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HÖH Kırcaali İl Teşkilatı Kuruluşunun 26. Yıldönümünü Kutladı
Lütfi Mestan: "Beni
korkutamazlar, dayağa
karşı dayanıklıyım"

Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Eşbaşkanları Mustafa
Karadayı, Çetin Kazak ve Ruşen Riza, partinin Kırcaali İl
teşkilatının 26.kuruluş yıldönümü münasebetiyle Kırcaali’de
basın toplantısı düzenlediler. İlk
önce Lütfi Mestan’ın partiden
ihraç edilip başkanlıktan alınmasından dolayı İl Başkanlığı
görevinden istifa eden Bahri
Ömer’in yerine getirilen Müh.
Hasan Azis konuştu.
Aynı zamanda Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Azis şunları söyledi: “Bugün partinin il
teşkilatının 26.kuruluş yıldönümü münasebetiyle bu gece
gerçekleştireceğimiz geniş
kapsamlı kutlama etkinliğiyle
teşkilatlarımız, üyelerimiz ve
taraftarlarımızın yanı sıra tüm

topluma siyasi açıdan işaret
ettiği durumları tanıtmak isteriz. İlk önce tüm sorumluluğunu üstlenerek, partimizde

son ayda yaşanan çalkantılar
ve siyasi olaylara rağmen il ve
ilçe teşkilatlarımız adına da ilde

Tel.: 032 262232

lı Ulusal Koruma Servisi’nin
(NSO) iki yıldır en çok koruduğu kişilerin arasında olduğunu
anımsatan Mestan, Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’in
bile bu karardan haberdar olmadığını söyledi.
Lütfi Mestan, HÖH’nin tüm
kararlarını denetleyen onursal
başkan Ahmet Doğan’ın kendisini “bir piyon olarak gördüğünü” belirterek, “Partimden ihraç

tak basın toplantısı düzenleyen
Mestan, partiden kendisine söz
hakkı verilmeden ihraç edildiğini
savundu.
Türkiye’nin sınır ihlalinde bulunan Rus uçağını düşürmesinin ardından parlamentoda
NATO’nun resmi tutumunu destekleyen bir bildiri açıkladığı için
HÖH’de başkanlık ve üyelikten
men edildiğini anımsatan Mestan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kimse benim istifamı resmen
talep etmiş değil. Tersine istifaya zorlandım. Aracı usulü ile talep edilen istifamı vermeyince,
telefonla devletin sağladığı korumamın 22 Aralık’ta alındığından haberdar edildim. Şahsımın
ve ailemin güvenliğini sağlamak
üzere Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği rezidansına gittim.”
Cumhurbaşkanlığına bağ-

edilebilirim ancak fikirlerimden
men edilemem. Son 12 gündür
hakkımda söylenmemiş kötü
söz kalmadı. Bana karşı başlatılan bu savaş aslında sürdürdüğüm politikaya karşı açıldı” diye
konuştu.
Hakkında yapılan suçlamaları
reddeden Mestan, politika yapmaya devam edeceğini Avrupa
Birliği ve NATO değerlerini savunacağına vurguladı.
HÖH partisi tarafından Türkiye yanlısı siyasi tavır izlemekle
suçlanan Mestan, HÖH’nin Rusya çıkarlarını savunan, oligarşi
ağırlıklı bir parti olduğuna işaret ederek bu görüşü çökertmek
amacıyla Avrupa-Atlantik çizgisinde siyaset yürütmeye büyük
çaba gösterdiğini söyledi.
Kendini, “romantik bir mayın

Devamı 4’de

Zürfettin Hacıoğlu,
"Bulgaristan'da yaşayan Türkler
Rusya'nın yanında olamaz!"

Balkan Rumeli Konfederasyonu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, ‘’650 yıldan bu yana

cıoğlu, Bulgaristan’da yaşanan
olaylara değindi.
Hacıoğlu, Bulgaristan’daki

Bulgaristan’da yaşayan Türk
nüfus, Rus yanlılarının yanında
olamaz’’ dedi.
Çorlu’da düzenlenen toplantıda göçmen derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Ha-

Türk partisinin onursal genel
başkanı olan Ahmet Doğan’ın
geçtiğimiz günlerde Rusya
yanlısı bazı açıklamalarda bu-

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI

Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nden (HÖH) sözde “vatana ihanet” gerekçesiyle ihraç
edilen eski parti başkanı Lütfi
Mestan, “Beni korkutamazlar,
dayağa karşı dayanıklıyım, politikaya devam edeceğim, parlamentoyu da terk etmeyeceğim”
dedi.
Bulgaristan Devlet Haber
Ajansı’nda (BTA) HÖH’ten ayrılan bazı milletvekilleri ile or-

Devamı 6’da

Devamı 5’de

HABERLER

20 Ocak 2016

Kırcaali Haber 2

Tarihte Bu Hafta:4-17 Ocak
4 Ocak 1948:
Sofya’dan Rodoplar
adımı… Bulgaristan Komünist Partisi Merkez
Komitesi, gerçekleştirdiği geniş oturumda
Rodoplardaki insanların
geleceği ile ilgili önemli
bir karar aldı. Buna göre
burada yaşayan Müslümanlar yani Türkler, ya
Türkiye’ye göç ettirilecek ya da Bulgaristan’ın
iç bölgelerine gönderilecektir. Bu karar doğrultusunda, 1948 ile 1951
yılları arasında binlerce insan, Rodoplardan
Kuzey Bulgaristan’a, on
binlercesi de Türkiye’ye
sürüldü.
4 Ocak 1990:
Bulgaristan’da yeni bir
dönem... Ahmet Doğan
başkanlığındaki HÖH
yani DPS, ülke siyasetinde aktif olarak yer
almaya karar verdi. Sofya Şehir Mahkemesi’ne
başvurarak siyasi bir
parti olarak kaydını yaptırarak resmen kurulmuş oldu. Uzun bir süre
hükümet ortağı olarak
ülkenin kaderinde kilit
partisi durumuna gelen
HÖH, Türklerin haklarının alınması konusunda herhangi bir başarı
elde edemedi. Dahası
Bulgaristan’ın 2007’de
AB’ye girişte izlediği

kadar iktidarını korudu
ve Yugoslavya’nın birleştirici unsuru oldu.
6 Ocak 1929:

ğı göç izleyecektir.
7 Ocak 1970:
Yunanistan’da Türk
sözcüğünün kullanımına

zamanında yaşadı. Sınırlamaların kalkması
bir yana Türk okullarına
devlet de önemli ölçüde

Sırp-Hır vat-Sloven
Kralı Aleksandır Karacorceviç, parlamentoyu
feshederek diktatörlüğünü kurdu. Gelişmelerden
özellikle Müslümanlar
yani Türkler olumsuz etkilendi. Çünkü Türklere
ait vakıflara el konuldu,
eğitim faaliyetlerine ve
yönetime katılmalarına
sınırlamalar getirildi.
En önemlisi ise tarım
reformu ile ellerindeki
araziler alındı ve çok
sayıda Sırp Kosova’ya
yerleştirildi. Ayrıca yerel

yasaklama! Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nin
tabelasındaki “Türk ”
ifadesi, Yunanistan’da,
sivil toplum kuruluşlarının isimlerinde Türk ve
Türkçe sözcüklerinin
kullanılmasının yasaklanması üzerine kaldırıldı. Yasak, 1980’lerin başından itibaren tüm Türk
derneklerini kapsayacak
biçimde yaygınlaştırıldı.
2008’de sonuçlanan davada ise Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, konuyla ilgili olarak İskeçe

yanlış politikalar sonucu hakların alınması
konusunda elinde kalan
son kozu da kullanamamış oldu. Günümüzde,
olayların ve gelişmeleri
yakından izleyememe
ve kendini yenileyemem
gibi nedenlerle HÖH,
büyük bir sıkıntı yaşamakta.
5 Ocak 1939:
Yosip Broz Tito, Yug o s l av y a Ko m ü n i s t
Partisi’nin genel sekreterliğine getirildi. İkinci
Dünya Savaşı sonrasında iktidarı ele geçiren
Tito, öldüğü 1980 yılına

yönetimlere “Beyaz El”
ve benzeri faşist gruplar hâkim oldu. Tüm bu
gelişmelere bağlı olarak,
1923-39 yılları arasında
yaklaşık 117 bin kişi bu
ülkeden Türkiye’ye göç
etmek zorunda kaldı.
6 Ocak 1987:
Bulgaristan’dan geri
adım! Bulgaristan, yapılan görüşmeler neticesinde ailelerinden ayrı
kalan 103 Türk çocuğunu, Türkiye'ye göndermeyi kabul etti. Bir başlangıç olan bu gelişmeyi,
1989 yılında gerçekleşen yüz binlerin yaşadı-

