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Dr. Mustafa Hacı, Yeniden Başmüftü Seçildi

24 Ocak 2016 tarihinde Sofya 
Milli Kültür Sarayı’nda gerçekle-
şen Ulusal Müslüman Konferan-
sında Bulgaristan Müslümanla-
rı, Dr. Mustafa Hacı’yı yeniden 
Başmüftü seçtiler. Yaklaşık 1 
milyon Bulgaristan Müslümanını 
temsil eden ülke çapından 976 
delege oybirliği ile Dr. Hacı’yı 
Başmüftü seçtiler.

Geçici olarak Yüksek İslam 
Şura Başkanı görevinde bulu-
nan Vedat Ahmet, delegeler ta-
rafından oybirliğiyle desteklene-
rek, Yüksek İslam Şura Başkanı 
seçildi.

Forumda hazır bulunan konuk-
lar arasında Türkiye’nin Sofya 

Büyükelçisi Süleyman Gökçe, 
Balkan ülkelerdeki Müslüman 
toplumların temsilcileri, Bulgar 
Ortodoks Kilisesi temsilcile-
ri vardı. Konferansta Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Eşbaşkanı Mustafa Karadayı, 
HÖH Başkan Yardımcısı ve 
Meclis Başkan Yardımcısı Ali-
osman İmamov, HÖH Merkez 
Yürütme Kurulu Üyesi Ünal Lüt-
fi, Avrupa Parlamentosu Millet-
vekilleri İlhan Küçük ve Necmi 
Ali ve HÖH Milletvekili Ahmet 
Ahmedov da hazır bulundular. 
Konuklar arasında HÖH’ten ih-
raç edilen Eski Genel Başkan 
Lütfi Mestan ve onunla birlikte 

partiden ayrılan Milletvekilleri 
Hüseyin Hafızov, Aydoğan Ali 
ve Şabanali Ahmet de hazır bu-
lundular. 

Konferansın gündeminde yer 
alan konular arasında merkez 
yönetim organları seçiminden 
başka Başmüftü Dr. Musta-
fa Hacı ve Yüksek İslam Şura 
Başkanı Vedat Ahmet’in önceki 
beş yıllık döneme ilişkin faaliyet 
raporlarını tanıtmaları, ülkedeki 
vakıf malları ile ilgili davalar ve 
Başmüftülük kurumunun tüzü-
ğünde bazı değişiklikler yapıl-
ması vardı.

Konferansın başında tüm se-
lamlama konuşmalarında önem-

li bir konu olan küresel terör teh-
likesi ve İslam’ın üzerine düşür-
düğü gölgeye değinildi. Yüksek 
İslam Enstitüsü Eski Rektörü 
Dr. İsmail Cambazov, “Terör 
örgütleri İslam dininin adına 
silinmeyecek lekeler sürdüler. 
Radikal İslamcıların verdiği dini 
mesajlarda Kur’an-ı Kerim esas 

alınmamaktadır, onlar İslam uy-
garlığını tahrip ediyor ve Yüce 
Allah’a ve O’nun kulu ve Elçisi 
Hz. Muhammed’e (SAV) olan 
inancı kötülüyorlar” dedi. 

Dr.Cambazov, Bulgaristan’da 
müftülüklerin ve her bir Müs-
lümanın otantik İslam’dan bu 

T.C. Filibe Başkonsolosu 
Sayın Alper Aktaş, Ankara’da 

Yeni Göreve Başlıyor 
2014 Eylül ayından bu yana 

T. C. Filibe Başkonsolosu ola-
rak görev yapan Sayın Alper 
Aktaş’ın Cumhurbaşkanlığı Dı-
şişleri Başdanışmanlığında gö-
revlendirildiği öğrenilmiştir.

Bu önemli göreve atanması 
ve aldığı terfi nedeniyle Sayın 
Başkonsolosu Kırcaali Haber 
Gazetesi ailesi olarak tebrik edi-
yoruz, yeni görevinde başarılar 
diliyoruz. 

Alper Aktaş’ın özgeçmişi: 
1979 İzmir doğumludur. Evli ve 

bir çocuk sahibidir.
İngilizce, Fransızca ve İtalyan-

ca bilmektedir.
2001 yılında Orta Doğu Tek-

nik Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümünden mezun ol-
muştur.

2001-Dışişleri Bakanlığında 
görevine başlamıştır.

2001-2005- Dışişleri Bakan-
lığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel 

Müdür Yardımcılığı ile Genel ve 
İkili Ekonomik İşler Genel Mü-
dür Yardımcılığı’nda Aday Mes-
lek Memuru ve III. Katip olarak 
görev yapmıştır.

2005-2007-Bağdad Büyükel-

çiliğinde III. Katip olarak görev 
yapmıştır.

2007-2010- Paris Büyükelçi-
liğinde II. Katip olarak görev 
yapmıştır.

2 0 1 0 - N AT O  S a v u n m a 
Koleji’nde (İtalya) Başkatip ola-
rak görev yapmıştır.

2010-2012- Dışişleri Bakan-
lığı Irak ile İlişkiler Genel Mü-
dür Yardımcılığında Başkatip 
ve Şube Müdürü olarak görev 
yapmıştır.

2012-2014-Londra Büyükelçi-
liğinde Müsteşar olarak görev 
yapmıştır.

11 Eylül 2014 tarihinden itiba-
ren T.C. Filibe Başkonsolosu 
olarak görev yapmaktadır.

                      Kırcaali Haber

Vedat Ahmet, Oybirliğiyle Yüksek İslam Şura Başkanı Seçildi
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Tarihte bu hafta: 18-24 Ocak
18 Ocak 1927: 
A m e r i k a n  S e n a -

tosu,  Lozan Barış 
Antlaşması’nın onay-

lanmasını 34'e karşı 50 
oyla ret etti. Böylece 
Amerika, Lozan Barış 
Antlaşması’nın varlığını 
kabul etmemiş oldu.
18 Ocak 1985:
İ s l i m y e ’n i n  y a n i 

Sliven’in Alvanlar kö-
yünde isim değişikliğini 
uygulamak için tank ve 
komando birliklerince 
gerçekleştirilen operas-
yona karşı gerçekleşti-

rilen direnişte ölümler 
meydana geldi.
20 Ocak 1869: 
Paris Konferansında 

Girit sorunu ile ilgili yeni 
düzenlemeler kabul 
edildi. İngiltere’nin iste-
ği doğrultusunda adada 
statükonun korunması-
na karar verildi. Aslında 
bu, sorunu çözmekten 
çok çıkmaza sokan, 
Osmanlı Devleti’nin eli-
ni ayağını bağlayan bir 
karardı. Bundan sonra 
adanın resmi sahibi 
Osmanlı Devleti, f iili 

sahibi ise Rum çeteler 
ve onları destekleyen 
dönemin büyük güçleri 
olacaktır.

20 Ocak 1878: 
Edirne işgal edildi. 

Edirne’yi ele geçiren 
Rus orduları böylece 
başkent İstanbul ile 
arasındaki en önemli 
engelden de kurtulmuş 
oldu. İşgalle birlikte 
yerinden yurdundan 
edilenlerin sayısına on 
binler daha eklendi.
21 Ocak 1972:
Batı Trakya’da Türk 

eğitimine büyük darbe. 
Atina, okul encümenle-
rinin yetkilerini ortadan 
kaldıran 1109 sayılı ka-
nun hükmünde kararna-
meyi yürürlüğe koydu. 
Kararnameyle “Türk 
okulu” ismi “azınlık oku-
lu” şeklinde değiştirildi. 
Böylece okullar üzerin-
deki kontrol azınlığın 
elinden alınmış oldu.
22 Ocak 1985:
İsim değişikliği protes-

to edildi. Bulgaristan’da 
Türklere yönelik yaşa-
nan zorla isim değiştir-
me uygulaması ve yapı-
lan baskılar Türkiye’de 
bulunan yakınları tara-
fından protesto edildi. 
Protestocular konuya 
dikkat çekmek için Bir-
leşmiş Milletler ve Cum-
hurbaşkanı nezdinde 
girişimde bulundu.
22 Ocak 1993: 
Savaş içinde savaş. 

Hır vat istan ordusu 
Krayina bölgesindeki 
Sırplara karşı harekete 
geçti. Aynı dönemde 
Bosna-Hersek’te Boş-
naklara yönelik Hırvat 
saldırıları da şiddetlen-
di. Böylece daha önce 
Sırplara karşı or tak 

mücadele eden Boşnak 
ve Bosnalı Hırvatlar da 
kendi aralarında savaş-
maya başlamış oldu.
23 Ocak 2001:
Batı Trakya’da müftü-

lük kurumuna müdaha-
le. Atina, görev süresi 
Nisan 2001’de bitecek 
olan atanmış Gümül-
cine Müftüsü Cemali 
Meço’nun görev süre-
sini 2010 yılına kadar 
uzatma kararı aldı. 
Oysa Lozan Antlaşması 

hükümlerine göre müf-
tünün, Türk Azınlığın 
yaptığı seçimle belir-
lenmesi gerekmekteydi.
24 Ocak 1822:
İsyancılara darbe. Os-

manlı Ordusu, Yunan 
isyancılarla işbirliği ya-

pan ve Babı Ali’ye karşı 
ayaklanan Tepedelenli 
Ali Paşa ve kuvvetleri-
ne karşı harekete geçti. 
Meydana gelen çatış-
malar sonucu isyancılar 
yok edildi.
24 Ocak 1937:
Sofya ve Belgrad 

arasında yakınlaşma. 
Bulgaristan ile Yugos-
lavya "ebedi" dostluk 
antlaşması imzaladı. 
Fakat ebedi kavramına 
Sofya’nın yüklediği an-

lam farklıdır. O kadar ki, 
Bulgaristan İkinci Dün-
ya Savaşı’nda bu ülke-
nin bir bölümünü işgal 
etmiş ve kendi toprak-
larına katmıştır.
       

