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HÖH’ten beş ayrı heyet Türkiye’yi ziyaret etti

Hak ve Özgürlükler Hareke-
ti Partisinden beş ayrı heyet 
Türkiye Cumhuriyetinde yoğun 
olarak göçmenlerin yaşadığı 
beş ayrı bölgede bir dizi görüş-
melerde bulundu. Görüşmeler 
sırasında heyetler gerek yerel 
yönetimler temsilcileriyle, ge-
rekse valilere nezaket ziyaret-
leri gerçekleştirdi. Ayrıca Tür-
kiye Cumhuriyetinde etkinlik 
yürüten göçmen dernekleriyle 
de bir araya gelen HÖH çalış-
ma takımları çifte pasaporta 
sahip vatandaşların sıkıntılarını 
da dinledi. Kimi yerlerde HÖH 
bölge koordinatörlerin düzen-

lediği kahvaltılarda çalışmalar 
yürüttü.

Yeşil Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesi 

sınırları içerisinde yaklaşık 750 
000 Balkanlardan gelen göç-
men bulunmaktadır. Bunlardan 
ciddi bir kısmı Bulgaristan’dan 
çeşitli dönemlerde anlaşmalı ya 
da zorunlu göç sırasında “ana-
vatanı” yeniden vatan edinmiş 
ve bazıları beşinci altıncı kuşa-
ğa kadar uzanan göçmenlerden 
oluşmaktadır. 

Hasköy (Haskovo) milletvekili 
Saliha Emin, Lofça milletve-
kili  Ceyhan İbryamov, Varna 
milletvekili Ercan Ebatin, Eğri-
dere Belediye Başkanı Resmi 
Murat ve HÖH Gençlik Kolları 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Ahmedov’dan oluşan Bursa 
heyeti Bal-Göç Genel Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Özkan tarafın-
dan karşılandı. Heyet Bursa 
Valisi Münir Kararağolu’na ne-
zaket ziyaretinde bulunduktan 
sonra Yıldırım Belediye Başka-
nıyla da bir araya geldi. 

Ege İzmir
Ege Bölgesi HÖH koordinatö-

rü İsmail Vatansever’in karşıla-
dığı, Gabrovo milletvekili  Çetin 
Kazak, Kırcaali milletvekili  Şa-
banali Ahmet, Vraça milletvekili 
ve HÖH Gençlik Kolları Baş-
kan Yardımcısı Ayhan Ethem, 
Bulgaristan’da HÖH tarafından 

yönetilen tek il kenti Kırcaali Be-
lediye Başkanı Yük. İnş. Müh. 
Hasan Azis ve HÖH Türkiye ko-
ordinatörü İsmet Kahraman’dan 
oluşan heyet Bornova Belediye 
Başkanı Olgun Atila ile görüştü.

Ege bölgesinden 1 milyondan 
fazla Bulgaristan bağlantılı göç-
men yaşamaktadır.

Anakent İstanbul
Dünyanın sayılı kentleri ara-

sında yer alan ve Türkiye Cum-
huriyetinin anakent konumun-
daki İstanbul Burgaz milletvekili 
Hüseyin Hafızov, Plevne millet-
vekili  Mithat Metin, Hazargrat 
milletvekili  Ahmet Ahmedov, 
Kırcaali milletvekili  Mustafa 
Ahmet, Şumnu Bohçalar Bele-
diye Başkanı Nida Ahmedov ve 
HÖH Gençlik Kolları MYK üyesi 
Sevgin Hılmi’yi karşıladı. Heyet 
burada bir dizi görüşmede bu-
lundu, dernek temsilcileriyle bir 
araya geldi.

Marmara – Yalova, Gebze ve 
Kocaeli

Önce Yalova Belediye Başka-
nı Vefa Yalman ve Kartal Bele-
diye Başkanı Altınok Öz ile bir 
araya gelen heyet daha sonra 
derneklerle görüşmelere yo-
ğunlaştı. Heyete HÖH Marmara 
Bölgesi koordinatörü Lütvi Öz-
gür eşlik etti. Kırcaali milletvekili 
Erdinç Hayrullah, Burgaz millet-
vekili  Durhan Mustafa, Silistre 
milletvekili  Nevin Hasan, Paş-

maklı milletvekili  ve HÖH Ge-
nel Yazmanı Mustafa Karadayı, 
Ulanlı Belediye Başkanı İsmail 
Osman ve HÖH Gençlik Kolları 
MYK üyesi İkmal Comova’dan 
oluşan çalışma takımı yoğun bir 
görüşme trafiği gerçekleştirdi.

Trakya
Hasköy (Haskovo) milletvekili  

Mehmet Ataman, Şumnu mil-
letvekilleri Aydoğan Ali ve Ha-
mit Hamit, Meriçler (Mineralni 
bani) Belediye Başkanı Mümün 
İskender ve HÖH Gençlik Kol-

larından Sezgin Mehmet’ten 
oluşan heyet HÖH koordina-
törü Güner Çetin tarafından 
karşılandı. Heyet Tekirdağ Va-
lisi Enver Salihoğlu’na nezaket 
ziyareti gerçekleştirdi. Güner 
Çetin’in düzenlediği çalışma 
kahvaltısında birçok sıkıntı ve 
sorun dile getirildi. 

Ziyaretler konusunda HÖH 
Genel Merkezinden bir açıkla-
ma yapılmazken, derneklerden 
gelen bilgiler, görüşmelerin 
olumlu geçtiği yönünde. 

İsmail KÖSEÖMER

Bulgaristan'daki Türk 
dernekleri birlik yolunda

Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin 
Hacıoğlu, Bulgaristan'da faaliyet gösteren 20 Türk derneğinin 
tek çatı altında birlik oluşturma çalışmalarında sona gelindi-
ğini bildirdi.

Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaris-
tan'daki Türkler'in birçok sorunu olduğunu, bunların ilgili ba-
kanlara, kişilere ve kuruluşlara iletilmesi noktasında eksiklik-
ler gördüklerini söyledi.

Ülkedeki derneklerin aralarında birlik ve beraberliği sağla-

ması durumunda Türkler'in tepki alanının artarak hızlanacağı-
nı vurgulayan Hacıoğlu, "Bulgaristan'da Türk diline, kültürüne 
ve sanatına hizmet veren 20 dernek, kendi aralarında birlik 
kurmalarıyla daha da güçlenecekler. Ülke demokrasisine de 
büyük katkı sağlayacaklardır. Bu birlik ve beraberliğin oluş-
ması, yaşaması, Türk toplumuna güzel hizmetlerin gelmesi 
için katkı yapmaya her zaman hazır" diye konuştu.

Hacıoğlu, dernekleri tek çatı altında birlik oluşturarak, ala-
cakları önemli kararlarla Türkiye ve Bulgaristan arasında da 
köprü olacaklarını kaydetti.                        Anadolu AJANSI
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Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’e 2015 Çok Kültürlü Kişi Ödülü 
KRIG Sanat Hareketi 

ve KRIG Edebiyat Dergi-
si tarafından hazırlanan 
“Kırcaali İçin Sevgiyle” 
isimli resimli kitap tanıtıl-
dı. Ardından üçüncü kez 
2015 Çok Kültürlü Kişi 
ödülü Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis’e verildi. 
Büyük ilgi gören etkinlik, 

bu yıl sekizinci yıl düzen-
lenen Çok Kültürlü Şehir 
2015 Kültür Programı 
kapsamında gerçekleş-
tirildi. Etkinlikte konuklar 
arasında Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis’in yanı sıra 2013 ve 
2014 Çok Kültürlü Kişi 
ödülü verilen eski tiyatro 
oyuncusu Nurettin Meh-
met ve Kırcaali Hıristiyan 
Cemaati Başkanı Prof. 
Dr. Petır Garena da hazır 
bulundular. 
“Kırcaali İçin Sevgiy-

le” isimli kitapta 12-23 
yaş arasında olan Türk, 
Bulgar ve Ermeni asıl-
lı Adviye Salim, Aleksa 
Organyan, Ahmet Yusuf, 
Beloslava Panayotova, 
Bilyana Hacikyanova, 
Veselina Tonkova, Günel 
Süleyman, Dobrina Mi-
tovska, Edis Rüstemov, 
Esin Azis, Janet Gıdova, 
Zlatina Toçkova, Özlem 
Sadulova, Mariela Vasi-
leva, Nadejda Stefanova, 
Nuket Danacieva, Okan 
Mollov, Sezay Bekir, Se-
lin Ahmet, Simona Mi-
haylova, Simona Horsik-
yan ve Teodora Gençeva 
olmak üzere 22 gencin 
“Kırcaali İçin Sevgiyle” 
konulu eserleri yer alıyor. 
P r o g r a m , “ G ü n e l 

Süleyman’ın yazdığı Kır-
caali İçin Sevgiyle” ak-
rostiş şiiriyle başlayarak, 
gençler kitapta yer veri-
len şiir ve kısa denemele-
rini okudular. Kırcaali’ye 
sevgiyle yoğrulmuş bu 
eserlerde gençler, sılaya 
duydukları sevgiyi, şehir-
den uzak olanlar ise sıla 
özlemini, şehrin güzel-
liklerini, çocukluğa dair 
hatıralarını ve geleceğe 
yönelik hayallerini dile 
getiriyor. 
Açılışı yapan KRIG Sa-

nat Hareketi Başkanı Ra-
dost Nikolaeva, projeye 
katkıdan dolayı Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis’e teşekkür etti. Kita-
bın "Cor Caroli” isimli yat-
la dünya turu yapan Kap-
tan Georgi Georgiev’in 
doğumunun 85.yılı mü-
nasebetiyle basıldığını 
belir ten Nikolaeva, 4 
Haziran 1930 tarihinde 
Kırcaali’de doğan ve Kır-
caali Onursal Vatandaşı 
olan Kaptan Georgiev’in 
anıt-büstü baraj duvarı 
yanından şehrin merkez 
kısmına taşınarak, 21 