Türk Birliği’ni haklı buldu. Bir başka ifadeyle
dernek isimlerinde Türk
sözcüğünün kullanılmasının bir hak olduğunu
karara bağladı.
8 Ocak 1908:
Türkçe eğitime sınırlama… Bulgaristan’da
kabul edilen ilk ve orta
öğretim yasasıyla, Türk
okulları sıkı bir denetim
ve kontrol altına alındı.
Günümüzde de eğitim
sorunu yaşayan Türkler, bu konuda en rahat
dönemi 1919-23 yılları arasında Aleksandır
Stamboliyski hükümeti

maddi kaynak sağladı.
9 Ocak 1925:
Gazi Mustafa Ke mal Paşa, Musul’da
yaş anan geli şmeler
üzerine Konya’da 'Musul Komisyonu'nu kabul etti. Musul sorunu,
Ankara’nın tüm çabasına rağmen, Milletler
Cemiyeti tarafından,
İngiltere’nin çıkarları
doğrultusunda çözüldü.
9 Ocak 1878:
Rus orduları Çamurluovayı yani Samakov’u
ele geçirdi. Bu gelişme
üzerine, işgal edilen diğer yerlerde yaşanan
bir olay yine tekrar etti.
Binlerce insan katliam
ve ölüm korkusuyla şehri terk ederek canlarını
kurtarmak için yollara
düştü. Böylece çaresiz
ve perişan haldeki insan
yığınlarına yenileri katılmış oldu.
9 Ocak 1992:
Bosnalı Sırplar, kabul
ettikleri yeni bir anayasa ile Bosna-Hersek
toprakları içinde Bosna
Sırp Cumhuriyeti’nin
temellerini attılar. 5 Nisan 1992'de BosnaHersek hükümeti bağımsızlığını ilan etmesi
üzerine de Bosna Sırp
Cumhuriyeti'ni ilan ederek Bosna-Hersek'ten
ayrıldıklarını açıkladılar.
Bu gelişmelerin ardından, Belgrad tarafından
desteklenen Bosnalı
Sırplar, kendilerine olabildiğince fazla miktarda
toprak kazanmak uğruna, Bosna-Hersek’te etnik arındırma çalışmalarına başladılar.
11 Ocak 1905:
Mustafa Kemal Atatürk
37 arkadaşıyla beraber
kurmay yüzbaşı olarak
Orduya katıldı. Fakat
kısa bir süre faaliyetle-

ri nedeniyle tutuklandı.
Ceza olarak Şam’da
bulunan 5. Ordu’ya gönderildi.
11 Ocak 1914:
Sofya’da askeri ateşe
olarak bulunan Mustafa
Kemal’e, Belgrat ve Çetine askeri ataşelikleri
de bağlandı. Mustafa
Kemal, burada bulunduğu sürece hem muhalif
gruplarla iyi ilişkiler kurdu, hem de Türkleri organize etmek konusunda başarılı çalışmalar
yaptı.
12 Ocak 1951:
Yugoslavya’da kıyafet
reformu. Yugoslavya’da
Tito yönetimi, Müslümanlar tarafından Hıristiyanlaştırma olarak algılanan ve tepkiyle karşılanan Ferace Kanunu’nu
çıkardı. Bu gelişme,
Yücelcilerin yargılanma
biçimi ve diğer baskılar
üzerine çok sayıda Müslüman yani Türk zorunlu
olarak Türkiye’ye göç
etti.
13 Ocak 1822:
M o r a’d a i sy a n ve
katliam. İsyancılar
Mora yarımadasında
Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etti. 1821
Martında başlayan isyanda yaklaşık 25 bin
Türk, Yunan çetelerince
katledildi. Saldırılardan,
ancak kalelere ve kulelere sığınabilen çok az
sayıda insan kurtularak
hayatta kalmayı başardı.
13 Ocak 1878:
Zorunlu göçle gelenlere yardım eli. Bir gün
önce gelen yardım talebine Sadrazam Ethem
Paşa’dan olumlu ve
acil yanıt. Paşa, yerini
yurdunu terk etmek zorunda kalan on binlerce
insanın Rusların ayakları
altında bırakılamayaca-

yine yerini yurdunu terk
etmek zorunda kaldı.
15 Ocak 1878:
Filibe (Plovdiv) Rus
kuvvetleri ve Bulgar
çeteler tarafından işgal
edildi. Saldırılar ve katliamlar nedeniyle yine on
binlerce insan yollara
düştü.
15 Ocak1920:
Tr a k y a - P a ş a e li Müdafaa - i Hukuk
Cemiyeti’nin ikinci kongresinde, Batı Trakya’nın
varlık mücadelesinin
Doğu Trakya’dan bağımsız olarak verilmesi
kararını alındı.
15 Ocak 1990:
Bulgaristan Komünist
Partisi 9. Halk Mahkemesi oturumunda “yeniden doğuş” uygulamasının haksız olduğu
ve Türklerin isimlerinin
iade edilmesi kararını
aldı. Fakat isimleri zorla değiştirilen insanların
bunları geri alması ancak mahkeme yoluyla
gerçekleşecektir.
17 Ocak 1912:
Hasan Rıza Paşa’ya
suikast. Arnavutluk’ta
bulunan İşkodra şehrinin düşmesinin önündeki en büyük engel olan
kumandan Hasan Rıza
Paşa, bir suikast sonucu
öldürüldü. İşkodra halkı
bu kahraman Paşa’nın
anısını, günümüzde, kurduğu Hasan Rıza Paşa
derneği ile yaşatmaya
çalışmaktadır.
17 Ocak 1921:
Mustafa Kemal, United Telegraph muhabirine verdiği demeçte,
Bati Trakya’nın geleceği
konusunda halkoyuna
başvurulmasını kabul
edeceklerini belirtti.
17 Ocak 2003:
Batı Trakya Türklerine bir haksızlık daha.

ğını açıkladı. Cumhuriyetten sonra da aynı
şekilde devam eden bu
politika sonucu anavatan, her zaman zor durumdaki soydaşlarına
kucak açmıştır.
14 Ocak 1878:
Tatarpazarcığı yani
Pazarcık Rusların eline geçti. Binlerce insan

Rodop İstinaf Mahkemesi, 21 Mart 2001 tarihinde kurulan Rodop
İli Türk Kadınları Kültür
Derneği’nin kapatılmasına karar verdi. Mahkeme, isminde “Türk” kelimesinin kullanılmasının
yasak olması nedeniyle,
derneklerin bu adla kurulamayacağını belirtti.
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Avuçların içinden kayan yaşam
Hüsey inler köyünde
baba ocağı Rüyalarını
hep, Bulgaristan’daki Osmanpazarı ilçesine bağlı
Hüseyinler köyü süslüyordu. Hep, aynı rüya…
Ovalar ve tarlalar arasında, dağlarda, çocukluk arkadaşlarıyla kan ter içinde
kalıncaya dek koşuyor,
koşuyordu. Sonra, ilk aşk
mektuplarını yazışı, ilk aşkıyla, ilk dansını ayakları
titreyerek gerçekleştirişini
görüyordu.
1989 yılında, 350 bin kişiyle birlikte “zorunlu göç”
ile geldiği Türkiye’de, bir
sahil kasabasına yerleşmişti, Ahmet öğretmen…
1950’de, Bulgaristan’ın
Hüseyinler köyünde doğmuş ve 64 yaşına dek üç
isim değiştirmek zorunda
kalmıştı. Bulgaristan’da
önce Ahmet Hüseyinov
Mehmedaliyev, sonra
Sevdalin Martinov Martinov ve Türkiye’de Ahmet
Yılmaz… ”Sevdâlı” anlamına gelen “Sevdâlin”i,
kendi isteğiyle almıştı,
Arapça, “hüsn”den gelip, “güzellik” anlamını taşıyan, doğum yeri
Hüseyinler’e duyduğu büyük sevgiyi düşünerek…
Bulgarların, isimlerini
zorla değiştirmesi nasıl
da ağrına gitmişti. “Zorunlu göç ”ün ardından,
“soydaş öğretmen” kimliğiyle, Türkiye’deki bir sahil kasabasında göreve
başladığı okullarda öğretmenler, hiçbir zaman
bağrına basmadılar onu.
Devlet, Ahmet öğretmeni kucaklayarak, bir yıllık
ev kirasını ödedi, ailesini parçalamadı ama ya
meslektaşları?! Öylesine
uzaktılar ki, Ondan! Hep,
aynı suçlama: “Bulgaristan’daki sistemin yıkılmasında sizlerin de payınız
büyük! Neden, orada kalarak direnmediniz? İşin
kolayına kaçarak, ülkeyi
terk ettiniz?
Neden, Avrupa’ya gitmediniz de, Türkiye’ye geldiniz?” Üstelik bu suçlamalar hep, sol görüşlü meslektaşlarından geliyordu.
Sanki, isteyerek terk etmişti, doğup büyüdüğü
topraklarını. 1950’de, o
güzelim Hüseyinler köyünde başlayan yaşamını,
1989’de, Türkiye’ye gelerek sürdürmek zorunda
kalmasının nedenlerini
onlar nasıl anlayabileceklerdi ki? Bulgaristan’daki
baskılar ve şiddetin dayanılmaz boyutlarını, yaşamayan bilemezdi, hiç
kuşkusuz. Son dönemlerinde Bulgarlar, kendilerini ev sahibi, onları ise
kiracı olarak görmüşlerdi.
Çok sevdiği topraklardan
acımasızca koparılması

