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Gerçekten, içinde bulunduğumuz ve çok
uzun süren dönemde gerilimli yaşıyoruz. Ailemizin en önemli ihtiyaçlarını karşılamak ile
ilgili yaşadığımız zorluklar ve sıkıntılar, zamanımızın çok büyük bir kısmını yiyor. Buna
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Cebelliler, 19 Mayıs 1989 olaylarını layıkıyla andı
Resmiye MÜMÜN
Bu yıl da Cebel merkezine binlerce Türk geleneksel 19 Mayıs 1989 yılı
olaylarının anma törenine
katılmak için akın ettiler.
Aynı zamanda Cebel’in
günü olan 19 Mayıs, Kırcaali bölgesinden başka,
yurtiçinden, yurtdışından
gelen yüzlerce misafirin
katıldığı zengin programla kutlandı. Ahmet
Doğan’ın eskiden sağ
kolu olan Kasim Dal ve
destekçisi Korman İsmailov, 15 civarında kişiyle
anma törenini tahrik etmeye çalıştılar, ancak
HÖH yandaşları buna

izin vermediler. Yaklaşık 80 Türkiye göçmen

derneklerinden temsilciler Ahmet Doğan ve

HÖH’ne tam desteğini
gösterdiler. Bu yıl 1989

iki meseleye bağlı. Saygıdeğer yandaşlarımız, bugün, bu tarihte HÖH’nin
devlet yöneticilerini nasıl değerlendirdiği çok
önemli. Geçen iki yıl için
biz hükümete zayıf yazıyoruz.

Bu bağlamda, saygıdeğer arkadaşlar, HÖH’nin
gelecek Cumhurbaşkanı
ve yerel seçimlerde nasıl bir tavır alacağı çok
önemli, özellikle sadece 6

Ahmet Doğan: “Bizler olmadan
Cumhurbaşkanı seçilemez!”
Resmiye MÜMÜN
Cebel’de, 19 89 yılı
Mayıs olaylarını anma
töreninde hazır bulunan Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH) Genel Başkanı Dr. Ahmet
Doğan binlerce Türk’ün,
DPS diye tempo tutarak,
alkışlarıyla karşılandı.
Sayın Doğan, kalabalığa
hitaben: “Sağ olun, var
olun! Belki liderin rolü
budur, o ton veriyor ve
her şey hayatta su gibi
akıp gidiyor. Saygıdeğer
Başmüftü, saygıdeğer

Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu, Türkiye Balkan Göçmenleri
Konfederasyonundan, federasyondan, derneklerden misafirler, merhaba
Cebel! Çok konuşuldu ve
enteresan sorular ortaya
koyuldu, ben dikkatinizi
konkre şeylerle meşgul
etmeyeceğim. Sadece
sizlerle birlikte deneme
yapacağım. Acaba bu yıl
basının bu yoğun ilgisi
neye bağlı? Sizlere de
dördüncü iktidarın temsilcilerine “İyi günler!”.
Bu ilgi başlıca iki etkene,
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Kültür Bakanlığı, Perperikon
Turist Merkezi projesini finanse
etmeyi reddediyor
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Volen Siderov, ABD’ye karşı!

Mayıs olaylarının 22.
yılı anılan törende resmi
misafirler olarak Hak ve
Özgörlükler Hareketi’nin
(HÖH) Genel Başkanı Dr.
Ahmet Doğan, HÖH Genel Başkan Yardımcıları
Lütfi Mestan, Filiz Hüsmenova, Ruşen Rıza,
Aliosman İmamov, Hristo
Biserov, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Ramis Şen, HÖH
Gençlik Kolları Başkanı
Ceyhan İbramov, HÖH
milletvekilleri, Kırcaali
İli Belediye Başkanları,
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa
Aliş Hacı, Türkiye’de Balkan göçmenlerinin konfederasyon, federasyon ve
dernek başkanları, Cebel
Belediyesi’nin kardeş
Yunanistan - Ariyana,
Türkiye - Bursa-Yıldırım
ve İstanbul - Sultan Gazi
Belediyelerinden temsilciler ve ev sahibi konumundaki Cebel Belediye
Başkanı ve HÖH Kırcaali
İl Teşkilatı Başkanı Bahri
Ömer hazır bulundular.
Anma töreni, Başmüftü Mustafa Aliş’in Mayıs
olayları ve tüm Bulgar-

laştırma süreci kurbanları ruhuna okuduğu dua
ve hayır dua dilekleriyle
açıldı. Bundan önce, Cebel camisinde totaliter
rejim kurbanları adına
mevlit okunmuştu.
Bahr i Ömer, başt a
Sayın Ahmet Doğan’ı,
Bulgarlaştırma sürecine
karşı Mayıs olaylarını
organize edenleri, tutuklananları ve Cebel’in tüm
misafirlerini selamladı.
Cebel Belediye Başkanı, “O unutulmaz Mayıs
olaylarından bu yana 22
yıl geçti. Daha çok yıllar
geçecek, fakat o ilk yıllar
hiçbir zaman unutulmayacak. Onların çok derin
ve manalı bir anlamı var.
Bu olaylar, Bulgaristan’da
totaliter rejim sonunun
temellerini attılar” dedi.
Bahri Ömer, HÖH liderine ve milletvekillerine
Üçlü Koalisyon döneminde Cebel Belediyesinde
gerçekleştirilen projelerden dolayı teşekkür etti.
O, şimdiki devlet yöneticilerinin sadece projeleri
Devamı 4’te

a

HÖH lideri Ahmet Doğan, partinin Kırcaali kulübünü açtı
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Beyhan Mehmed oy birliğiyle
Kırcaali Bölge Müftüsü seçildi
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Aile eğitiminin bazı yönleri
Doç. Dr. Kasım Yunus
Geçen sayıdan devamı

Gerçekten, içinde bulunduğumuz ve çok
uzun süren dönemde
gerilimli yaşıyoruz. Ailemizin en önemli ihtiyaçlarını karşılamak ile
ilgili yaşadığımız zorluklar ve sıkıntılar, zamanımızın çok büyük
bir kısmını yiyor. Buna
rağmen çocuklarımıza
ilgi için gereken zamanı bulmalıyız, diye düşünüyorum. Ben soruyorum kendime, acaba,
dostlarımızla kafeterya
ve barlarda geçirdiğimiz vakti nerede buluyoruz ? Şüphesiz sorun
iyi niyette, iradede ve
büyük arzudadır. Bazı
ebeveynler aile firmalarında veya başka firmalarda, her şeyden önce
gelirlerini ön plana geçirerek, çocuklarını ilgiden mahrum ediyorlar.
Daha fazla sorun çık-

masın diye çocukların
ellerine fazla miktarda
para sıkıştırıp gönüllerini yapıyorlar. Bu kardeşlerimizden kiminin
matematikten iyi olmalarına rağmen basit bir
hesabı yapamıyorlar.
Acaba bir yerden çok
kazanırken, başka yerden ne ve ne kadar
kaybediyorlar?
Bu bağlamda bir hususun daha iyi anlaşılmadığını veya unutulduğunu söylemek gerek.
Ülkemizde demokratik
değişimden sonra, devlet yeni, görülmemiş,
bambaşka bir duruma
girdi. Yolsuzluklar cinayetlik olayları, kumarcılık, uyuşturuculuk vb.
hemen hemen hiç engelsiz, alabildiğine aldı
yürüdü, ahlak normları
alanında gemsizlik, şımarıklık, ona keza. Bu
da, çocukları, hayati
tehlike teşkil eden kötü
alışkanlıklardan koruyabilme açısından, aile
terbiyesi ile ilgili görevlerimizi son derece zorlaştırdı.
5. Hoşgörü (Tolerans)
başka tür bir psikolojik
ihtiyaçtır. O çocukların
özgürlüğü ile bağlıdır.
Ailede çocuklara verilen özgürlük sınırsız

değildir, aile değerleri
ve kuralları dahilindedir.
Medeni ailelerde çocuklar aklına esen her şeyi
yapmaz ve buna imkan
da verilmez. Ebeveynlerin kendilerine talepleri vardır. Sınırlar

