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DOST Partisinin İlk Kurultayı Yapıldı
lere sahiptir."
Türkiye’nin Avrupa’nın genişletilmiş güvenlik bölgesinin
parçası olduğuna işaret eden
Mestan, "Bu ülke resmi anlamda tam entegre olmadığı halde
adeta bir üye olarak AB'nin güvenliğini sağlamak üzere angaje
edilmiştir" dedi.
Mestan, partilerinin son derece demokratik bir tüzüğe sahip
olacağını, parti genel başkanı
dahil olmak üzere tüm yöneticilerin en çok iki dönem için seçi-

lebileceklerini duyurdu.
"DOST Partisi, Bulgaristan'ın
esenliğine ve istikrarına olumlu
katkıda bulunacaktır"
Kurultayda resmi konuklar heyetinde yer alan AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Fatma Betül Kaya da DOST Partisinin,
bütün Bulgar halkının refahı ve
huzuru için projeler üreteceğine, Bulgaristan'da demokrasinin
güçlenmesi ve hukukun üstünlüğü için çaba göstereceğine olan
Devamı 4’de

İlhan KÜÇÜK İkinci Kez HÖH
Gençlik Kolları Başkanı Seçildi
Bulgaristan'daki Sorumluluk,
Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisinin ilk
kurultayında genel başkanlığa
oy birliğiyle Lütvi Mestan seçildi.
Sof ya'da Halk Kültür
Sarayı'nda 1 103 delegenin ve
250 misafirin katılımıyla düzenlenen kurultayda, genel başkanının yanı sıra tüzük ve yönetim
organları da belirlendi.
Oy birliğiyle genel başkanlığa
seçilen Mestan, kurultayda yaptığı konuşmada, ülkenin DOST
gibi, başta Türkler olmak üzere
tüm azınlıkların haklarını savunacak gerçek bir partiye ihtiyaç
duyduğunu belirtti.
"NATO ve AB yanlısı, liberal
değerleri esas alan demokratik
bir parti olacağız." diyen Mes-

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

tan, ülkedeki anadil eğitimine
verdiği önemi vurguladı.
Mestan, "Söyleyebilecek ilk
sözcüğü ana dilinde ister Bulgarcada olduğu gibi 'mama'
olsun, isterse Türkçede olduğu
gibi 'anne' olsun, dini, kökeni,
etnisitesi ne olursa olsun, ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız özgürce kendi ana dilini
bilmeli ve konuşmalıdır." dedi.
Bulgaristan'da DOST Partisine katılmak isteyenlere şiddetli
baskı uygulandığını ifade eden
Mestan, buna rağmen salondaki
destekçi sayısı ve onların gösterdikleri heyecandan etkilendiğini dile getirdi.
Mestan, konuşmasında Türkiye ile Bulgaristan arasındaki
dostluğa işaret ederek, DOST
Partisinin, komşusu ve NATO

müttefiki olan Türkiye ile hep
dost olması gerektiğini vurguladı. Mestan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Güneydoğu Avrupa’dan söz
ettiğimizde Türkiye hakkında
Bulgaristan’ın ve NATO'nun
stratejik ortağı olarak çekinmemeliyiz. Bulgaristan'ın ulusal güvenlik ve kimliğine tehdit
oluşturmayan Türkiye, ülkemizin NATO üyeliğine kararlı bir
destek vermiştir. Bulgaristan
olarak güney komşumuzla özel
bir strateji geliştirmek zorundayız. Somut siyasi yönetimlerin
konjonktürüne rağmen Türkiye yıllar öncesi Kuzey Atlantik
Paktının kilit ortaklarından biri
olduktan sonra şimdi de AB'nin
içinde kendi yerini aramak üzere tarihsel ve stratejik gerekçe-

Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları’nın 7. Olağan Kongresi 2 Nisan 2016
tarihinde Sofya Ulusal Kültür Sarayı’nda gerçekleşti.
Kongrenin açılışı delegeler
arasında en genç olan Razg-

vekilleri ve belediye başkanları da katıldı. LYMEC Başkanı
Vedrana Guiç, LYMEC Genel
Sekreteri İgor Kaldera, Büyük
Britanya Liberal Gençlerin
Başkan Yardımcısı Rachel
Edwards, Makedonya Libe-

rad Gençlik Kolları üyesi Fahredin Mollahmedov tarafından
yapıldı.
Hak ve Özgürlükler Hareketi
Gençlik Kolları’nın 7. Olağan
Kongresi’ne yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda misafir katıldı. Yurtiçinden en çok dikkat
çeken isimler arasında Hak
ve Özgürlükler Hareketi Eşbaşkanları Mustafa Karadayı,
Ruşen Riza ve Çetin Kazak,
HÖH Başkan Yardımcıları Filiz Hüsmenova ve Aliosman
İmamov oldular. Ayrıca kongreye çok sayıda milletvekili,
Avrupa Parlamentosu millet-

ral Demokratlar Partisi’nin
Uluslararası Sekreteri Monika
Zaykova ve yönetim kurulu
üyeleri Stefan Spasiç ve Kire
Gegovski, "Friedrich Naumann" Vakfı Güneydoğu Avrupa sorumlusu Daniel Kadik ve
Bulgaristan-Makedonya arası
proje koordinatörü Petya Dülgerova yurtdışından kongreye
misafir olarak katıldılar.
HÖH Gençlik Kolları Başkanı İlhan Küçük raporunda
Dünya ve Avrupa’da çapında
gelişen dinamik süreçleri de
Devamı 6’da
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Karlovo’daki Kurşun Camii’nde kazı çalışmaları devam edecek
Kar lovo (Kar lıova)
Belediye Başkan Yardımcısı Stoyo Karagenski, basına yaptığı
açıklamada, “Karlovo
Belediyesi bütçesinde
Kurşun Camii’de kazıların devam etmesi
için kaynaklar öngörülüyor” diye bildirdi.
Karagenski’nin ifadelerine göre kazı çalışmalarına ayrılan kaynaklar artırılacak. ”Kurşun Camii’nin bölgesel
önem arz eden kültürel
anıttan milli anıt olarak
tescil edilmesi için başvuru yapacağız” dedi.
Stoyo Karagenski,
“Milli kültür anıtı olarak
Kurşun Camii’nin komple onarım ve restorasyon yapılması için ciddi

miktarda finansman
sağlanması için büyük
şansımız var” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı, bu şekilde caminin Karlovo’da bir

maneviyat ve kültür
mabedi haline geleceğini söyledi.
Kur şun Cam i i’nde
kazı sonuçlarına ilişkin
hazırlanacak rapor, ca-

Kırcaali İl Gelişim Stratejisi kabul edildi

Kırc aali Vali si İliya
İliev’in başkanlığındaki
Kırcaali Bölgesel Kalkınma Konseyi, 2016-2020
döneminde sosyal hizmetlerin gelişimine ilişkin
İl Gelişim Stratejisi’ni yorum yapılmaksızın kabul
etti. Stratejiyi izah eden
Sosyal Yardımlar Bölge
Müdürü Nermin Mehmet,
“Bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi ve nüfusun
gereksinimleri dikkate
alınarak hazırlanan, gerekli ve gerçekleştirilmesi
mümkün olan faaliyetlere
dayalı bu strateji belgesi,
konsey üyeleri tarafından
çok iyi, stratejik bir belge
olarak değerlendirildi”
dedi.
İliev, “Strateji belgesi,
sosyal hizmetlerde daha
yüksek verimlilik elde
edilmesi için gelişime ve
değişime açıktır” diye vurguladı. Toplantıda küçük
yerleşim yerlerinde sosyal
asistan ve ev işlerinde

yardımcı hizmetleri gibi
ev ortamında gerçekleştirilen hizmetlere ilginin

arttığı raporlandı. Hizmet
sektöründe yaşanan zorlukların belediyeler tarafından idari kapasitenin
artırılmasını gerektirdiği
kaydedildi.
Bölgesel Kalkınma Konseyi üyeleri, gündemin
ikinci maddesi doğrultusunda Kırcaali ve Ardino
(Eğridere) Belediye Başkanları Hasan Azis ve

