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Sabır Taşı
Demokrasi iyi bir şeymiş bi-

zim ülkemizde. Artık 20 yıldır 
bazı kendini unutmuşlar, yasa, 
Anayasa tanımadan ağzına 
geleni konuşuyorlar. Hele de 
seçim önceleri, bazı parti lider-
leri kuzu kuzu durup dururken 
oy avına çıktıklarında adeta 
kuduzlaşıyorlar. Meydanlarda, 
basında ve TV konuşmalarında 
önceki başarısızlıklarını seçmen-
ler önünde “temize” çıkarırken ille 
de suçlu HÖH lideri Ahmed Doğan 
gösteriliyor. Onun yanı sıra Bul-
garistanda en büyük etnik azınlık 
olan Türkler. Bu etnik düşmanlığın 
başını aşırı sağcı ATAKA parti lideri 
Volen Siderov çekiyor. Zavallı Türk 
düşmanlığı ile  yatıp kalkıyor.

Ülkemiz 7 Haziran’da AP Millet-
vekillerini seçti. Seçim öncesinde 

partilerin propagandalarını dikkatle 
izledik. Her konuşan kendi tarafına 
oy çekmek amacıyla yağlı ballı 
konuştu. Aralarında birkaçları vardı 
ki, “Eski tas, eski hamam” dediler. 
Türk düşmanlığın başını çeken  
Siderov’tan başka kim olabil-
irdi?! Daha da ileri gidildi. Onun 
yandaşlarından biri /SKAT TV sa-
hibi/ her türlü sınırı aştı. Ekrandan, 
ruhsatlı silah taşıyan her Bulgar’ı 
ayaklanmaya davet etti. 

Yakın geçmişte, Kırcaali’nin 
Opılçentsi semti yakınlarında, 
zamanında terk edilmiş eski bir 
Bulgar mezarlığında birkaç mezara 
hakaret edilmişti. Bu fırsat, Siderov 
ve bir kısım yandaşını Kırcaali’ye 
getirdi. 

Eylem Belediye önünde dal-

HÖH Kırcaali Milletvekili            

                        Devamı sayfa 6.

Adayları ОТ ФОРМАЛНО ЧЛЕНСТВО КЪМ 
РЕАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС

Бюлетина № 4 
Купуването и продаването на изборни гласове се наказва от закона
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Başmüftü Mustafa HACI: Yönetim Müslümanlara Baskı Uyguluyor

Bulgaristan Türkiye'nin Balkanlar'a ve Avrupa'ya 
açılan kapısı. 1997 yılının Kasım ayında Bul-
garistan Müslümanlarının baş müftülüğüne 
seçilen Mustafa Hacı ile Müslümanların son 
durumlarını konuştuk.

- Hocam, Bulgaristan'da 1990'a kadar so-
syalist rejim hakimdi. Ancak doğu blokunun 
dağılmasıyla birlikte bu ülkedeki sosyalist 
rejim de çöktü biliyoruz. O zaman Müslü-
manlara yapılan baskılar da devam ediyor 
mu?

Müslüman Türkler üzerindeki resmi baskı ve 
zorla Bulgarlaştırma uygulamaları eskisi ka-
dar devam etmiyor. Genel hürriyetler yönün-
den geçmişe göre daha rahatız. Müslümanlara 
kendi baş müftülerini seçme hakkı tanındı. Ko-
münist rejimin hakim olduğu dönemde devlet 
Müslümanların başına genellikle dinle ilgisi ol-
mayan, içkiye düşkünlüğü yüzünden istihbarat-
tan atılan Nedim Gencev gibi birini getirmişti. 
Komünist rejim çökünce ilk baş müftülük seçi-
minde Fikri Salih, 1997'nin Kasım ayında yapılan 
seçimlerde de ben seçildim.

- Bulgaristan'ın toplum nüfusu ve ülkede-
ki Müslüman nüfus hakkında bilgi verir 
misiniz?

Sekiz milyona yakın bir nüfusa sahip olan bu 
ülkede halkın yaklaşık % 25'ini Müslümanlar 
oluşturuyor. Resmi istatistiklere göre 1 milyon 
300 bin Müslüman var. Ama gayri resmi kay-
naklara göre Müslümanların nüfusu 2 milyondan 
az değil. Şu anda 1250 civarında camimiz, 250 
civarında mescidimiz, 3 tane İmam-Hatip Lisem-
iz var. Bu okullardaki öğrencilerimizin sayısı 4 
bin civarında. Yüksek İslam Enstitüsü'nde de 
80 civarında öğrencimiz var. Aynı zamanda 
hafız yetiştirme kurslarımız var. Müslümanların 
çoğunluğunu Türkler oluşturuyor. Bunların yanı 
sıra Pomak, Makedon, Tatar ve Çingene asıllı 
Müslümanlar da var.

- Bulgar yönetimi müsLüman azınlığa ne 
gibi zorluklar çıkartıyor?

Sofya'da İslam Sitesi ve Kültür Merkezi yap-
mak istedik. Maalesef Sofya Belediyesi'nden izin 
alamadık. "Sofya'da Osmanlı'dan sonra hiçbir za-
man 2 cami olmamıştır. İkinci camiye müsaade 
etmiyoruz" dediler. Burgaz vilayetinde herhan-

gi bir cami yok. Orada cami inşaatı başlattık. 
Maalesef orada da cami inşaatını durdurdular. 
Başka yerlerde de cami için başvurduğumuzda 
müsaade etmiyorlar. Bunun yanında okullarda 
başörtüsü yasağını hortlattılar. Bazı yerlerde 
hocalarımızı kökten dinci damgasıyla sustur-
maya ve görev yapmalarını engelliyorlar. Bir 
yandan da Müslüman yoksul dindaşlarımız üz-
erinde misyonerlerin hrıstiyanlaştırma faaliyetleri 
sürüyor. Maddi yardım karşılığında İslamiyeti 
terk edip, Hrıstiyanlığa geçmelerini teklif ediyor-
lar. Broşürler ve kitaplar dağıtıyorlar. Konserler 
düzenliyorlar. Bizde tabi bunlara karşı kitapla, 
camiyle, vaazla durmaya çalışıyoruz. Şu ana 
kadar cami olmayan yerlerde cami yapmaya 
çalışıyoruz. Yaz Kur'an Kursları açmak istiyo-
ruz.

- Türkiye'den size yardım geliyor mu?

Allah razı olsun, Türkiye'den Diyanet Vakfı'ndan 
hoca geliyor. Kur'an-ı Kerim ve Elif-Ba cüzleri 
geliyor. 11 Eylül hadisesi yaşanana kadar Suudi 
Arabistan'dan da yardım geliyordu. 11 Eylül ha-
disesinden sonra yardım kesildi. Şimdi orada 
okumaları için öğrenci bile gönderemiyoruz.

10 YILDAN FAZLA BİR SÜREDİR EĞİTİM 
VERIYOR

- Mustafa Hacı bu makama nasıl geldi?

Bulgaristan'da komünist rejim öncesinde 
yetişmiş alimlerden ders alarak kendimi 
yetiştirmeye çalıştım. Kızıl rejimin çökmesinden 
sonra da Ürdün'e giderek Şeriat Fakültesi'nde 
eğitim gördüm. İlk kongrede kendisine baş 
müftülüğe aday olmam teklif edildi. Ancak ben 
biraz daha tahsil yapmak ve ilmi düzeyimi yük-
seltmek istediğimi bildirerek bunu kabul etmedim. 
Bulgaristan hükümeti her ne kadar baş müftülük 
makamını resmi olarak tanısa da Müslüman-
lara maddi bir desteği olmuyor. Dolayısıyla dini 
hizmetlerin tamamının Müslüman halkın maddi 
destekleriyle yürütülmesi gerekiyor. Ama Müslü-
man halkın ekonomik durumunun iyi olmaması 
bu hizmetlerin büyük ölçüde aksamasına yol 
açıyor.
Bulgaristan'da okullarda başörtüsü yasağını 

gündeme getirmesiyle tanınan Eğitim Bakanı 
Daniel Vılçev bu kez Yüksek İslam enstitiüsünü 
kapatacak girişimlerde bulundu. Sofyada 
eğitim veren Yüksek İslam Enstitüsü'nün yasal 
olmadığını savunarak Bulgar üniversitelerinin bu 
alana el atmasını istedi.
Geçen hafta Bulgar meclisinde konuyu gün-

deme getiren Eğitim bakanı, İslam eğitimi vere-
cek üniversitelere bakanlık bütçesinden para 
verileceğini açıkladı. Bu girişimin Sofya'daki yük-
sek İslam enstitüsünün kapatılması yönünde bir 
adım olarak değerlendiriliyor. Sofyada bulunan 
ülkenin tek İslam ensitütüsü olan Yüksek İslam 
Ensititüsü'nün statüsünü tartışmalı bulan Bakan 
Vılçev, aynı zamanda Bulgar üniversitelerinin 
devreye girmesini teşvik ederek enstitüyü kap-
atma girişimine zemin hazırladığı bildirildi. Bakan 
İslam fakültesi açacak üniversitelere bakanlık 
bütçesinden 500 bin leva yardım yapılacağını 
açıkladı.
Üniversite düzeyinde İslami ilimlerin öğretildiği 

