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Kırcaali'de 40. Uluslararası KIBATEK
Edebiyat Şöleni
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali'de 19-21 Mayıs tarihlerinde 40. Uluslararası KIBATEK
Edebiyat Şöleni gerçekleşti. 20
Mayıs’ta Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu
(KIBATEK) ve İzmir BAL-GÖÇ
Derneği’nin organizasyonuyla,
Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen edebi-

tür ve Eğitim Merkezi Konferans
Salonu’nda düzenlenen edebiyat şöleninde İzmir BAL-GÖÇ
Genel Başkanı Fahriye Ersoy,
KIBATEK Kurucu ve Fahri Başkanı Feyyaz Sağlam, KIBATEK
Genel Başkanı Dr. Mevlüt Kaplan, KIBATEK Genel Başkan
Yardımcısı Leyla Işık, KIBATEK
Genel Sekreteri Güzin Oralkan, şair-yazar Dr. Fadıl Ünal,

uzmanı, şair, yazar Şefket Balla, İtalya’dan Edebiyat Profesörü Saverio Sinopoli, şair, yazar,
çevirmen Dr. Maria Miraglia,
Yunanistan Batı Trakya’dan
şair, yazar Dr. Hasan Ahmet,
şair, ressam Fisun Suka, Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği ((TÜRKSAD) Başkanı ve
Kırcaali Haber Gazetesi Sahibi
yat şölenine altı ülkeden yaklaşık 30 şair, yazar, çevirmen ve
gazeteci katıldı.
Ömer Lütfi Kültür Derneği Kül-

şair, yazar, fotoğrafçı Fikri Onay
Bulanık, çevirmen Bilgi Çengelli, şair Çafer Öz, şair Turan
Çatal, Arnavutluk’tan Türkoloji

Müzekki Ahmet, Kırcaali Recep
Küpçü Edebiyat Kulübü Başkanı
şair, yazar, gazeteci Durhan Ali,
şair, yazar Şefika Refik, şair, yazar Osman Akın, şair, gazeteci
Resmiye Mümün, şair Habibe
Ahmedova, şair Dr. Nevin Sadık, şair Zekiye Habib, çevirmen
Aygül Gavazova, şair Aysun
Ramadan, şair Haşim Semerci,

yazar Mustafa Bayramali, Bursa
BAL-GÖÇ Kurucularından yazar, gazeteci Zülkef Yeşilbahçe
yer aldı.
ccSunuculuğunu İzmir BALGÖÇ Genel Sekreteri İhsan
Şentürk’ün yaptığı programın
başında Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği Müdürü MüzekDevamı 2’de

Ahmet, ödülü tüm Bulgaristan
Türkleri adına aldığını söyledi.
Ahmet, “Kırcaali Haber Gazetesi bu ay yayın hayatına başlamasının 10. yılını dolduruyor.

Bu ödül 10 yıldan beri Türk
dilinin ülkemiz Bulgaristan’da
yaşatılmasına katkı sağlayan
Kırcaali Haber gazetesine veDevamı 2’de

Kırcaali Haber Gazetesine
Türk Diline Hizmet Ödülü
Sebahat NECİB

Bulgaristan Türklerinin Sesi
olan Kırcaali Haber Gazetesine
Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya-Türk
Edebiyat Kurumu (KIBATEK)
tarafından 2016 Türk Diline
Hizmet Ödülü verildi.
Ödül 20 Mayıs 2016 tarihinde
Kırcaali’de düzenlenen Uluslararası KIBATEK Edebiyat
Şöleninde Kırcaali Haber Gazetesi sahibi Müzekki Ahmet’e
İtalya’dan katılan Edebiyat Profesörü Prof.Dr.Saverio Sinopoli
tarafından sunuldu. KIBATEK
Yönetim Kurulu adına verilen
ödül Türkçenin Bulgaristan’da
yaşaması uğrunda verilen hizmetler için Kırcaali Haber Gazetesine verildiği açıklandı.
Ödül töreninde kısa teşekkür konuşması yapan Müzekki
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Kırcaali'de 40. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni
1. sayfadan devam

ki Ahmet, İzmir BAL-GÖÇ
Genel Başkanı Fahriye
Ersoy, KIBATEK Genel
Başkanı Dr. Mevlüt Kaplan protokol konuşmaları
yaptılar.
Konukları tüm Kırcaali
halkı adına selamlayan
Müzekki Ahmet, aynı gün
KIBATEK heyeti Ömer
Lütfi Kültür Derneği’ni ziyaret ettiğini ve derneğin
faaliyetleri hakkında bilgi
aldığını bildirdi.
Tüm katılımcıları selamlayan Fahriye Ersoy,
İzmir’de Ömer Osman
Erendoruk ve Nuri Turgut Adalı’nın şiirlerine
yer verilen şiir dinletileri
düzenlediklerini belirtti.
BAL- GÖÇ Derneği’nin
amacı Bulgaristan ve tüm
Balkanlar’daki Türklerin
kültürünü korumaları,
gelenek, göreneklerini
yaşamalarına destek olmaları olduğunu vurguladı. Bulgaristan’da ana
dili Türkçe eğitimi ile ilgili
çalışmalar yürüttüklerini
kaydeden Fahriye Ersoy,
geçen yıl 40 öğrenciyi
Türkiye’ye davet ettiklerini, orada Türkçe, tarih ve
sanat dersleri aldıklarını
paylaştı. Bu yılki projenin
6-7.sınıf öğrencilerine yönelik olduğunu açıkladı.
Kırcaali bölgesinde gençlere yönelik bu tür başka
projelere de değinen Ersoy, çocukların Türkçeyi
iyi öğrenmeleriyle birlikte
aralarından şair ve yazarların da yetişmesini arzu

geliyoruz. Bize bu şansı
sağlayan başta Fahriye
Hanıma, İhsan Bey’e olmak üzere BAL-GÖÇ yönetimine, ev sahipliğinden
dolayı Müzekki Ahmet’e

sı panel gerçekleştirildi.
Panelde Dr. Fadıl Ünal
“ Uluslararası Bir DilEdebiyat-Çeviri Köprüsü: KIBATEK”, Prof. Dr.
Saverio Sinopoli “İtalyan

tüphanede Bulgaristan
ve Balkan Türk Edebiyatı
açısından çok nadir kitapları gördüğünü ve onların
koruma altına alınması,
bibliyografiyası çıkartıl-

çok teşekkür ediyorum.
İnşallah bu başlangıç olur,
bundan sonra daha kapsamlı çalışmalar yaparız”
dedi. Bu yılki İzmir’de yapılacak edebiyat panelinin
ana temasının “Bulgaristan Türkleri Edebiyatı”
olacağını açıkladı ve tüm
katılımcıları panele davet
etti.
Dr. Mevlüt Kaplan, 1998
yılında İzmir’de kurulan
KIBATEK hakkında geniş
bilgiler sundu. Kurumun
amacı Türk Dili’nin ve
edebiyatının uluslararası
yaygınlaşması olduğunu
belirtti. Dünyadaki 7 mil-

Edebiyatı - Türk Edebiyatı
İlişkilerine Bir Bakış” (Konuşma İngilizce yapıldı ve
Bilgi Çengelli tarafından
Türkçe'ye çevrildi), Şefket Balla “Arnavutluk'ta
Türkçe, Türk Edebiyatı ve
Türkoloji”, Habibe Ahmedova “Bulgaristan Türk
Edebiyatı’nın Dünü ve
Bu günü”, Mustafa Bayramali “Bulgaristan Türk
Edebiyatı’nın Dili”, Dr. Hasan Ahmet “Batı Trakya
Türk Edebiyatı” ve Feyyaz
Sağlam “KIBATEK Çalışmalarında Bulgaristan”
başlıklı konuşmalarıyla
yer aldı.

ması, internet sitesinde
ilan edilmesi gerektiğinin
altını çizdi. Bu şekilde burasının uluslararası bir bilimsel ilgi ve kültür odağı
haline dönüşeceğini ifade
etti. Bununla birlikte bu tür
etkinliklerde Bulgar şair
ve yazarların, akademisyenlerin de katılmasının
daha doğru, daha yararlı
olacağını dile getirdi. Feyyaz Sağlam, “Biz kimseyle kavga etmek istemiyo-

yar insandan 400 milyonunun Türkçe konuştuğunu ve dördüncü dil olarak
yerini aldığının altını çizdi.
KIBATEK heyeti olarak 19
Mayıs-Cebel Günü kutlamalarına katıldıklarını
ve kendilerini Türkiye’de
hissettiklerini belirten Dr.
Kaplan, ardından Kıracali’deki Marlboro Kitaplı Kahve’de yerli şair ve
yazarlarla buluştuklarını
açıkladı.
Ardından uluslarara-

Türk Edebiyatı Hocası
Feyyaz Sağlam, Bulgaristan Türk Edebiyatı’nın
üniversitelerde okutulduğunu, bu konuda tezler hazırlandığını, yerli
yaratıcılara KIBATEK’in
çeviri çalışmalarında yer
verildiğini belirtti. Feyyaz
Sağlam, Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nin kütüphanesini
gördükten sonra bir akademisyen olarak ciddi bilimsel endişeler taşımaya
başladığını ifade etti. Kü-

