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Четиво с продължение 12-13

Дневник 6
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Общество 14-15

Зона 16

За трета поредна година
Сиделя МУТЛУ, състеза-
телка на СКТМ “Юнак” -
Ардино, спечели национал-
ния турнир по тенис на
маса “Млад олимпиец -
Купа България” до 12 годи-
ни. Виртуозната Сиделя
победи всички противнич-
ки убедително с по 3:0
гейма. 
В турнирните битки, прове-
дени в Момчилград, участ-
ваха най-добрите момиче-
та и  момчета от страната. 

Областни първенци на ученическите игри по тенис на
маса са трите отбора от СУ“Васил Левски” - Ардино, с
ръководител учителя-треньор Бейхан Емин.

С популярни турски народни песни,
фолклорната група за автентичен
местен турски фолклор към читали-
ще “Родопска искра” - Ардино и
ансамбълът за турски песни
“Букет” - Кърджали, обраха
овациите на изселниците по
време на юбилейния концерт
в Бурса, посветен на 15-
годишнината от основаването
на  хор “Севги”. 
Грандиозната проява се про-
веде в препълнената зала на
културния център “Уур
Мумджу” в Нилюфер.

Организатори на културната проява
бяха Община Нилюфер и Сдружение
за култура и сътрудничество
“Егридерелилер”.



Кметът Мурад
поздрави дамите със
стилно тържество
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Кметът Ресми Мурад поздрави дами-
те от Ардино със стилно тържество.
Литературен празник наречен
„Осмомартенски лиричен час” бе
организиран в заседателната зала на
общината. За целта бяха поканени
осем от известните през последните
години поетеси от Южна България.
Преди началото на тържеството кме-
тът Ресми Мурад ги посрещна в

кабинета си. Решихме през тази
година да отбележим Международ-
ния ден на жената - 8 март по разли-
чен начин. Благодаря ви, че се отзо-
вахте на нашата покана и се надявам,
че вашите стихове ще ни вдъхновят,
а вие ако не се познавате лично ще
установите нови контакти помежду
си, каза градоначалникът.
Веднага след това те влязоха в зала-
та, изпълнена с отбрана дамска пуб-
лика, за да прочетат свои стихове.
Ели Видева от Хасково представи с

по няколко думи останалите участ-
нички Маргарита Павлова и Шефика
Рефик от Кърджали, Диана Тенева от
Хасково, Невин Садъкова и Айше
Хаджиуршуд от Момчилград,
Х а б и б е
Ахметова от
Кобиляне и
н а й - м л а д а т а
поетеса София
Милева.
Мисля, че всич-
ки се обогатих-
ме духовно от
вашите думи,
някои стихове
ни накараха да
се замислим,
някои ни пред-

разположиха да помечтаем, сподели
пред гостите и публиката кметът
Ресми Мурад. Надявам се, дамите от
Ардино да са изпитали удоволствие
от представената поезия. Празне-
нствата по случай 8 март при нас
започнаха още от вчера. Имаме
много дамски организации, които
желаят да бъдем съпричастни към
техния празник, така че вчера бяхме
в Млечино и Горно Прахово. След
тази среща ще продължим и в
Жълтуша, Бял извор. Важното е да
бъдем заедно, да споделим това,
което ни вълнува и вие да се чувства-
те ангажирани в обществено-полити-
ческия живот на общината. Вашите
идеи за нас са особено важни, те са
коректив за нас и често идеите, които
получаваме от вас са доста по-мъдри
и прагматични, каза градоначални-
кът. Искам да ви честитя този хубав
празник от мое име и от името на
моите колеги и да ви пожелая първо
здраве и да бъдете заобиколени вина-
ги от любимите ви хора.

Събитието бе орга-
низирано под пат-
ронажа на кмета на
община Ардино
Ресми Мурад.
Идеята е да затвър-
дим традицията, че
Ардино се превръ-
ща в значим литера-
турен център в
България. Тук се
организират и поре-
дица от междуна-
родни литературни
прояви. Градът е
родно място на
изтъкнати поети и

писатели, творили на български и тур-
ски език, сподели водещия редактор
на двуезичния вестник „Ардински
глас” Саффет Ерен. 

