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Kırcaali Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi
İle AB Destekli Bir Proje Ortaklığı Yapıyor
sergi merkezinin oluşturulması
ve Türkiye’nin Ege Bölgesinin
ve Bulgaristan'ın değişik bölgelerinin geleneksel kadın kıyafetlerinin tanıtımına yöneliktir.
Proje, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Türkiye - AB Arasında
Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında AB tarafından
finanse edilmektedir. Mayıs ve
haziran aylarında projede öngörülen faaliyetlerin uygulanması
için 25 kişiden oluşan heyet de-

ğişimi yapılacak.
Rodoplar’da bir düğün ve folklor gösterilerinin video çekimi,
amatör sanatçılarla buluşma
yapılması, kültürel mekanların
ziyaret edilmesi planlanıyor.
Kırcaali’den gidecek folklor
ekipleri Manisa'da geleneksel
kostümler tanıtıp halk oyunları
gösterileri sergileyecekler. Manisalı ortaklar da Kırcaali'de
otantik folklor gösterileri programı sunacaklar.
Kırcaali Haber

Kırcaalide Coşkulu
Bir Ramazan Şenliği

Kırcaali Belediye Başkanı Dr.
Müh. Hasan Azis "Sınır Tanımayan Kültür" isimli projenin
uygulanmasıyla ilgili olarak
Türkiye’nin Manisa Büyükşehir
Belediyesi'nden gelen konukları ağırladı. Projenin önde gelen
ortakları kardeş şehir olan Kırcaali Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'dir. Kültür
alanında Kırcaali merkezli Ömer

Lütfi Kültür Derneği ve Manisa
merkezli Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi, proje ortaklığı
yapıyor. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesini temsilen
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergun Aksoy, Obasya Turizm
Geliştirme Kooperatifi Başkanı
Mustafa Pala, mimar Altan Türe
ve Manisa Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği

Başkanı Altan Hafızsmailoğlu
hazır bulundular.
Proje Nisan 2021'de başladı.
Projenin amacı iki ilçe arasında
turizmin geliştirilmesi olup önde
gelen ortaklar her iki bölgedeki
kültürel semboller haline gelen
yapıların tanıtılması amacıyla
bir reklam kampanyası yürütmeyi üstlendiler. Ana faaliyetler,
Manisa'da tematik bir tanıtım ve

Kırcaali bölge müftülüğü’nün öncülüğünde çeşitli bölgelerden gelen çocuklara yönelik coşkulu bir şölen düzenlendi.
Ev sahibi Basri Eminefendi’nin inisyatifiyle bölge müftülüğü
bünyesinde ilk kez düzenlenen Ramazan şenliğine 400 küsür
çocuk katıldı.
Şölene yerli vatandaşların ve velilerin ilgisi de büyüktü.
Proğramın resmi konukları arasında Başmüftü Dr. Mustafa
Haci, Yüksek Şura Başkanı Vedat Ahmet, Başmüftü Yardım-

Cumhurbaşkanı Rumen
Radev Sofya'da İftar Verdi
Kırcaalide Coşkulu Bir Ramazan Şenliği Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rumen Radev
ülkede yaşayan bir milyonu aşkın Müslüman'ın geleneklerine
saygı göstererek ramazanın ilk
gününde iftar verdi.
Başkent Sofya'daki Milenium
Otel'de düzenlenen programda
konuşan Radev, “İftar, Bulgaristan’daki farklı dinlerin arasında
yaşanılan olumlu irade, karşılıklı
anlayış ve iş birliğini sembolize
ediyor. İnsanoğlunun sorunları

farklılıklardan değil, ayrımcılık
ve nefretten kaynaklanır.” dedi.
Ramazan ayının insanları

Allah’a yaklaştıran
görevlere, dualara, hayır işlerine
adanmış bir ay
olduğunu belirten
Radev, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Uzun asırlara
dayanan tarihinde
bilge Bulgaristan
halkı farklı etnik ve
dini toplulukların
arasında sürdürülebilir bir hoşDevamı 6’da

cısı Ahmed Hasan Bahadır, Filibe Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Halit Tarı, Haskovo Bölge müftüsü Erhan Recep,
Kırcaali müftülük personeli, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Açılış Kur’ân’ından sonra konuk misafirler tarafından günün ve Ramazan’ın önemine binaen konuşmalar yapıldı, dua
edildi.
İlerleyen dakikalarda çocuklar garklı gösteriler, palyaço,
Tom&Jerry ve Ramazan davulu eşliğinde eğlendiler.
Çocuklarımızın millÎ-manevî değerlerimizle tanışmaları,
sevmeleri dileğiyle Kırcaali müftülüğü olarak emeği geçen
herkese teşekkür eder, Hayırlı Ramazanlar dileriz.
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ABD, Bulgaristan'daki NATO komutanlığına
"zırhlı" destek verecek
ABD Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya
a ç t ı ğ ı s ava ş l a i l g i l i
Bulgaristan'da kurulan
NATO askeri birliğine bir
"Stryker" zırhlı araç bölüğü yollayacak.
Ülkeye resmi ziyarette
bulunan ABD Savunma
Bakanı Lloyd Austin ile
Bulgaristan Başbakanı
Kiril Petkov, görüşmelerinin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi.
ABD’nin Bulgaristan’a
verdiği destek için teşekkür eden Başbakan
Petkov, “Vladimir Putin’in
başlat tığı savaş tüm
Avrupa’yı riske soktu. Maalesef, artık hiçbir devlet
tek başına güvende olduğuna dair aldanarak
yaşayamaz. Bu karmaşık ortamda kimse kendi
güvenliğini tek başına
sağlayamaz. Bizim güvenliğimiz de NATO’daki
müttefiklerimizle birlikte
ortak savunmaya bağlı.
Biz NATO’yuz.” diye konuştu.
“ABD, Bulgaristan’daki,
Avrupa’nın NATO Yük-

sek Komutanlığına bağlı
birliğine bir 'Stryker' zırhlı
araç bölüğü yollayacak.”
diyen Petkov, bu birliğin
komutanının bir Bulgar
subay olmasını teklif
edeceklerini, diğer NATO
müttefiklerinden de birliğe
katkı beklediklerini anlattı.
- Ukrayna’ya askeri yardım yollanması meselesi
Bakan Austin ile görüşmelerinde hiçbir şekilde
Ukrayna’ya askeri yardım
yollanması meselesinin
ele alınmadığını vurgulayan Petkov, “Şu ana kadar sadece insani yardım,
ortak strateji ve NATO
Doğu Kanadı'nın desteklenmesinden söz edildi.
Bu aşamada askeri yardım kararı imkansız olup,
(böyle bir karar) sadece
parlamento tarafından alınabilir.” ifadesini kullandı.
Petkov, Ukrayna’ya insani ve diğer yardımların
yapıldığına, göçmenle-

rin barındırıldığına işaret
ederek, Ukrayna Devlet
Başkanı Zelenskiy'nin
görüşmelerinde bunun
için kendisine teşekkür
ettiğini aktardı.
- “Ukrayna’daki savaş bir
trajedidir”
Austin de “Ukrayna’daki savaşın trajedi" olduğunun altını çizerek,
“Rusya’nın saldırısı cesur
Ukraynalı askerlerin ve
masum sivil halkın ara-

sında korkunç can kayıplarına yol açtı. Ancak aynı
zamanda Rusya’nın saldırganlığı Ukrayna halkı,
NATO ve özgür dünyayı
birleştirdi. Ülkelerimiz
arasında savunma alanındaki iş birliğimiz asla
bu kadar güçlü olmamıştır. Bulgaristan savunma
alanında azimle çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.
Ülkenin NATO komutanlığında kurmakta olduğu

