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İlk direnişin 26. yılı Mleçino'da anıldı

24 Aralık 1984 yılında 
komünist totaliter rejimin 
başlattığı Bulgarlaştırma 
sürecine karşı ilk direnişin 
yapıldığı Mleçino (Sütke-
si) meydanında anma 
töreni gerçekleştirildi. Et-
kinlik Hak ve Özgürlükler 
Hareketi'nin Ardino İlçe 
Kurulu tarafından düzen-

Resmiye MÜMÜN
lendi. Bu münasebetle 
yüzlerce kişi yaşanılan 
kötü olayları anarak geç-
mişten geleceğe ders al-
mak için bir araya geldi-
ler. Törenden önce mer-
kez köy camisinde mevlit 
okundu. Ondan sonra Lü-
ben Karavelov Okumaevi 
sekreteri Nevin Ahmed’in 
yönetmenliğinde Mleçino 
çocukları sundukları ede-
biyat programıyla gelen 

misafirleri selamladılar. 
26 yıl önceki olayları 
Sabri Alagöz ve Zülkef 
Yeşilbahçe’nin şiirleriyle 
canlandıran çocuklar se-
yircileri duygulandırdılar. 
Öyle ki yürekler doldu 
taştı. 

Düzenlenen anma töre-
ninde Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi'nin Ardino 
İlçe Başkanı ve Ardino 
Belediye Başkanı Res-

mi Murad, HÖH Merkez 
Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Parlamento Gru-
bu Başkan Yardımcısı 
Lütfi Mestan, Kırcaali 
HÖH milletvekili Necmi 
Ali, HÖH İl Başkanı ve 
Cebel Belediye Başkanı 
Bahri Ömer ve Belene 
mağdurları adına Sadulla 
Hayrullah konuşma yap-
tılar. Anma kürsüsünde 

Binlerce Bulgaristan Türk’ü şehitlerini andı
Geleneksel Kirkovo 

Belediyesine bağlı Mo-
gilyane (Kayaloba) kö-
yünde Bulgarlaştırma 
sürecinde şehit düşen 
Türkan bebeği ve diğer 
şehitleri anma töreni 
düzenlendi. Bu müna-
sebetle binlerce insan 
Türkan Çeşme anıtında 
bir araya toplandı. Bu 
trajedi 26 yıl önce 26 
Aralık 1984 tarihinde 3 
000 Türk’ün isimlerinin 
zorla değiştirilerek asi-
milasyon kampanyasına 
karşı protesto gösterisi 
sırasında yaşanmıştır. 
Bulgar askeri ve mi-
lis kuvvetlerinin halkın 
üzerine ateş açtıkların-
da Kitnalı Musa Yakup, 
Kayalobalı Ayşe Hasan 
ve annesinin sırtındaki 
henüz 17 aylık Türkan 
alnından vurularak şehit 
olmuş, beş kişi de yara-
lanmıştır. 
Bu acı olayları 26 

A r a l ı k ' t a  T ü r k a n 
Çeşme'de K ı rcaa l i 
“Kadriye Latifova” Sah-

neli “Dimitır Dimov” 
Tiyatrosu’nun oyuncuları 
şiir, müzik ve dans ara-
cılığıyla mükemmel per-
formansla canlandırdılar 
ve seyircilere duygulu 
anlar yaşattılar. Küçük 

şehit Türkan’a hasre-
dilmiş şarkıyla yürekler 
doldu taştı ve göz yaş-
ların tutulması mümkün 
olmadı. 
Törende Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi’nin 

Başkan Yardımcısı Ru-
şen Riza, HÖH’ten Kır-
caali milletvekilleri Nec-
mi Ali ve Ünal Tasim, 
Razgrad milletvekili Dr. 
Hasan Ademov, Şumnu 
milletvekili Çetin Kazak, 

Smolyan milletvekili 
Arif Aguş, Parlamen-
to grubu milletvekilleri 
İlin Andreev ve Güner 
Serbest, HÖH Gençlik 
Kolları Başkanı Ceyhan 
İbramov, Türkiye Cum-
huriyeti Plovdiv Baş-
konsolos Muavini Fisün 
Beyazkılıç, Bulgaristan 

Müslümanları Yüksek 
Şura Başkanı Şabanali 
Ahmed, eski milletve-
kili ve Türkan Çeşmesi 
projesinin yaratıcısı Fik-
ret Sepetçi, Bursa BAL-
GÖÇ Genel Başkanı 
Prof. Dr. Emin Balkan, 
Türkan bebeğin annesi 
Fatma Mollahasan ve 
ev sahibi konumundaki 
Kirkovo Belediye Baş-
kanı Şukran İdriz hazır 
bulundular. 
Türkiye’den gelen hayli 

bir konuk vardı. Onların 
arasında Bursa Büyük 
Şehir Belediye Başkan 
Vekili Abdullah Karada-
yı, Kirkovo ve Kırcaali 
kardeş Belediyeleri Kes-
tel ve Bursa Osmangazi 
temsilcileri, çeşitli göç-
men derneklerinin etkin 
üyeleri bulunuyordu. 
Daha Bulgarlaştırma 

süreci mağdurları, Kır-
caali ilinin tüm belediye 
başkanları, yurt içinden 
belediye temsilcileri, din 
adamları ve binlerce ka-
tılımcılar Kayaloba şe-
hitlerini andılar. 
Şükran İdriz selamla-
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Mestanlı şehitlerini unutmadı
Momçilgrad (Mestanlı) 27 Aralık'ta 

Bulgarlaştırma süreci esnasında 26 
yıl önce verdiği şehitlerini törenle 
andı. O zaman 26 ve 27 Aralık 1984 
tarihinde yöre halkı yoğun olarak Ro-
dop kasabasında protesto yürüyüşle-
ri düzenlemişti. 
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Türkiye - Bulgaristan ilişkilerinde 2010 böyle geçti
4 Ocak: Yurt dışındaki 

Bulgarlardan sorumlu 
Devlet Bakanı Bojidar 
Dimitrov, 1913 yılından 
sonra Türkiye'den göç 
eden Bulgarların bırak-
mak zorunda kaldıkla-
rı mal ve mülkleri için 
Türkiye'den 10 milyar 
dolar tazminat istedi. 
Dimitrov, Başbakan 

Boyko Borisov'un da 
tepki göstermesi üze-
rine geri adım atarak, 
özür dilemek zorunda 
kaldı. 
6 Ocak: Bulgaristan 

Ulusal Televizyonunda 
(BNT) hafta içi her gün 
10 dakika olarak ya-
yımlanan Türkçe haber 
programına karşı ırkçı 
ve aşırı milliyetçi gö-
rüşleriyle tanınan ATA-
KA partisi kampanya 
başlattı. 
2 6  O c a k : 

Bulgaristan'da komü-
nizm rejimi döneminde 
Türk ve Müslümanlara 
karşı uygulanan, yak-
laşık 400 bin kişinin 
1989 yılında Türkiye'ye 
göçe zorlanmasıyla so-
nuçlanan asimilasyon 
kampanyasıyla ilgili 
dava zamanı aşımına 
uğradı. 
28 Ocak: Başbakan 

Boyko Borisov'un Tür-
kiye ziyareti başladı. 
Borisov, iki gün süren 
ziyareti sırasında Cum-

hurbaşkanı Abdullah 
Gül tarafından kabul 
edildi ve Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan ile 
bir araya geldi. 
28 Ocak: Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği (KEİ) 
süreci ''Enerji Bakanla-
rı Toplantısı'' Sofya'da 
yapıldı. Ukrayna'nın dı-
şında KEİ bölgesinden 
10 üye ülkenin bakan 
yardımcısı düzeyin-
de katıldığı toplantıda 
Türkiye'yi, Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Zafer Benli temsil etti. 
3 Şubat: Bulgaristan 

Parlamentosu, Hazar 
havzası doğal gazı-
nı Türkiye üzerinden 
Avrupa'ya ulaştıracak 
Nabucco projesinin 
geçen yıl İstanbul'da 
imzalanan hükümet-
ler arası anlaşmasını 
onayladı. 
5 Şubat: Bulgaristan 

Parlamentosunun İnsan 
Hakları, Dinler, Şikayet 
ve Vatandaş Dilekçeleri 
Komisyonu, aşırı milli-
yetçi ve ırkçı ATAKA 
partisinin Türkiye'ye 
karşı sunduğu üç karar 
taslağını reddetti. 
Komisyonun reddet-

tiği karar taslakları, 
Trakya göçmenlerinin 
tazminat talepleri, 1915 
olaylarıyla ilgili Ermeni 
iddialarının tanınması 

ve Osmanlı dönemin-
de Bulgarlara soykırım 
uygulandığı iddialarını 
içeriyordu. 
14 Nisan: Üyelerinin 

çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi'nin 
(HÖH) lideri Ahmet 

Doğan, hidroener j i 
projeleri için yabancı 
firmalardan bir milyon 
avro danışmanlık üc-
reti aldığı gerekçesiyle 
parlamento tarafından 
mahkemeye verildi. 
18 Nisan:  M i l l i -

yetçi VMRO partisi, 
Türkiye'nin AB üyeliği 
konusunda referandum 
yapılması talebiyle imza 
kampanyası başlattı. 
27 Nisan: Sofya'da 

kültürel tartışma ve di-

yalog merkezi Çerve-
nata Kışta (Kırmızı Ev) 
kulübünde bir araya 
gelen sosyolog, siyasal 
bilimci, gazeteci ve film 
eleştirmenleri, ülkede 
milyonların büyük ilgiy-
le izlediği Türk dizilerini 
tartıştı. "Türk Dizilerine 

Evet ya da Hayır" baş-
lıklı açık oturumu, Türk 
dizisi izleyen ve izle-
meyen iki moderatör 
yönetti. 
18 Mayıs:  Burgaz 

Açık Öğretim Üniver-
sitesinde düzenlenen 
tö rende  Or todoks 
Fener Rum Patr iği 
Bartholomeos'a fahri 
doktor unvanı verildi. 
Bulgar Ortodoks Kili-
sesi Yüksek Senodu ve 
Burgaz Açık Öğretim 
Üniversitesinin davetli-
si olan Bartholomeos, 
Burgaz havalimanında 
Başbakan Boyko Bori-
sov ve Devlet Bakanı 
Bojidar Dimitrov tara-
fından karşılandı. 
21 Mayıs: HÖH üyesi 

eski Tarım Bakanı Nihat 
Kabil hakkında yolsuz-
luk soruşturması açıldı. 
Kabil, Tarım Bakanlığı 

yaptığı dönemde ülke-
nin önemli kış tatil mer-
kezlerinden Borovetz 
bölgesinde kamuya ait 
ormanlık arazilerin iki 
özel şirkete ait arazi-
lerle takas edilmesi ola-
yında devleti 115 milyon 
705 bin Leva (yaklaşık 

115 milyon TL) zarara 
uğratmakla suçlanıyor. 
8 Haziran: Türkiye 

Sahil Güvenlik Komu-
tanlığına ait iki gemi, 
iki günlük bir ziyaret 
için Burgaz Limanı'na 
geldi. 
1 4  T e m m u z : 

Bulgaristan'da aşırı mil-
liyetçi ve ırkçı görüşle-
riyle tanınan VMRO 
partisi, Türkiye'nin AB 
üyeliği konusunda refe-
randum yapılması için 
320 bin imza topladı. 
Ekim ayında parlamen-
toda yapılan görüşme-
lerin akabinde referan-
dumun Türkiye'nin AB 
üyeliğine ilişkin karar 
alındığında yapılması-
na karar verildi. 
1 7  T e m m u z : 

Bulgaristan’a üç günlük 
ziyarete gelen Fener 
Rum Patriği Bartholo-

meos, Filibe kentinde 
görkemli bir törenle kar-
şılandı. Bartholomeos, 
Ortodoks dünyasının 
kutladığı Hazreti Mari-
na gününde Filibe ken-
tinde aynı adı taşıyan 
bir kiliseyi ziyaret ede-
rek, düzenlenen ayine 
katıldı. 
22 Temmuz: Bulga-

ristan Yüksek İdare 
Mahkemesi tarafından 
Başmüftü ilan edilen, 
komünist rejimi ajanla-
rından Nedim Gencev, 
avukatlarını yollayarak 
Sofya’daki Bulgaristan 
Müslümanları Başmüf-
tülük binasını ele ge-
çirmeye çalıştı, ancak 
başarılı olamadı. 
Seçilmiş Başmüftü 

Mustafa Aliş Haci, “Eski 
komünist ajanların ey-
lemlerine karşı haklı 
mücadelemize devam 
edeceğiz” açıklaması-
nı yaptı. 
25 Temmuz: Devlet 

Bakanı Faruk Çelik, 
Bulgaristan’a yaptığı 
üç günlük resmi ziyare-
tin ilk gününü Türklerin 
yoğun olarak yaşadığı 
Kırcaali bölgesinde ge-
çirdi. Çelik, Sofya’daki 
temasları sırasında da 
Başbakan Boyko Bori-
sov ve Türk kökenli tek 
hükümet üyesi Kültür 
Bakanı Vejdi Raşidov 
ile görüştü. 
29 Temmuz: Bulgaris-

tan Müslümanları Baş-
müftüsü Mustafa Aliş 
Haci’ye destek veren 
Müslümanlar, başkent 
Sofya’da miting düzen-
ledi. 
                             
 Devamı gelecek
      sayıda
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daha 24 Aralık 1984 yılı 
olaylarını teşkilatlandı-
ranlardan Rufat Yağcı ve 
Recep Taşçı, Siyasi Mağ-
durlar Vakfı Başkanı Halil 
Küçük, Kirkovo Belediye 
Başkanı Şükran İdriz, 
Momçilgrad Belediye 
Başkanı Erdinç Hayrul-
la, Çernooçene Belediye 
Başkanı Osman Aydın, 
HÖH Kırcaali Gençlik 
Kolları Başkanı Ahmed 
Habip, Kırcaali Belediye 
Ombudsmanı Hakif Emin 
ve Ardino Meclis Başkanı 
Aydın Serkan yer aldılar. 

Halka hitaben ilk konuş-
mayı ev sahibi konumun-
daki Sayın Resmi Murad 
yaptı ve dedi ki: ”Mleçino 
meydanında gerçekle-
şen protestoya katılan 
insanlar kahramandır, en 
büyük kahramanlar ise 
onun bedelini hapisler-
de yatarak ödeyenlerdir. 
Onları her zaman say-
gıyla anacağız, aramızda 
olmalarını rica edeceğiz 
ve bu günü her zaman 
anacağız. Bu günün 
kahramanları sizlersiniz. 
Eğer bu günleri anmaz-
sak, saymazsak unuta-
lacak. Bugün partimizin 
gururu,Parlamento'da 
sözcümüz Lütf i Mes-
tan ellinci yaş gününü 
kutluyor. İzninizle ken-
di adımdan ve sizlerin 
adından doğum gününü 
tebriklerken daha 50 yıl 
böyle yüksek seviyeler-
de Türkleri temsil etme-
sini diliyorum. Hak ve 
Özgürlükler Hareketi'nin 
iktidarda olduğu yıllar-
da gemimiz istediğimiz 
yönde yüzüyordu, çünkü 
rüzgarı istediğimiz yöne 
estirerek halka iyi bir hiz-
met veriyorduk. Bugün 
ise durum farklı. Biz yine 
gemideyiz, yüzüyoruz 
ve yine onu yönetiyoruz 
ama, rüzgar bize karşı 
esiyor. Bu durumlarda 
bile gemi yönetmesinde 
tecrübe kazandık. Biz 
hedeflerimize ulaşmamız 
için yelkenlerimizi nasıl 
ayarlayacağımızı  biliyo-
ruz. Yani gemimiz yine 
köylerimize ulaşacak ve 
hizmetlerini sunacak. Bu 
başarımızı hep beraber 
çalışmalarımızla göster-
diğimizi düşünüyorum. 
İnşallah sizler bunu önü-
müzdeki zamanlarda 
daha da iyi bir şekilde 
kanıtlayacaksınız. Çün-
kü şimdiki rüzgarın estiği 
yönü diğer partilerden 
kullanmak isteyen kişiler 
olacak. Onlar da, bizim 
gemimize destek olan 
rüzgar var, diyecekler. 
Ama şunu bilin ki, onlar 
o geminin yönünü kulla-

nacaklar ama hizmetini 
buraya getirmeyecekler. 
Çünkü o siyasi güçler bi-
zim sorunlarımızı paylaş-
mıyorlar.“ 

Bahri Ömer konuş-
masında ise: “Eskiden 
bu zamanda tütün alım 
kampanyası bitiyordu. 
Tütünün fiyatı ve primin 
ne kadar olacağını bi-
liyorduk. Şimdi ise bir 
belirsizlik var. Burada 
yapılacak çok işler var. 
Gerekirse bir l iğ imizi 
başka başka hareketler-
le göstereceğiz, biz varız 
diyeceğiz. Hiçbir zaman 
elimizdeki nafakayı ver-
medik, bundan sonra da 
vermemeliyiz. Hep bera-
ber en doğru yolu bulup 
meydan okutmayacağız. 
Aynı zamanda kültürü-
müzü yaşatacağız, ol-
dukça dernekler kurup 
onu ayakta tutacağız. 
1993 yılından beri Türk-
çe kitaplar basılmıyor, 
Türkçe okunuyor diyecek 
kadar az okunuyor. Bu 
yönde elimizden geleni 
yapacağız. Daha altmışlı 
yıllarda Türk tiyatromuz 
vardı. Onu canlandırdık 
ve kültür bakanımız Vej-
di Raşidov’un annesinin 
adını verdik, fakat buna 
rağmen onu kapattı. Za-
ten hükümetin gaflarının 
sonu yok. Bu böyle ne 
zamana kadar devam 
edecek, bir Allah bilir. İki 
seçimi bir günde yapaca-
ğız dediler ama, üçü de 
bir arada olabilir. Parti-
mizin il ve ilçe teşkilatları 
var, yani sağlam bir gü-
cümüz var, temelimiz var. 
Bu güç sizden geliyor. Bu 
güç oldukça, düşündük-
leri kalleşliği gerçekleşti-
remeyecekler”, dedi.

