Kırcaali Haber gazetesine
Her ayın 15’ne kadar tüm Postanelerde

Abone Olabilirsiniz!
ABONE KATALOG NUMARASI: 2454

Lozan antlaşmasının Bulgaristan
Türkleri için geçerliliği

Bulgaristan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılıp, bağımsız bir devlet olmasının ardından, ülke toprakları
üzerinde yaşayan Türk-Müslümanlar için de bir takım
yükümlülükler altına girmişti. Uluslararası hukuksal
açıdan Bulgaristan’daki Türklerin azınlık hakları çeşitli ikili ve çok taraflı siyasi bağıtlarla garanti altına
alınmıştır.
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Bülent Arınç, Bulgaristan'da ırkçılık yapan siyasetçilerden
rahatsızlık duyduklarını söyledi
T.C. Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç, Hak ve
Özgürlükler Hareketi'nin
/HÖH/ ''destan'' bir olay
olduğunu belir terek,
''Bulgaristan'da bizi de
sizi de rahatsız eden
siyasetçiler var. Bunlar
ırkçılık yapıyorlar. Irkçılık perdesi altında Türk
düşmanlığını geçmişten
bugüne sürdürüyorlar.
Sizin oradaki mücadeleniz haklı bir mücadeledir'' dedi.
Arınç, Manisa'daki Anemon Otel'de Türkiye ziyaretinde bulunan HÖH
temsilcileriyle kahvaltıda
bir araya geldi.

Bülent Arınç
TBMM Başkanlığı döneminde Bulgaristan'a
ziyarete gittiğini, Siderov diye birinin basın
toplantısına gelerek,
toplantıyı provake etmeye çalıştığını, daha
sonra katıldığı komisyon
toplantısında da bu kişi-
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BENİM HAYALLERİM konulu
kompozisyon yarışması düzenliyor.
Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da Türk asıllı öğrencilerin arasında anadilleri Türkçeyi sevdirmek
ve yaşatmak.
Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri
Dereceye girenlere:
I. ödül - 50 leva
II. ödül - 30 leva
III. ödül - 20 leva
Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli.
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nin yine bir yakınının bir
şeyler söylemeye kalkıştığını ifade eden Arınç,
''Bulgaristan'da bizi de
sizi de rahatsız eden
siyasetçiler var. Bunlar
ırkçılık yapıyorlar. Irkçılık perdesi altında Türk
düşmanlığını geçmişten
bugüne sürdürüyorlar.
Sizin oradaki mücadeleniz haklı bir mücadeledir.
İnsan hakları bağlamında da inancınızı, etnik
kökeninizi muhafaza etmek, bütün uluslararası
hukuk kurallarının tanıdığı bir insanlık hakkıdır. Biz buna her zaman
destek veriyoruz'' dedi.
Türkiye Cumhuriyeti
hükümetinin her zaman
Bulgaristan'daki Türklerin kimliğiyle, inancıyla,
düşüncesiyle, özgürce
yaşamasını takip ettiğini
vurgulayan Bakan Arınç,
şöyle konuştu:
''Geçmişten beri yine
Balkanlar 'da yaşa yan, Batı Trakya'da,
Bulgaristan'da yaşayan,
Türk olmakla, kardeş olmakla aynı inancın mensubu olmakla birbirimizi
dost bildiğimiz insanlarla
elbette Türk hükümetleri

ilgileniyordu. İlgilenmiyor
dersek yalan yanlış olur,
ama 'ne kadar faydası
vardı, ne kadar etkiliydi,
sonuç olarak karşımıza
ne getiriyordu' derseniz,
yaşadığımız acı olayları
geçmişte hatırlıyoruz.
Cezaevlerinde kalan
belki hala tehdit altında olan arkadaşlarımız
var. 89'larda, 90'larda,
70'lerde yaşanan acı
olaylar var. Sadece bunlara üzülmekle kalıyorduk belki veya protesto
ediyorduk veya Allah
cezanızı versin diyorduk

a Hak ve Özgürlükler Hareketi
heyetinin Türkiye ziyareti

a Göçmen
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Derneklerinden,

Ahmet Doğan’a güçlü destek
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ama elimize geçen bir
konu yoktu. İki şey oldu,
HÖH, destan bir olaydır,
kitabı yazılmalıdır. Üzerine araştırmalar yapılmalıdır ve her ülkeye örnek
gösterilmelidir. Şimdi bu
hareketi sabote etmeye
kalkanlar, beğenmeyenler olabilir.''

Hükümet or tağı
haline geldiler
HÖH 'nin yaptığı başarılı çalışmalarla hükümet
ortağı haline gelerek,
bakanlıklar elde ettiğini,

belediye başkanlıkları
kazandığını ifade eden
Arınç, şöyle devam etti:
''Etnik kökene dayalı bir
parti değil, Bulgaristan'ın
partisi olarak ortaya çıkan, birilerinin kulağı
çınlasın diye söylüyorum, bir harekettir. Etnik
kökene dayalı siyaset yapanlar kazanamıyorlar.
Bu Bulgaristan'da kurulu
yasal bir partidir. Bunun
içinde Türkler de olacaktır. Bulgaristan'da yaşayan herkes, legal, yasal
bir parti olarak HÖH'ne
Devamı 7’de
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Lozan antlaşmasının Bulgaristan Türkleri için geçerliliği

Kader ÖZLEM
Bulgaristan’ın Osmanlı
Devleti’nden ayrılıp, bağımsız bir devlet olmasının ardından, ülke toprakları üzerinde yaşayan
Türk-Müslümanlar için
de bir takım yükümlülükler altına girmişti. Uluslararası hukuksal açıdan
Bulgaristan’daki Türklerin azınlık hakları çeşitli
ikili ve çok taraflı siyasi
bağıtlarla garanti altına
alınmıştır. Söz konusu
antlaşmaların bazılarında Osmanlı Devleti ve
halefi durumundaki Türkiye doğrudan ‘garantör’
taraf olurken; bazılarında
ise (Neuilly Antlaşması
gibi) bu çerçeveden çıkılıp, çok daha uluslararası
bir boyut kazanmıştır.
Tarihsel süreç içerisinde Bulgaristan’daki
Türkleri güvence altına
alan çeşitli antlaşmalar
şu şekildedir:
1- Berlin Antlaşması 1878

2- İstanbul Protokolü ve
Sözleşmesi – 1909
3- 1913 Antlaşması ve
Müftülüklerle İlgili Sözleşme
4- Neuilly Antlaşması 1919
5 - 19 2 5 Tü r k i y e Bulgaristan Dostluk Antlaşması ve İkamet Sözleşmesi
6- 10 Şubat 1947 tarihli
Bulgar Barış Antlaşması
7- Göç Antlaşması 1968
8- BM Mevzuatı Kapsamında İnsan Haklarıyla İlgili Çeşitli Evrensel
Sözleşmeler
9- İnsan Haklarıyla İlgili
Çeşitli Avrupa Anlaşmaları
10- Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Bulgaristan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bulgaristan Emekli Aylıklarının
Türkiye'de Ödenmesine
İlişkin Anlaşma – 1998
Görüldüğü üzere,
Bulgaristan’daki Türk
azınlığın hukuksal durumu ve azınlık hakları
bahsedilen siyasi bağıtların güvencesi altında
olmuştur. Antlaşmaların
bazıları dönemsellik arzetse de; içerik anlamında azınlığa verilen
hak ve imtiyazların genel olarak yeterli olduğu
ileri sürülebilir. Ancak,
tarihsel süreç içerisinde
konuyla ilgili olarak ortaya çıkan sorun, Türk

azınlığa verilen hakların
nicelik açısından az veya
çok olması değil; azınlığın bunlardan faydalanmasına ne ölçüde müsaade edildiği olmuştur.
Bulgaristan’ın bağımsız
bir devlet olarak 100 yılı
aşkın prenslik, krallık,
çeşitli parti iktidarları,
komünizm ve demokratik yönetim dönemlerinde
çok sayıda hak ihlalleri
yaşanmıştır.
Belir tilen antlaşmalardan özellikle 1925
Tü r k i y e - B u l g a r i s t a n
Dostluk Antlaşması ve
İkamet Sözleşmesi’nin
yeni kurulan Devletin
komşu bir ülkeyle ilişkilerini tesis etmesi açısından çerçeve niteliği taşıdığını ve güncel anlamda
yürürlükte olduğunu belirtmek gerekir.

