenen konsere Türkiye’den özel olarak
davet edilen Bursa Nilüfer
Belediyesi Kadın Korosu‘nun
gösterisi ayrı bir renk kattı. İki
saat süren konser programını izleyen konuklar arasında
Kırcaali Vali Yardımcısı Musa
Yusuf, HÖH Kırcaali Milletvekilleri Müh. Erdinç Hayrulla
ve Mustafa Ahmet, Kırcaali
ve Momçilgrad belediye başkanları Müh. Hasan Azis ve
Akif Akif, Momçilgrad Meclis
Başkanı Müh. Sunay Hasan,
Kırcaali Belediye Başkan Vekilleri Muharrem Muharrem
ve Hüseyin Ahmet, Bursa
Mestanlılar Derneği Başkanı
Hasan Öztürk hazır bulundular.
“Hedefimiz İstikrarlı Hastane” başlığı altında gerçekleşen konserden elde edilen
gelirler Momçilgrad hastanesine bağış edildi.

Седмичен вестник за актуални новини

Belediye Başkanı Akif Akif
yaptığı konuşmasında, “Burada olmanızdan dolayı mutlu
olduğumu gizlememe gerek
yok. Belediye yönetimi ve
bizzat kendi adıma sizlere,
bize verdiğiniz büyük cesaret ve destek için samimi te-

şekkürlerimi sunmak isterim.
Hastanemizin yeni bir görünüm kazanmasına hepinizin
katkısı var. Çünkü sizler, gerçekleştirdiğimiz hayırseverlik
kampanyalarına gerek yurt
içinden, gerek yurt dışından
katılarak bizleri yalnız bırak-

Брой: 242

madınız. Kardeş belediyelerimizden Bursa Büyükşehir
Belediyesi ve bizzat Belediye
Başkanı Recep Altepe’ye ve
ayrıca Bursa Mestanlılar Derneği Başkanı Hasan Öztürk
ve derneğin tüm yönetimine
teşekkür etmeyi borç bilirim.

Цена 0,80 Лв.

Kampanyamıza duyarlılık
gösteren Nilüfer Belediyesi
Kadın Korosu‘nun büyük katkısını da belirtmeden geçemeyeceğim. Cani gönülden
teşekkürler!” diye kaydetti.
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, hayırsever
amaçla düzenlenen bu tür girişimlerin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizerek, organizatörlere başarılar diledi.
Akif Akif, konukların sunduğu gösteriden sonra, Nilüfar Belediyesi Kadın Koro
Şefi Dr. Aysel Gürel’e bir
teşekkür plaketi ve Petır
Zaprayanov’un hazırladığı
maden taşlarından yapılan
bir tablo sundu.
Dr. Aysel Gürel, “Mestanlı ve Kırcaali güzel ve temiz
doğaya sahip iki muhteşem
şehir. Yeni girişimler kapsamında tekrar bir araya gelebileceğimizi ümit ediyorum.
Bizim gerçekleştirdiğimiz
konserler genelde çeşitli
hastalara destek sağlanması için hayırsever amaçla düzenlenir. Bölgeden iyi haberlerinizi bekleyeceğiz ki zaten
bundan şüphemiz yok” diye
ifade etti.

Bursa BAL-GÖÇ, Mestanlı’da fotoğraf sergisi açtı
Uluslararası 5.Mestanlılar
Buluşması etkinliği kapsamında Bursa BAL-GÖÇ

Sergiyle ilgili Bursa BALGÖÇ Genel Başkanı Doç.
Dr. Yüksel Özkan, Kırcaali

Derneği ve BGF, Mestanlı
merkezinde Zorunlu Göç’ün
25.yıldönümü münasebetiyle açık hava fotoğraf sergisi
açtı.

Haber Gazetesi’ne şunları konuştu: “Bu sergi ile
Zorunlu Göç’ün yaşandığı
tarihlerdeki acı ve insanlık
dışı uygulamaları hafızala-

rımızda tazelemek istedik.
BAL- GÖÇ olarak halka
açık düzenlenen fotoğraf
sergisinde umarım herkes
kendine bir ders çıkartır. O
tarihlerde yok edilmek istenen Türk toplumu tarihin
bu kara sayfasına baskıcı
Jivkov rejimini hatırlayarak, daha şuurlu adımlar ile
anayasal haklarını arama ve
elde etme anlamında ülkesi
Bulgaristan’ın menfaatleri
doğrultusunda var gücüyle
çalışır.”
Resim sergisi açılışından
hemen sonra çok sayıda
vatandaş tarafından ilgiyle
izlendi.
Sergi, Bulgaristan’ın değişik bölgelerinde de sergileneceği bildirildi.
Sebahat AHMET
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