Bulgaristan'da NATO Üyesi Ülkeler Ukrayna'ya Destek Verdi
Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'da bir araya gelen
Bulgaristan, Romanya,
Karadağ ve Kuzey Makedonya başbakanları,
Rusya'nın saldırısını kınayıp Ukrayna'ya desteklerini bildirdi.
Başbakan
Kiril
Petkov'un ev sahipliğinde düzenlenen "Güneydoğu Avrupa'da NATO
Üyesi Ülkelerin Devlet
ve Hükümet Yöneticileri
Toplantısı"nda, Romanya Başbakanı Nicolae
Çuka, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve
Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski,
NATO'nun Doğu kanadındaki ülkelerin çok taraflı iş
birliğini görüştü.
Toplantıyla ilgili de ğerlendirmede bulunan
Bulgaristan Başbakanı
Petkov, "Kriz ortamında
beraberliğimizin önemini
vurgulayarak, Balkanlar'daki koordinasyonumuzu artırmak istiyoruz."
ifadesini kullandı.
Petkov, pahalı yeni savunma sistemlerinin edinilmesi değerlendirilirken,
yerel savunma sistemleri
arasındaki koordinasyonun da artırılması gerektiğini belirtti.
Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ise
"Ukrayna ile dayanışma
içinde olduğumuzu gösteren güçlü bir mesaj
verdik. Rusya'nın askeri
saldırganlığını kınadık.
Ukrayna'daki savaş gıda,
mal ikmalleri, enerji gibi

tüm sektörlerde yeni bir
realite yarattı." diye konuştu.
Romanya Başbakanı
Çuka da Rusya'nın saldırısının bölgedeki güvenliği olumsuz etkilediğine
ve bölgesel iş birliğinin
önemini artırdığına işaret
ederek, "Rusya güvenliğimize karşı en büyük tehdit. Rusya'nın bölgemize
yaptığı kötülük dolu etkinin farkındayız. NATO'nun
Doğu kanadındaki iş birliğinin önemi arttı. Uk-

rayna'daki durum kritik."
dedi.
"Batı Balkanlar artık bir
barut fıçısı değil" ifadesini
kullanan Karadağ Başbakanı Krivokapiç ise "Eski
Yugoslavya'daki savaşı
çok iyi hatırlıyoruz. Öyle
bir şey asla tekrar etmeyecek. Savaşı provoke
eden politikacılardır, ancak onu devam ettiren
generallerdir." görüşünü
paylaştı.
K r ivokapiç, bölgede
en çok Ukraynalı göçmene ev sahipliği yapan
Romanya'nın bu konuda-

ki çalışmalarının takdire
şayan olduğunu vurgulayarak, "Romanya'nın
ağırladığı Ukraynalı göçmen sayısı neredeyse
Karadağ'ın nüfusuna eşit.
Göçmenler, ülkelerde yerel vatandaşların sahip
oldukları imkanlara erişebilmeli." sözlerini sarf etti.
- Enerji konusu
Toplantıda, enerji alanında Rusya'ya bağımlılığın
azaltılması konusunu da
ele aldıklarını aktaran
Bulgaristan Başbakanı

Petkov, Türkiye ve Yunanistan üzerinden sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikinin yanı sıra mevcut doğal
gaz hatlarındaki akımın
ters çevrilmesinin gündeme geldiğini aktardı.
Kiril Petkov, Romanyadan Bulgaristan'a gelen
ve Türkiye'ye uzanan doğal gaz boru hattının akış
yönünün terse döndürülebileceğini, Yunanistan'dan
sıvılaştırılmış doğal gaz
tedarikinin yapılabileceğini söyledi.
Petkov ayrıca Bulgaristan ile Yunanistan arasın-

daki doğal gaz aktarım
ara bağlantısının inşaatının hazirana kadar tamamlanabileceğini paylaştı.
Savaş nedeniyle
Rusya'nın buğday ihracatını durdurduğuna, Ukrayna limanlarının da kullanılamadığına dikkati çeken
Kiril Petkov, gübre konusunda da kriz beklendiğini
vurguladı. Avrupa'nın bu
sınavla da yüzleşeceğine
işaret eden Petkov, konuların ele alınması için ül-

kelerin tarım bakanlarının
bir araya gelmeleri gerektiğini dile getirdi.
Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski, ülkesinin, eskiden doğal gaz
tedar ikinde tamamen
Rusya'ya bağımlı olduğunu, ancak son dönemde yenilenebilir enerji
kaynaklarına yöneldiğini
kaydetti. Ülkesinin Yunanistan ile ortak projelere
katıldığını belirten Kovaçevski, "Artık doğal gaz
güneyden kuzeye doğru
akacak." ifadesini kullandı. AA

çok uluslu askeri birimin
önemine dikkati çeken
Austin, şöyle devam etti:
“Bulgaristan’ın attığı bu
önemli adıma tamamen
destek veriyoruz. Müşterek angajmanlarımız diğer
müttefiklere örnek olacak.
Bulgaristan’ın askeri hazırlığı ve müttefikleri ile
çalışma uyumluğunun
artırılması, Avrupa’nın
nesiller boyunca benzerini görmediği en büyük
güvenlik tehditlerinden
biriyle yüzleşirken, bu-

günlerde gerçekten kilit
önem taşıyor.”
Lloyd Austin, Avrupa’da
kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceklerini de sözlerine
ekledi.
Ziyaretinin ilk gününde Austin, Bulgaristan’ın
güneydoğusundaki Novo
Selo kara kuvvetleri poligonunda Bulgar ve ABD
askerlerinin katılımıyla
süren ortak eğitim ve
tatbikat çalışmalarını inceledi. Austin, ülkeden
ayrılmadan önce Bulgaristan Savunma Bakanı
Dragomir Zakov ile bir
araya geldi.
Kırcaali Haber

İlhan Küçük RomanyaUkrayna sınırını ziyaret etti

İlhan Küçük, liberal arkadaşlarıyla birlikte Umut
Köprüsü’nü ziyaret etti.
Avrupa Birliği (AB) Partisi Milletvekili ve adını
Renew Europe (Avrupa’yı Yenile) olarak değiştiren Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı
(ALDE Partisi) Eş Başkanı İlhan Küçük, diğer AP
üyeleri ve Romanya'daki liberal aile üyeleriyle birlikte Romanya-Ukrayna sınırındaki Sziget Sınır
Kapısı’nı ziyaret etti.
Küçük, “Umarım savaş yakında sona erer, çünkü sonuçları çok büyük. Burada gördüğümüz şey,
sıradan insanların yanı sıra Romen makamlarının
da savaştan kaçan Ukrayna vatandaşlarına faydalı olmak için büyük çaba sarf etmesidir. Şimdi
insan doğasında var olan duyarlılığı gösterme za-

manıdır. İnsanlık tarihinde onurlu bir yere sahip
olmak için doğru tarafta durma zamanıdır. Barış
ve hakikatin galip gelmesi için hep birlikte savaşacağız” diye kaydetti.
Liberaller, savaştan sonra daha iyi bir yaşamın
ve bir gün her şeyin yoluna gireceği inancının
sembolü haline gelen Umut Köprüsü’nü ziyaret
etti. Romanya tarafından gönüllülerin girişimi,
köprüden geçerken oyuncak alabilen ve sınırı
olumlu düşüncelerle geçebilen Ukraynalı çocuklara karşı gerçek bir sempati dalgası haline geldi.
ALDE Eş Başkanı, “Savaşın ne kadar korkunç
olduğunu, ancak bu trajediyle karşı karşıya kalan
biri anlayabilir. Umarım bu dehşet bir an önce biter” ifadelerini kullanarak Sziget Köprüsü'ne bir
oyuncak ayı bıraktı.
Küçük’ün ifadesine göre, AB kurumları ve AB
liderleri geçtiğimiz ay Ukrayna ve halkına eşi
görülmemiş bir destek gösterdiler. Ukrayna bağımsızlığı, toprak bütünlüğü için savaşan bir ülke,
bunu Avrupa değerleri adına yapıyor, çünkü tam
orada, bu ailenin bir parçası olmak istiyor.
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Mustafa Karadayı, Antalya Diplomasi
Forumu’nda Önemli Temaslarda Bulundu
Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi
Forumu’na katılan Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı,
önemli temaslarda bulundu. Karadayı ile birlikte Avrupa Birliği (AB)
Parlamentosu Milletvekili ve adını “Avrupa’yı
Yenile” olarak değiştiren
Avrupa için Liberaller
ve Demokratlar İttifakı
(ALDE) Partisi Eş Başkanı İlhan Küçük ve
HÖH Başkan Yardımcısı Ahmet Ahmedov da
foruma katıldı.
Konuyla ilgili açıklama
yapan Küçük, “A zerbaycan Dışişleri Bakanı
Ceyhun Bayramov ile
görüştük” diye bildirdi.
AP Milletvekili, “HÖH
Başkanı Mustafa Karadayı ve Azerbaycan
Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte Avrupa ve Kafkasya
bölgesinin karşı karşıya
olduğu küresel dış politika zorluklarını ayrı-

ca enerji güzergâh ve
kaynak çeşitlendirmesi ve Azerbaycan’dan
Bulgaristan'a gaz tedarik
etme olasılığını görüştük” diye aktardı.
Daha önce Mustafa Karadayı, İlhan Küçük ve
Ahmet Ahmedov Kosova
Dışişleri Bakanı Behçet
Pacolli ile bir araya geldi.
Küçük, Facebook hesa-

bından yaptığı açıklamada, “Antalya Diplomasi
Forumu’nu HÖH Başkanı Mustafa Karadayı ve
Başkan Yardımcısı Ahmet Ahmedov ile harika
bir arkadaş ve başarılı
politikacı Behçet Pacolli
ile görüşme gerçekleştirerek başlatmanın başka
daha iyi ve keyifli bir yolu
yoktur” diye ifade etti.

