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Sofya’da Ayasofya İçin Şükür Namazı Kılındı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı da Bulgaristan Müslümanlar Müftüsü
Dr. Mustafa Hacı Aliş’e özel
mektup yollayarak, en kısa zamanda kendilerini orada namaz
kılmaya beklediklerini ifade etti.
Mektupta Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş’ın "Zat-ı alinizle birlikte
en kısa zamanda Ayasofya’da
saf tutmayı ümit ediyor, en kalbi
selam ve saygılarımı sunarım"
ifadeleri yer aldı. Erbaş ayrıca,
tüm Bulgaristan Müslümanlarının yaklaşan Kurban Bayramını
kutladı ve herkesi Ayasofya´ya
beklediklerini vurguladı.
B u l g a r i s t a n ’d a M i m a r
Sinan’in iki eseri bugün kilise

Bulgaristan’daki Müslümanlar,
86 yıl sonra yeniden ibadete
açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi için şükür namazı kıldı.
Türkiye’nin dört bir yanından
vatandaşların da katılımıyla
Ayasofya’da kılınan Cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden
ibadete açılan Ayasofya için
Bulgaristan’daki Müslümanlar başkent Sofya´da Kadı
Seyfullah Efendi- Banya Başı
Camisi’nde şükür namazı kıldı.
Sofya’daki ibadete açık tek
cami olan Kadı Seyfullah Efendi- Banya Başı Camisi’ne na-

maz nedeniyle birçok kişi geldi.
Camiye gelen cemaatin bir kısmı yoğunluk nedeniyle camide
yer kalmamasından dolayı seccadelerini sokakta kaldırıma sererek namazlarını kıldı.
"Ayasofya cami olarak açıldığı için gerçekten çok mutluyuz"
Sofya’da yaşayan Mustafa
Sertdemir, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından dolayı duyduğu heyecanı Demirören
Haber Ajansı´na (DHA) şu şekilde anlattı:
"Ayasofya cami olarak açıl-

dığı için gerçekten çok mutluyuz. Caminin açılışı Türkiye'de
gerçekleşti. Orada olmamaktan dolayı çok üzgünüz, ama
burada bir şükür namazı kıldık
Ayasofya için. Vesile olanlardan
Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz onlara. Müslüman alemi
için güzel şeyler olmasını diliyorum. Bugün burada çok dua
ettik Ayasofya'nın açılışı için.
Bütün Müslümanlar için hayırlı,
uğurlu olsun."
"Birlikte en kısa zamanda
Ayasofya’da saf tutmayı ümit
ediyorum"

Mimar Sinan’ın kiliseye dönüştürülmüş iki eserinden biri
Sofya’da bulunan ve 16’ncı asırdan miras kalan yapımında kullanılan taşların rengi nedeniyle
“Kara Cami” adıyla ün kazanmış
Sofu Mehmed Paşa Camisi, diğeri de Türkiye sınırına yakın
Hasköy ilinde bulunan Uzuncova Camisi. Sofu Mehmed Paşa
Camisi 1903 yılında dış mimarisi tamamen değiştirilip “Yedi
Havariler” (Sveti Sedmoçislenitsi) adıyla kilise olarak kullanılmaya başlandı. Yine 16´ncı
asırdan miras kalan Uzuncova
Camisi de “İsa´nın Göğe Yükselişi” adıyla kilise olarak Ortodokslara hizmet veriyor. DHA

Irkçılar Sofya’daki tek
camiyi müze yapmak istiyor

Bulgaristan Meclisi’nde yer alan aşırı sağcı Bulgar Ulusal Hareketi (VMRO) partisinin gençlik kolu olan Ulusal Gençlik Komitesi,
başkent Sofya’nın merkezinde yer alan Banyabaşı Camii’nin müzeye dönüştürülmesi çağrısında bulundu.
VMRO Ulusal Gençlik Komitesi’nin geçen cuma günü sosyal

Olağanüstü salgın durumu bir ay daha uzatıldı
Başbakan Boyko Borisov,
Başbakanlık konutunda basına yaptığı açıklamada Sağlık
Bakanının emriyle koronavirüs
(COVID-19) nedeniyle olağanüstü salgın durumunun bir ay
daha uzatıldığını duyurdu.
Koronavirüs krizinin sonuçlarının üstesinden gelmek için hükümetin kararlaştırdığı yaklaşık
2 milyar levaya mal olacak yeni
sosyo-ekonomik önlemleri tanıtan Başbakan, ”Bakanın emriyle
olağanüstü salgın durumunu bir
ay daha uzatıyoruz, böylece bu

önlemler işe yarayabilir” dedi.
Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Dr. Angel Kunçev, haziran

mişti.

ayında sınır
ko n t r o l l e r i n i
uygulamak
için ülkede yürürlükte olan
diğer tedbirlerle birlikte (ki
bu periyodik
olarak yapılan
bir şey) salgın
durumunun
uzatılması gerektiğini söyle-
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medyadan yaptığı açıklamada, 16. yüzyılda inşa edilen ve Sofya’nın
tek faal camisi olan Banyabaşı Camii’nin müzeye dönüştürülmesi
talep edilerek, “Bulgaristan’ın kalbinde camiye yer yok” dendi.
Açıklamada, “Böyle kesin tutum sergileyerek komitemiz,
Türkiye’nin simgesel Ayasofya’yı tekrar faal camiye dönüştürerek
göstermelik eylemde bulunduktan sonra Bulgaristan’ın karşılık vermesi gerektiği konusunda ısrarcı” ifadesine yer verildi.
Başkent Sofya’da geçen cuma günü Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin protesto edildiği bir gösteri düzenlendi.
Bulgaristan Meclis Başkan Yardımcısı, sağ popülist parti
Volya’nın lideri Veselin Mareşki, komşunun eylemlerine göz yummamaları gerektiğini belirterek, “Ortodoks Hıristiyanlar olarak, tüm
Hıristiyan alemine yönelik bu provokasyona karşı kayıtsız kalamayız” açıklamasında bulundu.KH
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Bulgaristan Türklerinin 1934 Yılındaki Acı Günleri
Tarih 19 Mayıs 1934.
Bundan 86 yıl önce Kimon
Georgiev önderliğinde
Bulgaristan’da askeri sivil
darbe gerçekleştirilmiştir. İktidara gelen ırkçı ve
aşırı milliyetçi darbeciler
Hitler Almanya’sından da
aldıkları cesaretle, onların
Yahudilere uygulamaya
başladığı “Holokostun”
bazı benzeri yöntemlerini
Türk ahalisine karşı hayata geçirmeye başlamışlardır. Onlar 1919 senesinde
Birinci Cihan Harbi’nin
bitmesinden sonra Nöyyi
Barış Antlaşmasının azınlıkların korunmasına dair
aldığı kararları yok haline
getirmeye başlamışlardır.
Aleksandır Stamboliyski
çiftçi hükümeti döneminde başlayan Türk ahalisinin siyasette, kültür ve
spor alanındaki ilerleyişini tamamen kısıtlamaya
ve tamamen durdurmaya
başlamışlardır. Ordu mensupları bunla yetinmeyip
Bulgar köylerinde ırkçı
“Vatan savunma” çeteleri
kurmaya başlamıştır. Onların vasıtasıyla en önde
olmak üzere Türk ahalisinin arasında yaygınlaşan
“Turan Gençlik ve Spor
C emiyetler B ir liğ ine”
baskınlar düzenlemeye
başlanıyor. Nüvap ortaokulunu yok etmeye, medreselerin faaliyetlerine
el koymaya, gazetecileri
hapse atmaya ve göçe
zorlamaya başlanmıştır.
Polis ise seçilen Türk milletvekillerini ve ileri gelen
Türklerin takibine geçiyor.
Hatta çeteciler Türk köylerinde birçoğuna işkence
uygulamış, tehditlere maruz kalanlar olmuş, bazı
Türk köylerinde katliam
için hendekler kazılmaya
başlanmıştır. Bu durumu

hassasiyetle ve endişeyle
izleyen Türkiye Bulgaristan’daki faşist hükümeti-

Yolculuk çok ağır şartlar
içinde geçiyor – açlık, susuzluk, sıkışıklık v. s. Bu

Faşist idaresi yur tta
darbeden sonra derhal
sıkıyönetim ilan ediyor

ne gerekli diplomasi ve
askeri uyarıyı yapmasına
rağmen durum değişmemiş ve iki devlet arasında
ilişkiler daha da gerginleşiyor. Bulgaristan Çarı III
Boris sorunu çözmek için
tek çareyi devletindeki
yaşayan Türk ahalisinin
arasındaki ileri gelen ve
seçkin kişileri rehin almakta görüyor. Onun talimatıyla yetkililere gönderilen telgraf üzerine derhal
harekete geçiriliyor. Polis
anında gece yarısında
Türk bölgelerinde Kırcaali, Hasköy, Razgrat,
Şumnu, Silistre vs. köy
ve kasabalarda asker ve
jandarma eşliğinde yirmielli yaş arası belirlenmiş
kişileri beklenmedik vakitte tren istasyonlarına
doğru yönlendiriyor. Esir
edilenler hayvan vagonlarına doldurulup onların bilmediği istikamete
doğru hareket ettiriliyor.

