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Kırcaali’de Kültür-Eğitim Merkezi Açıldı
Kırcaali’de Coşkulu 23 Nisan Konseri
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Der-

Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği çatısı altında faaliyet yürütecek Kültür Eğitim Merkezi'nin
açılışı yapıldı.
Açılış kurdelesini Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, T.C.
Filibe Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos İmren Kaygısız, Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
İl Başkanı Bahri Ömer, HÖH
Kırcaali Milletvekilleri Erdinç
Hayrulla ve Şabanali Ahmet,
HÖH Şumnu Milletvekili Aydoğan Ali, Kırcaali Vali Yardımcısı
Selviye Ahmet, Kırcaali Hıristiyan Cemaati Başkanı Peder Petır Garena ve Ömer Lütfi Kültür
Derneği Başkanı Seyhan Mehmet tarafından kesildi.
Konuklar arasında Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

Akif Akif, Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Ali
Toraman, Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği Başkanı
Sadık Sadık, Gümülcine Rodop
Rzügarı dergisi sahibi İbrahim
Baltalı hazır bulundular.
Ömer Lütfi Kültür Derneği
Başkanı Seyhan Mehmet, dernek binasının alt katı kurulan
Kültür Eğitim Merkezi, Türk
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (TİKA) mali
desteğiyle tamir edilip eğitim
ve kültür faaliyetleri için gerekli
araçlarla donatıldığını bildirdi.
Merkezde 100 kişilik bir konferans salonu, iki kurs odası,
bilgisayar odası, misafir odası,
öğretmenler odası, sağlık personeli odası, Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenler Derneği
Ofisi ve Recep Küpçü Edebiyat
Kulübü odası bulunduğunu kaydetti. Kültür Eğitim Merkezi'nin
kurulduğu katın tadilatı Kırcaali EKİP Holding Ltd. Şirketi
tarafından yapıldığını belirtti.
Seyhan Mehmet, “Ömer Lütfi
Kültür Derneği yönetimi adına
T.C. Filibe Başkonsolosluğu’nun
aracılığıyla TİKA ’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca projeyi
uygulayan EKİP Holding’e de
teşekkür etmeyi borç bilirim. Bugün Türkiye’de 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlanıyor. İzninizle dost ve kar-

deş ülke Türkiye’nin milli bayramını kutlamak istiyorum” dedi.
Milletvekili Şabanali Ahmet,
“Burası daha iki ay önce bir harabe halindeydi. Çok güzel, nezih bir ortam olmuş. Önemli olan
bundan sonra güzel bir şekilde
çocuklarımıza hizmet sunulmaDevamı 5’de

neği ile Türk Kültür ve Sanat
Derneği’nin (TÜRKSAD) ortak
organizasyonuyla Kırcaali’de
23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayramı coşkuyla kutlandı.
Etkinlik, T. C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş’ın himayesi

altında gerçekleşti.
Programda Yüksel Esen ve
Sebahat Ahmet’in yönetmenliğinde faaliyet gösteren Çocuk
Devamı 5’de

Filibe’de Hoşgörü Paneli Düzenlendi

Sebahat NECİB
Filibe’de Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi tarafından
Hoşgörü başlığı altında panel
düzenlendi. Konuşmacı olarak
panele katılan tarih üzerine
doktora eğitimi gören Kemal
Raşit, Filibe Üniversitesi Öğre-

tim Görevlisi Harun Bekir, Filibe
Belediye Meclis Üyesi Ali Bayram yaptıkları konuşmalarında
Bulgaristan’da yaşayan tüm etnik azınlıkların hoşgörü içinde
yaşadıklarını belirttiler.
Panelin açılışını yapan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Bedriye İsmail,

Filibe’nin her zaman etnik ve
dini ayrımcılığın yapılmadığı,
hoşgörü şehri olarak bilindiğinin
altını çizdi. Son günlerde şehirde yaşayan Ermeni topluluğunun bazı temsilcilerinin sözde
soykırım iddialarıyla yaptıkları etkinlikler ile bu hoşgörüye
gölge düşürmekte olduklarını
belirten Bedriye İsmail, şunları
söyledi: “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu panelin sözde
“Ermeni soykırımı” iddialarıyla
etkinlik düzenleyen Ermeni vatandaşlarımıza karşı yapılan
bir etkinlik değildir. Ülkemizde
ve şehrimizde yüzyıllardır hep
beraber yaşayan Türkler ve
Ermeniler arasında hiçbir zaman problem yaşanmamış ve
yaşanmayacakda. Bunun için
bizler bugün bu paneli hoşgörü sloganı altında düzenliyoruz.
Çünkü Filibe hoşgörünün başkentidir. Son günlerde gündeme
gelen sözde Ermeni soykırımı
Devamı 4’de
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Kulata-Promahon Sınır Kapısı’ndan
geçiş yapanlar otoban ücreti ödeyecek
GRReporter’in haberine
göre yaz mevsimin başından itibaren Bulgaristan
ile Yunanistan arasındaki
Kulata-Promahon Sınır
Kapısı’ndan geçiş yapanlar otoban kullanım ücreti
ödeyecek. Ücret ödemesi
yapılacak gişelerin sınır
kapısından yaklaşık iki
kilometre mesafede olup
inşaatının son aşamasına
geçildiği bildirildi.
Egnatia otobanın bakımını yapan EgnatiaOdos Şirketinde Otobanın
Kullanımı, Yönetimi ve
Bakımı Müdürü Miltiadis
Bulgalis verdiği demeçte
otoban kullanımı ücreti
ödenmesi için Egnatia
O t o b a nı’nı n Ko m o t i ni (Gümülcine)Nimfeya
(Yanıkköy)-Makas Sınır
Kapısı kesiminde de gişeler açılması beklendiğini
ifade ediyor. Bugalis, “Gişelerin montajı çalışmaları son aşamada. Onlar

atında gerçekten otobanı kullanmak istemeyen
araç sahipleri için kullanabilecekleri paralel yollar olması öngörülüyor. Bu
doğrultuda Egnatia Odos
Şirketi’nin sorumlu olduğu
Yunanisyan-Bulgaristan
sınırı bölgesindeki ve diğer kesimlerde alternatif
yollar mevcut.
Otoban kullanımı ücreti
ödenmesi için gişelerin
Yunanistan’ın Bulgaristan
ile diğer sınır kapılarında
da konulup konulmaya-

Angistro köyü yol ayrımından sonra sınır yönündeki
otobanda bulunuyor. Şu
anda ücret miktarı belli
değil, çünkü Ulaştırma
Bakanlığı tarafından belir-

lenmektedir. Gişelerin yaz
mevsiminin başında faaliyete geçmesi bekleniyor.
Fakat bütün bunlar için
yetkili bakanlıktan karar
çıkartılması gerekir. Bizim

şirketin üstlendiği görev
sadece gişeleri inşa etmektir. Mevcut otobanlara
paralel olarak başka yollar
var” diyor.
Avrupa Birliği mevzu-

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis, çocuklara masal anlattı
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis
masal anlatıcısı rolüne
girerek, Vızrojdentsi
semtindeki Rayna Knaginya Birleşik Çocuk
Kurumu miniklerine
sürpriz yaptı. Böylece
Başkan, Kırcaali Nikola Yonkov Vaptsarov
Bölge Kütüphanesi’nin
2 Nisan Uluslararası
Çocuk Kitabı Günü ve
23 Nisan Dünya Kitap
ve Telif Hakkı Günü
münasebeti ve dördüncü yıl gerçekleştirilen
“Kitapların Yürüyüşü
”başlığında başlatılan
ulusal kampanyaya
ilişkin girişimlerine katılmış oldu.
Minikler beklenmedik
misafiri sevinçle karşıladı. Müh. Azis, çocuk kurumunu Kırcaali
Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova, eğitim uzmanı
Veneta Boşnyaşka ve
kültür uzmanı Dimitır
Ganev beraberinde ziyaret etti.
Belediye Başkanı minikleri selamlayarak,
Andersen'in en güzel

masallarından biri olan
"Çirkin Ördek Yavrusu”
masalını okumak için
anlatıcı sandalyesine
oturdu. Masal rastgele

Anlatımın daha başında çocuk cıvıltıları
kesildi. Salonda sadece anlatıcının çizdiği
tabloyu şekillendiren

okumayı öğrenmelerini, masalları, kitapları
sevmelerini ve büyüdüklerinde hayallerini
gerçekleştirmelerini

cağı sorusunu Bugalis,
“Evet, Gümülcine yönüne
Nimfeya yakınında gişeler
olacak. “Bu gişelerin inşaatı 2016 yılının başına
kadar tamamlanması gerekiyor. Tekrar belirtmek
isterim ki, bu meselelerle
ilgili son kararları bakanlık
tarafından alınıyor. Vatandaşlar, otoban kullanımı
ücreti ödenmesi yolların
iyi bakım yapılması açısından büyük önem arz
ettiğini bilmelidirler” diye
ifade etti.