Karadayı, konuyla ilgili
şunları kaydetti: “Antalya Diplomasi Forumu,
enerji güzergâh, kaynak
çeşitliliği ve dış politika
zorluklarıyla ilgili önemli bölgesel ve küresel
güvenlik konularını tartışıyor. Biz tüm görüşmelerimizde bu konuları ortaya koyuyoruz.
Bulgaristan'ın bakış açı-

ceb, Stara Zagora (Eski
Zağra) Bölge Müftüsü
Seyhan Mehmet, Kırcaali
Bölge Müftü Yardımcısı
Suray Mustafa, Momçilgrad İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov, Madan

bu duygular yüksek düzeyde, burada insanlık ve
sorumluluk duygusu diğer
tüm duyguların üzerinde
ve bu yüzyıllardan miras
kalmıştır” diye kaydetti.
Başmüftünün sözleri,

nu ve bunun Müslüman
toplumunun sorunlarına
daha etkili bir çözüm bulunmasına katkıda bulunacağını vurguladı.
Zlagograd Müftü Vekili
Bayram Uşev, iki ilçe halkının bir arada
yaşama konusunda köklü
gelenekler i olduğunu
h at ır l at a r a k
gelecekte de
bunları korumak için çaba
göstereceğine
dair güvence
verdi. Uşev,
kendisi iç in
en önemli şeyin insanlara
faydalı olmak
ve onların
sorunlarının
çözümüne
yardımcı olmak olduğunu
vurguladı.
Törenin sonunda Zlatograd ve Nedelino belediye başkanları yeni
ofis için ev sahiplerine ve
Başmüftüye Zlatograd ve
Rodoplar’ın tarihi ve kültürü ile ilgili sanat eserleri
hediye ettiler.
Ofis açılışından sonra
Cuma namazına katılan
Başmüftü Dr. Haci, cami
cemaatine vaazü nasihatte bulundu.
Kırcaali Haber

Zlatograd Müftü Vekilliğinin yeni ofisi törenle açıldı
18 Mart 2022'de Smolyan (Paşmaklı) Bölge
Müftülüğü Zlatograd (Darıdere) Müftü Vekilliğinin
yeni bir ofisi açıldı. Açılış
töreni kapsamında Smolyan Bölge Müftülüğünün
desteğiyle yayınlanan
"Zlatograg Müftü Vekilliğinin Dünü ve Bugünü"
isimli broşürünün sunumu
yapıldı.
1913 yılında açılan
Smolyan Bölge Müftülüğü Zlatograd Müftü Vekilliği, kapatıldığı 1960'lı
yılların ortalarına kadar
faaliyetlerini sürdürmüştür. Bulgaristan Başmüftülüğü yönetiminin Nisan
2013'te aldığı bir kararla
Müftü Vekilliği yeniden
açıldı. Müftü Vekilliğin
gerçekleştirdiği faaliyetler Zlatograd ve Nedelino
(Uzundere) ilçelerini kapsamaktadır.
Açılış kurdelasını Başmüftü Dr. Mustafa Haci,
Smolyan Bölge Müftüsü
Necmi Dıbov, Zlagograd Müftü Vekili Bayram
Uşev, Zlatograd ve Nedelino belediye başkanları
Miroslav Yançev, Boyan
Kehayov ve Başmüftülük
Manevî Danışmanlık ve
Rehberlik Merkezi Başkanı Birali Birali kestiler.
Resmi davetliler arasında Haskovo (Hasköy)
Bölge Müftüsü Erhan Re-

Hafızlık Kursu Müdürü
Şefket Haci, bölgede görevli imamlar, encümenlik
temsilcileri, aydınlar ve
toplumun ileri gelenleri
yer aldı.
Başmüftü Dr. Mustafa
Haci, törende yaptığı konuşmayı karşılıklı anlayış
ve diyaloga ithaf etti.
Dr. Haci, “Başmüftülüğün görevi, savaşların
yaşandığı ve dinin bencil amaçlarla kullanıldığı
bir dönemde insanların
refahı için en iyi ortamı
yaratmaktır. Rodoplar’da

Zlatograd Belediye Başkanı Miroslav Yançev tarafından da desteklendi.
Yançev, “Bu tür vesileler
toplumu birleştirir. Dini
kurumlar ve yerel yetkililer bir arada olduğunda
daha da fazla birleştirir”
dedi.
Smolyan Bölge Müftüsü
Necmi Dıbov, yeni ofisten
Zlatograd ve Nedelino ilçelerinde dini işlerin daha
iyi yönetileceği yönündeki umudunu dile getirdi.
Müftü, ofisin daha iletişimsel bir yerde olduğu-

sını sunuyoruz, HÖH'nin
pozisyonunu ifade ediyoruz. Bulgaristan'ın
sesine kulak verilmesi
önemli”.
Küçük, “Bir kriz durumunda yalnızca diplomasi müzakereleri güvence altına alabilir” diye
vurguladı.
A nt a l ya D i p l o m a s i
Forumu’nun katılımcıları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın kilit önem
arz eden konuşmasını
dinledi.
Mustafa Karadayı, İlhan
Küçük ve Ahmet Ahmedov, “Demokratik Parlamenter Sistemi” konulu
panele katılacak.
Foruma Bulgaristan’dan
eski Başbakan Simeon
Sakskoburgotski, Başba-

kan Kiril Petkov ve eski
Dışişleri Bakanı Solomon Pasi de katıldı.
Üst üste ikinci yıl için
siyasi liderleri, üst düzey diplomatları ve bilim
insanlarını bir araya getiren foruma AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell, Avusturya
AB ve Dışişleri Bakanı
Alexander Schalenberg,
Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama,
eski Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev, Kosova
Başbakanı Albin Kurti
vb. isimler katıldılar.
Kırcaali Haber

Başmüftülük yönetimi, Edirne
Trakya Üniversitesini ziyaret etti

Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet ve Başmüftü Yardımcısı
Beyhan Mehmet, yeni atanan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk'ün davetlisi olarak
Edirne Trakya Üniversitesini ziyarette bulundular.
Vedat Ahmet ve Beyhan Mehmet, Prof. Öztürk'ü
yeni görevinden dolayı tebrik ettiler. Yüksek İslam

Şurası Başkanı ve Başmüftü Yardımcısı, Türkİslam Edebiyatı konusunda uzman olan dekanın
uzun zamandır Başmüftülük kurumunun dostu
olduğunu vurguladılar. Onunla aralarındaki iş birliğinin 2016 yılında Prof. Öztürk'ün Sofya Yüksek
İslam Enstitüsüne misafir öğretim görevlisi olarak
davet edilmesiyle başladığı kaydedildi.
Başmüftü temsilcilerinin, Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Abdullah Taha İmamoğlu ve Doç. Dr. Muhammet Altaytaş’ın da hazır bulunduğu İlahiyat Fakültesi Dekanı ile yaptıkları görüşmede ülkemizdeki
Müslüman geleneklerine vurgu yapan bilim ve
kültür alanında ortak projeler gerçekleştirme olanakları tartışıldı.
Vedat Ahmet ve Beyhan Mehmet, Bulgaristan'daki Müslümanların gelenek ve kültürlerinde önemli bir yer tutan dini edebi eser “Mevlid-i
Şerif”in yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600.
yıl dönümünü kutlamak için iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydettiler.
Yüksek İslam Şurası Başkanı ve Başmüftü Yardımcısı, fakültenin akademik personelini, Şumnu
Nüvvab İlahiyat Lisesinin 100. kuruluş yıl dönümü
münasebetiyle Yüksek İslam Şurasının bilimsel
araştırma projelerine katkıda bulunmaya davet etti.
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Barutin’de asimilasyon kurbanları anıldı
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı,
19 Mart Cumartesi günü
Dospat ilçesinin Barutin köyünde düzenlenen
1972 yılında gerçekleştirilen asimilasyon kurbanlarını anma töreninde yaptığı konuşmada,
“Barutin’den yüksek sesle duyuruyoruz: Vatanımız
Bulgaristan’da demokrasiyi savunacağız” diye kaydetti.
Anma törenine katılan
resmi konuklar arasında
HÖH başkan yardımcıları Ahmet Ahmedov, Dr.
Müh. Hasan Azis, Halil
Letifov ve Stanislav Anastasov, milletvekilleri Hayri
Sadıkov, Nebiye Kabak,
Mümün Mümün, Adlen
Şevket, Bayram Bayram,
Elhan Kılkov, Pavlin Krıstev ve Aleksandır Nesterov, Avrupa Birliği (AB)
Parlamentosu milletvekili
Atice Alieva-Veli, HÖH
Gençlik Kolları Başkanı ve milletvekili Sezgin
Mehmet, Blagoevgrad
(Yukarıcuma), Pazarcık
(Tatar Pazarcık), Kırcaali