kişilerin bir kısmı Tuna
boyuna kanal kazmaya,
birçoğu Karlovo’ya yol yapımına ve diğerleri Plevne
ovasına köy iktisadiyatına
çalışmak için Bulgar mesken bölgelerine sevk edilmişlerdir. Onların arasında benim köydeşlerimden
Tosçalı ahalisinin, yörenin
sevgisini kazanan ve otoritesine sahip olan Emin
Efendi, Ahmet Şumlu,
Mustafa Yasin de bulunmaktadır. Bu yazdıklarım
onların ve yaşlıların acı
hatıralarının bir kısmıdır.
Rehinlerden en ağır
şartlar içinde olanlar Tuna
boyunda kanal kazanlar
olmuştur. Askerlerin onlara defalarca söylediği
tek bir cümle varmış, o da
“Derin kaz, kazdığını at”.
Diğerlerinin de çektikleri
zorluklar hiç de az değilmiş ve geçirdikleri ağır
günleri gençlere korkuyla
anlatıyorlardı.

ve Türk ahalisinin olduğu
yerlere baskı uyguluyor.
Özellikle Türklerin yaşadığı bölgelerdeki iller
arasında gidip gelmeler
sıkı takibe ve kontrol altına alınıyor. Türk elçilik
ve konsolos binalarına
Türk asıllı kimseler yaklaştırılmıyor. Bu durumda
seferber olanların da yakınlarıyla ve dış dünyasıyla herhangi bir bağlantı imkanları yasaklanıyor.
Kimse kimseden cevap
alamıyor. Yetkililerin suratı
asık ve ağızları kapanık.
Bu durum rehinlerin de
akıbetlerinin kötü olacağı
bir gösterge olduğunu bildiriyordu. Onlar artık kendi aralarında çeşitli fikir
testisinde bulunup kendi
köylerinde olan biteni anlatıyorlardı. Onlarda en
dikkati çeken olay ise Bulgarlara olanlarla ilgiliydi.
Bu da 1923 yılındaki Eylül
Ayaklanmasından sonraki

Meclis hükümette yapılan değişiklikleri onayladı
Ulusal Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada
Maliye Bakanı Vladislav
Goranov’un, İçişleri Bakanı Mladen Marinov’un,
Ekonomi Bakanı Emil
Karanikolov’un, Sağlık
Bakanı Kiril Ananiev’in
ve Turizm Bakanı Nikolina Angelkova’nın görevden alınmalarını onayladı. Hükümette değişiklik
yapılmasına ilişkin karar
taslağı, 116 milletvekili
tarafından onaylandı, 89
milletvekili tarafından reddedildi, çekimser kalanlar
olmadı.
Kabinede değişiklikler
yapılacağına dair açıklama, GERB ve Birleşik
Vatanseverler İttifakı Koalisyon Kurulu toplantısından sonra yapıldı. Meclis
Genel Kurulunda bakan
değişiklikleri Başbakan

Yardımcısı Tomislav Donçev tarafından açıklandı.
Muhalefet partilerinin ısrarına rağmen Başbakan
Boyko Borisov Meclis
Genel Kuruluna katılmadı.
Görevinden alınan bakanlar da Meclis Genel Kurulu salonunda değillerdi.
Meclis Başkanı Tsveta
Karayaçeva, eski Ma-

liye Bakanı Vladislav
Goranov’un milletvekili
olarak Mecliste yer almayac ağını duyurdu.
Goranov’un, milletvekili
görevine dönmesi bekleniyordu, ancak kendisinin
milletvekilliğinden de istifa ettiği açıklandı. İstifası
Meclis tarafından onaylandı. Eski Turizm Baka-

nı Angelkova, milletvekili
olarak Mecliste yer alacak. Oylamalardan önce
Meclis Genel Kurulunda
ateşli tartışmalar yaşandı.
Ekonomi ve Demografi
Politikasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Mariana Nikolova’nın görevinin yanı sıra Turizm
Bakanı, Emniyet Genel
Müdürü Başkomiser Hristo Terziyski’nin İçişleri
Bakanı, Sofya Aleksandrovska Üniversite Hastanesi İcra Müdürü Prof.
Dr. Kostadin Angelov’un
Sağlık Bakanı, eski Sağlık Bakanı Kiril Ananiev’in
Maliye Bakanı ve Ekonomi Bakan Yardımcısı
Lıçezar Borisov’un Ekonomi Bakanı olarak atanması da onaylandı.
Kırcaali Haber

dönemde askerlerin, polislerin ve jandarmaların
kendi milletine yaptığı katliamlardı. Bu insanlık dışı
vahşi hareketleri anlattıktan sonra sürgünlerden
bazıları “kendi milletine
acımayan, bize mi acıyacak ve bunlardan her şey
beklenebilir” neticesine
varırlardı. Onları en çok
üzen sorun evdekilerin
durumun ne olduğunu
bilmedikleriydi.
Bulgaristan Türklerinin
rehin alındığını öğrenen
Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal
Atatürk derhal devreye
giriyor ve Bulgar makamlarıyla diplomasi yollarla
iki devlet arasındaki anlaşmazlığı barışçı yollarla
çözülmesi için harekete
geçiyor. İki devlet arasında sorunlar hal oluyor ve
Türk askerleri Bulgaristan
topraklarından çekilmeye
başladığı an ve Çar III
Boris’in hanımı Mariya

Lüiza’nın kocasına yalvarışları sonucu Kral Türk
katliamına da durma emri
veriyor.
Anında rehinler de yetkililer de hemen bir değişiklik görüyor. O asık
suratlarının yerine onlarda bir tebessüm belirmiş,
gülümseme halini almış
bir durum hissediliyordu.
Aynı anda sürgünler hemen toplanmışlar. Onlara
iki yetkilinin sözleri hiç
unutulmayacak ve tarihte
kalacak. Tuna boyundaki
“buraya geleli kazdığımız
kanallar, sizin kanallar,
sizin mezarınız olacaktı”.
Karlovo’dakisi “Sizin buraya indirdiğiniz ağır sandıkların içinde sizi öldürmek için kurşunlar vardı”.
Kralın talimatıyla rehinler
sağ salim evlerine dönüyor ve Bulgaristan tarihinin en utanç verici hadise
ve azınlık siyasetinin kara
gününe son veriliyor.
Rahim EŞREF

Avukatlar, Barolar
Birliği yöneticilerinin
istifasını istiyor
Sofya şehir merkezinde protesto eylemi yapan birkaç şehirden avukatlar Bulgaristan Barolar Birliği yöneticilerinin istifa etmesini istedi. Avukatların ifadesine
göre, baroların yönetim organı üyelerin mesleki çıkarlarını korumuyor ve bu nedenle değiştirilmeli.
Avukatlar, barolar için önemli olan yasaların yanı
sıra sosyal açıdan önemli konular tartışılırken eksik
veya gecikmeli
tepki nedeniyle daha şubat
ayının sonunda
Barolar Bir liği
yöneticilerinin istifasını istedi.
Barolar Birliği
yöneticilerinin istifa etmemesinden dolayı Değişim İçin İnisiyatif Komitesi oluşturan Filibe, Stara Zagora (Eski Zağra),
Haskovo (Hasköy), Blagoevgrad (Yukarıcuma), Smolyan (Paşmaklı) ve Sofya’dan avukatlar, Barolar Birliği
yöneticilerinin toplandığı binanın yer aldığı “Kaloyan”
ismini taşıyan küçük sokağı kapattı.
Avukatlar, Barolar Birliği yöneticilerinin istifasından
başka, birkaç haftadır protesto eylemi yapan vatandaşlar tarafından da eleştirilen savcılık makamının en
son davranışlarından dolayı Başsavcı İvan Geşev’in
de istifasını istedi.
Avukat Greta Ganeva’nın ifadesine göre, Anayasa
Mahkemesinin kararına göre Başsavcının herhangi
bir savcı tarafından soruşturulabilmesi imkanı büyük
bir fırsat.
Protestocuların beklentileri, Meclisin yeni çağdaş bir
yasanın kabul edilmesiyle, baroların demokratikleşmesinin kamuoyunda tartışılmasına yönelik girişimde
bulunacağı yönündedir.
Smolyan Barosu Denetleme Kurulu Başkanı Avukat
Elena Radeva, ” Barolar Birliği yöneticilerinin farklı
görüşlere kulak vermemesi eskiden beri izlediği bir
politika. Bulgaristan barosu dava sürecinin ana katılımcılarından biri. Savcılık makamının her gün hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiğini gördüğümüzde,
barolar bunun karşısında sessiz kaldığında ve birlik
içinde olmadığında denge bozuluyor. Bu toplumdaki
bireylerin tümünü etkiler” dedi.
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Kırcaali’de Coşkulu Kurban Bayramı
Müslüman alemi Kurban Bayramına kavuşma
sevincini yaşadı. Geçen
Cuma sabahı ülkede
Türklerin yoğun olarak
yaşadığı Kırcaali şehrinde
de mübarek kurban bayramı coşkuyla karşılandı.
Yüzlerce Müslüman Türk,
bayram namazını eda
etmek üzere COVID-19
koşullarına uygun olarak
açık havada Kırcaali Arpezos Parkına akın etti.
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, Kırcaali Belediye
Başkanı Dr. Müh. Hasan
A zis, Belediye Meclis
Başkanı Hüseyin Ahmed,
Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri
bayram namazını Kırcaali
cemaati ile birlikte kıldılar.
Bölge Müftüsü bayram
namazına kadar yaklaşık
yarım saat cemaate günün anlam ve önemine
binaen coşkulu bir vaaz
ve nasihatte bulundu. Ar-

usulünü hatırlattıktan sonra Başmüftülük tarafından
ilan edilen saat 6.45’te
müminler namaza saf
tuttular. Cami Baş İmam
Hatibi Erdinç Hayrullah’ın
bayram hutbesinden sonra edilen dualarla namaz
sona erdi.
Namaz
sonrası
Kırcaali'nin geleneklerine
uygun olarak, Belediye
Başkanı Dr. Müh.Hasan
Azis, Başkonsolos Hüseyin Ergani ve Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Kır-

dından Kırcaali Belediye
Başkanı Dr. Müh. Hasan
Azis tüm Müslümanların
bayramını kutladı, birlik ve
beraberlik mesajları verdi.
Cemaate hitap eden
T.C. Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, herkesin

