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Hocal ı  Kat l iamı , 
bölgede işlenen en 
acımasız uluslararası 
suçlardan biri!

Hocalı Katliamı Kurbanları 
İçin Sofya’da Mevlit Okutuldu

Bulgaristan Cumhuriyeti 
Müslümanlar Diyaneti Baş-
müftülüğünün desteği ve 
teşkilatçılığı ile Hocalı Kat-
liamı münasebetiyle Sofya 
Banyabaşı Camisinde şehit-
lerinin ruhuna mevlid-i şerif 
okutuldu.
Başmüftü Yardımcısı Ah-

med Hasanov ve Genel Sek-
reter Celal Faik'in de hazır 
bulunduğu mevlüd-i şerifden 
sonra Hocalı Katliamı ile ilgili 
genel bilgi verildi ve şehitle-
rinin ruhuna dualar okundu.
Mevlid sonrası Başmüftülük 

tarafından baklava ikramında 

bulunuldu.
Hocalı’da neler oldu?
Bundan 27 yı l  önce, 

25/26 Şubat 1992 gecesi, 
Azerbaycan'ın Dağlık Kara-
bağ bölgesinde tek havaa-
lanına sahip güzel bir doğal 
kent olan Hocalı haince sal-
dırıya uğradı ve 106 kadın, 
63 çocuk ve 70 yaşlı dahil 
olmakla 613 kişi acımasızca 
öldürüldü, 487 kişi ise yara-
landı. 1275 kişi rehin alındı ve 
150 kişi hala kayıp. 8 aile ta-
mamen yok oldu, 130 çocuk 
bir ebeveynini, 25 çocuk ise 
her iki ebeveynini kaybetti, 

56 kişi aşırı zulümle öldürül-
dü. Bu masum insanlar, yal-
nızca Azerbaycanlı oldukları 
için Ermeni silahlı kuvvetleri 
tarafından vahşice öldürüldü.
Bütün zorluklara rağmen, 

7.000 kişilik kentin yaklaşık 
3.000 nüfusunun Hocalı’da 
olduğu soğuk kış gece-
sinde Ermeni silahlı kuv-
vetlerinin 10 tank, 16 zırhlı 
araç, 9 piyade savaş aracı 
şehre saldırdı ve işgal etti. 
Hocalı'dan 16 kilometre 
uzakta, Azerbaycan'ın kont-
rolündeki en yakın yerleşim 
yeri olan Ağdama kaçmaya 

ve sığınak bulmaya çalışan 
Hocalının çaresiz sakinleri 
için bu gece bir kâbusa dönü-
şüyor. Ancak, ne yazık ki, tüm 
çabaları boşuna. Hocalı sa-

kinleri acımasız bir katliama 
maruz kaldı. Kaçan insanlar 
pusuya salındı ve Ermeni or-
dusunun ateşleri nedeniyle 

Meclis Başkanı Karayançeva, Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü

Bulgaristan Meclisi Başkanı Tsveta Karayançeva, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ile gö-
rüşme gerçekleştirdi.

Karayançeva, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıkla-
mada, ” Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy bana İstanbul'da 

"Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin restoras-
yon ve onarımını yapan ekibin yöneticisi Türk mimar Fikriye 
Bulunmaz adına kilisenin resmedildiği bir tablo hediye etti. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Prof. Dr. Mus-
tafa Sentop'a başarı dileklerimi gönderdim. Büyükelçi Ulusoy, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi'nin 
başkanlık görevini başarılı bir şekilde yerine getirmemi temenni 
etti” diye ifade etti. KH

-Hikâye-

EDEBİYAT SAYFASINDA
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       DİN VE TOPLUM

Umre İbadetinin 
Anlam Ve Önemi

Saymakla bitiremediği-
miz kadar çok nimetler 
bahşeden, Hassaten İma-
nın tadını tattıran Cenab-ı 
Hakk’a sonsuz şükürler 
olsun, O’nun Habibi, son 

Peygamberi Hz. Muham-
med Mustafa’ya, güzide 
ailesine ve kıymetli sa-
habesine salatü selamlar 
olsun. 

Muhterem Müslümanlar.
Hac ibadeti, İslam’ın beş 

temel esasından biridir, 
zengin olan Müslümanla-
rın ömründe bir kez Hac 
ibadetini yerine getirmesi 
farzdır. “Allah adına Hac 
ibadetinizi ve Umrenizi 
yapınız’’  ilahi fermanı 
can kulağı ile dinlemek 
ve Rahmanın davetine 
icabet etmemiz lazım gel-
mektedir (imkânı olanlar)

Hac ibadeti – Kurban 
bayramı günlerinde, Müs-
lümanların  ihram sınırı 
olan mikat bölgelerinde 
ihrama girmesi, ziyaret 
ve veda tavafları yapması 
, safa ile merve arasında 
say (yürüyüş) yapması, 
arefe günü Arafat’ta vak-
fe yapması (ibadet ve dua 
içerikli deruni duruş ser-
gilemesi), Müzdelife’ye 
akşam vaktinde ulaşma-
sı, şeytan taşlamak üze-
re taşlarını toplaması, 
şeytan taşlamasından 
ibarettir.

Umre ibadeti, duyufu’r 
Rahman’a misafir olmak, 
mübarek beldelerimizi 
hac mevsimi dışında ziya-
ret etmek manasına gelir. 
Yine ihrama, mikat bölge-
sinde ( Bulgaristan Müs-
lümanları için İstanbul 
Havaalanı) girilir, iki rekât 
ihram namazı kılınır. 1. 
rekâtta Fatiha sonrasın-
da Kafirun süresi okunur, 
2. rekâtta Fatiha ve ihlas 
süresi okunur, böylelikle 
namaz eda edilir.  Ar-
dından Allah’ım Umreye 
niyet ettim onu bana ko-
laylaştır ve benden kabul 
buyur diyerek dua edilir. 
Telbiyeler, tekbir ve sala-
vatlar getirilir.

Emret Allah’ım, ben 
kulun sana geliyorum, 
emret Allah’ım emrine 

amadeyim duası yapılır 
(Lebbeyk -telbiye) ihram 
esnasında, günlük hayatı-
mızda helal olan bazı du-
rumlar, yapılması yasağa 
dönüşür. Kokulu sabun 

veya şampuan kul-
lanmak, tırnak kes-
mek, bedenden kıl 
koparmak veya 
saç kesmek gibi, 
ihrama girmemiz 
ile makam, mevki, 
imkân ve otorite 
arkada bırakılır, 
adeta mahşerin 
provası yapılır, ih-
ramlar ki adeta ke-
fen gibi dikişsiz bir 
parça kumaş. Allah 
bizim dış görüşü-
müze ve malımıza 

değil, bizim kalbimizdeki 
İmana ve ibadetlerimize 
bakar hadis-i şerifi ya-
şanır ve denir ki ihrama 
girmeden helal olan bazı 
durumlar yasağa dönüş-
tü, hüküm koyan Allah’tır! 
Hayatımız boyunca O’nun 
helal dediğine yönelip isti-
fade edeceğiz, haram de-
diğine yaklaşmayacağız!

 İstanbul - Cidde ara-
sındaki 3 saatlik mesafe 
dualarla, yalvarış ve ya-
karışla mübarek beldele-
re tamamlanır. Cidde’den 
Mekke’ye otobüsle yol-
culuk yapılır mesafe 80 
km.’dir.  

Otel’e eşyalar bırakılır, 
aptestler tazelenir, yemek 
yenilir ve doğruca Allah’ın 
evi Kâbe’yi Muazzama’ya 
gidilir.

Kâbe etrafında, Haceru’l 
Esved’ten Başlayarak 7 
şavt (manevi dönüş – yü-
rüyüş), yani 1 tavaf yapılır. 
“Allah’ım sana inanarak, 
tevekkül ederek, kitabını 
doğrulayarak, peygam-
berimizin sünnetini ta-
kip ederek ve verdiğimiz 
sözü yerine getirerek 
sana geldik, Beytine ( evi-
ne - kabene)  geldik diye-
rek... rabenna duaları ve 
bildiğimiz dualar okunur.  
Her bir şavt esnasında 
Kâbe’ye daha çok yakla-
şır,  manevi haz alır, tarifi 
imkânsız bir mutluluk elde 
ederiz

Tavaf sonrasında, 2 
rekât Tavaf namazı kılınır. 
Dua ederek, kana kana 
zemzem içilir.  Ardından 
safa ile merve arasında 
say yapılır. Adeta Hacer 
annemiz gibi. Binlerce 
yıl evvel İbrahim pey-
gamber, eşi Hacer’i ve 
İsmail’i, hayat belirtileri ol-
mayan Kâbe’nin etrafına 
bırakmış, Allah’a emanet 
ederek oradan ayrılmıştı. 
İbrahim Ailesi Ne büyük 
teslimiyet göstermişlerdir!

Bu teslimiyetin netice-

sinde olsa gerek, Rabbim 
mübarek su, zemzemi 
ihsan etmiş. Zemzem ile 
ilgili Sevgili Peygamberi-
miz (s.a.s)  de  “ Ne niyet-
le içilirse, duaların kabul 
edilmesine vesile olur” 
buyurmuşlardır.