Sofya Yüksek İslam enstitüsü 10 yıldan fazla 
bir süredir eğitim veriyor. Bulgarca ve Türkçe 
olarak ders veren enstitü Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından destekleniyor. 80 kadar öğrencinin 

eğitim gördüğü enstitünün kapatılmasına yöne-
lik beyanatlarıyla dikkat çeken eğitim bakanı, 
din eğitiminin tarihçilere bırakılması gerektiğini 
savunuyor.
Bulgar Kilisesesi'yle de arası açık olan Dan-

iel Vılçev başörtüsü yasağını gündeme getire-
rek ülkedeki Müslümanların tepkisini çekmişti... 
Bakanın bu girişimi sonuçlanırsa islami ilimlerin 
seküler tarzda öğretilerek, Bulgaristan'daki 
müslümanların taleplerine yabancı bir din 
anlayışı hedefleniyor.

BULGARİSTAN'DA RAMAZAN

Bulgaristan Başmüftüsü Hacı Mustafa Aliş, 
yaklaşık 8 milyon nüfuslu ülkede 1 milyonun 
üzerinde Türk'ün yaşadığını belirterek, ülkede 
1000 civarında cami, 200'ün üzerinde de mescit 
bulunduğunu bildirdi. Ülkenin kuzey kesiminde 
özellikle Kırcaali ve Burgaz'da Türklerin yoğun 
yaşadığını belirten Aliş, buralarda ramazanın 
aynen Türkiye'deki gibi sevinç ve coşku içerisinde 
yaşandığını kaydetti. Aliş, şöyle konuştu: ''Daha 
önce uzun yıllar, Bulgaristan Müslümanları ko-
münist rejim altında kaldıkları için dinden uzak 
kaldılar, dini pek öğrenemediler, ama komünizmin 
çökmesinin ardından özellikle son yıllarda dine 
önemli teveccüh var. Geçen yıla göre de özel-
likle gençler arasında oruç tutanların ve namaz 
kılanların sayısının arttığını görüyoruz'' dedi. Öte 
yandan, başkent Sofya'da sadece Banyobaşı 
Camii ibadete açık bulunuyor. 1566-1567 yılında 
Kadı Seyfullah tarafından yaptırılan, Osmanlı mi-
marisinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan 
Sofya'nın merkezindeki Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık ve Meclis binasına yaklaşık 100 
metre uzaklıktaki camide, günde 5 vakit ezan 
okunuyor ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 
Müslümanlar rahat bir şekilde ibadetlerini yerine 
getiriyorlar. Akşamları kılınan teravih namazına 
ise kadınların yoğun ilgi göstermesi dikkat çe-
kiyor.

BURGAZ'DA CAMİ YAPIMI DA DURDU-
RULDU

Ülkenin Karadeniz sahilinde bulunan Bur-
gaz kentinin "Meden Rudnik" semtinde "kaçak 
olduğu" gerekçesiyle geçen yıl yıkılan caminin 
yerine yeni cami yapılmayacağı açıklandı. Beledi-
ye meclisinde oy çoğunluğuna sahip GERB 
partisi grup başkanı Diyana Yordanova'nın parti 
adına hazırladığı ve yeni cami inşaatını yasak-
layan karar tasarısının oylamada kabul edildiği 
bildirildi. Karardan memnuniyet duyduğunu be-
lirten Yordanova, "Partimiz kentte huzur ve süku-
net istemektedir. Cami yapım kararı, yaklaşan 
genel seçimlerden önce gereksiz bir etnik 
düşmanlığa ve spekülasyonlara neden oluyordu" 
diye konuştu.
                        Röportaj: Selami Çalışkan

Türkiye'de yayınlanan Milli Gazete'de Başmüftü Mustafa Hacı ile yapılmış bir mülakat yayınlandı. Okurlarımıza sunuyoruz.

Mustafa HACI
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Yaz Yağmuru
Bir yağmur damlası düştü Mergül’ün eline, 

ama o bunu hissetmedi bile. Derin hayallere, 
erişilmezlere dalmıştı. Günlerdir böyleydi. Dinçer’i 
ilk gördüğünden beri. Günler önce hastanede, 
kalp uzmanının odası önünde beklerken, “Sen 
nerden, ben nerden?” derken tanışmışlardı. Ve 
oymuş. Onun konuşması etkileyici, heyecan ver-
iciydi.   Evli ve çocukları olmasına rağmen aşık 
olmuştu ona. Şimdi ise hem bir duygu fırtınası, 
hem de korku dolu gönlü ona arkadaşlık ediyordu. 
Sanki hayat birden bire durdu, kendine bile itiraf 
etmekten korktuğu duyguları tanıyınca. Aslında 
kocasını çok seviyordu. Severek, anlaşarak 
evlenmişlerdi.  Ama şimdi yaşadığı duygular, 
heyecan, kıpırtı sanki o zaman yoktu. Ve şimdi 
bu duyguları tatmak, yaşamak, yaşatmak onu 
güçlendiriyor, güven veriyordu. 

Hastanedeyken sadece konuşmakla yetindiler, 
telefon numaralarını da birbirine verdiler…

Bir gün, aklından onu aramak geçti. Sadece 
sesini duyup kapatacaktı. Konuşmayacaktı. 
Aradı.

Konuşmadan olamadı. Dinçer’in “Alo” demesi, 
Mergül’ün kalbinin daha da hızlı çarpmasına 
neden oldu. Uzunca konuştular. Böyle de 
başladı onların sırrı. Tatlı konuşmalar, gizli 
gizli buluşmalar yıllarca sürdü.  Hiç bir şeye 
aldırmadan, eşlerini, çocuklarını yalandırarak 
bu hatayı devam ettirdiler. 

Mergül, bu kendince “aşk” sandığı yalandan 
da hiç utanmadı. Sanki gözleri körelmiş yaptığı 

nankörlüğü göremiyor, görmek istemiyordu belki.  
Zavallı kocası ise, onu eskiden daha da fazla 
seviyor, gözünün içine bakıyordu.

  Bir sıcak Eylül akşamı ailecek yemek yerken 
bahçede, Mergül yere yığılıp düştü. Hemen acile 
kaldırdılar. Muayene falan derken, akciğer kan-
seri teşhisi konuldu. Acıdan kocası yıkıldı. Ne 
yapacaktı onsuz? Mergül ise gözlerini duvara 
dikmiş, öylece boş boş bakıyordu. Bir an için ol-
sun bunun bir ceza olduğu düşüncesi aklından 
ok gibi geçti. Dinçer’i telefonla aradı. Gelmesini 
istedi, kocasına her şeyi anlatacağını cesurca 
haykırdı. Ve gerçekten de anlattı. Her şeyi birer bi-
rer, o telefon konuşmalarını, gizli gizli buluştukları 
o küçük daireyi, hissettiği duyguları… 

Utandı, eşinin gözüne bakamadı. Çünkü, o 
gözlerle bakılmayı hak etmediğini çok geç de 
olsa anladı. Kocası şoktaydı. Bu o sevdiği kadın 
mıydı? Onun için canını vermeye hazır olan, 

gece gündüz çalışıp, didinen kadın gerçekten 
bu muydu? Aldatıldığına mı yansın, karısının 
hastalığına mı üzülsün, anlamak çok zordu o 
an. İlk defa bir tokat attı karısına. Konuşmak is-
tiyordu, cevaplar arıyordu ama dili düğümlendi, 
konuşamadı. Sustu, sustu, sadece sustu…

Mergül o gece hiç uyuyamadı. Dinçer’i bekledi. 
Gelmedi, sonraki günlerde de gelmedi, aramadı 
da. Bir yaz yağmuru gibi aniden başlayan bu 
ilişki, öyle de bitti. 