yetmezmiş gibi şimdi de
Türkiye’de, üstelik meslektaşları tarafından hor
görülmek, ağrına gidiyor,
“Geldiğimizde altındık,
burada değerimiz gümüş

sonunda, Kızıksa kasabasındaki bir konserve fabrikasında iş bulmuşlardı.
Ahmet öğretmen, eşi, iki
çocuğu, ablası ve yeğenleri ile vardiyalı sistemle

gidişi, arada bir düzenlenen turlara kalmıştı. Bu
geziler sırasında, daha
sınırı geçtiğinde yüreği
“pır pır” etmeye başlıyor,
“Kuş olup uçsam da, bir

yerine bile geçmedi” diyordu, gözleri yaşararak… Hatta bir gün, görev
yaptığı okulda yaşadığı
olay, yüreğine işlemişti.
Köy merkezi Öğretmenler Odası’nda, kendisi
gibi soydaş bir öğretmen
ile sohbet ederken, kapıyı
açan bir Türk öğretmen,
içeri bakıp, kendilerini
gördükten sonra, “Aaa!
İçeride kimse yokmuş!”
diyerek kapatınca, arkadaşıyla birlikte döktükleri gözyaşlarını ömrünün
sonuna dek anımsayacaktı. “Neden, Avrupa’ya
gitmeyip de, Türkiye’ye
geldiği” sorusu ise hiç aklından çıkmıyordu. Adeta
beynine kazınan bu soru,
Ahmet öğretmeni bir anda
geçmişe sürüklüyordu, ister istemez. 1987 yılında
Padırlar, ardından Osmanlar köylerinde öğretmenlik yaparken Bulgarların, Türklere uyguladığı
asimilasyon, Türklerin
isimlerinin değiştirilmesi
baskısı, kısacası zulüm,
inanılmaz boyutlara gelince oradan kopuş, kaçınılmaz olmuştu artık.
Aile kararıyla önce İstanbul’daki büyük ablanın
yanına gitmişlerdi. Ancak
İstanbul’da kiraların astronomik olup, iş bulma
olanağının zorluğu, paralarının yetersizliği nedeniyle bir hafta sonra rota
Bandırma’ya çevrilmişti.
1978 yılında, Bandırmaya yerleşen küçük ablanın
yanındaydılar artık. Bir
evin, birinci katında, iki
aile. Yerleşmelerinin daha
ikinci gününde, eniştelerinin, “Sular duracak,
muhacirler durmayacak”
sözüne uygun olarak yalnızca nineyi evde bırakıp,
iş aramaya başlamışlar,

12 saat çalışıyorlardı artık. 40 yaşından sonra,
özel sektörde iş bulmak
kolay mı? Ahmet öğretmen ve ailesi mutluydu.
Ancak yine de tedirgindi.
Ya, işine son verilirse?
Bir gün, fabrika müdürü
yanına çağırınca, korkudan sapsarı oldu. Ama
müdür, Ahmet öğretmene müjdeli bir haber veriyordu: “Devlet, soydaş
öğretmenleri sözleşmeli
öğretmen olarak atayacak.” 14 Aralık 1989’da,
Balıkesir Valiliği’nde, göçmen öğretmenler, sözleşme imzaladılar. Ardından
Ahmet öğretmen, dört
soydaş arkadaşıyla birlikte Bandırma’daki okullara
atandı. Önce boş dersleri
doldurdular. Bu arada Ahmet öğretmen, akordeon
eşliğinde müzik dersleri
de verdi. Ancak, mesleki
açıdan kendilerini yetersiz
hissediyorlardı. Devlet de
bunun farkındaydı. Kısa
süre sonra Türkçe, Tarih,
Edebiyat ve Din Kültürü
branşlarında eğitime katılıp, “öğretmen olabilir
sertifikası” alarak, meslekte kalıcılığı elde ettiler.
“Neden, Türkiye’ye geldiniz?” Ahmet öğretmen,
geçmişteki sıkıntılarını yeniden yaşarken, bu soruyu önce kendi kafasında,
“Ya, nereye gitmeliydim
ki, ana vatandan başka?”
diye yanıtladı, her zaman.
Hüseyinler köyünün özlemi her zaman burnunda
tütüyordu, Ahmet Yılmaz
öğretmenin… Ona göre,
“Dünyanın en mutlu kişisi,
doğup büyüdüğü topraklarda ölendi’’ ama neye
yarar? Doğduğu topraklarda ölme olanağı ne
yazık ki elinden alınmıştı.
Artık, doğduğu topraklara

an önce evime kavuşsam”
duygusu tüm benliğini
sarıyordu. Çocukluk arkadaşları Zlatko, Nikolay,

Dimitri, Aleksandır, Stanislav, Georgi ve Boris’le
yeniden kucaklaşıp, özlem gidermenin tadını
hiçbir şeye değişmezdi,
Ahmet öğretmen…
Sılaya vardığında yine
çocuklar gibi ovalar, tarlalar, dağlarda gezintiler,
soğuk pınarlardan yudumlanan sular, doyumsuz sohbetler… Ancak,
doğduğu topraklardaki
çocukluk arkadaşlarının
mutluluklarının, değişen
ülke düzeninde, ekonomik sıkıntılar arasında
yitip gittiğini üzülerek
görüyordu. Çocukluk ve
ilk gençlik yıllarında dörtte biri Bulgar, dörtte üçü
Türk olan bu aydınlık ve
100 hanelik Hüseyinler
köyünde yaşayanların
mutsuzluğunu görmenin
hüznü kaplıyordu, yüreğini… Aynı, o yanık Rumeli türkülerinin içe işleyen
türküleri, şiirleri gibi bir
hüzün… İşte, o anlarda,
hemen Zafer Şenocak’ın
dizeleri geliyordu, aklına:

“İki ayrı gezegene basar
ayaklarım
Dönmeye başladığında
onlar
Beni de çekerler birlikte
Düşerim
İki dünya taşıyorum
içimde ama bütün değil
hiçbiri
Kanıyorlar, hiç durmadan
Sınır çizgisi geçer
Dilimin tam da ortasından”
Ahmet öğretmenin bir
oğlu, bir kızı vardı. Bir gün
vasiyet etti oğlu İsmet ve
kızı Nevin’e, Türkiye’de:
“Hüseyinler’deki küçük
evimizi, ben öldükten
sonra sakın satmayın. İki
küçük arsamıza da, palamut meşesi dikerek, bir
ormana dönüştürün.
Bu ormanda çiçekler
açsın, kuşlar yuva yaparak, mutluluk ve özgürlük şarkıları söylesinler,
bizim adımıza. Yüzlerce
yıl yaşasın, bizim ormanımız!”

Önder BALIKÇI

“Overgaz” meselesi Brüksel’e taşındı

Euroactiv haber portalinin Avrupa Komisyonu
kaynaklarına dayandırdığı
haberine göre Avrupa Komisyonu, Rusya doğalgaz
tekeli “Gazprom”un Bulgaristan özel doğalgaz
dağıtım şirketi “Overgaz”a
gaz tedarikini durdurmasına ilişkin şikayet dilekçeleri kabul etti.
Komisyona gönderi len iki yazıda geçerli bir
anlaşmanın olması durumunda doğalgaz tedarikinin uyarı yapılmadan
durdurulması, “Gazprom”
un Bulgar piyasasındaki
tekel konumunu kötüye
kullanmadır ve rekabet
gücüne zarar vereceği
belirtiliyor.
“Overgaz” şirketine göre
bu Avrupa direktiflerinin
ihlalidir.
Euroactiv’e açıklama ya-

pan “Overgaz” Genel Müdürü Saşo Donçev’e göre
Bulgar Enerji holdingi ve
“Gazprom” arasındaki çıkarların örtüşmesi, Rusya ve Türkiye arasındaki
şuanki ilişkileri ışığında
“Güney akım” projesini
yeniden canlandırma isteğinden kaynaklanıyor
olabilir.
AK aynı zamanda yüzde

50 ila yüzde 100 arasında
pay sahibi olduğu Bulgaristan dahil 5 Avrupa ülkesinde Gazprom’un piyasa hakimiyetini kötüye
kullanması ile ilgili soruşturma açtı. Suiistimallerin
tespit edilmesi durumunda Gazprom ticari kar
payından yüzde 10 kadar
ceza kesilebilir.
Kırcaali Haber

“Trakya gök gürültüsü 16” tatbikatı başlıyor
“Graf İgnatievo” hava
üssünde ve “Novo selo”
tatbikat poligonunda
Bulgaristan Hava Kuvvetleri ve AB Hava Kuvvetleri 74. hava filosu
“Trakya gök gürültüsü
16” adı altında ortak bir
tatbikat gerçekleştirecekler.
Tatbikat BulgaristanABD arasındaki 2016
eğitim ve tatbikat planının bir parçasıdır.