Metin EDİRNELİ

Başkan Sebihan Mehmet: ”Kasabada 
böyle bir felaket yaşandığı bilinmiyor”

Krumovgrad (Koşuka-
vak) Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet, geçen  
pazar günü yaşanan sel 
felaketini şöyle anlattı: 
”Krumovgrad’da yaşa-
dığımdan beri ilk defa 
Krumovitsa (Burgas) 
çayının böyle taşma-
sına tanık oldum. Yerli 
halk bu kadar sel aktı-
ğına şahit olmadıklarını 

söylüyor. Kasaba alçak 
bir yerde bulunuyor ve 
tam burada üç ırmak 
birleşiyor, Tokaçka (To-
kacık) ve Elbasandere 
yönüne doğru genişli-
yor. Yağmur daha cuma 
günü yağmaya başladı. 
Cumartesi günü saat 
6.30 civarında yatağının 
sol kesiminde taşması-
na bir karış mesafe kal-
mıştı. Hastane tarafında 
taşkın sular çay boyun-
daki bütün tarlaları bastı. 
Drujba semtinde durum 
en kötüydü. Burada su 
seviyesi evlerin önüne 

park edilmiş otomobil-
lerin aynalarına kadar 
ulaştı. Şu anda durum 
kontrol altına alındı, bi-

riken sular 
aktı git t i. 
Pazar ak-
şamı geç 
saat lerde 
s e m t t e 
e l e k t r i k 
iletim sis-
t e m i n d e 
o l u ş a n 
arızalar gi-
derildi ve 
evlere tek-

rar elektrik temin edildi. 
Evlerin bodrum katları 
temizlendi ve hayat nor-
mal akışına dönmeye 
başladı. 
Afet su bentlerini 

olumsuz etkiledi
En önemli su bendi 

yıkıldı ve kasabanın 
pompa istasyonu hasar 
gördü. Elektrik jeneratö-
rü sağladık, en geç salı 
günü öğleye kadar pom-
paların normal işlevleri-
ni görmeye başlamasını 
bekliyorum. Elbasande-
re çevresindeki tarlalara 

yakın su bentleri yıkıldı. 
O yerde her şey su al-
tında kaldı. Sağ kıyıda 
Guliyka (Nevsesipahiler) 
köyü tarafında mevcut 
pompa istasyonu yanın-
daki bendin bir kısmını 
da su götürdü. Krumovit-
sa çayındaki su bentleri 
30-40 yıl önce inşa edil-
miştir. Pompa istasyo-
nunu su altında bırakan 
en yenisi ise geçen asrın 
90’lı yıllarda yapıldı. 
Yoğun yağmurlar bir-

çok heyelanı da aktif-
leştirdi
Şu anda Limets köyüne 

giden yoldaki heyelan en 
kötü durumda. Pazar gü-
nünden itibaren yolların 
bakımını yapan firmalar 
yolda onarım çalışmaları 
yapıyor. Birkaç saate ka-
dar yolun trafiğe açılma-
sını bekliyorum. Birkaç 
yerde Krumovgrad’a ya-
kın eski dağ evine uza-
nan yolda da hasarlar 
var. Ulusal karayolu ağı 
dahilindeki Avren-Çer-
niçevo (Dutlu) yolunda 
da heyelanlar meydana 
geldi. Bu yolda Karayol-

ları Kırcaali İl Müdürlüğü 
tarafından çalışmalar 
gerçekleştiriliyor.
Birçok su boruları 

patladı. Bazı yollar ve 
köprüler ulaşılabilir hal-
de değil, parmaklıkları 
da düştü. Hasar gören 
köylerde öğrencileri ve 
yolcuları taşımak için 
kullanılacak başka çevre 
yolları arıyoruz. Tokaçka 

köyünde okulun bir isti-
nat duvarı yıkıldı. 
Tehl ike potansiyel i 

olan baraj gölleri sürek-

li gözetim altında, fakat 
şimdilik her şey kontrol 
altında bulunuyor. Bütün 
bu durumda en sevindi-
rici olan bir şey, ne bir 
insan, ne de bir hayva-
nın doğal afet kurbanı 
olmamasıdır. 

Şu anda mali kay-
nakların nasıl sağlana-
cağını veya zorlukları 
düşünüyoruz, çünkü 
hepimiz elimizi, kolu-
muzu sıvamış çalışıyo-
ruz. Biz acil onarımların 
gerçekleştirilmesi için 
tüm önlemleri alacağız. 
Daha sonra masrafla-
rın karşılanması için 
Bakanlıklar Arası Acil 
Durum ve Afetler Ko-
misyonuna başvuruda 
bulunacağız. 
Kırcaali Valisini ha-

berdar ettik ve kendileri 
su bentlerinin yeniden 
kurulması yönünde ça-
lışılacağına dair bize 
kanaat getirdi. Elimizde 
mevcut tüm ağır iş ma-
kinalar şu anda kullanı-
lıyor. Onları taş atıkları 
bulunan Golyama Çin-
ka (Yağbasan) köyüne 
yakın taş kırma ocağına 
yönlendirdik. Bir kepçe 
lazım olmayan taş par-
çalarını kırıyor ve daha 
sağlam temeller inşa 
etmek için su bentleri 
yapımında kullanıyoruz. 
Durum kontrol altına 

alındı, bu konuda ku-
rumlarla işbirliği içeri-
sinde çalışıyoruz.
Şimdi Krumovitsa ça-

yının suları sakin akı-
yor.                         KH
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“Hümanizm, Vazife, Hayat Yolu” isimli kitabın tanıtımı yapıldı
Bulgar Kızılhaç (BÇK) 

Kırcaali Örgütü’nün 100.
kuruluş yılı ve Kızıl-
haç Ardino (Eğridere) 
Örgütü’nün 80.kuruluş yıl-
dönümüne ithafen Ardino 
Meclis Salonunda düzen-
lenen “Hümanizm, Vazife, 
Hayat Yolu” isimli kitabın 
tanıtımı kamuoyundan bü-
yük ilgi gördü. Organizas-
yon Kızılhaç Ardino İlçe 
Teşkilatı ve Ardino Kültür 
Mirasını Koruma Toplum 
Konseyinin ev sahipliğin-
de gerçekleşti. 

Kitap tanıtımı etkinliğini 
Kırcaali Dr. Atanas Da-
fovski Hastanesi Müdürü 
ve Bulgar Kızılhaç Kırca-
ali İl Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Dr. Todor Çerke-
zov, Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murat, Yerel 
Meclis Başkanı Sezgin 
Bayramov ve BÇK Kırca-
ali İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Jana Çakırova-
Şukerska şereflendirdiler. 
Tanıtımda ayrıca eski Kı-
zılhaç Ardino İlçe Koordi-
nasyon Kurulu Başkanları 
ve geçen asrın 80’li yılla-
rında Ardino hastanesi-
nin başhekimleri Dr. Vera 
Pojarlieva ve Dr. İvan 
Çepişev, toplumun önde 
gelenleri, sağlık uzman-
ları, BÇK örgütünün eski 
ve mevcut gönüllüleri, çok 
sayıda vatandaş hazır bu-
lundu. 

Kitabı hazırlayan Dr. 
Çerkezov, Jana Çakıro-
va-Şukerska ve Selahidin 

Karabaşev, Kırcaali ilinde 
ve Ardino’da BÇK örgütü-
nün tarihini tanıtmada iki 
yaklaşım sunmuşlardır. 
Kitabın birinci bölümünde 
örgütün yaşamını, geçen 
asırda gerçekleştirdiği 
temel görevleri ve Kırca-
ali bölgesinde sayelerinde 
bu görevleri yerine geti-
rebildiği kişileri kronoloji-
siyle izlemek için ilk defa 
sistematik bir çaba sarf 
etmişlerdir. İkinci bölümde 
ise iyilik yapmayı yaşama 
amacına dönüştüren Ardi-
noluların ve Ardinolulara 
dair hatıralar canlandırıl-
mıştır. 

Vasil Levski Lisesi11. ve 
12. sınıflarından Sonya ve 
Elif’in duygusal başlangıç 
yaptığı etkinlikte Selahidin 
Karabaşev, “Hümanizm, 

Vazife, Hayat Yolu” isimli 
kitabı yaratma hikayesini 
slayt gösterimi eşliğinde 
tanıttı. 

Mehmet Gülestanov, 
Mercan Kasimova-Civani 
ve Sıbi Uzunov, Bulgar Kı-
zılhaç örgütünün son de-
rece asil insan sever mis-
yonu olan bir sivil toplum 
teşkilatının faaliyetçilerine 
ithaf edilen bu etkinliğe 
katılmaktan memnuniyet 
duyduklarını ifade ederek, 
kitabın ilgiyle okunacağı-
na kanaat getirdiler. 

Dr. Todor Çerkezov, “Bu 
akşam burada bulunmak-
tan büyük memnuniyet 
duyuyorum. Çünkü etkin-
lik sadece bir kitap tanıtı-
mından ibaret değil. Böl-
genin gelişimi için büyük 
fedakârlıklarda bulunan 

ve günümüzde zorluklara 
rağmen burada yaşama-
ya ve çalışmaya devam 
eden nesillerin buluşma-
sıdır. Ve onlar her şeye 
rağmen atalarının apos-
tolik misyonunu devam 
ettiriyorlar. Bu kuruluş 
yıldönümün onlara gere-
ken önemi göstermemiz 
ve fedakârlıklarının kar-
şısında saygıyla eğilme-
miz için bir vesile olduğu 
kanısındayım” dedi. Dr. 
Çerkezov, BÇK örgütünün 
faaliyeti ve insani yardım 
teşkilatının ilkelerinin pe-
kiştirilmesi konusunda 
verdiği destek için bele-
diye yönetimine teşekkür 
etti. 