Живко ТЕНЕВ

Кметът Мурад
поздрави дамите със
стилно тържество
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Кметът на община Ардино Ресми Мурад се включи в
поход до древното тракийско светилище „Орлови
скали“ под надслов „Да посрещнем пролетта по пъте-
ката на лириката“. Мероприятието до светилището,
което съвпада и със Световния ден на поезията - 21-ви
март, беше организирано от местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните съвместно с общинския детски цен-
тър за личностно раззвитие.
Участниците стигнаха до Орловите скали по пътеката на
ардинската поезия, която е направена по инициатива на
Христо Узунов и Марина Янева. Изписаните на дървени
табла по пътеката стихове са на ардинските поети Наджи
Ферхадов, Саффет Ерен, Дамла Кочева и други.
„Нека имаме повече подобни походи, които да привли-
чат младите хора в ученическа възраст за популяризи-
ране на природните дадености на територията на

ÏÏÎÎ ÏÏÚÚÒÒÅÅÊÊÀÀÒÒÀÀ ÍÍÀÀ ËËÈÈÐÐÈÈÊÊÀÀÒÒÀÀ
Êìåòúò Ìóðàä è àðäèíöè
ïîñðåùíàõà ïúðâà ïðîëåò 
íà Îðëîâèòå ñêàëè

общината. Да разнообразят свободното си време, чрез
смислени дейности, свързани с литературата и поетич-
ното изкуство, което безспорно ще ги вдъхнови и обо-
гати“, каза кметът Ресми Мурад. 
Уредникът на общинския музей Танер Чобанов запоз-
на присъстващите с историята на древното тракийско
светилище. А поетът и главен редактор на двуезично-
то общинско издание „Ардински глас“ Саффет Ерен
прочете свои стихове.

Малките художнички
Айлин Осман и Сание
Али се класираха на
второ и трето място
в 16-та национална
изложба-конкурс за
детска рисунка в 
Сунгурларе, Бургас. 
В категория „Живопис
и графика“ те бяха
наградени със стату-
етка и грамота.

Баскетболният
отбор на СУ 
„Васил Левски” -
Ардино, с тре-
ньор Стефан
Димов, 
се класира на
второ място 
в областното
първенство 
за ученици 
от 5 до 7 клас.

ÍÍÅÅÊÊÎÎÌÌÏÏÅÅÒÒÅÅÍÍÒÒÍÍÎÎÑÑÒÒ ÈÈËËÈÈ ÏÏÐÐÅÅÏÏÚÚÍÍÈÈÊÊÀÀÌÌÚÚÊÊ
Административни процедури спъ-
ват по-бързото социализиране на
късноантичната и средновековна
крепост Патмос над устието на река
Боровица. Общинските съветници
единодушно решиха и оторизираха
кмета на общината да поиска от
Министерството на културата да
изпълни проект в района. Но
„поникна“ дребен, но вреден про-
блем по въпроса за придобиване на
собствеността за управление!? 
„Направихме заснемане на ра-
йона. Направихме постъпки в

Националния институт за
недвижимо културно наслед-
ство. Очертаха се и границите.
Изведнъж обаче се оказа, че кре-
постта се намира върху дър-
жавна горска територия. Проу-
чихме и поискахме по законен
ред съгласувателно писмо, че
Държавно горско стопанство
не е против Община Ардино да
придобие и стопанисва въпрос-
ната историческа даденост. 
Но, уви!? От Държавно горско
стопанство - Ардино казват, че

това не е от техните компе-
тенции. От Южно държавно
централно горско предприятие -
Смолян също казват, че не
могат да се произнесат по този
казус... Само едно писмо е
достатъчно, но господата или
не могат да напишат, или
нямат смелостта да напишат,
или пък тихомълком са на раз-
лично мнение по отношение на
проектните намерения на об-
щината“, коментира общинският
кмет Ресми Мурад.
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Åëè ÂÈÄÅÂÀ

ÑÏÀÑÅÍÈÅ
ÊÊîîããààòòîî ääààââààøø ááååçç îîññòòààòòúúêê 
ññúúððööåå,, ääóóøøàà èè ññúúùùååññòòââîî,, 
ââ ææèèââîîòòàà ïïîî ÷÷îîââååøøêêèè êêððààòòúúêê 
ùùåå òòåå ññïïààññèè ååääííàà ëëþþááîîââ..