çok büyük özgürlük
tanınıyor, başka yerlerde ise çok kısıtlı olarak
veriliyor. Çocuklar nereye gidebilir, ziyaret
edebilir, neresini ziyaret
edemez, ne yapabilirler
ne yapamazlar sorunu,

aşıldığında uyarılırlar.
Eğer uyarılara aldırış
edilmezse daha ciddi
tedbir alınır. Hiç şiddet
kullanmadan, çocuğun
kurallara riayet etmesi
uygulanır. Sağlıklı bir
psikolojik iklimde özgürlükle sorumluluk el ele
gider. Dolayısıyla daha
küçük yaşta çocukta iç
disiplin ve sorumluluk
anlayışı gelişir. Çocukların işbu psikolojik gereksinimle tatmin edilmesi sürecinde ölçü ve
dozunu bulmakta hayli
zorlanıyoruz. Bazı ortamlarda çocuklara

ailenin kendi değer sistemi sorunudur. Konunun esas itibariyle ve
prensip açısından çözümü, ailede, çocuklara uygun, münasip
yolla, sakince, rahatça,
onların korunması ve
emniyeti ile ilgili tüm
problemleri ayrıntılı olarak inceleyerek, umum
bir karara bağlayarak
yapılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla
belirli kriterler ve deliller bazında, birlikte aile
değer yönelgesi oluşturulur, yani nelere izin
verilir, nelere verilmez,
neleri kabullenemez
ve korunmaları gerekir.
Çünkü kabaca, şiddetle
getirilen yasaklamalar
sorunu çözmemekten
başka ”yangına körükle gitmek” demektir.
Unutmamalıyız ki, ”yasak meyve en tatlı olanıdır”.
6. Rehberlik: Ne kadar
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da ikinci dereceli görünse, bu gereksinimin
kendine özgü anlamı
vardır. Çocuklar her zaman her tür işleri beceremezler, buna rağmen
yaşlarına ve güçlerine
uymayan zorlukları
yenmeye çaba gösterirler. Ailelerine yardım
etmek amacıyla, zahmetli işler üstlenmeyi
severler. Fakat çoğu
zaman bu girişimlerinde başarısız olurlar
ve yönlendirilmelerini
isterler. Bununla ilgili
de bir hangi yanlışlara
meydan açıyoruz. Bazı
anlarda onları ya kendi
başına bırakıyoruz, ya
da yeterli güce sahip
değiller, başaramayacaklarını fırsat bilerek,
kendilerine vazife vermiyoruz. Fakat bununla
çocuklara yardım etmiyoruz, bilakis engel oluyoruz. Onların yaşı ve
güçleri oranında kendilerini uygun, münasip
işlerle görevlendirmeliyiz. Aynı zamanda onları dikkatle takip edip,
gerektiğinde yönlendirmeliyiz.
7. Oyun: Çocukların hayattaki en önemli işleri
oyundur. Oyun ile hayata hazırlanırlar. Onu
zaman kaybetme olarak algılamak yanlıştır.
Oyunun olağanüstü
fonksiyonları vardır.
Çocukların akıllarını
geliştirir, onlara arkadaşlığı, yardımlaşmayı,
başkalarıyla iletişime
girmeyi öğretir. Oyunla
çocukların psikolojisini
de gelişir.
Buraya dek aktarılan-

lara dayanarak ulaştığımız şu sonuçları
verebiliriz: Psikolojik
etkenler, bu arada psikolojik iklim çocukların
tam olarak yetişmesinde kesin önemi bulunmaktadır. Psikolojik ihtiyaçlar doğrultusunda
meydan açılan zayıflıklar ve hatalar sonuçsuz kalmazlar, onların
gelişmesinde çok ciddi bozukluklara sebep
olurlar. Fiziksel olarak
çocuk iyi gelişmiş, yetişkin görünse de, psikolojik açıdan çocuğa
özgü bazı karakteristik
unsurlar taşır. Kendi
benliği ile ilgili, onda değersizlik bilinci, bir boşluk doğabilir. Bu boşluk
da mutsuzluk getirebilir.
Beyin, bu mutsuzluğun
nedenlerini ya eşyalarda, ya da olaylarda
arar. Sorunlardan kaçmak için (uyuşturucu
almak, komarcılık, şiddet, hırsızlık vb.) çeşitli
bağımlılıklar geliştirir.
Dolayısıyla ailedeki
sağlıksız psikolojik iklim
çocukların ruhsal aleminde çok ehemmiyetli
bozukluklar yaratabilir.
Psişik travmaların ise
birçok özellikleri bulunmaktadır. Prensip itibariyle onlar çok daha zor
tedavi olurlar. Bundan
başka bu tür travmalar
beraberinde organ hastalıkları da getirirler. Bu
nedenle psikolojik etkenlerin ve hususların
küçümsenmesine izin
verilemez, çünkü bunun bedeli çok ağırdır.
SON
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Kültür Bakanlığı, Perperikon Turistik Merkezi projesini finanse etmeyi reddediyor
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis basınla
yaptığı görüşmede, hükümetin Perperikon Kalesi
için verdiği 1 milyon levalık çeki ödeyeceğinden
şüphe duyduğunu ifade
etti. Çünkü Hasan Azis’in
Kültür Bakan Yardımcısı
Todor Çobanov’tan 11
Mayıs’ta aldığı mektupta, paraların Perperikon
Turistik Merkezi projesi
yerine Ortaçağ kalesinin batı kulesinin restore
edilmesi için emrediliyor.
Fakat Başkan, bunun
gereken işlemler görüldüğünde, ancak seçimlerden sonra olabileceğini
kaydetti. Belediye bu çeki,
Perperikon’un Standart
gazetesinin “Bulgaristan’ın
10 Harikaları” sıralamasında ikinci yeri aldığında

kazanmıştı. Ancak şimdi
Kültür Bakanlığı’ndan,
Turistik Merkezi projesine
çekin verilmesi amacına
uygun olmadığını öne sürüyorlar.
Başkan, Maliye ve Kültür
Bakanlığı temsilcileriyle
Perperikon Turist Merkezi
için peşin yapılan görüşmeleri göz önüne getirerek, bu mektuba anlam
veremediğini dile getirdi.
Hasan Azis, hükümetin
Kırcaali Belediyesi’nin
teknik projeye sahip olduğunu ve böylece kamu
siparişi verecek inşaat şirketi belirlemek için ihale
prosedürü açmaya hazır
olduğunun bildiğini söyledi. Hatta ilk önce 1 milyon
800 bin leva değerinde
hazırlanan projeden 400
bin leva miktarında düşü-

rülen parayı İl Yönetimi
sağlamayı düşündüğünü
paylaştı. Hasan Azis bu
durumu iki bakanlığa arz
ettiğini, fakat yakın zamana kadar onlardan hiçbir
cevap alamadığını belirtti.
Bunun ardından Prof. Nikolay Ovçarov ile Sofya’ya
gidip, Vejdi Raşidov’un

Kırcaali’de “Yıldızım Sensin” ses
yarışmasına ön elemeler yapıldı
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali “Ömer Lütfi”
Kültür Derneği’nde, TRT
1’de Haziran ayında başlayacak “Yıldızım Sensin”
adlı ses yarışması programına elemeler yapıldı.
Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen yıldız adayları
kameralar önünde her
hangi bir yetenek gösterip, yarışmaya katılma
şansını denediler. Çekimi
“Sinerjifilm” Şirketinden
bir ekip, programın yönetmeni Erdal Demirci’nin
yardımcısı Ahmet Bayındır ve uygulayıcı yapımcı
Tuğba Atam gerçekleştirdiler.
Onlar 13 hafta boyunca, Cumartesi ve Pazar
akşamları canlı olarak
yayınlanacak “Yıldızım
Sensin” programında Türkiye ve Türklerin yoğun
olarak yaşadığı yurt dışından elemelere katılan
16 yarışmacı seçileceğini
bildirdiler. Bulgaristan’da
sadece Kırcaali’de eleme
yapan ekibin, daha sonra Yunanistan Gümülcine, Üsküp, Saraybosna,
Romanya-Köstence ve
Azerbaycan’a da giderek
yıldız arayacakları anlaşıldı.
“Ömer Lütfi” Kültür Derneğinin “Kadriye Latifova”
Çocuk Folklor Ekibinde
yer alan küçük yetenekler
de yönetmenleri Yüksel
Esen’in teşvikiyle yarışmaya katıldılar. Onlardan
9 yaşındaki Duygu Nurikan Ali “Altın Yüzüğüm
Var Benim” türküsüyle

yardımcısı Todor Çobanov ile görüştüklerini anlattı. Onun ise o zaman,
Turistik Merkezin kurulmasına itirazı olmadığını
dile getirdi.
Başkan Azis, yeni proje
hazırlanmasının en az üç
ay, projeyi gerçekleştirecek şirketi seçme ihale

prosedürünün iki ve Ulusal
Taşınmaz Kültür Anıtlarını Koruma Enstitüsünün
onaylamasının da bir ay
süreceğine dikkat çekti.
O, böylece bu milyonun 6
ay gecikmeyle verileceğini
ve böylece mali yılın sonuna denk geleceğinden
duyduğu hayal kırıklığını
gizlemedi.
Hasan Azis, bu paraların ya herhangi başka bir
şeye, fakat seçimlerden
önce kesinlikle Kırcaali’ye
verilmeyeceğinden, ya
da ortada “sıradaki yönetim yanlışlığı” olmasından şüphe ettiğini belirtti.
Başkan, “Her halde, bir
Bakan Yardımcısı’nın
imzası, Başbakan Boyko Borisov’un imzasını
geçersiz kılıyor ve bunu
nasıl yorumlayacağımı

bilmiyorum” dedi.
Başkan, çekin verilmesinden bu yana, projeyi
finanse etmeyi reddeden
mektubun alınmasına kadar, bakanlıkların 2 aylık
sessizliğini iktidarın sıradaki tamamen siyasi bir
hareketi olarak görüyor.
O, “Fakat ben Kırcaali
Belediye Başkanı olarak,
bu çekin para karşılığını
aramaktan vazgeçmeyeceğim” dedi.
Hasan Azis, bu mektuptan Perperikon için
vatandaşları oylamaya
katılmalarını teşvik eden
Girişimci Komitesini haberdar edeceğini vurguladı. Perperikon Turistik
Merkezini durduran bu
kararın, kültür anıtı için oy
veren vatandaşlara karşı
bir tokat olduğu düşüncesinde.

