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Türkan Bebek Mezarı Başında Anıldı
da vatandaş yer aldı.
Türkan Feyzullah’ın mezarı başında dualar edilmesi ve Türkan
Çeşme’ye çiçek bırakılmasının
ardından konuşan Mestan, 17
aylık bebeğin annesinin kuca-

ğında adı, dili, dini ve kültürü
için öldürüldüğünü söyledi.
Mestan’ın görevden alınmasının ardından HÖH’ün başına
getirilen eş başkanlar ise anma
törenlerine ayrı katıldı.

Bulgaristan Türkleri
Şehitlerini Andı
Sebahat NECİB

Sebahat NECİB
Bulgarlaştırma sürecinin minik
şehidi 17 aylık Türkan ve diğer
şehitler 26 Aralık’ta düzenlenen
törenle mezarı başında anıldı.
26-27 Aralık 1984 tarihleri
arasında Kirkovo Belediyesi
Kayaloba, Yurtçular ve civar
köylerden yaklaşık 10 bin Türk
kadın, erkek ve çocuk olmak
üzere, soykırımı protesto etmek amacıyla Mogilyane köyüne toplanıyor. Milis, toplananları
dağıtmak için müdahale edince
halkın tepkisiyle karşılaşıyor. Bu
sırada milisin açtığı ateş sonucu üç kişi hayatını kaybediyor.
Hayatını kaybedenler arasında
Kitna köyünden Musa Yakup,
Kayaloba’dan Ayşe Hasan ve

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

Türkan Bebek de vardır. Köylüler evlerine dönerlerken yollarda bir katliam daha yaşanıyor.
Sayısı bilinmeyen birçok Türk
buralarda zorluk çıkaran ve
karşı gelenler Belene kampına
sürgün edilmişlerdir...
Türkiye’nin Sofya Büyükel-

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

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

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

26 Aralık 2015 Cumartesi günü
binlerce Bulgaristan Türk’ü, 31
yıl önce Bulgarlaştırma sürecini protesto esnasında kurşuna
dizilen 17 aylık Türkan Bebeğin ve tüm şehitlerin anısına
Kirkovo’nun (Kızılağaç) Mogilyane (Yoğurtçular) köyünde

düzenlenen anma töreninde bir
araya geldi.
Anma töreninde resmi konuklar arasında HÖH Başkanlık
Konseyi üyeleri Ruşen Riza,
Mustafa Karadayı ve Çetin
Kazak yanı sıra, HÖH Avrupa
Milletvekilleri, Bulgaristan Parlamentosu Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları,
Belediye Meclis Başkanları ve
Üyeleri yurt içi ve yurt dışından
gelen STK temsilcileri yer aldı.
Tören Bulgarlaştırma süreci
sırasında şehit edilen 17 aylık
Türkan Bebek ve diğer şehitlere adanmış şiirlerin yer aldığı bir
program ile başladı.
Bu yıl ilk kez protokol konuş-

malarının yapılmadığı bir anma
töreni gerçekleşti.
Türk hava sahasını ihlal eden
Rus uçağının düşürülmesinde
Türkiye’ye destek vermesi nedeniyle partinin onursal başkanı Ahmet Doğan tarafından
başkanlıktan uzaklaştırılan Lütfi
Mestan’dan sonra geçici olarak
HÖH’ün Başkanlık Konseyine
getirilen Milletvekilleri Mustafa

Karadayı, Çetin Kazak ve Ruşen Riza’ın isimlerinin okunması sırasında bir grup vatandaş
tarafından yuhalandı.
Ev sahibi konumundaki Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi
Süleyman, törende yaptığı konuşmasında, 26 Aralık 1984
tarihinde meydana gelen acı
olaylara değindi. Anma törenine katılan herkese Türklük mücadelesi verenlere gösterdikleri
saygıdan dolayı teşekkür etti.
Başkan Süleyman, “Saygıdeğer başkanlar, değerli milletvekilleri, yurt içi ve yurt dışından
gelen kıymetli misafirler, bugün
burada Türkan Bebeğin mezarı
Devamı 4’de
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HÖH Kırcaali İl Yönetimi: “HÖH, Avrupa-Atlantik ve
AB değerleri doğrultusunda yoluna devam edecek”
Kırcaali’de Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Eşbaşkanları Ruşen Riza,
Mustafa Karadayı ve Çetin Kazak basın toplantısı
düzenledi. Toplantıda Cebel (Şeyhcuma) Belediye
Başkanı Bahri Ömer’in
dışında Kırcaali ilinden
Belediye ve Meclis Başkanları, Milletvekilleri Erdinç Hayrulla, Mustafa
Ahmet ve Saliha Emin,
Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Necmi Ali
hazır bulundular. Geçici
olarak HÖH İl Yönetim
Kurulu Başkanı görevini
yürüten Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis, önceki akşam HÖH
İL Teşkilatı Yürütme Kurulu oturumundan sonra
gerçekleştirilen HÖH İl
Yönetim Kurulu oturumunun parti içi durumdan
kaynaklandığını belirtti.
8 Ocak 2015 tarihinde
gerçekleştirilecek HÖH
Kırcaali İl Teşkilatının kuruluşunun 26.yılını kutlama etkinliği hazırlıklarının
da konuşulduğu oturumda
Kırcaali ilinde HÖH İlçe
Teşkilatlarının gelecek
olağan konferansları için
düzenlenen yerel teşkilat
konferansları hakkında
bilgi alındığını paylaştı.
Azis, bu oturumların parti
içinde yaşanan sarsıntılara rağmen HÖH İl Teşkilatının normal işlevlerini
görmeye devam ettiğinin
işareti olarak anlaşılması
gerektiğini belirtti. İl ve
ilçe teşkilatlarında siyasi
açıdan görüş birliği olduğunun altını çizen Azis,
partiden ayrılanların dışında tüm İl Yönetim Kurulu Üyelerinin Yürütme
Kurulu oturumunda da yer
aldıklarını kaydetti.
29
Aralık’ta
Blagoevgrad’ın (Yukarı
Cuma) Breznitsa köyünde
düzenlenen anma mitingine katıldıklarını paylaşan
Mustafa Karadayı, HÖH
Haskovo ve Blagoevgrad
İl Yönetim Kurulu oturumlarından sonra Kırcaali İl
Yönetim Kurulu oturumuna ve böyle il yönetimi
toplantılarına katılmaya
devam edeceklerini kaydetti. Böylece partinin
ulusal konferansına hazırlık yapıldığını belirten
Karadayı, Kırcaali ilindeki
parti teşkilatları toplantılarının önceden belirlenen
takvim doğrultusunda ve
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini aktardı.
24 Aralık’ta HÖH Merkez
Konseyi toplantısında alınan kararla HÖH’ün eski
Başkanı Lütfi Mestan’ın
partiden ihraç edilmesi ve

görevinden alınması olayı
üzerinde durdu. Karadayı,
HÖH Onursal Başkanı Dr.
Ahmet Doğan’ın 17 Aralık
akşamında Yılbaşı kutlama gecesinde parti yönetimine hitaben yaptığı
konuşmasının basında
değişik bir şekilde yansıtıldığının altını çizdi.
Doğan’ın konuşmasında
bölgede siyasi istikrarın
ve Bulgaristan’da can güvenliğinin korunmasının
garanti edilmesi gerektiği
mesajını verdiğini vurgulayarak, konuşma metni-

sonra parti yönetimi olarak Merkez Konseyi Üyeleri, HÖH İl, İlçe Başkanları, Meclis Grubu Üyeleri
ile koordineli olarak HÖH
Merkez Konseyi toplantısı
gerçekleştirip, Mestan’ın
partiden ihraç edilip görevlerinden alınması kararını aldıklarını belirtti.
Bütün kararların oybirliğiyle alındığını kaydeden
Karadayı, Mestan’ın Merkez Konseyi oturumuna
katılmayıp Kırcaali’de
basın toplantısı düzenlediğini göze alarak da