Kurban Bayramını tebrik
etti. T. C. Sofya Büyükelçisinin selamlarını sunan
Başkonsolos devamında,
“Tüm vatandaş ve soydaşlarımızın ve de İslam
Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor,

bayramın tüm dünyaya
barış, huzur, sevgi ve refah getirmesini temenni
ediyoruz.” diye belirtti.
Bayram namazını kıldıran Merkez Cami Baş
İmam Hatibi Erdinç Hayrullah, namazın kılınışının

lar arasındaki inancın
kardeşliğinin en yüksek
noktasına ulaştığı mübarek günler olduğunu
kaydetti.
İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm cami ve
mescitlerde kılınan Kurban Bayramı namazla-

rına katılanlara yönelik
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı’nın
gönderdiği tebrik mesajı
okundu. Karadayı mesajında, “Kurban Bayramının sizlere sağlık ve
bereket, tüm insanlığa
barış, adalet ve kardeşlik
getirmesini dilerim” diyor.
Namaz sonrasında bayramlaşma, COVİD-19 virüsü yayılma riski nedeniyle tokalaşma ve kucaklaşma olmaksızın yapıldı.
Müminler, kurban kesmek
üzere evlerine gitmeden
önce caminin ihtiyaçlarının karşılanması üzere
bağışta bulundu. Kurban
eti parçalara bölünüp yoksul ve komşulara dağıtılır.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino’da kılınan Kurban Bayramı
namazına yüzlerce Müslüman katıldı
Ardino (Eğridere) kasabasında yüzlerce Müslüman, Cuma günü sabahın erken saatlerinde
bayram namazını eda
etmek için Yunak stadyumunda bir araya gelerek
Kurban Bayramını karşıladı. Bayram namazına
Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban ve
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram da katıldılar. Böylece kasabadaki Müslüman cemaat,
birçok kişinin bir araya
toplanmasının engellenmesi için ikinci kez açık
alanda bayram namazı
eda etmiş oldu.
Namaza katılan mümünlerin her biri, koruyucu maske takıp, sosyal
mesafeyi korudu ve kendi

seccadesini kullandı. Namazın kılındığı stadyum
sahasının bir bölümüne
naylon serildi.
A rdino bölgesinden
sorumlu Kırcaali Bölge
Müftü Yardımcısı Erhan
Receb, verdiği vaazda
bayramların Müslüman-

Ardino Belediye Başkanı Ve Eğridereliler Derneği
Temsilcileri Kurban Bayramında Bir Araya Geldi
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban, Kurban Bayramı
dolayısıyla Ardino’yu ziyaret eden Bursa merkezli Eğridereliler Kültür
ve Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu üyeleri
Hüseyin Kasapoğlu ve
Erol Çetin’i makamında
kabul etti.
Dernek heyetiyle görüşmede Belediye Meclis
Başkanı Sezgin Bayram,
Belediye Başkan Yardım-

cısı Necmi Mümünhocov
ve geçici Belediye Genel
Sekreteri Müh. Mehmet

Aliev de hazır bulundular.
Görüşmenin ana konusu belediye ile dernek

arasındaki iyi düzeydeki
işbirliğinin sürdürülmesiydi. Belediye Başkanı Müh.
Şaban, ilçede halihazırda
gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında
konukları bilgilendirdi.
Hüseyin Kasapoğlu ve
Erol Çetin, sıcak ağırlama için teşekkür ederek
Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Yılmaz’ın Ardino
halkına özel selamlarını
ilettiler. Güner ŞÜKRÜ

caali'deki Hristiyan toplumunu temsilen Kilise Papazı Peder Garena’nın da
katılımıyla bayram kahvesi içildi. Her yıl Müslüman/
Türk ve Hristiyan/Bulgar
toplumu dini bayramlarını
birlikte kutlayarak güzel
bir örnek sergiliyor.
Kırcaali’den başka ilde
bulunan yaklaşık 350
cami ve mescitte kılınan
bayram namazı ile Kurban Bayramı coşkuyla
karşılandı.
Kırcaali Haber

Çernooçene Belediyesi,
yoksul ailelere kurban
eti sağladı
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi, bu yıl da Müslümanların iki büyük bayramlarından biri olan Kurban
Bayramı’nın Arefe gününde bölgede maddi durumları
iyi olmayan ailelere taze kurban eti paketi sağlama
geleneğine uydu.
Kurban paketleri, önceden köy muhtarları ve vekilleri
tarafından hazırlanan kurban kesme imkanına sahip
olmayanların listesine göre dağıtıldı.

Çernooçene Belediyesinden başka aslen ilçeden
olan Batı Avrupa ülkelerinde çalışan ve Türkiye’de ikamet eden hayırsever vatandaşlar da yoksullara kurban
eti dağıttılar.
Bu yıl da Çernooçene Belediye yönetimi çok yıllık geleneği sürdürerek Kurban Bayramı için bir kurban kesti.
Kurban kesme merasiminde Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman, Belediye Meclis üyeleri, belediye memurları, köy muhtarları ve vekilleri ve vatandaşlar
hazır bulundular.
İslam dinine göre Müslümanlar, kurban etinin bir
bölümünü komşularına, başka bir bölümünü kurban
kesemeyen yoksullara dağıtmalı.
İsmet İSMAİL

HÖH, Arefe Gününde Momçilgrad’ın
merkezinde mekik çöreği dağıttı
Kurban Bayramı önceki Arefe Günü’nde Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Momçilgrad (Mestanlı)
İlçe Teşkilatının girişimiyle şehir merkezinde yer alan
Nuri Adalı Parkında şehrin sakinleri ve misafirlerine
ücretsiz olarak 800 adet
mekik çöreği
ve su dağıtıldı. Gelenek
üzere Arefe
günü çocuk,
komşu ve
dostlara mekik çöreği ve
tatlılar dağıtılıyor. Bu, insanın ekmeğini yanındakilerle paylaşmaya
hazır olduğunu göstermesi için yapılıyor.
HÖH Momçilgrad İlçe Teşkilatı, Arefe Gününde şehrin merkezinde mekik çöreği dağıtmayı gelenek haline
getirmek istiyor. KH
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Hükümetten 2 milyar leva maliyetli
yeni sosyo-ekonomik önlem paketi
İktidar ortakları GERB
partisi ve Birleşik Vatanseverler İttifakı temsilcileri
arasında yapılan görüşmeden sonra Başbakanlık konutunda düzenlenen
basın toplantısında koronavirüs krizinin sonuçlarının üstesinden gelmek
için toplam 1 milyar 894
milyon leva harcanacağı
duyuruldu. Bu tutar, rezerv fonlarından sağlanacak ve şu anda herhangi
bir borçlanma öngörülmemekte. Sosyal önlemlerin
uygulanması için 1 milyar
163 milyon leva, ekonomik önlemlerin uygulanması için ise 731 milyon
leva öngörülüyor.
Başbakan Borisov’un
saydığı sosyal önlemler
arasında 3 ay süreliğine
her bir emeklilik maaşına ek olarak 50’şer leva
ödenek verilmesi bulunuyor. Bu önlem, 318 milyon
levaya mal olacak.
1 Ağustos'tan itibaren
faaliyetleri, koronavirüs
krizinin sonuçlarının üstesinden gelmekle ilgili olan
İçişleri, Sağlık ve Çalışma
ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları, Ulusal Sağlık
Sigorta Kasası (NZOK),
Ulusal Sigorta Enstitüsü
(NOİ) ve başka kurumlarda çalışanların maaşlarının artırılması için bütçe ödenekleri yüzde 20
oranında artırılacak. Bu
zammın toplam maliyeti
92 milyon leva olacak.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine
122 milyon leva kaynak
tahsis edilecek. Bu kay-

nak, kişisel asistanlara
ödenecek maaşlar için
harcanacak. Bunun için
gereken yasal değişiklik
yapılacak.
Okullar, huzurevleri, engelliler için bakımevleri,
çocuk gündüz bakım evleri ve başka kurumlarda
çalışan sağlık görevlilerinin maaşları için ayrılan
kaynak miktarı da arttırılacak. Bu artış, hazineye
24,6 milyon levaya mal
olacak.
İşsizlik ödeneği alt sınır
miktarının arttırılması ve
ödeme süresinin uzatılması için de ek kaynaklar
öngörülüyor.
Ayrıca bazı sağlık kuruluşlarına sübvansiyon
ödenecek, diş hekimliği
ve başka sağlık hizmetlerine yönelik fonlar da
arttırılacak.