ÊÊîîããààòòîî ááóóððÿÿ òòåå ççààââåååå 
èè ããëëúúõõííåå ããëëààññ ççàà ááëëààããîîññëëîîââ,, 
ííààïïóóêê ííàà ääúúææää èè ññóóõõîîââååèè,, 
ùùåå òòåå ññïïààññèè ååääííàà ëëþþááîîââ..

ÊÊîîããààòòîî ââððååììååòòîî èèççòòèè÷÷àà 
ïïððååçç ììèèããëëèèòòåå êêààòòîî ïïððîîññîî,, 
ââ ááååççññììèèññëëèèååòòîî ùùåå ííààääííèè÷÷àà 
ääàà òòåå ññïïààññèè ååääííàà ëëþþááîîââ..

Íåâèí ÑÀÄÚÊÎÂÀ

ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÈ
ÐÐîîââàà ññ ïïððúúññòòèè ââ êêààëëòòàà 
èè òòúúððññÿÿ ââåå÷÷ííîîòòîî..
ÇÇààððèèââààìì ïïîîããëëååää ââ ääààëëåå÷÷èèííààòòàà,, 
ççàà ääàà ïïððîîççððàà ÿÿââííèè èèññòòèèííèè..
ÇÇààññïïèèââààìì ííîîùùååìì,, 
ððààççêêúúññààííàà îîòò ááååççááððîîéé ääèèëëååììèè..
ÀÀ òòèè ññèè ááèèëëîî òòîîëëêêîîââàà ááëëèèççîî,, 
ööââååòòååííööåå,, 
òòîîëëêêîîââàà èèññòòèèííññêêîî 
ññ ááååëëèè ëëèèññòòååííööàà èè ññòòððúúêê÷÷åå ççååëëååííîî,, 
ììààððããààððèèòòêêåå óóññììèèõõííààòòàà,, 
òòððååââèèööåå!!

ÑÂßÒ
ÌÌîîÿÿòòàà èèññòòèèííàà åå ââ ççååëëååííîî,, 
êêààêêòòîî ççååëëååííèè ññàà îî÷÷èèòòåå 
ííàà ïïîîëëÿÿííèèòòåå èè ääúúððââååòòààòòàà..
ÒÒââîîÿÿòòàà èèññòòèèííàà ññââååòòèè ââ ññèèííüüîî,, 
êêààêêòòîî åå ññèèííüüîî èè ííååîîááÿÿòòííîî

ììîîððååòòîî..
ÒÒÿÿõõííààòòàà èèññòòèèííàà åå îîááëëåå÷÷ååííàà

ââ ææúúëëòòîî,, 
êêààêêòòîî ââ ææúúëëòòîî ññåå ððààææääàà ääååííÿÿòò..
ÄÄððóóããèèòòåå èèññòòèèííèè 
ññàà ÷÷ååððââååííèè,, êêààôôÿÿââèè,, ââèèîîëëååòòîîââèè......
ÍÍååêêàà ããèè ññúúááååððååìì 
èè êêààòòîî ääúúããàà 
ääàà îîááêêèè÷÷èèìì ññ òòÿÿõõ ííååááîîññêêëëîîííàà!!

Àéøå
ÕÀÄÆÈÓÐØÓÄ
** ** ** 
ÍÍåå ììèè ïïððààùùààéé ööââååòòÿÿ..
ÍÍåå ììèè òòððÿÿááââààòò õõååððááààððèèèè..
ÏÏððààççííèè ññàà ììîîèèòòåå ííååááååññàà 
ááååçç ääååòòññêêîî õõââúúðð÷÷èèëëîî..
ÇÇàà ññòòððóóííààòòàà ññêêúúññààííàà 
ùùåå ïïððîîññòòÿÿ -- 
ííîî ççàà êêèèòòààððààòòàà 
ññúúìì ááååççññèèëëííàà......
** ** ** 
ÑÑ ââèèííîîòòîî èè òòèèøøèèííààòòàà 
ââîîääèèìì òòèèõõàà ááååññååääàà..
ÑÑ òòââîîèèòòåå îî÷÷èè ííèè ããëëååääààòò 
îî÷÷èèòòåå ííàà ëëÿÿòòîîòòîî..