 Umreci hacı kardeşimiz 
bu ibadetlerini tamam-
ladıktan sonra, Oteline 
gider, bayanlar saçların-
dan bir tutam keserler, 
erkekler saçlarını kökün-
den kesebilir veya da bir 
tutam keser, banyo yapar 
ihramdan çıkarlar. Böyle-
likle umrelerini tamamla-
mış olurlar. 

Mekke’ye 5 km. mesa-
fede bulunan, Aişe an-
nemiz Camisinde ihrama 
girerek,  ebeveynimiz, 
çocuklarımız ve de se-
venlerimiz için umre ya-
pabiliriz.  İhrama girip, 
yukarıda bahsettiğimiz 
gibi tavaf yapılacak, na-
mazı kılınacak, zemzem 
içilecek, Say yapılıp umre 
ibadeti tamamlanacak. 

Kâbe’de kılınan iki rekât 
namazın fazilet ve seva-
bı, başka camilerde kılı-
nanlardan yüz bin rekât 
daha hayırlı ve faziletlidir. 
(Hadis-i Şerif)

Yıl lardır kılınmayan 
n a m a z l a r ı n ,  b o r c u 
Kâbe’deki namazların 
fazileti ile tamamlanmaz. 
Beş vakit namaz her 
bir Müslümana farzdır 
(Allah’ın kesin emridir). 
Kâbe’de namaz kılmak 
suretiyle ise sevap ve 
mükâfatlarımız arttırılır, 
Allah katında manevi de-
recemiz ve takvamızın 
yükselmesi arzulanır.  
Kabe  etrafında tavaf-
lar yapmak,  müşahede 
ederek  dualar etmek, , 
Kur’an okumak ve namaz 
kılmak...Umreci, Hacı 
kardeşlerimizin   gönlünü  
huzur ve esenlikle dolma-
sını sağlar..

 Adeta saatler durur,  
dertler gider, manen asr-ı 
saadete ( Peygamberimi-
zin dönemine ) yolculuk 
yapılır, dünyanın fani (ge-
çici), ahiretin baki oluşu 
tefekkür edilir (derin derin 
düşünülür) ve Cennet ve 
Cemalüllah arzulanır.

Siz duyarlı ve güzel in-
sanlara mübarek beldele-
rimizde dualar eden 

 
Beyhan MEHMED
Kırcaali Müf tüsü ve 

Başmüftülük Umre Prog-
ramı Kafile Başkanı 

Mekke’deki ziyaret 
yerleri ile ilgili malu-
matlar gelecek sayıda 
paylaşılacaktır.

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

HÖH partisi, AP seçimlerine 
tek başına katılacak

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) partisi 
Merkez Karar Kurulu top-
lantısından sonra basın 
mensuplarına brifing ve-
ren HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı, “HÖH, 
popülist yönetime karşı 
çıkarak bu yönetimi ba-
şarısız bir yönetim olarak 
tanımlıyor. Siyasi bir kriz 
içindeyiz” diye kaydetti. 
Reform yapılmadığını ve 
sorumluluk alınmadığına 
dikkat çeken Karadayı, 
HÖH partisi tarafından 
önerilen seçim kuralları-
nın GERP partisi için bir 
sınav olduğunu ve GERB 
partisinin bu sınavı kaza-
namadığını söyledi.
Karadayı, HÖH partisi-

nin erken seçimle tehdit 
etmediğini ve zaten buna 
gerek olmadığını vurgu-
ladı.
HÖH partisinin bir parti-

nin iktidarda kalmaya de-
vam etmesinden endişe 
duyuyor. Karadayı,”Erken 
Parlamento seçimleri bir 
sorumluluk üstlenmektir, 
yönetim de sorumluluk-
tur, yönetim vizyonu ge-
reklidir” dedi.
HÖH Merkez Karar 

Kurulu toplantısında 
HÖH partisinin Avrupa 

Birliği (AB) Parlamen-
tosu seçim hazırlıkları 
ele alındığı anlaşıldı. 
Karadayı,”HÖH partisi, 
AP Parlamentosu se-
çimlerine tek başına ka-
tılacak” diye açıkladı.
HÖH Merkez Seçim 

Kurulu oluşturuldu ve AP 
milletvekilliği için adaylık 
kriterleri belirlendi. Aday-

ların AB’nin yürüttüğü 
politikalar hakkında de-
rinlemesine bilgi sahibi 
olması, iyi iletişim ve ekip 
çalışması becerilerine 
sahip olmalıdır. Ayrıca li-
beral görüşlü olmalıdırlar. 
AP’da kullanılan en az bir 
yabancı dil bilmelidir.
HÖH’ün demokratik 

değerleri savunduğunu 
kaydeden Karadayı, par-
tinin popülizme ve milli-
yetçiliğe karşı olduğunu 
belirtti. HÖH Genel Baş-

kanı, toplumun her çeşit 
nefrete karşı çıkması 
çağrısında bulundu. Ka-
radayı, HÖH’ün sorumlu-
luğun, geleceğe, ülkede 
duruma ve ortama yö-
nelik endişenin işaretini 
verdiğini belirtti.
HÖH partisi, herkesin 

insan haklarını savunma-
sı gerektiği mesajını ver-

di. Karadayı, Brüksel’de 
Avrupalı siyasetçi olup 
ülkede başka poli t i -
ka izleyen siyasetçileri 
eleştirdi. “Böyle bir çifte 
standart uygulanmasıy-
la ülkeyi nasıl geliştire-
ceğimizi bilemem” diye 
vurguladı. HÖH’ün AP 
seçimleri döneminde ön-
celik vereceği konular te-
miz gıda, temiz su, temiz 
hava, yeşil enerji ve yük-
sel teknolojiler olacak.
              Kırcaali Haber

Hocalı Katliamı Kurbanları 
İçin Sofya’da Mevlit Okutuldu
ya öldürüldü ya da ya-
kalandı. Birçok kadın 
ve çocuk donarak öldü. 
Azerbaycan'ın kontrol 
ettiği Aghdam kasaba-
sına yalnızca birkaç kişi 
ulaşabildi.
Hocalı’nın işgalinde iş-

lenen büyük insan hak-
ları ihlalleri “Memorial” 
İnsan Hakları Merkezi 
(Rusya) ve İnsan Hak-
ları İzleme Örgütü’nün 
(eski adıyla Helsinki 
Watch) bağımsız ra-
porları ile doğrulandı. 
Azerbaycan’ın, o sırada 
bilgi blokajından eziyet 
çekmesine ve küresel 
medyada geniş Ermeni 
yanlısı propagandaya 
maruz kalmasına bak-
mayarak, Hocalı Katlia-
mı yaygın olarak haber 
edildi. Ermeni eylem-
lerinin vahşiliği ve sivil 
Azerbaycanlılara karşı 
işlenen suçların ağırlı-
ğı, görmezden geline-

meyecek kadar büyük-
tü. Fransız gazetesi Le 
Monde, 14 Mart 1992 
tarihli sayısındaki acı-
masızlığı şöyle özetli-
yordu: “Aghdam'ı ziyaret 
eden yabancı gazeteci-

ler, Hocalı'da öldürülen 
insanlar arasında ka-
dınları ve çocukları, tır-
nakları çıkarılarak kafa 
derisi soyulmuş üç ce-
sedi gördüler. Bu Azer-
baycan propagandası 
değil, gerçekliktir”.
Hocalı Katliamı, silahlı 

çatışmalarda sivillerin 
korunmasının temel 
önemini hatırlatıyor. 

1. sayfadan devam Sivillerin korunmasının 
sağlanması, uluslara-
rası insancıl ve insan 
hakları hukukuna saygı 
gösterilmesini gerektirir 
ve çatışma durumların-
da uluslararası insancıl 

ve insan hakları huku-
kunun ihlal edilmesini 
önleme ve bunlara ce-
vap verme konusunda 
ciddi çabalar gerek-
t irmektedir. İnsanlık 
onuruna, haklarına ve 
özgürlüklerine adalet 
ve saygı olmadan uzun 
vadeli ve sürdürülebilir 
bir barış olamaz.
            Kırcaali Haber
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Anne YüreğiUykusuzluktan içi geç-
miş ve bej renkli, kenarla-
rı küçücük, sanki sıcaktan 
kurumuş kahverengi yap-
rak motifleriyle işlenmiş, 
incecik halının üzerinde 
uyuyakalmıştı. Dört haf-
tanın yorgunluğunu ta-
şıyordu zayıf bedeninde 
on yedi yaşındaki Hasret. 
Yine de sitemli tek bir ke-
lime çıkmamıştı ağzından; 

