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Minaresi yenilenen Yedikızlar Camisi’nin açılışı yapıldı
Ahmet, Yedikızlar Camisi’nin
1428 yılından bu yana bölgedeki Müslüman Türk halkına hiz-

met veren, büyük tarihi önem
azr eden bir cami olduğunu ve

Devamı 4’de

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun!

Resmiye MÜMÜN
Kirkovo (Kızılağaç) İlçesi’nin
Podkova (Nalbantlar) köyünde,
minaresi yenilenen tarihi Yedikızlar Camisi’nin resmi açılışı
yapıldı. Eski mimarisiyle eşi
benzeri olmayan, hiçbir çivi
kullanılmadan 1428 yılında inşa
edilen ahşap caminin minaresi
yenilendi.
Açılış törenine yurt içinden ve
yurt dışından binlerce kişi katıldı. Program cami avlusunda
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet başta olmak üzere
müftülük görevlileri tarafından

sunulan Kuran-ı Kerim tilaveti
ve mevlit okunmasıyla başladı.
Daha sonra Kırcaali Müftüsü,
cami restorasyon projesine
destek veren Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel
Başkanı Lütfi Mestan ve katkıda bulunan diğer Müslümanlara şükranlarını sundu. Gelecek
Kurban Bayramı hakkında genel bilgi veren Müftü Müslümanların gelecek bayramlarını
kutladı. Restore edilen cami için
Beyhan Mehmet ve Başmüftü
Yardımcısı Murat Pingov tarafından dua okundu. Devamında
HÖH Kırcaali milletvekili aday-

ları listesinde 3.sırada olan Bulgaristan Müslümanları Yüksek
İslam Şura Başkanı Şabanali
Ahmet halka hitap etti. Açılışa
gelen herkese teşekkür eden

Muhterem Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim!
Allah’a yakınlık manasını taşıyan, ve teslimiyetin zirve noktası olan Kurban Bayramını
idrak etmek üzereyiz. Kurban
Bayramında, yapılacak olan en
hayırlı ibadet şüphesiz ki Allah
adına kurban kesip, ihtiyaç sahibi insanları etinden hisseler
ikram ederek sevindirmek olacaktır. Nitekim infak sayesinde
toplumda kardeşlik, komşuluk
ve akrabalık duygulara pekinleşir. Kurban ibadetini, et ihtiyacı için kesilen hayvandan farklı
ve üstün kılan özellik, (zaman)
Kurban Bayramı günlerinde
kesilmesi ve (Haleti ruhaniye)
Müslümanların samimiyetidir. Zira Yüce Allah “Kesilen
Kurbanların ne eti ne de kanı
Allah’a ulaşır, Ancak sizlerin
samimiyeti ulaşır” buyurur.

Kurban bayramı günlerinde
Hac ibadetini ifa eden kar-

deşlerimizi düşünüp, Allah’ım
bizlere de nasip et haccı diye
dua etmeliyiz. Arefe günü sabah namazında başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi
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Haskovo’da soydaşa öldüresiye dayak!
5 Ekim’de genel seçimlere hazırlanan
Bulgaristan’da garip şeyler olmaya başladı.
Eşi ve akrabaları ile
Bulgaristan’a tatile giden aile, ırkçı sanılan bir
grubun fiziki saldırısına
uğradı.
Bulgaristan, 5 Ekim’de
sandık başına gitmeye
hazırlanıyor. Gebze’den
Bulgaristan’a eşi ve iki
akrabası ile tatile giden
Hüseyin Çalışkan, Haskovo kentinde ırkçı sanılan bir grubun saldırısına
uğradı. Saldırı sonucu
63 yaşındaki 2 çocuk ve
4 torun sahibi Hüseyin
Çalışkan’ın kaburgaları
kırıldı, yine yanında bulunan Mehmet Akpınar ile
damadı da saldırı sonucu
yaralandı. Bal-Türk Gebze Şube Başkanı İsmail
Yılmaz saldırıyı kınadı,
sorumluların bulunmasını istedi.
Bir kişi Farabi’de, ikisi Bulgaristan’da tedavide
Saldırı sonucu akciğerinde büyük ödem meydana gelen Hüseyin Çalışkan orada bulunan bir
başka soydaş vatandaşımız olan M. A. Tarafından
özel araçla Türkiye’ye
getirilerek Darıca Farabi
Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde tedavi altına alındı. Yaralı Hüseyin
Çalışkan’nın hastanede iç
kanamasının devam ettiği
ve duruma göre ameliyat
olacağı öğrenildi.
Olay Nasıl Oldu
Başına gelen saldırı olayını kendisini hastanede
ziyaret eden Bal-Türk
Gebze Şube Başkanı İsmail Yılmaz ve Gazeteci
Yılmaz Işık’a anlatan ve

Gebze Gaziler mahallesinde ikamet eden 1992
Bulgaristan göçmeni çifte vatandaş statüsünde-

yorlardı. Tamamı Bulgar
asıllı olan grubun yakınlardaki bir bardan çıktığını sanıyorum. Bana ve

tanesine yatırdı. Ona çok
teşekkür ediyorum! Saldırıya bir anlam veremiyorum. Kimseyle bir alıp

ki Hüseyin Çalışkan, bir
anlam veremediği saldırı
olayının 12 Eylül cuma
gününü 13 Eylül cumartesi gününe bağlayan gecenin sabaha karşı Haskovo şehrinde meydana
geldiğini söyledi. Çalışkan olayı şöyle anlattı:
“Eşim ve iki akrabamla
birlikte gece Gebze’den
bindiğimiz otobüsten sabaha karşı Haskovo’da
indik. Eşim ve bazı yolcular otobüs terminaline
geçerken biz gün aymaya başlayınca döviz bozdurmak için döviz bürosu
aramaya çıktığımız anda
otobüs terminali dışında
aniden yaklaşık 6 kişilik
bir grubun fiziki saldırısına uğradık. Çoğunun
genç ve yapılı olduğunu
görebildiğim. Grup bize
saldırırken hiç konuşmu-

yanımdaki iki akrabaya
tekmelerle saldırdılar.
Allah’tan yanımızda eşim
yoktu, yoksa o da saldırıya uğrayablirdi. Ben
baygın olarak oturma
bankının altına düşmüşüm. Saldırı sonucu beni
ve saldırıya uğrayan yanımdaki iki kişiyi Haskovo Devlet Hastanesi’ne
kaldırmışlar, orada kendime geldim. Hastaneye
Bulgar polisi geldi ve ifadelerimizi aldılar. Göğüs
kısmında çok ağrılarım
vardı ve nefes almakta
zorlanıyordum. Beni orada ameliyata alacaklarını
söylüyorlardı. Allah’tan
durumunu orada öğrenen bir soydaş esnafımız tarafından kendi özel
aracıyla aynı gece beni
Türkiye’ye getirerek gece
yarısı Darıca Farabi Has-

vereceğim yoktu. Bize
ani şekilde saldırdılar. 5
Ekim genel seçimleri öncesi bu ülkede başlayan
Türkiye karşıtı tavırların
bir sonucu olabilir bu. Bu
seçimlerde burada kan
akmasından endişeliyim.
Bulgar ve Türk hükümetleri olarak iki hükümet de
bu konuda bir şeyler yapmalıdır” dedi.
BALTÜRK Gebze Şube
Başkanı Yılmaz: “ Dostluğa gölge düşmemeli!”
Bulgaristan’da bir grubun saldırısına uğrayan
ve Hastanede yaralı
olarak yatan Hüseyin
Çalışkan’ı ziyaretinde ona
geçmiş olsun dileklerini
iletti ve şöyle dedi: “ Hemşerimize ve soydaşımıza
yapılan bu çirkin saldırıyı
esefle kınıyor ve sorum-

lularının biran önce Bulgar hükümeti tarafından
bulunmasını arzu ediyoruz. Bu saldırı iki ülke
arasındaki dostluk ilişkilerine zarar vermemesi için
faillerin bulunması şarttır.
Bu saldırının bir ırkçı grup
tarafından yapıldığını sanıyor ve saldırının 5 Ekim
tarihinde yapılacak olan
Bulgaristan Parlamento
seçimleri öncesinde de
meydana gelmesi ayrıca manidardır. Seçimlere gölge düşmemesi ve
seçim öncesi atmosferin
bozulmaması için de hem
Bulgar yetkililerinin, hem
de Türk yetkililerinin harekete geçmesini arzuluyoruz. Hemşerimize tekrardan büyük geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyor böyle
bir durumun bir daha yaşanmamasını diliyoruz!”
dedi.
Türkiye Karşıtları Sınırı Kapamaya Hazırlanıyor
Öte yandan Sansürsüz
Bulgaristan Koalisyonu
Başkan Yardımcısı Rosen

Petrov’un, partililer tarafından Kapıkule Gümrük
Kapısı’nın abluka altına
alınmasıyla Türkiye ile
sınırı kapatacaklarını bildirmesi 5 Ekim seçimleri
öncesi önemli bir kriz yaratmış bulunuyor. Petrov,
sınırın 1-6 Ekim arası
abluka altında tutulacağını açıkladı. Koalisyonun
Haskovo (Hasköy) bölgesinden üyelerinin sınırda
araç trafiğini engelleyeceklerini ve sadece ticari
kamyonların sınırı geçmesine izin verilecekleri
belli oldu. Sansürsüz Bulgaristan Başkanı Nikolay
Barekov da , “Bu bizim
sivil çatışmaları olmasını
istemezlerse Türkiye’den
seçmenlerin ithal edilmesini engellemeleri için
Geçici Başbakan Georgi
Bliznaşki ve Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’e
kesin uyarımızdır. Onların
akıllı davranmalarını ve
bunun olmamasını umuyoruz” demesi bu komşu
ülke ile gerginliği daha da
tırmandırmış bulunuyor.