Resmi Murat’ı kota sistemine göre Güney Merkez
Bölgesi Bölge Kalkınma

minin statüsünün değiştirilmesine yardımcı
olacak.
Karlovo Belediyesi,
bölgedeki Türkçe yer
isimlerini değiştirmek
istiyor
Öte yandan Karlovo
şehri belediyesince
başlatılan bir girişimle,

ilçedeki Türkçe isim taşıyan yerlerin isimleri
değiştirilmek isteniyor.
Belediye Meclisi tarafından sunulan teklifle
ilçedeki Osmanlı döneminden kalma Türkçe
sokak ve yer isimlerinin
Bulgarca isimlerle değiştirilmek isteniliyor.
Ancak bu teklife yerel
halktan tepki var. Halk
eski isimlerle alıştığını
belirterek yeni isimlere
alışmakta zorlanacaklarını öne sürüyor.
Bu iki konu ile ilgili
Karlovo Belediye Başkanıyla yapmak istediğimiz telefon görüşmesi
sonuçlanmadı.
Yer li Müslümanlar
bu konularla ilgili bazı
soruların belediye yetkilileri tarafında cevaplanması gerektiğini söylüyor. - Kurşun Camii
etrafında şu ana kadar

yapılan kazılar ne gibi
sonuçlar verdi? Bu kazılar Kültür Bakanlığı
tarafından mı yapılıyor? Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür
Teşkilatı (UNESCO)
Genel Direktörü Irina
Bokova’nın bu konuda
haberi var mı? Bu kazıların tarihi eserin zarar
görmesine yol açmayacak mı? vs.
Biz de Sayın Karlovo
Belediye Başkanına şu
soruyu yöneltiyoruz:
tarihi ve kültürel miras
olan Camide kazıların
yapılması ve Türkçe
isimlerin değiştirilmesi
Sayın Bokova’nın 2017
– 2021 dönemi BM
Genel Sekreterliği için
kampanya çalışmalarını
olumsuz etkilemeyecek
mi?
Kırcaali Haber

Europol Direktörü Wainwright’in,
Bulgaristan Ziyareti

AB'ye bağlı polis teşkilatı Europol'un Direktörü Rob Wainwright,
Bulgaristan'ın organize
suç ve yolsuzluklarla mücadelesini destekledikle-

yasa dışı göç ve terörizmle mücadelede yoğun çaba sarf etmesi
gerektiğini ifade etti.
Başbakan Borisov da,
bir yıl içinde 200'den

bunu yapmayız. Ülkemizin sınırlarını, evimizin
duvarlarını koruyoruz.
Aynı zamanda kimse
bizden bunu talep etmeden Yunanistan ve

rini söyledi.
Wainwright, Sofya ziyaretinde Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada,
Europol'un Bulgaristan'a
verdiği destek sonucunda kaçakçılık, organize
suçlar ve yolsuzlukla
müc adelede belirgin
ilerlemeler sağlandığını
belirtti.
"Europol Bulgaristan’ın,
organize suç ve yolsuzluklarla mücadelesini
destekliyor" diyen Wainwright, Bulgaristan'ın

fazla insan kaçakçısının
Bulgaristan'da yakalandığını ve bu alandaki
çalışmaların Europol tarafından takdir edildiğini
belirtti.
Bulgaristan sınır polisinin sığınmacılara kötü
davrandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Borisov,
"Sığınmacılara karşı insancıl yaklaşım ile terörizmle mücadele arasında ayrım yapıyoruz" dedi.
Borisov "Bazı ülkeler
sığınmacıların elindeki
her şeye el koyuyor. Biz

Makedonya'ya onlarca
kamyon dolusu insani
yardım yolluyoruz. Yoksuluz, ama Türkiye'deki
kamplara bile yardım
yolluyoruz" ifadesini kullandı.
Özellikle Yunanistandan çıkabilecek göç
dalgalarını yakından
takip ettiklerini belirten
Borisov, yakın dönemde Yunanistan'dan 500
kişinin Bulgaristan'a yöneldiğini ancak Yunan
makamlarınca durdurulduğunu söyledi.

Konseyi’nde Kırcaali ilinde belediyelerin daimi
temsilcileri belirlediler.
Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet ve Kirkovo (Kızılağaç) Belediye
Meclis Başkanı Sali Ramadan ise yedek üyeler
olarak belirlendiler.
Kırcaali Haber

Bagryanka köyünün girişi aydınlatıldı

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi’nde görevli
bir ekip, Bagryanka (Boyacılar) köyünün giriş
kısmına yol aydınlatma
direkleri dikti. Toplam 11
olan aydınlatma direkleri
400 metre yarıçaplı alana monte edildi. Sosyal
hizmet her hangi bir proje
kapsamında olmayıp, belediye bütçesinden finanse ediliyor. Perspektif, gelecek yıllarda Momçilgrad
istikametindeki ana yolun
bağlantı noktasına kadar
uzanan yol tamamının aydınlatılmasıdır.
Köy, hırsızların baskını-

na uğramakta. Köy muhtarı Tunay Sali ve belediye idaresi, yol aydınlatma
hizmetinin stresi azaltmasını ve köy sakinlerine
daha fazla huzur getirmesini umuyor.

Bagryanka, Momçilgrad
kasabasının güneyinde
yaklaşık 3 km ve Kırcaali
il merkezinin güneyinde
yaklaşık 18 km mesafede
bulunuyor.
Kırcaali Haber
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Asla Ateşle Oynamayın
Aylardır bir damla yağmur düşmüyordu. Ortalık
kurak mı kurak, güneş de
tam başucumuza dikilmiş, ortalığı adeta kavuruyordu. Sanki oda bize

iyiyi kötüyü, hayırı günahı, kim öğretecek! Biz,
ana babalar, öğretmenler yani hepimiz değil mi?
Hele ağustos, eylül ayları birçok yerde yakılmış,

Hasan VARADLI
küsmüş, madem ağaçları, çiçekleri, yeşillikleri
korumuyorsunuz, alın
müştakınızı, sizde yeşillikler gibi yanın, kavrulun
diyordu.
Mahallenin merkezine
doğru giden ana sokağın
sağındaki güzelim parkın
etrafı anlaşılan birkaç
saat önce yakılmıştı. Kenarında bucağında hala
yer yer duman tütüyordu.
Kurumuş otların yanı sıra
ağaç ve çiçek fidanları
bellerinden kavrulmuş,
yaprakları yalınlardan
ütülmüş, yemyeşil donup
kıvrılmışlardı. Sanki gelene geçene “Bizi neden
yakıyorsunuz!... Bizde
yaşamak istiyoruz, sizlere göğüs dolusu oksijen
verip sağlınıza neşe katmak istiyorduk…” Diyerek
boyunları bükük üzgün,
yalvarırcasına soruyorlardı. Veli amcayla en yakın
komşunun çeşmesindeki
bahçe hortumuyla yanan
yerleri söndürdük.
“Buna cahillik, nankörlük, aptallık denir. Yaşlı
başlı adamlar dahi elinde
sigara biter bitmez izmariti fırlatıyor yol kenarına, al sana yangın. Bazı
çocuklar bir yerde biraz
kuru ot görseler, çakıyorlar kibriti, ver yansın.
Düşün be Allah’ın kulu,
sadece otlar mı yanıyor?
Ağaç fidanları, çiçekler, örümceği, karıncası
bütün doğa telef oluyor.
Yazık değil mi? Günah
değil mi? Karıncaca karıncayı yaratmaya kimin
kadiri var! Bu çocukların
yaptıklarını ona babaları
veya biz büyüklerden hiç
mi kimse görmüyor, duymuyor! Böyle çocuklara

ütülmüş manzara görüyoruz. Öyle değil mi Ercan
usta?” dedi Veli amca.
“Söylediklerin çok doğru Veli amca, çocuklar
kimin, yanan yeşillikler kimin? Yaşadığınız çevreyi
yeşillik ve çiçekler içinde
güzel ve temiz tutmak hepimizin görevi tabi “ diye
cevap verdi Ercan usta.
Veli amca hayırlı günler
dileği ile oturduğu sokağa ayrıldı. Ercan usta
Hatice nineyin giriş kapısı önüne yaklaşınca on
yaşlarındaki oğlu Ömer,
Çocukluk arkadaşı traktörcü Nuri´nin oğlu Ergün
ve sakat Esat mor dutun
dibinde oturuyorlardı.
Yanlarına gelince elindeki çantadan yiyecekler, yeni alıverdiği pantolon ve gömleği çıkarıp
Esat´ın kucağına koydu.
Esat kucağına konulan
hediyeleri elleriyle yokladı, kokladı gülümseyerek
boğuk sesiyle:
“Sağ ol Ercan abi, Allah
bin bereket versin. Gelip
geçerken beni hiç boş bırakmıyorsun” dedi.
“Sen sağ ol Esat ben
yaşadıkça seni boş bırakmam, sen merak etme.
Şimdilik hoşça kal” deyip
Ercan usta derin derin
içini çekerek püfkürdü,
kendi kendine bir şeyler
mırıldanarak eve doğru
yoluna devam etti. Oğlu
Ömer ve Ergün peşinden
koşarak ona yetiştiler ve:
“Baba bu Esat doğuştan
mı kör ve topal ? Zavallı
her gün o mor dudun altında oturuyor” diye sordu
oğlu Ömer.
“Oğlum gelin şu bizim
avluya geçelim. Size yıllardır gizli tuttuğum sırrı