Onun ardından Necmi 
Ali : “26 yıl önce burada 
haklarımız ve özgürlük-
lerimiz için savaş başla-
mış. Nerelerden nereye 
geldik?! Bilindiği gibi 
sekiz yıl iktidardaydık ve 
bu zaman zarfında Bul-
garistan Avrupa Birliği ve 
NATO üyesi oldu. Bu dö-
nemde gençlerimize hal-

ka hizmet amacıyla çeşitli 
devlet makamlarında gö-
revlendirdik. Böylece hak 
ve özgürlüklerimiz gelişti. 
Ama sanırım, Sayın Ge-

nel Başkanımız Ahmed 
Doğan’ın o zamanki 
mesajını unutur gibi ol-
duk. O demişti ki, „Hak 
ve özgürlükler ebediyen 
verilmiş değildir, hak ve 
özgürlükler için sürekli 
savaşmamız gerekiyor”. 
Görüyoruz ki, iktidar de-
ğişince hak ve özgürlük-
lerimize saldırı başladı. 
Sadece dinimiz ve kül-
türümüze değil, ekonomi 
haklarımıza da saldır-
dılar. Hatta Bulgaristan 
Ulusal Televizyonu'nda 
yayınlanan beş dakikalık 
Türkçe haberleri bile çok 
gördüler. 2011 yılı bütçe-
sinde tütün primleri ön-
görülmüyor. Bu da bizleri 
ekonomi açıdan sıkıştırıp 
buralardan uzaklaştırma-
ya yönelik yapılıyor. Ama 
bu olmayacak! Avrupa 
Birliği Parlamentosu’nda 
temsilcilerimiz var. Hiç-
bir zaman, hiçbir kimse 
bizim sesimizi sustura-
mayacak. Geçen gün-
lerde bazı siyasi güçler 
“HÖH’ün sonu geldi!”, 
şeklinde yorumlar yaptı-
lar. Bu devletin geleceği 
hak ve özgürlük olma-
dıkça ilerleyemez. Bizi 
bölmeye çalıştılar, müf-
tülük konusunda, şimdi 
ise tütün. Biz savaşımızı 
sonuna dek vereceğiz. 
Hiç kimse kendi kendine 
kabul ettiği bir kanunla 
halkımızı silip süpüre-
mez. Biz beraber olduk-
ça, bizler ile, baş başa, 
karşı karşıya oturup tar-
tışacaklar ve bizim hakla-
rımızı verecekler”, şeklin-
de konuştu. 

Belene mağduru Sadul-
lah Hayrullah ise: “Yıllar-
ca hapislerde olduğumuz 
sürede barıştan, güzel-
likten, özgürlükten yana 
dostlarla konuşmayı çok 
arzu ettik ve bugün bura-
da hep beraber olmamız 
çok mutlu bir olay. Dost-
luğumuzu, hoşgörümüzü 
birbirimize ekleyip binalar 

yapmayı, önümüzde yol-
ların aydın olması için 
beraber olmamızın onu-
runu yaşıyoruz. Çünkü 
alimlerim şöyle demiş-

ler: “ Yok ise kalbinde 
sevgi, merhamet, yoktur 
Allah'ın evinde keramet”. 
O zamanlarda bizleri 
destekleyecek eş dost, 
güç aradık, ama bula-
madık, çünkü zaman öy-
leydi. Ve ben çilelerimizi 
ulu önder Mustafa Ke-
mal Atatürk'e anlatmak 
istedim sanki yanımızda 
olup yardım edecekmiş 
gibi. Bu 5 Ocak 1985'te 
yazdığım „Atama Çağrı” 
şiiriyle oldu. Şimdiye ka-
dar gücümüz kuvvetimiz 
er meydanlarını nasıl dol-
durmuşsa, her tarafımız 
öyle dolsun taşsın! Her-
kes görsün ki, bu azın-
lıkta bir birlik var. El ele 
vererek birlik beraberlik 
içinde yaşamayı, barışı 
sevenleri milliyetçilik ru-
hunda değil, insanlık ru-
hunda yaşamak istedik-

lerini görsünler”, dedi. 
HÖH Başkan Yardımcı-

sı Lütfi Mestan: “Allah'ın 
emriyle bu gün 50 yaşını 
dolduruyorum. Bu doğum 
günümde sizlerle birlikte 
olmaktan mutluluk du-
yuyorum. 26 yıl önce 
Tırnovo’da üniversite öğ-
rencisiydim. Sizler burada 
savaş yürütüyorken belki 
ben şenleniyordum. Bun-
dan dolayı bugün Bulga-
ristan Parlamentosu’nda 

dördüncü kez milletve-
kiliysek, bunu sizlere 
borçluyuz. O zamanlarda 
halkımıza sahip çıkanlara 
saygılar sunuyorum. Bu-
gün benim size çok kısa 
bir mesajım var. ATAKA 
gibi aşırı milliyetçi, Türk-
ler in Bulgaristan’dan 
kovulmasını isteyen bir 
parti, şu anda GERB 
ile birlikte iktidar ortak-
lığı yapıyor. Beş dakika 
Anadilimizde haberleri 
çok görüp yasak edilme-
sini istiyor. Bunlar iktida-
ra geldiğinde, 16 yıl ön-
ceki mahkeme kararını 
ortaya çıkarıp, Binbaşı 
Gencev’in müf tülüğe 
atanmasını hak tanıyor. 
Siz mağdurlara soruyo-
rum, ”Siz bu tür siyaset 
için mi Belene’de çürü-
dünüz?” Hayır, değil mi?! 
Biraz önce Rufat Bey ile 
tanıştığımızda ben ona, 
bugün sizin bayramınız 
ama acı hatıralar uyan-
dıran bir bayramınız, 
dedim. O ise bana, “Ko 
olsun, acı hatıralar ama 
tarihten dersimizi alalım”, 
dedi. Biz tarihten dersi-
mizi aldıysak, birlik ve 
beraberliğimizi koruya-
cağız. ATAKA gibi parti-
lerin iktidardan gitmesini 
sağlayacağız, Türk tiyat-
rolarını yeniden açaca-
ğız, Ehliman Çoban gibi 
sanatçılarımız kültürümü-
zü sadece Bulgaristan’da 
değil, tüm dünyaya du-
yuracak. Yapılacak ye-
rel seçimlerde iktidar 
parti Ardino’ya Belediye 
Başkan adayı çıkarabilir. 
Belki bağımsız gösterir 
kendini ama bilin ki bu 

kişilerin ardında ATAKA 
ve GERB vardır. Türklük 
sadece Türk ismi taşımak 
değil, kalp duygusudur. 
Vejdi Raşidov da Türklük 
duygusu olsaydı anası-
nın adını taşıyan tiyat-
royu kapatmazdı. Necmi 
ile Resmi’nin sözlerini 
dikkatlice dinledik. Genç 
ve olgun Belediye Baş-
kanınız var. Sakın ona 
karşı çıkan diğer başkan 
adaylarına şans tanıma-

yın. Birlik, beraberlik için-
de olursak arzu ettiğimiz 
her seviyeye ulaşacağız. 
Bugün 24 Aralık, izniniz-
le Genel Başkanımız Ah-
med Doğan’ın sizlere en 
sıcak, kalbinin en derin 
yerinden gönderdiği se-
lamları aktarmak istiyo-
rum. O sizin bu gününüzü 
kutluyor ve 2011 yılında 
artık çok daha iyi, aydın 
bir siyaset belireceğini 
sizlere iletmemi istedi” 
diyerek anma töreni kür-
süsünden son konuşan 
oldu.

Rufat Ömer Yağcı Kır-
caali Haber okuyucuları 
için geçmişte yaşadığı 
kötü olayları kısaca şöy-
le anlattı: „1984 Eylül ayı 
sonrasında kökümüzde 
Bulgarlık varmış baha-
nesiyle gece gündüz de-
meden Türkler evlerinde 
basılarak cop ve silah 
gücüyle isimler değiştiril-
meye başlandı. Biz köyü-
müz Başevo'da (Hallar) 
bunu kabullenemedik ve 
23 Aralık gecesi toplanıp 
karşı koymaya karar ver-
dik. Ertesi gün Mleçino 
meydanına geldik. Bu-
rada yüzlerce kişi vardı. 
Ancak devletin asker ve 
milis güçleri bizi top tü-
fekle karşıladı. İtilip dö-
vülerek oradan kovulduk. 
Ve birkaç gününe önde 
olan bizler Belene kampı-
na gönderildik. Neticede 
“Soya Dönüş” adı verilen 
aslında Bulgarlaştırma 
sürecini yaşadık”. 