Belediye Başkanı Bahri
Ömer’e teşekkür etti.
Gümülcine’den katılan
Dr. Hasan Ahmet’in kendi seslendirdiği şiirinden
başka Recep Hüseyin
tarafından bestelenmiş
Batı Trakya ağzında yazdığı “Mare” isimli şiirinin
şarkı versiyonu ilk defa
Kırcaali’de tanıtıldı.
Şiir dinletisinden sonra KIBATEK tarafından
İzmir BALGÖÇ Genel
Başkanı Fahriye Ersoy’a
bir teşekkür plaketi ve
Kırcaali Haber Gazetesi
Sahibi Müzekki Ahmet’e
“KIBATEK 2016 Yılı Uluslararası Türk Diline Hizmet Ödülü” sunuldu.
Organizasyona katkı
sağlayan Cebel Belediye
Başkanı Bahri Ömer’e ve
Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu yönetimine teşekkür eden
Fahriye Ersoy, kendilerine ödüllerini daha sonra
vereceklerini belirterek,
şölende yer alan tüm
şair, yazar, çevirmen ve
gazetecilere birer katılım
belgesi ve “Uluslararası
Balkanlarda Türk Varlığı
Sempozyumu” adlı kitap
verdi.
40. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni,
toplu fotoğraf çekimiyle
sona erdi.

Kırcaali Haber Gazetesine
Türk Diline Hizmet Ödülü

1. sayfadan devam

ettiklerini dile getirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Öğretim Üyesi
ve KIBATEK Kurucu ve
Fahri Başkanı Feyyaz
Sağlam, “Bugün burada
bulunmaktan çok büyük
mutluluk ve gurur duyuyoruz. KIBATEK Türkçe
uluslararası dil, edebiyat
ve çeviri kurumudur. Bugüne kadar 22 ülkeye gittik. Bulgaristan’a ilk defa

ruz, barış için, edebiyat
için, dilimiz için, dostluk
için buradayız” dedi. Feyyaz Sağlam, KIBATEK’in
bugüne kadar 86 kitap
yayınladığını, Dr. Şaban
Mahmut Kalkan, İvan
Doynov, Ayşe Şişmanova
gibi Bulgaristanlı şairlerin
kitaplarını, Bulgaristan’da
basılan kitapların yeni
baskılarını, antoloji ve
çeviri antoloji kitapları
da yayınladıklarını belirtti. Salonda sergilenen
KIBATEK’in yayınladığı
kitapları Ömer Lütfi Kültür Derneği’ne hediye
edeceklerini bildirdi.
Ardından yazar Zülkef
Yeşilbahçe de kısa bir
selamlama konuşması
yaptı. Yeşilbahçe, komünizm döneminde sahip
olduğumuz Türk tiyatroları, Türk okulları, Türkçe
yayınları gibi haklarımızı
almaya ve Türk kültürü
alanında çalışan özel ve
tüzel kişilere sahip çıkılması çağrısını yaptı.
Daha sonra şiir dinletisine geçildi. Şefket Balla,
Arnavutça şiirini, Dr. Maria Miraglia ise Bilgi Çengelli tarafından Türkçe'ye
çevrilen İtalyanca şiirini
seslendirdi. Haşim Semerci, etkinliğin organizasyonuna destek veren Cebel (Şeyhcuma)

riliyor. Gazetemizin başlıca amaçlarından biri
anadilimiz Türkçenin yaşatılması ve gelişmesidir.
Gazetemizin sayfalarında
şu ana kadar olduğu gibi
bundan sonra da Türk
şair ve yazarlarımızın
yapıtlarına yer vermeye
devam edeceğiz. KIBATEK Yönetim Kuruluna
bu önemli ödülden dolayı
cani gönülden teşekkür
ediyorum” dedi.
KIBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk
Edebiyatları Kurumu)
KIBATEK projesini 1997
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dünyası
Edebiyatları / Çağdaş
Türk Lehçeleri öğretim
görevlisi Feyyaz SAĞLAM, 20 yıllık bir mesleki çalışma (tecrübe)
sonunda İzmir'de hazırlamıştır.1998 yılında Bulgaristan dahil, 12 ülkeden şair,yazar,çevirmen,akademisyen ve yayıncının katılımı ile KIBATEK
'in kuruluşu gerçekleştirilmiştir. KIBATEK halen 42

ülke ile iletişim ve işbirliği
içerisindedir.Ortak uluslararası projeler yürütmektedir.
KIBATEK dil-edebiyatçeviri konularında çalışan
gönüllü ve uluslararası

rında uluslararası paneller, sempozyumlar, kongreler düzenlemek.
- Türkçe ile diğer dünya
arasında karşılıklı edebi
çeviriler yapmak ve yayınlamak.

bir akademidir. Siyasetle,
ticaretle, dini çalışmalarla vb ilgilenmez.Amacı
Türkçe ile diğer dünya dilleri arasında dil-edebiyatçeviri alanlarında bilimsel
ve sanatsal kültür köprüleri kurmaktır. Genel merkezi İzmir olan KIBATEK
ağırlıklı olarak şu konularda çalışma yapmaktadır :
- Türkiye'de ve Dünya'da
dil-edebiyat-çeviri alanla-

- Dil- edebiyat- çeviri
alanlarında uluslararası
ödüller vermek.
- Türkiye'den, dünyadan
edebiyat alanında kitaplar
yayınlamak (Son yayınlanan kitap 84. kitaptır.)
- Çalışmalarını uluslararası iletişim organı bülten ile yurtiçi ve dışında
duyurmak (En son 72.
sayı yayınlanmıştır.)
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Ünlü İlahi Sanatçısı Mustafa
Özcan Güneşdoğdu ile Söyleşi
Kırcaali Merkez
C a m i i ’n d e H a s b i h a l
Programı gerçekleştirmek üzere şehrimizde
bulunan ünlü Tasavvuf
Musikisi Sanatçısı Hafız
Mustafa Özcan Güneşdoğdu ile yaptığımız kısa
söyleşiyi okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.
-Sayın Güneşdoğdu,
üçüncü kez Kırcaali’yi
ziyaret ediyor sunuz.
Bununla ilgili duygu ve
düşüncelerinizi paylaşır
mısınız?
-Kırcaali’ye bu üçüncü
gelişim, elhamdülillah. İlk
geldiğimizde buraya aşık
olduğumuzu söyleyebiliriz. Sebebine gelince biz
uzun yıllar 1980’den 90’lı
yılların ortasına kadar her
sene ailece Almanya’dan
Türkiye’ye arabayla gelirdik. Burada kardeşlerimiz olduğunu duyardık,
ancak buradaki kardeşlerimizle, soydaşlarımızla görüşme, buluşma
imkanı olmamıştı. Ama
hep merak ederdik, hatta Haskovo otoban üzerinden isimleri okurduk,
bu Türk ismine benziyor
derdik, ama burada ne
kadar insanımız yaşıyor,
durumları nelerdir- fazla
bir bilgimiz yoktu. Dolayısıyla ilk defa buraya
geldikten sonra buradaki
insanlarımızın ne kadar
sıcakkanlı olduklarını, ne
kadar bizden bir parça
olduklarını, canlarımız olduklarını o candan yaklaşımları neticesinde sadece görmedik, bir de bunu
hissettik. Ve biz de zaten
çeşitli vesilelerle dünyayı
gezen insanlarız. Dolayısıyla Kırcaali’mize ve bu
durumda olan bölgelerimize elimizden ne geliyorsa, madden ve manen
yardımcı olmayı kendimize bir görev kabul ediyoruz. Çünkü Allah insana
bir takım nimetler verir.
Sestir bu, bilgidir bu,
maddedir bu, ama bunların da hesabını sorar.
Dolayısıyla en azından
biz yarın dünyadan ayrıldıktan sonra Allah sorarsa, `Bulgaristan’a gitme
imkanın olmuştu, orada
benim kullarım vardı, ne
yaptın` denildiğinde, `Ya
Rabbi, en azından senin
oradaki kullarına Kuran
okudum, anladığım, dilim
döndüğü kadar Kuranımızı anlatmaya çalıştım,
onları hayra davet ettim`

diyebileyim. Dolayısıyla
hayatımda en mutlu olduğum, huzurlu olduğum,
iyi ki gelmişim dediğim
yerlerden bir tanesi benim için Kırcaali. Sadece