25 Marta’a kadar sürecek tatbikat ile NATO
çatısı altında operasyonlarda yer alacak Bul-

garistan Hava
Kuvvetleri’nin
operasyonel
uyumunun
iyileştirilmesi,
misaf ir olu şumlarına lojistik ve bakım
desteği ile ilgili
çalışmaların
geli şt ir ilmesi
amaçlanıyor.
Kırcaali Haber
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Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleymanov: “Yunan
yatırımcıları Podkova’da tütün işleme tesisi kuracak”
2003 yılından geçen yıl
ekim ayında gerçekleştirilen yerel seçimlere kadar
üç dönem Kirkovo Meclis
Başkanı görevinde bulunan Şinasi Süleymanov,
bölgede diğer İlçe belediye başkanlarını çok iyi
tanıyor ve sorunları da
çok iyi biliyor. 43 yaşındaki Şinasi Süleymanov, ilk
önce Plovdiv (Filibe) Üniversitesi Kırcaali Şubesinde Fizik ve Matematik
Bölümünden mezun oldu.
Daha sonra Veliko Tırnovo Üniversitesinde Finans
üzerine yüksek lisans
yaptı. Kariyerinin başında
bir dönem köy muhtarlığının yanı sıra okul müdürlüğü de yaptı. Evli olup, şu
anda üniversitede Bilişim
Teknolojileri okuyan bir
kız babasıdır.
- Sayın Süleymanov,
Kirkovo İlçesi ülkenin
bir tarım bölgesinde bulunuyor. Yıllar öncesinde en büyük tütün üreticisiydi. Bu sektörün
gelişmesi için gelecek
yıllarda hangi yönde çabalar sarf edeceksiniz?
- Bizim ilçede tarıma
yatırımlar önemli. Çabalarımız öncelikli olarak
örneğin Benkovski (Killi), Mıglene gibi köylerin
bulunduğu bölgelerde
sulama sistemleri oluşturulmasına yönelik olacak. 20-30 yıllık eski baraj göllerin balçıklardan
temizlenmesi gerekiyor.
Yeni baraj gölleri de inşa
etmey i düşünüyor uz.
Sulama olmaksızın tarım gelişemez. Artık pek

sı bulunuyor. Hatırlatmak
isterim ki, Yunan yatırımcıları tütün işleme tesisi
kurmak istedikleri Podkova (Nalbantlar) köyünde
30 dekar bir arazi satın

nin gelişmesi için başka
ne yapmayı düşünüyorsunuz?
-İki yıldır Kirkovo, tüm
Güneydoğu Avrupa ülkelerinin Ege Denizi bölge-

Yönetim programımızda daha büyük yerleşim
yerlerinin bayındırılmasına vurgu yapılıyor. Örneğin, Benkovski köyünde
sokak asfalt çalışmaları,

aldılar. Bir ay önce buraya son gelişleri sırasında
ilkbaharda tesis inşaatına başlayacaklarına dair
kanaat getirdiler. Başka
alanlarda da yatırım yapmak isteyen firmalar mevcut. Şu aşamada bu konuda daha başka bir şey
söyleyemeyeceğim, sadece söz konusu firmaların
Filibe, Yunanistan’ın İskeçe ve Türkiye’nin İzmir
şehirlerinden olduklarını
söyleyebilirim.
- Bulgaristan ile Yunanist an doğal ga z
ara bağlantı projesi
kapsamında inşa edilecek bor u hat t ının
Yu n a n i s t a n ’d a n s i -

Kirkovo’da ise özellikle
aktif turizm sezonunda
Yunanistan ve yurdun
içinden gelen araç trafiğinin artmasından doğan
sorunları çözmek üzere
100 araç kapasiteli otopark inşaatına başlıyoruz.

çok çiftçi, kırmızı biber
yetiştiriciliğine yöneldi.
Kirkovo’da üretilen kırmızı
biber ülkede marka haline
gelmiş durumda, ancak
sulama yapılmazsa iyi bir
rekolte elde edilmesi ve
ürünün yüksek kalitede
olması zor olacak.
-Kirkovo İlçesinde de
en büyük sorunlardan
biri işsizlik. Yatırımlar
celbetmek için ne gibi
fikirleriniz var?
- En önemli önceliklerimiz arasında iyi bir ekonomik ortam oluşturulma-

zin ilçeniz üzerinden
Bulgaristan’a uzanmasının ne gibi etkisi olacak?
- Doğal gaz boru hattının
Yunanistan’dan Kirkovo
İlçesi üzerinden ülkeye
uzanması yeni yatırımcılar celbetmemiz için bir
fırsat. Artık böyle yatırımcılar var, bir kısmı otel,
SPA merkezleri için yatırım yapmak istiyor. Üstelik büyük okulların doğal
gazlı ısıtma sistemleri ile
ısıtılmasına geçilecek.
-Gelecek yıllarda ilçe-

sine açılan kapısı oldu.
Bu zaman içerisinde birçok benzin istasyonu ve
oteller kuruldu, yenilerinin kurulması için araziler
alındı. Özellikle yaz aylarında Kirkovo İlçesinden
çok sayıda turist geçiyor.
Bölgenin cazip bir turizm
destinasyonu haline gelmesini arzu ediyoruz.
Yunanistan’da deniz sahilleri buradan ancak 40 km
mesafede bulunuyor. Son
aylarda sabah sahile gidip, akşamları Kirkovo’da
otellerde kalan turistlerin
sayısı giderek artıyor. Bir
saatten az bir zamanda
misafirler Zlatograd (Darıdere), Perperikon Ortaçağ Kale Kompleksi ve
Tatul köyüne yakın Orfeyus Tapınağı gibi turistik
yerlere gidebiliyor. Bizim
ilçemizde de Trak tapınak
yerleri mevcut. Yedikızlar
Camisi, Podkova köyünde
bulunuyor. Bütün bu yerler
din turizminin gelişmesine
olanaklar sunuyor. Komşu
Yunanistan ve Türkiye tarafından bu dini mekanlara gösterilen ilginin arttığı
gözleniyor.
-Eğitim ve spor alanlarında ne yapılmasını
öngörüyorsunuz?
-Öğretmen olarak kariyerine başlayan biri olarak eğitimle ilgili sorunları
iyi bilirim. Öğrencilerin
modern okullara sahip olmaları için eğitim kurumu
ve anaokulu binalarında
enerji verimliliğinin arttırılmasına ilişkin projelere
devam edeceğiz. Son yıllarda spor tesislerin onarımına oldukça yatırım
yapılıp, 8 tane suni çim
halı saha inşa edilmesine
rağmen bu yönde faaliyetler devam edecek.

- B e l e d i ye B a ş k a n ı
olarak göreve başladığınızda ilk önce neler
yaptınız?
-İlk ödevlerimden biri
kışa hazırlık çalışmaları yapılması oldu, çünkü
geçen yıl mart ayında
yaşanan kar felaketini
unutmadık ve onunla ilgili
deneyime de sahibiz. Bu
yüzden önlem alınması
gerekiyordu. Bu konuda
okul müdürleriyle gö rüşmeler yapıldı, ilave
kaynak dağıtımı yapıldı.
Kirkovo İlçesinde seçimlerden sonra 27 yeni muhtarlık oluşturuldu, onların
bakımı bütçeyi zorlayacak, yeni muhtarların eğitimden geçmeleri şart,
normal çalışma koşulları
yaratılması gerekiyor. Bütün bunlar da ek kaynağa
mal olacak.
2014-2020 yeni program
döneminde başvuruda
bulunmak üzere yeni fikir
projeleri üretmeye devam
edeceğiz. Toplam maliyeti 30 milyon levaya ulaşan
hazır projelerin de güncellenmesini isteyeceğiz.
-İşinizde ve birlikte çalıştığınız ekip ve insanlarla ilişkilerinizde te-

mel prensibiniz nedir?
-Güven ve sorumluluk.
Eğer bana güvenirlerse,
ben meslektaşlarıma bu
güvenin karşılığını iki kat
fazla vereceğim.
-Sizin hobiniz ne, serbest zamanlarınızda ne
yapıyorsunuz?
Armut, elma, şeftali gibi
meyve ağacı yetiştiriciliğini yapmayı seviyorum.
Başka birinin bahçede
ağaçlarla ilgilenmesine
izin vermiyorum, hatta
uzun yıllardır ağaç yetiştiriciliği yapmış birilerine
bile tavsiyelerde bulunuyorum. Kitap okumayı seviyorum, fakat buna pek
zamanım kalmıyor.
Rodop Dağları mineraller açısından zengin, akik
ve yeşim gibi yarı değerli
taşlar topluyorum, zengin
bir koleksiyona sahibim,
taş parlatma makinem de
var. Fakat hiçbir zaman
taş satmış değilim, hatta
koleksiyonumda yer alan
yarı değerli taşlardan
hediye etmekten kaçınıyorum. Güzel müziği,
bana enerji veren güzel
doğamızla iç içe olmayı
seviyorum.
Kmeta.bg