Tören, Hak ve Özgür-
lükler Hareket i ’nden 
etkin üyelerin, yurt için-
den ve yurt dışından 

gelen duyarlı konukların 
ve yerli halkın Mleçino 
meydanındaki 24 Aralık 
1984 yılı anıt çeşmesine 
çelenk ve çiçek koyarak 
saygı duruşlarıyla son 
buldu. 

Daha sonra  Emin 
Hoca'nın yüzlerce kişi 
için hazırladığı sekiz ka-
zan pilav orada bulunan-
lara dağıtıldı.

Resmiye MÜMÜN

İlk direnişin 26. yılı Mleçino'da anıldı
1. sayfadan devamı
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ma konuşmasında Hak 
ve Özgürlükler Hare-
keti Merkez Kurulu’na 
ve parti başkanı Ahmet 
Doğan’a uzun yıllardır 
gösterdikleri çaba saye-
sinde tüm vatandaşların 
hak ve özgürlüklerinin 
sağlandığını belirterek 
teşekkür ifade etti. “On-
lar bize Bulgaristan’ın ve 
Birleşik Avrupa’nın onur-
lu vatandaşları olmamız 
için birlik ve beraberlik-
le güçlü olma zorunda 
olduğumuzu ve siyasi 
provokasyonlara gel-
mememizin gerektiğini 
öğrettiler. Çünkü provo-
kasyonlar bizi çatışma, 
gerilim ve karşı koymak 
durumunda bırakıyor. 
Bunlar ise insanlar ara-
sında etnik gerilim ve 
kinin yerleşmesine yol 
açıyor”, dedi. 
Prof. Dr. Emin Balkan 

Bulgaristan göçmenleri 
adına toplanmış binlerce 
kişiyi selamlarken kendi-
sinin mutlulukla beraber 
hüzün yaşadığını belirtti. 
„Şehit olan bu insanların 
tek suçları Türk ve Müs-
lüman olmaktı, devlete 
baş kaldırmamışlardı. 
Kendi isimlerini kullan-
mak, örf ve adetlerini 
yaşamak, yani insanca 
yaşamak istiyorlardı”, 
dedi. Ve devamla: „Biz 
o tarihi unutmayacağız 
ama, ileriye bakmamız 
gerekiyor. Demokrasi 
döneminde ismimizi, örf 
ve adetlerimizi, kültürel 
değerlerimizi kullan-
mamızda yasal sıkıntı 
yok. O zaman onları 
neden kullanmıyoruz?! 
Oysa çocuklarımıza 
dini ve Türkçe eğitimi 
vermek boynumuzun 
borcudur. Çünkü bunlar 
kültürümüzün temeli ve 
biz onları yaşatmazsak 
kaybederiz. Akraba ba-
ğımız da kaybolur. Bu 
konuda bizlere görevler 
düşüyor”, diyerek halkı 
uyardı.
Prof. Balkan, yakın ta-

rihte yaşanılan sıkıntıları 
hatırlatarak göçmenlerin 
sıla topraklarına daha 
rahat gelip gitmek iste-
diklerini söyledi. „Bulgar 
ve Pomak kardeşleri-
mizle yıllarca dostluğu 
yaşattık ve yeniden 
yaşatmak ist iyoruz. 
Biz ayrıcalık yapmıyo-
ruz. Son günlerde bazı 
siyasi partilerin etnik 
ayrımcılığın yeniden 
gündeme getirmålerini 
Türkiye’de endişe ve 
üzüntüyle takip edi-
yoruz. Eski Başbakan 
İvan Kostov, Bursa’ya 

Binlerce Bulgaristan Türk’ü şehitlerini andı 
gelip Bulgaristan adı-
na özür dilemişti, fakat 
özellikle son zamanda 

gelişen olaylar Bulgar 
hükümetinin bu hareke-
tinde samimi olmadığını 
gösterdi”, diyerek bunu 
gösteren müftü sorunu, 
yerel seçimlerle ilgili 10 
aylık ikamet süresi gibi 
Bulgaristan vatandaşla-
rı önünde duran birçok 
problemi örnek verdi.
Bu durumun ancak bir-

lik, beraberlik içerisinde 
HÖH’ün yardımıyla çö-
zülebileceğine vurgula-

dı.
Hasan Ademov, Ro-

doplulara Deliorman 
kardeşlerinin sıcak se-
lamlarını getirdiklerini 
belir t t i. Razgrad’tan 
on arkadaşıyla birlikte 
buralara gelerek de-
mokrasi için verilen sa-
vaşı desteklerdiklerini 
söyledi, aynen Kırcaali 
arkadaşlarının Kuzey 
Bulgaristan’da mayıs 
ayında yapılan anma 
törenlerine katılmaları 
gibi. „Amacın ise hak 
ve özgürlükleri tehlike-
de olunca Bulgaristan 
Türklerinin birbirlerini 
desteklemesi”, dedi. 
HÖH Merkez Kurulu 

üyesi siyasi mağdurlar-
dan Ayruş Hacı hak ve 
özgürlüklerin insan ha-

yatı olarak bedelinin çok 
büyük olduğunu dile ge-
tirdi. Daha bir sürü sür-

gün edilip hapislerde 
yatanlara, öldürülenlere 
dikkat çekti. Biraz önce 
gördüğümüz sahnenin 
oyuncuları 2 milyon in-
sandık ve 6-7 milyona 
karşı savaşmak zorun-
daydık, fakat onları galip 
etmeyi başardık, dedi. 
Ünal Tasim, “İnanıyo-

rum ki, bu tarihsel bel-
lek bizde yaşayacak”, 
diyerek geçen yıl bu-
rada söylediği ”Bulgar 

hükümeti yetkisiz, dev-
leti yönetemiyor” sözle-
rini hatırlattı. Milletvekili 
birkaç hafta önce basın 
önünde iddia ettiği gibi 
hükümetin tütüne mali 
yardımları kesip sözde 
Avrupa Birliği istemi ol-
duğunu öne sürerek mil-
letin aldatıldığının tekrar 
altını çizdi. 
Çetin Kazak törene ilk 

defa katılıp tiyatro gös-
terisini izleyince çok 
duygulandığını söyledi.
Aynı şekilde bu kadar 

çok insanı bir arada 
görmekten etkilendiği-
ni açıkladı. HÖH’e kar-
şı olan siyasi güçlerin 
Türk halkını sıraya di-
zip zorla oy kullanma-
sını sağladığı iddiaları 
aklına geldiğini ifade 

ederek binlerce insana 
dönerek doğru olup ol-
madığını sordu. Buraya 

da bugün bu şekilde mi 
geldiniz sorusuna halkın 
cevabı olumsuzdu.
HÖH Başkan Yardım-

cısı Ruşen Riza ilk defa 
törene katılıp yerli halkın 
acı hatıralara gösterdiği 
büyük ilgiden çok etki-
lendiğini ifade etti. „Bu-
günkü anma töreni bize 
bilanço yapmak için bir 
fırsat tanıyor. Ne imiş, 
ne oldu!? Bazı soydaş-
larımızın kendilerini feda 

etmelerini unutmamak 
zorundayız. Türkan’ın 
adı çoktan her zaman 
hak ve özgürlükleri için 
savaşacak asi ruh sim-
gesine dönüştü. Biz Bul-
gar toplumunun yaptığı 
kötülükleri unutmasına 
izin vermeyeceğiz ve 
güçlü olacağız”, diye 
olayı yorumladı. 
Zaman zaman yağmur 

çiselese de, tören Şaba-
nali Ahmed’in yönetimin-
de şehitlerin ruhuna ve 
Türk azınlığının varlığını 
koruması için dua okun-
masıyla bitti. Sonunda 
Türkan Çeşme anıtına 
çelenk ve çiçekler ko-
nuldu. 

1. sayfadan devamı

Bölgede 450 hayvan 
bakıcı vergilerini ödedi 
Geçen hafta ülkede 3000 hayvan bakıcının devle-

tin verdiği mali yardımları alamayacakları açıklandı. 
Sebebi de, Milli Vergi Dairesi’ne olan ödemeleri. Bu 
kişilerden bazıları borçlarını ödemiş, fakat bu işlem 
vergi şubelerinin enformasyon sistemine kayıt edil-
mede gecikmelerden dolayı elektronik sicil defte-
rinde gösterilmiyor. Bu yüzden, onlar için süre 20 
Aralık’a kadar uzatıldı. Bu konuyla ilgili Milli Hayvan-
cılık Birliği Başkanı Boyko Sinapov, „Mali yardımları-
nı Tarım Devlet Fonu’ndan alamayan çiftçilerin mem-
nun olmamalarına hakları yok, çünkü yeni isteme 
göre Vergi Dairesi’ne ödenmiş borçları kanıtlayan 
belgeyi göstermeleri şart”. Eğer Kasım ayının sonu-
na doğru vergi ödemeleri olmadığına dair belgeleri 
olsaydı her baş hayvan için öngörülmüş paralar ban-
ka hesaplarına yatırılmış olacaktı, diye yorum yaptı. 
Sinapov’un demesine göre, zaten bundan dolayı, 
uzlaştırıcı seçenek olarak il müdürlüklerinde yapılan 
ödemeleri gösteren belgeleri takdim edilme süresi 
20 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı. 