Gledka semti sakinlerinden
komşuluk örneği

Kırcaali’nin Gledka semti sakinleri dayanışma
göstererek kısa zaman önce eşini kaybeden bir
vatandaş üç çocuğuna bakabilmesi için para topladılar. Girişim tanıdık ve komşuları tarafından
yapıldı. Yardım kampanyasına semptte yaşayan
işadamları da katıldı. İngiltere ve Hollanda’da kafeterya sahibi Kırcaalilerin işyerlerine de bağış
kutuları konuldu.
İsmini bildirmek istemeyen yardım kampanyasının organizatörlerinden biri, “Herkes gönlünden koptuğu kadar 5 ile 50 leva arasında para
verdi. 1600 leva topladık. Onlardan 225 paund
İngiltere’den, 200 leva Hollanda’dan gönderildi”
diye paylaştı. Paraların ihtiyaç sahibinin banka
hesabına yatırılacağını bildirdi.
Kısa bir süre önce eşini kaybettiği için 18 yaş
altı üç çocuğuna tek başına bakmakta zorlanan,
üstelik sağlık problemleri de olduğu belirtilen kişi,
şu anda Kırcaali Teklas Fabrikası’nda çalışıyor.
Komşuları çocuklarına bakabilmesi için gelecekte
de destek vermeye hazır olduklarını paylaştı.

Bulgartabac Holding, afet
mağdurlarına yardım için
bağış kampanyası başlattı

seçilmemiş olup, eserin dünya edebiyatının
başyapıtlarından biri
olduğuna şüphe yoktur.
Bu masal hiçbir zaman
popülaritesini kaybetmeyecek, büyükleri ve
küçükleri heyecanlandırmaya devam edecek. Öyle de oldu.

sessiz bir melodi duyuluyordu. Sonunda
minikler Andersen’in
kıssalı masalını bol bol
alkışladı. İyiliğin daima kötülüğü yendiğini
öğrendiler. Masalı dinledikleri için miniklere
teşekkür eden Belediye Başkanı, daha hızlı

diledi. Miniklere resimli
çocuk kitapları hediye
etti. Kurumun Müdürü
Krasimira Kalinova da
Exupery’nin "Küçük
Prens" adlı kitabından
kitapçık haline getirilmiş 15 unutulmaz sözü
Başkana hediye ederek, jesti geri çevirdi.

Bulgartabac Holding ülkenin çeşitli bölgelerindeki doğal afet mağdurlarına yardım için bağış
kampanyası başlattı. Holdingin, Asenovgrad (Stanimaka) İlçesindeki afetzedelere 300 gıda paketi
dağıttığı bildirildi. 20 Nisan’a kadar tüm ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine en çok ihtiyaç duyulan
ürünler içeren 5400 gıda paketi dağıtıldı. Bağış
kampanyası Banite, Rudozem, Zlatograd (Darıdere), Dospat, Nedelino, Borino, Ardino (Eğridere),
Kirkovo (Kızılağaç), Çernooçene (Yeni Pazar),
İvaylovgrad (Ortaköy), Asenovgrad, Lıki, Sırnitsa,
Bratsigovo, Rakitovo, Gılıbovo, Satovça ve Petriç
belediyelerinin desteği ile gerçekleştirildi.
Bulgartabac Şirketler Grubu’na bağlı şirketlerin
tüm çalışanları doğal afet mağdurlarına duyarlılığını ifade etmekte. Bulgartabac Holding temsilcileri, “Bizler sosyal sorumluluk taşıyan bir kuruluş
olarak yardıma muhtaç insanlara yardım elimizi
uzatıyoruz. başkalarının da bizi örnek alacaklarını
umuyoruz” dediler.
Kırcaali Haber
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Hayır konserinde üç bin leva üzerinde para toplandı
Ardino (Eğridere) Rodopska İskra Halk Toplum Merkezi’nin yenilenen
salonunda düzenlenen
hayır konserinde 3000
Leva'dan fazla para toplandı. Satılan biletlerden
ve yapılan bağışlardan
elde edilen gelirler görme engelliler, engellilerin
yerel teşkilatları ve pahalı ve uzun vadeli tedaviye
muhtaç çocuklara teslim
edilecek.
Toplum Merkezi tarafından ve kasabadaki çeşitli
teşkilat ve kurumların
desteği ile organize edilen etkinlik, “Umut Aşılayalım” başlığı altında
gerçekleştirildi.
Konserin sunuculuğunu
yapan Leman Koçeva salondakilere hitaben şöyle
konuştu: “Bir kez daha
Ardino’da koca yürekli iyi
insanlar yaşadığını ıspatladık, çünkü sizler kaderin yüzlerine gülmediği
insanlara yardım etmek
için para ayırdınız”.
Hayır Konseri Organizasyon Komitesi Başkanı
Yüksel İsmail, bu girişim-

le bir kıvılcımı yakmayı
başardıklarını kaydederek, “Bu kıvılcımın aleve
dönüşmesini umuyorum”
diye vurguladı.
Yaklaşık iki saat süren
konserde yerel toplum
merkezinin çatısı altında
faaliyet sürdüren amatör
sanatçı grupları sahne
aldı. Ayrıca Slıntse Birleşik Çocuk Kurumu ve

Breziçka Anaokulu’ndan
minikler ve konuk olarak
Görme Engelliler Birliği
Smolyan (Paşmaklı) ve
Kırcaali Şubelerine bağlı
folklor grupları da programa renk kattılar.
Konseri izlemeye gelenler arasında Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat ve Belediye Başkan yardımcıları hazır

bulundular. Ardinoluların
dostu Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Ali Toraman da
özel konuk olarak konsere katıldı.
Programda yönetmenliğini ve solistliğini Yüksel İsmail'in yaptığı Türk
Folklor Orkestrası, Donka Gançeva’nın yönettiği
ve Ergün Mümünov’un

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı
Katainen’ın Bulgaristan ziyareti
Bulgaristan’ı ziyaret
eden Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu Başkan Yardımcısı ve İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetçilikten Sorumlu AB
Komiseri Jyrki Katainen,
“Avrupa’da yatırım yetersizliği yüzünden gelecekte iyi bir ekonomik
gelişimi bekleyemeyiz”
dedi.
Başbakan Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev ile
görüşen Katainen, Sofya’daki Avrupa Evi’nde
düzenlenen konferansta
AB’nin Juncker Yatırım
Planı’nı tanıttı.
Başbakan Borisov ile
birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Katainen,
AB’nin “zor bir ekonomik
dönemden geçtiğini” belirterek, “Bizlere büyük
sıkıntı veren bu dönem
sonrası yatırım yetersizliği ile baş başa kaldık.
Özel sektörün paraları
reel ekonomiye anlamlı
yatırımlara dönüşmüyor.
Nakit kıtlığı nedeniyle
yatırımların teşviki zorunludur” diye konuştu.
“Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu”, “Şeffaf
Projeler Dizimi” ve “İç
Pazarın Genişletilmesi”

olmak üzere üç bölümden oluşan “Juncker
Planı”nı anlatan Katainen, iç pazarın gelişiminin bu planın en önemli
parçası olduğunu vurguladı.
Katainen, dijital dünya,
enerji ve banka sektörlerini örnek göstererek,
"Artık düzgün tasarlanıp
biçimlendirilmiş, güvenilir projeler bulmak çok
zor. O nedenle, şeffaf
projeler dizimi oluşturarak, özel sektörün önünde, yatırımlarını yönlendirmek üzere seçim yap-

ma olanakları sunmak
zorundayız” ifadelerini
kullandı.
-Bulgaristan’daki yolsuzlukla mücadeleİç güvenlik, yolsuzlukla mücadele ve adalet sistemindeki derin
sor unları nedeniyle
AB’nin sürekli eleştirdiği Bulgaristan’da bu
konulara artık “gerekli
önemin verilmesinden
dolayı memnuniyet duyduğunu” ifade eden Katainen, “Özel sektörde
iyi gelişmelerin olması
için, yatırımların gelmesi

için iklimin düzeltilmesi
şart” dedi.
Jyrki Katainen, Bulgar istan’daki eğitim
konusuna önem verilmesi gerektiğini, ülkenin enerji güvenliğinin
de dikkate alınmasının
şart olduğunu ifade etti.
Nüfusu 7 milyon olan
Bulgaristan’da nüfusun yaşlandığına işaret
eden Katainen, “Yatırımları karşılayacak, onları
kaldıracak bir işgücünün
olması gerekiyor” diye
konuştu.
Anadolu Ajansı

akompanya ettiği Eski
Şehir Şarkıları Grubu,
Svetla Semercieva’nın
yönetmenliğindeki Rodopçanka Folklor Grubu,
Folk Rhythm Balkanica
Halk Oyunları Kulübü,
Ergün Mümünov’un yönetmenliğindeki Zvınçe
Çocuk Vokal Grubu yer
aldılar.
Bireysel olarak sahne
alan Sığınma Evi’nden
piyano çalan Danaya
Yasenova ve şarkı söyleyen Branislav Angelov
da izleyicilerden bol alkış
aldılar.
Konsere katılan Görme
Engelliler Birliği Smolyan
Bölge Şubesi’ne bağlı
Orfeyus Grubu ve Görme Engelliler Birliği Kırcaali Şubesine bağlı Rodopi Folklor Grubu özel
konuklar olarak sahne
aldılar.