Haziran’da resmi açılışı 
yapıldı. Bu etkinlikle Çok 
Kültürlü Şehir 2015 Kültür 

Programı sona erdi. Ni-
kolaeva, kitaptan Kırcaali 
Belediye Başkanına üç 
adet sunulduktan sonra 
Kırcaali Valisi ve Gençlik 
ve Spor Bakanı’na da ve-
rileceğini bildirdi. 
Nikolaeva, gençlerin 

eserlerinde eşi benze-
ri olmayan Kırcaali’nin 
kültürel çeşitliliği için-
de barındıran bir şehir 
olduğu bilincini yansıt-
tıklarını belirtti. Kırca-
ali belediyesi ve KRIG 
Sanat Hareketi’nin Çok 
Kültürlü Şehir girişiminin 
Bulgaristan’da eşi benze-
ri olmadığının altını çize-
rek, onun amacının ise 
Kırcaali’nin kültürel çe-
şitliliği içinde barındıran 
ve kültürler arası etkile-
şim için model bir şehir 
olduğunun gösterilmesi 
olduğunu kaydetti. Bütün 
bunun belediye başkanı-
nın katkısı olmadan ger-
çekleştirmenin mümkün 
olmadığının altını çize-
rek, hoşgörünün başkenti 
Kırcaali’de yaşamaktan 
gurur duyduğunu ifade 
etti. Artık üçüncü yıl Çok 
Kültürlü Kişi ödülünü çok 
kültürlülüğün, kültürler 
arası diyalogun ve dil 
çeşitliliğinin gelişimine 
katkıda bulunmasından 
dolayı Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis’e 
vereceklerini açıkladı. 
Diploma ve plaketten 

ibaret ödülü Müh. Azis’e 
2013 ve 2014 Çok Kül-
türlü Kişi ödülü sahipleri 
eski tiyatro oyuncusu Nu-
rettin Mehmet ve Kırcaali 
Hıristiyan Cemaati Baş-
kanı Prof. Dr. Petır Ga-
rena tarafından sunuldu. 
Plaketi sunduktan son-
ra Petır Garena, “Biraz 
önce öğrencilerin oku-
duğu şiirler çok güzeldi, 
ama farklı etnik isimleri 
olmaları çok daha güzel 
bir şeydi. Hasan Azis, 
Kırcaali’de farklı etnik 

grupları birleştiren bir 
kişi. O, Türklerle Türk, 
Bulgarlar ise Bulgar olan 

biri. O, Paskalya’da kili-
sede, Bayram’da ise ca-
mide. O, tüm Kırcaalileri 
aynı sofrada buluşturma-
yı başaran bir Belediye 
Başkanı” diye ifade etti. 
Kırcaali’deki etnik barı-
şın, anlaşmanın, huzu-
run, iyi komşuluğun dün-
yanın başka yerlerinde 
bir hayal olduğunun altını 
çizerek, bunun yerel yö-
netime ve vatandaşlara 
bağlı bir şey olduğuna 
dikkat çekti. Peder Ga-
rena, Kırcaali’nin ABD’de 
Elkhart ve Romanya’da 
Mecidiye belediyeleri ile 
kardeş şehir protokolünü 
imza törenlerine katıldığı 
sırada tercümana gerek 
kalmadan Hasan Azis’in 
serbestçe İngilizce ko-
nuşmasından dolayı 
gurur duyduğunu pay-
laştı. Bir defa Piskopos 
ve rahiplerin katıldığı bir 
toplantıda Piskopos’un 
kendisine, “Bu Türklerle 
ne işin var?”, diye sordu-
ğunda, “Şimdi her bir kili-
se rahibi belediye başka-
nını telefonunda arasın, 
bakalım görelim telefo-
nunu kaldıracaklar mı?” 
cevabını verdiğini paylaş-
tı. O sırada Hasan Azis’i 
telefonda aradığını ve 
hemen Başkanın cevap 
verdiğini ifade etti. Pa-
paz, “Ben bu hatıralarla 
yaşıyorum ve Kırcaali’nin 
karışık bir etnik yapısı 
olduğunu dinlemekten 
bıktım. Böyle diyenler 
Brüksel ve Paris’e gitsin-
ler ve orada kahverengi, 
siyah, daha da siyah ve 
her türlü ten renginde 
olan insanları görsünler. 
Bizler burada hep birlikte 
medeni insanlar gibi bir 
arada yaşıyoruz. Kırcaali 
hepimizin” dedi. 
Hasan Azis ödülü aldık-

tan sonra organizatörlere 
ve ödülü destekleyenlere 
teşekkür etti. Bu ödülün 
sadece kendi çabalarının 

sayesinde değil, tüm Kır-
caali Belediyesi çalışan-
larıyla ekip halinde ver-

dikleri çabaların tanınma-
sının bir ifadesi olduğunu 
belirtti. Belediye Başkanı, 

amaçlarının Kırcaali’de 
yaşayan tüm vatandaş-
ların gelişimi, etkileşimi 
ve iyi geçinmesi için ko-
şullar yaratmaya çalıştık-
larının altını çizerek, tıpkı 
gençleri yazdıkları şiir ve 
denemelerin Kırcaali’ye 
olan sevgiden kaynak-
landığı gibi bir belediye 
başkanı olarak kendisi-
nin de çalışmalarının bu 
sevgiden kaynaklandığını 
dile getirdi. Çok kültür-
lülüğün Kırcaali gibi bir 
şehirde farklı kültürler 
arası etkileşimle farklı 
kültürlerin gelişmesi için 
bir temel oluşturduğunu 
kaydetti. Müh. Azis, “Biz 
hepimiz Kırcaali denilen 
bu resim tablosunun bir 
parçasıyız ve eğer bu 
tablodan her hangi bir 
parça eksik olursa tab-
lo aynısı olmayacak. Bu 
nedenle Kırcaali’de olan, 
Kırcaali’yi seven herkese 

teşekkür etmek isterim. 
Çünkü çok kültürlü şehir, 
hoşgörünün başkentin-
den başka Kırcaali için 
bizim sevdiğimiz şehir 
de diyoruz. Son yıllar-
da aldığım en değerli 
ödüllerden biri bu ödül. 
Belediye Başkanı tüm 
Kırcaalileri birleştiren 
bir şahıs olduğu için bu 
ödül hepimize verilen bir 
ödül. Hepimizin iyi insan 
olması, birlikte olmamız 
gerektiği anlayışına sa-
hip olmamız, her gün 
birbirimize yardım etme-
mizden dolayı verilen bir 
ödül. Ben 2013 ve 2014 
Çok Kültürlü Kişi ödülüne 
layık görülen eski tiyatro 
oyuncusu ve siyasetçi 
Nurettin Mehmet ve Kır-
caali Hıristiyan Cemaati 
Başkanı Prof. Dr. Petır 
Garen’ya da teşekkür-
lerimi sunuyorum” diye 
konuştu.

BUKET 2015 müsabakasının 
Ardino ilçe birincileri belli oldu
Ardino’da (Eğridere) 

Rodopska İskra Toplum 
Merkezi salonunda ama-
tör sanatçılar için ikinci 
ulusal BUKET 2015 mü-
sabakasının ilçe aşaması 
gerçekleştirildi. Müsaba-
ka, “Etnik Grupların Gü-
lümseyiş ve Kültüründe 

ve Hoşgörüde Bulgaris-
tan” başlığı altında Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Onursal Başkanı 
Dr. Ahmet Doğan’ın hi-
mayesi altında düzenle-
niyor. 
Katılımcılar, müzik ve 

sahne sanatı, uygulamalı 
sanatlar ve eski el sanat-
ları, mutfak gelenekleri 
kategorilerinde yarıştı-
lar. Yarışmacılar, İvan 
Doynovski’nin başkanlı-
ğında yetkili bir jüri tara-
fından değerlendirildi. 
Yarışma ile gençlerin 

Bulgaristan’daki etnik 
azınlıkların sanatı ve 
geleneklerine ilgilerinin 
arttırılması amaçlanıyor. 