İl Tarım Müdürlüğü’ne bu geçen süreye kadar Kır-
caali bölgesinden 450 hayvan bakıcı devlet bütçe-
sine borçlu olmadıklarına dair belgeleri sunmuşlar. 
Aslında İl Müdürlüğü toplam 530 kayıtlı hayvan 
bakıcıyı mali yardım alabilmeleri için devlete olan 
borçlarını kapatmaya uyarmıştı. 

Verilen bilgilere göre, bölgedeki hayvan bakıcıları-
nın yarısı paralarını almışlar. 

140 000 vatandaş geçersiz 
kimlik için cezalandırılacak 
Yeni yılın ilk günlerinde kimlik kartlarının süresi 

dolduğu için 140 000 kişi ceza ödeyecek. Çün-
kü kimlik belgelerinin geçerlilik süresi Temmuz 
ayından önce dolmuştur. Bu kişiler onlara tanı-
nılan altı aylık ek süre sonunda bile kimliklerini 
yenilememişler. Ödeyecekleri ceza ise 20 -150 
leva arası değişecek. Yenilenen kimlik kartları, 
pasaportlar ve ehliyetlerin sayısı artık yaklaşık 
üç milyonu bulmuştur. İçişleri Bakanlığı’ndan ya-
pılan açıklamaya göre 31 Aralık 2010 tarihinden 
sonra süresi dolan kimlik, pasaport ve ehliyetler 
için ek süre tanınmayacağı hatırlatıldı. Bu bağ-
lamda, ortaya çıkan problem şu ki, kimliklerinin 
geçerli iken yurt dışına çıkan vatandaşlar, ora-
da bulunduğu esnada süreleri doluyor. Verilen 
bilgilere göre, Avrupa Birliği ülkelerinde birçok 
Bulgaristan vatandaşı ehliyetlerinin geçersiz 
oduğundan dolayı 500’er Euro ceza almışlar. 

Sopot Belediyesi’nde ilginç 
vergi toplama yöntemi

Sopot kenti Belediye Başkanı Veselin Liçev, 
vergi borçlarını toplamak için ilginç bir yöntem 
geliştirdi.
Flibe Radyosu’nun haberine göre, emekliler-

den oluşan bir koroyu vergi borcu olanların ev-
leri önüne yollayan Liçev, koronun serenadıyla 
mükellefe borcunu hatırlatmaya çalışıyor. 
Koro vatansever ve milliyetçi temalı şarkıların-

dan oluşan repertuarı ile bir yandan kent sa-
kinlerini eğlendirirken, diğer yandan belediye 
kasasını dolmasına yardımcı oluyor. Belediye 
Başkanı Licev, "Anlaşılan bu şarkılar borçlu 
hemşerilerimizin vicdanını sızlatıyor" dedi. 
Yaklaşık bir aydır süren kampanya ile belediye-

nin günlük ortalama 9 bin leva (4500 avro) vergi 
topladığı bildirildi. 

Resmiye MÜMÜN
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Mestanlı şehitlerini unutmadı
Momçilgrad (Mestanlı) 

27 Aralık'ta Bulgarlaş-
tırma süreci esnasında 
26 yıl önce verdiği şe-
hitlerini törenle andı. O 
zaman, 26 ve 27 Aralık 
1984 yılında yöre hal-
kı yoğun olarak Rodop 
kasabasında protesto 
yürüyüşleri düzenlemiş-
ti. Fakat devletin askeri 
ve milis kuvvetleri soka-
ğa dökülmüş kalabalığı 
gaddarca sopa ve silah 
gücüyle darma dağan 
edip Mestanlı sokakla-
rını kana boyamışlardı. 
Bazıları hiç bir hüküm 
giymeden sokakta ke-
lepçelenip ölüm kamp-
larına ve hapislere tıkıl-
mışlardı. 

Yaşanmış bu trajedi 
yüzlerce insanı şehitler 
anıtı önüne topladı. Tö-
ren misafirlerin şehit-
lerin anısına çelenk ve 
çiçek koymasıyla baş-
ladı. Ardından sunulan 
şiir programı vatana ve 
Türklerin maruz kaldığı 
hak ve özgürlerine saldı-
rılardan doğan acı, sitem 
dolu dizelerle seyircileri 
göz yaşına boğdu. 

Şehit Ravenli Mümün 
Ahat, Nanovitsalı Yu-
suf Halilibrahim, Mom-
çilgradlı Mehmet Habil, 
Austalı Aliosman Ali, 
Drumçeli İbrahim İbra-
him, Svobodalı Mustafa 
İbrahim, Gorsko Düle-
volu Mustafa Osman, 
Gruevolu Mustafa Ali 
ve Abdülazis Bekir’in 
ruhlarına meşale yakılıp 
katılımcılar saygı duru-
şunda bulundular. Bir 
de ruhlarına bağışlanan 
Bulgaristan Müslüman-
ları Yüksek Şura Baş-
kanı Şabanali Ahmed'in 
yönetmenliğinde dua 
okundu. Bunun ardından 
yaptığı konuşmada: 

„26 yıl önce Bulgaris-
tan hükümeti tarafından 
baş müftü atanan Nedim 
Gencev yine göreve ge-
tirilmek isteniyor. Aynı 
ülkede, demokratik ül-
kede, Avrupa Birliği ve 
NATO üyesi bir ülkede 
ve hiç kimse yapılanlar-
dan baş müftülük nez-
dinde veya vatandaşları-
mızın kimliğini korumak 
nezdinde rahat değildir. 
Yani halkımızın sesini 
özgürce söyleyebilmesi 
için 26 yıl geçmiş ama 
görülüyor ki hala söyle-
yemiyor”, diye hatırlata-
rak “Hepimiz birliğimizi, 
beraberliğimizi koruyup, 
kurumlarımıza sahip 
çıkalım. Çünkü 26 yıl 
verilen mücadele dini 
ve milli bir mücadeledir. 
Bugün de aynısını yap-

malıyız”, şeklinde topla-
nan cemaati uyardı. 

1984 yılı Aralık ayı 
olaylarına iştirak eden 
Momçilgrad Mağdurlar 
Vakfı Başkanı Halil Meh-
medali, İsmet ve Mustafa 
Topaloğlu, Orhan Mutlu, 
Mehmed Sadullah, Ah-
med Ahmedov, Hilmi 
Mollaoğlu, Halil Rasim, 
Sadullah Hayrulla, İsma-
il Daud, Hüsniye Recep, 
törende bulunmayan Ab-
dullah Abdullah, Mümün 
Köseoğlu, Bürhan Mutlu 
ve daha isimleri belir-
tilmeyen nice mağdur 
soydaşlarımıza şükran 
duyguları sunuldu. 

Resmi misafirler ara-
sında Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Merkez 
Kurulu Başkan Yardım-
cısı Ruşen Riza, HÖH 
Merkez Operasyon Bü-
rosu Sekreteri Mustafa 
Karadayı, HÖH Kırca-
ali İl Başkanı ve Cebel 
Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, milletvekil ler i 
Ünal Tasim, Necmi Ali, 
Dr. Hasan Ademov, siya-
si mağdur ve HÖH Mer-
kez Operasyon Bürosu 
üyesi Ayruş Hacı, HÖH 
Gençlik Kolları Kırcaali İl 
Başkanı Ahmed Habib, 
eski milletvekili Ahmed 
Hüseyin, T.C. Plovdiv 
Başkonsolos Ataşesi 
Elif Kutlu, Bal-Göç Baş-
kanı Prof. Dr. Emin Bal-
kan, Mestanlılar Derneği 
Başkanı Hasan Öztürk, 
İzmir BAL-GÖÇ Başkan 
Yardımcısı Ali Belgin, 
AK Parti Bursa İl Yö-
neticisi Nayme Kaşmer 
hazır bulundular. 

Mestanlı şehitlerini 
anma törenine Kırcaali 
ilinden belediye başkan-
ları, meclis başkanları ve 
meclis üyeleri katıldılar. 

Ev sahibi konumun-
daki başkan Erdinç 
Hayrullah selamlama 
konuşmasında her yıl 
yüzlerce insanı bir araya 
getiren Mestanlı anıtının 
Bulgaristan'da şehitler 
için yapılan ilk anıt ola-

rak ad, dini inanç, gele-
nek ve Anadili ile onurlu 
yaşam iradesinin sem-
bolü olduğunu belirtti. 