Belediye Başkanı
Resmi Murat, Rodopska İskra Halk Toplum
Merkezi’ni hayırseverlik
girişiminden dolayı tebrik etti. Hayır konserine
katkıda bulunan herkesin
ismini tek tek sayarak teşekkür eden belediye
başkanı, “Hayırseverlik çok güzel bir girişim,
fakat sürekli yapılması
gerekir. Her gün, her an
bizler eşit durumda olmayanlara yardım elimizi uzatmalıyız. Herkesin
sevme ve sevilme hakkı
vardır” dedi.
Kampanyayı destekleyenler arasında “Bomar 05”, “NARKOOP”Ardino”, Dİ EM Reklam
Stüdyosu”, “Rodopçanka”, “FEİ 2011”, “Solak
MS”, “Ardatex”, “Artex” ve
başka firma ve kuruluşlar
bulunuyor.

Çocuklar, bahar tatilini
seminerle değerlendirdi

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı ülkede Müslüman gençlerin
bir kısmının bahar tatilini Nisan ayının başında düzenlenen birkaç günlük dini seminerlerle değerlendirmelerini sağladı. Eğitim seminerlerinden birisi 6-12
Nisan tarihlerinde Rudozem’de Merkez Camii Eğitim
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seminer 4-8.sınıf erkek
öğrencilerine yönelikti. Bu seminere Blagoevgrad
(Yukarı Cuma), Pazarcık, Haskovo (Hasköy), Kırcaali ve Stara Zagora (Eski Zağra) illerinden toplam 25
öğrenci katıldı. Tatilinde İslam dinini tanımaya çalışan
çocuklar, Akaid, Fıkıh, Siyer, Ahlak ve Kuran dersleri
aldılar. Organizasyon kapsamında Rudozem imamları

Hayri Şerifov ve Vahdi Delihusev, Kriçim imamı Ekrem
Hocev ve Smolyan’ın (Paşmaklı) Mogilitsa köyü imamı Emin Golev çocuklara seminer verdiler. Seminer
dışında kalan serbest zamanlarını çocuklar futbol oynayarak ve kasabadaki diğer spor tesislerinde başka
spor oyunlarıyla değerlendirdiler. Seminerin sonunda
çocuklar aralarında dost ilişkileri kurmayı başardıklarını
ve gelecekte de tatillerini İslam dinine ve uygulanmasına ilişkin bilgilerini arttırmaya hazır olduklarını paylaştılar. Hepsine Başmüftülük adına hediyeler verildi.
Kızlar için de düşünüldü. 1-8.sınıf kız öğrencileri için
Loveç’in Gorsko Slivovo köyünde beş günlük dini seminer gerçekleştirildi. Seminere Pleven bölgesinden
toplam 17 kız katıldı. Program zengin ve oldukça çeşitliydi-Kuran, İtikad, İbadet, Siyer, Ahlak derslerinden
konular içerirdi. Bununla birlikte kızlar ilahiler öğrendiler, spor ve kültürel faaliyetlere katıldılar.
Çocuklar büyük arzu ve ilgiyle işlenen konuları kavradılar. Genç kızlar, organizasyondan dolayı memnuniyetini ifade etti. Organizatörler ise gençlerin kurdukları dostlukları daima devam ettirecekleri ümidini dile
getirdi.
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Filibe’de Hoşgörü Paneli Düzenlendi
1. sayfadan devam

iddiaları tartışmalıdır ve
hatta bazı tarihçiler tarafından bu konuda çelişkili
açıklamalar bulunmaktadır. Değerli katılımcılar,
ben sizlere şunu sormak
istiyorum. Bugün burada
bu toplantıda yer alanların
ve onların nine ve dedeleri dahil yüzyıl önce yaşanan olaylardan sorumlu olabilir mi? Niye bizler
ve çocuklarımız yüzyıllar
önce yaşanan bu olaylardan sorumlu tutuluyoruz?
Tarihte yaşananları tarihçilere bırakalım. Bizler ise
hoşgörü içerisinde hep
beraber yeni tarihin sayfalarını yazalım.”
Daha sonra sözü alan
Kemal Raşid, Birinci
Dünya Savaşında yaşanan bazı olaylar hakkında tarihsel bilgiler sundu.
Bu Savaşlar sırasında
Türkiye’nin kuzeydoğusunda yarım milyondan
fazla Müslümanın da
hayatını kaybettiğini belirtti. O zaman yaşanan
olayların soykırım olarak
nitelendirilmesinin doğru
olmadığının altını çizdi.
Kemal
Raşid,
“Bulgaristan’da Türk ve
Ermeni asıllı vatandaşlar
arasında hiçbir zaman
problem yaşanmamıştır.
“Ermeni soykırımı” iddiaları siyasidir, hiçbir tarihi
geçerliliği yoktur. Bizler tarihimizden ders almalıyız
ve geleceğimize bakmalıyız. Bulgaristan, sözde
“Ermeni soykırım” iddialarının tartışmalarında taraf
olmamalıdır. Bu problem
Türkiye ile Ermenistan’ın
problemidir ve çözümü
de onların elindedir. Ben
inanıyorum ki, bu sorunu onlar iki komşu ülke
olarak çözecekler. Bizler,
Balkanlar’da iyi komşuluk
ve hoşgörü içerisinde yaşamaya devam etmeliyiz”
diye konuştu.
Filibe Üniversitesi öğretim görevlisi Harun Bekir,
konuşmasında şunları
söyledi: “Bugün Filibe’de
düzenlenen H o ş gör ü
Panelinde maalesef yine
sözde “Ermeni soykırımı”
konusuna değinmek zorunda kalıyoruz. Aslında
bazı çevreler zaman zaman konuyu Bulgaristan
kamuoyuna taşımaya çalışıyor. Bugün aynı konuyu Filibe’de de gündeme
getirmeye çalışıyorlar.
Filibeli Türkler de tepkisiz
kalamaz, kalmamalıdır.
Bilindiği gibi Filibe hoşgörü şehri olarak tanınmaktadır. Yıllarca bu şehirde
farklı etnik ve dini gruplar
beraber yaşamış ve günümüzde de yaşamaya
devam etmektedir. Bu
hoşgörü havasını bir son-

raki nesillere de aşılamak
zorundayız. Bu konuda
herkes çaba göstermeli, üzerine düşen görevi
yerine getirmelidir. Filibe
gibi önemli bir merkezin,
Bulgar-Türk ilişkilerini zedeleyecek herhangi bir
girişime karşı kamuoyu
çok duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum.
Özellikle yetkililerin daha
da hassas olmaları gerekiyor. Dolaysıyla konuyla
ilgili yerel yönetimlere de
büyük görev düşmektedir. Filibe Belediyesinin
Türkiye’deki bazı belediyelerle kardeş şehir protokolü imzaladığını biliyoruz. Türkiye’den gelecek
olan yatırım potansiyeli
iyi değerlendirilmeli. Ancak bunun böyle olması
için yetkililerin ve özellikle yerel yönetimlerin
nasıl mesajlar vereceğine de bağlı. Filibe aynı
zamanda önemli bir eğitim merkezidir. Buradaki
üniversitelerde okuyan
binlerce Türkiyeli öğrenci var. Bugünkü panelde
bazı net mesajları vermek
bizlere düşen bir görevdir.
Sözde “Ermeni soykırımı”
meselesi siyasetçilerin
değil, tarihçilerin işidir.
Sözde ermeni soykırımı
Bulgaristan’ın bir sorunu
değildir ve dolaysıyla Bulgaristan kamuoyuna taşınmasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Konunun esas tarafları Türkiye
ile Ermenistan’dır ve bu
iki ülke arasında konuyla
ilgili diyalog sürerken, ülkemiz böyle bir diyalogda
taraf olamaz. Konu hem
tarihi gerçeklere, hem de
Bulgaristan’ın milli çıkarlarına aykırıdır ve kamuoyu
buna karşı kesin tavır koymalıdır.”
Filibe Belediye Meclis
Üyesi Ali Bayram kendisinden önceki konuşmacılara verdikleri kapsamlı
bilgilerden dolayı teşekkür
etti. Ali Bayram, “Bugün
en garip olan olay şu ki,
21. yüzyılda hala hoşgörü
ve tolerans konuşuyoruz.