Øåôèêà ÐÅÔÈÊ
** ** ** 
ÇÇííààìì,, ÷÷åå ííåå ññèè òòúúããàà.. 
ÈÈ ääóóììèèòòåå òòèè ííåå ññàà òòååææêêèè êêààòò

ññòòîîììààííàà;;
ííåå ññòòððóóèè îîòò òòÿÿõõ îîòòððîîââàà ÷÷ååððííàà..
ÒÒååçç îî÷÷èè......
ÒÒååçç îî÷÷èè ããëëååääààòò ííÿÿêêààêê êêððààññèèââîî,,
ííÿÿêêààêê ääúúëëááîîêêîî ââúúââ ììååíí..
ÒÒåå ââèèææääààòò ññÿÿêêààøø
ììîîååòòîî èèññòòèèííññêêîî ààçç,,
ììîîÿÿòòàà ññúúùùííîîññòò 
èè 
ììîîééòòàà ääóóøøàà..

ÇÇííààìì,, ÷÷åå ïïððååããððúúääêêààòòàà òòèè åå ííååææííàà..
ÍÍååææííàà êêààòò êêîîïïððèèííàà ââ ííîîùùòòàà..
ÀÀ ññúúððööååòòîî òòèè......
ÀÀ ññúúððööååòòîî òòèè åå îîããððîîììííîî,,
ùùîîìì ââ ííååããîî ññèè ññúúááððààëë,,
ùùîîìì ââ ííååããîî ññèè ççààïïààççèèëë 
ööÿÿëëààòòàà ääîîááððîîòòàà ííàà ññââååòòàà.. 

ÇÇííààìì,, ÷÷åå ëëþþááîîââòòàà òòèè åå èèññòòèèííññêêàà.. 
ÇÇààùùîîòòîî òòèè ííåå ññèè òòúúããàà..
ÒÒèè ííåå ññèè ïïîîëëúúõõ ëëååòòååíí,,
ííåå ññèè ððààççääÿÿëëàà ññòòóóääååííàà..
ÒÒèè ññèè ííÿÿêêààêê ððààççëëèè÷÷ååíí.. 
ÍÍÿÿêêààêê ïïððååêêððààññííîî
èè 
ííÿÿêêààêê èèññòòèèííññêêîî åå
ââññèè÷÷êêîî ââúúââ òòååáá..

ÊÀÔÅ
ÈÈççïïèèéé ììèè êêààôôååòòîî 
ííåå ññààììîî ççààùùîîòòîî ììåå ííÿÿììàà..
ÎÎòòââëëåå÷÷åå ììåå ììèèññúúëë ííååççííààééííîî êêúúääåå..
ÒÒààêêàà ùùåå óóññååòòèèøø,, 
÷÷åå ÷÷óóââññòòââîîòòîî ââ ììååííåå åå ííÿÿììîî 
èè ññààììîî ïïîî óóññååòò 
ïïððîîííèèêêââàà ââ òòââîîééòòîî ññúúððööåå..
ÀÀ òòààìì ááúúääèè êêààòòîî ññååááåå ññèè -- 
ääèèââ èè ääîîððèè ááååççîîááððààççååíí......
ÅÅääííàà ññååððïïååííòòèèííàà îîòò ííååææííîîññòò 
ììåå ââððúúùùàà ïïððèè òòååáá,, 
êêîîããààòòîî ùùåå ììîîææååìì 
„„ÎÎááèè÷÷ààìì òòåå““ ïïððîîññòòîî ääàà êêààææååìì..
ÀÀ òòèè,, ììååææääóó ââïïððîî÷÷ååìì,, 
ññââààððèè ëëèè êêààôôåå??