Kitabı hazırlayan ekibin 
bir parçası olmasından 
son derece mutluluk duy-

duğunu ifade etti. He-
yecanını gizleyemeyen 
Şukerska, “Biz üçümüz 
sadece kitabı hazırlayan-
larız, çünkü bu örgütün 
kuruluş yıldönümüne ithaf 
edilen kitabın yazarları ve 
kahramanları bizim yüz-
lerce ve binlerce öncüle-
rimiz ve onların varisle-
ridir. Sizler de onlardan 
birilerisiniz. Onların insani 
yardım faaliyetinin varlığı-
nı sürdürmesi, bugün bize 
de güç kaynağı olması ve 
gelecekte Kızılhaç örgü-
tünün genç gönüllüleri 
sayesinde devam etme-
si için bu kitapla onların 
yaptıklarıyla ilgili tarihi 
hafızayı korumak istedik” 
diye paylaştı. 

Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murat, kitabı 
hazırlayan ekibe teşekkür 
ederek, insan severliğin, 
yardım etmenin ve iyilik 
yapmanın bir övgüsü ni-
teliği taşıdığını kaydetti. 

Belediye Başkanı, geçen 
yıllarda kendi serbest za-
manından ayırarak bu ha-
yırseverlik fikrini gerçek-
leştirmek için çalışanlara 
teşekkür etti. Resmi Mu-
rat, “Bugün bir Belediye 
Başkanı olarak bu fikri ya-
şatmaya çaba gösteriyo-
rum. BÇK ile sıkı işbirliği 
içerisinde her yıl onlarca 
ve yüzlerce hemşerileri-
mize gerek kendi kaynak-
larımız, gerekse Avrupa 
Birliği’nin müdahale stok-
ları sayesinde yardımda 
bulunmayı başarıyoruz” 
diye vurguladı. 

Bulgar Kızılhaç Kırcaali 
İl Teşkilatı’nın büyük bir 
temsil heyetinin kitap ta-
nıtımında hazır bulunma-
sı katılımcılara heyecan 
verici etkinliği sadece ka-
sabada değil, il düzeyin-
de önemli bir olay olarak 
tanımlamalarına zemin 
oluşturdu.

            Güner ŞÜKRÜ

“Gençlere Eğitim ve 
İstihdam” projesi 

uygulamada 
13 Ocak’tan itibaren İstihdam Ajansı, 29 gence 

maaş için 30 milyon levanın sağlanacağı “Gençle-
re Eğitim ve İstihdam” projesini uygulamaya baş-
ladı. Ülke çapındaki bütün İş Büroları tarafından iş 

arayan gençlerin yanı sıra projeye aday işverenle-
rin başvurularının kabulüne başlandı. 

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı’nın istih-
dam projesi, İnsan Kaynaklarının Gelişimi Operas-
yonel Programınca finanse ediliyor. İlk önce işsiz 
olarak kayıtlı gençlere doğrudan doğruya istihdam 
sağlanacak. İşsiz gençler eğitimden geçecekler 
ve yeni bir meslek eğitimi alacaklar.

Projenin ilk aşamasında işverenler tüm İş Bü-
rosu müdürlüklerine projeye katılım başvurusun-
da bulunma hakkına sahipler. Proje kapsamında 
sigorta primi ödemeleri dahil, gençlerin 6 aylık 
işçi maaşlarının tutarları işverenlere ödenecek. 
Gençlerin akıl hocalığını yapan görevlilere yapı-
lan masraflar da 3 ay yarım asgari ücret tutarında 
karşılanacak. 

29 yaş altı tüm gençler projeye başvuru yapabi-
lirler. Bu amaçla hizmet alanı daimi veya mevcut 
adreslerini kapsayan iş bürolarına başvuru formu 
vermeleri gerekir. 

İşverenler, programca sağlanan kaynaklar tü-
keninceye kadar Kırcaali İş Bürosu Müdürlüğüne 
başvuru yapabilirler.

Mineralni Bani ve Çernooçene 
Belediyesi’nden Ortak Proje

Haskovo (Hasköy) ili-
ne bağlı Mineralni Bani 
(Meriçler) ve Kırcaali 
iline bağlı Çernooçene 
(Yenipazar) Belediye-
si, yeni program döne-
minde Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programınca 
finanse edilen AB proje-
leri gerçekleştirilmesinin 
temelini oluşturacaklar. 
Geçen yıl iki komşu be-
lediye, kamu-özel ortak-
lığı kurdu. Bu oluşumda 
Mineralni Bani ve Çerno-
oçene ilçelerinin sınırları 
dahilindeki iş dünyasının, 
sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ve kamu 
otoriteleri yer alıyor. 
Hazırlanan ortak bir 

proje f inanse edilme-
ye onaylandı. Bir ay 
önce proje sözleşme-
sinin imzalanmasının 
ardından “Toplumların 
Önderliğinde Yerel Ge-
lişim” girişimine hazırlık 
faaliyetlerinin gerçek-

leştirilmesine başlandı. 
Proje Belediye Başkanı 
Mümün İskender’in tem-
sil ettiği Mineralni Bani 
Belediyesi tarafından 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman’ın temsil ettiği 
Çernooçene Belediyesi, 
Nilver Neşad’ın temsil 
ettiği Çernooçene Si-
gorta Kasası ve Selami 
Mustafa’nın temsil ettiği 
Probuda Halk Toplum 
Merkezi ile ortaklık içe-

risinde gerçekleştiriliyor. 
Proje yöneticisi İvan-

ka Duşkova, 15 Ocak’ta 
Çernooçene’de 10 kişilik 
ekibin eğitimi başladığı-
nı bildirdi. Bilgi Bankası 
oluşturulması ile ilgili 
olarak kamu toplantıları 
gerçekleştirileceğini be-
lirtti. Bilgi Bankası po-
tansiyel yararlanıcılar ve 
onların gelecekte proje 
niyetlerine ilişkin bilgiler 
içerecek. Uzmanlar eko-

nomik ortamın 
analizini yapa-
cak ve her iki 
i lçede anket 
araştırmaları 
gerçekleştire-
cekler. Yerel 
Girişim Grubu 
oluşturulacak. 
Projenin en 
önemli kısmı, 
nüfusun ger-
çek gereksi-
nimlerini tam 
ölçüde karşı-
laması için ka-
munun geniş 

katılımı ile yerel gelişim 
stratejisi hazırlanmasıdır. 
Projeyle iki ilçede yerel 

toplum ve teşkilatların 
yeni dönemde AB fon-
larından etkili bir şekil-
de yararlanılması üzere 
seferber edilmesi amaç-
lanıyor. En nihayette in-
sanların çıkarlarına akıllı 
ve sürdürülebilir büyüme 
sağlanması hedefleniyor.
            Kırcaali Haber
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Mümünali Ali, tütününü satamazsa 
açlık grevine başlayacak

Bu yıl Kirkovo (Kızıla-
ğaç) İlçesinde tütün alım 
kampanyası gerçekten 
dramatik olaylara yol açtı. 
Tütün üreticileri düşük 
alım fiyatlarından dolayı 
kendilerini aldatılmış his-
sediyor. Kukuryak (Erikli) 
köyünde bir üretici elde 
ettiği ürünü kilosunu 4,80 
levaya satmayı reddetti. 
Ancak tütününü sattığı 
başka bir şirket 20 sto-
tinka daha düşük fiyat 
ödedi. 

Kayalıoba köyünden 
Mümünali Ali de çok 
zor durumda. Elinde 33 
tütün balyası bulunu-
yor. Demokrasiye ge-
çiş döneminden ber i 
Yunanistan’da yaygın 
olan Katerini cinsi tütün 
yetiştiren Mümünali’ye bir 
yıl önce Socotab Şirke-
tinden bir uzman Katerini 
tohumu yerine yanlışlıkla 
Bulgaristan’da yetiştirilen 
Krumovgrad cinsi Oryan-
tal tütün tohumları veriyor. 

Şimdi Socotab Şirketi 
üreticinin elde ettiği tütü-
nü satın almak istemiyor. 
Mümünali Ali, sorun çö-
zülmezse beş çocuğu ile 
birlikte açlık grevine baş-
layacağını duyurdu. 

Kirkovo İlçesinde kayıtlı 

tütün üreticilerinin toplam 
sayısı 986. Yaklaşık 1000 
ton üretim elde edildi. İl-
çede Socotab, Michaili-
dis, Daimon, Misirian ve 
Kirkovo’da tütün işleme 
tesisi kurmayı planlayan 
Seke şirketleri tütün satın 

alımı gerçekleştiriyor. 
Küçük yapraklı Bulgar 

cinsi tütünlerin kilosu 
4,80 levaya, Oryantal 
cinslerden Basma tütün 
6,50 levaya, Katerini ise 
7,50 levaya alınıyor. 