Tarihten örnek verecek
olursak, Almanya ile Polonya arasında yaşanan
savaşlardan sonra Avrupa
Birliği içerisindeki iki komşu ve müttefik ülke olarak,
geçmişteki olayları bir tarafa bırakıp, gelecek için
el ele çalışmaktalar. Filibe
her zaman etnik grupların
yer aldığı bir buket oluşturmaktadır. Asırlardır
burada hoşgörü içerisinde Türk, Bulgar, Ermeni,

Yahudi ve Romanlar hep
birlikte yaşamışlar ve
yaşamaktalar. Maalesef
son günlerde bazı çevreler bizim hoşgörümüze gölge düşürmekteler.
Sözde “Ermeni soykırımı”
iddialarına gelince, bu
olay tarihsel tartışmaya
açık bir olaydır. Yüzyıl
önce neler yaşanmış,
nasıl yaşanmış, bunları tarihçilere bırakalım.
Bu “soykırım” meselesi

Filibe belediyesinin sorunu değildir. Bu mesele
Türkiye ile Ermenistan’ın
sorunudur ve çözümü de
onların elindedir. Hoşgörü
sadece bir tarafa mahsus
olmamalıdır. Şehrimizde 2
bin Ermeni yaşıyorsa, 100
bin Müslüman Türk yaşamaktadır. Maalesef, hoşgörülü her zaman bizler
oluyoruz. Filibe Belediye
Başkanı İvan Totev, bugün bu toplantıya davetli
olmasına rağmen katılmadı. Bugün bizlerle olacağını belirtmesine rağmen,
neden gelmediğini açıkçası anlam veremedim.
Meclis üyesi olarak Filibe
belediyesini gerçekleşen
sözde “Ermeni soykırımı”
etkinliklerine izin verdiği
için kınıyorum. Böylece
belediye, bu etkinliklerin
bir parçası olmaktadır ve
taraf tutmaktadır. Belediyeden bugün bir yürüyüş
yapılması için izin istedik,
ancak reddedildi. Öte
yandan bir grup Ermeni
vatandaşa bu izin verildi.
İşte burada çifte standart

Rudozem’de 19 Nisan
2015 tarihinde 6 ile 14
yaş arasında Kuran’ı
hatim eden 23 kız ve 19
erkek öğrenci için tören
düzenlendi. Hatim merasimi Kuran’ı hatim eden
çocukların ebeveynlerinin girişimiyle Rudozem
Müslüman Encümenliği
ve Smolyan (Paşmaklı) Bölge Müftülüğü’nün
desteğiyle gerçekleştirildi.
Rudozem Merkez Camii önünde düzenlenen
hatim merasimine Rudozem İlçesinden Müslüman ve Hıristiyanlar,
Smolayn ili ve yurtiçi ve
komşu Yunanistan’dan
çok sayıda misafir olmak
üzere 5 binden fazla kişi
iştirak etti.
Törende resmi konuklar olarak Bulgaristan
Başmüftülüğü Başmüftü Yardımcısı Birali Mümün, Razgrad Bölge
Müftüsü Mehmet Ala,
Smolyan Bölge Müftüsü
Necmi Dıbov, Smolyan
Valisi Nedyalko Slavov,
Smolyan Vali Yardımcısı
Zarko Marinov, Milletvekilleri Mustafa Karadayı
ve Dr. Daniela Daritkova, Rudozem ve Madan
Belediye Başkanları Rumen Pehlivanov ve Fahri
Molaysenov, ilden ve yurt

içinden birçok imam ve
Müslüman Encümenliği
temsilcileri, işadamları,
siyasetçiler ve toplumcular hazır bulundular.
Vahdi Delihusev, Hayri
Şerifov ve Mümüne Şerifova hocaları tarafından

emek sarfeden hocaları,
çocukları İslam değerleri
doğrultusunda yetiştirme
sorumluluğuyla hareket
eden ebeveynleri ve Kuran Kurslarında azimle
çalışan öğrencileri tebrik
ederek, dini eğitim ve öğ-

hazırlanan program esnasında çocuklar ezbere
Kuran ayetleri söyleyip
Bulgarca mealini açıkladılar, ilahiler ve Peygamber Efendimiz’in (SAV)
sözlerini söylediler ve
bununla İslam değerleri
ve erdemlerini hatırlattılar. Çocuklar programın
sonunda Yüce Allah’tan
Bulgaristan’ın refahı için
Kuran’ın rehberlik etmesini istedikleri bir dua
yaptılar.
Smolyan Bölge Müftüsü yaptığı selamlama konuşmasında programın
hazırlanmasında çaba ve

retim yolunda özgüven
içerisinde devam etmeleri çağrısını yaptı. Necmi
Dıbov, “Bizler bu muhteşem çocuklarla gurur
duymaktayız, çünkü onlar bugün okulda üstün
başarı gösteriyor, gelecekte de hayatta ülkemiz
ve topluma yararlı işler
yapacak sorumluluk sahibi vatandaşlar olacaklar. Kuran Kurslarında
çocuklarda sorumluluk,
saygı ve anlaşma, hoşgörü, devlet kurumlarına
saygı duygularının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tabii

görülmektedir. Belediye
yönetiminin bu tür etkinliklerde taraf tutmaması gerekiyordu” diye konuştu.
Etkinliğe misafir olarak
katılan HÖH Milletvekili
Ventsislav Kaymakamov,
yaptığı selamlama konuşmasında şunları belirtti:
“Öncelikle bu etkinliğe
bizleri davet ettiğinizden
dolayı teşekkür ediyorum. Her şeyin temelinde
hoşgörü olması gerekiyor.
Bugün bu konferansın da
ana teması hoşgörüdür.
Avrupa Birliği’nin temel
ilkesi de devletlerin ve
halkların hoşgörü içerisinde yaşamalarıdır. Bu bağlamda bizler de Filibe’de
olduğu gibi Bulgaristan’da
tüm etnik gruplar hoşgörü
içerisinde aydın bir geleceğe doğru hep birlikte
yürümeliyiz. Bu hoşgörüyü bozmaya teşebbüs
edenlere izin vermemeliyiz.”
Hoşgörü Paneline misafir olarak katılanlar arasında Filibe Bölge Müftüsü
Ersin Ahmet de yer aldı.

Rudozem’de Kur-an’ı Kerim’i hatim eden
42 çocuk için merasim düzenlendi
ki, sorumluluk sahibi bir
toplum oluşturmak için
ülkede dini ve devlet kurumlarının ortak emekler
vermesi gerekiyor” dedi.
Ru d oze m B e l e diye
Başkanı, çocuklara ve
ebeveynlere yürüdükleri
doğru yolda devam etmelerini tavsiye ederek,
bu tür merasimlere gelecekte de destek vermeye
devam edeceğini vurguladı.
Başmüftü Yardımcısı,
çocukların edindikleri bilgilerin hayatlarının
her alanında yararlı olacağını izah ederek hatim
merasiminin toplumun
farklı kesimlerinden dini
ve etnik mensubiyeti fark
etmeksizin çok sayıda kişileri bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kuran’ı hatim eden çocuklara Başmüftü Dr.
Mustafa Hacı, Rudozem
Belediye Başkanı Rumen Pehlivanov, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Milletvekili Mustafa Karadayı, işadamları
ve törene katılanlar tarafından hediyeler verildi.
Hatim merasimine katılan herkese çocukların
ebeveynleri tarafından
hazırlanan öğle yemeği
ikram edildi.

29 Nisan 2015

HABERLER

Kırcaali Haber 5

Kırcaali’de Coşkulu 23 Nisan Konseri
1. sayfadan devam

Folklor Ekibi ve Kırcaali Türk Halkoyunları ve
Türküleri Ekibi’nin sunduğu Rumeli oyunlarının yanı sıra derneğin
solistleri türkü ve şarkılar söyledi. Ayrıca şiirler
okundu. Kırcaali Belediye Kültür Merkezi salonunu tıklım tıklım dolduran muhteşem konseri,
tüm bölgeden yaklaşık
500 kişi izledi. Onların
arasında pek çok küçük
çocuklarla gelen izleyicilerin olması gözden
kaçmadı.
Konsere teşrif eden konuklar arasında Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis, T.C. Filibe Başkonsolosluğu Konsolos Vekili İmren Kaygısız, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) İl Başkanı ve Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Bahri Ömer,
HÖH Kırcaali Milletvekilleri Erdinç Hayrulla ve

halk oyunları gösterisi
sundular, bir kez daha
Kırcaalilerin gönlünü fet-

Sayın Alper Aktaş’ın
selamlarını, sevgilerini
getirdim. Lütfen, kabul

huzurlarınızda ödüllerini
takdim edeceğim” diye
ifade etti.

hettiler. Bu yılki 23 Nisan
konserinde Çocuk Folklor Ekibi’nde yer alan en
minik dansçılar yeni bir
dans sergiledi ve izleyicilerin beğenisini topladı.
Ömer Lütfi Kültür Derneğinin sevilen solistlerinden İlayda Şevket,
Mert Hüseyin ve Behi-

buyurunuz. Bugün burada sizlerle beraber
olmaktan çok mutluluk
duyuyorum. Her sene bu
salonun hıncahınç dolduğunu görmek inanın
bizleri çok mutlu ediyor.
Bu anlamda bu organizasyonu yapan Türk
Kültür ve Sanat Derneği

