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Ahmet Doğan: “Selamet akıllı savaşla olacak”
Resmiye MÜMÜN

19 Mayıs Cebel Günü
törenine katılan Hak ve
Özgürlükler Hareketi /
HÖH/ Genel Başkanı Dr.
Ahmet Doğan binlerce
vatandaşı selamlayarak
konuşma yaptı. Dr. Doğan, kendisini büyük ilgi
ve sevgiyle karşılayan
Cebellilerden 23 yıl önce
meydana gelen Mayıs
Olayları’nın başkahramanlarını, Türklerin Bulgarlaştırma sürecine
karşı mücadelesini başlatan siyasi mağdurlarını
selamladı.
Ahmet Doğan, “Tarih
yazmada ve gerçek bir
siyaset yapmakta 23
adım gibi geçen bu 23
yılın nasıl geçtiğini şiirsel

duygularla, karışık felsefi
düşüncelerle titiz bir değerlendirmesini yapmamı
beklemiyorsunuz herhalde. Benden başka bir şey
beklediğinizden eminim.
Gazetecilerin de aynı
şey için burada olduklarından şüphem yok.
Benden siyasi hava
tahmininde bulunmamı
beklediğinizden eminimacaba ne haldeyiz ve bizi
neler bekliyor! Hava tahmini söz konusu olunca,
çok defa siyasi bir hava
tahmin uzmanı olarak ortaya çıkıyorum.
Hava yağmura kokuyor,
bunu herkes biliyor, fakat
seçimlere de kokuyor. O
da erken Parlamento seçimlerine kokuyor, değerli
kardeşlerim. Çeşitli ba-

sın menduplarıi da zaten
onun için buradalar. Fakat başka bir şey de var.

Her defasında biz şiirsel
duyumlarda sezilen serbest liberal düşünceleri-

Cebel’de birlik ve beraberlik mesajları verildi
Bu yıl da Cebel’e binlerce Türk 19 Mayıs 1989
yılı olaylarını anma törenine katılmak için akın
etti. Aynı zamanda Cebel Günü olan 19 Mayıs,
Kırcaali bölgesinden başka, Türkiye, yurtiçinden
ve yurtdışından gelen
yüzlerce misafire keyifli anlar yaşatan zengin
programla kutlandı. 1989
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Mayıs Olayları’nın 23.
yılı anılan törende resmi
misafirler arasında Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Genel Başkanı
Dr. Ahmet Doğan, HÖH
Genel Başkan Yardımcıları Lütfi Mestan, Ruşen
Rıza, Aliosman İmamov,
Hristo Biserov, HÖH
Gençlik Kolları Başkanı
Ceyhan İbramov, birçok

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

mizi dile getirirken daha
büyük çeşitlilik olsun diye
ağzımızdan kaçırdığımız
bazı ifadeler oluyor. Bu
ifadeler belirli partilerin
stratejisini oluşturuyor ve
bu da her durumda milHÖH milletvekili, Avrupa
Birliği milletvekilleri Metin
Kazak ve Vladko Panayotov, Kırcaali İli Belediye
Başkanları ve ülke çapından Belediye Başkanları,
T. C. Sofya Büyükelçisi
İsmail Aramaz, T. C. Filibe Başkonsolosu Ramis
Şen, Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura
Başkanı Şabanali Ahmet,
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, TBMM
Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk
Grubu Başkanı Adalet
ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Mustafa
Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, Bursa AK
Parti İl Teşkilatı Başkanı
Sedat Yalçın, Türkiye’den
Yenice Belediye Başkanı
Hasan Aksu, Türkiye’de
Bulgaristan göçmenlerinin konfederasyon, federasyon ve dernek başkanları, Cebel Belediye-

liyetçiliğin bir bakımdan
damgasına dönüşüyor,
HÖH’e karşı yürütülen bir
politika oluyor. Bu bağlamda insan haklarına,
etnik azınlıklara, hoşgörüye karşı bir politikaya
dönüşüyor ” dedi.
HÖH lideri, “Ben bu Mayıs Olayları’nın meydana
gelmesine koşulları oluşturdum, yönetmeme rağmen onları analize etmek
istemiyorum, fakat şu ana
kadar dile getirmediğim
bazı noktalara dikkat
çekmek isterim. Birincisi,
bir insanın ve azınlıkların
hakları ve özgürlükleri
korunmazsa, gerçek bir
siyasi demokrasinin olması mümkün değil. Ve
her kim insan haklarını
sınırlandırarak geçici
olarak her hangi bir siyasi başarı elde edeceğini

Devamı 4’de
sinin Türkiye’deki kardeş
Bursa Yıldırım Belediyesi
ve İstanbul Sultangazi
Belediyesi temsilcileri,
bölgeden ve ülke içinden
HÖH partisinden birçok
Belediye Meclis Başkanları, Meclis Üyeleri ve ev
sahibi konumundaki Cebel Belediye Başkanı ve
HÖH Kırcaali İl Teşkilatı
Başkanı Bahri Ömer hazır bulundular.
Mayıs Olayları’nın ana
organizatörlerinden, olaylar sırasında milis güçleri
tarafından öldürülesiye
dövülen ve sınır dışı edilen İsmet Paliş, İsmet
Gürpınar, Tahsin Işık,
Hasan Bahar, Mümün
Kayraklı ve Muhammed
Gölcüklü anma töreninde
özel konuklardı.
Siyasi mağdurlar İsmet
Kahraman, Halil Rasim
Küçük Halil, Bürhan Mutlu, Halil Kahraman, Sadullah Hayrullah, Rama-
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Olumlu Atılımlar
Balkanların (Koca Balkanın) güneyine de teşmil
edip, bütün Bulgaristan
Müslüman mekteplerinin mukadderatına hakim olamıyordu. Keza bu

mize yüklenmiştir. Bu
ağır ve mühim vazifeyi
biz, birbirimize yabancı
kaldıkça ifa edemeyiz.
Kuvei münferidemizi (bireysel kuvvetleri) birleş-

çalışan öğretmenler bir
toplantı yaparak İslâm
mekteplerinin durumunu inceledikten sonra
Güney Bulgaristan’da ilk
olarak Muallim-i İslâmiye
Cemiyeti’nin şubesini
açmışlardır. Balkan savaşlarından sonra böyle
şubeler Kazanlık, Sliven,
Stara Zagora, Burgas,
Kırcaali, Ardino kasaba-

hal, Cenubi Bulgaristan
Mekâtib-i İslâmiyesi için
de bir ziyan idi. Çünkü
o mektepler de islaha
muhtaç olduğu halde,
Cemiyetin ve kongrelerin tedbir ve mukarreratı
(kararlaştırılan) islahıyesinden istifade edemiyorlardı...
Biz ve siz, hep ayni
hükümetin tebaasıyız.
Mekteplerimiz, hep bir
kanuna, hep bir muameleye tabi.....ayni şerait siyasiye ve hayatın
taht tesirindeyiz. Hulâsa
ihiyacımız, menfaatimiz
hep birdir. Biz şu vatanda akkaliyetteyiz (azınlık
durumundayız), mekteplerimiz kanunen resmi ve
milli ad olunmuyor. Bunların gerek idaresi, gerek
manen esbabı terkisinin
(döndürmek) temini tamamen bizim gayreti-

tirmeli, “organize” olmalı, cemiyet halinde daha
kuvvetli bulunmalıyız.
Türkiye’nin istibdat devrinde sizi bu cemiyete
intisap etmekten uzak
tutan bazı görünmez
güçler vardı. Çünkü siz
hududu istibdada (diktatörlük, zulum) daha yakın
bulunduğunuz için o istibdadın şiddetine, tahribatına daha ziyade maruz idiniz. Fakat bugün o
istibdat kalmadı. Binaenaleyh artık cemiyete intisap etmemeniz hiç bir
suretle tevil edilemez,
mağdur haklı gösterilemez. Cemiyeti Merkeziyenin, işbu “Hitapnamesi” ile, siz de Cemiyetin
maksadını tamamen
anlar ve Cemiyete yazılmaya şitab (koşarsanız)
edersiniz... Biz Şimali
(Kuzey) Bulgaristan’daki
Müslüman Muallimleri size Cenubi(Güney)
Bulgaristan’da bulunan
tüm meslektaşlarımıza
işbu Hitapname ile dost
ittihadı (birlik anlamındaki ittihade kelimesi
burada el manasında
kullanılıyor) uzatıyoruz.
Balkanların şimalinden
uzanan bu dost ittihadi o
Balkanların Cenubundan
sıkacak pek çok samimi
eller bulunduğuna tamamen eminiz...”
Bu Hitapnamenin gönderilmesinden kısa bir süre
sonra 19 Şubat 1911
tarihinde Plovdiv’teki
Müslüman okullarında

larında da açılmışlardır.
Ardinolu öğretmen, gazeteci Ref’et Rodoplu
her iki kasabadaki muallimler şubelerinin açılışında ve yönetiminde aktif rol oynamıştır. Hasan
Sabri Hoca’nın da Ardino
şubesinin çalışmalarında
büyük katkıları vardır.
Burada vurgulayıp altını
çizmek istediğim gerçek Muallimin-i İslâmiye
Cemiyeti’nin bizim Rodoplara geç geldiği durumudur. Bu yüzden “Kırcaali Haber” gazetesinde
Rodopların başkentinde
Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği (TÜRKSAD)nin teşebbüsü ile
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler Derneği
kurulduğuna dair haberi
okuyunca çok sevindim.
Demek bu defa Rodoplu Türkçe öğretmenleri
teşebbüsü ele almışlar
ve Deliormanlıları geçmişler. Fakat onların bu
teşebbüsü ayni zamanda, Şumen’de yapılan
çalıştayın kararlarını
gerçekleştirmekte bir
ilk adımdır. Çünkü yukarda okuduğumuz gibi
onların kararlarının birinci noktası “Türkçe
Öğretmenleri Derneklerinin Kurulması”nı öngörmektedir. Rodoplular
elini çabuk tutup böyle
bir dernek kurmuşlardır.
Kendilerini kutlar, başarılı çalışmalar dilerim.
Yeni derneğin tüzüğü ve
çalışma programı elimde