HÖH Partisi’nden Kartal
B e l e d i ye B a ş ka n ı
Altınok Öz’e Ziyaret
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH ) Kırcaali Milletvekili Adayları Erdinç Hayrullah, Saliha Emin, Hak
ve Özgürlükler Hareketi eski milletvekili Ahmet Hüseyin, Hak ve Özgürlükler Hareketi Marmara Bölge

HÖH Milletvekili adayları:“Saldırı olayını takip edeceğiz!”
Haskovo’da ırkçı bir
grup tarafından darp
edilen Hüseyin amcaya (Çalışkan) yaklaşık bir haftadan beri
tedavi gördüğü Darıca “Farabi” Devlet
Hastanesi’nden taburcu edildi. Çalışkan son
olarak Türkiye’de çeşitli
temaslarda bulunan
HÖH milletvekili adayı Saliha Emin ,Genel
merkez yöneticisi Ahmet Hüseyin ,Gebze
,Yalova ve Çayırova
dernek Başkanları İsmail Yılmaz, Lütfi Özgür , Ekrem Şen , Kırcaali Milletvekili adayı
Erdinç Hayrullah tara-

fından evinde ziyaret
edildi ve geçmiş olsun
dileklerinde bulundu-

lar.Saliha Emin Hanım
olay hakkında not alarak meselenin hukuk

yönünden de Bulgaristan da takipçisi olacaklarını ifade etti.

temsilcisi Lütfü Özgün, Kartal Balkanlılar Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgün, Hak ve
Özgürlükler Hareketi Kartal sorumlusu Şevki Kurtulmuş, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü
makamında ziyaret etti.
Kırcaali Milletvekili adayı Erdinç Hayrullah, Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e çalışmaları için
başarı dileyerek Balkan Türklerine verdiği destekten
dolayı teşekkür etti. Başkan Altınok Öz, kendisini ziyarete gelen heyete Ceviz Meydanı, Kartal’da devam
eden deprem ve yerinde dönüşüm çalışmaları, Tasarım Araştırma ve Katılım Kartal (TAK) çalışmalarını
ve Kartal’ın tarihi hakkında bilgi verdi.
Ziyaretin sonunda Kırcaali Milletvekili adayı Erdinç
Hayrullah, ve beraberindeki heyet Kartal Belediye
Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü çalışmalarından dolayı
kutlayarak yeni projeler için başarılar diledi.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altınok Öz, Kırcaali Milletvekili adayı Erdinç Hayrullah’a ve yanındaki heyete ziyaretlerinden
dolayı teşekkür etti.
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Gazeteci ve şair Resmiye Mümün’ün ikinci şiir kitabı çıktı
Geçtiğimiz hafta Kırcaali
Haber gazetesi muhabiri
şair Resmiye Mümün’ün
“Babamın Kızı” adlı ikinci şiir kitabı dünya yüzü
gördü. Şairin geçen yıl
kaybettiği babasına ithaf

sevdalısından farklı olarak
Plovdiv Üniversitesinin
Türkoloji dalında lisans ve
yüksek lisans yapmış bir
kişidir ve önemli bir edebî
bilgi donanımına sahiptir.
Belki bu özelliğinin etkisiy-

ettiği kitabında 40 şiiri yer
alıyor. Kitabın editörü gazeteci, şair, yazar ve araştırmacı İsa Cebeci, teknik
redaktör Ayşe Semerci,
kapak resmi ise genç
ressam Pedriye Fedai’nin
eseridir.
Kitabın önsözünde İsa
Cebeci, şunları dile getirmektedir:
“Elinizdeki bu şiir güldestesi, Kırcaalili şaire kızımız
Resmiye Mümin’in şiir tarlasına attığı ikinci adımdır.
İlk şiir kitabı 2009 yılında
ilk baskısı yapılan “Ak
Meleğim” adını taşır. 5-6
yıldan beri yazıp çeşitli
dergi, gazete ve sitelerde yayınladığı şiirlerini bu
ikinci kitabıyla okurlarına
sunmaktadır.
Resmiye Hanımın internet sitelerinde okuduğumuz şiir ve haberlerinden
tanımıştım ilk olarak. Kendisini, Edirne Valiliğinin
destekleriyle 2012 yılının
Kasım ayında Kırcaali
şehrinde düzenlenen I.
Uluslararası Balkan Türk
Şairleri Buluşmasında bizzat tanıma fırsatımız oldu.
İlk şiir kitabı olan “AK Meleğim” i de o zaman imzalayıp takdim etmişti. O
günden beri onun edebi
çıkışlarını yakından izlemeye özen gösteririm. O
da bunun farkında olacak
ki, bir gün basıma hazırlamakta olduğu yeni kitaba
girecek şiirlerini kontrol etmemi ve bir önsöz yazmamı rica etti. Bulgaristan’da
Türkçe yazan kardeşlerimize destek vermeyi özümüze borç bildiğimiz için
öneriyi kabul ettik.
Resmiye Mümün kızımız,
orada Türkçenin buhranlı
dönemlerini yaşayan bir
yaratıcı olarak şiir sanatına sadece sevgi ve tutkuyla değil, ayrıca bir eğitimci sorumluluğu ile de
yaklaşmaktadır. Birçok şiir

le şiir sanatında daha zor
olan geleneksel klasik şiiri
seçmiştir. Bu şiir türü, yüksek bir dil kültürüne, ölçü,
uyak ve durak duygularına
vakıf olmayı gerektirmektedir zira bu unsurlar şiiri
müzik sanatına yaklaştıran unsurlardır. Merhum
Türk aydınlarından Cemil
Meriç’in şu düşüncelerini
yukarıdakilerle ilişkili bulduğum için burada anmak
isterim: “Şiirle musiki bir
elmanın iki yarısıdır. Musiki, daha müphem, daha
dalgalı; şiir, daha aydınlık,
daha düşünce.”
Resmiye Hanımın gönül
barometresi, ülkenin ve
zamanın gelişmelerine,
toplumsal ve kişisel olaylara karşı çok duyarlıdır.
Bir genç insan olarak her
şeyden önce aşkta yaşanan inişli çıkışlı duyguları,
sevinç, mutluluk, özlem,
ayrılık acısı, vefa ve vefasızlık, kuşku, ikilem gibi
duyguları şiirlerine konu
etmesi gayet doğaldır.
Bu duyguları şiirleştirerek
başkalarına da yaşatabilmesi ise şiirdeki başarısını kanıtlar. Aşk konusunu
işleyen 14 adet şiir arasında AĞIT başlığını verdiği
iki kıtalık şiir benim kadar
belki sizlerin de beğenisini kazanacaktır:
Koptu sazın en ince teli
Sızladı türküm, uçtu ezgim,
Dağları deldi yağmur
seli
Ağladı bulut, yok Meleğim.
Gözlerim yaş, dillerim
kaya
Kapandı sahnem, bitti
rüyam
Kırıldı hayal, kaldım
yaya
Öldü Kahraman, yitti
dünyam.
Rasmiye Mümün, aile
bireylerine ve akrabalarına çok güçlü duygularla