ne kendine, ne de ardı sı-
rası kesilmeyen akraba ve 
komşulara isyan etmişti 
bu an’a kadar. Etmeye-
cekti de...Zaten oldum 
olası, sürekli sitem eden, 
vır vır eden herkese çok 
sınırlenir, onlardan uzak 
durmaya çalışırdı. Kime, 
neden, niçin isyan ettik-
lerini anlamıyor, sürekli 
etrafa ve hayata kara göz-
lüklerle bakan o insanları 
sevmiyor, ısınamıyordu. 
Kendilerine zarar ver-
dikleri yetmiyormuş gibi, 
başkalarına da zarar ver-
mek istiyorlardı Hasret’e 
göre. Sanki diğer herkesi 
de karamsar edip, mutlu 
olacaklarmiş gibi. Oysa 
Hasret, daima pozitif dü-
şünen, her zaman her ola-
ya iyi tarafından bakan ve 
umut dolu, hayat dolu bir 
genç kızdı. Saat gecenin 
üçüydü aniden uyandığın-
da. Pencerenin çıkıntısına 
vuran yağmur damlaları-
nın sesine yenik düşmüş, 
uyumuştu belli ki. Küçük-
lüğünden beri o sese da-
yanamaz, hayallere dalar, 
illa ki uyuyuverirdi; tıpkı 
kedilerin sıcak sobaların 
yanına yatıp uyudukları 
gibi...Yorganın altındaki 
bedene dikkatlice baktı, 
kalp krizi geçiren annesi-
nin nefesini dinledi; rahat-
ladı. Yaşıyordu; nefes alı-
yordu. O da, yedi ay önce 
aniden vefat eden çok 
sevdiği babası gibi terk 
etmemişti onu. Ellerini 
semaya açtı ve bildiği tüm 
duaları okuyup, Tanri'ya 
şükretti, yine, yeniden...
Korkuyordu; yalnız kal-
maktan, annesiz de kal-
maktan çok korkuyordu. 
Yalnızlığı hiç sevmiyordu, 
çekemiyordu onun sinsi 
sessizliğini, onun siyahı 
andıran rengini de. Gözü 
önünde hiç kımıldamadan 
yatan, hayatta tanıdığı en 
iyi ve dürüst insan, en 
güzel kadın, en iyi dost 
ve en güvendiği arkadaşı 
vardı. Ailecek uzun uzun 
yaptıkları akşam yürüyüş-
lerini düşündü Hasret an-
nesine sevgiyle bakarak; 

bir de sabahlara kadar o 
tatlı ve tadına doyum ol-
mayan sohbetleri. Örnek 
bir aile olarak bilinirlerdi 
sakinliği, yeşilliği ve akas-
ya ağaçlarıyla ünlü küçük 
semtte. En eski sakinleri 
olduklarından olsa gerek, 
herkes tarafından tanı-
nan ve sevilen bir ailey-
di onlarınki. Öyleydi de. 
Neleri konuşmazlardı ki 

bir araya gelince, biten 
her günün yorgunluğunu 
atmak için. Bazen hava-
dan – sudan, bazen de 
‘derin konulardan’. Bazen 
de hayallerini kurarlardı 
beş yıldızlı otellerde ye-
mek pişirmenin, bazen 
de dünyayı kurtarırlardı 
savaşlardan, açlıktan, 
sefillikten, kötülükten... 
Hasret, en çok adının ne-
den "Hasret" konduğunu 
merak ederdi. Rahmetli 
babası da hiç bıkmadan 
defalarca ablasının doğu-
mundan on yıl sonra dün-
yaya geldiğinden dolayı, 
böyle bir isim seçtiklerini 
gururla söylerdi. Birlikte 
kahkahalar atarlardı hep 
bir ağızdan, özellikle de 
anne babasının o ilk tanış-
tıklarındaki ilginç dialoğa. 
Rahmetli babası, annesini 
ilk gördüğünde çok zayıf 
olduğu için beğenmemiş; 
evlenmek için kilo alma 
şartı koşmuş. Annesi de, 
"Sen çok kilolu olduğun 
için beni çok zayıf gö-
rüyorsun. Halbuki, sen 
gayret edip de biraz kilo 
versen, benim bu boyu-
ma göre ne kadar normal 
zayıflıkta olduğumu anlar-
sın. Yoksa sana varmam, 
bilesin", deyip topu baba-
ma atmış. Hüzünlündük-
leri zamanları da olurdu 
elbette; her ailede olduğu 
gibi. Ablası, her zamanki 
gibi gereksiz sorular so-
rup, babasının canını sı-
kardı. Onun en çok merak 
ettiği konu ise, annesinin 
ayrıldığı nişanlısıydı. Bu 
durumda, annesi susmayı 
tercih etse de, babası kı-
sadan kesip, "İhanet eden 
herkes bedelini ödemeli!", 
demekle yetinirdi sadece. 
Ablası Melek, başına buy-
ruk, büyük sözünü dinle-
yeceğı yerde tam tersini 
yapmaktan hoşnut olan 
birisiydi. Onun tek gü-
zel özelliği, herkesin de 
söylediği gibi, küçük kız-
kardeşini her şeyden çok 
sevmesi ve anne gibi üze-
rine titremesiydi. Yalan 
da değildi ya; seviyordu. 
Lakin bu, babasının ve-

fatından iki hafta sonra 
kocaya kaçmasına en-
gel olamamıştı yine de. 
O günden beri görüşme-
mişlerdi. Belli ki anne ve 
babasının onaylamadığı 
bir evlilikti bu. Hasret, 
ablasını çok özlemesi-
ne rağmen, aramamış-
tı. Kırılmıştı, üzülmüştü 
aniden çekip gitmesine. 
En çok da annesinin bu 
durumuna sebep olma-
sına. Haftalarca, aylarca 
ağlamıştı ardından an-
nesi. "O eve gelin gitme-
meliydi.", diye üzülmüş 
ve kalp krizinden dolayı 
yataklara düşmüştü. O 
ev neresiydi, neden nef-
retle bahsediliyordu on-
dan, Hasret çözemiyordu 
hala. Ablası, defalarca 
aramasına rağmen, an-
nesi hiç bir şekilde cevap 
vermemişti telefonlarına, 
görüşmemişti kendisiyle. 
"Zor günler geride kalır 
elbette; sen gönlünü fe-
rah tut!" rahmetli babası-
nın çok sıkça kullandığı 
bir cümleydi. Hasret de 

-Hikâye-
bu günlerin çabuk geçe-
ceğine inanıyordu. Hasta 
annesinin öksürmesi ile 
Hasret'in "geçmiş zama-
na yolculuğu" sona erdi. 
Saat altıyı vuruyordu çok 
uzaklardan; şehir mer-
kezindeki o eski, herkesi 
kendine hayran bırakan 
saat kulesinden. Hemen 
annesinin baş ucunda 
duran ılık suyu uzattı ve 
içmesine yardımcı oldu. 
Annesi, bitkin ve hasta-
lığın vermiş olduğu etki-
den dolayı ufalmış göz-
lerle kızına baktı; onun 
yalnızlıktan ne kadar 
çok korktuğunu hatırladı 
yine. "Ben de ölürsem ne 
yapar, ne eder bu kız? 
Kim tutar elinden; kime 
sığınır ihtiyacı olduğun-
da; kime anlatır derdini, 
sevincini; kim güldürür 
bu güzel yüzü, bu ela 
gözleri; kim siler boncuk 
boncuk dökülen incileri 
gözlerinden?” diye dü-
şündü; sanki öleceğini 
hissedercesine. Şu an 
ağlarsa Hasret'in de kal-

binin kan ağlayacağını 
bildiği için kendini zor 
da olsa tuttu. Kızının kü-
çücük elini sımsıkı tuttu, 
asla bırakmak istemez-
cesine... Konuştular; 
annesi ilk defa ayrıldığı 
nişanlısı hakkında derin 
derin nefes alıp vererek 
konuştu. Fazla ayrıntıya 
girmeden, eskileri kur-
calamadan, sadece onu 
en yakın arkadaşıyla 
sarmaş dolaş bir halde 
gördüğünü anlattı. Daha 
sonra, gözünün içine bü-
yük bir minnet ve umutla 
bakan kızına bir adres 
yazdırıp, kendisine bir 
şey olursa oraya gidebi-
leceğini soyledi. Hasret, 
adresin kime ait olduğu-
nu sormadı, bilmek iste-
medi bile... O, annesinin 

       Anadilim 
Sevdim seni anadilim
Belleğimde coşan ilim,
Canevimde sevdalanan
İlelebet teze gelin.

Güvencesin hayatımda
Sadakatle her adımda.
Sabahımın dev yıldızı;
Işık saçan sonsuz hızı.

Vızdır sana her bir engel
Mevzuatın daim güncel.
Bir aşıksın huri dilber;
Sulh içeren dev seferber!

Minnettarım her an sana,
Kılavuzsun sebatıma,
İnanç veren nigarına;
Bu gün ile yarınıma.

Yok eylersin her bir hüzün
Verir şifa daim yüzün,
Aziz dilim; iki gözüm 
Meşalesin sonsuz özüm!

Yaşa, varol, ilelebet!
Gönüllerde coşan melek,
Huzurunda her ibadet
Yaratandır galibiyet.

Türklüğümle gururluyum,
Şan şerefli ve uluyum.
Varlığıma duyguluyum...
Türk ulusun dev oğluyum...

Bu nedenle Türkan bile 
Kundaktayken oldu şehit,
Akan kanı döndü göle 
Annesiyle birden öyle...

Bu dünyada güle güle
Yaşayalım sevgi ile,
Nefretiyle azan millet
Yaratamaz samimiyet.