Kirkovo Belediye Baş-

kanı Şinasi Süleyman, 
“Durum kötü. İnsanlara 
yardım edebileceğimiz bir 
mekanizma yok. Oryantal 
Tütün Üreticileri Derneği 
tarafından tepki verilme-
sini bekliyoruz” diye ifade 
etti. Belediye Başkanı il-
çede, tütün alım kampan-
yasını denetledi. “Tütün 
mahsulünün kilosu 5,49 
levaya alındığına şahit ol-
dum, fakat bu seyrek olan 
bir şey” diye paylaştı. 
Şirketlerin üretimin bü-

yük bir kısmının kalitesi 
düşük olduğunu ileri sür-
düklerini belirten Beledi-
ye Başkanı, “Birinci el tü-

tün yapraklarının kırıldığı 
zaman hava yağmurluy-
du. Yaz sonunda kuruyan 
tütün yaprakları iyi bir yağ 
oranına sahipti, tütünler 
çiçek açtı, olgunlaştı, son 
el iyi bir durumdaydı” diye 
izah etti. Süleyman, tütün 
şirketlerinin tütün kalitesi-
nin düşük olduğuna iliş-
kin mazeretlerini kabul 
etmiyor.  “Elimiz kolumuz 
bağlı. İnsanların yüzüne 
bakacak yüzümüz yok. 
Çünkü onlar bizden yar-
dım bekliyor” diye vurgu-
ladı.
               Kırcaali Haber

Kırcaali Valisi İliev: “Makas Sınır Kapısı 
ilkbaharda otobüs geçişlerine açılacak”

Kırcaali Valisi İliya İliev, 
yaptığı basın toplantısın-
da Makas-Nimfeya (Ya-
nıkköy) Sınır Kapısının 
ilkbaharda otobüs geçiş-
lerine açılacağını bildirdi. 
Böylece turist akışının 
kolaylaştırılacağını kayde-
den Vali, sınır kapısından 
otobüs geçişlerine izin 
verilmesi için Bulgaristan 
Dışişleri Bakanlığı tarafın-
dan Yunanistan Dışişleri 
Bakanlığına gerekli nota-
nın gönderileceğini açık-
ladı. Notayla sınır kapı-
sından 8 kişilik araçların 
ve 3,5 tonluk ağırlığındaki 
araçların geçmesine izin 
verilen kısıtlamaların iptal 
edileceğini belirtti.

İ l i e v,  b u  k o n u d a 

Yunanistan'ın Doğu Ma-
kedonya Trakya Bölge 
Valisi Georgios Pavlidis 
ve Dışişleri Bakanı Da-
niel Mitov ile görüşmeler 
gerçekleştirdiğini bildirdi. 
Vali, turizm operatörleri 
tarafından Makas Sınır 
Kapısından otobüs geçiş-

lerine izin verilmesine bü-
yük ilgi olduğunu paylaştı.

İiliev, “Hızlandırılacak 
trafik akışını karşılamak 
üzere Makas Sınır Kapı-
sında genişleme yapılma-
sı öngörülen detaylı imar 
planı hazır. Düzeltmeler 
yapılacak ve otobüsler ve 

ağır yük kamyonları için 
ayrılmış şeritler olacak. 
Bunun kısa bir zaman içe-
risinde olması için çalışı-
yoruz. Geçen yaz sadece 
ağustos ayında Makas 
Sınır Kapısından 600 bin 
yolcu geçiş yapmıştır. Sı-
nır kapılarında yoğunluk 
bakımından Makas Sınır 
Kapısı ülkede ikinci yerde 
bulunuyor” dedi.

Vali, hükümetin geçen 
yılın sonunda sınır kapı-
sında çatı yapımı, kame-
ra gözetim sistemi, ülke-
de eşsiz olan araç tarama 
sistemleri alınması için 
1,3 milyon leva sağladığı-
nı bildirdi. Sınır kapısında 
ağır yük kamyonlar için 
tente monte edilmesinin 
öngörüldüğünü belirtti. 

Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’nin Çevre Yolu 
projesinin ilk aşamasına 

başlanacak
Kırcaali Valisi İliya İliev, Makas Sınır Kapısı'na giden 

uluslararası karayolunda oluşan yoğun trafiği karşıla-
yacak Kırcaali Çevre Yolu projesinin aşamalı olarak 
gerçekleştirilmesini önerdiğini açıkladı. Projenin ilk 
aşamasında Momçilgrad (Mestanlı) yönünden Kırca-
aliye girişinde Studen Kladenets Barajı üzerine kuru-
lacak köprüyle Most (Köprülü) köyüne uzanan bağlantı 
yolu inşa edilmesi bekleniliyor. Ayrıca Most köyünden 
geçen yolun onarılması öngörülüyor. 

Vali gazetecilere yaptığı açıklamada, “Projenin bu iki 

aşamasını gerçekleştirebilirsek, otobüs ve ağır yük ta-
şıt trafiğini vaktinde yönlendirmeyi başaracağız” dedi. 
Vali, projenin Avrupa Birliği fonlarından finanse edil-
mesi üzere programa dahil edilmediğini ve ulusal büt-
çeden finansman sağlanması talep edileceğini belirtti. 
İliev, “Buna rağmen çevre yolu inşaatına yönelik ilk 
adımlara başlayacağız. İlk önce yolun geçeceği alan-
larda bulunan özel araziler kamulaştırılacak. Bunun 
için mali kaynak sağlandı” diye açıkladı. 

İliya İliev, il dahilindeki ana yollarda onarım çalışma-
ları yapılacağını bildirdi. Büyümedeki Bölgeler Prog-
ramı kapsamında heyelanlardan dolayı ciddi hasarlar 
gören Kırcaali-Ardino (Eğridere) yolunun yanı sıra Kru-

movgrad (Koşukavak)-İvaylovgrad (Ortaköy) yolunun 
da onarılması için kaynak sağlandığı belli oldu. Kirkovo 
(Kızılağaç) İlçesine bağlı Benkovski (Killi)köyü-Zlatog-
rad (Darıdere) kasabası arasındaki yolun da onarılması 
beklendiği anlaşıldı. Bu yol iki önemli turizm destinas-
yonları olan Zlatograd ve Pamporovo Kayak Merkezi ile 
bağlantı sağlıyor ve turistler tarafından tercih ediliyor. 

İşverenler, maaşları % 4 - 5 yükseltmeyi planlıyor
Yeni yılda Bulgar iş-

verenler çalışanlarının 
maaşlarını % 4 ile % 5 
arasında yükseltmeyi 
planlıyor. Bu sonuç, bTV 
televizyonunun Bulgar 
Sanayi Sermaye Derneği 
üyeleri arasında yaptığı 
araştırma neticesinde or-
taya çıktı. 

İşverenler yeni yıl için ol-
dukça iyimser olmalarına 
rağmen, bazı belirsizlik-

lerin sürdüğü-
nü saklamıyor. 
A r a ş t ı r m ay a 
göre,  ş i rket -
lerin % 84.8’i 
yeni çalışan is-
tihdam etmeyi 
düşünmüyor. 
Bu bağlantıda, 
ülkedeki istih-

dam oranında çok az bir 

yükseliş beklendiği gözü-
küyor.

Bundan ziyade, işveren-
ler % 5.5’i yeni yılda çalı-
şanlarının bazılarını işten 
çıkartmak zorunda kalabi-
lecekleri bekliyor.

İşverenler, hükümetin 1 
Ocak’tan itibaren asgari 
maaşı 420 Bulgar Leva-
sına yükseltmesinin ge-
nellikle olumsuz sonuçlar 
doğuracağını düşünüyor.

              Kırcaali Haber
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Başmüftü Dr. Mustafa Hacı: “DAEŞ’in 
eylemlerini kesin bir dille kınıyoruz”

Bulgaristan Başmüf-
tüsü Dr. Mustafa Hacı, 
Bulgaristan Bilimler Aka-
demisinde (BAN) “Söz-
de `İslam Devleti` Terör 
Örgütünün Doktriner ve 
Metodolojik Sorunları” 
konulu konferans verdi. 
Konferans BAN Başka-
nı Akademisyen Stefan 
Vodeniçarov’un ev sahip-
liğinde gerçekleşti. Katı-
lımcılar arasında konuk 
olarak diplomatlar, siya-
setçiler, toplumun önde 
gelen isimleri ve ülkede 
farklı dinlerin temsilcileri 
hazır bulundu. 

Dr. Hacı, “DAEŞ terör 
örgütünün eylemlerini ke-
sin bir dille kınıyoruz. Ör-
gütün ideolojisine gelince 
bizler onların vaaz ettik-
lerine kesinlikle karşıyız” 
dedi. 

Dr. Hacı, kavram olarak 
dayatılmasına rağmen ne 
bir devlet, ne de bir İslam 
devletinin söz konusu ol-
madığı için terör örgütü 
için “İslam Devleti” adının 
kullanılmaması gerektiğini 
vurguladı.

Başmüftü, İslam dininde 
insan hayatı ve sağlığı 
dahil beş şeyin kutsal ve 
dokunulmaz olduğunu ha-
tırlatarak, “Onlar kutsaldır 
ve hiçbir durumda kimse-
nin onlara ve insanın ki-
şiliğine, haysiyetine ve 

şerefine saldırmaya hakkı 
yok” diye belirtti. 

“ Bu  bak ış  aç ıs ın -
dan DAEŞ’in yaptıkları 
İslam’ın ilkelerine, insan 
değerlerine tamamen ay-
kırıdır. Ve bizler Bulgaris-
tan, Avrupa ve dünya va-
tandaşları olarak onların 
eylemlerini kesinlikle kını-
yoruz ve normal olan ve 
normal düşünen her bireyi 
buna karşı çıkmaya çağı-
rıyoruz. Aynı zamanda 
onlara hitaben eylemlerini 
yeniden düşünüp bu faa-
liyetlerinden vazgeçmeleri 
çağrısında bulunuyoruz, 
çünkü insanoğluna zarar 
veriyorlar” dedi. 

Başmüftü, gerek kuru-
mun merkez yönetiminde, 
gerekse yerel teşkilatla-
rında yer alan veya sıra-
dan Müslümanlar olsun, 
herkesin Bulgaristan’da 
uygulanan İslam dinine 
aykırı bir şey gördüğü 
önleyici tedbirler alınma-
sı için yetkili makamlara 
bildirmesi çağrısını yaptı. 

Başmüftü, “Şimdiye ka-
dar biz bunu yaptık. Ben 
bizzat mahkemede bu tür 
bir örgüt aleyhine tanık-
lık yaptım, yanlış hatırla-
mıyorsam bu 2002 veya 
2003 yılında oldu” diye 
paylaştı. 

Dr. Hacı’nın ifadesine 

göre Müslümanların yö-
neticilerinin ülkede yaşa-
yan Müslümanlara asırlar-
dır Bulgaristan’da başka 
dinlere mensup insanlarla 
birlikte yaşadıklarını hatır-
latmaları gönül borcudur. 