laşması, İtilaf Devletleri
ile Bulgaristan arasında yapıldığından, Osmanlı Devleti’nin veya
Türkiye’nin taraf olmadığı bir uluslararası belge
niteliğindedir.
Neuilly Antlaşması’nın
IV. Bölümünde, Bulgaristan idaresinde bulunan azınlıkların hakları
düzenlenmektedir. 50.
ve 58. Maddeler arasında yer alan bu bölümde,
azınlık hakları açısından

getirme hürriyetine sahip
olurlarken; diğer Bulgar
vatandaşları gibi medeni
ve siyasal hakların kullanılması bağlamında ayrıma tabi tutulmayacak,
- Azınlıklar, devlet memurluğuna girebilecekler;
istedikleri mesleği veya
zanaatı seçebilecekler,
- Bulgaristan’a vatandaşlık bağı ile bağlı olanlar özel ve ticari işlerinde,
basın-yayın faaliyetlerinde herhangi bir dili kulla-

ileri sayılabilecek nitelikteki hükümler dikkat
çekmektedir. Ayrıca,
Bulgaristan söz konusu
antlaşmanın azınlıklarla ilgili bölümünün 49.
Maddesinde ifade edildiği gibi, temel bir yasa
olarak tanınacak; hiçbir
yönetmelik ve karar bu
hükümlere aykırılık teşkil etmeyecektir. Diğer bir
ifadeyle, Bulgaristan için
söz konusu antlaşma,
normlar hiyerarşisinde
anayasanın üzerinde yer
bulmaktadır.
Neuilly Antlaşması’nın
IV. Bölüm düzenlemelerine göre;
- Bulgaristan topraklarında yaşayan azınlıklara
tam eşitlik sağlanacak,
- Bulgar devleti din, dil,
ırk ve milliyet ayrımı gözetmeyecek,
- Bulgaristan’daki azınlık grupları dini vecibelerini serbestçe yerine

nabileceklerdi. Bu durum,
Türk azınlık açısından
geçerliliğini korurken,
Bulgaristan vatandaşları
Bulgarca dışında, başka
bir dili mahkemeler önünde yazılı ve sözlü olarak
kullanabilecekler,
- Ayrıc a, azınlıklar
eğitim-öğretim kurumları,
hayır kurumları, dinî ve
sosyal kurumlar açabilecekler, bunları denetleyip
yönetebilecekler ve aynı
zamanda bu kurumlarda
kendi dillerini özgürce kullanabilecek ve serbestçe
ibadet edebileceklerdi.
Azınlık unsurların yoğun
olarak yaşadığı yerlerde,
Bulgar Hükümeti tarafından devlet ve belediye
bütçelerinden bu azınlık
okullarına, dini ve sosyal
kurumlara adil bir pay ayrılacaktı.
Görüldüğü üzere, 27
Kasım 1919 tarihli Neuilly
Antlaşması azınlık hakla-

Neuilly Antlaşmasında
Azınlıklar Konusu
Bulgaristan’ın 1. Dünya Savaşı’ndan mağlup
çıkmasının ardından
imzaladığı Neuilly Barış Antlaşması ile Sofya Yönetimi, Milletler
Cemiyeti’nin kabul ettiği
esaslara uymak ve antlaşmanın hükümlerini yerine getirmek ile yükümlü
olmuştur. 27 Kasım 1919
tarihli Neuilly Antlaşması
ile Bulgaristan’daki azınlıkların durumu da ele
alınmıştır. Neuilly Ant-
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rı açısından hayli zengin
hükümler içermektedir.
Bu bölümde azınlıkların
hak ve menfaatlerinin
gözetildiği ifade edilebilir. Ayrıca, Sofya yönetimi 57. madde ile antlaşmanın Milletler Cemiyeti
(MC) tarafından güvence
altına alınmasını kabullenmiştir.
Neuilly Antlaşması kapsamında “azınlıklar” olarak genel bir kavramsal
çerçeve çizilirken; içeriğinde spesifik olarak
“Türk”, “Müslüman” veya
başka bir etnik veya dinî
grubu tanımlayan kavramın kullanılmadığı
görülmektedir. Her ne
kadar bu kavramsallaştırmaya başvurulmasa
da, demografik dengeler
itibariyle ülke içerisinde
Bulgarlardan sonra, en
büyük ve en önemli topluluğu Türklerin meydana
getirdiği açıktır. Dolayısıyla, söz konusu azınlık
haklarının doğrudan Bulgaristan Türklerini ilgilendirdiği belirtilmelidir. Zira
çok taraflı uluslararası
bir belge niteliğinde ve
Milletler Cemiyeti güvencesi altında olan Neuilly
Antlaşması’nın azınlık
hükümlerinin doğrudan
Bulgaristan’daki Türk
azınlık için geçerli olacağı, daha önce Sofya
Yönetimince tesis edilmiş olan diğer antlaşmaların, azınlıklarla ilgili hükümlerdeki tanımlama ve
ifadelerden anlaşılabilir.
Bunun yanı sıra, 1925 yılında Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan
“Dostluk Antlaşması” ile
de Neuilly Antlaşması’nın
azınlık hükümler inin
Bulgaristan’daki Türkler
için uygulanması gerektiği öngörülmüştür.
Devamı gelecek sayıda
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Rodoplar’ın şairi Habibe Hasan
Resmiye MÜMÜN

Şaire Habibe Hasan,
20 Aralık 1953 yılında
Kırcaali’ye 9 km olan Kösevo köyünde soğuk,
hırçınlı, boralı, karlı tipili
bir günde ailenin ikinci
çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğretimini
köyünde ve Boyno’da,
daha sonra Gabrovo
şehrinde tekstil lisesinde
okudu. 1974 yılında Kobilyane köyüne evlendi.
Erkek ve kız olmak üzere iki evlat sahibi oldu.
Şimdi üç kız çocuğu
torununa sevinmekte.
1980-85 yılları arasında
Kobilyane’nin kütüphanesinde halka hizmet
verdi. 1995 yılına kadar
Boyno muhtarlığında
sekreterlik yaptı. 2000
yıllarında Boyno’da bulunan Milli Gelirler Dairesi
şubesinde çalıştı. Sonraları Kırcaali Belediye
Otogarında kasadarlık görevinde bulundu.
2005 yılından bu yana
“Merasim Faaliyetleri”
Belediye şirketinde organizatör olarak çalışmaya devam ediyor.
Şaire çocuk yaştayken
ilk şiirine ilham almasına babası sebep oluyor.
Çünkü babası daha 15
yaşındayken, babasıyla
birlikte 1938 yılında ulu

Atatürk’ün cenaze merasiminde bulunuyor.
Habibe, babasının anlattığı bu olaydan çok etkileniyor. Öyle ki, Atatürk
ve ileri gelen Türk aydın
ve düşünürlerine adanan uyaklı şiir dörtlükleri
yazmaya başlıyor.
Habibe Hasan 1967
yılında 7 sınıftayken,
babasına ayak uydururcasına Bulgarcadan
Edebiyat hocası Katya
Ognyanova’ya sevgisini, saygısını göstermek
için Bulgarca iki dörtlük
şiir yazıyor. Adı “Na moyata uçitelka”. Şu anda
Plovdiv’te yaşayan sevgili öğretmeniyle hala
irtibatı devam ediyor.
Dostluk ilişkileri ikisinin
de çocuklarına yansımış
durumda.
1968’den sonra “Halk
Gençliği”, “Yeni Işık”
gazetelerin ve dergilerin
düzenlediği, çeşitli şiir
yarışmalarına katılmaya
başlıyor ve çoğu defa birinciliği kazanıyor. 1978
yılında Varna’da Bereket ve Gençlik Şenliğine katılıyor, “Jenata
dnes” dergisine bir yıl
abonelik ödülü alıyor.
O sıralarda genç şaire
Rus klasiklerini okuyor.
Varna’da Rus grubunda
yer alan Lüdmila ile tanışıyor. Onunla edebiyat

Ruhumla konuşma
Bu gece de
dün gece gibi,
içimde garip bir yaşantı.
Korku dolu rüyalar
umutlarımı parçalıyor.
Gece ruhumu çırılçıplak soymuş
ince ince sorguluyor.
Yollar, arzular, evler
perde perde uyanıyor,
Pafak söktü sökecek.
Ben nereye gitmekteyim?!...
Oysa gece dün gece gibi,
Kabus kesilen rüyalar
İçimde derin bir sancı
hayallerimi parçalıyor.
Teker teker sönüyor yıldızlar
Gökte ay pare pare
Gece ruhumu yargılıyor
Ruhum geceye rehin
sabahı bekliyor biçare.
Şafak söktü sökecek…
….Yoksa ben
Hakim önünde miyim?....