            Hüseyin MANAV
            Mıdrevo – Razgrad   

bu durumu atlatacağına 
inanıyordu, tıpkı bu güne 
kadar kolayca atlattığı 
her şey gibi; üstünden 
geldiği onca şey gibi. O 
sabah annesi sadece su 
içmek istedi, su içmek ve 
uyumak. Kızının her iki 
yanağından öpüp, derin 
bir uykuya daldi. Bir daha 
da hiç uyanmadı. 
   Hasret, cenazeden 

sonra annesinin son is-
teğini yerine getirmek 
için, yazdığı adrese gitti. 
Zili iki defa çaldı. Kapı-
yı açan sadece bir kaç 
aydır görmediği ablası 
değil, rahmetli annesinin 
eski nişanlısının geliniy-
di.
  Şefika REFİK 
“Karanlığın Sesi” 
 hikaye kitabından

  

Hiç Yakışmadı 
 
        -Biricik oğlum Kamran'ın anısına-

Sen benim canımdın, ciğerimdin
Sen benim ümidim, geleceğimdin
Sen benim en çok sevdiğimdin 
Sana ölüm hiç yakışmadı, biricik oğlum.

Sen benim gözbebeğim, kıymetlimdin
Sen yeryüzünde benim meleğimdin
Sen dünyada en değerli varlığımdın
Sana ölüm hiç yakışmadı, iki gözüm benim.

Sen dünyada en büyük zenginliğimdin
Sen evimizdeki şenliğimdin
Sen gönlümde sönmeyen güneşimdin
Sana ölüm hiç yakışmadı, bir tanem benim.

Senin de herkes gibi hayallerin vardı 
Senin de önünde yürüyeceğin yollar vardı
Ne yazık ki dünyadan bir rüzgar gibi geçtin
Kimseyi incitmeden sonsuzluğa uçtun.

Sen hayatının baharında bizi terk ettin  
Sen tüm emellerine hasret gittin
Sen 25 yaşında hep genç ve güzel kaldın
Sana ölüm hiç yakışmadı, canım oğlum.

Sen şimdi benden çok uzaklardasın
Sen gökte en parlak yıldızımsın
Sen benim asla unutamadığımsın
Sana ölüm hiç yakışmadı, anneciğim.

Senin varlığın benim dünyamdı
Senin yokluğun beni mahvedendir
Sensiz yaşamımın tadı kalmadı 
Senin yerini kimse dolduramaz, oğlum.

Sana hiç, ama hiç yakışmadı ölüm
Ama kalbimde ebedidir yerin
Solmaz hatıraların yüz ömre bedel
Sen bende yaşayacaksın sonsuza kadar.
                
                                             Remziye GAVAZOVA
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Kırcaali Haber Gazetesi’nin Bulgaristan 
Türklerinin Edebiyatına Olan Katkısı
On bir yıl hem çok uzun, 

hem de çok kısa bir süre-
dir. Bu bakış açısına çok 
bağlı bir sorundur. Yeni 
doğan bir çocuk için on 
bir yıl koskocaman bir 
devirse,  yüzyıllardan 
beri tarihte dimdik ayakta 
duran bir devlet için çok 
kısa bir dönem sayılır. 
Bulgaristan’ın şimdiki 

döneminde Kırcaali Ha-
ber gibi bir gazetenin on 
bir yıl yaşaması büyük bir 
başarı sayılır.  Bu sürede 
gazete adım atmayı öğ-
renmesini bir tarafa bıra-
kalım, ayakları üzerinde 
dimdik durmayı başardı 
ve şimdi sert adımlarla 
ilerlemekte. İlk iki yılda 
ayda bir çıkarken, üçün-
cü yılda ilkin iki hafta-
da bir çıkmaya başladı. 
Mart ayından itibaren 
ise haftalık oldu ve öyle 
de devam ediyor. 1989 
yılından sonra memleket 
içinde yayıncılık alanın-
da çeşitli denemelerde 
bulunuldu, değişik baş-
lıklar altında gazete ve 
dergi belirdi. Kimisi bir 
yıl yaşadı, kimisi beş yıl. 
Kimisi Kırcaali Haber’in 
ardından koştu, kimisi 
yanı başına geçerek ona 
ayak uydurmaya çalıştı. 
Fakat her biri çeşitli se-
beplerden dolayı bir, iki, 
en çok üç yıl sonra za-
ten çok zayıf olan Türk 
dilindeki medya saflarını 
terk etmek zorunda kaldı. 
Zamanın fırtınalı ve yağ-
murlu, soğuk ve karlı vu-
ruşlarına yalnız  “Kırcaali 
Haber” dayanabildi ve bu 
vuruşlara önümüzdeki 
yıllarda da teslim olma-
yacağa benziyor.
Bir medyanın ayakta 

kalabilmesi ve ömrünün 
uzun olabilmesi çok şey-
lere bağlıdır. Bunların 
arasında doğru bir yazış-
ma sistemi ve okuyucuyu 
celbetmek sorunu mü-
him yer almaktadır. Ben 
bu yazımda sadece bir 
soruna, Kırcaali Haber 
gazetesinin Bulgaristan 
Türklerinin son dönem-
de yaratmaya çalıştıkları 
Edebiyata ayırdığı dikkat 
sorununa değinmek isti-
yorum.
Güney Bulgaristan’da, 

çoğunlukla Rodoplar’da 
yaşayan ve karınca ka-
deriyle Edebiyat alanında 
kalem oynatmaya çalışan 
belli bir sayıda münev-
verlerimiz bulunmakta. 
Onların ak kağıt üzerine 
kara yazı ile döktükleri 
öyküler ve şiirler okuyu-
cuya varabilmesi için bir 

medyadan ihtiyaç var. Bu 
vazifeyi son on bir yıldan, 
yani toplum sahnesine 
çıktığından beri,  Kırcaa-
li Haber gazetesi elinden 
geldiği kadar icra etmeye 
çalışıyor.  Gazetenin son 
üç yılda çıkan sayfaları-
na göz attığında okuyucu 
bu hususta yapılanlar için 
bazı ilginç neticelere va-
rabiliyor. 
Gazetenin üçüncü say-

fası son yıllarda edebiya-
ta ayrılmış durumda. Bu 
sayfada, bazen de diğer 
sayfalarda, bu üç yıl için-
de öykülere, şiirlere, de-
nemelere ve edebiyatla 
ilgili bildiri ve makalelere 
sistemli bir şekilde yer 
verilmektedir. 
 Örneğin bu devrede 

her yıl beşer öykü, yani 
toplam on beş öykü ba-
sıldı. Okuyucuya ulaşan 
şiirler öykülerden daha 
da çok. 2016 da yedi şa-
irden 9 şiir; 2017 de-on 
bir kişiden 21 şiir; 2018 
de- on kişiden 15 şiir 
gazete sayfalarında yer 
buldu. 
2016 yılında değişik 

konularda 9 denemeye 
yer verilmişken sonraki 
iki yılda onların sayısı 
göze çarpacak derece-
de azalıyor ve toplam 
sadece 7 deneme ak 
gün görüyor. Okuyucu-
yu etkileyenler elbette 

ki, İsa Cebeci’nin “Türk-
çemizin Özellikleri”(sayı 
349); Merhum Mustafa 
Bayramali’nin “Bulga-
ristan Türk Edebiyatın-
da Dağ Konusu”(s.320)  
i le Habibe Ahmet ’ in 
“Karadiken”(s.324) ve 
“Bulgaristan Türk Edebi-
yatının Dünü ve Bugünü” 
(s.335) konulu denemesi-
ni zikredebiliriz. 
Edebiyata ve sanata 

hasredilmiş makaleler ve 

bildiriler de dikkate değer 
bir sorun. Gazete sayfa-
larında yer verilen bu tür 
yazılar hiç de az değil. 
Daha fazlası Edbiyata 
hasredilmiş gecelerle ve 
kitap takdimleriyle ilgili. 
İlk yılda onların sayısı 
17/2017 de 22/2018 de 
ise 28 e varıyor. Derhal 
kaydetmek istiyorum ki, 
makalelerin arasında de-
neme denecek kadar iyi 

yazılmış olanları da var.
Yeri gelmişken söyle-

mek gerekir ki, Kırcaali 
Heber gazetesinin edebi 
eserlere gereken dikkati 
ayırmasında elbette ki 
en büyük övgüye onun 
Genel Yayın Yönetme-
ni Müzekki Ahmet ve 
edebiyat sayfası sorum-
lusu Durhan Ali layıktır-
lar. Bu iki arkadaşımız 
uzun yıllardan beri Doğu 
Rodoplar’da yaşayan-

ların kültürünü ve ede-
biyatını daha yüksek 
seviyeye çıkarmak için 
emeklerini esirgememek-
te ve onların harcadıkları 
çaba sayesinde gazete 
bölgemizin eli kalem tu-
tarlarına ve bununla ilgili 
Recep Küpçü Edebiyat 
Derneği’nin faaliyetine 
gereken teşviki vermek-
tedir. Umarız ki, bu teş-
vik gelecekte de gittikçe 

artacaktır.
Yukarıda zikredilen ra-

kamları daha dikkatle 
gözden geçirdikten sonra 
değişik yönlerde düşün-
celere varabiliriz.
Adı geçen süre içinde 

gazeteye öykü gönde-
renlerin sayısı çok az, 
yalnız beş kişi: Merhum 
Mustafa Bayramali, Şefi-
ka Refik, Ahmet Türkay, 
İsmail Yakup ve Hasan 
Varadlı. Adı geçen ilk üç 

