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Devamı 6’da

Bakan Raşkov, Türk Mevkidaşı Soylu İle Telefonda Görüştü

Kamu Düzeni ve Güvenli-
ğinden Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı ve İçişleri Baka-
nı Boyko Raşkov, Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ile telefon 
görüşmesi yaptı.
İkili, ortak sınırın korun-

ması ve yasa dışı göçe 

karşı mücadele konulu et-
kin ortak çalışmayla bağ-
lantılı olarak Bulgaristan 
ile Türkiye arasındaki gü-
venlik ve içişleri alanındaki 
ilişkilere övgüde bulundu.
Bakan Raşkov, Türk 

mevkidaşına yetkili Bulgar 
kurumlarının Bulgaristan-

Türkiye sınırındaki hafif ve 
ağır yüklü ticari taşıt trafi-
ğini hafifletmek için gerekli 
tüm önlemleri aldığına ve 
iyi komşuluk ilişkileri ilkesi 
doğrultusunda ve her iki 
ülkenin vatandaşlarının ya-
rarına tam kapasite çalış-
maya devam edeceklerine 

dair güvence verdi.
 İki bakan, karşılıklı çıkar-

ları ilgilendiren tüm konu-
larda aktif ikili diyaloğun 

gelecekte de devam ede-
ceğine duydukları güveni 
dile getirdiler.
               Kırcaali Haber

Bakan Stoev, Türkiye Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile görüştü
Dışişleri Bakanı Svetlan Sto-

ev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Sofya Büyükelçisi Aylin 
Sekizkök'u kabul etti. Yapı-
lan görüşmede öne çıkan 
konular arasında geleneksel 
iyi komşuluk ilişkileri, göç ve 
sınır güvenliği alanlarında ve 
ayrıca diğer karşılıklı çıkar 
alanlarında işbirliği yer aldı.
Bakan Stoev, “Türkiye ülke-

mizin yakın komşusu, NATO 
müttefiki ve önemli ortağıdır. 
Pandemi sırasında bile çeşitli 
düzeylerde ikili siyasi diyalo-
ğu sürdürmeye devam ediyo-
ruz” diye kaydetti.
Sınırlardaki TIR geçişleri ile 

ilgili Stoev, yetkili Bulgar ku-
rumlarının sınır kapılarından 
geçişi kolaylaştırmak için kar-
şılıklı olarak kabul edilebilir 
çözümler bulmak için yakın 
koordinasyon içinde olduğu-
nu vurguladı.
Bakan, 14 Kasım 2021'de 

yapılması planlanan Bulga-

ristan Parlamento, Cumhur-
başkanlığı ve Cumhurbaş-
kan Yardımcılığı seçimleri 
için Türkiye topraklarında oy 
kullanılması konusunda Türk 
makamlarından yardım um-

duğunu dile getirdi.
B ü y ü ke l ç i  S e k i z kö k , 

geçmiş te  o lduğu g ib i , 
Bulgaristan’a bu konuda da 
her türlü desteği sağlayacak-
larını ifade etti. KH

Filibe’de Muhteşem Dostluk 
Konserleri Düzenlendi

T.C. Dışişleri Bakanlığı Av-
rupa Birliği Başkanlığı’nın 
desteğiyle, 1 - 2 Ekim 2021 
tarihlerinde, Trakya Üniver-

sitesi Devlet Konservatuvarı 
(Türkiye), Prof. Asen Diamen-
diev Müzik, Dans ve Güzel 
Sanatlar Akademisi (Bulgaris-
tan) ve Dobrin Petkov Ulusal 
Müzik ve Dans Sanatı Okulu 
(Bulgaristan) sanatçılarıyla, 
Filibe’de Dostluk Konserleri 
düzenlendi.

T.C. Filibe Başkonsolosluğu 
tarafından düzenlenen dost-
luk konserleri, klasik müzik 
sevenleri Filibe'de bir araya 

getirdi.
Müzikseverler iki gün boyun-

ca Bulgaristan ve Türkiye'den 
müzisyenlerin enfes perfor-
manslarını izleme fırsatı bul-
du.
Ramada - Trimontium Otel'de 

verilen piyano konseriyle baş-
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Bulgaristan’ın Azınlıklara Uyguladığı Politikalar - (Türkler)
Bulgarlaştırma kam-

panyasına karşı oluşan 
eylemler
1984-1985 Bulgarlaştır-

ma Kampanyasında, top-
lu halde isim değiştirme 
faaliyetine karşı aralık 
ayında Kırcaali’nin bir-
kaç yerleşim merkezin-
de ve Kırcaali’de Türk-
ler kalabalık bir şekilde 
yürüyüşler düzenlemiş 
ve protesto girişiminde 
bulunmuşlardır. Bu pro-
testolara karşı Bulgaris-
tan silahlı kuvvetleri çok 
sert bir tutum sergileye-
rek halka ateş açmış-
tır. Her ne kadar Jivkov 
yönetimi, Türklerin ülke 
dışına göç etmelerinin, 
isteğe bağlı bir hareket 
olduğunu yaymaya ve 
bu şekilde göstermeye 
çalışsa da uluslarara-
sı kamuoyu bu duruma 
ikna olmamıştır. Protes-
tolara verdikleri ağır ve 
silahlı tepkiler dahi içle-
rindeki baskılama arzu-
suna engel olamamış, 
Türk azınlıkların kilit rol 
oynayan önderlerini sı-
nır dışı edilmelerini de 
öngörmüştür. Mecliste 
ani bir şekilde bu karar 
alınmıştır ve hemen uy-
gulamaya sokulmuştur. 
Bu durumdaki kişilere 
devlet görevlilerince bil-
dirim yapılmış ve kendi-
lerine pasaportları teslim 
edilmiştir. Kısa bir müd-
det verip ülkeyi terk etme 
emri verilmiştir. Hatta 
bununla da sınırlı kal-
mayı, ülkeyi terk etmek 
istemeyen Türk azınlık 
vatandaşlara devletin 
belirleyeceği süre içinde 
Bulgaristan topraklarını 
terk etmeleri yönünde 
baskılar yapılmıştır. Bul-
garistan Gizli Servisi’nin 
Başkanı General A. Mu-
sakov bazı kişilere karşı 
ülkeyi terk etmelerine 
yönelik tehditlerin ya-
pıldığını, ancak komü-
nist rejimin çöküşünden 
sonra itiraf edebilmiştir. 
Çok sayıda vatandaşın 
bir anda ülkelerinden 
ayrılması ve göç etmesi, 
Bulgaristan’a beraberin-
de önemli bir şekilde iş 
gücünün kaybına sebe-
biyet vermiştir. Nitekim 
protestolar ve Sovyet 
Bloğu’nun çöküşünü ta-
kiben, Jivkov yönetimi de 
devrilmiş son bulmuştur.
1989 yılının Ağustos 

ayına kadar Türkiye’ye 
göç eden kişi sayısı üç 
yüz yirmi bini bulmuş ve 
yüz bin kişinin ise hazır 
bir biçimde beklemede 
olduğu raporlanmış bildi-

rilmiştir.  Ancak 1989’un 
sonlarında, 100.000 kişi 
tekrar Bulgaristan’a geri 
dönüş yapmıştır. Bu olay 
bizlere göçün gönüllü bir 
şekilde gerçekleşmedi-
ğini gözler önüne koyan 
önemli bilgilerden biri ol-
muştur. Başta Türkiye ve 
bazı Arap ülkeleri olmak 
suretiyle birçok ülke, 
Bulgaristan tarafından 
tüm insan haklarını yok 
sayarak yapılan bu zo-
runlu göç kampanyası-

na karşı çıkmışlar ve bu 
dönemdeki tüm uluslara-
rası toplantılarda, Bulga-
ristan aleyhine protesto 
kararı alınması yönünde 
çaba sarf etmişlerdir. 
Bulgaristan ise kendisini, 
ülkesinde ulusal azınlık-
lar bulunmayan tek ulus-
lu bir devlet olduğu be-
yanını cevap olarak sun-
muştur. Ülkesinde ulusal 
azınlıklar bulunmayan 
tek uluslu bir devlet ol-
duğunu beyan etmiştir. 
En önemli hedef, Bulgar 
milliyetçiliği bilincinin 
gelişmesini sağlamak ol-
muştur. Bu bilincin güç-
lenmesini sağlamak için, 
Müslüman değerlere de 
Bulgar milliyetçiliği için-
de yer vermek gerektiği 
kabul görmüştür. (Yalı-
mov, 2002: 361).
Müslümanlara olan 

bu tutumu, İslami dü-
şüncelere bu akımda 
yer verilmesinin sebe-
bi Türkiye’nin ve diğer 
Müslüman devletlerin 
tarafsızlığını sağlayabil-
meleri düşüncesi olmuş-
tur. Ayrıca Bulgaristan, 
Müslüman devletler ile 
ekonomik siyasal ilişki-
lerini düzeltmeye yönelik 
çalışmalar da bulunmuş-
tur. Bu ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi için çaba 
gösterilmiştir. Dünya’ya 
Bulgaristan’da dini öz-
gürlüklerin olduğunu is-
pat etmeye çalışmıştır.
AB üyeliği ve azınlık 

hakları

AB üyelik hedef ine 
2000’li yılların başında 
odaklanan Bulgaristan, 
bu hedefin etkisiyle azın-
lık politikalarında ciddi 
değişimler yaşamaya 
başlamıştır. AB’nin siya-
si bütünleşme modelinin 
temelinde çoğulculuk, 
kültürel farklılıklara saygı 
gibi değerlerin bulunma-
sı ve azınlık politikasının 
“pozitif ayrımcılık” ile 
“ülkesel bütünlük” gibi 
ilkelere dayanması, bu 

değişimin yönünü tayin 
etmektedir. 2000’li yıl-
larda Bulgaristan siya-
seti azınlıklara önceki 
dönemlerle kıyaslanma-
yacak kadar geniş haklar 
tanıyarak, kültürel farklı-
lıkların tam ve eşit koru-
madan yararlanabileceği 
çoğulcu ve demokratik 
bir toplum oluşturma 
çabasına girmiştir. Bu 
yıllarda azınlıkların iyile-
şen durumuna ek olarak 
etnik hoşgörüye daya-
nan “Bulgar Etnik Mode-
li” dikkat çekicidir Bulgar 
etnik modeli, AB’nin ay-
rımcılığı reddeden “çok 
kültürlülüğün korunduğu 
ulusal bütünlük” arayı-
şından kaynaklanır.
Müzakereler sürecinde 