Bahar korkusu
Beklemekten usandım
Ölüm mü, yaşam mı - hep bir.
Çünkü biliyorum
Yine akşam rüzgarıyla gelecek
Baharı müjdeleyen gecelerde
Öten cır cır böcekleri.
Korkuyorum
Bıkacağım baharı beklemekten.
Yorulacağım, biteceğim
Umutlarını geleceğin
Korkuyorum
göremeyeceğim.
Habibe HASAN

ve şiir üzere geliştirdiği
sohbetlerle dostlukları
pekişiyor, Rus edebiyatına ilgisi artıyor.
Habibe Hasan 21 yaşında Kobilyane’ye ev-

yılına kadar Kobilane’de
öğretmenlik ve eğitmenlik yapıyor. 1996 yılında
dünyaya gözlerini yumuyor ve ozan Niyazi Hüseyin Bahtiyar’ın “Bal-

Habibe Hasan
lenince, Şefket Efendi
diye bilinen rahmetli kayınpederi Şefket
Ahmet’in etkisiyle Türk
ve dünya edebiyatını tanıyor, kalemini güçleştiriyor.
K ayın p e d e r i Şu m nu Nüvvap Okulundan
mezun olunca, Kırcaali
Türk Pedagoji Okulunun
ilk Türkçe hocası oluyor. 20 yıl Kobilane’den
şehre yaya gelip, öğretmenliğe devam ediyor,
bölgedeki Türk aydınlarını yetiştiriyor. Şefket
Efendi, Medrese kapanınca 1960’dan 1976

kanlarda Türk Ünlüleri”
adlı kitabında hakkıyla
yerini alıyor.
Habibe Hasan’ı Şefket
Efendi edebiyat, felsefe,
etik, tarih, coğrafya vs.
bilim alanlarında yetiştiriyor. Şaire dünya klasik
edebiyatını ondan öğreniyor, Fеderiko Garsiya
Lorka’yı ondan duyuyor.
Ayrıca kayın pederi kendisine çok değerli bir miras, 50 ciltlik kütüphane
bırakıyor.
H a b i b e H a s a n’ı n
2001’de ilk Türkçe şiir
kitabı çıkıyor. Adı “Gönül Yaprağı”, 2003’de

ise Bulgarca “Nad predela”. Her iki kitapta da
şiirlerden başka, şairin
yaşadığı bazı önemli
olaylar üzere düşünceler
içeren yazıları yer alıyor.
En son 2005’de “Şafakla
Gülebilsem” adlı şiir kitabı yayınlanıyor.
Habibe Hasan en çok
doğa olaylarını kaleme
alıyor ve diyor ki, “Bana
güneşim, yollarım, esen
rüzgarım, kır çiçeklerim,
gurubum, gökyüzüm,
yağmurum ilham veriyor.
Ayrıca insanlar arasında
görülen barış, hoşgörü,
insanlık, kardeşlik, adalet, doğruluk, güzellik
gibi değerler bana ilham
kaynağı oluyor. Biri 15,
diğerleri 7 ve 4 yaşındaki torunlarıma bakınca
tüm çocukların geleceğini düşünüyorum ve şiire
esinleniyorum. Onlar şiir
okuyup, şarkı söylediklerinde, böyle güzellikler
ifade ettiklerinde, bana
hayata güzel tarafından bakmama yardımcı
oluyorlar. Anılar, güzel
duygular yaşamaya değer. Bütün çocukların ve
hepimizin hayatı güzel
olsun istiyorum. Hayat,
duyguları paylaştıkça
güzel.”
Habibe Hasan, insanlık değerlerinin geleceğe
taşınması için muhafaza

edilip, genç nesillere aşılanması gerektiğini düşünüyor. Rodopların şairesi, “Fakat bir Türk olarak, çocukluğumuzdan
bildiğimiz dünyaca ünlü
Türk şair ve yazarları da
gençlere tanıtmak bizim
borcumuzdur. Sabahattin Ali, Nazım Hikmet,
Reşat Nuri Güntekin,
Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli, Orhan Kemal
ve daha nice nice ünlü
isimler nasıl beynimize
çakılmışsa, gençler de
onları bilmeli tanımalı.
Çünkü bu aydınlar olmasaydı, biz Türkçeyi
sevemezdik, Türk şiiri
gelişemezdi. Edebiyat
okumadan A nadilini
doğru dürüst öğrenmek
imkansız. Dolayısıyla
gelenek ve göreneklerimizi yaşatamayız, kültürümüzü geliştiremeyiz.
Böylece bir millet olarak
hiçbir yere varamayız”
diye kendi düşüncelerini
paylaştı.
Habibe Hasan, Kırcaali
Haber gazetesi aracılığıyla genç okurlarına şu
mesajı verdi: “Okuyun,
okuyun, okuyun ve yine
okuyun, çünkü hayatta
her şey okumakla kazanılır. Her gün bir şey
okumak, yeni bir şey
öğrenmek demek, ileriye gitmek demek.”

Çiftçilerin mali yardım alma kampanyası başladı
Geçen hafta, Tarım ve Gıda Bakanı Miroslav Naydenov, 2010 yılı için dönüm başına ödeme kampanyasını başlattı. Bakan, mali desteğin toplam 91
000 çiftçiye ayrılmış, 1,018 milyar leva olduğunu
açıkladı. Bu yardımdan besicilere hâlihazırda 83
milyon leva ödenildiği bildirildi. Bu yıl bazı çiftçilerin devlete vergi borçlarını ödemeleri için ilk önce
AB fonlarından paraların verileceği, daha sonra
ise ulusal ödemeler yapılacağı belirtildi”.
Bakan, 2011 yılı için dönüm başına mali yardımın
1,1 milyar olup, geçen yılkinden %10 fazla olacağını öne sürdü.
Kırcaali Belediye Tarım Dairesinde kendilerini çiftçi olarak kayıt eden vatandaşlar, 25 Marta
kadar kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. Belediye
Tarım Dairesi Müdürü Dimitır Georgiev, geçen
haftaya kadar Kırcaali belediyesinde yaklaşık
1120 çiftçinin kayıtlı olduğunu bildirdi. Belirli bir
süre olmaksızın her hangi bir vatandaş da işlenilen arazi, tütün veya hayvan bakımı için çiftçi
olarak kayıt olabilir.
Ayrıca 1 Marttan 16 Mayısa kadar 2010 yılı çiftçilerin dönüm başına doğrudan ödeme yoluyla
yardım almak için dilekçe verme kampanyası devam ediyor. Bu tarihten 9 Hazirana kadar verilen
dilekçelerle yapılan yardımlara her geçen gün için
%1 ceza kesilecek. Bu mali yardımlar, doğrudan
doğruya Avrupa Birliği fonlarının İdari ve Denetim
Entegre Sistemine ( İSAK) göre ( eskiden SEPP)
belirlenen şemalar üzere ve devlet bütçesinden
sağlanıyor. Dimitır Georgiev bu yardımın, tütün
de dahil olmak üzere, işlenilen araziler ve besi
hayvanları için verildiğini izah etti. Ayrıca o, bu
yerlerin avantajlı bölgeler ve avantajı olmayan böl-

gelerde bulunup bulunmamalarına göre de mali
yardıma aday olunabileceğini dile getirdi. Bu yıl
yeni şema olarak “Natura 2000” üzerinden yardım
yapılacağı anlaşıldı. 2011 yılı için çiftçilerin dönüm
başına 10 leva ulusal yardım, AB fonlarından 22
leva, avantajlı olmayan bölgeler için 110 Euro para
almaları öngörülüyor.
Belediye Tarım Dairesinden, çiftçilerin, İSAK’tan
mali yardıma aday olmaları için belediyelere ait
arazi yerlerini kullanma anlaşmaları yapmış olmaları gerektiğini belirttiler. Bu işlemin geciktiği için
problem yaşandığının altını çizdiler. Bu yıl 31 Mayısa kadar çiftçilerin belediye arazilerini kullanma
anlaşmaları elinde olması gerektiğini öne sürdüler.
Bu yerlerin besicilerin kullandığı çayır ve otlaklar
olup, Belediyenin süreyi göz önünde bulundurarak
kullanma izni vermesi gerektiğini ifade ettiler.
Tarım uzmanları, çiftçi olarak kayıtlı olmayan vatandaşların da İSAK üzerinden mali yardıma aday
olma hakkına sahip olduğunu söylediler.
Visoka Polyana (Yaylacık ) muhtarı Nail Ömer,
Tarım Dairesine işlenilen toprakları “çizdirip” mali
yardım alabilmeleri için 13 köylüsünü organize olarak getirdi. Muhtar, bu kişilerin buğday, yonca, mısır gibi bitkiler yetiştirdiklerini söyledi. 320 nüfuslu
Yaylacık köyünün ikinci dönem muhtarı, çok düşük
ödenilen fiyatlardan sonra bu yıl köyde eskiden en
çok işlenilen tütünün hiç olmayacağını paylaştı.
Sözlerinden köyden birkaç besicinin de 23 Marttan sonra otlak ve meralarını “çizdirmeye” gelecekleri anlaşıldı. Sayın Ömer, “Seçmenlerimize
bütün konularda elimizden geldiği kadar yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Her yıl Avrupa Birliğinden verilen paraları alabilme imkanlarını anlatıyoruz” dedi.
Kırcaali Haber
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Hak ve Özgürlükler Hareketi
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) heyeti beş günlük Türkiye
ziyaretinde bulundu.
Resmi ve sivil toplum
kuruluşlarıyla yapılan
görüşmelerin ilk durağı Trakya Bölgesi Çorlu şehri oldu.
HÖH Teşkilatlanmadan
sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza
başkanlığındaki heyet,
ilk durağı olan Çorlu’da
Belediye Başkanı Ünal
Baysan ile bir araya geldi. Belediye başkanlığı
binasındaki yapılan protokol görüşmesinde ileriye dönük birlikte çalışma
yolları ele alındı. Aynı
şekilde iki ülkenin halkları, özel sektörü ve sivil
toplum kuruluşları arasındaki ortaklaşa ilişkilerin daha iyi ve yapıcı bir
seviyeye getirilebilmenin
yolları görüşüldü. Kültür,
turizm ve spor gibi konular da ikili görüşmelerde
tartışıldı. Ayrıca HÖH
heyeti Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığını desteklediğinin altını vurguladı. Görüşmede Trakya
Bölgesindeki göçmen
dernekleri başkanları da
hazır bulundular.