Korkunç bir canavarla mücadele etmek 
zorundaydı Mergül. Aşık olduğu adam yoktu 
yanında, ama kocası ve çocukları onu bir an için 
yalnız bırakmıyorlardı. Kocası, o geceden sonra 
hiç onunla konuşmadı. Çocuklara da bir şey de-
medi. Annelerini kötü bildirmedi onlara. Mergül 
de, kocasının yüzüne bakamıyordu; utanıyordu, 
suçluydu, günahkârdı. Bütün bunları kabulleni-
yordu. Ancak her şey için çok geçti. Hayata sıkı 
sıkı tutunmak istese de, ömür kandili çoktan sön-
meye başlamıştı.

Mergül, bir gece bütün cesaretini topladı ve 
hastalığı boyunca başucundan ayrılmayan 
kocasından af diledi, ne kadar pişman olduğunu, 
utandığını, ağlaya ağlaya defalarca söyledi. 
Kocası sandalyesini yatağın yanına çekti. Bir 
elini karısının alnına koydu, diğeriyle elini tut-
tu. Uzun süre konuşmadılar, sadece bakışıp 
ağladılar. Çok geçmeden Mergül ağlamayı kes-
ti, sustu. Mavi gözleri öylece açık ve sulu kaldı, 
elini de bırakıverdi. Gitti, dönüşü olmayan yere, 
pişmanlıklarını da alıp götürdü. Ama mutluydu, 
ölürken yalnız değildi, elini tutan sıcak bir el, 
gözüne bakan sevgi dolu iki göz, çocuklarını 
emanet edebileceği gerçek bir insanı vardı…

                       Şefika ÇOBAN  - Kırcaali                                                                                                                                 

      - Öykü -

                                * * *
Sabahla başlayan bir şarkının son sözleri bunlar;
Bir şarkının, çağlarca söylenmiş.
Susuyor artık yavaş yavaş ney, diniyor utlar
Aydın sabahlara şafakla bilinmez başka neler 
indi,
Yıllarca coşan arzular, duygular, doğan umutlar.
Bu lüzumsuz şarkının son nefesi şimdi…

Dağılmış orkestra: Ne keman, ne kanun, ne 
tambur…
Öt, ey ney, bir nefes daha; vur ey koca davul, bir 
daha vur!
Belki bestene aşina bir gönül daha çıkar da
Belki bu son şarkıyı son nefese dek söyleyen 
olur.

Savaşlara övgü şarkıları söyledik yıllar yılı biz 
de.
Vatan dedik, anne dedik, yar dedik gürbüz gür 
sesimizle.
Övdük yeşilini toprağın, denizlerin, semanın 
mavisini,
Sen, ey mutlu nesil, gel, gel de bir daha söyle,
Bu gelen günler ayrılık günü müdür ki, böyle
Size adamış İsmail bu söz semaisini?

                           * * *             
Şair olmadıysak da
Şiirler karaladık karınca kaderince
Ve anladık mesleğin müşkül oluşunu.
Anladık şairin haykırışını, susuşunu.
Eller uyurken sen uyanacaksın; 
Vicdanlar susarken sen haykıracaksın.
Uyandıracaksın insanları birin birin.
Başkaca yalan
Büyük laflar etmiş olması şairin. 

İsmail A. ÇAVUŞ 

Bizim Kırcaali

Bizim Kırcaali mi dedin
Sen onu
Bir güneş doğarken gör sabahları
Nazlı nazlı
                kibar kibar
Al duvaklı bir gelin gibi
Süzülür de süzülür 
                   Arda kıyılarında.
 Bizim Kırcaali mi dedin
Arda'nın pırıl pırıl sularında
Yıkamış saçlarını
Güneşli sokaklarında
Şen şakrak
Seve sevile gezer köylü kızları.
Bizim Kırcaali mi dedin
Beyaz güvercinler uçuşur semalarında
Haber getirir her biri İstanbul'dan
 Yeşil Bursa'dan,
                  Akdenizin İzmir'inden
O güzelim insanlarından.
Bizim Kırcaali mi dedin
Sen onu 
Bir güneş batarken gör akşamları
İmrenirsin,
Kıskancından onu sevemezsin...
Rodopların incisi Kırcaali
Seni başkasına yar edemeyiz
Sen
Ezelden bizimsin.                 

   Hilmi F. Karagöz
      ARAMIZDAKİ DÜNYA

Gelirken
Seninle bir de dünya geliyor
Bir dünya ki,
Mevsimleri her bahar
Dalga dalga çiçekli…
Giderken
Yarım kalan şarkılarıyla
Getirdiğin kuşlar da uçup gidiyor
Koklayamadığım çiçeklerin
                                    ahenginde.
Bir dünya ortamızda kalıyor
Ne senin olabildiği
                     ne de benim…
                                                       

               K E N D İ M E

Elli yedinci sabahımızda
Hiç sevmediğim ayna karşısında
Biraz çokça durduk.
Kimi konuştuk,

                           kimi sustuk.
Bu aynada biz
Kırarmış sakalımızla yürütülen
Savaşın ön saflarında
Galiba çoğu yutkunduk.
Doğrusu,
Aynada iki abide
Birbirimize baka baka
                              yas tuttuk.

  Durhan ALİ
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РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДПС
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ ЗА 41-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     (5 юли 2009 г.)
ОТ ФОРМАЛНО ЧЛЕНСТВО КЪМ РЕАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС
ДПС се явява на изборите за 41-о 

НС от позиция на партия, която има 
конкретен принос за реализирането на 
стратегическите цели на българската 
държава през целия 20-годишен 
период от началото на демократичните 
промени. През последните 8 години 
ДПС е пряк участник в управлението 
на страната като коалиционен партньор 
на НДСВ (2001-2005) и на БСП и НДСВ 
(2005-2009). По време на първия мандат 
страната стана член на НАТО, а през 
втория - на Европейския съюз. 

 ДПС превърна в принцип на правене 
на политика примата на националния 
и н те р е с  н а д  т я с н о п а р т и й н и те 
интереси и има неоспорима заслуга за 
утвърждаването на коалиционността 
като водещ управленски модел. 
Движението за права и свободи 
непрестанно изразява в действие 
коалиционна коректност и генерира 
стабилност, които са в основата на не 
само пълните, но и успешни управленски 
мандати с нейно участие. С особена 
сила тази оценка важи за мандата 
на настоящето правителство, чийто 
носител е ДПС. Като мандатоносител 
ДПС прочете вярно вота на българските 
гра ж дани и намери правилния 
политически превод, изразен като 
конфигурация на правителство от три 
партии. Тежестта на реформите, които 
предстоеше да бъдат проведени, не 
бе във възможностите само на една 
политическа сила.

По пътя на своята европейска 
интеграция и в годините на членството 
в Съюза България постигна значими 
резултати. За съжаление обаче на 
третата година от това членство 
българските граждани все още не са 
го усетили като реален процес, който 
да се материализира в съизмеримост 
на доходи и стандарт на живот със 
средните стойности на ЕС. 

Реалната интеграция не завършва с 

формалния акт на присъединяването, 
а е продължителен процес, който ще 
ангажира още няколко правителства 
на РБългария. Затова според ДПС 
актуализираната стратегическа цел 
на българската държава следва да 
бъде практическото осигуряване на 
формалното членство като реално. 

Ре а л н ото  ч л е н с т в о  о з н ач а в а 
пълноценно интегриране във всички 
структури на ЕС и ефективна защита 
на националните интереси. РБългария 
трябва да се възползва от всички 
възможности, които предоставя 
членството в ЕС – от усвояване на 
еврофондовете до пълноценно участие 
в процеса на вземане на решенията. 
Националният интерес ще е защитен, 
ако всеки български гражданин се 
почувства по европейски сигурен за 
живота и доходите си.