Avrupa Komisyonu ta-
rafından Bulgaristan’ın 
önüne sıklıkla getirilen 
konular Roman azınlı-
ğın Bulgaristan toplu-
muna entegrasyonu ve 
iltica konusundaki yasal 
düzenlemeler olmuştur. 
Bu amaçta “İnsanlar 
Bulgaristan’ın Zengin-
liğidir” adında hükümet 
programı çerçevesinde 
azınlıkların topluma en-
tegrasyonu sağlanırken, 
Bulgar iç hukukunda ay-
rımcılığı önleyen ve ya-
saklayan mevzuat geliş-
tirilmiştir. (Şimşir, 1986: 
324-327).
Komünizmin bitişi 

Türklere isimlerinin 
geri verilmesi
Avrupa’daki komünist 

rejimlerin çöküşü ve 
Bulgaristan’daki protes-
tolar üzerine, Komünist 
Parti Genel Sekreteri ve 
Devlet Başkanı Jivkov 
10 Kasım 1989 tarihinde 
görevinden istifa etmiştir. 
1990 yılında Komünist 
rejimin Bulgaristan’da 
çöküşü ile, iktidara Pe-
tır Mladenov Hükümeti 
gelmiş ve ilk iş olarak, 
Türklerin isimlerini geri 
almalarına yönelik ge-
rekli kanuni değişik-

likleri yapmıştır. Fakat 
Türklere isimlerinin geri 
verileceğini öğrenen 
milliyetçi Bulgarlar duru-
mu protesto etmişlerdir. 
13 Temmuz 1991’de de 
Bulgaristan’ın yeni ana-
yasası kabul edilmiştir. 
Fakat günümüzde de 
geçerliliğini sürdüren bu 
anayasada azınlık teri-
mi yer almamıştır (1991 
Bulgaristan Anayasası). 
Ülkedeki Bulgar olmayan 
unsurları tanımlamak 
için de “Bulgar soyun-
dan gelmeyenler” deyimi 
kabul edilmiştir. Bunun 
sebebi Bulgaristan’ın ko-
münizm etkisinden çıka-
mamış olmasıdır. Ayrıca, 
Bulgarcanın tüm Bulgar 
vatandaşlarının bilmesi 
gereken bir dil olduğu 
konusuna anayasada yer 
verilmiştir. Bu da azın-
lıkların da Bulgarcayı 
öğrenmesi gerektiğinin 
kanunlaştırılması olmuş-
tur. Bu sayede Türklerin 
asimile olması hedef-
lenmiştir. Bu dönemde, 
zorunlu asimilasyon 
politikasının mimarla-
rı olan, başta Jivkov ve 
Mladenov olmak üzere 
birçoğu yargılanmıştır. 
Ancak Bulgar Anayasa-
sı’ndaki eksik hükümler 
dolayısı ile, yargı süreci 
sekteye uğramıştır. Yeni 
anayasanın kabulünden 
sonra da Bulgaristan’da 
farklı etnik grupların ya-
şamadığı belirtilerek bu 
amaçla toplanan mahke-

me dağıtılmıştır. Sonuçta 
asimilasyonu yönetenler 
ve yandaşları serbest 
kalmıştır. Bulgar adaleti 
de dönemin sanıklarının 
artık yaşamadığı gerek-
çesiyle davayı kapat-
mıştır. Uyanış süreci ve 
Türklerin haklarının sü-
rekli ihlal edilmesi Türk-
ler arasında siyasi haya-
ta katılmanın gereklilikle-
rini bir kez daha ortaya 
koymuştur. Türkler yerel 
teşkilatlar etrafında birle-
şerek siyasi bir oluşum 
içine girmişlerdir. 1993 
yılında yapılan yerel se-
çimlerde, Türk azınlığın 
partisi Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH), 
Kırcaali ilinin belediye 
başkanlığını kazanınca 
protesto gösterileri ya-
pılmıştır. Bu seçimin 
sonuçları, birkaç defa 
Anayasa Mahkemesine 
götürülmüştür. Ancak 
Anayasa Mahkemesi, 
seçim sonucunun doğ-
ruluğunu kabul etmiştir. 
Fakat Kırcaali’de çıkan 
olaylar yüzünden, Türk 
partisinin belediye baş-
kanı istifa etmiştir. Yine 
17 Haziran 2001’deki 
Gene l  Seç imle rde, 
Türkler 240 sandalyeli 
mecliste 24 milletveki-
li elde etmiştir. 1991’de 
kabul edilen Bulgar ana-
yasasının 11. maddesi 
ülkede etnik temellere 
dayalı siyasi partilerin 
kurulmasını yasaklamış-
tır. Böyle bir maddenin 
kabulü azınlıkların siyasi 
hayata katılmasının en-
gellenmesi düşüncesiyle 
gerçekleşmiştir. Türkle-
rin kendi siyasi oluşum-
larını kurmaktan ziyade 
diğer Bulgar partileri 
içerisinde siyasi faali-
yetlerine devam etmesi 
tasarlanmıştır. Fakat tüm 
bu çabalara rağmen Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
Bulgar siyasetine enteg-
re olmayı başarabilmiştir. 
(Yalımov, 2002: 365).
 Sonuç
Avrupa’da Polonya ile 

başlayan 1989 devrimle-
ri Berlin duvarının yıkılışı 
ile ivmelenerek 1990 yı-
lında Bulgaristan’a ulaş-
mıştır. Bunun sonucunda 
azınlık haklarını dikkate 
almayan komünist iktidar 
düşmüştür. Daha sonra-
sında yerine gelen Petır 
Mladenov ile azınlıklara 
geniş haklar verilmeye 
çalışılmışsa da o dönem 
için başarılı olmamıştır. 
2000’li yılarlarla birlikte 
Avrupa Birliği üyesi ol-
mak isteyen Bulgaristan 
azınlıklar konusunda 
farklı bir rota belirlemiş-
tir.

AB’nin insan hakları ko-
nusundaki katı tutumu, 
AB’ye üye olmak iste-
yen devletlerin azınlıklar 
konusunda daha temkinli 
yaklaşmasına neden ol-
muştur. Bulgaristan da 
AB’ye uyum sürecinde 
bir bütün olarak azınlık 
haklarına geniş müsa-
maha göstermiş ve bu-
gün AB üyesi olmasında 
bu politikalar etkin rol 
oynamıştır. Bunun so-
nucunda Bulgaristan’da 
bulunan Türk azınlığı ko-
münizm dönemine göre 
daha fazla siyasi ve sos-
yal haklar elde ederek 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketinin parlamentoda-
ki varlığı ile bu durumu 
güvence altına almıştır. 
AB politikaları çerçeve-
sinde verdiği taahhütler 
ise azınlık haklarının ko-
runacağının ve daha da 
gelişeceğinin gösterge-
sidir.
Komünizmden de -

mokrasiye geçişte etnik 
çatışmaların yaşan -
madığı bu ülke, diğer 
Balkan ülkelerine bir 
örnek teşkil etmekte ve 
Bulgaristan’ın azınlık 
politikalarındaki değişik-
liklerin NATO, AB üye-
liği gibi getirileri oluşu, 
yine bu üyelikler sonrası 
ekonomisindeki dengeli 
iyileşme Bulgaristan’ı 
bu çerçevenin dışına 
çıkmamaya itmektedir. 
Bulgaristan’da etnik ça-
tışmaların yaşanmama-
sı toplumsal psikolojiye 
de yansıyacak olmalı ki 
toplumsal tramvaya ne-
den olacak bir olay ya-
şanmamıştır. Bu şekilde 
azınlıklar ile Bulgaristan 
devleti arasında hem 
sosyal hem de hukuksal 
bir barış sağlanmıştır.
Kaynakça
M u r a t  Y ı l d ı z , 
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Geçen sayıdan 
devamı -->
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KAYBOLAN MEZAR 
- Öykü -

Temmuz ortası. Gü-
nün yakıcı sıcaklığı ge-
ceye de yansımıştı. Bü-
yük Gezi diye adlandır-
dıkları Zorunlu Göç'ün 
Bekleyiş kampana yer-
leştirildiler. Hüsnü, yedi 
aylık hamile karısı Ayşe 
ile eski Rus arabaları-
nın yanıma battaniyeli 
bir çadır kurdular. Sek-
senlik hasta analarına 
da arabanın arka kol-
tuğunu bir yatak haline 
getirdiler.
 Kamp hayatının be-