9 kişilik HÖH heyetinin
Çorlu’daki ikinci durağı

Babaeski illerini temsil
eden Göçmen Dernekleriyle bir araya geldiler.
Çeşitli konuların yer aldığı görüşmede ağırlıklı
olarak Bulgaristan asıllı
göçmenlerin sorunları
ele alındı. İkamet teskeresi, çalışma izni, vatandaşlık ve vize sorunları
gibi konular detaylı bir
biçimde tartışıldı ve olası çıkış yolları arandı.
Karşılıklı işbirliğinin nasıl daha sağlıklı ve sağlam zemine oturtarak
yapılabileceğinin yolları
tartışıldı. Bunun yanında
HÖH’nde yaşanan son
olaylar ve mevcut durum
dernek temsilcilerine duyuruldu. Ayrıca iktidar tarafından Bulgaristan’da
yeni kabul edilen Seçim
Yasası hakkında detaylı
bilgi sunuldu. Görüşmenin diğer bir önemli yanı
da Bulgaristan’daki Türk
Dili ve Edebiyatı, kültürü,
geleneği ve göreneğinin
mevcut durumu da ele

Göçmen Dernekleri oldu.
Genel Başkan Yardımcısı Riza dışında Merkez
Yürütme Kurulu /MYK/
Genel Sekreteri Mustafa Karadayı, MYK üyesi
Ayruş Hacı, Bulgaristan
Millet Meclisi Türkiye ile
Dostluk Grubu Başkanı
Ramadan Atalay, Kırcaali Milletvekili Necmi Ali,
Tırgovişte Milletvekili
Erdoğan Ahmedov, Kırcaali İl Teşkilatı ve Cebel
Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Parti Merkez Kurulu üyesi İsmet İsmail
ve Genel Merkez Teşkilatlanma Dairesi Kalemi
Saliha Emin Trakya Bölgesinde faaliyet yürüten
Edirne, Çorlu, Tekirdağ,
Kırklareli, Lüleburgaz ve

alındı. Genel Merkezin
bu yöndeki çalışmaları
tanıtıldı.
Görüşme sonrası, katılan tüm dernek başkanları Hak ve Özgürlük
Hareketi Partisi ve Genel
Başkanı Ahmet Doğan’ı
sınırsız desteklediklerini
bildirip, birlik ve beraberlik içerisinde çalışılacağına vurgu yapıldı.
Bununla birlikte karşılıklı işbirliğin gelecekte çok
daha verimli ve yapıcı
olacağı beyan edildi.
Ayrıca dernek yöneticileri tarafından bu tür
toplantıların çok verimli olduğu dile getirildi.
İlk defa bu denli büyük
bir parti yönetiminin,
Türkiye’de kendilerini zi-

Göçmen dernekleriyle sıcak buluşma

yaret ettiğinin altını çizdiler. Dernekler, en yüksek
seviyede gerçekleşen
göçmen dernekleri HÖH
heyeti ikili görüşmelerin
mümkün olmasını sağlayan HÖH Genel Başkanı
Ahmet Doğan’a ayrıca
teşekkürlerini sundular.
Yaklaşık dört saat süren toplantının organizasyonu Rumeli Balkan
Türkleri Federasyonu
Başkanlığı ve Trakya
bölgesinde faaliyet gösteren derneklerin de katkısıyla yapıldı.

Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları,
ülkelerinin yerel seçimlerinde oy kullanamayacak
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza,
AB vatandaşı olmalarına rağmen AB dışında
yaşayan Bulgaristan
vatandaşlarının yerel
seçimlerde oy kullanamayacağını belirtti.
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza,
Milletvekili Ramadan
Atalay ve BAL-GÖÇ Heyeti Bursa Valiliğine ziyarette bulundu. Heykel
Valilik Binası'nda gerçekleşen ziyarette Vali
Şahabettin Harput il dışında olduğu için heyeti
Vali Vekili Vedat Müftüoğlu kabul etti.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Vali Vekili Müftüoğlu,
Bursa'nın özellikle göçmen nüfusun en çok olduğu bir şehir olduğunu
belirtti. Bu nedenle Türkiye ile Bulgaristan arasında ikili ilişkilerin daha
da geliştirilmesi temennisinde bulunan Müftüoğlu
iki ülke arasında bulunan
gönül dostluklarının da
buna zemin hazırlayacağına dikkat çekti.
"Balkan birliği kuralım"
Türkiye ile Bulgaristan
arasından tarihsel bir
bağ olduğunun altını çizen Vali Vekili M. Vedat
Müftüoğlu, şu ilginç öne-

ride bulundu:
"İlişkilerimizi idari anlamda, ticari anlamda,
hem de iktisadi anlamda
daha da geliştirmemiz
lazım. Sadece Bursa'da
80 bin'e yakın çifte vatandaşımız var. Yani
hem Bulgaristan, hem
de Türkiye vatandaşı
var. Bu nedenle benim
önerim ise Balkan Birliği
kuralım oldu. Böyle bir
AB'yi de biz oluşturalım.
İktisadi, ekonomik ve ticari pek çok işbirliğini de
beraber yapalım."
HÖH Başkan Yardımcısı Ruşen Rıza, ise ziyaretlerinin asıl amacının
Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki ilişkileri daha
da geliştirmek olduğunun altını çizerek, "Buraya gelişimizin asıl nedeni
Türkiye ile ilişkilerimizi
daha da geliştirmek. Bu
hem kültürel, hem de
ekonomik anlamda ilişkileri geliştirmek istiyoruz.
Ayrıca Türk iş adamlarını Bulgaristan'a davet
ediyoruz. Bursa'ya ayrıca bir önem veriyoruz.
Çünkü Bursa'da çok sayıda Bulgaristan göçmeni yaşamakta." dedi.
Bulgaristan göçmenleri yerel seçimlerde
oy kullanamayacak

Bursa'ya geliş amaçlarından birinin de yerel
seçimlerde Türkiye'de
bulunan Bulgaristan göçmenlerinin oy kullanma
durumu olduğunu anlatan Ruşen Riza, şunları
söyledi: "Bulgaristan'da
yeni seçim yasası kabul
edildi. Bu yeni seçim kanununda AB vatandaşı
olmamıza rağmen bizin
açımızdan kısıtlamalar
var. Bulgaristan vatandaşı başka AB ülkesinde
yaşarsa oy kullanabiliyor.
Ama AB dışında yaşarsa
oy kullanamıyor. Böyle
bir kısıtlama var. Bu çağdaş olmayan bir kısıtlama. Biz bunun iptali için
Anayasa Mahkemesine
başvurduk. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu ziyarette bizim dernekler ile
bunu da konuşacağız."
Artık sınırların kalktığı
böyle bir zamanda bu tür
sınırlamanın kabul edilemez bir durum olduğuna
dikkat çeken HÖH Genel Başkan Yardımcısı
Ruşen Rıza, "Bunun
düzeltilmesi için mücadele edeceğiz. Ama acı
bir gerçek var ki, Bulgaristan biraz milliyetçilik
duygularının arttığı bir
konumda. Her türlü yasal ve yasal olmayan
yöntemlerle partimizin

gelişmesini kısıtlamaya
çalışıyorlar. Böyle suni
uygulamalarla bizi engellemeye çalışıyorlar."
şeklinde konuştu.

HÖH heyet ind en,
Mustafa Dündar’a
nezaket ziyareti
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Partisi
heyeti, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar'ı ziyaret etti.
Bursa'da göçmen dernekleriyle bir araya gelip
soydaşların meselelerini görüşen HÖH heyeti,
ilk ziyaretini Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a yaptı.

de olduklarını anlatan
Riza, Bursa'da görev yapan HÖH temsilcisi Enver Hatipoğlu'nun yerine
göreve getirilen İsmet
Kahraman'ı da tanıttı.
Heyetin Bursa ziyaretine Kırcaali Milletvekili
Necmi Ali, Tirgovişte
Milletvekili Erdoğan Ahmedov da eşlik etti.