Korhan Küngerü’nün yanı
sıra yurdun değişik bölgelerinden HÖH’lü belediye
başkanları ve belediye
meclis başkanları da yer
aldı.
Karadayı, “Her yıl bugün
buradayız. Ama bu yılki
tören daha özel, çünkü o
çirkin olayların üzerinden
bugün tam 50 yıl geçti”
diye vurguladı.

ve Razgrad (Hezargrat)
il HÖH başkanları Vedat
Hüseyin, Ömer Hamza,
Resmi Murat ve Mehmet
Salim, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci
ve Smolyan (Paşmaklı)
Bölge Müftüsü Necmi
Dıbov, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu

HÖH lideri, “50 yıl sonra yine buradayız ve yine
hak ve özgürlükleri konuşuyoruz, yine Bulgaristan
siyasetinde şizofreniyi
konuşuyoruz” diye kaydetti ve Bulgar siyasetçilerin, özellikle azınlıklar
söz konusu olduğunda
Brüksel’de bazı kararları,

Bulgaristan’da ise bunların tam tersi sayılabilecek
yasa tasalarını onayladıklarına dikkat çekti.
Karadayı, “Brüksel, AB
genelinde dil çeşitliliğini korumak için bir karar
aldı. Bulgar siyasetçileri
ise Bulgaristan’a döndüklerinde dillerin kullanımını yasaklayan bir kanun
çıkarttılar. AB genelinde
geçerli Ana Dilleri Direktifinde ana dili terimi geçer,
sadece Bulgaristan’da
esas olarak okulda Türkçe okutulmaması için
kanunda temel dil terimi
kullanılır. Bu gerçek bir
demokrasi değil” dedi.
HÖH Başkanı, “50 yıl
önce ülkede ne yapacağını bilemeyen ve halkına
karşı çıkan bazı rastgele
iktidarı elde eden insanlar
vardı. Bugün yine iktidarı
rastgele elde eden insanlar var. Bu nedenle 32 yıldır misyonumuz vatanımız
Bulgaristan’ın bütünlüğünü korumak, barış, güvenlik ve istikrarın garantörü
olmak, demokrasinin garantörü olmaktır, çünkü
bunun için çok yüksek bir
bedel ödedik” diye belirtti.
Karadayı, “Misyonumu-

zu yerine getireceğiz.
21. yüzyılda bazı çirkin
süreçlere tanık olduk.
2021 seçimlerinde de
şeref ve haysiyet ayaklar
altına alınmaya çalışıldı.
Savunmasız gruplardan
yaşlılar bize şunları söyledi: “Zorla isim değiştirme kampanyasından beri
evimize polis girmemişti.
Şimdi giriyor”. Bunlar,
demokratik, AB, NATO
üyesi Bulgaristan’da yaşanan çirkin olaylardır”
diye öfkesini gizlemedi.
Siyasi lider, “Bu süreçleri
durduracağız. Görüyorsunuz, güçlü bir parlamento
grubumuz var ve yasal
araçlarla ülkemizde demokrasinin ve devletin
yıkımını durduracağız.
Bunu birlikte başaracağız” diye kanaat getirdi.
Karadayı, “Hep birlikte
olacağız, hep birlikte tarihimizi konuşacağız. Bu
olay 50 yıldır ders kitaplarında yer almıyor ama biz
onu hatırlıyoruz, biliyoruz
ve gelecek nesillere aktaracağız ki, gelecek nesiller birlik olsunlar, demokrasi için bedel ödendiğini
bilsinler ve onu korusunlar, kimliklerini savunsun-

Yatırım karşılığında Bulgaristan vatandaşlığı verme uygulaması kaldırıldı
Bakanlar Kurulu tarafından sunulan "altın pasaport" olarak da bilinen
yabancılara yatırım karşılığında Bulgaristan vatandaşlığı verme uygulamasının kaldırılmasını öngören kanun tasarısı ikinci
tur görüşmelerin ardından
Meclis Genel Kurulunda
yapılan oylamada kabul
edildi. Yeni alınan karar
sonucunda bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe
kadar tamamlanmayan
yürürlükten kaldırılan metinlerle ilgili soruşturma
işlemlerine son verilecek.
Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay

içinde Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS), yürürlükten kaldırılan madde
uyarınca kazanılan Bul-

garistan vatandaşlığına
ilişkin tüm dava dosyalarıyla ilgili vatandaşlığa kabulün iptali için gerekçelerin olup olmadığını kontrol

edecektir.
Yatırım kar şılığında
Bulgaristan vatandaşlığı verme uygulamasıyla
yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi
amaçlandığını kaydeden
Bulgar istan
Sosyalist
Partisi (BSP)
Meclis Grubu
Üyesi Krum
Z ar kov, bu
konuda başarı elde edilmediğini, tam
aksine uygulamanın yolsuzluk uygulamalarına yol
açtığını belirtti.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis Grubu Başkan Yardımcısı
Hamit Hamit, bu yasanın
kabulünün ciddi bir anlaşmazlığa son verdiğini
vurguladı. Milletvekili,
“ Bulgar istan'ı Avrupa
Komisyonu ve Avrupa
Parlamentosu’nun vatandaşlık satan ülkeler listesinden çıkarmayı başardık. Bizim yapamadığımız
ise yatırım amaçlı ikamet
sorunudur. Bu nedenle,
bu sorunu da çözmek için
önümüzdeki aylarda ilgili
önerileri sunmaya devam
edeceğiz” dedi.
Kırcaali Haber

lar, Bulgaristan’ımızda
onurlu ve şerefli bir hayat
sürsünler” dedi.
HÖH lideri, 1964, 1972,
1973, 1984 olaylarını ve
Ribnovo, Smolyan bölgesi, Barutin, Gotse Delchev
bölgesi, Kornitsa, Breznitsa, Lıjnitsa ve ardından
Kırcaali, Deliorman ve
tüm Bulgaristan’ın bu zulme karşı nasıl ayaklandığını anımsattı.
Karadayı, “Bu olaylar,
bölünmüş olduğumuz
için oldu. Öyle oldu,
çünkü bu süreçler Batı
Rodoplar’da yaşanırken
Doğu Rodoplar’da şöyle
denildi: “Oradakiler farklı.
Bize böyle bir şey olmayacak”. Ama kısa bir süre
sonra ne yazık ki Doğu
Rodoplar’da da aynısı
oldu. Rodoplar keder ve
acıda birleşti, sonra Deliorman ile de birleştik. Ezilen insan onuru ve haysiyetinde birleştik” dedi.
HÖH lideri, “Daha sonra
1985 yılında Dr. Ahmed
Doğan önderliğinde, ana
hedefi insanın adı, kimliği, vatandaşların şeref ve
haysiyeti adına silahsız
mücadele yürütmek olan
bir örgüt oluşturuldu”
diye anımsattı. Karadayı,
Bulgaristan’a demokrasiyi
getirmek için totaliter komünist rejimin çöküşünü
hızlandıran Mayıs Olaylarını ve demokrasi kahramanlarını dile getirdi.
HÖH lideri, “1989’da komünist rejimi devirdik ve
bir yıl sonra birliğimize

adını verdik. Adı Hak ve
Özgürlükler Hareketi’dir.
32 yıldır vatanımızda Dr.
Ahmed Doğan’ın Bulgaristan etnik modelinin ana
felsefesi olan intikamcılığa HAYIR, birliğe EVET
dedik. Siyaset yaptığımız
temel felsefemiz olan birlikteliğe EVET” diye vurguladı.
Karadayı, “Birliktelik
bizim için bir soyutlama
değildir. Birliktelik, farklı
etnik kimliğe sahip kişilerin bir arada olması ve
herkesin kendi kimliğini
savunması, gerekirse
ötekinin kendi kimliğini
savunmasına yardımcı
olunması demektir. Çünkü
bizim için farklılıklar sorun
değil zenginliktir” diye altını çizdi.
Ukrayna’daki savaş konusuna da değinen HÖH
lideri, “Komşularımız savaşta, kurbanlar var. Liderlerinin politikalarının
bedelini çok ağır ödüyorlar” dedi ve şöyle bir
çağrı yaptı: “Barış olsun,
Barutin’de, Rodoplar’da,
Bulgaristan’ımızda, bölgemizde, tüm dünyada barış
olsun. Bu bizim misyonumuz. Bu misyon adına birlik ve güçlü olacağız. Bir
önceki neslin bize birliği
verdiği gibi bizler de bu
gücü gelecek nesillere miras bırakacağız. Böylece
bugün ülkemizin onurlu ve
gururlu vatandaşlar olalım
ve vatanımızda şerefli bir
hayat sürelim”.
Kırcaali Haber