Dr. İsmail CAMBAZOV

Güney Bulgaristanlı Türk Öğretmenlerine Hitapname

Geçen sayıdan devam

daha Osmanlıyız) Türk
öğretmenlerine özel bir
Hitapname (çağrı) ile
seslenmişlerdir.
“Balkan” gazetesinin
20.05.1326 (1910) tarihli
1160. sayısından aldığım
bu Hitapname’yi tam metin halinde veriyorum:
“Cemiyetimiz bundan 4
sene önce bütün Bulgaristan Muaalimin-i
İslâmiyesine mahsus
olmak üzere tesis ve
teşkil edilmiş idi. Bu cemiyetin maksadı, Muallimi İslâmiyeyi manen
ve maddeten islâh ve
terfi halleriyle, Mekâtibi
İslâmiye programla rının ıslahına ve bu
mekâtibdeki usulü tedrisin tadil ve teshiline (kolaylaştırmak) çalışmak
idi.
Cemiyet dört senelik hayatında bu maksat uğrunda hayli mesai (çalışmak) sarfetti. Her sene
birer kongre akdetti. Bu
kongrelere iştirak eden
muallimlerin vakıf (bilgi)
ve tecrübeye müstenit
kıymettar mutâlaasından
çok istifade edildi.
Cenubî Bulgaristan Muallimi İslâmiyesinden
cemiyetimize intisap
edenler (katılanlar) ve
kongrelerimize iştirak
edenler şimdiye kadar
maalesef hiç yok denilecek derecede mahdut
(kısıtlı) idi. Halbuki bu hal
hem cemiyetimiz için bir
noksan, hem de cenubi
Bulgaristan Mekâtib-i
İslâmiyesi için manevi
bir hasar (kayıp) ve ziyan idi....
Evet Cemiyetimiz için
noksan idi, çünkü Cemiyet daireyi teşkilatını

Evet, Türk Öğretmenler Birliği Bulgaristan’da
çağdaş bir eğitim sistemi
kurulup geliştirilmesine
çok büyük hizmetlerde
bulunmuştur. Ancak bu
hizmetler sınırlıdır. Daha
fazla Kuzey Bulgaristan
(Deliorman, Dobruca,
Gerlova) bölgelerini kapsar. Uzun yıllar Güney
Bulgaristan’a girilmemiştir. “Muallimin-i İslâmiye
Cemiyet-i İttihâdı”nın
Birinci Kongresinde Rodoplardan temsilci bulunmaması doğaldır. Çünkü
1906 yılında Rodoplar
hep daha Osmanlı İmperatorluğu toprağıdır.
Fakat öğretmenler cemiyeti Balkan savaşlarından sonra da şimdiki Kırcaali, Smolyan vilâyetleri
bölgelerine girememiştir. Örneğin cemiyetin
1923’te memleketin çeşitli kasabalarında açtığı
şubelerin listesinde ne
Haskova var, ne Kırcaali. Ardino, Momçilgrad,
Krumovgrad’ın esamesi
okunmuyor zaten. O zaman şubelerin açıldığı
kasabalar şunlar: Varna, Kubrat, Ruse, Novi
Pazar, Omurtag, Sviştov, Sevlievo, Pleven,
Plovdiv, Stara Zagora,
Sliven, Aytos, Burgas.
Bu hoşa gitmeyen durumu Türk Öğretmenler Birliği yöneticileri de anlatmakta gecikmemişlerdir.
Onlar bu açığı kapatmak
için daha 1910 yılında
Güney Bulgaristan’daki
(herhalde Plovdiv, Stara
Zagora, Haskovo, Burgas illerini gözönünde
bulundurmuşlar. Zira biz
Rodoplular o yıllarda hep
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olmadığı için, cemiyetin
niteliği hakkında birşeyler söyliyemiyeceğim.
Ancak haberin kendisi
bende en az üç soru
uyandırdı.
Bir. Kırcaalide kurulan öğretmen derneği
neden sadece Güney
Bulgaristan’daki Türkçe
öğretmenleri kapsıyor.
Dernek tüm Bulgaristan
çapında bir Türk öğretmenler Birliği olmalı Deliorman, Doburca, Gerlova bölgelerindeki Türk
öğretmenlerini de içine
almalıdır. Böyle bir derneğin merkezi pek alâ
Kırcaalide bulunabilir.
Başkan Deliorman’dan,
Dobruca’dan biri seçilirse merkez Şumen olabilir, Silistra olabilir. Türk
Öğretmenler Birliği merkezleri sık sık değişmiyor
muydu?
İki. Neden bugünkü şekliyle Kırcaali’de kurulan
öğretmen derneği sadece Türkçe muallimlerini
kapsıyor. İlkokullarda, liselerde, hatta üniversitelerde ders veren bir çok
Türk aydını var. Bunların
Bulgar meslektaşlarından ayrı olarak bir takım
özel durumları, gereksinimleri var, Kırcaali’de
kurulan öğretmen teşkilatı Bulgar okullarının
çeşitli kademelerinde
çalışan Türk asıllı bütün
öğretmenleri kapsamalı
ve birleştirmelidir. Hatta
ben daha ileri giderek
yeni teşkilata sadece asli
öğretmenler değil, çeşitli üniversitelerin eğitimle
ilgili fakültelerini (Tarih,
Coğrafya, Fizik, Kimya,
Matematik ve saire) bitirmiş, fakat başka alanlarda çalışan Türk aydınları
da alınmalıdır, diyorum.
Bu anlayıştan hareket
ederek yeni teşkilatın
adının Bulagaristan Türk
Öğretmenler Birliği olmasını öneriyorum.
Üç. Kurulan teşkilatın
niteliği nasıl olmalıdır?
Bence bu her çeşit partiden, siyasetten uzak bir
meslek sendikası olmalıdır. Sadece genç neslin
eğitimi ve öğretimi ile
öğretmenlerin mesleki, sosyal durumlarıyle
meşgul olan bir sendika.
Bukadar sendika varken
yeni bir Türk öğretmen
sendikasına neden ihtiyaç var sorusuna herzaman cevap vermeye
hazırım.
Velhasıl yolunuz açık,
aydınlık olsun benim Rodoplu soydaşlarım.
SON
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Ahmet Doğan: “Devleti yönetmek zorundayız”
Güner ŞÜKRÜ

20 Mayıs Pazar günü
Ardino’nun Byal İzvor (Akpınar) köyü meydanında
geleneksel Kazim İbrahim
Paşa’nın anısına düzenlenen anma törenine binden
fazla kişi katıldı.
Kazim Paşa 1972 yılında
Bulgaristan’da diktatör rejimin Bulgarlaştırma sürecinin ilk aşamasını uyguladığı sırada acımasızca
öldürülmüştür. Törende
hazır bulunan Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/
Genel Başkanı Dr. Ahmet
Doğan toplanan kalabalığı “Merhaba Akpınar!” ile
selamladı. Başkan, aşırı
milliyetçi propaganda yürüten SKAT TV’nin ekibe
de “Merhaba!” dedi. Dr.
Doğan, “Bize çok büyük
bir iyilik yapıyorsunuz.
Vicdanımızı canlı tuttuğunuz için size teşekkür
etmek isterim. (Aynı ekibi
kastederek) Kin, öç duygusu güden bu insanlar
bizim yararımıza çok
güzel iş başarıyorlar ve
ben onlara bir defasında

ikramda bulunacağım”
dedi.
HÖH lideri, “Seçim zamanı yaklaşıyor. Devleti
yönetmek zorundayız. Ülkede durum üç, dört, beş
yıl önce nasıldı ve şimdi
nasıl, farkı görüyorsunuz.
Yeterince dinlendik. Çok
fazla yönetici meraklıları olsa da, biz yönetimde olmadan olmayacak.
Devleti yönetmek bilmiyorlar, hazinesi boş, ne-

reden para bulacaklarını
bilmiyorlar, yeni vergiler
düşündüler, iş adamların
mal varlığını gasp ediyorlar, emekli maaş fonunda
sorunlar mevcut” diye öne
sürdü.
Byal İzvor’da HÖH lideri,
Balkanlarda Bulgarlaştırma sürecinin devam ettiğini söyledi. Ahmet Doğan, “Balkanların tarihi
çok farkı, sürekli sınırlar
değiştirilmekte. Askeri

güç kullanarak veya sessiz bir biçimde olsun, bu
süreç ileride de devam
edecek. Fakat 100 yıldan beri bu eğilime karşı
duracak HÖH basilinden
başka bir basil yok. Zaten
bundan korkuyorlar” dedi.
Lider, sembolik anlamı olduğu için Kırcaali bölgesinin HÖH partisi için çok
önemli olduğunu belirtti.
Sayın Doğan, Ardino
Belediye Başkanı Resmi

Recep Altepe: “Sizin sıkıntınız bizim sıkıntımız,
sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur.”

Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nden yapılan
yazılı açıklamaya göre,
Cebel’de yaşayan Türklerin dönemin Bulgaristan
hükümetinin asimilasyon
politikalarına karşı direnişine sahne olan 19 Mayıs
1989 Olaylarını Anma Töreni, Altepe’nin de katılımıyla gerçekleştirildi.
Cebel Meydanı’nda gerçekleşen anma törenine,
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz,
Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Ahmet
Doğan, TBMM TürkiyeBulgaristan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti
Bursa Milletvekili Mustafa
Öztürk, AK Parti Bursa İl
Başkanı Sedat Yalçın da
katıldı.
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Cebel’de
yaşayan Türklerin isimlerinin Bulgarlaştırılması ve
bazı Türklerin öldürülmesi
üzerine insanların 19 Mayıs 1989’da isyan ettiğini
anımsatarak, şunları kaydetti:
‘’30 bin kişi o gün Cebel
Meydanı’nda toplanarak,
totaliter komünist rejime
karşı görülmemiş direniş
sergiledi. Binlerce kişinin katıldığı bu direniş,
1989’dan sonra resmi

nitelik kazandı ve her yıl
kutlanmaya başlandı.
Türklerin, asimilasyon
politikalarına son verdiği
bu direniş, Bulgaristan’ın
AB üyeliğinde de başrolü
oynadı. İnşallah Cebelliler olarak bundan sonra
böyle bu tür olaylara izin
vermeyeceğiz. Yıllarca
savaştık ve çalıştık, bundan sonra da öyle olacak.
Gelecek nesillere güzel
günler bırakacağımızdan
kimsenin şüphesi olmasın.’’
Recep Altepe’ye törene
katılmasından ve kendilerine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden
Ömer, ‘’Çeşitli sıkıntılar ve

ekonomik krizlere rağmen,
belediyemizin çalışmaları
aksamadan sürdü. Böyle
sıkıntılı günlerde, bizlerden yardımlarını esirgemeyen Başkan Altepe’ye
şükranlarımı sunuyorum’’
ifadesini kullandı.
Altepe ise Bulgaristan’a
dost ve kardeş olduklarını
göstermek için geldiklerini
belirterek, belediye olarak
Türkiye ve Bulgaristan
arasında köprü kurmaya
gayret ettiklerini, soydaşların sıkıntılarının giderilmesinde aktif rol aldıklarını anlattı.
Balkanlar’da yaşayan
birçok kişinin mutlaka
Bursa’da bir akrabasının

bulunduğunu ifade eden
Altepe, şöyle dedi:
‘’O yüzden bizler bir bütünün parçalarıyız. Sizin
sıkıntınız bizim sıkıntımız,
sizin mutluluğunuz bizim
mutluluğumuzdur. Bursa
Büyükşehir Belediyesi
olarak, her zaman için
soydaşlarımızın yanında olmayı, sıkıntılarınıza
destek vermeyi misyon
edindik. Özlemimiz, dost
ve kardeş Bulgaristan’ın
kalkınması ve gelişmesidir. Buradaki vatandaşların da mutlu ve huzurlu
şekilde yaşaması sağlanmalıdır. Bu konuda
üzerimize ne düşüyorsa
yapmaya hazırız.”

Murat’a eğer belediye sanayi endüstri alanı kurma
projesini gerçekleştirirse,
bölgede yapılacak yatırımlara yardımcı olmaya
söz verdi.
Ahmet Doğan’ın kalabalığa hitaben en son sözleri, “Sağlıklı ve gurulu olun
ve bir yıl sonra konkre bir
yönetim programını desteklemeniz için gene geleceğimi unutmayın” idi.
Başkan, Bulgarlaştırma
sürecinde hayatını kaybeden Kazim Paşa anısına
dikilen anıt taşa çelenk
sundu.
Byal İzvor’da yapılan
anma töreninde HÖH lideri yanı sıra, onun yardımcıları Hristo Biserov
ve Lütvi Mestan, Avrupa
Birliği Milletvekili Metin Kazak, Milletvekilleri
Remzi Osman, Necmi Ali,
Erdoğan Ahmedov, Arif
Aguş, Elin Andreev, HÖH
Gençlik Kolları Başkanı
Ceyhan İbramov hazır
bulundular.
Törende Bursa Balkan
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Doç. Dr. Yüksel
Özkan, Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kahraman, Ardino’nun Fahri
Vatandaşı Reşat Aydın
da resmi konuklardı.
Anma töreninde HÖH
Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı ve Cebel Belediye
Başkanı Bahri Ömer,
Kırcaali İlinden Belediye
Başkanları, HÖH’nden
Belediye Meclis Başkanları ve başka şahıslar da
hazır bulundular. Kazim
Paşa’nın Bursa’da yaşayan oğlu İbrahim Kazimoğlu da hakkıyla buradaydı. Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam
Şura Başkanı Şabanali
Ahmet, Kazim Paşa anısına bir dua okudu.
Milletvekili Remzi Osman, Türklerin iktidar yapılışlarına erişimine izin
verilmemesiyle ilgili HÖH
partisinin eski bir acısını
dile getirdi. Sayın Osman,
“ Hala bazı kişiler, Türklerin ve Pomakların hukuk
sisteminde, emniyet güçlerinde yer almalarından
korku duyuyorlar. Batı
Rodoplar’da Türk adlı
bir polis memuruna rastlamak bir olaydır. Yaklaşık 200 bin nüfusu olan
böyle bir bölgede sadece
3-4 polis görevdedir. Bu
yönde Kırcaali’de az da
olsa başarı elde etmiş
bulunuyoruz, fakat eğer
insanlarımız kendilerini
bu yapılışlarda göremi-

yorlarsa, güven kazanamazlar” diye yorumladı.
Kırcaali milletvekili, 1 milyonu aşkın Bulgaristan
vatandaşının İslam dinine
inandığını ve diğer dinlere karşı saygılı olduğunu
kaydetti.
Remzi Osman, “Bir köyde yok edilen cami veya
kilise olsun, herhangi bir
ibadet evini yeniden inşa
edemeyeceğimiz kimsenin aklına gelmesin.
Rodoplar’da adları değiştirme kampanyasında
150’den fazla cami yıkılmıştır ve şimdi yeni camiler yaptığımız için suçlu
oluyoruz. Ben nasıl dini
uygulayacağımı o insanlara mı sorayım?!” diye
yakındı.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, anma
törenleri düzenlemekle öç
alma ve kin gütme amaçlanmadığını, tek amacın
temel insan haklarını
korumak için mücadele
edenlerin unutulmaması
ve 1972 yılında yaşanılan
olaylardan ders alınması
olduğunu kaydetti. Resmi
Murat, “Çünkü bu olayların unutulması tekrar edilme riskini taşıyor” dedi.
Başkan, HÖH partisi
temsilcilerinin onları seçen insanlara hizmet etmek için emek verdiklerini
belirtti. Onların yerleşim
yerlerinin refahı ve yaşam
standardının yükseltilmesi için çalıştıklarını öne
sürdü.
Resmi Murat, “Liderimiz
yeni iş yerleri açılması
ödevlerini verdi ve biz de
bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Sanayi alanları
için ayrıntılı planlar hazırlıyoruz, yeni iş yerleri açılması için Ardino bölgesine gelme ihtimali olan iş
adamlarıyla görüşmeler
yapıyoruz. Biokütle, gaz
ve elektrik enerjisi santralleri kurulmasıyla ilgili
taraflarla görüşüyoruz.
Burada üretilen enerji
hastanelerin ve okulların
ısıtılması için kullanılabilir.
Biz sizin belirttiğiniz projelerin gerçekleştirilmesi
için çaba gösteriyoruz.
Biz böyle çalışıyoruz ve
böyle de çalışmaya devam edeceğiz, size bitirdiğimiz işi rapor etmeye
devam edeceğiz. Seçim
öncesi dönemde konuştuklarımızı, şimdi de konuşmaya devam edeceğiz, çünkü daima sizin
yanınızdayız, her zaman
sizin yanınızda olacağız
ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz” dedi.
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Ahmet Doğan: “Selamet akıllı savaşla olacak”
1. sayfadan devam

düşünüyorsa, o yenilgiye
mahkûmdur. Bu bağlamda çok önemli bir şey
söylemek istiyorum. 23 yıl
önce problemimiz devlete karşı çıkarak, protesto
gösterileri düzenleyerek,
etnik ve dini kimliğimizi
korumak için mücadele
vermemiz idi, şimdi temel
hak ve özgürlüklerle beraber, en büyük problemimiz onurlu bir yaşam hakkımızın olmasıdır. Onurlu
yaşam hakkı, daha yüksek yaşam standardı
hakkı demektir. Avrupa
parametreleri ile ölçülebilen gerekli bir yaşam
standardına sahip onurlu
yaşam için koşullar yaratmayan her bir iktidar, temel onurlu yaşam hakkını
ihlal ediyor demektir. Biz
bugün yönetimde olanların değerlendirmesini tam
olarak bu açıdan yapıyoruz. Son 3 yıl içerisinde
devlet ekonomi açıdan
çok kötü bir durumda. Bir
yıl önce, hükümetin daha
önceki iki yıl göz önünde
bulundurarak, her yönde
politikasının başarısız olduğunu söylemiştik, fakat
bu şimdi yeterli değil.
Çünkü bu başarısızlık
son yılda çok büyük endişe vermeye başladı.
Devlet krizden çıkmak

için en basit bir vizyona
sahip değil. Bizim de yer
aldığımız Üçlü Koalisyon hükümetinin şimdiki
GERB hükümetine miras
bıraktığı 8 milyar 300 milyon levayı aşkın paradan
eser yok. Son 3 yılda devlet bu rezervle yönetildi
ve bu rezerv paradan ne
kaldığını çok az kişi biliyor. Maalesef, devletin bu
mali kaynaklara bir leva
para bile eklenmiş değil.
Sadece tüketime ve tüketimle ilgili şeylere tanık
oluyoruz, siyasi amaçla
para yönlendirmeye, hatta para çalmalar da var”
diye sözlerine ekledi.
Dr. Doğan konuşmasının devamında, “Gelecek
seçimler çok zor olacak,

belki de son 22 yıllık demokrasi tarihimizde en
pahallı seçimler olacak.
Çünkü bu şekilde yönetmeye alışan biri, diğerine
yönetimde olma hakkını
vermeyecek ve yönetimde kalmak için her türlü
araçları deneyecek, bunun için devlet kuruluşlarını, ulusal güvenlik
kuruluşlarını kullanacak.
Son üç yılda yapılanların
hesabı sorulması gerektiğini herkes biliyor. Erken seçimler olursa, bu
korkudan olacak, iktidar
güçlerinin şimdi diğer
partilere, iş dünyasına
ve her hangi bir sebeple
onlara engel olan herkese
yaptıklarının kendi başlarına da gelmesin diye

olacak. Bu yeni kontekste bizim sorumluluğumuz
çok farklı. İlk önce yerel
iktidarın yeni sorumluluğu
var. 23 yıl önce bizim temel görevimiz kimliğimize
sahip çıkmaktı, şimdi ise
onurlu yaşamın temel
koşulu olarak istihdam,
kalkınma, geçim kaynağı problemi birinci sırada
bulunuyor. Artık belediye
başkanlarımız faaliyetini
sadece altyapı projeleri
olarak sınırlandırmamalıdır. Yerel iktidar, yeni yatırımlar için koşullar yaratmak zorundadır. Bu yönde herkesin düşündüğü,
fakat söyleyemediği bir
şeyi söyleyeceğim. Son
23 yılda gelenek üzere ve
Bulgaristan’da önde gelen