ve sadakatle bağlıdır. O
duygulardır ki, ona babasına dair 5, annesine dair
2, dedesine dair 1, teyzesine dair 1 olmak üzere 9
şiir yazdırmıştır. Derler ki,
kız evlâdı babaya düşkün
olur. Babaların da kızlarını
çok sevdiklerini kim inkâr
edebilir! Bu karşılıklı sevgi ve bağlılık duygusudur
Resmiye’ye şu kıta gibilerini yazdıran:
Sensiz bayramların tadı
tuzu yok
Sensiz baharların sıcak
yazı yok,
Sensiz hayatta gönlümün gözü yok
Al beni yanına ne olur
babam!
(Babamın Kızı)
Şu duygu yüklü dizelerle
anasını yüceltmeye nasıl
da muvaffak olmuş şairemiz:
Evine bağlı sadık bir eş
Çocukları için çilekeş
Bilmez hiç hile, hurda,
beleş
Sanki ailemize güneş.
Şairemizin öğretmen
olarak 5-6 yıl çalışması, daha sonra gazeteci
olarak çalışmaya devam
etmesi, kuşkusuz onun
toplumsal duyarlığının ve
sorumluluk duygusunu en
üst dereceye çıkmasını
sağlamıştır. Kitapçığında
en büyük grubu oluşturan
şiirler toplumsal konuları
işleyenlerdir. Sözüm ona
“demokrasi” yıllarında husule gelen yolsuzluklar,
çarpıklıklar, sapkınlıklar,
olumsuzluklar onu çileden
çıkarmakta, “Yeter Artık”,
“Dayan Yüreğim”, Kınama,
Bulgaristan’da Müslüman
Olmak”, “Yenilmeyeceğim” gibi şiirleri yazmaya
sevk etmektedir.
Yeter artık, bitsin korkunç savaşlar
Çocuklar dünyada mutlu
yaşasın
Ciğerimi yakar kıyılan
canlar
Allah’ım her yere barış
taşısın.
(Yeter Artık)
Resmiye Mümün, mesleği itibarıyla her şeyden
önce bir Türkçe öğretmenidir ama ana dili öğretme
merakı kursağında kalmıştır. Bu olumsuzluğun
suçlusu yalnızca iktidardakiler değildir. Türk dilini
İngilizceye kurban eden
bilinçsiz velilerdir de. Bu
acıklı durumu şairemiz
aşağıdaki kıta ile ne kadar
da güzel anlatmış:
Utan, Türkçe öğretmeni
ağlıyor
Bu yenilgi yüreğini dağlıyor
Boşuna aydınlar gür gür
çağlıyor
Kendi elimizde Türklük
ölüyor.
(Türkçe Davası)
Ne demişti büyük önde-

rimiz M.K. Atatürk? “Türkçe demek, Türk milleti
demek.” Bulgaristan’da
Türkçe demek, Türklük
demektir. Resmiye gibi
birçok gencimiz Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde oku-

çocuklarına ana dillerini
unutturmamak için. Peki
bu genç edebiyatçılarımızın yazdıklarını kimler
okuyacak? Bunu da velilerin düşünmesi gerekir.
Ben, genç şairemizi bu
güzel eserinden dolayı

dular. Ne için? Her halde
sadece şiir yazmak için
değildi. Kimin için okudular? Oradaki Türklerin

kutlarken, bütün olumsuzluklara rağmen, yüreğindeki şiir ateşini söndürmemesini ve şiir tarlasın-

da daha emin adımlarla
ilerlemesini ve okurlarını
daha da olgun şiirlerle
sevindirmesini temenni
ediyorum”.
Resmiye Mümün Kimdir?
Resmiye Mümün, 1976
Kırcaali doğumlu. Plovdiv
(Filibe) Üniversitesi’nin
Kırcaali Şubesi’nde Bulgarca, Türkçe, İngilizce
bölümlerinden mezun
oldu. Aynı yüksek okulda Türkoloji Bölümü’nde
lisansüstü eğitimini tamamladı. Plovdiv
Üniversitesi’nde Medya
İletişimi-Gazetecilik, Reklamcılık, Halkla İlişkiler
Bölümü’nde de lisansüstü
eğitim gördü.
Altı yıl Kırcaali’nin Kostino (Hacımahalle) ilköğretim okulunda Türkçe ve
İngilizce öğretmenliği yaptı. Daha sonra yaklaşık
altı yıldır Kırcaali’de yerel
ve bölgesel gazetelerde
muhabirlik yaptı. Halen
„Kırcaali Haber“ gazetesinin muhabiridir.
Şiire ilk adımı 2006’da
Filiz gazetesinde çıkan
„Öğrencilerim” başlıklı şiirle attı. Şiirleri birçok gazete, dergi ve antolojilerde
yer aldı. Uluslararası şiir
şölenlerinde Bulgaristan’ı
temsil etti. 2009 yılında
„Ak Meleğim” adlı ilk şiir
kitabı çıktı.
İsa CEBECİ

Vatandaşların daha temiz ve
güzel Momçilgrad için teşviki
Depolama alanları dışına inşaat atıkları atılması olayların artması
ve vatandaşların çok
sayıda ihbarlarda bulunmasıyla ilgili olarak onarım çalışmaları yapan
vatandaşların evsel atık
konteynerlerine ve/veya
bunun için belirlenen
bir yere inşaat atıkları
atmamaları çağrısında
bulunuyoruz.
Saygıdeğer vatandaşlar,
Gerekli olan tek şey
adres, isim ve bağlantı
için telefon numarası
bildirerek 0884356527
ve 03631/65-27 telefonlarıyla tercih edilen
tarih ve saatte inşaat
atıklarının taşınması için
sipariş vermeniz.
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi’nin kasasına
25 leva tutarında harç
ödendikten sonra özel
bir otomobil topladığınız inşaat atıklarını taşıyacak.

Bir çuvalda 50 kg altında inşaat atıkları ücretsiz olarak taşınacak.
Sizin de ar zunuz
Momçilgrad’ı yaşamak
için daha güzel, daha
hoş bir kasabaya dönüştürmemiz ise, sizden
ricamız evsel, inşaat
ve hayvansal atıkların
yasa dışı çöp alanlarına
atıldığı sırada çekilen
fotoğraflarla birlikte şu
adrese ve telefonlara
ihbarlarda bulunmanızdır:
Momçilgrad Belediyesi Yazı İşleri Bürosu-26
Aralık Sokağı, No:12
Elektronik posta adresleri: obshtina@mg.link.
bg ve presamg@gmail.
com
Acil telefonlar:
0884356527
ve
03631/65-27
Kimin tarafından yapıldığı belli olunan kötüye
kullanma veya kanun
ihlalini gösteren fotoğraflar için 50 levalık ödül

verilecektir. Önde gelen
Avrupa ülkeleri, bu tür
ihaleleri kısıtlayan ve
daha düzenli bir devlet
için önkoşul olan vatandaşların öz kontrolüne
dair açık bir örneğidir.
Kanunu ihlal edenlere
ilk baştan 24 saat süre
içinde atıkları ortadan
kaldırmaları ve alanı temizlemeleri talimatı verilecek, uygulanmaması
durumunda ise Toplumsal Düzeni, Belediye ve
Başka Kamu Mülklerini
Koruma Yönetmeliği
uyarınca çıkartılan emirnamelere göre ceza kesilecektir.
Vergi mükellefinin cebinden çıkan parayla
büyük emek verilerek ve
kaynaklar harcanarak
sahip olunana değer verip koruyarak vatandaş
olalım.
Momçilgrad Belediye
Başkanlığı
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Minaresi yenilenen Yedikızlar Camisi’nin açılışı yapıldı
1. sayfadan devam
bundan sonra da hizmet
vermeye devam edeceğinin altını çizdi. “Ben
sizden biriyim” diyen
milletvekili adayı, etnik
kimliğimize ve dinimize
sahip çıkabilmemiz için
toplumsal iradenin birleşip siyasi iradeye destek
vermesi gerektiğini kaydetti. 2014 yılında hala
Anadilimizin kullanılıp
kullanılmamasının tartışma konusu olduğuna dikkat çekerek, Başmüftülüğün vakıf mallarını iade
davaları açmasının bile
suç olarak algılandığını
vurguladı. Şabanali Ahmet, “Biz bizim olmayan
hiçbir şeyi istemiyoruz,
ama bize ait olanı, bizim
olanı istiyoruz. Nerede
bir insan yaşıyorsa ona
hizmet ulaşmasını, hakkını, hukukunu, özgürlüğünü savunmak ve temin
etmek istiyoruz. Çünkü
biz buralara bir yerlerden
gelmedik, 600 küsür yıllık burada var olmamızın
simgesi işte bu mabettir.
Biz var oldukça bu cami
de yaşayacaktır, biz bunun teminatıyız ” diye
konuştu. 4 Ekim Kurban
Bayramı’nda Allah’a (cc)
karşı kulluk görevinden
sonra 5 Ekim’de de oy
kullanarak vatandaşlık
görevinin yerine getiril-

mesi çağrısında ve hayır
dualarında bulundu.
Minarenin kurulmasına
büyük destek vererek
Lütfi Mestan rahmetli babasının vasiyetini yerine
getirdiğini paylaşan Bölge
Müftüsü, müftülük adına
kendilerine bir plaket sundu. HÖH Başkanı,“Bugün
siyasi hayatımda en mutlu günümü yaşıyorum,
çünkü biz burada, yakın
köyde dünyaya gelmişiz,
çocukluğumuz hep buralarda geçti. Bazen bu
camiye de geliyorduk,
paslanmış tenekeden
bir minaresi vardı. Onun
yerine bugün Yedikızlar
Camisi’nin tarzına yakışan minaresi gözümüzü

ve gönlümüzü dolduruyor.
İçimizi kutsal duygularla
dolduran bugünü çok şükür Allah’ıma yaşayabildik. Minarenin kurulma-