Asgari ücrete zam
Kabine toplantısında alınan karara göre, asgari
ücret 1 Nisan 2022'den itibaren 710 leva olacak.
Asgari ücret şimdiki tutarına göre %9,2 artıyor.
Asgari ücretin yeni miktarının belirlenmesinde
makroekonomik ortamın gerçek parametreleri ve
devlet bütçesinin olanakları dikkate alındı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Önerilen
yeni asgari ücret miktarı, çalışanlar arasında yok-

sulluğu ve gelir eşitsizliğini azaltmaya yardımcı
olacak. En düşük ücretlerin artışı, iş gücü piyasasındaki en düşük gelir gruplarının satın alma gücünü ve tüketimini artıracak, çalışan motivasyonunu
artıracak ve haksız rekabeti azaltacaktır” denildi.
1 Nisan 2022'den itibaren asgari ücretin saatlik
ücretine de zam yapılacak. Asgari saatlik ücret
4.29 leva olacak.
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Dr. Müh. Azis: Belediyelere elektrik desteği
vermek için 110 milyon levaya ihtiyaç var
BTV’nin “Litse v litse”
(Yüz Yüze) programına konuk olan Hak ve
Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Genel Başkan
Yardımcısı ve Kırcaali Belediye Başkanı
Dr. Müh. Hasan Azis,
“Kırcaali'de sekiz çocuğu ile birlikte dört Ukraynalı aile bulunuyor.
Mülteciler yerel bir kiliseye bağlı bir misafirhanede barınıyor” diye
kaydetti.
Kırcaali Belediye Başkanı, yasalara göre
sığınma hakkı verme
hakkına sahip kurumun
Başbakanlık olduğunu
hatırlattı.
Aynı zamanda Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği (NSORB)
Başkan Yardımcısı da
olan HÖH Başkan Yar-

Kırcaali İş Geliştirme
Mer kezi salonunda
21.03.2022 tarihinde
sosyo-ekonomik analiz sonuçlarının, taslak
strateji çerçevenin ve
2021-2027 dönemi için
Kırcaali Belediyesi Entegre Kalkınma Planı
Taslağı çerçevesinde
Kırcaali Belediyesinin
öncelikli etki alanlarına
ilişkin önerilerin tartışıldığı halka açık bir toplantı yapıldı. Etkinliğin
büyük ilgi gördüğü, bu
tür halka açık tartışma
toplantılarında sık sık
görülmeyen yoğun katılımdan belli oldu.
Tartışmalarda Kırcaali Belediye Başkanı Dr.
Müh. Hasan Azis, Belediye Meclisi Başkanı
Hüseyin Ahmet, Belediye Sekreteri Sebahattin
Riza yer aldı. Etkinliğin
sunuculuğunu ise Belediye Proje Yönetim Dairesi Başkanı Nadejda
Tsvetkova yaptı.
Sofya Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversitesinde öğretim görevlisi Prof. Dr. Nikolay
Şterev başkanlığındaki
bir danışmanlık ekibi
tarafından hazırlanan
Kırcaali Belediyesi Entegre Kalkınma Planı
Taslağı Prof. Şterev
tarafından katılımcılara
tanıtıldı. Bilim insanı, bu
toplantının, ilgili tarafları Kırcaali Belediyesinin Entegre Kalkınma
Planı’na dahil edilmek

dımcısı, “Belediyeler
olarak bizi bunu yapmaya zorlayacak bir
yasal düzenleme yok.
72 belediye kendi binalarını sağlama imkanına

sahiptir. 42 belediyenin
ise bunun için kendi binaları bulunmamakta.
Ancak yapılan organizelere destek olabilirler.
Mültecilerin barınma

masrafları belediye bütçesinden karşılanıyor”
diye sözlerine ekledi.
Dr. Müh. Azis’in ifadesine göre, 2021'de
siyasi bir çalkantı için-

deydik. Ülkemizde hala
yüksek elektrik fiyatları
için telafi edici bir önlem
alınmadığını kaydetti.
Kırcaali Belediye Başkanı, “İnşaat malzemeleri için net bir endeksleme mekanizmamız
yok - fiyatlarda artış
var. Avrupa Birliği (AB)
fonları tarafından desteklenen projelere başlamaya hazır değiliz.
Ulusal Toparlanma ve
Sürdürebilirlik Planı’nda
gecikmeden dolayı yerel yetkililer olarak hibe
sözleşmelerine ilişkin
tutarın %13'ünü avans
olarak alma imkanını
kaçırdık. Yerel yönetimler bundan zarar gördü”
dedi.
Dr. Müh. Azis, Ekim
2021'den H a zi ran
2022’ye kadar beledi-

2021-2027 dönemi için Kırcaali Belediyesi
Entegre Kalkınma Planı Taslağı tartışıldı
üzere önerilerini ortaya
koymaya teşvik edecek
ilk toplantı olduğunu
belirtti.
Belge, ilçenin önceki

vizyonu içeriyor.
Prof. Şterev, elverişli
iklim ve coğrafi koşullar, ekonomik potansiyel, sanayi bölgelerinin

Kalkınma Planı Taslağı
çerçevesinde Kırcaali
Belediyesinin 4 öncelikli etki alanını tanıttı. Bunlar ekonomik,

dönemdeki gelişiminin
sosyo - ekonomik bir
analizini, bu temelde
hazırlanan geliştirme
potansiyellerinin güçlü
ve zayıf yönlerini tespit eden swot analizini,
kalkınma için amaç ve
önceliklerin ana hatlarını çizen stratejik çerçeveyi ve bunlarla bağlantılı olarak öncelikli
etki alanlarının belirlenmesini ve 2021-2027
dönemi için Kırcaali ilçesinin gelişimine dair

varlığı, gençlerin ikili
meslek eğitimi, çeşitli
ve farklı gruplara ulaşan sosyal hizmetler,
turizmin gelişmesi için
ön koşul olan birçok
kültürel kurumun varlığı, çeşitli çevre projelerinin uygulanması için
koşullar yaratacak yeşil
anlaşma planı vb. dahil
olmak üzere swot analizde tespit edilen güçlü
yönleri özetledi.
Prof. Şterev, Kırcaali Belediyesi Entegre

kentsel, rekreasyon ve
turizm alanı, modern
tarım ve hayvancılık
alanı, yüksek teknolojiye dayalı işler, balıkçılık
ve su ürünleri geliştirme alanı içeren banliyö
alanlarıdır.
İlçenin önümüzdeki
yıllardaki gelişimine
dair vizyonunu, “Hoşgörünün Yeşil Başkenti: Kırcaali İlçesi–
Kırcaali’nin Geçmişi,
Bugünü ve Geleceği
İçin El Ele!” şeklin-

de formüle eden bilim insanı, “Kırcaali
Bulgaristan'ın yeşil başkenti olabilir” dedi. Prof.
Şterev, belediyenin doğal, kültürel ve tarihi
mirasın korunmasıyla
yüksek teknolojili (yeşil
ve sürdürülebilir) ekonomi ve turizmin geliştirilmesini kullanarak
bir istikrar merkezi ve
temiz ve yeşil doğaya
odaklanarak sakinleri
için daha sürdürülebilir,
daha iyi bir yaşam ortamı yaratan sürdürülebilir ve dengeli ekonomik
/ endüstriyel ve tarım /
büyüme merkezi olarak
yerini sağlamlaştırması
gerektiğini düşünüyor.
2021-2027 dönemi
için Kırcaali Belediyesi
Entegre Kalkınma Planı Taslağı’nın tartışıldığı
toplantının katılımcıları
tarafından öneriler yapıldı. Bunların arasında
kentsel çevrenin, oyun
alanlarının iyileştirilmesi ve iyi durumda tutulması, Huzurevi’nin
faaliyetlerinin desteklenmesi, gönüllüleri
eğitmek için çocuk yaz
akademileri kurulması, heyelan alanlarında
heyelanları önleyici faaliyetler ve daha fazlası
bulunuyor.
Kırcaali Belediye Baş-

yelere elektrik desteği
vermek için 110 milyon
levaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Kırcaali Belediye Başkanı, “Günlük bazda
yaklaşık 367 000 leva
kaybedec eğiz. Asıl
soru bu para kimin cebinden çıkacak. Tabii ki
bu zararlar, yerel yönetimler tarafından karşılanacak, yani halkın
cebinden çıkacak. Yol
yapılmayacak, tamirat
yapılmayacak, sosyal
hizmetler olmayacak”
diye sözlerine ekledi.
Dr. Müh. Azis, “Hükümetin çalışmaları
olumlu olarak değerlendirilemez. Kendimize
sorduğumuz soruların
cevabı yok. Onlar, her
Bulgaristan vatandaşı
için geçerlidir” dedi.