Daha sonra Filibe Başkonsolosluğu Konsolos
Vekili İmren Kaygısız, 23

ye Ahmet’ten başka iki
yeni isim yer aldı. Duygu
Emin ve Tolga Hasan
söyledikleri şarkılarıyla
ses yeteneğini gösterdiler. Genç yetenekler,
söyledikleri birbirinden
güzel Rumeli türküleri
ve şarkılarla seyircilere
zevkli anlar yaşattı. Ayrıca Gluhar (Sağırlar)
köyünden 6 yaşındaki
Atakan Tuncay, Atatürk
ve Bulgaristan Türkü
konusunda okuduğu iki
şiir ile bol bol alkış aldı.
Sahneye çıkan tüm çocuk ve gençler izleyicilerin büyük beğenisini
kazanarak alkış tufanına
tutuldu.
Filibe Başkonsolosluğu
Konsolos Vekili İmren
Kaygısız selamlama konuşmasında, “Öncelikle
hepinizin 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nızı kutluyorum.
Hepinize Başkonsolos

Başkanı Sayın Müzekki
Ahmet’e, emeği geçen
çocuklarımıza ve emeği
geçen tüm değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Sizlere bir kez daha
aramızda bulunduğunuz
için şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi bugün
esasında Türkiye Büyük
Millet Meclisin açılışının
95.yıldönümü ve Mustafa Kemal Atatürk bu
günü tüm dünyadaki
çocuklara armağan etti.
Bu esasında hem Türk
milleti için, hem de tüm
dünyadaki çocuklar için
çok özel ve anlamlı bir
gün ve dünyada da bir
ilki teşkil ediyor. Bu yüzden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün
önünde saygıyla eğiliyorum ve kendisini rahmetle anıyorum. Bu yıl
hem Filibe’de, hem de
Kırcaali’de bir yarışma
düzenledik ve başarılı
olan öğrencilere şimdi

Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırcaali Valisi
İliya İliev, HÖH Kırcaali Milletvekili Mustafa
Ahmet, Kırcaali Meclis
Başkanı Raif Mustafa,
HÖH Kırcaali İlçe Başkanı Muharrem Muharrem, Ardino (Eğridere)
Belediye Başkanı Resmi
Murat, Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet, Momçilgrad
Belediye Başkanı Akif
Akif, HÖH Milletvekilleri
Erdinç Hayrulla, Şabanali Ahmet ve Aydoğan
Ali tarafından birer sepet
çiçek sunuldu.
Çocuk Bayramı kutlaması tüm çocukların
sahnede hep beraber
23 Nisan şarkısına eşlik
etmeleriyle son buldu.

Kırcaali’de Kültür Eğitim
Merkezi'nin açılışı
1. sayfadan devam

Şabanali Ahmet, HÖH
Şumnu Milletvekili Aydoğan Ali, Momçilgrad
(Mestanlı) Belediye Başkanı Akif Akif, Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı
Elisaveta Kehayova, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Ali Toraman, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneği Başkanı Sadık
Sadık, Gümülcine Rodop Rüzgarı dergisi sahibi İbrahim Baltalı hazır
bulundular.
Konser, HÖH Gençlik Kolları Momçilgrad
İl ç e B a ş k a nı Ö m e r
Hüseyin’in söylediği Nazım Hikmet’in “Dünyayı
Verelim Çocuklara” şiiriyle başladı. Daha sonra
Kırcaali Türk Halkoyunları ve Türküleri Ekibi
ve Çocuk Folklor Ekibi
muhteşem bir Rumeli

Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 1.Ulusal Şiir, Öykü,
Fotoğraf ve Çocuk Resmi Yarışmasının Kırcaali
bölgesinden dereceye
giren çocuklara ödüllerini sundu. Sayın Kaygısız, Aleksandra Popova, İlayda Aytan, Belen
Doğu, Aleyna Petkova,
Sinem Celil, Emine Bayram, Angelina Vançeva,
Mariya Çavdarova, Esra
Habil’e ödüllerini verdikten sonra yarışmaya
katıldıkları için teşekkür
ederek, başarılarının devamını diledi.
Programın sonunda
organizatörlere ve folklor ekiplerine Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş,

sıdır. 23 Nisan’da açılışının yapılması, azami ölçüde bu mekanda sunulan
hizmetten çocuklarımız
istifade edecek. Belki
de anlamı
d a o d u r.
Hem eğitim
düzeyinde
olsun, hem
de diğer
çalışmalarda olsun
temennimiz yapılan
yatırımların
daha ileri
bir noktaya
t a şınması
ve bundan sonra bunun
istifadeci
bir şekilde kullanılmasını
amaçlıyoruz. Sponsorlara
ve aracı olan Başkonsolosluğumuza da teşekkür
ediyoruz. Bugün kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramımızı kutlarım” diye
konuştu.
Muavin Konsolos İmren
Kaygısız, “Öncelikle bu
güzel merkezin Kırcaali
halkına hayırlı olmasını
dilerim. Ömer Lütfi Kültür
Derneği şu ana kadar çok
güzel faaliyetler gerçekleştirdi. Bundan sonra da
bu güzel merkezde aktivitelerin daha da çeşitlendirilmesini, Kırcaalilere hizmet vermesini diliyorum.
Hepinize hayırlı olsun!”
diye ifade etti.
Davet için teşekkür eden
Vali Yardımcısı Selviye
Ahmet, şahsı ve Kırcaali

Valisi İliya İliev adına da
yeni kazanım için dernek
yönetimini tebrik etti. Selviye Ahmet, “Kültür Eğitim
Merkezi'nin geleneksel
etkinliklerin yapıldığı, hayırseverlik girişimlerinin

borç biliriz. Kırcaali’de bir
Kültür ve Eğitim Merkezine sahip olmamız bizim
için çok önemli bir mesele,
çünkü tüm Bulgaristan’da
az sayıda böyle merkezler
var, özellikle Türk Eğitim

gerçekleştirildiği bir maneviyat ocağına dönüşeceğine inanıyorum. Sanat
ve kültür daima insanların
uyum içerisinde yaşamaları için bir köprü oluşturmuştur. Başarılar dilerim,
hayırlı olsun!” dedi.
Belediye Başkanı Hasan Azis, selamlama konuşmasında şçyle ifade
etti, “Bugüne kadar kültür merkezlerimiz vardı,
artık bundan sonra bir
eğitim merkezimiz de var.
Kırcaali’de bir eğitim merkezine ihtiyacımız olduğunu biliyordum ve 6 yıldan
beri Kültür Eğitim Merkezi
projesinin desteklenerek,
gerçekleştirilmesini bekliyorduk. Bugün artık bu
projenin gerçekleştiğini
görüyoruz. Bu yüzden
TİKA’ya teşekkür etmeyi

Merkezleri ancak birkaç
tane belki olabilir. Kırcaali
halkının çok ihtiyaç duyduğu bu merkezin açılışı
yapıldığı bugünü tarihi
bir gün olarak kabul ediyorum. Belediye Başkanı olarak projede emeği
geçen Ömer Lütfi Kültür
Derneği yönetimine, Filibe Başkonsolosluğuna
ve TİKA’ya şahsım ve bugün açılışa katılan herkes
adına teşekkürlerimi arz
etmek istiyorum.
Yeni açılan merkeze
Belediye Başkanı tarafından bir televizyon ve
HÖH İl Başkanlığı tarafından da bir yazıcı cihazı
hediye edildi.
Açılış töreninden sonra
katılımcılara dernek tarafından resepsiyon verildi.
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Hülya’nın babası: ”Katile verilen ceza değil, teşviktir”
Geçen hafta 24 yaşındaki Hülya Macar’ın katili İvan Todorov’u suçlu
bulan Varna İl Mahkemesi sanığa 13 yıl 4 ay
hapis cezası verdi. İlk
önce Hülya’nın ailesinden fidye istemesi, sonra
Hollanda’ya kaçması ve
gizlenmesine rağmen sonuçta sanığın suçunu itiraf etmesi nedeniyle birinci adliyede verilen 20 yıl
ağır hapis cezası 13 yıl 4
aya indirildi. Hülya’nın ailesi NOVA TV‘ye demeç
vererek, olay hakkında ilk
defa konuştu.
Hülya’nın birinci dereceden kuzeni Milen Macurov
ve kızın babası Nazmi
Macar, “Bu tür suç işleyenlere böyle alçak gönüllü davranılmamalı. Çünkü
böyle bir şey yapacak
olan her bir şahıs, kendisini ne tür bir ceza beklediğini bilecek. Ceza ise 10
yıl hapis yatmak ve belki
de 5-6 yıl sonra cezaevinden dışarı çıkabilir” diye
konuştular. 2014 yılında 1
Ocak’ı 2 Ocak’a bağlayan
gecede Hülya liseden sınıf arkadaşı İvan ile görüşüyor ve bir daha geri gelmiyor. İvan, gece yarısına
yakın Hülya’yı telefonda
arayarak, Yeni Yıl’ı tebrik
etmek için görüşmelerini
teklif ediyor. Kız sadece
cep telefonlarını alıp, üst
elbise giymeden dışarı çı-

kıyor. Kutlama partisi bitiyor, herkes evine gidiyor.
Hülya’nın anne ve babası
kızlarının eve dönmediğinin ve yatağına yatmadığının farkında değiller.
Nazmi Macar, “Kahvemi
yudumlarken çok sayıda
Yeni Yıl tebrik mesajları
aldım. Birinde şöyle yazıyordu: ”Kızın kaçırıldı,
polise haber ver eğer onu

sağ görmek istersen bugün 15.30’a kadar 300 bin
(nasıl para birimi olduğu
yazmıyordu)”diyor.
Aynı gün bankalar çalışmadığı için kızın babası
fidye veremiyor. Cinayetten üç gün sonra İvan
artık Hollanda’ya kaçıyor.
Cinayeti araştıranlar İvan’ı
tutuklamadıkları için hata
yaptıklarını anlıyorlar ve
İnterpol tarafından kayıp
olarak aranmaya başlıyor.