Etkinlikte HÖH Ardino 
İlçe Başkanı İzzet Şaban 
ve BUKET müsabakaları 
Kırcaali İl Koordinatörü 
Necmi Hocov hazır bu-
lundular. 
Müzik sanatı kategori-

sinde gruplar alt dalında 
Ergün Mümünov’un yö-

netmenliğindeki Rodops-
ka İskra Toplum Merkezi 
çatısı altındaki Zvınçe 
Çocuk Vokal Grubu bi-
rinciliği elde etti. Mak-
bule Şerifova’nın yönet-
menliğindeki Byal İzvor 
(Akpınar) Dans Grubu, 
dans gösterisi alt dalında 
birinci oldu. Aynı köyün-
den 11 yaşındaki Nesrin 
Yusuf, bireysel gösteri alt 
dalında birinci oldu. 
Eski El Sanatları ve Uy-

gulamalı Sanatlar katego-
risinde Ardino’dan Günay 
Mustafa, el emeği, göz 
nuru ile hazırladığı hedi-
yelik eşyalarla birinciliği 
elde etti. İkinci yeri yine 
Ardino’dan Adil Mustafa 

aldı. Adil, tarihi yerleri 
ve kültür anıtlarını çiz-
diği çam ahşap tablolar 
tanıttı. Mutfak gelenek-
leri kategorisinde Jıltuşa 
(Sarıkız) Rodopska İskra 
Halk Toplum Merkezi, ev 
peyniri, sac üstünde baz-
lama ve yabani hindiba 

otundan hazırlanan bal 
ile birinciliği elde etti. 
Tüm dereceye giren 

katılımcılara para ödülü 
ve takdir belgesi sunul-
du. Birinciliği elde eden 
yarışmacılar, 19 Eylül’de 
Kırcaali Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılacak il 
yarışmasına katılacaklar.
HÖH Ardino İlçe Baş-

kanı İzzet Şaban, yarış-
maya katılanlara teşek-
kür etti. “Ardino, farklı 
bir kültür potansiyeline 
sahip. Bu yıl da BUKET 
müsabakalarının il ve ulu-
sal yarışmasında tekrar 
kendimizi layıkıyla temsil 
edeceğimize inanıyorum” 
diye konuştu. 
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Dolno Botevo’da bir ilke imza atıldı
12 Haziran 2015 Cuma 

günü Haskovo ilinin Dol-
no Botevo köyünde bir 
ilke imza atıldı. Stambo-
lovo Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen, Durhan 
Hasan Hatipoğlu’nun 
hayatı ve yaratıcılığına 
adanmış gece ve şairler 
buluşması etkinliği ger-
çekleşti. 
Edebiyat gecesine katı-

lan konuklar, Stambolo-
vo Belediye Başkan Yar-
dımcısı Muhlis Serbest, 
Belediye Meclis Başkanı 
Sabahattin Halil, Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Derne-
ği çatısı altında faaliyet 
yürüten Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü üyele-
rinden şair-yazar Dur-
han Ali, yazar Mustafa 
Bayramali, Şairlerden 
Şefika Refik, Habibe 
Hasan, saz şairi ve bes-
teci Ali Emin, Momçilg-
rad HÖH Gençlik Kolları 
Başkanı Ömer Hüseyin 
ve Ardino Kültür Merke-
zi Başkanı Yüksel İsmail 

etkinliği şereflendirdiler. 
Müzik eşliğinde slayt 

gösterisiyle başlayan 
etkinlik çok sayıda şiir-
severleri bir araya getir-

di. Stambolovo lisesin-
den öğrenciler, Durhan 
Hasan’ın kaleminden 
okudukları şiirleriyle ge-
ceye renk kattı ve beğe-
ni alkışına tutuldular. 
Stambolovo Belediye 

Başkan Yardımcısı Muh-
lis Serbest selamlama 
konuşmasında özetle 
şunları ifade etti: “Arda 

boyunda küçük ve şirin 
Rabovo köyünde dünya-
ya gelen Durhan Hasan 
Hatipoğlu hemşerimizin 
aramızda bulunmasın-

dan memnuniyet duy-
maktayız. Bilindiği gibi 
o, Bulgaristan Türk Ede-
biyatında yıllardır silin-
meyen izler bırakmış ve 
80’inci yaşına basamak 
dayamış olsa da, kale-
mini her zaman canla 
başla oynatmaktadır. 
Daha önceki bir sohbe-
timizde onunla akrabalık 

bağlarımızın olduğunu 
öğrendim ve bu vesileyle 
de gurur duymaktayım. 
Böyle edebiyat gece-
lerinin düzenlenmesini 

             BİZ
Ölülerimizi, dirilerimizi
Dünyanın dört bir tarafına yaymışız.
Tarumar olmuş yuvalarımız, obalarımız...
Kabrinde kemikleri sızlatılırken
Ak torbalı, ak kuşaklı babalarımızın,
Kin kusmamışız yine ferde namerde.
Deva bulmak için her derde,
Erkeklik var, demişiz, yine de serde.
Affetmek, yiğidin haddidir, demişiz,
Gözyaşımızı ekmeğimize katık etmişiz...
Yusuflar, Zeynepler, Türkanlar ölürken
 batan kayıklarda,
Ak saçlı, ak yaşmaklı analarımız
Yoğurt dövmüş akça kayın yayıklarda.
Yükselmiş arşa ağıtlarımız feryadımız,
Hak ve özgürlüğe bayrak olurken adımız.
Şimdi biz,
Yalaza buğday tarlasında başağız,
 savaşta utku,  barıştan yana türküyüz
Dünya bilir,
Biz, Bulgaristan Türküyüz!

Durhan Hasan HATİPOĞLU
Hasköy, 12 Haziran 2015 y.  

ve Durhan ağabeyimizi 
aramızda hep böyle dinç 
görmeyi arzu ederiz ve 
yeni yeni eserlerine hay-
ran kalmak isteriz.“ 
Kırcaali Ömer Lütfi Kül-

tür Derneği ve Recep 
Küpçü Edebiyat Kulübü 
adına şairi avukat - ya-
zar Mustafa Bayramali 
selamladı. O, selamlama 
konuşmasında, “Durhan 
Hasan’ı bir şair olarak 
daha lise yıllarımdan 
şahsen olmasa da şiirle-
rinden tanıyordum. Daha 
sonraları onunla yakın-
dan tanışma imkanım 
oldu. Şiirlerinde olduğu 
gibi onun da cana yakın 
ve insansever kişiliğiyle 
karşı karşıya geldim. Bu-
günden öte de dostumuz 
Durhan Hasan’a yaşlan-
dım diyerek kaleminden 
vazgeçmemesini ve onu 
hep sivri tutmasını dile-
rim” dedi. Mustafa Bay-
ramali, Durhan Hasan’ın 
kaleme aldığı ve sahne-
lenen Toros Canavarı’nı 
seyrettikleri gün başın-
dan geçmiş bir olayı 
paylaştı. 
Şair Durhan Hasan, 

kendisine ve yaratıcı-
lığına adanan gecede 

çocukluğundan anılara 
ve olgunluk çağındaki 
yıllarına değindi. İkinci 
Dünya Savaşı yıllarını 
anımsayarak bir yıl zar-
fında kendi köylerinde 
yaşlı mezarları hariç, 18 
çocuk mezarının da ka-
zıldığını üzüntüyle ifade 
etti ve gözpınarları dolup 
taştı. Vefat eden çocuk-
ların yüzde yüzü açlıktan 
öldüklerine dikkat çekti. 
Üniversite yıllarında 
Dünya Klasikleri ara-

sında layık yerini almış 
ölümsüz üstat şair Na-
zım Hikmet ile karşılaş-
malarını ve ondan aldığı 
nasihatleri ömrü boyun-
ca unutmayacağını be-
lirtti. Çalışma hayatında 
totaliter rejimin başına 

açtığı belaları halihazır-
da dünmüş gibi hatırla-
dığını dile getirdi. Bu et-
kinliğin düzenlenmesin-
de canla başla çalışan 
Stambolovo Belediyesi 
Eğitim Şubesi Başkanı 
Ürküş Eyüpmolla hanı-
ma samimi teşekkürleri-
ni sundu. Geceye katılan 
kalem dostlarına ve onu 
sayıp seven hemşerile-
rine şükranlarını ifade 
ederek, onlarla gurur 
duyduğunun altını çizdi. 

Etkinliğin gerçekleşme-
sinde emeği geçen Yerli 
ressam Ürküş Eyüpmol-
la sergilediği kendi yapıt-
ları olan tablolar katılım-
cılar arasında büyük ilgi 
çekti. 
                Durhan ALİ

Bayraktarov’tan Meclis kürsüsünden ağır suçlamalar
Ülke yönetiminin aşırı 

sağcı Vatansever Cephe 
temsilcisi, AGİT’e göre fa-
şist Bulgaristan Kurtuluşu 
İçin Ulusal Cephe (NFSB) 
milletvekili Dimitır Bayrak-
tarov her konuda Türklere 
ve destekledikleri HÖH’e 
ağır sözler söylemeye de-
vam ediyor. 

Meclis Genel Kurulun-
da, Orman Yasasında 
Değişiklikler Yapılması-
na İlişkin Yasa Tasarısı 
görüşmeleri sırasında, 
Bayraktarov bu tutumunu 
sürdürdü. Stara Zagora 
(Eski Zağra) milletvekili ve 
eski SKAT TV gazetecisi 
HÖH’e ağır suçlamalar 

yöneltti. Tüm HÖH’lülere 
ve teşkilata “mafya teş-
kilatı” benzetmesi yapan 
Bayraktarov, Meclis Baş-
kanı Tsetska Tsatçeva’nın 
uyarısına rağmen bir adım 
daha öte giderek, bu sefer 
de “münhasır mafya yapı-
lı” bir teşkilat benzetmesi 
yaptı.

Meclis genel kurulunda 
hangi yasa görüşülürse 
görüşülsün adeta kendi-
lerini HÖH’ü yani Türkleri 
ve Müslümanları devletin 
her kademesinden “ka-
zınmasını” bir dava haline 
getirdiklerini söyleyen ve 
gösteren vatanseverler, 
bu tutumunu her seferin-

de yineliyorlar. 
HÖH’ten hışım gibi ya-

nıt sözü alan HÖH Meclis 
Grubu Başkan Yardımcısı 
Ferihan Ahmedova, “siz-
ler az önce sadece kendi 
zafiyetinizi göstermedi-
niz, münhasır zafiyetinizi 
gösterdiniz, çünkü HÖH 
dışında herhangi bir şey 
bilmiyorsunuz”, dedi. Ve 
devamında ekleri, “Sayın 
Bayraktarov, ne zaman-
dan beri yargı sistemi ki-
şileri siyasi özelliklerine 
göre ayırıyor”, diye sordu. 
Bayraktarov’u ön yargılı 
olmakla suçlayan Ahme-
dova, kendisini “adam 
gibi” çalışmaya davet etti. 