Dr. Hacı, “Bizim onlarla 
hiçbir zaman sorunumuz 
olmadı ve bundan sonra 
da sorunların olmamasını 
umuyoruz” diye vurguladı. 

Dr. Hacı, “İslam’ın ger-
çek ideolojisini anlatmak 
için elimizden geleni yap-
mak boynumuzun borcu-
dur. İslam, her bir insanla 
anlaşma içerisinde ya-
şanılmasını vaaz ediyor. 
Allah, kutsal kitabımız 

Kur’an-ı Kerim’de yer alan 
bir ayette, “Hamdolsun, 
biz insanoğlunu şerefli 
kıldık” diyor. Bu sadece 
Müslümanlar için değil, 
tüm insanlar için geçer-
lidir. Her bir insan şeref 
sahibidir ve diğer insan-
lar da onun şerefine sal-
dırmamalıdır” dedi. 

Mü l tec i l e r le  b i r l i k -
te ülkeye gir iş yapan 
Bulgaristan’da DAEŞ’in 
uyuyan hücrelerinin bu-
lunmasının  mümkün 
olup olmadığı sorusuna 
Başmüf tü, “Bulunma-
masını çok isterim. Biz 
mültecilerin nasıl insan-
lar olduklarını bilemeyiz” 
yanıtını verdi. Başmüftü, 
Bulgaristan Müslümanları 
arasından terör örgütleri-
ne katılan vatandaşların 
olmamasından duyduğu 
sevinci dile getirdi. 

Başmüftü ülkede kişi 
başına düşen cami sayı-
sının fazla olması ve bazı 
medyaların iddia ettiği 
gibi camilerin inşaatı için 
gerekli finansmanın Su-
udi Arabistan tarafından 
sağlandığının asılsız olup 
olmadığı konusuyla ilgili 
de yorum yaptı. 

Dr. Hacı, “Birinci, ca-
miler sayılmaz ve kişi 
başına olarak ifade edil-

mez. İkinci, cami ve iba-
det mekanları genelde 
ihtiyaç duyulan yerlerde 
inşa edilir. Gerçek şu ki, 
Bulgaristan’da camilerin 
hizmete kapalı olduğu 
yerler mevcut. Bunun 
nedenlerinden biri bu tür 
yerleşim yerlerinde yaşa-
yan kimsenin kalmaması-
dır. Fakat bu tür camiler 
dün veya bugün inşa edil-
miş değil. Onlar eskiden 
kıpır kıpır hayatın oldu-
ğu geçmiş zamanlardan 
kalmadır. Şimdi pek çok 
köy kaderine terkedilmiş 
durumda, bununla birlikte 
camiler de terkedilmiştir. 
Yeni camilerin inşaatına 
gelince Müslümanlar ken-
dileri onları inşa ediyor. 
Bazı yerlerde camilere 
bağış yapanlar vardır, on-
lar genellikle Türkiye veya 
AB üyesi bir ülkeye göç 
etmiş Müslümanlardır. 
Belirli bir ölçüde varlıklı 
olduktan sonra memle-
ketlerine geri dönüp, cami 
inşasına destek veriyorlar, 
sponsorluk yapıyorlar de-
meyeyim, çünkü bu büyük 
bir laf ve Müslümanlar da 
genelde ihtiyaç olan yer-
lerde cami inşa etmek için 
yardım topluyorlar” dedi. 

             Kırcaali Haber

Bulgaristan Türklerinden Tepki
Bulgaristan’da Türklerin 

hak ve hukukunu koruma 
misyonunu üstlenen HÖH 
(Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi) eski genel başkanı 
Ahmet Doğan’ın uçak kri-
zinden sonra Rusya yan-
lısı bir politika izlemesi ve 
bu ülkedeki Türkleri tahrik 
etmesi büyük infial uyan-
dırdı. İzmir Avrasya Kültür 
Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği Başkanı 
Mehmet Serbest, Ahmet 
Doğan’ın, HÖH partisinin 
fahri genel başkanlığın-
dan da alınmasını istedi.

Bulgaristan’da yaşayan 
Türklerin hak ve hukuku-
nu koruma misyonu üstle-
nen ve uzun yıllar faaliyet 
gösteren HÖH’nin (Hak 
ve Özgürlükler Hareketi) 
önceki genel başkanı Ah-
met Doğan, yakın gün-
lerde patlak veren uçak 
krizi nedeniyle Rusya 
yanlısı bir politika izleye-
rek tahrikkar tavırlarıyla 
kendinden söz ettirmeye 
başladı.

HÖH partisinin uzun 

yıllar genel başkanlığı-
nı yaptıktan sonra Lütfi 
Mestan’a devreden ve 
kendisi de fahri başkan 

olan Ahmet Doğan, ya-
kın tarihte patlak veren 
uçak kr iz i  nedeniyle 
Lütfi MESTAN Türkiye 
yanlısı bir politika sergi-
leyince Doğan’ın hedefi 
haline gelmiş ve Rusya 
Federasyonu’ndan yana 
tavır takındığını açıkça 
gösteren Ahmet Doğan, 
Lütfi Mestan’ı görevden 
aldı, HÖH’den uzaklaş-
tırdı.

İki NATO müttefiki olan 
Türkiye ile Bulgaristan’ın 

dostane ilişkilerine büyük 
katkı sağlayan ve yaptığı 
çalışmalarla bu ülkede 
yaşayan Türklerin büyük 

sevg i  ve 
d e s t e ğ i -
ni sağla -
yan Lüt f i 
Mestan’ın 
R u s y a 
yanlısı bir 
kişi tarafın-
dan devre 
dışı bırakıl-
ması İzmir 
A v r a s y a 
Türklerinin 

de tepkisine neden oldu. 
İzmir Avrasya Kültür Yar-
dımlaşma ve Dayanışma 
Derneği adına basın top-
lantısı düzenleyen Baş-
kan Mehmet Serbest, 
“1984-1985 yıllarında asi-
milasyon ve sonucunda 
1989 yılında o zorlu gün-
lerimizde bizlere Türkiye 
kapılarını açmıştır, Rusya 
değil. HÖH’ün oyları Rus-
larından değil Bulgaristan 
Türklerinden geldi. Allah 
korusun, gelecekte öyle 

kötü bir günde Bulgaris-
tan Türklerine kapısını 
yine Ankara açacaktır, 
Moskova değil” dedi.

Serbest, şöyle devam 
etti:

“Bulgaristan’da bir kar-
gaşa söz konusu oldu-
ğunda Ahmet Doğan, 
Bulgaristan Türkünü terk 
edip acaba başka bir ül-
keye sığınmayacak mıdır? 
Bizim artık kendisine gü-
venimiz kalmamıştır. Bul-
garistan Türkü, Rusya ta-
rafında olamaz, olmamalı. 
Bu duygu ve düşünceler-
le Ahmet Doğan’ın HÖH 
fahri başkanlığından alın-
ması gerektiğini düşünü-
yoruz. Bulgaristan, Türkü, 
gücünü Ahmet Doğan’dan 
almamıştır. Tam aksi Ah-
met Doğan, Bulgaristan 
Türkünden gücünü almış-
tır. Bizlerden aldığı güçle 
bizleri ezmesine gönlü-
müz razı değildir. Ahmet 
Doğan’ sız Bulgaristan 
Türkü ayağının üstünde 
durabilir. O olmasa da 
olur!”                          KH

HÖH heyeti, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Eşbaşkanı Ru-
şen Riza, beraberinde milletvekilleri Saliha Emin ve 
Erdinç Hayrullah ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine 
Ankara’yı ziyarette bulundu. 

Ziyareti esnasında heyet CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, CHP Başkan Yardımcısı Faik Öztürk ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı 
Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ile 

görüşmeler gerçekleştirdi. 
Yapılan temaslarda iki ülke arasındaki ilişkilerin ge-

liştirilmesi imkanlarının yanı sıra HÖH Gençlik Kolları 
ve HÖH Kadın Kolları dahil iki parti teşkilatları arasın-
da daha sıkı ilişkilerin kurulması imkanları ele alındı. 
Görüşmenin sonunda ev sahipliği yapan CHP’liler, 
kardeş belediyelerle etkileşimin devam edeceğini dile 
getirdiler.

HÖH heyeti, yaklaşık 14 000 kişinin katılımıyla ger-
çekleştirilen CHP’nin 35. Olağan Kurultayı’na konuk 
olarak katıldı. 
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Mestan’ın korumalarının kaldırılması 
olayının araştırılması istendi 

Güçlü Bulgaristan İçin 
Demokratlar (DSB) Par-
tisi Başkanı ve Reformcu 
Blok Koalisyonu Eşbaşka-
nı Radan Kınev, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) Onursal Başkanı 
Ahmet Doğan’ın eski Baş-
kan Lütfi Mestan’a karşı 
eleştirisel konuşmasını 
duyurduğu 22 Aralık’ta, 
Cumhurbaşkan l ığ ına 
bağlı Ulusal Koruma Ser-
visi (NSO) korunmasının 
alınması kararının bir 
Meclis komisyonu tarafın-
dan araştırılmasını istedi. 
Kınev’in ifadesine göre 
olaya ilişkin ayrıntıların 
çok dikkatle dinlenmesi 
gerekir. Kınev, olayla ilgili 
NSO tarafından tutulan 
gizliliğin gerekçesinin ol-
madığını ileri sürdü. 

Kınev, “NSO faaliyeti-
ne ilişkin kanunun belirli 
bir ölçüde şeffafsizlik ve 
kötüye kullanma imkan-
ları verdiği halde Mecliste 
sert tartışmalardan son-
ra GERB, HÖH ve ABV 
gruplarının desteğiyle 
kabul edilmişti. Biz daha 
o zaman kanun hakkında 
çekincelerimizi dile getir-
miştik” dedi.