(Hikâye)

anlatacağım.” dedi Ercan
usta. Hızlı adımlayarak,
avluya varınca asma
çardağın gölgesindeki
sandalyelere oturdular,
Ercan usta derince içini
çekip anlatmaya başladı:
“Bundan yirmi iki yıl önceydi, Ergün’ün babası
Nuri ile mahalle kenarında oynuyorduk. Bir
ara ben bir kibrit kutusu
buldum, keşke bulmaz
olsaydım. İçine baktık içi
boştu, Nuri bana:
“Babaannenden başka
sizde kimse yok, git evden birkaç kibrit çubuğu
getir, geçen gün nasıl
eğlenceli olmuştu hani”
dedi.
“Nuri benden iki yaş büyüktü, dediğini yapmazsam beni ya döver ya da
haftalarca beni yanına
sokmaz, başka çocuklarla oynardı. Onun için her
zaman dediğini yapıyordum. Bu seferde koşarak
gidip getirdim.
“ Nerde yakacağız? ”
diye sorunca, Nuri:
“Hatice yengenin ev ardında, gel peşimden…”
Dedi. Sessizce tel örgülü avluyu kaldırıp altından bahçeye girdik. Nuri
kibriti çakınca kuru otlar
hemen çıtır çıtır yanmaya başladı. Hafifçe esen
rüzgârın yardımıyla yalınlar kenar boydan ileri
doğru ilerleyerek özekte yığılı otlara sıçradı.
Üç dört metrelik yalınlar
sağa sola kıvrılarak önüne geleni yakmaya başladı. Nuri korku ve telaş
içinde mahalle başındaki
çalılıklar arasına gizlendi. Ben ise hiç bir şeyden
haberim yokmuş gibi Hatice ninelere gittim. Hatice nine, biraz tombul kıvırcık kumral saçlı, işittiği
her sözü taklit etmeye çabalayan küçük Esat´ı tatlı
tatlı bülbüller gibi söyleyip
uyuttu. Sonra çamaşır leğeninin başına geçti. Acı
bir duman kokusu ortalığı
sarmıştı, telaşla ikimizde
dışarı fırladık, birde baktık bahçe tarafından evin
çatısı tutuşmuş yanıyordu. Haykırmaya başladık:
“Yangın… Yangın var…
İmdat… Yetişin komşular
ev yanıyor…”
Evde bulunan tüm komşular yardıma koştu, önce
yetişenler birkaç parça
eşya atabildi ve alevler
evi tamamen sardı. Hatice nine içeri girip Esat´ı
kur tarmak için birkaç
hamle yaptı, fakat zavallının korku ve telaştan
yığıldı gidemedi. Sadece
avazı çıktığı kadar bağırıyordu.
“Esat´ım! Esat´ım yanı-

yor! Komşular kurtarın
Esat´ımı! diye haykırıyordu. Olay yerine henüz
yetişen Şakir pehlivan
Esat´ı tam nereye uyuttuğun sordu, sırtında elbiselerini çullandığı battaniyeyi iyice ıslattı, duman
ve alevler içinde yanan
eve daldı. Bazıları Şakir
pehlivanın da yanacağından endişeleniyor, kimisi
sabırsızlıkla acaba kurtarabilecek mi diye endişeyle bekliyordu. Bir ara
kucağında çocuk yerde
sürüne sürüne çıkmaya
çabalarken giriş kapısına yakın göründü. İki
kişi daha yardıma koştu.
Giriş kapısının iç tarafına
düşen Şakir pehlivanla
Esat´ı dışarı çektiler.
“Aşk olsun şu Şakir
pehlivana, canı pahasına
çocuğu kurtardı. Cesur
adammış” diye konuşmalar duyuluyordu. Şakir
pehlivanın kucağındaki
küçük Esat ölü mü canlı
mı belli değildi. Eli yüzü

yanıklar içindeydi. Hemen hastaneye götürdüler.
Esat beş altı ay hastanede tedavide kaldı, fakat onun yalnız canı kurtarıldı. Sol ayağı sakat,
gözleri de kör kalmıştı…
Birkaç ay sonra konu
komşunun yardımıyla
Hatice nineye bu iki odalı
ev inşa edildi. Esat´ı da
götürmedik doktor bırakmadılar, fakat zavallımda hiçbir şey değişmedi.
Dünyasını kararttık, koca
bir ömür boyu onu sakat
ve kör bıraktık. Onun
halini gördükçe kalbim
sızlıyor, vicdan azabı
çekiyorum. Gece gündüz
Esat gözümün önünden
gitmiyor. Onu Nuri ile
ben yaktık, biz kör ettik,
biz sakatladık, bu hali biz
düşürdük, onun dünyasını kararttık."
“Baba, senin suçun yok
ki, otları sen tutuşturmamışsın ya!” dedi oğlu
Ömer.
“Hayır, oğlum, ben de
suç ortağıyım, ben de…

Ben de… Keşke o kibrit
çubuğunu getirmeseydim.”
“Baba, mahalle girişinde bahçede kuru otları
bizde tutuşturmuştuk bir
bela olmasın?” dedi oğlu
Ömer.
“Demek siz yaptınız,
Veli amcayla gelirken
gördük. Yeşil ağaç fidanları, çiçekler her şey yanmış…” Yanmaya devam
eden yalınları hortumla
söndürdük.
“Bizi affet baba, bir
daha asla ateşle oynamayız, söz…” diyen oğluna Ercan usta şöyle dedi:
“Beni kim affedecek oğlum!.. Hadi yanan yerlere
yeni fidanlar dikeceğiz,
ama o yanan canlılara,
sakat kalan mahlûklara,
mor dudun dibinde, günlerce oturup dövünen o
masum Esat´ın başına
yıktığımız karanlık dünya hiçbir zaman aydınlanmayacak…
Onun için siz siz olun
sakın, asla ateşle oynamayın!”

Karadiken
Karadiken deyince insanın aklına çeşit çeşit, binbir türlü düşünceler gelir.

altında bir öte, bir beriye
sıçrıyan ela-adıyla şanıyla-Karadiken!!!....
Atalarımızdan
kalan tarihiyle, bugünüyle, mevcudiyetini yarınlara
da taşıyacak olan
bu büyük tepe ikili
çift tepeciklerden
oluşuyor, karşıdan
baktığınızda sabahın seherine doyamazsınız. Ufuk alev
alev yanıyor. İkilinin tam ortasından
aralarına girip de
doğan , gülümsiyen
ve bize el sallıyan
bir Güneş-bir genç
kızın göğsüne takılmış bir altın gibi
şakıyan. Ahhh!! Her
yeni
mevsimde, o
Habibe HASANOVA
mevsimlerin beraNe bileyim, işte eline berinde getirdiği renklere
ayağına batan karadiken bürünen tepe, beyaz, sarı,
gibi düşüncesi olan insan- yeşil. Hele hele yeşiline
lar, karadiken gibi göze hiç doyamazsınız, hiç!
batanlar, karadiken gibi
İnadına yeşil, inadına
gözükenler, kalbime kara güzel, inadına bir tepe!!!
di ken gibi battı dedirten
Tepenin yanısıra tam tedokunaklı sözler ve daha melinde uzayıp giden bir
neler neler...
vadi mevcut; ve vadinin
Benim içimdeki Kara- çiçekleri, kır çiçekleri o
diken, benim içimdeki, kadar çok ki, içinizi okşar
benliğimdeki Kara diken da okşar. Kekikler, yasebambaşka birşey, tam da minler, gelincikler ve patersine- güzel mi güzel, patyalar, hele papatyalar.
rengarenk, muhteşem bir Sonra vadiyi ikiye bölen
şey - ihtişamıyle uçları şırıltıyle akan ve aka aka
semalara meydan okur- Yusuf’la Feride’nin Arcasına uzanan ağaçla- da’sına ulaşan gamsız,
rıyla, cıvıl cıvıl ötüşleriyle kedersiz bir dere...
etrafa tatlılık saçan kuşlaAhhh, Karadiken!!!
rıyla, birbirlerinin çağrısı
Vadisiyle, deresiyle, ye-