kanı Dr. Müh. Hasan
Azis de Entegre Kalkınma Planı Taslağı’na
dahil edilmesi üzere
önerilerde bulundu.
Bundan önce Dr. Müh.
Azis, öğretmenler, belediye meclis grupları, hükümet yetkilileri,
işletme müdürleri vb.
paydaşlarla bir dizi toplantı yapacağını söyledi. Belediye başkanının
tekliflerinde bir gençlik
merkezinin oluşturulması, havalimanının
dahil edilmesi, yeşil
alanların iyileştirilmesi
ve arttırılması, yaşam
ortamının iyileştirilmesi
ve Vızrojdentsi (Köşdere) semtinde etki alanlarının genişletilmesi,
UNESCO’nun koruması altındaki bölgelerin
oluşturulması, bir teknoparkın inşası, küçük
yerleşim yerlerinde
sosyal hizmetlerin genişletilmesi, çocuklar
için yüksek teknoloji eğitim merkezleri,
elektrikli arabalar için
altyapı oluşturulması,
Kırcaali şehir merkezindeki balıkçıl kuşu kolonisinin bakımı ve diğer
başlıklar öne çıkıyor.
İlçenin gelişmesi için
vizyonun geliştirilmesini öneren Kırcaali Belediye Başkanı, kendi
vizyonunu şu şekilde
formüle etti: Kırcaali Çocukların Arkadaşı!
Kırcaali Haber
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Cumhurbaşkanı Rumen
Radev Sofya'da İftar Verdi
1. sayfadan devam

görü kültürü oluşturmuştur. Bugünlerde de halkımız geçmiş kuşakların miras bıraktığı aynı yoldan
ilerliyor. Yurttaşlarımız
bunu günümüzde de zorlu bir ekonomik ve sosyal
kriz ortamında kalplerini
ve evlerini Ukrayna’daki
savaştan kurtuluş arayan
insanlara açıyorlar.”
Ukrayna topraklarını ateşe veren saldırganlığı ve
kardeşin kardeşini öldürdüğü savaşı da kınayan
Radev, bu savaşa bir an
önce son verilmesi çağrısında bulundu.
- "İslam,insanoğlunun
gelişimine katkı sağlayan bir medeniyet modelidir"
Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü
Mustafa Aliş Haci, “İslam,
kendi yüksek ahlaklı değer sistemi ile insanoğ-

ğini söyledi.
Ramazan’da yoksul ve
zayıf düşen kişilerin unutulmaması gerektiğini belirten Haci, “Kutsal ramazan ayı insanlar arasındaki sosyal dayanışmanın
bir ifadesidir. Pandemi ve
savaşların yarattığı sıkıntıların olduğu bir ortamda
bulunuyoruz. Allah’a dualarımız bu zorluklar bir
an önce son bulması ve
huzura kavuşmamız içindir. Dualarımız barış ve
karşılıklı anlayış içindir.”

diye konuştu.
Cumhurbaşkanı
Radev’in ev sahipliğindeki iftara Cumhurbaşkanı
Yardımcısı İliyana Yotova,
Müslümanların ve diğer
dinlerin ruhani liderleri, basın, sanat ve kültür
çevreleri temsilcileri ile
Sofya’da görevli büyükelçiler de katıldı.
Cumhurbaşkanı Radev,
ramazanın ilk gününde
iftar verme geleneğine
Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıl ara vermişti.

Başbakan Kiril Petkov, Müslümanların
Mübarek Ramazan Ayının Tebrik Etti
lunun gelişimine katkı
sağlayan bir medeniyet
modelidir.” dedi.
Haci, Cumhurbaşkanı
Radev’in etnik ve dini ayrım yapmadan tüm Bul-

garistan vatandaşların
cumhurbaşkanı olduğunu gösterdiğini söyledi.
“Cumhurbaşkanlığının ev
sahipliğindeki iftar sofrası
milletimizin birlik ve daya-

nışmasını temsil ediyor.”
diyen Haci, bir bereket ayı
olarak ramazanın Müslümanları bir araya getirip
Allah’ın rızası için onları
iyilik yapmaya davet etti-

Casusluk yaptığı öne
sürülen diplomata,
Bulgaristan'ı terk etmesi
için 72 saat süre verildi.
Bulgaristan ile Rusya

arasında soğuk olan ilişkiler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin, Ukrayna'ya açtığı
savaş sonrası daha da
gerginleşmişti.
Bulgaristan Özel Soruşturma Savcılığı, dün,
Rusya lehine casusluk
yaptıkları iddiasıyla 3
kamu görevlisi hakkında
inceleme başlatmıştı.
Bulgaristan Dışişleri
Bakanlığı, geçen ay, "ülkede casusluk yaptıkları"
gerekçesiyle toplam 12
Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır
dışı etmişti.

Başbakan Kiril Petkov, yayınladığı bir mesaj ile Müslümanları mübarek Ramazan ayı vesilesiyle tebrik etti.
Başbakan mesajında, “Sağlık, esenlik ve barış dolu,
sevgi ve saygı dolu günler diliyorum. Rahmet ve mağfiret ayı, rahmet ve merhamet ayıdır. İyiliği, tövbeyi,
uyumu ve bilgeliği öğreten bu ay size hayatın zorlukları

Bulgaristan, bir Rus diplomatı
daha "istenmeyen kişi" ilan etti
Bulgaristan Dışişleri
Bakanlığı, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde Birinci
Sekreter düzeyinde görev
yapan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Dışişleri Bakanlığından
yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu
Büyükelçiliğine verilen
notada, adı açıklanmayan diplomatın Diplomatik
İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı
faaliyetlerde bulunduğu
kaydedildi.
Bulgaristan Cumhuriyet
Başsavcılığı da Devlet
Milli Güvenlik Ajansının
(DANS) faaliyetlerini ta-

kip ettiği Rus diplomatın,
Bulgaristan ile ilgili "ülkenin milli güvenliğini ilgilendiren gizli bilgiler topladığını" tespit ettiğini bildirdi.

Taybe Hüseyin, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş
Şampiyonasında Taybe
Hüseyin, 62 kg kategori
finalinde Alman Louisa
Niemes'i 7-0 yenerek
Bulgaristan'ın ilk altın
madalyasını kazandı.
Böylece, Taybe Hüseyin, Olimpiyat Oyunlarından bronz da dahil
olmak üzere büyük turnuvalarda 11 madalyanın, üç Avrupa ve bir
dünya şampiyonluğuna
sahip.

Taybe, 62 kg'a kadar
kategoride Avrupa'da
tartışmasız 1 numara ve Macaristan'daki
şampiyonaya katılan
herhangi bir katılımcı
için en güçlü seriyi yaptı. Finale giden yolda
tek puan kaybetmeyen
Bulgaristanlı sporcu,
yarı final mücadelesinin sadece 40 saniye
sürmesiyle turnuvayı
26:0 teknik puanla tamamladı.
Kırcaali Haber

ve imtihanlarında güç versin” dedi.
Başbakan bu mübarek ayın, hayattaki en değerli
hediyelerin sevdiklerinizle paylaşılan anlar, uzatılan
dost eller, empati ve karşılıklı güven jestleri olduğunu
hatırlatıyor.

