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Bereket Konvoyu'nun ilk durağı Cebel oldu
bellilerin her zaman zulme karşı
olduklarını, öncü olduklarının bilindiğini belirtti. Belediye Başkanı, “Halkımız 93 Harbi’nden son-

ra dedelerimizden beri ayakta
kalabilmiş, varlığını koruyabilmiş, çünkü dinine, diline, örf ve

Devamı 5’de

Cumhurbaşkanı Plevneliev,
geleneksel iftar yemeği verdi

Resmiye MÜMÜN
Ramazan ayının birinci gününde (6 Haziran) İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, Cebel (Şeyhcuma) 19 Mayıs Meydanında 3
binden fazla Müslümanın katıldığı iftar yemeği verdi. Etkinlik, Bayrampaşa Belediyesi’nin
“Kardeşlik Sınır Tanımaz” sloganı altında 2005 yılından beri
yürüttüğü Bereket Konvoyu projesi çerçevesinde “Balkanlar’da
Ramazan” programı esnasında

12 yıldır devam etmekte.
İftar programına katılanlar
arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, T.C.
Filibe Başkonsolosluğu Geçici Konsolos Birey Yılmazsoy,
Muavin Konsolos Ahmet Keloğlu, Sorumluluk, Özgürlük
ve Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) Partisi Genel Başkan
yardımcıları ve Milletvekilleri
Şabanali Ahmet, Hüseyin Hafızov ve Aydoğan Ali, DOST Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Hoca, Balkan Rumeli
Konfederasyonu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Balkan Türkleri
Federasyonu Başkanı Nedim
Dönmez, Kırcaali ve Haskovo
(Hasköy) Bölge Müftüleri Beyhan Mehmet ve Basri Eminefendi, Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer ve başka davetliler
hazır bulundular.
Program, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’in Kur’an-ı
Kerim’den okuduğu Aşr-ı Şerif
ile başladı. Ardından Bölge Müftü Yardımcısı Erhan Recep akşam namazı ezanını okuyunca
Haskovo Bölge Müftüsü Basri
Eminefendi iftar duası yaptı.
Selamlama konuşmasında ev
sahibi konumundaki Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Ce-

Bulgar i st an Cumhur baş kanı Rosen Plevneliev, başkent Sofya’da Ulusal Tarih
Müzesi’nde Ramazan ayının ilk
gününde iftar daveti verdi. Çeşitli Müslüman ülkelerin temsilcilerini ve Bulgar siyasetçilerini

temsilcileri, siyasetçiler, diplomatlar ve toplumun önde gelen
isimleriyle birlikte Müslümanların kutsal Ramazan ayını hep
birlikte kutlama geleneğini yaratmasından başka bir saygı ve
kaderi paylaşma işareti olarak

karşılayan Rosen Plevneliev,
“İftar yemeğine ev sahipliği
yapan ilk Bulgaristan Cumhurbaşkanı olmamdan dolayı gurur duyuyorum” dedi. Cumhurbaşkanı, ülkede farklı dinlerin

düzenli bir şekilde Bulgaristan
Başmüftülüğü’nü ziyaret eden
ilk Bulgaristan Cumhurbaşkanı
olmaktan dolayı da gururlu olduğunu ifade etti.
Devamı 5’de
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Tarihte Bu Hafta: 30 Mayıs – 12 Haziran
30 Mayıs 1740:
Osmanlı Devleti, Fransa
ile imtiyaz yani kapitülasyon antlaşması yaptı. Antlaşma, güçlü olduğu sürece Osmanlı Devleti’nin
işine yaradı. Fakat daha
sonra çöküşündeki en büyük etkenlerden biri oldu.
30 Mayıs 1992:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi,
Bosna'ya yönelik saldırıları durdurmak amacıyla,
Sırbistan’ın kontrolündeki Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti’ne ambargo
koydu.
1 Haziran 1884:
Abdülhamit rejimine muhalif olan haftalık siyasi
gazete “Dikkat” Sofya’da
yayınlanmaya başlandı.
1 Haziran 1921:
Bir Türk gazetesi olan
Tan, Romanya’nın Pazarcık ilinde yani günümüzde
Bulgaristan sırları içinde
bulunan Dobriç’te yayın
hayatına başladı.
1 Haziran 1929:
Yeni Türk harfleriyle 15
günde bir çıkarılan bilim,
edebiyat ve eğitim dergisi “Çiçek” Sofya’da yayınlanmaya başlandı.
1 Haziran 1929:
Bulgaristan Türklerinin
çıkarlarını savunan İkbal
Lom’da yayın hayatına
başladı.
2 Haziran 1985:
Yunan hükümeti seçilmiş Gümülcüne müftüsü
Hüseyin Mustafa’nın ölümünün ardından, yerine,
atama yoluyla bir müftü
getirdi. Böylece bugün
de devam eden Batı Trakya’daki müftülük sorunu
yeniden gündeme geldi.

3 Haziran 2006:
Karadağ, 88 yıllık beraberliğin ardından, halk
oylamasıyla Sırbistan’dan
bağımsızlığını ilan etti.
4 Haziran 1878:

ve Bulgar komitacıların
yürüttüğü bu silahlı direniş, 20 Temmuz 1924’e
kadar devam etti.
5 Haziran 1926:
Ankara'da; Türkiye, İn-

tisi bu gelişme üzerine,
oyunu bozmak için 2.
Meşrutiyet’in ilanıyla sonuçlanacak eylemlerini
başlattı.
9 Haziran 1815:

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan
Kıbrıs Antlaşmasıyla,
adanın yönetimi padişah
adına bu ülkeye bırakıldı. İngiltere bir kez daha
Rusya’ya karşı destek
verme bahanesiyle, Osmanlı Devleti’nden toprak
kopardı.
5 Haziran 1827:
İstanbul’dan Atina’ya
gönderilen birlikler sayesinde Yunan isyanı askeri
açıdan tamamen bastırılmış oldu.
5 Haziran 1919:
Batı Trakya’da Yunan
işgalinin tamamlanması
üzerine Yüzbaşı Fuat Balkan öncülüğünde silahlı
direniş başlatıldı. Yüzbaşı
Balkan öncülüğünde Türk

giltere ve Irak arasında
Musul Antlaşması imzalandı.
5 Haziran 1991
Helsinki İnsan Hakları
İzleme Komitesi Genel
Sekreteri, Türk azınlığın
dur umunu inc elemek
üzere Batı Trakya’ya
geldi. Fakat Atina, 5 gün
süren ziyaret esnasında
genel sekreterin yasak
bölgeye girmesine izin
vermedi.
6 Haziran 1907:
Büyük Britanya kralı
Edward ile Rus Çarı Nikolay 2, Osmanlı Devleti
topraklarının, özellikle de
Makedonya bölgesinin
paylaşılmasını görüşmek
üzere Reval’de bir araya
geldi. İttihat Terakki Par-

Viyana Kongresi sona
erdi. Kongrede dünyanın,
özellikle de başta Osmanlı İmparatorluğu olmak
üzere doğunun, emperyalist batının çıkarları
doğrultusunda şekillendirecek olan Şark Meselesi kararı alındı. Bazı
yazarlara göre günümüzde, Amerika ile müttefikleri tarafından yürütülen
Büyük Ortadoğu Projesi,
1917’de Rusya’da yaşanan sosyalist, 1920-23
yılları arasında gerçekleşen Türk Bağımsızlık savaşı ve Kemalist
devrim nedeniyle yarım
kalan Şark Meselesi’nin
tamamlanma sürecinden
başka bir şey değildir.
9 Haziran 1910:

Romanya’nın Köstence
kentindeki Türkler, milli
kimliklerini, haklarını ve
kültürlerini korumak ve
geliştirmek amacıyla Teşvik adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.
9 Haziran 1923:
Bulgaristan’da gerçekleştirilen bir askeri darbe
ile Çiftçi Hükümeti devrildi. Başa geçen Tsankov
yönetimindeki milliyetçi
hükümetin öncelikli hedefi komünistler ve Türkler
oldu. Bu arada Türkler de
haklarını korumak amacıyla Turan Cemiyeti ve
Türk Öğretmenler Derneği etrafında kenetlendi.
9 Haziran 1975:
Yeni Yunan Anayasası
kabul edildi. Anayasa ile
Yunanistan demokrasiye
kavuştu. Fakat Türklerin
yaşadığı Batı Trakya’ya
demokrasi, 1998’e kadar
hiç uğramadı. O da sadece bireysel özgürlükler
bazında.
9 Haziran 1999:
Makedonya’nın Kumanova kentinde, NATO,
Yugoslavya Ordusu ve
Sırbistan İçişleri Bakanlığı temsilcileri arasında
imzalanan Askeri-Teknik
Antlaşma ile uluslararası
topluluğun Kosova’daki
görevinin kapısı açıldı.
Bu antlaşma ile bütün
Sırp silahlı kuvvetlerinin en geç 11 gün içinde
Kosova’dan ayrılması ve
BM’nin kontrolünde uluslararası bir askeri ve sivil
misyonun Kosova’da göreve başlaması üzerinde
uzlaşıldı.
10 Haziran 1924:
İskeçe’de Türkler, Meh-