şiliyle, geyiğiyle, havasıyla, güneşiyle bizimsin!
Biz de senin! Hatıraların
kaynağı olan ve anıları
canlandıran tepe...
Vadinin çimenlerinde
1912 savaşında cesetleri
kalan dedelerimizin mezarlığının varlığını, 1-2
metre uzunluğunda olan,
grileşmiş taşlarıyla bizlere
taşıyan tepe!
Karadiken tepesi de almış nasibini komünizmden. Yakın geçmişin izleri
gözlerimizin önüne sergileniyor, tertemiz doğanın
doğurduğu meşe ve kayın
ağaçların babalarımıza
kestirip onların yerine su
kaynaklarını kurutan çam
ağaçları diktirmişler.
Tepenin içindeki onlarca patikalardan labirint
içindeymiş duygusuyla
yürürken, içinizden hıçkırıklarla ağlamak gelir, atalarımızın o nasırlı elleriyle
diktiği çamların arasından güneşin ışınları şerit
misali süzülürken onların
yorgunargın nefeslerini
birer inilti halinde duyar
gibi olursunuzve acı bir
ürperti geçer ve vücudunuzun taaa iliklerine kadar iner.....
Karadiken!!!
Uzak ve yakın!
Geçmiş ve gelecek!
O bize her sabah doğurduğu güneşle gülümser....
.....ve gülümsiyecek de
her zaman....
Biz bu dünyadan göç etsek bile....
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Başmüftü Dr. Mustafa Hacı: “Radikal zihniyete
sahip kişiler, Bulgaristan’a sokulmamalı”
“2016-2021 Döneminde Başmüftülük” konulu
konferanstan önce Başmüftü Dr. Mustafa Hacı,
gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Sofya “Lülin”
semtinde bulunan mescidin yakınında yaşayan
vatandaşların iki hafta
önce yaptıkları protesto
eylemiyle ilgili Dr. Hacı,
“Lülin semtinde bulunan
mescit yasal faaliyet yürütüyor ve mescit olarak
kaydı var” dedi.
Mustafa Hacı, “Biz başkentte ikinci bir camiye ihtiyaç duyulduğunu sayısız
kere ortaya attık. Başkente mevcut tek Banyabaşı
Camii, Sofya’daki Müslümanlara ibadet için yeterli
değil. Her cuma cemaatin
büyük bir kısmı cuma namazını kaldırımlarda eda
etmek zorunda kalıyor.
Bu da son derece uygun
olmayan, hoş bir şey değil. Bu sorunu çözecek
sağduyulu siyasiler olursa, herkes için iyi olacak”

görevliler elinden geleni
esirgemeyerek, ülkedeki
Müslümanların yararına
çalışma konusunda angaje olmalarıdır. Başmüftü, “Gerek Müslümanlara, gerekse tüm topluma
zararlı olan radikal selefi
zihniyete sahip kişilerin
Bulgaristan’a giriş yapmalarına izin verilmemesi

Kırcaali ve Momçilgrad’da
suya zam
dedi.
Başmüftü, cami sayısının ihtiyaca göre belirlenmesi gerektiğinin altını
çizdi.
Son zamanda yaşanan
terör olayları ve Brüksel’deki saldırılar dikkate
alındığında konferansta
nasıl mesajlar verileceği

sorusu üzerine Başmüftü,
“Bizler Müslümanlar olarak İslam dininin gerçek
yüzünü göstermek zorundayız. Biz Müslümanlar ve bu dinin takipçileri
olarak herhangi bir kişiye
kötülük gelmesini kesinlikle istemiyoruz. Bizim için
Bulgaristan’da asırlarca

süregelen barış ve anlaşmanın devam etmesi son
derece büyük önem arz
ediyor. Ben her zaman
Bulgaristan’ın gurur duyması gereken şeylere sahip olduğunu söylüyorum”
diye belirtti.
Başmüftülük kurumunun öncelikleri arasında

DOST Partisinin İlk Kurultayı Yapıldı
1. sayfadan devam

inancını dile getirdi.
Kaya, "DOST Partisinin
kuruluş bildirisinde vurgulandığı gibi, etnik, dini ve
kültürel farklılıklar bir ülke
için tehdit değil zenginliktir. DOST Partisi şemsiyesi altında bir araya gelen
etnik ve dini kökeni ne
olursa olsun herkes, bu
ülkenin zenginlikleri olarak, Bulgaristan'ın esenliğine ve istikrarına olumlu
katkıda bulunacaktır." diye
konuştu.
Bulgaristan'da yaşayan
Türk soydaşlarının iki ülke
arasındaki dostluk bağların pekiştirilmesi açısından taşıdıkları öneme işaret eden Kaya, "Bulgaristan'daki soydaşlarımızdan
bahsetmişken, yakın tarihi
asimilasyon girişimleriyle,
zorunlu göçlerle dolu olan
Bulgaristan Türklerinin
verdikleri mücadeleleri
ve yaptıkları fedakarlıkları
da saygıyla anmak istiyorum." ifadesini kullandı.
Kaya, " Bulgar istan
Türklerinin en tabii beklentisi, AB üyesi bir ülkenin vatandaşı olmanın
getirdiği bütün haklara
eksiksiz sahip olmaktır.
Bulgaristan'daki Türk kökenlilerin bu ülkedeki en
büyük azınlık olmalarına
ve uzun yıllardır güçlü bir
siyasi temsille parlamen-

gerekiyor” diye vurguladı.
Konferansa teşrif eden
konuklar arasında Türkiye Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçisi Süleyman
Gökçe, Filistin Büyükelçisi
Ahmed el Madbuh, Hürriyet ve Şeref Halk Partisi
Başkanı Korman İsmailov
hazır bulundular.
Kırcaali Haber

toda yer almalarına karşın, pek çok alandaki sorunlarının hala çözülmeyi
beklediği de bir gerçektir."
diye konuştu.
Lütvi Mestan’ın Rusya
ile yaşanan uçak krizi konusunda Türkiye’ye verdiği desteğine de değinen
Kaya, şunları kaydetti:

"Türk hava sahasını ihlal
eden bir uçağın düşürülmesi olayı sonrasında 25
Kasım 2015'te Bulgaristan
Ulusal Meclisi kürsüsünden, Bulgaristan'ın müttefiki Türkiye'nin yanında
yer alması gerektiğini savunan Sayın Mestan, bu
tutumuyla NATO üyesi bir
ülkenin NATO dayanışması çerçevesinde diğer
müttefik bir ülkeye vermesi gereken en tabii desteği
cesurca seslendirmiştir.
Sayın Mestan'ı NATO ittifakı konusundaki bu ilkeli
duruşundan dolayı alkış-

lıyor ve tebrik ediyoruz."
Naim Süleymanoğlu'na
ilgi
MHP Genel Başkan
Yardımcısı Semih Yalçın
da "Ses bayrağımız olan
Türkçe dünyanın üzerinde
neresinde dalgalanıyorsa
veya konuşuluyorsa, o
parça bizim vatanımızdır."

dedi.
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da
Bulgaristan’daki soydaşların geçmişte çektikleri
acılarından haberdar olduklarını belirterek, "Biz,
CHP olarak, hiçbir zaman
başka ülkelerin vatandaşı olan soydaşlarımızla
ilgili konuların Türkiye’de
iç politika malzemesi yapılmasından yana olmadık." değerlendirmesinde
bulundu.
Kurultayın konukları arasında yer alan milli halterci Naim Süleymanoğlu da

gerek delegelerden gerekse diğer konuklardan
büyük ilgi gördü.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe
ve başlıca göçmen örgütlerin liderlerinin de katıldığı kurultayda Fransa,
Ukrayna, Polonya, Yunanistan ve daha birçok ülkenin diplomatik ve siyasi
temsilcileri hazır bulundu.
Kurultaya katılan misafirler arasında Yunanistan
Batı Trakya Türklerinin
ilk ve tek partisi Dostluk
Eşitlik Barış Partisi (DEB)
Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş ve Dr. Sadık
Ahmet'in eşi ve partinin
Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet de yer aldılar.
Eski Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Genel Başkanı Mestan,
Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden Rus savaş
uçağının düşürülmesinin ardından Bulgaristan
Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye
ve NATO'yu savunmuştu.
Mestan, bu tutumu nedeniyle HÖH'ten ihraç edilmişti.
HÖH üyesi 5 milletvekilinin de DOST Partisine
katılmasıyla 240 üyelik
Bulgaristan Parlamentosu'ndaki HÖH Partisinin
milletvekili sayısı 30'a
düştü.
Anadolu Ajansı

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren Enerji ve Su
Düzenleme Komisyonu (KEVR) tarafından tasdik
edilen Kırcaali Su ve Kanalizasyon Şirketi (VİK) tarafından sunulan atıksu arıtma hizmetine ücret alınmaya başlanacak. Bu ücret Kırcaali ve Momçilgrad
(Mestanlı) şehirlerinde inşa edilen atıksu arıtma tesislerinin devreye sokulması sonucunda belirlendi.
Su tüketicileri atıksu arıtma hizmeti ücreti olarak
bir metreküp subaşına 0,36 leva ödeyecek. Böylece
katma değer vergisi hesaplamaksızın bir metreküp
su için toplam 1,74 leva veya katma değer vergisi
ile birlikte 2,09 leva ödenecek.
Kırcaali Su ve Kanalizasyon Şirketi Müdürü Müh.
Slavço Slavkov, “Suyun fiyatında değişiklik Kırcaali
ve Momçilgrad şehirlerinde inşa edilen atıksu arıtma
tesislerinin devreye sokulmasından kaynaklanıyor.
Ek olarak VİK tarafından sunulan atıksu arıtma hizmeti ücretinin ilk baştan bir metreküp su için 0,55
leva olması teklif edildi, ancak KEVR bu fiyatı onaylamayıp, hizmetin 0,32 levaya sunulması kararını
verdi. Bu karara itiraz edildi ve sonuçta 1 Nisan’da
kararın yürürlüğe girmesiyle bu hizmetin 0,36 levaya
sunulması kararı alındı.
Müh. Slavkov, “Tüketiciler yeni fiyat ile hesaplanan
su faturalarını mayıs ayında alacaklar” diye açıkladı.