 В условия на безпрецедентна по своя 
мащаб и дълбочина световна финансова 
и икономическа криза Р. България може 
да постигне тази стратегическа цел 
чрез пълна мобилизация на духовния 
и материален потенциал на нацията. 
Следващото българско правителство 
е длъжно да изпълни програма за 
постигане на реална интеграция, 
която да е осигурена с консенсус или 
поне с достатъчно широко съгласие. 
Това предполага приемствеността и 
изключва самоцелната деструкция и 
реваншизма.  

Икономическата и финансова политика 
на правителството, което ще управлява 
страната след парламентарните избори 
през юли 2009 година, трябва да бъде 
подчинена на две фундаментални 
национална цели в условията на реално 
членство на България в ЕС.

- Минимизиране на икономическите, 
социалните и политическите последици 
от глобалната икономическа и 
финансова криза.

 - Осигуряване на необходимите 

икономически и социални условия за 
бързо възстановяване на икономиката 
след кризата, като се трансформират 
неизбежните негативни последствия в 
предимство за бъдещо развитие.

 Световната криза има специфични 
проявления в отделните страни и 
региони, които се пречупват през 
конкретните икономически и социални 
условия. Това налага универсалните 
класически антикризисни мерки да 
бъдат адаптирани и конкретизирани 
към тези условия. 

   На 1 януари 2007 г. бе постигнато 
формалното членство на България в 
ЕС. Но членството не е еднократен акт, 
а непрекъснат процес на пълноценно 
интегриране. ДПС изразява своята 
убеденост, че този процес не би бил 
успешен без социалната проективност 
на вътрешния интегритет. Пълноценната 
интеграция във всички структури на ЕС 
е непостижима в условия на вътрешна 
дезинтеграция на българското общество. 
Тази принципна теза придобива 
особена актуалност в условия на 
световна икономическа криза, чийто 
изход предполага обединени усилия и 
консенсусни решения. Политическият 
еквивалент на това е широкото 
коалиционно управление, чийто 
формат следва да покрие очакванията 
на българските граждани, изразени 
във вота на 5 юли 2009 г. Изключени 
са както крайният национализъм, така и 
идеите за реставриране на рецидиви от 
тоталитарното минало, които генерират 
социално напрежение.

ДПС ще се противопостави на всички 
прояви на краен национализъм като 
противоречащи на националния 
интерес.

ДПС ще се противопостави на 
всички опити за реставриране на 
възродителния процес, независимо 
за целите или за методите му става 
въпрос. За ДПС, надяваме се и за 

останалите партии, които се определят 
като демократични, и за цялото 
гражданско общество отношението към 
възродителния процес е фундаментален 
критерий за демократичната култура на 
политическия субект. Непокриването на 
този критерий изключва чиито и да са 
претенции за власт. 

 ДПС съзнава устойчивостта на някои 
тоталитарни рецидиви и разгръща 
политическата си зрялост в ангажиране 
на ресурсите на новата генерация 
млади политици, включително и като 
естествен филтър срещу тези рецидиви. 
За ДПС младежите не са адресат, или 
обект на политиката, а активни нейни 
субекти. Ние не провеждаме политика 
спрямо младежите, а провеждаме 
политика с прякото им участие. ДПС 
е единствената партия с осмислена 
концепция за това. Не случайно 
младежката структура на ДПС е 
най-многочислената и най-силната 
либерална младежка организация в 
ЕС. 

Превенцията на национализма 
се съдържа във функционалната 
парадигма на етническия модел, който се 
основава на баланса между принципите 
на идентичността и интеграцията в 
демократичното гражданско общество. 
Този баланс може да бъде константно 
осигурен само ако имаме разбиране 
за модела не като еднократен акт, 
а като непрестанно функциониране 
чрез политики за осигуряване на 
равни възможности и недопускане 
на дискриминация. От съществено 
значение е укрепването на гражданския 
сектор. Необходима е актуализирана 
концепция за толерантността, което 
е условие за постигане на траен и 
невъзвратим интегритет в българското 
общество и оттам - на България във 
всички структури на ЕС. 

                                    ДПС 

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ’NİN 41. MİLLET MECLİSİ İÇİN
5 TEMMUZ  SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HARAKETİ’NİN  SEÇİMLERE KATILIMINA AİT
PROĞRAMSAL DEKLARASYONUN ÖZETİ

AVRUPA BİRLİĞİNE FORMALİTE ÜYELİKTEN REEL ENTEGRASYONA DOĞRU GEÇİŞ

HÖH, 41. Millet Meclisi seçimlerine, ül-
kemizde demokratik reformların tam 20 
yıllık süresinin daha başından beri, Bul-
garistan devletinin stratejik hedeflerini 
gerçekleştirmede somut katkısı bulunan 
bir parti olarak katılmaktadır. Son 8 yıldır 
HÖH, baştan NDSV (2001-2005)’nin koali-
syon partneri, daha sonra da BSP ve NDSV 
(2005-2009) koalisyonun partneri olarak ül-
kenin yönetim sürecine katılımcı olmuştur. 
Birinci yönetim süresinde ülkemiz Kuzey 
Atlantik Paktı ( NATO)’na üye olmuştur, ik-
inci yönetim döneminde ise Avrupa Birliğine 
üye olmuştur.

 HÖH, siyaset yapmada (oluşturmada), 
ülkenin milli çıkarlarını (yararlarını)  parti 
yararlarından üstün tutmayı bir ilkeye 
dönüştürmüştür ve koalisyonluğun öncü bir 
model olarak tasdiklenmesinde tartışılmaz 
katkısı bulunmaktadır. Hak ve Özgürlükler 
Hareketi koalisyon dürüstlüğünü kendi 
çalışmalarında (hareketinde) sürekli if-
ade etmiştir ve kendisinin katılımıyla 
gerçekleştirilen tam yönetim süresinin 
olduğu gibi başarılı yönetimin de temelinde 
yatan istikrarı korumuştur. Bu değerin, 
Anayasaya göre HÖH’nin sayılan şu andaki 
çalışan hükümetin yönetim süresi için özel 

olarak şümulü vardır. Hükümet kurma 
hakkını kazanan bir güç olarak HÖH, Bul-
garistan seçmenlerinin oylarını çok doğru 
okuyabildi ve üç partiden oluşan hükümetin 
konfigürasyonu olarak ifade edilen doğru si-
yasi çevirisini bulabildi. Gerçekleştirilmesini 
bekleyen reformların ağırlığını sadece bir 
partinin taşıması imkansızdı. 

Avrupa’ya Entegrasyon yolunda ve Avru-
pa Birliği’ne üyeliği yıllarında Bulgaristan 
epeyce başarılar elde etti. Maalesef 
üyeliğinin üçüncü yılında Bulgaristan 
vatandaşları bunu henüz, Avrupa Birliği’nin 
ortalama değerleri oranında vatandaşların 
gelirleri ve hayat seviyesinin maddileştirilen 
reel bir süreci olarak hissetmediler.

Reel entegrasyon formel olarak Avrupa 
Birliğine dahil edilme ile sona ermez, 
uzun süreli bir süreçtir ve Bulgaristan 
Cumhur iyet i ’n in birkaç hükümet ini 
angaje(ciddi şekilde meşgul) edecek-
tir. Dolayısıyla HÖH’ne göre Bulgaristan 
devletinin güncelleşmiş stratejik hedefi, 
formel üyeliğin reel olarak pratik hayatta 
gerçekleşmesini sağlamak olmasıdır. 
Reel üyelik, Avrupa Bir l iği ’nin tüm 
kuruluşlarına tamamiyle entegre olmak ve 
milli çıkarların fiili savunulması demektir. 

Bulgaristan Cumhuriyeti, avro fonlarının 
kullanılmasından, kararların alınması 
sürecine tam olarak katılmaya dek, 
AB’ne üyeliğin sağladığı tüm imkanlardan 
faydalanmalıdır. Bulgaristan vatandaşı 
hayatı ve gelirleri için Avrupa tarzında 
kendisini emin hissederse, o zaman ulusal 
çıkarlar da savunulmuş sayılır.