Kardeşlik Bağları
Güçleniyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Bulgaristan’da
yapılan hizmetlerle Türkiye ile Bulgaristan arasında kardeşlik bağlarını
kuvvetlendirmeyi hedef-

Dündar, Bulgaristan'da
Türklerin yoğun olarak
yaşadıkları belediyelerle kardeşlik ilişkileri kurduklarını, Balkanlar'daki
soydaşlarımızı hiçbir
zaman unutmadıklarını ifade etti. Bursa'nın
nüfusunun büyük bölümünün göçmenlerden
oluştuğunu ifade eden
Dündar, bu bakımdan
Bulgaristan'da yaşayan
Türklerin kendileri için
ayrı bir önemi olduğunu
dile getirdi.
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza
ise, Bursa'da göçmen
nüfusunun bir hayli fazla olduğunu, ilişkilerin
kopmasını önlemek ve
kültürel bağları kuvvetlendirmek için Bursa'yı
ziyaret ettiklerini açıkla-

lediklerini söyledi.
Başkan Altepe,
Bursa’da bulunan HÖH
heyetini Acemler’deki
makamında ağırladı.
HÖH Razgrad Milletvekili, Türkiye Bulgaristan Parlamentolar
arası Dostluk Grubu
Başkanı Ramadan Atalay, Başkan Altepe’ye
B ul g ar i st an’dak i s i yasi durumu anlattı.
Altepe’nin soydaşlara
önem verdiğini bildiklerini kaydeden heyet,
ziyaretlerle Türkiye ile
Bulgaristan arasındaki
dostluğu ve iş birliğini
arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi
olarak Balkanlar’da çalışmalarının sürdüğüne
dikkat çeken Başkan Al-

dı.
Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma
Derneği başta olmak
üzere birçok göçmen
derneğiyle temas halin-

tepe, “Bulgaristan stratejik bir bölge. İlerlemeler
bir türlü tam istenildiği
gibi değil. Bursa olarak
Bulgaristan’da yaptığımız
çalışmalardaki tek bek-
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Heyetinin Türkiye Ziyareti
lentimiz, Bulgaristan’a
sahip çıkmaktır. Onlar
bizim akrabamız. Akrabalarımıza, kardeş ve
dost yardımı yapıyoruz.
Maksadımız toplumların
kaynaşmasıdır” dedi.
Ülkelerarası düşmanlıktan hiçbir şekilde yarar sağlanamayacağını
söyleyen Başkan Altepe,
esas kazancın dostlukla
sağlanacağına vurgu
yaptı. Türk işadamlarının
Bulgaristan’da yatırım
yapması halinde ülkele-

rin büyük oranda gelişeceğini örnekleyen Başkan Altepe, “Türkiye’ye
karşı bir önyargı var.
Biz ne diyorsak onu
yapıyoruz, aksi bir şey
yapmıyoruz ki. Niyetimiz insanlarımızın sahiplenilmesi. Türkiye’nin
Bulgaristan’dan alacağı
bir şey yok ki…” diyerek
Bulgaristan’daki sıkıntıların bir an evvel çözüme
kavuşması temennisinde
bulundu. Başkan Altepe,
bu durumun sivil toplum
faaliyetleriyle düzeleceğini düşündüğünü ve
bazı politikaların değişmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mesafeler kaldırılsın
Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar ve Bursa Büyük
Şehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile bir
dizi görüşmeler gerçekleştiren Bulgaristan heyeti, daha sonra
Mustafakemalpaşa’ya
gelerek, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ile
görüştüler.
NGS Tesisleri’ndeki
buluşmada, Bulgaristan
ile Türkiye arasındaki
sosyal, ticari ve kültürel
alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması için
atılabilecek adımlar ele
alındı.
Son 10 yılda Bulgaristan ve Türkiye arasında yaşanan kopukluğa
dikkat çeken Razgrad
Milletvekili Ramadan
Atalay, gerçekleştirilen
ziyaretlerde bu konuları

gündeme getirdiklerini
ifade etti. Atalay, herkesin konuşarak ve tartışarak sorunların çözülmesi
gerektiğini belirtirken, iki
ülke arasındaki mesafenin ortadan kaldırılmasının önemine dikkat
çek ti. Bulgaristan’ın
NATO’ya girmesi için
Türkiye’nin verdiği desteği hatırlatan Ramadan
Atalay, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi
için HÖH Partisi olarak
olağan üstü bir çalışma

yaptıklarını kaydetti.
Bulgaristan heyetinin
yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı
Sadi Kurtulan, Bulgaristan ve Türkiye arasında
kurulacak köprülerin ve
geleceğe ait yapılacak
projeler hakkında önemli gelişmeler yaşandığını
söyledi.
Türkiye’nin dışında
kalan soydaşları ile yakından ilgilendiğini aktaran Başkan Kurtulan;
“Rumeli topraklarında
yaşayan Türkler ile ilişkilerin koparılmaması
için sorumluluk sahibi
yöneticilerin görevidir ”
şeklinde konuştu.
Belediyeler arası dostluk kurmak ve iki ülke
arasındaki kültürü canlı
tutmak amacı ile bir dizi
ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel
Başkan Yardımcısı Ruşen Rıza, ekonomi alanında da iş adamlarıyla
görüşüp Bulgaristan’a
davet etmek istediklerini söyledi. Ruşen Rıza,
doğal kaynaklar, tarım
ve turizm alanında karşılıklı yapılacak yatırımların tanıtımı ve istişare
görüşmelerini geliştirme
amacı içinde olduklarını
belirtti.
Bulgaristan’daki iş sizliğin had safhada
olduğuna dikkat çeken
Ruşen Rıza, tarımla
uğraşan ve çoğunluğunun Türklerden oluşan
Bulgaristan’daki köylerde yüzde 80’lere varan
işsizlikten kaynaklanan

zorunlu göçün aşılması
için görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

HÖH heyeti İzmir’de
göçmenler ile görüştü
HÖH siyasi parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan heyet
12 Mart 2011 Cumartesi
günü Manisa’dan İzmir’e
gelerek İzmir Bal-Göç
Derneği Genel Merkezini ziyaret ettiler. Heyeti
İzmir Bal-Göç Derneği
Genel Merkezinde Dernek Başkanı Süleyman
Pehlivanoğlu, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve dernek
üyeleri karşıladılar.
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Genel Başkanı
Süleyman Pehlivanoğlu ziyaretleri dolayısı
ile parti yöneticilerine
ve milletvekillerine teşekkür ederek kendilerini İzmir’de görmekten
duydukları memnuniyeti
dile getirdi. HÖH Genel
Başkan Yardımcısı Ruşen Riza da bu ölçekli
geniş bir heyetle ilk defa
Türkiye’yi ziyaret ettiklerini belirterek bundan
sonra çok daha planlı
bir şekilde ve daha sık
aralıklarla Türkiye’yi
ziyaret edeceklerini,
Türkiye’de yaşayan Bulgaristan göçmenlerinin
de her türlü sorunlarını
dinleyeceklerini, fikirlerini alacaklarını belirtti.
Bulgaristan’da koalisyon ortağı olarak hükümette yer aldıkları 8
yıllık dönemde hiçbir
ayrım gözetmeksizin
b ü t ü n vat a n d a ş l a r a
hizmet etmeye gayret
ettiklerini, ancak Bulgaristan dışında özellikle
de Türkiye’de yaşayan
Bulgaristan vatandaşlarının hak ve hukuklarının
korunması için sadece
kendilerinin çaba gösterdiğini söyledi. Buna
rağmen iyi niyetli ve samimi her türlü eleştiriye
açık olduklarını, her türlü fikir ve öneriyi dikkate
alacaklarını belirtti. Yeni
seçim yasası ile Avrupa
Birliğine üye olmayan
ülkelerde yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının
yerel seçimlerde oy kullanma haklarının ellerinden alındığını, aslında bu kanunun sadece
Türkiye’de yaşayan çift
vatandaşların oy kullanmalarını engellemek
için çıkarıldığını ve sadece Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin bu yasaya
muhalefet ettiğini belirtti. Her türlü demokratik

teamüle ve temel insan
haklarına aykırı olan
bu kanunun iptali için
parti olarak Bulgaristan
Anayasa Mahkemesine
başvurduklarını bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün Bulgaristan vatandaşlarının
haklarını korumak için
mücadele etmeye devam
edeceklerini söyledi.

H Ö H K ırc aali M il letvekili Nemci Ali de
Bulgaristan’da son yıllarda Türk karşıtlığının arttığını, ülkenin ekonomik
ve sosyal sorunlarına

düşmanlığının çok anlamsız olduğunu, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
olarak Türkiye’nin yapmış olduğu bu iyilikleri
hatırlattıkları zaman bi-

Razgrad Milletvekili
aynı zamanda Türkiye ve
Bulgaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu
Başkanı Ramadan Atalay da HÖH’nin hükümet
ortağı olduğu 8 yıllık dönemde Bulgaristan’da
ekonomik büyümenin
her yıl %5.6 ile %7,4
arasında olduğunu söyleyerek, bu dönemde
emekli maaşlarını %50
oranında yükselttiklerini
belirtti. HÖH iktidardan
ayrıldıktan sonra ise
Bulgaristan’da ekonomik büyümenin eksilerde düştüğünü kısaca
ekonominin büyümediğini aksine küçüldüğünü
belirterek bu durumdan
da en çok ülkede kırsal

çözüm bulamayan siyasi
aktörlerin de halka gerçek sorunları unutturmak
amacı ile ülkede Türk
düşmanlığını ve Türkiye
karşıtlığını körüklediklerini söyledi. Bulgaristan’ın
2004 yılında Türkiye’den
NATO üyeliği için destek istediğini söyleyen
Nemci Ali, Türkiye’nin
de Bulgaristan’ı desteklediğini ve Bulgaristan’ın
NATO üyeliğini desteklemek için özel kanun çı-

kesimde yaşayan Türklerin etkilendiğini, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
iktidarı döneminde bütçeden tütün üreticilerine
vermiş oldukları ekonomik destek nedeni ile
diğer partiler tarafından
eleştirildiklerini söyledi.