Momçilgrad Belediyesi’nden yeni bir proje
İnsan Kaynakları Ge-

l işt i rme Operasyonel 
Program kapsamında, 
Momçilgrad Belediyesi 
“Bağımsız Yaşam” şema-
sı adında bir proje önerisi 
hazırladı. Karar Belediye 
Meclisi’nin son olağan 
toplantısında alındı. 

Sosyal proje, muhtaç ve 
yaşlı insanlara evde bir 
hemşire veya sosyal asis-
tan hizmetleri sağlayacak. 
Öte yandan, sevdiklerinin 
bakımını üstlenen kişiler 
yeniden gerçek piyasada 
olacak.

Yönetim, bu hizmetin 
ilçe merkezinden uzak 
yerlerinde ve yalnız ya-
şayan birçok kişiye ulaş-

masının sağlamasını ön-
görüyor. 

Halihazırda Momçilgrad 
Belediyesi Operasyonel 
Programı "İnsan Kay-
naklarının Geliştirilmesi" 
2014-2020 tarafından fi-
nanse edilen "Bakım için 
yeni fırsatlar", projesini 
uygulamakta. 

Şu anda hizmetin kulla-
nıcıları kendi ihtiyaçlarını 
gideremeyen 72 kişi ve 
onlara yardım için görev-
lendirenlerin sayısı da 72 
personel bulunmakta. 

Evde bakım himayesi 
altında çalışan dört yar-
dımcı çalışmakta ve sekiz 
aileye hizmet vermektedir. 
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Kazim İbrahim Paşa törenle anıldı
Ardino ilçesi (Eğride-

re) Byal İzvor (Akpınar) 
köyü meydanında Kazim 
İbrahim Paşa’nın anısına 
geleneksel olarak anma 
töreni düzenlendi. Kazim 
Paşa, 1972 yılında dikta-
tör rejimin Bulgarlaştırma 
sürecinin ilk aşamasını 
uyguladığı sırada acıma-
sızca öldürülmüştür.

Anma töreninde Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekilleri Yan-
ko Yankov, Müh. Erdinç 
Hayrulla, Saliha Emin, 
Mustafa Ahmet ve Meh-
met Ataman, HÖH Kırca-
ali İl Teşkilatı Başkanı ve 
Cebel (Şeyh Cuma) Bele-
diye Başkanı Bahri Ömer, 
Kırcaali ilinden belediye 
başkanları, HÖH’nden 
belediye meclis başkan-
ları ve başkaları hazır bu-
lundular. Kazim Paşa’nın 
Bursa’da yaşayan oğlu 
İbrahim Kazimoğlu ve 
kardeşi Zaim Paşa da 
buradaydılar. 

Anma törende yaptığı 
konuşmasında Yanko 
Yankov, “HÖH milletvekil-
leri, kendilerini Mecliste 
temsil edilmek üzere se-
çenlerin çıkarlarını ger-
çekten, daima ve sadık 
bir şekilde koruyan tek 
partidir. HÖH partisi ola-
rak, her bir kişinin doğ-
duğu yerde mutlu olmaya 

hakkı olduğunu ve bunu 
kimsenin engellemeye 
hakkı olmadığını düşünü-
yoruz. HÖH daima geli-
şecek, ileri yürüyecek ve 
Bulgaristan’ın geleceğini 
belirleyecek”, dedi. HÖH 
Merkez Yürütme Kurulu 
adına katıldığını vurgula-
yan Yankov, adını, şerefini 
ve onurunu savunmak için 
hayatını kaybetmek paha-
sına silahlara karşı çıkan-
ların anısına saygıyla eğil-
mek için burada olduğunu 
ifade etti. Milletvekili, “Bü-
tün bunlar Bulgaristan’da 
demokrasinin başlangıcı-
na ve Bulgaristan’a iyi bir 
gelecek sunan en iyi parti 

olan HÖH’ün doğmasına 
sebep oldu” dedi. 

Bulgaristan’da siyasetin 
kinle dolu olduğunu, siya-
sette kinin ise en büyük 
felaket olduğunu altını 
çizen Yankov, “Kin uzun 
yıllar derin izler bırakıyor. 
Kinin temelinde nefret ya-
tıyor ve bu yüzden bizler, 
seçmenlerin huzuruna 
çıktığımız kampanyaları 
“Nefrete karşı Birlik Ola-
lım” sloganı altında ger-
çekleştiriyoruz. Neden 
birlik olalım?Çünkü nef-
ret, fırtınalı kasırga gibi 
bir şey, tek bir ağacı de-
virebilir, ama bir ormanı 
yıkamaz. Bu yüzden birlik 

olmalıyız” diye kaydetti. 
Ardino Belediye Başka-

nı Resmi Murat, “O yıllar-
da yaşanan acıya duyarlı-
lık göstermek, azınlıklara 
karşı soykırım politikası-
na hayır demek, nefrete 
ve karşı karşıya getirme-
ye karşı hayır demek için 
buradayız. Hoşgörü, iyi 
komşuluk ve birlik içinde 
olmaya evet diyelim” diye 
çağrıda bulundu.

Milletvekili Erdinç Hay-
rulla, bu acı günlerin 
anılmasının hep birlik-
te olmak için insanları 
birleştirdiğini vurguladı. 
Hayrulla, “43 yıl geçmesi-

ne rağmen Bulgaristan’da 
hala bu tür olayların tek-
rarlanmasını hayal eden 
Mecliste partiler var” diye 
dikkat çekti. 

Milletvekili Mustafa Ah-
met, birlik ve beraberlik 
içinde olunduğu takdirde 
daima başarı elde edile-
ceğinin kaydetti. 

Anma töreninden önce 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, Kazim 
Paşa ve tüm Bulgarlaş-
tırma süreci kurbanlarının 
ruhları için dua okudu. 

Byal İzvor Hristo Bo-

tev Lisesi öğrencile -
r i, öğretmen Makbule 
Şakirova’nın yönetiminde 
Kazim Paşa’nın anısına 
hazırlanan Bulgarca ve 
Türkçe şiirlerden oluşan 
şiir dinletisi sundular. 

HÖH Milletvekilleri ve 
konuklar Kazim Paşa’nın 
anıt taşına çelenk ve çi-
çekler sundular. Törene 
katılan herkese yerli aş-
çılardan Mümün Cila ve 
Fahri Korkmaz’ın hazırla-
dığı 25 kazan geleneksel 
pilav ikram edildi. 

             Güner ŞÜKRÜ

Yurt dışında çalışan Bulgaristan 
vatandaşları sömürü mağduru 

Avrupa Birliği Temel 
İnsan Hakları Teşkilatı 
tarafından hazırlanan 
temel haklarla ilgili ra-
porun sonuçlarına göre 
yurt dışında çalışan Bul-
garistan vatandaşları sık 
sık sömürü mağdurları 
oluyor. Bulgar makam-
ları yabancı uyrukların 
Bulgaristan’da sömü-
rüsüne karşı pek tepki 
vermiyor.
Raporda örnek veri-

len işgücü sömürüsüne 
uğrayan yurt dışında 
çalışan aileler arasında 
Bulgaristan’da bir işve-
renle sözleşme üzerine 
Fransa’ya çalışmaya 
giden bir ailenin başı-
na gelenler anlatılıyor. 
Aile yasal gereklilikleri 
yerine getirerek, ikamet 
ettiği Fransa İlçesinde 
kaydını yaptırmış ve iş 
izni almış. Eşler, beş ay 
boyunca günde 15-16 
saat çalışmışlar, ücret 
olarak ise altı haftalık 
işin karşılığını almışlar. 
Beş ay meyve toplama 
işçisi olarak çalıştık-

tan sonra vatandaşlar 
Bulgaristan’a kendi ce-
binden ödeyerek dö-
nüş yapmışlar. İnsan 
Ticareti ile Mücadele 
Komisyonu’na ihbar-

da bulunmaları üzeri-
ne Sliven’de Organize 
Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafından 
olayla ilgili soruşturma 
başlatılmış.
Başka bir olayda ise 

Belçika’da yol kenarın-
da bir otelde temizlikçi 
olarak çalışan Bulga-
r istan vatandaşları, 

Almanya, Yunanistan, 
Moldova, Romanya ve 
Kazakistan’dan işçilerle 
birlikte sömürü mağdur-
ları olmuşlardır. Onlar 
her gün 45 euro ücret 

karşılığında 15 saat ça-
lışmışlar. Anonim ihbar-
dan sonra yerel denetim 
kurumu olayı insan tica-
reti olarak belirleyince 
işçiler koruma altına 
alınmışlardır. Suçlular 
1-5 yıl arasında hapis 
cezasına çarptırılmış-
lar, firmalara ise 18 000 
euro ceza verilmiştir. 