Momçilgrad’da 30 adet
top akasya fidanı dikildi
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Müh. Sunay Hasan’ın girişimiyle belediye idaresi tarafından
30 adet top akasya fidanı dikimi yapıldı. Fidanlar, “26
Dekemvri” sokağı boyunca dikildi. Bu tür akasya şehir içi yeşillendirmede tercih edilmeye başlandı. Süs
ağacının tacı yuvarlak, kök sistemi küçük, dalları dikensiz ve çiçek açmaz. Soğuğa dayanıklı ve toprak
seçme özelliği yoktur. Tacının yuvarlak olması ağaç
budama ve şekil verme çalışmaları gerektirmiyor.
Momçilgrad Belediyesi, çeşitli çevre korunması
girişimlerine aktif olarak katılıyor. Girişim, dünyada
ekili ağaç sayısının artırılması amacıyla “Dünyanın
Ağaçlarını Ekelim” şeklinde olan bu yılki 22 Nisan
Dünya Günü’nün konu başlığı ile örtüşüyor.
Dünya Günü, ilk olarak 22 Nisan 1970 tarihinde
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada’da kutlanıyor. Artık 46 yıldır 22 Nisan’da hükümetler, ticari
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve dünyada sayısız
insan Dünya gezegenini koruma konusunda ortak
sorumluluk üstlenerek, 22 Nisan’da birleşiyor. 1990
yılında Dünya Günü kutlamaları uluslararası düzeye
taşınıyor ve Bulgaristan da 1993 yılında kutlamalara
katılıyor. 22 Nisan Dünya Günü’nün kutlanmasıyla
insanların birleştirilmesi ve çevreyi daha iyi korumaları için ilham verilmesi amaçlanıyor. Dünya Günü,
her bir insanın bulunduğu toplumda bu amaca ulaşılmasına en büyük ölçüde katkı sağlaması için bir
vesiledir.
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Lütvi Mestan: 'Kapılarımız tüm etnik kökenli vatandaşlara açık'
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu
muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketinden
(HÖH) ihraç edilmesinin
ardından, Sorumluluk
Özgürlük ve Hoşgörü İçin
Demokratlar Partisi’nin
(DOST) kurucu genel
başkanlığını üstlenen
Lütvi Mestan, haklarında “Türkiye’nin partisi”
şeklinde yürütülen algı
operasyonunun “aptalca”
olduğunu, kurucular arasında çok sayıda Bulgar
bulunduğunu ve kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli ile görüşmek için Ankara’ya gelen
Mestan, temelini attığı
yeni partinin ilkelerini,
amaçlarını ve TürkiyeBulgaristan ilişkilerine
yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi.

DOST Partisi’nin ilk kurultayının 10 Nisan’da
Sof ya’da yapılacağını
kaydeden Mestan, partinin kuruluş nedeni olarak,
Bulgaristan’da belli şahısların değil, tüm toplumun
çıkarını savunacak yeni
bir siyasi temsile duyulan
ihtiyacı gösterdi.
“Bin kez görevden
alınsam da o bildirgeyi
okurdum”
Türk hava sahasını ihlal
eden Rus uçağının dü-

şürülmesinin ardından,
parlamentoda NATO’yu
ve Türkiye’yi destekleyen
bir bildiri okumasından bir
süre sonra HÖH Merkez
İdare Kurulu tarafından
parti ve parlamento grubundan ihraç edildiğini
hatırlatan Mestan, “Eğer
bu benim suçumsa ben
böyle bir suçla gurur
duyuyorum. Bin kez bilseydim ki görevden alınacağım, bu bildirgeyi
hazırlayıp Bulgaristan’ın

Momçilgrad Meclisi, Terörle
Mücadele Eylem Planı kabul etti
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Meclisi, 29
Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdiği oturumunda
Terörle Mücadele Eylem
Planı kabul etti. Meclis
Üyeleri, oturumun ba-

şında Türkiye ve Belçika’daki terör saldırılarının masum kurbanları ve
Türkiye Mardin’in Nusaybin ilçesinde görev yaptığı sırada 21 Mart 2016
tarihinde bölücü terör
örgütü PKK’nın bombalı
saldırısında şehit düşen,
aslen Momçilgrad’ın Ralitsa (Ramlı) köyünden
Necati Bayraktar’ın oğlu
Jandarma Uzman Çavuş
Gökhan Bayraktar’ın anısına bir dakikalık saygı
duruşunda bulundular.
Meclis toplantısında
başka önemli gündem
maddesi ilçe merkezindeki Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesi’nin 2015

yılına ilişkin bütçe dengesinin kabul edilmesiydi.
23 kabul ve 6 çekimser
oyla yerel meclis, raporlama döneminde 448
632 leva borcu olan ve
yüzde 100 oranında be-

lediye mülkiyetinde olan
hastanenin bütçe dengesini kabul etti. Borcun
yarısından fazlası veya
250 bin leva banka kredi
borcudur.
Görüşmeler sırasında
Hastane Yöneticisi Dr.
Mladen Kırov, hastanenin bütçe kaybı olduğunu kaydederek, tedavi
kurumunun şu ana kadar ödenmeyen klinik
yollar çerçevesinde 154
bin leva tutarında limit
üstü kaynaklar alacağı
olduğunu vurguladı. “Kayıpta olmasına rağmen
hastanenin mali durumu oldukça stabil” dedi.
Hastanenin Tıbbi Bölüm-

ler, Tıp Merkezi ve Acil
Servis’ten oluştuğunu
izah eden Dr. Kırov, Nöroloji Bölümü ve Klinik
Laboratuvar Bölümü’nün
daha üst 2.düzeye çıkarılması için birçok kez
başvuruda bulunduklarını, fakat hala olumlu
bir sonuç alınamadığını
belirtti.
Belediye Başkanı Müh.
Sunay Hasan, hastanenin sosyal angajmanından başka ilçe sakinleri
yanı sıra sağlık haritasına göre ulaşılması zor,
yarı dağlık bölgelerde yaşayan komşu ilçelerdeki
çok sayıda hastalara da
hizmet ettiği dikkate alınarak, işlevini görmeye
devam edeceğine kanaat getirdi. “Hastanenin
faaliyeti titiz bir şekilde
kontrol edilecek ve gerekli olduğunda destek
verilecek” diye kaydetti.
Momçilgrad Hastanesi, ülkede en modern ve
yenilenen binaya sahip,
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Bölümü çağdaş
standartlara uyuyor. Hastanede uzman hekimlerden oluşan ekip her geçen yıl artıyor.
Meclis, Momçilgrad
Belediyesi’nin Rodop Belediyeleri Derneği üyeliğine son vermesi kararını
aldı.
Kırcaali Haber

en yüksek kürsüsünden
aktarırdım” dedi.
“Parti kurucularının
arasında Bulgarlar da
var”
Partisinin Bulgaristan’da
herkese açık olduğunu vurgulayan Mestan,
“HÖH’ü terk edip, benimle bu yeni yola çıkan
milletvekilleri arasında iki
Bulgar milletvekili de var,
Hristiyan, Ortodoks, biri
eski Filibe Valisi” bilgisini
verdi.
DOST Partisi’nin, Bulgar ist an’dak i hak ve
özgürlüklere dair problemleri çözeceğini vurgulayan Mestan,”Bizler

Bulgaristan’ı seviyoruz.
Bulgaristan’ın birliği ve
bütünlüğü için çalışacağız. Biz Bulgaristan’a
entegre olmak istiyoruz.
Ama ikinci kalite insanlar gibi değil, eşit haklara sahip vatandaş olarak
entegre olmak istiyoruz”
diye konuştu.
Öte
yandan,
Bulgaristan’a entegre
olmak için kimliğinden
vazgeçmenin asimilasyon anlamına geleceğini
söyleyen Mestan, şöyle
konuştu:
“Ben Lütvi Mestan olarak, Türk olarak, Müslüman olarak entegre

ol mak isterim. Tabii ki
bazı algılar yaratıldı, ‘bu
yeni DOST Partisi, Türklerin değil de, Türkiye’nin
partisi olacakmış’ diye.
Verdiğim misaller ne kadar aptalca bir algı olduğunu sizlere gösteriyor.
Çok sayıda etnik Bulgar
var kurucuların arasında.
Eminim ki, 10 Nisan’da
organize ettiğimiz kuruluş
konferansına da katılanların en az yüzde yirmisi
etnik Bulgarlar olacak.
Partimizin kapıları tüm
etnik kökenli vatandaşlar
için açıktır.”
Anadolu Ajansı

tılan sürücü belgelere el
konulması gerekliliği ve
bunun için alınabilecek
tedbirler belirlendi. Bu

ken, 2295 kişi ağır, 6676
kişi ise hafif olmak üzere
toplam 8971 kişi de yaralandı. 29 Şubat-6 Mart

bağlamda MVR’ye manipüle edildiğine dair bilgi
edinilen motorlu taşıtlar
sürücü belgeleri (ehliyet)
ve araç ruhsatlarının geçerliliğinin denetlemesi
görevi yüklenileceği açıklandı.
Resmi istatistiklere göre
2015 yılında ülkede 7225
ağır trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 708
kişi hayatını kaybeder-

döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen son trafik
operasyonunda 6062 trafik kural ihlali tespit edildi.
Bunun üzerine sürücülere 6792 adet ceza fişi ve
4038 adet ceza makbuzu
kesildi. Operasyonda tespit edilen ehliyetsiz sürücülerin sayısı 580.

