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HÖH Kırcaali İlçe teşkilatı seçim kampanyasını açtı
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İlçe Teşkilatı kulübünün 
önünde 23 Ekim 2011 
tarihinde yapılacak Yerel 
Seçimler için seçim kam-
panyasının resmi açılışı-
nı yaptı. Etkinliğe HÖH 
partisinin Kırcaali’de çok 
sayıda üyeleri ve destek-
çileri katıldılar. 

Üçüncü dönem Kırcaali 
Belediye Başkan adayı 
Müh. Hasan Azis, Yerel 
Meclis Üyeleri ve muh-
tar adaylarından başka, 
HÖH Kırcaali milletvekili 
Remzi Osman, Kırcaali 
SDS (Demokratik Güçler 
Birliği) Teşkilatı Başkanı 
Dora Hristova, Serbest 
Demokratlar Birliği Baş-
kanı Kolyo Kolev, “Ekog-
lasnost” Partisinin Başka-
nı Emil Georgiev, Madur-
lar Derneği temsilcileri, 
HÖH partisi kurucuları, 
Kırcaali ilinin Ardino Be-
lediye Başkan adayı Res-
mi Murat, Momçilgrad 
Belediye Başkan adayı 
Akif Akif, Kirkovo Bele-
diye Başkan adayı Sali 
Ramadan, Krumovgrad 

Belediye Başkan adayı 
Sebihan Mehmed, Cebel 
Belediye Başkan adayı 
Bahri Ömer, Çernooçene 
Belediye Başkan Adayı 
Aydın Osman, partiden 
Kırcaali ilinde Yerel Mec-
lis Başkanları, KNSB ve 
“Podkrepa” Sendika Kon-
federasyonları temsilcile-
ri resmi misafirler olarak 
açılışta hazır bulundular. 

Açılış öncesi Kırcaalili 
genç sanatçılar “Nazad, 
Nazad, Mome Kalino” ve 

“Nar Tanesi” türkülerini 
okudular. 

İlk söz verilen 18 ya-
şındaki Zeynep Mustafa, 
“Bulgaristan’ın en güzel 
ve yeşil şehrinde dün-
yaya gelmişim ve yaşı-
yorum. Benim evim ve 
arkadaşlarım burada. Bu 
yıl ilk defa oyumu kullana-
cağım ve 7 Nolu oy pusu-
lasıyla Müh. Hasan Azis’i 
Kırcaali Belediye Başkanı 
seçeceğim. Çünkü şeh-
rimle ve Başkanımın bu 

şehir için yapmış olduk-
larıyla gurur duyuyorum. 
Ben Kırcaali’nin başarısı 
için seçim yapacağım. 
Siz de öyle yapın!” diye 
seslendi. 

Uzun yıl lar Kırcaali 
Meclis Üyesi olan Sev-
diye Riza, “Bizim nesil 
tüm demokratik değişime 
geçiş döneminin negatif-
lerini aldı, fakat aynı za-
manda HÖH partisiyle il-
gili fikirleri de taşıyor. Çok 
savaşlar yaşadık, fakat 

ayakta kalmayı başardık, 
çünkü daima birlik, bera-
berlik içinde olduk. Eğer 
bu birliği ve beraberliği 
koruyabilirsek, daha çok 
seçimler kazanacağız” 
dedi. 

Bir başka Meclis Üyesi 
adayı Evgeniya Pavlova, 
“Seçime kadar bize çok iş 
düşüyor. Fakat seçimleri 
birlik ve beraberlik içinde 
hareket ederek kazana-
cağımıza inanıyorum. 

Çünkü son iki dönemde 
Kırcaali için son 20 yılda 
yapılmadığı kadar çok 
şey yapıldı. Bu herkes 
tarafından görünüyor” 
dedi. 

Genç Meclis Üyesi 
adaylarından Bayram 
Özkan, Kırcaali Meclis 
Üyeleri listesinde bulun-
maktan şeref duyduğunu 
ifade etti ve HÖH parti-

Erdoğan'dan yardım istediler
Bulgaristan’ın Filibe 

kentine bağlı Katunitsa 
Köyü’nde trafik kazası 
sonucu bir Bulgar gen-
cin ölümü üzerine baş-
layan gerginlik etnik ça-
tışmanın fitilini ateşledi. 

Bulgaristan’da internet 
üzerinden haberle-
şen Bulgarlar ülkedeki 
10 kentte Türkler ve 
Romanlar’a karşı pro-
testo eylemi düzenle-

di. 
Filibe’nin Türklerin ve 

Romanların yaşadığı 
Stolipinova Mahallesin-
de yaşayanlar geceleri 
evlerinden çıkmaya 
korkuyor. Milliyetçilerin 

mahalleye baskını polis 
tarafından engellendi. 
Şehrin temizlik işlerin-
de çalışan kadınlar sal-
dırıya uğradı. Türkler 

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin 
üçüncü dönem Kırcaali Belediye 
Başkan adayı gösterdiği Hasan 
Azis  26 Eylül günü, yerli halkın 
yoğun ilgisi karşısında Kırcaali 
İlçe Teşkilatının seçim kampan-
yasının açılışında şu konuşmayı 
yaptı: 
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sine gençlere gösterdiği 
güvenden dolayı teşek-
kür etti. Genç aday, “Biz 
Kırcaali Belediyesinin ve 
şehrin iyi geleceği için eli-
mizden gelen her şeyi ya-
pacağız” diye söz verdi. 

Muhtar adayları adına 
Opılçenko köyü muhtarı 
Basriye Hayrullah, seçim 
kampanyasının ve se-
çim sürecinin iktidardaki 
GERB partisi ve destekçi-
si Ataka tarafından uygu-
lanan saldırganlık ve bas-
kı havasında geçeceğini 
belirtti. Genç muhtar ada-
yı, “Dr. Ahmet Doğan’ın 
dediği gibi, seçimlerde 
iktidar tarafından her türlü 
yöntemlerin kullanılmasını 
bekleyebiliriz. Yine de her 
şeyin Avrupa Birliği üyesi 
devlete yakışan tarzda 
normal ve demokratik bir 

HÖH Kırcaali İlçe teşkilatı seçim kampanyasını açtı

biçimde geçmesini umu-
yoruz. Biz savaşmaya 
hazırız ve rakiplerimize 
demokrasi dersi verece-
ğimiz sorumluluğunu üst-

lenerek söyleyebilirim” 
dedi. 

Toplumun ileri gelenle-
rinden Feyme Muradova 
heyecanını gizleyemeye-

rek, “Hasan Azis’in rekla-
ma ihtiyacı yok. Başarılı 
bir insan için oy kullan-
mak çok kolay. Yapılan 
araştırmalar, onun önce-
ki seçimlerde söz verdiği 
her şeyin yerine getirdiği-
ni gösteriyor. Bu da onun 
yarışmada tam not aldığı-
nı, yani altın madalya ka-
zandığının göstergesidir” 
dedi. 

HÖH’nin Kırcaali teşki-
latı kurucularından Ya-
şar Şaban, “Hasan Azis, 

Türk etnik topluluğuna 
karşı yürütülen politikaya 
karşı duran siyaset yap-
mayı bizlerden öğrendi. 
Ben hala güçlüyüm ve 
ona bu seçim kampanya-
sında yardımcı olacağım. 
Çünkü biz artık gençlere 
ümit bağlıyoruz” diye dile 
getirdi. 

Emil Georgiev, “Ekog-
lasnost” partisinin Hasan 
Azis’e geçen dönemde 
de desteklediğini ve tem-
silcilerinin 1989 yılında 
Bulgaristan Türklerinin 
adlarının geri verilmesi 
için Parlamentoya imza 
sunduklarını hatırlattı. 
Ekoloji uzamanı, Hasan 
Azis’in Kırcaali’de çevre-
nin korunmasına yönelik 
projeler geliştirdiğini ve 
Kırcaalilerin onu destek-
lemeleri gerektiğini sa-
vundu. 

Remzi Osman, bu defa 
parti adına Hasan Azis’in 
Kırcaalileri daha etkili bi-
çimde temsil edeceğini 
kaydetti. Milletvekili, Ha-
san Azis’i önceki siyasi 
partilerin ve sivil toplum 
örgütlerinin yine destek-
lemelerinin onun tahmin 
edilebilir olduğunu gös-

terdiğini savundu. Siya-
sette ise, başarılı olmak 
için bunun çok önemli ol-
duğunu ve Hasan Azis’in 
yerli halktan önceki se-
çimlerden daha büyük 
destek alacağından emin 
olduğunu ifade etti. Rem-
zi Osman, Hasan Azis’i 
destekleyen diğer parti-
lere teşekkür etti ve aynı 
şekilde HÖH partisinin de 
ülkedeki 264 belediyede 
GERB ve Ataka partisi 
dışında diğer partilerin 
adaylarını desteklediğini 
paylaştı. Milletvekili, “Ha-
san Azis ilk seçildiğinde, 
tüm etnik ve dini grupların 
yönetimde yer alacakları-
nı söz vermiştik ve bunu 
yerine getirdik. Tabii ki, bu 
durum bazılarının hoşuna 
gitmedi. Şimdi de diğer 
partilerle kurduğumuz 
partnerlik bazılarının ho-
şuna gitmeyebilir. Fakat 
bu partnerliğimiz Kırcaali 
halkının en olgun oldu-
ğunu ve şimdiki Belediye 
Başkanının en iyi Bele-
diye Başkanı olduğunu 
gösteriyor” diyerek önü-
müzdeki seçimlerde tüm 
adaylara başarılar diledi. 