  Ölçüleri ve derinliği açısından emsal-
siz olan dünya finansal ve ekonomik krizi 
koşullarında Bulgaristan Cumhuriyeti kendi 
stratejik hedefine, ulusun maddi ve man-
evi potansiyelini seferber ederek ulaşabilir. 
Dolayısıyla, Bulgaristan hükümeti, uzlaşma 
veya hiç olmazsa geniş çapta yeterli mu-
vafakat (sözbirliği) ile sağlanan reel ente-
grasyona ulaşma programını icra etmeye 
mecburdur. Bu da intikali tahmin eder 
ve gelişigüzel yapılan destruksiyonu ve 
rövanşizmi istisna eder, kovar.

Temmuz 2009 seçimlerinden sonra ül-
keyi yönetecek olan hükümetin ekono-
mik ve finansman politikası,  Bulgaristan 
Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne reel 
üyeliği koşullarında, iki temelli ulusal 
hedeflere dayanmalıdır, tabi kalmalıdır.

- Global ekonomik ve finansal krizin-
den alınan ekonomik, sosyal ve siyasal 

sonuçları minimize etmek.
- Kaçınılmaz negatif sonuçları daha son-

raki gelişim için bir üstünlük olarak transfor-
masyon ederek, krizden sonra ülke ekono-
misini hızla kalkındırmak için gerekli ekono-
mik ve sosyal koşulların sağlanması.

Dünya krizinin, ayrı ayrı ülkelerde ve 
bölgelerde hususi belirtileri bulunmaktadır 
ki, onlar da somut ekonomi ve sosyal 
koşullardan kaynaklanır. Bu da üniversal 
klasik anti kriz tedbirlerinin bu koşullara 
somutlaştırılmaları ve adapte edilmelerini 
gerektirir.

1 Ocak 2007 tarihinde Bulgaristan’ın Avru-
pa Birliği’ne formel üyeliği gerçekleşmiştir. 
Fakat bu o kadar basit bir eylem değildir, 
bilakis tam olarak entegreye dek devam 
eden süreksiz bir süreçtir. HÖH bu süre-
cin iç bütünlüğünün sosyal proeksiyonu 
dışında başarılı olamaz kanısını ifade 
eder. Avrupa Birliği’nin tüm kuruluşlarında 
tam entegrasyon Bulgaristan toplumu-
nun içten parçalanması koşullarında 
gerçekleşemez. Bu prensipsel tez, dünya 
ekonomik krizi koşullarında çok özel bir 
güncellik kazanmıştır. Ondan (krizden) 

                  Devamı sayfa 8’de
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Kırcaali Milletvekili Adaylarımızı Tanıyalım

Lütvi MESTAN Remzi OSMAN

Hasan AZİS Necmi ALİ

Sebihan MEHMED Ünal TASİM

Gürsel EMİN Saliha EMİN

Ремзи Осман – роден на 12 февруари 
1964 г. Завършил е право. Адвокат в Софийска 
адвокатска колегия. Хоноруван преподавател 
по общинско право. Заместник председател 
на Парламентарната група на ДПС, член 
на Централното оперативно бюро на ДПС.  
Депутат във Великото народно събрание, 
в 36-то, 37-то, 38-то, 39-то и 40-то Народно 
събрание.Председател на парламентарната 
Комисия по местно с амоуправление, 
регионална политика и благоустройство. Зам.
Председател на Делегацията в Асамблеята на 
Западноевропейския съюз.

Лютви Местан - роден на 24 декември 
1960 г. Завършил българска филология 
и право. Депутат в 38-то, 39-то и 40-то 
Народно събрание. Зам.-председател  
на ДПС и заместник председател на 
Парламентарната група на ДПС. Председател 
на парламентарната Комисия по образование 
и наука. Заместник председател на 
Делегация в Парламентарната асамблея на 
Организацията за сигурност и сътрудничество 
в Европа.

Неджми Али – роден на 16 юли 1972 
г.   Магистър по икономика. Бил е заместник 
министър на отбраната в предишното 
правителство.  Един от първите наблюдатели 
в Европейския парламент, както и един от 
първите членове на Европейския парламент 
.  Депутат в 40-то Народно събрание

Юнал Тасим – роден на 22 май 1962 г. 
Има две висши образования. Завършил Висш 
химико-технологичен институт-София, магистър 
инженер-химик и Стопанска академия “Димитър 
Ценов”-Свищов с квалификация магистър по 
икономика. Работил е като началник-цех в 
Обувен завод”Хан Крум”- Крумовград, управител 
на търговски дружества и депутат в 39-то и 
40-то Народно събрание. Бил е заместник-
председател на Комисията по икономическа 
политика и Комисията по земеделие и гори. 
Беше председател на подкомисията по 
приватизационен контрол.

Салиха Емин  - родена на 11 май 
1976 г.  Завършила е журналистика и 
международни икономически отношения 
в Анкарския университет и Публична 
администрация в Университет за национално 
и световно стопанство-София. Работила е като 
парламентарен секретар на Министерство на 
земеделието и горите, в момента е началник 
на кабинета на министъра на земеделието 
и храните. От 2003 до 2006 година е била 
председател на Младежкото ДПС. Семейна с 
едно дете.

Гюрсел Емин – роден на 19 юни 1967 
г. Завършил Висш институт по хранителна 
и вкусова промишленост в гр.Пловдив.
Инженер технолог по технология на тютюна 
и тютюневите изделия. Работил е в тютюнев 
комбинат “Родопи” -Пловдив, ”Кърджали-
Булгартабак” АД, Общинска администрация-
Ардино, председател на Общински съвет – 
Ардино. От 2005 г. е изпълнителен директор 
на Фонд ”Тютюн”. 

Себихан Мехмед – родена на 10 
април 1958 г. Завършила е Математика 
в Пловдивския университет “Паисий 
Хилендарски”. Работила е като учител, 
специалист ”Училища” в Общинска 
администрация - Крумовград, от 1992 
до 2003 г. е била секретар на община 
Крумовград. Втори мандат е кмет на община 
Крумовград. 

Хасан Азис – роден на 16 април 1969 
година. Строителен инженер и икономист. 
Завършил Университет за архитектура, 
строителство и геодезия и Университет за 
национално и световно стопанство. Бил е 
заместник областен управител на област 
Кърджали, втори мандат кмет на община 
Кърджали.Заместник председател на областния 
съвет на ДПС, член на Централния съвет на 
ДПС. Заместник председател на Управителния 
съвет на Националното сдружение на общините 
в България, делегат на Националното сдружение 
в Комитета на регионите на Европейския съюз. 

GÜRSEL EMİN  9 Haziran 1967 doğumlu. Plovdiv’de Gıda Mamulleri 
Yüksek Enstitüsü mezunu. Tütün ve tütün mamulleri mühendisi. Plovdiv ve 
Kırcaali tütün şirketlerinde, Ardino belediyesinde çalıştı. Ardino Belediye 
Meclisi başkanlığını yaptı. 2005 yılından bu yana Tütün fonu müdürüdür.

SALİHA EMİN 11 Mayıs 1976 doğumlu.  Ankara Üniversitesi’nin Gazetecilik 
ve Uluslararası Ekonomi ilişkiler fakülteleri ve Sofya Ulusal ve milletlerarası 
kamu yönetimi Üniversitesi mezunu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Parlamenter 
sekreterliğini yaptı. Halen Tarım ve Orman Bakanı kabine şefidir. 2003 yılından 
2006 yılına kadar Hak ve Özgürlükler Hareketi gençlik kolu başkanıydı. Evli ve 
bir çocuk sahibidir.

ÜNAL TASİM 22 Mayıs 1962 doğumlu. İki yüksek tahsil sahibi. Sofya  Yüksek 
Kimya Teknoloji Enstitüsü mezunu, Kimya mühendisi. Sviştov “ Dimitır Senev“ 
İşletme Akademisi’nden Ekonomi Masteri. “Han Krum“ ayakkabı fabrikasında 
bölüm müdürlüğü yapmış, Ticari şirket yöneticisi.  39 ve 40. Halk Meclisinde 
Milletvekili. Halk Meclisinde Ekonomi Politika , Tarım ve Orman komisyonlarında 
Başkan yardımcılığı, Özelleştirme komisyonu teftiş komisyonu Başkanlığını 
yapmıştır.

SEBİHAN MEHMED 10 Nisan 1958 doğumlu. Plovdiv “Paisiy Hilendarski” 
Üniversitesinin Matematik bölümü mezunu. Öğretmenlik ve Krumovgrad 
Belediye’sinde eğitim uzmanlığı görevinde bulundu. 1992’den 2003’e kadar 
Krumovgrad Belediye Sekreteri ve halen ikinci dönem Krumovgrad Belediye 
Başkanı.