Sahte sınav protokollerle
verilen ehliyetlere el konulacak

Başbakan Boyko Bor isov, İçişler i Bakanı
(MVR) Rumyana Bıçvarova, MVR Genel Sekreteri Georgi Kostov, Emniyet Genel Müdürü Hristo
Terziyski, Sofya Emniyet
Müdürü (SDVR) Mladen
Marinov, Başsavcı Yardımcısı Borislav Sarafov
ve İstinaf Mahkemesi
Savcılığı İdari İşler Müdürü Daniela Popova ile
çalışma toplantısı yaptı.
Toplantı, Devlet Milli
Güvenlik Ajansı (DANS),
Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü
(GDBOP) ve Savcılık makamlarının iki gün önce
düzenlediği ortak operasyonda Otomobil İdaresi
Yürütme Ajansı’nda ihlaller ve yolsuzluk olguları
tespit edilmesi sonucunda
yapıldı.
Toplantıda sahte sınav
protokolleri ve yolsuzluk
olaylarının önlenmesi için
alınması gereken tedbirler ele alındı. Sahte sınav
protokolleri üzerine çıkar-
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Aydın Osman: ”İlçe nüfusunun
yüzde 40’ı gurbette”
Çernooçene (Yenipazar)
Belediye Başkanı Aydın
Osman,”Çernooçene İl-

çesi nüfusunun yüzde
40’ı şu anda gurbette
bulunuyor. Bu da işgücü
yetersizliğine yol açarak,
yatırımları durduruyor.

Söz konusu çalışma çağındaki kişilerdir. Yıllar
önce mevsimlik işler için
yurt dışına sadece
erkekler giderlerdi.
Şimdi çocuklarını da
yanlarına alıp çok sayıda aile gurbete gidiyor” diye ifade etti.
Belediye Başkanı,
genç nüfusun azalmasının eğitim yapısına yansıdığını belirtti.
“Öğrenci sayısının azalması, okulların işleyişini
zorlaştırıyor, çünkü okul
bütçeleri öğrencilerin sa-

yısına göre belirleniyor.
Durum Eğitim ve Bilim
Bakanlığı’ndan izin alınarak, öğrenci sayısı az
olan sınıfların Belediye
Bütçesi’nden finanse edilmesini gerektiriyor. Bu da
genellikle okulların kapanmasına yol açıyor, dolayısıyla iş pozisyonların kapanmasına neden oluyor.
Bu eğilim okul yemeği ve
ulaşım hizmeti gibi sosyal
avantajlara yansıyor. Belediye, tüketici sayısının
azalmasından dolayı işleyişleri bozulan kendisine
ait altı otobüs ve dış şirketler aracılığıyla okullara
ulaşım sağladı” dedi.
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Momçilgrad anaokullarında renkli bahar kutlamaları
Momç ilgrad (Mes tanlı) Ştastlivo Detstvo
Anaokulu’na giden çocuklar ilkbaharı 22 Mart
2016 tarihinde çocuk
kurumunun bahçesinde gerçekleşen renkli
kutlamayla karşıladılar.
Çocuklar, şarkı söylediler, dans ettiler, zıpladılar ve ebeveynlerine,
nine ve dedelerine, yakınları ve arkadaşlarına unutulmaz bir bahar
programı sundular.
Dans ikilileri, kız bando takımı, ayılar, korsanlar, palyaçolar, modern dansçılar, folklor
grupları ve başka minik
oyuncular yaklaşık bir
saat süren gösterilerle
katılımcılara zevkli dakikalar yaşattılar. İyi hava
bahar neşesi getirdi.
Bu yılki kutlama programı eski saatlere ithafen “Merhaba, Bahar!”
başlığı altında gerçekleşti. Farklı gruplardan
tüm çocuklar, evlerinden ailelerinin emaneti
olarak, “Geçmişe Geri
Dönmek” isimli sergide

sözleriyle baharı selamladılar.
Hava rüzgarlı olduğu
için Zornitsa ve Zdravets Anaokulları’na gi-

Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda
sıkı pasaport kontrolü
Bulgaristan ve Türkiye
arasındaki Kapitan Andreevo - Kapıkule Sınır
Kapısı’nda Avrupa Birliği vatandaşlarına dahil,
çok sıkı pasaport kontro-

sergilenen eski saatler
getirdiler.
Anaokul ekibinin programı hazırlamak için
sarf ettiği çabalar ve
yoğun çalışmalar bol
bol alkışlarla ödüllendirildi.
Kasabadaki diğer iki
çocuk eğitim kurumu
da ilkbaharı bol bol tebessüm ve kutlamalarla karşıladı. 21 Mart’ta
Zornitsa Anaokulu ço-

cukları, her birinin sevdiği bir masal veya çizgi
filmi kahramanı rolüne
büründüğü Bahar Karnavalına katıldı.
Minik şey tancıklar
ve peri kızları da vardı. Sundukları danslar,
oyunlar ve tebessümlerle minikler ilkbaharın
zenginlik ve bereket getirmesini dilediler. Beden eğitimi salonunda
düzenlenen karnavalda

hazır bulunan herkes
çok eğlendi. Karnavalın
sonunda her bir çocuğa
katılım belgesi sunuldu.
Zdravets Anaokulu
çocukları da akranlarından geri kalmayarak, ilkbaharı maskeli
bir balo ile karşıladılar.
Çeşitli masal, çizgi filmi
ve karikatür kahramanı
gibi giyinen minikler,
hep bir ağızdan “Merhaba Sevgili Bahar”

Yeni Emekli olacak öğretmenlere müjde
Başbakan Yardımcısı
ve Eğitim ve Bilim Ba-

kanı Meglena Kuneva,
“Bu yıl 1 Ağustos’tan
itibaren emekli olacak
öğretmenlerin emekli
ikramiyesi şimdiye kadar olduğu gibi 8 brüt
ücreti tutarında değil
de, 10 brüt ücret tutarında olacak. Bu Okul
Öncesi ve Okul Eğitimi
Kanunu’nda öngörülüyor” diye bildirdi.
Önümüzdeki yıllarda
öğretmen maaşlarının
artırılacağına dair de
söz veren Bakan, “Bu,
hükümetin üzerine aldığı bir sorumluluk ve biz
bunu bütçe girişimleri
ve daha birçok politika
yoluyla yerine getireceğiz” diye belirtti.
Eğitim ve Bilim Bakan
Yardımcısı Diyan Stamatov, “Her yıl 4 bin
ile 6 bin arasında öğretmen emekli oluyor”
dedi.
Kuneva, “Eğitim Bakanlığı, emekli yaşında
olan öğretmenlerin eğitime faydalı olabilmeleri
için seçenekler araştırıyor. Seçeneklerden birisi, bu tür öğretmenlerin

den çocukların anaokul
bahçelerinde ilkbaharı
karşılama imkanı olmadı.
Kırcaali Haber

gençleri eğitip deneyimlerini onlara aktarmalarıdır” dedi.
Ulusal Boş Ders Ol-

okul onlara son derece
güveniyor.
Eğitim ve Bilim Bakanlığı Genel Sekreteri

bekleniyor ve bu yüzden onların yerine aynı
sayıda genç öğretmenlerin yetiştirilmesi gere-

maması Programı’nın
bir modülü üzerine
okulların eksik öğretmenleri yerine derse girebilecek öğretmenlerin
isimlerinin kaydedildiği
bir veri tabanı dosyası
oluşturuldu. Bu veri tabanı dosyasında kayıtlı
öğretmenlerin yüzde
80’i emekli ve ülkedeki
hemen hemen her bir