1. sayfadan devamı

Başmüftülükten imamların seçim 
kampanyasından uzak durmaları çağrısı
Cumhurbaşkanı ve Ye-

rel Seçimlerden bir ay 
önce 23 Eylül 2011 tari-
hinde resmi olarak seçim 
kampanyasının başlama-
sından dolayı Bulgaris-
tan Müslümanları Baş-
müftülüğü ülkedeki tüm 
imamların ve diğer dini 
görevlilerin her hangi bir 
siyasi partinin veya olu-
şumun faaliyetinde yer 
almamalarının uyarıldığı 
bir deklarasyonu yayınla-
dı. Başmüftülük, belgede 
imamlara ve kurumun di-

ğer görevlilerine spekü-
lasyona yol açılmaması 
nedeniyle, siyasi faaliyet-
lerden uzak durmalarını, 
siyasi partilere destek 

göstermekten veya tem-
silcilerinin seçimine, kam-
panyalarına, toplantıları-
na katılmaktan çekimser 
davranmaları çağrısında 
bulunuyor. Dini kurumun 
deklarasyonunda, her 
hangi bir türden propa-
gandanın, etkinin veya 
cami içinde veya cami dı-
şında siyasi faaliyette yer 
almanın kurumun aleyhi-
ne olup, kurumun çıkar-
larını etkileyebileceğini ve 
otoritesini düşürebileceği 
belirtiliyor.

Görükle’de Balkan Rüzgârı
Görükle’de geleneksel 

hale gelen 2.Balkan Pa-
nayırı etkinliği yoğun ve 
görkemli bir açılışla baş-
ladı. BAL-GÖÇ Görükle 
Şubesi’nin düzenlediği 
etkinliğe soydaşlar yoğun 
ilgi gösterirken; Panayıra 
siyasilerin üst düzey katı-
lımları dikkat çekti. 

Mehter takımının kon-
seriyle başlayan göste-
rinin ardından protokol 
konuşmalarına geçildi. 
Açılış konuşmasını yapan 
BAL-GÖÇ Genel Başka-
nı Prof. Dr. Emin Balkan, 
Bulgaristan’da yaklaşan 
yerel ve cumhurbaşkan-
lığı seçimleri için birlik ve 
beraberlik çağrısı yapar-
ken; BAL-GÖÇ’ün Bul-
garistan Türklerinin her 
zaman yanında olduğunu 
vurguladı. Öte yandan, 
Panayır etkinliğiyle ilgili 
olarak daha önce Nilü-
fer Belediyesiyle ortak 
düzenlenen bir etkinlik 
olduğunu hatırlatan Bal-
kan, Nilüfer Belediyesi’nin 
göçmenleri karşısına alan 

tutumunu eleştirerek, ya-
pılan yanlışlardan dönül-
mesi gerektiği uyarısını 
yaptı. 

Protokol konuşmaların-
da Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Filibe 
Milletvekili Tuncay Naim, 
AKP Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu ve CHP 
Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan söz alırken; Pana-
yır etkinliği Grup Dijital’in 
büyüleyici konseriyle de-
vam etti. 

İki gün süren Pana-
yır etkinliğinin son gü-
nünde göçmenler dolu 
dolu bir müzik ziyafeti 
yaşadı. Grup Son Du-

rak ile Mehmet - Nafi 
ve Orkestrası’nın sahne 
aldığı panayırda, Kort 
Tenis branşında Türkiye 
genelindeki yarışmalarda 
şampiyon olan ve derece-
ye giren minik sporculara 
plaketler verildi. 

Siirt’in Pervari ilçesinde 
Cumartesi günü yaşanan 
terörist saldırıları da da-
kikalarca protesto eden 
Görükle’deki soydaşlar, 
“Şehitler ölmez, vatan 
bölünmez” sloganlarıyla 
terörü kitlesel halde la-
netlediler. 

Panayır, Bulgar Pop mü-
zik sanatçısı Anelia’nın 
konseriyle son buldu. 
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Kırcaali Belediyesi Seçim Sandık Komisyon 
üyelerini Merkez Seçim Komisyonu belirleyecek
Seçim sandık komis-

yonlarının teşekkü-
lü için anlaşamayan 
Kırcaali’deki siyasi güç-
ler arasında skandal 
çıktı. Onun için ilk defa 
ülkemizdeki demokra-
tik değişimlerden 20 yıl 
sonra burada ayrı ayrı 
seçim sandık komis-
yonlarının teşekkülünü 
ad ad Merkez Seçim 
Komisyonu (TSİK) be-
lirleyecek. Bu sıra dışı 
çözüme, Belediye Se-
çim Komisyonunda ya-
şanılan birçok skandal-
lardan sonra varıldı. 
Olayların kronolojisine 

bakarsak, 22 Eylül’e ka-
dar siyasi partilerin ön-

ceden yapılan konsül-
tasyonlar üzere Beledi-
ye Seçim Komisyonuna 
tüm sandık komisyon-
ları üyelerinin adlarını 
vermeleri gerekiyordu. 
İlk görüşmelerde ko-
misyonların %90’nının 
teşekkülü için anlaş-
maya varılmıştı, ancak 
Stremtsi, Most, Şiroko 
Pole komisyonlarında 
bazı isimler tam olarak 
belirlenmemişti. 
Diğer müzakerelerde 

ise, GERB’in temsilci-
si ve Belediye Başkan 
adayı İliya İlev, o ana 
kadar varılan anlaş-
maları kabul etmedi ve 
partisinin önerdiği var-

yantın onaylanmasını 
ısrar etti. Müzakerele-
re katılanlar bu öneriyi 
kabul etmeyince, kon-
sültasyonlar bir sonuç 

vermedi. Kanuna göre, 
partiler anlaşamıyor-
larsa, Seçim Sandık 
Komisyonlarının teşek-
külünü Belediye Seçim 

Komisyonu belirlemeli-
dir. 
Böylece tekrar müza-

kereler devam etti ve 
prensip üzere anlaşma-
ya varılmıştı. 
Son süreden iki gün 

önce Komisyon Baş-
kanı ve GERB’in tem-
silcisi Daniela Petrova, 
diğer komisyon üyeleri 
yanında önceden yapı-
lan görüşmelerin resmi 
olmadığını öne sürerek, 
Seçim Sandık Komis-
yonlarının teşekkülü için 
kendi önerisini sunmuş-
tu. Parti temsilcilerinin 
çoğu bu öneriyi kabul 
etmeyip, oturumu terk 
edince ertesi gün yeni 

varyant sunulmuştu. 
Fakat o da birçok parti 
temsilcileri tarafından 
kabul edilmedi.
Bunun üzerine Bele-

diye Seçim Komisyo-
nunu Başkanı, partiler 
905 kişiyi Belediyedeki 
131 sandık komisyon-
larına ayrı ayrı dağı-
tılmasını teklif etmişti. 
HÖH, NDSV, BSP ve 
Mavi Koalisyon temsil-
cileri zaman eksikliği 
gerekçesiyle kesinlikle 
bu teklifi reddetmişler-
di. Onların düşüncesini 
Ataka da paylaştı. 
Böylece tüm belgeler 

Merkez Seçim Komis-
yonuna gönderildi ve 
orada Kırcaali Beledi-
yesinde açılacak Seçim 
Sandık Komisyonlarının 
teşekkülü kararı alına-
cak. 
Belediye Seçim Ko-

misyonu üyeleri, “Şu 
ana kadar hiçbir parti 
bu kadar kesin kararlı 
olmamıştır. Her partinin 
çıkarları var, fakat bugü-
ne kadar daima her ta-
rafın kabul edeceği bir 
karara varmayı başarı-
yorduk” dediler. Onlara 
göre, Merkez Seçim 
Komisyonunun Seçim 
Sandık Komisyonlarının 
üyelerini belirlemesi en 
iyi varyant değildir ve 
bu durum seçim günün-
de kaosun oluşmasına 
yol açabilir. 
         Kırcaali Haber