Birkaç sonra yakalanınca
birkaç ay Hollanda’da bir
hapiste yatıyor. Bulgar
makamlarına teslim edilen
sanık bir yıl boyunca işlediği suçu reddediyor. Son
olarak Hülya kendisiyle
birlikte olmak istemediği
için kızı öldürdüğünü ileri
sürüyor. İvan, 300 bin fidye istemeden birkaç saat
önce Hülya’yı öldürüyor.

Suçunu itiraf etmesi katilin hapis cezasının 20
yıldan 13’e indirilmesini
sağlıyor. Kızın babası, “Bu
bir ceza değil. Bence bir
teşviktir” diye ifade ediyor.
Öldürülmeden önce Hülya babasının sahip olduğu ekmek fabrikasını, süt
hayvancılığı işletmesini
ve tarım çiftliğini kendisi
işletiyor ve tarım alanında
iki ihtisas sahibiymiş.
Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı Plevneliev’in,
Hırvatistan ziyareti
Cumhurbaşkanı Rosen
Plenneliev, Hırvatistan'ın
başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında,
Cumhurbaşkanı Kolinda
Grabar Kitaroviç ile bir
araya geldi.
Şubat ayında cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Kitaroviç'i ziyaret
eden ilk cumhurbaşkanı
olan Plevneliev, mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı.
Görüşmenin ardından
ortak basın toplantısı düzenleyen iki cumhurbaşkanı, Bulgaristan ile Hırvatistan arasında "sorun
olmadığı" mesajı verdi.
Plevneliev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin
2014 yılında yüzde 59
arttığına işaret ederek,
aynı zamanda karşılıklı
yatırımların da geliştiğini
söyledi.
Diğer Balkan ülkelerinin
AB üyesi olmasıyla tüm
bu ülkelerde düzenin ve
refahın sağlanacağını
umduğunu belirten Plevneliev, "Ulaşım ve enerji
alanlarında daha iyi bir
bağlılık istiyoruz. Bölgede daha çok otoyol, hızlı

tren ve doğal gaz hatları
olması için ortaklaşa çalışacağız. Bölge, hepimi-

ğı benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek, bu
anlamda, Bulgaristan'ın

zin ortak yurdu" ifadesini
kullandı.
Plevneliev, Schengen'in
siyasileştirilmesine izin
verilmesinin hata olduğunu, Schengen'in siyasi bir
proje olmadığını vurgulayarak, Schengen'e girmek
için bekleyen Bulgaristan
ve Romanya'nın teknik
bakımdan AB üyesi bazı
ülkelerden daha hazır olduğunu savundu.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç de özellikle ekonomi
alanında Bulgaristan'ın
geçiş döneminde yaşadı-

sahip olduğu tecrübelerin
kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Bu arada, görüşmede
iki ülke arasındaki ticaret
hacmini ve turist sayısını
arttırmak amacıyla Zagreb-Sofya arasında doğrudan uçak seferlerinin
başlatılması konusunun
ele alındığı bildirildi.
Plevneliev, Zagreb'deki temasları kapsamında
ayrıca, Meclis Başkanı
Yosip Leko ve Başbakan
Zoran Milanoviç ile görüştü.
Anadolu Ajansı

Tarım çiftliklerine yatırım için 150 Voyvodovo köyünde cami
ve kilise aynı avluda
milyon avro hibe desteği verilecek
Ta r ı m v e G ı d a
B a k a n l ı ğ ı’n d a n 14
Nisan’da 2014-2020 döneminde uygulanacak

Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programının “Tarım
Çiftliklerine Yatırım” alt
programına başvuru kabulüne başlandığı bildirildi. Yapılan başvurular
üzerine ödenecek yardımlar toplam 150 milyon
leva tutarında bütçeden
tahsis edilecek.
18 Mayıs 2015 tarihinde tarım araçları alınması için yapılan yatırımlara yönelik destekle

ilgili başvuruların kabulüne son verilecek. 8
Haziran’da tarım araçları alınması dışında kalan

veya ikisinin birleşimini
de dahil eden yatırımlarla
ilgili başvuruların kabulüne son verildi.
Devlet Tarım Fonu üretimi ve yüksek kaliteli
tohum kullanımını teşvik
etmek amacıyla, 5 milyon levalık hibe desteği
verecek. Başvurular 30
Nisan tarihine kadar Tohumculuk Kurumuna verilmesi gerekir.
Mali destek bir takvim

yılı içinde üç aşamada
ödenecek. İlk aşamada
30 Mayıs’a hibe desteğinin yüzde 50’sinin öde-

mesi yapılacak. İkinci
aşamada Tohumculuk
Kurumu’nun sunduğu
ara rapora göre desteğin daha yüzde 40 oranının ödemesi yapılması
bekleniyor. Bu miktarda
kaynaklar 30 Ekim’e kadar kuruma aktarılacak.
Son ödeme nihai rapor
üzerine 15 Aralık 2015
tarihine kadar yapılacak.
Kırcaali Haber

Haskovo (Hasköy) ili
Voyvodovo (Paşaköy) köyünde kilise ile cami 3 dekarlık ortak bir arazi üzerine kurulu. Bir ay önce
cami minaresinin inşaatı
tamamlandı. Sveta Petka
adı verilen Ortodoks Kilise ise artık 11 yıldır hizmete açık. Cami genellikle cuma namazları, kilise
ise Pazar ayini sırasında
doluyor.
Son ay içinde nikel kaplı
kubbesi konulan caminin
köyde en yüksek nokta olmasından ve kilisenin çan
kulesini gölgelemesinden
kimse rahatsız olmuyor.
Köy sakinleri, “İki din
mensuplarının ibadet yerleri inşa edilmesi kararı
aynı günde alındı. Karar,
2000 yılının başında yapılan köy toplantısında
alınmıştı. O sıralarda
köydeki Hıristiyanlar ve
Müslümanların sayısı
aşağı yukarı aynıydı. O
zaman belediyeye ait bu
arazi üzerine kurulu merasim salonu ve sağlık
ocağı bulunuyordu. Fakat
bu binalar artık kullanılmamaya başlandı ve bakımsız kaldı. Bu yüzden

dini cemaatlere verilmesi
teklif edildi” diye hatırlattılar. Teklif, aynı oturumda

Haskovo Meclisi tarafından onaylanmıştır.
Hıristiyanlar daha çabuk davranarak, çeşitli
kurumlar, işadamları ve
köyde kendi aralarında
para toplayarak elde edilen bağışlarla kiliseyi kurdular. Kilisenin inşasında
Müslümanlar da yardımcı
oldu. 14 Ekim 2004 yılında yapılan kilisenin açılış
töreninde etnik mensubiyeti ayrımı yapılmaksızın
herkese kurban eti dağıtıldı.
Şu anda kilise ile cami
arasındaki avlu sembolik
olarak metal korkulukla
ayrılmıştır.
Haskovo Bölge Müftüsü Basri Eminefendi,