Varna Belediyesinde Türkçe yer adları Bulgarca ile değiştiriliyor
Var na Belediye
Meclisi’nin son oturumunda 220 yer ismi
değiştirildi. Meclis Üyelerinden oluşturulan bir
çalışma grubun, belediye sınırlarında bulunan
Türkçe, Yunanca ve
Arapça 220 yer ismi yeni
Bulgarca isimleriyle değiştirme teklifi Belediye
Meclisi tarafından kabul
edildi.
Bu girişimde bulunan
İç Makedon Devrimci
Örgütünden / VMRO/
Kostadin Kostadinov,
“Varna Belediyesi Tarım
Daire Başkanlığı, Bölge
Araştırmacıları Derneği
temsilcilerine danıştıklarını ve bilimsel incelemelerden faydalanarak bu
adları önermeye karar
verdik” dedi.
Ko st adin ov, Va r n a
Belediyesinde bulunan
Türkçe, Yunanca ve
Arapça yer adlarının
Bulgarca adlarla değiştirilmesi fikrini mart

ayı sonunda yapılan
meclis oturumunda öne
sürmüştü. Bu doğrultuda GERB, Nova Sila,
Bulgar Sosyalist Partisi
/BSP/ ve VMRO partilerinin temsilcilerinden
bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu grup Varna
Belediyesi’nin Kamenar,
Topoli, Zvezditsa, Konstantinovo, “Vinitsa” semti, Galata, Asparuhovo
ve Vladislavovo köylerinin arazilerinde bulunan
ve daha yedi yerindeki Türkçe, Yunanca ve
Arapça yer adlarının
yeni Bulgarca adları listesini tanıttı.
Ör neğin, Menteşe to adının Sboryanovo,
Koçmar’ın Knyaz Boris,
Canavara’nın Şkorpilovo
olması, Akçelar’ın Belitsa, Balımdere’nin Dıbov
Dol, Sotira’nın Spasovo gibi yer adlarının ise
harfiyen veya yakın anlamda tercüme edilmesi
önerildi.

İlginç öneriler arasında Paşadere’ye Tsartski
Zaliv, Karaağaç’a Bryastovo, Yayla’ya Polyanata, Kabakum’a Golemiya
Pyasık denilmesidir.
Meclise sunulan öneri
sakin bir ortamda tartışıldı. Meclis Üyeleri
önerilen adları onayladılar, fakat Canavara
ve Kabakum adlarının
değiştirilmesine itiraz
edildi. Buna sebep olarak, birçok yabancı tarihi kaynaklarda belirtildiği

gibi, Canavara’da erken
Hıristiyan kilisesi kalıntılarının olması, tatil yeri
olan Kabakum adının
değiştirilmesi ise turistlerin zihinlerini karıştıracağı ileri sürüldü.
Yer adlarının Bulgarca adları listesiyle ilgili
öneriler ve değişiklikler, Meclis Kurulunun
gelecek oturumuna kadar yapılabilir, çünkü o
zaman öneri tamamen
kabul edilip, yürürlüğe
sokulacaktır.

düşünceler göz önünde
bulundurularak ülkenin
Türkiye ile olan temasları
temeline dayanarak gelişme imkânı kullanılmadı.
Ülkenin tüm önde gelen
siyasetçileri Türkiye’den
korkuyor, ülkenin güvenliği açısından riskli bir
faktör bilincinde algıladığı Bulgaristan’daki Türk
Müslüman azınlığından
korku hissediyor. Gerçek
siyasi politika yapımında
yerine oturtmamız gereken yeni bakış açısı bu.
Türkiye dev bir ekonomi
potansiyeline sahip çok
ciddi bir ülke. 3 yıl önce
gerek Türkiye’de, gerek
Bulgaristan’da yaklaşık
yüzde - 4,5, yüzde -5 oranında ekonomide düşüş
vardı. Fakat son 2 yılda
Türkiye ardı arda yüzde
artı 9 oranında büyüme
kaydetti. Biz ise dipteyiz
ve hala daha da aşağıya
düşmeye devam ediyoruz. Ülkedeki bu güçlü
azınlık kültürel etkileşim
açısından da, demokrasi değerler açısından da
gerçek bir köprüye dönüştürülebilir. En önemlisi
de her iki ülkenin kalkınması bakımından karşılıklı güvenlik yaratmak. İş
yapmak için Türkiye’nin
sadece Avrupa kısmını
kullansak bile bizim için
avantajdır, sadece iki
Bulgaristan’a bedel olan
İstanbul’u kullansak bile
bize yeter. Biz ise sadece
Avrupa pazarında üretimi
değerlendirmeyi düşünüyoruz, oysa aynı zamanda
herkes Bulgar üreticisinin
hala Avrupa standartlarında bir üretime eşit ürün
sunmadığının farkında.
Bu temel olgu, yeni bir
seçeneğe dönüşmeli ve
komşu ülkeler arasında
ve halklar arasında yeni
parametrelere yol açmalı. Çünkü bu ağır gelişim
temposuyla önümüzdeki
10 yılda Avrupa standartlarının ortalama normlarına, kriterlerine erebilmek
için bir imkân görmüyorum. Çünkü bu standartlara göre nüfustan
kişi başına 20 000 avro
düşüyor. Bu bakımdan
yerel parti temsilcilerine
ve özellikle de deneyim
ve yetki sahibi olarak yerel idareden ricam, yerel
düzeyde yatırım yapacak
girişimciler bulunmasını
organize etmesidir. Çünkü biz girişimci bulmayıp, merkez yönetimden,
Brüksel’den, Ankara’dan
veya Washington’dan bir
yatırımcının gelmesini
bekliyorsak, bu iş olma-

yacak. Bu problem sadece merkez parti yönetimin değil, yerel iktidarın
da problemidir. Benim
ricam, bu yeni yaklaşımla
ana problemlerimizi çözmeye çalışalım” diye öne
sürdü.
HÖH lideri, “Başka bir
büyük problem de var.
Son 23 yılda edinilen alışkanlıklar gelenek haline
geldi. Bu gelenek sürekli
rutin olarak yapılan işlere
yol açtı. Son yıllarda edindiğimiz deneyimin yeni
yaşam koşulları olan yeni
dönem için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Bu
büyük bir yanılgıdır. Eğer
yenilikleri takip etmek istiyorsak, kendimizle yarışarak kendimizi sürekli
yenilemeliyiz. Şu ana kadar diğer partilerle yarışarak, genel konuşmalarla,
genel bakış açısı üzerine
politika yaptık. Şimdi artık konkre bir vizyonla,
temel bir kriter olarak bizim konkre seçmenimizin
ekonomik durumunu nasıl düzeltiriz düşüncesiyle
politika yapmalıyız.
İnsanların geçimine ilişkin bu temel sorunu çözemezsek, HÖH partisinin
de var olmaya devam etmesi soru işareti doğuruyor. Önceden yönetimde
yer almamız kısmet eseri
ve buna hazır olmamıza
bağlı idiyse de, size karşı
dürüst olmak isterim ki,
bizim o zaman tasarımcı
düşünme tarzına, ülkenin gelişme vizyonuna
ve konkre bir bölgenin
gelişme vizyonuna sahip
değildik.
Muhalefet, etrafına bakınmalı, yanlışları düzeltmeli, görüşleri ve
kavramları yenilemeli,
kendini yenilemeli, onun
görevi bu zaten. Bir yıl
sonra merkez yönetimde
yer alma şansımız olursa,
ancak o zaman belediyelerde çalışmaya başlamamız büyük hata olacak.
İktidarda kendi zamanını
ve diğerlerininkini kaybedersen, geri getiremezsin.
Bu kaybedilen zaman insanı cezalandırıyor” diye
konuştu.
Ahmet Doğan konuşmasına Türkçe olarak,
“Çok konuştum. Umarım enteresan gelmiştir.
Sabrın sonu selamet diyorlar, fakat bu selamet
beklemekle olmayacak.
Bu selamet akıllı savaşla
olacak, çabalamakla olacak. Hepinize sağlık ve
başarılar diliyorum. Sağ
olun, var olun!” sözleriyle
konuşmasını noktaladı.
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Cebel’de birlik ve beraberlik mesajları verildi
1. sayfadan devam