COVID-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan
tüm sağlık çalışanlarına
ek olarak 1000’er leva
ödenmesine yılsonuna
kadar devam edilecek.
Bu ek ödeneğin süresinin
uzatılması, 67 milyon levaya mal olacak.
Hükümetin sosyal önlem
paketi ayrıca Kültür Fonu
aracılığıyla ödenecek yaratıcı projeler için 15 milyon leva öngörüyor.
Ekonomik önlemlerle
ilgili Başbakan Borisov,
altyapı yatırımları ve yatırım sözleşmeleriyle ilgili
diğer iyileştirmeler için
planlanan dış yatırımcılar
için 9 milyon leva öngörüldüğünü açıkladı.
Başbakan, ”Ekonomi
Bakanlığı bütç esinde
çeşitli programlar kapsamında 1 milyar 800 mil-

yon leva fon mevcut, bu
miktar çeşitli ekonomik
tedbirlerin uygulanması
için sağlanacak” dedi.
Programlara başvuran
şirketlere daha hızlı hizmet verebilmek için elektronik hizmetler sisteminin
kapasitesi artırılacak.
İşletmeler tarafından en
yaygın kullanılan 60/40
tedbiri yılsonuna kadar
uygulanmaya devam edecek.
Hükümet, özel seferler
ile ilgili turizm hizmetlerine uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranının % 9'a düşürülmesini
önerecek. Restoranlarda
servis edilen bira ve şaraplarda da KVD oranı %
9'a düşürülecek.
Bulgaristan'a turistlerin
geleceği uçuşların sübvanse edilmesi planlanı-

yor. En az 100 yolcunun
geldiği charter uçuşlarda
her bir yolcu için 35 avro
verilecek. Bu harcama kalemi için sağlanan bütçe
55 milyon leva tutarında
olacak. Hükümet, bu önlemin 400 bin turisti kapsamasını bekliyor.
Taksi şoförleri belirsiz
bir süre için yerel ücretler
ödemekten muaf tutulacaklar ve belediye bütçelerindeki açıklar devlet
tarafından karşılanacak.
Önlemler kapsamında
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 355 milyon leva ek
kaynak tahsis edilecek.
Bu fonlar, Başbakanın
ifadesine göre aralarında
otoyol ve ekspres yol projeleri de bulunan yatırım
projeleri için planlanıyor.

Borisov, ayrıca bilişim
teknolojileri sektörü için
de 9-10 milyon leva sağlanacağını açıkladı.
Başbakan, basın toplantısı sırasında hükümetin
maliye politikası için mükemmel not aldığını ve
ülkemizin AB ülkeleri arasında bütçesi en düşük
seviyede açık veren ikinci
ülke olduğunu vurguladı.
Bir kez daha yönetimde
istikrar ve deneyimin gerekli olduğu zor ayların
beklendiğini ifade eden
Borisov, “Sadece bizim
sorumluluğumuz bizi görevde tutuyor. Sadece üç
ay sonra kimse buraya
oturup açıklama yapmayacak. Bu para tükenecek, endüstrilerin durumu
iyileşmeyecek” dedi.
Kırcaali Haber

Ardino’da spor sahalarının
yenilenmesine başlandı

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban ve Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Nilüfer Parkı'ndaki spor sahalarının yeniden
inşası için şantiyenin açılışını yaptı. Spor sahaları,
“Ardino İlçesinde Spor Altyapısının Yeniden İnşası, Donatımı ve Tefrişi” isimli proje kapsamında
yenilenecek. Ana faaliyetler arasında parkta yer
alan spor sahalarının yenilenmesi; birleşik mini
hentbol ve voleybol sahasının ve bir basketbol
sahasının yenilenmesi bulunuyor.
Proje, Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu aracılığıyla
Avrupa Birliği (AB) tarafından eş finansman sağla-

Ardinolu çocuklar, Şeytan Köprüsü’ne
çevre yürüyüşüne katıldı
Ardino (Eğridere) kasabasından çocuklar,
Şeytan Köprüsü’ne
"Doğayı Koruyalım"
başlığı altında düzenlenen çevre yürüyüşüne katıldı. Spor etkinliği, Ardino Belediyesi
Çocuk Suçluluğu ile
Mücadele Komisyonu
ile Ardino İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk
Büro Amirliği tarafından ortaklaşa düzenlendi. Çocukların oynadığı eğlenceli oyunlar geziye renk kattı.
Ardino Küçüklerin
Antisosyal Davranışlarına Karşı Mücadele

Komisyonu Sekreteri
Mehriban Aliyeva, “Etkinliğin amacı, ergenlerde anti-sosyal davranışların önlenmesi,
yaz tatilinde öğrencile-

rin spor ve çevre koruma ile ilgili faaliyetlere
dahil edilmesiyle boş
zamanlarında yaptıkları aktivitelerin çeşitlendirilmesi” diye kaydetti.

Aliyeva, çevre yürüyüşünün çocukları çevrenin korunması,
kaynakların muhafaza edilmesi
ve dengeli tüketilmesi yönünde
düşünmek için
somut adımlar
atmaya motive
etmek için önemli
olduğunu da sözlerine ekledi.
Çevre yürüyüşü, doğa ile iç
içe gerçekleştirilen piknikle sona
erdi. Tüm çocuklar için Ardino Belediyesi tarafından sağlanan yiyecek ve alkolsüz içecekler vardı.
Güner ŞÜKRÜ

nan 2014 - 2020 Kırsal Kalkınma Programı 7 Nolu
Kırsal Kesimlerde Temel Hizmetler ve Köylerin
Yenilenmesi Tedbiri 7.2 Her Türlü Küçük Ölçekli
Altyapının Oluşturulması, İyileştirilmesi Veya Genişletilmesine Yönelik Yatırımlar Alt Tedbiri kapsamında finanse edilmekte.
İnşaat ve montaj işleri yerel Solak Şirketi, inşaat
yapı denetimi ise Kırcaali Ecoengineering Şirketi
tarafından gerçekleştirilecek.
Belediye Başkanı Müh. Şaban, orta vadeli programın Ardino kasabasını yaşamak için cazip bir
yer haline getirmeyi amaçladığına dikkat çekti.
Şantiye açılışında Belediye Başkan Yardımcıları
Necmi Mümünhocov ve Nasko Kiçukov, geçici süreliğine Ardino Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüten Müh. Mehmet Alliev, Belediye Meclis
Üyesi Alper Sami, müteahhit firma ve denetleyici
firmanın temsilcileri de hazır bulundu.
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Gelecek Dünya Mestanlılar Buluşması
Programında Fas Krallığı Tanıtılacak
Fas Krallığı, bir sonraki
Mestanlı Daima Kalbimde
Dünya Mestanlılar Buluşması programında ayrı bir
stant ile temsil edilecek.
Rodop ilçesinin sakinleri
ve misafirleri, Afrika ülkesinin eşsiz kültürüne
dokunabilecek, tipik spesiyaliteleri deneyebilecek
ve geleneksel el sanatlarıyla tanışabilecekler.
Bu fikir, Belediye Başkanı İlknur Kazim ile Fas
Krallığı Sofya Büyükelçisi
Zakia El Midawi arasındaki görüşmede doğdu.
Diplomat, Belediye Başkanı İlknur Kazim'ın daveti
üzerine AB Parlamentosu
Milletvekili İlhan Küçük’ün
aracılığıyla kasabayı ziyaret etti. Çalışma toplantısına milletvekili Erol
Mehmed, Ardino Belediye
Başkanı İzzet Şaban, Belediye Meclis Başkanı Ersin Ömer, Belediye Başkan Yardımcıları Gülüzar

şehir parkında sergilenen
renkli şemsiyeler içeren
sanat enstalayonu ve
“Önce ve Şimdi Momçilgrad” isimli fotoğraf sergisinden çok etkilendi.
Belediye Başkanı İlknur Kazim, “Barış, iyi
komşuluk ve duyarlılık,
Momçilgrad insanının
genlerine dayanan bir
şey. Burada etnisite ve
dine göre bölünme yok.
Nefret, sakinlerimize ya-