Mestanlı ve yöresinden
beş çocuk yarışmaya katıldılar. 7 yaşındaki Zehra Hüseyin “Zilli de maşa
darbuka” türküsünü opera
tarzında söyledi. Genelde
Rumeli türküleri okuyan

Ahmed Mustafa da “Kırcaali ile Arda Arası”nı
söyledi. Hz. Muhammed’e
adanmış bir ilahi okudu.
Ayrıca Ahmed arkadaşı
Esin Aliosman ile “Ayva
Çiçek Açmış” türküsünü

seslendirdiler.
15 yaşındaki Mehmed
üç yıldır illüzyonla ilgileniyor. O, asistanı Ebru’nun
yardımıyla kaşık, yüzük,
iskambil kartı kullanarak
illüzyon gösterisi yaptı.

Ahmet Doğan: “Bulgaristan için 20 yılın en büyük
sermayesi etnik barıştır”
ses yeteneğini gösterdi.
Küçük kız, altı yaşından
beri şarkı söylüyor. Dernekte ses yeteneğini
geliştirmesinde en çok
anneannesinin desteği
olduğunu belirtti.
14 yaşındaki Mert Hüseyin de Emrah’ın söylediği “Sensiz Ben Nefes
Alamam” şarkısıyla yarışmaya katıldı. O, “Bu
şarkıyı seçtim, çünkü o
benim ilk söylediğim şarkı ve onu en iyi okuduğuma inanıyorum. Kendime
güveniyorum, ama buna
başkaları karar verecek” dedi. Mert’e destek
vermeye gelen babası
Orhan Hüseyin oğlunun
müzik alanında gelişmesi
için elinden geleni yapacağını paylaştı. Mert, dedesi Mehmed Hüseyin’in
de çok güzel sese sahip
olduğunu, fakat büyükleri tarafından destek görmediği için kendini realize edemediğini söyledi.
Hatta Bulgaristan Ulusal
Radyosuna türkü kayıdı
için davet edilmiş. Mert’in
babası “Oğlumuz başarı

gösterdikçe, bizler onunla gurur duyuyoruz” dedi.
O, tüm velilerin yetenekli
çocukları sonuna kadar
desteklemeleri gerektiğini
savunuyor.
Son zamanda yıldızı parlayan 9 yaşındaki
Emre Ahmed çok sevdiği
Hakan Altuğ’dan “Telefonun Başında” şarkısını
okudu. O, İsmail YK’nın,
Sinan Özen’in, İbrahim
Tatlıses’in şarkılarını çok
beğeniyor. Dernek adına
üç yıldır sahneye çıkıyor.
O, geçen yıl da SHOW
TV’nin “Yetenek Sizsiniz”
yarışma programında
yer almak üzere İstanbul
“Taksim” Otelde yapılan
ön elemelerine katılmıştı.
2 yıldır “Kadriye Latifova” grubunda yer alan
10 yaşındaki Cansel Süleyman da ilk defa ses
yeteneğini “Yüksek Yüksek Tepelere” türküsüyle
gösterdi.
Mestanlı “Zeybekler”
Türk Folklor Grubundan
başlarında yönetmenleri
Metin Hasan olmak üzere

Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) lideri
Ahmet Doğan Sofya
Camii önünde meydana gelen olayları
'çirkin ve çok büyük
bir tehlike arz eden
gelişmeler' olarak
nitelendirdi. Razgrad şehrinde Bektaşi
dedesi Demir Baba
Tekkesi'nde yapılan
anma törenlerinde
konuşan Doğan, saldırının başkent, ulusal
çapta ve Avrupa'da
meydana getirebileceği korkunç sonuçtan çekindiğini ifade
etti.
Ahmet Doğan, "Bulgaristan için 20 yılın
en büyük sermayesi
etnik barıştır. Bu demokrasi süreci ve güvenliğimizin ülkedeki
bir temel taşıdır. Bir
partinin bu barışı dinamitlemesi, sadece
ulusal güvenliği değil,
Bulgaristan vatandaşı herkesin güvenliğini tehlike altına atmak

demektir." ifadesini
kullandı. Doğan yerli
ilgili kurumların yanında, NATO, Avrupa
Konseyi ve Avrupa
Par lamentosu'nun
provokasyona ciddi
bir şekilde eğilmesi
gerektiğini vurguladı.
Nefret ve saldırganlığının sadece nefret
ve saldırganlık doğurduğunu kaydeden
HÖH Başkanı, bunun
ateşi körüklemekten
çok daha öte bir şey
olduğunu savundu.
Bu arada Cumhurbaşkanı Georgi Pır-

vanov, olayla ilgili
olarak Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu'nu
toplayabileceğini söyledi. Pırvanov, İçişleri
Bakanlığı'nın elindeki
istihbaratın, ülkede etnik ve dini gerginliğin
tırmandığını göstermesi durumunda kurulu toplantıya çağırmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı,
bu tür olaylara ilgisiz
kaldıkları takdirde işlerin daha da kötüleşeceğini dile getirdi.
Kırcaali Haber
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Sayfa 4

Cebelliler, 19 Mayıs 1989 olaylarını layıkıyla andı
1. sayfadan devamı
durdurmakla kalmayıp,
sözde denetimler yaparak, Belediye içindeki
tüm hizmet bölümlerinde
görevlileri malumat vermekle meşgul ediyorlar.
Fakat, yaratılan tüm engelliklere rağmen, Cebel
Belediye idaresinin halka
karşı tüm yükümlülüklerini titizlikle yerine getirerek, işini çok iyi yaptığını
belirtti.
Lüt f i M est an, “ Birlik olduğumuz zaman,
hiç kimse bize bir şeyi
zorla yaptıramaz. Biz,
Bulgaristan’da demokratik standardına yön veren
meydanda bulunuyoruz.
Mayıs olaylarının anlamı
o kadar büyük ki, Bulgaristan demokrasisi bu
olayların dışında düşünülemez” dedi.
Sayın Mestan, HÖH’nin
tarihini çalma deneyimlerinden şaşmadığını,
fakat buna partinin içinden girişildiğine şaşkınlık ifade etti. Lütfi Mestan
HÖH’nden ayrılıp, partiye
karşı çıkan Kasim Dal ve
destekçilerini göz önüne
getirerek, “Onlara sora-

cağız, bu tarihten neyi
değiştirecekler, Mayıs
olaylarının HÖH’nin temel örneği olduğunu mu
veya HÖH’nin kurucusunun Ahmet Doğan olduğunu mu” diye retorik bir
şekilde soru yöneltti. Lütfi
Mestan büyük kalabalığın
önünde, eğer bir gün makamına kendinden daha
yetkili bir şahıs geçerse,
hiçbir zaman HÖH’ne
ihanet etmeyeceğine dair
yemin etti.
Cebel milletvekili Necmi
Ali, “Mayıs olaylarını bizzat HÖH lideri Sayın Ahmet Doğan düzenlemiştir.
Onlarla Bulgaristan’da totaliter rejimin sonu geldi.
Bazı siyasi adamların
hoşuna gitse de, gitmese
de, bu bir gerçektir” dedi.
Sayın Ali, HÖH ortak yönetimi döneminde ülkenin
iki öncelik tanıdığı NATO
ve Avrupa Birliği üyesi
olduğuna dikkat çekti.
Necmi Ali, “Sekiz sene
iktidarda olduğumuz zamanda birçok sorunlara
çözüm bulduk. Bu ise,
bizim birlik ve beraberliğimizin sayesinde mümkün
oldu. O yüzden, Sayın
Kasim Dal, kasabamıza

hoş gelmiş değilsiniz, sizin düşünceleriniz temiz
değil” diye vurguladı.
Milletvekiline göre, 17 yıl
HÖH Genel Başkan Yardımcısı olan bir kişinin
kendi seçmenlerine ve
milletine karşı harekete
geçmesi kabul edilir bir
şey değildir. Necmi Ali,
“Sizin gibi bir şahısın
bana ahlaki yargıç olmasını kabul etmiyorum. Siz,
bizlere oyunu veren 600
000 kişiyi sattınız” diye
bölücülere seslendi.
“BAL- GÖÇ” Federas-