Krasimir Vılçev, gelecek 10 yıl içerisinde
öğretmenlerin yarısının
emeklilik yaşına girmeleri beklendiği için
2017 yılında en büyük
hedefin sisteme iyi öğretmenler dahil edilmesi
olduğunu kaydetti.
Bu demektir ki, yılda
ortalama 4 500 öğretmenin emekli olması

kiyor.
Stamatov, “Bu amaçla
gençler ve üniversite
adayları için uyarı niteliği taşıyan öğretim
üyeliği pozisyonlarına
ilişkin asgari ücretlerin
ön alıcı bir şekilde artırılması gerekir” diye
yorum yaptı.
Kırcaali Haber

lü uygulanıyor.
Ülke topraklarına giren
tüm taşıma araçları kapsamlı kontrol işlemine
tabi tutuluyor.
Avrupa Birliği’nin dış
sınırı olan Türkiye ile sı-

nırda Ulusal Acil Eylem
Kriz Planı’nda öngörülen
aktif önlemler alındı.
Şu anda AB vatandaşları dahil, her bir yolcunun kişisel belgeleri
mutlaka kontrol
sistemleri aracılığıyla kontrol
ediliyor.
Yu n a n i st a n
ve Romanya gibi birçok
komşu ülkeler
de bu tür önlemler uygulamasına geçti.
Sınırdan geçiş işlemleri daha yavaş yapıldığı için Türkiye’ye geçiş
bekleyen tırlar kuyruk
oluşturdu.
Kırcaali Haber

İlhan KÜÇÜK İkinci Kez HÖH
Gençlik Kolları Başkanı Seçildi
1. sayfadan devam
göz önünde bulundurarak kapsamlı bir siyasi
analiz yaptı. Gençlerin
karşılaştığı sorunları
ana hatlarıyla çizdi ve
bu doğrultudaki HÖH
Gençlik Kollarının üstlendiği büyük role dikkat
çekti. Ayrıca ‘Beraberlik’ felsefe kavramının
önemine de değinerek,
istikrarlı ve birleşik bir
gençlik örgütünün temelini oluşturduğuna
vurguda bulundu. HÖH
Gençlik Kolları’nın aktif
ve olgun bir siyasi örgüt olduğunu kaydetti.
Görev süresi boyunca
yurtiçi ve yurtdışında
400’den fazla görüşme
yaptığını ve 32 tane yeni
belediye teşkilatının kurulduğunu belirtti. Güven kazanma, kapsülleşme ve HÖH Gençlik
Kolları teşkilatlarının
artan yaş ortalaması
gibi sorunlara özel dikkat çekti ve çözülmeleri
için daha fazla diyalog,
demokrasi ve açıklık
önerilerinde bulundu.
Raporunda küçük ve
orta ölçekli işletmelerin
de önemine değinerek,
gençlerin Bulgaristan'da
kalması için çözümlerden birinin bu olduğunu
belirtti.

Toplam 372 delegeden
350’si kongrede hazır
bulundu. HÖH Gençlik
Kolları teşkilatları İlhan
Küçük’e duyduğu büyük
güveni ikinci bir aday çıkarmayarak bir kez daha
göstermiş oldu. İkinci
kez HÖH Gençlik Kolları Başkanı seçilen İlhan
Küçük teşekkür konuşmasında şu sözleri sarfetti: ‘Bugün biz yarınları
oluşturuyoruz. Yarınların başarısı bugünlerde
kodlanmış olduğuna her
zamankinden fazla inanıyoruz. Rahatça söyleyebilirim ki biz, teşkilatlarda yer alan gençler,
yarınlar için sadece bir
talepte bulunmadık, biz
aynı zamanda kamuoyu oluşumunda da aktif
bir rol oynuyoruz. Hatta
daha da fazlası, yıllar
geçtikçe fikir liderleri
olarak da yerimizi sağlamlaştırıyoruz.’
HÖH
Gençlik
Kolları’nın Olağan Kongresi önümüzdeki dönem
için temel kararların alındığı, örgütün en yüksek
forumudur. İki ay içinde
Ulusal Gençlik Konseyi gerçekleştirilecek
ve orada HÖH Gençlik
Kolları’nın yeni yönetimi
belirlenecek.
Kırcaali Haber
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Güvenlik Teknolojileri Fuarı Açıldı
Güvenlik teknolojileri
alanında yeni ekipman
ve sistemlerin tanıtıldığı
"Security Expo 2016" fuarı Sofya'da açıldı.
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen fuarın açılışını
yapan İçişleri Bakanlığı
Genel Sekreteri Georgi
Kostov, 13 ülkeden firmaların ve kurumların katıldığı fuarda, gözetleme,
finansal, dijital ve kişisel
güvenlik alanlarında yeni
teknolojik buluşların sergilendiğini söyledi.
İş sektörünün artan güvenlik ihtiyacına uygun
çözümler sunan teknoloji
ürünleri arasında kriptolu
cep telefonları, geleneksel GSM ağlarının hizmet
veremeyeceği bölgelerde
kullanılabilecek uydu telefonları ve yüksek çözü-

İnternet güvenliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin, sanal korsanların
müdahalelerine dayanıklı sistemleri tanıttıkları
stantlar da fuarda büyük
ilgi gördü.
Finansal güvenlik sektöründe faaliyet gösteren
şirketler de banka şubeleri arasında para taşımacılığının daha güvenli
şekilde yapılmasına im-

nürlüğe sahip, kısa sürede kimlik analizi yapabilen
video gözetim kameraları
ziyaretçilerin yoğun ilgisi-

ni çekti.
Bulgaristan itfaiye ekipleri fuarda, erişilmesi
zor alanlarda gözetim ve

analiz yapabilen ve 25 kilometre mesafeye kadar
veri sağlayabilen araçlarını tanıttı.

krizi kontekstinde Batı
Balkanlar’da durumdan
endişeli olduğunu ifade
ederek, Yunanistan'ın
Makedonya sınırındaki
İdomeni kasabasında
bulunan kamptaki sığın-

macılara insani yardım
gönderdikten sonra şimdi hükümetin Makedonya Cumhuriyeti’ndeki
sığınmacılara da insani
yardım göndermeye hazırlandığını belirtti.

Borisov, sadece Schengen bölgesinin sınırları
ile sınırlı olmayan Avrupa Birliği’nin dış sınırlarında etkili kontrolün göçün önüne geçilmesi açısından büyük önem arz
ettiğini vurguladı. Başbakan, sorunun çözümü
için tüm AB üyesi ülkeler
arasında dayanışma ve
koordinasyonun gerekli
olduğunu, en büyük desteğin ise coğrafi konumlarından dolayı sınırların
korunması için en büyük
sorumlulukları almak
zorunda kalan ülkelere
verilmesi gerektiğini belirtti.
Kırcaali Haber

Türk filmleri Bulgaristan'dan ödülle döndü
Başkent
Sofya
Belediyesi’nin himayesinde bu yıl 20'ncisi
düzenlenen Sofia Film
Fest 2016 festivalinde,
Soner Caner ve Barış
Kaya'nın yönetmenliğini yaptığı "Rauf",
Uluslararası Sinema
Yazarları Örgütü FIPERSCI ödülünü, Zeki
Demirkubuz'un "Bunaltı" filmi Domain Boyard
Holdingi'nin ödülünü,
Emin Alper'in yönettiği
"Abluka" ise En İyi Balkan Filmi ödülüne layık
görüldü.
Festivalin Yöneticisi
Stefan Kitanov, Sofya

Kırcaali Haber

Meclis, Yargı Sistemi
Kanunu’nda değişiklikleri
kabul etti

Bulgaristan ve Makedonya’dan göçmen
kaçakçılığına karşı ortak operasyonlar
Başbakan Boyko Borisov, Makedonya Cumhurbaşkanı George İvanov ile telefonda görüştü. İkisi büyüyen mülteci
sorununu ve ortak sınırda göçmen kaçakçılığı
yapan şebekeleri çökertme imkanlarını ele aldı.
Bu bağlamda ve önleme aracı olarak Başbakan Borisov ve Cumhurbaşkanı İvanov, Bulgaristan ve Makedonya’nın
gelecek günlerde sınırın
korunması ve kontrolü
için hava ve karadan
ortak operasyonlar düzenlemesi konusunda
anlaştılar.
B a ş bakan, mülte c i

kan tanıyacak teknolojik
alternatifleri sergiledi.
Organize suç olayları
ya da cinayetlerin ardından olay mahallinde inceleme, delil toplama ve
analiz konularında yeni
teknik imkanlar ve geliştirilen sistemler de sektör
temsilcileri tarafından ziyaretçilere tanıtılıyor.

Halk Kültür Sarayı'nda
(NDK) düzenlenen törende yaptığı konuşmada, festivale katılan
4 Türk filminin üçünün
ödülle ayrılmasının
"mutluluk verici" oldu-

ğunu söyledi.
Festivalin uluslararası
film programında yer
alan "Rauf", Uluslararası Sinema Yazarları
Örgütü FIPERSCI'nin
ödülünü aldı.