Çorlu Belediyesi heyeti, Kırcaali’de iş
dünyasının temsilcileriyle görüştüler

Kırcaali Belediyesi ile Türkiye’nin Çorlu Belediyesi
arasında Kardeş Şehir Protokolü ve Elektronik İdari Hizmetlerin Sunumu Konusunda İş Birliği Anlaşması imzalanması üzere Kırcaali’yi resmi ziyarette bulunan Çorlu
Belediyesi heyeti Kırcaali Ticaret ve Sanayi Odası'nı
( T P P) z i yaret et t i.
To p l a n t ı da Kırcaali
Belediye
Başkanı Dr.
Müh. Hasan Azis ve
Çorlu Beled i ye B a ş kanı Ahmet
Sarıkurt da
hazır bulundular. Konuklar, TPP Yönetim Kurulu Başkanı Nasko
Nastev, Yönetim Kurulu üyeleri Ramadan Yaşarov ve
Cevdet Adem tarafından karşılandı.
Yapılan toplantıda iki kardeş şehirdeki işveren örgütlerinin temsilcileri arasında temas ve iş birliği imkanları
tartışıldı. Belediyelerin de yardımıyla Kırcaali ve Çorlu'daki ticaret ve sanayi odaları arasında her iki ülkedeki işletmelere fayda sağlayabilecek belirli ortaklık
seçeneklerini görüşmek üzere ikili bir toplantı düzenlenmesi önerildi.
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Başbakan Yardımcısı Vasilev: Rusya’nın gazı
kesmesi halinde uygulanacak bir planımız var
Başbakan Yardımcısı
ve Maliye Bakanı Asen
Vasilev, Capital Gazetesi
tarafından düzenlenen İş
Dünyası ve Hükümet Yıllık
Buluşması’nda yayınlanan
bir röportajında, “Hükümet, Rusya'nın Ukrayna'yı
işgali başlamadan önce
Rusya’dan gelen enerji
arzının tamamen askıya
alınmasıyla başa çıkmak
için bir strateji geliştirdi”
diye kaydetti.
Enerji Bakanı Aleksandır
Nikolov, toplantıda yaptığı
konuşmada, “Doğal gaz
tedarikine yönelik öngörülen farklı senaryolar
için özel bir plan hazırlandı. Bulgaristan'da tüketim
miktarının ne kadar olduğu ve tüketim yapısının ne
olduğu belli” diye işaret
etti.
Bulgaristan'ın Gazprom
Export Şirketi ile yıl sonuna kadar halen geçerli
bir sözleşmesi olduğuna dikkat çeken Bakan,
“Sözleşme ihlali yok. Bu
nedenle, Bulgaristan'ın
Azerbaycan’dan doğal
gaz tedarikine ilişkin
mevcut sözleşmeden
tam olarak yararlanmaya

çalışması dışında bu yıl
doğal gaz miktarlarının
toplam karışımında ciddi
bir değişiklik olmayacak”
dedi.
Bakanın ifadesine
göre, iyi haber şu ki
Bulgaristan’ın birçok alternatif güzergahı kullanma
fırsatına sahip olduğu iyi
bir coğrafi konumu bulunuyor. Bundan başka
altyapı şu anda sıvılaştırılmış doğal gaz tedariki
de dahil olmak üzere tüm
komşu ülkelerle ciddi anlamda boru hattı bağlantıları kurulmasına imkan
veriyor.
Nikolov, “Türkiye ve

Yunanistan’dan da dahil
olmak üzere sıvılaştırılmış gaz alma fırsatımız
var” diye belirtti.
Bakan, bununla birlikte
kötü haberin şu anda arzın özellikleri ve önemli
düzeydeki nakliye maliyetleri nedeniyle belirli
ekonomik etkileri olduğu
için daha büyük ölçekte
böyle bir karar vermenin
zor olduğunu da sözlerine
ekledi.
Savaşın sona erdirilme
zamanına ve tarzına ve
Avrupa Birliği’nin (AB) ortak politikasına bağlı olarak AB’nin tüm üye devletleri için doğal gaz sipariş

edilmesine ilişkin
sözleşme seçe neklerinin tartışılmasından dolayı
hanelerin ve yerel
işletmelerin giderler inin optimize
edilmesine yönelik
ek mekanizmalara
dair tüm olasılıklar
tartışılacak.
Bulgar istan'ın
AB'nin Rusya’dan
gaz arzını yıl sonuna kadar üçte iki
oranında azaltma
niyetlerine nasıl
yanıt vereceği sorusuna
Nikolov, Azerbaycan ile
yapılan anlaşmanın ülkemizin doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 30'unu
karşılamasını sağladığını
söyledi.
Sıvılaştırılmış gaz tedariki ile ilgili olarak Enerji
Bakanı, Amerika Birleşik
Devletleri'nde katıldığı
toplantıların bir kısmının
bu perspektifte olduğunu
belirtti. Nikolov, bu yöndeki ticaret görüşmelerinin
başlamasının beklendiğini
söyledi.
Bulgaristan'ın Çiren’deki yeraltı gaz depolama

tesisinin imkanlarının
kullanılabileceğini de
sözlerine ekleyen Bakan,
“Doğal gaz tedarikinde
somut alternatifler vardır.
Bu yönde yapılan pek çok
görüşme sürdürülüyor.
Onlar, gelecekte ve hatta 2023'ten itibaren olası
tüm senaryoları kapsıyor”
diye belirtti.

Nikolov, “Şimdilik Yunanistan-Bulgaristan doğal
gaz boru hattı bağlantısının işletmeye alınmasında herhangi bir gecikme
belirtisi yok. Önümüzdeki
ısıtma sezonu için doğal
gaz bağlantısı mutlaka
aktif olarak kullanılacaktır” diye kanaat getirdi.
Kırcaali Haber

Başmüftülük, 44 yetim
çocuğu daha destekleyecek

Bulgaristan Müslümanları Diyanet Başmüftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek İslam Şurası
Sosyal Hizmetler Komisyonu son toplantısında yetim
çocuklara yönelik 44 yardım başvurusunu daha onayladı.
Bu kararla Ulusal Yetimler Haftası Kampanyası’nda
elde edilen gelirlerle desteklenen yetim çocuk sayısı
428’e ulaştı.
Komisyon, Ramazan ayında tüm çocukları sevindirmeye karar verdi. Onlara nisan ayında aylık 50 leva
yardım verilecek.
Başmüftülük kurumu mübarek Ramazan ayı boyunca yine temel gıda maddeleri içeren kumanya paketleri
dağıtacak.
Açıklamada, “Bu girişime destek olmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen herkesi "İhtiyaç Sahiplerine
Umut Ol!” başlığı altında düzenlenen yardım kampanyasına katılmaya davet ediyoruz” denildi.
Bu amaçla Bölge Müftülüklerinin kasalarına bağış
ödemesi yapılabilir. Bir gıda paketinin fiyatı en az 40
leva, iftar bağışı miktarı kişi başı minimum 8 leva'dır.
Allah yardımlarından dolayı herkesten razı olsun!

AB Başsavcısı Kövesi: AB kaynaklarıyla ilgili
Bulgaristan'dan rekor sayıda şikâyet aldık Dolno Prahovo’da
Bulgaristan'ı ziyarette
bulunan Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığı
Başsavcısı Laura Kövesi, Başbakan Kiril Petkov ile görüşmesinin
ardından düzenlenen
ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada,
“120'den fazla olayı soruşturmaya başladık. Bu
haftanın sonunda veya
önümüzdeki haftanın başında yıllık raporu yayınlayacağız. Bulgaristan'da
kamu mal ve hizmet
alımlarıyla ilgili AB kaynaklarıyla ilgili dolandırıcılık olayları, tarım,
inşaat, Covid-19 salgını
sonrası kurtarma fonları
alanındaki suiistimallerle
ilgili bilgiler aldık. Araştırdığımız ve Bulgaristan
vatandaşlarından ihbar
ve şikâyetler aldığımız
başlıca suçlar bunlardır”
diye açıkladı.
Kövesi, “Yolsuzlukla
mücadele konusundaki kararlılığı, liderliği ve
yolsuzlukla mücadeleye dair net vizyonu için
Başbakan Kiril Petkov'a
teşekkür ediyorum. Aynı
öncelikleri paylaşıyoruz

patates ekimi başladı
"Dışarısı sıcak ve bahçelere ana tür sebzelerin ekimini yapmanın zamanı geldi”. Ardino (Eğridere) ilçesine bağlı Dolno Prahovo (Amatlar) köyünden 66 yaşındaki Sevdiye Halil bizi bu sözlerle karşıladı. O, Dolno
Prahovo'nun merkezindeki evinin yanında bulunan
tarlasına patates ekmeye başladı.
Sevdiye Halil, “Her yıl mart ayında havaların ısındığı
ve toprağın nemli olduğu zamanlarda bahçelerimize
patates, soğan ve sarımsak ekmeye başlarız. Komşularım Habibe ve Muradiye'nin bana yardıma gelmesine

ve aynı dili konuşuyoruz. Dolandırıcılık tespit
edilmezse, soruşturma
da yapılmayacaktır. Bu
başlangıç noktasıdır”
diye vurguladı.
AB Başsavcısı, “Dolandırıcılık şüphesini bildirmek için birkaç kanal
vardır. Bakanlar Kurulu,
AB Savcılığı ile bir temas
noktası olacak ve bu, en
üst düzeyde güçlü bir
kararlılığın açık bir işaretidir. Çok sayıda ihlal