şinci günü sabaha ya-
kın arabadan hafif bir 
harıltı geldi. Ayşe duy-
muştu ki, biraz seslen-
di. Tekrarlanmayınca 
Hüsnü'yü dürttü. 
"Kalk, anama bir şey-

ler oluyor." dedi. Kalk-
tılar. Ne görsünler ki, 
anaları sağ kolu göğ-
sünde Allah'ın rahmeti-
ne kavuşmuştu, sessiz 
sedasız. Birbirilerine 
sarmaşıp için için ağ-
ladılar. 
Günün doğmasını 

beklemeden yakın ça-
dırdaki kader dostunu 
uyandırdı. Başlarına ge-
leni hıçkırıklarla anlattı.
 "Başınız sağ olsun 

dostum. Ananıza Allah 
rahmet eylesin! Kader! 
"Teşekkürler dostum. 
Cümlemiz sağ olalım." 
"Hüsnü kardeş, ce-

naze işlerinden anam 
anlıyor. Ne gerekirse 
yapacak. Biz önce gidip 
köy muhtarına durumu 
bildirelim. Bakalım o ne 
diyecek." 
Rahmetliyi arka kol-

tuktan çadıra taşıdılar. 
Gelini çenesini çekmiş, 
başında ağlıyordu. 
Muhtarlığa vardıkla-

rında muhtara duru-
mu anlattılar. Muhtar: 
"İlk önce, başınız sağ 
olsun. Ben size ölüm 
sertifikası vereceğim 
ama yakın köylerde 
Müslüman yok. Olma-
yınca da mezarlık yok. 
Geri dönmek niyetinde 
misiniz? Bir düşünün…
 Hüsnü gözyaşlarını 

kurulayarak: 
"Muhtar yoldaş, geri 

dönmek... Size bir tek-
lif im var; oralara bir 
köşeye defnetsek, ne 
diyeceksiniz. Bir prob-
lem olur mu acaba. 
Yarın, öbür gün hava-
lar durulduğunda naaşı 
bizim köy mezarlığına 
babamın yanına defne-
derim." 
"Siz bilirsiniz. Bizden 

yana bir sorun olamaz. 
Günün sıcaklığını göz 
önünde bulundurarak 
ona göre davranın."
 Muhtara teşekkür 

edip ölüm sertifikasıy-

la kampa döndüler. Acı 
haber tez duyulur ki, 
çadırın etrafı mahşer 
yerine dönüşmüştü. 
Müslüman usulünce 

ne gerekirse yapıldı. En 
önemlisi, rahmetli ke-

fenliğini bohçasında ta-
şıyormuş. Kılınan öğle 
namazı sonrası, kampa 
yakın dere boyundaki 
bir söğüt ağacın yanına 
defnedildi. 
Ertesi gün, saat on 

suları, Zorunlu Göç ker-
vanı sınıra doğru yola 
çıktı. Hüsnü'nün araba-
sı kervanın en sonun-
da ağır ağır, sanki bir 
adım ileri iki adım geri 
ilerliyordu. Hüsnü ve 
Ayşe’nin gözleri bulut 
buluttu. Göz pınarları 
ha boşandı ha boşana-
caktı...
...Anavatanda yerleş-

tiği şehirde iyi bir ha-
yat kurmayı başardı. 
Kaynakçılık zanaatıyla 
birkaç yılda iki kat ev 
kaldırdı, yeni bir araba 
sahibi oldu. Bunun yanı 
sıra orada dünyaya ge-
len oğlu da ilkokul tale-
besi oldu. 
Nostalj i.  Hüsnü'yü 

de sardı bu hastalık. 
Memleket özlemi, hele 
de yad ellerde bıraktığı 
anasının mezarı... 
Zamanın geçmesiy-

le iki komşu ülke ara-
sında ilişkiler yeni bir 

boyut aldı. Sınırlardan 
giriş çıkışlar kolaylaştı. 
Bundan haberdar olan 
Hüsnü de bir gece ya-
rısı memleket yoluna 

düştü. Sınırı geçtiğinde 
güneş bir adam boyu 
yükselmiş, yol boyu 
ağaçlara düşen çiy tür-
lü renklerde pırıl pırıldı. 
Maziye kalmış bekle-

me kampına vardığın-
da, o zamanı andıracak 
hiçbir şey kalmamıştı. 
Onu çeken söğüt ağa-
cına doğru yürüdü. Yak-
laşınca hayret içinde 
kaldı. Ağcın köklerinin 
birçoğunun altından su 
akıyordu. Havadaydı-
lar. Dere nehir olmuş, 
yatağanı değiştirmişti. 
Mezar yerinden eser 
kalmamıştı.
 Hüsnü bu manzarayı 

görünce içi burkuldu. 
Dengesini kaybeder 
gibi oldu. Oturup bir 
sigara yaktı. Etrafına 
bakındı. İkiyüz adım 
ötelerde bir çoban ko-
yunlarını otlatıyordu. 
Kalkıp yanına vardığın-
da selamlaşma ve hal 
hatırdan sonra karşı 
söğüt yanındaki meza-
rın akıbetini söz konusu 
etti. Çoban sigarasını 
derin derin çekti de:
 "Bundan iki yıl önce-

si, üç gün dur durak-

sız, bakırdan dökülür-
cesine yağmur yağdı. 
Karşı köyün başındaki 
barajın bendi koptu. 
Etrafı su aldı. Köyden 

birkaç kişi sellerin esiri 
oldular, boğuldular. Şu 
gördüğün dere de taş-
tı. Etrafında ne varsa 
süpürüp götürdü. Söz 
ettiğin mezar için bir-
çok şeyler bilmiyorum. 
Ama, duyduğuma göre, 
buradan beş yüz adım 
aşağılarda bir kafatası 
bulunmuş. İncelenmek 
için bir yerlere götür-
müşler. Bir kadın kafa-
tasıymış sözde." 
Hüsnü ağlamaktan 

kendini zor tutsa da, ko-
nuşamıyor, içi ağlıyor-
du. Omuz çantasından 
bir paket sigarayla bir 
çakmak çıkarıp çobana 
hadi ye etti. 
Vedalaşarak ayrıldılar. 

Eski kampın ortasına 
park ettiği arabasına 
atlayıp doğup büyüdü-
ğü memleketine hızla 
yön aldı. 
Köyü dağ başında bir 

köy idi. Keçi patikasın-
dan başka yolu beli ol-
mayan bir dağ köyü. 
Arabasını asfalt yolun 

kenarına genişçe bir 
alana park etti ve kö-
yüne yürüdü. Vardığın-
da, yıllar önce kilitlediği 

baba ocağının kapısı 
bıraktığı gibiydi.
Hiç açılıp örtülmediği 

besbelliydi. Anahta-
rı çevirmek istese de, 
dönmedi. Dedesinden 
miras kalma eve baktı 
baktı, üzüldü. Elektrik 
tellere kesilmişti.
 Aynı gün akşamı ço-

cukluğundan arkadaşı 
Bekir'de misafir kaldı. 
Ertesi gün babasının, 
ecdatlarının mezarlarını 
bir bir dolaştı. Her birini 
ottan çöpten arındırdı 
ve birer avuç toprak 
aldı. Aksam üstü de ka-
lan birkaç komşusuyla 

helalleşti ve yola çıktı. 
Sınırı gece yarısı geç-

ti. Oralara sanki güneş 
doğmuştu. Her yer 
apaydın. Arabasını par-
kın bir köşesine çekti. 
Yirmi dört saat çalışan 
restoranda yemeğini 
yedi, çayını içti. Araba-
sını çalıştırmadan önce 
omuzundaki çantasın-
dan toprak dolu poşeti 
çıkardı. Avuçları içine 
alıp batıya döndü, öptü 
öptü de: '"Anam. Bana 
hayat veren anam… 
Göz açtığım, bozkırla-
rıyla sevilen memleke-
tim, Rodoplarım! " Top-
rak dolu poşeti bağrına 
bastı.
              Durhan ALİ

         TUHAF BİR DUYGU

Duyularımı okşayan tan yelinde
Hadi gül ufuk
Sabah uyanışı gibi hadi gül
Yaz yağmuru, ıslat sen de
İliklerime kadar ıslat
Ve bir çağlayan gibi kalbime dökül

                             ***
                      GEL

Bir eksiğimiz yok biliyorsun
Hiçbir şey almadan gel.
Sürenin bitmesini sakın bekleme
Günlerin dolmadan gel.

Kabuslardan başım dertte her gece.
Sanki darağacına asıldım,
Aştan, ekmekten kesildim,
Bedenim solmadan gel.

Tüm hasretlerin gözü kör olsun
Takılıp kalmışız ayrılıklara
Hadi düşüver de yollara
Süleyman’ın ölmeden gel.

                              ***

                       NOSTALJİ

Zaman lehimize işliyor
Çile çekmek midir bizim işimiz?
Ecdatlardan geri kalan miras mı?
Dünyanın dört bir yanına serpilmişiz.

Kimi dostlarımızı Balkanlarda bıraktık.
Anadolu bozkırında yatıyor kimi.
Böyle yaşamaklar içimi kemiriyor
Hırpalıyor tüm benliğimi.

Anıları çimenler bürüyememiş
Her şey öyle duruyor, dimdik ayakta.
Osmanoğlu Kadir Ahmet’i al, gel
Birer kahve içelim Koşukavak’ta.