Ülkemizde korkutan etnik çatışmalar
Plovdiv /Filibe/ kentine 

bağlı Katunitsa köyünde 
"Roman Kralı" olarak 
bilinen Kiril Raşkov'un 
ailesi ile Bulgarlar ara-
sında çıkan çatışmada 
iki Bulgar gencin haya-
tını kaybetmesi üzerine 
başlayan protestolar 
diğer şehirlere de ya-
yıldı.
İnternette paylaşım si-

teleri üzerinden organi-
ze edilen ve dün akşam 
saatlerinde yoğunlaşan 
protesto gösterileri Sof-
ya, Filibe, Varna, Vrat-
sa, Eski Zağara, Blago-
evgrad ve Plevne gibi 
bir çok büyük kentin 
sokaklarında günlerce 
sürdü.
Protestolar sırasında 

eylemciler ile polis ara-
sındaki çatışmaların 

ardından ülke genelin-
de çok sayıda eylemci 
gözaltına alındı. İçişleri 
Bakanlığı yetkilileri göz 
altına alınanların yüzde 
30'unun reşit olmadığı-
nı açıkladı. 
Başkent Sofya'da par-

lamento önünde topla-
nıp, Roman, Türk ve 

Müslümanlar aleyhine 
ırkçı slogan atan bine 
yakın Bulgar gösterici, 
Banya Başı camisine 
doğru yönelerek, tarihi 
binayı kundaklamaya 
çalıştı.
Büyük bölümünü alkol-

lü gençlerin oluşturdu-
ğu eylemciler, bölgede 

geniş güvenlik tedbirleri 
alan polis ve jandarma 
ekipleri tarafından da-
ğıtıldı.
Güvenlik görevlileri-

nin müdahalesi üzerine 
küçük gruplara ayrılan 
göstericiler, kentin çe-
şitli yerlerinde sokak 
temizliği yapan Roman 
kökenli belediye işçileri-
ne saldırmaya çalıştılar. 
Sofya'da 34 kişi gözal-
tına alınırken, biri polis 
toplam 7 kişi yaralandı.
TÜRK PARTİSİNE 

SALDIRDILAR
Plevne kentinde de 

200 kişilik bir grup, ırkçı 
sloganlar atarak üyele-
rinin çoğunluğunu Türk-
lerin oluşturduğu Hak 
ve Özgürlükler Hareke-
ti (DPS-HÖH) partisinin 
bölge merkez binasına 

taşlarla saldırdı. Saldı-
rıda binanın çok sayıda 
camı kırılırken polis 10 
kişiyi göz altına aldı.
Filibe kentinde ise ey-

lemcilere yerel Botev 
ve Lokomotiv futbol 

kulüplerinin taraftarları 
da katıldı. Aralarında 
çocuklu ailelerin de bu-
lunduğu protestocular 
kent meydanında top-
landı. Burada mum ya-

kan protestocular, ölen 
gençlerin anısına dua 
okudu.
İçişleri Bakanlığı Ge-

nel Sekreteri Kalin Ge-
orgiev, ülkedeki genel 
durumun sakin olduğu-

nu, ancak protestoların 
devam etme ihtimaline 
karşı Ülke genelinde 
güvenlik önlemlerinin 
artırıldığını bildirdi.
         Kırcaali Haber

Kırcaali’de alerji uzmanları eksikliği 
Ulusal Bulaşıcı ve Pa-

razit Hastalıklar Merke-
zinde immünolog Prof. 
Bogdan Petrunov, 2-3 
milyon Bulgar vatanda-
şının alerjik durumda; 
onların yarısı bir çeşit 
alerji hastası olduğunu 
ve diğer yarısının da 
zamanla alerji geliştire-
ceklerini belirtti. 
Profesör, “Yurt içinde 

ücretsiz yapılacak alerji 
muayeneleri için kayıt-
lar başladı. Muayene-
ler, 3-13 Ekim tarihleri 
arasında Sofya, Plov-
div, Pazarcık, Pleven, 
Ruse, Varna ve Stara 

Zagora şehirlerinde 
yapılacak. Muayene 
olacakların 5 ile 55 yaş 
arasında, saman nez-

lesi, konjunktivit veya 
astım hastası olmaları 
gerektiğini belirtti. Bu 
bağlamda Prof. Petru-

nov, Kırcaali, Yambol 
ve Montana gibi şehir-
lerde alerji uzmanları 
eksikliğinden dolayı 
endişesini ifade etti. 
 Prof. Petrunov’un ifa-

desine göre, astım va-
kalarının yüzde ellisinin 
temelinde genetik fak-
törler yatıyor. Son veri-
lere göre, 1 milyondan 
fazlası Bulgaristan va-
tandaşı astım hastalığı 
geliştirmiştir. 
Alerjilerin %10’una se-

bep ev tozunda bulunan 
mikro keneler. Profesör, 
“Bir devlet, ne kadar 
daha yüksek teknoloji 
geliştirdiyse, o kadar 
da çok alerji hastaları 

oluyor” dedi. 
Birkaç ay önce Prof. 

Petrunov, son 10-20 
yılda alerji hastalarının 
sayısında hızla artış 
olduğunu uyarmıştı. 
Uzman, “Her hangi bir 
alerji, her an belirebi-
lir. Alerji belirmesine 
sebep olan etkenlerin 
başında hava kirliliği 
bulunuyor. Karbon ve 
kükürt dioksit ve azotun 
karaciğerin işlevlerinde 
bozukluk yarattığı gibi 
alerji sürecini de hız-
laştırdıkları kesin ola-
rak ispatlanmıştır” diye 
açıklama yapmıştı. 

   
        Kırcaali Haber

Prof. Bogdan Petrunov
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ve Bulgarlar, Başbakan 
Erdoğan’ın bir telefonu 
ile sorunun çözüleceği-
ne inanıyorlar.
Eylemler yayılıyor 
Filibe’de başlayan et-

nik eylemler başkent 
Sofya’nın yanı sıra 
Asenovgrad, Veliko 
Tırnova, Burgaz, Eski 
Zagra, Blageovgrad, 
Vratsa, Varna, Pleven 
şehirlerine de sıçradı. 
İnternet üzerinden 

örgütlenen Bulgarlar, 
"Çingeneleri sabun ya-
palım" ve "Türkleri bı-
çaktan geçirelim" diye 
slogan atıyorlar. Olay-
ların daha da büyüme-
mesi için, Cumhurbaş-
kanı Georgi Pırvanov, 
Ulusal Güvenlik İstişa-
re Kurulu’nu toplantıya 
çağırdı. 
Eylemlerde üyelerinin 

çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi’nin 
parti ofislerine saldırı-
lar düzenlendi. Filibe’de 
Muradiye Camii’ne taş-
larla saldırıda bulunul-
du. Bulgar polisi saldırı 
sonrası camii önünde 
24 saat nöbet tutmaya 
başladı. Ülkede yaşa-

Erdoğan'dan yardım istediler

nan olaylarda bugüne 
kadar yaklaşık 200 kişi 
gözaltına alındı. 
Köye giriş yasak 
Etnik protestoların fiti-

lini ateşleyen Katunitsa 
Köyü’nün tüm giriş ve 
çıkışları polis tarafından 
kontrol ediliyor. Köye 
giriş ve çıkış yapanlar 
kimlik kontrolünden 
geçirilip, araçlar tek tek 
aranıyor. Köyde yeni bir 
provokasyona karşı ya-
bancıların girişine izin 
verilmiyor.
Tü r k  ve  Ro m a n 
mahallesine saldırı 
girişimi 
Filibe’nin yaklaşık 75 

bin Türk ve Roman’ın 
yaşadığı Stolipinovo 
(Yeniköy) Mahallesi’ne 
yüzlerce milliyetçi Bul-

gar ellerinde sopalarla 
saldırmak istedi. Ma-
halle girişinde polis 
barikatına takılan milli-
yetçi Bulgarlar güçlük-
le önlendi. Mahallede 
yaşayanlar saldırı gi-
rişimi üzerine evleri-
ne kapandı. Havanın 
kararmasından sonra 
sokaklara çıkamayan 
mahalledeki Türkler ve 
Romanlar korku içinde 
bekliyor. Ülkede aşırı 
milliyetçi ve ırkçı Ataka 
Partisi’nin desteklediği 
eylemler giderek tırma-
nıyor.
Ç o c u k l a r  o k u l a 
gidemiyor 
Mahallede yaşayanlar 

son günlerde çocukları-
nı okula gönderemiyor. 
Mahalleli bir kişinin Fili-

be girişinde yol kenarın-
da ölü bulunmasından 
sonra bölgede korku 
daha da arttı. Gencin 
ailesine trafik kazasın-
da hayatını kaybettiğini 
bildirilmesine rağmen, 
yakınları ölümün kaza 
sonucu olmadığına 
inanıyor. Cenaze son-
rası mahallede büyük 
gerilim yaşandı. 
Temizlikçi kadınlara 
saldırı 
Filibe Belediyesi’nde 

temizlik işçisi olarak ça-
lışan çok sayıda kadın   
şehir merkezinde elle-
rinde süpürge ile çalı-
şırken milliyetçi Bulgar-
ların saldırısına uğradı. 
Bunun üzerine temizlik 
işlerinde çalışan kadın-
lar işe gitmekten kork-
maya başladı. Songün-
lerde çocuklarını okul-
lara gönderememek 
ve işe gidememekten 
yakınan mahallenin 
kadınları, markette alış 
veriş sırasında Türk ve 
Roman olduklarının an-
laşılması üzerine kendi-
lerinin dışlanmasından 
şikayet ettiler. 
Erdoğan telefon et-
sin
Başbakan Recep Tay-

yip Erdoğan’ın Bulga-
ristan Başbakanı Boy-
ko Borisov’u telefonla 
araması ile "yaşam 
ve çalışma güvence-
sine" kavuşacaklarına 
inandıklarını söyleyen 
mahalle sakinleri, “Tek 
umudumuz Başbakan 
Erdoğan, bir telefon 
etse bize burada kimse 
dokunamaz. Buna ina-
nıyoruz. Biz burada tek 
güvencemiz Türkiye’dir" 
dediler.
Taraftarlar organize 