dan Bahçeci ve Remzi
Hasan da hakkıyla resmi
konuklar arasında yerini
aldılar.
Totaliter rejimin kurbanları adına Cebel camisinde okunan mevlitten
sonra resmi açılış töreni
başlamadan önce Cebel
Olayları’na adanmış okunan şiir, tüm kalabalığın
gözlerini doldurdu.
Anma töreni Şabanali
Ahmet’in tüm Bulgarlaştırma süreci kurbanları
ruhuna okuduğu dua ve
tüm Müslüman camiasına hayır dua dilekleriyle
açıldı.
Bahri Ömer başta Ahmet Doğan olmak üzere,
Bulgarlaştırma sürecine
karşı Mayıs olaylarını
organize edenleri, tutuklananları ve Cebel’in tüm
misafirlerini selamladı.
Cebel Belediye Başkanı, “O unutulmaz Mayıs
Olayları’ndan bu yana 23
yıl geçti, daha çok yıllar
geçecek, fakat onlar hiçbir zaman unutulmayacak. Çünkü onların çok
derin ve manalı bir anlamı
var. Onlar, Bulgaristan’da
ve tüm Doğu Avrupa’daki
totaliter rejimlerin sonunun gelmesine sebep oldular” dedi. Bahri Ömer,
“Bu olaylar anılmalı, çünkü gelecek nesiller tarihten ders almalı” diye öne
sürdü. HÖH liderine ve
milletvekillerine Üçlü Koalisyon döneminde Cebel Belediyesi tarafından
başlatılan projelerin şimdiki devlet yöneticilerinin
durdurduklarını hatırlattı.
Başkan, bütçenin çok kısıtlı olduğunu ve Cebel
Belediyesinin Avrupa Birliği Fonlarından finanse
edilen altyapı projelerle
halka hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.
Bahri Ömer, Kırcaali İlinde toplam 6 projenin gerçekleşmesini sağlayan,
Cebel Belediyesine de
büyük yardımda bulunan
Recep Altepe’ye sonsuz
teşekkürlerini sundu.
Büyükelçi İsmail Aramaz, Cebel’e üçüncü
gelişi olduğunu ve anma
törenini organize eden
Belediye Başkanı Bahri
Ömer’e teşekkür etti. Sayın Aramaz, törene bizzat katılamayan Türkiye
Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın kutlama mesajını okudu. Sayın Erdoğan
mesajında, “Bulgaristan
Türklerinin komünizm döneminde uygulanan baskıcı politikalara karşı ser-

giledikleri cesur ve onurlu
mücadele hafızalarımızdaki ilk günkü tazeliğini
korumaktadır. Bu haklı
mücadele aynı zamanda
Bulgaristan’ın demokrasiye geçişine de önemli
katkılarda bulunmuştur”
diye dile getirmiştir. Başbakan, Türkiye’nin her
zaman Bulgaristan’daki
soydaşlarının ülkelerinde eşit vatandaşlar olarak hak ettikleri seviyede
yüksek yaşam koşullarına
sahip olmalarını arzuladığını belirtmiştir. Bu yönde
çalışmaların Bulgaristan
Türklerinin cesur müdahalelerinden esinlenerek
devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Türk milleti,
hükümeti ve şahsı adına
Cebel Gününü kutladığını
ifade etmiştir. İsmail Aramaz, Erdoğan’ın Bulgaristan ziyaretiyle ilgili önemli
gelişmeleri, iki hükümet
arasında genişletilen temaslara değindi. Sayın
Aramaz, “Bulgaristan’ın
AB üyesi olmasından
memnuniyet duyuyoruz.
Bulgaristan AB’ye HÖH
partisinin iktidar olduğu
bir dönemde girdi. Yani
şunu söylemek istiyorum ki, demokrasinin, insan haklarının, açıklığın
Bulgaristan’a gelmesine
sizin de katkıda bulunduğunuz değerlerdir” dedi
ve soydaşlarına kültürel
kimliklerinin korunması
için bu değerlere sahip
çıkmaları çağrısında bulundu. Büyükelçi, bu bağlamda Anadili Türkçenin
okunmasının çok önemli
olduğuna vurgu yaptı.
Aynı zamanda kendilerini
iyi yetiştirmeleri için Bulgarcayı da iyi bilmelerini
tavsiye etti.
Cebel Belediyesi tarafından da Türkiye’nin milli
bayramı olan 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı kutlandı.
Bursa Cebelliler Derneği Başkanı Cem Gürcay,
Bulgaristan demokrasisinin tohumlarını atan kendi
ifadesiyle Cebel’in cesur
insanlarını kutladı. Onlardan biri olduğundan gurur
duyduğunu ifade etti. Sayın Güray, bazı Türkiye’de
yaşayan hala Türk isimlerini almayan vatandaşları
kınadığını dile getirdi.
Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği (BALGÖÇ) Genel
Başkanı Doç. Dr. Yüksel
Özkan yaptığı konuşmasında, bugün Türkiye’de
bir bayram yaşanılırken,
burada bir utanç süreci-

nin anıldığını belirtti. Sayın Özkan, “Demokratik
ülkelerde yönetimler tarihleriyle yüzleşmek zorunda” diyerek, Bulgaristan

belirttiği gibi, sihirli söz
olan birliktir. 19 Mayıs gününün çok büyük bir siyasi değeri var, konuklar da
Mayıs Olaylarının Bulga-

ğil, amaçlarını da kınanmasını gerektiriyor” diye
GERB partisine gönderme yaptı.
Mustafa Öztürk yaptığı

Türklerine haklarını talep
etmelerini ve Bulgarlaştırma sürecini gerçekleştiren kişileri mahkum
ettirmelerini söyledi.
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kosova Kamu
Yönetim Bakanı Mahir
Yağcılar, T. C. Paris Büyükelçisi ve Cebel Fahri Vatandaşı Tahsin Burcuoğlu, Balkan ve Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu
Genel Başkanı Turhan
Gençoğlu, Bursa Nilüfer
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve yurtiçinden
birçok Belediye Başkanı,
Meclis Başkanlarından da
kutlama mesajları alındığı
duyuruldu.
Recep Altepe, Bursa’daki
Cebellileri adına 19 Mayıs
bayramını kutladı. Sayın
Altepe, “Bu özgürlük yolundaki mücadele sadece bir grubun mücadelesi değil, aynı zamanda
Bulgaristan’ın gelişmesi,
sivilleşmesi, demokratikleşmesi ve bugünkü
konumuna da gelmesinin
mücadelesi olmuştur ve
Bulgaristan’ın gelişmesine
de büyük katkı sağlamıştır” diye kaydetti. Başkan,
“Biz bir bütünün parçasıyız. Bursa bir Balkan şehri
ve Türkiye ile Bulgaristan
arasında bir köprü olmaya gayret ediyoruz. Buraya gelişimizle her zaman
yanınızda olduğumuzu
ve en büyük dostunuzun
Türkiye olduğunu göstermek için buradayız” diye
ifade etti.
Lütfi Mestan yağmurlu
hava tahminine rağmen
Cebel meydanını dolduran binlerce vatandaşı
selamladı. “Bizi buraya
toplayan, liderimizin de

ristan demokrasisine büyük katkısı olduğunu ileri
sürdüler. Dünden beri çok
ilginç bir şey görüyorum.
Artık başka partiler de
Mayıs Olayları’nın büyük
anlamını görmeye başladılar. Bu güzel bir şey,
fakat bunu devam ettirmelerini diliyorum, çünkü
bu kürsünün demokratik
standardı çok yüksek ve
Bulgarlaştırma sürecinin
sadece yöntemlerini de-

konuşmasında Cebel’e
bağlı Ustra köyü doğumlu olduğunu ve totaliter
rejimle ilgili hatıraları olduğunu paylaştı. Sayın
Öztürk, “Dünyada temel
haklar, din ve inanç hürriyeti, fikir ve düşünce hürriyeti ve girişimcilik hürriyetidir. Eğer biz bu değerlere sahip çıkmazsak
demokrasiden, insan hak
ve özgürlüklerden, barıştan, sevgiden, hoşgörü-

den bahsedemeyiz” diye
kaydetti. Sayın Öztürk,
Kur’an-ı Kerim’den başlayarak, birçok dünyaca
ünlü şahısların sözlerini
de örnek vererek herkesi
kardeşliğe çağırdı.
Konuşmalardan sonra
19 Mayıs kupaları için
düzenlenen masa tenisi,
satranç, voleybol ve furbol yarışmalarında dereceye girenlere ödüller
sunuldu.
Cebel Toplum Merkezi
önünde Türkiye’deki Cebelliler Derneği Türk Halk
Müziği grubunun sunduğu
programla açılan konser
programı, Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneğinin
Türk folklor ekibi ve müzik
grubunun gösterileriyle
saat 17.00’ye kadar devam etti. Daha sonra ise
geleneksel olarak düzenlenen Cebel Hemşehrileri
Buluşması yapıldı. Kırcaali Buket Türk Halk Müziği Korosu’nun gösterisiyle
yapılan açılışın ardından
Cebellilerin çok sevdiği Kırcaali Türk Folklor
Ekibi’nin güzel halkoyunları ve türküleriyle devam
eden gecede daha birçok
sanatçı yer aldı.
Cebel Günü kutlamaları havai fişek gösterisiyle
sona erdi.