karan tek ülke olduğunu,
bu sayede Bulgaristan’ın
önce NATO’ya sonra da
Avrupa Birliğine üye
olabildiğini belirtti. Ancak bütün bu iyi niyetli
çabalara rağmen ülkede bugün var olan Türkiye karşıtlığı ve Türk

rilerinin yüz ifadelerinin
değiştiğini söyledi.
İzmir Bal-Göç Derneği Genel Başkanı Süleyman Pehlivanoğlu
da Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin hiçbir ayrım
gözetmeksizin bütün
Bulgaristan vatandaşlarına yapmış olduğu hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirterek birlik
ve beraberlik içerisinde
çok daha güzel işlerin
başarılacağına inandıklarını söyledi.
İzmir’i ziyaret eden
Hak ve Özgürlükler Hareketi heyetinin onuruna
İzmir Bal-Göç Derneği
tarafından 13 Mart 2011
Pazar sabah Bornova
Selera Restoran’da bir
kahvaltı düzenlendi.
İzmir’in Gaziemir İlçesi
Belediye Başkanı Sn.
Halil İbrahim ŞENOL ve
Manisa’nın Karaağaçlı
Beldesi Belediye Başkanı Sn. Sadık ATAKLI’nın
da iştirak ettikleri bu kahvaltılı sohbet ortamında
İzmir’de yaşayan yüzlerce Bulgaristan göçmeni vatandaş da iştirak
ederek parti temsilcileri
ile görüştüler ve fikir alışverişinde bulundular.
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Kırcaali’nin yeni merkez parkında yoğun çalışmalar
11 Şubat 2011 tarihinde temeli atılan Kırcaali yeni merkez parkının inşaatı hızlı bir
tempoyla ilerlemekte.
21 Ekim 2011 tarihinde
bitmesi gereken park
alanında “TVB” şirketinin işçileri ve ağır inşaat makineleri aralıksız çalışmakta. Şirket
yetkililerinden alınan
bilgiye göre, parkın
inşaatı sorunsuz bir
şekilde sürmekte ve
öngörülen sürede tamamlanacak.
Önceleri bu alanda

bulunan kışla avlusundaki ağır tank ve zırhlı
araçların gürültüsü yerine, en yakın zaman-

da burada şen şakrak
oynayan çocukların
cıvıltıları duyulacak.
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Türkiye’deki göçmen derneklerinden, Ahmed Doğan’a güçlü destek
Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ heyetinin
Türkiye ziyaretinde, Bulgaristan göçmen dernekleri, BULTÜRK derneği
haricinde, HÖH Genel
Başkanı Ahmed Doğan’ı
desteklediklerini ifade ettiler.
Bu konuyla ilgili, en etkili göçmen derneklerinden biri olan Balkanlarda
Adalet, Haklar, Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin
(BAHAD) Başkanı Eşref
Kahraman bg vesti haber
sitesine yaptığı açıklamasında , “Bizim teşkilat kesin olarak Ahmed
Doğan’ın ardında duruyor.
Biz HÖH’ni bölme çabalarına karşıyız. Çoğu göç-

Eşref KAHRAMAN
men dernekleri bizimle
hemfikirler. HÖH’ne karşı
son zamanlarda adi si-

yasi oyunlar
oynanıyor. Sayın Doğan’ın
cevabı görüldüğü gibi, yönetimin gençleştirilmesidir.
Şimdi par tiden ayrılanlar,
daha önceden
uzaklaştırıl malıydı” dedi.
Sayın Eşref’e
göre, Kasim
Dal’ı savunan
kişilerin çoktan partiden
ihraç edilmeleri gerekiyor-

du.
Eşref Kahraman, “Ahmed
Doğan, Bulgaristan’ın en

Manisalı hayırsever Keleşoğlu,
HÖH Genel Merkezi'ni ziyaret etti
Bekir-Sacide-Filiz-Hale Keleşoğlu Eğitim ve Yardım Vakfı (BESKVA) Yönetim Kurulu
Başkanı, Manisalı hayırsever
iş adamı Hakkı Keleşoğlu,
Karaağaçlı Belediye Başkanı Sadık Ataklı ile birlikte
Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel
Merkezi'ni ziyaret ettiler.
Ziyaret, İzmir Avrasya Türkleri Derneği Başkanı Mehmet
Serbest koordinatörlüğünde
gerçekleştirildi. Ziyarette iş
adamı Hakkı Keleşoğlu ve
Karaağaçlı Belediye Başkanı Sadık Ataklı, Türklerin
yoğun şekilde temsil edildiği
HÖH Partisi üst düzey yetki-

rada yaşama gücü ve partimize daha sıkı sarılma gücü
veriyor" dedi. Rıza, "Partimiz
1990'lı yıllarda kuruldu ve
o gün bu gündür büyümeye
devam ediyor. Ben partimiz
kurulurken henüz daha çocuktum. Partimizin desteği ile
eğitimimi aldım. Parti benim
elimden tuttu ve bu günlere,
bu onurlu makama kadar beni
getirdi. Bununla gurur duyuyorum. Biz burada insanımızın
ırk gözetmeksizin eşit şartlarda yaşaması için mücadele
veriyoruz. Elbette ki, burada
yaşayan Türk Müslüman kardeşlerimize sahip çıkarken bizim partimizde Bulgar üyeler

lilerinden, Bulgaristan'da yaşayan Türkler hakkında bilgi
aldılar. Hayırsever Keleşoğlu,
Bulgaristan'da yatırıma açık
olduklarının altını çizerek,
özelleştirilmeyi bekleyen kurum ve kuruluşlar hakkında
da bilgi istedi. HÖH Genel
Başkan yardımcısı Ruşen
Rıza, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
"Bu tür ziyaretler bizlere bu-

de var. Biz onlara da ayrım
yapmadan sahip çıkıyoruz"
diye konuştu.
TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMEN
TÜRKLERDEN DESTEK
İSTEDİ
Geçmişte burada yaşayan
Türklerin çok acı çektiğini,
bunu da tüm dünyanın bildiğini ifade eden Rıza, "Bu acıla-

rın yeniden yaşanmaması için
gece gündüz çalışıyoruz. Bu
yıl yine bizi cumhurbaşkanlığı
ve yerel seçimler beklemektedir. Biz bu seçime şimdiden
değil, göreve geldiğimiz günden itibaren çalışıyoruz. Bu
seçimlerden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de
yaşayan bir çok Bulgaristan
Türk’ü var. Bizim onların oyuna da ihtiyacımız var. Bu güne
kadar destek verdikleri gibi
bu seçimlerde de bizi yalnız
bırakmayacaklarını ümit ediyoruz. Seçim çalışmalarımızla
ilgili yakın tarihte bir Türkiye
turumuz olacak. Türkiye'deki
derneklerle temaslarımız olacak " dedi.
Manisa'da, Bulgaristan'dan
göç eden Türklerin yoğun olarak yaşadığı Karaağaçlı Belediyesi Başkanı Sadık Ataklı
da, "Beldemizde her yıl Balkan Türkleri tarihi buluşması
ve Bahar Şenliği yapıyoruz.
2007 yılından bu güne kadar 4
bin misafiri ağırladık. Tabi burada bu etkinliğin mimarı olan
İzmir Avrasya Türkleri Derneği Başkanı Mehmet Serbest’e
teşekkür ediyorum. Gelecek
seçimlerde bize düşen görev
ne ise yerine getirmeye hazırız" dedi.
Görüşmelerde hazır bulunan
HÖH Milletvekili Çetin Kazak,
Avrupa Meclisi Milletvekili ve
ikiz kardeşi Metin Kazak'ın
adına, AB Meclisinde en iyi
ve güçlü şekilde insanımızın
temsil edildiğini, Türkiye'ye
karşı haksızlık söz konusu
olduğunda gereken tepkinin
gösterildiğini duyurdu.
Şu an AB parlamentosunda
HÖH'nin üç milletvekili var. Bu

yeni tarihinde en büyük
siyasetçidir. Bulgaristan’ın
NATO ve Avrupa Birliği
üyesi olma yolunda onun
tartışılmaz çok önemli
katkısı olmuştur.
HÖH’nin lideri, Bulgaristan etnik modelinin
mimarlarından biridir. O,
Bulgaristan’da etnik huzurun korunması için büyük katkıda bulundu” diye
vurguladı.
Sözlerinden, BAHAD’ın
gelecek seçimlerde
HÖH’e yardımcı olacağı
anlaşılıyor. Sayın Kahraman, “Bahri Ömer çok
başarılı bir parti faaliyetçisi ve organizatörü. Biz
onunla eski dostuz. Onun
bölgedeki insanları etnik

ve dini mensubiyetlerine göre ayırmadan çok
düşündüğünü biliyorum”
diye altını çizdi.
BAHAD’ın Başkanı, Bulgaristan demokrasisi için
hapishanelerde ve ölüm
kamplarında yattığını hatırlattı. O, tüm Kırcaalileri
önyargılı olmadan şehir
için en iyi olan Belediye
Başkan adayına oyunu
kullanmaları çağrısında bulundu. Kahraman,
“Eğer Hasan Azis aday
gösterilirse, şartsız destek hak ediyor. Çünkü
Belediye Başkanı olarak
kendini ispatladı” diye öne
sürdü.