Süleyman Adalı
Ada köyü
Koşukavak 2021-09-18
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Dıjdovnitsa köyünde 7,5 m yüksekliğinde Renkli İplik Anıtı dikildi
Kırcaali’nin Dıjdovnitsa 

(Yağmurlar) köyünde dü-
zenlenen Terlik Festivali, 
bir önceki ayda düzenle-
nen Uluslararası Sanat 
Ufukları Atölyesi ile bir-
likte defalarca bölge ve 
ülke için eşsiz bir festival 
olarak adlandırıldı. Terlik 
Festivali, sosyal, politik ve 
sosyal tabakalaşmanın sı-
nırlarını tanımayan bu ra-
hatlık ve samimiyetin bir 
metaforu olup sıra dışı ve 
kozmopolit tarihi ile mo-
dern dünyada "yer", "za-
man" ve "sınır" fikrini ve 
ortak ufukların olasılığını 
kalıcı olarak genişletir. 
Toplu etkinlikleri sınırla-
maya yönelik tedbirler 
şu anda festivalin "canlı" 
yapılmasına izin verme-
se de, yakında ve uzakta 
yaşayan yüzlerce insanın 
kalbinde yaşıyor. Festiva-
le 200'den fazla yayında 
yerli ve yabancı sitede 
yer verildi. Kültür Bakan-
lığının etkinlik takviminde 
yer almaktadır. Yerli ço-
cukların hayallerinde ve 
Dıjdovnitsa'da düzenle-
nen yaz kültür program-
larına katılan dünyanın 
dört bir yanındaki sanat-
çıların anılarında yaşıyor. 
Çeşitli yıllarda yapılan 
festival sırasında burayı 

ziyaret eden Türkiye'den 
göçmenlerin kalbinde yer 
almaktadır.

Festival etkinliklerin-
de 36 ülke ve 4 kıtadan 
1300'den fazla sanatçı-
nın imza attığı eserler, 
2006'dan beri Avrupa’da 
düzenlenen kültürel etkin-
liklerde, bienallerde, mü-
zelerde, sergi alanlarında 
ve Londra, Palermo, Flo-
ransa, Gent, Edirne, Bar-
selona, Bükreş, Chicago 
ve Doha’daki üniversite 
binalarında seyircilerin 
beğenisine sunuldu.

Dıjsovnitsa köyü sakinle-
ri, “Bizim Terlik bu Eylülde 
16 yılını doldurdu” diyor. 
Festival bu yıl da Milli Kül-
tür Etkinliklerinin bir par-
çası ve geçen hafta KRIG 
Sanat Hareketi ekibi tara-
fından 2021 Avrupa Miras 
Günleri'nin bu yılki teması 
"Herkesin, Herkesten ve 
Herkes İçin Miras“ (Heri-
tage: allinclusive) müna-
sebetiyle renkli iplikten 
7,5 m yüksekliğinde bir 
anıt dikildi. Anıtın sanat 
konseptini, Dıjdovnitsa’da 
düzenlenen sanat atölye-

sinin eski bir katılımcısı 
olan Fransa’dan konsept 
sanatçısı Guillaume Hila-
re tasarladı.

Terliğin ve renkli ipliğin 
uzun tarihi, 2006 yılın-
da 12 kg iplikten örülen 
sembolik 3 metrelik terlik 
ile başladı. Daha sonraki 
yıllarda ilçeden, bölgeden 
ve ülkeden gelen misa-
fir sanatçıların sunduğu 
konser programları, taş-
la örülen bir terlik, yöre 
erkeklerinin ördüğü 100 
çift mini terlik, Güzellik 
Yarışması ve Erkek Gü-

zellik Yarışması, spor 
turnuvaları, ilçeye bağlı 
26 köyün aile arşivlerin-
deki fotoğraflar arasında 
bulunan Terliğin 60 Siyah 
Beyaz Hatırası Festivali,  
Edirne'den 11 fotoğraf-
çının katıldığı "Kırcaali 
Bölgesinden 22 Usta Za-
naatkar-22 Kader" isimli 
sergi ve festivalin yıllar-
da sembolü olan 2 met-
re uzunluğundaki terliğin 
törenle Dıjdovnitsa’dan 
Ençets köyüne taşınma-
sı, 300 yıllık yerel tütün 
üretimi tarihine ithaf edi-
len bir açık hava müzesi, 
Dıjdovnitsa’da düzen-
lenen sanat atölyesine 
katılan ABD'nin Kalifor-
niya eyaletinden Jason 

de Booz'un "Ben Doğu 
Rodoplar'da İdim" isimli 
sergisi ve Terlik Festivali 
gibi o yıl eylül ayına denk 
gelen İslam ve Yahudi 
takvimlerine göre sembo-
lik olarak yılbaşı kutlama-
larıyla devam etti.

K R I G  S a n a t 
Hareketi’nden yapılan 
açıklamada, “Renkli İplik 
Anıtı, pandemi nedeniyle 
getirilen sınırlamalar kal-
kar kalkmaz yeni katılımcı 
ve konuklara, festivalin ta-
şıyıcısı olarak yerel halkın 
özgüveninin artmasına ve 
festivalin yenilikçi gelece-
ğine doğru yeni bir adım 
olarak kapılarını açacak” 
denildi.
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Kırcaali bölgesinde gıda 
paketi dağıtımı başladı
Kırcaali Vali Yardımcısı Pavel Getev, bölgede ih-

tiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımı kampanyası 
başlattı. Yardım kampanyası, En Yoksullar İçin Av-
rupa Destek Fonu tarafından desteklenen Gıda ve / 
veya Temel Malzeme Desteği Operasyonel Progra-
mı Bireysel Gıda Paketleri Sağlanması 2020 Ope-
rasyonu Tip 2 kapsamında Bulgar Kızılhaç Örgütü 
(BÇK) Kırcaali İl Teşkilatı tarafından gerçekleştiri-
liyor.

Programın Yönetim Otoritesi olan Sosyal Yardım-
lar Ajansı tarafından hazırlanan gıda yardımı alma 
hakkına sahip kişilerin listelerine Kırcaali ilinden 
toplam 9 bin 203 kişi dahil edildi. Onların 8019’u 
tek üyeli ve iki üyeli ailelere ve 1184’ü üç üyeli ve 
daha büyük ailelere mensuptur.

Her iki gruba ait yararlanıcılara 15 çeşit dayanık-
lı ürün içeren, ancak paketin içeriği farklı bir gıda 
paketi verilecek. Paketlerin içeriği, dağıtım süresi 
ve çalışma saatleri ile ilgili bilgiler geçici dağıtım 
merkezlerinde göze çarpan bir yere yerleştirildi. 
Bulgar Kızılhaçı'nın çalışanları ve gönüllüleri ara-
cılığıyla Kırcaali ilinde gıda yardımı alma hakkına 
sahip kişilere yaklaşık 130 ton gıda ürünü ve gıda 

programına eşlik eden beş tür önlem hakkında bi-
reysel danışmanlık hizmeti sağlanacak.

Kırcaali ilinde gıda paketleri BÇK Kırcaali İl Teş-
kilatı tarafından oluşturulan sekiz geçici dağıtım 
noktasında dağıtılacak. 20 Eylül’de Kırcaali, Ardino 
(Eğridere), Cebel (Şeyhcuma), Çorbaciysko (Çorba-
cılar) köyü ve Kirkovo'daki (Kızılağaç) gıda dağıtım 
merkezleri hizmete başladı. 21 Eylül’de Momçilgrad 
(Mestanlı), 23 Eylül’de Krumovgrad (Koşukavak) ve 
24 Eylül’de ise Çernooçene (Yenipazar) ilçe mer-
kezlerinde gıda dağıtımına başlandı.

Kırcaali Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tüm 
gıda yardımı alma hakkına sahip kişileri, kişisel 
koruyucu ekipman kullanma ve fiziksel mesafe ku-
ralına uyma gibi koronavirüs (Covid-19) salgınına 
karşı alınan önlemlere kesinlikle uymaya çağırıyo-
ruz” denildi.

HÖH’lü AP Milletvekili, Momçilgrad'da AB 
Ortak Tarım Politikasındaki yenilikleri sundu

Momçilgrad’da (Mestan-
lı) düzenlenen “2021-2027 
Dönemi AB Ortak Tarım 
Politikasının Reformu" ko-
nulu bilgilendirme toplan-
tısında konuşan Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nden 
(HÖH) Avrupa Birliği (AB) 
Parlamentosu Milletveki-
li ve AP Avrupa'yı Yenile 
Grubu Üyesi Atice Alieva-
Veli, tarımsal işletmelerin 
AB fonlarından yararlan-
ma fırsatlarını ve HÖH 
partisinin tarım alanın-
daki önceliklerini sundu. 
Toplantıya bölgeden çift-
çiler, AB programlarının 
potansiyel yararlanıcıları, 
Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, HÖH Kırcaali İl 
Başkanı Resmi Murat, 
milletvekiller i Bayram 
Bayram ve Adlen Şefket 
ve HÖH Gençlik Kolları 
Başkan Yardımcısı Nilgün 
İsmail katıldı.

A t i c e  A l i ev a -Ve l i , 
HÖH’ün tarım alanındaki 
öncelikleri arasında çift-
çiler için adil gelir, genç 
çiftçilere destek, küçük ve 
büyük çiftlik sahipleri ara-
sında bir denge bulmak 
olduğuna dikkat çekti.