Kırcaali değil, Allah ömür
verir, güç, kuvvet verirse,
Bulgaristan’ın tamamını
gezmeyi arzu ederim,
kardeşlerimle kucaklaşmak isterim. Sadece bizim insanlarımız değil,
Türk olmayan, Müslüman
olmayan, herkesle biz çok
rahat bir araya gelebiliriz,
konuşabiliriz, anlatacak
çok şeyimiz var, paylaşacak çok şeyimiz var. Yani
birbirimizden kaçmamız
hiçbir şeyi ifade etmiyor.
Tam tersine biz insanlığın
aradığı değerlere sahip
olduğumuza inanıyoruz.
Biz güzellikten yanayız,
biz insanlıktan yanayız,
biz yardımlaşmak tan
yanayız, biz barıştan,
huzurdan yanayız. Bunu
geçmişte de biz zaten
dedelerimizde görmüşüz. Bugün inandığımız
değerler de bize bunu
emreder.
-Bulgaristan’da Kırcaali bölgesi dışında başka
yerleri ziyaret ettiniz mi?
-Bundan bir üç ay önce
Filibe’ye gitmek na sip oldu. O zaman gezi
amaçla gittik. Oradaki
Muradiye Camii, eşi benzeri olmayan bir güzellik.
Türkiye’de çok cami gezdim ama Muradiye Camii
her halde bu coğrafya
içerisindeki en güzel,
göz kamaştıran eserlerden bir tanesi. Ama şu
bir gerçek, Bulgaristan
düzleminde en canlı bölge Kırcaali.
-Sizce Bulgaristan’daki
camiler nasıl doldurula-

cak?
-Şöyle söyleyeyim, biz
Bulgaristan’daki insanlarımızın, kardeşlerimizin hangi zorluklardan
geçtiğini ve şu anda da

içerisinde bulundukları
imkansızlıkları çok iyi biliyoruz. Öyle inanıyorum
ki, inşallah zaman içerisinde, yani elimizde bir
sihir değneği yok, vuralım ve istediğimiz olsun.
Bu bir süreçtir, zaman
içerisinde o hayal ettiğimiz güzellikler meydana
gelecektir. Çünkü her şey
aslına rücu eder, döner.
Bu insanların aslı, zerreleri Müslümandır. Camiye gelmese de, namaz
kılmasa da, inancımıza
göre bir takım yanlış hareketler içerisinde olsa
da, bu insanların zerrelerinde İslam’ın özü, nüvesi
vardır. Şimdi her gittiğimiz yerde biz bunu görüyoruz. En azından buyur,
bir çayımızı iç demesi, bu
İslam’ın güzelliğidir. En
azından bize evini açması Buyurun demesi, bunlar İslam’ın değerleridir.
Dolayısıyla bu insanlarda
zaten İslam’ın değerleri
vardır. Bize düşen şey
sadece, bu insanlarımıza sahip oldukları o değerleri hatırlatmaktır. Ben
ümitvarım, göreceksiniz
çok zaman geçmeyecek,
çok kısa zamanda belki
Bulgaristan’daki insanlarımız dünya çapında örnek ve önder yetiştirecek
konuma geleceklerdir.
- Sizce İslamofobi
n a sıl d u r d u r u l a c a k ?
Bulgaristan’ın bazı belediyelerinde peçe ve burkaya sınırlama getiriliyor?
-Bu da bir süreçtir. Bunlar demokrat olduklarını

iddia ediyor, demokrasiden bahsediyorlar, Avrupalı olduklarını iddia
ediyorlar ve insanların
değerlerinin bunlar olduğunu düşünüyorlar. Biz o

insanlara testini yapsak,
kapanacaksın diye zorlasak, hoşlarına gider mi?!
Öyleyse, eğer demokrasi deniliyorsa, hürriyet,
insan hakkı deniliyorsa,
bunlara inanıyorlarsa,
tabii ki bu sadece sözde
değilse, bunlar da hiçbir insanın inancı gereği
yaptığı eylemlere karışmamalılar. Başkalarını
rahatsız etme, başkalarının haklarına müdahale
etme, başkalarının hayatına kast etme hariç,
yani benim hürriyetim
başkalarının hürriyetinin
başladığı yerde biter. Dolayısıyla ben kimsenin giyimine karışamam.
-Gazetemiz aracılığıyla
Bulgaristan Müslüman
topluluğuna nasıl mesaj
vermek istiyorsunuz?
-Anlatmaya çalıştıklarımı özetleyecek olursak
şudur cümlesi: Bugün
dünyamız teknolojik açıdan altın çağını yaşıyorsa
bile insanlık huzursuzdur. İnsanlık mutlu değil.
Yani burada bir kardeşim
açsa, bir parça ekmek
bulamıyorsa ben nasıl
mutlu olabilirim. Suriye’de
her gün insanların tepesine bomba yağıyorsa
ben nasıl huzurlu olabilirim. Zerre kadar insanlığı, vicdanı olan insan
bundan rahatsız olur.
İnsanlık her türlü imkana sahip, ancak huzuru
yok. İnsanlığın aradığı o
huzur verecek değerler
Müslümanlarda mevcut.
Dolayısıyla az veya çok

orasını karıştırmıyorum,
bu insanlığın aradığı değerler, yani Müslümanım
diyen insanlarda mevcut.
Önce o değerlerini öğrensinler, tavsiye ediyorum. Öğrendikleri o değerler onlarda kalmasın,
diğer insanlara da aktarsınlar ki, “Buyur kardeşim, mutlu olmanın yolu
budur” desinler. Biz bunu
tarihte görmüşüz geçmişte. Hıristiyan, Müslüman,
dindar, dinsiz, herkes
tüm değerleri bir arada
yaşayabilmiş- birbirinin
gırtlağına sarılmadan,

birbirini boğmadan, birbirini öldürmeden. Çünkü İslam bunu emrediyor
bize. Komşusu açken tok
yatan Müslüman değildir,
diyor. Burada komşudan
kasıt Müslüman komşu
demiyor. Benim komşum
dinsiz de olsa, Hıristiyan
da olsa, onun tok olması
benim görevimdir. Yani
onun da karnının doyması için ne gerekiyorsa
yapmak zorundayım. Bu
değerleri İslam’dan başka hiçbir düzen, hiçbir
anlayış vermiyor insana.
Söyleşi:Resmiye MÜMÜN

Sofya Banyabaşı Camisi'ne
yapılan saldırı 5. yılında
şiddetle kınandı
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü başkent
Sofya'daki Banyabaşı Camisi'ne 20 Mayıs 2011'de yapılan saldırının 5. yılında hala etkin hiçbir yasal önlemin
alınmamasını kınadı.
Başmüftülük Yüksek Dini Şurası tarafından hazırlanan ve cuma namazı sonrası okunan bildiride, parlamentoda grubu olan Rusya yanlısı, ırkçı ATAKA (Atak)
partisinin girişimleri sonucu 5 yıl önceki cuma namazının kana
bulandığı
hatırlatıldı.
Bildiride " D i n i
i b a d et i n i
yerine getiren Müslümanlara
karşı ağır
bir insanlık suçu
işlenmiştir. Tüm Bulgaristan'ı ürküten bu çirkin saldırı sonucu
ülkedeki başlıca politikacılar kınama bildirileri açıklamıştı. Farklı dini ve etnik kökenli vatandaşlar, camiye
çiçek getirerek, yanımızda olduklarını göstermişti. İslamofobiye karşı çıkmıştı" ifadelerine yer verildi.
Utanç verici saldırının ardından bu eylemi yapan kişilerin bulunup adaletin önüne çıkarılmamasına tepki
gösterilirken, aynı zamanda camide saldırıya maruz
kalan birkaç Müslüman hakkında halen soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.
Bildiride ayrıca sözde "demokratik olarak düşünen"
politikacı ve örgütlerin halen radikal milliyetçi görüş ve
eylemlerini destekliyor olmalarının kabul edilemeyeceği vurgulandı.
Yüksek Dini Şura'nın bildirisinde ayrıca her türlü insan hakları ihlalleri kınanarak, suçluların bir an önce
bulunması için cumhurbaşkanı, başbakan ve siyasi
parti liderlerine net tavır alma çağrısında bulunuldu.
Bildiri, cuma namazını kılmak üzere Banyabaşı
Camisi'ne gelen cemaate Bulgarca, Türkçe ve Arapça
olarak okundu.
ATAKA lideri Volen Siderov'un öncülüğünde 20 Mayıs 2011'de ezan sesini kırmak için cuma namazı için
namaz kılmaya gelen Müslümanlara saldıran fanatik
200 kadar ATAKA taraftarı sopa ve taşlar kullanarak,
camide yapılan ibadeti sabote etmeye çalışmıştı. Saldırıda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralanmıştı.
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Yasa dışı göçe karşı polis operasyonunda
onlarca kişi gözaltına alındı
Sofya ve ülkenin birkaç
şehrinde yasa dışı göçe
karşı polis operasyonu
gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yaklaşık
50 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı (MVR)
Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada operasyonun MVR Genel
Sekreteri Baş Komiser
Georgi Kostov’un emriyle
yapıldığı bildirildi.
Kostov, “Operasyonun
başından beri 50 civarında kişi gözaltına alındı.
Bu şahısların kimlik belgeleri yok ve Bulgar asıllı
olmadıkları da besbelli.
Sığınmacı olarak kaydını
yaptırıp yaptırmadıkları
ve nasıl bir statüse sahip
oldukları, yasal yolla giriş
yapıp yapmadıkları, Devlet Mülteciler Ajansı’na
bağlı sığınmacı merkezlerine kayıtlı olup olmadıkları henüz bilinmiyor.
Daha bu işin başındayız”
diye bildirdi.

yanov, “Burgaz ilinde giriş
ve çıkışlar kontrol altına
alındı” diye bildirdi.
Kontrol noktalarında
motorlu taşıt araçların
kaçak göçmenler taşıyıp
taşımadıklarının kontrol
edildiğini açıkladı. Komiser Kaloyanov, Sınır Polisi Müdürlüğü ile ortaklaşa
düzenlenen operasyonda
yer alan polislerin tam sayısını belirtmedi.
MVR tarafından bu tür
operasyonların periyodik
olarak gerçekleştirildiği
belirtildi. İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova,
“Sofya’daki polis operasyonu rutin bir operasyondur. Yurdun iç kesimlerin-

Operasyonda Sınır Polisi Genel Müdürlüğü, Göç
Müdürlüğü, Sofya Emniyet Müdürlüğü (SDVR)
ve yurt içindeki daha 11 il
emniyet müdürlüklerinde
görevli toplam 1400 emniyet görevlisi yer aldı.