AB’nin raporunda köle-
liğin ve zorla çalıştırma-
nın Bulgaristan’da ve 
AB üyesi diğer ülkeler-
de suç olarak nitelendi-
rildiği, fakat sadece bazı 
koşullarda bunun böyle 
kabul edildiği belirtiliyor.
Raporda,  i şvereni 

tarafından aldatılan 
Bulgaristan’da çalışan 
bir Türkiyeli üniversite-
linin başına gelenlere 
de değiniliyor. Gencin 
sekiz ay çalışmasına 
rağmen hiçbir ücret al-
madığı ve sözleşmesiz 
olarak çalıştığı için ola-
yı duyurmaya cesaret 
edemediği belirtiliyor. 
Raporda Bulgaristan’da 
ve AB’ndeki bazı ülke-
lerde böyle olayların 
yargıya taşınmasının 
kolay olmadığına dikkat 
çekiliyor. 
Temel İnsan Hakları 

Teşkilatı’na göre yetkili 
Bulgar makamları işgü-
cü sömürüsüne uğrayan 
işçilerin sorunlarıyla ilgi-
lenmiyorlar. 
             Kırcaali Haber

Bu yıl yaklaşık 4,5 milyon 
ton tahıl rekoltesi bekleniyor

Tarım ve Gıda Bakanı Desislava Taneva, “Bu yıl 
ülkede hektar başına ortalama 415 kg tahıl rekoltesi 
elde edildiğine göre 4,3 -4,5 milyon ton tahıl rekoltesi 
bekleniyor” dedi. Tahıl ekili alanlar 14 milyon dekara 
yakın, onlardan 10,5 milyon dekar buğday ekilmiştir. 

Bakan, uzmanlara göre tahıl bitkilerinin gittikçe daha 
da iyi yetiştiklerini izah ederek, tarım üreticilerine ba-
şarılı hasat ve pazarı olmasını diledi.

Desislava Taneva, şu ana kadar çiftlik sahiplerinin 
2015 kampanyasında doğrudan destek ödemeleri için 
113 500 başvuru yapıldığını, destek görmek üzere 3,55 
milyon hektar alanın beyan edildiğini kaydetti. Kırsal 
Kesimlerin Kalkınması Programı’nın 4.1 Nolu Tarım 
Çiftliklerine Yatırım Tedbirine son derece büyük ilgi 
olduğunu belirtti. Şu ana kadar bu tedbir kapsamında 
finanse edilmesi için 2400’den fazla projenin sunuldu-
ğunu, proje önerileri üzerine talep edilen sübvansiyo-
nun toplam maliyeti 700 milyon levayı aştığını açıkladı. 
Fakat bu tedbir kapsamında toplam 300 milyon leva 
destek ödeneceği için projelerin yarısı onaylanma-
yacağı belli oldu. Desislava Taneva, Barışın Ekmeği 
Projesi kapsamında 2015 dönemi hasadın başlangıcı 
yapıldığı törene katıldı. 2013 yılında başlayan proje 
kapsamında Merkez ve Doğu Avrupa’da 12 ülkede 
çavdar ekildi. Bu elde edilen rekolteden sembolik ola-
rak hamur yapılıp ekmek pişirilerek, Berlin Duvarı’nın 
yıkılışının 25.yıldönümünün kutlanması fikriyle yapı-
lacak.

Şumnu’da 200 çocuk sünnet edildi
Şumnu Bölge Müftülüğü, 3 Haziran 2015 tarihinde 

şehirdeki Tombul Camii olarak bilinen Şerif Halil Paşa 
Camii’nde ücretsiz toplu sünnet düzenledi. Sünnet 
töreninde Bölge Müftülüğün konukları arasında Bul-
garistan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci 
Başkanı Mazhar Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Bü-

yükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Ulvi Ata, Şumnu’ya 
komşu bölge müftülüklerinin müftüleri, ilçe belediye 
başkanları ve başka şahıslar hazır bulundular. 
Artık gelenek haline getirilen sünnet etkinliği bu yıl 

10.kez gerçekleştirildi. Bu yılki toplu sünnet esnasın-
da Şumnu ilinden 200 civarında çocuk sünnet edildi. 
Erkekliğe ilk adımını atan minikler, kanamasız yöntem 
ile usta sünnetçi Dr. Lütfi Mehmet tarafından1-2 dakika 
içinde sünnet edildi.
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Çocuk ve ebeveynlere entegre sosyal hizmetleri
Krumovgrad (Koşuka-

vak) Belediyesi, Çalış-
ma ve Sosyal Politika 
Bakanlığı tarafından 
finanse edilen “Çocuk 
ve Ebeveynlere Enteg-
re Sosyal Hizmetler 
Sunulması” projesini 
gerçekleştiriyor. 
Proje, 7 yaş altı etnik 

gruplardan risk altında 
çocuklar, ebeveynleri 
işsiz veya işsizlik para-
sıyla geçinen çocuklar, 
aile hekimi olmayan ve 
engelli çocuklara yöne-
liktir. Ayrıca ebeveynle-
re yönelik faaliyetler de 
öngörülüyor. 
Sosyal hizmet ler, 

onarılmış, modern do-
nanımlı ve özel teknik 
ekipmana sahip büyük 
iki katlı eski bir polikli-
nik binasında gerçek-
leştiriliyor. Binanın dış 
duvarları komple ve 
birinci katın döşemele-
rine ısı yalıtımı yapıldı, 
doğramalar yenilendi. 
Hekim odası, ameli-
yathane ve psikolog 
odaları oluşturuldu. 
Engellilere Erken Mü-
dahale Merkezi, engelli 
çocukların ebeveynleri 

için oda, ders odası, 
metodik çalışmalar için 
oda, depolama odası, 
bekçi odası ve tuvalet-

ler mevcut.
Engelli çocukların eri-

şimine uygun bir oto-
büs sağlandı. Mayıs 
ayından beri ilçeden 
çocukların sağlık du-
rumları denetleniyor. 
Ebeveynlerle danış-
manlık yapılıyor. On-
lar uzmanların yaptığı 
“Çocukların Hijyen 
Alışkanlıklar Edinme-

si”, “Sağlıklı Beslenme 
İçin 15 Tavsiye”, “12-
24 Ay Arasında Yeni 
Lezzetler”, “Diş ve Diş 

Plağını Temel Temiz-
leme Araçları” konulu 
sunumlara büyük ilgi 
gösterdiler. 
Engellilere Erken Mü-

dahale Merkezi’ni 7 
yaş altı engelli çocuk-
lar ve velileri ziyaret 
edebilirler. Merkezde 
uzman terapist, çocuk 
doktoru, sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog, ko-

nuşma terapisti, özel 
eğitimci ve arabulucu 
hizmet veriyorlar. “Aile 
Danışmanlığı ve Des-

tek” ve “Ebeveynlik Be-
cerileri Oluşturma ve 
Geliştirme” hizmetle-
riyle gelecek ebeveyn-
lere, 3-7 yaş arasında 
çocukların ebeveynleri-
ne danışmanlık hizmeti 
sunulması amaçlanı-
yor. Bu hizmetler ço-
cuk doktoru, jinekoloji 
uzmanı, kadın hasta-
lıkları ve doğum uzma-

nı, hemşire, psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı, 
hukukçu ve arabulucu 
tarafından sunuluyor. 
“Anaokullarında Ço-

cukların Entegrasyonu” 
hizmetini gerçekleşti-
ren ekip, anaokulların 
personelleriyle görüş-
meler yapıyor. Ekip, bu 
anaokullarındaki ço-
cukların merkezi ziya-
ret edebilecek durum-
da olup olmadıklarına 
karar veriyor ve ana-
okuluna gitmeyen ço-
cukların ebeveynleriyle 

çalışmalar yapıyor.
Bununla sosyal dış-

lanmanın engellen-
mesi, okula eşit halde 
başlamak için beceriler 
edinilmesi, dil bariyeri-
nin üstesinden gelin-
mesi amaçlanıyor.
Geleceğin bi r inc i 

sınıf öğrencileri için 
yaz okulu organize 
ediliyor. Yaz eğitimi 1 
Temmuz-31 Ağustos 
tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek.

          Kırcaali Haber

Çernooçene İlçesi’nin ilk İmar 
Planı kamuya açık tartışıldı
Çernooçene İlçesi’nin 

ilk İmar Planı projesinin 
kamuya açık tartışması 
gerçekleştirildi. Probuda 
1952 Halk Toplum Mer-
kezi salonunda düzen-
lenen tartışmaya yerli 
meclis üyeleri, yerleşim 
yerleri muhtarları, muhtar 
vekilleri ve vatandaşlar 
katıldı.
İlçenin ilk İmar Pla-

nı belgesini hazırlayan 
ekibi yöneten Plovdiv 
(Filibe) Geogroup Ltd. 
Şirketi’nden Mimar Emi-
liya Kokova tanıttı. 
Belediye Başkanı Aydın 

Osman, belgenin yetkili 
kişiler tarafından ciddi bir 
analizden sonra hazırlan-
dığını ve ilçenin gelişimi-
ne 20-30 yıl ileriye dönük 
yön vereceğini kaydetti. 
Yeni plan, demografik 

gelişmeler ve ilçe sınırları 
dahilindeki tüm yerleşim 
yerlerinin özellikleri dik-
kate alınarak hazırlan-
mıştır. 
Makas Sınır Kapısı’nın 

hizmete açılmasından 
sonra gerekli iletişim ve 
mühendislik altyapısının 

gerçekleştirilmesiyle ilçe 
merkezi olan Çernoo-
çene köyünün büyüme-
si öngörülüyor. İlçede 
Traklara ait tarihi yer ve 

mezarlar bulunan bölge-
lerde turistik altyapının 
gelişimi de yansıtılmıştır.
Planı hazırlayan mimar 

ve uzmanlardan oluşan 
ekip, bölgenin demogra-
fik özelliklerini göz önün-
de bulundurarak, köyler-
de mevcut konut alan-
larının yeterli olduğuna 
karar vermiş. Gelecekte 

Srednevo, Pryaporets, 
Kableşkovo, Novi Pazar, 
Yabılçeni ve Bojurtsi köy-
lerini birleştirmesi bekle-
nen Çernooçene kasaba-

sı ıstisnai bir durumdur. 
İmar Planı’nın kamuya 

açık tartışmasının proto-
kolü, yatırım niyetleriyle 
birlikte değerlendirme 
yapmak için planı hazır-
layan ekibe verilecek. 
İmar Planı, ilgili merkez 
ve bölgesel idare kurum-
larıyla eşgüdüm içerisin-
de hazırlanmıştır. 