Ó÷àñòíè÷êèòå â Îñìîìàðòåíñêèÿ ëèðè÷åí ÷àñ 
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Ìàðãàðèòà ÏÀÂËÎÂÀ

ÄÀËÈ
ÄÄààëëèè ääàà ññåå ïïððååââúúððííàà ââúúââ ííååááåå -- 
êêððààññèèââîî,, ññèèííüüîî,, ííååîîááÿÿòòííîî??
ÄÄààëëèè ääàà ññåå ïïððååââúúððííàà ââúúââ ììîîððåå -- 
ññïïîîêêîîééííîî,, òòèèõõîî èè ááååççááððååææííîî??
ÄÄààëëèè ääàà ññåå ïïððååââúúððííàà ââúúââ ççååììÿÿ -- 
êêîîððààââàà,, òòââúúððääàà,, ççääððààââàà èè ççååëëååííàà??
ÄÄààëëèè ääàà ññåå ïïððååââúúððííàà ââ ññââååòòëëèèííàà -- 
èèññêêððÿÿùùàà,, ááÿÿëëàà èè ëëúú÷÷èèññòòàà??

ÏÏððååââððúúùùààìì ññåå...... ÈÈ ååòòîî êêààêê!!
ÍÍååááåå ññèè èèììààøø,, èèììààøø ññèè èè ïïòòèèööàà!!
ÇÇååììÿÿ ññèè èèììààøø ääàà ïïîîääããúúííååøø êêððààêê 
èè ññââååòòëëèèííàà ääîîððèè ïïîî òòââîîÿÿòòàà ððååññííèèööàà!!
ÌÌîîððåå ññèè èèììààøø,, ääààææåå ííåå ððààççááððààõõ......
ÊÊààêê ññòòààííààõõ ññââÿÿòò...... ÄÄàà,, òòââîîÿÿ ññââÿÿòò!!
ÇÇààððààääèè êêîîééòòîî,, òòððÿÿááââàà ääàà òòåå èèììàà!!

Äèàíà ÒÅÍÅÂÀ

ÏÐÅÐÀÆÄÀÍÅ
ÏÏîîññååããííååøø ëëèè êêúúìì ììîîÿÿ ääóóììàà,, ððååää 
ïïððååððààææääààìì ññåå ââúúââ òòååááåå îîááííîîââååííàà,, 
ññââååòòëëàà êêààòòîî ïïèèòòàà ññëëúúíí÷÷îîããëëååää -- 
ïïúúëëííîîëëóóííííàà,, ññúúââúúððøøååííàà..

ÏÏîîëëèèòòííååøø ëëèè êêúúìì ççââååççääííîîòòîî ííååááåå 
ââúúââ ââååííèèòòåå êêóóððààææ òòèè ââëëèèââààìì,, 
ññòòèèõõúúòò ììèè ããóóøøââàà ññåå ââúúââ òòååááåå -- 
ââêêóóññúúòò ììóó ííååêêàà òòåå îîïïèèââàà.. 

ÈÈ ààçç ññúúìì îîññååççààååììîî ííààéé--ææèèââàà 
ùùîîìì ññ ââññÿÿêêàà òòââîîÿÿ êêëëååòò÷÷èèööàà ïïóóëëññèèððààìì..

Ñîôèÿ ÌÈËÅÂÀ

ÂÀËÈ
ÏÏððîîòòååññòòèè.. ÄÄååööàà ïïîîää ääúúææääàà.. ÈÈííââààëëèèääííèè êêîîëëèè÷÷êêèè..
ÏÏààððèèòòåå ííåå ññòòèèããààòò ääîîððèè ääàà ïïëëààòòèèìì ççàà ääúúææääàà..
ÑÑúúëëççèè ëëèè ââààëëÿÿòò?? ÑÑúúææààëëååííèèåå,, ááîîëëêêàà ââúúââ ââññèè÷÷êêèè......
ÈÈ ññÿÿêêààøø ññììúúððòòòòàà ùùåå ïïîîããúúëëííåå ññëëååää ììààëëêêîî ããððààääàà..