Bulgarlaştırma süre-
cine ne yönden bakılır-
sa bakılsın, bir insanlık 
suçu olarak nitelendirdi. 
Son zamanlarda milliyet-
çilik eğilimlerinin endişe 
yaratmasına rağmen bu 
topraklarda var olan hoş-
görü ruhunun her zaman 
galip geleceğinin altını 
çizdi. „Biz hep beraber 
yaşayacağız ve bizden 
farklı olanı, onun kül-
türel, dini ve milli men-
subiyetine saygı duyup 
hürmet edeceğiz. Çün-
kü hepimiz aynı şeref 
ve haklara sahip olarak 
dünyaya geliyoruz”, diye 
dikkat çekti. Mestanlı 
Belediye Başkanı, „Biz, 
insanlık gururumuzun 
çiğnendiği günleri unut-
mayacağız. Onlar her ne 
kadar tarih kitaplarında 
yer almasalar da, yine 
de beraberce sarf ettiği-
miz emeklerle kendimizi 
koruyarak ileri devam 
edeceğiz”, dedi. Sayın 
Hayrullah anma tören-
lerinin kin ve nefret saç-
mak için değil, 1984-85 
yılında yapılan hataların 
tekrar edilmemesi ama-
cıyla yapıldığını söyledi. 
Konuşmasının sonunda 
Bulgaristan Türk halkı-
nın HÖH ile birlikte Bul-
garlaştırma süreci gibi 
insanlık ayıbını bir daha 
yaşanmaması için sonu-
na kadar savaş verece-
ğini belirtti . 

Mustafa Karadayı he-
yecanla Mestanlı kah-
ramanları ve tüm mağ-
durlar önünde saygıyla 
eğildiğini dile getirdi. 
Bulgarlaştırma sürecinin 
altmışlı yıllardan başla-
yarak 1984-85 yıllarına 
kadar uzanarak birkaç 
aşamada gerçekleş-
tiğine dikkat çekti. Bu 
olayların sebebi olarak 
Bulgaristan’ın çeşitli 
yerlerinde uygulanan bu 
politikaya karşı Türklerin 

tepkisiz kalıp, birlik ve 
beraberlik duygusu gös-
termediklerini öne sürdü. 

Konuşmasının devamın-
da „Bugün durum daha 
farklı. Aramızda Deli-
orman, Blagoevgrad, 

Pazarcık ve Smolyan 
bölgelerinden milletve-
killerimiz ve arkadaş-
larımız bulunuyor, yani 
bugün beraberiz. Yirmi 
yıldan beri beraberiz. 
Bu beraberlik insanlık 
onuru ve sonsuz insan 
hakları ve özgürlüklerin 
çiğnenmesine yönelik 
denemelerin sonucun-
da doğdu. Bu beraber-
lik Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’ni doğurdu. Bu 
parti oldukça hak ve öz-
gürlükler uğruna verilen 
savaş devam edecek. 
Biz bu savaşı her gün, 
her an sürdürmek zorun-
dayız. Çünkü, hak ve öz-
gürlükler bize ebediyen 
verilmiş değildir”, dedi. 
Bu bağlamda, Başbakan 

Boyko Borisov’un iktida-
ra gelmesinden birkaç 
ay sonra Bulgarlaştırma 
sürecinin amaca uygun 

olarak yapıldığını, ancak 
yanlış yöntemler kullanıl-
dığını dile getirdiğini ha-
tırlattı. Sayın Karadayı, 
„Ben vatanımın böyle bir 
başbakanı olmasına razı 
değilim. Nasıl başbakan 
olursa olsun, biz vatanı-
mızın şerefli vatandaş-
larıyız ve onun güven-
liği için hizmet veriyo-
ruz. Biz demokrasi için 
savaşıyoruz. Fakat hak 
ve özgürlükler olmadan 
demokrasi ve güvenlik 
yok. Biz her Bulgar va-
tandaşının onurlu, güven 
içinde yaşam sürmesini 
istiyoruz”, diye belirtti. 
Konuşmasının sonun-
da, “Yaşadığımız kötü 
olaylar tarih kitaplarına 
yansıtılmış değil, o yüz-

Resmiye MÜMÜN

den onları genç nesille-
re aktarmak bizim boyun 
borcumuzdur”, diyerek 
kalabalığa seslendi.

İzmir’de asimilasyon şe-
hitlerini anma mitingi

26.12.2010 tarihinde 
İzmir Cumhuriyet mey-
danında bulunan Atatürk 
heykeli önünde 1984-
1985 yılında Bulgaristan 
Türklerine karşı başla-
tılan asimilasyon kam-

panyasında şehit olan 
Türkler için anma töreni 

yapıldı. İzmir BAL- GÖÇ 
Derneği ve AVRASYA 
Türkleri Derneği tara-
fından düzenlenen tö-
rende BAL- GÖÇ Der-
neği Başkanı Süleyman 
Pehlivanoğlu, AVRASYA 

Türkleri Derneği Başka-
nı Mehmet Serbest ve 

çok sayıda Bulgaristan 
göçmeni katıldı. İki der-
nek başkanının anlamlı 
konuşmalarından sonra 
Atatürk heykeli önüne 
çelenkler koyuldu ve 
saygı duruşunda bulu-

nuldu. 
       Kırcaali Haber
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Kırcaali Haber Gazetesi'ne nezaket ziyareti
Kırcaali'ye kardeş Bursa Os-

mangazi Belediyesi Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AKP) İlçe 
Teşkilatı Yöneticisi Nayme 
Kaşmer başta olmak üzere 
bir grup genç bölgede dü-
zenlenen 1984 yılı olayları-
nı anma törenlerine temsilci 
olarak katıldılar. Bu misafirlik 
esnasında Kırcaali Haber Ga-
zetesi ofisini Miladinovo Oku-
lu müdürü Bayram Hüseyin’in 
eşliğinde ziyaret nezaketinde 
bulundular. Heyet gazetenin 
Genel Yayın Yönetmen Yar-
dımcısı Durhan Ali tarafından 
karşılandı. Yapılan sohbet es-
nasında gazetenin tarihi hak-
kında bilgi verildi. Heyet baş-
kanı Kaşmer sürpriz olarak 
hediye sundu. Gazete adına 
kabul eden Sayın Ali çaydan-
lık olduğunu görünce ofise 
her gelişlerinde Türk çayı ile 
karşılanacaklarını söyledi. O, 
Bulgaristan Türklerinin Sesi 
olan gazetemizi sevip saydık-
ları için onlara teşekkür etti 
ve daha sıcak dostluk ilişleri 
kurulmasını diledi. Nayme 
Kaşmer gazete ekibinin yeni 
yılını kutlarken Türkiye’de de 
yayın yapılması temennilerin-
de bulundu. 

Bu samimi karşılaşma esna-
sında Sayın Kaşmer'in yönet-
tiği 13 kişilik heyetin arasında 
Bursa AKP Gençlik Kolları 
Başkanı Ali Sait Adiloğlu'nun 
da bulunduğu açıklandı. Ama-
cın anma törenlerine katılma-
larının yanı sıra Kırcaali genç-
leriyle dostluk kurup, siyasi 

açıdan çalışma temposunu 
paylaşmak ve demokrasi de-
ğişim için ortak projeler geliş-
tirmek olduğu anlaşıldı. 

Başta Belediye Başkanı Ha-
san Azis olmak üzere HÖH 
Kırcaali İl Başkanı ve Ce-
bel Belediye Başkanı Bahri 
Ömer’e ve Momçilgrad Beledi-

ye Başkanı Erdinç Hayrullah’a 
göstermiş oldukları misafir-
perverlikten dolayı şükranla-
rını sundu. Kendileri heyete 
uzun bir zaman ayırarak HÖH 
Gençlik Kolları'yla görüştürüp 
bölgenin önemli projeleriyle 
tanışmıştır. Gençler yağan 
yağmura rağmen tarihi Tatul 

tapınağını da ziyaret ettiklerini 
paylaştılar. 

Kirkovo Belediye Başkanı 
Şukran İdriz’in sayesinde he-
yet  Türkan’ı anma töreni pro-
tokolüne alınarak izledikleri ti-
yatro gösterisinden sonra Bur-
salı gençler, Bulgaristan Türk-
lerinin yaşamış oldukları çileyi 

görmüş gibi olduklarını belirt-
tiler. Bundan dolayı Kaşmer 
Hanım Sayın İdriz'e teşekkür 
ifade etti. Bir de onları „Kırca-
ali Barajı” O teli’nde ağırlayan 
Yüksel Kaleci ve ailesine te-
şekkür etmeden geçemedi. 
Kendisinin Kırcaali doğumlu 
olduğunu ve ömrünün 25 yılı-

nı buralarda geçirdiğini belir-
terek medya aracılığıyla bölge 
halkını, Kayaloba’daki protes-
to gününde yaralanan kayın 
pederi Adem Kaşmer’in de 
adına selamladı. Daha Bursa 
Osmangazi AKP İlçe Başkanı 
Refik Özen’in ve Bursa millet-
vekilleri Canan Candemirçelik 

ve Parlamento Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Mehmedemin 
Tutan'ın selamlarını iletti. 