kişiden bu üç yılda birer 
ve İsmail Yakup’tan üç 
öykü basılmışken, Ha-
san Varadlı’dan dokuz 
öykü basıldı. Kırcaali 
vilayetinde ve memle-
ketin diğer bölgelerinde 
yaşayan ve yazan daha 
birçok öykücülerimiz var.  
Hele Kadir Osman’ı, Ah-
met Mehmet’i ve Mehmet 
Türker’i anmadan geçe-
meyiz.  Onlar ve adları 
geçmeyen başka arka-
daşlarımız pasiflik gibi bir 
şey gösteriyorlarsa yahut 
değişik sebeplerden do-
layı bu üç yıl içinde gaze-
teye öykü sunmadılarsa, 
gazete sorumluları onları 
aramayı, gazete sayfala-
rına davet etmeyi kendi-
lerine bir şeref meselesi 
addetmeli diye düşünü-
yorum. Parantez içinde 
belirtmek gerekiyor ki, 
okuyucuya ayan olma-
yan sebeplerden dolayı 
Hasan Varadlı’nın  “Ben 
Yetim Miyim” (s. 350 ve 
379) ve “Ana Dili” (s.364 
ve 421) öykülerine ga-
zete sayfalarında ikişer 
defa yer verilmiş.
Gazeteye şiir sunan-

ların sayısı öykücüle-
re bakarak çok daha 
fazla. Bu üç yıl içinde 
21 kişiden şiir okuduk. 
Onların arasında önce-
likle Resmiye Mümün’ü, 
Hılmi Feyzullah’ı, Ne-
vin Sadıkova’yı, Hasan 
Varadlı’yı,  Ramadan 
Ulusoy’u zikretmek ge-
rekir.  Yerli şairlerimizden 
başka Varna’da yaşayan 
Rüstem Mümün’e s.349) 
ve Makedonya’dan Ebru 
Selman’a (s.394) da yer 
ayrılmış ki,  bu sevindiri-
ci bir durum.  Adı geçen 
dönemde Durhan Ali, 
Habibe Hasan, Ahmet 
Mehmet, İsmet İsmail 
ve Aygül Gavazova’dan 
yalnız ikişer şiir okuya-
bildik. Onlarla birlikte şiir 
derlemesi çıkarmış veya 
çıkarmaya hazır daha bir-
çok arkadaşlarımız var, 
yani şiir yazmaya devam 
ediyorlar. Örneğin Bay-
ram Kuşku’dan, Haşim 
Semerci’den ve daha 
başkalarından bu süre-
de tek bir şiir sunulmadı. 
Diğer taraftan ise gazete 
sayfalarında yalnız birer 
şiirle de olsa artık sesle-
rini çıkarmış olan arka-
daşlarımız ileriye doğru 
daha emin adımlarla 
ilerlemelerini, okuyucuya 
yeni yeni şiirler sunmala-
rını beklemekteyiz. 
Gazetede hayatlarıyla 

ve yaratıcılıklarıyla ilgili 

yıldönümleri münase-
betiyle artık aramızda 
olmayan üç şaire de yer 
verilmiş: Recep Küp-
çü (s.388), Osman Azis 
(s.393) ve Mümün Bekir 
(s.338). Bu kayda değer 
bir harekettir ve bu uğur-
da çalışmalara gelecekte 
de devam edilirse iyi olur. 
Örneğin Ömer Osman, 
Naci Ferhad, Niyazi Hü-
seyin, Durhan Hasan ve 
daha başkalarının hayat 
ve yaratıcılıklarıyla ilgili 
yıldönümleri münasebe-
tiyle de şiirler sunulursa 
gençlerimiz tarafından 
ilgiyle okunacak ve sa-
hipleri saygıyla bir daha 
anılacaktır. Yine bu dü-
şünceler imin devamı 
olarak Türkiye Edebiyatı 
Klasiklerinden Yahya Ke-
mal Bayatlı’ya hasredilen 
makale (s. 442) takdire 
değer. O makale ile bir-
likte büyük şairin inci gibi 
kıymetli olan birçok şiir-
lerinden bir-iki tanesine 
de yer verilseydi şahane 
olurdu. Gelecekte Tür-
kiye Edebiyatı’nın diğer 
klasiklerine de arada sı-
rada yer verilirse bundan 
gazete bundan hiç bir 
şey kaybetmez, aksine 
kazanır ve okuyuculara 
da bir şeyler kazandır-
mış olur.
Kırcaali Haber gazetesi 

Kırcaali Edebiyat Der-
neği için kıymeti bilin-
meyen bir nimettir diye 
düşünüyorum. Derneğin 
her üyesi onun sayfala-
rı vasıtasıyla okuyucu-
ya ulaşabilme imkanına 
sahiptir ve bu imkandan 
istifade etmelidir.  Diğer 
taraftan ise gazete ede-
bi eserlere daha sık yer 
vermekle edebiyatımıza 
olan katkısı daha da art-
mış olacak, onun sayfa-
larını her karıştıran kişi 
Rodoplar ’da yaşayan 
edebiyatçıların eriştikleri 
seviye için daha tam bir 
tasavvur edinebilecektir.
Kırcaal i  Haber ga -

zetes i  say fa lar ında 
Bulgaristan’ın diğer böl-
gelerinde yaşayan ya-
ratıcıların eserlerine de 
arada sırada yer vermek-
le gazete daha da renk-
lenmiş olacak.  Böyle bir 
hareket her iki tarafın da 
yararına olacak ve bun-
dan Bulgaristan Türkleri-
nin Edebiyatı hiç bir şey 
kaybetmeyecek, aksine 
kazanacaktır. Bu uğurda 
gazetede çalışanlar be-
nimle hemfikir oldukları 
düşüncesindeyim.
              İsamil YAKUP
              Krumovgrad

                  İsamil YAKUP
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LED sokak aydınlatma armatürlerin 
montajına başlanıyor Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
Kırcaali Rotary Kulübü 
üyelerine şehir içinde 
ve diğer yerleşim yerle-
rindeki sokaklara LED 
aydınlatma sistemleri 
kurulması için LED ar-
matürlerini tanıttı. Bele-
diye Başkanı, LED sokak 
aydınlatma armatürle-
rinin montajına iki haf-
taya kadar başlanaca-
ğını söyledi. Müh. Azis, 
“Bu aydınlatma sistemi, 
elektriğin yüzde 55'ine 
kadar tasarruf ediyor. 
Yeni nesil ve doğal ışığa 
uyum sağlayan akıllı ay-
dınlatmadır” dedi. Bele-
diye Başkanı, bu tür bir 
aydınlatma sisteminin 
hâlihazırda Almanya’da 
bir şehirde kullanıldığını 
söyledi.
Kircaali Rotary Kulü-

büne misafir olan Bele-
diye Başkanı, üyelerine 
şehir vizyonunu tanıttı. 
Kırcaali Belediyesi’nde 
görevli mimarlarla ko-
ordine edilmiş mimari 
çözümler sundu. Müh. 

Azis, uzmanlarla danışıl-
masından sonra Üretici-
ler Pazarı’nın bulunduğu 
bölgede yeni bir konut 
alanı oluşturulmasını 
tavsiye ediyor. Burada 
yeni bir sokağın yapıl-

masını ve Vızrojdentsi 
(Köşdere) semtinin so-
nundaki apartmanlar ile 
bağlantı kurmak için bir 
köprü inşa edilmesini 
öneriyor. Asma köprü-
nün bulunduğu bölgede 

de şehrin merkez kısmı-
na doğru manzarası olan 
konut alanı oluşturulması 
düşünülüyor. 
Müh. Azis, yeni spor 

salonunun inşa edileceği 
yer konusuna da değin-

di. Spor emektarlarının 
ve uzmanların yeni spor 
salonunun Arpezos Otel 
Kompleksi'ne yakın bir 
yere inşa edilmesini tav-
siye ettiklerini anımsattı. 
Rotaryenler tarafından 

kendisine yöneltilen so-
rular üzerine Belediye 
Başkanı, Sedlovina (Er-
cilli) köyü yakınlarında 
evsiz hayvanlar barına-
ğı kurulması konusunda 
ilde yedi belediye ara-
sında anlaşma yapıldı-
ğını söyledi. Devlete ait 
bu arazinin mülkiyetinin 
belediyeye devredilmesi 
bekleniyor. Proje ildeki 
belediyeler arasında da-
yanışma içerisinde ger-
çekleştirilecek. 
Kırcaali ’nin merkez 

kesiminde yoğun trafi-

ğin ve araç park etme-
nin sınırlandırılması için 
Mavi Bölge olarak ad-
landırılan park alanları 
oluşturulmasına yönelik 
de çalışıldığı anlaşıldı. 
Belediyenin araç park 
etmek için yılda 120 leva 
ödemek zorunda bırakıl-
maması için şehrin mer-
kez kısmında yaşayan 
sakinlere yönelik çözüm 
arayışı içinde olduğu 
kaydedildi. 
Pazarın bulunduğu böl-

gede ayrıca yeni bir be-
lediye otogarı kurulması 
fikri görüşülüyor. Bunun, 
vatandaşların bu konuda 
ısrar etmesi üzerine ya-
pıldığı anlaşıldı. 
Toplumun önde gelen 

isimleri, pazar bölgesin-
den geçen derenin üs-
tünün de kapatılmasını 
istediler. Belediyenin bu 
proje üzerinde de çalış-
tığı bildirildi.
           Kırcaali Haber

Kırcaali ile Tekirdağ arasındaki 
iş birliğine devam 

Kırcaal i  Belediyes i  Basın ve Halk la 
Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Te-
kirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ek-
rem Eşkinat’ın başkanlığında bir heyet Kırcaali 
Belediyesi’ne misafir oldu. Görüşmelerin ana 
konusu, Kırcaali ve Tekirdağ arasındaki ortaklık 
ilişkilerinin geliştirilmesi, kültür, eğitim ve sosyal 

faaliyetler alanındaki iş birliğinin sürdürülmesi ve 
ortak girişimlerde bulunulması oldu. 