oluyor 
Filibe’nin Botev ve Lo-

komotiv takımının ta-
raftarları şehir merke-
zinde toplanarak alkol 
aldıktan sonra Türk ve 
Romanların yaşadığı 
mahallelere doğru her 
gece yola çıkıyor. An-
cak polis taraftarların 
mahallelere girişine 
izin vermiyor. Bölgede 
sürekli polis ekipleri 
nöbet tutarak devriye 
geziyor. 
Türk ve Roman Mahal-

lesinde yaşayanlardan, 
Metin Nazif Hüseyin, 
Ahmet Azimov, Niyazi 
İsmet, Avrupa Birliği 
üyesi bir ülkede etnik 
çatışma çıkarılmak is-
tenmesine anlam vere-
mediklerini söyleyerek, 
“AB etnik milliyetçiğe 

karşı ama burada bize 
bu uygulanıyor. Burada 
can güvenliğimiz yok. 
Bize hapis hayatı ya-
şatmaya başladılar. Bizi 
sabun yapacaklarını, 
kılıçtan geçireceklerini 
söylüyorlar. Sokağa çı-
kamaz olduk" diye ko-
nuştular.
Hükümet tedbir al-

sın 
Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Genel Başkan 
Yardımcısı Lütfi Metan, 
hükümetin olaylar son-
rasında gerekli güven-
lik önlemi almadığını 
ileri sürdü. HÖH Ge-
nel Başkan Yardımcısı 
Mestan, iktidarın son iki 
yılda çeşitli etnik ve dini 
gruplar arasında sürdü-
rülen entegrasyon sü-
recinin durdurulmasına 
neden olduğunu kay-
dederek, “Sokaktaki in-
sanlar hüküm verme ve 
adalet dağıtma hakkına 
sahip olmadıklarına ke-
sin kanaat getirdi. Ülke-
de etnik çatışmalardan 
çıkarı olan insanlar var 
ve onlar önümüzde-
ki seçimlerde korkuya 
dayanan oy kullanma 
isteğini hedefliyorlar" 
şeklinde konuştu.

       Kırcaali Haber

1. sayfadan devamı

Arıtma Tesisi Planı Kabul Edildi 
Kırcaali Belediye Meclis üyeleri, Kırcaali’de Atık Su-

ları Arıtma Tesisi kurulması için ayrılan mülkün teklifi 
sunulan imar planını kabul ettiler. Bu alan belediye 
mülküdür ve şu anda şehrin atık su toplama hattı 
buraya akmakta. Gelecekteki atık sular arıtma tesisi 
meydanı Arda nehrinin sol kıyısında, “Kurşun ve Çinko 
Fabrikası” AŞ meydanı yakınında bulunmakta. Katılım 
Öncesi Yapısal Politikalar Aracı /İSPA/ “Su Döngüsünü 
Kolaylaştırmak için Teknik Destek” Programı dahilinde 
yapılan projenin yatırım öncesi çalışmaları, ayrılan bu 
alanın gelecekte çevre koruyucu tesisi kurmak için en 
uygun olduğunu gösterdi. Alan seçimi, ilgili kurum ve 
kuruluşların onayı alınarak yapılmıştır. İnşaatın onayı 
alınarak yapılmıştır. İnşaat için 46 dekar alan ayrılmış, 
buna ek olarak tesise kadar alt yapı kurulması da ön 
görülmüştür.

Kırcaali Belediyesi Yeni Sosyal 
Kurumlar için Projeler Hazırladı 
Kırcaali Belediye Meclisi, Belediye’nin üç yeni Aile 

Tipi Yerleştirme Merkezi ve 3 Yaş Üzeri Özürlü Çocuk 
ve Gençleri Koruma Yurdu kurma ve donatma projesi 
adaylığını onayladı. Kırcaali Belediyesi “Her Çocuğa 
Bir Yuva” Projesiyle “Bölge Gelişimi”2007-2013 Ope-
rasyonel Programının “Dengeli ve Entegre Edilmiş 
Şehir Gelişimi” Öncelik Dalının “Sosyal Alt Yapı” 1.1 
Operasyonu, “Risk Altındaki Çocuklara Hizmet Sunan 
Sosyal Kurumlarının Kurum Dışına Çıkmalarını Des-
teklemek” mali destek şemasına baş vurmuştur. 

Eğer proje kabul edilirse, gerçekleştirme maliyetinin 
tamamı Operasyonel Program tarafından karşılana-
caktır. Bu kararlarıyla Belediye Meclisi, yeni sosyal 
kuruluşların kurulacağı dört alanı da onaylamış oldu. 

Yeni merkez ve koruma yurdunda özürlü çocuklar ve 
gençlere aile ortamına yakın bir ortam sağlanacak, 
burada kendi kendilerine bakmayı ve bağımsız yaşa-
mayı öğrenecekler.

Mleçinolular, küçük kapılarda yapılan 
futbol turnuvasını kazandılar

Ardino’da (Eğride-
re) yapılan geleneksel 
sonbahar kültür şenlik-
leri programı dahilinde 
düzenlenen küçük kapı-
larda futbol turnuvasını 
Aydın Rıfkı’nın kaptan-
lığında oynayan Mleçi-
no (Sütkesiği) köyünün 
takımı kazandı. Maçlar, 
Nilüfer Parkındaki futbol 
sahasında oynandı. 
Yarışmada ikinci yerde 

Ertem Yılmaz’ın kaptan-
lığında Ardino - 1 takı-
mı, üçüncü yerde ise 
Sevgi Zeki’nin kaptanlı-
ğında Ardino - 2 takımı 
oldu. Turnuvaya katılan 
takımlar, bir grupta her-
kes herkese karşı siste-
mine göre oynadılar. 
Spor etkinliği, Alada 

Öğrenciler Spor Kulübü 
ve Ardino Belediyesi ta-
rafından düzenlendi. 
Gelenek üzere bu yıl 

da turnuvanın gol usta-

sına ödül verildi. Pres-
tijli ödülü, 5 gol atan 
Aydın Rıfkı kazandı. 
Organizatörler, dere-
ceye girenlere teşvik 
edici para ödülleri ver-
diler. Yarışmadan önce, 
Mleçino ve Türkiye’den 
iş adamları birinci ol-

dukları takdirde, ciddi 
miktarda prim sağlaya-
caklarını vaat etmişler-
di. 
Futbol maratonunun 

kusursuz gerçekleştiril-
mesi için Ardino Beledi-
ye Çocuk Merkezinden 
Yordanka Koleva’nın 

çok emeği geçmiştir. 
Koleva, “Beklenildiği 
gibi, organizasyon çok 
yüksek seviyedeydi, 
tüm maçlar sportmenlik 
havasında geçti” diye 
paylaştı.

        Güner ŞÜKRÜ
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Lütfi Mestan: “HÖH problem yaratan değil, problemlere 
çözüm getiren bir partidir.” 

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH/DPS) 
Genel Başkan Yar-
dımcısı Lütfi Mestan, 
Bulgar Ulusal Televiz-
yonuna (BNT) yaptığı 
açıklamada, Plovdiv’in 
Katunitsa köyünde Bul-
garlar ile Romanlar ara-
sında çıkan çatışmalar 
sonucu iki Bulgar gen-
cinin hayatlarını kay-
betmeleri, ülkenin çe-
şitli yerlerinde düzenle-
nen protestolarla ilgili, 
“Hükümet etkilileriyle 
güvenlik güçlerinin olay 
yerinde bulunmaması, 

olayların büyümesine 
neden oldu. Devlet yö-
neticileri, çıkan olayları 
önlemekte geç kaldılar 
ve etnik çatışmaları-

nın alevlenmesine ve 
Plovdiv, Varna, Burgas, 
Sofya gibi büyük şehir-
lere kadar yayılmasına 
sebep oldular”. 

Sayın Mestan, ülkede 
gerginliğin patlaması-
na yol açan iki önem-
li problemi kaydetti. 
Onun ifadesine göre, 
iktidarda olanlar son 
iki yılda çeşitli etnik ve 
dini gruplar arasında 
sürdürülen entegras-
yon sürecinin durdurul-
masına neden oldular. 
Kırcaali milletvekiline 
göre daha büyük ikinci 
problem, iktidarın göv-
de gösterisi yaparak 
ülkeyi yönetmesidir. 
Lütfi Mestan, sokaktaki 
insanların hüküm ver-
me ve adalet dağıtma 
hakkına sahip olma-
dıklarına kesin kanaat 

getirdi. Onun ifadesine 
göre, ülkede etnik ça-
tışmalardan çıkarı olan 
insanlar var ve onlar 
önümüzdeki seçimler-
de korkuya dayanan 
oy kullanma isteğini 
hedefliyorlar. 
Lütfi Mestan, “Tabii ki, 

olanlardan en büyük 
çıkarı olan hükümet-
tir. Devletin son 15 yıl 
içerisindeki en büyük 
başarısızlığı olan Şen-
gen bölgesine alınma-
masını tartışmak ve 
sorumlulardan hesap 
arama yerine, nerede 
protestoların yapıldı-
ğını, kaç tutuklu oldu-
ğunu, ne tür gösteriler 

yapıldığını tartışıyoruz. 
Üstelik HÖH partisini 
de suni olarak bu çatış-
manın içine sokmaya 
çalışıyorlar. Pleven ve 
Plovdiv’in Stolipinovo 
mahallesi parti ofisle-
rimizi harap ettiler. Oy-
saki HÖH’nin bu olay-
larla hiçbir ilgisi yok. 
HÖH problem yaratan 
değil, aksine problem-
lere çözüm getiren bir 
partidir. 
Ahmet Doğan’ın Yar-

dımcısı, HÖH partisi, 
halkın can ve mal gü-
venliğini sağlayamayan 
her hükümeti sorumlu 
tutma iradesine sahip 
olduğunu belirtti. 