Volen Siderov, ABD’ye karşı!
Irkçı ve aşırı milliyetçi görüşleriyle tanınan ATAKA partisi
lideri Volen Siderov,
ABD’nin Sofya Büyükelçisi James Worlick’i
ABD Dışişleri Bakanı
Hillary Clinton’a şikayet ederek geri çekilmesini istedi.Volen
Siderov, Clinton’a bir
mektup göndererek
Worlick’in diplomatlara yakışmayacak
davranışlarda bulunduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini ileri
sürdü.
Siderov mektubunda, bir barda karşılaştığı Worlick’e, ABD’nin
Bulgaristan’daki askeri üsleri için 2 milyar
dolarlık fatura vermeye çalıştığını belirterek şu ifadelere yer
verdi:
“Ancak beklemediğim bir tepkiyle karşılaştım. Milletvekili olarak büyükelçiniz beni

tehdit etti. Bana ‘Seni
yok ederim’ dedi. Büyükelçiniz, 1300 yıllık
tarihi olan devletimizin
içişlerine defalarca
müdahale etmeye çalışmıştır. Davranışları
ABD’yi rezil etmektedir. Geri çekilmesini
istiyoruz.”
Bu arada BSP milletvekili ve eski İçişleri
Bakanı Rumen Petkov
da BTV özel TV kanalına yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçisi
James Worlick hakkında ağır ithamlarda
bulundu.

“Hakkında soruşturma yapıldığı” gerekçesi ile Amerikan vizesi
iptal edilen Petkov, bu
konuyu basına açıklayan Worlick’i, “yalancı
ve uyuşturucu bağımlısı” olarak nitelendirdi.
“Worlick bugünlerde ülkesine dönüyor.
Bulgaristan’da ağustosu göremeyecek”
diye konuşan Petkov,
“ABD’nin onun gibi birini burada daha fazla tutmasının imkanı
yok” ifadesini kullandı.
Kırcaali Haber

yon Başkanı Prof. Dr.
Emin Balkan Cebellileri
selamlamasında , “Bugün
buraya gelemeyen, bu
topraklardan Türkiye’ye
göç etmiş milyonlarca
Türk’ün sizlere selam
ve sevgilerini getirdim,
sizlerin Cebel bayramını yürekten kutluyorlar.
Bulgaristan, Yunanistan
ve Türkiye Türkünün de
anlayacağı Türkçe konuşmak istiyorum. Kusura bakmayın, Bulgarca
konuşmak isterdim ama
Bulgarca bilmiyorum.
Bana ait özel bir his var,
ben bir Cebelliyim, macır
gızanıyım, aranızda bulunmaktan ayrıca keyif
duyuyorum. Bulgarlaştırma sürecinden bu yana
yıllar bizlere problemlerin
ancak birlik ve beraberlik içinde çözülebileceğini
öğretti. Bugün, geçmişten bu yana kadar, sizin
haklarınızı savunan, sizin için mücadele eden
ve Bulgaristan’da ve
dünyada yakından takip
edilen ve taktir edilen
bir patiniz var, o da Hak
ve Özgürlükler Hareketi.
Bulgaristan Türklerinin
haklarını savunan tek
bir partisi var, o da Hak
ve Özgürlükler Hareketi.
Sizler partiye güç verdiniz, partinin üst yönetimi
sizler adına gereken mücadeleyi yapmaya devam
ediyorlar. Şunu biliyorum
ki, sizin hakkınızı savunan tek parti HÖH ve
onun da lideri Sayın Ahmet Doğan. Bizler Balkan
göçmenleri olarak, özellikle HÖH’ne ve Sayın
liderine huzurlarınızda
bir kez daha şükranlarımızı sunmak istiyorum.
Fakat şimdi bizim birliğimizi bozmak için yoğun
çalışmalar var. Bugün
içinizde de var. Bulgaristan Türkleri bu oyuna
gelmeyecek, birlik ve be-

raberliğinizi hep muhafaza edecek, içinizdeki
hainleri de dışlayarak,
tek yürek, hep beraber
koşacağız, inşallah!”diye
duygu ve düşüncelerini
dile getirdi.
“BAL-GÖÇ” Konfederasyon Başkan Yardımcısı İzzet Altıntaş kendi
ifadesince, Türkiye’deki
Balkan Türklerinden Cebellileri sevgi ve saygıyla
selamladı. “En ufak cemiyetten, en büyüğüne
kadar, liderlik yapanların
çok büyük zorlukları ve
yaşadıkları olaylar vardır.
Ulu önder Atatürk annesinin cenazesinde bile
bulunamamış, evlenememiş, evlat sahibi olamamış. Ne için-bir Türk
varlığını, Türkiye Cumhuriyetini yaşatabilmek için.
İşte, Osmanlı’dan sonra Bulgaristan’da kalan
Türk kardeşlerim sizlerin
de, bizlerin de buluşabilmemiz, Türkçeyi, dinimizi yaşatabilmemiz için,
demokrasinin bir unsuru
olan siyasi partinin kurulması ve ayrı bir dünyada, ayrı bir düşüncede o
partiyi temsil edebilmek,
o partinin içerisinde bulunan insanların dilini ve
dinini yaşatabilmek için
büyük mücadele vermiş
Sayın Ahmet Doğan da
bence burası için ikinci
bir Atatürk’tür”.
HÖH Gençlik kolları
Başkanı Ceyhan İbramov,
“Mayıs ayı Bulgaristan’ın
en yeni tarihinde trajik bir
dönemi temsil ediyor. O
hepimiz için bir trajedidir,
çünkü sizlerin çoğu onu
yaşadı ve paylaştı. Bu,
hiçbir zaman bir daha olmamalı. Bizler buna izin
vermemeliyiz” diye kalabalığa seslendi.
Avrupa Parlamentosu
milletvekili Filiz Hüsmenova, “Bugün Mayıs
1989 olaylarını anma

günü” dedi ve Mümün
Muradoğlu adında birinin kaleme aldığı acı
dolu hatıralarından bir
bölüm okudu ve kalabalığı duygulandırdı. Sayın
Hüsmenova, “Güçlü el
ve polis düzeni maskesi
ardında gizlenen insanlara istendiği gibi muamele
etme ve özel hayatlarına
müdahale etmeye izin
vermeyelim. İnsanların
ve onların onurunun her
şeyden daha değerli
olduğunu hatırlatalım.
Bizler, inşaat alanları ve
otobanlardan daha çok
değerliyiz. Bizim emeğimiz karşılık bekliyor, çocuklarımız ise vatanında
gelecek istiyorlar” dedi.
Ruşen Riza, “19 Mayıs
Olaylarında bizler acımızı, aynı zamanda birlikten doğan gücümüzü
gösterdik. Protestolar
sadece Cebel’de değil,
Momçilgrad, Pristoe,
Razgrad, Varna ve tüm
Bulgaristan’da yapıldılar.
Sadece iki üç günde 180
000’den fazla kardeşimiz
sokağa çıktılar ve insan
haklarını çiğneyenlere
“Hayır!” dediler” diye vurguladı.
Aliosman İmamov yatırım eksikliği, yüksek
oranda işsizlik ve düşük
miktarda gelirler için
GERB yönetimini tenkit
etti. O, bu zamanda milliyetçi ve vatansever olan
bir kişinin vatanını ekonomik krizden çıkarması
gerektiğini savundu. Sayın İmamov, “Tütün için
yasa var, çünkü devlet
ondan milyarlarca para
kazanıyor. Fakat iktidarın
tütünü geliştirmeye siyasi
iradesi yok. Bizler, tütün
üretiminin devam etmesini ve devletin bundan
kazanmasını istiyoruz,
fakat bunun HÖH olmadan olması imkansız bir
şey” diye herkesi uyardı.
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Hristo Biserov, HÖH’nin en gelişen
parti ve etnik modelin
anahtarı olduğunu öne
sürdü. O, “Sadece birlik,
çok kültürlü modeli canlandırabilir” dedi.
Resmi tören, Cebel gününe adanan sporun çeşitli dallarında düzenlenen turnuvalarda derece
kazananlara sunulduğu
ödüllerle sona erdi. Futbol turnuvasında kupayı
Velikdençe köy takımı
kazandı.
19 Mayıs töreni gün boyunca folklor ve müzik
gösterileriyle devam etti.
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Ahmet Doğan: “Bizler olmadan Cumhurbaşkanı seçilemez”
1. sayfadan devamı

ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için
HÖH’nin tavrı onları çok
ilgilendiriyor. Gerçekten
çok önemli bir konu, ama
biz acele etmeyeceğiz.
Sadece şu biliniyor ki,
bizler olmadan Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı seçilemez,
bu yeterlidir. Bu Cumhurbaşkanının profiliyle ilgili
yeni konkre istemlerimiz
olacak mı, çok dikkatli
olacağız, danışacağız ve
hep birlikte ülkenin şu gelişme aşamasında Cumhurbaşkanı olmak için
kimin en uygun aday olduğunu analize edeceğiz.
Cumhurbaşkanı seçimleriyle onları bir şey daha
ilgilendiriyor, saygıdeğer
arkadaşlar. Cumhurbaşkanı seçimi gelecek parlamenter seçimlerin nasıl
olacağını gösterecek, yön
verecek, işaret edecek.
Eğer GERB partisi Cumhurbaşkanı seçimini kaybederse, bu ise hemen
hemen kesin, o zaman
emin olun ki, erken parlamento seçimlerine gidilecek. Çünkü iki yıllık uy-

gulayıcı iktidarın ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde
başarısızlığindan sonra
sadece kendini iktidarda
tutabilmek amacıyla zoru
zoruna devleti yönetmen
için deli olman gerekiyor.
Toplumda hissedilen ikinci
soru da, aramızda hakaret unsurları belirince birileri yeni partiler kurmak,
Hareketi bölmek ve seçmenlerini bölmek isteyince, acaba bugün burada
nasıl bir şov olacak. Onun

için bu tahrikçilerden hala
bu meydanda birileri varsa, onlara da “Merhaba!”
demek istiyorum. Fakat
bu merhaba sözünü başka bir anlamda kullanmak
istiyorum “Al başını git
buradan kardeşim, burada işin yok!” Saygıdeğer
yandaşlarımız, ben hayatımda bazı şeyler için
pişmanlık duymuşumdur,
bazı şeyler için hayal kırıklığına uğramışımdır, fakat çok nadir belirli bir ha-

reketlerden iğrenmişimdir.
Bir insanı büyüt, besle,
20 yıl bir insanı koru, ona
bak, hatta ona şemsiye
sağla ve sonunda o kişi
minnettarlık duygusundan
yoksun olarak, ona bu yaşam koşullarını sağlayan
ekibe karşı hiçbir borçluluk duygusu beslemeden onlara karşı hareket
etsin, ben böyle durumlarda iğrenme duygusu
hissediyorum. Ve bugün,
artık kaçıncı kez, böyle

HÖH Lideri Ahmet Doğan, partinin Kırcaali kulübünü açtı
Resmiye MÜMÜN
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH) Genel
Başkanı Dr. Ahmet Doğan
18.05.2011 yılında Kırcaali İlçe Teşkilatı ofisinin
açılışını yaptı. Kırcaali’nin
merkezinde gerçekleşen
olay Sayın Doğan’ı selamlamaya gelen yüzlerce parti üyesi ve yandaşların yoğun ilgisiyle geçti.
Onların arasında Bulgarlaştırma süreci sırasında
zülüm görenler, Avrupa
ve Türkiye’den gelen
yandaşlar, HÖH’nin genç
üyeleri vardı. Açılışta resmi misafirler olarak değerli HÖH Genel Başkanı
Ahmed Doğan ile birlikte,
HÖH Parlamenter Grubu
milletvekilleri, HÖH Merkez Kurulu üyeleri, HÖH
Genel Başkan Yardımcıları Lütfi Mestan, Ruşen
Riza, Aliosman İmamov,
Filiz Hüsmenova ve HÖH
İl Teşkilatı Başkanı Bahri
Ömer hazır bulundular.
Sayın Ahmet Doğan selamlama konuşmasında,
“Saygıdeğer Kırcaaliler,
değerli destekçilerimiz,
benim için bu kulübün
açılışına bugün burada
katılmam çok büyük bir
şereftir. Siyaset yapmak
açısından, Kırcaalilerin
en çok kullandığı merkezin ana sokağında kulüp

açmak çok büyük bir sorumluluk taşıyor. Ben size
iki dilekte bulunmak istiyorum. Birinci, her genç
ve olgun kişi bu kulüpte
kendisini bulsun ve ikincisi çok önemli, HÖH öyle
yapsın ki, ana sokaktaki
bu kulüp tüm ülkenin modeli olarak, daima birliktelik üretsin, hoşgörü oluştursun. Üçüncü olarak da
şunu söylemek istiyorum,
HÖH merkezi sizlere
özel bir hediye sunmayı
üstlendi. Kulübün ziyaret
eden herkes için daha
etkili faaliyet gösterebilmesi için, bu hediyenin
ne olmasını iyi düşünün”
dedi.
Ev sahibi konumundaki
Kırcaali Belediye Başkanı ve aynı zamanda HÖH
Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı Hasan Azis şöyle
açılış konuşması yaptı:
“Bugün sadece genelde
HÖH ve HÖH Kırcaali
İlçe Teşkilatı için güzel bir
gün değil, inanın ki tüm
Kırcaaliler için güzel bir
gün. Her gün Kırcaali’de
siyasi güçlerin kulüpleri
açılmıyor. Bir parti kulübü,
insanların görüştüğü, konuştuğu, düşündüğü, tartıştığı ve gerçeği bulduğu
bir yer demek. Bir partinin
kulübü onun yeni bir evi
gibidir. Bu eve insanlar
birleşmek, tartışmak ve

sadece yemlik, hazine ve
sofradan başka bir şey
görmeyen insanları kendime yakın durmalarına izin
vererek hatalar yaptığım
için sizlerden özür diliyorum. Bu kişilerin elinden
oyuncağını alınca, onlar
siyasi açıdan stratejik düşünmeye başlıyorlar, parti
kuruyorlar, siyaset alanını, hatta ülkenin geleceği
hakkında vizyonunu biçime sokuyorlar. Bu konuya değinmek istemezdim,
fakat tüm konuşmaların
nakaratı oldu, meslektaşlarım beni destekledi. Ben sizlerden bir şey
rica edeceğim. Saygıdeğer Cebelliler, 19 Mayıs
olayları sona ermiş değil.
Kesinlikle tüm hakların
ve özgürlüklerin kazanıldığı son tarih de değil. 19
Mayıs, bir insanın özgürlüğü, hakları ve kendi ve
çocuklarının güvenliği için
nasıl savaşması gerektiğinin sadece bir modeli. 19
Mayıs her zaman olacak.
Bizler her zaman 19 Mayıs modelini savunmaya
hazır olmalıyız. Gerekirse, karşı gelmek için olan
son gücümüzle, hatta

kendimizi feda ederek,
kendimiz, çocuklarımız ve
gelecek nesillerin geleceği adına bunu yapmalıyız.
Ben sizlerin önünde baş
eğiyorum ki, sizler daima
yaşamak için bu iradeye,
her şeye rağmen özgürlüğü arama gücüne sahip
oldunuz. Daima hep böyle sağduyu ile son yıllarda
kazanılanı savunmanızı
dileyelim. Çünkü HÖH
veya DPS denilen bu siyasi modelin dünyada eşi ve
benzeri yoktur. Onun için
de iç düşmanlarımız, yurtiçinden düşmanlar, hatta
Avrupa’dan düşmanlarımız olacak. Çünkü bu
model birçok tasarımları
karıştırdı. Hoşgörü, birlik
modeli hatta Avrupa’yı
bile şaşırtıyor.
Ben hepinizin kalbimizde taşıdığımız değerin ve
kafamızda olan düşüncenin bilinci içinde olmanızı istiyorum. Sonunda
şunu söylemek istiyorum,
“Sabrın sonu selamettir!”.
Çok az kaldı, beş - altı ay
sonra artık başka türlü
konuşabiliriz. Hepiniz sağ
olun, var olun!” sözleriyle
konuşmasını tamamladı.