rine tercih yapmak zorunda olup olmadıklarını
ve bu olayların nereden
kaynaklandığını sorduklarını aktardıklarını paylaştı. Kazak, “Bizim kesin pozisyonumuz şu ki,
HÖH kuruluşunda belirlenen ilkeler ve değerler
doğrultusunda politika
yürütmeye devam edecek. HÖH, Bulgaristan’da
üçüncü parti haline gelmesini sağlayan Avrupa-Atlantik profilini korumaya devam edecek.
H Ö H , B u l g a r i s t a n’ı n

nin HÖH’ün web sitesinde
yayınlandığını ifade etti. O
gece Doğan’ın Mestan’a
yönelik eleştirilerde bulunduğunu, fakat bir yıl
önceki Yılbaşı kutlama
gecesinde de aynı şekilde
Mestan’ı eleştirdiğini ve
bazı konulara dikkat çektiğini aktardı. Karadayı,
daha o zaman Doğan’ın
partinin kolektif ve resmi
organlarının çalışmalarını
değerlendirmesinde parti
organlarının kararlarının
tek kişi tarafından alındığını ve ekip çalışmaları
yapılmadığını öne sürdüğünü belirtti. Doğan’ın
uyarısından sonra bir yıl
boyunca herkesin tutumunu düzeltmeye imkanı olduğunu, ancak tam
aksine parti içi sorunların
derinleştiğini ve Doğan’ın
eleştirisel konuşmasından
sonra eski HÖH Başkanının partinin resmi organları ile bir araya gelip
meseleyi görüşecekleri
yerine yabancı bir ülkenin
Büyükelçiliğine gittiğini
ileri sürdü.
K a r a d ayı, “ B a sın d a
yaptığı açıklamalardan
güvenliğini sağlamak için
oraya gittiğini öğrendik,
ancak hepimiz biliyoruz
ki, Mestan oraya Koruma Ulusal Servisi’nden
(NSO) korumaları ile birlikte gitti” dedi. Bundan

partiden ihraç edilmesine
karar verildiğini ileri sürdü. Daha sonra parti içi
sorunların “Kim Türkiye’yi,
kim Rusya’yı seçiyor?”
sorusunun ortaya atılmasıyla değişik bir şekilde
kamuoyuna yansıtıldığını
kaydetti. Karadayı, “Onursal Başkanımız Dr. Ahmet
Doğan’ın konuşmasında
böyle bir konunun yer almadığı gibi, Merkez Konseyi oturumunda da böyle
bir konu ele alınmadı. Bugün de böyle bir konu söz
konusu değil. Böyle bir
sorunun ortaya atılmasıyla parti içi süreçlerin değiştirilmesine çalışılıyor.
HÖH Ulusal Konferansına
hazırlık olarak biz partinin
yeni yönetimi olarak bir
haftadır koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bahri Ömer’in HÖH
İl Başkanlığından istifa
dilekçesini henüz görmedik, ancak basına yaptığı
açıklama ve oturumlarımıza katılmadığı için HÖH
İl Yönetim Kurulunun
teklifiyle buna ilişkin Yürütme Kurulu oturumuna
kadar geçici olarak Hasan
Azis’in İl Başkanı görevini
yürütmesine karar verildi”
dedi.
Çetin Kazak, HÖH İl
Yönetim Kurulu toplantısında İlçe başkanlarının
HÖH üyelerinin kendile-

AB ve NATO üyeliğinin, vatandaşların temel
hak ve özgürlüklerinin,
Bulgaristan’da demokrasi
ve hukuksal düzenin korunması ilkelerini izlemeye devam edecek. Her bir
manipülasyon teşebbüsü,
kamuoyunun HÖH’ün yolunu değiştireceği yönündeki yanıltmaya çalışılmasından kaynaklanıyor”
dedi. Kazak da Doğan’ın
konuşmasında verdi ği mesajların çıkarcı bir
şekilde değişik yansıtılmaya çalışılmasına itiraz
ettiklerini ifade etti. HÖH
seçmenlerinin Rusya ile
Türkiye arasında tercih
yapmak zorunda kaldıklarının gerçeğe aykırı olduğunu belirten Kazak,
“Biz herhangi ülkeler arasında tercih yapmıyoruz.
İsterse dünyada güçlü bir
devlet, isterse bölgede
güçlü bir devlet olsun. Biz
şimdiye kadar olduğu gibi
Türkiye Cumhuriyeti ile iyi
ilişkilerin devam etmesinden yanayız. Bizler, AB
kurumları ve Parlamentosunda temsilcilerimiz
sayesinde Türkiye’nin
AB’ne tam üye ülke olmasını desteklemeye
devam edeceğiz. Ancak
biz Bulgar bir parti olarak
kanunlar doğrultusunda
Bulgaristan vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini

koruma yönünde politika
yürüten bir parti profilimizi
korumak istiyoruz. Bizim
ülke sınırlarımıza yakın
ciddi askeri çatışmaların
yaşandığı bir zamanda,
bölge ve dünya düzeyinde jeostratejik ve jeopolitik tesirlerde ve pozisyonlarda değişiklik olduğu bir
zamanda her zamankinden çok Bulgaristan ve
Bulgaristan vatandaşları,
özellikle Bulgaristan dahil
Balkanlar’da etnik azınlıkların güvenliğinin, can
güvenliğinin, şerefinin,
çıkarlarının korunmasının
garanti edilmesine ihtiyaç
duyuluyor. Onları ilgilendirmeyen çatışmalara sürüklenmemelerine ihtiyaç
var. Bizim pozisyonumuz
budur ve onu savunmaya devam edeceğiz” diye
kaydetti.
AP Milletvekili Necmi
Ali, HÖH Onursal Başkanı Dr. Ahmet Doğan’ın
demokrasiye geçiş döneminde NATO üyeliğinden
bahseden ilk Bulgar siyasetçisi olduğuna dikkat
çekerek, bunun üzerine
ülkenin NATO ve AB üyeliğine ilişkin önceliklerinin
de belirlendiğini kaydetti.
HÖH’ün iktidar olduğu
dönemlerde de bunun
gerçekleştiğini belirten
Ali, AP Milletvekili olarak
Avrupa-Atlantik değerleri
doğrultusunda ülkenin gelişimine yönelik çalıştıklarının altını çizdi. HÖH’ün
Avrupa Parlamentosunda
ALDE Başkan Yardımcılığına sahip olduğunu hatırlatan Ali, Türkiye’yi AB
üyeliğine ilişkin müzakere
döneminde desteklediklerinin altını çizerek, GERB
AP Milletvekillerinin de bu
konuda Türkiye’yi desteklediklerini belirtti. NATO
üyeliğine ilişkin müzakere
döneminde Bulgaristan’ın
da Türkiye tarafından
ciddi ölçüde destek gördüğünü aktaran Ali, buna
karşılık şimdi komşu ülkeyi desteklediklerini paylaştı. Türkiye’nin istikrarlı
bir ülke olması halinde
sadece bölgede değil,
tüm AB’nde de istikrarı
sağlayacağını ifade etti.
AB’nde mülteci krizinin
Türkiye’nin katılımı olmaksızın çözülemeyeceği görüşünün hakim olduğunu
belirten Ali, bu bağlamda
işbirliği mekanizmasının
da imzalandığını aktardı.
Necmi Ali, “Çok iyi ilişkiler
içerisindeyiz ve bu yönde
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
HÖH Kırcaali İl Yönetim
Kurulu’nun konuyla ilgili şu pozisyonu tanıtıldı:
“Bu süreçler üyelerimiz