met Hilmi yönetiminde
azınlık yanlısı “Yeni Ziya”
adlı gazeteyi çıkarmaya
başladı.
10 Haziran 1930:
Türkiye ile Yunanistan
arasında Ankara Anlaşması imzalandı. Anlaşma
ile iki ülke arası ilişkiler
normale döndü. Bu sayede Batı Trakya’daki Türkler de daha rahat nefes
almaya başladı.
11 Haziran 1931:
Yugoslavya’da hükümet,
bazı bölgelerde nüfus
dengesini değiştirmek
amacıyla “kolonizasyon”
politikasını uygulamaya
koydu. Bu uygulamadan
olumsuz şekilde etkilenen çok sayıda Türk,
Yugoslavya’yı terk edip
Türkiye’ye yerleşmek zorunda kaldı.
11 Haziran 1998:
Yunanistan Vatandaşlık
Yasası’nın 19. maddesi yürürlükten kaldırıldı.
Atina’nın bu ayıptan kurtulmasıyla birlikte Türkler
de rahata kavuştu. Fakat
yasanın uygulandığı süre
içinde Türklere göre 60
bin 4, Yunan resmi rakamlarına göre 43 bin kişi
bu madde yüzünden vatandaşlıktan atıldı. Bunun
anlamı ise hala sorununun çözümü bekleyen on
binlerce insan demektir.
12 Haziran 1937:
Bulgaristan’ın Şumnu
kentindeki polis müfettişi
Kostov, merkeze gönderdiği raporda, Türk sorununun çözümünü için Türk
aydınlarının sayısının
azaltılması gerektiğini
belirtti.
Metin EDİRNELİ

olduklarında onlara teşekkür etti. İhtiyaç duyacakları için çocuklarını
okulda da desteklemeye
devam etmelerini diledi.
Dört yıl boyunca bir
anne gibi yorulmadan

Çocuklara hizmet eden,
okulda uzun yıllar öğretmenlik yapan Nikolina
Pençeva gözyaşlarını
gizleyemeyerek, büyük
bir heyecanla minikleri
başarılı mezuniyetlerinden dolayı tebrik edip,
şimdiye kadar olduğu
gibi hep sağlıklı, zeki ve
sorumluluk sahibi olmalarını diledi.
Her bir çocuğa anaokulu eğitim sertifikası
ve ilkokula hazırlık çalışmalarında elde edilen
başarılar için birer takdir
belgesi verildi. Çocuklar
gerçek lise mezunları
gibi 1’den 4’e kadar sayarak “Ura” diye nara
atarak, birinci sınıfa gidecek olmalarından dolayı duydukları sevinci
ifade ettiler. Ardından
ilk öğretmenlerle çiçekle
vedaya ve hatıra fotoğraflarına sıra geldi.
Belediye Başkanı Resmi Murat adına Belediye

Eğitim, Kültür ve Spor
Şube Müdürlüğü’nde kıdemli müfettişler Sülbiye
Ali ve Ulviye Mutalibova
çocuklara hediyeler sundular.
Ebeveynler adına Olga
Gavrailova, öğretmenlere, müdüre ve anaokulun tüm personeline
özverili çalışmalarından
dolayı teşekkür etti.
Mezuniyet kutlama
programının sonunda
birinci sınıfa gidecek çocuklar, çiçekten örülmüş
bir taç altından geçerek
uğurlandılar. Müdür Dimitrina Aleksandrova
sağlık ve kısmet dilekleriyle arkalarından su
serpti.
Kutlama
Arda
Pastahanesi’nde düzenlenen çocuk partisiyle son buldu. Partiye
çocuklar, ebeveynler ve
grubun öğretmenleri katıldı.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino Slıntse Anaokulu mezunları törenle uğurlandı
Ardino (Eğridere) Slıntse Anaokulu’nda düzenlenen mezuniyet töreniyle birinci sınıfa gidecek
19 çocuk uğurlandı.
“ Pç e l i ç k i ”(A r ıc ık l a r)
adındaki ilkokula hazırlık
grubundaki kız ve erkek
çocuklar, öğretmenleri Nikolina Pençeva ve
Veska Stoyanova’nın
yönetiminde şarkı ve şiirler söylediler, vals oynadılar, test çözdüler ve
soru cevapladılar.
Birinci sınıfa gidecek
olan çocukları tebrik
eden anaokulu Müdürü
Dimitrina Aleksandrova
selamlama konuşmasında, “Bugün Pçeliçki
Grubu’ndan çocuklar,
öğrenci olarak yeni
sosyal rolü üstlenmek
için gerekli bilgi, beceri, alışkanlık ve yetkinliklere sahip olduklarını

göstererek, Slıntse Anaokulunda uğuldayan arı
kovanını terk edecekler”
dedi. Tüm anaokulu ekibi adına müdür, belediye
yönetimine yıllarca süren iyi diyalog, karşılıklı

saygı ve elde edilen iyi
sonuçlar için samimi teşekkürlerini sundu.
Ebeveynlere hitaben
konuşmasında geçen
yıllarda daima arka dayak olup iyi bir ortak
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Çernooçene anaokulunda üçlü bayram kutlaması
Çernooçene (Yenipazar)
bölgesinde en büyük olan
Zname na Mira (Barış
Bayrağı) Anaokulu, “Elveda Çocuk Cenneti” başlığı
altında düzenlenen görkemli ve zengin bir programla üçlü bir bayram
kutlaması gerçekleştirdi.
Anaokulun 30.kuruluş
yıldönümü, 1 Haziran
Dünya Çocuk Günü ve
birinci sınıfa gidecek çocukları uğurlama münasebetiyle düzenlenen kutlama etkinliğinde minikler
sundukları program için
ebeveynleri ve misafirlerden bol bol alkış aldı.
Anaokulundaki tüm
gruplardan çocuklar, hazırlanan sanat programında yeteneklerini sergiledi.
Bol bol çiçek ve balonlarla
süslenmiş Probuda 1952
Halk Toplum Merkezi’nin
salonunu canlandırdılar.
Minik mezunlar, şiir ve
şarkılar söylediler, dans
ettiler ve salonu dolduran
seyircilerden coşkulu alkışladılar.
Tüm anaokulu öğret-

menleri adına müdürleri
Elmaz Apti, Çernooçene
Belediyesi yönetimine
yıllardır anaokulun ihtiyaçlarını karşılamaya çaba
gösterdiği için teşekkürlerini ifade etti. Müdür,
gelecek öğretim yılında
okula ilk defa ayak basacak miniklere başarılar
diledi, ardından Çernooçene Belediye Başkanı
Aydın Osman’a teşekkür

mektubu sundu.
Aydın Osman, anaokulunda görevli öğretmenlerin yıllarca büyük emek ve
sevgiyle çocuklara hizmet
ettiklerini kaydetti. Belediye Başkanı, “Öğretim,
oyun ve dinlenmek için
yaratılan şartlar her zaman onların sarf ettiği çabalara katkıda bulunmuştur” diye vurgulayarak,
anaokulu öğretmenlerine

her etkinliğe aktif olarak
katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Aydın Osman, ik i
yıl önce Çernooçene
Belediyesi’nin Uluslararası Kozloduy Fonu
tarafından Kamu Binalarında Enerji Verimliliği
–V. Aşama” programınca
hibe desteği kazandığı
anaokulu binasında enerji verimliliğinin artırılması

35 Yıl Sonra Yine Beraberiz
Ardino Lisesi 1981 yılı
mezunu arkadaşlar bu yıl
da geleneksel hale getirdikleri yemek ve buluşma
gecesini 28 Mayıs akşamı Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Bursa’nın nezih
mekanlarından Olimpik
Konak Restoran / barda
gerçekleştirdiler.
Türkiye’nin çeşitli illerine dağılan Eğridereli
1981 yılı mezunu öğrenciler tıpkı 35 yıl öncesi
olduğu gibi yine heyecanlı ve duygulu ortamda buluşma mutluluğu
içinde biri birini hasretle
kucakladılar. Gecede 35
yıl öncesinin çiçeği burnunda öğrencilerin buluşma heyecanı görülmeye
değerdi.
Düzenlenen gecede
yenilen yemek sırasında
birbirileriyle saatlerce
sohbet ederek özlem gidermeye çalışan 1981 yılı
mezunlarının hatıralarında asla silemedikleri öğretmenlerine sevgi gösterilerinde bulunmaları
ve ebediyete intikal eden
sınıf öğretmenlerinden
rahmetli Raif Mustafov
/Dedemoğlu/ rahmetli
Ferat Fetov rahmetli İsmail Yanıkov ve rahmetli
Fanka İliyava’yı anmaları
dikkatlerinden kaçmadı.
Dostluk değerlerin ağır
bastığı gecede öğrencilerden Gülnaz Çe tin, Sevginar ve Sevda
Sinan’ın hazırladığı için-

de öğrencilik yıllarında bulunan sinevizyon
gösterisi bizleri oldukça
duygulandırdı. Kendilerini son derece kusursuz
ortamda bulan öğrencilere birde Reşat Altindişin
hazırladığı içinde mezuniyet toplanmaların senelere ayrılı resimleri ve
Ardino lisesinin resimli
broşürü dikkat çekti.
Güzel anılarımız geçtiği gecemizde yıllanmış
arkadaşlar hepsi berrak
su gibiydi. Geçen yıllar
bedenlerimize zalim davransa da akıllara cömert
davranmıştır düşünceler
pişmiş ve değerler artmıştı. Özlemler ve biriken anılar dillerden bir bir
dökülen o güzel sözler
gecede Liseli arkadaşlar
yaşamın sevincini yeniden pekiştirdiler ve sevgilere kattılar.
Yıllar sonra karşılaşan
liseli dostlardan yıllar be-