Meriç Nehri’nden su
içen 28 inek telef oldu
İsmail, Aliye İbrahim ve
Ayhan Osman da katıldı.
Fas Krallığı Sofya Büyükelçisi Zakia El Midawi,
Momçilgrad ziyareti sırasında, “Momçilgrad, birçok doğal özelliğe sahip

güzel bir şehir ve görünüşe göre hızla gelişmekte.
Bugün Momçilgrad Belediyesi ile Fas Krallığı
Büyükelçiliği arasında
verimli bir işbirliği başlattığımıza inanıyorum” diye

ifade etti.
Fa s B ü y ü ke l ç i s i n i n
Momçilgrad ziyareti, 11.
Mestanlı Daima Kalbimde Dünya Mestanlılar Buluşması programına denk
geldi. Zakia El Midawi,

yönetimlerin temsilcileri
yer aldı.
Operasyonel bilgiler
ışığında belirli örneklerle
konuşmacılar, AB Yeşil
Anlaşmasının önceliklerinin kullanımı ve yeni
sanayi politikasının yanı
sıra bütçe dışında kalkınmayı (entegre bölgesel

yatırımlar) sağlamak için
bağımsız finansal araçların operasyonel kullanımı
ile ilgili yeni entegre belediye kalkınma ilkelerini
sundular.
UNSS’in akredite edilmiş programları kapsamında yerel yönetim personelinin sürekli olarak
modern şartlarda eğitim
görmesine de değinildi.
Toplantının sonunda
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis,
bir sonraki programlama
döneminde paylaşılan
projelere başarılı bir şekilde katılabilmesi için
Belediyeler Arası Entegre Kalkınma Merkezi kurulmasını önerdi.
Kırcaali Haber

Mestanlılar Buluşması
programı kapsamında

yapıldı. Şemsiyeler yoldan geçenlerin başları
üzerinde sanki yüzüyor
ve güneş ışınlarının sanat enstalasyonu malzemeleri arasından süzülmesiyle eşsiz bir ruh
hali yaratıyordu. Parkta
ayrıca şehrin geçmişini
ve bugününü tanıtan
“Önce ve Şimdi Momçilgrad” isimli fotoğraf
sergisi de açıldı.

Kırcaali’de AB 2021-2027 Bütçesi
konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı
K ır c a a l i ’d e “Av r u p a
Birliği'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik
Çok Yıllı Mali Çerçeve”
konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantının
konuşmacıları, Sofya Ulusal ve Dünya Ekonomisi
Üniversitesine (UNSS)
bağlı Haskovo (Hasköy)
Bölge Uzaktan Eğitim
Merkezi Müdürü Prof. Dr.
Nadya Mironova ve UNSS
Stratejik Girişimler Grubu
Üyesi Dr. İvo Kostov ve
Haskovo Uzaktan Eğitim
Merkez Koordinatörü Dr.
Daniela Stoyanova idi.
Toplantıya Kırcaali, Kirkovo (Kızılağaç), Krumovgrad (Koşukavak),
Momçilgrad (Mestanlı),
Cebel (Şeyhcuma), Çernooçene ( Yenipazar),

Ardino (Eğridere), Stambolovo ve Mineralni Bani
(Meriçler) olmak üzere 9
belediyenin temsilcileri
katıldı. Toplantıda belediye başkanları, belediye
başkan yardımcıları, şube
müdürleri, gelecekte belediye gelişiminin programlanmasıyla ilgilenen yerel

Momçilgrad şehir parkını 200 renkli şemsiye süslüyor
Momçilgrad (Mestanlı)
şehrinin merkezinde yer
alan Nuri Adalı Parkını
renkli şemsiyeler içeren
bir enstalasyon süslüyor. Park içi yolların biri
üzerine farklı renkte
olan 200 adet şemsiye
kuruldu. Şehir parkında sanat enstalasyonu
kurma fikri Momçilgrad
Belediyesine ait.
Bu göz alıcı sanat

bancı bir duygu. Onlar
komşularını seviyorlar,
Bayram ve Paskalya’da
bir araya geliyorlar” diye
kaydetti. Belediye Başkanı, konuklara belediye
tarafından gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi. Heyet, belediye
hastanesini, şehirde bulunan eski camiyi, Aziz Çar
Boris Mihail Kilisesi’ni ve
Naim Süleymanoğlu Spor
Kompleksi’ni ziyarete etti.

eseri, 11. Mestanlı Daima Kalbimde Dünya

Dimitrovgrad (Kayacık) İlçe Emniyet Müdürlüğü
önünde basına açıklamada bulunan Haskovo (Hasköy)
İl Kriz Merkezi üyelerinin ifadesine göre, Dimitrovgrad
şehri yakınlarından akan Meriç Nehri'nden su içen 28
inek öldü. Nehir kıyısında yer alan beş şehirde ve etraf
köylerde su, olay netleşene kadar durduruldu. Polis
tarafından çağrıldığını söyleyen Neohim Şirketi Satış
Müdürü Stefan Dimitrov da oradaydı, ancak şimdilik
olay hakkında bilgi yok.
Haskovo Valisi Stefka Zdravkova, “29 inek sürüsü
Meriç Nehri üzerinde kurulu bir kanaldan geçti. 28’i su
içtikten hemen sonra öldü. Nüfusa yönelik erken uyarı
sistemi devreye girdi, Meriç Nehri boyunca yer alan
Dimitrovgrad, Harmanli, Simeonovgrad, Lyubimets
ve Svilengrad olmak üzere tüm belediyeler haberdar
edildi” diye bildirdi. Su numunelerinden test sonuçları
elde edilene kadar Meriç Nehri’nden su verilen tüm
kuyulardan su temini durduruldu.
Bu ilçelerde bulunan onlarca yerleşim yeri susuz kaldı. Haskovo Bölge Sağlık Müfettişliği, nehrin uzunluğu
boyunca numune aldı.
Dimitrovgrad Belediye Başkanı İvo Dimov, “Yayılı kirlilik söz konusu, yani konsantrasyonu yüksek. Bunun
organik bir bileşikten kaynaklandığını varsayıyoruz”
dedi .
Meriç Nehri sularında kirliliğin nedeni incelenecek.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Avrupa Komisyonu’ndan
tur operatörlere destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüs salgını
nedeniyle getirilen kısıtlamalardan dolayı faaliyetlerini sınırlamak veya askıya almak zorunda kalan Bulgar tur operatörlerinin desteklenmesi için 28 milyon
avro (55 milyon leva) maliyetli destek tedbiri onayladı.
Söz konusu tedbir, Brüksel'in devlet yardımı olarak
geçici çerçeve altında onaylandı.
Tur operatörleri tedbir kapsamında Bulgaristan'a
uçuş da dahil olmak üzere turist paketi rezervasyonu yapan her yolcu için 35 avro alma hakkına sahip
olacak. Tedbir, 14 Mayıs ve 31 Aralık 2020 tarihleri
arasındaki uçuşlar için geçerli olup doğrudan hibe
şeklinde uygulanacak.
Tedbir, kayıtlı olduğu ülkeye bakılmaksızın tüm tur
operatörlerine, taşımacılık şirketlerine ve menşe ülkesine bakılmaksızın tüm yolculara açık. Önlemin
amacı, iç turizmi teşvik etmek. Söz konusu tedbir,
finansmana erişimi kolaylaştıracak ve etkilenen
şirketlerin karşı karşıya kaldığı ani kaynak kıtlığını
azaltacak.
Avrupa Komisyonu, Bulgaristan’a yönelik tedbirin,
yardımın şirket başına 800 bin avroyu geçmemesi ve
31 Aralık 2020 tarihine kadar verilmesi olmak üzere
geçici çerçevede belirtilen koşullara uyduğunu tespit etti. Bu temelde Avrupa Komisyonu, AB’nin devlet yardımları kuralları kapsamında destek tedbirini
onayladı.

05 Ağustos 2020

HABERLER

Kırcaali Haber 6

BSP lideri Ninova: Hükümette yapılan
değişiklikler bir revizyon taklidi
Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) İttifakı Başkanı
Korneliya Ninova, Mecliste hükümette değişiklik
yapılması kararıyla ilgili
basına yaptığı açıklamada, ”Hükümette yapılan
değişiklikler bir değişim
taklidi-bu filmi 12 kez izledik. Bu hükümette 12
kez bakanlar değiştirildi, ancak her şey eskisi
gibi devam ediyor, mafya
yönetişim modeli kalıyor.
Pozisyonumuz aynı kalıyor - Borisov'un istifasını
ve erken seçim yapılmasını istiyoruz” dedi.
Ninova’nın ifadesine
göre, Başbakanın eylemleri sonucunda kabine
can çekişmeye devam
ediyor.
BSP lideri, “Hükümet
protestocuların sesine
kulak vermiyor. Onlar
Borisov'un istifasını istiyor, o ise bakanları istifa
ettirerek kendini kurtarıyor. Hem bu istifalar
oldukça karışık gerekçelerle istendi. Birkaç gün
önce Borisov, kendi ifadesine göre GERB ve ba-

kanlar Goranov, Marinov
ve Karanikolov’un Hak
ve Özgürlükler Partisine
(HÖH) doğrudan bağımlı
olduğu telkinlerinin reddedilmesi üzere istifalarını istedi. Bugün ise bunu
polis şiddeti uygulanması,
Kumar Komisyonu ile ilgili
sorunlar ve Ekonomi Bakanlığı görevlilerine haksız yere ikramiyeler ödenmesinden dolayı yaptığına bizi ikna etmeye çalışı-

yor. Bakan Angelkova’nın
istifa gerekçeler i ise
açıklanmadı. Görünüşe
göre, Bulgaristan’ın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe (NFSB) Partisi Genel
Başkanı Valeri Simeonov
ile NFSB’nin iktidarda kalması için yapılan anlaşma
böyle” diye yorum yaptı.
Ninova, Başbakan kararlarının protestoları durdurmayacağına inancında.
BSP lideri, “Üyelerimizi

ve destekçilerimizi, hükümetin tamamının istifa
etmesi ve dürüst, akıllı
kişilerin ve profesyonellerin yer aldığı yeni bir
hükümet kurulması üzere
gerçek değişime kadar
ülkenin dört bir yanında
yapılan protestolara katılmaya davet ediyoruz” diye
kaydetti.
Ninova, bakan değişikliklerini kabinede ciddi
değişiklikler olarak görüp

verişli senaryo herkesin
mart ve nisan aylarında
yaptıkları gibi birdenbire
önlemlere uymaya başlaması. O zaman ağustos
sonunda 11 500, eylül

tos ayının sonunda en
az 14 000 vaka olacak,
eylül sonunda ise vaka
sayısı 20 000'den az
olmayacak. Bir sonraki
senaryo daha kötümser.