Polis denetimleri oteller,
misafir evleri ve başka
konaklama mekanlarında
olduğu gibi motorlu taşıt
araçlarında ve o bölgelerde bulunan yiyecek
içecek yerlerinde ve ticari
mekanlarda yapıldı.

Başkentte Lıvov Most,
Mariya Luiza Bulvarı ve
Kadın Pazarı yakınındaki
küçük sokaklarda konuşlandırılan polis ekipleri
devriye nöbeti tutuyor.
Burgaz İl Emniyet Müdürü Komiser Kaloyan Kalo-

Tütün üreticilerine 94 milyon
levalık ikramiye ödenecek
Başbakanlığa bağlı Tütün Danışma Konseyi’nin
gerçekleştirdiği oturumda
yapılan oylamada hükümetin üretimle ilişkilendirilmeyen bir geçici ulusal
yardım programı dahilinde, tütün üreticilerine
2015 yılı için ek ödeme
yapılması üzere merkezi
bütçeden 94 milyon leva
tahsis etmesi kararı kabul
edildi. Oturumda Konsey
Üyesi olarak Kırcaali Vali
Yardımcısı Rumen Mladenov da yer aldı.
Mladenov, “Oturumda
ulusal yardımın tütün üreticileri arasında yetiştirdikleri tütün cinslerine göre
dağılım yapılması kararı
alındı. Basma tütün yetiştiren Doğu Rodoplardaki
tütün üreticileri ikramiye-

den en ciddi miktarda pay
alacaklar ”diye belirtti.
Mladenov, “10 0 0 kg
altında tütün üreten 27
354 üreticiye kilo başına
2,96 leva ikramiye ödenecek. 1000 -2000 kg
arasında tütün üretenlere
kilosuna 2,61 leva, 2000
kg’dan fazla üretenlere
ise 1,74 leva ek ödeme

yapılacak. Batı ve Merkez
Bulgaristan’da yetiştirilen
diğer cinslerden Kabakulak tütün için kilo başına
1,38 leva, Bırley için 1
leva ve Virginia için 0,79
leva ödenecek. İkramiye iki kerede ödenecek.
Birincisinde yapılacak
73 850 levalık ikramiye
ödeneği Haziran’ın ba-

Ardino İlçesi’nde tütün üretimi çöktü
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, basın mensuplarına
yaptığı açıklamada, “Bu
yıl Ardino İlçesi’nde ancak 10 kişi tütün üreticisi
olarak kaydını yaptırmıştır. İlçede tütün üretimi
tamamen çöktü. Nedeni
ürüne düşük ödeme ya-

pılması ve sektörde belirsizlik olmasıdır” diye
bildirdi. Ardino İlçesi sakinlerinin tütün üretiminden vazgeçmeleri yerli
halk arasında bu sektörde girişimciliğin geliştiği
bir zamanda oluyor. Onlarca işçi kiralayan büyük
tütün üreticileri aslen bu

bölgedendir. Fakat onlar
Pırvomay, Stara Zagora (Eski Zağra) gibi bölgelerde ve hatta Kuzey
Bulgaristan’da tütün üretimini tercih ediyor.
İlçe sakinleri Yabılkovets (Elmalı) ve Mleçino
(Sütkesiği) köyleri bölgelerinde hala huş yaprağı

şında dağıtılacak, kalan
20 132 levalık ödenek ise
Temmuz ayında yapılacak. Tüm basma tütün
üreticileri birinci ikramiye
ödemeleri yapıldığı sırada kilo başına 1,79 leva
alacak. Temmuz’da ise
ulusal yardımın kalan kısmı ödenecek. Bölgedeki
tütün üreticilerinin çıkarlarını savunabildiğimize
ve ikramiyeden en büyük
payı onların alacağına
seviniyoruz” diye yorum
yaptı.
Tarım ve Gıda Bakanı
Desislava Taneva tarafından yönetilen oturumda
Tarım ve Gıda Bakanlığı,
belediyelerin ve branş örgütlerin temsilcileri hazır
bulundu.
Kırcaali Haber

toplayıp satarak ekmek
parası kazanıyor. Yabani
mantar toplayarak geçimini sağlayanlar da var.
İlçe merkezinde birkaç
noktada mantar alımı yapılıyor.
Belediye Başkanı Resmi Murat’ın ifadelerine
göre mantar toplayanların sürekli ve garantili
gelir getiren kültür mantar
yetiştiriciliğine bel bağlamaları gerekiyor.

de yasa dışı göçmenlerin
olup olmadığını kontrol
ediyoruz” dedi.
Bakan, kontrolü girişlerde, yurdun iç bölgelerinde
ve çıkışlarda olmak üzere
üç aşamada gerçekleştirdiklerini izah etti.
Bıçvarova, “Operasyonun rutin olduğunu söyleyebilirim. Bu zaman
gerekli olduğuna karar
verdiğimizde yaptığımız
birşeydir. Başka zaman
da böyle bir operasyon
yapıldı. Göçmen baskınının önlenmesine yönelik
yaklaşımımızın bir parçasıdır” diye kaydetti.
Kırcaali Haber

2016 Yılı Kırcaali Belediye
Bütçesi güncellendi
Kırcaali Belediye Meclisi’nin oturumunda 45 gündem maddesi yer aldı. Gündem maddeleri arasında
bulunan Kırcaali Belediyesi Mali İstikrar Programı ve
2016 Yılı Belediye Bütçesinin güncellenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi yapıldı. Toplantıya 41 Meclis
Üyesi ’den 37’si katıldı.
Toplantının ilk gündem maddesi olan 2016 yılında
Belediye Meclis toplantıları takvimi kabul edildi.
Belediye Meclis Başkanı Raif Mustafa, “Toplantı
takvimi başka tekliflere de açıktır ve yıl içerisinde
başka teklifler de oylamaya sunulabilir” dedi.
2016 Yılı Belediye Bütçesi, yerel vergi ve ücret gelirleri, ceza gelirleri, diğer gelirleri kısımlarının oluşturduğu gelir kaleminin 176 300 leva olması üzere
güncellendi.
Bütçe ve Finans Daimi Komisyonu ve Yasallık ve
Kamu Düzeni Daimi Komisyonu’nda görüşülen 2016

Yılı Belediye Bütçesinin güncellenmesine ilişkin teklif
hakkında Meclis Üyelerinin görüş birliğine vardıkları
anlaşıldı.
Teklifin kabul edilmesi üzerine Bölge Tarih Müzesi
Bütçesi 64 300 leva daha artırıldı.
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Meclis Üyesi
Georgi Küçükov, Bölge Tarih Müzesi’nin çatısı altındaki Stanka Dimitrova Resim Galerisi bütçesine 64
300 leva ilave kaynak tahsis edilmesine ilişkin teklifi
desteklediğini, fakat öte yandan kaygı duyduğu şeyler
olduğunu ifade etti. Meclis Üyesi, “Bu kaygılar Belediye Meclis Başkanı’nın makam odalarının bilgisayar
donanımı için 45 bin leva planlanmasıdır. Bu kulağa
nasıl gelirse gelsin, ilçede mali istikrarsızlık söz konusuyken bu gereksiz bir harcama ve başka bir zamana
ertelenebilir” dedi. Önerisi oylamaya sunulmadı, çünkü bu tür harcamaların gündemin diğer maddesinde
yer alan Belediyesi Mali İstikrar Programı’nda öngörüldüğü anlaşıldı.
Sonuçta teklif ilk şekliyle kabul edildi. 27 Meclis
Üyesi kabul oyu kullanırken, ret kullanan olmadı, 10
Meclis Üyesi ise çekimser kaldı.
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Cumhurbaşkanı Plevneliev, "Berlin duvarını
yıkan aynı kuşak yeni duvarlar örmekte"
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev, bugün küresel bir krizle karşı karşıya
olunduğunu belirterek,
"Bunlar ulusal sınırları
aşıyor. Aşırıcılık, ırkçılık,
ayrımcılık, dini etnik hoşgörü eksikliği. Tüm bunlar
birleşik Avrupa değerlerini tehdit eden unsurlar"
dedi.
Bulgaristan'ın Avrupa
Konseyi ikinci dönem
başkanlığını Estonya'ya
bırakması dolayısıyla başkent Sofya'da düzenlenen
Avrupa Konseyi 126. Dışişleri Bakanları Komitesi
Toplantısı, Balkan Otel'de
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov başkanlığında gerçekleşti.
Toplantının açılışın da konuşan Plevneliev,
Bulgaristan'ın 25 yıl önce
Avrupa Konseyi'ne üye
olduğunu hatırlattı.
Plevneliev, bu üyeliğin
Bulgaristan'a yepyeni
ufuklar açtığını ve totaliter
rejimden Avrupa değerlerini içeren bir demokrasiye geçmelerine vesile
olduğunu kaydetti.
Avrupa Konseyi'nin Bulgaristan için yeri tutulmayacak bir partner olduğunu ifade eden Plevneliev,
Avrupa Konseyi sayesin-