HÖH Kırcaali İlçe teşkilatı olağan
konferansına hazırlıklar sürüyor
30 Haziran 2012 tarihinde yapılacak olan Hak
ve Özgürlükler Hareketi /
HÖH/ Kırcaali İlçe Teşkilatı 8. Olağan Konferansına katılacak 275 delegenin seçilmesi için geçen hafta başlayan Yerel
Genel Kurul toplantıları
devam ediyor. Toplam
60 yerleşim yerinde yapılacak HÖH Yerel Genel
Kurul toplantıları bu ayın
sonuna kadar bitmesi gerekiyor.
Kırcaali bölgesinden
çoğunlukçu oyla seçilen
HÖH Genel Başkanı Dr.
Ahmet Doğan ve Kırcaali
milletvekilleri Remzi Osman, Ünal Tasim, Necmi
Ali ve HÖH Merkez Konseyi Üyesi Ayhan Etem
de konferans delegeleri
arasında bulunuyor.
HÖH Basın Merkezinden verilen bilgiye göre,
Kırcaali İlindeki diğer ilçe
konferansları Haziran ayı
içinde gerçekleşecek.
Konferans esnasında,
geçen dönem için teşkilat başkanları yapılan
faaliyete dair sunacakları
raporun ardından yeni yö-

netim seçilecek.
9 Haziran’da HÖH Çernooçene İlçe Teşkilatı
Olağan Konferansından
sonra, ertesi gün Cebel
İlçe Teşkilatı Konferansı
yapılması belirlenmiştir.
Kırcaali İlinde HÖH ilçe
teşkilatlarının konferansları 16 Haziran 2012 tarihinde Ardino’dan sonra
ertesi gün Kirkovo ile devam edecek.
23 Haziran’da HÖH partisinin Momçilgrad /Mestanlı/ ilçe teşkilatının konferansı yapıldıktan sonra
24 Haziran’da da Krumovgrad ilçe teşkilatının
yeni yönetimi seçilecek.
En son 30 Haziran’da
HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatının yeni yönetimi seçilecek.

Geçen yıl HÖH Merkez
Konseyinin aldığı bir kararla Belediye Başkanları
HÖH İlçe Teşkilatı Başkanı görevine seçilme hakkı
yoktur. Böylece Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis tekrar Yerel
Seçimleri kazanınca HÖH
ilçe Başkanlığından istifa
etmişti. Ardından, 23 üyeden oluşan HÖH Kırcaali
İlçe Teşkilatı Yönetimi de
Merkez Kurulu tarafından görevden alınıp yerine Muharrem Muharrem
başkanlığında 11 üyeden
oluşan Geçici Yürütme
Kurulu tayin edildi.
Şimdi HÖH Kırcaali İlçe
Teşkilatı’nın yeni başkanı
kimin olacağı merak konusu.
Kırcaali Haber
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Maşkılı imamı Ömer Ömer: “Gençlerden önce
camiye anne ve babaları çekmemiz gerekiyor”
Resmiye MÜMÜN

Dokuz mahalleye hizmet
veren Kobilyane /Maşkılı/ Camisi, yaklaşık 50 yıl
önce, çok eski olan köy
mescidi genişletilmiş ve
cami olarak inşa edilmiştir. 1995 yılında köy halkının mali desteğiyle caminin minaresi kurulmuş.
Beysim Şaban başkanlığındaki Cami Encümenliği 7 kişiden oluşuyor. 15
yıldır burada imamlık yapan Ömer Ömer, camiye
genel tamir yapılması ve
bunun için yaklaşık 70
- 80 bin leva gerektiğini
söyledi. Cami çatısının
kubbeli olması, binanın
iç kısmı da Kuran sureleri
ve çeşitli İslam motifleriyle süslenmesi düşünülmektedir. Ayrıca Kuran
kursu düzenlenmesi için
de ayrı bir odaya ihtiyaç
duyuluyor.
76 yaşındaki cami imamı Ömer Ömer, özel bir

İslam din eğitimi almadığını, fakat yakın Strajevtsi
/Postallar/ köyünde 1948
yılında kurulan ve din
dersleri de verilen rüştiye
okulundan mezun olduğunu belirtti.
Köy imamına cami işlerinde 57 yaşındaki Mümün Ali yardımcı oluyor.
Yaklaşık 200 kişilik cemaat kapasiteli cami 5
vakit namaza açık değil.
Cuma namazı için açılan camiye 15-20 kişilik
cemaat toplanmaktadır.
Ramazan ayında teravih
namazı için de aynı kişilerin geldiği, köy gençlerinin
genelde camiye girmedikleri, ancak Ramazan ve
Kurban Bayramı namazı
için buraya toplandıkları
üzüntüyle dile getirildi.
Ömer Ömer, Ardino bölgesindeki bazı köylerde
imam eksikliği yüzünden
cami ve mescitlerin kapalı olduğundan, oralaran
bazı müminlerin Kobilaye
Camisine geldiklerini pay-

laştı.
İmam, Momçilgrad /
Mestanlı/ İlahiyat mezunu
olan genç imamların aylık ücret ödenmediğinden
dolayı bölgede böyle bir
görevi üstlenmek istemediklerini ifade etti.

İmam, bundan 3 yıl
öncesine kadar mübarek
üç aylar /Recep, Şaban
ve Ramazan/ döneminde camide 5 vakit namaz
kıldırdığını, fakat geçirdiği bir rahatsızlık sonucu
bundan vazgeçtiğini kay-

Hastane Müdürü görevden alındı
Ardino Belediye
Mec lisi’nin otur umda
iki saat süren tartışmalardan sonra, Ardino
Hastanesi’nin verdiği hizmet ve hastanenin 2012
yılı mali raporu meclis
üyeleri tarafından kabul
edilmedi. Hastane Genel
Müdürü ve Başhekimi Dr.
Kaloyan Persenski tarafından sunulan ve hastanedeki sağlık hizmetlerinin sürdürülmesine ilişkin
mali raporu meclis üyeleri
yeterli bulmadı.
Meclis üyeleri, Sağılık
Kurumlar Yasası’nın 64.

maddesi, 1. fıkrasının 7.
bendi uyarınca hastane
yöneticisinin görevden
alınması kararı alındı.

Genç itfaiyeciler yarıştı
Kirkovo’da Genç İtfaiyeci takımları arasında düzenlenen Gençlik İtfaiye İlçe Birinciliği yarışmasında Biser Haciev yönetmenliğinde katılan Benkovski "Nikola
Vaptsarov" Lisesinin takımı birinci oldu.
Yarışmaya Kirkovo Belediyesinden yedi okul takımı
katıldı. İkinci sırayı Drangovo "Vasil Levski" İlköğretim Okulu takımı, üçüncüyü ise Çorbaciysko "Hristo
Botev" Lisesi takımı kazandı. Genç itfaiyeciler, 100 m
engelli yarış pisti ve bayrak yarış pistinde koşu olmak
üzere iki disiplinde yarıştılar. Kirkovo’da yarışı kazanan
takımlar, mayıs ayında yapılacak bölgesel yarışmaya
katılacak.
Dereceye giren takımlara ödüller Kirkovo Belediyesi
tarafından temin edildi. Belediye Başkanı Sali Ramazan katılımcılara ödülleri sundu. Birinci olan takıma
kupa, takımın her oyuncusuna da birer madalya verildi. İkinci ve üçüncü sıraya dizilen itfaiye takımlarının
oyuncuları da bir madalya aldılar. Yarışmaya katılan
diğer takımlar da top ve kurşun kalemlerle ödüllendirildi.

Ayrıca hastaneye yeni
Genel Müdür tayin etmek
için müsabaka düzenlenmesi kararı alındı. Bu
sürecin tamamlanmasına kadar Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat’a
geçici olarak birini bu
göreve getirmesi için etki
verildi. Geçici olarak tayin
edilecek müdür, Belediye
Meclisinin gelecek toplantısında hastanenin mali
durumunun iyileştirilmesini sağlayacak bir plan
sunması gerekiyor.
Oturum gündemindeki
1.madde ele alındıktan
sonra GERB partisi temsilcileri protesto ederek
salondan ayrıldılar ve
gündemde yer alan diğer
8. maddenin görüşmelerine katılmadılar.
Yerel Meclis Üyeleri,
okulların, kreşlerin ve hizmet birimlerinin yapısını
ve de Ardino Belediyesinde 2012/2013 eğitim-

öğretim yılı için okulların
taşımalı ulaşım şemasını
onayladılar. Gelecek eğitim yılı için Ardino Belediyesindeki koruma altına alınan okulların listesi
güncellendi.
Belediye Meclisinin aldığı bir başka karara göre,
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programının “Sosyal Ekonominin Teşviki” şemasında projesi hazırlayacak.
Proje, ev ortamında sosyal hizmetler sunulması
amacıyla bir belediye
kuruluşunun kurulmasını
öngörmektedir.
Sosyal hizmetlerin geliştirilmesi stratejisi üzere
hazırlanan Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi Yıllık Planının uygulanması
hakkında rapor ve 2013
yılı döneminde belediye
düzeyinde sosyal hizmetlerin geliştirilmesi için yıllık plan kabul edildi.
Belediyede kamu düzeninin, çevrenin ve belediye mülkiyetlerinin
korunması için yönetmelikte düzenleme yapıldı
ve belediye toplu taşıma
şeması onaylandı. Meclis
oturumunda 2011 yılında
toplum merkezlerin gerçekleştirdiği faaliyetler
hakkında raporlar kabul
edildi.
Güner ŞÜKRÜ

detti.
Altı yıl önce de, yaz tatili
döneminde15-20 öğrencinin katıldığı Kuran kursu
düzenlediğini, fakat velilerin ısrarı üzere derslere
son vermek zorunda kaldığını ifade etti.

“Gençlerin camiye gelmesi için ilk önce anne ve
babaların gelmesi lazım”
diyor Ömer Hoca. Böyle
düşündüğü için Kuran
kursu verdiği sırada velilerin de kursa katılmaları
için onlara adeta yalvardığını paylaştı. Çocuğa asıl
terbiyeyi annelerin verdiği
için ilk önce onlara temel
dini bilgiler verilmesinin
şart olduğunu vurguladı.
Bu bağlamda gelecekte
anne olacak tüm kızların ve annelerin Kuran
kursuna gitmelerinin çok
önemli olduğuna dikkat
çekti. İmam, “Bir çocuk
her şeyden önce dini eğitim görmeli, din kültürüne
sahip olmalı. Çünkü dinimizin temelinde yatan
hoşgörü, sevgi, saygı,
şefkat, bağışlamak gibi
duygular geliştirerek, güzel ahlaka sahip olacaktır.
Ondan sonra da istediği
alanlarda eğitim görebilir”
diye sözlerine ekledi.