“Bizim cami yapımı biraz
geç kaldı. Bu yılın başında minaresi inşa edildi. Geçen ayın
sonunda daha
büyük merkez
camilerde genellikle cuma
nama zlar ında
caminin inşaatı
için bağış toplandığını duyurmaya başladık.
İşadamları da
desteğini esirgemedi. Caminin inşaatında
yer alan Hıristiyanlara da
teşekkür ediyoruz. Voyvodovo, iki dini cemaatin barış, anlaşma ve karşılıklı
yardımlaşma konusunda
sarf ettiği ortak çabalarıyla herkesin örnek alabileceği Bulgaristan’da örnek
olarak gösterilebilir” diye
ifade etti.
Müftü, hiçbir zaman bölgede farklı din mensupları
arasında gerginlik yaşanmadığını veya dini temele
dayanarak karşı karşıya
gelinmediğini belirtiyor.
İleride de böyle olmaya
devam edileceğinin altını
çiziyor.
Kırcaali Haber
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Edirne ve Kırcaali gençleri, iki şehir arasında sanat köprüsü oluşturdu
Edirne Güzel Sanatlar
ve Kırcaali Otets Paisiy
Liselerinin “Bir Köprü
Olalım” başlıklı ortak projesi kapsamında KRIG
Sanat Galerisi’nde sergi
açılışı yapıldı. Kırcaali
Belediyesi ve KRIG Sanat Hareketi’nin Edirne
ve Kırcaali Rotary kulüplerinin desteği ile düzenlediği sergi Kırcaalilerden
büyük ilgi gördü. Sergi,
iki lisede okuyan 30’dan
fazla öğrencinin seçilmiş
52 eserlerinden oluşuyor. Gençlerin Edirne ve
Kırcaali’nin güzelliklerinden ilhamlanarak yarattığı akvarel resimler ve
yazdığı şiirlerin yer aldığı
sergi Kırcaali’den sonra
22 Nisan’da Edirne’de
Saraçlar Caddesi’nde
sergilendi.
Serginin açılışında Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, Edirne Milli
Eğitim İl Müdür Yardımcısı Yaşar Danış, aynı zamanda proje yöneticileri
Edirne Güzel Sanatlar
Lisesi Müdürü Selahattin Yayla ve Otets Paisiy Lisesi Müdürü Zlatko
Atanasov, proje danışmanları resim öğretmenleri Edirne’den Levent Tosun, Hülya Yayla Tosun,
Kırcaali’den İrena Zaharieva, Kırcaali İl Eğitim
Müdürü Grozdan Kolev,
Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü Başkanı Nihat Öztaş, Kırcaali Rotary
Kulübü Başkanı Nataliya
Paçilova hazır bulundular.
Konukları ve tüm katılımcıları selamlayan KRIG
Sanat Hareketi Başkanı
Radost Nikolaeva, özellikle Edirne Güzel Sanatlar
Lisesi Resim Öğretmeni
Levnet Tosun’a teşekkür

ederek bu serginin fikrinin aslında ona ait olduğunu belirtti. “Barış” adlı

arkadaşlık üzerine kurularak çok sağlam olmasını
diliyoruz. Burada bulunan

köprü kurmaya devam
ediyor. Köprüler, çocuklar ve gençler tarafından

son sergisinin Kırcaali’de
tanıtıldığı bir ay önce
rahmetli olan aslen Kobilyane (Maşkılı) köyünden
dünyaca ünlü Prof. Dr.
Mustafa Aslıer ile KRIG
Sanat Galerisi arasında
köprü oluşturan kişinin
de Levent Tosun olduğunu paylaştı. Nikolaeva,
“Bu serginin açılışında
sembolik birşey var, çünkü haftanın başında Kırcaali ile Edirne belediye
başkanları kardeş şehir
protokolü imzaladılar.
Ardından düzenlenen bu
sergiyle gençlerin iki şehir
arasında köprü oluşturmak istediklerini görüyoruz. Gerçekten gençlerin
görevi de budur. Öyle ki,
bu gerçekten mümkün
olan birşey. Köprü Balkan
ülklerine ait bir foklor imajı ve sevgiyle, aşkla veya
güzel bir hayalle inşa
edildiği zaman çok sağlam olduğunu görüyoruz.
Balkanlarda kurulan bu
köprülerin sevgi, saygı ve

genç yaratıcıların hayal
ettiği sağlam köprünün
temelinde onların sılaya
duydukları sevgi yatmaktadır. Aslında bu serginin
ziyaretçileri bu sıla sevgisini onların eserlerinde
görecekler. Bu sergide
gerçekten onların daima
kalplerinde taşıyacakları
Edirne’nin ve Kırcaali’nin
en güzel yerlerini görebiliriz. Bu genç yetenekleri
tebrik eder, takdirlerimizi
sunuyoruz”diye konuştu.
Kardeş şehir Edirne’den
gelen heyeti selamlayarak konuşmasına başlayan Belediye Başkanı
Hasan Azis de eserleri tanıtılan gençleri tebrik etti.
Müh. Azis, “Bu serginin
açılışında yer almaktan
Kırcaali Belediye Başkanı olarak şeref ve memnuniyet duymaktayım.
Sergi bir hafta boyunca
burada ziyarete açık olacak. Köprüler muhteşem
bir semboldür, çünkü
hayatı boyunca insanlar

kurulduğunda ise zamanın çalkantılarına karşı
dik durarak her zaman
iki şehrin halkı arasındaki köprünün sağlam kalmasını garanti edecektir.
Birkaç gün önce Kırcaali
ile Edirne’nin kardeş şehir olduğunu ve aslında
bu serginin bu olaydan
sonra ilk ortak girişim olduğunu belirtmek isterim.
Bununla Kırcaali ile Edirne arasındaki kardeşlik
ilişkileri başlamış olduğu
için projeyi gerçekleştiren
iki liseye ve destekleyen
Rotary kulüplerine de
özel olarak teşekkür ediyorum. Tabii ki, sergiye
katılan yetenekli gençlere ve düzenlenmesinde
emeği geçen herkese de
teşekkür ederim. Bu sergiye Kırcaali ile Edirne
arasındaki iyi ve umarız
faydalı çalışmaların başlangıcını yapmış oluyoruz” diye ifade etti.
Daha sonra Edirne Güzel Sanatlar Lisesi 11.sı-

Hükümet, Adalet Sisteminde Reform İçin Harekete Geçti
Bulgaristan'da hükümet, ülkenin Avrupa
Birliği (AB) tarafından
sürekli gözetim altında
tutulmasına neden olan
yolsuzluk ve adalet sistemindeki aksamalar gibi
sorunlara çözüm bulmak
için anayasa değişikliği
teklifinde bulundu.
Başbakan Boyko Borisov, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı
Rumyana Bıçvarova ile
Adalet Bakanı Hristo İvanov, ortak basın toplantısı düzenleyerek yapılması planlanan reformlar
hakkında bilgi verdi.
Başbakan Bor isov,
25 kişilik Yüksek Adalet Divanı'nın "savcılar"
ve "hakimler" olarak iki
kanada ayrılması gerektiğini belirtti. Divan üye-

lerinin görev süresinin
5 yıldan 4 ya da 3 yıla
indirilmesi gerektiğini
söyleyen Borisov, "Adalet reformu konusunda
işlevsel tek alternatifimiz
bu. Diğer düzeltmeler,
sadece 'makyaj' olur. Bu
haliyle Yüksek Adalet Divanı etkin bir organı değil" dedi.

Adalet sisteminde reform için tüm siyasi partilerden destek istediklerini vurgulayan Borisov,
"Vatandaşlar, mahkemelerdeki davalarının hızla
sonuçlanmasını istiyor.
İş sektörü de aynı beklentide" diye konuştu.
Adalet Bakanı İvanov
da hakim ve savcıların

Yüksek Adalet Divanı'na
açık oylamayla seçilmeleri gerektiğini belirtti.
İvanov, yolsuzlukları soruşturacak özel bir savcılığın kurulmasına gerek
duyulmadığını söyledi.
Başbakan Yardımcısı
Bıçvarova, taslağın parlamento ağustosta tatile
girmeden önce oylanmasının planlandığını
kaydetti.
Anayasa reformuyla ilgili taslak hazırlanırken
Başsavcı Sotir Tsatzarov, Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Georgi
Kolev, Yüksek Temyiz
Mahkemesi Başkanı
Lozan Panov ve Parlamento Başkanı Tsetzka
Tsaçeva'ya danışıldığı
belirtildi.
Anadolu Ajansı

nıf öğrencisi Kübra Ule ilk
önce arkadaşı Eda Ladin
Yüzer’in “Farklı Şehir” şiirini ve ardından da kendisinin yazdığı “Şehrimle
Sohbet” şiirini okudu.
Daha sonra aynı şiirlerin Bulgarca çevirisi
de okundu. Projenin gelecek aşamasında her
iki liseden öğrencilerin
yazdığı şiirler Bulgarca
ve Türkçe’ye çevrilerek
bir kitapta yayınlanacağı bildirildi. Ayrıca KRIG
Sanat Galerisinin her yıl
Kırcaali Belediyesinin
desteği ile yazın düzenlediği Çok Kültürlü Şehir
Girişimi kapsamında haziran ayında “Kırcaali’ye
Sevgi İle” adlı kitabın çıkacağı açıklandı. Bu kitapta gençlerin Kırcaali
konusundaki şiirlerine yer
verileceği belli oldu.
İki günlük Kırcaali ziya-

reti esnasında genç yaratıcıların ilk önce Otets
Paisiy Lisesini, ardından
Bölge Tarih Müzesini,
Taşlaşmış Düğün, Kırcaali Barajı Duvarı, Uspenie
Bogorodiçno Manastır
Kompleksi, Merkez Camii ve daha başka yerleri
ziyaret ettiler. Gençler,
Dıjdovnitsa (Yağmurlar)
köyündeki Sanat Evinde
gerçekleştirilen sanat
atölyesine katıldılar. Buraya misafir olmuş dünyanın çeşitli yerlerinden yaratıcıların faaliyetine ilişkin multimedya gösterisi
izledi. Geçmişte yağmur
duası yapılan Alankaya
yamacında resim yaptılar.
Gençler bölgenin kültürel
mirasının bir parçası olan
köy yakınlarındaki Traklara ait kaya oyuklarını ziyaret ettiler.
Resmiye Mümün

Yazın yeni bir mülteci
akını bekleniyor

Bulgaria On Air radyo ve televizyon kanalının sabah programına konuk olan Mülteciler için Yardım
Kurumu Başkanı Nikola Kazakov, yılın ilk üç ayında geçen yıla mülteciler sayısında artış olduğunu
bildirdi. Kazakov, “Temmuz-Eylül ayları arasında
ülkeye yeni bir mülteci akını olması bekleniyor.
Bulgaristan’a mülteci akışı başlıca Suriye, Irak ve
Afganistan’dan olmak üzere devam ediyor” diye
belirtti.
Kurumun bu yılki öncelikleri arasında sığınmacılara koruma kimlik belgesi verilmesi, sığınmacı
merkezlerinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi
ve sağlık sigortasının kapasitesinin arttırılmasıdır.
Kuruma ulusal bütçeden daha 8 milyon leva kaynak sağlanmasını beklediklerini ifade eden Kazakov, şu anda 6,6 milyon leva ile çalıştıklarını,
fakat 16 milyon levanın gerekli olduğunu kaydetti.
Bulgaristan’a sığınmacılar için Avrupa Birliği tarafından destek verileceğini açıklayan Kazakov,
destek miktarının belirli ülkenin gayri safi yurtiçi
hasılasına göre olması gerektiğini belirtti.