AP Milletvekili, “Küçük 
yerleşim yerlerinde tarım 
alanında iş kurmak iste-
yen kişilerin, HÖH tarafın-

dan talep edilecek garan-
tili bir bütçeye sahip olma-
ları önemlidir. Ortak Tarım 
Politikasının yeni çerçe-

vesi, Avrupa Yeşil Paktı 
doğrultusunda daha sür-
dürülebilir tarım sistemleri 
için daha fazla destek ve 
genç çiftçiler için daha 
güçlü destek sağlanması-
nı öngörüyor. Bir sonraki 
Halk Meclisinde çiftçilerin 
sesinin HÖH temsilcileri 
aracılığıyla duyulması ve 
sektörde net hedefler ve 
öncelikler belirlenmesi 
önemlidir” diye kaydetti. 
Atice Alieva-Veli, küçük 
yerleşim birimlerinin artık 

yeni Kırsal Kalkınma ve 
Sosyal Hizmetler Progra-
mına başvurabileceklerini 
de sözlerine ekledi.

Resmi Murat, “Buradaki 
fikir, HÖH tarafından yö-
netilen ilçelerdeki çiftçile-
re yardım etmek ve yar-
dımcı olmaktır” diye kay-
detti. HÖH Kırcaali İl Baş-
kanının ifadesine göre, 
farkındalık başarının te-
meli ve bu nedenle HÖH, 
Atice Alieva – Veli’nin böl-
geden çiftçilerle bir araya 
geldiği toplantılar düzen-
lemeye başladı. AP Millet-
vekili, Kırcaali ilinin diğer 
ilçelerindeki çiftçilerle de 

buluşacak.
Yeni Avrupa Ortak Tarım 

Politikası, çiftçilerin geçim 
kaynaklarını destekleyebi-

lecek sürdürülebilir ve re-
kabetçi bir sektörü teşvik 
etmek amacıyla 2023'ün 
başından itibaren uygula-
nacaktır. Çiftçileri bilgilen-
dirmek, eğitmek ve mali 
destek olarak AB'nin sun-
duğu fırsatlar hakkında 
bilgi vermek için danışma 
merkezlerinin kurulması 
öngörülmektedir. Amaç, 
yararlanıcıların başvuru 
yaparken farklı kurumlar-
da bürokrasi ile karşılaş-
mamasıdır.
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Naim Süleymanoğlu'nun müzeye 
dönüştürülecek evi incelendi

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Aliye İbrahim'in de 
aralarında bulunduğu mi-
marlar ve inşaat uzman-
larından oluşan bir komis-
yon, dünyaca ünlü halterci 
Naim Süleymanoğlu'nun 
müzeye dönüştürülecek 
evini inceledi. Müze kararı 
geçen yıl Belediye Mecli-
sinde oybirliğiyle alınmış-
tı. Naim’in Evi Müzesinde 
Naim'in kişisel eşyaları, 
fotoğrafları, yıllar içinde 
kazandığı madalya ve 
ödüller sergilenecek.

Momçilgrad Belediye 
Başkanı İlknur Kazim ile 
bir araya gelen haltercinin 
kardeşi Muharrem Süley-
manoğlu, müzede sergile-
necek eşyaların bulunma-

sına aktif olarak yardımcı 
olacağını söyledi.

Naim'in 4 yaşına kadar 

yaşadığı Ptiçar köyünün 
Razdelna Mahallesi’ndeki 
evde de inceleme yapıldı. 

Naim'in evinde 20. yüzyı-
lın 70'li ve 80'li yıllarında 
Momçilgrad ilçesi halkının 

günlük yaşamında kullan-
dığı ev eşyaları da sergi-
lenecek.

Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, “Ekibim ve ben, 
müzenin Momçilgrad il-
çesi sakinleri ve misafirle-

rinden büyük ilgi görece-
ğine inanıyoruz. Naim’in 
Evi Müzesinin açılışı 
Momçilgrad'da ek turizm 
potansiyelinin kilidini aça-
cak” diye kaydetti.
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AP Milletvekili Atice Alieva-Veli, Ardino’da 
çiftçilere bilgilendirme semineri verdi

Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu Milletvekili, AP 
Avrupa'yı Yenile Grubu, 
Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Komitesi Üyesi olan Atice 
Alieva-Veli,  Ardino (Eğ-
ridere) ilçesinde çiftçiler 
ve AB programlarının po-
tansiyel yararlanıcılarına 
yönelik “2021-2027 Döne-
mi AB Ortak Tarım Politi-
kasının Reformu" konulu 
bilgilendirme semineri dü-
zenledi. Etkinlik, korona-
virüs (Covid-19) salgınıy-
la mücadele tedbirlerine 
uygun olarak kasabadaki 
Halk Kültürevi salonunda 
gerçekleştirildi.

Toplantıda Ardino Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali İl Başkanı Resmi 
Murat, 46. Dönem Halk 
Meclisi Mil letveki l ler i 
Bayram Bayram ve Ad-
len Şefket, HÖH Gençlik 
Kolları Merkez Yürütme 
Kurulu Başkan Yardım-
cısı Nilgün İsmail, HÖH 
Ardino İlçe Başkanı Şa-
hin Bayramov, Belediye 
Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram ve köy muhtarları 
da hazır bulundu.

HÖH’ten AP Milletvekili 
Atice Alieva-Veli, çiftçileri 
ve köy muhtarlarını yeni 
2021-2027 Dönemi AB 
Ortak Tarım Politikası’nda 
yapılacak değişiklikler 
hakkında bi lg i lendir-
di. Müzakere sürecinde 
HÖH temsilcilerinin neler 

yaptıklarını paylaşan AP 
Milletvekili, “2023 başın-
dan itibaren uygulanacak 
yeni AB Ortak Tarım Poli-
tikasının amacı, çiftçilerin 
geçim kaynaklarını des-
tekleyebilecek ve toplum 

için olduğu kadar uygula-
nabilir kırsal alanlar için 
de sağlıklı ve sürdürüle-
bilir gıda sağlayabilecek, 
sürdürülebilir ve rekabetçi 
bir tarım sektörünü teşvik 
etmektir” diye kaydetti. 
Atice Alieva-Veli, sürdü-
rülebilir tarıma geçişin 
Avrupa Yeşil Mutabakatı-
nın merkezinde olduğunu 
vurguladı. Mutabakatın 
ana bölümleri, Тarladan 
Sofraya Stratej isi ve 
AB 2030 Biyoçeşitlilik 
Stratejisi’dir. 2021-2027 
Dönemi AB Ortak Tarım 
Politikası, çiftçiler için adil 
gelir sağlanması, rekabet 
gücünün artırılması, gıda 
zincirindeki güç dengesi-
nin yeniden sağlanması 
ve çevreye özen göste-

rilmesi gibi dokuz temel 
hedef etrafında oluşturu-
lacak. Bulgaristan'a tarım 
sektörü için 15 milyar leva 
sağlanması öngörülüyor.

HÖH’ün Avrupa Parla-
mentosunda AB’nim yeni 

Ortak Tarım Politikasının 
temel unsurlarının hazır-
lanması ve savunulması 
sürecinde aktif bir katı-
lımcı olduğunu belirten 
AP Milletvekili, “HÖH, in-
sanlara ve doğaya özen 
göstererek, sürdürülebilir 
ve modern tarımı teşvik 
edecek ve destekleyecek 
ortak bir tarım politikası 
oluşturulması yönünde 
çalıştı. Partinin, sektör-
de sürekliliği sağlayacak 
genç çiftçileri teşvik et-
mek için hedeflenen politi-
ka önlemlerini öngörmesi 
önemliydi” diye kaydetti. 
Atice Alieva-Veli, HÖH'ün 
bir sonraki 47. Dönem 
Halk Meclisinde güçlü bir 
temsile sahip olmasının 
son derece önemli oldu-

ğunu vurguladı. AP Millet-
vekili, “Şimdiye kadar Av-
rupa kalkınma çerçevesini 
7 yıl olarak belirlediyse 
de bundan sonra Avrupa 
2050 yılına kadar bir ufuk 
çizecek. Önümüzdeki 2 
yıl içinde Bulgaristan'ın 
önümüzdeki 30 yıl için 
net stratejik planları olma-
sı gerekecek. Bu nedenle 
bir sonraki Halk Meclisi 
ve bir sonraki hükümet 
önümüzdeki 30 yıl için 
hayatımızın haritasını çı-
karacak” dedi.

Ardino Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban, AB’nin 
birinci planlama dönemi-
nin, HÖH belediyeleri için 
ikincisinden daha elveriş-
li olduğunu açıkladı. Müh. 
Şaban, “Artık daha fazla 
proje uygulayabilmemiz 
için üçüncü planlama dö-
neminin ilki gibi olmasını 
bekliyoruz” dedi.

“2021-2027 Dönemi AB 
Ortak Tarım Politikasının 
Reformu" konulu bilgi-
lendirme seminerleri 25 
Eylül Cumartesi günü 
Ardino’dan sonra Cebel 
(Şeyhcuma) ve Çernooçe-
ne (Yenipazar) ilçelerinde 
çiftçilere yönelik devam 
etti. 24 Eylül Cuma günü 
ise HÖH’lü AP temsilcisi, 
Momçilgrad (Mestanlı), 
Kirkovo (Kızılağaç), Kru-
movgrad (Koşukavak) ve 
Kırcaali ilçelerinde de çift-
çilerle bir araya gelmişti.  

             Kırcaali Haber

Ardino Belediyesi, Aktif 
Yaşam İçin Nestle! 2021 

Kampanyası’na katıldı
Ardino Belediyesi çalışanları, başta Belediye Baş-

kanı Müh. İzzet Şaban ve Belediye Meclisi Başkanı 
Sezgin Bayram olmak üzere Kartal Kayaları Trak Kaya 
Tapınağı’na yürüyüşe katıldılar. Girişim, belediye ta-
rafından üst üste ikinci yıl "Aktif Yaşam İçin Nestle!" 
kampanyası kapsamında düzenleniyor. Katılımcıların 
her biri rota boyunca ortalama binlerce adım atmayı 
başardı.

Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, “Ardino ilçesi, 
zengin kültürel tarih, dinlenme ve rekreasyon için uygun 
iklim koşulları ile birleşen güzel doğası ile Rodoplar’ın 
kalbinde yer almaktadır. Bölge erişilebilirdir ve bilişsel, 
kültürel, yürüyüş, eko, avcılık, balıkçılık turizmi olmak 
üzere neredeyse tüm alternatif turizm türleri için çok iyi 

koşullara sahiptir. Burada herkes yerini bulabilir” diye 
kaydetti. Belediye Başkanı, Ardino Belediyesinin geçen 
yıl katılımcıların faaliyetleri sayesinde Aktif Yaşam İçin 
Nestle! Kampanyası’nın finalistleri arasında yer aldığını 
hatırlattı.

Tüm katılımcılara Akti f Yaşam İçin Nestle 
Kampanyası’nın logosunu taşıyan tişörtler verildi.

Ardino Belediyesi, belediye projelerine mali destek 
verilmesine yönelik Ulusal Aktif Yaşam İçin Nestle 
2021 Yarışması’nın nüfusu 50 bin kişiye kadar olan 

belediye kategorisinde yarışmaya katılmak için baş-
vuruda bulundu.

Aktif Yaşam İçin Nestle! 2021 Kampanyası, vücudu-
muza gösterilen özenin bir göstergesi ve sağlığımıza 
yapılan bir yatırım olan fiziksel aktiviteyi ve dengeli 
beslenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan büyük ölçekli 
uzun vadeli bir projedir.

Kampanyanın organizatörü, Nestle Bulgaristan Şir-
keti ile ortaklaşa olarak Bulgaristan Ulusal Belediyeler 
Birliği'dir.
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Yeme içme ve eğlence sektörü, telafi 
edici önlem olmamasından yakınıyor
Bulgaria ON AIR tele-

vizyon kanalının “Den-
yat ON AİR” programı-
na konuk olan Bulgaris-
tan Restoran ve Kafeler 
Birliği (BAZ) Başkanı 
Ricard Alibegov, ”Dev-
let bütçesi güncellendi, 
ancak yeme içme ve 
eğlence sektörü için te-
lafi edici bir önlem yok” 
diye kaydetti.
Alibegov, “Bütün yaz 

önlem alınması gerek-
tiği konusunda uyardık. 
Bütçenin güncellenme-
si gerekiyordu. Bu oldu, 
ancak hiçbir önlem 
yok. İnsanların neden 
Covid-19 önlemlerine 
uymadığını merak edi-
yoruz. Çünkü yarın ne 
olacağını bilmiyoruz! 
Bütün gece kulüpleri 
tek bir leva yardım ya-
pılmadan kaderine terk 
edildi” dedi.
Alibegov, turizm en-

düstrisi temsilcilerinin 
23.09.2021 tarihinde 
Başbakan Stefan Ya-
nev ile gerçekleştirdik-
leri ve birkaç ortak ey-
lem üzerinde ilkeli bir 
anlaşmaya vardıkları 
toplantının bir parçasıy-
dı. BAZ Başkanı, sek-
törü desteklemeye yö-
nelik acil önlemler için 
hükümete 10 günlük bir 
süre verdi, ancak bu tür 
önlemler yakın zaman-
da beklenmiyor.
Alibegov, “Geçen se-

fer karar alınıp destek 
ödemeleri başlayana 
kadar 2-3 ay desteksiz 
kaldık. Şimdi 2-3 aydır 
desteksiz duruyoruz. 
Gerekli işlemlerin ne 
kadar sürdüğünü çok 
iyi biliyoruz – en çok 2 

ay” diye belirtti.
Bulgaristan Sanayi 

Sermayesi Derneği 
(AİKB) İcra Müdürü 
Dobrin Ivanov, “Ma-
kamlar konumlandırı-
lana kadar, normatif 
kararlar kabul edilene 
kadar en az 2 ay geçi-
yor. Ama ondan sonra 
sorun ödemelerde ya-
şanıyor. 2020'den ka-
lan henüz ödeme ya-
pılmamış önlemler var, 
oysa 2021 yılı devlet 

bütçesi kapsamındaki 
ödemelerin yıl sonuna 
kadar yapılması gereki-
yor” diye açıklık getirdi. 
Her iki iş dünyasının 

temsilcisi de yıl sonu-
na kadar önlem kararı 
almak, destek başvu-

rusunda bulunmak ve 
ödemelere başlamak 
için zamanın nasıl ye-
teceğini bilmiyor.
Alibegov, “İlk ödeme-

lerin ne zaman yapı-
lacağını bilmiyorum. 
Gelirler açısından sı-
nırlandırıldık, ancak 
maliyetlerimiz %100 
oranında aynı. Bu ön-
lemlerin krizle mücade-
le planına dahil edilme-
sini umuyorduk, ancak 
şimdi para olmadığı ve 

hiçbir önlemin hazır-
lanmadığı ortaya çıktı” 
diye vurguladı.
BAZ Başkanı Riçard 

Alibegov ve Ulusal Tu-
rizm Konseyi Derne-
ği İcra Müdürü Polina 
Karastoyanova Başba-

kan Yanev ve ekonomi 
ekibiyle bir görüşme 
gerçekleştirdi. Turizm 
Bakanı Stela Baltova, 
güncellenen bütçe da-
hilinde turizm sektörü-
ne yönelik 70 milyon 
leva tutarındaki finans-
manın aşılama sürecini 
teşvik etmek için kulla-
nılacağını açıkladı.
Turizm sektörü ulusal 

düzeyde protesto gös-
terisi için hazır vaziyet-
te bulunuyor.

Öğrenciler gerçek bir çalışma 
ortamında pratik eğitime katılacak

Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklama-
da, 11 bin 600'den fazla öğrenci gerçek bir ça-
lışma ortamında pratik eğitime katılacak. Onların 
2523'ü ekonominin gelişimi için önemli olan ön-
celikli alanlardaki pratik derslere katılacak. Bunlar 
makine mühendisliği, inşaat, elektronik, elektrik 
mühendisliği, enerji, ulaşım hizmetleri ve başka 
alanlardır. Bu imkanlar, Eğitim Bakanlığı’nın "Öğ-
renci Stajları - 2" adlı yeni projesi ile sağlanmak-

tadır diye bildirildi.
Pratik eğitimler, meslek liselerinde veya mesleki 

eğitim bölümü olan okullarda okuyan 16 yaş üstü 
öğrencilere açıktır. Dersler, 340 öğretmen ve iş 
dünyası ve bilim dünyası temsilcileri tarafından 
yönetilecek.

Ayrıca lise birinci veya ikinci kademede pratik 
eğitim firmaları da dahil olmak üzere 344 eğitim 
şirketi kurulması planlanmaktadır. Üniteler öğ-
rencilerin pratik yapabilecekleri özel yazılımlarla 
donatılacak. Pratik eğitim firmalarının en az ya-
rısının, farklı iş kollarında çalışan uzmanları ve 
bilim insanlarını eğitim vermeye davet etmeleri 
öngörülüyor.

“Öğrenci Stajları - 2" projesinin maliyeti 10 553 
013 leva, süresi 29 aydır. Faaliyetler, 2014-2020 
Dönemi Akıllı Büyüme için Bilim ve Eğitim Operas-
yonel Programı kapsamında finanse edilmektedir. 
Proje, katılan öğrencilerin mesleki becerilerini ge-
liştirecek ve okullar, işverenler ve akademik çev-
reler arasındaki ortaklığı güçlendirecek.

Proje, "Öğrenci Stajları - 1. Aşama" projesi çalış-
malarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Pro-
jeye 78 okul ve 250 firma katıldı. 8350'den fazla 
öğrenci mesleki becerilerini geliştirmeyi başardı. 
Projenin ilk aşamasının uygulanmasından sonra 
mesleki eğitim okulları ve bölümlere kabul edilen 
öğrenci sayısında artış oldu ve bazı uzmanlık 
alanlarına ilgi arttı.

layan müzik maratonu-
nun ilk bölümünde Ele-
na Vılçeva ve Svetlana 
Koseva'nın sınıflarından 
öğrenciler yer aldı.
 Edirne Trakya Üni-

versitesi Öğretim Üyesi 
Serhan Küngerü'nün 
virtüöz performansı iz-
leyenler tarafından al-
kışlandı.  
Başkonsolos Korhan 

Küngerü yaptığı konuş-
masında, Mayıs ayında 
gazetecilerle yaptığı ilk 
görüşmede, Türkiye ile 
Bulgaristan arasında 
kültürel ilişkileri teşvik 
etme, Filibe’nin yaratıcı 
takviminde yer alan et-
kinliklerin varlığını sür-
dürme sözü verdiğini ha-
tırlattı. Şehrin Avrupa’nın 
kültür başkenti olduğunu 
belirtti.
Dostluk konserlerinin 

ikinci etkinliği “Singing 

Fountains" Konseri ile 
devam etti. Konserde 
Trakya Üniversitesi Dev-
let Konservatuvarı Yaylı 
Çalgılar Üçlüsü, Dobrin 
Petkov Ulusal Müzik ve 
Dans Sanatı Okulundan 
"Presto" Perküsyon Top-
luluğu ve Prof. Asen Dia-

mandiev Müzik, Dans ve 
Resim Sanatı Akademi-
sinden Akademik Halk 
Korosu yer aldı.
 Üçüncü konser Kame-

nitza merdivenlerinde 
düzenlendi. Etkinlikte 
Trakya Üniversitesi Dev-
let Konservatuarı’ndan 