Üniversite harçlarına zam

Üniversite öğrencileri arasında “harç” olarak adlandırılan katkı payları, 2012-2013 akademik yılı için Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Bakanlar Kurulu,
üniversitelere göre katkı payı miktarını belirledi.
Üniversiteler tarafından önerilen miktarlara göre,
geçen yıla kıyasla bazı üniversiteler 10 ile 100 leva
arası fazla katkı payı alacak.
Plovdiv Paisiy Hilendarski Üniversitesi’nin Kırcaali
şubesinde de önümüzdeki akademik yılında öğrencilerden daha fazla katkı payı alınacak. Eğitim kurumundan yapılan açıklamada, “Katkı payına az miktarda
zam getiriyoruz.
Öğrencilerinden alınması öngörülen öğrenim ücretleri tespit edilirken yükseköğretim kurumumuzun
önümüzdeki mali yılı bütçesi göz önünde bulundurularak bulunan cari hizmet maliyeti esas alınıyor” denmektedir.
Böylece öğretmenlik bölümlerindeki öğrenim ücretleri 30 leva ile artacak ve 180’den 210 leva olacak.
Çevrebilim Bölümünde 40 leva ile artacak ve 280’den
320 levaya çıkarılacak. Masterlik programlarında herhangi bir artış olmayacak ve geçen akademik takvimde olduğu gibi, bu yıl da 500 leva olacak.

Tarım arazisi sahiplerin dikkatine!

Tarım ve Gıda Bakanlığın’dan, tarım arazisi kullanımına dair beyanatların 31 Temmuz 2012 tarihine kadar
sunulması gerektiği bildirildi. 2012-2013 tarım yılına
ilişkin tarım arazisi kullanımına dair sözleşmeler hazırlanması üzere her arazi sahibinin mülkün bulunduğu
yere göre Belediye Tarım Dairesine bir beyanat formu
sunması gerekir. Bu formda arazilerin idare edilmesi
şekli ve sürdürülebilir kullanım biçimi belirtilmelidir.
Her hangi bir arazinin birden fazla sahipleri varsa,
sadece birinin bu formu sunması yeterlidir.
Gelecek tarım yılı için geçerli olan beyanat formunun
31 Temmuz 2012 tarihine kadar bizzat sahipleri veya
vekil kıldığı kişiler tarafından sunulması gerekir. Eğer
mülk sahipleri arazilerinin veya onların bir bölümünün
kullanılması için büyük arazi alanlarına dahil edilmesini
istemezlerse, bunu formda kesinlikle belirtmeliler.
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Mümin Dede 85 yaşında askere gidiyor
Bursa'da yaşayan
8 5 yaşındaki Mümin
Özer, askere gidiyor.
Bulgaristan'da yaşaması
nedeniyle Türkiye'de askere gidemeyen ve vicdanen rahatsız olan Özer,
yaptığı başvuru üzerine,
engelli vatandaşlarla bir
gün temsili askerlik yapacak.
85 yaşında Türkiye'de
askere gitmenin mutluluğunu yaşayan Mümin
Özer, yaptığı açıklamada,
1950'de Bulgaristan'dan
Türkiye'ye göç ettiğini,
Türk ordusunda askerlik
yapamamasının her zaman içinde bir ukde olarak kalmasından dolayı
bu yola başvurduğunu
dile getirdi.
H ayat ın d a 3 m u t l u
gün olduğunu belirten
Özer, ' ' Bunlardan birincisi Bulgaristan'dan
Türkiye'ye ayak bastığım

gün, ikincisi ise torunumu
komando olarak gördüğüm gün, üçüncüsü ise
benim askere kabul edildiğim gündür'' dedi.
Bulgaristan'da yaşadı ğ ı d ö n e m l e r d e ve
Almanya'da çalıştığı zamanlarda çok vatan hasreti çektiğini anlatan Özer,
bu durumun kendisine
vatanın ve al yıldızlı bayrağın ne kadar önemli bir
şey olduğunu öğrettiğini
söyledi. Askerlik yapmak
üzere başvurma hikayesini anlatan Mümin dede,
şunları kaydetti:
''Hastaneye gittiğimde
iki asker yanıma oturmak
için izin istedi. Ben de
onları buyur ettim. 'Siz
ne kadar şanslı insanlarsınız, bu vatana askerlik
yapıyorsunuz' dedim. Onlar da 'Amca sen askerlik
yapmadın mı?' diye sordular. Ben askerlik yaptı-

ğımı ama Bulgaristan'da
askerlik yaptığımı bu
yüzden şanssız olduğumu söyledim. Beni bugün
askere alsalar gideceğimi
söyledim. Askerlerden biri

benden telefon numaramı
istedi. Benim bu isteğimi
komutanına ileteceğini
söyledi. Komutan, benim
askerlik şubesine başvurmamı, engelli vatan-

Serbest güreşte Mustafa Faik ulusal şampiyon oldu

İsmail KÖSEÖMER

Minikler Ulusal Güreş
Şampiyonada güreşçilerimiz bir birincilik, iki
üçüncülük ve takım halinde dördüncülük elde etti.
30 kiloda Mustafa Faik
altın madalyanın sahibi
olurken 35 kiloda Faris
Faik ve 38 kiloda Turgut
Tasim tunçla yetindiler.
11-13 Mayıs tarihlerinde
yapılan müsabakalara rekor derecede katılım vardı. 47 kulüpten 287 minik
güreşçi toplam 11 sıklette
gerek bireyselde gerekse
de takım olarak Bulgaristan şampiyonu olmak
için minderde ter döktüler. Tırnova (V.Tırnovo)
iline bağlı Yukarı Rahova
(G.Orahovitsa) kentinde sona eren 11-13 Yaş
Grubu Minikler Serbest
Güreş Bulgaristan Bireysel ve Takım Şampiyonasında Göklemezler
(Stremtsi) Krepost Spor
Kulübü güreşçileri 1 altın
ve 2 tunç madalya alırken
takım halinde üçüncülüğü
kıl payı kaçırıp dördüncü
oldular.
Mart ayındaki kış şampiyonasında 30 kiloda
ulusal birinciliği elde
eden Mustafa Faik bu
sefer de rakiplerine hiç
fırsat vermedi ve bir kez
daha altının sahibi oldu.
20 güreşçinin katıldığı
sıklette tufan gibi esen
Mustafa rakiplerini adeta
minderden silip süpürdü.
Birincilik dahil toplam beş
güreş yapan Mustafa ilk

iki karşılamayı mutlak
üstünlükle, tuşla kazanırken, üçüncü karşılaşmada biraz afallar gibi oldu.
Kayacıklı (Dimitrovgrat)
güreşçi Stoyan Georgief
ile karşılaşan ve acaba
dedirttiren şampiyon güreşin ilk ayağını 2:2 berabere tamamladı (oyundan
2 puan aldığı için ilk ayak
Mustafa’nındı). Ancak diğer minderde başka bir
güreşçimizin müsabakası
tamamlanıp çalıştırıcı Aydın Rufat minder kenarındaki yerini alınca, odaklanmayı bir anlık bırakmış
görünümü veren Mustafa
ikinci ayağı 6:0 alarak yarı
finale çıktı. Burada da rakibi tuş olmaktan kurtulamadı ve geriye kaldı son
bir güreş daha. Burada 2
ay önce İslimiye’de (Sliven) yine birincilik karşılaşmasında yendiği rakibi
Dimitır Rangelof (Çerno-

morets Burgaz) vardı. Ve
seyirciler şampiyonanın
tuşla biten en kısa güreşine şahit oldu. Sadece
45 saniye sonra Mustafa
bir kez daha ulusal birinciliği bileğinin hakkıyla aldı.
Alınan diğer sonuçlar sonunda tunç madalyalar
Zlataritsalı Anatoli Gubakof ve Kayacık’lı Stoyan
Georgiev’e gittiler. Bu
sıkletteki diğer güreşçimiz
Serdar Ali sekizinci kaldı
ve takım sıralaması için
puan getirdi.
Göklemezler takımının
en yürekli güreşçisi Ramadan Ahmet’in anlaşılmaz ve sorumsuz bir
biçimde güreşi bırakması
sonunda (12 Mayıs günü
Karamanlı’da (Karamantsi) yapılan meydan güreşlerine kalatıldı!) 32 kiloda
temsilcimiz yoktu. 35 kiloda gözyaşı da vardı kan
da vardı, ancak en acısı

hakem baltası vardı. 2 ay
önce kış şampiyonasında
gümüş kazanan Faris bu
sefer tunçla yetindi!!! Yarı
final karşılaşmasında
Razgrat ili Işıklar (Samuil) Şampiyoni takımından
Turgay Fevzi ile karşılaştı.
Yumrukların, hakem baltalarının, sarı kartların,
dudak patlaması ve diş kırılmasının dahi olduğu bu
karşılaşmada güreşçimiz
gözyaşları ve acılar içerisinde tuşla yenildi. Sakatlanmış olmasına rağmen
hakemin karşılaşmayı
durdurup doktoru mindere almaması (bunu güreşçimiz tuş olduktan sonra
yaptı) az kalsın Faris’in
daha kötü sakatlanmasına neden oluyordu. Acaba, Faris’in diş doktoru
masraflarını kim karşılayacak? Bu sıklette birincilik için güreşecek sporcunun ev sahibi takımdan