HASAN AZİS 16 Nisan 1969 doğumlu. İnşaat mühendisi. Mimarlık, inşaat 
ve jeodezi üniversitesi mezunu. Daha sonra da ulusal ve küresel işletmecilik 
üniversitesinden mezun oldu. Kırcaai Vali Yardımcısı görevinde bulundu ve 
halen ikinci dönem Kırcaali Belediye Başkanı. Hak ve Özgürlükler Hareketi 
İl Başkan Yardımcısı. HÖH Merkez Kurulu üyesi. Bulgaristan Belediyeleri 
ulusal topluluğu yönetim kurulu başkan yardımcısı. Avrupa bölgesel gelişme 
komitesinde ulusal toplum delegesi.

NECMİ ALİ 16 Temmuz 1972 doğumlu. Ekonomi Masteri. Geçen 
dönemde Savunma Bakan Yardımcılığı yaptı. Avrupa parlamento 
gözlemcisi ve ilk üyelerinden biri. 40 Halk Meclisinde Milletvekili.

LÜTVİ MESTAN  24 Aralık 1960 doğumlu. Bulgar filolojisi ve Hukuk Fakültesi 
mezunu. 38, 39 ve 40. Halk Meclisi Milletvekili. Hak ve Özgürlükler Hareketi 
Başkan Yardımcısı, Hak ve Özgürlükler Hareketi parlamento grubu Başkan 
Yardımcısı, Parlamentoda Eğitim ve Bilim komisyonu Başkanı, Avrupa 
parlamento asambleyası Başkan Yardımcısı görevlerini yürütmektedir.

REMZİ OSMAN 12 Şubat 1964 doğumlu.  Hukuk Fakültesi mezunu. Sofya 
barosu avukatı. Yerel yönetim hukuku okutmanı. Hak ve Özgürlükler Hareketi 
parlamento grubu Başkan Yardımcısı.  Hak ve Özgürlükler Hareketi merkez 
yönetim grubu üyesi. Büyük Millet Meclisi Milletvekili, 36, 37, 38,  39 ve 40. Halk 
Meclisi Milletvekili. Yerel yönetim, bölgesel kalkınma ve bayındırlık parlamento 
komisyon  Başkanı. Batı Avrupa Birliği asambleyası delegasyon  Başkan 
Yardımcısı. Meclis Hukuk komisyonu üyesi.
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1989'da, Bulgaristan'dan göçe 
zorlanmışlardı. Trenlere, arabalarına 
doluşup ya da yaya olarak Türkiye 
sınırına yığılmışlardı. Bulgaristan'da 
yaşayan onbinlerce Türk, işte böyle 
göç ettirilmişti. Reuters ajansı, o 
zulümden 20 yıl sonra, bugün Bul-
garistan Müslümanlarının, aşırı mil-
liyetçi grupların ırkçı ve ayrılıkçı 
tutumları nedeniyle giderek artan 
sorunlarına dikkati çeken özel bir 
haber yayımladı. 
Anna Mudeva'nın haber inde, 

eski rejimin 20 yıl önceki baskı 
kampanyasına karşı başlattığı açlık 
greviyle direnişin öncülerinden olan 
65 yaşındaki Mustafa Yumer'in, "eski 
kabus geri gelebilir" ifadelerine yer 
verildi. 
Bulgaristan'da Türklere, özellikle 

komünist lider Totdor Jivkof döne-
minde büyük baskılar uygulanmış 
ve sonunda da Türkiye'ye sürgüne 
zorlanmışlardı. Onbinlercesi korkunç 

Bulgaristan Türkleri İçin Eski Kabus Canlanıyor
zulümden kaçmak için Türkiye 
sınırına yığılmış ve her şeyini geride 
bırakarak Türkiye'de yeniden hayata 
başlamıştı. 

"HEPİMİZ ÇOK TEDİRGİNİZ" 

Bazı siyasi çevrelerin Müslü-
man karşıtı üslubunun etnik nefreti 
kışkırttığına dikkati çeken ve "eski 
yaralar açılabilir" diyen felsefeci, 
emekli öğretmen Yumer, "Hepi-
miz çok tedirginiz. Halk, aşırı sağcı 
partilerin üslubundan, Bulgaristan'ı 
tek etnik grubun ülkesi olarak görme 
amaçlarından ürküyor" dedi. 

AŞIRI  SAĞCI  PARTİLERİN 
YÜKSELİŞİ, NEFRETİ TETİKLİYOR 

"Komşuluk" adı verilen, Müslüman-
lar ve Hristiyanların yüzyıllardır yan 
yana yaşama kültürünün, "ATAKA" 
adlı aşırı sağcı partinin popülerliğinin 

Stremtsi “Krepost” Spor 
Kulübü Kupayı Kazandı

artması ve Avrupa Parlamentosu 
seçimlerine yönelik kampanyalarda 
diğer sağ partilerin de Müslüman-
lara yönelik tutumlarının sertleşmesi 
nedeniyle çatırdamaya başladığı if-
ade edildi. 
Haberde, ATAKA lideri Volen 

Siderov'un, bir Seçim konuşmasında, 
Müslümanlar hakkında söylediği, 
"Eğer yerimizde oturursak, Bulgar va-
tanseverleri gibi çalışmazsak bir gün 
ülkenin bütün bölgelerini işgal ede-
cekler" şeklindeki ifadelerine yer ver-
ildi. Bu partinin seçimde, "Türkiye'ye 
AB'de yer yok" sloganını da kullandığı 
anımsatıldı. 

CAMİ VE MÜSLÜMAN YAPILARA 
100'DEN FAZLA SALDIRI 

Yazıda, son 2-3 yılda camilere 
ve Müslümanların diğer yapılarına 
yönelik 100'ün üzerinde saldırı 
düzenlendiği de belirtildi. 

MÜSLÜMANLAR MÜTEMADİYEN 
TERÖRİST GİBİ GÖSTERİLİYOR 

Müslüman dini liderlerin, baskıların, 
yabancı kökenli bazı dinsel eğilimlere 
sempatinin artmasına yol açabileceği 
yolunda uyardıklarına da işaret edilen 
yazıda, Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftülüğü Genel Sekreteri 
Hüseyin Hafızov'un, "Böyle bir yöne-
limin engellenmesi için elimizden ge-
lenin en iyisini yapıyoruz. 
Camileri ve dini törenleri kontrolü-

müzde tutuyoruz. Şimdiye kadar bun-
da başarılı olduk ancak mütemadiyen, 
teröristler, ülkenin güvenliğine yönelik 
tehdit oluşturan kişiler olarak göster-
ilmeye devam edilirsek bir gün bizim 
toplumumuzda da karşı tarafa karşı 
aynı tepkiyi gösterenlerin ortaya çıkıp 
çıkmayacağından emin olamam" 
şeklindeki ifadelerine yer verildi. 

23-24 Mayıs’ta Kırcaali beledi-
yesi Stremtsi köyünde gele-
neksel güreş turnuvası düzen-
lendi. “Krepost” spor kulübü ve 
Kırcaali Belediye’sinin yardımıyla 
gerçekleşen güreşlerde ülke 
çapından davetli 200 pehlivan 
Kırcaali belediye başkanlık kupası 
için yarıştılar. 