Resmi Murat: “Ardino’ya başarılı yönetim sağlamak 
için deneyime, iradeye ve güce sahibiz”

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi /HÖH/ Ardi-
no İlçe Teşkilatı Perla 
restoranda düzenlenen 
resepsiyonda seçim 
kampanyasının açılışı-
nı yaptı.  Açılışta birçok 
iş adamı, kurum yöne-
ticileri, aydın kişiler bu-
lundu. Kırcaali milletve-
kili Necmi Ali, etkinliğe 
resmi misafir olarak 
katıldı. 
HÖH partisinin artık 

ikinci dönem için Ardino 
Belediye Başkan adayı 
olarak gösterdiği Res-
mi Murat konuşmasın-
da, “Ardino’ya başarılı 
yönetim sağlamak için 
deneyime, iradeye ve 
güce sahibiz. İşte bu-
nun için Ardino bölge-
sinin benzersiz ve kalıcı 
değişimini sağlayacak 
başladığımız işleri bitir-
mek ve genel fikirlerimi-
zi gerçekleştirmek için 
karşılıklı anlaşmamızı 
yenilemek istiyoruz. 
Resmi Murat, 4 yıl 

önce buna benzer bir 
görüşmede yine bera-
ber olduklarını hatırlattı. 
Meclis Üyeleri adayları 
listesinin de başında 
olan Resmi Murat, “Fa-
kat şimdi sanki aramız-
da yeni taraftarlar gö-
rüyorum ve bu da beni 
sevindiriyor” dedi. 
Resmi Murat, “Ardino 

Belediyesinin önümüz-
deki 4 yılda gelişmesi 
için açık vizyonla kar-
şınıza çıkıyorum. İn-
san, dönemin başında 

4 yılda çok şeyler ya-
pabileceğini sanıyor. 
Dönemin bilançosunu 
yaptığım zaman ger-
çekten Ardino için ya-
pılanlar hiç de az değil. 
Fakat benim planladı-
ğım şahsi bilançomla 
karşılaştırırsak eğer, 
ekibimle realize etme-
ye başladığımız fikirle-
rim ve projelerin %20
’sinden fazla değil” diye 
öne sürdü.  
Resmi Murat, resepsi-

yonda bulunanlara se-
çim platformunun temel 
yönlerini ve Meclis üye 
adaylarını tanıttı. Yeni 
Meclis üyeleri listesinde 
14 yeni ismin yer aldığı 
açıklandı. HÖH partisi, 
Ardino Belediyesinin 
18 muhtarlığına muhtar 
adayı gösteriyor. 
Resmi Murat, “Bu 

dönemde gerçekleş-
tirdiğimiz projeler, çalı-
şabildiğimizi yeteri de-
recede iyi gösteriyor. 
Bölgesel Geliştirme 
Operasyonel Programı 
üzere Belediye, selle-
rin önlenmesi için proje 
sözleşmesi yaptı. Bu 
proje ise, kasabanın 
Artekst’en sonraki yeni 
semtlerine doğru uza-
nan kısmına yepyeni 
görünüm kazandıracak. 
Aynı program üzere 
belediye sınırları içinde 
turistik altyapının iyileş-
tirilmesi için onaylanan 
projeye sahip. Bu proje 
esnasında Şeytan Köp-
rüsüne giden yol, Kartal 

Kayalara giden çevre 
yolları, barınaklar ve ka-
meriyeler kurulacak. Bu 
proje, turistik altyapının 
iyileştirilmesini sağlaya-
cak ve Ardino turizmin 
gelişmesi için çok daha 
çekici yer olacak. Kırsal 
Bölgelerin Geliştirilmesi 
Programı üzere Beledi-
yede 10’dan fazla proje 
bulunuyor. Bu projeler 
su sektöründe altyapı-
nın iyileştirilmesiyle ilgi-
lidir. Su sektörü benim 
belediyenin önümüzde-
ki 4 yıl içinde gelişmesi 
programında vurgula-
yacağım ve birinci yer-
de öncelik tanıyacağım 
sektör olacak” diye vur-
guladı. 

Belediye Başkan ada-
yı, bu program üzere 
Borovitsa, Çernigovo, 
Gorno ve Dolno Praho-
vo, Mleçino, Byal İzvor, 
Padina ve Jıltuşa muh-
tarlıklarında bir grup 
yerleşim yerlerine su 
tedarik etmek için pro-
jelerin olduğunu belirtti. 
Onarıma ihtiyaç duyan 
temel yolların altyapı-
sının iyileştirilmesi için 
projelerin hazır olduğu 
anlaşıldı. İnsan Kay-
naklarının Geliştiril-
mesi Programı üzere 
400’den fazla vatanda-
şın meşgul edildiğini, 
bunun ise Ardino’nun 
büyüklüğüne göre hiç 
de az sayı olmadığını 

paylaştı.  
Eğitimle ilgi Resmi 

Murat, belediye okul-
larının sayısının korun-
ması için emek sarf edi-
leceğini söyledi. Ardino 
hastanesinin geleceği 
için ise Sayın Murat, 
belediyenin kesinlikle 
onun her durumda kal-
ması için savaşacağı-
nın altını çizdi.  
Başkan, “Gelecek 

dönem Ardino için ve-
rimli olacak. Bunun 
için hazırlıklı olanlar 
kazanacak, bizim on-
lardan olduğumuzu dü-
şünüyoruz. Ardino’nun 
gelişmesi için özverili 
çalışmaya hazırız” diye 
konuşmasına son ver-

di.  
Milletvekili Necmi Ali, 

Resmi Murat’ın ve eki-
binin işine yüksek not 
verdi. Sayın Ali, “Böyle 
bir ekiple çalışmak be-
nim için memnuniyetti. 
Sizleri tebrik ediyorum. 
Hep beraber, Ardino’nun 
gelişmesi vizyonunda 
yer alan fikirlere hayat 
vermeyi başaracağımı-
zı düşünüyorum. Necmi 
Ali, “Ardino halkına her 
zaman saygı duymu-
şumdur. Her defasında 
buraya çok farklı duy-
gularla geliyorum. Bu-
raya gelirken gurur du-
yuyorum, çünkü burada 
başarılanlar hayranlık 
uyandırıyor” dedi. 
Meclis üyesi adayı 

Zülfiye İbramova, Ar-
dino iş adamlarının ve 
aydınlarının belediye 
ile ilgili beklentilerin 
gerçekleşmesi için hep 
beraber çalışmalarını 
ve HÖH partisinin lis-
tesini desteklemeleri 
çağrısında bulundu. 
Meclis üyeleri listesin-

de ikinci sırada bulunan 
Sezgin Bayramov, baş-
lanılanı bitirmek ve yeni 
bir şeyler yapmak için 
daha zamana ihtiyaç 
duyduklarını paylaştı. 
Bu zamanın ise sadece 
gelecek Yerel Seçimle-
rin kazanılmasıyla sağ-
lanacağını ifade etti. 
Bayramov, “Meclis 

Üyesi adayı olarak, tüm 
ekiple beraber kamu 
yararına çalışma ve 
onu savunma angajma-
nını üstleniyoruz, bu da 
Ardino’nun daha iyi ge-
lişmesini sağlayacaktır” 
diye vurguladı. 
       Güner ŞÜKRÜ   
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ABD İslam Genç Liderler Programının koordinatörü 
Yasemin Hüseyin, Kırcaali’de konferans düzenledi
26 Eylül Pazartesi günü, 

Kırcaali’de Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) faaliyette 
bulunan Amerika Genç Lider-
ler Programının Müslümanlar 
Kamu Kurulunun koordinatörü 
Yasemin Hüseyin “ABD’de ve 
Bulgaristan’da İslam” başlığı 
altında konferans düzenledi. 
Etkinlik, Amerika Genç Lider-
ler Programı tarafından ABD 
Bulgaristan Büyükelçiliğinin, 
Bulgar istan Müslümanları 
Başmüftülüğünün ve Bölge 
Müftülüğünün desteğiyle orga-
nize edildi. Yasemin Hüseyin, 
beraberinde ABD Bulgaristan 
Büyükelçiliğinden William Sally 
ve Evgeni Todorov olmak üzere 
Kırcaali’de bulundu. 

Konferansta, Bulgaristan Müs-
lümanları Yüksek İslam Şura 
Başkanı Şabanali Ahmet, Kır-
caali Merkez Cami Encümenliği 
Başkanı Abdullah Şevki, Bölge 
Müftülüğü temsilcileri, birçok 
dini adamlar ve şehirden Müs-
lümanlar bulundular. 