denlerimizi biraz yıpratmış olsa da özlemlerden
hiç bir şey silememiştir.
Heyecanlı gülücükler
sanki lise yıllarında gibi
gözlerin içine bakmalar hep aynı içtenlik ve
güzellikteydi. Bazı bazı
kahkahalar ve ah o anılar var ya öyle güzeldi ki.
Sanki gönüllerdeki sevgi
ışığı hiç sönmemiş gibiydi.
Çeşitli konuşmaların
ardından keyifli sohbetle
yenen yemeğin ardından
liseli arkadaşlar canlı
müzik eşliğinde dans
edip coşkuyla eylendi.
35 yıl görüşmediğimiz
arkadaşlarda ve dahası
geçen yıl ki buluşmamızdan sonra arkadaşlarımızda içtenlik hiç değişmemiştir.
Muhteşem bir dostluk
içinde olduğumuzu birlik
ve beraberlikten hiç bir
şey kaybetmemiz bece-

risine ancak Ardinolu olduğumuza
ve Ardino lisesinde
aldığımız eğitime
ve bizi hazırlayan
öğretmenlerimize
borçlu olduğumuzu
vurguladık.
Muhteşem Dostluk buluşmamızı
Ziya arkadaşımızın
çektiği fotoğraflarla
gelecek yıl hazırlayacağımız Ardino
Lisesi ve 1981 yılı
mezunu öğrenciler
albümü için sürdürdük.
Özlemler bitmeyen anılar çeşitli paylaşımlar
dilekler gecemizin dakikalarını hızla tüketmişti.
Gönüllerdeki sevgi ışığının hiç sönmemeyişi
unutulmamanın key f i
içinde o güzel anıların
keyfi tadı damağında
kala Ardino lisesi 1981
yılı mezunu öğrenciler
öğretmen arkadaşımız
Ayten Şenol’un dediği
gibi bundan sonra arkadaş değil dostuz sözleri
çok anlamlıydı.
Gecemiz yine buluşacağız sözleriyle heyecan
ve duygu içinde geçerek
bizlerde çok büyük izlenim bırakacak ümidiyle
ve gelecek yılki buluşmamızı Kuşadası'nda yapılmasının duyurusuyla son
buldu.
Reşat ALTINDİŞ

ve kalorifer kazanının yenilenmesine ilişkin proje
sayesinde kışın çocuklar
için daha da konforlu ve
rahat bir atmosfer oluşturulduğunu hatırlattı.
Eylül ayında birinci sınıfa gidecek olan ve mezuniyet cübbeleri giyen 26
minik mezuna belediye
tarafından bizzat Başkan
Aydın Osman’ın verdiği
okul çantaları hediye edildi. Diğer çocuklara ise tatlılar dağıtıldı.
Törende resmi konuklar arasında Çernooçene
Belediye Meclis Başkanı
Bedriye Gaziömer, Hristo
Smirnenski Lisesi ve Kırcaali Bölge Eğitim Müfettişliği temsilcileri ve başka
davetliler hazır bulundu.
Hristo Smirnenski Lise-

si Müdür Yardımcısı Yana
Dulçuva ve birinci sınıfa
gidecek olan miniklerin
gelecek öğretmenler i
Dida Ştereva ve Birsen
Mümün sembolik olarak
minik mezunları teslim
aldılar.
Anaokulunda profesyonel pedagoji uzmanları
ekibi, kalifiye hemşireler
ve eğitmen yardımcıları
110’dan fazla çocuğa bakıp, eğitiyor. Geçen yıllarda Zname na Mira Anaokulu belli bir geleneklere
sahip, prestij kazanmış
anaokulu olarak Çernooçene İlçesinde sağlanan
okul öncesi öğretim ve
eğitimde hak ettiği yeri
alıyor.
İsmet İSMAİL

Borovets Semtinde
Mescit Açıldı

Kırcaali Bölge Müftülüğü Borovets (Çamsırtı) semtinde Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı'nın katılımıyla mescit açılışı gerçekleştirdi.
Programa, ev sahibi Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet ile birlikte Haskovo Bölge Müftüsü Basri Eminefendi de katıldı.
Kırcaali Bölge Müftü Yardımcıları Erhan Recep ve
Nasuf Nasuf, Mestanlı İlahiyat Lisesi Müdür Yardımcısı Halük Yıldız, İrşat Bölümü Başkanı Sezer Hasanov,
Kırcaali camii dernek başkanı Abdullah Şevki'nin yanı
sıra Kırcaali, Yenipazar /Çernoocene/, Tuzluk, Hayranlar ve Sürmenler camileri imam hatipleri de açılışa
katıldı. Mescit açılışına Kırcaali müftülük personelinin

yanı sıra çok sayıda Müslüman katıldı.
Mescit yönetimini temsilen Erhan Mehmet yapmış
olduğu selamla konuşmasında, "Dinimizi Kırcaali Müftülüğümüzün katkıları, Kuran kursları ve sohbet programları çerçevesinde ve Kuran ve Hadis ekseninde
öğrenmek, bilgilerimizi geliştirmek istiyoruz" diyerek,
Kırcaali Müftülüğüne maddi ve manevi katkılarından
dolayı teşekkür etti.
Kırc aali Bölge Müf tüsü Beyhan Mehmet,
"Borovets’te yaşayan duyarlı kardeşlerimizin mescit
ihtiyaçlarına lakayıt kalamazdık. İmkan çerçevesinde
elimizi uzattık, yardımcı olmaya çalıştık. Çok şükür
güzel bir mescit yapıldı, özellikle mescit yönetimini
fedakarlıklarından dolayı kutlarım” dedi ve süreci
anlattı. Mescide görevli hoca da tayin edeceklerinin
müjdesini verdi. Vaaz konusu olarak ramazanı anlattı.
Programa katılan hoca efendiler, aşrı şerif, mevlid
veya ilahiler ile ikramda bulundu.
Programın sonunda Başmüftü Dr. Mustafa Hacı,
mescit açılışından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, caminin İslam dinindeki yeri ile ilgili bilgi verdi.
Kulluk vazifesi konusunu işledi, sonunda hayırlı olsun
takva üzerine inşa edilmiş bir mescit olsun diye dua
etti.
Program öğlen namazı sonrasında sona erdi.
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Bulgaristan Göçmenleri Karaağaçlı’da Buluştu
Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Rumeli
ve Balkan Göçmenleri
Derneği’nin (MAR-GÖÇ)
or taklaşa düzenlediği
“Karaağaçlı Balkan Buluşması” vatandaşlardan
yoğun ilgi gördü. Şehzadeler Belediyesi olarak
projeleri yapmaya devam
edeceklerini ifade eden
Şehzadeler Belediye Başkanvekili Ali Özyiğit, “Yapacağımız Kültür projeleri
ile Manisa ve Bulgaristan
arasında gönül köprüsü
kuracağız” dedi.
Şehzadeler Belediyesi
ile Manisa Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneğinin (MAR-GÖÇ) ortaklaşa
düzenlediği “Karaağaçlı
Balkan Buluşması” bu yıl
yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Bulgaristan’dan
gelen yaklaşık 200 misafir Karaağaçlı’da yaşayan
akrabaları ile bir araya
geldi. Karaağaçlı Mahalle
meydanında düzenlenen
“Karaağaçlı Balkan Buluşması” programına Şehzadeler Belediye Başkanvekili Ali Özyiğit, Bulgaristan
DOST Partisi Milletvekili
Hüseyin Hafızov, DOST
Partisi MYK Üyesi Mehmet Hacı, Yunusemre Belediye Başkanvekili İsmail
Kadıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Songüler, Yunusemre Belediye Başkan
Yardımcıları Kılıç Kaya,
Mustafa Dandin, Ak Parti
Şehzadeler İlçe Başkanı
Ahmet Tonguç, MARGÖÇ Başkanı İbrahim Alkılıç, Bulgaristan’dan ve
çevre illerden gelen çok
sayıda vatandaş katıldı.
Karaağaçlı Balkan Buluşması programının gerçekleşmesine katkı veren
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e
teşekkür eden M ARGÖÇ Başkanı İbrahim
Alkılıç, “Bu yıl bu etkinliği
düzenlememizde bizlere
büyük katkı sağlayan de-