Yerli spor kulübü “Krepost” 
güreşçileri kazandıkları kupa ile 
Bulgaristan çapında iyi hazırlıklı 
bir takım olduklarını yine ispat et-
tiler. 
Kupa Belediye Başkanı Hasan 

Azis tarafından verildi. Turnuvanın 
en iyi antrenörü ise takımı yöneten 
Aydın Rufat seçildi.
İki gün süren güreşler, Stremt-

si halkı ve misafirler tarafından 
büyük bir ilgiyle izlendi. Halk 
güreşlerinde koçu Sliven’li pehli-
van kazandı. 
“Krepost” takımından Cumhuri-

yet ve Uluslararası turnuvalarda 

başarı göstermiş güreşçiler kulüp 
başkanı Velayttin Veli ve Belediye 
Başkanı Hasan Azis tarafından 
para ile ödüllendirildiler.
Müh. Hasan Azis, bu yılki tur-

nuvaya katılanların tümüne 
teşekkür etti ve gelecek yıl 
da burada olmalarını diledi. 
Konuşmasında, bundan birkaç 

gün önce Bulgaristan Güreş Fed-
erasyon Başkanı Valentin Yor-
danov ile görüştüklerini açıkladı. 
Bu görüşme esnasında 2010 yılı 
Avrupa Güreş Şampiyonasından 
bir tur da Kırcaali’de yapılmasını 
arzu ettiklerini bildirmişler. 
HÖH milletvekili Remzi Osman 

ve İçişleri Bakan Yardımcısı Raif 
Mustafa turnuvanın özel konukları 
arasındaydı. Bu iki gün zarfında 
Kırcaali “Ömer Lütfi” folklor ekibi 
ile Stremtsi “Ognişte” kültür evi 
çocuk dans grubu seyircilere dolu 
dolu bir program sundular.

galanan kardeş Belediyelerin 
ülke bayrakları yakınında yapıldı. 
Fakat Siderov’un dikkatini sadece 
Ay yıldızlı Türk bayrağı çekmişti. 
Bayrağın hemen indir i lmesi 
talebinde bulundu. Çapulcuları “in-
direlim” deseler de, sıktıramayıp 
ulumakla yetindiler. 

Hakaret işinin içinden iş çıktı. 
Mezarlara saldıran çocuklardan biri 
Bulgar asıllı olduğu açıklandı. Hem 
de polis oğlu. Hal böyleyken Siderov 
dut yutmuş hindi yavrusu gibi yut-
kunmakla yetindi.  Eylem faso fiso 
ile sonuçlansa da, Türklere karşı 
nefret püskürmeye yeterliydi. Ye-
rli halk onların bu eylemini bir sirk 
temsili seyreder gibi izledi. Sabırlı 
ve hoşgörülü olduklarını bir daha 
kanıtladılar. 

Bulgar halkının saygı ile andığı 
2 Haziran Botev Günü’nde de  Si-
derov ve yandaşları kaç paralık 
olduklarını gösterdiler. Bulgaristan’ın 
dört çapından Okolçıtsa tepesine 
toplanmış halk onların hareketlerin-
den nefret duydu. Orada yaptıkları 
rezillik yetmiyormuş gibi, devlet ve 
hükümetin başta gelenlerine ağza 
alınmayacak sözlerle yüklendiler.  

AP seçimleri oy avcılığının sezonu 
kapanmadan yeni biri tüm hızıyla 
başladı. 5 Temmuz Bulgaristan’da 
Parlamento seçimleri yapılacak. 
Her zaman olduğu gibi, seçim önü 
günleri daha da gergin geçecek. 
Söz düellolarında kimse kimsed-
en alçak düşmek istemeyecek. 
Söylenmedikler söylenecek. Za-
ten körüklenmesi hiç durmamış 
etnik konusu bazı parti liderlerinin 
dilinden düşmeyecek. Onlar ka-
dar Bulgaristan vatandaşı olan ve 
zamanında ülkesini gül bahçesine 
çevirmiş en kalabalık azınlık olan 
Türkler maalesef yine hedef noktası 
olacaklar. HÖH partisine gönül 
bağladıklarından ötürü suçlanacak-
lar, kötülenecekler. Eski senaryolar 

tekrarlanacak.  Beyni yıkanmış, 
aşır ı  mil l iyetç i l ik hastalığına 
tutulmuş kişiler, HÖH yanı sıra Türk 
düşmanlığını seçmenler önünde bir 
koz gibi kullanarak onların oylarını 
kazanmaya çalışacaklar.

 5 – 6 senedir faaliyet gösteren 
ATAKA partisi Bulgar halkına Türk 
düşmanlığını aşılamak istese de pek 
başaramadı, ama havlamasından 
da vazgeçmiyor. Asırlardır Bulgar ve 
Türk halkı iyi komşuluğun ne demek 
olduğunu bilerek, bu tür havlamalara 
daha ilk baştan kulak asmadı. 

Balkanların bir barut fıçısı 
olduğunu söylemişti biri. Çok haklı 
ve yerinde bir tespit. 

Eski Yugoslavya Cumhuriyetler-
indeki yakın geçmişteki gelişmeleri 
hatırlatmak yerinde olur. Sırbistan 
yöneticilerinin aşırı milliyetçiliği 
yüzünden çıkan etnik çatışmalara 
tüm dünya tanık oldu. Neler 
yapılmadı ki: Makedonya karıştı. 
Kosova ona göre. Bosna da etnik 
arındırmada yaşanan katliamlarda 
binlerce ölü toplu mezarlara gö-
müldü. Irzına geçilmiş yüzlerce kız 
ve genç gelinler hamile bırakıldı. 
Onlardan çoğu intihar etti. Yapılan 
insanlık dışı zorbalıklardan sonra 
iki komşu bir araya gelip, göz göze 
baka bilmeleri zor olur aslında. 

Önümüzdeki seçimler de gelip 
geçecek. O havlamalar, o hırlamalar 
geçici bir zaman için de olsa us-
lanacak. Ancak,  ATAKA partisinin 
borazancılığını yapan ve günün 24 
saatinde Türk düşmanlığı püsküren 
SKAT televizyonu programlarını 
bu yönde dobra dobra sürdürecek. 
Bu konuda Elektronik Medyalar 
Kurumu şimdiye kadar parmağını 
bile oynatmadı. Oynatması gereki-
yordu. 

Devletin gerekli makamları “Bi-
zde demokrasi var” deyip, etnik kin 
aşılayıp gerginlik yaratmak istey-
enlere göz yummamalı. Koyu mil-
liyetçilerin çatlatıp kırılmasını iste-
dikleri sabır taşı bir bütün kalmalı. 

                               Durhan ALİ 

Sabır Taşı
1. sayfadan devam
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1989’DA BAŞLAYAN “ACI VE HÜZÜN”
Bulgaristan'ın uyguladığı politika-

lara dayanamayarak ana vatana 
zorunlu göç eden Türklerin acı ve 
hüznünü fotoğraflayan sanatçı, 
anılarını siyah beyaz karelerle 
sergiye dönüştürdü. 
Yıl 1989... Yüzyıllarca yaşadıkları 

topraklardan çekip gitmeleri için 
Bulgaristan Lideri Todor Jivkof'un 
Türkleri sindirme politikalarında son 
noktaya gelinmiş ve Bulgaristan'da 
yaşayan Türkler, ana vatanın sahip 
çıkmasıyla yerlerini yurtlarını terk 
etmeye başlamışlardı. 
Türk köylerinin adı Bulgarca 

yapılıyor, kamu alanlarında Türkçe 
konuşmak yasaklanıyor, din 
özgürlüğü kısıtlanıyor ve Türk isim-
leri Slavlaştırılmak isteniyordu. 
Jirkov'un ''asimile'' uygulamalarına 

boyun eğmeyen 310 bin Türk, 
kitleler halinde Bulgaristan'dan 
ayrılarak, ana vatana geliyor-
du. Kimi gruplar, Kapıkule Sınır 
Kapısı'ndan kimileri de Kırklareli'nin 
Dereköy Sınır Kapısı'ndan tren, 
kamyon, tırlarla giriş yapıyorlardı. 