Yasemin Hüseyin, Genç Li-
derler Programının genç Müs-
lümanların toplumsal hayatta 
daha aktif olmalarına imkan 
sağlamayı hedeflediğini ve 
aynı zamanda Amerikan ulu-
sunu gerçek İslam’la tanıştır-
mayı görev belirlediğini belirtti. 
Çünkü ifadesine göre, İslam 
dini dünyada yanlış kavranılı-
yor. Yasemin Hüseyin, Genç 
Liderler Programının koordina-
törü olarak, 18 ve 25 yaş arası 
kolej, üniversitede okuyan genç 
Müslümanlarla çalıştığını pay-
laştı. Bu gençlerin çeşitli dev-
let kurumlarında ve basında iş 
bulmaları için uygun program 
sağlandığı açıklandı. Yasemin 
Hüseyin, Mısır ’da dünyaya 
gelip, 1 yaşında ABD’ne göç 
ettiklerini paylaştı. Daha önce 
kimliği hakkında pek düşün-
mediğini, fakat 11 Eylül 2001 
tarihinde New York’ta yapılan 
terörist saldırılarından sonra 

İslam’ın radikal bir din olarak 
kavranmasının güçlenmesiyle 
Müslümanların gerçek kimliğini 
dünyaya tanıtıp kendilerini sa-
vunmalarına ihtiyaç duyulduğu-
nun farkına vardığını ifade etti. 
Yasemin Hüseyin, “Şu anda 

belki ABD’de Müslümanlara 
gösterilen davranışla ilgili yan-
lış düşünceler mevcut. Fakat 
Amerika Müslümanları hükü-
mette, basında, tıp sektöründe 
aktif rol oynuyorlar, yani onlara 
karşı ayrımcılık yapıldığı söy-
lentileri doğru değildir. Aynı za-
manda ABD’de çok başarılı bü-
yük kuruluşların başında Müs-
lümanlar bulunuyor. Tabii ki, 
TV’de de gösterildiği gibi, bazı 
Müslümanlar zorluk çekiyorlar. 
Fakat böyle olaylar her insanın 
başına gelebilir. ABD ulusunun 
çok kültürlü olduğu gibi, diğer 
etnik topluluklara orada ilgi çok 
büyük seviyededir” dedi. 

Yasemin Hüseyin’in sunumun-
dan sonra konferansa katılan 
genç Müslümanlar kendisine 
soru yöneltme şansını kullan-
dılar. 

ABD’de İslam fobisinin olup 
olmadığı sorulunca, genç İslam 
lideri, orada gerçekten böyle bir 
olgunun var olduğunu ve bazı 
şahıs ve grupların uyguladık-
larını söyledi. Fakat onun ifa-

desine göre, Amerikan ulusu 
yüksek eğitimli ve kültürlü ve 
bundan dolayı bu tür telkinleri 
benimsemiyor, hükümetin de 
Müslüman örgütleriyle işbir-
liği içinde olmasından dolayı 
Müslümanlara yapılan saldırı-

lara seyrek rastlanılıyor. Çünkü 
ABD halkı, çok kültürlüdür ve 
Müslümanların, aynı zamanda 
Amerikan ulusuna ait olmaları 
entegre bir topluluğun oluşma-
sının anahtarıdır. 

Y a s e m i n  H ü s e y i n , 
Bulgaristan’da Müslümanların 
ABD’nde olduğu gibi, önemli 
devlet kararları alındığında mut-
lak söz sahibi olmaları gerekti-
ğini savundu. Böylece ülkede 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar 
arasında huzurun, barışın sağ-
lanacağına inanıyor. 

Yasemin Hüseyin, 11 Eylül 
2011 tarihinde ABD’de yaşanı-
lan olaylardan sonra Amerikan 
ulusunun İslam fobisine karşı 
Müslümanlara gereken ma-
nevi desteği gösterdiğini öne 
sürdü. 

Genç Liderler Programının 
koordinatörü, Bulgaristan’da 
gençlerin çeşitli dini gruplar 
arasında hoşgörü, diyalog ku-
rulması için faaliyetler sürdür-
melerini tavsiye etti. Diyalogun 
ve eğitimin büyük güç olduğu-

nu, terörizmin ve şiddettin ise 
hiçbir şeyi çözemeyeceğinin 
altını çizdi. 

Ayrıca Yasemin Hüseyin, 
Müslümanların Bulgaristan’ın 
toplumsal hayatında aktif rol al-
malarını ve basında çalışarak, 
olayların yanlış yansıtılmasına 
engel olmalarını tavsiye etti. 
Genç lider, gençlere İslam di-
ninin de prensiplerine uygun 
olarak topluma hizmet etmele-
rini ve bu şekilde çevredekilerin 
düşünce tarzını değiştirmeleri-
ni önerdi. Şu anda dünyadaki 
terörist hareketlerinden dolayı 
İslam’ın çok yanlış kavranıldı-
ğına tekrar vurguladı. Sıradan 
vatandaşların, her gün TV’de 
bunu gördükleri için böyle dü-
şünmelerinin normal olduğu-
nu belirtti. Yasemin Hüseyin, 
ABD’de çeşitli dini temsilcilerin 
yer aldığı gruplar oluşturularak, 
sadece onların problemleri de-
ğil, başka dini grupların prob-
lemlerini de ele aldıklarını pay-
laştı. Genç Müslüman lideri, bu 
uygulamanın Bulgaristan’da da 
yapılmasının faydalı olacağını 
düşünüyor. Kırcalili bir üniver-
site öğrencisi türbanlı olduğu 
için öğretmenlik stajı yapması 

gereken bir yerel lise okulunda 
problem yaşadığını paylaştı. 
Bunun üzerine Yasemin Hüse-

yin, ABD’de kamusal alanlar-
da türbanın yasak olmadığını, 
Bulgaristan’da da kanunun izin 
verdiği taktirde engelleme olma-
ması gerektiğini öne sürdü. Ya-
semin Hüseyin, Bulgaristan’da 
Müslümanların haklarını çeşitli 
yollarla, mahkemede dahi, so-
nuna kadar aramaları gerekti-
ğini söyledi. Bu bağlamda, her 
hangi bir dini inanışın yerine 
getirilmesi engellendiği taktir-
de toplumun böyle sorunlara 
dikkatinin çekilmesi için çeşitli 
etkinliklerin, kampanyaların, 
gösterilerin düzenlenmelerinin 
faydalı olacağını düşünüyor. 
Ayrıca Bulgaristan Müslüman-
larının başka ülkelerde faali-
yet gösteren İslam örgütlerini 
araştırıp, onları örnek alarak 
haklarını savunmak için örgüt-
lenmelerinin gerekli olduğunu 
vurguladı. 

Daha sonra Yasemin Hüse-
yin, konferansta bulunan birçok 
Kırcaalili ile yakından tanıştı ve 
sohbet etti.

Kırcaali’den sonra İslam prog-
ramının aynı şekilde Momçilg-
rad kasabasında, önümüzdeki 
günlerde ise Smolyan bölge-
sinde, Sofya’da Başmüftülü-

ğün Basın Merkezinde, Gotse 
Delçev ve Samokov’da devam 
edeceği bildirildi. 

Kırcaali Belediye Başkan adayları, dürüst seçim 
kampanyası yürüteceklerini vaat ettiler

27 Eylül Salı günü, Kırca-
ali Kültür Evinde Belediye 
Başkan adayları DNES Sivil 
Hareketinin girişimiyle, yerel 
seçim kampanyasıyla ilgili 
sözleşme imzaladılar. Fakat 
bazı Kırcaali Belediye Baş-
kan adayları siyasi dürüstlük 
ve hoşgörü ilkeleri güdülecek 
vaad içerikli belgeyi imzala-
madılar. Sözleşmeyi sadece 
Hak ve Özgürlükler Hareke-
tinin adayı Müh. Hasan Azis, 
Bulgar Sosyalist Partisinin 
adayı Milko Bagdasarov, 

Güçlü Bulgaristan İçin De-
mokratlar partisinin adayı 
Radoslav Milev ve Birlik 
Halk Partisinin adayı Adem 
Mehmed imzaladılar. GERB 
partisinin adayı İliya İliev, 
Ataka’nın Nikolay Rıjev, Ulu-
sal Birlik Hareketi adayı Neş-
ko Neşev ve RZS  (Düzen, 
Yasallık ve Adalet) partisinin 
adayı İvan Stoev sözleşmeyi 
imzalamadılar. Neşko Neşev 
ve İvan Stoev’in temsilcileri 
ikisinin sözleşme girişimine 
çok önemli angajmanlardan 
dolayı katılamadıklarını bil-
dirdiler. Buna karşılık, sözleş-
menin girişimcileri haftanın 
sonuna kadar diğer Kırcaali 
Belediye Başkan adaylarının 

da belgeyi imzalayabilecek-
lerini söylediler. 
Belge toplam 15 madde içe-

riyor. Onların arasında şeffaf 
seçim kampanyası yürütme 
angajmanını üstlenmek, cin-
siyet, etnik ve dini mensubi-
yet ayrımı yapmadan vatan-
daşların haklarını savunmak, 
her hangi bir rakibin onurunu 
ve otoritesini zedeleyecek 
her hangi bir davranışta bu-
lunmamak ve başka madde-
ler bulunuyor. 
DNES Sivil Hareketinden, 

sözleşmeyi imzalayan tüm 
parti adaylarının kampanya 
merkezlerine birer nüsha 
göndereceklerini bildirdiler. 
               Kırcaali Haber
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KIBATEK Uluslararası Çeviri Şiir Antolojisinde iki Kırcaalili şair yer alıyor
İzmir’de Mart ayında çıkan KI-

BATEK Uluslararası Çeviri Şiir 
Antolojisinde Kırcaali Haber 
gazetesinin Genel Yayın Yö-
netmen Yardımcısı Durhan Ali 
ve muhabiri Resmiye Mümün 
de birer şiiriyle yer alıyorlar. 
Kitapta Ayşe Dağ tarafından 
İngilizce’ye çevrilen gazeteci-
şair-yazar Durhan Ali’nin “Şafak 
Sökerken” şiiri ve İvan Doynov 
ile Şaban Kalkan’ın Bulgarcaya 
çevirdikleri Resmiye Mümün’ün 
“Dün Gece” şiiri bulunuyor. 