de Bulgaristan'ın bugünkü durumuna gelebildiğini
söyledi.
Avrupa Birliği üye ülkelerinin Bulgaristan'ın birliğe
entegrasyonu konusunda
yardımcı olduğunu dile
getiren Plevneliev, 25 yıl
içerisinde Bulgaristan'ın
çok uzun bir yol katettiğini, sosyal hayatta pek çok
önemli deneyimler kazandıklarını anlattı.
Avrupa’nın son dönemlerde çok büyük bir değişimden geçtiğini ve bu
değişimin herkesi lehi-

ne olduğunu vurgulayan
Plevneliev, "Tabii ki karşı
karşıya kaldığımız çok
önemli sorunlar var. Bugün bir küresel bir krizle
karşı karşıyayız. Bunlar
ulusal sınırları aşıyor. Aşırıcılık, ırkçılık, ayrımcılık,
dini etnik hoşgörü eksikliği. Tüm bunlar birleşik
Avrupa değerlerini tehdit
eden unsurlar. Biz artık
bekleyemeyiz. Sorunlarımızı bir sonraki kuşaklara aktaramayız. Tarih
bize şunu öğretti. Eğer
zor dönemlerde geçiyor-

sak o zaman sorumluluk
üstlenip karar almamız
gerekiyor" dedi.
"Berlin duvarını yıkan
aynı kuşak yeni duvarlar
örmekte"
Savaşların yıkımının çok
ağır olduğunu anlatan
Plevneliev, özellikle 2.
Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın mutlaka bir
işbirliğine gidilmesi gerektiğini fark ettiğini, düşman
ülkelerin birer müttefik
ülkeler olarak birleştiğini
hatırlattı.
Avrupa'nın karşı karşıya

Filibe Üniversitesi Türk Dili Bölümü
Öğrencilerinden Şiir Dinletisi
Filibe Paisiy Hilendarski
Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğrencileri 19 Mayıs
günü Ramada Trimontium
Oteli'nde Türkçe Şiir Dinletisi düzenledi. Hazırlanmış olan programda
birinci sınıftan son sınıfa
kadar birçok öğrenci yer
aldı. Şiir dinletisi, üniversitenin uluslararası kimliğine yakışır bir biçimde
hazırlandı.
Etkinlik sayesinde Türk
Dili Bölümü öğrencileri arasında çok kuvvetli
dostluklar kuruldu. Şiir
dinletisine adanan gecenin tek bir amacı vardı;
şiiri beraber anlamak, beraber anlatmak, beraber
hissetmek ve paylaşmak.
Türk edebiyatına gönül
vermiş Filibe Paisiy Hilendarski Üniversitesi Türk
Dili Bölümü öğrencileri,
bu yıl dördüncüsü düzenlenen şiir dinletisinin yıllar
boyu sürecek bir etkinliğe
dönüşmesi temennisinde
bulundular. Programda
yer alan öğrencilerin tek

arzusu 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı gibi önemli bir
günde, Atatürk'ün Türk
gençliğine armağan ettiği
bu bayramda, Türk şiirini
geceye katılanlara gereğince sunabilmek.
Program, T. C. Filibe
Başkonsolosluğu Muavin
Konsolosları İmren Kaygısız, Ahmet Keloğlu ve
Filoloji Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Eli
Getova’nın yaptığı selamlama konuşmalarıyla başladı. Daha sonrasında üs-

tat şairlerimizin düzelerini
seslendiren öğrenciler,
tek tek sahneye çıkarak
salondakileri yoğun bir
duygu seline sürüklediler.
İzlemeye gelen seyircilerin gözlerinde hissettikleri mutluluk okunduğu
kusursuz hazırlanmış bir
şiir gecesi yaşandı.
Program çerçevesinde
gönüllere taht kuran usta
şairlerimizden Nazım Hikmet Ran, Atilla İlhan, Ümit
Yaşar Oğuzcan, Can Yücel, Orhan Veli, Yahya Kemal, Cahit Sıtkı ve daha

nicesinin eserleri
süsledi gönül bahçesini.
C a n l ı p e r f o rmansların da yer
a l dı ğ ı p r o g r a m
uzun bir süre hafızalardan silinmeyecek hatıralarla son buldu.
Ayrıca, Türk Dili
Bölümü tarafından düzenlenen
“Şiir Tercümesi
Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere
de ödül verildi.
Öğrenciler, her zaman
yanlarında olan, kendilerini cesaretlendiren ve
desteğini hiçbir zaman
esirgemeyen Türk Dili
hocaları Yard. Doç. Dr.
Harun Bekir'e sevgi ve
saygılarını belirtirken, düzenlenen etkinliklere her
zaman destek elini uzatan
T. C. Filibe Başkonsolosluğuna sonsuz teşekkürlerini sundular.
Kırcaali Haber

kalınan krizlerin üstesinden gelmek için yeterli
cevap ve tepki gösterdiğini anlatan Plevneliev, tek
ihtiyacın, cesaret ve irade
gücü olduğunu söyledi.
Plevneliev, Bulgaristan’ın
dönem başkanlığı sırasında çocuk hakları, nüfusu
kırılgan kesimlerini korunması, gençlerin kültüre erişiminin kolaylaştırılması, hukuk üstünlüğü ve
bağımsızlığı konularına
eğildiklerini dile getirdi.
Yeni krizlerin ulusal sınırları sorgulayarak uluslararası ilkeleri de sınadığını
anlatan Plevneliev, "Bugün sınırların nasıl geri
geldiğini görüyoruz. Berlin
Duvarı'nın çöküşünden bu
yana tüm dünyada 40’tan
fazla ülke, komşularıyla
aralarındaki sınır boyunca 16 yeni duvar ördü.
Bugün şunu gözlemliyoruz. Berlin Duvarı'nı yıkan
aynı kuşak yeni duvarlar
örmekte, hem de bunu
Avrupa’nın kalbinde yapmakta. Bizler şunu gayet

anlıyoruz ki ortak çabalarımız sayesinde daha
dirençli kurumları ve bir
dünya düzenini oluşturmamız elimizde. Bunu yapabilmek için de kurumsal
reformları, diplomasiyi ve
ilkelerimizi pekiştirmek
durumundayız. Düşünce farklılıklarının barışçıl
şekilde çözümlenmesine
inanan liderlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından
bakanlar ve katılımcılar
aile fotoğrafı çektirdi.
Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn
Jagland'ın da iştirak ettiği
toplantıya Fransa, Almanya, İtalya, Azerbaycan,
Ermenistan, Arnavutluk,
Estonya Belçika, Bosna
Hersek’in de bulunduğu
47 ülkeden katılım olurken, 19 ülke ise Dışişleri
Bakanları düzeyinde hazır
bulundu. AA