HÖH Kırcaali İl Teşkilatı Kuruluşunun
26. Yıldönümünü Kutladı
1. sayfadan devam
parti teşkilatlarında birlik
beraberlik olduğunu belirtmek isterim. Şuna dikkat çekmek istiyorum ki,
bölgede teşkilatlarımızda
bölünmeler mevcut değil.
Bizim seçmenlerle diyaloğumuz kesilmedi, hiçbir
zaman kesilmiş değil, son
aylarda ise partinin ulusal
konferansından önce yerel teşkilatların gerçekleştirdiği konferanslar
dikkate alındığında tam
aksine aramızdaki diyalog
aktifleştirildi. Gerek parti,
gerekse teşkilatlarımız
olarak Avrupa-Atlantik
değerleri doğrultusunda
politika yürütmeye devam
edeceğimizi de belirtmek
isteriz”.
Ruşen Riza, “26 yıllık ömründe HÖH hiçbir
zaman tüm Bulgaristan
vatandaşlarının hak ve
özgürlüklerinin savunması, ülkede etnik barışın korunması ve Bulgaristan’ın
AB değerleri doğrultusunda gelişimi ilkelerinden
taviz vermedi” dedi. Gelecekte partinin öncelikleri
arasında ana dili eğitimi-

ne ilişkin sorunlar, polis
ve ordu gibi devletin güç
yapılarında etnik azınlıklara mensup kişilerin de yer
almasına izin verilmesi
olacağını belirtti. Riza, etnik ve dini açıdan insanlar

çevire mez” dedi. HÖH
seçmenlerine spekülasyonlara kapılmamaları
çağrısını yaptı.
Hasan Azis, 26.kuruluş
yıldönümü münasebetiyle düzenleyecekleri kutla-

arasında ayrımın aşılması
gerektiğini kaydetti.
Çetin Kazak, HÖH’ün
Bulgar liberal bir parti
olarak varlığını sürdürmeye devam edeceğini
ve bu parti profilinin değiştirilmesine yönelik her
türlü teşebbüslerin başarısız olacağını söyledi.
Bulgaristan’ın HÖH’ün
sayesinde NATO ve AB
üyesi olduğunun altını
çizen Kazak, “Spekülasyonlar bizi yolumuzdan

ma etkinliğine kurucu ve
aktivistler olmak üzere
400 kişiyi davet ettiklerini belirtti. Ana dili eğitimi
hakkına gelince bu hakkın sadece HÖH partisi
tarafından savunulmasının beklenmemesi gerektiğinin altını çizerek,
başka partilerin de Bulgaristan vatandaşlarının
hak ve özgürlüklerini
savunmaları gerektiğini
vurguladı.
Kırcaali Haber
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Resmi Murat, köy muhtarlarıyla geleneksel aylık görüşmesini yaptı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat,
köy muhtarları ve vekilleriyle yılın ilk geleneksel
aylık çalışma toplantısını
gerçekleştirdi. Onlara ve
kendilerini seçen köy sakinlerine 2016 yılının başarılı olmasını diledi.
Resmi Murat, yılbaşında
plan ve programlara hazırlık çalışmaları yapıldığını paylaşarak, “Bugünden itibaren yerleşim yerlerinde geleneksel olarak
yapılan 2016 yılı belediye
bütçesi tar tışmalarına
başlandı. Beklentilerimiz
ılımlı olmalı. Belediye
bütçesi yaklaşık 7 milyon
leva. Bu miktarın yüzde
75-80 oranı devlet tarafından finanse edilen faaliyetlere ayrılmıştır” dedi.
Belediye Başkanı, bu
yılki bütçenin yarısından
fazlasının önceki yıllarda
gerçekleştirilen faaliyetlerin ödenmesine yönlen-

dirileceğini vurgulayarak,
“Belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmemiz için
bütçenin gelir kısmını yerine getirmek zorundayız.
Giderleri azaltmak için
ya hizmetlerin kapsamı-

nı daraltmak, ya da vergi
toplanması çalışmalarını
iyileştirmemiz gerekiyor.
Biz ikincisini tercih ediyoruz” diye belirtti.
Belediye Başkanı, bu
yıl Toplu Konutlarda ve

36’dan Az Daireli Konut
Binalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına
İlişkin Ulusal Programın
uygulanmasına başlanacağını bildirdi. Resmi Murat, “Borovitsa (Çamde-

re), Byal İzvor (Akpınar),
Mleçino (Sütkesiği) ve
Lenişte köylerinde bu tür
binalar mevcut. Bu yerleşim yerlerin muhtarları
Daire Sahipleri Dernekleri
kurup, mahkemeye kayıt
ettirilmesi ve belediyeye
başvurulması girişiminde
bulunmaları gerekir. Daire
sahiplerinin bu programa
katılma kararı olup derneği mahkemeye kayıt
ettirilip Toplu Konutlarda
ve 36’dan Az Daireli Konut Binalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına
İlişkin Ulusal Programına
başvuruda bulunulması
üzere belediye başkanının dikkatine dilekçe formu sunulması şart” diye
ifade etti.
Resmi Murat, muhtarların yerleşim yerlerinde

vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokacak yıkılma tehlikesi olan
perişan halde binalar ve
tesisler hakkında bilgi
vermelerini istedi. “Bu
tür evlerin sahiplerini güvenlik önlemleri almaları
ve onarım yapmaları için
uyaracağız” dedi. Sosyal Yardımlar Ardino İlçe
Müdürü Zülfiye İbramova, muhtarları mevcut yıl
içerisinde ailelere yapılan
sosyal yardımlara ilişkin
yeni gereksinimlerle tanıştırdı. İbramova, yardım
alan ailelerin değişikliğe
ilişkin beyan formu vermeleri için müdürlüğe gelmeleri gerektiği tarihlerin
belirtildiği bir takvimin hazırlandığını kaydetti.
Güner ŞÜKRÜ

Elmalı’da yeni
Lütfi Mestan: "Beni korkutamazlar, bir atraksiyon

dayağa karşı dayanıklıyım"
1. sayfadan devam

temizleme uzmanı olarak” gördüğünü belirten
Mestan, “Noel arifesinde
bir Rus mayına bastım,
emsali olmayan bir savaş
çıktı” ifadesini kullandı.
Bulgaristan-Türkiye
ilişkileri
HÖH başkanı olarak çalışmalarında Türkiye ile
ilişkilerini canlandırmaya
çaba gösterdiğini belirten
Mestan, şöyle devam etti:
“Bulgaristan, Türkiye ile
stratejik anlamda bilinçli
bir ikili ilişkide bulunmalı.
Bu durum seçmenimizin
önünde emir kipi ile alınan görevdir. Türkiye ile
ilişkilerimizde bir sorun
var. Analiz yapanların bir
bölümü çağdaş Türkiye’yi
‘eski Osmanlı hükümdarı olarak’ algılıyor. Oysa
Türkiye stratejik bir ortaktır. Bulgaristan’ın çıkar
sağlayabileceği, Türkiye
ile ilişkilerinde özel bir
stratejiye ihtiyacı var. Siyasi partilerin komşularımızla aktif diyalog içinde
olmalarını öneriyorum.”
Türkiye yanlısı bir siyasetçi olmakla suçlanan
Mestan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile bir, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile
iki görüşme yaptığına ve
bu görüşmelerin içinde
sakıncalı hiçbir şeyi bulunmadığına değindi.
NATO yanlısı siyaseti
savunan bir politika yap-

maya devam edeceğini
açıklayan Mestan, kendisine destek verenlerle
beraber milletvekilliğini bırakmayacağını ifade etti.
Mestan’ın düzenlediği basın toplantısında