Plan, kabul edilmek için 
Belediye İmar Uzmanla-
rı Kurulu’na ve ardından 
Meclis Kurulu’na sunula-
cak. 

2013 yılında Çernoo-
çene Belediyesi, ilçenin 
İmar Planı projesini ha-
zırladı. Projenin ve nihai 
varyantının finanse edil-
mesi kapanan Yatırım 
Tasarımı Bakanlığı aracı-
lığıyla devlet bütçesinden 
sağlandı. 

               İsmet İSMAİL

'Bereket Konvoyu' yola çıktı
Bayrampaşa Belediyesi tarafından ramazanda Bal-

kan ülkelerine yönelik 11 yıldır düzenlenen "Bereket 
Konvoyu" törenle uğurlandı. 

9 ÜLKE 22 ŞEHİR
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balkan ülkele-

rinde yaşayan Müslümanları ziyaret edecek konvoy, 9 
ülkenin 22 şehrinde iftar verecek. Kültürel etkinliklerin 
de yapılacağı etkinlik kapsamında konvoyun gideceği 
yerlerde meydanlarda çadır kurulacak, sokak ve ma-
halle iftarları düzenlenecek.

Konvoyun yola çıkması dolayısıyla düzenlenen tören-
de konuşan Belediye Başkanı Atila Aydıner, Hırvatis-
tan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, 

Karadağ, Yunanistan, Kosova ile Arnavutluk'ta iftar ve 
kültür programları gerçekleştireceğini belirtti.

100 GÖNÜLLÜ
Konvoyda 100 kişiye yakın gönüllü bulunduğunu bil-

diren Aydıner, "Ekibimiz bir ay boyunca Balkanlar'daki 

soydaşlarımıza özel iftar sofraları hazırlıyor, kardeş-
lerimize yalnız olmadıklarını fazlasıyla hissettiriyor. 
Amacımız bir bardak su veya bir tabak çorbayı onlara 
götürmek değil, aynı gönüllerde, aynı sofralarda buluş-
mak. Bir milyon soydaşımıza ulaşarak, onlara yalnız 
olmadıklarını hissettirmeyi ve morallerini yüksek tut-
mayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

60 BİN KİLOMETRE YOL
Mehteran takımının konserinin ardından develerin 

de yer aldığı konvoyun hareket etmesiyle güvercinler 
uçuruldu.

Konvoyda 4 tır, 2 otobüs, 4 minibüs, bir jeneratör 
aracı ve bir canlı yayın aracı bulunuyor. Konvoy, 60 bin 
kilometre yol kat edecek.
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Bulgaristan'dan AB'ye tepki
Bulgaristan, kota dağıtımında AB sınırlarını oluş-

turan ülkelere daha az sığınmacı gönderilmesini 
istedi.

Bulgaristan, Avrupa Komisyonu’nun, sığınmacı-
ların Avrupa ülkeleri arasında dengeli olarak pay-
laştırılması amacıyla önerdiği kota sistemi çerçe-
vesinde AB sınırlarını oluşturan ülkelere daha az 
sığınmacı gönderilmesini talep etti. 

Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamaya 
göre, kota sistemini destekleyen Bulgaristan, 
Haziran’da Lüksemburg’da toplanacak AB Adalet 
ve İçişleri Konseyi’nde sığınmacıların ülkelere da-
ğıtımı konusunda değişiklik yapılmasını isteyecek.

Açıklamada, kota dağıtımının ülkelerin coğrafi 
konumu göz önünde bulundurularak yapılması ge-
rektiği ifade edilerek AB’nın sınırlarını oluşturan 
ülkelere daha az sığınmacı gönderilmesi gerektiği 
belirtildi.

Bulgaristan’ın, kota dağıtımının adil ve orantılı 
yapılmasını isteyeceği kaydedildi.

Beş çocuk koruyucu 
aileye yerleştirildi

Ardino (Eğridere) Belediyesi, Sosyal Yardımlar 
Kurumu ile ortak yürüttüğü “Benim de Bir Ailem 
Var” projesinin başarıyla gerçekleştirilmesiyle 
övünebilir. Proje kapsamında 5 çocuk koruyucu 
ailelere yerleştirildi. Çocuklar, profesyonel olarak 
çocuk bakıcılığı yapan ailelere verildi. 

Halihazırda ilçede beş koruyucu aile var. On-
lardan üçünün yanına 1-10 yaş arasında çocuk 
yerleştirildi, iki çocuğu da evlat edindiler. Proje 
süresi 5 ay uzatıldı ve 31 Ekim 2015 tarihinde 
sona erecek. 

Projenin sonunda elde edilen deneyim ve iyi 
uygulamaların analizleri üzerine koruyucu aile 
hizmetinin mali standartlarının oluşturulması ön-
görülüyor. Bu devlet tarafından finanse edilen bir 
hizmet olmasına imkan verecek. 

Nüfus kütüklerinden Bulgar isimleri siliniyor
“İki oylamada da yüz-

den fazla milletvekili 
evet, dedi!”
Halk Meclisi tarihi bir 

utancın ve gizliden de-
vam eden Zorunlu Bul-
garlaştırma Süreci ka-
lıntıların silinmesi için ilk 
adımı attı. 27 Ekim 2014 
tarihinde başta Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
Genel Başkanı ve Mec-
lis Grubu Başkanı Lütfi 
Mestan’ın ve tüm meclis 
grubu milletvekillerinin 
imzalarıyla sunulan Nü-
fus Kayıt Yasasında De-
ğişiklik Yapılmasına İliş-
kin Yasa Tasarısı Meclis 
Genel Kurulundaki ilk 
okumasında kabul edildi. 
Geçen hafta Cuma günü 
yapılan oturumda ertele-
nen Yasa Tasarısı daha 
sonra çok fazla tartı-
şılmadan iki oylamada 
kabul edildi. Sadece 3 
dakikalık konuşma süre-
sine sahip HÖH Meclis 
Grubu adına sözü alan 
Lütfi Mestan, “Bu tasarı 
gereksiz yere duygusal 
güç ile yüklendi, oysa 
bizler sadece temel 
adaletin yerini bulması-
nı istiyoruz”, dedi. Millet-
vekillerine seslenerek, 
“eğer demokratsanız 
HÖH’ün bu girişimini 
destekleyin”, çağrısını 
yaptı. GERB milletvekili 
Karayançeva’nın konuş-
masından doğan konuş-
ma hakkını kullanarak 

da demokratik çözümler 
üretmek için uzlaşmanın 
güçlü bir işaret olacağını 
belirtti. 
İlkinde 103, ikinci-

sinde 104 milletvekili 
evet, dedi
164 vekilin katıldığı ilk 

oylamada 103 evet, 35 
hayır ve 26 çekimser oy 
çıktı. Genel kurul çalış-
maya başlayabilmesi 
için sabahleyin yapılan 
kayıtta 144 vekil kayıt 
olmuş ve toplantı yeter 
sayısı 73 vekil olarak be-
lirlenmişti. İlk oylamada 
GERB’ten 65, HÖH’ten 
32, BSP’den 1, Reform-
culardan 1, Bulgar De-
mokrat Merkezi (BDÇ) 
2 ve Bağımsızlardan 2 
evet oyu çıktı.
Bu durumdan rahatsız 

olan ve karşı oy kullanan 

Vatansever Cephenin İç 
Devrimci Makedon Ör-
gütü (VMRO) temsilcisi, 
Sofya milletvekili Yuliyan 
Angelov yeniden oylama 

istedi ve meclis kürsü-
sünden şunları söyledi: 
“Sayın Meclis Başka-

nı, umarım geçen hafta 
yasa tasarısını ertele-
mekle bizlere çevirmiş 
olduğunuz dolap, şu 
ana bu tasarının des-
teklenmesi için bir ne-
den değildir. HÖH’ün ne 
yapmak istediğini ben 
size söyleyeyim, çünkü 
onlar ölülerin adlarının 
değiştirilmesini istemi-
yor, bunun yerine onlara 
ait yerel derebeyi beledi-
ye başkanlarının, şimdiki 
Bulgar Mohamedanların 
adlarını idari yoldan de-
ğiştirmesini istiyorlar.”