Yunanistan’dan gelen çok
sayıda soydaş ve binlerce
vatandaş hazır bulundu.
Resmi konukları ve Kırcaali milletvekili adayla-

tisinin bu çizgide siyaset
yürüttüğünü belirterek,
yol, okul, kanalizasyon,
spor tesisleri ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba

sında katkı sağlayan tüm
Müslüman kardeşlerime
ben de kendi adıma çok
teşekkür ediyorum. Bu
plaketi bana verdiniz ama
bu plaket katkıda bulunan
tüm topluma aittir” dedi.
Lütfi Mestan’ın rahmetli
babasının vasiyetini yerine getirdiğini paylaşan
Yedikızlar Camisi Encümenliği Başkanı Hilmi
Musa tarafından da Sayın Mestan’a cami plaketi

rını tanıtan Bahri Ömer,
bu isimlerle partinin gelecek genel seçimlerde
de Kırcaali ilindeki seçmenlerden büyük destek
alacaklarını umduğunu
kaydetti.
Ev sahibi konumundaki
Kirkovo Belediye Başkanı Sali Ramadan selamlama konuşmasında
2008 yılında Bakanlar
Kurulu’na bağlı Diyanet
İşleri Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje
kapsamında Yedikızlar
Camisi’nin genel tamiratı
ve restorasyonu yapıldığını, çatı, kiriş ve plakaların
bir kısmının yenilendiğini
belirtti. Otantikliğinin bozulmaması için eski tuğla
ve aynı ölçülerde, aynı tür
ağaçtan kiriş ve plakalar
kullanıldığına dikkat çekti. Bugünkü açılış törenin
sebebi caminin yeni kurulan minaresi olduğunu
ve bunun da yerli halk ve
Lütfi Mestan tarafından
yapılan bağışlarla gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu
davranışıyla bir kez daha
Sayın Mestan’ın insanlara yakın durduğunu ve
sorunlarıyla ilgilendiğini
gösterdiğinin altını çizdi.
Sayın Ramadan, seçilecek HÖH milletvekillerinin
yardımıyla ilçede halkın
yaşam standartının yükselmesi için elinden geleni yapacakları güvencesini verdi. Yeni minarenin
yapımında katkısı olan
herkese teşekkür ederek,
hayırlı olmasını diledi.
Törende konuşan Burgaz Milletvekili adayı
Hüseyin Hafızov, her bir
siyasetçinin adil davranması boyun borcu olduğunu söyledi. HÖH par-

sarfettiklerini kaydetti.
Adalet, gerçeklik ve objektiflik çizgisinde siyaset
yaptıkları için halkın sesi
olarak, “Ey, benim canım
kardeşlerim, cani gönülden sizi selamlıyorum,
seviyorum ve yeni minarenizi kutluyorum” diye
seslenmezse, büyük bir
haksızlık olacağını ifade
etti. “Eğer adaletli, şerefli, haysiyetli olacaksak,
sizin istediğiniz dilde de
size konuşmayı kendime bir borç biliyorum”
dedi. 25 yıldır demokratik Bulgaristan’da Burgaz
ve Gotse Delçev kendi
camilerine, Sofya ikinci
camisine, Velingrad cami
minaresine hala kavuşamadıklarını örnek vererek, Yedikızlar Camisi’nin
yenilenen minaresinin
açılışının büyük bir olay
olduğunu söyledi. Bu sebepten dolayı HÖH’ün
desteklenmesini istediklerini belirtti. Bu yüzden
5 Ekim’de yapılacak seçimlerin Bulgaristan’da
demokrasiyi sağlamak,
ülke içinde eşitliği sağlamak olacağını ifade etti.
Hafızov, “Bir camiyi inşa
etmek önemli, ama korumak da önemli. Bunu
hep birlikte başaracağız.
Cesur milletvekili, önder
istiyorsanız, lütfen bizi
destekleyin!” çağrısında
bulundu.
Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Necmi Ali,
seçimlerde gördükleri
destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Partinin
hedeflediği AP’nda dört
milletvekili olduğunu, üyesi olduğu Avrupa Liberal
ve Demokratlar İttifakı
(ALDE) dahilinde dördün-

sunuldu.
Daha sonra cami avlusunun dışında resmi açılış töreni düzenlendi. Törende HÖH Genel Başkanı Lütfi Mestan, Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
T.C. Filibe Başkonoslosu
Alper Aktaş, HÖH Avrupa
Parlamentosu Milletvekilleri Necmi Ali ve İlhan
Küçük, HÖH Kırcaali İl
Başkanı Bahri Ömer,
HÖH Burgaz Milletvekili
adayı Hüseyin Hafızov
ve HÖH Kırcaali milletvekili adayları yer aldılar.
Ayrıca törende Kırcaali ili
ilçe belediye başkanları,
yerel meclis başkanları,
meclis üyeleri, Türkiye ve

cü büyük heyet olduğunu
ve iktidardaki koalisyonda yer aldıklarını, İskra
Mihaylova’nın AP’nda ilk
defa bir Bulgar milletvekili
olarak komisyon başkanı
olduğunu belirtti.
Mevcut geçici hükümet
tarafından devlet kurumlarının yerel birimlerinde
etnik ve siyasi sebeplerden dolayı görevden
uzaklaştırmalara şahit
olunduklarına dikkat çekti.
“Bizleri ancak tütün tarlasında çalıştığımız zaman
seviyorlar. Ama hükümet
ortağı olduğumuzda, siyasi kararlar alınmasında ortak olduğumuzda
bizleri o zaman sevmiyorlar” dedi. İstikrarlı bir
hükümetin istikrarlı bir
parti tarafından kurulması
gerektiğine dikkat çeken
Necmi Ali, bu partinin de
HÖH olduğunu vurguladı.
Kalabalığa hitap eden
Büyükelçi Süleyman Gökçe kendi şahsı ve törene
iştirak eden tüm Büyükelçilik ve Filibe Başkonsolosluğu mensupları adına
saygı ve selamlarını sundular. Ayrıca Türkiye’den
de içten sevgiler, muhabbetler, selamlar getirdiğini ifade eden Sayın
Gökçe, bu açılışın tarihi
Yedikızlar Camisi minaresinin ihya edilmesi için
özel çaba harcamış olan
Lütfi Mestan’ın çabasıyla
yapıldığını kaydetti. Bu
camiyi 6-7 ay kadar önce
ziyaret ettiğini paylaşan
Büyükelçi, açılış vesileyle tekrar ziyaret etme ve
bölge halkıyla görüşme
fırsatı bulduğu için HÖH

la bizim her zaman arzu
edeceğimiz bir şeydir. AB
üyesi olması hasebiyle de
bu birliğin belli standartlar
çerçevesinde demokratik
hak ve özgürlükler anlamında son derece önemli
bir noktada Bulgaristan.
Bunun için de sizleri tebrik ediyorum” diye kaydetti. Gelecek Kurban
Bayramı’nı kutlayan Büyükelçi, birlik, beraberlik
ve refah içinde bayram
geçirilmesini temenni etti.
Bu temenninin aynı zamanda temsil ettiği Türkiye Cumhuriyeti devleti,
milleti ve ülkesinin de temennisi olduğunu belirtti.
Bu temenninin dost Bulgar halkı için de geçerli
olduğunu kaydederek,
“Türkiye, Bulgaristan’ın
refahı, esenliği ve zenginleşmesi için bugüne
kadar çalışmıştır ve bundan sonra da çalışmalara devam edecektir.
Dün Bulgaristan Ulusal
Radyosu’nda verdiğim
beyanatta da söylediğim
gibi Türkiye, gerçekten
Bulgaristan’ın çok iyi bir
dostu, bir ortağı, bir müttefiğidir ve her zaman en
sıkıntılı anında bile yanında olmuştur ve olmaya da
devam edecektir. Başka
hiçbir devlet olmasa bile
Bulgaristan’ın istediği
anda yardım eli uzatacak
bir ülke olarak Türkiye
her zaman hazır olacaktır. Bizim Bulgaristan’a
bakışımız tabiatıyla sadece soydaşlarımızla
sınırlı değildir, bütün Bulgar halkını kucaklayan,
Bulgaristan’ın birliği, beraberliği, bütünlüğü ve re-