Rosen Plevneliev, ikinci
dönem Cumhurbaşkanı
adayı olmayacak
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, ikinci dönem
Cumhurbaşkanlığına aday çıkmayacağını açıkladı.
Plevneliev, “Özel sebeplerden dolayı gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağım” diye
belirtti.
Plevneliev, bu kararının siyasetten çekildiği anlamına gelmediğinin altını çizerek, yeni bir parti kuracağı veya herhangi bir partiye üye olacağına dair
beklentilerin olmaması çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı, “Seçimlerden beş ay önce kararımı bildirerek, herkese karşı dürüst ve adil davrandığımı düşünüyorum” diye konuştu.
Plevneliev, “Sonbaharda Cumhurbaşkanlığına
aday olup olmayacağım konusunda sürekli spekülasyon yapılmasını istemiyorum” diye belirtti.
Cumhurbaşkanı siyasetçilerin yargı reformuna
devam etmeleri, yolsuzlukla mücadele mevzuatını
uygulamaları ve Bulgaristan’ı Avrupa yolundan döndürmemeleri çağrısını yaptı.
Rosen Plevneliev, ikinci dönem Cumhurbaşkanı adayı olmaması kararından Başbakan Boyko
Borisov’u haberdar ettiğini söyledi.
Plevneliev, “Cumhurbaşkanı ve Bakan olarak da
her zaman maksimum miktarda iş yapmaya çalıştım. Bu tavrımla icraata ve çalışmaya yol vermek
istiyorum, Bulgar siyasetinde demagoji ve spekülasyonlara değil. Herkesin yaptıklarının sorumluluğunu
taşımasını istiyorum. Siyasette ahlaki ilkeler gözetilmelidir” diye vurguladı.
Cumhurbaşkanı, ”Dönemi tamamlayacağım, son
günüme kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğim. Herkese teşekkür ederim. Her zaman her
yerde halkın desteğini ve anlayışını hissettim, onlar
veya ben dünyanın neresinde olursak olalım Bulgarlara hizmet etmeye devam edeceğim” diye konuştu.
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Lütfi Mestan, "Etnik ve dini kimliğimizi korumalıyız
diyenler için DOST’un kurulması iyi haber"
İlk kurultayını geçen ay
yapan Sorumluluk Özgürlük ve Hoşgörü İçin
D em o k r at lar (D O ST )
partisinin Genel Başkanı
Lütfi Mestan, etnik ve dini
kimliklerinden vazgeçmelerinin mümkün olmadığını söyledi.
İ l k k u r u l t a y ı n ı 14
Nisan’da gerçekleştiren
ve resmi kayıt süreci için
Sofya Şehir Mahkemesine başvuran DOST Partisinin Genel Başkanı Lütfi
Mestan, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, ülkedeki aşırı sağ siyasi oluşumların iddia ettiği gibi
kayıt işlemlerinde herhangi bir engel çıkarılmasını beklemediklerini ve
mahkemeye inandıklarını
belirtti.
Mestan, ''Engel çıkarılmamalı çünkü ilgili yasanın tüm şartlarını yerine
getirdik. Bir örnek vermem gerekirse, kanuna
göre, kuruluş toplantısının
ardından 2 bin 500 üye
toplamamız gerekiyordu,
biz ise kısa bir süre içinde 13 bin üye topladık.
Sağolsunlar kardeşlerimiz
bize destek veriyor'' dedi.
Böyle bir siyasi güce ihtiyaç varsa bunun önüne
kimsenin duramayaca-

ğını ifade eden Mestan,
mahkemenin onayından
önce DOST’un zaten
binlerce insanın kalbinde kurulduğunu söyledi.
Mahkemenin insanların
bu beklentisine aykırı bir
karar almaması gerektiğini vurgulayan Mestan,
olumlu bir netice çıkacağına inandığını ifade etti.
“Etnik ve dini kimliğimizden vazgeçmemiz
mümkün değil”
Bulgaristan’ın 10 yıldır
Avrupa Birliği, 12 yıldır da
NATO üyesi olarak demokrasiyi benimsediğine

inandıklarını söyleyen
Mestan, mahkemenin
aşırı milliyetçilerin partinin
resmi kaydının yapılmaması gerektiği yönündeki
çağrılarına aldırış etmeyeceğini düşündüklerini
kaydetti. Mestan şunları
ifade etti:
"Par timize karşı çok
büyük tepki var. Çünkü
DOST’un kurulması bazı
insanları rahatsız etti. Rahatsız da olmaları gerektiğini düşünüyorum. 'Biz
Bulgaristan vatandaşıyız
ancak etnik ve dini kimliğimizi korumalıyız' diyen

insanlarımız için DOST’un
kurulması iyi bir haber.
Entegrasyondan bahsedenler kimliğimizden vazgeçmemizi de istiyorsa
ben buna hayır diyorum.
Böyle bir siyasi görüşü de
kabul etmemiz mümkün
değil.”
Bulgaristan’da siyasi
toplantılarda Türkçe konuşmanın yasak olduğunu hatırlatan Mestan,
bu yasağa uymadığı için
kendisine karşı 16 dava
açıldığını aktardı.
“DOST, yüzde 4’lük barajı rahat aşar”

Ünlü İlahi Sanatçısı Mustafa Özcan
Güneşdoğdu’dan Hasbihal Programı
Geçen 11 Mayıs Çarşamba günü Kırcaali
Merkez Camii’nde dünyaca ünlü Tasavvuf Musikisi
Sanatçısı Hafız Mustafa
Özcan Güneşdoğdu’nun
sunduğu Kur’an-ı Kerim
tilaveti, sohbetleri ve ilahi konseriyle Hasbihal
Programı icra edildi.
Program bölge Müslümanları tarafından büyük
ilgi gördü. Konuklar arasında Haskovo (Hasköy)
ve Plovdiv Bölge Müftüleri Basri Eminefendi ve Taner Veli de hazır bulundu.
Bundan önce Dünya
Güzel Kur'an-ı Kerim
Okuma Birincisi Mustafa
Özcan Güneşdoğdu, camide bölgeden imamlarla görüşerek onlara uzun
yıllar Almanya’da imamlık yaptığı sırada edindiği
tecrübelerini paylaştı. Din
görevlilerinin her şeyden
önce güzel giyinip, güler
yüzlü, tatlı dilli olmaları gerektiğini vurguladı,
din-i Mübin-i İslam’ı tem-

sil ettikleri için onurlu olduklarını ifade etti.
Programın açılışında
selamlama yapan Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet,
Mustafa Özcan Güneşdoğdu ve ekibine teşrifle-

rinden dolayı şükranlarını
sundu.
Cami bahçesinde düzenlenen programda yer
alan Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Kırcaali Müslümanlarına Kur’an-ı Kerim
ziyafeti sundu, kıssadan
hisse babında sohbette
bulundu.
Ardından oğlu Nurullah

Güneşdoğdu da sahneye
çıkarak, söylediği ilahilerle programa renk kattı.
Daha sonra ilahi sanatçısı Mustafa Özcan Güneşdoğdu seslendirdiği birbirinden güzel ihalelerle

Kırcaali’deki sevenlerine
muhteşem anlar yaşattı.
Programda
Hz.
Mevlana’nın ekolünden
olan semazen Özkan Bey
de sema gösterisiyle yer
aldı.
Program sonrasında
Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu, öğle namazı
için ezan okuduktan son-

ra namaza geçildi.
Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesi’nin
Nov Jivot Halk Toplum
Merkezi Salonu’nda düzenlediği mezuniyet töreni programı kapsamında
ilahi konser verdi.
Beyhan Mehmet, Kırcaali Haber’e yaptığı açıklamada, “Hocam bu defa
esas Mestanlı İlahiyat
Lisesi’nin misafiri olarak
buraya geldi. Mestanlı’da
güzel bir mezuniyet töreni gerçekleşti. Biz de
memnuniyet, huzur duyduk. Hocama tekraren
Bulgaristan’a gelip, Kırcaali’mizi onurlandırması
hasebiyle şahsım ve halkımız adına kendilerine
teşekkür ediyoruz” dedi.
Dünya Güzel Kur'an-ı
Kerim Okuma Birincisi
Mustafa Özcan Güneşdoğdu, bununla üçüncü
kez Kırcaali’yi ziyaret
edip, programlar gerçekleştirmiş oldu.
Resmiye MÜMÜN

DOST partisinin parlamentoya girmek için
yüzde 4’lük oy barajını
aşamayacağı yönündeki yorumlara da değinen
Mestan. Partisinin barajı
çok rahat aşacağını kaydederek şöyle konuştu:
”Biliyorsunuz yapılan
kamuoyu araştırmaları
var ve DOST’un yüzde 2
bir oy oranına ulaşacağını savunuyorlar. Partimizi
küçümsemeleri bizi gücendirmiyor. Hatta bu bizim için bir avantaj sayılır.
Onlar milletimizin, gariban
kardeşlerimizin kalbinde
yaşadıkları duyguları anlayamaz. Barajı çok rahat aşacağımıza eminim.

Zaten o barajı partimizin
kuruluşunda aştık. Ancak
oligarşi düzenini destekleyenler ve NATO yanlısı
değil de Rusya’nın yolunda yürümek isteyenler için
partimizin kurulması kötü
bir haber.”
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin 3
yıl genel başkanlığını yapan Mestan, Türkiye’nin
hava sahasını ihlal eden
Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından
Bulgaristan Parlamentosunda yaptığı konuşmada Türkiye ve NATO’ya
destek vermiş, bu tutumu
nedeniyle HÖH'ten ihraç
edilmişti.

Öğretmenlere 24
Mayıs İkramiyesi
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonuna (KNSB) bağlı Öğretmenler Sendikası Başkanı
Yanka Takeva, Yılın Öğretmeni Ödül Töreni açılış
konuşmasında, ülkede görevde bulunan öğretmenlere 24 Mayıs- Slav Alfabesi ve Bulgar Kültürü Günü
münasebetiyle 200-300 leva arasında değişen miktarda ikramiye verileceğini bildirdi.
İkramiye parası, ilk okul günü 15 Eylül, Noel Yortusu Yılbaşı ve 24 Mayıs Slav Alfabesi ve Bulgar
Kültürü Günü münasebetiyle olmak üzere üç kerede
ödenen yaklaşık 600 leva miktarındaki ilave olarak
verilen ortalama brüt maaşın bir kısmıdır. Ülkedeki
okullarda görevli öğretmenlerin yüzde 80’i ve anaokulu öğretmenlerinin yüzde 50’isi 24 Mayıs ikramiyesi alacak.
Yanka Takeva’nın ifadesine göre devlet bütçesinden tahsis edilen kaynakların 24 Mayıs ikramiyesinin ödenmesi için yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde belediye başkanlarının destekte bulunmaları
gerekir.
Bu arada Takeva, sendikaların 12. sınıfların lise
mezuniyet sınavlarında ebeveynlerin görev almaları fikrini desteklemediğini açıkladı. Ebeveynlerin
lise mezuniyet sınavları sırasında kopya çekilmesini
engellemek üzere okul koridorlarında, kamera gözetimi yapılan odalarda ve okul tuvaletlerinde görevde bulunmaları önerisi Eski Eğitim ve Bilim Bakanı
Prof. Dr. Todor Tanev tarafından kabul edildi.