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, 
konuğuna eğitim altyapısı alanında uygulanan 
en son projeler ve Avrupa Birliği (AB) tarafından 
sağlanan kaynaklarla inşa edilen yapılar hakkında 
bilgi verdi. Müh. Azis ve Eşkinat, Kırcaali’nin Pri-
leptsi (Salifler) semtinde inşası süren yeni camiyi  
ziyaret ettiler. Yeni park ve Kırcaali'nin merkez 
kısmında yeni inşa edilen binalar, Tekirdağ Sü-
leymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ının 
dikkatini çekti. 

Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği tem-
silcileri de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye 
Başkanı ile birlikte Kırcaali Belediyesi’ne misafir 
oldu. Onlar, Müh. Azis ve ekibini Tekirdağ’da dü-
zenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama 
Etkinliği ’ne katılmaya davet etti. 

Süleymanpaşa, Tekirdağ’ın merkez ilçesidir. 
Son yerel seçimlerde orada o zamanki Tekirdağ 
Belediyesi’nin yerine Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diyesi kuruldu, Tekirdağ’ın merkez ilçesi olarak 
Süleymanpaşa Belediyesi oluşturuldu.

Hasan Azis, ABD’nin Sofya Büyükelçi 
Vekili Friedman ile Görüştü 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD) Sofya Büyü-
kelçiliği Büyükelçi Vekili 
Justin P. Friedman ile bir 
araya geldi. Görüşmede 
Belediye Başkan Yar-
dımcıları Tuncay Şükrü, 
Veselina Tihomirova ve 
Belediye Genel Sekrete-
ri Sezgin Bekir de hazır 
bulundu. 
Görüşmenin başında 

Belediye Başkanı, Kır-
caali ABD’nin en çok 
sembolü bulunan Bul-
garistan şehirlerinden 
biri olduğunu vurguladı. 
Bunun ABD’nin Indiana 
Eyaleti’nde bulunan kar-
deş şehir Elhart Beledi-
yesi ile uzun yıllardır iyi 
ilişkilerden kaynaklandı-
ğını söyledi. Müh. Azis, 
iki belediye arasındaki 
etkileşimin birkaç kez 
karşılıklı ziyaretle baş-
ladığını anımsatarak, 
Kırcaali’de gelenek ha-
line gelen “ABD Ayı” gi-
rişiminin de buna etkisi 
olduğunu kaydetti. 
ABD’nin Sofya Büyükel-

çi Vekiline ilçenin gelişi-
mi hakkında bilgi veren 
Belediye Başkanı, ara-
larında Kırcaali Sanayi 
Bölgesi de olmak üzere 

bölgedeki yatırım fırsat-
larına odaklandı. Ayrıca 
belediyelerin hazırladığı 
projeler ve aralarında 
Perperikon Turizm Mer-
kezi projesi de bulunan 

Avrupa Birliği (AB) tara-
fından sağlanan kaynak-
larla inşa edilen yapılar 
hakkında bilgi verdi. Bü-
yükelçi Vekili Friedman, 
projelere ilgi gösterdi ve 
Kırcaali ilçesi ile ilgili ver-
diği ayrıntılı bilgiler için 
Müh. Azis’e teşekkür etti. 
ABD’nin Sofya Büyükel-

çi Vekili, “Buraya gelirken 
şehrinizin yeşilliklerinden 
ve güzelliğinden etkilen-

dim, ancak şimdi sadece 
bu hazineyi kurtarmak 
için değil aynı zamanda 
bir sonraki neslin gele-
ceğini inşa ederek şehri 
de geliştirmek için çalış-

tığınızı söyleyebilirim. Siz 
yaratıcı bir insansınız ve 
her zaman desteğimize 
güvenebilirsiniz” diye 
vurguladı. 
B ü y ü k e l ç i  V e k i -

li Friedman’ın Kırcaali 
Belediyesi’ne ziyareti, 
Kırcaali’de düzenlenen 
“ABD Ayı” girişimi kap-
samında gerçekleştirildi. 
Belediye başkanı ile gö-
rüşmeden önce Fried-

man, eşi Anil ve kızları 
Defne ile birlikte Kırca-
ali’deki Hristo Botev Ya-
bancı Diller Lisesi’ne mi-
safir oldu. 
Büyükelç i  Veki l in in 

gençlerle görüşmesi, İn-
gilizceyi iyi bildikleri için 
Belediye Başkanı’nın 
yanında onları övmesine 
sebep oldu. 
Görüşmenin sonunda 

Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ve ABD’nin 
Sofya Büyükelçi Vekili 
karşılıklı olarak hediye-
leştiler.
              Kırcaali Haber
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Jens Stoltenberg: Bulgaristan, 
NATO’nun çok değerli bir müttefiki

NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg, Baş-
bakan Boyko Borisov 
ile görüştükten sonra 
Başbakanlık Konutun-
da gazetecilere ver-
diği demeçte,” Bulga-
ristan, NATO’nun çok 
değerli bir müttefiki, 
Karadeniz, Kosova ve 
Afganistan’da önemli 
bir stratejik rol oynuyor” 
dedi.
İkili görüşmeden son-

ra iki heyet arasında 
güvenlik ve savunma 
alanında iş birliği ve Batı 
Balkanlar ile bölgenin 
istikrarının ele alındığı 
geniş katılımlı bir top-
lantı yapıldı.
NATO Genel Sekrete-

ri, “Siz savunmaya yö-
nelik tüm harcamaların 
maliyetini raporlamak 
istediğinizi söylediniz. 
Böylece bu alanda ne 
tür yatırımlar yapıldığı-
nın genel tablosu ortaya 
çıkıyor” diye konuştu.
Başbakan Borisov, 

ordu mensuplarımızın 
NATO’nun son yıllar-
daki askeri tatbikatları-

na katılımının yanı sıra 
NATO’nun toprakları-
mızda gerçekleştirdiği 
tatbikatlar hakkında de-
taylı bilgiler verdi. 
Borisov,”Savunma har-

camaları hakkında ra-
pora askeri görevlilerin 
emekli maaşlarının dahil 
edilmemesinden dolayı 
eleştiri aldık” dedi. Baş-
bakan, enerji projeleri-
nin görüşülmediğini ve 

kendisinin daveti üze-
rine gerçekleşen Jens 
Stoltenberg'in ziyareti-
nin Rusya Başbakanı 
Dimitri Medvedev'in 4 
Mart’ta Bulgaristan'a 
geleceği bilinmeden 
aylar önce planlandığı-
nı söyledi.
Borisov, NATO ile Rus-

ya arasındaki silahlan-
ma yarışında tırmanma 
olasılığı konusunda en-

dişelerini dile getirdi.
Başbakan,” Bulgaris-

tan, NATO’da Rusya’nın 
Truva Atı değil, tam tersi 
NATO’nun en disiplinli 
ve sadık üyesidir” diye 
kaydetti. 
Borisov, "Bulgaristan, 

Rusya ile diyalog arıyor, 
Ancak aynı zamanda 
sözümüzün dinlenmesi 
için maksimum güçlü 
olmak zorundayız" dedi.

Başbakan,  Bulga -
ristanın gelirlerinin % 
12’sini sağlayan turiz-
min gelişmiş olduğu AB 
ülkelerinden biri olması 
nedeniyle her zaman 
Karadeniz’deki askeri 
tatbikatlara karşı oldu-
ğunu hatırlattı. Borisov, 
“Bu nedenle savaş ge-
milerinin ve botların tu-
rist yakınındaki limanlar-
dan geçmesi bizim için 
uygun değil. Bu yüzden 
yeni bir silahlanma ya-
rışına girmememiz için 
diplomasi mümkün ol-
duğunca kullanılmalı, 
çünkü birçok çatışma 

tehlikesi var” dedi. Stol-
tenberg ile Sırbistan, 
Kosova, Afganistan, Irak 
ve Bulgaristan ordusu 
mensuplarının hizmet 
verdiği diğer çatışma 
noktaları hakkında ko-
nuştukları anlaşıldı. 
Borisov, NATO Genel 

Sekreteri'nin ziyareti ve 
desteği için teşekkür 
etti ve hükümetin ordu-
nun modernizasyonuna 
ilişkin karar aldığını, sa-
vunma ve savaşa hazır 
yeni çok amaçlı uçaklar 
ve 150 zırhlı araçlar alı-
nacağını hatırlattı. 
         Kırcaali Haber

Ardino Belediye yönetimi, Sabahattin 
Ali’nin büstüne çelenk koydu

Dünyaca ünlü yazar 
Sabahattin Ali’nin doğu-
munun 112.yıldönümü 
münasebetiyle Ardino 
(Eğridere) Belediye 
Başkanı Resmi Mu-
rat ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bay-
ram, Belediye Müzesi 
bahçesinde bulunan 
Sabahattin Ali’nin büs-
tü önüne çelenk koy-
du. Çelenk sunumuna 
belediye yönetiminden 
başka toplumun önde 
gelen isimleri ve vatan-
daşlar katıldı.
Resmi Murat, yaptı-