Başkanı’na teşekkür etti.
Sayın Gökçe, “Bulgaristan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti için son
derece önemli değerli
bir dost ve müttefiktir.
Sadece dost değil, AB,
NATO müttefiki içinde ortaktır ve çok yakın komşumuzdur. Bulagristan
Cumhuriyeti’nin ve halkının ve tabiatıyla soydaşlarımızın haklarının,
esenliklerinin, refahlarının
yerinde olması tabiatıy-

fahı için çalışma yapmayı
gerektiren bir bütüncül
yaklaşımdır. Güçlenen
Türkiye, güçlenen Bulgaristan demektir. Güçlenen
Bulgaristan da güçlenen
Türkiye demektir. Biz güçlü bir Bulgaristan istiyoruz
ve bunun için elimizden
geleni yapıyoruz. Bunun
basit bir örneği, Suriye
ve Irak’tan gelen sığınmacılar ki onlar da bizim
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Младежи от ДПС изкачиха обновения скален град Перперикон

Над 200 активисти на
Младежко ДПС, водени от кандидатите за
народни представители Елисавета Кехайова и Байрам Байрам
изкачиха Перперикон
след обновяването на
инфраструктурата на
археологическия комплекс. Както е известно, мегалитният паметник придоби нов облик
и нова визия след реализиран европейски
проект „Перперикон –
дом на богове и хора"
на община Кърджали.
Той се състои в опазване и укрепване на археологически комплекс
„Перперикон”, рехабилитация и укрепване
на посетителска пешеходна мрежа, изработване на маркетингова
стратегия и създаване
на виртуална музейна
експозиция.
Инициативата за групова екскурзия до Перперикон е на ръководството на Младежко
ДПС-Кърджали с идеята младите хора да бъдат запознати с добрите практики на пореден
реализиран европейски
проект в региона през
изминалия програмен
период.
„Неслучайно през по-

следните години Перперикон се у твърди
като един от най-значимите културно-исторически забележителности в България.

на проекта са Перперикон да стане по-достъпен и разбираем както
за туристите, така и за
местните хора. Тя допълни, че в тази връзка

всекиго. Само по този
начин и с общи усилия
можем да отключим огромния туристически
потенциал на региона“,
заяви Байрам Байрам,

kardeşlerimizdir” diye
belirtti. Bugün Türkiye’de
hangi dinden ve etnik kökenden olursa olsun 2
milyona yakın sığınmacı
olduğunu, Türkiye’nin onlar için milyarlarca dolar
para harcadığını ve bütün
bunu tek başına sırtlayarak, komşu ülkelere sıkıntı
olmaması için azami itina
gösterdiğini kaydetti.
Lütfi Mestan, bu defa
kutsal bir yerde bulunulduğu için miting konuşması yapmayacağını,
çünkü son zamanlarda
siyasetçilerin konuşmalarında sık sık şiddet
söylemleri kullandıklarını
ve galiba her birinin böyle
kutsal yerlere uğramaları
gerektiğini söyledi. Çok
heyecanlı olduğunu paylaşan Mestan, babasının
vasiyeti üzerine bu ulusal
kültür anıtı niteliği taşıyan
caminin minaresini arkadaşlarıyla birlikte yenileme çabaları verdiklerini
belirtti. HÖH Başkanı,
“Bu cami Bulgaristan’ın
milli kültür anıtıdır. Etnik
ve dini mensubiyet farkı
Bulgaristan için sorun

до различни културноисторически забележителности, сред които
Дяволския мост край
Ардино, религиозния
комплекс Елмалъ баба
и крепостта „Устра“.
Следващата дестинация пред младежите от
ДПС се очертва пещерата „Утроба“ на около
20 км от Кърджали, извести Байрам Байрам.
Мехмед МЕХМЕД

Кандидат-депутати от ДПС чуха
проблемите на таксиметровите
шофьори в Кърджали

С много труд и усилия
община Кърд жали в
рамките на финансовите си възможности
успя да популяризира
и съхрани местното
културно-историческо
наследство“, отбеляза
Елисавета Кехайова,
осма в листата на ДПС
и зам.-кмет на областния град. Очакванията
й след реализирането

усилията на общинското ръководство са насочени към развитието
на туризма, тъй като
секторът е считан за
един от важните на икономиката в региона.
„Щастлив съм от факта, че младите хора
от ДПС водят последователна политика в
региона, която може да
послужи за пример на

кандидат за народен
представител и областен лидер на Младежко ДПС. Според него,
Перперикон от години
изпълнява функциите
на „свръхмодерен завод“, осигуряващ препитание и работа на
десетки жителите от
околните села Перперек, Мъдрец, Мургово,
Горна крепост. По ду-

Minaresi yenilenen Yedikızlar Camisi’nin açılışı yapıldı
4. sayfadan devam

мите му твърде неправилно е политизирането на теми, свързани с
инвестиране в исторически обекти след непреведените през 2011
г. от тогавашния културен министър Вежди
Рашидов средства за
Перперикон и Татул на
общините Кърджали и
Момчилград.
То й п р и п о м н и, ч е
младежкото крило е
организирало походи

değil, gurur duyacağı
bir zenginlik olmalıdır,
korkacağı birşey olmamalıdır. Bulgaristan’da
azınlık olduğumuz için,
Avrupa’da en hoşgörülü
azınlık olarak Bulgaristan
şanslı bir ülke. Bu azınlık
en büyük acı çekti, çünkü
Avrupa’da hiçbir azınlık
Bulgarlaştırma sürecine
benzer bir asimilasyon
politikasını yaşamadı. Fakat siz değerli kardeşlerim, intikamcılık peşinde
olmadınız. “Nefrete hayır,
ayrımcılığa hayır. Bunlara hoşgörü ile karşılık
vereceğiz”dediniz. Siz
sadece eşit hak istediniz.
İşte, Bulgar etnik modelin aslı budur. Bunun için
de Bulagrisatn’da totaliter
rejimden demokrasi sürecine geçiş barışçıl oldu,
etnik çatışmalar yaşanmadı. Bugün de aynısını
istiyoruz, Bulgaristan’da,
vatanımızda eşit haklara sahip olmak istiyoruz.
Avrupa standartlarına
uygun haklar konusunda
bu 25 yıl içinde hayli yol
kattedildiğine, fakat daha
bazı haklar alınmış değil.
Ben şunu sormak istiyorum, sadece HÖH’ün

iktidarda olması halinde
entegre edilmemiz normal birşey midir?! Hayır!
HÖH olmadan da sizin
rahat yaşayabilmeniz
gerekir. O yüzden şunu
belirtmek istiyorum ki,
HÖH’ün amacı ille de iktidarda olmak değil, bizim
amacımız hak ve özgürlüklerimizin korunmasıdır.
Biz sadece iktidar yolla
değil, mülti demokrasi
mekanizmalarıyla entegrasyon hedefliyoruz. Multi
demokrasi entegrasyonu
Avrupa toplumu fikrinin
esasıdır. Bu aynı zamanda Bulgar etnik modelin
de esasıdır. Bizim başka
gelişme yolumuz yoktur.
26 Eylül’de Avrupa Diller Günü’nde Anadili’nde
konuştuğu için Yablanovo
muhtarına ceza kesildi.
Ben kendim de bunun için
ceza aldım. Bunun Avrupa insan hakları ile ne
alakası var. Meclis Grubu
Başkanı olmama rağmen
şimdi sizlere, “İyi günler,
canım ciğerim kardeşlerim!” dediğim için ceza
alma riskini taşımaktayım”
dedi. Daha sonra Türkçe
olarak, “Tabii ki konuşacağım ana dilimde, çün-

kü ben bu kutsal yerde
ana dilimde konuşmazsam benden parti lideri
olmaz. Ben bu sorunu
yükleniyorum ve bu yükü
taşıyacağım. Hiç kimseyi
korkutmak istemiyorum,
Avrupa standartlarına uygun haklarımızı istiyoruz.
Gerekirse açtığım davayı
Strasburg’daki mahkemeye götüreceğim. Mestan
vatanına karşı dava açacak, çünkü bu ülke tam
bir Avrupa ülklesi olmak
istiyorsa HÖH Başkanı’na
ana dilinde konuştuğu
için ceza kesmemelidir.
Ama bu başarılara ulaşabilmemiz için birlik ve
beraberliğe ihtiyacımız
var. Bizleri uzun bir yol,
büyük bir mücadele bekliyor. Sizlere ihtiyacımız
var.Bizim gücümüz sizin
birliğiniz ve beraberliğinizden doğuyor. Birlik ve
beraberlik içindeysek,
yeniden söyleyeyim kurbanınız olayım” diye ifade
ederek konuşmasına son
verdi.
Resmi açılış programı
sonrası kılınan öğle namazının ardından törene
katılan herkese pilav ikramı yapıldı.