sonunda ise 13 500 vaka
olacak. Böyle olması ihtimali düşük. Nispeten
iyimser olan başka bir
senaryo daha var. Bu senaryoya göre, önlemlere
uyan insanların yüzde
80'i önlemlere uymaya
devam edecek, kalan
% 20'sinin bir kısmı da
önlemlere uymaya başlayacak. O zaman ağus-

Bu senaryoya göre, bu
% 80’lik nüfus önlemlere
uymaya devam edecek,
geri kalanı ise önlemlere
uymayacak. Bu durumda
ağustos sonunda en az
16 000, eylül sonunda ise
en az 25 000 vaka olacak. Sağlık sistemi çökmeye başlarsa, dördüncü
senaryo gerçekleşecek”
diye izah etti.

P r o f. D r. V i t a n o v,
“Bulgaristan'da salgın
kötü senaryoya göre gelişirse, ölü sayısı dört haneli rakama ulaşabilir. Bu
durumda sağlık sistemi
çökmeye başlayacak” dedi.
Prof. Dr. Vit a n o v, “ B u
hala nüfusun
hızla erimeye
başlayac ağı
anlamına gelmez. Bununla
birlikte toplam
vaka sayısının
beş haneli olacağının garantisini vermiyorum. Sanırım
sonbaharın
sonuna kadar,
Aralık vaka sayısı altı haneli
olacak.” diye belirtti.
Prof. Dr. Vitanov, “Kendinizi aldatmayın, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Dezenfekte işlemi
yapın, ellerinizi yıkayın,
halka açık yerlerde dikkatli olun. “Hadi bu hastalığı kapıp geçirelim” diyen
insanları dinlemeyin” diye
tavsiyede bulundu.
Kırcaali Haber

Prof. Dr. Vitanov: Koronavirüs ölü
sayısı dört haneli rakama ulaşabilir
NOVA TV’de yayınlanan “NOVA’da Pazar
Günü” programına konuk olan koronavirüs
salgınının nasıl seyredeceğine dair matematiksel
modeller geliştiren bilim
insanlarından oluşan
ekibi yöneten Bulgaristan Bilimler Akademisinde (BAN) görevli Ulusal
Koronavirüs Kriz Masası
Üyesi Prof. Dr. Nikolay
Vitanov, “Ülkemizde COVID-19 ile enfekte olan
10 000'den fazla insanın
olduğu duruma ulaştık.
Bulgaristan'da önlemlere uymayan yaklaşık 1,5
milyon insan var, onlar
için virüs yok. Onlar bir
nevi yeni vakalar üreten bir tank. Bu nedenle elverişli senaryodan
uzaklaştık ve şimdiki
hale geldik. Eğer böyle
devam edersek, bizi hiç
de iyi günler beklemiyor”
diye kaydetti.
Prof. Dr. Vitanov, “Ülkemizde koronavirüs
salgınının gelişmesi ve
enfekte olanların sayısındaki artış konusunda
dört senaryo var” diye
izah etti.
Prof. Dr. Vitanov, “En el-

görmediği sorulduğunda
şunları söyledi: “Hayır, bu
bir alay konusu. Başarısız
bir Sağlık Bakanının Maliye Bakanlığına atanması
büyük bir revizyon olabilir
mi?! Dört bakanın değiştirilmesi büyük bir revizyon
değil, sokaklarda yaşanan
gerginliği yatıştırmak için
bir revizyon taklidi. Ne yazık ki, bu eylemden sonra
gerginliğin artacağını düşünüyorum”.
Ninova, BSP’nin pozisyonunun değişmediğini,
partinin hükümetin istifasını ve erken seçim yapılmasını istediğini vurguladı.
BSP lideri, “Seçime hazırız, Borisov istifa etsin,
bizi düşünmesin” diye ifade etti.
Ninova, BSP’nin aynı

zamanda parti başkanı
seçim kampanyası ve erken seçim kampanyasının
nasıl yürüteceği sorusu
üzerine bunun çok kolay
olduğunu ve parti başkan
adaylarının, partiye seçim
zaferini elde etmesi ve
Bulgaristan’ın gelişimine
ilişkin önerilerini sunmaları gerektiğini söyledi.
N inova, ” Lider seç me kampanyası sadece
bir lider seçimine ilişkin
kampanya değil, sadece iç parti meseleleriyle
ilgili bir çalışma değil,
Bulgaristan'ı nasıl geliştireceği konusunda vizyon
sahibi bir kişinin seçimi
söz konusu. Böyle yeni bir
gelişme, hükümetin istifasından sonra olabilir” diye
belirtti.
Kırcaali Haber

KNSB Başkanı Dimitrov:
Şimdi radikal değişiklikler
yapma zamanı değil
NOVA TV’de yayınlanan “Merhaba Bulgaristan” programına konuk olan Bulgaristan Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu (KNSB) Başkanı Plamen Dimitrov, hükümette yapılan değişikliklerle ilgili olarak şöyle bir yorum yaptı: “Talep edilen üç bakanın istifasının (maliye,
ekonomi ve içişleri
bakanları), özellikle
de ikisinin istifasının gerekli olduğunu
düşünmüyorum. Maliye Bakanı, elinden
gelenin en iyisini
yaptıktan sonra bu
kadar çaba sonucunda Bulgaristan, Avro Bölgesinin bekleme odasına
girdiğine göre ilk kurbanlar arasında yer alması için
hiçbir neden yoktu. Bu, onun işini yaptığının tartışılmaz
bir işareti ve en çok suçlanacak kişi o olamaz”.
Dimitrov’un ifadesine göre, tüm kurumları, iş dünyasını, sendikaları ve bilim dünyasını harekete geçirmeye ihtiyaç var. Şimdi radikal değişiklikler yapmak için
zaman hiç uygun değil. KNSB Başkanı, “Yolsuzlukla
mücadelede elde edilen başarı sadece bakanların değiştirilmesiyle ölçülmeyecek ve iyileştirilmeyecek. Politika değişikliği olmalı ve buna bizzat başbakan karar
vermeli” dedi.
Dimitrov, ayrıca hükümetin istifa etmesi gerektiği
veya kabinede yapılan değişikliklerin yeterli olup olmadığı konusunda da düşüncelerini ifade etti. “Sendika
liderlerimize yönelik yaptığımız bir anket sonuçlarına
atıfta bulunacağım. Sendika liderlerinin üçte birisi bakan değişikliği, ciddi bir kabine değişikliği ve olası bir
yeni başbakan olmasını bekliyor. Üçte birisi hükümetin
istifa edip hızlı seçim yapılması gerektiğine inanıyor.
Diğerlerine göre, değişikliklere gerek yok. İnsanlar
farklı hislere sahip” dedi.
KNSB Başkanı, toplumsal hoşnutsuzluğu da yorumladı. Dimitrov, ”Meydanlarda adalet isteyen her türlü
insan var. Elbette gerekçelerini ve taleplerini desteklemeyen kimse yok. Yine üyelerimize yönelik yaptığımız
anket sonuçlarına göre, insanlar protesto etmek için
nedenleri olduğunu düşünüyor. Ana sebep adalet eksikliği, insanların normal olarak kabul edebileceğinden
biraz daha fazla ortaya çıkan yolsuzluk olayları. Ancak
her yerde yolsuzluk var, sadece Bulgaristan'da değil.
İnsanlar gelirlerinin artırılmasını ve ülkemizin yaşamak
için daha iyi bir yer haline gelmesini bekliyor” diye konuşmasına son verdi. KH
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Bakan Saçeva: Okullar yine kapanırsa
aile yardımı ödeneği verilecek
Bulgaristan Ulusal
Radyosu’nda (BNR) yay ın l a n a n “ H e r ke s te n
Önce” programına konuk
olan Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanı Denitsa
Saçeva, bakanlığın okulların bir sonraki eğitim öğretim yılında da kapalı kalması halinde koronavirüs
krizine karşı aile yardımı
ödeneği vermeye hazırlandığını duyurdu. Bakan,
”O zaman aileleri kesinlikle desteklemeliyiz, çünkü
onlar hem ücretli hem de
ücretsiz izin kullanma fırsatlarını ve muhtemelen
tasarruflarını harcadılar”
dedi.
Saçeva, önümüzdeki
eğitim öğretim yılında da
anaokulların ve okulların
kapanması gerekli olursa
bu süre için aile yardımı
ödeneği verilmesini önereceğini belirtti.
Şiddetli bir sağlık krizi
yaşanması ve ek kısıtlayıcı önlemler getirilmesi halinde emekliler için
öngörülen 3 ay süreliğine emekli maaşlarına ek
olarak 50’şer leva verilen
sürenin gerekirse uzatılacağı anlaşıldı.
Bakan, işsizliğe karşı alı-