ğı konuşmada, ”Bizler 
Ardino’da, kasabamı-
zın ve memleketimizin 
adını duyuran tüm şah-
siyetlere her zaman 
saygı göstermekteyiz. 
Sabahattin Ali, tartışıl-
maz böyle bir şahsiyet 
ve biz bu hümanist ya-
zarın anısı önünde say-
gıyla eğilmek için onun 
onuruna ve anısına çe-
şitli toplantılar ve etkin-

likler düzenliyoruz” diye 
konuştu. Resmi Murat, 
Sabahattin Ali’nin büs-
tünün, o zaman babası-
nın görevde bulunduğu 
ve muhtemelen küçük 
Sabahattin’in de onun 
etrafından dolaştığı Be-
lediye Müzesi bahçesi-
ne dikildiğini anımsattı.
Belediye Başkanı, 

”2017 yılında Ardino’da 

Sabahattin Ali’nin anı-
sı ve doğumunun 110.
yıldönümü dolayısıyla 
uluslararası sempoz-
yum organize ettik” diye 
anımsattı. 
Sabahattin Ali, 25 

Şubat  1907 yı l ın -
da o zamanki adıyla 
Eğridere’de dünyaya 
gelmiştir. Onun roman-
ları Bulgaristan’da da 

popüler. Hikaye ve şiir 
kitapları 30’dan fazla 
dile çevrildi. Sabahat-
tin Ali, eserleriyle Bal-
kanlar ve dünyadaki 
en büyük hümanist ve 
demokrat yazarlar ara-
sında yer alıyor. Yazar, 
1948 yılında Kırklareli 
yakınlarında Bulgaris-
tan sınırında öldürüldü.
          Güner ŞÜKRÜ

Koalisyon hükümeti, görevini 
tamamlayacağını açıkladı

Hükümet ortağı partilerin yöneticilerinin bir 
araya geldiği toplantının ardından basına yapılan 
açıklamada Ataka Partisi Genel Başkanı ve Bir-
leşik Vatanseverler İttifakı Meclis Grubu Başkanı 
Volen Siderov, “Bu yıl yapılacak seçimlere rağ-
men koalisyon hükümeti olarak görev süresini ta-
mamlayacağını göstereceğiz” diye kaydetti. Ana 

muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin 
(BSP) Meclis çalışmalarına katılmama kararıyla 
ilgili olarak Siderov,” Meclis çalışmalarına katıl-
mamak, muhalefet olsan bile bir çözüm değil” 
dedi. Siderov, BSP milletvekillerinin oturumlara 
katılmaması durumunda bazı önemli yasal de-
ğişikliklerin daha hızlı bir şekilde yapılacağını 
düşünüyor.

Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) Başkan Yardımcısı ve GERB Meclis 
Grubu Başkanı Tsvetan Tsvetanov, hükümette 
yer alan partilere mensup milletvekillerin, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı misyonlarına katılmak-
tan vazgeçmeleri gerekeceğini söyledi. 

GERB ve hükümet ortağı partilerin Seçim 
Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin yeni 
kanun tasarısını destekleme konusunda anlaş-
tıkları bildirildi. Tsvetanov, toplantıda İç Makedon 
Devrimci Örgütü (VMRO) Genel Başkanı Krasi-
mir Karakaçanov’un hazırladığı Roman Enteg-
rasyonu Konsepti’ni de ele aldıklarını açıkladı. 
Birkaç gün önce Karakaçanov, konseptin kabul 
edilmemesi halinde koalisyondan ayrılacağını 
duyurmuştu. Tsvetanov, belgede yer alan bazı 
metinlerin değiştirileceğini ve kamuoyunda tar-
tışmaya açılacağını sözlerine ekledi.
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Hocalı Katliamı, bölgede işlenen en 
acımasız uluslararası suçlardan biri!

K a r a b a ğ , 
Azerbaycan’ın en gü-
zel yerlerinden birisidir. 
Karabağ’ın, zengin doğal 
ve stratejik önemi vardır. 
Bugün Ermenistan işgali 
altında bulunan bölge ta-
rih boyunca Türklerin ya-
şadığı bir mekân olarak 
temayüz etmiştir. Erme-
nilerin 1988’de Karabağ’ı 
Ermenistan’a bağlamak 
üzere başlayan müdaha-
lesi 1992’de Ermenistan 
ve Azerbaycan arasında 
genel savaşa dönüş-
müştür. Sürgünler ve sa-
vaş sürecinde hile, baskı 
ve Rus desteğinden ya-
rarlanarak Karabağ’da 
yaşayan Türk halkını 
katliama tabi tutan Er-
meniler, planlarını ger-
çekleştirme, emellerine 
varma adına bölgede 
birçok katliam yapmıştır.
İnsanlık dramı ola-

rak görülen Hocalı 
Katiamı‘nın gerçekleş-
mesinin üzerinden 27 
yıl geçti. Hocalı Katlia-
mı, Karabağ Savaşı sı-
rasında 26 Şubat 1992 
tarihinde Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin Dağlık 
Karabağ bölgesindeki 
Hocalı kasabasında ya-
şanan ve Azerbaycanlı 
sivillerin Ermenistan’a 
bağlı kuvvetler tarafın-
dan toplu şekilde öldü-
rülmesi olayıdır. Ermeni 
güçlerinin 1991’in son-
larına doğru ablukaya 
aldığı Hocalı, 936 kilo-
metrekarelik alana sa-
hipti. 2 bin 605 ailenin, 
11 bin 356 kişinin ya-
şadığı bir kasaba olan 

Hocalı’da Aralık 1991’de 
Karabağ’ın başkenti ola-
rak kabul edilen Han-
kendi şehrini işgal eden 
Ermeniler daha sonra 
Hocalı’yı hedef aldı.
Savaşta Ermeniler ta-

rafından bölgede işlenen 
en acımasız uluslararası 
suçlardan biri, Ermeniler, 
Rus askerleri tarafından 
silahsızlaştırılan Hocalı 

kentini abluka altına al-
mışlar, her türlü tehcire 
maruz bırakmış ve kenti 
tamamıyla yok etmişler-
dir. Sabaha kadar tarihin 
gördüğü en büyük vah-
şetlerinden biri yaşandı. 
Hocalı’ya saldırarak ken-
ti terk edememiş suçsuz 
ve silahsız masum in-
sanları acımasız şekilde 
katletmiştir. Cesetlerinin 
birçoğunun yakıldığı, 
gözlerinin oyulduğu, ku-
laklarının, burunlarının 
ve kafaları ile vücutla-
rının çeşitli uzuvlarının 
kesildiği ve daha birçok 
akıl dışı işkencelere ma-
ruz kaldıkları görülmüş-
tür. Ermenilerin silahsız 
sivil halka yönelik ger-
çekleştirdiği bu katliam, 

açıkça, bir etnik grubun 
yok edilmesi amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.
Ermeniler Hocalı'da, 

83 çocuk, 106 kadın ve 
70'den fazla yaşlı, 487 
kişi vücutlarında ağır 

hasar bırakılarak toplam 
613 kişiyi katletti. 1275 
kişi kaçırılarak ağır iş-
kenceler uygulanmış, 
bunların 1165'i kurtarıl-

mış geriye kalan 110 ki-
şinin akıbetleri hakkında 
her hangi bir bilgi bulun-
mamaktadır. Yaşanan 
sadece insanların katle-
dilmesi değildi. Cesetler 
üzerinde yapılan incele-
melerde bir çoğunun ya-
kılmış olduğu, gözlerinin 
oyulduğu tespit edildi. 
Hamile kadınlar ve ço-
cukların da bu vahşete 
maruz kaldığı belirlendi. 
Canlı şahitlerin ifade-
leri ve basın organla-
rında yayımlanan film 
ve resimlerde görünen 
insanlık dışı cinayetler, 
Ermenilerin soykırım 
amacıyla bu operasyonu 
gerçekleştirdiğini göster-
mektedir.
1980’lerin sonlarından 

itibaren Kafkasya’yı ya-
kından izleyen ve Ho-
calı faciası sırasında 
bölgede bulunan ABD’li 
gazeteci-yazar Thomas 
Goltz, olayın “Bölgede 
yaşayan Azerbaycan 

Türklerine karşı toptan 
imha amacı taşıdığını, o 
nedenle apaçık soykırım 
olduğunu” yazmıştı.
Dünyanın sağır olduğu 

Azerbaycanların çığlığı-
nı duymak istemiyordu, 
Ermenilerin terör havası 
estirdiği Azerbaycan şe-
hir ve köyleri tam bir pa-

nik içindeydi. Evleri yakı-
lan, kurşunlanan çaresiz 
insanlar, dünyaya sesle-
rini duyuramamaktan 
yakınıyorlardı. Türk şehir 
ve köylerini basan ve ya-
kıp yıkan Ermeniler, yaşlı 
çocuk bakmaksızın cina-
yetlerini sürdürüyordu.
Yabancı Gazetecilerin 

Gözünden Kanlı Hocalı 
Katliamı
Thomas Goltz (ABD'li 

Gazeteci)
"Fotoğrafçı arkadaşım 

donmuştu, fotoğraf çe-
kebilmesi için kendisini 
ölü bedenlerin üzerine 
doğru itmem gerekiyor-
du. Cesetler, koparılmış 
uzuvlar… Her bakımdan 
mide bulandırıcıydı. Bazı 
cesetlerin cinsiyetini an-
lamaya çalıştım ama 
yüzler i parçalanmış, 

uzuvları koparılmıştı. 
Tanınamayacak halde 
olanlar vardı. Bazıları-
nın kafa derileri yüzül-
müştü.”
Pascal Privat (News-

week)
''Bir caminin arkasına 

geçici olarak kurulmuş 
morga, Hocalı'dan geti-
rilmis düzinelerce ceset 
ve onların başında yas 
tutan mülteciler vardı… 
Cesetlerin çoğu, kaç-
maya calışırken yakın 
mesafeden vurulmuştu. 
Kafa derileri yüzülen 
cesetler vardı. Bazıları-
nın yüzleri paramparça 
olmuştu''
Yuri Romanov (Rus 

Gazeteci)
“Altı yaşında, gözle-

ri sargılı bir kız çocuğu 
gördüm. Kameramı ka-
patmadan ona doğru 
eğildim ve neyin var diye 
sordum.
- Gözlerim yanıyor. 