Kürsüden ayrılırken de 
HÖH vekillerine döne-
rek, “yeter ağladınız!”, 
diyerek sataşmada bu-
lundu. Ortamı germe-

mek için sataşmaya 
yanıt vermeyen HÖH, 
ikinci oylamada da ar-
zuladığı sonucu gördü. 
171 vekilin katıldığı ikin-
ci oylamada 104 evet, 
40 karşı ve 26 çekimser 
oy çıktı. 
Şimdilik yolun yarısı 

tamam
Yasa Tasarısı Yürür-

lüğe girmesi için ikinci 
okumada da Meclis Ge-
nel Kurulunda kabul edil-
mesi gerek. Söz konusu 
tasarının yeniden oyla-
maya sunulmasından 
önce ilgili Komisyonda 
görüşülecek ve uzlaşı-
lan ya da uzlaşılamayan 

maddeler, ortak karar ya 
da ayrı ayrı genel kuru-
lunda oylanacak.
HÖH’ün tüm önerileriy-

le aynı fikirde olmadık-
larını gösteren GERB, 
oluşan olumlu hava ne-
ticesinde uzlaşma yolu-
nun önü açık olduğuna 
dair işaret verdi. Ancak 
GERB’in hükümet or-
takları Vatanseverlerin 
tamamı, Reformcuların 
biri dışında tamamı ve 
Bulgaristan Dirilişi İçin 
Seçenek (ABV) vekille-
rinin tamamı bu tasarıya 
karşılar. 
HÖH ne önermişti
•“Vatandaş Kayıt ve 

Kamu İdari Hizmetleri 
Birleştirilmiş Sistemi” 
(ESGRAON) içerisinde 
ve ona bağlı tüm kütük-
lerden zorla dayatılan 
Bulgar adlarının kazın-
ması. 
•30 Haziran 2001 ta-

rihine kadar ölen ama 
adları Bulgarca kalan 

kişilerin de Bulgar ad-
larının silinip, Türk-Arap 
adlarının geri verilmesi.
•Bunun yapılması duru-

munda artık hiç bir gö-
revli herhangi bir belge 
ve nüfus belgesi çıkar-
tılırken bu silah zoruyla 
dayatılan adları sora-
mayacak. Bu uygulama 
çoğu yerde hala devam 
etmektedir. 
•Bunu yapanlara ceza 

verilmesi isteniyor. Tüm 
bu işlemelerin devletin iç 
mekanizmaları ve resmi 
yollardan, herhangi bir 
vatandaşın başvurusu-
na gerek kalmadan ya-
pılması isteniyor. 
•HÖH, söz konusu ad-

ların zorla silah, tank ve 
asker güçle dayatıldığı-
nı, geri verme işleminin 
de resmi yoldan Bölge-
sel Kalkınma Bakanlığı-
na bağlı “Nüfus Kayıt ve 
İdari Hizmetler” Genel 
Müdürlüğü tarafından 
yapılmasını istiyor. 

İsmail KÖSEÖMER

Sofya'da güvenlik çalışanları gösterisi
Bulgaristan'daki gü-

venlik sektöründe plan-
lanan reformlar kapsa-
mında emeklilik yaşının 
55’e yükseltilmesine 
karşı çıkan İçişleri Ba-
kanlığı çalışanları baş-
kent Sofya'da yürüyüş 
yaptı.
Mevcut yasal düzen-

lemelerde Sosyal ve 
Çalışma Bakanı İvaylo 
Kalfin, güvenlik birimin-
de çalışanların emek-
liliğe ayrılma yaşının 
52 olarak belirlenmesi 
ve kısa bir süre sonra 
da 55'e çıkarılmasını 
önermişti.
Polis memurlarının 

yanı sıra, gardiyanlar, 
itfaiyeciler ve diğer 
kurumsal birim tem-
silcileri hükümetin bu 
alandaki planladığı ya-
pısal değişiklikleri sen-

dikalarla görüşmediğini 
öne sürdü.
Sendika temsilcileri, 

protesto öncesi İçiş-

leri Bakanı Rumyana 
Bıçvarova ile iki saat 
görüştükten sonra ele 
aldıkları birçok konuda 
görüş birliği sağlaya-
madıklarını ifade etti.
Güvenlik memurları 

İçişleri Bakanlığı ya-
nındaki parkta toplan-

dıktan sonra, müzik 
eşliğinde, ellerindeki 
bayrak ve pankartla-
rı sallayarak bakanlık 

önüne kadar yürüyerek 
gösteri yaptı. Bakanlık 
önünde ironi yaparak 
"kötü ruhları kovmak 
adına" toz şeker döktü.
Daha sonra yürüyüş-

lerine sırasıyla maliye, 
adalet bakanlığı ve 
parlamento önünden 

geçerek devam etti.
Güvenl ik Sektörü 

Sendikalar Birliği Baş-
kanı Valentin Popov, 
yürüyüş ve gösterilerin 
her gün yapılacağını, 
parlamento önünde bir 
çadır kenti kurulacağını 
bildirdi.
İçişleri Bakanı Rum-

yana Bıçvarova ise 
sendikaların talepleri-
nin tamamına uygun 
yanıt vermeye çalış-
tıklarını belirterek, "Biz 
özel bir yapı değiliz. 
Bütçeye ve devletin 
genel politikasına bağ-
lıyız. Gerçek gerekçe-
lerin biraz soyut gibi 
görünen bu protesto-
nun arkasında İçişleri 
Bakanlığı yönetimine 
karşı bir gövde göste-
risi yapma çabası sezi-
liyor" diye konuştu. AA



  Kırcaali Haber 724 Haziran 2015 HABERLER

Cumhurbaşkanı’ndan 3 Türk'e devlet nişanı
Cumhurbaşkanı Rosen 

Plevneliev, Bulgaristan'da 
1989 yılında yıkılan komü-
nizm rejimine karşı direni-
şin öncülüğünü yapan 3 
Türk'e "Onurlu Yurttaşlık 
Görevi" devlet nişanı ver-
di.

Hükümetin teklifi üze-
rine Cumhurbaşkanlığı 
köşkünde düzenlenen 
törende Mustafa Ömer, 
Yusuf Babekoğlu ve Ali 
Ormanlı'ya verilen nişan-
lar sırasında ülkede 45 yıl 
süren komünizm diktatör-
lüğünün vahşetleri bir kez 
daha hüzünle hatırlandı.

Cumhurbaşkanı Plevne-
liev, 10 Kasım 1989 tari-
hindeki diktatörlüğün çö-
küşünün, 26 yıl önce Türk 
ve Müslümanların direnişi 
ile başlayan, "Mayıs Olay-
ları" olarak bilinen hare-
ketle başladığını ifade etti.

Plevneliev, eski rejimin 
zorla isimlerini değiştir-
meye, dinini yasaklama-
ya çalıştığı bir dönemde 
Bağımsız İnsan Hakları 
Koruma Derneği ve De-
mokratik İnsan Hakları 
Ligi gibi Türklerin kurdu-
ğu örgütlerin cesur bir 
mücadele verdiklerinin 
altını çizdi.

Hiç bir totaliter idare hal-
kın ruhu ve iradesinden 
daha güçlü olmadığını be-
lirten Plevneliev sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Eğer bugün eski totali-
ter rejim ile ilgili gerçekleri 
açık olarak konuşabiliyor-
sak, bunu baş eğilmeden 

adaletsizlikle mücadele 
veren o Bulgaristan va-
tandaşlarının gösterdiği 
cesaretleri sayesinde ya-
pabiliyoruz. Demokrasi-
miz varlığı, önemli ölçüde 
bugün saygıyla ödüllen-
dirdiğimiz bu kişilerin to-
taliter eziyet mekanizma-
larına karşı mücadelesine 
borçludur. Mayıs olayları-
na katılan o 30 bin kişilik 
hareket demokrasinin gel-
mesini sağladı" dedi.

Cehennemi yaşadık
Bulgaristan'da 1988 yı-

lında kurulan Demokra-
tik İnsan Hakları Ligi'nin 
Başkanı Mustafa Ömer, 
tören sonrası AA muha-
birine yaptığı açıklamada 
kendisi ve ailesinin maruz 
kaldığı eziyetleri anlattı.

"Adlarımızın zorla değiş-
tirilmesi bir cehennemin 

dibiydi" diyen Ömer, kur-
dukları örgütün komüniz-
me karşı direnişi başlatan 
en büyük teşkilatlardan 
biri olduğunu söyledi.

Ömer, memleketi olan 
Güneydoğu Bulgar is-
tan'daki Koşukavak (Kru-
movgrad) kentinde 5, ülke 
genelinde ise 50'ye yakın 
kişinin öldürüldüğü direniş 
olaylarında bir çok insanın 
sürgün edildiği, dövülerek 
sakat bırakıldığını anlattı.

Üçüncü nesil Belene 
mahkumu

C u m h u r b a ş k a n ı 
Plevneliev'in elinden nişa-
nını alan Yusuf Bebekoğlu 
da dedesi ve babasından 
sonra ülkenin kuzeyin-
deki Belene Toplama 
Kampı'nda hapis yatmış 
olan "üçüncü nesil mah-
kum" olduğunu belirtti.

Halen Ankara Üniversi-
tesi Dil Tarih ve Coğraf-
ya Fakültesinde Öğretim 
Görevlisi olan Yusuf Ba-
bekoğlu ise ülkenin Doğu-
sundaki Varna bölgesin-
de, 1988 yılında kurulan 
Bağımsız İnsan Hakları 
Koruma Derneği'nin baş-
kan yardımcısı olarak gö-
rev yaptığı gerekçesiyle 
önce okuduğu üniversite-
den atıldı, ardından sür-
gün edildi.

"Bizim muhalefetimiz, 
aslında Bulgaristan'ın in-
san hakları için mücadele 
veren en radikal muhale-
fetiydi" diyen Babekoğlu, 
"Er veya geç gerçekler 
ortaya çıkar, hak yerini 
bulur" ifadesini kullandı.

Bulgaristan'daki Mayıs 
Olayları'nın zemini yara-
tan bir direniş ağı oluş-

turan Babekoğlu, yurt dı-
şına kaçmaya çalışırken 
yakalanarak, Belene kam-
pına yollanmış. Eski rejim, 
iradesini kıramayacağını 
görünce kendisini sınır 
dışı ederek Avusturya'ya 
göndermiş.

Babekoğlu sözlerini şöy-
le sürdürdü:

"Biz asla terörist olma-
dık. Sivil, medeni bir sava-
şım yaptık. Bulgaristan'da 
Türklerden kaynaklanan 
bir bölücülük hareketinin 
olabileceğine inanmıyo-
rum. İstediğimiz tek şey 
olduğumuz gibi, rahat bir 
yaşam sürdürebilmekti."