ve seçmenlerimizin yanı
sıra tüm topluma karşı
olan sorumluluğumuzun
bilinci içerisinde olduğumuzdan dolayı tahrik
edildi. Onursal Başkanımız Dr. Ahmet Doğan’ın
HÖH siyasi elitine yönelik bölgede siyasi istikrarın korunması ve garanti
edilmesi ve Bulgaristan’da
can güvenliğine ilişkin kilit
mesaj niteliğindeki önemli
konuşmasından sonra her
bir hareketimiz ve kararımız her şeyi normal akışına döndürme arzumuzdan kaynaklanıyor. Biz
HÖH’ün felsefesi, anlamı
ve rolünün bozulduğu
zaman kendimizi düzeltebileceğimizi ispatladık.
Bizim kesin tercihimiz
istikrarsızlık ve çatışma
yerine barış, istikrar ve
güvenliktir. Çünkü Balkanlardaki etnik ve dini azınlıklar, bir istikrarsızlık ve
çatışma kaynağının kesin
kurbanları olacaktır. Bazı
çevreler tarafından buna
alternatif olarak Rusya
veya Türkiye arasında bir
tercih yapılmasının ileri sürülmesinin mesajın
temel siyasi anlamının
çıkarcı bir şekilde değiştirilmesinden ileri geldiğini
hatırlatmak isteriz. Çünkü
bu tür bir tercih karşı karşıya getirme ve çatışmaya ve Balkanlarda bunun
sonuçlarına yol açıyor.
Ne HÖH’ün yerel teşkilatlarında, ne toplumda, ne
de genel olarak ülkede
kriz durumu yaşanmasına
izin vermeyeceğiz. Bugün
HÖH Kırcaali İl Yönetim
Kurulu oturumunda alınan
kararlar parti tüzüğümüz
çerçevesinde alındı ve
bizler bu yolu izlediğimizi
bir kez daha ispatladık.
Siyasi olayların merkezinde bulunduğunun farkında olup HÖH Kırcaali
İl Yönetim Kurulu, partinin
istikrarsızlık teşebbüslerine rağmen HÖH’te istikrar ve birliğin garanti edilmesi sorumluluğu bilinci
içerisindedir. Türkiye’den
kardeş belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla
ortaklık ilişkilerine devam
edilecek ve çeşitli faktörlerin tesirli olmaya teşebbüslerine rağmen HÖH
Kırcaali İl Yönetim Kurulu
normal işlevlerine devam
edecek. HÖH seçmenleri
var olmayan ve yanlış bir
siyasi tezi tercih etmeye
zorlanmamalıdır. HÖH,
Avrupa-Atlantik ve AB değerleri doğrultusunda Türkiye ve bölgedeki diğer
ülkelerle stratejik ortaklıklarına devam edecek”.
Resmiye MÜMÜN
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Sütkesiği meydanında Bulgarlaştırma
süreci kurbanları anıldı
Bu yıl da 24 Aralık 1984
yılında komünist totaliter
rejimin başlattığı Bulgarlaştırma sürecine karşı
ilk büyük direniş mitinginin yapıldığı Ardino’nun
(Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) meydanındaki anıt
çeşme önünde anma töreni gerçekleştirildi.
Tören Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH)
Ardino İlçe Başkanlığı
tarafından Mleçino HÖH
Yerel Teşkilatın desteğiyle düzenlendi. Bu münasebetle yüzlerce soydaşımız yaşanılan kötü
olayları anarak geçmişten
geleceğe ders almak için
bir araya geldi. Törenden
önce merkez köy camisinde tüm Bulgarlaştırma
süreci şehitlerinin ruhu
için mevlit okundu.
Anma töreninde konuklar arasında HÖH Eşbaşkanları Ruşen Riza,
Mustafa Karadayı ve Çetin Kazak, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili
Necmi Ali, AP Milletvekili
ve HÖH Gençlik Kolları Başkanı İlhan Küçük,
HÖH Milletvekilleri Erdinç
Hayrulla, Saliha Emin,
Ceyhan İbramov, Mustafa
Ahmet, Şabanali Ahmet,
T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos
İmren Kaygısız, Bursa
Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Genel
Başkanı Zürfeddin Hacıoğlu ve YK Üyeleri, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Nedim
Dönmez, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci
Dernekleri Federasyonu
(BGF) Genel Başkanı ve
BAL-GÖÇ Genel Başkanı Doç.Dr. Yüksel Özkan,
Bursa Eğridereliler Derneği YK üyeleri, HÖH İl
Başkanı ve Cebel (ŞeyhCuma) Belediye Başkanı
Bahri Ömer, İlden Belediye ve Meclis Başkanları,
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, İzmir
Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Kartal
Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Poyrazoğlu, Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Sami Ali
Toraman, Ardino Onursal
Vatandaşı Reşat Aydın,
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat, Türkiye’den
çok sayıda sivil toplum
kuruluşları başkanları ve
temsilcileri ve 24 Aralık
1984 yılı olaylarının bazı

organizatörleri yer aldı.
Törende yurt içinden ve
yurt dışından yüzlerce
vatandaş hazır bulundu.
Programın başında Cansu Mahmut, Tuğçe Emin,
Eliz Musa, Ebru Ahmet,
Caner Eray ve İsmigül
Emin sundukları şiir dinletisi ile konukları ve tüm
katılımcıları selamladılar.
31 yıl önceki olayları şair
Habibe Ahmedova, Resmiye Mümün, Hasan Özkan, Ramazan Ulusoy,
Recep Küpçü ve Şuayyip
Ahmet’in şiirleriyle canlandıran gençler seyircileri duygulandırdı. Öyle
ki yürekler dolup taştı.
Gençler özgürlüğün sembolü olarak semaya birer
güvercin uçurarak kürsüden ayrıldı.
Ardından Mleçino HÖH
Yerel Teşkilatı Başkanı
Güner Şükrü bir selamlama konuşması yaptı. 31
yıl önce burada yaşanan
olaylara değinen Şükrü,
anma törenini düzenleyen
HÖH Ardino İlçe Teşkilatına teşekkür etti. 2003 yılında Bulgarlaştırma süreci şehitlerinin anısına anıt
çeşme kurulduğunu ve
o zamandan beri anma
törenleri düzenlendiğini beliten Şükrü, bu fikri
veren Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat’a
kalbi şükranlarını sundu.
Anma törenlerine katılan
Lüleburgaz, Çorlu, İstanbul, Bursa, İzmir göçmen
dernekleri temsilcilerine
de teşekkür etti. Konuşmasının sonunda aslen
Ardino’nun Yabılkovets
(Elmalı) köyünden merhum şair Faik İsmail
Arda’nın “Kim Aldı” şiirini
okudu.
Mleçino’da yapılan ilk

büyük direniş mitinginin organizatörlerinden
emekli öğretmen Mümün
Çolakoğlu duygu altında
olduğunu ifade ederek,
trajik olayları ayrıntılı bir
şekilde anlattı. Kardeşi
Sali, dava uğruna arkadaşları Sabri Ramadan,
Salih Ahmet, Rufat Ahmet, Fahri Rufat kendisine canlarını feda etmeye
hazır olduklarını söylediklerini paylaştı.
Çolakoğlu, “Tonlarca
dayak yedik, kimimizi
tutukladılar, cezaevine,
kimimizi Belene ölüm
kampına tıktılar. Kimimizi sürgünlerde çürüttüler.
O yıllarda yaşadığımızı
büyük acı ve trajedi hepimizin hafızasında derin
izler bıraktı. İnanıyorum
ki, o gün burada başlattığımız mücadele tarihin
sayfalarında yer alacaktır,
halkımızın nazarında ibret
abidesi olarak daima yükselecek. Davamız uğruna
birçok şehitlerimiz oldu.
Burada onları saygıyla
anıyorum. Ruhları şad olsun!” diye konuştu.
Anma törenlerini düzenleyen HÖH partisinin
yöneticilerine, Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat’a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.
Çok duygusal konuşma
yapan organizatörlerden
Rufat Yağcı, komünist
rejimin asimilasyon ve
yıldırma politikasının aslında daha 1956 yılında
başladığını kaydederek,
aşama aşama Büyük
Göç’e kadar yaşanan
olayları anlattı. Aslen
Hallar (Başevo) köyünden
olan Yağcı, 1984 yılında
başlayan isim değiştirme
kampanyası esnasında