HÖH’nin parlamento grubundan istifa eden milletvekillerinden Hüseyin
Hafızov, Şabanali Ahmet,
Aydoğan Ali ve Mariana
Georgieva da hazır bulundu.
HÖH’nin tepkisi
Lütfi Mestan’ın partiden
ihraç edilmesinin ardından HÖH’nin yönetimi
olarak oluşturulan üçlü
kurul üyelerinden Mustafa Karadayı da partide bir
bölünme beklenmediğini
söyledi.
Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada
Mestan dışında istifa
eden 5 milletvekilinin
partinin asli üyeleri olmadığını, HÖH’nin desteği ile
seçilmiş vekiller olduğunu

belirtti.
Partinin birlik ve bütünlüğünün zedelenmeyeceğini diye getiren Karadayı,
“Biz, bu kişilerden sadece
partiden değil, HÖH’ni artık temsil etmedikleri için

milletvekilliğinden de istifa etmelerini bekliyoruz”
diye konuştu.
Partinin gençlik örgütü
de yayınladığı bildiride,
Lütfi Mestan, Hüseyin
Hafızov, Şabanali Ahmet,
Aydoğan Ali, Mariana
Georgieva ve Ventsislav
Kaymakanov’un parlamentodan bir an önce
istifa etmeleri çağrısında
bulundu.
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev de “Bulgaristan, demokrasi, AvrupaAtlantik yanlısı, net esas
ve değerlere sahip bir politika yürütür. Bu veya şu
parti veya liderin tavrına
göre hareket etmez. Net
olan bu prensipleri savunan devlet lideri olarak da

yalnız değilim” demişti.
Mestan’ın HÖH’den ihraç edilmesi
HÖH’nin 19 yıllık üyesi
ve son 3 yılda lideri olan
Lütfi Mestan, parti yönetiminin HÖH’nin onursal
lideri Ahmet Doğan’ın
ikametgahında düzenlediği kapalı oturumda
alınan kararla ihraç
edilmişti.
Doğan, Mestan’ın,
p a r l a m e nto k ü rsüsünden okuduğ u, N ATO’nun ve
Türkiye’nin Rus uçağının düşürülmesine
ilişkin tavrını destekleyen bildirisini “büyük
gaf” olarak nitelemişti.
Doğan’ın konuşmasının ardından Mestan parti liderliği ve
üyeliğinden ihraç edildikten sonra, can güvenliğini sağlamak üzere bir
süre Türkiye’nin Sofya
Büyükelçisi Süleyman
Gökçe’nin ikametgahında kalmıştı. Mestan’ın
partiden dışlanmasının
ardından kendisine destek olan HÖH’nin 5 milletvekili daha partiden istifa
etmişti.
240 üyelik Bulgaristan Parlamentosu’nda
HÖH’nin 36 kişilik grubu,
son istifalarının ardından
30’a düştü. Parlamentoya 38 milletvekili ile giren
HÖH’den daha önce başka gerekçelerle iki milletvekili daha ihraç edilmişti.
Kırcaali Haber

El yapımı elektrikle hareket eden bisiklet ile at arabası arasında bir araç Ardino İlçesi (Eğridere) Yabılkovets
(Elmalı) köyünde yeni bir atraksiyon oldu. Bu eşsiz at
arabası kolaylıkla dik yamaçlara tırmanıyor, aşağı inerken de kendi kendine şarj oluyor.

Aracı icat eden aslen Yabılkovets köyünden 29 yaşındaki mühendis Seyhan Alipaşa. İzmir’de yaşayan
mühendis her bir imkanda köyüne geliyor.
Köy meydanında aracı hareket ettirmek için bölgede
sıradaki tur atmaya çıkan Seyhan’ın babası Aşıkgarip’e
rastladık. Aşıkgarip Mümün gülümseyerek, “Doğa ile iç
içe olmayı, tarihi ve doğa harikası yerleri gezmeyi seviyorum. Havayı kirletmediğimi bilirsem kendimi daha

da iyi hissediyorum” diyor. Oğlunun icat ettiği aracın
turistik atraksiyon olabileceğini düşünüyor.
Son yıllarda Yabılkovets köyü pek çok turist tarafından tercih edilen destinasyon haline geldi. Girişimci
bir işadamı köyde eski okul binasını satın alıp havuzlu
bir otel kompleksine dönüştürdü. Bu yer yerli halkın
yanı sıra bölgeyi ziyaret eden yurt içi ve yurt dışından
turistler tarafından da dinlenmek için tercih ediliyor.
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Sağlık Bakanı Petır Moskov:”Kan bağışı yapmaya
başlarsak, kan ticaretine son verilecek”
NOVA TV’de yayınlanan
“Merhaba Bulgaristan”
programına konuk olan
Sağlık Bakanı Petır Moskov, “Her bir Bulgaristan
vatandaşına aile hekimini
ne zaman ziyaret ederse etsin her ay en az bir
tane hasta sevk formu
verilecek” diyerek, sağlık
sigortası olanlar haklarından yararlanabileceklerine dair kanaat getirdi.
Sağlık Bakanı, “Hastanın, semptomlara dayalı
olarak nasıl bir uzman
hekime sevk edileceğine karar verecek olan
aile hekimidir. Dispanserlerde yapılan hastalık
testleri, Bulgaristan’da
en yaygın kanser hastalıklarıyla ilgili testlerin ücreti Ulusal Sağlık Sigorta
Kasası(NZOK) tarafından
ödenecek” diye belirterek,
gerçekleştirdiği sağlık reformunun sektörde 700800 milyon leva maliyetinde çıkarların yararına
olduğunu kaydetti.

çünkü biz toplum olarak
kan bağışı yapmaya alışık değiliz. Bu kültüre
sahip değiliz” dedi. Bakan, Romanların yaptığı
kan ticaretinin, kan bağışı yapılması gerektiği
duygusunu körelttiğini,
fakat bugün kana ihtiyacı
olan kişinin yerinde yarın
bizim de olabileceğimiz
ihtimalinin unutulmaması
gerektiğine dikkat çekti.
Yine de Bakanlığın kan
ticaretine karşı önlem-

Hekimlere daha yüksek maaş
Bakan, hastanelerde
yoğun bakım ünitelerinde
çalışan hekimlerin maaşları en az 1500 leva,
hemşirelerin ise 900 leva
tutarında olacağını bildirdi. Acil servislerde görevli

uzman hekimlerin de aylık
maaşlarına yüzde 20 oranında zam yapılacak.
Kan bağışı yapmaya
başladığımızda kan ticaretine son verilecek
Moskov, “Roman asıllı
vatandaşların elebaşılık
yaptığı yasa dışı olarak

kan ticareti yapan grupların önü kesilemez” diye
belirtti. Bakanın ifadesine göre bu çirkin ve kabul edilemez duruma tek
çare vatandaşların kan
bağışında bulunmaya
başlamalarıdır. “Bu sorunu çözmeyi üstlenemem,

Kırcaali bölgesinde gıda
yardımı dağıtımına başlandı
Kırcaali Valisi İliya İliev, bölgede ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda
yardımı kampanyasını
başlattı. AB fonlarından En İhtiyacı Olanlara Avrupa Yardım
Fonu tarafından f i nanse edilen program
Bulgar Kızılhaç gönüllüleri tarafından gerçekleştiriliyor. Kırcaali,
Momçilgrad (Mestanlı),
Cebel (Şeyhcuma) ve
Çorbaciysko (Çorbacılar) köyü bölgesinde
geçici bir süreliğine
oluşturulan gıda dağıtım merkezleri hizmete
başladı. Ardino (Eğridere), Çernooçene’de (Yenipazar) ve Kirkovo’da
(Kızılağaç) oluşturulan
dağıtım merkezleri de
hizmete açıldı.
Ay sonuna kadar un,
spagetti, mercimek,
kompostosu ve meyve
reçeli içeren bireysel
gıda paketleri ihtiyaç
sahiplerine dağıtılacak.
Kırcaali İlçesinde 2 binin üzerinde, tüm ilde
ise yaklaşık 7 600 kişiye
gıda yardımı yapılacak.
Bulgar Kızılhaç Örgütü

(BÇK) Kırcaali İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Jana ÇakırovaŞukerska,”Gıda yardımı

yapılan doğal afetlerde
ve meydana gelen acil
durumlarda hasar gören kişi ve aileler de da-

tiyacı olan her insana
bu yardımın ulaşması
önemli, çünkü bu program AB dayanışması

ler hazırladığı anlaşıldı.
Kan bağışı yapılmasına
duyulan ihtiyacın izah
edileceği kampanyadan
başka ülkede mevcut bağış edilen kanın durgunlaşmasına karşı önlemler
de alınacak.
Moskov, “Kana ihtiyaç
duyulmazsa, yani kan
bağışçıları olursa kan ticareti kendiliğinden duracak” dedi.
Kırcaali Haber