Sivil toplum örgütleri, 

kanunun komünizm dö-
neminde istihbarat servi-
sine (DS) bağlı Güvenlik 
ve Koruma Müdürlüğünü 
(UBO) canlandırdığına 
dair eleştirilerde buluna-
rak, Cumhurbaşkanı Ro-
sen Plevneliev’in tekrar 
görüşülmesi için Meclise 
geri döndürmesi çağrısı-
nı yaptılar, ancak Cum-
hurbaşkanı bu yetkisini 
kullanmadı. 

P l e v n e l i e v ,  h a l a 
Mestan’ın 22 Aralık 2015 

tarihinde korumasının 
alınması kararıyla ilgili 
yorum yapmadı. Fakat bu 
kararla ilgili sorulara ce-
vap verilmesi üzere olayı 
araştırmak için Mecliste 
bir komisyonun oluşturul-
masını talep etme hakkı-
na sahip. 

Lütf i Mestan, basına 
yaptığı açıklamalarda tam 
22 Aralık’ta korumasının 
alındığını öğrendiğini ve 
aynı gün arabuluculuk 
yapan bir kişinin kendi-

sini telefonla arayıp aynı 
gün içerisinde HÖH baş-
kanlık görevinden istifa 
etmesini istediğini ifade 
etmişti. Mestan, koruma-
sının alınma gerekçelerini 
öğrenmek için Plevneliev’i 
telefonla aradığını, Cum-
hurbaşkanı kendisine 
olaydan habersiz olduğu-
nu belirtip, cevap vermek 
için zaman istediğini be-
lirtmişti. Bu olaydan 16 
saat sonra gerekçeleri 
gösterilmeden Mestan 

tekrar kısmen korunmaya 
başlanmıştı. 

Doğan’ın Mestan’a karşı 
eleştirisel konuşmasının 
duyurulduğu ve Mestan’ın 
korumasının alınması 
aynı güne denk gelme-
si, NSO Başkanı Angel 
Antonov’un yalanladığı 
perde arkası oyunların 
olduğu ve siyasi sipariş-
lerin yerine getirildiğine 
dair şüphelere yol açtı. 
Bir kişinin korunması ve 
korumasının alınması ka-
rarı İçişleri Bakanlığı Ge-
nel Sekreteri, Devlet Milli 
Güvenlik Ajansı (DANS) 
Başkanı ve NSO Başka-
nının yer aldığı bir komis-

yon tarafından alınıyor. 
Gerekli olduğu zaman bu 
komisyona sivil ve aske-
ri istihbarat birimlerinin 
temsilcileri de dahil edi-
liyor. 

Şimdiye kadar İçişleri 
Bakanlığı Genel Sekre-
teri ve DANS Başkanı, 
Mestan’ın korumasının 
alınması gerekçeler i -
ni açıklamış değiller. 
DANS’a bağlı eski koru-
ma görevlisi Albay Niko-
lay Markov’un ifadelerine 
göre Mestan’ın koruması-
nın alınması emri bizzat 
Başbakan Boyko Borisov 
tarafından verilmiştir. 
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Bulgaristan'ın sınıra tel örgü çekme çalışması sürüyor
Başbakan Yardımcısı ve 

İçişleri Bakanı Rumyana 
Bıçvarova, Bulgaristan-
Türkiye sınırındaki sığın-
macı akınını azaltmak 
üzere çekilmeye başla-
nan tel örgü çalışmaları-
nın sürdüğünü bildirdi.
Bıçvarova, parlamento-

da yaptığı konuşmada, 
“Türkiye sınırındaki 133 
kilometrelik yeni tel örgü 
inşaatının mart ayında 
hazır olmasını bekliyo-
ruz” dedi.
Engelin “duvar” olarak 

tanımlanamayacağını 
belirten Bıçvarova, İçiş-
leri Bakanlığı’nın projeyi 
Haskovo, Yambol ve Bur-
gaz belediyeleri arasında 
paylaştırdığını anımsattı.
Bıçvarova, projenin ki-

lometre başı maliyetinin 
500 bin avro olmasının 
beklendiğini kaydetti.
Yine İçişleri Bakanlığı-

nın denetiminde 2014 yı-
lında yapılan 33 kilomet-
relik bölümün kilometre 
başı maliyeti 125 bin avro 
olarak açıklanmıştı.
Bakan Bıçvarova, top-

lam uzunluğu 132 kilo-
metre 600 metre olan 
yeni bölümündeki en-

gelin çok daha kaliteli, 
sağlam ve kullanımını 
kolaylaştıracak gerekli 
altyapıya sahip olacağını 
vurguladı.
Bıçvarova, çalışmalar-

da tamamen paslanmaz, 
çinko kaplamalı kalın ke-
sici-dikenli tel kullanıldı-
ğını aktardı.
Bıçvarova,  Hasko -

vo belediyesinin 33,6, 
Yambol'un 35, Burgaz'ın 
ise 64 kilometre tel örgü 
çekmekle görevlendi-

rildiklerini, en zor ve en 
geç bitirilecek güzerga-
hın Burgaz’a ait olduğunu 
duyurdu.
Başbakan Boyko Bo-

risov daha önce yaptığı 
açıklamada, tel örgü en-
gelinin sığınmacı akınını 
7 kat azaltacağını bildir-
mişti.
Bu arada Savunma 

Bakanı Nikolay Nençev, 
parlamentoda yaptığı 
açıklamada Silahlı Kuv-
vetler personelinin, İçiş-

leri Bakanlığına bağlı 
Sınır Polisi’nin kara sınırı 
koruma çalışmalarına 
destek vermeye hazır ol-
duğunu belirtti.
Türkiye sınırına yakın 

bölgelerde personele ih-
tiyaç olması durumunda 
görevlendirebileceklerine 
işaret eden Nençev, “Sı-
nırda kontrolsüz geçişleri 
etkin bir şekilde engelle-
meyi başarıyoruz” dedi.
           Kırcaali Haber

Misafirperver muhtar
Ardino (Eğridere) İlçesi Başevo (Hallar) köyünün mi-

safirperver muhtarı Müren Sali, bu defa misafirlerini 
yine lezzetli yemeklerle karşıladı. Yerli kadınlar, Be-
lediye Başkanı Resmi Murat, Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram ve Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Şaban’a 
geleneksel su böreği ve baklava ikram ederek sürpriz 
yaptılar. 

Müren Sali, artık dördüncü dönem köyü yönetiyor ve 

bununla yerli halkın güvenini kazandığını ispat ediyor. 
Başevo köyü muhtarlığı ilçe dahilindeki en kaynaşmış 
ve örgütlü halkın muhtarlıklarından biri olarak biliniyor. 
Her yıl köyde dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar 
sakinlerinin aktif katılımıyla geleneksel köy mevlidi ve 
şenliği düzenleniyor. Türkiye’ye göç eden köy sakinleri 
birleşerek, Hallarlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini 
kurmuşlardır. Dernek, köyle ilgili her türlü sorunların 
çözümüne aktif olarak katılıyor.

“Kişisel Bakımda Yeni İmkanlar” projesi kapsamında 
Haskovo (Hasköy) iline bağlı Stambolovo (Eller) Be-
lediyesi tarafından 24 kişi özel asistan olarak görev-
lendirildi. Proje, yaşlı, hasta ve engelli kişilerin yaşam 
standardının iyileştirilmesinin yanı sıra yoksulluğun 
sonuçlarının etkisinin önüne geçilmesine yöneliktir. 

İlçede sosyal hizmetten kendine yeterince veya hiç 
bakım yapamayan 24 engelli kişi yararlanıyor. 

Özel asistan olarak görevlendirilen kişiler Harmanli 
Sosyal Yardımlar Müdürlüğü tarafından organize edi-
len eğitimden geçti. Proje yönetim ekibi, Stambolo-
vo İlçesinde her ay hizmet görenlerin evlerini ziyaret 
ederek sunulan hizmetin kalitesine ilişkin iç denetim 
gerçekleştiriyor.

Sosyal ve sağlık hizmetlerine ulaşımın iyileştirilmesi 
hedeflenen proje bu yıl nisan ayında sonlanacak.

Stambolovo İlçesinde 24 
özel asistan görevlendirildi 
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Ardino Belediye Meclisi oybirliğiyle 21 karar aldı
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Meclisi ’nin i lk 
o lağan  o tu r umunda 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) Grubu Üye-
leri, kendilerine daimi ko-
misyonlarda teklif edilen 
görevlere razı olmadıkla-
rından dolayı bundan ön-
ceki oturumu terk etmele-
rine rağmen, 2015 yılının 
son oturumunda Hak ve 
Özgürlük Hareketi (HÖH) 
ve GERB Grupları hemen 
hemen bütün teklifleri oy-
birliğiyle kabul etti. 

Yerel Meclis Üyeleri, 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat tarafından sunulan 
rapor ve teklifleri görüşüp 
21 karar aldı. Onlar, Be-
lediyenin Slıntse Birleş-
tirilmiş Çocuk Kurumu, 
Breziçka Anaokulu, Byal 
İzvor (Akpınar), Mir Ana-
okulu, Gorno Prahovo 
(Tosçalı) Sveti Sveti Ki-
ril ve Metodiy Anaokulu, 
Padina (Makmutlu) Sve-
ti Sveti Kiril ve Metodiy 
Anaokulu, Jıltuşa (Sarı-
kız) Vela Peeva, Boro-
vitsa (Çamdere) Anton 
Semyonoviç Makarenko 

Anaokulu ve Prima Vak-
fı ile ortaklık içerisinde 
hazırladığı “İlçe Sınırları 
Dahilindeki Etnik Azınlık-
lardan Çocukların Okul 
Öncesi Eğitimine Destek” 
projesine 2014-2020 En-
telektüel Büyüme İçin Bi-
lim ve Eğitim Operasyonel 
Programınca hibe desteği 
verilmesine ilişkin başvu-
ruda bulunmasına onay 
verdiler. 