şahit olmasın diye Gıdırlar, Sinanlar, Ürpek, Yatacık köylerinin gece basıldığını kabullenemediklerini ve 23 Aralık gecesi
Gorno Prahovo (Tosçalı)
köyünden bir grup gençle toplanıp karşı koymaya
karar verdiklerini dile getirdi. Sabahın saat 4’üne
kadar yoğun kar yağışı
altında Başevo’dan 16
ve Gorno Prahovo’dan
birkaç arkadaşla beraber

ramanları kutlayarak, bu
dava uğruna şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi. Direnişler sonrasında
11’inin Ardino bölgesinden olmak üzere 517 kahramanın Belene toplama
kampına gönderildiğini,
nice işkencelerden sonra da sürgünlere gönderildiğini belirtti. Bunların
haricinde yaklaşık 100
kişinin de keyfi olarak
hapis ve sürgün edildikerini paylaştı. 1984-1989
döneminde 20.yüzyılın
en büyük insanlık trajedilerinden birinin yaşandığı
Bulgaristan’da 1,5 milyon
Türkün isimlerinin değiştirildiğini, 1989 yılında ve
sonraki dönemlerde toplam 800 bin kişinin zorunlu göçe tabii tutulmasının
2.Dünya Savaşından sonra Avrupa’daki en büyük
göç olarak tarihe geçtiğini
kaydetti. Yağcı, soykırım
suçlularının adalet önüne
çıkartılması gerektiğini
savundu.
Resmi Murat, “Bugün
yine bir anma töreninde
beraberiz. Kolay olmayan
anlarda da olsa burada
birlik beraberlik gösteriyoruz. Biz zaten hiçbir
zaman kolay bir şey başarmadık. Partimiz, toplumumuz hep zorluklarla
karşı karşıya kaldı. Ama
bu zorluklar bizi daha çok
birleştirdi ve başarılı kıldı.

zeyde başarı elde ettiğini
belirten Murat, 39 muhtarlıktan 38’ini kazandığını, 39 koltuklu Ardino
Meclisinde ise 23 koltuğa
sahip olduğunu hatırlattı.
Belediye Başkanlığı seçimlerini de HÖH adayı
olarak yüzde 78 oranında oyla kazandığını kaydetti. Bu başarının bölge
halkının desteğiyle elde
edildiğine dikkat çeken
Resmi Murat, “Bu da bize
büyük sorumluluk veriyor.
Demek ki halkımızın bizden büyük beklentileri
var. Bugüne kadar ilçede yaptığımız çalışmalar görülmekte-onlarca
kilometre yol, onlarca
spor sahası, 3-5 toplu
su tesisatı, kanalizasyon
projeleri ve saire. Sizin
ihtiyaçlarınız doğrultusunda çalışmaya devam
edeceğiz. Doğru seçimi yaptığınızdan dolayı
emin olmanız gerekiyor.
Ben bütün toplumumuzu
birliğe, beraberliğe davet
ediyorum. Sağduyulu
olalım, doğru yolda yürüyelim. Bizim çizgimiz
tektir-Hak ve Özgürlüktür” diye konuştu. Resmi
Murat, ilk önce Hıristiyanların Noel Yortusunu
ve herkesin yeni 2016
yılını kutlayarak, sağlık
ve esenlikler diledi.
Konuşmalardan sonra

Karamusollar, Çıraklar,
Harpoğullar, Dedeler,
Mustafacıklar, Yusufpaşalar, Haşallar, Amatlar
köylerinde evleri tek tek
gezip Mleçino’da barışçıl
miting düzenleme kararını ilettiklerini ifade etti.
Ertesi günü Sütkesiği
köyü meydanına geldiklerinde burada binlerce kişi
olduğunu, ancak devletin
asker ve milis güçlerinin
protestocuları tanklarla,
top tüfekle karşıladıklarını paylaştı.
Direniş gösteren kah-

Ben Resmi Murat olarak
hangi sıfatta olursam olayım sadece Hak ve Özgürlükler Hareketi mensubu olduğumu belirtmek
isterim ve HÖH’ten seçilen bir Belediye Başkanı
olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim”
diye ifade etti. İki ay önce
düzenlenen yerel seçimlerde kendisine ve HÖH’e
verdikleri desteklerinden
dolayı bölge halkına teşekkürlerini sundu. Son
seçimlerde Ardino İlçesinde HÖH’ün rekor dü-

Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet tüm
Bulgarlaştırma süreci
kurbanlarının ruhu için
dua okudu.
Tören, HÖH par tisinin etkin üyelerinin, yurt
içinden ve yurt dışından
katılan duyarlı konukların ve yerli halkın köy
meydanındaki 24 Aralık
1984 yılı anıt çeşmesine
çelenk ve çiçek koyarak
saygı duruşlarıyla son
buldu.
Resmiye MÜMÜN
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Lütfi Mestan, “Her şeye rağmen insanlık
onurunun korunması gerekiyor”
Resmiye MÜMÜN

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Eski Genel
Başkanı Lütfi Mestan,
Mestanlı’da düzenlenen
basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Mestan, “Üç dört gündür
hakkımda bir sürü yalan
yanlış şeyler iddia edildi,
yazıldı, çizildi. Sözde ben
gizli belgeleri dışarı sızdırmışım. Parlamento’nun
Gizli Bilgileri Koruma Bölümüne bir bakın. Bakalım
bir yerde benim imzamı
görecek misiniz? Merak
edip de bir kere oraya
girmemişimdir, gizli belgeleri dışarı sızdırmak
söz konusu bile olamaz.
Kızımın düğününde başka bir devletin Büyükelçisi
sözde 300 bin avro maliyetinde yepyeni bir Audi
marka otomobil hediye
etmişmiş. Bu karalama
kampanyası sizce neden
yapılıyor?! Bütün bunlar benim partiden ihraç
edilip tüm görevlerimden
alınmam kararının HÖH
seçmenleri tarafından
desteklenmediğinden dolayı hatanın gizlenmesi
için yapılıyor. Buna rağmen bu karar bir gerçek,
fakat bu kararın gerekçesini ve söz hakkı verilmemesini kabul etmiyorum.
Ölüm cezasına çarptırı-

lana bile son söz hakkı
veriliyor. 19 yıl sadakatle
hizmetten sonra ve en
kritik anlarda bile partinin
kurucusu ve onursal başkanı Dr. Ahmet Doğan’ı
savunmuşumdur ve hatta
bu yüzden alaycı lakaplar
takılmasına bile maruz
kaldım. En kritik anlarda
bile imajına bir toz bile
kondurmadım. Bunu neyle hak ettiğimi bilmiyorum.
Hatta istifa etmem bile
istenmeden davet edilmediğim bir Merkez Konsey oturumu yapıldı. Beni
eleştiri yağmuruna tuttuğu gece eleştirileri kabul
etmesem de ortaya attığı
sorular üzerine nihayet

partide gerçekten değerlerin tartışılmaya başlayacağını hissettim. Şunu
belirtmek isterim ki, ben
Parlamento’da okuduğum bildiriden dolayı bir
kez “kafamın kesileceğini” bilseydim, ben yine de
onu okuyacaktım. Çünkü
her bir Bulgar siyasetçinin, siyasi gücün tam da
böyle kritik durumlarda ilk
önce Bulgaristan’ın NATO
ve AB üyesi bir ülke statüsüne göre pozisyon beyan etmesi borcu. Biz, bir
NATO üyesi ülkenin hava
sahasının ihlal edilmesinde Rusya ve NATO arasında tarafsız kalamayız”
diye belirtti.

Sorular
üzerine
söz konusu bildir inin
Parlamento’da HÖH Grubu ile birlikte hazırladıklarını kaydetti. Aynı kişilerin
partiden ihraç edilmesi ve
görevlerinden alınması
kararının alınmasında yer
aldıklarını, fakat onlara
küskün olmadığını belirtti. Hatta onlara birlikte
çalıştıkları için teşekkür
eden Mestan, şu anda
nasıl bir durumda olduklarını bildiğini ifade etti.
Fakat her şeye rağmen
insanlık onurunun korunması gerektiğinin altını
çizdi. Onların kendisinin
parti haini olmadığını bildiklerini, Avrupa-Atlantik

Sokaklara dökülenlerden birçokları tutukla-

önünde bir araya geldi.
Büyükelçi Süleyman

HÖH Genel Başkanlığından ve partiden
ihraç edilen Lütfi
Mestan, Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Mustafa Hacı, Balkan
Türkleri Konfeder a sy o n B a ş k a n ı
Zürfetti Hacıoğlu,
BAL-GÖÇ Federasyonu Doç. Dr. Yüksel Özkan, Edirne
Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Nedim Dönmez
ve Federasyonlara
bağlı göçmen dernekleri temsilcileri yer aldı.
Katılımcılar çok sayıda vatandaş ile birlikte
şehitler anıtına çelenk
koyarak dua ettiler.
Kırcaali Haber