Кандидати за народни представители
от листата на ДПС в Кърджали се
срещнаха с таксиметрови шофьори, за
да чуят техните проблеми и очаквания от
следващия парламент.
На провелата се в областния град среща
вторият в листата на Движението Ердинч
Хайрула, заедно със Салиха Емин, Муса
Юсуф и Байрам Байрам разговаряха с
представители на различни фирми от
таксиметровия бранш. Кметът на община
Кърджали инж. Хасан Азис и Мухаррем
Мухаррем, председател на общинската
структура на ДПС също присъстваха на
срещата.
Ердинч Хайрула припомни, че е един от
съвносителите на законопроекта за новите

изменения в Закона за автомобилните
превози заедно с председателя на
транспортната комисия в 42-ото Народно
събрание Камен Костадинов от ДПС.
„ До с р е д ата н а таз и г о дин а з а
таксиметровите коли можеха да се
използват автомобили до 10-годишна
възраст. След промените в Закона е прието
коли до 15 години да могат да работят
като таксита“, заяви Хайрула. Според
него законът облекчава собствениците
на десетки автомобили в Кърджали, които
бяха изправени пред риска да останат без
лиценз за превоз тази година.
Кандидатите от ДПС набеляза ха
всички получени мнения и препоръки,
обещавайки да подпомогнат решаването
на проблемите на таксиметровия бранш
в региона.
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Bulgaristan'ın nüfusu azaldıkça azalıyor,
ülkenin etnik yapısı değişiyor
2011 yılında yapılan
nüfus sayımından alınan
veriler, sosyoloji uzmanlarının Bulgaristan’da ıssızlaşma eğiliminin izlendiği
yönündeki yorumlarını
teyit etti. Çoktandır her
şey olumsuz yönde değişiyor, diyor sosyologlar ve
2050 yılına ilişkin tahminlerin üzüntü verdiğini de
ekliyorlar. Bu gidişle 2050
yılında Bulgaristan’ın
nüfusu 5 milyona düşecek, yani 2 milyon kişi
ile azalacaktır. Aynı dönemde AB genelindeki
nüfus, en az 15 milyon
kişi ile artacak. Ülkemiz
Bulgaristan’da nüfus krizi kaygısı, yüksek ölüm
oranından dolayı, ayrıca
da 65 yaş üzerindeki vatandaşların halkın yüzde
20’sini teşkil etmesinden
dolayı daha da derinleşiyor. İstatistik verileri acı
vericidir - her gün 164 kişi
ile azalıyoruz.
“ Pro bleml er dış ar ı dan gelmiyor, burada
Bulgaristan’dadır” diyor
“Bulgaristan için Hayat”
Birliği Genel Sekreteri Dr.
Totko Naydenov. Onun
gibi çok sayıda insan
yaşanan feci nüfus problemleri için sorumluluğun
uzun geçiş döneminde
iktidarda bulunanlara ait

olduğu kanısını paylaşıyorlar. Nüfuz sahibi olanlar arasında yürütülen ik-

denov ve şunu da ekliyor:
“Devletten daha büyük
tutarda destek almak için

nümüzde savaş halinde
olmadan feci bir şekilde
azaldığımızı söylemek hiç

tidarda olma ve sermaye
biriktirme mücadelesi,
birçok vatandaşın değerler sistemini ve ahlakını
kötü yönde etkiledi ve bu
durum aile içi ilişkilere
de yansıdı. Mesela suç
dünyasından isimler, sık
sık gençlere taklit modeli
oluyorlar. Bulgaristan’da
çocukların yarısından fazlasının evlilik dışı doğmuş
olduklarının neticeleri de
ortadadır, diyor Dr. Nay-

çocuğunu tek başına yetiştirdiğini söyleyen büyük
sayıda anne vardır. Merkezi İstihbarat Teşkilatı
CİA tarafından 2015 yılına ilişkin hazırlanan özel
bir raporda dünyanın gelişmesi ile ilgili tahminler
bölümünde Bulgaristan’ın
en büyük hızla yaşlanan,
yoksullaşan ve göç eden
nüfusa sahip ülke durumunda olduğu belirtiliyor. Başka bir deyişle gü-

de abartılı olmaz. Yıllık 60
bin kişi ile eriyoruz” diyor
Dr. Naydenov.
“Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre ülke
nüfusu 7 milyon 280 bin
kişinin biraz üzerindeyken FBI verilerine göre
Bulgaristan nüfusu 6 milyon 900 binde kalıyor, diyen Dr. Naydenov, hasta
bir millet olduğumuz için
tahminlerin ürkütücü olduğunu da ekliyor. Kaliteli

1 Ekim itibariyle elektrik fiyatlarına
yaklaşık yüzde 10 zam
Yeni göreve atanan Devlet Elektrik ve Su Düzenleme Komisyonu (DKEVR)
Başkanı Svetla Todorova,
1 Ekim 2014 tarihinden
itibaren elektrik fiyatlarında kesinlikle artış olacağını, fakat yüzde 10’u
geçmeyeceğini belirtti.
“19 Eylül’de DKEVR tarafından teklife dair rapor
kabul edilip, yayınlanacak
ve ondan sonra sektördeki tüm kuruluşlar elektrik
fiyatlarının değiştirilmesi
için argümanlarını öne
sürebilecekler” dedi.
Todorova, peşin olarak
komisyon adına elektriğe
tam ne kadar zam yapılacağı konusunda konuşmak istemediğini, fakat
gazeteci sorusu üzerine
kesinlikle zammın yüzde
10 altında olacağına kanaat getirdi.
Elektriğe zam yapılacağının açıklanmasından

sonra ekmek üreticileri
bunun ekmeğin fiyatlarına
da yansıyacağını dile getirdiler. Pirin bölgesinden
ekmek üreticisi Dimitır
Bakalov, elektrik fiyatının
yüzde 10 yükseltilmesi

durumunda ekmek fiyatının da yüzde 1 veya 2
yükseltileceğini söyledi.
Elektrik fiyatına zam getirilmesi unun fiyatına da
yansıyacağını kaydeden
Bakalov, “Değirmenler
elektrikle çalıştıkları için
unun fiyatı da yükseltilecek. Unun fiyatı yükse-

lince zincirdeki diğer tüm
birimlerde de pahalılaşma
beklenir. Şu anda somut
bir şey söylenemez” diye
konuştu.
Önümüzdeki ay açıklığa kavuşacak birçok
şey olduğunu
sebep göstererek ekmek
fiyatının artış
tahminini söylemekten kaçındı. Şiddetli
yağmur yağışları ve Kuzey
Bulgaristan’da
olağanüstü hal
meydana gelmesine rağmen bu yılki rekoltenin iyi
durumda olduğuna dair
kanaat getirdi.
Bakalov, “Rekolte bu yıl
iyi. Bulgaristan’da halkın
geçinmesi için 1,5 milyon
ton buğdaya ihtiyacı var,
şu ana kadar ise yaklaşık
5,5 milyon ton buğday