Yerel Meclis, İlçe Sınır-
ları Dahilinde Toplumsal 
Düzenin, Çevrenin ve 
Mülkiyetin Korunmasına 
İlişkin 1 Nolu Yönetmelik 
de kabul etti.

Oturumda bölümlere ay-
rılı ve ihtiyaç olduğunda 
nüfusa kişisel koruyucu 
donanıma ilişkin lojistik 
desteğin sağlanması ön-
görülen İlçe Acil Yardım 
Planı da güncellendi. Be-

lediyenin idari yapısında 
değişiklikler kabul edildi. 
Kırcaali Su ve Kanalizas-
yon Derneği’nin yapılacak 
Genel Kurul toplantısında 
Ardino Belediyesinin po-
zisyonu kabul edilerek 
Meclis ile eşgüdüm sağ-
landı. 

Meclis Üyeleri, Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram’ın 
Bulgaristan Cumhuriyeti 
Ulusal Belediyeler Birliği 

Genel Kurulunda Ardino 
Belediyesini temsil etme-
si kararını aldı. Bayram’ın 
katılmasının mümkün ol-
madığı durumlarda Meclis 
Başkan Yardımcısı Mü-
mün Cila Genel Kurul’da 
onu temsil edecek. 

Oturumda Ulusal Güven 
Çevre Fonundan finanse 
edilmesi onaylanan 202 
Nolu “Ardino Belediye 
İdare Binasında Enerji 
Verimliliğine İlişkin Ön-
lemlerin Uygulanmasıyla 
Sera Gazlarının Emisyon-

larının Azaltılması” proje-
sine katkı payı ödenmesi 
kararı alındı. 

Oturum sonunda Mec-
lis Üyeleri, Noel vesile-
siyle geleneksel olarak 
Ardino’da düzenlenen 
yardım kampanyasına 
katıldı. Bu yılki kampanya-
dan elde edilen gelirlerle 
Gırbişte (Sırtköy) köyün-
den 15 yaşında ağır hasta 
bir kızın tedavisine destek 
verilecek.

            Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan’da 2015 yılı için en 
büyük satın alma anlaşmaları
2015 yılında girişimci-

ler yatırım için en cazip 
fırsatlar olarak teleko-
münikasyon ve imalat 
şirketlerini değerlendirdi. 
Bulgaristan yatırım piya-
sasında son 5 – 6 yıldır 
süren yabancı yatırımların 
yerel piyasadan çekilme 
sürecinin sonlanmasını 
olumlu gelişme olarak de-
ğerlendirebiliriz. Yabancı 
yatırımlar, güçlü ürünleri 
olan ve yerel piyasada yer 
edinmiş çalışan şirketlere 
yönelmektedir.

Bulgaristan’da 2015 yılı 
için en büyük satın alma 
anlaşmaları:

BTK – Bulgar işadamı 
Spas Rusev ve Rus finans 
grubu VTB Bulgaristan’ın 
en büyük Telekomların-
dan birini 330 Milyon Av-

roya satın alacak;
KAİ Grubu – Sektörde 

dünya lideri olan Mohawk 
Industries, yerel fayans 
üreticisi şirket için 195 
Milyon Avro ödedi;

B l i zo o  –  Te lekom 
Austria’nın bir parçası 
ve ülkenin diğer büyük 
telekomünikasyon şirketi 

olan Mobiltel, ülkenin li-
der kablolu televizyon ve 
internet tedarikçisi şirketi 
Blizoo’yu 119.7 Milyon 
Avro’ya satın aldı;

A m e t a  H o l d i n g  – 
Razgrad’ta ‘Ludogorsko 
Pile’ markası altında ta-
vuk eti üretimi yapan Bul-
garian – American Foods 

Limited şirketi, Avrupa’da 
piyasa liderleri arasında 
olan Alman Paul Wesjo-
hann & Co. şirketine his-
selerinin % 50’sini sattı. 
Anlaşma bedelinin resmi 
olarak açıklanmamasına 
rağmen, piyasa değerlen-
dirmeleri 10 ile 20 Milyon 
Avro arasında olduğu 
yönde;
Hilton oteli – Vinprom 

Peştera’nın kurucuları 
olan Anton Şterev ve Ata-
nas Petrov’un Filibe’deki 
şirketi Galaxy İnvestment 
Group otelin yeni sahibi. 
Anlaşma bedelinin resmi 
olarak açıklanmamasına 
rağmen, piyasa değerlen-
dirmeleri 20 Milyon Avro 
civarında olduğu yönde.
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Macaristan Bulgaristan’ın Schengen’e katılmasını istiyor
Reuters haber ajansı-

na demeç veren Maca-
ristan Başbakanı Viktor 
Orban, Bulgaristan’ın 
Schengen’e katılması, 
güvenliğini artırması 
için ise Makedonya’ya 
finansal ve diğer des-
teğin sağlanması ge-
rektiğini söyledi.
Orban’a göre Türkiye 

ile yapılan anlaşmanın 
Avrupa’ya doğru gelen 

yüzlerce bin 
göçmenin dur-
dur u lmasına 
yeterli olmaya-
cağı nedeniyle 
AB’nin Yuna-
nistan sınırında 
yeni bir duvarın 
inşa edilmesi 
gerekiyor. 

Macaristan Başbaka-

nı Türkiye’nin söz ver-
diği koruma hattının 
AB için yeterli olma-
yacağını, AB’nin göçü 
yavaşlatması için değil, 
durdurması için ken-
di kaynaklarıyla kendi 
koruma hattını oluştur-
ması gerektiğine dair 
görüşünü paylaştı.
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düşmanca sapmaları katı 
dille kınayıp, sapanlara 
karşı mücadele etmeleri 
çağrısında bulundu. 

Forumda Romanya 
Müslümanları Müftüsü 
Murat Yusuf da selamla-
ma konuşması yaptı. Ar-
dından selamlama konuş-
masında Türkiye Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Yılmaz, 
Bulgar ulusunun ve Bul-
garistan Müslümanlarının 
pek çok zorluklar yaşa-
dıklarını, fakat 1989-1990 
yıllarından sonra demok-
rasi dönemine geçildiği-

ni kaydetti. Prof. Yılmaz, 
“Türkiye ve Bulgaristan, 
tarihsel, coğrafi ve kül-
türel ilişkilerle birbirine 
bağlı iki devlet” dedi. Tür-
kiye Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı, 1950 yılında 
Türkiye’de imam hatip 
liseleri ve İlahiyat Fakül-
teleri açıldığı sırada ho-
caların Şumnu’dan gelen 
din adamları olduklarını 
kaydetti. 

Başmüftü Dr. Hacı, fa-
aliyet raporunun başında 
şunları okudu: “Ülkedeki 
Müslümanlar hayatları-
nı dine adamakla şiddet 
yanlısı radikal tutumu 
benimseyen sözde Müs-
lümanların arzuları ve 
İslam’ın otantik dini de-
ğerlerinin taşıyıcıları ara-
sında net bir ayırt edici yol 
çizgisi koydular”. 

Dr. Mustafa Hacı, Baş-
müftülük kurumunun ba-
şarılı gelişimine ilişkin üç 

ön koşul belirledi-iyi bir 
eğitime sahip dini perso-
nel kadrosu, şeffaflık ve 
hesap verebilirlik sağlaya-
cak çağdaş yönetim me-
kanizmaları uygulanması 
ve Müslümanların kuruma 
büyük güvenlerinin olma-
sı. 

Raporunda üzerinde 
durduğu konular arasın-
da Başmüftülüğün ülkede 
imam ve hatip sayısında 
eksikliğin azaltılması ve 
eğitimlerinin iyileştirilme-
si için verdiği çabalar yer 
aldı. Bu konuda imamların 
performansını değerlen-
dirmek için yeni bir yön-
tem uygulanması, Ustina 

köyünde ve Şumnu’da 
İmam Yetiştirme Mer-
kezleri açılması, Şumnu 
ve Momçilgrad’da (Mes-
tanlı) ilahiyat liselerinin 
ve yaklaşık 50 bin çocuk 
ve gencin eğitim gördü-
ğü ülke çapındaki Kuran 
Kurslarının yeni modern 
binaya kavuşturulması 
gibi örnekler verdi. 

Dr. Mustafa Hacı, kuru-
mun maliye işlerinin dü-
zenlenmesine yönelik ça-
lışmalara da vurgu yaptı. 
Bunun sonucunda Milli 
Gelir Ajansına (NAP) 1,2 
milyon leva civarında eski 
borçların iptal edildiğini ve 
yaklaşık 700 bin leva tuta-
rında devlete vergi öden-
diğini, kiraya verilen vakıf 
mallarının sayısının yüzde 
263 oranında arttığını ve 
önceki döneme kıyasla 
Başmüftülüğün yıllık ge-
lirlerinin yüzde 250 ora-
nında arttığını belirtti.