Büyükelçi Süleyman Gökçe ve heyeti Mestanlı’da
Bulgarlaştırma süreci şehitlerini andı
Kirkovo’nun Kayaloba
köyünde şehit Türkan
Bebek ve diğer şehitlerin mezarı başında
d üze n l e n e n a n m a
tö r e n i n d e n s o nr a,
Mestanlı’ya gelen T.C.
Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe ve heyeti, 31 yıl önce 26-27
Aralık 1984 tarihinde
soykırım sürecini protesto etme esnasında
şehit düşenleri andı.
26 ve 27 Aralık 1984
tarihlerinde yöre halkı, Mestanlı’da büyük
protesto yürüyüşü düzenledi. Ancak, protestocuları dağıtmak
amacıyla müdahale
eden asker ve milis
güçleri Mestanlı sokaklarını kana buladı.

narak yargılanmadan
ölüm kamplarına ve
hapislere sürüldü. Yakın geçmişimizde yaşanan bu trajik olayları
anmak üzere yüzlerce
vatandaş, şehitler anıtı

Gökçe’nin yanı sıra,
anma törenine Filibe
Başkonsolosu Alper
Aktaş, Burgaz Başkonsolosu Niyazi Evren
Akyol, Türkiye’yi desteklediğinden dolayı

değerlerini izlemekten
başka yol olmadığını bildiklerini belirtti.
Büyükelçilik konutunda
ne zaman kaldığı sorusuna Mestan, “Çok kısa bir
zaman kaldım. Nedenlerini başka bir zaman yorum yapacağım. Kritik bir
durumda her bir Bulgar
siyasetçisi kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip. Kalan diğer zamanda
ailem ve çocuklarımla birlikteydim” cevabını verdi.
1989 yılında yaklaşık yarım milyon soydaşa kapısını açan Türkiye’deki
göçmen derneklerine de
teşekkür eden Mestan,
“Bulgaristan’da var olan
Türkler bir tercih yapamaz, çünkü onlar demokrasiyi, Bulgaristan
ve Türkiye arasındaki
iyi komşuluğu seçiyor”
dedi. Yeni bir parti kurup
kurmayacağı sorusuna,
“Ben hangi yolda devam
edeceğimi seçmenle -

rimizle sürdüreceğimiz
temaslar içerisinde karar
vereceğim. Bu temaslara biz yeni yeni başladık.
Devamı gelecek. Bakalım
zaman ne gösterecek” cevabını verdi.
Daha sonra Mestan, bağımsız olacaklarını açıklayan HÖH milletvekilleri
ve tüm destekçileri ile birlikte Mestanlı meydanında şehitler anıtına çelenk
koydu, saygı duruşunda
bulundu.
Törene gelen vatandaşlar Mestan’ı karşılayarak,
yeni bir parti kurarsa kendisini destekleyeceklerini
söyledi. Kalabalığı Türkçe selamlayan Mestan,
bunun için ceza almaya
alışık olduğunu ifade etti.
Bir Bulgar gazetecisinin
Mestan’ın Bulgarca konuşması gerektiğine dikkat çekmesinin ardından
Hafızov, Mestan’ın Türklerle Türkçe konuşacağının altını çizdi.

Bulgaristan Türkleri
Şehitlerini Andı
başında Fatiha’dan önce
güzel bir dua yapıldı.
Yarabbi, bu acıları bizlere bir daha yaşatma.
Umarım Allah o içten
gelen amin seslerini duyar ve gerçekten hiçbir
zaman bunlar bir daha

buraya bu kutsal yere dayanmaktadır. Eminim ki,
bu günlerde daha güçlü
ve birbirimize daha kenetli hissediyoruz. Tarihe
dönünce geleceğe inançla bakmalıyız. Çünkü bizler geçmişten kalan o her
değerli anıyı korumalı ve
tarihe yazmalıyız ki, yeni
nesil unutmasın. Birliğin,

yaşanmaz. 31 yıl önce
yapılan bu trajedi ve çirkin olayları insan dile getirmek bile istemiyor. Ama
mecburuz, tarihte kanlı
harflerle yazılmış olan bu
olayı 25 yıl olduğu gibi
konuşacağız, unutmayacağız, kin ve nefret için
değil, anmak, anlamak
ve hatırlamak için. Bunları
söylerken ne kadar üzgün
olsam da biraz da mutluyum ve bu da sizlerin burada bulunmanızdan dolayıdır. Birliğimizin ve beraberliğimizin korunması

hoşgörünün, beraberliğin,
anlaşabilmenin, eşitliğin,
insan hakları ve özgürlüğün bedeli asla aşağılanma, acılar ve insan
öldürmekten geçmemelidir. Değerli kardeşlerim,
hepinizi sevgiyle selamlıyorum, önümüzdeki 2016
yılını şimdiden kutluyorum, sağlık ve mutluluklar
diliyorum” diye konuştu.
Tören, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü
Mustafa Hacı’nın şehitler
için okuduğu dualar ile
sona erdi.

1. sayfadan devam
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Mestanlı’da Bulgarlaştırma süreci şehitleri anıldı
bu Bulgarlaştırma süreci
Bulgaristan’da, Avrupa’da
ve dünyada bir insanlık
suçudur. Bugün burada
yeni seçilmiş HÖH Belediye Başkanı olarak bana
vermiş olduğunuz destekten dolayı sizlere cani
gönülden teşekkür ediyorum. Bulgaristan’ın demokrasi yolunda Mestanlıların katkısı çok büyüktür. 1984 yılında yaşanan
o insanlık dışı süreçte 1
milyondan fazla Türkün
isimleri değiştirildi, yüzbinlerce kişi evlerine kilit
vurarak ülkeyi terk etti. O
zamandan bu yana 31 yıl
geçti. Çok sayıda yaşlı

Sebahat NECİB

HÖH Mestanlı (Momçilgrad) İlçe Teşkilatı tarafından 26 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen Bulgarlaştırma süreci şehitlerini
anma töreninde yurt içi ve
yurt dışından çok sayıda
vatandaş Mestanlı meydanında bir araya geldi.
Tören konukların şehitler
anısına çelenk ve çiçek
koymasıyla başladı.
Anma töreninde Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Eşbaşkanları yanı
sıra, HÖH Avrupa Milletvekilleri, Bulgaristan Parlamentosu Milletvekilleri,
Belediye Başkanları, şehit yakınları ve vatandaşlar yer aldı.
Şehitler için bir dakikalık
saygı duruşuyla başlayan
anma töreni, şehitlere
adanan şiirlerin okunmasından sonra, kürsüye
çıkan Mestanlı Belediye
Başkanı Sunay Hasan
tüm katılımcıları selamla-

dı. Başkan Sunay Hasan
törende, “Çok değerli şehit yakınları, değerli totaliter rejimi mağdurları,
kıymetli misafirler, sözlerime böyle başlıyorum
çünkü bugün buraya toplanma amacımız şehitleri
anmak ve aynı zamanda
hapislerde yatan Mes-

tanlılar içindir. Değerli
başkanlar, değerli yurtiçi ve yurtdışından gelen
misafirler, kıymetli Mestanlılar, Aralık ayı günleri
soğuk olur, aynı zamanda
da acı günlerdir, çünkü o
günler geçmiş acılarımızı hatırlatıyor. Aynı zamanda bu günler bizlere

kuvvet veriyor. Çünkü biz
yüzlerce mağdur o acı
günleri yaşadık. Benliğimizi değiştirmek istediler,
ancak başaramadılar. Bugün burada şehitlerimizi
anıyoruz. Onlar canlarını
bugün bizlerin var olması
için verdiler. Totaliter rejim tarafından düşünülen

Türkan Bebek, ölümünün
31. yılında Edirne’de anıldı

Bulgaristan'da zorunlu
asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda
annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan
Feyzullah, ölümünün
31. yılında anıldı.
Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Türkan Bebek
heykelinin bulunduğu
parkta konuşan Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin
Hacıoğlu, 31 yıl önce
Bulgaristan'da yaşayan
azınlık Türk toplumunun, canını Türklük ve
İslamiyet için feda ettiğini anlattı.
Hacıoğlu, "31 yıl önce
1984'te birçok vatandaşın ismini değiştirdiler ve bugün büyük
bir çoğunluk Hristiyan
ismiyle yaşıyor. Ben
1984 ve 1985 yılında
Kırcaali'de, Mestanlı'da,
Eğridere'de kırmızı bereli o Rus askerlerini
unutmadım. O kırmızı
bereliler ki sorgu sual
yapmadan, keyfi bir
şekilde davranarak insanlarımızı darbedip
döverek, haf talarca
nezarethanelerde tutuyorlardı. Bizler, Bulga-

vatandaşımız zorlan verilen isimlerle vefat etti,
birçoğu da yurt dışında
toprağa verildi. Bunlar
da koparılmış köklerdir.
Yapılan bu insanlık dışı
suçlardan hala yargılanan
bir kişi yoktur. Bu sürecin
tarih kitaplarında hala
yer almamasına rağmen
bizim o günleri unutmamız mümkün değil” diye
konuştu.
Başkan Sunay Hasan’ın
konuşmasından sonra
Başmüftü olarak tanıtılan
Fikri Sali kısa bir konuşma yaparak, şehitlerin
anısına dua okudu.