ğerli Şehzadeler Belediye
Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. MAR-GÖÇ
olarak bundan sonra da
bu etkinliğimizi sürdürmek
istiyoruz. Bulgaristan’dan
şehrimize gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz
diyorum” dedi.
“Bulgar ist an Tür kleri olarak her zaman
Türkiye’nin yanındayız”
Bulgar istan Tür kler i
olarak her zaman dimdik Türkiye’nin yanında
olacaklarını ifade eden
DOST Partisi Milletvekili
Hüseyin Hasan Hafızov,
“Sizlerin topraklarınızdan, halen daha evladı
fatihan dediğiniz Bulgaristan Müslüman Türk
kardeşlerinizden, Pomak
kardeşlerinizden kucak
dolusu selamlar getiriyorum. Böylesine güzel ve
anlamlı bir günde bizleri
de aranıza davet ettiğiniz
için sizlere çok teşekkür
ediyorum. Manisa’ya ilk
defa geliyorum. İzmir’e
sık sık geliyordum ama
burayı da çok merak
ediyordum. Çünkü o topraklardan gelerek buraya
yerleşen ve buraları vatan
bilen kardeşlerimizi özlüyoruz. Buraya gelerek
başarılı olan tüm kardeşlerimizi kutluyor ve tebrik

ediyorum. Zaten evladı
fatihan olan kardeşlerimiz gittikleri her yerde
çalışkan ve dürüst oldukları için kendilerinden hep
güzellikle bahsettiriyorlar.
Bir Milletvekili olarak, bu
tabloyu gördükten sonra,
kardeşliğin dostluğun bir
kez daha burada anlamış
oluyorum. Bizler Türkiye’
den her zaman destek
gördük. Her zaman uzanan bir el oldu. Zorlukta
da, güzellikte de her zaman bizimle birlikte olan
bir Türkiye var. Biz bu
nedenle her zaman mutlu olduk. Bizler Türkiye’yi
yanımızda gördüğümüz
gibi, tüm dünya ya duyurmak istiyorum ki, bizler
Balkanlarda, Bulgaristan’
da yaşayan Türkler, Müslümanlar ve Pomaklar
olarak her zaman dimdik
yanınızda olacağız, sevincinizi de kederinizi de
paylaşıyoruz. Türkiye son
zamanlarda güçlendiği
için, dünyadaki Türklere
ve Müslümanlara sahip
çıktığı için zor günlerden
geçtiğinin çok iyi farkındayız. Şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Dünyada
ve Balkanlar’da özellikle
Bulgaristan’da, Türkiye
sevdalısı olan kardeşleriniz hiçbir zaman tüken-

meyecek bitmeyecektir.
Bizler her zaman sizlerin
yanında olacağız. Bu günler bir gün bitecek. Dünyada Müslümanların ve
Türklerin yüzü gülecek.
Bizler her zaman Allah’a
dua ediyoruz ‘Ya Rabbi Türkiye Cumhuriyeti
dimdik ayakta, aynı güç
ve büyüklükle dik tut ki,
dünya ve Balkanlardaki
Müslümanların da yüzü
gülsün’ diyoruz. Bizler
sizden aldığımız güç ve
kuvvetle oralarda ayakta
kalabiliyoruz. Türkiye’nin
her zaman güçlü olmasını istiyoruz. Çünkü sizler,
düşmanlarımıza kaş çattığınızda bile düşmanlar
kaçacak yer arıyorlar. Bu
nedenle bizler sizlerle büyük gurur duyuyoruz. Biz
aynı kan, aynı can, aynı
tarih, aynı sevgi, aynı
muhabbeti taşıyoruz ve
her zaman böyle olacaktır. Bizim aramızı hiçbir
güç bozamayacaktır. Bulgaristan DOST partisi ve
Milletvekili olarak burada
bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade
etmek istiyorum” diye konuştu.
“Manisa ve Bulgaristan arasında gönül köprüsü kuracağız”

10. Kırcaaliler Şenliği ilk günkü heyecanıyla yapıldı
Her yıl İstanbul Kırcaalililer Derneği tarafından
düzenlenen Kırcaalililer
Şenliği’nin 10’cusu 29
Mayıs 2016 tarihinde
İstanbul Danamandıra
Piknik Alanında gerçekleşti.
2 500 kişinin katıldığı
şenlikte, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi
Kadıoğlu, Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmet ve
Kırcaaliler Derneği Başkanı Bahri Gönülkırmaz
konuklar arasında yer
aldılar.

Dernek Başkanı Bahri Gönülkırmaz yapmış
olduğu konuşmasında,
tüm konuk ve katılımcılara ve etkinliğe maddi
destekte bulunan sponsorlara teşekkürlerini
sundu. Bahri Gönülkır-

maz konuşmasının devamında, “Hala çok
sayıda kardeşimiz Türk isimlerini geri almadı. Lütfen Türk
isimlerimizi ve
Bulgaristan’da
kalan topraklarımızın tapularını alalım.
Ana dilimize ve dinimize
sahip çıkalım. Örf adetlerimizi ve gelenek ve
göreneklerimizi yaşatalım. Ecdadımızın huzur içinde uyuması için

evlad-ı fatihan mirası
topraklarımızda benliğimizi coşkuyla yaşatalım.
Sınırlardaki pasaport
kontrollerinde yüzümüzü
kızartan, silah zoruyla
verilen Bulgar isimlerini derhal terk edelim ve
Türk isimlerimizi alalım.
Bunun yanında günlük
konuşmalarımızda yerleşim yerlerinin hem
Türkçe hem de Bulgarca
isimlerini zikredelim ki,
unutulmasın ve nesilden
nesle aktarılsın” dedi.
Kırcaali Haber

Şehzadeler Belediyesi
olarak yapacakları kültür
etkinleri ile Manisa ve
Bulgaristan arasında bir
gönül köprüsü kurulacağını ifade eden Şehzadeler
Belediye Başkanvekili Ali
Özyiğit ise şunları söyledi:
“Öncelikle evladı fatihan
olan siz değerli kardeşlerimizi Şehzadeler şehri
Manisa’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk
duyduğumu ifade etmek
istiyorum. Şehzadeler
Belediyesi olarak bugün
güzel bir etkinliğe imza
atıyoruz. Bulgaristan’ da
yaşayan kardeşlerimiz
ile yine oradan Manisa’ya
gelerek buraya yerleşmiş
olan Bulgaristan göçmeni
kardeşlerimizi buluşturuyoruz. Bu şekilde Manisa

ve Bulgaristan arasında
bir gönlü köprüsü kurulacaktır. Bu yıl bu güzel
etkinliğimize bizleri kırmayarak gelen değerli DOST
Par tisi Milletvekilimiz
Hüseyin Hasan Hafızov,
Dost Partisi MYK Üyesi
Mehmet Hacı’ya ve tüm
misafirlerimize hoş geldiniz diyorum”.
Konuşmaların ardından
Bulgaristan’dan gelen mahalli sanatçılar söyledikleri şarkılarla meydanı dolduran vatandaşlara keyifli
dakikalar yaşattı. Programın sonunda Bulgaristan
yöresel halk oyunlarını
sergileyen halk oyunları
ekipleri vatandaşların büyük beğenisini topladı.
İHA

Kırcaali Belediyesi’nden,
21 milyonluk projeler
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
2014-2020 Büyümedeki Bölgeler Operasyonel
Programı Öncelik Ekseni 1: Sürdürülebilir ve Bütünleşik Kentsel Gelişme kapsamında Kentsel
Dönüşüm ve Gelişime İlişkin Entegre Planlarının
Uygulanması Prosedürü gereğince Kırcaali Belediyesi Yatırım Programını gerçekleştirmek üzere
sözleşme imzaladı. 2014-2020 Büyümedeki Bölgeler Operasyonel Programı, Avrupa Birliği’nin
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse ediliyor.
Fon tarafından yatırım programının maksimum

21 048 163,28 levalık maliyeti finanse edilecek.
Yatırım programı temel proje listesi ve yedek proje listesini içerir.
Temel proje listesinde şu üç proje yer alıyor:
“Kırcaali’de Eğitim Yapılarının Yenilenmesi ve
Yeniden Yapılandırılması”, “Kırcaali’de Sosyal
Evler İnşa Edilmesi” ve “Kırcaali’de Sokak ve
Kaldırımların Onarım ve Rehabilitasyonu”.
Yedek proje listesinde ise şu projeler yer alıyor: “Kamu ve İdare Binalarının Yenilenmesi”,
“Kırcaali’de Kamu Binaları, Alanları ve Altyapı İnşaat ve Yenileme Çalışmaları”, “Kültür Evi Binasının Onarımı, Yeniden Yapılandırılması ve Ekipmanla Donatılması”, ”Kırcaali’de Nikola Yonkov
Vaptsarov Bölge Kütüphanesi’nde Temel Onarım
ve Enerji Verimliliği Önlemleri Uygulanması” ve
“Kırcaali’de Gençlik Evi Binasının Onarımı, Yeniden Yapılandırılması ve Ekipmanla Donatılması”.
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Bereket Konvoyu'nun ilk durağı Cebel oldu
1. sayfadan devam

adetlerine sahip çıkmış.
Bunu çok iyi bilmekteyiz
ki bundan sonra da biz
Cebel halkı ve bölge halkı olarak, Bulgaristan’da
yaşayan Türkler olarak
bunlara sahip çıkmazsak,
yok olacağız. Bunun için
de elimizden gelen her
şeyi yaparak bunlara sahip çıkacağız. Bizler öncü
olduğumuz için acaba Bereket Konvoyu buradan
da geçer mi diyorduk ve
ne mutlu bize ki, bugünü
gördük. Hepimiz adına
bir kez daha bu projenin
mimarlarına ve o zamandan bu yana emeği geçen herkese ve şimdi bu
atmosferi yaratan konvoyun önde gelenlerine cani
gönülden teşekkürlerimizi
sunmak isteriz” dedi. Herkesin Ramazan ayını tebrik eden Bahri Ömer, tüm
Müslüman alemine barış
ve huzur diledi.
Cebellilere hitaben selamlama konuşmasında
Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner,
iftara katılan herkese
teşekkür etti. Başkan
Aydıner, “Bugün burada
sizlere dostluğumuzu,
kardeşliğimizi, sevdamızı, gönül köprümüzü sunmaya geldik. Bizler de
size uzak değiliz, size bir
adım mesafedeyiz. Evet,
doğrudur biraz ara verdik.
Biraz önce belediye başkanı 93 Harbi’nden bahsetti. Ama Allah’a şükürler
olsun ki, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Bayrampaşa Belediyesi olarak

sizlerle beraberiz, sizlerle beraber olmaya devam
edeceğiz, inşallah. Sizleri
asla yalnız bırakmayaca-

olmak istiyoruz. Sevgimizi
size iletmek istiyoruz. Onların her birinin ve İstanbul’daki tüm soydaşlarını-

bel’deki kardeşlerim, Bulgaristan’daki kardeşlerim
benim ailem` ve ilk iftarını
şehri Ramazanda bizim-