Kulübün Kırcaali’de en
çok ziyaret edilen yer olmasını diliyoruz”.
Ahmet Doğan partiye
yeni kabul edilen yaklaşık
20 genç üyeye kartlarını
bizzat sundu.
“Ömer Lütfi” Kültür Derneğinde uzun yıllar solistlik yapan Emine Ziya
kartını alınca, “HÖH’nin
büyük ailesinden bir parça olduğum için son derecede mutluyum. Bizzat
liderimiz Ahmet Doğan’ın
bizlere parti kartlarını
sunmasından çok heyecanlıyım. Ben partimizin
genç üyesi olarak, liberal
amaçlara ulaşılmasına
katkıda bulunacağım için
gurur duyuyorum. Tüm
Avrupa’da en büyük teşkilat olduğumuz için gurur
duyuyorum. Bizler, kartlarımızı doğanın hayata
yeni canlandığı bu ayda
elimize aldığımız için seviniyoruz. Biz, HÖH sıraları içinde taze bir akıntı
gibiyiz” diye belirtti.
HÖH’nin en yeni üyeleri liderleriyle toplu resim
çektirme sevincini yaşadılar. Başka vatandaşlar
da bunun fırsat bilerek,
Doğan’la resim çektirmek
için sıraya girdiler.
Birkaç ay önce faaliyete geçen kulübün resmi
açılış şeridini Sayın Doğan ve partinin İlçe TeşkilatBaşkanı Hasan Azis
kestiler.

gerçeğe erişerek, doğru
yolu bulmak için toplanıyorlar. Bugünkü HÖH
Kırcaali İlçe Teşkilatı’nın
kulübünü açmak çok anlamı olan bir işarettir.
Bu kulüp izlenebilir,

biz, insanlarla doğrudan
doğruya iletişim kurmaya
devam ediyoruz. Bu kulüp
HÖH’nin Kırcaali’de etkisini artırmak dileğinin de
işaretidir. HÖH Kırcaali
İlçe Teşkilatı’nın kulübü

sadece Kırcaali’de değil,
tüm ülkede toplumsal siyasi hayatta aktif bir etken olması çabalarının
devam ettiğinin işaretidir.
Tabii ki, herkes kendisi
için kulübün açılışında
ayrı bir işaret görebilir.
Bizim için işaretlerin görülmesinden başka, her-

kontrol edilebilir. Aynı
zamanda kulübe herkes gelebilir, arkadaş ve
yandaş edinebilir. HÖH
Kırcaali İlçe Teşkilatı’nın
kulüp açması bizim etkinliklerimizin kamuya açık
olduğunun göstergesidir.
Bu, HÖH’nin insanlarla
doğrudan doğruya iletişim kurmak istediğinin
işaretidir. Daha doğrusu,

Kırcaali’nin ana sokağında, siyasi hayatın merkezinde bulunuyor ve şehrin
toplumsal ve siyasi hayatın merkezinde aşılmaz
bir etken olarak kalıyor.
Biraz sonra teşkilata yeni
kabul edilen etkin üyelerimize parti kartları sunulacak. Bu Parti’nin genişlediğinin, gördüğü desteğin,
gençleştiğinin ve HÖH’nin

kesin bu kulüpte kendi
yerini, teşkilatta doğru
yerini bulmasıdır. Bu kulübün bizim, HÖH’nin iyiliğini, Kırcaali’nin iyiliğini,
Bulgaristan’ın iyiliğini düşünen insanların ortak
evi olmasını dileyelim.
Bunun olacağından eminim. HÖH Kırcaali İlçe
Teşkilatı’nın kulübüne
herkes “Hoş gelmiştir!”
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Beyhan Mehmed oy birliğiyle Kırcaali Bölge Müftüsü seçildi
Resmiye MÜMÜN
16 Mayıs günü, Kırcaali
“Ömer Lütfi” Kültür Derneği
salonunda yapılan konferansta yerli imamlar oy birliğiyle,
5 yıllık dönem için Beyhan
Mehmed’i Kırcaali Bölge Müftüsü seçtiler. Bu, Yüksek İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla
Dr. Mustafa Aliş Hacı’nın Başmüftü ve Şabanali Ahmed’in
Yüksek İslam Şura Başkanı
olarak resmi tanınmalarından
sonra mümkün oldu. Kabul
edilen yeni tüzüğe göre bölge müftüleri de imamlar tarafından seçime tabi tutulması gerekiyor. Sonuçlar Şura
Meclisinde değerlendirilecek
ve bölgelere müftüler atanmış
olacak. Adayların ismi oylamadan önce açıklandı.
Beyhan Mehmed oylamaya
katılan 75 imamdan 72’sinin
oyu ile 5 yıllık dönem için Kırcaali Bölge Müftüsü olma hakkını kazandı. Bu makama diğer
aday Bulgaristan Müslümanlarının eski Başmüftüsü, şimdi
Başmüftü’nün özel danışmanı
ve Yüksek İslam Şura’nın üyesi
Fikri Sali idi. Ancak onun için
sadece 3 imam oyunu verdi.
Konferansta resmi misafirler
olarak Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanli Ahmed, Kırcaali
Cami Encümenliği Başkanı
Aptullah Şevki ve Kırcaali Futbol Hakemler Heyeti’nin Başkanı Mümün Ramadan hazır
bulundular.
Konferansın açılışı Kırcaali
Merkez Caminin imamı Erdinç
Hayrulla’nın Kuran’dan ayetler
okumasıyla yapıldı. Konferansı Bölge Müftülüğü vaizi Enver
Nasuf Hoca yönetti.
Şabanali Ahmed, müminleri

selamlamasında halkla yakın
olmalarından dolayı, onların
problemlerini en iyi bilen kişiler
olarak Başmüftülüğe iletmelerini rica etti, elinden geleni yapacaklarına kanaat getirdi. O,
“Sizler halkınıza, cemaatinize
sahip çıkın! Halkınıza, cemaatinize yön verin, dini açıdan
bilgilendirin!” diye çağrıda bulundu.
Beyhan Mehmed, imamlara
hitaben konuşmasında Başmüftülük krizine rağmen, bir
yıldır Kırcaali Bölge Müftülüğü
görevi sırasında yaklaşık 70
Kuran kursları yapıldığını, bölgedeki imamların ise 22’den
30’a yükseldiğini belirtti. Her
yıl Bölge Müftülüğü’nün kendi maddi gücüyle gidenlerden
başka, uygun gördüğü iki kişiyi hacca gönderdiğini dile
getirdi. Beyhan Hoca, “Büyük
dini bayram ve günlerle ilgili
yazılar yazdık, Kırcaali Haber
sitesi ve gazetesinin aracılığıyla müminlere önemini anlatmaya çalıştık” dedi. O, Bölge
Müftülüğü’nün bir sitesi olup,
faaliyetlerin aktarılmaya çalışılacağını haber verdi.
Bundan böyle Başmüftülüğün
de birinci hedefinin imamların
sayısını yükseltmek olduğunu açıkladı. Beyhan Hoca,
eski Bölge Müftüsü Şabanali
Ahmed’in başlattığı şehirde
ibadet edilen çeşitli dinler arasındaki hoşgörüyü teşvik etme
yolunda çaba gösterdiğini öne
sürdü.
Fikri Sali ise, genç dini adamlara ön vermek gerektiğini savundu. Bu bağlamda, 1991
yılında 28 yaşında iken Kırcaali Bölge Müftüsü, daha sonra
da Başmüftü seçildiğini örnek
verdi.
Fikri Sali, yaşanılan ağır Başmüftü krizini göz önüne getire-

rek, “İnşallah, Nedim Gencev
gibi adamlarla Allah bizi bir
daha karşılaştırmasın” diye
dua etti. O, Momçilgrad İmam
Hatip Lisesi gibi okullarda Kırcaali bölgesinden öğrencilerin
çoğalması için çağrıda bulundu.
O y lamaya g e ç ilm ezden
önce kongreye gelen imamlara çeşitli önerilerde bulunup,
problemleri paylaşmaları için
söz hakkı verildi. Birçokları,
imamların Beyhan Hoca gibi
kendisini tamamen dine adamış birini seçmeleri tavsiyesinde bulundular. Fotinovo imamı
Cemil Hoca Müslümanlar dergisinde basılan aylık konulara
göre cuma namazlarında mutlaka hutbe okunmasını tavsiye
etti. Makedontsi imamı Mehmed Rufat, Türkiye’den getirilen cenaze yıkama arabasının
yarattığı kolaylığa dikkat çekerken, dini konularda yetkili
olmayan kişilere söz hakkı tanımamak gerektiğini savundu.
Mehmed Hoca, mevlit okunan
evden namaz kılınmadan çıkılmamasına ısrar etti. Boyno
Cami Encümenliği Başkanı
ise yeni seçilecek Bölge Müf-