KIBATEK Uluslararası Çe-
viri Şiir Antolojisinde ayrıca 
Bulgaristan’dan daha birçok 
Türk ve Bulgar şairleri birer 
şiiriyle yer alıyorlar. Onlar sıra-

sıyla Haşim Akif, Sabri Alagöz, 
Ahmet Atasoy, Osman Aziz, 
Niyazi Bahtiyar, İsmail Çavu-

şev, Dimço Debelyanov, Denü 
Denev, Blaga Dimitrova, Doyçin 

Doynov, İvan Doynov, Plamen 
Doynov, Dulinko Dulev, Emil 
Enev, Hristo Fotev, Krıstö Ger-
gov, Hüseyin Güler, Mihail İva-
nov, Şaban Kalkan, Usin Kerim, 
Zdravko Kisöv, Kostadin Kray-
nov, Valentina Laskaeva, Gül-
ser Mazlum, Firdevs Mehme-
dalieva, Plamen Pançev, Penü 
Penev, Georgi Popov, Radoy 
Ralin, Fikri Raşidov, Mehmet 
Sansar, Pavlina Stamenova, 
Ayşe Şişmanova, Stefan Tsa-
nev ve Basri Veysal. 

Kitap, KIBATEK (Kıbr is-
Balkanlar-Avrasya Türk Ede-
biyatları Kurumu) teşkilatının 
çeviri koordinatörü Dr. Şaban 
Kalkan başta olmak üzere, KI-
BATEK Çeviri Kurulu tarafından 
hazırlanmıştır. 

KIBATEK Uluslararası Çevi-

ri Şiir Antolojisinde 55 ülke ve 
bölgeden toplam 229 şair çeşitli 
dillere çevrili eserleriyle yer alı-

yorlar. Bu şairler ya KIBATEK’in 
etkinliklerine katılmışlar, ya da 

eserleri teşkilatın çevirmenleri 
tarafından seçilip çevrilmiştir. 

Geçen yıl Kırcaalili şair Res-
miye Mümün de KIBATEK’in 
heyeti dahilinde Tarsus’ta dü-
zenlenen Karacaoğlan Şelale 
Şiir Akşamlarına katılmıştı. 

Kitabın önsözünde KIBATEK 
Onursal Başkanı Feyyaz Sağ-
lam, çeviri antolojisinin daha 
2008 yılında teşkilatın 10.Onur 
Yılı anısına yayınlanmaya plan-
landığını, ancak maddi sıkıntılar 
yüzünden çıkmasının bu yıla 
ertelendiğini belirtiyor. Sayın 
Sağlam, bu gecikmeden do-
layı son 3 yılda KIBATEK et-
kinliklerine katılan şairlerin de 
antolojide yer almalarıyla daha 
kapsamlı bir çalışma olduğunu 
ifade ediyor. 

Resmiye MÜMÜN

Bu haftadan itibaren tüm acil aramalar 
112 sistemine yönlendirilecek

“Ulusal 112 Sistemi” Müdürü 
Stoyan Gramatikov, önümüz-
deki haftadan itibaren yurt için-
den tüm acil aramalarının 112 
telefonuna yönlendirileceğini 
bildirdi. Onun ifadesinde göre, 
Temmuz ayının sonuna doğru 
acil durum telefonu operatörle-
rine günde 8 bin arama, diğer 
acil arama numaralarının 112 
sistemine aktarılmasından son-
ra ise günlük aramaların sayısı 
22 bine ulaşmıştır. Gramatikov, 
“112 sistemine günde 25 bin acil 
durum araması yapılsa da, sis-
temin bu acil aramaları karşıla-
maya hazır” dedi. 

112 Ulusal Acil Arama Siste-
minin bu haftadan itibaren acil 
yardım servisi, polis ve itfaiyeye 
yapılan aramaları karşılayacak 
330 operatörü olduğu açıklandı. 
Stoyan Gramatikov, şu anda ül-
kedeki tüm illerden sadece Sof-
ya şehrinden gelen sinyallerin 
112 Sistemine yönlendirilmedi-
ğini ve bunun haftanın sonuna 
kadar olacağını söyledi. 

Gramatikov, “Böylece tüm 
hizmet merkezlerinin işine iliş-
kin tam görüntümüz olacak. 
Onların işinin ayrıntılı analizi 
yapılabilecek, öte yandan iş 
koordinasyonu yüksek seviye-
de olacak, birkaç yerde aynı 
arama yapılmayacak ve bu da 

112 Sisteminin yerel şubelerinin 
daha hızlı tepki vermelerini sağ-
layacak” dedi. 

O, tüm acil durum için yapı-
lan aramaların 112 Sistemine 
yönlendirilmesinin birçok Avru-
pa ülkesinde uygulandığını, 9 
Avrupa ülkesinde ise eski acil 
durum numaralarının tamamen 
ortadan kaldırıldığını anlattı. 

Gramatikov, “150, 160 ve 166 
telefonlarını bıraktık, çünkü in-
sanlar arasında bu numaralar 
biliniyor. 112 numarasının her-
kes tarafından bilindiğinden 
emin olduğumuz zaman rahat-
ça eski numaraları kapatacağız” 
diye belirtti. 

Avrupa Birliği Komisyonunun 

“Bilgili Toplum ve Basın” Mü-
dürlüğünden Florin Lupesku’ya 
göre, Bulgaristan bu yönde en 
iyi gelişen Avrupa ülkelerinden 
biri. 

O, “112 Acil Arama Sisteminin 
kurulması girişimi 20 yıl önce 
başladı. Bu girişimin olumlu 
yönde geliştiğini tespit etmek-
ten sevinçliyiz ve Bulgaristan 
idaresinin bu yöntemi başarılı 
bir şekilde uygulamaya geçir-
mesinden memnunuz” diye 
belirtti. 

Şu anda 112 numara ülkede 
nüfusun %66’ı tarafından bilini-
yor, 3 yıl önce ise nüfusun yak-
laşık %21’i tarafından bilindiği 
rapor edildi. 

Cumhurbaşkanı adaylarından 4’u ajan çıktı
Ülkemizde 23 Ekim'de yapı-

lacak Cumhurbaşkanlığı seçi-
mi adayları arasında 4 kişinin 
komünizm döneminde İstih-
barat Servisi (DS) için ajanlık 
yaptıkları açıklandı.
Parlamento kararı ile kurulan 

ve devlet kurumlarında çalı-
şanların geçmişini araştıran 
komisyon, toplam 36 cumhur-
başkanı adayının durumunu 
inceledi.
Komisyonun resmi internet 

sitesinde yayımlanan sonuç-
lara göre, cumhurbaşkanı ve 
cumhurbaşkanı yardımcısı 
olmak üzere adaylığını koyan 
36 kişiden 4'ünün geçmişte 
kadrolu ajan olarak çalıştıkları 
ortaya çıktı.
Bulgaristan'ın demokrasiye 

geçiş sürecinin ilk yıllarında 
iflas eden bir bankanın eski 
müdürü olan cumhurbaşkanı 
adayı Ventsislav Yosifov'un 
"İliev" ve VMRO partisinin li-

deri Krasimir Karakaçanov'un 
"İvan" kod adlarıyla istihbarat 
servisinde çalıştıkları belirlen-
di.
Aynı şekilde, suç örgütü 

kurmaktan halen yargılaması 
süren eski komando Aleksey 
Petrov ile Bulgaristan Ulusal 
Kurtuluş Cephesi adlı örgütün 
adayı Stefan Solakov'un da 
eski ajan oldukları bildirildi.

              Kırcaali Haber

Kırcaali’nin Broş /Tekke/ kö-
yünde geleneksel olarak düzen-
lenen Mayeye havanın da güzel 
olmasıyla yüzlerce kişi katıldı. 
Güney Bulgaristan Cem Derne-
ği tarafından düzenlenen Maye-
de Hak ve Özgürlükler Hareketi 
/HÖH/ Kırcaali Belediye Başkan 
adayı Hasan Azis, Milletveki-
li Necmi Ali, Kırcaali Belediye 
Meclis üyesi adayları ve HÖH 
parti temsilcileri yer aldılar.