ğız. Her zaman yanınızda olacağız, bundan hiç
şüpheniz olmasın” dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
selamlarını, sevgilerini,
muhabbetlerini ileten Aydıner, “Her birinize ayrı
ayrı selamları var. Buraya
gelmeden önce kendisiyle
telefon görüşmesi yaptım
ve buraya geleceğimi söylediğimde, `Onların her birine ayrı ayrı selamlarımı
ilet. Her birinin gözlerinden öpüyorum` dedi” diye
ifade etti. Atila Aydıner,
”Allah’a hamdü senalar ve
şükürler olsun ki, Ramazanın ilk gününde burada
sizlerle birlikte iftar yaptık.
Bayrampaşa’da çok soydaşımız var. Hep onlarla
beraberiz ve sizleri düşünüyoruz. Sizlerle beraber

zın da ayrıca size selamlarını ve muhabbetlerini
getirdim. Onlar size selam ediyor ve Ramazan-ı
Şerifinizi yürekten, muhabbetle kutluyorlar. Bu
projeyi devam ettireceğiz.
İnşallah, ebediyete kadar
bu proje devam edecek”
diye konuştu. Türk kimliğine ve kültürüne sahip
çıkan Cebel halkını tebrik
eden Atila Aydıner, iftarı
şereflendiren konuklara
da teşekkür etti.
Ardından DOST Partisi
Genel Başkan Yardımcısı
ve Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmet de konuşma
yapti. Milletvekili, “Herkes
Ramazanda ilk iftarını ailesiyle birlikte yapmak ister. Ben Bayrampaşa Belediye Başkanımızı tebrik
ediyorum. O dedi ki, `Ce-

le birlikte paylaştı” dedi.
Şabanali Ahmet, “Türkiye’deki ve diğer kardeşlerimizde görüyoruz ki,
bu gibi toplu iftarlar veriyor ve bize bir medeniyet
nasıl yaşatılır, örnek olup
gösteriyorlar. Bu medeniyetin ve kültürün yaşaması hepimiz için bundan
sonra daha da elzem, vahim olacak ve biz onları
örnek alarak bu gibi etkinlikleri kendi çerçevemizde
yaygınlaştırmamız, kendi
etrafımıza da yaymamız,
iftarımızı paylaşmamız
lazım. Çünkü Ramazan
ayı demek, paylaşmak,
var olanı yoksulla, komşumuzla paylaşmak demektir” diye ifade etti. Avrupa
ülkelerinden farklı olarak
Türkiye’nin Orta Doğu’dan
gelen sığınmacıların hiç

savaşlar yaşandığını hatırlıyoruz” diye kaydetti.
Plevneliev’in ifadelerine
göre demokrasi yıllarında Bulgaristan halkı

din farklılığına rağmen
zor anlarda birbirlerine
yardımcı olduklarını da
hatırlattı. Plevneliev, nefret dilini kullanarak, top-

hoşgörü ve paylaşma
geleneklerine geri dönmüştür. Sofya şehrinde
farklı dinlere ait ibadet
mekanların bir arada
bulunduğunu tekrar hatırlatan Plevneliev, farklı
dinlere mensup kişilerin

lumda farklı grupları birbirlerine karşı getirerek
istikrarsızlık yaratmaya
çalışan tedbirsiz siyasetçiler olduğunu belirtti.
Ramazan ayının ilk iftar sofrasında birlikte
buluştukları için Cum-

hurbaşkanı Plevneliev’e
teşekkür eden Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, “Bu
akşam bizim tüm Bulgaristan vatandaşlarının
birleşmesine dair belirgin bir örneğe tanık olma
gibi bir ayrıcalığımız var.
Bu da vatan sevgisinin
güçlenmesi için doğru
bir yoldur” dedi. Başmüftünün ifadelerine göre
iftar tüm Bulgaristan vatandaşlarının birbirlerine
karşı iyi davranmaları ve
gerek iyi günde, gerekse
kötü günde beraber olmaları mesajını veriyor.
Dr. Hacı, “Birlik, beraberlik Bulgaristan’da yeni bir
şey değil, fakat bu yolda
devam etmemiz önemli”
diye belirterek, karşılıklı
saygının refaha yol açtığının altını çizdi.

birisini geri çevirmediğini ve bunun insan sevgisinden, İslam’ın bize
öğrettiği ilkelerden ileri
geldiğini belirtti. Konuşmasının sonunda DOST
Partisi’nin kurucu Başkanı Lütfi Mestan’ın selamlarını ileten Şabanali
Ahmet, herkesin Ramazan ayını tebrik ederek,
Ramazan Bayramı’na
kavuşmasını diledi.
Türkiye Cumhuriyeti
Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe ve şahsı
adına tüm katılımcıları
selamlayan T.C. Filibe
Başkonsolosluğu Geçici
Konsolos Birey Yılmazsoy, “Birlik, beraberlik
ve kardeşliğin güçlendiği Ramazan ayında
binlerce kişinin bir araya
gelmesine vesile olan

Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner
Bey’e huzurlarınızda teşekkür etmek isterim.
Bayrampaşa Belediyesi
başta olmak üzere tüm
emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.
Cebel Belediye Başkanı ve tüm misafirlerine
saygı ve muhabbetlerimi
iletmek istiyorum. Ramazan ayının tüm İslam
dünyasına barış, istikrar
ve esenlik getirmesini diliyor, siz soydaşlarımız ve
vatandaşlarımızı refaha,
mutluluğa ve güzelliklere
taşımasını temenni ediyorum. Allah kabul etsin”
dedi.
Daha sonra konuklara
Bayrampaşa Belediyesi
adına hediyeler sunuldu.

Sitovo’da Türkçe
Okuma Bayramı
Silistre ili Sitovo ilçesi İskra köyünde Kartallı göçmenlerin, Türkçenin ve Türk kültürünün yaşatılması
adına geleneksel hale getirdikleri Türkçe Okuma
Bayramı bu yıl Kartal Belediyesi’nin katılımı ile gerçekleştirildi.
Kartal Belediye Meclisi’nin 2013 yılında aldığı
karar ile birbirini kardeş belediye ilan eden Sitovo
Belediyesi ile Kartal Belediyesi, iki ilçe arasındaki
dostluğun pekiştirilmesi, kültürel ve sosyal anlamda

Cumhurbaşkanı Plevneliev, geleneksel iftar yemeği verdi
1. sayfadan devam

Plevneliev, bu geleneğin hangi parti tarafından
aday gösterildiği fark etmeksizin gelecek Cumhurbaşkanı tarafından da
devam ettirilmesi yönündeki umudunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı, “Dünya
gözümüzün önünde değişiyor. Rekor sayıda krizle
karşı karşıyayız. Savaştan kaçan milyonlarca
insan Avrupa’da güvenilir bir yere sığınmalarını umuyorlar. Çatışma
alanlarının genişlemesi
on milyonlarca insanı
evlerini terk etmeye zorladı. Ne yazık ki, terörizmin çirkin yüzünü de
gördük. Çoğu kez zulme
zulümle karşılık veriliyor.
Burada, Balkanlarda etnik ve dini çatışmalardan
kaynaklanan korkunç

ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bu kez Türkçe
Okuma Bayramı’nda bir araya geldi.
Sitovo Belediye Başkanı Sezgin Halil İbrahim’in ev
sahipliğinde gerçekleşen okuma bayramına Kartal
Belediyesi Başkan Yardımcısı Feyyaz Kaynak, Kartal Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Olcay Özgön ve derneğin yönetim kurulu üyeleri,
Hak ve Özgürlükler Hareketi Teşkilatlanmalardan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ahmedov,
Silistre İl Başkanı Nasif Nasif, Silistre Milletvekilleri
Ramadan Atalay, Nevin Hasan katıldı.
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Feyyaz Kaynak yaptığı konuşmada: ”Sizlere Kartal Belediye
Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz başta olmak
üzere Kartal Belediyesi çalışanlarının ve Kartal halkının sevgi ve selamlarını iletiyorum. Okuma bayramınızı kutluyor, yıllar önce kurduğumuz kardeşlik
köprüsünü bu tarz etkinliklerle güçlendiriyor olmanın
mutluluğunu yaşıyorum. Buna vesile olan Sitovo Belediye Başkanı Sezgin Halil İbrahim’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak, konuşmasının ardından okuma bayramında dereceye giren yarışmacılara kupalarını takdim
etti.
Kırcaali Haber
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Avrupa Komisyonu’nun eleştirileri
ve uyarıları Sofya için rutinleşti
Bugünlerde Avrupa Komisyonu tüm üye ülkelere özel yıllık önerilerini
gönderdi. Bulgaristan da
bu eleştiri ve uyarılardan
payını aldı. Ancak ülkede
fazla bir etki yaratmadı.
Bunun sebeplerinden
biri, Sofya devamlı ve
her şey için eleştirilmeye
alıştı. Ve sıradaki uyarı
paketi kimsenin dikkatini çekmedi. İkincisi,
Brüksel’den gelen son
öneriler yeni bir şeyler
söylemiyor. Bu sorunlar
çoktan beri gündemde,
görünüşte önlem alınıyor ama sonuçta kimse
memnun değil.
Örneğin, okul eğitimi
yasasının onaylanmasıyla ilgili olarak geçen sene
gönderilen 5 reform önerisinden Bulgaristan sadece birisini yerine getirdi. Diğer esas dört nokta
üzerinde ilerleme yok.
AK’nuna göre kamu
ihaleler ile ilgili sorun
çok ciddi. Ve özellikle
kohezyon programlarıyla
ilgili olanlar. Brüksel’den

dı.
Av r u p a Ko m i sy o n u
Bulgaristan’a yeni dört
öneri sundu. Bu öneriler
kamusal finansmandaki
açık, vergi toplanmasının
iyileştirilmesi, ekonomideki yasadışı sektörünün
sınırlanması ve finanssigorta sistemindeki istikrarla, sağlık koruma
sisteminin iyileştirilmesi,
ticaret yasasındaki değişikler ile ilgilidir.
Bulgaristan’ın Brükselden gelen kızgın şimşek-

uzmanlar idari kapasite yetersizliği, şeffaflık
yetersizliği, yolsuzluklar
gördü. Ve yetersiz sonuçlardan dolayı Kamu
İhaleleri Ajansı’nda değişiklerin yapılmasında,
titiz kontrolün yapılmasında, değişik Avrupa
programlarının yerine
getirilmesi için yarışmalarda kazananın dürüst

bir şekilde belirlenmesinde ısrar ediyorlar. Burada
Bulgaristan’da toplumsal
ihalelere ait yeni yasanın
kabul edildiğini belirtmeliyiz. Yasada Brüksel’i
kızdıran sorunların çözümüne yarayacak araçlar
olmalıydı. Birçok gözlemciye göre bu yeni yasa
sorunları çözemeyecek
ve yolsuzluk için kapıları

açık bırakmaktadır. Aslında bunu Başbakan Boyko
Borisov kendisi kanıtladı.
Şahsen onun talimatıyla
yüz milyonlarca Avroluk
ihaleler durduruldu. AK
Başkan yardımcısı ve
bütçe ve insan kaynaklarından sorumlu AB komiseri Kristalina Georgieva
durumun gerçekten çok
ciddi olduğunu yorumla-

Komandolar Ardino’da
becerilerini sergiledi
Bulgar Ordusu
Özel Kuvvetleri 68.
Tugayı’nda görevli askerler, Ardino’da (Eğridere) Ganço Ganev
sensei gözetiminde askeri teçhizat, fiziksel ve
teknik beceriler, silahlı
ve elle dövüşler gösterdi.
Tugayda görevli askerlerin beceri gösterisi kasaba sakinleri ve
misafirleri tarafından
büyük ilgi gördü. Seyirciler arasında Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat, Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, Belediye Başkan Yardımcısı Müh. İzzet Şaban hazır bulundu. Gösteri belediyenin
etkinlik takvimine dahil
edildi.
Tugay Komutanı Albay Georgi Myankov,
“Ardino’ya ilk defa geliyoruz. Kasaba çok iyi
düzenlenmiş ve temiz,

insanları ise misafirperver” dedi. Tüm komandolar adına Myankov,
Belediye Başkanı Resmi Murat’a davet için
samimi teşekkürlerini
sundu.
Bulgar Ordusu Özel
Kuvvetleri 68. Tugayı, 2.Dünya Savaşı
sırasında Stratsin ve

Strazhin muharebelerinde gösterdiği
kahramanlıkla anılan
Paraşüt Taburu’nun
varisidir. Paraşüt Taburu, Bulgaristan’da
ilk paraşütçü birliğidir.
Filibe şehrinde konuşlandırılan Bulgar Ordusu Özel Kuvvetleri
68. Tugayı, Bulgaristan

Ordusu Kara Kuvvetleri Karargahı’nın idaresi
altındadır.
Bir dizi özel görevler
yerine getiren 68. Tugayı komandoları devletin toprak bütünlüğünü muhafaza etmeye
daima hazırlar.
Güner ŞÜKRÜ

lerden pek fazla etkilenmediğinin bir kanıtı da,
önerilerin sunulduğu resmi toplantıda Bulgar tarafından en yüksek düzeyde olanların bakan yardımcısı olmasıdır. Medya
kısa haber ile yetindi. Ve
Maliye Bakanlığı’nın bu
yıl %2,9 olarak büyüme
beklentilerine çok daha
fazla dikkat çevirdi. Bu
büyüme oranı ise en
iyimser beklentilerinin
ötesindedir.
Kırcaali Haber

Ardino Belediyesinden,
bölgede çalışacak hekimlere
yüksek maaş vaatleri
Şu anda ülkede 30’dan fazlası Kırcaali bölgesinde
olmak üzere acil olarak 111 hekim aranıyor. Mleçino
(Sütkesiği) muhtarı Gülistan Sadulla’nın ifadesine göre
yerli halk köyde bir aile hekimi göreve başlayıncaya
kadar sağlık ocağı binasını hırsızlardan koruyor. Yıllar
önce bu köyde hekim, diş hekimi, hatta doğum uzmanı
bulunuyormuş. Günümüzde Mleçino ve Ardino İlçesinde daha 25 köy halkının güvendiği tek hekim acil tıp
uzmanı Mümün Hüseyin.
Hüseyin, “Yardıma ihtiyaç herkese gece gündüz demeden acil yardımda bulunuyorum“, diye konuştu.
Mümün Hüseyin, Ardino’da daha iki hekimle birlikte
52 köy halkına hizmet verdiğini ve bazen hasta bir kişinin kendisini saatlerce beklediği vakaların olduğunu
söylüyor.
Hekimleri köylere getirebilmek için belediye kurumu-

nun milletvekili maaşı tutarında maaş ödemeye hazır
olduğu anlaşıldı.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, “Sağlık Kasası elverişsiz şartlarda çalışan hekimlere 900 leva
sübvansiyon ödüyor, Ardino Belediyesi de burada göreve başlayan aile hekimlerine yerel bütçeden daha
900 leva ödeyecek” dedi.
Ayrıca diş hekimlerine konut sağlanacak. Bütün bu
ayrıcalıklara rağmen bölgede görevde bulunmak isteyen hekim yok.
Mümün Hüseyin’in ifadelerine göre iş zor, bölge engebeli ve cazibeli değil. “Genç hekimlerin buraya çalışmaya geleceklerini sanmıyorum” diye yorum yaptı.
İş Borsası da Ardino bölgesinde çalışacak hekimler
arıyor.
Kırcaali İş Bürosu Müdürü Valentin Grudev, “İş Bürosu ilanlarımızda sürekli en az 10 boş hekim pozisyonu
var. Ne yazık ki, aile hekimliklerinde çalışacak uzman
hekimler bulamıyoruz” diye kaydetti.
İstatistik verilere göre devlet tarafından acil önlemler
alınmazsa Rodoplarda gelecek 10 yılda tek bir hekim
bile kalmayacak.
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Bulgaristan’da yaşam maliyeti Mart 2016’da 557 leva düzeyinde
Bulgaristan’da Bağımsız
Ticaret Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Plamen
Dimitrov ile Sosyal ve Ticaret Birlikleri Araştırma
Enstiüsü araştırmacısı Violeta İvanova, Enstitü’nün
tüketici fiyatları ve yaşam
standardına ilişkin son
bulgularını paylaşarak
Mart 2016 sonunda ülkede dört kişilik bir ailede
kişi başına aylık yaşam
maliyetinin 557,55 Leva
olduğunu açıklamışlardır.
Aylık gıda, diğer gıda dışı
giderler, eğitim ve sağlık
hizmetleri ihtiyaçları için
bir ailenin 2 230 levaya
ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Yılın ilk çeyreğinde
süregelen deflasyon sebebiyle bir önceki çeyreğe göre yaşam maliyetinde % 0,5 oranında, önceki
yılın aynı çeyreğine göre
ise % 1 oranında bir düşüş meydana gelmiştir.