Ali Adiloğlu da Kırcaalilere, 
„Osmangazi, Ertuğrulgazi, 
Orhangazi, Murathan, Emir-
sultan ve tüm teşkilatımızdan 
selam olsun sizlere!” diye 
seslenerek Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül, Devlet Ba-
kanı Faruk Çelik’in de sıcak 
selamlarını sundu. Devamla: 
„Biz AKP Osmangazi Gençlik 
Kolları olarak buradaki anma 
törenlerinde bulunarak yaşa-
nılan çileye bir nebze de olsa 
ortak olmak istedik. Şehitleri-
mizin ruhu şad olsun! Papaz 
Petır Garena ile de görüştük. 
Gördük ki, burada demokrasi 
kazanmış, çünkü Hristiyanlar 
ve Müslümanlar din, ırk ay-
rımı yapılmadan huzurlu bir 
şekilde yaşıyorlar. İnşallah bu 
ömür boyu devam eder. Millet-
vekillerin de törende söylediği 
gibi, hak ve özgürlükler ebe-
diyen verilmiyor, devamlı mü-
cadele vermek gerekir. Daha 
fazla demokrasi, özgürlük için 
HÖH'ün desteğiyle Türk halkı-
nın var olması yolunda güzel 
şeyler yapılacağına inanıyo-
rum. Kırcaali Haber gazetesi-
nin çıkması Türklerin gerçek-
leştirdiği etkinlikleri yansıtmak 
demektir. Bu da buradaki kar-
deşlerimizin varlığını duyur-
mak anlamına geliyor. Kırcaali 
ilinin Belediye Başkanlarının 
Türk olduğunu, ayrıca Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nden 35 
milletvekili olduğunu öğren-
dik. Bu da bizleri sevindiren 
bir olaydır, dedi. 

Heyetin programı üzere „Na-
dejda” Yurdu’ndaki özürlü ço-
cuklara sunacakları hediyeler 
ile bir avuç sevinç verecekleri 
açıklandı. 

                Kırcaali Haber

Türkan çeşmesi’ne giden otobüsü 
bizzat Hasan Azis sürdü 

Hasan Azis başarılı bir 
belediye başkanı olduğu 
gibi, başarılı bir otobüs sü-
rücüsü olduğunu da ispat-
ladı. Bu geleneksel Kirkovo 
Belediyesi’nin Mogilyane 
(Kayaloba) köyünde Bulgar-
laştırma süreci esnasında 
şehit olan 17 aylık Türkan 

bebeğin ölümünün 26.yılında 
düzenlenen anma töreni 
sayesinde oldu. Yolculara 
sürpriz olarak Kırcaali’den 
Mogilyane’ye hareket eden 
otobüsün şoförlüğünü Kır-
caali Belediye Başkanı Ha-
san Azis yaptı. Sebebin ise, 
halka daha dolu doluya hiz-

met amaçlandığı anlaşıldı. Yol 
boyunca daha çok Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi’nin genç et-
kin üyelerinden oluşan yolcular 
Başkan’la Kırcaali’nin geleceği 
hakkında fikir paylaştılar, gün-
cel konularda sohbet ettiler. 
Tören sonrası Kırcaali’ye dö-
nüşte gençler Hasan Azis’in 

diğer büyük sürpriziyle karşı-
laştılar. Başkan Makaza komp-
leksi önünde otobüsü durdur-
du ve yolcularını kahve içmeye 
davet etti. Otobüs Kırcaali’ye 
vardığında ise şoför her yol-
cunun bulunduğu semte göre 
uzun bir şehir turu yaptı. 

                                    KH

6. Balkanlılar Folklor Festivali’nde 
Bulgaristan Türk Folklorü rüzgârı esti
A t a t ü r k  t a r a f ı n d a n 

İstanbul'daki Beylerbeyi 
Sarayı'nda 1935 ve 1936 yıl-
larında başlatılan ancak bir 
daha yapılamayan Balkanlılar 
Halk Oyunları Festivali'nin al-
tıncısı, İzmir'de renkli görün-
tüler eşliğinde düzenlendi. 23 
Aralık 2010 Perşembe günü 
başlayan festival 28 Aralık’ ta 
sona erdi.    
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

ve Balkan Rumeli Dernekleri 
Federasyonu'nun da katkı-
larıyla düzenlenen festivale 
bu yıl Arnavutluk, Bosna-
Hersek, Bulgaristan, Hır-
vatistan, Karadağ, Kosova, 
Makedonya, Romanya, Slo-
venya ve Yunanistan katıldı. 
Cumhuriyet Meydanı'nda 
düzenlenen açılış törenine 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aziz Kocaoğlu, Bosna-
Hersek Büyükelçisi Dragol-
jub Ljepoja, Bosna-Hersek 
İzmir Fahri Konsolosu Kemal 
Baysak, misafir heyetlerin 
diplomatları, Büyükşehir Be-
lediye ve İl Genel meclisleri 
üyeleriyle diğer vatandaşlar 
katıldı. Törende bir gösteri 

yapan Gaziemir Belediye-
si Halk Dansları Topluluğu 
Zeybek Grubu büyük alkış 
aldı. Daha sonra misafir ülke 
heyetleri, Konak Meydanı'na 
yürüyerek halk danslarından 
örnekler sundu. 
Bulgaristan’ı temsilen Fes-

tivale katılan Kırcaali “Ömer 
Lütfi” Kültür Derneği folklor 
ekibi ve Mestanlı Zeybekler 
grubu Konak meydanını tık-
lım tıklım dolduran İzmirliler 
tarafından alkış yağmuruna 
tutuldular. 

6. Balkanlılar Folklor Fes-
tivali çerçevesinde düzenle-
nen gösteriler İzmir’in çeşitli 
semtlerinde devam etti.  
Festival çerçevesinde tarihi 

ve kültürel gezileri de yapıl-
dı. Folklor ekipleri “Bergama” 
vapuru ile körfez gezisi yaptı. 
28 Aralıkta ise Meryem ana, 
Şirince ve Efes antik şehri 
gezisi yapıldı. 
 Aynı akşam düzenlenen 

plaket sunma töreni ile fes-
tival sona erdi.  

                  Kırcaali Haber
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Етнизира се сблъсъкът между Областен и 
Kметове в Кърджалийско
Сблъсъкът между об-

ластния управител Иван-
ка Таушанова и кметове-
те на седемте общини се 
етнизира. Той провокира 
нарастващо етническо 
напрежение, което преди 
изборите може да придо-
бие изблици на насилие. 
Това алармират общест-
веници от Кърджали.
Според членът на Наци-

оналния съвет на БСП и 
зам.председател на БСП 
в Кърджали Назми Мю-
мюн причината е във во-
дената от управляващата 
партия ГЕРБ и подкрепя-
щите я националисти от 
“Атака” политика на кон-
фронтация в етнически 
смесените райони.
БСП винаги е била опо-

зиция на ДПС в Кърджа-
лийско, но никога не е 
допускала такава проти-
вопоставяне. Не трябва 
да се забравя, че полити-
ката е сблъсък на идеи, а 
не на физически врагове, 
подчертава Назми Мю-

мюн.
Той твърди, че област-

ният управител Иванка 
Таушанова непрекъснато 
руши авторитета на кмет-
ската институция в реги-
она. Постоянно се сипят 
обвинения срещу кмета 
Хасан Азис и му се пре-
чи да работи. Добре е, че 
той и колегите му запаз-
ват добрия управленски 
тон, подчертава Мюмюн.
Редно е управляващите 

от ГЕРБ да се поучат от 
политическите формации 
с опит и да сложат край 
на противопоставянето , 
което придобива етниче-
ски и социални измере-
ния. Тази конфронтация 
е завладяла съзнанието 
на обикновените гражда-
ни. Кърджали няма нужда 
от омраза, смята Назми 
Мюмюн.
       Георги Кулов

Назми Мюмюн

Инж. Хасан Азис дари 17 кръгли сираци
Дни преди Нова година де-

цата сираци от община Кър-
джали бяха гости на своя 
настойник инж. Хасан Азис. 
На срещата бяха и близки 
им, които се грижат за тях. 
Кметът разговаря с всяко 
едно от децата. Най – мал-
ките Алексанадра и Хайри 
се похвалиха, че вече са 
първокласници и се спра-
вят добре в училище.17-го-
дишният Иса каза, че учи в 
Спортното училище в Хаско-
во, а Айсун, че се готви да 
кандидатства в ПГ по иконо-
мика. По време на срещата 
с кмета настойниците спо-
делиха за някои проблеми. 
Възрастна жена попита има 
ли възможност да бъде ас-
фалтирана 2 км отсечка от 
махала Стражица до глав-
ния път, защото внучката й 
трябва да минава през го-

риста местност, а зимата е 
опасно и детето трудно да 
се предвижва.”Въпросът 
може да се реши като на 

първо време бъде бала-
стриран участъка”, увери 
инж. Хасан Азис и помо-

ли от транспортния отдел 
да проучат проблема. По 
време на разговора кметът 
съобщи , че още в първите 
месеци на новата година ще 
посети отново децата без 
родители, за да се запоз-
нае на място как живеят и 
какви проблеми имат . Инж.
Азис поздрави всички деца 

с предстоящите празници и 
им пожела повече радости 
и успехи. И тази година за 
новогодишните празници 
децата сираци получиха от 
общината по 300 лв и паке-
ти с лакомства. Специално 
за празника всяко от тях по-
лучи и вкусно парче торта, 
сладкиши и сок.