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

Lütfi Mestan
görevden alındı

ristan Türkleri, hiçbir
zaman Rusya sevdalısı,
Rus aşığı siyasetçilerin
peşinden gitmeyiz, yanında olmayız" diye konuştu.
Bulgaristan Türkleriyle ilgili bazı haberler
duyduklarını, Bulgaristan'daki Türklere karşı
"böl parçala yut" politikasının uygulamaya sokulmak istendiğini ifade
eden Hacıoğlu, "Türkiye'deki bazı siyasi partilere özenerek eş başkanlık sistemi getirilmek

isteniyor. Bugünlerde
bir siyasi partinin eş
başkanının Moskova'yı
ziyaret etmesinin ve
eski Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Genel Başkanı Ahmet
Doğan'ın da Rusya'yı
destekleyici şekilde
açıklamalarının tesadüf
olduğunu düşünmüyoruz. Türkiye'nin içerisinde ve etrafında bazı
operasyonlar yapılmak
istendiği düşüncesindeyiz" dedi.
Hacıoğlu, HÖH Genel

Başkanı Lütfi Mestan'ı
Bulgaristan Türkleriyle
ilgili yürütmüş olduğu
politikalardan dolayı
desteklediklerini de
sözlerine ekledi.
Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı Nedim Dönmez ise
Bulgaristan'da birkaç
gündür kara bulutlar
dolaştığını, sorunların
kan dökülmeden çözülmesi gerektiğini belirtti.
Törene katılanlar Türkan Bebek Anıtı'na çiçek bıraktı.
AA

Sofya'da gerçekleştirilen HÖH Merkez Konseyi
toplantısında partinin Genel Başkanı Lütfi Mestan
partiden de ihraç edilerek görevden alındı.
Partinin Onursal Başkanı Ahmet Doğan’ın 17
Aralık’taki yeni
yıl mesajında
Genel Başkan
Lütfi Mestan’ın
Türkiye hava sahasında düşürülen Rus uçağıyla
ilgili parlamentoda okuduğu bildiriyi gaf olarak
nitelendirmişti.
Mesajında ayrıca Türkiye’yi üstü kapalı eleştiren
Ahmet Doğan, HÖH’nin değiştirilmesi değil yenilenmesi gerektiğini savunarak, değiştirilmesinin ‘komşu
ülkelerin desteğiyle bile gerçekleştirilemeyeceğini’
söylüyor.
Boyana'da düzenlenen toplam 166 üyeden 138
üyenin yer aldığı toplantıda kararın hepbirlikte alındığı belirtildi.
HÖH'ün Mart ayında yapılması beklenen ulusal
kongresine kadar yönetim başkanlık kurulu Çetin
Kazak, Mustafa Karadayı ve Ruşen Riza tarafından
yürütülecek.
Kırcaali Haber
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Lütfi Mestan’dan sonra üç milletvekili daha HÖH’ten ayrıldı
Resmiye MÜMÜN

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekilleri
Hüseyin Hafızov, Şabanali Ahmet ve Aydoğan Ali
Momçilgrad (Mestanlı)
meydanında düzenledikleri basın toplantısında
Türk hava sahasını ihlal
eden Rus uçağının düşürülmesinde Türkiye’ye
destek vermesi nedeniyle
partinin onursal başkanı
Ahmet Doğan tarafından
başkanlıktan uzaklaştırılan HÖH Eski Genel
Başkanı Lütfi Mestan ile
dayanışma içer isinde
HÖH Meclis Grubu’ndan
ayrılacaklarını duyurdular.
Açıklamada bulunan
Hafızov, “Boyana’da sarayda alınan kararın son
derece haksız ve yanlış
olduğunu düşünüyoruz.
Bu karar alınırken bizim
seçmenlerimizin çıkarları
göz önünde bulundurulmadı. Lütfi Mestan’a karşı
yapılanlar HÖH seçmenleri tarafından çok büyük
bir siyasi hata olarak değerlendirildi. Bu partinin
kuruluşunda belirlenen
temel ilkeler doğrultusunda hareket etmeye devam
edeceğiz. Biz, partinin
ulusal konferansında se-

insanların bizim takip ettiğimiz fikirleri desteklediğini anlıyoruz” dedi.
Yeni bir parti kurulmasından bahsetmek için
erken olduğunu belirten
Hafızov, “HÖH, manevi
temelini kaybetti. Kanunun üstünlüğü, AB değerleri, Bulgar ulusunun
ve onu oluşturan tüm etnik grupların birliği öyle
yüksek bir seviyede olmalı ki, gerçekten AB ve
NATO çerçevesinde Bulgaristan gelişebilsin. Belki
de bizim partide parlak bir
kariyerimiz olacaktı, fakat
benim halkım ve seçmenimin çıkarları yararına
olmayan bir kariyer sahibi

çilen Genel Başkanın izinde yürümeye devam edeceğiz, çünkü seçmenlerin
fikri alınmaksızın görevinden alındı” diye belirtti.
Seçmenlerin kendilerine
son yıllarda sadece HÖH
Başkanı değil, HÖH Lideri olarak kanıtlanan birinin
nasıl görevden alındığını
sorunca cevap vermekte
zorlandıklarını paylaştı.
Hafızov, bundan böyle
bağımsız milletvekilleri
olarak görevlerine devam
edeceklerini kaydetti.
Tüm HÖH milletvekille-

rinin seçmenlerin sesine
kulak vermelerini umduklarını ifade eden Hafızov,
“Olup bitene karşı tepkisiz
kalınmaz. Bizler de parti
içi diktatörlüğe karşı güçlü bir direnç göstermeden
kalamayız. HÖH liberal
ve demokratik bir partiyken, son on yılda partinin,
devletin, halkın çıkarları
için emek veren onurlu
üyelerine karşı onursuz
davranışlarda bulunması
çok derin bir çelişki doğuruyor. Fakat bizim temel tezimiz şu ki, bizler

HÖH’ten ayrılıyoruz, çünkü Avrupa ve NATO’nun
geleceği olduğunu düşünüyoruz. Biz ülke olarak
ancak AB ve NATO kontekstinde gelişebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle biz gerek başkan
olarak gerekse şimdiye
kadar izlediği çizgiden
dolayı da Lütfi Mestan’ı
destekliyoruz. Biz partinin
temelini kurduğu halkın
yanında olma fikrini takip
etmeye devam edeceğiz.
Biz şu anda halkın yanındayız ve etrafımızdaki bu

Bahri Ömer, HÖH Kırcaali
İl başkanlığından istifa etti
HÖH Milletvekilleri Aydoğan Ali, Hüseyin Hafızov, Şabanali Ahmet’ten
sonra, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Kırcaali İl Başkanı Bahri
Ömer de İl başkanlığından ve partiden ayrılacağını açıkladı.
Lütfi Mestan’ın yanında
yer alan HÖH Kırcaali İl
Başkanı Bahri Ömer,
Kırcaali’de parti teşkilatının kurucularından
biri olduğunu belirterek,
daha teşkilatı kurdukları
zaman HÖH’ün davasına her hangi aykırı bir
davranışta bulunulduğunda partiden uzaklaşacağını söylediğini
paylaştı.
Bir gazetecinin sorusu üzerine Bahri Ömer
şunları söyledi: “Ben
HÖH’ün kurucularından
biriyim. Parti teşkilatını
benim evimde kurduk.
Her bir kurucu için davamız belliydi-insanların
hak ve özgürlüklerini savunmak. Daha o zaman