milyon kişi) kişi başına
geliri 296 – 558 Leva
arasında değişmektedir.
Yaşam maliyeti üzerinde kişi başına geliri olan
kısım ise aşamalı olarak
genişlemiş ve % 22 (1,6
milyon kişi) düzeyinde istikrara kavuşmuştur.
Nitelikli işgücü talebi bu
süreci tetikleyen etken
olmuştur. Enstitü araştırmacıları, bu sürecin derinleşen bir farklılaşma

Bulgaristan’da 5,7 milyon Bulgar, ya da nüfusun % 77,7’si, ortalama
yaşam standardının altında kalmaktadır. Vidin,
Blagoevgrad, Küstendil,

Haskovo ve Silistra bölgelerinde nüfusun çoğunluğu fakirdir ve ortalama
çalışma ücreti 600 Leva
civarındadır. Kişi başına
yoksulluk sınırı 296,5 le-

vadır.
Hane halklarının yaklaşık % 30’unun (2,2 milyon kişi) geliri yoksulluk
sınırının altındadır. Hane
halklarının % 48’inin (3,4

si Başkanı’nın veya talep
sahibinin ikametgahına
göre yetkili mahkemede
onun vekil kıldığı hakimin
izni üzerine bu tür bilgilere erişim izni verilecek.
Kanun tasarısına göre
kolluk görevlilerin aranılan kişilerin veya ağır suç
kurbanı olma tehlikesi al-

tında olan kişilerin telefon
görüşmelerini dinleyemeyeceği veya mesajlarını
okuyamayacakları anlaşıldı.
Kanun tasarısına göre
bu şekilde elde edilen
veriler, ağır suç kurbanı
oldukları veya olabileceklerine dair makul bir varsayım olan kişileri arama
çalışmalarında kullanılacak. Fakat kanun metninde tam olarak neyin
makul bir varsayım kabul
edildiği izah edilmiş değil.
Şimdiye kadar bu tür
bilgiler sadece milli güvenliği koruma ve ağır
suçların önlenmesi, tespiti ve araştırılması için
kullanılıyordu.
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ratörün hangi hücresel
ağ üzerinden yapıldığına
ilişkin bilgilere erişimleri
olacak.
Onların bu tür bilgilere
erişimleri için yasal dayanaklar ve amacın belirtildiği gerekçeli yazılı
talepte bulunmaları gerekecek. Bölge Mahkeme-

Kirkovo İlçesinde doğa harikası yerler aydınlatıldı
K ir kovo (Kızılağ aç)
İlçesi’nde bulunan “Taş
Mantar” ve “Timsah” adlarını taşıyan doğa harikası yerler aydınlatıldı.
Bu amaç için güneş enerjili LED lambalar kullanıldı. “Taş Mantar”, Dobromirtsi (Emirler) köyü
istikametinde Dedets
(Dedeler) ve Dobromirtsi köyü arasındaki Benkovski (Killi)-Zlatograd
(Darıdere) yolu boyunda
bulunuyor. Bir kaya kütlesinin önündeki kumtaşları içinde oluşmuştur. Taş
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Bulgaristan'da GDAÜ Toplantısı

Polis, aranan kişilerin telefon
konuşmalarını takip edebilecek
Elektronik Haberleşme
Kanunu’nda değişiklik
teklifinin Mecliste ilk tur
oylamasında kabul edilmesiyle İçişleri Bakanlığı
görevlileri, aranılan kişilerin veya ağır suç kurbanı olma tehlikesi altında
olan kişilerin kiminle ve
ne zaman telefon görüşmeleri yaptıklarını takip
edebilecek.
Emniyet Genel Müdürlükleri, Devlet Milli Güvenlik Ajansı’nın (DANS)
özel ve bölge müdürlükleri, Askeri Polis, Devlet
İstihbarat Ajansı, aranılan
kişilerin veya ağır suç
kurbanı olma tehlikesi
altında olan kişileri kimin
ne zaman aradığı, telefon
konuşmasının ne kadar
sürdüğü ve mobil ope-

ve gelir dağılımı bozukluğuna işaret ettiğini değerlendirmektedir.
2015 yılında ortalama
aylık çalışma ücreti nominal olarak % 8,8, reel
olarak % 8,9 artmış, 894
Leva seviyesinde gerçekleşmiştir. Kamuda ortalama aylık çalışma ücreti
930 Leva, özel sektörde
880 Leva olmuştur.

Mantar, 2 metre uzunluğunda olup tepe çapı
3 metredir. 1982 yılında

doğa harikası yer ilan
edilen Taş Mantar’ın bulunduğu 0,2 dekarlık alan

koruma altındadır.
“Timsah” adını taşıyan
doğa harikası Dobromirtsi ve Benkovski köyleri arasında bulunuyor.
Farklı ve şaşırtıcı şekillerde kaya oluşumlarından ibarettir. Onlardan
biri belirgin bir timsah
şeklindedir.
Kirkovo Belediyesinden yapılan açıklamada
belediyenin ilçe sınırları
dahilinde bulunan doğa
harikası yerleri aydınlatma çalışmalarına devam
edeceği bildirildi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev,
"Bölgenin tüm ülkeleri Avrupa Birliği'ne (AB) katılmadığı sürece Avrupa Projesi tamamlanmamış olarak
kalacak.
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ), kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla başkent Sofya'nın
"Tech Park" fuar merkezinde, GDAÜ Liderler Toplantısı düzenlendi. Toplantı çerçevesinde, örgütün
dönem başkanlığını yapan Bulgaristan, görevini
Hırvatistan'a devretti.
Ev sahibi Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, toplantıya, örgütün yapısında yer alan 13 ülkeden 6 Cumhurbaşkanının katıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Plevneliev, yapığı açılış konuşmasında, "Bölgenin tüm ülkeleri Avrupa Birliği'ne (AB)
katılmadığı sürece Avrupa Projesi tamamlanmamış
olarak kalacak" dedi.
1989 yılında sona eren komünizm döneminde sıradan bir kışla olan Tech Park alanının bugünlerde
yüksek teknolojilerin buluştuğu bir mekana dönüştüğünü ifade eden Plevneliev, şöyle konuştu:
"Balkanlar bölgesinin de benzer bir dönüşüm başarısını elde etmesini arzu ediyorum. Bölgemiz geçmişte 'barut fıçısı' olarak tanımlanmış, 'Balkanlaştırma'
sözcüğü ise olumsuz bir anlamla yüklenmişti. Amacımız Balkanların bir işbirliği ve barış bölgesi olarak
yeni bir otoriteye sahip olmasıdır."
Balkanların kötü alt yapısının yatırımları zorlaştırdığını, oysa AB'nin 2020 yılına dek verilecek 50
milyar avroluk finansmanından sınır ötesi projelerine 1,2 milyar avro yatırmaya hazır olduğunu belirten
Plevneliev, "Güneydoğu Avrupa 150 milyon nüfuslu
büyük bir pazardır" dedi.
Bölgedeki göç krizine çözüm aranmasına destek
veren Plevneliev, Türkiye'nin kendi topraklarında 2
milyonu aşkın mülteci barındırdığını ve bu alandaki
çalışmaların tüm GDAÜ ülkeleri için ortak görev olması gerektiğini savundu.
- Göç akımı ile ilgili bilgi değişimi
"Liderler Zirvesi" olarak tanımlanan toplantıya katılanlar, içişleri ve savunma bakanlıkları nezdinde
yoğun bilgi iletişiminde bulunmak üzere anlaştılar.
Cumhurbaşkanı Plevneliev'in, şimdilik bölgede kalabalık göç süreçlerinin gözlemlenmediğini kaydetti.
Forumun ardından düzenlenen basın toplantısına
da katılan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, şunları
söyledi:
"Sığınmacıların hakları demokratik olan her bir ülke
ve toplumda reddedilemez bir faktördür. Aynı zamanda, yasa dışı yoldan insan trafiği yapan kişilere karşı
mücadelemizi kararlı bir şekilde derinleştirmeyi planlıyoruz. İnterpol ve Europol olmak üzere mevcut olan
her türlü karşılıklı iletişim kanallarımızı kullanacağız.
Şimdilik Türkiye'nin geri kabul anlaşmasının uygulaması konusunda geri adım atmadığını görüyoruz."
Basın toplantısına katılan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani de Arnavutluk, Kosova ve bölgede
diğer bazı ülkelerde "DAEŞ'e katılan yabancı asker
sorununu" yaşandığını söyledi.
İncelemelerin, teröristlerin yanına giden bu kişilerin
yüzde 90'ının yoksul bölgelerden geldiğini gösterdiğini belirten Nişani, Arnavutluk'ta, diğer ülkelere de
açık olacak bir terörle mücadele merkezi kurulması
teklifinde bulundu.
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En Kutlu Misafir, Ramazan-ı Şerifi Ağırlıyoruz
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah’a sonsuz şükürler
olsun, peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.s) Al ve
Ashabına ( ailesine, sahabesine
ve bütün Ümmeti Muhammed’e)
Salatü Selamlar olsun.
Evveli Rahmet, ortası mağfiret,
son on günü cehennemden azat
vesilesi olan mübarek Ramazan
ayı… büyük bir ihtişamla geldi,
esenlik ve saadet vesilesi oldu
oluyor.
İki aydan bu yana, Ramazan
ayının ehemmiyetine (önemine)
binaen Peygamberimizin öğrettiği duayı okuduk “ Allah’ım Receb
ve Şaban’ı bize mübarek kıldığın
gibi, bizleri ramazana ulaştır” niyazlarında bulunduk. Çok şükür
Ramazan ayına eriştik.
Receb ve Şaban aylarında idrak ettiğimiz kandiller “ Regaip,
Miraç, Beraat” hep ramazanı
müjdelediler, bizi ramazana hazırladılar, biz de hazırlandık.
On bir ayın sultanı mübarek
Ramazan ayı, adeta sultanlara
yakışır bir endamla geldi. Ramazan, mefhum olarak (kavram,
manası), günahları yakandır.
Yüce Allah “Ramazan ayı öyle
bir aydır ki Kur’an onda nazil olmaya (inmeye) başladı” buyurur.
Hz. Peygamber “Ramazan ayı
gelince, cennet kapıları açılır,
cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincirlere vurulur” buyurur.
Bundan dolayıdır ki, Ramazan
ayında olumsuzluklar, (hırsızlık
ve haksızlıklar) asgariye düşer.
Ramazan ilahi rahmet ve nimet
ayıdır. Fırsat ayıdır, oruç tutarak,
Kur’an okuyarak, salatü selamlar getirerek, tövbe ve muhasebe
ederek , zekat ve fitreleri vererek
değerlendirilmesi gerekli müstesna bir zaman dilimidir.
Değerlendirilmediği takdirde
vebal ve ıkabı (azabı) vardır.
Nitekim Peygamber efendimiz
(s.a.s) bir gün minbere çıkarken
( Hutbe okumak üzere) üç kez
“Amin” dedi. Ashabı kiram ( Peygamberimizin mutlu döneminde
yaşamış olan Müslümanlar) ilk
kez bu durumu görmeleri hase-