Kırcaali’de festival eşliğinde
düzenlenen Kasim Dal buluşması
Hükümetin dümeninde
olanlar, halk arasında birlik,
beraberlik ve hoşgörü konuşurken, 14 Mayıs, Cumartesi günü, Kırcaaliler ilginç
ve soru dolu bir olaya tanık
oldular.
Birkaç hafta önce ilan edilen ve GERB partili kadınların organize ettiği, şehir parkında “Kırcaali - Gelenekler
ve Gelecek” başlığı altında
bir festival düzenlendi. Sıra
sıra dizili stantlarda pide, börek, Türk baklavası gösteriye bol bol sunulmuştu. Fakat bu tatlıları hazırlayanlar
arasında bir iki Türk kadının
adı okunuyordu. Bunun yanı
sıra festivalin göze batan ve
düşündüren başka bir yanı

da İlimizin hangi köylerinden amatör folklor ekipleri
davet edilmişlerdi?! Ziyaretçiler arasında en çok dikkat
çeken de buydu aslında. İlimizin tüm belediyelerinden

gelen sadece Bulgar folklor grupları sahnede gülüp
oynarken,neden gene bölgedeki Türk folklor ekipleri
davet edilmemişlerdi?! Nedenini bile bile yazmıyoruz,

tüsünü köy camisine davet etti.
Ohlüvets-Çilik imamı, gençleri
camide tutmanın yolunun belirli maaşa bağlanmaları olduğunu düşünüyor. Podkova
Yedi Kızlar Camisi’nin bir buçuk yıldır imamlığını yapan 22
yaşındaki İsmail Aydınçaylak
da yaşlıların, genç imamlarda
kusur aramak yerine, onları
yönlendirmelerini tavsiye etti.
Konferansta, 17 Haziran’a
kadar ülkedeki tüm cami encümenliklerin yenilenip kayıt
edilmeleri gerektiği hatırlatıldı.
Ayrıca başmüftülüğün imamlara yönelik maaş projesinin
gerçekleştirilmeye başlanıldığı
açıklandı.
Kırcaali Haber Gazetesi okuyucuları için Beyhan Mehmed
Bölge Müftüsü seçimini şöyle
değerlendirdi: “Bir yıldan bu
yana imamlarla çok iyi geçinmeye çalıştım, davet edilen
yerlere katılmaya çalıştım.
Misafir olarak gelen, bazen
dertli, bazen camisi için ihtiyaç duyanlara belki de bazen
maddi imkanlar yüzünden yardımcı olamadık ama her zaman onları güler yüz tatlı dille
karşılamaya çalıştık. Kırcaalili

çünkü milliyetçilikle suçlanacağımızdan hiç şüphemiz
yok. Buna ayrımcılık değil de
ne denir. Yorum okuyuculara
kalsın.
Kültür Bakanlığı kol kanadı altında düzenlenen festival gırla giderken, Kuzey
Bulgaristan’dan /Tıgovişte,
Razgrad, vs./ “merak ettikleri” festivale otobüslerle
gelenler festival yeri yerine
Tiyatro kafeteryası masalarını fethetmişlerdi. Ve aralarında konuşmalara istemeyerek
kulak misafiri olduk. Bir erkek
iki kadının konuşmalarından
Tırgovişteli oldukları anlaşıldı. Buraya, festival bahanesiyle sağlandığı otobüslerle
Kasim Dal’ın düzenlediği
Anti-Doğan karşılaşmasına
destek vermek için geldiklerini, şehri çok güzel ve şirin
gördüklerini aralarında paylaşıyorlardı.

olmadığım halde, Kırcaali’yi
seviyoruz, saygı duyuyoruz,
burayı bir manada vatan edinmiş durumundayız”.
Beyhan Hoca, diğer Bölge
Müftüsü adayı gibi kendini tanıtmayışının sebebini, “İnsan
profesör olur ama halk tabanına inmezse, onun profesörlüğü kitaplarda kalır. Dolayısıyla
ben de insanlara eğer faydalı
olduysam, faaliyetlerim beni
tanıtır düşüncesiyle bunu yapmaya ihtiyaç duymadım” şeklinde açıkladı.
Beyhan Mehmed, 12 Şubat
1981 yılında Tırgovişte ilinin
Omurtag Belediyesi’nin Obitel (Büyük Tekkeler) köyünde
dünyaya gelmiştir. İlköğretimini
köyünde tamamlayınca, 2000
yılında Rusçuk İmam Hatip
Lisesi’nden mezun oluyor. Bir
yıl Yüksek İslam Enstitüsünde okuyor, orada başarılarını
takdir eden Türkiye’den gelen
Hocalar onun Konya’da Devlet
İlahiyat Üniversitesinde eğitimini bitirmesine vasıta oluyorlar. Burada Şabanali Hoca
ile aynı dönemde eğitim görüyorlar. 2004 yılında mezun
olunca, bir yıl Plovdiv’in Ustina köyünde açılan Kuran kursları yürütüyor. Aynı zamanda
Filibe’de muhtelif camilerde
cuma namazlarında hutbeler
okuyor. 2005/ 2006 öğretim
yılında Mestanlı İmam Hatip
Lisesinde İslam Tarihi, Kur’an-ı
Kerim ve Fıkıh dersleri veriyor,
eğitmenlik yapıyor. Ardından
Şumnu’ya transfer ediliyor ve
orada Bölge Müftülüğünde
vaiz, Tombul Camiide imam ve
Nüvvap okulunda eğitmen olarak, görevlerde bulunuyor. Şabanali Ahmed’in Yüksek İslam
Şura Başkanı seçilmesinden
sonra da onun yerine Kırcaali
Bölge Müftüsü atanıyor.

Evet, saat 11’30 suları Tiyatro salonuna girenleri
gördük. Kuzey’den “Festival
Turistleri” salonda yerlerini
alırken, hele de Türkiye’den
gelen kravatlı turist destekçilerden düne kadar HÖH Liderinin ayaklarına su döken,
yoluna güller serpen birkaç
kişiyi gördüğümüzde “Besle
kargayı, gözünü oysun” atasözünü hatırlamamak elde
değildi.
Kıcaali sakinlerinden 45-50
yolunu şaşırmış vatandaşın
salonda olmaları hiç kimseyi
şaşırtmadı.
Aynı gün, festival bahanesiyle Meclis Başkanı
Tsaçeva ve Enerji Bakanı
Traykov’un Kırcaali’de bulunmalarını Kasim Dal, bir
tesadüf, diye açıklamada
bulundu. Ama bu palavrayı
Kırcaaliler yutmazlar!
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T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan,
ATAKA’nın saldırısını kınama

Bulgaristan’daki Ataka Partisi
taraftarlarının 20 Mayıs 2011
tarihinde Sofya Banyabaşı Camiinde Cuma namazı kılan cemaate yönelik saldırısını esefle
kınıyoruz.
En temel hak ve özgürlüklerden olan ibadet özgürlüğüne
yönelik bu menfur saldırının
faillerinin ve kışkırtıcılarının
süratle yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmalarını önemle
bekliyoruz.
Ataka’nın ırkçı tutumunun bir
tezahürü olan bu saldırının bir
daha yaşanmaması için Bulgar
makamlarının gerekli tedbirleri
süratle alması, Bulgaristan’ın
uymakla yükümlü olduğu uluslararası hukuk ilkeleri ve insani
değerler açısından bir gerekliliktir.
Bu gelişmelere bir AB üyesi
ülkede şahit olunması özellikle
dikkat çekicidir. Bununla bera-

ber, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Parvanov ile Başbakan
Borisov’un olayın hemen akabinde yapmış oldukları açıklamalar doğru yönde atılmış
adımlar olarak memnuniyetle
karşılanmıştır. Aklı selimin sesini temsil eden bu açıklamaları gerekli tedbirlerin süratle alınacağının bir güvencesi olarak
görüyoruz.
Avrupa genelinde gözlemlenmekte olan ve AB’nin de
üzerinde inşa edildiği temel

değerler bütününe taban tabana zıt olan ve son dönemde
Avrupa genelinde giderek artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, dışlayıcı milliyetçilik ve
İslamafobi gibi insanlığa karşı
suç niteliğindeki bu gibi akımlar karşısında gösterilen genel
tepkisizlik maalesef Sofya’da
yaşanan bu alçakça saldırı gibi
gelişmeler için uygun ortamı
da hazırlamaktadır.
Türkiye, Avrupa genelinde
yükselen ırkçılık konusunu ve
Avrupa’nın çok kültürlülüğüne
yönelik tehditleri AK, AGİT
ve AB gibi kurumlar nezdinde de gündeme getirmeye
devam edecek, kıtamızın barış, huzur ve istikrarı ile ortak
geleceği için bu gibi olayların
önlenmesini teminen gerekli
önlemlerin alınmasının takipçisi olacaktır.

AK Parti milletvekili adayı Mustafa Öztürk'ten
Bulgaristan'daki ırkçı saldırıya tepki

AK Par ti Bursa milletve kili adayı Mustafa Öztürk,
Bulgaristan'daki ırkçı Ataka Partisi yanlılarının Cuma
Namazı'ndan çıkan Türklere

saldırmasına sert tepki gösterdi. Olayı şiddetle kınadığını
belirten Öztürk, Bulgaristan'ın
Avrupa Birliği'ne girmesine
rağmen ülkede son dönemde ırkçı yaklaşımların ağırlık
kazandığını kaydetti. Geçmiş
dönemde Bulgaristan'da Türklerin asimilasyon politikalarına
maruz kaldığını hatırlatan Öztürk, Ataka Partisi'nin ülkedeki
ırkçılık hareketinin öncülüğünü
yaptığını anlattı. Hadisenin son
derece üzücü olduğuna işaret
eden Öztürk, Türklerin sağduyusu sayesinde olayların daha
fazla büyümesinin önüne geçildiğini vurguladı. Kendisinin de
Bulgaristan göçmeni bir aileye
mensup olduğunun altını çizen
Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulgaristan'daki Türklerin geçmiş dönemde Türkiye'ye göç etmelerine neden olan ırkçı uygulamalara benzeyen bu olay bizi
endişeye düşürmüştür. Sağduyulu hareket eden soydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması
için de uluslararası kamuoyuna
sesleniyoruz. Bulgaristan'da
daha önce ciddi bir asimilasyon
politikası izlenmiştir yaşanan bu
olay o günleri hatırlatmaktadır.
Bizim bu tepkimizin Uluslarası
Kamuoyu ve Avrupa birliği tarafından da dikkate alınmalıdır.
İnsanların inançları gereği yaptıkları ibadetlerine saldırı hiçbir
şekilde kabul edilemez bu apaçık bir insan hakları ihlalidir."