Ahmet Doğan’a saldıran
kişinin cezası kesinleşti
Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğu Türklerden oluşan muhalefetteki Hak ve Özgürlükler
Hareketi'nin (HÖH) Onursal Başkanı Ahmet Doğan'a
silahlı saldırı düzenleyen Oktay Enimehmedov'a verilen 3,5 yıl hapis cezası kesinleşti.
Yargıtay, 19 Ocak 2013'teki parti kurultayı sırasında kürsüde konuşan HÖH lideri Doğan'ın yanına giderek tabancasıyla ateş etmeye çalışan
Enimehmedov'a daha önce Sofya İl Mahkemesi ve
Temyiz Mahkemesi'nin verdiği cezayı onadı.
Dava sürecinde gözaltında ve ev hapsinde 2 yıl
geçiren Enimehmedov, kalan yaklaşık 1,5 yıllık cezasını hapishanede çekecek.
HÖH Genel Başkanı Lütvi Mestan ve savcılık,
Enimehmedov'un cinayete teşebbüsten yargılanmasını istiyordu.
Kurultay sırasında kürsüde konuşan Ahmet
Doğan'a yaklaşan Enimehmedov, üç kez ateş etmeye çalışmış ancak tabancası tutukluk yapmıştı.
Enimehmedov, delegeler tarafından etkisiz hale
getirilmişti.
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Bulgaristan Parlamentosu, 1915 Olaylarına "Toplu Katliam" Dedi
Bulgaristan Parlamentosu,
1915 olaylarına "soykırım" demedi ama olayları "toplu katliam" olarak nitelendirdi.
Bulgaristan Parlamentosu,
1915 olaylarını "toplu katliam"
olarak nitelendiren kararı kabul etti. Yasa niteliğini taşıyan
kararla 24 Nisan "kurbanları
anma günü" ilan edildi. Parlamentodaki 193 milletvekilinin
katıldığı oylamada karar, aleyhte 36 oya karşı 157 oyla kabul
edildi.
TEPKİ GÖSTEREN TEK
PARTİ
Parlamentodaki görüşmeler
sırasında kararın kabulüne tepki gösteren tek parti, üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oldu. HÖH Başkanı
Lütvi Mestan, kürsüden yaptığı
konuşmada, "Cepheleşme peşindeki bir siyasi tavrına hizmet
ederek stratejik önem taşıyan,

komşumuzla ilişkiler kalıcı olarak zedeleyebiliriz" dedi.
HÖH VEKİLLERİ SALONU
TERK ETTİ
Sadece HÖH milletvekillerinin "aleyhte" oy kullandığı oylamanın ardından, Parlamento
Başkanı Tsetzka Tsaçeva mil-

letvekillerini saygı duruşuna davet etti. HÖH milletvekilleri ise
protesto amacıyla parlamento
salonunu terk etti.
Alınan bilgiye göre, Bulgar
Parlamentosundaki aşırı milliyetçi ATAKA (Atak) Partisi'nin
önergesi olarak gündeme ge-

Haskovo’da kutlu doğum haftası etkinliği
Haskovo (Hasköy) Bölge
Müftülüğü, 21 Nisan 2015
tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed
Mustafa(S.A.V.)'ın dünyaya
teşriflerinin 1444. Yılı nedeniyle “Farklılıklarımızla Beraber Yaşayalım” başlığı altında Kutlu Doğum programı
gerçekleştirdi. Kuranı Kerim
tilavetiyle başlayan program
Haskovo Bölge Müftüsü Basri Eminefendi’nin selamlama
konuşmasıyla devam etti.
Haskovo Bölge Müftülüğü
Kuran Kursu’na giden öğrenciler Hz. Muhammed’e (SAV)
yazılan naatlar ve ilahilerden
oluşan şiir ve müzik programı
sundular. Kutlu Doğum Programına Türkiye’den ve yurt
içinden teşrif eden konuklar
Başmüftü Yardımcısı Murat
Pingov, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din
Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin
Kayapınar, T.C. Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri
Ulvi Ata, Haskovo HÖH Milletvekili Saliha Emin, Kırcaali
HÖH Milletvekili Şabanali Ahmet, Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Muhammed Fatih Kesler
aynı zamanda “Farklılıklarımızla Beraber Yaşayalım”

konulu kısa konuşmalar yaptılar.
Ayrıca Kutlu Doğum Programında T.C. Sofya Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve
Kültür Ataşesi Metin Akbaş,
Kırcaali, Plovdiv (Filibe) ve

Krumovgrad bölge müftüleri
Beyhan Mehmet, Ersin Ahmet ve Nasuh Halil, belediye
başkanları ve bölgeden saygın konuklar hazır bulundular.
Kutlama resepsiyon ve hayır
dualarıyla sona erdi.

tirilen kararın nihai metnine
Başbakan Boyko Borisov müdahalede bulunarak, taslaktaki
"soykırım" ifadesinin değiştirilmesini önerdi. Bulgaristan,
Romanya ve Sırbistan karma
üçlü oturumu için bulunduğu Bükreş'ten erken dönüp
parlamentoya gelen Borisov,
kulislerde yaptığı açıklamada
"Doğru kavram 'Ermenilerin
toplu katliamı' şeklinde olur"
dedi. Belgenin nihai halinde bu
ifadeye yer verildi.
"İLİŞKİLERE CİDDİ ZARAR
VERİR"
Parlamentonun BulgaristanTürkiye Dostluk Grubu Başkanı
Şabanali Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu
karar Bulgaristan-Türkiye ilişkilerine ciddi zarar verir" dedi.
Bulgaristan Parlamentosunun

"tarihsel yanlış bir karara imza
attığını" belirten Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Biz de savaş
esnasında insanların acılarına
saygı duyarız. Ama kesinlikle bir toplumun soykırımına
uğradığını kabul etmiyoruz.
Bulgaristan'ın bu konuda taraf
olmasını da kabul etmiyoruz.
Bulgaristan devleti, toplumumuz zarar görecek, kayba uğrayacaktır."
ATAKA Partisi'nin 2006 yılında ilk kez parlamentoya girmesinden bu yana 1915 olayları ile
ilgili daha önce 8 kez getirdiği
benzer önergeler ağırlıklı olarak HÖH'nin girişimleri ile engellenmişti.
Anadolu Ajansı

Türkiye'den Bulgaristan'a sert tepki
Türkiye Dışişleri Bakanlığı,
Bulgaristan Parlamentosu'nda
kabul edilen 1915 olaylarına
ilişkin karara tepki
gösterdi.
Parlamentonun
ırkçı ATAKA Partisi
gibi aşır ı
unsurların
esiri olduğu vurgulanırken,
kararın iki
ülke ilişkilerine zarar vereceği
belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
''Bulgaristan'da aşırı milliyetçi,
yabancı düşmanı, ırkçı ve Avrupa-Atlantik değerleri karşıtı
ATAKA Partisi'nin girişimi sonucu, 24 Nisan 2015 tarihinde
Bulgaristan Parlamentosunda

kabul edilen 1915 olaylarına
ilişkin karar Türkiye'ye karşı
dostça olmayan bir tavır ortaya koymuştur.
Türkiye, tarihine yöneltilen
bu iftirayı reddetmektedir.
Komşu ülke
Bulgaristan
Parlamentosu,
Türkiye'nin bu
tarihi konuda
ortaya koyduğu
insani ve somut
açılımları görmezden gelerek, bünyesindeki
aşırı unsurların maalesef esiri
olmuştur. Kararın Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde olumsuz
izler bırakacağı açıktır. Bu görüşlerimiz bugün Bakanlığımıza
çağrılan Bulgaristan'ın Ankara
Büyükelçisine de bildirilmiştir.''
Anadolu Ajansı
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