üretilmiştir. Bu demektir ki, yaklaşık 4 milyon
ton yabancı ülkelere ihracat edilecek. Kuzey
Bulgaristan’da meydana
gelen seller az bir ekili
alanlara zarar verdi. Sellerden zarar gören buğday yem olarak kullanılacak” dedi.
Bakalov, tek sorunun
kısa zamanda elektrik
fiyatının artmasının kaçınılmaz un ve dolayısıyla
ekmeğin fiyatının da artmasına sebep olacağını
ifade etti.
Bununla birlikte elektrik fiyatının artmasıyla
ayçiçek yağı fiyatının da
artmasına sebep olacağı
belli oldu. Bitki Yağı Üreticileri Birliği Başkanı Mariyana Çolakova, elektriğe
yapılacak zammın ayçiçek
yağının pazar fiyatına da
yansıyacağını doğruladı.
Kırcaali Haber

ve başarılı tedavi sağlayan sağlık hizmetlerinin
sunulmamasının mağduru durumundayız. Sağlık
sektörüne GSYİH’nın
ancak yüzde 4,3’lük bölümü tahsis ediliyor, oysa
diğer AB üyesi ülkelerde
bu oran 2,5 kat büyüktür.
Başka bir şey de var Bulgaristan nüfusunun
etnik yapısı değişiyor”
diyor Dr. Totko Naydenov. 2009 yılında örneğin Bulgaristan’a gerek
iş yürütmek, gerek evlilik
yapmak, gerekse eğitim
almak için gelen yabancıların yarısı, ülkede devamlı kalmak niyetinde
olduklarını beyan etmiş
bulunuyorlar. Bu yabancılar arasında Asya ve
Arap ülkelerinden, Rusya
ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden gelenler çoğunluktadır. Onları mıknatıs gibi çeken şeyler
ise emlak fiyatlarında izlenen düşüş, malların ve
hizmetlerin ucuz olması
ve Bulgaristan’ın sahip ol-

duğu doğa güzellikleridir.
Karadeniz kıyısında mülk
edinen ve “Yeni Bulgarlar” olarak bilinen Rusları
yumuşak iklim ve ülkemizin yakınlığı, ayrıca da dil
benzerliği celp ediyor.
Diğer göçmenlerden
f a r k lı o la r ak ko m ş u
Makedonya’nın vatandaşları şanslı sayılır, çünkü onlara en hızlı şekilde
Bulgar vatandaşlığı verilmektedir. Makedonya vatandaşları, ülkemize ekonomik sebeplerden dolayı geliyorlar, AB üyesi bir
ülkenin vatandaşı olmak
onlara cazip göründüğü
için BG vatandaşlığı almayı fırsat olarak biliyorlar. Onların kaçının Bulgar
pasaportu aldıklarına dair
net bilgi yoksa da örneğin 2011 yılının sonbahar
mevsiminde bir aydan
kısa süre içinde pasaport
alan Makedonların 7 binle
artmış oldukları, bu konuda adeta yarış yapıldığını
gösteriyor.
BNR

Kurban Bayramınız
Kutlu Olsun!
1. sayfadan devam
vaktine kadar okunacak
olan Teşrik tekbirlerini de
unutmamalıyız, unutma
durumu olduğunda da
hatırlayınca okumalıyız.
Allah’ı zikretmek (Anmak) noktasında da bol
bol tekbir, tahlil, tesbih ve
tahmid okumalıyız. Hasta, yaşlı, akraba, dost
ve komşu ziyaretlerinde
bulunmalıyız. Kabristana
da giderek merhumlara
dua edip, bir gün rahmeti
rahmana kavuşacağımızı düşünüp, nefis tezkiyesi etmeliyiz. Kurbanı
“Bismillahi Allahü Ekber”
diyerek kesmeli, gelen
misafirlere ikram edip,
kesemeyen komşu ve
köydeşlerimize kurbanlıktan ikram etmeliyiz.
Derisini camii ve derneklere bağışalayabileceğimiz gibi, satıp fakirlere
sadaka olarak da verebileceğimizi hatırlatarak,
bir ayet mealiyle sözlerime son vereceğim.
“Şüphesiz ki namazlarımız, menasıkımız (Haccımız ve diğer sorumluluklarımız), hayatımız ve

ölümümüz ancak alemlerin rabbi içindir”.
“Biz ancak Allah’a ibadet eder ve yalnız ondan
yardım dileriz”
Kurban Bayramınız
kutlu, mutlu ve mübarek
olsun kıymetli kardeşlerim.
Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü
Not: Kurban Bayramı 4
Ekim Cumartesi başlayıp
- 07 Ekim Salı gününe
kadar devam eder.
(Kameri takvimimizde
Zilhicce Ayının 10. Günü
- Kurban Bayramının 1.
Günüdür).
Sabah Namazı: 6:30’ta,
Bayram Namazı İse 7:
55’te kılınacaktır.
05.10.14 Pazar günü de
yapılacak olan parlamento seçimlerinin, Bulgaristan ve Kırcaali’miz için
hayırlı olmasını, ülkenin
istikrar ve ekonomik gelişmesine vesile olmasını
Temenni ederim.
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Bağlantı yolu projesi imzalandı
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı Akif
Akif ve Devlet Tarım
Fonu İcra Müdürü Dr.
Lozana Vasileva, Kırsal
Kesimlerin Kalkınması
Programı kapsamında
“Momçilgrad-KırcaaliPodkova Yol Bağlantısı”
adındaki projenin finanse edilmesi üzere sözleşme imzaladılar.
Projenin gerçekleştirilmesi bölgede iş dünyasının ve turizmin gelişimi
açısından büyük önem
arz etmektedir. Bu yol 9
Nolu Pan Avrupa Ulaşım
Koridoru’nun bir parçası
olan Kırcaali-Podkova
(Nalbantlar) köyü yolu
ile Momçilgrad ve Krumovgrad (Koşukavak)
ilçelerine bağlı yerleşim
yerleri arasında daha
kestirme bağlantı kurulmasını sağlayacak. Yeni
yolun yapımından sonra Momçilgrad ve Krumovgrad üzerinden Makas Sınır Kapısı’na yolculuk yapanların alacağı
mesafe 10 kilometreden

fazla azalacak. Şu anda
iki ilçe ile Makas Sınır
Kapısı arasındaki yol

ile bağlantı kurularak
yapılacak. Karayolu, 7
metre genişliğinde olup,

sı yolla bağlanacak. Demiryolu hattı üzerindeki
üst geçit de onarılacak.

Örgütü’n, kurbanların
ifadesine dayandırdığı
raporunda, “Bulgar sınır
polisinin son bir aydaki
3 farklı olayda en az 43
Suriyeli sığınmacıyı, bazılarını döverek Türkiye’ye
geri gönderdiğinin tespit
edildiği” bildirildi.
İnsan Hakları İzleme
Örgütü’nün Balkanlar
ve Doğu Avrupa araştırmacısı Lydia Gall, “İltica

atıldığını paylaştı. “O
zaman Yol Altyapısı Kurumu Bölge Şubesi ile
Momçilgrad İlçesi’nin
öncelikli projelerinden
birisinin gerçekleştirilmesi için ilk temaslarda
bulunduk” ifade etti.
Yol projesinin temel
atma töreni önümüzdeki
ayın başında yapılacak.

Bulgarların % 65,2’si
Türkiye’de oy sandığı
kurulmasına karşı
bağlantısı Cebel Durağı
üzerinden yapılıyor.
Ye n i y o l k e s i m i
Momçilgrad’ın girişindeki
dönel kavşaktan Vırbitsa
(Söğütlü) çayı üzerindeki
köprüden Gradinka köyü

bir tarafında yaya trafiği
için kaldırım yapılacak.
Vırbitsa çayı üzerindeki
köprünün uzunluğu 168
metre, genişliği ise 11.50
metre olacak. Üç ağızlı
bir kavşakla uluslarara-

Belediye Başkanı Akif
Akif, “Bu yol yapımının
bölgede ekonomik canlanmaya güçlü bir ivme
kazandıracağını, dolayısıyla Momçilgrad İlçesi
halkının da yaşam stan-

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden
Bulgaristan'a Suçlama Açıklaması
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Bulgar makamlarını
“Suriyeli sığınmacıları döverek Türkiye’ye geri göndermekle” suçladı.

dardının yükselmesine
sebep olmasını bekliyoruz” diye kaydetti. Başkan, yeni yolun komşu
ilçelerin gelişimine de
katkı sağlayacağını inanıyor.
Belediye Başkanı, projeye yönelik ilk adımların
daha göreve başlamasının üçüncü gününde

etme arayışında olabilecek insanları dövmek ve
sınırdan geri dönmeye
zorlamak tamamen yanlış
ve yasadışıdır. AB sınırla-

rını Suriyelilere ve diğer
sığınmacılara açık tutması ve kötü muamelelere
son vermesi konusunda
Sofya yönetimine baskı
yapmalıdır” şeklinde görüş belirtti.
Raporda yer verilen
3 olaydan ilkinde, 28
Ağustos’ta Bulgaristan sınırını geçen 22 kişilik Suriyeli grup Bulgar polisiyle
karşılaşıyor. Rapora göre,

Suriyelilerin üzerlerindeki
paralara, cep telefonlarına ve saatlere el koyan
ve genç erkeklere dayak
atan polis, daha sonra