Kırcaali Haber

Kırcaali Haber Gazetesi’nin düzenlediği BENİM
HAYALLERİM kompozisyon yarışmasının sonuçları:
1. Grup: I-IV sınıf

1. Embiye Sezgin Raşıt - 2. sınıf - Most
2. Sezin Sezgin Hasan - 3.sınıf - Cebel
2. Sabri Emrettin Emin - 4. sınıf - Borovitsa
3. Sedef Işık - 3. sınıf -Ardıno
3. Cem Bekir - 3. sınıf -Kırcaali

2. Grup: V-VIII sınıf

1. Ceyhun Metat Yusuf - 6. sınıf - Ençets
2. Zatiye Ramadan Şaban - 8. sınıf - Stremtsi
3. Aysun Sabahtin Recep - 7. sınıf - Raven
3. Mevla Salimehmet Süleyman - 8. sınıf - Rogozçe

ПОКАНА
№5

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ
На 26.05.2011 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала
на „Бизнес инкубатора” заседание при следния

									
Проект!

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.Преразглеждане на Решение № 85 от Протокол №4 от
заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на
28.04.2011 г.
2.Предложение за промени в състава на Постоянните
комисии.
3.Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на
територията на Община Кърджали.
4.Изменение и допълнение на Наредбата за критериите,
условията и реда за финансово подпомагане дейността на
спортните клубове в Община Кърджали.
5.Допълнение на Програмата за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2011 г.
6.Определяне на пазарна оценка на имоти общинска
собственост, вк лючени в Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.
7.Приемане на годишните отчети за 2010 г. на Едноличните
търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.
8.Приемане на началния счетоводен баланс към 23.03.2011
г. и доклад на ликвидаторите на „Областен диспансер по
пневмофтизиатрични заболявания със стационар Д-р В.
Власакев” ЕООД – в ликвидация.
9.Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост
между Община Кърджали и физическо лице на съсобствения
УПИ ІІ – 272, 560, кв. 23 по ПУП на с. Резбарци, общ.Кърджали
и определяне на пазарна оценка на общинските 90,50/289,90
идеални части от имота.
10.Даване на съгласие за продажба на застроен поземлен имот
с пл.сн. №229, кв.32 по плана на с.Бели пласт на собственика
на законно построена сграда и определяне на пазарна оценка
на имота.
11.Даване на съгласие за продажба на поземлен имот
с идентификатор 49343.100.235, находящ се в с.Мургово,
придаващ се от улична регулация към поземлен имот на
физическо лице и определяне на пазарна цена на имота.
12.Даване на съгласие за удължаване срока на договор за
наем на микроязовир в землищата на с.Бойно, с. Каменарци и
с.Кокошане.
13.Одобряване на предварително съгласие за придобиване
от Община Кърджали на имот – собственост на частно лице
по плана на с.Стремци, общ.Кърджали по реда на чл.199, ал.1
от ЗУТ.
14.Допълнение на Решение №58 от 31.03.2011 г. на Общински
съвет – Кърджали за определяне на резервен поземлен фонд
на Община Кърджали.
15.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на
лица с признато право на собственост.
16.Отпускане на финансови средства за изк уствено
осеменяване на крави и юници в пунктовете на Община
Кърджали.
17.Предложение за актуализиране на списъка на „Защитени
училища” на територията на Община Кърджали за 2011 г.
18.Утвърждаване на списъка на „Средищни училища” в
Община Кърджали за 2011/2012 г.
19.Преобразуване на СДГ „Ян Бибиян” гр.Кърджали в
Обединено детско заведение.
20.Увеличаване числеността на персонала в местната дейност
„Домашен социален патронаж” – Кърджали.
21.Стартиране на Процедура за откриване на социална
услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания, като
делегирана от държавата дейност.
22.Даване на съгласие за кандидатстване с проектни
предложения по Програма за Териториално сътрудничество
Гърция – България.
23.Изменение и допълнение на Решение №38 от 22.02.2011
г. на Общински съвет – Кърджали с което се дава съгласие
за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г.
24.Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни
лица.
25.ПИТАНИЯ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
						
/С. НЕДЖИБ/
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Ahmet Doğan, Türkiye’deki tüm göçmen dernekleri temsilcileriyle görüştü
Hak ve Özgürlükler
Hareketinin (HÖH) lideri
Ahmet Doğan ve partinin
yönetimi Türkiye’de faaliyet gösteren Bulgaristan
Türkleri göçmen derneklerinin yaklaşık 120
temsilcisiyle görüştü. 19
Mayıs olaylarının 22. yılı
vesilesiyle Cebel’de düzenlenen anma töreninin
önceki akşamında Makaza otelinde gerçekleşen
görüşmede Kırcaali ilinde
HÖH’nden Belediye Başkanları ve etkin üyeler de
yer aldılar.
Türkiye’deki tüm göçmen dernekleri temsilcilerinin katıldığı bu türden
görüşme ilk defa yapıldı.
HÖH lideri Dr. Ahmet Doğan, parti yönetimi adına
göçmen dernekleri tem-

kardeşliğe adanan görüşmede gelecekte işbirliği yapma ve etkileşimle
ilgili imkanlar konuşuldu.
Ayrıca çift vatandaş olan

silcilerine ortak değerler
uğruna HÖH’nin davası

ve birliğiyle ilgili üstlendikleri angajımanlardan

Cuma namazı sırasında camiden gelen ses-

leri protesto etmek için
cami önüne gelen parti
sempatizanları, 'Burası
Bulgaristan' ve "(Türk
partisi olarak bilinen)
DPS'ye hayır" gibi sloganlar attı. Camideki hatibin vaaza başlamasıyla
göstericiler cemaati ıslıklamaya başladı. Daha
sonra göstericilerden biri
hoparlörü götürmeye ni-

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
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Bekteşler köyünde cami açılışı yapıldı

dolayı şükran duygusu
ifade etti. Dostluğa ve

Sofya’da kanlı Cuma namazı
Sofya’da Ataka partisinin Cuma namazı esnasında organize ettiği
gösteride istenmeyen
olaylar yaşandı. Camiye
gelen Ataka sempatizanları ile Müslümanlar arasında çıkan olaylarda iki
kişi göz altına alınırken,
atılan taşlardan yaralanan iki kişi de hastaneye
kaldırıldı.

göçmenlerin kültür ve
sosyal siyaset alanındaki
problemlerine de çözüm
yolları ele alındı.

yetlenince, Müslümanlardan bir grup, bunu
engellemeye çalıştı.
Müslümanların namaz
kıldığı yere yumurta, taş
ve sopalar atıldı. Cami

18 Mayıs Çarşamba
günü, Cebel’e 2 km.
uzaklıkta bulunan Bekteşler köyünün camii açılışı yapıldı.
Cami, Remzi Çağlayan
adına eşi Sabiha Hanım
ve oğulları Cezmi ve Fevzi tarafından yaptırıldı.
Kırcaali Bölge müftüsü
Beyhan Mehmed ile birlikte bölgenin mevlithanları,
güzel bir program seslendirdiler. Müftü sohbetinde
“ Kim Allah için yeryüzünde bir camii inşa ederse,

hatibi mikrofondan sabır niyaz ederek Müslümanların sakin olmasını
istedi. Polisin tavırlarına
alkışla cevap veren cemaat, yaralanan Aziz
isimli Müslümana ambulans gelinceye kadar ilk
müdahalrde bulundu.

Allah onun için ahirette
köşk inşa edecek” hadisi
doğurultusunda İslam’da
camiinin anlam ve önemini vurguladı. Allah amel
defterlerini böylesi yatırımlarla ilel ebed yaşayanların sayısını arttırsın
temennisinde bulundu.

Kısa zaman içinde
birbirine giren gruplar,
polisin müdahalesiyle
önlendi. Ataka Lideri Volen Siderov, olay yerine
gelerek polisleri suçlayıp
İçişleri Bakanı'nın istifasını istedi.

Kırcaali Haber