Zürfettin Hacıoğlu,
"Bulgaristan'da yaşayan Türkler
Rusya'nın yanında olamaz!"
1. sayfadan devam
lunduğunu ve bunun kendileri için kabul edilemez
olduğunu anlattı.
Hacıoğlu, “650 yıldan bu
yana Bulgaristan’da yaşayan Türk nüfus, Rus yanlılarının yanında olamaz.
Rusya, Türkiye’yi içeriden
karıştırma mesajları verirken, Ahmet Doğan da
Rusya yanlısı açıklamalar yapıyor. Bunu kabul
etmemiz mümkün değil.
Bizler, bu durumun karşısında olduğumuzu belli
etmek için Türkiye’de bazı
toplantılar düzenleyerek,
göçmen dernekler ine
yaşananları aktarıyoruz”
diye konuştu.
Uzun yıllardan bu yana
Ahmet Doğan’a uyarıda
bulunduklarını ancak aynı
masada geniş çaplı bir

görüşme yapılamadığını
belirten Hacıoğlu, şunları
kaydetti:
‘Bu parti olmasa daha
çok kazanım olur muydu
‘ söylentilerinin yükseldiği
şu ortamda, Rusya yanlısı
olduğunu gösteren açıklamaları için Ahmet Doğan’ı
kınıyoruz. Mücadelemiz
ses getirmeye başladı.
Balkanlardan bir sürü
insanı buralara yolladık
ama şimdi Rusya’nın yanında olmamalıyız. Ahmet
Doğan, partiyi kendi malı
gibi kullanmaktan vazgeçmeli. Rusya yanlısı Ahmet
Doğan’ın onursal başkanlığının da alınmasını istiyoruz.”
Zürfettin Hacıoğlu, daha
sonra göçmen derneklerinin temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
Kırcaali Haber

Para aklama şebekesi
çökertildi
Plovdiv’de bankalardan nakit olarak
milyonlarca avro çe-

almaya hak sahiplerine
ilişkin listeler Sosyal
Yardımlar Ajansı tarafından sağlandı” diye
belirtti. Bu listelere geçen kış mevsiminde
ısıtma yardımı alanların
yanı sıra Sosyal Yardımlar Kanunu kapsamında bir kereye mahsus olarak para yardımı

hil edilmiş durumdalar.
Vali, “Gıda yardımı
kampanyası son derece önemli, yararlı ve
zamanında yapılıyor.
Sosyal yönden zayıf
olan kişilerin büyük sayıda olmasına rağmen
bu kampanyadan daha
fazla insanın yararlanmasını umuyorum. İh-

ve ihtiyaç sahiplerine
yardım edilmesine dair
bir örnektir” diye yorum
yaptı.
İhtiyaç sahiplerine
gıda ürünleri içeren
gıda paketlerinin sağlanılmasına ilişkin proje
yaklaşık 4,8 milyon levaya mal oluyor.
Kırcaali Haber

ken bir suç şebekesi
çöker tildi. Böylece
Bulgaristan’da geniş
çapta para aklama
şebekesi ortaya çıktı.
Değişik bankalardan
2 milyon avrodan faz-

la para çekildi. Paralar yurtdışında Bulgar
ticaret şirketlerinin
hesaplarına
ak tarılmış.
Bu şirketler
ise paraların
aktarılmasından sayılı gün önce
kaydedilmişlerdir.
AB’nden
ortak gizli servislerin
desteği ile daha 5 milyon avronun bankalardan çekilmesi engellenmiştir. 9 kişi göz
altına alındı.
Kırcaali Haber
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Hasta bir kızın tedavisi için 7730 leva yardım toplandı
Noel vesilesiyle geleneksel olarak Ardino'da
(Eğridere) düzenlenen
yardım kampanyası kapsamında ilçede hasta bir
kızın tedavisine destek
için 7730 leva toplandı.
Kampanyanın himayesi
altında elde edilen geliri
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat kızın babasına teslim etti. Yapılan
görüşmede kampanyanın Girişim Komitesinden
Zülfiye İbramova, Antoniya Topçieva ve Svetla
Semercieva da hazır bulundu.
Hastan kıza acil şifalar
dileyen Resmi Murat, “Şu
ana kadar gerçekleştirdiklerimizden en başarılısı bu oldu. Topladığımız
yardım parası kızınızın tedavisine destek olmasını
umuyorum” diye paylaştı.

için duyarlılık gösterdi.
Kampanyayı Byal İzvor
(Akpınar) Hristo Smirnenski Lisesi, Padina
(Makmulu) Sveti Sveti
Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu, Ardino Slıntse
Anaokulu, Ardino Polis

İlçe Müdürlüğü, Ardino
Devlet Orman İşletme
Müdürlüğü, Byal izvor
Rodopçanka Şirketi, başka firma ve vatandaşlar
destekledi.
Kırcaali Haber

Kırcaali’de trafik kazalarında
iki kişi hayatını kaybetti
Belediye Başkanı, gelenek haline getirilen hayırseverlik girişimini destekleyen tüm hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini

iletti.
Kızın ailesi tarafından da
tüm bağışçılara teşekkürler sunuldu.
İlçe sınırları dahilinde

pek çok vatandaş, şirket,
Ardino Meclis Üyeleri,
Belediye görevlileri ve
köy muhtarları genç kızın
sağlık sorunu çözülmesi

Kırcaali’de meydana gelen trafik kazalarında iki kişi
24 saatten az bir zaman içerisinde hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Bölge Basın Bürosu’ndan yapılan
açıklamaya göre Vızrojdentsi semti Hristo Botev Bulvarında Renault marka otomobil süren 39 yaşındaki
M.S. yüksek hız yaparak, yaya geçidini kullanarak kar-

Ardino Camisi’nin onarımı bitmek üzere
Ardino’daki (Eğridere)
caminin onarımı bitmek
üzere. Betonarme elemanlarla güçlendirilen
taşıyıcı kolonlar şekillendirip, ahşap kaplama
yapıldı.
Geçen yıl, Mart ayında
yaşanan kar felaketinde
caminin kolonları oldukça
hasar gördü.
Taşıyıcı kolonların onarımı için gerekli finansmanlar Başmüftülük tarafından sağlandı. Zemin
onarım çalışmaları ise
Bursa’da yaşayan 79 yaşındaki Şahin Yılmaz tarafından Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Aydın
Yılmaz’ın desteğiyle finanse edildi.
Yerli Müslümanların rivayetlerine göre Ardino
Camisi 300 yıl önce inşa
edilmiştir ve iki minaresi

şı tarafa geçmeye çalışan 66 yaşında bir erkeğe çarptı.
Vücudunda kırıklar oluşan kişi kaldırıldığı Kırcaali
hastanesinde daha sonra vefat ettiği açıklandı. Kırcaali
emniyet görevlilerinin olay yerinde yaptığı incelemelerden sonra soruşturma açılıp, bir kişinin ölümüne sebep
olan sürücü gözaltına alındı.
Olaydan birkaç saatine aynı Bulvarda bir trafik kazası daha meydana geldiği 22 yaşındaki S.F.’nin sürdüğü
Volkswagen marka otomobilin beton direğe çarpması
sonucunda araçta bulunan 30 yaşında biri hayatını yitirdi. Sürücü ve araçtaki 29 yaşındaki başka bir yolcu
da ağır yaralandı.

olan ildeki iki camiden
biridir. Caminin eski minaresi 21 metre yüksekliğinde, 2004 yılında inşa
edilen ikinci minaresi ise
25 metre yüksekliğinde-

dir. Caminin ana giriş kapısının üst başında bulunan Türkçe ve Arapça iki
yazıda caminin tarihine
dair bilgi verilmektedir.
Yazılardan anlaşılıyor ki,

caminin ilk restorasyonu
Hicri takvime göre 1211
yılına denk gelen 1790
yılında yapıldığını öğreniyoruz.
Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan tarım için AB
kaynaklarının %99’unu kullandı
‘Tarım’ Fonu Müdürü
Rumen Porojanov 2015
yılında Avrupa’nın tarım
için verdiği paraların
%99’unu ülkemizin kullandığını bildirdi. 2007
yılından beri şu ana
kadar tarım alanına 4,5
Avro’dan fazla para girdi. Sadece 2015 senesinde çiftçilere yaklaşık 1 milyar 750 milyon
Avro verildi.