Suriyelileri polis araçlarıyla 1 saat yolculuğun
ardından Türkiye sınırına
kadar getirerek indiriyor
ve sınırı yürüyerek geçmeye zorluyor.
30 Ağustos’ta yaşanan
bir diğer olayda 15 kadar
Suriyeli, Bulgaristan’a
geçmelerinin ardından
polis tarafından fark ediliyor. 3 saat boyunca
alıkonularak “coplanan,

yumruklanan ve tekmelenen” Suriyeliler, sığınma
başvurusu hakkı tanınmayarak Türkiye’ye geçmeye
zorlanıyor.
Raporda yer verilen ve 7
Eylül’de yaşanan bir diğer
olayda ise 5’i çocuk 16 kişilik Suriyeli grup, Bulgar
sınır polisince yakalanarak yere yatırılıyor. Suriyelilerin paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki
yiyecek ve içeceklere el
koyan polis şiddet uyguluyor. Coplanan, tekmetokat dövülen Suriyeliler,
Türkiye sınırı yakınlarındaki ormanlık alana getiriliyor ve ilerlemeleri isteniyor. Bulgar polisi havaya
ateş ederek sığınmacıları
sınırdan geçmeye zorluyor.
İnsan Hakları İzleme
Örgütü A raştır macısı
Lydia Gall, Bulgaristan’ın
sığınmacıları korumak
ve onlara iltica başvurusunda bulunma şansı
tanımak yerine dayakla
ve zorla geri gönderebileceği düşüncesinde olduğuna dikkat çekerek,
AB Komisyonu’nun bu tür
ihlalleri soruşturması ve
Sofya yönetimini hizaya
getirmesi gerektiğini vurguladı.

Bulgaristan’da 5 Ekim’de yapılacak erken seçimle
ilgili hazırlıklar sürerken Türkiye’de kurulacak oy sandıkları tartışma konusu oldu.
Sova Haris kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, Bulgaristan halkının yüzde 65,2’si
Türkiye’de oy sandığı kurulmasına karşı çıkıyor.
Dışişleri Bakanlığı, Merkez Seçim Komisyonu’nun
(MSK) onayı ile Bulgar vatandaşların yaşadığı çeşitli
ülkelerde 427 oy sandığı kuracak. Türkiye’de yaşayan
Bulgaristan vatandaşları, 136 sandıkta oy kullanabilecek.
Bulgaristan’da 12 Mayıs’ta yapılan erken seçimde
Türkiye’de kurulan 123 sandıkta yaklaşık 90 bin kişi oy
kullanmıştı. Oyların büyük bir bölümü, ulusal siyasetinde kilit rol oynayan, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne (HÖH)
gitmişti.
Bazı siyasi liderler, yurtdışında oy kullanımını ko-

laylaştırmak üzere girişimlerde bulunan Dışişleri
Bakanlığı’nın özellikle Türkiye’de sandık sayısını artırma kararına tepki gösterdi.
7,3 milyon nüfusa sahip Bulgaristan’da yaklaşık 1,5
milyon Türk ve Müslüman yaşıyor. Türkiye’de yaşayan
Bulgaristan vatandaşların seçimde oy kullanmasına
karşı çıkan milliyetçi çevreler, bu kişilerin bir kısmının
hem Türkiye’de hem de Bulgaristan’da sandık başına
gideceğini ileri sürüyor.
Sansürsüz Bulgaristan Partisi (BBZ) lideri ve aynı
zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Nikolay Barekov, 1-6 Ekim tarihleri arasında Kurban
Bayramı dolayısıyla Türkiye’den ülkeye gelecekleri taşıyan otobüslerin sınırdan geçişini engelleyeceklerini
açıklamıştı.
Sova Haris’in anketine göre, Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 47’si Barekov’a destek veriyor. Halkın
yüzde 48’i ise bayram döneminde Türkiye’den gelen
otobüslerin ülkeye girişinin engellenmesine karşı çıkıyor.
Barekov’un açıklamasına tepki gösteren HÖH Lideri Lütvi Mestan, yaptığı açıklamada 1989 yılına kadar
Türkleri göçe zorlamış ülkenin komünist diktatörü Todor Jivkov’u ima ederek, “Yıllar önce de akıl hastası
başka biri, Bulgaristan-Türkiye sınırını zorla açmak
istiyordu. Amacı, vatandaşlara serbest dolaşım hakkı
sağlamak değil, yüz binlerce kardeşimizi yurt dışına
kovmaktı” dedi.
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Kırcaali ve Lüleburgaz çocukları arasında
barış ve dostluk tenis turnuvası yapıldı
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis şehirde
düzenlenen Uluslararası Çocuk Barış ve Dostluk Tenis
Turnuvası’na katılan çocuk
takımlarıa ödüllerini sundu.
Hafta sonu Cumartesi ve
pazar günleri gerçekleştirilen
turnuvada Lüleburgaz’dan 13
çocuk ve Kırcaali’den onların yaşlarında bir grup çocuk
yer aldı. Her bir yarışmacıya
katılım madalyası ve anmalık
eşyalar verildi. Ödül töreninde Bulgaristan Müslümanları
Yüksek İslam Şura Başkanı
ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali Milletvekili Adayı Şabanali Ahmet de
yer aldı.
Belediye Başkanının fikriyle turnuvaya Yunanistan
Komotini’den (Gümürcine)
de çocuk takımlarının katılımıyla uluslararası düzeye
çıkarılması hedefleniyor.
Turnuvanın açılışında Müh.
Azis, “Bugün Kırcaali’de çocuk, dostluk ve spor bayramı
var. Bizim şehrimizde komşuluk ilişkileri iletişimin temelinde yatmaktadır. Komşuluk
ilişkileri, Türkiye Cumhuriyeti
ile işbirliği yapılması için bir
yoldur. Bu çocuk bayramıyla
komşuluk ilişkilerinin en erken yaşta başladığını göstermekteyiz. Bugün üç komşu
ülkenin ev sahipliğini yaptığı
uluslararası bir çocuk turnuvasının başlangıcını yapabiliriz ”dedi.
Lüleburgaz Tenis Kulübü
antrenörü Enver Ordukaya, 10 yıl önce Tekirdağ
Belediyesi’nin temsilcisi
olarak ziyaret ettiğini hatırlattı. Antrenör, Kırcaali ve
Lüleburgaz’dan çocuk tenisçiler arasındaki dostluk
temaslarının derinleşeceği
ümidini ifade etti.
Kırklareli İl Genel Meclis
Üyesi Borat Terzi, sporun
kardeşlik ve barış anlamına
geldiğini kaydetti. Turnuvanın organizasyon işlerinde
emeği geçen herkese teşekkür etti. İki ülkeden çocuklar
arasındaki dostluğun ileriye
dönük olarak gelişeceğine

Müh. Hasan Azis
Kırcaali Belediye
Başkanı

Инж. Хасан Азис
Кмет на Община
Кърджали

Tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.kardjali.bg

Hak ve Özgürlükler
Hareketi

Kırcaali İl ve İlçe Teşkilatı
Общински и Областен Съвет на ДПСКърджали
Mubarek Kurban Bayramınızı tebrik eder
hayırlara vesile olmasını dileriz.
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
kanaat getirdi.
Orfeyus Tenis Kulübü Başkan Yardımcısı Hristo Çobanov çocuklara hitaben, “Bunlar dostluk karşılaşmalarıdır.
Siz her şeyden önce dostsunuz. Bu dostluk turnuvası” dedi. İki kulübün temasa
geçtiğinden duyduğu sevinci
dile getirdi. İlk önce Kırcaali çocuklarının Lüleburgaz
kulübüne misafir olduklarını
hatırlattı.
Orfeyus Tenis Kulübü Baş-

kanı Rafi Horsikyan, turnuvada kulüp adına Kırcaali Otets
Paisiy Lisesi öğrencileri
yarıştığını kaydetti. Kulüpte
aynı liseden 75 öğrenci tenis
antrenmanlarına katılıyor.
Bulgar-Türk turnuvasına
start verilmeden önce özel
hazırlanan bir pasta kesildi.
Çocuklar pastadan yedikten
sonra Belediye Başkanı Hasan Azis ile hatıra fotoğrafı
çektirdiler.
Kırcaali Haber

www.dps.bg

Kırcaali Ömer Lütfi Derneği
Türk Kültür ve Sanat Derneği
tüm vatandaşları

KURBAN BAYRAMI

konserine davet ediyor.
Türk Halk Oyunları ve Türkülerinden
oluşacak konser 02.10.2014 (Perşembe)
saat 18,00’da Kırcaali Kültür Evi’nde
gerçekleşecek.
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