sayının artması yönde çalışmalar devam ediyor.
M anisalı hayır sever i ş
adamı Hakkı Keleşoğlu,
Bulgaristan'da yaşayan Türklere her konuda elinden gelen
desteği vereceğini belirterek,
"Burada yaşayan Türklere,
Türk iş adamlarının daha çok
iş yerleri açıp iş imkanı sağla-

ması, bu kardeşlerimizin burada daha güçlü bir konumda
olmalarının önünü açacaktır.
Buradaki insanlarımıza balık yemeyi değil balık tutmayı
öğretmeliyiz. Ben de buradaki
kardeşlerimiz, yani sizler için
üzerime düşen ne ise yapmaya hazırım" dedi.
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Tek Rumeli 2. Yılını Kutladı
İki yıldır Rumeli ve Balkanları adım adım gezen, bu coğrafyanın müziğini, halkbilimini, kültürünü, mirasını, sevincini,
hüznünü, kısaca her şeyini ekranlara taşıyan Tek Rumeli TV
ikinci yayın yılının kutladı. Kutlamalara Bulgaristan’dan HÖH
heyeti de katıldı.
Tek Rumeli iki yaşını doldurdu. İstanbul’dan tüm dünyaya yayın yapan Tek Rumeli Televizyonu ikinci yayın yılını Bağcılar
Olimpik Spor Salonunda kutladı. Eğlenceli gecen gecede Televizyonun sanatçıları salondakilere unutulmaz anlar yaşattılar.
Kutlamanın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe de denk gelmesi
çoğunlukta olan Rumeli asılı kadınların salonda doyasıya eğlenmelerine neden oldu.
Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı misafirin katıldığı geceye Bal-

kanlardan da temsil büyüktü. Hak ve Özgürlükler Hareketi
Genel Başkan Yardımcısı Ruşen Riza başkanlığındaki heyet
de salondaki yerini almıştı. Ev sahipleri heyetteki tek kadın
temsilci olan Saliha Emin’e çiçek taktim etmeyi de ihmal etmediler.
Balkanlardaki Türkleri temsilen sözü alan Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, bu coğrafyanın duygularını şu sözlerle
anlattı; "Türkiye bizim Anavatanımız, sizler buraya geldiniz
bizde orada Tarihin, Osmanlının ve en önemlisi bize bu ülkeyi bırakan Cumhuriyeti kuran Hemşerimizin Mustafa Kemal
Atatürk’ün yüklediği görevi Balkanlarda Bekçilik, Nöbet görevimizi ifa etmekteyiz. Türkiye ile bu güne kadar beraber hareket
ettik bundan sonrada bir ve beraber hareket edeceğiz".
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Kırcaali’de akaryakıt fiyatlarına karşı protesto eylemi
Yaklaşık 100 Kırcaalili akaryakıtlara getirilen yüksek fiyatlara karşı düzenlenen
ulusal protestoya katıldı.
Aralarında silindir de bulunan
otomobil konvoyu “Billa” marketi önünden hareket ettiler.
İlk önce “Petrol” benzin istasyonunda duran sürücüler
otomobillerine 1 Levadan 20
stotinka kadar akaryakıt doldurdular. Silindirin 20 gram
dizel alması görevlilere zor
anlar yaşattı. Buradan otomobil trafiği “OMV” ve “Lukoyl” benzin istasyonlarına
doğru yol aldı.
Protestoya katılan “Eurohrom” şirketinin sahibi İlhan

Emin 1 levaya 390 gram benzin aldı. Bir litre benzin 2, 56
Leva. O, Bulgaristan’da akaryakıt fiyatlarının Avrupa’dan

daha pahallı olduğunu belirtti.
Şoför, “Bu fiyatlar gerçek değil” diye yakındı. İlhan Emin’e
göre, akaryakıt vergileri dü-

şürülmeli, ardından da fiyatlar. O, bu protestoyla vatandaşların olumlu sonuç elde
edip, akaryakıtların fiyatında
değişme olacağına inanıyor.
Genç iş adamı, “Eğer akaryakıt fiyatları düşürülmezse,
her hafta protesto edeceğiz”
diye altını çizdi.
Protestoya katılan Stoyço
Deveciev ise, “Bu protestoyla Kırcaali’de sivil toplum olduğunu gösterdik. “Lukoyl”un
tekelliğine karşı çıkıyoruz.
Şu anda sadece bu kuruluş akaryakıt rafine ediyor.
Akaryakıt ithalatı yapmak
isteyen 15 milyonluk yatırım
yapmak zorunda. Bunda ka-

Osman Sınav "Zorunlu Göç"ü dizi yapacak
Yönetmen ve yapımcı
Osman Sınav, Bulgar yazar Lüdmila Filipova'nın
Türkçeye ''Aramızdaki Duvar'' olarak çevrilen romanını televizyon dizisi haline getireceklerini söyledi.
Sınav, Bulgaristan Ulusal
Televizyonu'na (BNT) verdiği demeçte, çalışmaları hakkında bilgi verirken, ''Bulgar
yazar Lüdmila Filipova’nın
'Aramızdaki Duvar' kitabına
dayalı 39 bölümlük dizi hazırlıyoruz'' dedi. Türkiye ile
Bulgaristan'ın komşu ülke
olduğunu vurgulayan Sınav,
demecinde ''Ortak tarihimiz
var, reflekslerimiz bile ortaktır'' diye konuştu.
Bulgar sineması konusundaki izlenimlerinin Cannes
Film Festivali'nde tanıtılan
''Mission London-Londra
Görevi'' ile sınırlı olduğunu
söyledi. Türk aktörlerin de
rol aldığı bu filmden etkilendiğini ve Bulgar romanına dayalı film yapma kararı

bu durumun da başarıyı
getirdiğini dile getiren Filipova, ''Şimdiki fikrimiz de
bu romanı çok bölümlü bir
tarihi diziye dönüştürmektir''
dedi.
Ver ilen bilgiye g öre,
Bulgaristan'da 1989 yılına
dek eski komünist rejimin

yırmacılık var. “Lukoyl” sıradan vatandaşları soyuyor”
dedi. Deveciev, Avusturya
ile Bulgaristan’da dizelin aynı
fiyatta olduğunu söyleyerek,
verginin orada %100, burada ise %60 olduğunu belirtti.
Deveciev, “Her halde “Lukoyl”
fiyatları abartıyor, bunun için
de baş edemeyeceğimiz yüksek fiyatlar ödemek zorunda
kalıyoruz” dedi.
Protestocuları, kaza yapılmaması için başlarında
İçişleri Bakanlığının Kırcaali
İl Müdürlüğünde Trafik Polisi şefi İvan Bakırdjiev olmak
üzere polisler gözlerden ayırmadı. Resmiye MÜMÜN

Türk ve Müslümanlara yönelik uyguladığı asimilasyon
kampanyasını ve Türkiye'ye
zorunlu göç olaylarını ele
alan dizinin 13 bölümlük
ilk kısmı konusunda çalışmalara başlandı, çekimlerin önemli bir bölümü
Bulgaristan'da yapılacak.
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Kırcaali’de kurşun üretimini
durdurma emri çıkartıldı

aldığını belirten Sınav, demecinde, ''Umarım, Bulgar
okuyucularının ilgi ile okuduğu romanındaki hikayeyi
filmde de uygun bir şekilde
anlatırız. Başarılı olursak
sevincini hep birlikte paylaşırız. Benim için bu olay
yeni bir keşif olacak'' ifade-

lerini kullandı.
Programa katılan yazar
Lüdmila Filipova da orijinal
adı ''Yanılsamaların Anatomisi'' olan romanını yazarken böylesi bir başarı
beklemediğini anlattı. Birçok kişinin kendi yaşayışlarını romanda bulduğunu,

Kurşun Çinko Fabrikası işçilerinin verdiği bilgiye göre,
Yönetim Kurulu 10 Martta 350 işçiyi azlettirme emri çıkardı. Onlar, 200 kişi çalışan kurşun üretiminin tamamen
durdurulması karar alındığını öne sürülüyorlar. Bununla
beraber yardımcı iş şubeleri, idari bölüm ve çinko üretiminden de 150 işçinin işten çıkarılacağı açıklandı. Fabrikadaki sendikacılara tanıtılan emirlerin, 26 Marta kadar
işçilere sunulması bekleniliyor.
Sendikacılar işten yoğun azletme haberini doğruladılar
ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Vali İvanka Tauşanova ve Milletvekili Tsveta Karayançeva’ya protesto
mektubu gönderdiler. Buna sebep olarak işçiler, Kurşun