Dr. Mustafa Hacı, 
Yeniden Başmüftü 

Seçildi
1. sayfadan devam
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
BAL-GÖÇ’ün 31. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
Bal -Göç’ün 31. Kuruluş 

Yıldönümü kutlama gece -
si 17.01.2016 Pazar akşamı 
Bursa’da Batı Palas’ta yapıl-
dı. Kutlama gecesine Bal-Göç 
üyeleri, Sağlık Bakanı ve Bur-
sa Ak Parti Milletvekili Sayın 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu, 
Yunanistan’da Kurulu Olan ve 
Rahmetli Sadık Ahmet’in da-
vasının bekçisi konumundaki 
Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin 
Genel Başkanı Sayın Mus-
tafa Ali Çavuş, Bulgaristan 
Cumhuriyeti’nin Bağımsız Mil-
letvekili Sayın Şabanali Ahmed, 
Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Ba-
ğımsız Milletvekili Sayın Aydo-
ğan Ali, Ak Parti Bursa Millet-
vekili Sayın Hakan Çavuşoğlu, 
Ak Parti Bursa Milletvekili Sa-
yın Emine Yavuz Gözgeç, MHP 
Bursa Milletvekili Sayın Dr. Ka-
dir Koçdemir, Bursa Valimiz 
Sayın Münir Karaloğlu, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Recep Altepe, Os-
mangazi Belediye Başkanımız 
Sayın Mustafa Dündar, Bursa 
Baro Başkanı Sayın Ekrem De-
miröz, Başta Dernekler İl Müdü-
rü Osman Dikmen olmak üzere, 
Bursa’mızın Kamu Yöneticileri,  
Ak Parti, CHP, MHP Bursa İl 
ve İlçe Başkan ve Yöneticileri,  
Konfederasyon Onursa Baş-
kanı Sayın Turhan Gençoğlu,  
Konfederasyon Başkanı Sayın 
Zürfeddin Hacıoğlu ve Konfe-
derasyon Yöneticileri, Bal-Göç 
Eski Genel Başkanları ve Ku-
rucu Üyeleri, BGF Üyesi Der-
neklerin Sayın Genel Başkan 
ve Yöneticileri ile BGF Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Bursa’da Kurulu 
olan Balkan Yöre Derneklerinin 
Sayın Başkan ve Yöneticileri, 
Bursa’da kurulu olan Hemşeh-
ri ve İl Derneklerimizin Sayın 
Başkanları, Bal-Göç’ün Şube 
Başkan ve Yöneticileri katıldılar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Şehitler ve Vatan/Türklük Uğ-
runda Mücadele edip ahirete 
intikal etmiş olanların anısına 
saygı duruşu yapılması ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan kuruluş gecesinde 
Bal-Göç ve BGF Genel Baş-
kanımız Sayın Doç. Dr. Yüksel 
Özkan’ın açılış konuşmasından 
sonra sırasıyla; Sağlık Bakanı 
ve Bursa Ak Parti Milletvekili 
Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğ-
lu, Yunanistan’da Kurulu Olan 
ve Rahmetli Sadık Ahmet’in 
davasının bekçisi konumundaki 

Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin 
Genel Başkanı Sayın Mus-
tafa Ali Çavuş, Bulgaristan 
Cumhuriyeti’nin Bağımsız Mil-
letvekili Sayın Şabanali Ah-
med, MHP Bursa Milletvekili 
Sayın Dr. Kadir Koçdemir, Kon-
federasyon Başkanımız Sayın 
Zürfeddin Hacıoğlu katılımcıla-
ra hitaben kısa birer konuşma 
yaptılar.

Genel Başkan Doç. Dr. Yük-
sel Özkan’ın Konuşmasından:

“Bu güne kadar BAL-GÖÇ ola-
rak hep birlik ve beraberlik ruhu 
içinde davrandık. Birlik ve bera-
berlik adına yapılması gereken-
leri yaptık ve hep bu istikamette 
tavır aldık. 

Bulgaristan’da Bulgar, Türk, 
Pomak, Roman o topraklarda 
yaşayan herkesin kardeşlik, 
hoşgörü ve barış içinde yaşa-
ması için faaliyetlerde bulunduk. 
Ayrımcılığa karşı çıktık, eşitsiz-
lik ve haksızlıklarla mücadele 
ettik.

HÖH içinde yaşanan son ge-

lişmeleri kaygı verici ve anti-de-
mokratik olarak nitelendiriyoruz. 
Siyasi partilerde en üst karar or-
ganı genel kurullardır. Genel ku-
rullar tüm kişi ve kurulların üze-
rindedir; genel kurulda seçimle 
gelen, yine bir genel kurul ile ve 
seçimle gider. Meşru ve demok-
ratik olan budur. Yaklaşık 100 
bine yakın üyesi bulunan Bal-

kan Türkleri Göçmen ve Mülteci 
Dernekleri Federasyonu(B.G.F; 
Bursa BAL-GÖÇ, İzmir BAL-
GÖÇ, Yalova BAL-GÖÇ, İzmit 
BAL-TÜRK, İstanbul Balkanlılar 
Dernekleri) olarak ta ortak gö-
rüşümüz bu yöndedir. 

Bulgaristan medyasındaki tüm 
yazıları da günlük olarak izliyo-
ruz ve çıkan bazı yazıların, yü-
rütülen karalama kampanyala-
rının; Bulgaristan’daki mevcut 
toplumsal barışa zarar verebi-
leceği endişelerini taşıyoruz. 
Kişilerin siyasi gelecekleri için 
halkların geleceklerinin ve bir-
likte yaşama idealinin tehlikeye 
atılıyor olması büyük bir sorum-
suzluktur.

Biz bütün bu sürecin sonun-
da kişisel gelecek kaygılarıyla 
hareket edenlerin değil; eşit 
biçimde ve barış içinde, birlik-
te bir gelecek kurmak idealine 
inananların kazanacağına ina-
nıyoruz.

Bulgaristan demokrasisi ka-
zanacağına inanıyoruz. Bulga-

ristan Türklerinin kazanacağına 
inanıyoruz. Bulgaristan’da yaşa-
yan ve Bulgaristan Cumhuriyeti 
halkını oluşturan herkesin ka-
zanacağına inanıyoruz. Çünkü 
demokrasilerde son sözü halk 
söyler.”

Sağlık Bakanı ve Bursa Ak 
Parti Milletvekili Sayın Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu’nun 
Konuşmasından:

“Bosna'dan Batı Trakya'ya, 
Bulgaristan'dan Makedonya'ya 
orada yaşanan her sorun bizim 
sorunumuzdur. Kardeşlerimizin 
her derdi bizim derdimizdir. 

Bu millet uğruna ölmeye hazı-
rız, bu vatan uğruna ölmeye ha-
zırız. Bu bayrak uğruna ölmeye 
hazırız. 

Birlik ve beraberlik içinde kar-
deşlik duygularıyla birbirimizle 
daha çok kenetlenerek güçlü 
bir yolculuk yapmaya ihtiyacı-
mız var. 

Balkanlarda annesi babası 
veya dedesi bedel ödeyerek 
buraya gelenler Türkiye'de birlik 
beraberliğin en büyük güvence-
leridir.

Balkanlar söz konusu olunca, 
ister CHP, ister MHP ister AK 
Parti milletvekilleri olsun, hepi-
mizin ortak derdi bu milletin ba-
şının dik durmasıdır. Bu milletin 
birlik ve beraberliğidir. 

Siyasi tercihlerimiz farklı olsa 
da hedeflerimiz aynıdır. Bu va-
tan bizim vatanımız bu bayrak 
bizim bayrağımız bu millet bizim 
milletimizdir.

Türkiye’nin her yanında kuru-
lu Balkan ve Rumeli Dernek-
leri de hep bu bilince sahiptir. 
Selanik’ten çıkan Gazi Mustafa 
Kemal’in kurduğu bu cumhuri-
yeti hep daha ileriye taşımak 
için çaba gösteren Türkiye’nin 
her yanındaki tüm Balkan ve 
Rumeli kökenli hemşehrilerime 
ayrıca selamlarımı götürün”

Bulgaristan Cumhuriyeti’nin 
Bağımsız Milletvekili Sayın 
Şabanali Ahmet’in Konuş-
masından:

" Bu akşam aranızda olmaktan 
çok mutluyum. Sizlere o taraf-

taki akrabalarınızdan selamlar 
getirdim. 

Bu kuruluş gecesi eğer bun-
dan bir ay önce yapılsaydı biz-
ler Aydoğan Ali ile birlikte sizin 
aranızda birer HÖH milletvekili 
olarak bulunacaktık. 

Ancak ülkemiz Bulgaristan’da 
son zamanlarda dünyada emsa-
li görülmeyecek derece antide-
mokratik bir olay yaşandı. 

Genel Kurulca seçilmiş olan 
bir Genel Başkan, genel kurula 
sayılı günler kalmış olmasına 
rağmen; kendisini partinin sa-
hibi olarak gören ve üyelerin 
iradesini hiçe sayan bir onur-
sal genel başkan tarafından, 
savunması alınmadan ve söz 
hakkı bile verilmeden partiden 
ihraç edildi.

Lütfi Mestan’ın suçu ise Tür-
kiye ile iyi diyalog kurmak, Tür-
kiye ile Bulgaristan arasında 
iyi ilişkilerin sürdürülmesi için 
irade ortaya koymak ve ülkede 
yaşayan Türklerin sorunlarının 
çözülmesi için çaba göstermek 
olarak kamuoyuna açıklandı. 
Bunları yaptığı için vatan haini 
olmakla itham edildi.

Bizim bunu kabul etmemiz söz 
konusu olamaz. İşte bu yüzden 
bugün burada sizlerin arasında 
bağımsız milletvekilleri olarak 
bulunuyoruz. Takdir sizlerin.

Biz Bulgaristan’da yaşayan 
Türkler in hemen hepsinin 
Türkiye’de yakın akrabaları var. 
Bizim Türkiye ile ve Türkiye’de-
ki akrabalarımızın kurdukları 
derneklerle iyi ilişkiler içinde 
olmamızdan daha doğal bir şey 
olabilir mi?

1989’da bir gecede ülkeyi terk 
edin diye kapımıza dayandıkla-
rı zaman bize Moskova kucak 
açmadı. Bize kapılarını ardına 
kadar Türkiye açtı. O yüzden biz 
elbette Türkiye ile ve Türkiye’de-
ki akrabalarımızla iyi ilişkiler 
ve diyalog içinde bulunacağız. 
Kimse bizi Moskova ile Ankara 
arasında bir seçim yapmaya 
zorlayamaz.”

                      Kırcaali Haber