Gözlerim yanıyor!

Yanında bulunan dok-
tor şöyle söyledi:
- Gözleri kör olmuş. 

Gözlerinde sigara sön-
dürmüşler. Bize getirdik-
lerinde gözlerinin içinde 
sigara izmaritleri vardı.
Orada şahit oldukları-

mı, gözlerimin gördük-
lerini ve kulaklarımın 
duyduklarını dilim ifade 
edemiyor.”
Daud Kheyriyan (Er-

meni Gazeteci)
Katliamda öldürülen 

insanların yakılmasıyla 
görevli Ermeni grupla 
beraberdim. 2 Mart günü 
Hocalı’nın bir kilometre 
batısına, 100 civarında 
Azeri cesedini getirip 
yığdılar. Son kamyonda 
10 yaşlarında bir kız ço-
cuğu gördüm. Başından 
ve elinden yaralıydı. So-

ğuğa, açlığa ve yaraları-
na rağmen hâlâ yaşıyor-
du. O sırada, Tiranyan 
isimli bir asker onu tut-
tuğu gibi öbür cesetlerin 
üzerine fırlattı. Sonra 
bütün cesetleri yaktılar. 
O sırada yanmakta olan 
ölü bedenler arasından 
bir çığlık işittim…”
Zori Balayan ( Ruhu-

muzun Canlanması Ki-
tabından)
Zori Balayan, 1996'da 

çıkardığı " Ruhumuzun 
Canlanması" adlı kita-
bında soykırımın yapıldı-
ğını gururla itiraf etmiştir. 
Kitabının bir bölümünde 
yazdıkları ise kan don-
durucudur.
''Hocalıda ele geçirdiği-

miz bir eve girdiğimizde, 
askerlerimiz 13 yaşında 
bir Türk çocuğunu pen-
cereye çivilemişlerdi. 
Türk çocuğu çok ses 
çıkarmasın diye asker-
ler çocuğun annesinin 
kesilmiş göğsünü onun 

ağzına soktu. Daha son-
ra ben bu 13 yaşındaki 
Türk çocuğuna, onların 
atalarının bizim çocuk-
larımıza yaptıklarını 
yaptım. Başından, en-
sesinden ve karnından 
derisini soydum. Sonra 
saat tuttum ve Türk ço-
cuğu yedi dakika sonra 
kan kaybından hayatını 
kaybetti.
Yuri Pompeyev ( Mos-

kovskie Novosti gazetesi 
muhabiri )
Pompeyev, gördük-

leriyle ilgili sadece bir 
cümle sarf edebilmişti. 
“Hocalı’da, kimse yoktu 
sadece cesetler kalmış-
tı.”
Kürşat Çavuşoğlu, 

Irak Türkmen Gazeteci-
ler Cemiyeti Dış İlişkiler 
Sorumlusu
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Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

15 yaşındaki Nurgül Salimova, Dünya 
Satranç Şampiyonasında ilk sırada

Burgaz 64 Satranç Kulübü’nün 
oyuncusu Nurgül Salimova, 16 
yaş altı kategorisinde dünya 
satranç sıralamasında ilk sıra-
ya yerleşti. Henüz 15 yaşında 
olan Nurgül Salimova’nın Büyük 
Usta (Grand Master) ünvanıını 
kazanması için sadece 100 
puan elde etmesi lazım.

Nurgül Salimova’yı ilk keşfe-
den Burgas 64 Satranç Kulü-
bü Başkanı Jivko Jekov oldu. 

Tırgovişte’nin (Eskicuma) Krep-
ça (Kirepçe) köyünden olan 
Nurgül, o zaman henüz 5 yaşın-
daydı. Yetenekli çocuklara yö-
nelik bir programa dahil edilen 
Nurgül’un başarıları ardı ardına 
gelmeye başladı.

Bulgaria ON AIR televizyonu-
na konuşan Nurgül, “2015 yılın-
da 12 yaş altı kızlar kategorisin-
de Dünya Şampiyonu oldum. 
2017 yılında Bulgaristan Şam-

piyonu olarak ülkenin tarihinde 
en genç şampiyon olarak rekor 
kırdım” diye anlattı. 

Halihazırda 16 yaş altı katego-
risinde dünya satranç sıralama-
sında ilk sırada bulunan Nurgül, 
kadınlar arasında dünyanın en 
iyi 60 satranç ustaları arasında 
yer alıyor.

Nisan ayında Antalya’da dü-
zenlenen Avrupa Kadınlar 
Satranç Şampiyonası’na ka-
tılacak olan Nurgül’ün Büyük 
Usta ünvanıını elde edebilme-
si için gerekli 100 puanı kaza-
nıp, Dünya Kadınlar Satranç 
Şampiyonası’na katılmaya hak 
kazanması bekleniyor. KH

Komünist rejim mağduru emeklilere 
verilen ek ödenekler artacak

Ulusal Sigorta Enstitüsü’nden (NOİ) yapılan açıklamada 
Komünist Rejim Mağdurlarının Siyasi ve Sivil Rehabilitas-
yonu Kanunu’nun 9.maddesi gereğince maaşına ek ödeme 
yapılan toplam 7946 emeklinin aldığı ödeneğin mart ayında 
arttırılacağı bildirildi. 

Emeklilik maaşına ek olarak ödenen tutarın artırılması, bu 
ödeneğin her yılın başından itibaren NOİ tarafından önceki 
yıl için belirlenen ülkede ortalama emeklilik maaşının yüzde 

biri oranında belirlenmesinin bir sonucudur. 
NOİ verilerine göre 2018 yılında ortalama emeklilik maaşı, 

önceki yıl 376,06 levadan 395,47 levaya yükseltildi ve bu 
durum, ek ödeneğin tutarının artırılmasını gerektirdi.

Mart ayında ödenen zamlı tutarlarla birlikte komünist rejim 
mağduru olan emeklilere 2019 yılı ocak ve şubat ayları öde-
nekleri de ödenecek. 

Mart ayı için emeklilik maaşları yasal süre içerisinde-7-20 
Mart döneminde ödenecek. Posta şubeleri tarafından yapıla-
cak emekli maaş ödemeleri, her birinde önceden açıklanacak 
bir ödeme takvimi doğrultusunda yapılacak. KH

Rila Yedi Göller’e erişim sınırlandırılıyor
Bir proje, turistlerin Rila Yedi 

Göllere erişiminin sınırlandırıl-
masını öngörüyor. 
Maliyeti yaklaşık 12 milyon le-

vayı bulan Rila Milli Parkı pro-
jesinin önümüzdeki 4 yıl içinde 
hayata geçirilmesi bekleniyor. 
Projenin ana amacı doğayı ko-
rumaktır.
Rila Yedi Göller’in bulunduğu 

bölgede yolların üç olmasına 
rağmen turistler 20’den fazla 
güzergah kullanmaktadır. An-
cak bu durum, göllerde çamur 
oluşumuna yol açan toprak 
erozyonuna neden olur. Bu 
nedenle turistlerin kullandığı 
güzergahlar önceden işaret-
lenmiş dar bir çizgi ile kısıtla-

nacak.
Rila Milli Parkı Müdürü Kiril 

Andonov, çamurun yolların aşı-
nan yerlerine dökülmesi üzere 
göllerden çekileceğini belirtti.

Andonov,” Kaçak avcıların izi-
ni sürmek için yeni bir modern 
teknik uygulanacak. Yeni teknik 
araç, avcıların ateş açtığı yeri 

gösterecek” diye izah etti ve bu 
şekilde parkta çalışan güven-
lik görevlilerinin hızlı bir şekilde 
doğru yere yönlendirileceğini.
Rila Milli Parkı Müdürü, son 

12 yılda parkta 12 büyük 
yangın yaşandığı için 
yangın söndürme su de-
posu da inşa edileceğini 
sözlerine ekledi. 
Rila Dağı’ndaki orman-

lık alanlarda giderek 
sayısı artan ağaçların 
kuruması nedeniyle pro-
je kapsamında zararlı 

böceklere karşı da önlemler 
alınacağı anlaşıldı.
                     Kırcaali Haber