ÔÔóó÷÷ààòò ëëèèììóóççèèííèè êêððààéé ííààññ -- ííÿÿììààòò ââððååììåå ççàà ììúúêêàà..
ÌÌúúææåå ââúúââ êêîîññòòþþììèè óóááèèééññòòââååííèè ääóóììèè êêððååùùÿÿòò..
„„ÒÒåå,, òòèèÿÿ óóææ ááîîëëííèè ääååööàà ççàà ïïààððèè ëëèè ññàà òòóóêêàà??
ÀÀ òòèèÿÿ ïïîîááúúððêêààííèè ììààééêêèè êêîîããàà ùùåå ññåå ññïïððààòò??““

ÊÊîîññòòþþììèè ïïîî ííÿÿêêîîëëêêîî ááîîííàà,, ááððóóòòààëëííèè êêîîëëèè -- 
ññ ïïîîããííóóññàà ïïîîããëëååææääààòò êêúúìì ááîîëëííèèòòåå,, ááîîëëííèè ââ êêààââèè÷÷êêèè..
ÊÊààêêââèè ëëèè ññàà òòèèÿÿ ññúúððööàà,, ÷÷åå ââúúââ òòÿÿõõ ííåå ááîîëëèè??
ÎÎ,, ÃÃîîññïïîîääèè,, ççääððààââåå ïïîîííåå ääàà ññèè èèììààõõììåå ââññèè÷÷êêèè......

ÏÏððîîòòååññòòèè.. ÄÄååööàà ïïîîää ääúúææääàà.. ÈÈííââààëëèèääííèè êêîîëëèè÷÷êêèè..
ÌÌóóòòððèè ññåå õõèèëëÿÿòò îîòò ññêêúúïïèèòòåå ÷÷ååððííèè êêîîëëèè..
ÌÌîîææåå ááèè ççääððààââååòòîî ïïððîîññòòîî ííåå ññòòèèããàà ççàà ââññèè÷÷êêèè..
ÌÌîîææåå ááèè ÁÁîîãã ññåå ððààççïïëëààêêàà.. ÁÁððóóòòààëëííîî ââààëëèè..

ÄÂÈÆÅÍÈÅ
ÐÐààííèèòòåå ääîî êêîîêêààëë ããèè ääúúëëááààÿÿ..
ÎÎùùåå ëëèè òòââúúððääèèøø,, îîòò êêððúúââ ÷÷åå ïïëëààøøàà ññåå??
ÂÂ ààääàà ññúúìì ááèèëëàà èè ááÿÿõõ ââúúââ ððààÿÿ -- 
ííèèêêúúääåå ííåå ññåå ííààììååððèè ùùààññòòèèåå..

ÍÍååêêàà ììåå ááîîëëèè îîòò òòååáá,, ïïððèèÿÿòòííîî åå 
÷÷óóââññòòââîîòòîî ääàà ââëëèèççààøø èè èèççëëèèççààøø..
ÏÏëëþþëëàà ññúúìì ííàà òòââîîååòòîî ÐÐààççïïÿÿòòèèåå......
ÑÑ ííååããîî ëëèè ääîîééääåå ääàà ììåå óóááèèââààøø??

ÐÐààííèèòòåå ññëëååää ââððååììåå ùùåå ññàà ññïïîîììååííèè,,
ííÿÿêêîîéé ññ ííååùùîî ââññåå ùùåå ããèè ççààêêúúððïïèè..
ÏÏîîññëëåå êêààòòîî êêóó÷÷ååòòàà èèççããîîííååííèè
ùùåå ññêêèèììòòÿÿòò ïïððååää ââààññ èè ùùåå òòåå òòúúððññÿÿòò..

ÍÍîî òòîîââàà åå ññúúùùîî ííååùùîî ââððååììååííííîî,,
ííÿÿììàà îîááèè÷÷,, ääååòòîî ííåå ììèèííààââàà..
ÂÂëëèèççààéé èè èèççëëèèççààéé ïïîî--ïïîîëëååêêàà,, 
÷÷åå ññëëååää òòååááåå ííèèùùîî ííåå îîññòòààââàà......

Õàáèáå ÀÕÌÅÒÎÂÀ

ÙÀÑÒÈÅ
ÊÊààêêââîî åå ùùààññòòèèåå??
ÒÒîîââàà åå òòîîïïúúëë õõëëÿÿáá,,
òòððååïïååððååùù îîòò ññòòóóääàà ññèè ññííÿÿãã,,
ððîîììîîíí îîòò èèççââîîððííàà ââîîääàà,,
ññëëúúíí÷÷ååââèè ääååòòññêêèè ëëèèööàà......