O günlerde anılarını, komşularını, 
topraklarını geride bırakmış gözü 
yaşlı insanları kadrajına alan 
dönemin Hürriyet Haber Ajansı 
Edirne Büro Şefi, fotoğraf sanatçısı 

Behiç Günalan, çektiği fotoğraflarla 
tarihe bir anlamda not düşüyordu. 
' 'İNSAN SELİ KAPIKULE'Yİ 

SARMIŞTI''

O dönemde çektiği fotoğraflardan 
oluşan bir sergi açan Günalan, 
Bulgaristan'dan göç taşıyan her 
trenin, her otomobilin içinde bir 

dram yaşandığını söyledi. 
G ö ç  d a l g a s ı n ı n  b i r d e n 

büyüyeceğini, yöneticiler dahil kim-
senin düşünmediğini ifade eden 
Behiç Günalan, şunları kaydetti:

' 'Aslında hiçbir imiz bu göç 
dalgasının kısa sürede bu kadar 
büyüyebileceğini tahmin etmedik. 
Göç treni Kapıkule'ye ulaştığında 

karşılaştığımız dram bizi şoka 
soktu. Olayın büyüklüğünün 
haber merkezlerinde, Ankara'da 
algılanması da geç oldu. İlk trenin 
ardından ikinci ve üçüncü de pe-
rona girince gerçek anlaşıldı. 
Bu bir şaka değildi, yaşadığımız 
yüzyılda tanık olacağımız büyük 

bir olaydı.'' 
Göçün, yaklaşık 3 ay sürdüğünü 

bildiren Günalan, ''Yaklaşık üç ay 
geceli gündüzlü Kapıkule'de yattık, 
kalktık. Zorunlu göç kara yolunda 
da başlayınca, Kapıkule'nin o 

devasa alanı insan seline döndü'' 
dedi. 
Göçle gelen soydaşların her biri-

nin yüzünde geride bıraktıklarının 
endişesi olduğunu anlatan Behiç 
Günalan, şöyle devam etti:
''Ailelerin çoğu parçalanmıştı. Ge-

lenler, geride kalanların akıbetlerini 
bilmiyordu. Öylesine bir panik 
havası vardı ki araba tekerleklerini, 
soba borularını yanlarında getiren-
ler bile vardı. Bazı çocuklar kuş 
kafeslerini taşıyorlardı. Yorgun-
dular, çaresizdiler, Türkiye'ye 
ulaşmanın güvencesi onları 
avutuyordu, ama umutsuzdular. 
Yorgun, çaresiz, umutsuz binlerce 
insanı düşünün, onlardaki çaresi-
zlik bizi de etkiledi.'' 
Göçün olduğu dönemde Hürriyet 

Haber Ajansı Edirne Büro Şefi olan 
Günalan, göç fotoğraflarını çeşitli 
alanlarda sergilediğini kaydeder-
ek, ''O günlerde yerli ve yabancı 
gazeteciler tarafından on binlerce 
fotoğraf çekildi. Bu fotoğraflar hab-
er merkezlerine düştükçe, olayın 
büyüklüğü ve dehşeti daha anlaşılır 
oluyordu. Sergilerde yer alan 
yaklaşık 50 kare de benim objekti-
fimden elimde kalanlar. Onlar tanık 

oldukları büyük olayı tarihe dip not 
olarak düşüyorlar. Çok şey söyle-
nebilir. Ama fotoğraflar her şeyi 
söylüyor. Onlar doğruyu, yalnızca 
doğruyu söyleyen tanıklardır'' diye 
konuştu.                                                       

                                               AA
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 РЕМОНТ И ПРОДАЖБА НА GSM ТЕЛЕФОНИ
 G S M  &  G S M 
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 Специализиран сервиз на всички 
видове мобилни телефони.  
  Качествена и надеждна апаратура за 
ремонт, разкодирване, диагностика, 
преинсталиране на софтуери.

Kırcaali’de 1. Ulusal 
Etnik Gruplar Festivali 
Düzenlendi

30-31 Mayıs 2009 yılında 
Kırcaali “Ömer Lütf i” Kültür 
Derneği, Kırcaali Belediyesi 
ve Kültür Bakanlığı desteğiyle 
“Kırcaali- Hoşgörünün Başkenti” 
başlığı altında 1. Ulusal Etnik Gru-
plar Festivali düzenlendi. Festi-
vale bölgeden ve ülke çapından 
35 grup, 700 şarkıcı ve dansçı 
katıldı. 

Festival Kırcaali Belediyesi ve 
Kültür Bakanlığı Programına dahil 
edilip,  Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis’in himayesi 
altında gerçekleşti. 
Açılış konuşmasında Kırcaali 

Belediye Başkanı müh. Hasan 
Azis dört yıldan beri bölge festivali 
olarak düzenlenen bu etkinliğin, 
bu yıldan itibaren ulusal etnik 
azınlıklar festivaline dönüştüğünü 
söyledi. Başkan Azis festivali 
düzenleyenlere teşekkür etti. 
Festivalin başlıca hedefleri ül-

kemizin tüm etnik azınlıkların kül-
türünü yansıtmak, toplumun Bul-
garistan folklor bölgelerini, müzik 
ve dansları hakkında bilgi edini-
lmesi, sanatlarının tanıtılması, et-
nik azınlıklar arasındaki ilişkilerin 
sağlamlanması ve hoşgörü 
aşılanmasıdır.
Festival çerçevesinde iki kon-

ser programı yapıldı. İlk göster-

iler Kırcaali bölgesinden amatör 
gruplarının katılımıyla 30 Mayıs 
/Cumartesi/ günü saat 14.00’te 
Kırcaali Kültür Evinde düzen-
lendi. Aynı gün saat 18.30’da 
Bulgaristan’da yaşayan tüm et-
nik grupların katılımıyla konser 
programı gerçekleşti. 
31 Mayıs’ta ise misafirler için 

Kırcaali bölgesindeki kültür ve 
tarihi bölgeleri ziyaret içeren gezi 
turu düzenlendi. 

çıkış kenetlenmiş çabaları ve konsensüslü 
kararları gerektirir. Bunun siyasal eşdeğeri, 
geniş çaplı koalisyonlu yönetimdir. Onun 
büyüklüğü, Bulgaristan vatandaşlarının 5 
Temmuz’da verdikleri oylarıyla ifade ettikleri 
beklentilerle örtüşmelidir.  Sosyal gerilim 
üreten (getiren), aşırı milliyetçiler olduğu 
gibi totaliter döneminden residiflerin restore 
edilmesi düşünceleri de bunun dışındadır.

HÖH, ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı 
olan tüm aşırı milliyetçilik belirtilerine, etkin-
liklerine tepki verecektir.

HÖH, amaçlarına ve veya yöntemlerine 
bakmaksızın, „soya dönüş” sürecinin restore 
edilmesi deneylerine kesinlikle tepki vere-
cektir. HÖH’ne göre, ümit ederiz kendilerini 
demokratik olarak tanıtan diğer partiler ve 
tüm medeni toplumun „soya dönüş” süre-
cine ait ilgileri, sosyal subjektin demokratik 
kültürü ile ilgili esas bir kriterdir.Bu kriteri 
icra etmemek(ona riayet etmemek) siyasi 
güçlerden kimin de olsa, idare, yönetim ile 
ilgili iddialarını önemsiz bırakır.

HÖH, bazı totaliter residiflerin dayanıklılığı 
bilincindedir ve kendi siyasal olgunluğunu 
genç siyasilerden oluşan yeni neslin güçleri-
ni adı geçen resdiflere karşı doğal bir süzgeç 

olarak angaje etmekle açmaktadır.
HÖH’ne göre gençler sadece adresan, 

veya siyasetin objekti değillerdir, onlar 
onun yani siyasetin subjektleridir. Bizler 
gençlere ait siyaset yapmıyoruz, aslında 
bizler onların doğrudan katılımı ile siyaset  
yapıyoruz. HÖH bu konu ile ilgili anlamlı 
konsepsiyonu olan yegane bir partidir. 
HÖH  gençlik kolunun çok kalaba ve Avru-
pa Birliği’nde en güçlü bir liberal gençlik 
örgütü olması tesadüf değildir.

Milliyetçiliğin ihtarı, kimlik prensipleri 
ile demokratik medeni topluma uyum 
arasındaki bilançoya dayanan etnik mod-
elin fonksiyonel sisteminde bulunmaktadır. 
Bu bilanço sadece, modelle ilgili, onun bir 
an eylemi değil, modelin, ayrımcılığa izin 
vermeme ve siyasetler vasıtasıyla eşit 
imkanlar sağlamak için sürekli faaliyet 
göstermesi anlayışımızın bulunduğunda, 
değişmez olarak sağlanabilir. Bura-
da medeni sektörün kuvvetlenmesi, 
sağlamlaşması çok önemlidir. Toleranslığa 
ait konsepsiyonun güncelleşmesi gerek-
mektedir. Bu da Bulgaristan toplumunda ve 
oradan Bulgaristan’ın da Avrupa Birliği’nin 
tüm kuruluşları ile devamlı ve iade olun-
maz bütünlülüğe ulaşması için bir şarttır.

4. sayfadan devam
HÖH PROĞRAMSAL DEKLARASYONU