Bulgaristan'daki o dö-
nemle ilgili hala bir çok 
gerçeğin halktan saklan-
dığını paylaşan Babe-
koğlu, "Umutluyum. Türk 
ve Müslümanlar eninde 
sonunda haklarını elde 
edecek. Bazı çevreler 
mani olmasına rağmen 

bu haklarına tam olarak 
kavuşacaklar" dedi.

Bulgaristan hükümeti 
tarafından ödüle laik gö-
rülen Demokratik İnsan 
Hakları Ligi'nin Başkan 
Yardımcısı Ali Ormanlı 
özel nedenlerden ötürü 
törene katılamadı.

- Todor Jivkov dönemi
Bulgaristan'ın devrik 

diktatörü Todor Jivkov'un 
komünist rejiminin 1985 
yılında Türk ve Müslü-
manlara karşı giriştiği 
asimilasyon kampanyası 
sonucu ülkede özüne ve 
dinine sadık kalan çok 
sayıda insan mahkum 
edilmiş ya da sürgüne 
yollanmıştı. Rejimin yıkıl-
masına neden olan azın-
lığın iradesini kıramayan 
komünistler iktidardan 
düşmeden önce 450 bin 
kişiyi Türkiye'ye göçe zor-
lamıştı.

        Anadolu AJANSI

Balım Sultan mayesi yapıldı
Momçilgrad (Mestanlı) 

İlçesi’nde bulunan Dam-
balı Tepesi’nin yamacın-
da Bektaşiliğin ikinci piri 
olarak kabul edilen Balım 
Sultan’ın anısına maye 
düzenlendi. 15 kazan pi-
lav ve kurban eti dağıtıl-
dı. Üç dana ve iki koyun 
kurban edildi. Kurban 
etinden yapılan yemek-
leri 30 kişi hazırladılar.
Balım Sultan, Doğu 

Rodoplar’da en çok say-
gı duyulan Alevi erenle-
rinden biridir. Çomakovo 
(Kışla) köyü sakinleri bir 
hafta önce anısına maye 
düzenledikler i Yaran 
Baba’dan daha önemli 
bir şahıs olduğunu söy-
lüyor. Alevi dedeleri Ya-
ran Baba’dan en az 60 yıl 
önce Bektaşiliği yaymak 
üzere buraya gelen Ba-
lım Sultan’ın bu toprakla-
ra XV.yüzyılda yerleştiği-
ni anlatıyor.
Balım Sultan’ın anı-

sına  yapı lan  maye 
Çomakovo’nun üst tara-
fında Dambalı Tepesinin 

yamacında Kırcaali ve 
Haskovo bölgelerinden 
insanları bir araya ge-

tiriyor. Türkiye’den de 
mayeye gelenler oluyor. 
Mayeye gelen bu insan-
lar etraf köylerden şehir-
lere göç etmiş ailelerden 
olup, doğup büyüdük-
leri yer ile bağlantılarını 
koparmamışlardır. Eski 
bir gelenek üzere Balım 
Sultan Mayesi Perşembe 
günlerinde yapılıyormuş. 
Diğer mayeler de o gün 
düzenleniyormuş. Ale-
viler, haftanın dördüncü 

gününde çalışmıyormuş. 
Komünizm döneminde 
mayeler in Cumar tesi 

veya Pazar günlerinde 
düzenlenmesi zorunda 
kalınmıştır.
Dambalı Tepesi’nin ya-

macında ilk önce sade-
ce bir mezar ve bir pınar 
varmış. Geçen asrın 70’li 
yıllarında kurban etinden 
yemek hazırlanması için 
bir bina ve bir çeşme 
inşa edilmiştir. 
İki yıl önce yapılar sa-

çaklarla kaplanmış ve 
mezarın bulunduğu yere 

dikdörtgen planlı bir tür-
be inşa edilmiştir. Tür-
beyi ziyaret edenler Ba-
lım Sultan’ın mezarında 
saygıyla eğiliyor, ruhu 
için dua ediyor, mum 
yakıyorlar. Duvarlarda 
Hz. Ali ve Bektaşîlik ta-
rikatının kurucusu olarak 
kabul edilen Hacı Bektaş 
Veli’nin portreleri asılıdır. 
Bu yıl maye HÖH Mil-

letvekili Mustafa Ahmet, 
Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif, Kırca-
ali Belediye Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Ahmet 
ve Momçilgrad Belediye 
Başkan Yardımcısı Müh. 
Ercan Ali tarafından şe-
reflendirildi. Konuklar, 
Alevi dedelerini ve tüm 
katılımcıları selamladılar. 
Bir çoğu Akif Akif’e tek-
keye giden yolun açılma-
sından dolayı teşekkür 
etti. Belediye Başkanı 
sadece “İnsanlık göster-
meliyiz” dedi. 
Gelenek üzere maye 

için bağış edilen hay-
van ve etler hayırseverlik 

amacıyla açık arttırma 
ile satıldı. Açık arttır-
maya katılarak konuklar 
gelecek maye için büyük 
miktarda bağış yaptılar.
Organizatörler, genellik-

le her yıl toplanan yakla-
şık 4000 levanın gelecek 
mayeye yapılan hazırlık-
lar için harcandığını pay-
laştılar. 
Komünizm yıllarında bu 

mayeye sadece gelene-

ği korumak için bir avuç 
insan geliyormuş. Şimdi 
ise yüzlerce katılımcı var 
ve her geçen yıl sayısı 
artıyor. Maye etkinliğine 
her etnik ve dini gruba 
mensup kişiler katılıyor. 
Organizatörlerin ifade-
sine, mayeye gelen hiç 
kimse geriye aç dönmü-
yor.
            Kırcaali Haber

Temmuz’da elektriğe 
zam gelecek

BTV’ye konuk olan Elektrik ve Su Düzenleme Ko-
misyonu Başkanı İvan İvanov, “1 Temmuz’dan itiba-
ren elektriğe ÇEZ Şirketi aboneleri için yüzde 1,6, 
EVN Şirketi aboneleri için yüzde 1,4 ve Energo Pro 
Şirketi aboneleri için yüzde 3’den fazla zam gelecek. 

İvanov, “Biz adil bir biçimde hem vatandaşların, 
hem enerji şirketlerinin çıkarlarını dikkate aldık” dedi. 
Örnek olarak, ortalama 30 levalık fatura ödeyen ÇEZ 

abonelerinin elektriğe yaklaşık 40 stotinka (santim)
zam ödeyeceklerini hesapladı. 

İvanov, Energo Pro Şirketi aboneleri için elekt-
rik dağıtım şebekesinin özellikleri ve Kuzeydoğu 
Bulgaristan’da nüfusun azalması nedeniyle daha 
çok hissedilir bir zam geleceğini belirtti. 

İvanov’un ifadelerine göre ev elektriğine zam ya-
pılması kararının alınmasında sosyal adalet sağ-
lanması amaçlanmıştır. Bir diğer faktör de Ulusal 
Elektrik Kurumu’nun güçlendirilmesi ve elektrik 
pazarının piyasaya çıkmaya hazırlanması ihtiyacı 
olduğu anlaşıldı. 
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Başbakandan çarpıcı HÖH itirafı
Özel bir kanal önünde konuşan Başbakan Boyko Borisov 

hükümet ortağı olan partilerin bu durum için Hak ve Öz-
gürlükler Hareketine teşekkür etmeleri gerektiğini söyledi.

Devamında HÖH halkvekili olan Delyan Peevski’nin halk-
vekiliğini bıraktığı halde Mestan’ın önderliğini yaptığı siyasi 
oluşumun diğer partilerle görüşmek için kabul edilebilir ola-
cağını belirtti. Ayrıca başbakan hükümetin HÖH’e bağımlı 
olmadığı gerçeğini bir kez daha yineledi.

Sunucunun kendisine yönelttiği HÖH sorusu karşısında 
Boyko Borisov: “Bir yıl önce Nova televizyonunun benim ol-

duğu konusunda dayatmalar yapıldı, şimdi de GERB’in HÖH 
ile olduğu dayatılıyor”, dedi. Hemen ardından da HÖH’ün 
varlığı başını çektiği hükümetin idarede kalmasını sağladığı 
gerçeğini duyurdu. Borisov, “Eğer vergiler bu şekilde kal-
masaydı, GERB iktidardan çıkacaktı. Vatansever Cephe ile 
Reformcu Blok hükümetin olmasını HÖH’e borçlular çünkü 
onlar vergi yasasına destek verdiler. Oylamada vatansever-
ler ve reformcular genel kurulda yoktu”, diyerek düz oranlı 
vergi oylanırken HÖH ile GERB’in beraber oy kullandığı 
gerçeğini hatırlattı. Ve ekledi, “Onlar, hükümetin varlığı için 
HÖH’e teşekkür etmelidirler”.

Halkoylaması konusu
Cumhurbaşkanının halkoylaması konusunda yapmış oldu-

ğu önerileri ve bu konuda Mecliste görüşülen yasalara da 
değinen Borisov, halkoylamalarının geçerli olması için eşi-
ğin yüksek tutulmasının tek nedenin halkçı (popülist) konular 
üzerinde halkoylamasının yapılmasını önlemek olduğunu 
belirtti. 

“Eğer eşiği düşürürsek, halkoylamaları siyaset yapmak 
için kullanılacaktır, birçok halkçı parti mevcuttur”. Meclis Ge-
nel Kurulunda GERB ile HÖH’ün oylarıyla halkoylamasının 
geçerli olması için eşiğin düşürülmesi teklifi geçmemişti. 

Застраховка 
Гражданска 
Отговорност 
и Каско на 
ниски цени! 

Тел.:0361 950 00