Meclis, elektronik kimlik
yasasını kabul etti

Meclis, elektronik kimlik yasasını ikinci okumada
kabul etti. Maliye, sağlık hizmetleri, sosyal çalışmalar gibi sektörlerde özel kişiler sektörel elektronik
kimlik doğrulama sistemi aracılığıyla kimliğini gösterebilecek, elektronik hizmetlerden yararlanabilecekler.
Böylelikle enformasyon sistemlerine erişim ve
sanal ortamda beyanatlarda bulunulması amacıyla
bir kişinin başka bir kişiden ayırtedilmesi gerçekleştirilebilecek. Nüfus sicil numarası veya yabancı
bir yurttaşın sivil numarası olan 14 yaşına kadarki
kişiler elektronik kimlik doğrulama hakkına sahip
olacak.
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Belediye Başkanı Hasan Azis’e ”Mart
Ayı Belediye Başkanı” ödülü verildi
Brand Media Bulgaria
Şirketi İcra Müdürü Boyan Tomov ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Eski Milletvekili ve “2015
Yılı İş Kadını” ödülü sahibi
Petya Raeva, Kırcaali Belediyesinde düzenlenen
resmi bir törenle Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis’e Bulgar belediyelerinin haber sitesi olan
KMETA.BG / www.kmet.
kmeta.bg / tarafından verilen ”Mart Ayı Belediye
Başkanı ”ödülünü takdim
ettiler. Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, ”Yılın
Belediye Başkanı” yarışması kapsamında düzenlenen “Vatanseverlik
Ruhunun Korunması” konulu müsabakada nüfusu
50 bin üzerinde olan ilçeler kategorisinde 3 MartUlusal Bayramı Kutlama
Etkinliğinden dolayı “2016
Mart Ayının Belediye Başkanı” ödülünü kazandı.
Boyan Tomov, “Bu zor
z amanlar da ne re den
geldiğimizi bilmemiz ve
halk aydınlarımızı unutmamamız çok önemli.
Bu ödül Kırcaali Belediye
Başkanı ve ekibinin tüm
ilçe sakinleriyle birlikte
gerçekleştirdikleri faaliyetlere bir tür verilen notu
ifade eder. Yaşadığımız
şu zamanlarda milli bayramlar ruhumuzu yükseltiyor ve 1 300 yılı aşan bir
tarihe sahip ülkede yaşadığımızdan dolayı gurur
duymamızı sağlıyor” dedi
ve Azis’e yeni düzenlenen “Avrupa’nın Belediye
Başkanı” yarışmasının
konseptini sundu.
“Ayın Belediye Başkanı”
ödülünü alan tüm belediye başkanları arasından “2016 Yılı Belediye
Başkanı” seçilmesi üzere
yapılacak yarışmada ba-

Milli Bayram denince her
yıl kutlamalardan sonra
Kırcaali’de Belediye Başkanı, Papaz Petır Garena
ve Bölge Müftüsünün beraber içtikleri geleneksel
3 Mart Kahvesi’nin akıllara geldiğini hatırlattı.
“Mart Ayı Belediye Başkanı ”ödülü, Bulgar belediyelerinin bilgi portalı
Kmeta.bg tarafından Müh.
Hasan Azis’e verilen sıradaki ödül. 2015 yılında
Müh. Azis, kar felaketinin
ilçede verdiği hasarların
başarıyla giderilmesinden

şarılar diledi.
Petya Raeva, ““Ayın
Belediye Başkanı” yarışmasının girişimcilerini ayakta alkışlıyorum.
Bulgar belediyelerinin
bilgi portalı Kmeta.bg tarafından organize edilen
”Yılın Belediye Başkanı”
yarışması giderek popülerliğini artırıyor. Burada
ödüle adaylar arasında
yapılan seçim son derece internet üzerinden
yapılan oylamaya katılan
vatandaşların sayısına
bağlıdır. Kırcaali İlçesi’nin
sakinleri, vatansever ruhunu koruyan kişinin sizin
güzel şehrinizin belediye
başkanı olduğuna karar
vermişlerdir. Kırcaali gerçekten vatanseverliğin
korunmasının sembolü
haline geldi. Çünkü burada farklı etnik ve dini
azınlıklara mensup kişiler bir arada anlaşma
içerisinde yaşamlarını
sürdürüyor” dedi. Raeva,
Belediye Başkanına ödülü
sunmak için 9 Mayıs-Avrupa Günü’nün rastgele
seçilmediğini söyleyerek,

Bulgar belediyelerinin
bilgi portalı Kmeta.bg’nin
en yeni girişimi olan
“Avrupa’nın Belediye Başkanı” yarışmasında Kırcaali Belediye Başkanına
kendini onurlu bir şekilde
temsil etmesini diledi.
Hasan Azis’in ifadelerine göre Kırcaali şehri
ve Belediye, AB fonlarından sağlanan mali
kaynaklarla gerçekleştirilen projeler bakımından
önde gelen belediyeler
arasında yer alıyor. Müh.
Azis, yeni kurulan Kuzey
Arpezos Parkı’nı, Üreticiler Pazarı’nı, Entegre Su
Projesi’ni, enerji verimliliği artırılan okul ve anaokul binalarını, Perperikon
Kalesi’nin turizme kazandırılmasını örnek gösterdi.
Azis, ödülü alırken şunları
söyledi: “Bu ödülü büyük
bir memnuniyetle kabul
ediyorum. Fakat bu ödülü
her şeyden önce vatanseverlik ruhuyla yaşayan
Kırcaali şehrinin sakinleri
hak ediyor”. Tüm Kırcaalilere, ilçe dahilindeki
köy muhtarlarına vatan-

sever liğ in kor unması
ve daha somut olarak 3
Mart-Ulusal Bayramı ve
tüm bayramların kutlama
etkinliklerin organizesi
ve kutlamalar konusunda
gösterdikleri çabalar için
teşekkür eden Müh Azis,
“Bu ödül önemli ve çok
değerli, çünkü ülkemiz bizim gelişimimizin, gururumuzun ve özgüvenimizin
dayandığı en önemli şey
olan vatanseverlik ruhunun korunmasına ihtiyaç
duyuyor” dedi. Makamı
ve mevki ne olursa olsun
herkese vatanseverlik ruhunun korunması konusunda sorumluluk düştüğünü vurguladı.
Belediye Başkanı, 3
M ar t U lus al Bay r am
Etkinliği’nin uzun yıllardır
binlerce Kırcaaliliyi ve
şehrin konuklarını bir araya getirdiğini ve muhafız
kıtaları, okul ve halk toplum merkezlerinden amatör sanatçı grupları olmak
üzere ilçedeki tüm okullardan öğrencilerin katıldığı bir kutlamaya dönüştüğünü ifade etti. 3 Mart

BSP Başkanı Korneliya Ninova, erken seçim istedi
Yeni seçilen Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
Başkanı Korneliya Ninova Meclis kürsüsünden
yaptığı konuşmada iktidardaki parti temsilcilerine dönerek, ”Siz başarısızlığa imza attınız, şimdi
farklılık, alternatif zamanıBulgaristan’ın gelişimi için
sol görüşlü BSP partisinin
zamanıdır” dedi.
Ninova, ekonomik reformlar yapmaya, antitekel yasaları hazırlamaya, Bulgaristan Kalkınma
Bankası’nın sermayeleştirilmesi ve Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin Va-

tandaşlar (GERB) iktidarının kabul ettiği tüm lobici-

lik yasalarını iptal etmeye
hazır olduklarını kaydetti.
Ninova, Seçim Yasası’nı
veto eden Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’i de
eleştirerek, Plevneliev’in

bir sürü önemli meselelerde suskunluğu koruduğunu, şimdi ise (GERB’i kast
ederek) kendi partisinden
Bulgaristan’ı korumaya
mecbur kaldığını ifade
etti.
Ninova’nın ifadelerine
göre koalisyon hükümeti sadece makam mevki
hırsından kaynaklanan
skandallar, başarısız reformlar, mecliste değişen
iktidar çoğunluğu ve belirsizlik yaratmıştır.
Ninova,
Seçim
Yasası’nın partilerin iktidarda kalması için bir
araç olduğunu belirterek,