İlk önce köyde bulunan Dallı 
Ali Baba Türbesini ziyaret eden 
misafirler hayır duaları ettikten 
sonra Mayeye gelen genç ve 
yaşlı vatandaşları bir bir selam-
ladılar ve bayramlarını kutladı-
lar.

Mayede bir konuşma yapan 
Kırcaali Belediye Meclis üyesi 
adayı Hüseyin Ahmet tüm va-
tandaşlara birlik ve beraberlik 
içinde her zaman olduğu gibi 
bu gelecek seçimlerde de HÖH 
partisinin adaylarını destekle-
melerini istedi. Hüseyin Ahmet, 
Birliğin, Hoşgörünün ve Başarı-
nın anahtarı 7 numaralı pusula-
da bulunduğunu söyledi ve tüm 
halkın bayramını kutladı.

HÖH Kırcaali Milletvekili Nec-
mi Ali konuşmasında Kırcaali’nin 
başarılı Belediye Başkanı Ha-
san Azis’in ilk turda seçimleri 
kazanması için herkesten onu 
güçlü desteklemelerini istedi. 
Sayın Ali konuşmasında, “Kır-
caali Belediyesi ülkemizde en 
çok proje üreten ve gerçekleşti-
ren belediye olduğunu unutma-

Tekke Mayesi yüzlerce 
kişiyi bir araya getirdi 

yalım. Şu an Başkan adayımız 
Hasan Azis’in önümüzdeki 10 
yıl için gerçekleştirilecek hazır 
projeleri var. İnşallah 23 Ekimde 
seçimleri kazanarak halkımızın 
daha iyi bir geleceğini garanti 
altına alırız. Hepinizi 7 numara-
lı oy pusulasıyla HÖH Belediye 
Başkan adayı Hasan Azis’i ve 
Belediye Meclis üyeleri adayla-
rını desteklemenizi diliyorum ” 
dedi.

Kırcaali Belediye Başkan ada-
yı müh. Hasan Azis ilk önce tüm 
halkın Maye bayramını kutladı 
ve “Seçim kampanyasının ikinci 
gününde böyle bir kutsal yerde 
bulunmamız inşallah bize hayırlı 
uğurlu olur ve 23 Ekimde ilk tur-

da seçimleri kazanırız” dedi.
Konuşmasında Hasan Azis 

“Kırcaali belediyesindeki se-
çimleri ilk turda kazanma hede-
fi sadece HÖH partisinde var. 
Diğer partilerin hepsi ikinci tura 
gitmeyi hedefliyor. Maalesef bu 
durum ülkemize demokrasinin 
geldiği son 20 yıldır aynı. Diğer 
partilerin isteği ikinci tura gidi-
lip etnik oylamanın yapılmasıdır. 
Biz buna izin vermeyeceğiz. 
Bizim en önemli prensiplerimiz 
hoşgörü ve birliktir. Bu prensip-
ler sonucunda biz inşallah se-
çimleri ilk turda kazanacağız. 
Bu da 7 numaralı pusula ile 
oyumuzu vererek olacak” dedi.

Konuşmalardan sonra Baş-
kan Hasan Azis bir yaşlı teyze-
nin teklifini kıramadı kendisiyle 
dans etti.      Sebahat AHMET
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Türk Sanayicilerden Bulgaristan'a Vize Tepkisi
Trakya Bölgesi'ndeki ticaret 

ve sanayi odaları ile ticaret 
borsaları yönetim kurulu 
üyeleri, Bulgaristan'ın vize 
uygulamalarını protesto et-
mek amacıyla Bulgaristan'a 

gitmeme ve vize talep etme-
me kararı aldı.
Trakya Bölgesi'ndeki ticaret 

ve sanayi odaları ile ticaret 
borsaları yönetim kurulu 
üyeleri, Bulgaristan'ın vize 
uygulamalarını protesto et-
mek amacıyla Bulgaristan'a 
gitmeme ve vize talep etme-
me kararı aldı.
TOBB Yönetim Kurulu Üye-

si ve Edirne Ticaret Borsası 
(ETB) Başkanı Mustafa Yar-
dımcı, yaptığı açıklamada, 
yaptıkları toplantıda bir dizi 
karar aldıklarını söyledi.
Trakya bölgesindeki oda 

ve borsa üyesi iş adamları-
nın en önemli sorunlarının 
başında Bulgaristan ile vize 
problemi olduğunu, belirten 
Yardımcı, bu nedenle de top-
lantıda Bulgaristan'ın vize 

uygulamasını protesto etmek 
amacıyla Bulgaristan'a git-
meme ve vize talep etmeme 
kararı aldıklarını bildirdi.
Bulgaristan'ın vize konu-

sunda yaptıklarına anlam 
veremediğini ifade eden Yar-
dımcı, şunları kaydetti:
"Biz oda ve borsalar olarak 

bir süre Bulgaristan'a gitme-
me ve vize talep etmeme 
kararı aldık. Mecbur olan 
üyelerimiz gidebilir. Ancak 
biz böyle bir karar aldık. 
Çünkü, bizden üstünlüğü 
olmayan bir ülkenin bize bu 
şekilde uygulama yapma-

sı bizim gücümüze gidiyor. 
Hatta ben sabahları arabam 
ile Bulgaristan'ın Edirne 
Başkonsolosluğu'nun önün-
den geçerken kapılarda bek-
leyen insanları gördüğümde 
benim gücüme gidiyor. Tür-
kiye kim, Bulgaristan kim? 
Kumarhanelere gidenlere 
anında vize veren bir ülke, 
benim oda, borsa başkanıma 
ve Bulgaristan'da iş yapan 
iş adamına vize vermiyor. 
Biz bu açıklamaları internet 
sitelerimize de koyacağız. 
Bu şekilde sesimizi duyur-
mak istiyoruz. Bu sadece iş 
adamı, bizim için değil, sizler 
için, esnaf içinde geçerli bir 
şey. Böyle bir tepki göstere-
ceğiz.
Cumhurbaşkanımız Sayın 

Abdullah Gül, Bulgaristan'da 
katıldığı bir toplantıda Bulga-
ristan Cumhurbaşkanı'ndan 
vize sorununun çözümü için 
girişimlerde bulunmasını is-
tedi. Ama buna rağmen hala 
bu uygulamayı yapıyorlar. 
Dolayısıyla bu bizim gücü-
müze gidiyor. Türk olarak 
benim gücüme gidiyor. Baş-
konsolos, bana (ben sana 
vize veriyorum) diyor. Bana 
vize veriyorsun bu önem-
li değil. Ama benim üyeme 
vermiyorsun. Bana (ben se-
nin gönderdiğin kişiye vize 
veriyorum. Senin gönderdi-
ğin kişi benim için makbul-

dür) diyor ama vize vermiyor. 
Biz Başkonsolosu ne zaman 
ziyarete gitsek (No problem, 
no problem) diyor. Nasıl yok 
problem? Problemden başka 
bir şey yok."

Mustafa Yardımcı, Bulga-
ristan ile ilgili vize problemini 
Ankara'ya, Dışişleri Bakanlı-
ğına bir kaç kez aktardıkları-
nı sözlerine ekledi. 
           Kırcaali  Haber

Üç Veteran, Yerel Meclis ile vedalaştı
Eski Belediye Meclis üye-

lerinden onbeşi gelecek dö-
nemde Belediye Meclisinde 
yer almayacaklar. Onlardan 
üçü son gerçekleştirilen otu-
rumda son kez söz aldılar. 
Dört dönem Belediye Meclis 
Başkanlığı yapan Seyfi Ne-
cip, tüm siyasi partilerden 
meslektaşlarına yapıcı çalış-
malarından dolayı teşekkür 
etti ve: “Her başlangıcın bir 
sonu vardır. Sadece bu de-
ğil, geçmiş yönetim dönem-
lerinde de bizler iyi çalışıp 
belediye ve vatandaşların 
çıkarlarını korumuş olduğu-
muzu düşünüyorum” dedi. 
Belediye Meclis  Başkanı 

Seyfi Necip, seçilecek olan 
Belediye Meclis üyelerine 
başarılar diledi ve yıllardır 
biriktirdiği deneyim ve bil-
gilerden her zaman yarar-
lanabileceklerini söyledi. 
Meslektaşları Sayın Necip’i 

çiçekler, tablo ve alkışlarla 
uğurladılar. 
Gelecek dönem için Bele-

diye Meclis üyeliği adaylı-
ğını koymayan Yani Yanev, 
yeni seçilecek olanlara, ilk 
günden son güne kadar ver-
dikleri yemini, özellikle “...
Belediye adına ve çıkarlarını 
korumak için çalışacağım...” 

kısmını unutmamalarını di-
ledi. 
Yeni dönemde yerel  meclis 

üyelik adaylığını koymayan 
Belediye Meclis Başkan Yar-
dımcısı Bahar Palova da se-
çilecek olan belediye meclis 
üyelerine başarılı çalışmalar 
diledi ve meslektaşlarına te-
şekkür etti.  Kırcaali Haber