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

dim. Bu oldu. Normal bir
partide ne yapılmalıydı?
Bir parti üyesi ile ilgili sorun yaşandığı takdirde ilgili teşkilat-yerel teşkilat,
ilçe, il teşkilatları toplantıya çağrılıyor ve bu konu
ele alınıyor. O parti üyesine söz hakkı veriliyor.
Ölüm cezasına çarptırılan biri bile son bir söz
hakkına sahip. Bu şekil-

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

sına davet edilip dinlenmedi. Beni de kimse haberdar etmedi. Ben ise
partinin arkasını yasladığı en büyük ve en önemli
teşkilatın il başkanıyım.
8 Ocak 1990 tarihinde
kurduğumuz parti teşkilatımızın davasına aykırı
davranılıyor. İnsan hak
ve özgürlükleri ihlal edilmiş durumda.

Totaliter partilerde bile
sorun yaşanan üyeye
cevap hakkı tanınıyor,
son söz hakkı veriliyor.
Şimdi o anın geldiğini
söylüyorum. Ben insan
hak ve özgürlüklerinin
korunması davası uğruna çalışmak için hür biriyim. Ancak partiden ayrılıyorum. Ben böyle bir
partide kalamam. HÖH
partisinde dava diye bir
şey kalmadı. Ben bunca
yıl beş milletvekilliğinden
beşini veya yedi ilçe başkanlığından yedisinin de
kazanılması karşılığında sadece bir “Afferim”
sözcüğünü duymak için
il teşkilatının başkanlığını yapmadım. Evet,
seçimlerin ne şekilde
kazanıldığını biliyoruz,
fakat insanlara hak ve
özgürlüklerini koruyacağımıza dair söz verdik. Ben HÖH Kırcaali İl
Teşkilatından ayrılıp, İL
Başkanı görevimden de
istifa ediyorum”.
Kırcaali Haber

olmak istemiyoruz. Bizim
AB dışında bir geleceğimiz yok. Bu kararı almamız için kimse baskı yapmadı. Biz Allah’tan başka
kimseden korkmuyoruz.
Ancak seçmenlerimize
bağlı hareket ettiğimizi
itiraf ediyorum. Aslında
diğer HÖH milletvekilleri de bu kararın yanlış
olduğunu biliyor ” diye
ifade etti. Hıristiyanların
Noel Yortusunu kutlayan
Hafızov, tüm ulusun 2016
yılının başarılı, mutlu, barış ve huzur dolu olmasını
diledi. Tüm vatandaşların
hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kırcaali Belediyesine,
ikinci yıl “Çevre Dostu“
ödülü

Art arda ikinci yıl Kırcaali Belediyesi “Çevre Dostu “ödülü ile ödüllendirildi. Ödül, Belediye tarafından çevre günleri ve çevre kampanyalarına düzenli
ve kapsamlı bir şekilde katılmasından kaynaklanıyor. Ödül Belediye Çevre Korunması Birimi’nde
Başuzman Müh. Anjela Vasileva’ya takdim edildi.
Haskovo (Hasköy) Bölge Çevre Koruma ve Su
Müfettişliği, beş yıldır takdir belgeleri şeklinde
“Çevre Dostu” ödülü ile iki belediye ve on okulu,
anaokulları ve gönüllüleri çevrenin korunmasına
ve yeni yetişenlerin çevre eğitimine katkılarından
dolayı ödüllendiriyor. Ödüller, Çevre ve Su Ba-

kanlığı ve Bölge Çevre Koruma ve Su Müfettişliği
tarafından düzenlenen kampanya, inisiyatif ve müsabakalara aktif katılımın yanı sıra bölgede çocukların ekolojik kültürünün arttırılmasını hedefleyen
yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler dolayısıyla da
veriliyor.
“Çevre Dostu” ödülü verilen okullar arasında Kırcaali Petko Raçov Slaveykov Lisesi de bulunuyor.
Ödüllendirilenlere takdir belgelerinden başka
duvar saatleri, 2016 takvimleri, bilgilendirme ve
eğitim malzemeleri içeren paketler verildi. Ödül
töreni sırasında Haskovo Bölge Çevre Koruma ve
Su Müfettişliği tarafından yıl içinde gerçekleştirilen
çevre girişimleri ve bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri slayt gösterimi şeklinde tanıtıldı.
Ödül törenine katılan konuklar arasında okullarda çevre kulüpleri, çevre severler ve basın temsilcileri hazır bulundu.
Haskovo Bölge Çevre Koruma ve Su Müfettişliği
Önleyici Faaliyetler Birimi Müdürü Müh. Lübomir
Daynovski ve Haskovo Belediye Başkan Yardımcısı Milena Trendafilova “Çevre Dostu” ödülü verilenlere tebriklerini sundu.
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Necmi Ali: “AB 2016 Yılı Bütçesi’nin amacı
vatandaşlara maksimum katma değer sağlamak”
Avrupa Birliği Parlamentosu Avrupa Liberal
ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu Üyesi
Milletvekili Necmi Ali’nin
ifadelerine göre Avrupa
Birliği’nin (AB) gelecek
yıla ilişkin bütçesi istihdam, üretim ve girişimcilik
olan temel öncelikler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Necmi Ali’nin kesin görüşüne göre Avrupa Parlamentosu (AP) eski borçların azaltılması yönünde
sıkı çalışmalar yürütmeli.
Borçların 2016 yılının
sonuna doğru 2 milyar
avroya kadar azaltılması
beklentisi içerisindeler.
Necmi Ali, 2016 Yılı Mali
Çerçevenin maliyeti 155
milyar avroya ulaşan mali
yükümlülükler için bütçe
kredileri ve 143, 9 milyar
avro maliyetinde ödemeler için kredi giderleri öngördüğünü belirtti.
AP Milletvekili, “Bütçe
projesinin ilk hali Avrupa Konseyi tarafından
düzeltildi ve öngörülen
kaynakların çoğu önemli
ölçüde kısıtlandı. Konsey
tarafından önerilen bütçe
varyantı Parlamento, Bütçe Komisyonu tarafından

fazla kaynak sağlanıyor.
Gençlik istihdamı, üzerine
vurgu yapılarak geliştirilmeye devam edecek, konuya ilişkin özel bir bölüm
mevcut. Çünkü gençlik istihdamı, gerek Parlamento, gerek Konsey gerekse
Komisyon olarak her üç
organ tarafından da en
yüksek derecede paylaşılan bir siyasi önceliktir”
diye kaydetti.
Necmi Ali’nin ifadelegörüşüldü ve çoğu kısıtlamalar kaldırılma yönünde
düzeltildi, hatta Komisyon
tarafından yapılan ilk önerileri fazlalaştırdık. Siyasi
önceliklerin uygulanması
konusunda Komisyon tarafından önerilen bütçe
projesine kıyasla daha iyi
bir bütçe hazırlamayı başardık. Hemen hemen 70
milyar avro tutarında bütçenin ana kısmını, ekonomik büyüme, istihdam
ve rekabet edebilirliğe
destek yardımına ilişkin
yükümlülükler oluşturuyor.
Tarım sektörünü de kapsayan doğal kaynakların
sürdürülebilir gelişimine
yönelik 62,5 milyar avroya

yakın kaynaklar yönlendiriliyor. Güvenlik, vatandaşlık ve küresel Avrupa
için daha az miktarda
kaynak ayrıldı, fakat mülteci krizi ve mülteci dalgasından kaynaklanan yeni
durum göze alınarak bu
kalemde yüzde artışı en
yüksek oranda. Esneklik
Enstrümanı çerçevesinde
1,5 milyar avro tutarında
bir kaynağın seferber edilmesiyle insani yardım,
bilimsel araştırmalar ve
yeniliklere ilişkin Horizon
2020 Programı, küçük ve
orta ölçekli işletmeler ve
eğitim, öğretim, gençlik
ve spora ilişkin Erasmus+ Programı için daha

rine göre Avrupa Parlamentosu, AB vatandaşlarına maksimum katma
değer sağlanmasına imkan verecek sonuçlara
yönlendirilmiş bir bütçeyi
uygulama çabası içerisine girmelidir. Necmi Ali,
“Bu bağlamda Çok Yıllı
Mali Çerçeveyi gözden
geçirme çalışması değil
de, komple yeniden değerlendirme çalışması
yapılacağını düşünüyo-

rum. Genelde 7 yıllı olan
Mali Çerçevenin 3.yılda
gözden geçirilerek, 5 yıllı
olması fikri mevcut” diye
ifade etti.
Bulgaristan’da Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nden
(HÖH) seçilen AP milletvekili, bu yönde tartışmalara artık başlanıldığını
belirterek, yeni mekanizmaların gelecek yıl içerisinde uygulamaya gireceği tahmininde bulundu.