Balkan Filmleri kategorisinde Domain
Boyard Holdingi'nin
ödülü, yönetmen Zeki
Demirkubuz'un "Bunaltı" filmine gitti.
Türkiye, Fransa ve
Katar ortak yapımı, yönetmen Emin Alper'in
"Abluka" filmi de En İyi
Balkan Filmi ödülüne
layık görüldü.
Bu yıl 58 ülkeden 210
filmin gösterildiği Sofia
Film Fest'in programında Türkiye-Almanya
ortak yapımı "Hasret"
filmi de yer aldı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Meclisi, üç saat süren kanun tasarısı
görüşmelerinin ardından ilk okumada Yargı Sistemi
Kanunu’nda değişiklikler kabul etti. Buna ilişkin oylamada tüm parlamenter gruplardan 138 milletvekili
kabul oyu kullanırken, 19 Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) milletvekili ret oyu kullandı, 1 milletvekili çekimser kaldı.
Tasarıda önerilen değişiklikler arasında Yüksek Yargı Kurulu’nun yargıçlar ve savcılar olmak üzere ikiye
bölünmesi, karar kabulüne ilişkin oy sayısı belirlenmesi
ve gizli oylamanın yürürlükten kaldırılması bulunuyor.
Kanun tasarısında yargıçlar bölümünde kararların en
az 8 üyenin oyu ile, savcılar bölümünde ise en az 6
üyenin oyu ile kabul edilmesi öngörülüyor. Yargı Sistemi Kanunu’nda değişiklikler yapılması Bakanlar Kurulu
tarafından önerildi.
Meclis Genel Kurulu’nda kanun tasarısının görüşmeleri sırasında birçok eleştiriler yapıldı.
Tasarıyı ilk eleştiren bağımsız milletvekili Velizar Ençev, “Bugün Halk Meclisi’nin büyük ikiyüzlülük günü.
Bağımsız bir yargı sisteminden bahsediliyor, ama bu
Halk Meclisi, Yüksek Yargı Kurulu Üyeliğine 11 adayın
Meclis tarafından gösterilmesini onayladı. Bu yargı bağımsızlığı mı?” diye retorik soru yöneltti.

Genç güreşçi, madalya
kazanmaya devam ediyor
Kırcaali'nin Opılçensko (Hacımehmetler) köyünde
bulunan Kırcaali Güreş Spor Kulübü, Gılıbovo şehrinde düzenlenen Zlati Dinev Roydev Uluslararası Genç
Erkekler Serbest Güreş Turnuvası’na katıldı. 66 kg kategoride bronz madalya kazanan Mustafa Kafeci turnuvada kulübünü
en iyi temsil etti.
Tu r n u va ya Moldova,
Makedonya,
Yu n a n i s t a n ,
Ukrayna, Türkiye, Kıbris ve
Bulgaristan’dan
165 yarışmacı
katıldı.
Kırcaali Güreş Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü
Atalay Süleyman, “Güçlü bir turnuvaydı, yarışmacılarımızın sergilediği performanstan memnunum, hepsi ilk
on sırada yer alıdı. Kulüp, Stara Zagora (Eski Zağra)
şehrinde düzenlenen Uluslararası Yıldız Erkekler Serbest Güreş Turnuvası’na da katılacak.
13 yaşındaki Mustafa Kafeci, Kırcaali’de ümitli güreşçilerden biri. Katıldığı tüm yarışmalardan madalya
getiriyor.
Atalay Süleyman, “Çalışma koşullarımız iyi değil.
Antrenmanlarımızı Opılçensko köyünde 60 metrekarelik küçük bir salonda yapıyoruz.
Belediyenin bize el uzatmasını bekliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi gerekli teknik donanımı
sağlayarak,bizi desteklemeye hazır, fakat belediyemiz
tarafından bize bir salon tahsis edilemiyor” dedi.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Bulgaristan'dan Kırım işgaline tepki
garistan Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev 26 Mart tarihinde bir
araya geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nden
yapılan açıklamaya göre görüşme sırasında taraflar, Kırım’ın
yasa dışı işgali ve insan hakları
ihlallerinin kabul edilmez olduğunu kaydederek uluslararası
düzeyde Kırım’ın Ukrayna’ya
iade edilmesine yönelik ortak
hareketlerde bulunacakları
konusunda anlaştı. Petro Poroşenko, Rosen Plevneliev’e
Rusya tarafından işgal edilen
yarımadadaki insani durumun
kritik noktada olduğunu anlattı.
Ukrayna’nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına gösterdikleri destek için
Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve
hükümetine, Bulgaristan halkına
teşekkür eden Cumhurbaşkanı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev, Ukraynalı
mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Kırım’ın Ukrayna’ya ait

olduğunu vurguladı. Plevneliev
ayrıca Rusya’nın mahkum ettiği
Ukraynalıların serbest bırakılmasını talep etti.

QHA’nın haberine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro
Poroşenko, Ukrayna’ya çalışma ziyareti gerçekleştiren Bul-

İçişleri Bakanı Bıçvarova: “Yunanistan
sınırında tel örgüye hiçbir gerekçe yok”
BTV’nin “120 Dakika” programına konuk olan Başbakan
Yardımcısı ve İçişleri Bakanı
Rumyana Bıçvarova, Bulgaristan-Yunanistan sınırında tel örgüye hiçbir gerekçe olmadığını
kaydetti.
Başbakan Boyko Borisov,
Türkiye’den çok Yunanistan’dan
gelen göçmen akınının sorun
yaratmasını beklediğini ve sınırda hafif bir tedbir alınması için
hazır olunduğunu bildirdi.
Bıçvarova şu ifadeleri kullandı: “Bunu yapmak için gerekçe
yok, bu sınır Avrupa Birliği’nin
iç sınırı ve şu anda durum öyle
ki, bu ülke gerçek bir risk değil,
daha çok potansiyel bir risk ya-

ratıyor”. Bulgar ve Yunan makamlarının sürekli temas içinde
olduklarını belirtti.
Bulgaristan sınırından geçiş
yapan kaç teröristin tutuklandığı sorusuna Bıçvarova, genel
sistemde verilerin eşleştiği tespit edilen vakaların olduğunu
söyledi.
Bıçvarova, “Bu rakamlar yüksek değil, düşük de değil, ancak
Avrupa için böyle bir tehlike taşıyan şahısların sayısı binlerce”
dedi. Ülkede yetkili makamlar bu
şahısları daha sınırda durdurulmasına imkan verecek şekilde
kanunların düzeltilmesini arzu
ettiklerini ifade eden Başbakan
Yardımcısı, “Bulgaristan, belki

de sığınma talebinde bulunan
kişilerle ek mülakatlar gerçekleştiren tek ülkedir ve şüpheliler
hakkında giriş yasağı konuluyor.
Sığınmacıların Bulgaristan toprakları üzerinden geçen güzergahı kullanmak istememelerinin
nedenlerinden biri budur” diye
belirtti.
Bıçvarova’nın ifadesine göre
ülkede yetkililerin Terörle Mücadele Kanununu hazırlamada
acele etmemeleri gerekiyor,
çünkü şu anda konuyla ilgili AB
Direktifi hazırlanıyor ve yürürlüğe girmesinin beklenmesi daha
doğru bir karar olur.
Kırcaali Haber

Poroşenko, Rusya’ya karşı yaptırımların, Minsk Anlaşmaları’nın
tam olarak yerine getirilene dek
devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.
Bulgaristan’ın her zaman Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm
platformlarda Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini
dile getiren Rosen Plevneliev,
“Kırım Ukrayna’dır, Ukrayna
Avrupa’dır” diye kaydetti.
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı
saldırısı ile mücadele konusunda aktif konumda olduğunu ifade eden Plevneliev, “Rusya’nın
saldırgan davranışını kabul edemeyiz. Ukrayna’nın bağımsızlık
ve egemenliğini savunuyoruz ve
bunun için mücadele edeceğiz”
şeklinde konuştu.

Kırcaali Haber, Bulgaristan’da en
çok takip edilen Türkçe haber sitesi

Son on yıl içerisinde ülkemiz Bulgaristan’da birçok
Türkçe haber sitesi yayın hayatına başladı. Onlardan
bazıları kapandı, bazıları hala devam etmektedir.
Bu haber sitelerinden kesintisiz ve devamlı yayın yapan site kuşkusuz Kırcaali Haber gazetesinin internet
sitesidir.
Gazetenin 2013 yılında açılan Facebook Sayfasını
beğenen soydaşların sayısı her geçen gün artmakta.
Üç yıldan beri faaliyette olan Facebook Sayfasının beğenileri bugün 11 500’ü aşmış durumda. Bu da Kırcaali
Haber’in Bulgaristan’da yayın yapan Türkçe haber siteleri arasında en çok takip edilen site olduğunu göstermektedir.
01 Mayıs 2016’da Kırcaali haber gazetesinin internet
üzerinden yayın hayatına başlamasının 10. yılıdır. Aynı
yıldan bu yana gazete olarak da haftada bir okuyucularıyla buluşmaktadır.
Bulgaristan Türkerinin sesi olan gazetenin ve sitenin
yaşatılmasında katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, soydaşlara cani gönülden teşekkür ediyoruz.
Bağımsız ve gerçek haberlerle sizlerin huzurlarınızda
olmaya devam edeceğiz inşallah.
Kırcaali Haber Ekibi
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