ödeme alacak, dolayısıyla
çalışanlarının ücretlerinde
de bir artış olacak” diye
sözlerine ekledi.
Saçeva, ”Kültür alanında
çalışanları desteklemek
için 15 milyon leva öngörülüyor. Bu önlem, koro-

navirüs nedeniyle normal
aktivitelerine geri dönmeleri mümkün olmayan
son derece önemli olan
bağımsız kültür ve sanat
çalışanlarını kapsayacak”
diye ifade etti.
Kırcaali Haber

10 ülkenin vatandaşı, negatif PCR
raporu ile ülkemize gelebilecek

nan önlemler sonucunda
istihdam bürolarına kayıtlı
işsiz kişi sayısında sürekli
azalma görüldüğünü belirtti.
Açıklanan önlemlerin
koronavirüs kriziyle ilgisi olmayan daha ziyade
sosyal olup daha az iş
dünyasına ve çalışanlara
yönelik olduğu yönündeki eleştirilerle ilgili olarak
Saçeva, “Her şeyden
önce yapılanlar aslında

koronavirüs krizinin üstesinden gelmekle ilgili
çalışmalar yürüten birimlere ve bu mücadelede ön
saflarda yer alan kişilere
yönelik. Burada sağlık sistemi dahilinde çalışanlar,
Sosyal Yardımlar Ajansı,
işletmeleri desteklemeye
yönelik olan 60/40 tedbiri kapsamında en fazla
çalışmalar yürüten İstihdam Ajansı ve güvenli ve
sağlıklı çalışma koşulla-

rına uyulup uyulmadığını
denetleyen İş Genel Müfettişliği çalışanlarından
bahsediyoruz” dedi.
Bakan, ”Şu anda insanların yaşamının, sağlığının korunması ve şirketlerin varlığını sürdürmesi
için çalışan tüm kurum ve
birimleri sayabilirim. Tüm
bu birimler, karşılığında
insanlar için yaptıklarının
daha da yüksek kaliteli
olmasını gerektirecek ek

28 Temmuz itibariyle Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ,
Moldova, İsrail ve Kuveyt vatandaşları, 72 saat önceden alınmış negatif PCR raporu ile turizm amaçlı
Bulgaristan’a giriş yapabilir.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kostadin Angelov’un emirnamesine göre, Ukrayna’dan gelen turistler için 72
saat önceden alınmış negatif PCR raporu sunma
şartı 30 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.
Önemli nedenlerle seyahat eden kalan diğer üçüncü ülkelerin vatandaşları, 72 saat önceden alınmış
negatif PCR raporu ile ülkemize giriş yapabilir.
Emirnamede önemli nedenlerle seyahat edenler
arasında mevsimlik tarım işçileri ve turizm alanında çalışan işçiler, eğitim ve insanı yardım amaçlı
seyahat edenler, ticaret, ekonomik ve yatırım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri
belirtiliyor.
Ülkemize AB üye devletleri, Büyük Britanya
ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Schengen ülkelerinin yanı sıra Cezayir, Avustralya, Kanada,
Gürcistan, Japonya, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda,
Kore Cumhuriyeti, Tayland, Tunus, Uruguay Doğu
Cumhuriyeti’nden gelen kişilerin 72 saat önceden
alınmış negatif PCR raporu sunmaları gerekmez.
Onlar, 14 günlük karantinaya tabi değildir.

Mahkeme, BNS-Edelvays örgütünün
kapatılma davasını kabul etti Sofya’da protestoculara
Sofya Şehir Mahkemesi,
Sofya Şehir Savcılığının
Bulgaristan Milli Birliği
Edelvays (BNS-Edelvays)
adını taşıyan sivil toplum
örgütünün kaydının iptal
edilmesi talebini kabul
etti.
Sofya Şehir Savcılığı,
BNS-Edelvays örgütünün
ırk, etnik köken, din, cinsiyete vb. nefret suçu teşkil
eden faaliyet gerçekleştirerek ve paramiliter yapı
oluşturarak Anayasa’ya
aykırı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
Savcılık soruşturma kapsamında BNS-Edelvays
örgütünün yönetiminde
yer alan üyeleri ve aktivistleri tarafından kamuoyuna yapılan açıklamaların şiddeti teşvik edici ve
ırk, etnik köken, din, cinsiyete dayalı nefret suçları,
Yahudi karşıtı propaganda vb. suçları teşkil eden
söylemler içerdiğini tespit
etti.
Örgütünün kendi paramiliter yapısını oluşturduğu ve örgütün aktivisti
olan bir şahsın evinde

şiddet uygulayan polisler
cezalandırılacak

Sofya Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya
üzerinden yapılan açıklamaya göre, Polis Özel Harekat
Dairesinde görevli dört polis memurunun yetkilerinin
sınırını aşarak fiziksel güç kullanımı konusunda vatan-

yapılan aramada birçok
kaçak silah, mühimmat, el
bombası, polis kıyafetleri
vb. kaçak eşyalar bulunduğu açıklandı.
Bununla birlikte örgütün,
kanunun gerektirdiği sayıda üyelerin yer almadığı
yönetim kurulu tarafından
temsil edildiği tespit edildi.
27 Ocak 2020 tarihinden
beri örgütün kanunun gerektirdiği gibi en az üç ki-

şiden değil de iki kişiden
oluşan yönetim kurulu
tarafından temsil edildiği
anlaşıldı.
Mahkeme ayrıca örgütün kaydının iptal edilmesi
gereğini doğrulayan çok
sayıda delil kabul etti. Davanın duruşması bugün 5
Ekim 2020 tarihinde yapılacak.
Hatır lanac ağı üzere
Başsavcı İvan Geşev,

geleneksel olarak kamuoyunda büyük tartışma
ve gerginlik yaratan 17
Ocak’ta Bulgaristan'daki
faşist hareketin ilham kaynağı olan General Hristo
Lukov'un ölüm yıldönümü
nedeniyle yürüyüş organize eden “BNS-Edelvays”
örgütünün bu yılki yürüyüşünden kısa bir süre önce
soruşturulması talimatı
vermişti. KH

daşların temel haklarını ihlal ettiği tespit edildi. Kendilerine ihlallere uygun disiplin cezaları uygulanacak. Özel
Harekat Dairesi’nde yöneticilik görevinde bulunan bir
memura ağır bir disiplin cezası verilecek.
Emniyet Müdürü’nün emriyle aynı dairede görevli
genç polis memurlarına da cezalar verilecek.
10 Temmuz 2020’de Sofya’da yaşanan olayla ilgili tüm tarafların haklarını ve soruşturma organlarının
tarafsızlığını güvence altına almak amacıyla olayla ilgisi olan protestocularla birçok kez görüşüldü. Onlar,
soruşturma yapmak için atanan komisyon karşısında
olayla ilgili görüşünü açıklamayı reddettiler veya bu
hakkını kullanmak istemediklerini belirttiler.
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Bulgaristan'daki halk gösterileri başarılı
olursa bölgede yeni dengeler nasıl şekillenir?
Sokak gösterileri ile başlayan gelişmelerin Bulgaristan’da
önemli bir değişikliğin öncülü
olduğunu söylemek abartılı olmayacak.
Eski Adalet Bakanı ve Evet
Bulgaristan Partisi’nin Başkanı
Hristo İvanov’un Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Onursal
Başkanı Ahmet Doğan’ın yazlık
villasının yanındaki halk plajına
girmesinin, Ulusal Koruma Dairesi (NSO) görevlileri tarafından
zor kullanılarak engellenmesinin
ardından ülkede başlayan gösteriler, her geçen gün genişleyerek
devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev’in NSO görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını
açıklamasının ardından, Başsavcı İvan Geşev cumhurbaşkanlığı danışmanlarından ikisini
yolsuzluk suçlamasıyla tutukladı.
Bu gelişmeyle, cumhurbaşkanı
ve başbakan arasındaki gerilim
açıkça kamuoyuna yansımış
oldu. Cumhurbaşkanı Radev’in
katıldığı bir törende, protestolar
ne kadar sürecek sorusuna “Gitmeleri gereken kişiler iktidardan
düşünceye kadar” cevabını vermesi olayların boyutunu net bir
şekilde ortaya koymuş oldu.
Balkanlarda yaşanan bu satranç oyununa AB’den yeni çıkmış İngiltere’nin nasıl müdahil
olacağı, aslında merak edilmesi
gereken bir husus. İngiltere açısından Kuzey Afrika bağlantılı
Orta Doğu daha öncelikli bir gündem olmasına rağmen, oyunun
açıldığı her bölgede İngiltere’nin
var olması kaçınılmaz olacaktır.
Klasik İngiliz “Kıta Avrupasını
dengeleme” politikasını düşündüğümüzde, oyunun kurallarına
yeni bir boyut gelmesi muhtemel.
Eylemlerin “zehirli üçlüsü” olarak adlandırılan Arman Babikyan, Avukat Nikolay Hacigenov
ve Prof. Dr. Velislav Minekov
Facebook’ta yayımladıkları mesajlarında “İktidardaki mafyadan
kurtuluncaya kadar yine toplanıyoruz” ifadesini kullandılar.
Ayrıca Minekov medyaya yaptığı açıklamada, sistemin vatandaşlar tarafından değiştirilmesi
gerektiğinin altını çizdi. Sosyal
medya destekli sokak muhalefeti başbakanı, başsavcıyı ve HÖH
Milletvekili Delyan Peevski’yi hedef olarak gösterirken, Cumhurbaşkanı Radev halkın iradesinin
yanında olduğunu açıkça ifade
ediyordu.
Sokak gösterilerinin artması
üzerine Başbakan Boyko Borisov, Maliye Bakanı Vladislav