Başmüftü:"Biz insanlardaki iyi
ahlakı inşa etmekle görevliyiz"

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, “Beraber daha
fazlasını yapabiliriz” sloganıyla Başmüftülük çalışanları için düzenlenen
III. Milli seminer konuşmasında: “Peygamberimizin verdiği örneğe göre
biz Müftülük çalışanları in-

dinin eğitim merkezidir.
Mestanlı İmam Hatip Lisesi ahlâklı ve yararlı
müslümanlara eğitim hizmeti sunmayı kendisine
ilke olarak benimsemiştir.
Başmüftü Dr. Mustafa
Hacı şu sözlere vurgu
yaptı: “Din hizmeti alanın-

çektir, bu sadece tek bir
kişinin çabası ile değil sizlerin herbirinizin sayesinde gerçekleşti” dedi.
Yüksek İslâm Şura Başkanı Vedat S. Ahmed:
“Bu tarz toplantılar artık
birer gelenek ve düşünüyoruz ki Başmüftülük için

sanlaradaki iyi ahlâkı inşa
etmekle görevliyiz. Dine
hizmet etmek herkesin
taşıyabileceği bir sorumluluk değildir. Başmüftülük olarak faaliyetlerimizde kendimizden en iyisini
vermeli ve amacımız sadece Allah’ın rizasını kazanmak olmalı” dedi.
Seminer Kırcali Bölge
Müftülüğü ile Mestanlı
İmam Hatip Lisesi’nin evsahipliğinde gerçekleşti.
Toplantıya bütün bölge
müftüleri, başmüftülük
çalışanları ile bölge müftülüklerinde çalışan idari
görevliler de katıldılar.
Başmüftü: “Globalleşen
dünyada her gün çözüm
üretmemiz gereken yeni
sorunlar çıkmaktadır ”
dedi. Başmüftünün ifadesine göre toplantının gerçekleştiği yer tesadüfen
seçilmemiştir. Mestanlı
şehrindeki İmam Hatip
Lisesi, bölgedeki İslâm

da biriken yılların tecrübesi bize, bireysel olarak
yapılan faaliyetlerin etkili
olmadığını açıkça gösteriyor. Başmüftülüğün gerçekleştirdiği faaliyetlerin
özellikleri, başmüftülük
sisteminde çalışan görevlilerin hizmet alanında hep beraber hizmet
etmelerinin gerektiğini
gösteriyor. Başmüf tü,
geçmişi anımsatarak demokrasinin ilk yıllarında o
zamanki din görevlilerin
birlikte ekip olarak çalışamadıklarını fakat bugün
Başmüftülüğün bu amacı
gerçekleştirdiğini söyledi.
Bundan sonra Başmüftülük, hizmetlerinin kalitesini artırmaya çalışılmalıdır
dedi.
Başmüftü: “On yıl önce
bütün Başmüftülük personelini bir araya toplayacağımızı söyleseydik belkide
bize inanmayacaklardı.
Fakat bugün bu bir ger-

bir temel teşkil etmektedir. Bu toplantılar bizlere
farklı bölgelerde hizmet
sunan meslektaşlarımızın sorunlarına duyarlı
olmamızı ayrıca hep beraber etkili ve uzun vadeli çözümler bulmamıza
yardımcı oluyorlar” dedi.
Şura Başkanı’nın sözlerine göre, Başmüftülüğün
ve bütün Müslümanların
sorunlarına duyarlı olmamız gerekir. Biz sıcaktayız rahatız düşüncesiyle
hayatımız idame ettirir ve
muhtac olanlara yardım
elimizi uzatmasak zamanla bu sıcaklığı ve rahatlığı
kaybedebiliriz.
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmed, seminere katılanlara Kırcaali
Bölge Müftülüğü’nün faliyetlerini ve diğer din mensuplarının temsilcileriyle
olan dialoğu örnek olarak
gösterdi.
Kırcaali Haber

Ardino’da afiş hazırlama yarışmasında
derece alanlar ödüllendirildi
Bu yıl beşinci kez Gorna Arda Baraj Sistemi’ni
tasarlama, kurma ve devreye sokmakla yükümlü Gorna (Yukarı) Arda
Hidroenerji Şirketi tara-

fından Ardino İlçesi’nde
öğrencilere yönelik afiş
h a zır l a m a ya r ı ş m a sı
düzenlendi. Çocuklar,
“Rodoplara Hoşgeldiniz.
Sılamın Zenginlikleri”
konusunda yaratıcılık ve
hayal gücünü sergilediler.
Daha Öncede olduğu gibi
yarışmaya yoğun olarak
katılan çocuklar, eserlerini yaratırken büyük hayal
gücüne sahip olduklarını
gösterdi. Yarışmaya Ardino İlçesi okullarından 80
civarında çocuk 65’i aşkın
özgün afişle katıldı. Şirket

tarafından oluşturulan bir
jüri 17 eseri değerlendirdi.
Üç yaş kategorisinde birinci yerleri Ardino Vasil
Levski Lisesi 8.sınıf öğrenci Mitko Kisöv, 6.sınıftan Valeriya
İvanova ve
2.sınıf tan
Emre Bekir,
Borovitsa
(Çamdere)
O k u l u’n d a
1. s ı n ı f t a n
Bayram
Selim ve
2.sınıf tan
Fikret Mehmedov ve
Gorno Prahovo (Tosçalı)
Sveti Sveti Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu’nda
7.sınıf öğrencisi Meriyan
Esadova kazandılar.
İkinci yerleri Borovitsa Anton Semyonoviç
Makarenko İlköğretim
Okulu’nda 8.sınıf Sali
Hayrula, Jıltuşa (Sarıkız)
Otets Paisiy İlköğretim
Okulu’nda 7.sınıftan Yoana Pavlova ve Ardino
Vasil Levski Lisesi’nde
2.sınıf öğrencileri Pınar
Mümün aldılar. Üçüncü

yere Ardino Vasil Levski
Lisesi’nde 10.sınıf Sonya
Simova ve 2.sınıf Semir
Halilov, Borovitsa İlköğretim Okulu’nda 6.sınıf Elif
Mehmedova dizildiler.
Afişlerin edebi değerleri
ve taşıdıkları vatansever
ruhundan etkilenen jüri
bu yıl yaratıcılık, özgünlük, kolektif çalışma ve
aile soyu ile ilgili tarihsel
bellek için altı özel ödül de
sundu.
Yarışmada dereceye
girenlerin isimleri Ardino Rodopska İskra Halk
Toplum Merkezi’nde 11
A ralık ’t a düzenlenen
ödül töreninde açıklandı.
Ödüller, Gorna Arda Hidroenerji Şirketi’nin temsilcisi tarafından Ardino
Belediyesi Eğitim, Kültür
ve Spor Birimi Müdürü
Bahar Recebov’un huzurunda sunuldu. Ödül töreninden sonra gelenek
üzere yarışmanın tüm
katılımcılarına Kırcaali
Drama Tiyatrosu oyuncuları, “Noel Hediyesi” isimli
çocuk oyununu sergiledi.
Güner ŞÜKRÜ
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