biyle, peygamberimize sebebi
hikmetini sordular.
Peygamber efendimiz (s.a.s),
Cebrail (a.s.) bana minberdeyken geldi ve
1. Ya rasülallah, ramazana

diyerek her zaman ihya eden
Peygambere (s.a.s) Salat getirilmez, dua edilmez mi?
3. Ana-babası, veya ebeveynden birisi yanında yaşlandığı
halde duasına nail olamayan

ulaşıp ta, bilinçli davranmayan,
ibadet ve taatle vaktini değerlendirmeyen, ramazan orucundan
habersiz olanı Allah helak etsin
dedi, ben Amin dedim.
Öyle ya gafletli bir hayat ramazanda da sona ermeyecek,
bizlere bir muhase kazandırmayacak ise ..ne zaman aslımıza
döneceğiz?
Yaratılışımızın hikmetini, ahiret
yurdunu ve hesabın olacağı gün
“ ömrümüzü nerede tükettiğimiz,
kazancımızı hangi yollardan
sağladığımız ( helal mi, haram
mı?),ilmimizle amil olup olmadığımız...” düşünülmeli ve hazırlık
yapılmalıdır.
İşte ramazan bundan dolayıdır
ki “ Allah’ı tanıyıp O’na kulluk için
yaratıldığımızı bize hatırlatıyor”
ve asıl kimliğimize dönmemize
vesile oluyor.
2. İsmin anıldığı halde ya Rasülallah, sana “Salatü Selam”
getirmeyenler, helak olsun dedi,
ben de amin dedim.
“A l l a h ve m e l e k l e r i H z .
Muhammed’e dua ederler, “Ey
müminler siz de rahmet elçisine Salat-ü selam edin” buyurur
Kur’an. Ümmetine karşı son derece merhametli olan, Ümmeti

kişi, burnu sürtünsün, dedi, ben
de amin dedim.
Allah “ ebeveynlerimiz” (anababalarımız) vasıtasıyla bizleri
yarattı. Bu münasebetle onların
hak ve hukuklarına riayet etmek,
onlara hizmet ve itaat ederek
gönüllerini ve dualarını almak
gerekir.
Peygamberimiz (s.a.s) anababanın rızası, Allah’ın rızasına
vesiledir, buyurur.
Kıymetli kardeşlerim!
Ramazan ayı:
Kur’an ayıdır, Tövbe ayıdır,
Oruç ayıdır, Merhamet, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır, muhasebe ayıdır, lütuf ayıdır…
Kur’an-ı Kerim’in Ramazan
ayında (Kadir gecesinde) nazil
olmaya başladı, bundan dolayıdır ki, Ramazan ayı öncelikle
Kur’an ayıdır. Bu münasebetle
birçok camiimizde “MUKABELELER” yapılacaktır (Hatimler okunacaktır). Kur’an çok okunan, sürekli okunan kitap manasındadır.
Arapça aslından okunmalıdır,
ancak mealine de bakarak Allah
bana ne buyuruyor? Kulluk görevimle alakalı neler emrediyor,
neleri haram kılıyor (yasaklıyor)
şeklinde düşünmek ve böylelikle

Kur’an ile amel etmek gerekir!
Ramazan ayı, oruç ayıdır. Oruç
hicretin 2. yılında farz kılınmıştır.
Oruç tutmak İslamın beş temel
esasından biridir.
Müslümanlar olarak, Allah rızası için: İmsak saatinden, iftara kadar, Yemeden, içmeden,
fiili birliktelik yaşamadan (eşiyle
birlikte olmadan) nefsimizi tutmamız, uzuvlarımızı kontrol altına almamızdır.
Dil uzatan veya tartışma ortamı
oluşturmak isteyenlere de “ Benimle uğraşma kardeşim, ben
oruçluyum” diyerek bir olgunluk
alameti gerektirir ORUÇ. Unutarak yer veya içerse bir kişi, hatırlayınca kaldığı yerden devam
eder oruç tutmaya, bu da Allah’ın
ona ikramı olur,buyurur Sevgili
Peygamberimiz!
Mükâfat mı? Peygamberimiz
(s.a.s) “Kim ramazan orucunu
inanarak! Sevap ve mükâfatını
Allah’tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır”
buyurur!
Hasta olanlar, ilaç alması gerekenler, yolcu olanlar ( 90 km.’den
fazla yola çıkmış ve gideceği
yerde 15 günden az kalacak
olanlar) ve özel durumdaki kadınlar- ilk fırsatta oruçlarının kazalarını yapacaklardır!
Ancak ne olur zarureti ve mazereti olan kardeşlerimiz açıkta
oruç yemesinler, (toplumun ileri
geri konuşmak suretiyle günahlarına sebep vermesinler) Bu
vebalin altından kalkamayız değilse.
Oruç tutan insan daha merhametli olur. Aç ve fakirin halini anlar, sahip olduğu nimetlerin kadrini bilir… ve yardım elini uzatır
muhtaçlara yoksullara…
Ramazan’da bol bol tövbe edilir, muhasebe yapılır. Dünyadanukbaya devam eden yolculuk
gözden geçirilir. Bütün sevdaların istek ve emellerin bir gün
değiştiğini ancak “Allah’ın rıza ve
sevgisinin baki olduğunu müşahede eder”.
Kıymetli Müminler!
Ramazan ayında nafile ibadet-

lerimizi de arttırmaya azami derecede özen gösterelim. Sahura
kalktığımız zaman, 2-8 rekât Teheccüd namazı kılalım, her gece
cemaatle birlikte Teravih namazı
kılmaya ehemmiyet gösterelim.
Mükâfat ve sevab babında Peygamberimiz (s.a.s) “Kim ramazanı, Allah’a inanarak, sevap ve
mükafatını Allah’tan bekleyerek
(Gündüzleri Oruçla, geceleri de
Teravihle) ihya ederse geçmiş
günahları bağışlanır” müjdesini
verir.
İşte ramazan “farz olan orucun
tutulması, nafile ibadetlerin “ Teheccüd ve Teravihin” kılınması,
zekat ve fitrelerle fakir fukaranın
gözetilmesi, tövbelerin çokça
yapılması, muhasebelerin edilmesi, Kur’an’ın çokça okunması,
algılanması ve tatbik edilmesi…
hasebiyle, Ramazan ayı “On
bir ayın sultanıdır”. Allah’ın özel
misafiri, en değerli ay “Bin aydan hayırlı olan” Kadir gecesini
barındıran ay. Ramazan senin
kapını çalıyor, evine misafir et,
böylelikle esenlik ve saadete nail
ol müslüman kardeşim!
Kıymetli Müminler!
Kırcaali Müftülüğü adına, özellikle de şahsım adına Ramazan-ı
Şerifinizi tebrik eder, sıhhat ve
afiyetle, ibadet ve taatle geçirmenizi diler, size, sevdiklerinize,
İslam âlemine ve bütün insanlığa
“Barış, Erdem ve Huzur” vesilesi
kılmasını Cenabı Hak’tan niyaz
ederim.
En kalbi dilek ve dualarımla
Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü
Not: Başmüftülük Fetva Komisyonu nisap MİKTARINI 4.600 lv.,
Fitrenin bedelini en az 5.00 lv.
olarak belirledi.
Ramazan ayının son haftası Başmüftülüğümüz tarafından halkımıza hitaben bir özel
“ Yardım çağırısı içeriklidir.
Bulgaristan’da “ İslam eğitim
haftası”na yardım Kampanyası.
Azami derecede Din Eğitimi ve
Öğretimine katkı sağlayarak yardımcı olalım.
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