Goranov, İçişleri Bakanı Mladen
Marinov ve Ekonomi Bakanı Emil
Karanikolov'un istifalarını istedi.
Akabinde Sağlık Bakanı ve Turizm Bakanı’nı da içine alacak
şekilde beş bakanı görevden
aldı. Lakin başbakan ve başsavcının istifasını isteyen göstericiler bununla yetinmeyeceklerini,
istekleri kabul edilinceye kadar
gösterilere devam edeceklerini
belirttiler.
Bu gelişmelerin Bulgaristan’da
önemli bir değişikliğin öncülü

Olayların bir Türk partisinin
onursal başkanı ve milletvekili
nezdinde başlamış olması ise
çok manidar bir durum olarak
değerlendirilebilir. Her ne kadar
bu yaşananlar Türklere karşı bir
etnik karşıtlığı gündeme getirmiş olmasa da, bundan sonraki
seçimlerdeki HÖH’ün durumunu
olumsuz yönde etkileyebileceğini
düşünebiliriz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından restore edilen Bulgar
Demir Kilisesi’nin açılışında bir

olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Son dönemlerde,
Batı’nın sosyal medya destekli
halk hareketleri marifetiyle çok
başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği operasyonları farklı coğrafya
ve ülkelerde görmekteyiz.
Türkiye’ye olan etkisine bakacak olursak, Türk azınlığın
siyasi etkinliği sınırlandırılabilir,
Türk Akım projesinin maddi ve
siyasi faydaları tehlikeye girebilir, Türkiye’nin Balkanlar ve
Avrupa’ya fiziki girişi kontrol altına alınabilir, Türk azınlığa etnik bir ayrımcılık uygulanabilir,
uluslararası göç konusunda yeni
sorunlar yaşanabilir.
Özellikle Türk Akım doğalgaz
projesiyle Bulgaristan’ın Rusya
ve Türkiye’ye geri dönüşü olmayacak şekilde bağlandığını düşünen Batı’nın böyle bir operasyonu başlatması, onlar açısından
kaçınılmaz bir gelişmeydi. Dini
ve tarihsel bağları nedeniyle hali
hazırda Rusya ile ilişkileri iyi olan
Bulgaristan’ın kriterleri yerine
getirip getirmediği fazla sorgulanmadan Avrupa Birliği’ne (AB)
alınmasının ardındaki en büyük
neden de bir eksen kayması yaşatmaktı. AB bunu önemli ölçüde başarmış olsa da, Rusya ile
Balkanlarda girdikleri siyasi mücadelede Bulgaristan’ın yeniden
bir kayma yaşaması sorunu Batı
açısından endişe vericiydi.

araya gelen iki ülke lideri arasındaki ilişkilerin olumlu seyrettiği
herkes tarafından biliniyor. Bu
kültürel yakınlığa karşılık olarak Bulgaristan’daki bir Osmanlı
camisinin de Bulgar hükümeti
tarafından restore edileceğinin
açıklanması, iki ülke ilişkilerine
ayrı bir boyut kazandırdı.
Eylemlerin “zehirli üçlüsü” olarak adlandırılan Arman Babikyan, Avukat Nikolay Hacigenov
ve Prof. Dr. Velislav Minekov
Facebook’ta yayımladıkları mesajlarında “İktidardaki mafyadan
kurtuluncaya kadar yine toplanıyoruz” ifadesini kullandılar.
Ayrıca Minekov medyaya yaptığı açıklamada, sistemin vatandaşlar tarafından değiştirilmesi
gerektiğinin altını çizdi. Sosyal
medya destekli sokak muhalefeti başbakanı, başsavcıyı ve HÖH
Milletvekili Delyan Peevski’yi hedef olarak gösterirken, Cumhurbaşkanı Radev halkın iradesinin
yanında olduğunu açıkça ifade
ediyordu.
B u h a l i y l e b a k ı l dı ğ ı n d a ,
Bulgaristan’da her türlü önlem
alınmaya çalışılmış olsa da, Rusya ve Türkiye’nin bir “Truva atı”
ile tekrar sahneye çıkmasından
daha endişe verici hiçbir şey olamazdı. Sosyal medya destekli bu
halk hareketi sadece Borisov hükümetinin görevden ayrılmasını
değil, sistemin tamamen değiş-

mesi yönündeki talepleri gündeme getiriyor. Devletin mafya ve
oligarklar tarafından yönetildiğini
savunan halk, mafya yönetiminin tamamen sonlandırılması
talebini vurguluyor. Gösterilerin
boyutuna göre ya erken seçime
gidilecek ya da 2021 Mart’ında
olması gereken genel seçimler
beklenecek. Ama her hâlükârda,
ülkede yeni bir seçim yapılana
kadar, gösterilerin devam etmesi
muhtemel görünüyor.
Bulgaristan’ı ABD yanlısı bir
eksene doğru götüren bu sürecin halk tarafından yönlendiriliyor olması, batılı değerler açısından demokratik bir sürecin
desteklenmesi olarak telakki
edilecektir. Dünya kamuoyuna
da bu şekilde sunulacak gelişmelerin olumlu bir karşılık bulması muhtemel.
Peki, bu hareketin başarılı olması durumda Rusya ve
Türkiye’yi bekleyen tehlikeler
neler olabilir? Rusya açısından
baktığımızda, Türk Akım projesi sıkıntıya girebilir, Bulgaristan
üzerindeki etkinliği sınırlandırılabilir, Türk Akım projesiyle
Balkanlarda siyasi üstünlük
kurmasının önüne geçilebilir,
Balkanlar’da Türkiye ile ortak
politik girişimleri engellenebilir,
Karadeniz’deki üstünlüğü sınırlandırılabilir.
Türkiye’ye olan etkisine bakacak olursak, Türk azınlığın
siyasi etkinliği sınırlandırılabilir,
Türk Akım projesinin maddi ve
siyasi faydaları tehlikeye girebilir, Türkiye’nin Balkanlar ve
Avrupa’ya fiziki girişi kontrol
altına alınabilir, Türk azınlığa
etnik bir ayrımcılık uygulanabilir,
uluslararası göç konusunda yeni
sorunlar yaşanabilir.
Yunanistan ile yıllar önce yaşadığımız ve dün itibarıyla çözdüğümüzü düşündüğümüz sorunların temcit pilavı gibi ısıtılarak
gündeme getirilmesi, Türkiye’nin

batısında yeni problemlerin sinyallerini veriyor. Yunanistan ile
Doğu Akdeniz, Libya ve Ege
adaları hususunda yaşanan
uyuşmazlıklara bir de Bulgaristan ile çıkabilecek olası sorunların eklenmesi, AB ve ABD’nin
geniş tabanlı sürdürülebilir çatışma stratejisinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
Olayların bir Türk partisinin
onursal başkanı ve milletvekili
nezdinde başlamış olması ise
çok manidar bir durum olarak
değerlendirilebilir. Her ne kadar
bu yaşananlar Türklere karşı bir
etnik karşıtlığı gündeme getirmiş
olmasa da, bundan sonraki seçimlerdeki HÖH’ün durumunu
olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünebiliriz.
Balkanlarda yaşanan bu satranç oyununa AB’den yeni çıkmış İngiltere’nin nasıl müdahil
olacağı, aslında merak edilmesi gereken bir husus. İngiltere
açısından Kuzey Afrika bağlantılı Orta Doğu daha öncelikli
bir gündem olmasına rağmen,
oyunun açıldığı her bölgede
İngiltere’nin var olması kaçınılmaz olacaktır. Klasik İngiliz “Kıta
Avrupasını dengeleme” politikasını düşündüğümüzde, oyunun
kurallarına yeni bir boyut gelmesi muhtemel.
Klasik konvansiyonel güçlerin yerine, psikolojik silahların
kullanıldığı günümüz soğuk savaşlarında, toplumları yönetebilmek ülkelerin gücünün göstergesi olacak. ABD ve Rusya
bu anlamda farklı silahların kullanıldığı asimetrik bir mücadele
sürecindeler. Dijital devletler çağında, Rusya’nın klasik dönem
mantığıyla mücadele yöntemini
gözden geçirmesi gerekecek.
Türkiye’nin Balkan coğrafyasında sahip olduğu tarihsel gücü
ise hiç kuşkusuz bütün ülkeler
tarafından yakinen takip edilecek. AA
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