Дядо Коледа раздаде вестник “Ардински глас”
Настъпващата 2011-та го-

дина ще бъде юбилейна за 
вестника на община Арди-
но – “Ардински глас”. През 
идващата година изданието 
навършва 10-годишна въз-
раст. По този повод Дядо 
Коледа не се поколеба нито 
за миг, заедно с подаръци-
те да поднесе и местния 
вестник. Добрият старец 
буквално нахлу в редакци-
ята и напълни чавала си с 
още топлия последен брой. 
Преди да отпътува по своя 
маршрут, той обаче не про-

пусна да хвърли едно око на 
изданието, въпреки, че от-
вън елените нетърпеливо 
потропваха с копита.

Хората от общината свик-
наха със своя вестник и 
вече го очакват с нетър-
пение, сподели главният 
редактор Саффет Ерен. 
Освен 10-годишнината на 
вестника, през месец май 
ще излезе и юбилейния 
100-тен брой. По този повод 
ще се постарам специално, 
така, че да изненадаме още 
по-приятно нашите читате-

ли, каза още Саффет Ерен. 
“Ардински глас” е един-
ственият общински вестник 
в Кърджалийска област и 
той е живата връзка между 
местната власт и хората. 
В списването на вестника 
участват много добри про-
фесионалсти, но той е отво-
рен също така и за всички 
жители на общината, които 
имат възможността чрез 
него да заявят своето мне-
ние и гражданската си по-
зиция.  

           Гюнер Шюкри

Кирково с информационен 
център от типа „На едно гише”
С център за услуги и информация от типа „На едно гише” 

се сдоби общинската администрация в Кирково. Лента-
та на официалната церемония преряза лично кмета на 
пограничната община Шукран Идриз. На церемонията 
присъстваха общински съветници, кметове на кметства, 
представители на бизнеса, жители на общината.

Новата придобивка разполага със седем гишета, в кои-
то ще бъдат обслужвани гражданите от отделите: ГРАО, 
общинска собственост, териториално развитие и инфра-
структура. Деветима служители ще посрещат и приемат 
документите на местното население. „С откриването на 
Центъра ще се подобри връзката между администраци-

ята с жителите и бизнеса. Очакваме да се увеличи и съ-
бираемостта на местните данъци и такси”, коментира на 
откриването кметицата Шукран Идриз.

Центърът за услуги и информация от типа „На едно гише” 
се намира на партерния етаж в сградата на общинска ад-
министрация Кирково. Той ще работи със стандартното 
работно време и ще спомогне както за по-ефективната 
работа на служителите в администрацията, така и за улес-
нение на ползвателите на услуги, предоставяни от община 
Кирково, се надява ръководството на административната 
единица.

Ресми Мурад с приз ”Кмет 
на годината – 2010”

ТВ “Канал 3” удостои кмета на община Ардино Ресми 
Мурад със специалния приз “Кмет на годината - 2010 г.” 
Приза се връчва за цялостен принос в поверената му 
община. Класацията е направена сред 265 общини в 
страната от предаването “Кметовете на България”. Приех 
отличието като признание за многопосочните усилия, 
които полагам за развитието на Ардино и общината.
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Türkiye’nin yeni Filibe Başkonsolosu Ramis Şen görevine başladı
15 Aralık 2010 

tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Fi-
libe Başkonsolosu 
Sayın Ramis Şen 
yeni görevine baş-
ladı. 
1973 doğumlu, evli 

ve bir oğlan babası 
olan Sayın Şen bu 
göreve gelmeden 
önce New York’ta 
Birleşmiş Milletler 
Nezdinde Türkiye 
Daimi Temsilciliğin-
de Başkâtip ve Müs-
teşar olarak görev 
yapmıştır.
Başkonsolos Şen 

1996 yılında Ankara 
Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden me-
zun olmuştur. Daha 

sonra İngiltere’de 
W e s t m i n s t e r 
Ün ive rs i tes i ’nde 

yüksek lisans eğiti-
mi görmüştür. 1997 
yılında Dışişleri Ba-

kanlığında görevine 
başlamıştır.
Sayın Ramis Şen 

bundan önce İs-
lamabad ve Kabil 
Büyükelçiliklerinde, 
Londra Büyükelçili-
ğinde görevde bu-

lunmuştur. 
Kırcaali Haber ga-

zetesi ekibi olarak 
Başkonsolosumuz 
Sayın Ramis Şen’e 
görevinde başarılar 
diliyoruz. 
                      KH

Romanya ve Bulgaristan’a 
Schengen’de engel

Yolsuzluk ve orga-
niz le suç la müca-
delede yetersiz kal-
maları, Romanya ve 
Bulgaristan’ın, Avrupa 
Birliği’ne uyum süre-
cinde başını ağrıtaca-
ğa benziyor. Almanya 
ve Fransa, iki ülkenin 
Schengen Bölgesi’ne 
dahil olmasına karşı 
çıktıkları ortak mektubu, 
Avrupa Komisyonu’na 
sundu.  Bükreş ve 
Sofya’nın, Schengen’e 
mart 2011’de katılması 
öngörülmüştü. Mektup-
ta, sözkonusu tarihin 
erken olduğu belirtildi. 
1 Ocak 2007’de Avru-

pa Birliği’ne giren Ro-

manya ve Bulgaristan’ın 
yargı sistemi, yolsuzluk 
ve organize suçla mü-
cadele kapsamında 
gözlem altında.
S c h e n g e n 

Bölgesi’nde, İngilte-
re ve İrlanda hariç, 25 
üye ülkeyle, üye olma-
yan İsviçre, Norveç 
ve İzlanda bulunuyor. 
400 milyondan faz-
la kişi Finlandiya’dan 
Y u n a n i s t a n ’ a , 
Portekiz’den Polonya’ya 
serbest geçiş yapıyor.
B u l g a r i s t a n  v e 

Romanya’nın yanısıra, 
Kıbrıs Rum Yönetimi 
de, Schengen’e katıl-
mayı talep etmişti

Kapalı yerlerde sigaraya yasak getiriliyor
2011 yılı başından 

itibaren kapalı kamu 
yerlerinde sigara iç-
meye sınırlandırma 
getiriliyor. Bu Sağlık 
Yasası'nda yapılan 
değişikliklere göre ba-
kanlığın kabul ettiği 
yeni talimatname ile 
uygulanmaya başla-
nacak. Daha geçen 
yılın ortalarında Bul-
garistan hükümeti top-
lumsal yerlerde sigara 
içme yasağı getirmesi 
gerekiyordu. Fakat bu 
konuda o zaman Par-

lamento kesin bir karar 
alamadı. 
İçki, eğlence yerlerin-

de, yemekhanelerde, 
iş ve idari binalarında, 
ofislerde, gar ve ha-
valimanlarının kapa-
lı alanlarında sigara 
içenler için duvarla 
ayrılmış odaların sıkı 
örtülen kapıları ve iyi 
mekanik ventilasyonu 
olmalı. 50 metre kare-
ye kadar olan kafeter-
ya ve restoran sahip-
leri işlettikleri yerlerde 
sigara içilip içilmeye-

ceğine kendileri seçe-
cekler. On sekiz yaşı-
nı doldurmamış kişiler 
sigara içilen yerlere 
giremeyecekler. Siga-
ra içmek için ayrılan 
yerlerin kamu binası-
nın toplam alanından 
yüzde elliden daha az 
olmalı. Tamamen gece 
rejimde çalışan disko 
ve barlarda sigara iç-
mek serbesttir. 
Bunun üzerine kamu 

sağlık denetleme mü-
fettişlikleri 2011 yılının 
başından yoğun yokla-

malara başlıyor. Eğer 
yürürlükteki yasanın 
ihlali tespit edilirse, 
kamu yerleri sahipleri-
ne 500'den 10 bin leva 
arası ceza kesilmesi 
öngörülüyor.

Ramis Şen