ÊÊààêêââîî åå ùùààññòòèèåå??
ÒÒîîëëêêîîââàà ááëëèèççêêîî
èè òòîîëëêêîîââàà ääààëëåå÷÷......
ÏÏððîîëëååòòååíí ïïîîëëúúõõ,,

ççëëààòòííàà ååññååíí,,
ïïååññååíí ííàà ùùóóððååöö...... 
ÍÍååùùîî êêààòòîî ççààããààääêêàà,,
ííååùùîî êêààòòîî ììåå÷÷òòàà,, 
êêààòòîî ÷÷îîââååøøêêèè ççîîââ......

ÙÙààññòòèèååòòîî ëëèè!!??
ÌÌîîææåå ááèè -- 
ääââåå ïïððîîòòååããííààòòèè ððúúööåå
ççàà ......ëëþþááîîââ..
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ÎÒÃÎÂÎÐÚÒ

ДО
Г-Н РЕСМИ МУРАД
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУРАД,
В отговор на Ваше писмо с вх. № 1002-331 от 08.02.2019 г.
благодарим за проявената активност и направените предло-
жения, които считаме, че вече са факт в образователната ни
система поради следните причини:
Първо предложение 
Регламентиране с подзаконов нормативен акт конститу-
ционното право да се изучава учебният предмет майчин
език в общинските училища в раздел Б - избираеми учебни
часове в рамките на учебния плана.
Съгласно член 13, ал. 6 на Закона за предучилищното и учи-
лищното образование (ЗПУО) учениците, за които българ-
ският език не е майчин, имат право да изучават и майчиния
си език при условията и по реда на този закон и под грижа-
та и контрола на държавата.
Член 76, ал. 1 от ЗПУО определя, че в процеса на училищ-
ното образование може да се изучава учебният предмет
майчин език.
Член 8, ал. 1, т. 8 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учеб-
ния план определя, че в избираемите учебни часове на
учебни план може да се осъществява обучение за придоби-
ване на подготовка по учебния предмет майчин език.
Министерството на образованието и науката е регламенти-
рало в подзаконов нормативен акт определеното в Закона за
предучилищното и училищното образование конститу-
ционно право да се изучава учебният предмет майчин език
в общинските училища в раздел Б - избираеми учебни часо-
ве в рамките на учебния план и е утвърдило съответните
учебни програми.
Второ предложение 
Осигуряване на финансиране, отразено в единния разходен
стандарт за изучаването на майчин турски език.
При положение че обучението по майчин език е част от
избираемите учебни часове по учебния план, то в така
определените от Министерския съвет стандарти са включе-
ни и средства за обучение по учебния предмет майчин език.
Трето предложение 
Регламентиране на статута на учителите, преподаващи
майчин турски език, и повишаване на квалификацията им.
Възможност за формиране на годишна преподавателска
заетост.
Статутът на учителите, включително и на учителите по
майчин език, е уреден в Закона за предучилищното и учи-
лищното образование и в Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за

статута и професионалното развитие на учителите, дирек-
торите и другите педагогически специалисти.
Съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нор-
миране и зарлащане на труда работно място за учителска
длъжност може да се открива при наличие на учебни часо-
ве по определен учебен предмет, включително и на факу-
лтативни учебни часове, за изпълнение на минимална
норма преподавателска заетост. 
Приложение №1 към чл. 4, ал. 11 на Наредба № 4 от
20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда определя
минималните норми преподавателска работа на педагогиче-
ските специалисти, като за учителска длъжност в прогим-
назиален и гимназиален етап по майчин език са регламен-
тирани 648 часа годишно.
Във връзка с гореизложеното и съгласно нормативната
уредба не съществува пречка за лицата, заемащи длъжност
учител (в конкретния случай по майчин турски език), да
повишават своята квалификация и да формират норма пре-
подавателска заетост.
Четвърто предложение
Осигуряване на актуални учебници и учебни комплекти
за организиране на учебния процес по учебния предмет
майчин език.
Министерството на образованието и науката през 2018 г. откри
седем процедури по оценяване и одобряване на проекти на
учебни комплекти за обучението на учениците, които изучават
майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или
във факултативните учебни часове от I клас от първа година на
обучение до VII клас или до седма година на обучение.
Документи за участие в процедурите се подават в МОН на
21.02.2019 г.
Одобрените учебни комплекти ще се ползват в училищното
образование от учебната 2019/2020 година.
Видът на изданието на учебниците е печатно издание или
печатно издание с електронен вариант.
Пето предложение
Организиране на контролна и методическа дейност от
страна на МОН и на РУО - Кърджали.
С цел повишаване на квалификацията и обмяна на опит за
учителите по майчин език са предвидени работни срещи и
обучения, за които се привличат специалисти от български-
те и чуждестранните университети, специалисти в съответ-
ното направление.
Конкретна информация за тях своевременно се разпростра-
нява сред учителите от РУО - Кърджали.