“Sizler halkın desteğini
kazanmak için çabalamıyorsunuz. Bu desteği size
bir kanun veremez. Başarısızlığınızı itiraf edeceğinize bahaneler arıyorsunuz” dedi.
BSP Başkanı, “Bizim tarihimiz şunu gösterdi ki,
bizim amacımız bir gün iktidar olmak değildir. Bizim
hedefimiz Bulgaristan’ın
tekrar sosyal devlet olmasıdır. Bugün gündemde olan “Şimdi nereye”
sorusunun cevabı “Erken
seçimler” diye görüşünü
aktardı.
Kırcaali Haber

dolayı “Mart Ayı Belediye
Başkanı ”ödülünü aldı.
Belediye Başkanı, “2015
Yılı Belediye Başkanı”
yarışması kapsamında
düzenlenen “Dolu Dolu
Yaşam Ortamı” konulu
müsabakada da yaşam
kalitesinin yükseltilmesi ve Kırcaali şehrinin
potansiyel imkanlarının
ar tırılmasını sağlayan
dolu dolu yaşam ortamı
oluşturulmasından dolayı
ulusal ödülün sahibi oldu.
Kırcaali Haber

Başbakan Borisov'un
Özbekistan ziyareti

Başbakan Boyko Borisov, resmi ziyaret için geldiği
Özbekistan'da Cumhurbaşkanı İslam Kerimov tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme sırasında petrol ve doğalgaz
konusunda işbirliği de dahil taraflar arasındaki ticari,
ekonomik ve yatırım alanındaki
işbirliği meseleleri ele alındı.
Kerimov görüşmede, Bulgaristan Başbakanı'nın
Özbekistan'a yaptığı söz konusu ilk resmi ziyaretin ülkeler
arasındaki ilişkilerde önemli
olduğunu kaydederken, bu ziyaretin Özbekistan-Bulgaristan
işbirliğinin geliştirilmesi için iyi
bir fırsat olduğunu dile getirdi. Kerimov, Bulgaristan'da
sürdürülen rekabete dayalı ekonominin geliştirilmesi,
yatırımların arttırılması ve KOBİ'lerin desteklenmesine
yönelik ekonomik politikaları desteklediklerini belirtti.
Boyko Borisov da Özbekistan'ın bağımsızlık yıllarında gerçekleştirdiği geniş kapsamlı reform stratejisi
sonucunda sosyo-ekonomik alanda büyük değişimler
yaşandığı değerlendirmesinde bulunarak, bu reform
ve yenileme sürecinin Özbekistan'ın gelişmesinde
önemli etken olacağını ifade etti. Borisov, yeni faaliyete açılan motor yağı üretimi yapan Uz-Prista Özbek-Bulgar ortak işletmesinin ihracat potansiyelinin
yüksek olduğunu anlatarak, ülkenin yabancı sermaye
için olumlu koşullar sunduğunu, bunun yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayacağını
söyledi. Borisov, samimi kabul için Kerimov'a teşekkür
ederken, ülkesinin Özbekistan ile çok yönlü işbirliğini
genişletmekten yana olduğunu belirtti.
Görüşmede, ticaret, sanayi, ulaşım, seyahat ve
yatırım alanları da dahil taraflar arasındaki işbirliğinin tüm yönleri ele alınırken, ayrıca ortak işletmelerin
oluşturulması konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede taraflar, karşılıklı ticari ilişkilerin
daha da geliştirilmesi için her iki ülkenin de büyük
potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda Özbekistan'ın Bulgaristan'a sanayi ürünleri,
Bulgaristan'ın ise bu ülkeye yüksek teknoloji ihraç etmesinin her iki ülkenin de yararına olacağı görüşünde
birleşti.
Görüşmede, Özbekistan ile Bulgaristan arasındaki
ticari, ekonomik ve yatırım alanında yeni projelerin hayata geçirilmesi ve bu çerçevede heyetlerin karşılıklı
ziyaret yapması konusunda uzlaşma sağlandı. Taraflar, Özbekistan ürünlerinin Avrupa'ya, Bulgaristan
ürünlerinin de Asya ülkelerine sevkıyatında her iki ülkenin ulaşım altyapısı ve transit potansiyelinin önemine dikkati çekti.
Borisov Özbekistan ziyaretinde,Taşkent'te açılan
Petrol-Gaz Uluslararası Fuarı'nın açılışına katılırken,
Uz-Prista Recycling Özbek-Bulgar ortak işletmesinin
açılışında da bulunmuştu.
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Filibe Askeri Sanayi Fuarı’na 6 Türk şirketi katıldı
olan ülkelerimizin ilişkilerine
katkı sağlar" diye konuştu.
Bulgaristan'ın NATO standartlarında savunma sanayi
sistemleri konusunda Türkiye
ile temaslarını sürdürdüğünü
ifade eden Gökçe, bu forumda
karşılıklı işbirliğine artırılması
için birçok konunun gündeme
getirildiğine işaret etti.
Fuarda Türkiye savunma sanayi sektörünün Bulgaristan'da
tanıtımının yanı sıra Bulgaristan sektörünün de kendi ürünleri için Türkiye de pazar arama
çalışmalarında bulunduğunu
kaydeden Gökçe, "Heyetimizin
buradaki temaslarında karşılıklı

"Savunma, Terörle Mücadele
ve Güvenlik" konulu 12 . Uluslararası Hemus 2016 Askeri Sanayi
Fuarı, Filibe şehrinde açıldı.
Bulgaristan Savunma Bakanı
Nikolay Nençev'in askeri törenle
açılışını yaptığı fuara aralarında
Türkiye, Avusturya, Hollanda,
Almanya, Çin, İsrail, Polonya ve
Bulgaristan gibi 20 ülkeden üre-

tici firmalar ve askeri heyetler
katıldı.
AA'ya konuşan Savunma Bakan
Yardımcısı Orhan İsmailov, iki yılda bir düzenlenen fuarın yeni ya-

yınına 41 Bulgar ve 22 yabancı
şirketin katılıyor olmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Ekonomi Bakan Yardımcısı
Lüben Petrov da yerli savunma sanayinin son yılda ihracat
potansiyelini yüzde 50 oranında artırdığını, Hindistan, Suudi
Arabistan, Irak ve ABD gibi ülkelere 2015 yılında 640 milyon

avroluk ürün sattığını duyurdu.
Fuara gelen Milli Savunma
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tuğgeneral Şaban Umut'un
başkanlığındaki heyet, burada

temsil edilen 6 Türk şirketin
çalışma ve ürünleri konusunda bilgi aldı. Tuğgeneral Umut,
fuarda Bulgaristan Savunma
Bakanı Nikolay Nençev, Bakan
Yardımcısı Orhan İsmailov, İçişleri Bakan Yardımcısı Filip Gunev, Ekonomi Bakan Yardımcısı
Lüben Petrov ve diğer yetkililer
ile görüştü.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, AA'ya
yaptığı açıklamada, Tuğgeneral Umut'un heyetinin 3 günlük
Bulgaristan ziyaretleri sırasında
Bulgar ordusunun askeri ve sivil
üst düzey yöneticileri ile bir araya geleceğini belirtti. Büyükelçi
Gökçe, Türkiye'nin savunma
sanayinin 2015 yılında 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını, en
büyük pazarı ABD olmak üzere
60 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğine vurgu yaptı.
Fuarın, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki askeri alandaki
ilişkilerini geliştirmesi için elverişli bir forum olduğunu belirten
Gökçe, "Fuara katılan 6 Türk
şirketin gördüğü ilgiden dolayı
memnunuz. Bu gibi etkinlikler
dost, komşu, müttefik ve ortak

işbirliğin artırılması konusunda
aynı istekliğin Bulgar tarafından
da geldiğini görüyoruz. NATO
standartlarında yenilikçi teknoloji ve ürünlerin sergilenmesi
iş ilişkilerine de enerji veriyor."
dedi.
Hafif ve ağır silah ve savunma
sistemleri ve yeni teknolojilerin
buluştuğu fuar kapsamında.
"Savunma Yetkinliklerin Artırımında Bilimsel Araştırmaların
Katkısı" konulu bir konferans,
NATO Mühimmat Ortaklığı
Komitesinin Oturumunun yanı
sıra silah tanıtım gösterileri de
düzenlenecek.
Anadolu AJANSI

Recep Altepe Kırcaali İslam
Kültür Merkezi’nin temel
atma törenine katıldı
Kırcaali’de inşaatı devam eden, Balkanların güzide camilerinden biri olacak olan “Kırcaali Bursa Cami”, müştemilat, kütüphane
ve çay ocağından dolayı adeta kültür merkezi mesabesinde olan
Cami’nin temel atma töreni yapıldı.

Törene, caminin inşaatını yürüten Bursalı hayırseverleri temsilen
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve beraberindeki heyet ile birlikte Kırcaali Milletvekili ve DOST Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Şabanali Ahmed ve Şumnu DOST Partisi Milletvekili Aydoğan Ali katıldı.
Kırcaali ve Haskovo Müftülerinin dua ve tekbirler eşliğinde kurbanlar kesildi.
En yakın zamanda kazasız belasız inşaatın tamamlanıp, soydaşların hizmetine sunulması dilendi.
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