şikâyeti aldık, şimdi Bulgar makamlarının bizimle çok karmaşık davalar
üzerinde çalışmaya başlamasının zamanı geldi,
bu yüzden buradayız.
Bulgar makamlarının Avrupa Savcılığına sinyal
göndermesi önemlidir”
diye sözlerine ekledi.
Kövesi, Bulgaristan'dan
rekor sayıda şikâyet aldıklarını belirtti.
Başbakan Petkov, “Çok
yapıcı bir atmosferde

ve birlikte çalışma ve
Bulgaristan'ın AB kaynaklarıyla ilgili ihlal, yolsuzluk ve diğer suçların
işlendiği bir yer olmadığını gösterme arzusu
içerisinde gerçekleşen
kapsamlı görüşme için
Sayın Kövesi’ye teşekkür ediyorum” diye ifade
etti.
Petkov, “2017'den sonra AB kaynaklarıyla ilgili
tüm suçlar soruşturulabilir” diye vurguladı.

sevindim. Köyümüzde hala komşuluk var. Tabii ki, iyi
bir hasat elde etmek için patateslerin sürekli bakıma
ihtiyacı var. Tohumlar ekimden 15-20 gün sonra gün
yüzüne çıkacaklar” dedi.
Onun ifadesine göre, yörede yetiştirilen patates, meyve ve sebzeler çok lezzetli. Yaz aylarında
Türkiye'den oğulları, kızları ve torunları kendisini ziyarete gelir.
Sevdiye Halil, “Çocuklarım ve torunlarım, kendi yetiştirdiğimiz patatesleri, domatesleri, kirazları, armutları
çok seviyorlar” diye ifade etti.
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Bulgaristan Türkleri, Trakya Üniversitesi’nde Bir Araya Geldi
Trakya Üniversitesi ve Bulgaristan Türkleri Öğrenci topluluğu
organizasyonu ile Edirne Valiliği
ve Kırcaali Belediyesi destekleriyle ‘Bulgaristan Türkleri gecesi’ düzenlendi.
Balkan Kongre Merkezi’nde
düzenlenen geceye, Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, İl
Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, Belediye Meclis
Başkanı Hüseyin Ahmet, Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ile çok sayıda öğrenci ve
vatandaş katıldı.
Saygı duruşu, iki ülke milli
marşlarının okunması ve Trakya Üniversitesi tanıtım filminin
izlenmesi ile başlayan etkinlikte bir açılış konuşması yapan
Trakya Üniversitesi Bulgaristan Türkleri Öğrenci Topluluğu
Başkanı Beytullah Eminefendi,
ilk defa böyle bir gece düzenlediklerini ifade ederek, “Bulgaristan ile Türkiye arasındaki kültür
elçiliğini kendimize bir görev bilerek tarihimizi ve kültürümüzü
yansıtacak etkinliklerle sizlerle
olacağız” dedi.

Trakya Üniversitesinde Bulgaristan Türkleri ve öğrencilerle
bir arada olmaktan büyük bir
mutluluk duyduğunu ifade eden
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, “Kırcaali pek çok medeniyetin barış içerisinde yaşadığı önemli bir yer ve bununla

gurur duyuyoruz. İmam ve papazın bir arada yaşadığı huzurlu ve hoşgörünün hakim olduğu
bir yer. Sevgili gençler, bugünün ve yarının tarihini yazacak
kişiler sizlersiniz. Bulgaristan’ın
sizlere ihtiyacı var. Biz sizleri
Bulgaristan’a bekliyoruz. Sizler

Esenyurt Belediye Başkanı, Çernooçene’den
futbol yeteneği Baki Ahmet’e plaket takdim etti

İstanbul Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Bozkurt, özel
bir törenle çeşitli yarışmalarda
ilçenin adını yücelten başarılı
sporculara birer takdir belgesi ve üstün başarı göstermelerinden dolayı plaket takdim
etti. Onların arasında, Başakşehir takımının U13 kategorisinde oynayan ve İstanbul
metropolünün en büyük ilçesi olan Esenyurt'ta yaşayan

Çernooçene’den (Yenipazar)
13 yaşındaki futbol yeteneği
Baki Ahmet de vardı.
Ödül töreninde Baki’nin babası Çernooçene’den iş insanı
Sezay Ahmet de hazır bulundu.
Girişimin amacının genç sporcuları teşvik etmek, onlara ve
antrenörlerine çabaları için gerekli saygıyı göstermek ve takdir etmek olduğunu açıklayan
Sezay Ahmet, “Onların ara-

sında oğlumun da
olmasından dolayı
çok gururluyum”
diye ifade etti.
B ak i A hm et ,
6 yaşından beri
f utbol oynuyor.
Futbol eğitimine
CSKA 1948 Futbol Akademisi'nde
ve
Kırcaali Futbol Kulübü
A kadem i s i ’n de
başlayan genç yetenek, çok sayıda
takım halinde ve
bireysel ödüller
kazandı.
Başakşehir’in
teknik direktörleri
Baki’yi 2021 yazında Zlatograd (Darıdere) Kupası Turnuvası’nda fark ettiler ve
onun hakkında olumlu bir rapor hazırlayarak İstanbul'daki
provalara davet ettiler. Transferi, babası Sezay Ahmet’in
de desteğiyle yapıldı. Baki’nin
favori takımı Galatasaray, favori oyuncusu ise Kevin De
Bruyne’dir.
Kırcaali Haber

de varsanız hadi beraber çalışalım” diye konuştu.
Türkiye sınırları dışında Türk
olma sorumluluğunun en iyi şekilde hissetmek gerektiğini ifade
eden Azis “Bulgaristan Türkleri olarak bu konuda iddialıyız.
Bulgaristan’ın ve Balkanların
tarihine dönüp bakarsak her
alanda başarılı Türkleri görebilirsiniz” ifadelerini kulandı.
Kırcaali Belediyesi olarak
Trakya Üniversitesinin her alanda desteklerini yanlarında hissettiklerini ve önemli projelerde
iş birliklerine imza attıklarını ve
atmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Hasan Azis,
Bulgaristanlı öğrencilere ve Kırcaali halkına verdikleri destekten ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu ve Trakya Üniversitesine teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye’de en çok Balkanlı öğrencinin eğitim gördüğü
yükseköğretim kurumu olduklarını kaydederek, “79 ülkeden
5200 uluslararası öğrencimizin,
1200’ü Bulgaristan’dan. Eğitimde, sağlıkta, hizmette, teknolojide, AR-GE’de bilgi birikimimizi
Balkanlarla, Bulgaristan ile pay-

laşmaya hazırız. Bu zamana
kadar büyük bütçeli ve geleceğimizi korumaya yönelik birçok
projeye imza attık. Yeni projeleri
de hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis ve beraberindeki Bulgaristan heyetini Trakya
Üniversitesinde ağırlamaktan
büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Erhan Tabakoğlu,
“Edirne’de yaşayan neredeyse
herkes bir Balkan göçmeni ailenin çocuğu. Bu yüzden Balkan
türküleriyle üzülüp eğlenen,
Balkanları içinde yaşayan en
güzel şehirlerden biri. Bu şehrin
üniversitesi olarak bizler de Balkanlar sevdası ile 500 yıl ortak
tarihi paylaştığımız Türklerin her
konuda yanlarında olma gayreti
içerisindeyiz. Trakya Üniversitesi yönünü Balkanlar’a çevirmiş,
Balkanlar’a hizmet etmeyi kendine görev edinmiş bir üniversite” diye konuştu.
Son dönemlerde yaşanan ve
hafızalarda tazeliğini koruyan
‘89 göçü’ ve Bulgaristan Türklerinin sesini tüm dünyaya duyuran, dünyanın gelmiş geçmiş
en büyük sporcularından Naim
Süleymanoğlu videoları ile devam eden gecede Trakya Üniversitesi Bulgaristan Türkleri
Topluluğu öğrencilerinin hazırladığı şiir ve sunumlara geçildi.
Topluluk öğrencilerinden Aleyna
Ardalı ‘Türk’ün Tuna Sevdası’ şiirini seslendirirken Aysun Mutlu
‘Sporcular-Kel Aliço, Koca Yusuf ve Halil Mutlu’ ve ‘Atatürk
Hikayesi’, Merlin Beyhan ‘Bulgaristan’daki Türk Şehirleri’
ve Esra Mustafa ‘Marteniçka’
sunumları ile geceye renk kattı. Akademi Rumeli ekibi halk
oyunları gösterisi ve Süheyla Solak konseri ile büyük bir
coşkunun yaşandığı gecede
‘Bulgaristan’dan hatıralar’ ve
‘Gel konuşalım projesi tanıtım
videosu’ katılımcılarla buluştu. Gece, Bulgaristan Türkleri
Öğrenci Topluluğu’nun tanıtım
videosu ve plaket takdim töreni
ile son buldu.
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