Hesap verilirken, kaybedilen Avrupa para-

larının beklentilerden
daha az olup 12 milyon

Avro değerinde olduğu
açıklandı.
Porojanov bundan
sonraki program dönemi için Tarım Fonu’nun,
Avrupa’dan gelen paraların daha fazla kişiye
ve daha fazla fayda için
başvurulan projeleri
çok daha titiz bir şekilde değerlendireceğini
söyledi.
Kırcaali Haber

Hasan Azis: “Trafikte
insanların hayatını
koruyalım!”
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, 39
yaşında bir sürücünün, torunuyla birlikte olan 66
yaşında bir vatandaşa yaya geçidinde çarpması
sonucunda ölümüne sebep olduğu “Vızrojdentsi” semtinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili
şunları ifade etti:
“Trafik kazası kurbanının ailesi ve yakınlarına
başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bir küçük çocuğun gözleri önünde bir insanın canına kıymak
sadece suç olmakla kalmayıp, kabalık, zulüm
ve sorumsuzluk gösterisidir. Böyle davrananlar
ölünceye kadar alnında kara bir leke olmasına
ve başka birinin hayatına son verilmesine sebep
oluyor. Bir oğul, baba, vatandaş ve Belediye Başkanı olarak bu tür ölüme sebep olan trafik kazası
yaratanlara karşı hep birlikte mücadele etmeye
davet ediyorum. Yaya geçitlerini ölüm yerleri için
değil, vatandaşların can güvenliğinin korunması
için oluşturuyoruz. Bugün trafik kazası kurbanı
olan Kırcaali İlçesi sakinin ailesine kapım açıktır.
Araç sürücüleri dikkatli olun! Trafikte sizden
başka yayalar da var! Bugüne kadar yollarda hayatını kaybeden ve yaralananlar da yalnız değil!
Yollarda bu ölümcül savaşı durduralım!”

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Bulgaristan'da yaşanan son durumlar
hakkında Bal-Göç'ün kurumsal görüşleri
Derneğimiz, tüzük ve misyonu
ile yenilenen vizyonuna göre
çok çeşitli faaliyetler yürütmektedir.
Bir süredir çeşitli aşamaları
planlanan, AGORA Platformu
(Bulgaristan) ve BAL-GÖÇ (Türkiye) arasında yürütülen “İnsan
hakları, ayrımcılıkla mücadele,
eşitlik ve kültürler arası diyalog”
ana temalı projenin tanıtım ve
açılış toplantısı da en son faaliyetlerimizden bir tanesi oldu.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen
projenin Bursa’da gerçekleşen
açılış toplantısına Bursa Büyükşehir, Nilüfer, Osmangazi,
Yıldırım belediyeleri başkan
vekilleri, İl Dernekler Müdürü,
Yıldırım Kaymakamlığı AB proje sorulusu, Yıldırım İlçesi Kadın
ve Aile Hizmetleri Müdürü ve bir
çok kurum ve kuruluş yetkilileri
katıldılar.
Bursa ili ve dışından çok sayıda STK temsilcisi ve üyelerinin
yanı sıra medya mensupları da
toplantıya büyük ilgi gösterdiler.
Toplantıya katılan STK temsilcileri ile daha sonra ayrı ayrı
görüşmeler gerçekleştirildi.
Proje tanıtımına katılan Sivil
Toplum Kuruluşlarından bir tanesi olan Bul-Türk ile de bu kapsamda bir toplantı yapıldı.
Toplantının başında Bul-Türk
Başkanı Sayın Rafet Ulutürk
derneklerinin kuruluş amacı ve
faaliyetleri hakkında tarafımıza
bilgiler verdikten sonra BalGöç’ü yakından tanıdıklarını
ve çalışmalarını takip ettiklerini
vurguladı.
Bu görüşme esnasında son
zamanlarda Bulgaristan’da
HÖH partisinde yaşanan gelişmelerde gündeme geldi.
Bizler, yani BAL- GÖÇ ve
B.G.F. olarak gelişmeleri büyük

bir kaygı ile izlediğimizi vurguladık.
Bal-Göç ve BGF Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan, bu
konuda kurumsal görüşlerini
görsel-sözel-yazılı medya ile

mette tavır aldık. Bulgaristan’da
Bulgar, Türk, Pomak, Roman o
topraklarda yaşayan herkesin
kardeşlik, hoşgörü ve barış
içinde yaşaması için faaliyetlerde bulunduk. Ayrımcılığa karşı

resmi web sitesi ve Facebook sayfalarından belirttiklerini;
kamu yararına bir kurum olarak
bu bilinçle hareket ettiklerini
özellikle vurguladı.
Bulgaristan siyasetinde yaşanan bu ani ve kaygı verici
gelişmenin doğurduğu belirsiz
ortamında amaçlarının; oluşan
krizin faturasının Bulgaristan
Türklerine ödetilmesine karşı
çıkmak olduğunu söyleyip, Türkiye üzerinden iç siyaset yapılmasını da şiddetle kınadıklarını
sözlerine ekledi.
Bu paylaşım vesilesiyle Genel
Başkanımız Yüksel Özkan’ın şu
görüşlerini de sizlere iletmek isteriz:
“Bu güne kadar BAL-GÖÇ
olarak hep birlik ve beraberlik
ruhu içinde davrandık. Birlik ve
beraberlik adına yapılması gerekenleri yaptık ve hep bu istika-

çıktık, eşitsizlik ve haksızlıklarla
mücadele ettik.
HÖH içinde yaşanan son gelişmeleri kaygı verici ve anti-demokratik olarak nitelendiriyoruz.
STK’larda olduğu gibi siyasi
partilerde de, Genel kurullar
tüm kişi ve kurulların üzerindedir; genel kurulda seçimle gelen, yine bir genel kurul ile ve
seçimle gider. Meşru ve demokratik olan budur.
Olayları değerlendirirken bugüne kadar hep kurumsal bir
bakış içinde olduk, kişiler üzerinden bir davranış ve yaklaşımda hiç bulunmadık.
Yaklaşık 100 bine yakın üyesi bulunan Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu(B.G.F; Bursa
BAL-GÖÇ, İzmir BAL-GÖÇ,
Yalova BAL-GÖÇ, İzmit BALTÜRK, İstanbul Balkanlılar

Dernekleri) olarak ta ortak ve
kurumsal görüşümüz aynı istikamettedir.
Bu duruşumuzu kamuoyu ile
görsel ve yazılı basın vasıtasıyla zaten daha önce de paylaştık.
Bu güne kadar amacımız her zaman yapıcı
olmaktı ve bundan
sonra da öyle olacağız.
Bu kapsamda öncü
bir federasyona mensup derneklerden bir
tanesi olarak her ortamda tüm medya ve
STK’lar ile de görüşlerimizi paylaşıyoruz.
Daha önce de bizi
ziyaret eden ve bizim
ziyaret ettiğimiz herkesle kurumsal görüşlerimizi paylaştığımız
gibi, en son ziyaretimize gelen Bul-Türk
Derneği Başkanı ve
Yöneticileriyle de bu
görüşlerimizi paylaştık.
Biz olaylara, anlık veya günlük
olarak değişen şartlara göre değil, 30 yılı aşan kurumsal kimliğimizin verdiği sorumluluğa ve
yüklendiğimiz misyona uygun
bir biçimde yaklaşırız.
Balkanların ve yurdumuzun bir
refah ve barış iklimi içinde var
olması ve bu iklimde yaşayan
herkesin “insan hakları çerçevesinde, kardeşçe bir arada
yaşaması” idealine göre faaliyet
gösteririz.
Biz bu idealler ve insanımıza
hizmet dışında bir beklenti veya
hesap içinde hiç olmadık, olmayız.
Bulgaristan medyasındaki tüm
yazıları da günlük olarak izliyoruz ve çıkan bazı yazıların, yürütülen karalama kampanyalarının; Bulgaristan’daki mevcut

toplumsal barışa zarar verebileceği endişelerini taşıyoruz.
Kişilerin siyasi gelecekleri için
halkların geleceklerinin ve birlikte yaşama idealinin tehlikeye
atılıyor olması büyük bir sorumsuzluktur.
Bu nedenle herkesi sağduyulu
olmaya; kişisel ve siyasi çıkarları için mevcut toplumsal barışı
riske atmaktan çekinmeyenlere
karşı uyanık olmaya çağırıyoruz.
Bulgaristan’daki herkesin ve
bu kapsamda orada yaşayan
Türklerin de barış ve huzur
içinde yaşaması ideali, her türlü
kişisel gelecek kaygısının üzerindedir.
Biz inanıyoruz ki; bütün bu sürecin sonunda kişisel gelecek
kaygılarıyla hareket edenler değil; eşit biçimde ve barış içinde,
birlikte bir gelecek kurmak idealine inananlar kazanacak.
Bulgaristan demokrasisi kazanacak. Bulgaristan Türkleri
kazanacak.
Bulgaristan’da yaşayan ve
Bulgaristan Cumhuriyeti halkını oluşturan herkes kazanacak.
Çünkü demokrasilerde son
sözü halk söyler.
Bu süreçte yapılan şahsi yorumlar ve farklı yaklaşımlar derneğimizi kesinlikle bağlamaz.
Biz kurumsal görüşlerimizi resmi web sitemiz, Facebook sayfamız üzerinden paylaşıyoruz
ve ben de yetkili kurullarımızın
verdiği yetki doğrultusunda kurumsal görüşlerimizi medyada dillendiriyorum. Bu konuda
yetkili kurullarımız, kurumsal
görüşlerimizi açıklama yetkisini
tarafıma vermiş olup, ben de bu
yetki ve sorumluluğun gereğini
yerine getiriyorum.”
Kırcaali Haber
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