daşlarla beraber bir günlüğüne askerlik yapabileceğimi söyledi. Ben de
hemen ertesi gün askerlik
şubesine başvurdum.''
Türkiye'de askerlik yaolması ve Aydın Hocanın
güreşçisinden çekindikleri apaçık ortadaydı! Karşılaşma sadece iki Türk
pehlivanın güreş becerileriyle sonuçlanmadı…
Birincilik müsabakasında
Lokomotif (G.Orahovitsa)
güreşçisi Galin Angelof Turgay Fevzi’yi yenip
altın madalyanın sahibi
oldu. Faris’le birlikte tunç
madalyanın diğer sahibi
Aşil (Petriç) takımından
Nikolay Dimitrof oldu.
Toplam 42 sporcunun
katıldığı 38 kiloda, kış
şampiyonasının gümüş
madalya sahibi aynı bir
önceki sıklette olduğu
gibi bir adım geri atarak
tunç madalya kazandı.
Kilosunda ülke çapında herkesi adeta soluk
aldırmadan yenen Turgut Tasim, bilinmez bir
biçimde kendisine ters
gelen Beroe Eski Zağralı
(St. Zagora) rakibi Mitko
Stoykov’a neredeyse hiç
güreş göstermeden yenildi. Oysa Turgut çeyrek
final karşılaşmalarında
ev sahibi takımından
Asan Kırnakov’u minder
hakeminin farklı gayreti
karşısında, küçük yaşına
rağmen güreşte görmek
istediğimiz oyunları ustalıkla uygulayıp rakibini
ezmişti. Gümüş İslimiyeli güreşçi İvan Ençev’in
olurken diğer tunç madalya da Kayacıklı Nikolay
Skenderov’un oldu.
42 kiloda Mert Ramadan 39 güreşçi arasında
yirminci olurken, 47 kiloda güreşen Süleyman
Hasan dokuzuncu oldu.
İyi müsabakalar çıkaran
Süleyman, yaptığı ağır
ve yorucu karşılaşmalar

pamadığı için kendisini
vicdanen rahatsız hissettiğini söyleyen Mümin
dede, ''Askere gidecek
gençlere tavsiyem, gururla bu bayrağa hizmet
etmeliler'' dedi.
Askerlik başvurusu kabul
edilen ve yarın Bursa'da
temsili olarak engelli vatandaşlarla askerlik yapacak olan Özer, Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde
düzenlenen asker eğlencesine katıldı.
Eline kına yakılan Mümin Dede, oğulları tarafından omuzlara alındı ve
''En büyük asker, bizim
asker'' nidalarıyla havaya
atılıp tutularak, gençlerin
hissettiği heyecanı yaşadı.
Programda oldukça duygulanan Mümin Özer, göz
yaşlarına hakim olamadı.
Kırcaali Haber

sonunda, kış aylarında
yetersiz vitamin beslenmemenin kurbanı oldu.
Üçüncülük için havuz
karşılaşmalarının son
müsabakasında dizlerinin şişmesi sonucu ve
yorgunluğun da etkisiyle
yenilgiden kurtulamadı.
Turnuvadan önce ilk üçe
girmelerine kesin gözüyle bakılan 35 kiloda güreşen, pehlivanlar soyundan
gelen ve güreş camiası
tarafından yeni yetenek
gözüyle bakılan Müjdat
Necdet yağmurlu havada
barfiks çekerken düşüp
kolunu kırmıştı. Yine salonda sakatlanan Özgür
Mustafa’nın da takımda
olmaması, takım sıralamasında üçüncülüğün kıl
payı kaçırılmasına sebep
oldu. Bir de buna 2010
yılındaki şampiyonada
gümüş kazanan Mustafa
Mustafa’nın da gerekçe
göstermeden takımdan
ayrılması Kale (Krepost)
takımının gücünü azalttı.
Şampiyonaya 6 pehlivanla katılan takımımız
takım sıralamasında 31
puanla dördüncü oldu.
Birinci 67 puanla Dimitrovgrat (Kayacık), ikinci
55 puanla ASK Sleven
(İslimiye) ve üçüncü sağdan soldan güreşçiler toplayıp da karma bir takım
kuran ve 33 puan alan
Stranca-2001 (Sredets)
takımı oldu.
Şampiyonan en teknik
sporcusu 47 kiloda ev
sahibi Lokomotif takımından Nikola Stoyanof olurken en üretken güreşçi de
32 kiloda SK Borba Aytos
(Aydos) takımından Aliş
Aliş oldu.
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KABAAĞAÇ CAMİİ İBADETE AÇILDI
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe’nin teşebbüsüyle Bursalı işadamı
Feridun Kahraman tarafından
yıkılmak üzereyken yaptırılan
Cebel bölgesindeki Kabaağaç
köyünün camii törenle ibadete
açıldı. Kabaağaç Camii’nin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin
yanı sıra Türkiye’nin Bulgaristan Büyükelçisi İsmail Aramaz,
TBMM Türkiye-Bulgaristan
Dostluk Grubu Başkanı ve AK
Parti Bursa Milletvekili Mustafa
Öztürk, işadamı Feridun Kahraman, AK Parti Bursa İl Başkanı
Sedat Yalçın, BAL-GÖÇ Başkanı Doç.Dr. Yüksel Özkan ve
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer katıldı.
Yıkılmak üzere olan Kabağaç Camii’nin restore edilmesi
kararının geçen yıl Bulgaristan ziyaretinde alındığını ve
Bursa’ya dönüşte İşadamı Feridun Kahraman’a finansman konusunu açtıklarını belirten Başkan Altepe, “Burada gerçekten
büyük bir fedakarlık oldu. İki
katlı bir binaydı ve bodrumu da
yoktu. Şimdi hepsi yapıldı. İhtiyacı giderecek şekilde şirin bir

cami oldu. Burada finansmanı
sağlayan Feridun Kahraman
kardeşimizin yanı sıra müteahhit firmanın da katkıları oldu.
Cebel Belediye Başkanımız da

hir Belediye Başkanı Recep
Altepe’ye açtıklarını ve caminin restore edilmesine yönelik
olumlu cevap aldıklarını belirten Ömer, “Başkanımız Recep

uğraştı. Emeği geçen herkese
şükranlarımı sunuyorum. Kabaağaç köyü Camii, bölgeye
hayırlı olsun” dedi.
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer de yaptığı konuşmada,
Kabaağaç Camii’nin bölgenin
tek mabedi olduğunu ve yıkılmak üzere olduğunu hatırlattı.
Geçen yıl Bulgaristan ziyaretinde konuyu Bursa Büyükşe-

Altepe’nin girişimleriyle, bölgede ikamet eden soydaşlarımızın ibadet için kilometrelerce
yol yaparak Cebel’e gelmesinin
önüne geçildi. Başta Başkan
Altepe olmak üzere İşadamı
Feridun Kahraman ve emeği
geçenlere, yaptıkları bu hayırdan dolayı halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Açılışta söz alan Feridun Kah-

raman ise aslen Cebelli olduğunu ve ailesinin yıllar önce
buradan göç ettiğini belirtti.
Cebel’i hiç unutmadıklarını,
buradaki soydaşların üzüntüleriyle üzüldüklerini ve sevinçleriyle sevindiklerini kaydeden
Kahraman, açılışı yapılan caminin hayırlara vesile olmasını
diledi.
TBMM Türkiye-Bulgaristan
Dostluk Grubu Başkanı ve AK
Parti Bursa Milletvekili Mustafa
Öztürk de camilerin Müslümanların nişanları ve Türk-İslam
medeniyetinin ortak alanları
olduğunu vurgulayarak, eseri

Kabaağaç köyüne kazandıranlara şükran duygularını iletti.
Başkan Altepe, Bulgaristan
temasları çerçevesinde Madan, Rudozem ve Çepintsi’deki
camileri de gezdi. İlk olarak
Madan’a geçen ve burada
bulunan 2 camiyi inceleyen
Başkan Altepe, daha sonra
Rudozem ve Çepintsi’ye uğradı. Çepintsi Camii’nde bulunan
ve Semerkand karakteriyle elle
yazılan Kur’an-ı Kerim’i inceleyen Başkan Altepe, caminin
eksiklikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kırcaali Haber

Ridino futbol takımı Cebel 19 Mayıs kupasını kazandı
19 Mayıs Cebel Günü ve 1989
yılı olaylarını anmak vesilesiyle
düzenlenen ve küçük kalelerde
oynanan futbol turnuvasını Taner Mehmetali kaptanlığındaki
Ridino /Yar Dere/ köyü takımı
kazandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan turnuvaya
bölgeden 18 takım katıldı.
Antrenör Mümün Ömer’in yetiştirdiği oyuncular, kupayı kazanma yolunda General Geşevo /Gölcük/ köyü takımına 3:0
ve Cebel Trakya semti takımı-

na da 6:2 skorla galip geldiler.
Final maçında Ridino takımı
Cebel Meçta semti futbol takımını penaltılarla 5:2 yendi.
Velikdençe /Ramadanlar/
köyü takımı üçüncü, Plazişte /Kayrak-Seydeli/ takımı da
dördüncü oldu. Ridino takımının forveti Bülent Ahmet, turnuvanın golcüsü ilan edildi ve
bireysel ödülü aldı.
Dereceye giren tüm takımlara Cebel Belediyesi tarafından sağlanan kupa ve para

ödülleri verildi. Ödüller, anma
töreninde konuk olan Hak ve
Özgürlükler Hareketi lideri Ahmet Doğan, Bursa Milletvekili
Mustafa Öztürk, T. C. Sofya
Büyükelçisi İsmail Aramaz ve
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer tarafından sunuldu.
Cebel Günü kutlaması münasebetiyle çok zengin spor
programları gerçekleştirildi.
Futboldan başka voleybol,
masa tenisi, satranç ve briç
turnuvaları düzenlendi.

Sezay Market - Çernooçene
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