Üflemeli Çalgılar Üçlüsü 
ve Prof. Asen Diamandi-
ev Müzik, Dans ve Re-
sim Sanatı Akademisin-
den Trompet İkilisi muh-
teşem konser sundu.
 Dostluk Konserlerinin 

doruk noktası Roma 
stadyumunda düzenle-

nen Gala Konser oldu.
 Yüzlerce müzikseverin 

katıldığı konserin konuk-
ları arasında Bulgaristan 
Kültür Bakanı Prof. Ve-
lislav Minekov, T.C. Fi-
libe Başkonsolosu Kor-
han Küngerü, Kirkovo 
Belediye Başkanı Şinasi 
Süleyman, Filibe Beledi-
yesi ve Valiliği temsilcile-
ri oldu.
Bakan Minekov yaptığı 

selamlama konuşmasın-
da konseri düzenleyen-
leri ve katılımcıları tebrik 
etti. Müziğin evrensel 
olduğunun ve insanları 
birleştirdiğinin altını çiz-
di.  
Başkonsolos Küngerü 

iki gün boyunca çeşit-
li yerlerde düzenlenen 
konserlere katılanlara 
ve organizasyonda yar-
dımcı olanlara teşek-
kürlerini sundu. Baş-
konsolos devamında: 
“Başkonsolosluk olarak 
düzenlediğimiz ve katkı 
sağladığımız etkinlikler 
ile bu güzel şehrin canlı 
kültür ve sanat hayatına 
katkıda bulunmaya gay-
ret ettik ve bundan son-
ra da devam edeceğiz. 
Çünkü kültür, sanat ve 
müzik halklarımızı birbi-
rine yaklaştırıyor.” dedi.
Başkonsolos Küngerü 

ve Bakan Minekov kon-
sere katılan tüm sanatçı-
lara çiçek sundular.

Filibe’de Muhteşem Dostluk Konserleri Düzenlendi
1. sayfadan devam
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Cumhurbaşkanı Radev, ikinci dönem için yeniden aday gösterildi
Bir inisiyatif komitesi, 

yaklaşan 14 Kasım se-
çimleri için Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev ve 
Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı İliana Yotova'yı ikinci 
dönem için yeniden aday 
gösterdi. Bu, 27 Eylül 
Pazartesi akşamı Milli 
Kültür Sarayı'nda (NDK) 
düzenlenen bir törenle 
gerçekleşti.
Etkinlik sırasında inisi-

yatif komitesinin kurul-
ması oylandı.
Radev, yaptığı konuş-

mada, “Topyekûn ku-
şatma, ağır saldırılar ve 
manipülasyona maruz 
kaldığımız en zor za-
manlarımızda bile Sayın 
Yotova ve ben duruşu-
muzdan sapmadık” diye 
belirtti. Cumhurbaşkanı, 
Cumhurbaşkanlığı kuru-
munun milli çıkarları sa-
vunmak, toplumu birleş-
tirmek için önemli bir iş 
yaptığına, aynı zaman-
da yolsuzluk olaylarını 
ve hukuksuzluğu ortaya 
çıkardığına ve bunlara 
karşı durduğuna dikkat 
çekti.
Cumhurbaşkanı, “De-

ğişim isteyen partilerin 
etkili bir demokratik al-

ternatif oluşturmadaki 
başarısızlığını yalnızca 
bir aşamada yaşanan bir 
başarısızlık olarak görü-
yorum, çünkü toplumu-
muz değişim için olgun-
laşmış durumda” dedi. 
Radev, demagojinin ve 
kendi deyişiyle "zehirli 
medya ortamının" de-
ğişimin gerçekleşme-
sini engellemediğini de 
sözlerine ekledi. Ülke 
için en önemli hedefin 
kurumları güçlendirmek 
olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı, huku-
kun üstünlüğü, insani 
gelişmeye yatırım, basın 

özgürlüğü ve diğer ön-
celiklerin Bulgaristan'ın 
yoksulluktan kurtulması-
na yardımcı olabileceğini 
de sözlerine ekledi.
Radev, “Zor hayatta 

kalma mücadelesinde 
Bulgarların korku içinde 
büzülmesine izin verme-
yeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı, ikinci 

dönem için Yotova ile 
Cumhurbaşkanlığı ve 
Cumhurbaşkanı Yardım-
cılığı adaylığına destek-
lerini ifade eden tüm par-
ti ve ittifaklara teşekkür 
etti.
Cumhurbaşkanı Yar-

dımcısı Yotova, “Göre-
vimiz adaleti ve daya-
nışmayı yeniden tesis 
etmektir” dedi.
İnisiyatif Komitesi üye-

leri arasında kozmonot 
Georgi İvanov, ünlü ak-
törler  Tsvetana Mane-
va ve Pavel Popandov, 
şarkıcı Rositsa Kirilova, 
müzisyen İvan Leçev, 
yönetmen Stefan Ko-
mandarev, Miho Mihov, 
Prof. İvo Hristov, İrena 
Anastasova, Kristian 
Vigenin, Toma Tomov, 
Vesela Leçeva, Aleksan-
dır Tomov ve başka çok 
sayıda Bulgaristan Sos-

yalist Partisi (BSP) eski 
milletvekilleri ve üyeleri 
de bulunuyor.
İnisiyatif Komitesinde 

Bulgaristan İçin BSP İt-
tifakından Avrupa Birliği 
(AB) Parlamentosu mil-
letvekilleri İvo Hristov ve 
Elena Yonçeva, Stanis-
lav Trifonov’un Böyle Bir 
Halk Var partisi eski mil-
letvekilleri Filip Stanev 
ve Stanislav Balabanov, 
eski geçici hükümette 
bakanlar Kiril Petkov ve 
Asen Vasilev’in Deği-
şime Devam Ediyoruz 
İttifakını temsil eden 
Yana Balnikova ve De-
nitsa Simeonova da yer 
alıyor. Eski Bulgaristan 
Kamu Denetçisi Maya 

Manolova’nın “Ayağa 
Kalk BG! Biz Geliyo-
ruz! İttifakı da Radev ve 
Yotova’nın ikinci dönem 
için Cumhurbaşkanlığı 
ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcılığı adaylığını des-
tekliyor.
Radev, daha 8 ay önce 

ikinci dönem için aday 
olacağını açıklamıştı. 
Kayıt için gerekli belge-
ler 4 Ekim'e kadar Mer-
kez Seçim Komisyonu’na 
sunulmalıdır.
Cumhurbaşkanı ve 

Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı adayları göstermesi 
beklenen diğer büyük si-
yasi güçlerin adaylarının 
isimleri henüz belli değil.
          Kırcaali Haber

Daskalovo köyü yolunun 
onarımı başlıyor

Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı Aydın 
Osman, Daskalovo (Mollamusalar) köyü yol kavşa-
ğından yerleşim yerinin merkezine kadar olan yol 
bölümünün onarım çalışmaları için kurulan şantiye-
nin açılışını gerçekleştirdi.

Törene Çernooçene Belediye Meclis Başkanı 
Bedriye Gaziömer, Belediye Meclis üyeleri, bele-
diye yönetimi, Daskalovo köyü muhtarı Güner Apti, 
yüklenici firma temsilcileri ve davetliler katıldı.

Proje belediyenin kendi kaynaklarıyla gerçekleş-
tiriliyor. Böylece 2021 yılı Çernooçene Belediye 
bütçesinde sermaye giderleri listesinde yer alan bir 
proje uygulanmış olacak. Proje uygulama süresi 90 
gündür.

Daskalovo köyü muhtarı Güner Apti, şahsı ve 
yöre halkı adına Çernooçene Belediyesi yönetimine 

projenin uygulanması ve verilen taahhütlerin yerine 
getirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Aydın Osman, yerleşim yerlerinin ilçe 
yol ve sokak ağında komple bir iyileştirme ve kısmi 
onarım çalışmalarının planlı bir şekilde yapılmasının 
devam ettiğini duyurdu.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler, köy 
muhtarları ile yapılan toplantılar ve yerel halkın 
karşılanmasını talep ettiği ihtiyaçlar doğrultusunda 
onarımı yapılacak öncelikli yapılar ve sonbahar-kış 
sezonu sonrasında bozulan yollar belirlendi.

Faaliyetler, ilçe yol şebekesi kapsamındaki bozuk 
kesimlerde ve köy sokaklarında gereken yerlerde 
yapılacak yama ve asfalt serim çalışmaları ile de-
vam edecek.

Belediye Başkanı, yolların ve yol altyapısının re-
habilitasyonunun, yaşam koşulları yaratmayı amaç-
layan stratejik ve uzun vadeli kalkınma hedeflerin-
den biri olduğunu vurguladı.

Aydın Osman, “Yerleşim yerlerinde çevrenin çe-
kiciliğini artırmayı ve buraları sakinlerin yaşaması 
için hoş bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz” diye 
sözlerine ekledi.

Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim’in Yerel 
Yönetimlerin Yıllık Buluşmasında yaptığı konuşma
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı İlk-
nur Kazim, Albena tatil 
beldesinde 19-21 Eylül 
tarihlerinde düzenlenen 
Yerel Yönetimlerin Yıllık 
Buluşması ve Bulgaris-
tan Cumhuriyeti Ulu-
sal Belediyeler Birliği 
(NSORB) Genel Kurul 
toplantısına katıldı. Be-
lediye Başkanının top-
lantıda yaptığı konuşma 
şöyle: “Daha olağanüs-
tü salgın durumunun ilk 
günlerinde yerel yöne-
tim temsilcileri olarak 
bizler, Bulgaristan Cum-
huriyeti Ulusal Belediye-
ler Birliğinin desteğini 
güçlü bir şekilde hisset-
tik. Belediye yöneticileri 
ve belediyelerde görevli 
uzmanlar olarak sadece 
salgınla mücadelede ön 
saflarda yer alan kişiler 
olmakla kalmayıp aynı 
zamanda hemşerileri-
mizin sağlığı için önem-
li sorumluluklar üstlenen 
kişiler olduk.
Derneğin faaliyeti, bu 

zor zamanda hepimiz 
için hem destek hem de 
doğrudan karar alma 
süreçler ine katı lma 
şansı verdi. Burada, ko-

ronavirüs pandemisine 
karşı mücadelede ba-
şarılı diyalog ve verimli 
işbirliği için NSROB yö-

netimine şükranlarımı 
sunmak istiyorum. Hızlı 
yanıt vermemiz ve tüm 
zorluklara yeter ince 
tepki vermemiz gereki-
yordu.
Bunun çalışmalarımız-

da çok olumlu sonuçlar 
verdiğine inanıyorum. 
İnsanların hayatlarını ve 
sağlıklarını korumanın 
yanı sıra birçok insanın 

işini korumayı ve yerel 
işletme temsilcilerini 
desteklemeyi başardık.
Belediyeler, sorunları 

ve beklentileri konusun-
da insanlarla doğrudan 
temaslarda bulunuyor. 
Bu nedenle belediye 
başkanları olarak her 
gün hızlı bir şekilde tüm 
zorluklara yeterli eylem-
lerle yanıt vermeye çalı-
şıyoruz.
Belediye başkanları 

olarak bizler, ister şehire 
ister ilçe merkezine en 

uzak mahallede yaşa-
sın, her sakine hizmet 
etmek için seçilmişizdir. 
İnsanların yardımımıza 

ihtiyacı var, bizim de 
onların desteğine ve gü-
venine ihtiyacımız var. 
Bu karşılıklı bağımlılık 
ilerlememizi, gelecekte 
yaşanacak değişimle-
re ve zorluklara hazır 
olmamızı sağlayan gü-
cümüzdür. Birlikte her 
zaman daha fazlasını 
yapabiliriz!”
          Kırcaali Haber
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Kırcaalili genç futbolcu Baki Ahmed, 
Başakşehir U13 takımına transfer oldu

Kırc aa l i  Fu tbo l  Ku lübü 
Akademisi’nde yetişen ve gele-
cek vaat eden bir futbol yetene-
ği daha yurt dışına transfer oldu. 
Yeni sezonda Türkiye'nin en iyi 
futbol akademilerinden biri olan 
İstanbul Başakşehir Futbol Ku-
lübü Akademisi’nde U13 katego-
risinde oynayacak 12 yaşındaki 
Baki Ahmed söz konusudur. 
Baki, İstanbul'da bir deneme sü-

resi geçirdi ve kulübün okuluna 
oybirliğiyle kabul edildi. Küçük 
yetenek, Başakşehir’in teknik 
direktörlerini çok iyi tekniği, topu 
tutması ve bitirici golcü şutu ile 
etkiledi.

Bak i  Ahmed,  6  yaş ın -
dan beri CSKA 1948 Futbol 
Akademisi'nde ve Kırcaali Fut-
bol Kulübü Akademisi’nde futbol 
eğitimi görüyor. Genç yetenek, 

çok sayıda takım halinde ve bi-
reysel ödüller kazandı.

Başakşehir’in teknik direktörle-
ri Baki’yi bu yaz Zlatograd (Da-
rıdere) Kupası Turnuvası’nda 
fark ettiler ve onun hakkında 
olumlu bir rapor hazırlayarak 
İstanbul'daki provalara davet 
ettiler. Transferi, babası Sezay 
Ahmet’in desteğiyle yapılıyor. 
Baki’nin favori takımı Galatasa-

ray, favori oyuncusu ise Kevin 
De Bruyne’dir.

Babası Sezay Ahmed, “Hiç 
de kolay değildi. Yıllarca aile-
den uzak gece gündüz seya-
hatlerden, antrenmanlardan, 
yağmurdan soğuktan, sayısız 
maçlardan, kupa ve ödüllerden 
sonra şimdi Baki’nin ilk hayalini 
gerçekleştirmenin zamanı gel-
di” diye ifade etti. Sezay Ahmet, 

Baki’nin gelişmesine büyük kat-
kıları olan Kırcaali Futbol Kulü-
bü Teknik Direktörü Süleyman 
Şevket’e, CSKA 1948 Futbol 
Akademisi ve Sporcu 13 Futbol 
Akademisi’nde antrenör Mar-
tin Gergovski’ye ve Esenkent 
Gençlik Spor Kulübü Teknik Di-
rektörü Bilgin Saykolu’na yürek-
ten teşekkür ettiğini ifade etti.

                     Güner ŞÜKRÜ

Ergünal Sabri, Bulgaristan 
şampiyonu oldu

İki kere Avrupa boks şampiyonu olan Arda Boks Spor Kulübü 
boksörü Ergünal Sabri, Plovdiv (Filibe) kentinde düzenlenen Bul-
garistan Erkekler Ferdi Takım Boks Şampiyonası’nda 48 kg kate-
gorisinde birinciliği elde ederek yeni bir altın madalya kazandı. Er-
günal, final karşılaşmada Vidin Bdin Boks Kulübü boksörü Nikolay 

Krasimirov’u kolay bir şekilde yendi. Genelde 49 kg kategorisinde 
yarışan Ergunal Sabri, böylece 48 kg kategorisinde de Bulgaristan 
şampiyonluğu elde etti. Böylece Ergünal Sabri, önümüzdeki ay 
Belgrad'da yapılacak Dünya Boks Şampiyonası'na katılma hakkı 
kazandı.

Turnuvaya katılan diğer Arda Boks Spor Kulübü boksörü Meh-
met Çakırov (Gambi) 63,5 kategorisinde yarıştı. Çeyrek finalde 
kategoride şampiyon olan Kiril Rusinov karşısında mağlubiyete 
uğrayan Çakırov, 9. sıraya yerleşti.

Plovdiv’de Botev Boks Kulübü salonunda 22 Eylül’de başlayan 
turnuva 25 Eylül Cumartesi gününe kadar sürdü. Turnuvaya ülke-
mizden 38 kulüp katıldı.

Son seçim anketi: Değişime Devam 
Ediyoruz İttifakı ikinci sıraya yükseldi

Gallup International Balkan 
Sosyoloji Araştırma Şirketi ta-
rafından finanse edilen ve ger-
çekleştirilen anket sonuçlarına 
göre, bugün erken genel se-
çimleri olsa eski geçici bakanlar 
Kiril Petkov ve Asen Vasilev’in 
yeni kurduğu Değişime Devam 
Ediyoruz İttifakı, GERB-SDS 
İttifakından sonra ikinci siyasi 
güç olurdu.

Anket sonuçlarına göre, bu-
gün erken genel seçimleri olsa, 
yüzde 21,4 oranla GERB-SDS 
İttifakı tekrar birinci siyasi güç 
olurken yüzde 15,2 oranla De-
ğişime Devam Ediyoruz İttifakı 
ikinci, yüzde 13,4 oranla Bulga-
ristan Sosyalist Partisi (BSP) İt-
tifakı üçüncü, yüzde 12,3 oranla 
Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi 
dördüncü, yüzde 12,1 oranla 
Demokratik Bulgaristan Birliği 
(DB) İttifakı beşinci, yüzde 11,4 
oranla Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) altıncı ve yüzde 

4,1 oranla Ayağı Kalk BG! Biz 
Geliyoruz! İttifakı yedinci siyasi 
güç olurdu.

Yüzde 3,3 oranla Vızrajda-
ne partisi ve yüzde 2,2 oranla 
VMRO partisi Meclise girmek 
için yüzde 4’lük seçim barajını 
aşamıyor. Diğer parti ve ittifak-
ların toplam oy oranı yüzde 4,6 
seviyesinde seyrediyor.

Anket sonuçları, GERB-SDS 
İttifakından sonra ikinci olmak 
için bir dizi partinin mücadele 
ettiğini gösteriyor. Anket sonuç-

ları, son günlerde 
yeni siyasi oluşu-
mun seçimler i 
kazanma talebi-
nin siyasi güçle-
rin oy oranlarına 
nasıl yansıdığını 
açıkça gösteriyor.

Ankete  kat ı -
lan seçmenlerin 
yüzde 50,6 ’sı 
oy kullanacağı-
nı, yüzde 22,6’sı 

muhtemelen oy kullanacağını 
söyledi.  Bu, seçimlere ilginin 
arttığı anlamına geliyor. Erken 
genel seçimleri ve Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri olmak üzere iki 
tür seçimin birlikte yapılmasının 
bir etkisi olup olmayacağını ve 
sonuçları ne ölçüde etkileyece-
ğini göreceğiz, ancak şu anda 
11 Temmuz seçimlerine kıyasla 
daha yüksek bir katılım bekle-
nebilir.

                      Kırcaali Haber