Bülent Arınç, Bulgaristan'da ırkçılık yapan
siyasetçilerden rahatsızlık duyduklarını söyledi
1. sayfadan devam
destek olacaktır inancıyla yola
çıkıldı. Bu partiyi güçlendiren,
büyüten, hükümet ortağı haline getiren soydaşlarımızın hak
ve hukukunu en üst noktada
savunan parti haline gelişi,
bütün Bulgaristan'ı kucaklayan parti olarak kurulmasıdır.
Bizde de sadece buna dayalı
parti olarak kurulsaydı, büyümezdi, güçlenmezdi, kimse
dikkate almazdı. HÖH bütün
dünyaya örnek olacak bir siyasi harekettir, başarıya ulaşmıştır. Daha da büyük başarılar kazanacaktır.''
Türkiye'deki hükümetler döneminde, yurt dışındaki Türklerle devlet bakanlarından
birinin meşgul olduğunu, yurt

dışındaki Türklerin o kişiye
dertlerini, sorunlarını anlattığını, ancak AK Parti Hükümeti
döneminde sadece bu işle ilgili
olarak büyük bir daire başkanlığı kurulduğunu anlatan Bakan Arınç, şunları ifade etti:
''Yurt Dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Daire Başkanlığı
kuruldu. Her ülkenin ayrı masası, ayrı uzmanları var. Artık
kağıtlara yazıp da unutulanlar
değil, tek tek, madde madde
bu işler takip ediliyor. Her gün
başbakanımızın önüne rapor
geliyor. Yapılanlar, yapılacaklar var. Sizdeki müftü seçimi
konusunda Faruk Çelik Bey,
günlerce bu işi takip etti. Oraya gitti, toplantılar yaptı. O
toplantılardan bizim kardeşlerimizin seçileceği meşru bir
müftü seçimi için gece gündüz

uyumadı. Nihayet güzel bir netice alındı ama birileri peşini
bırakmıyorlar. O mahkeme, bu
itiraz. Bu işin sahibi var. Başbakan her gün telefon açıp,
'böyle olacak' diye söylüyor.
Sizler Tayyip Bey'in daha kuvvetli söylemesini istiyorsunuz,
Tayyip Bey söylerse, kuvvetli
söyler zaten. Hiç endişeniz olmasın. Bu işin sonucunu alacağız inşallah.''
Bakan Arınç, Bulgaristan'daki
mücadelenin hukuk içerisinde, yumruklaşmadan, kavga
etmeden, yılmadan sürdürülmesini istedi.
HÖH Başkan Yardımcısı
Ruşen Rıza, AK Parti hükümetinin Bulgaristan'daki Türklere verdiği destekten dolayı
Arınç'a plaket takdim etti.

ve Çinko Fabrikası’nın hava kirlettiğini kesinlikle ispat etmeden, devlet organlarının zorunlu olarak Fabrikanın faaliyetini
durdurma niyetleri olduğunu belirtiyorlar. Sendikacılar, işçi
azletmesine varılmaması için hükümetin olaya acilen müdahale etmesini ısrar ediyorlar.
KNSB, KT “Podkrepa” ve Metal İşçileri Sendikası imzasını taşıyan bildiride işçiler, 17 Marttan itibaren iş yerlerini
ve maaşlarını her türlü yöntem ve araçla savunmaya hazır
olduklarını bildiriyorlar. Bunların dahilinde Bakanlar Kurulu,
Enerji, Çevre veya Sosyal Politika Bakanlığı önünde protesto düzenleyip kamp kuracaklarını uyarıyorlar.

Кърджали Хабер

8

23 Март 2011 Сряда - Година: V Брой: 11 (79) Цена 0,50 лв. www.kircaalihaber.com

İSSN 1313-6925

Seçilmiş Başmüftü Mustafa Aliş Haci: Sabrımız taşıyor!
Bulgaristan'da Seçilmiş Başmüftü Must afa A liş Hac i'nin
basın merkezinden
yapılan açıklamada,
Bulgaristan’da süren
Başmüftülük sorunu
karşısında 1,5 milyon
Müslümanın sabrının
taştığı belirtildi.
Bildiride, seçilmiş
Yüksek Dini Şura,
Bölge müftüleri, encümen üyeleri, imamlar
ve tüm Müslüman cemaatinin, Yüksek İdare
Mahkemesi tarafından
Yüksek Müslümanlar
Dini Şura’sının yasal

keme tarafından yapılmadığı, devlet organlarının ise sorunlara
karşı anlayışsız davrandıklarının belirtildiği bildiride, tüm Müslümanların Başmüftü
Mustafa Aliş Heci ve
Yüksek Dini Şurasına
destek verdikleri vurgulandı.

başkanı olarak gösterilen Nedim Gencev’in
taraftarlarının Başmüftülük binası ve cemaatinin diğer taşınmaz
mülklerinin işgaline
son verilmesini istediği
bildirildi.

DEVLET KURUMLARININ DUYARSIZLIĞI

Bildiride, şu ifadeler
yer aldı: "Son iki yılda
Bulgaristan Müslümanlarının ana kurumu olan Başmüftülüğü
ve Müslüman cemaatine karşı yürütülen tüm
yasa dışı eylemlerine
ilişkin bulunduğumuz

SORUNLARA ÇÖZÜM
BULMA ZAMANI GELDİ

şikayet ve suç duyurularına rağmen tek
bir soruşturma ya da

Piyasada bulunmayan 35 çeşit ilaç ithal edilecek

Sağlık Bakanlığı’ndan
verilen bilgiye göre, ülkede son dört yıldır bulunmayan 35 tür ilaca
ülkedeki hastaların yeniden ulaşabilme imkanı olacağı belirtiliyor. Bu
ilaçlar, kanser, hematolojik, kalp, damar, sara
ve zehirlenme gibi hastalıkların tedavisi için
üretilmektedir. Bu tür
ilaçları bulmak zor, çünkü az miktarda aranıldığı için eczacılar onlara
karşı ilgi göstermiyor.
Ulusal tıp danışmanlarının verilerine göre,
yılda 20-30’dan 3-4 bin
paket ilaca ihtiyaç du-

yulmakta. İlaçların bir
kısmı Bulgaristan’da
kullanılan ilaç listesinde kayıtlı, bir kısmı ise
değil. Hiçbir eczacı tarafından ithal edilmiyor
ve hastalar onları yıllardır kendileri dış ülkelerden sağlamak zorunda
kalıyor.
Bul gar ist an’da en
büyük distribütör olan
“Sopharma Trading”
eksik olan bu ilaçlardan
30’unu sağlayacağını
garanti ediyor. Sağlık
Bakanlığı diğer 5 tür
ilacın da bulunması için
gerekeni yapacağını
belirtiyor. İlaç Ürünleri

Yasasında yapılacak
değişikliklere göre, kullanma listesinde yer
alan ilaçların herhangi
birisinin satılışına son
vermek isteyen üreticiler bunu iki yıl peşinen
bakanlığa yazılı bildirmek zorunda kalacaklar. Aynı zamanda üretici, bu dönem esnasında
ülkede bu ilaçtan duyulan ihtiyaca göre sağlaması gerekiyor. İki yıllık
sürenin sonunda üretici bu ilacın ithalatı için
kullanma listesinden
silmesi gerekiyor. Bunu
yapmadığı takdirde bu
otomatik yapılacak.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

yasal önlem alınmamıştır.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı, Devlet Milli Güvenlik Ajansı
(DANS), Milli Gelirler
Ajansı (NAP), Bakanlar kuruluna bağlı
Diyanet Müdürlüğü
ve diğer makamların
Başmüftülüğe karşı
eylemlerini sürdüren
kişileri destekliyor."
Ülkede 12 Şubatta
yapılan Olağanüstü Ulusal Müslüman
Konferansı’nı yasallaştıracak kaydın mah-

Yılladır biriken sorunlara çözüm bulmanın zamanının geldiği
ifade edilen bildiride,
şunlar kaydedildi: "Biz
20 yıldır konferanslar
düzenleyip yönetim
organlarımızı seçmeye
devam ediyoruz. Gerekirse, her ay Müslümanlar konferansı düzenlemeye de hazırız,
ancak bu girişimlerimiz
politikacılar tarafından
göz ardı ediliyor. Faaliyetlerimiz güçsüzlük
ve iradesizlik olarak algılanıyor. Devlet kurum
ve organlarının tavırları, Müslüman dinimizin

normal faaliyetlerinin
bloke edilmesine neden olurken, bu durum
tarafımızca Müslüman
dinine karşı bir aşağılama olarak algılanır.
Biz, Bulgaristan’daki
tüm Müslümanları
temsil ediyoruz ve bu
gerçek 12 Şubatta
yapılan Olağanüstü
Ulusal Konferansı’nda
kanıtlandı.''
Seçilmiş Başmüftü Mustafa Aliş Haci,
Yüksek Dini Şura Başkanı Şabanali Ahmed
ve tüm bölge müftülerinin imzaladığı bildiride, ''En yakın zamanda başkent Sofya’da
Başmüftülük Merkez
Binasına gideceğiz ve
mühürlenmiş bulunan
bu binanın yeniden
Müslümanlara hizmet
vermek üzere açılmasını isteyeceğiz.
O arada dile getirilen
tüm sorunlar ile ilgili
her türlü görüşmelere
hazırız'' ifadelerine yer
verildi.

Kırcaali Haber