София, 7.3.2019 г.
ТАНЯ МИХАЙЛОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Êìåòúò íà îáùèíà Àðäèíî Ðåñìè Ìóðàä ïîëó÷è îôè-
öèàëíî ïèñìî, ïîäïèñàíî îò çàìåñòíèê-ìèíèñòúðà
íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà Òàíÿ Ìèõàéëîâà. Ïîðàäè
âàæíîñòòà íà ïðîáëåìà, ñòàíîâèùåòî íà ïðîñâåò-
íîòî ìèíèñòåðñòâî ïóáëèêóâàìå áåç ñúêðàùåíèÿ.

ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß
Çàìåñòíèê-ìèíèñòúð íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà

Òàíÿ 
Ìèõàéëîâà
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ŞANSTIR KADIN OLMAK
8  M A R T  K U T L A M A L A R I N D A N  K A R E L E RKadın dediğin güzel olur, hoş

olur, cilveli nazlı olur, sakin akan
nehir olur, arada coşan ırmak
olur. Doğrudur ama, olmasa da
olur. Güzel ve hoş olmasa da
olur, sakin uslu olmasa da olur.
Yeter ki kadın olsun, hayat ver-
sin. Onda başlasın,  onda devam
etsin her şey. Yeter ki nefes
olsun, nefes versin. 
Bir şans olsun!
Topraktır aslında kadın. Evet

evet topraktır. Küçücük bir tohumun toprağa düşüp de
filizlenip kocaman bir ağaç olması mucize değil midir ki?
Hem de nasıl bir mucize, nasıl bir şanstır. Şanstır kadın
olmak işte, öyle böyle değil. Bir tohuma şans veren, ona
gökyüzünün maviliğini, yağmurun tadını, güneşin sıcaklı-
ğını, çimlerin benzersiz kokusunu hissetme imkanı veren
bir avuç topraktır kadın.
O yüzden diyorum ki, olmasa da olur; güzel, nazlı, cilveli.
O, yeter ki istesin tüm güzellikleri toplar avuçlarına, dağı-
tır güzelleştirir etrafı.  
Kadın bir masal perisidir. Evet evet peridir. Küçücük ve
narin bedeniyle hayatın ona sunduğu tüm ağır yükü taşıya-
bilir, gözleri ışık saçar en zor anında bile. Onun çocukları
vardır kendinden birer parça; saklar, sakınır tüm gücüyle
onları. Hayatlarının bekçisidir hem de sultanı. Onlar için
her sabah, yeniden yorgun bedeninde güç bulup ağaran
saçlarından medet umup harikalar yaratmayı başarır. 
Sihirli bir peridir kadın. Bir dokunuşu değiştirir, güzelleş-
tirir hayat penceremizi. Kadınların hepsi aynıdır diyorlar.
Olur mu hiç, aynı olur mu? Bir bak, bahar kapıyı hafifçe
araladı; ağaçlar rengârenk açtı çiçeklerini. Hepsi aynı boy,
aynı ahenk sanki ha! Ama şöyle bir yaklaş bir bak, bir
kokla gözlerini kapatıp, aynı mı sence? Yoksa hepsinin
rengi pembenin binlerce tonunda mı, hepsinin kokusu bir-
birinden daha mı büyüleyici!?
Tabi ki farklıdır her kadın, aynı görünse de özünde.
Hepsinin ayrı bir duruşu, ayrı bir tonu vardır. Aynı olan
kalpleridir, verdikçe çoğalan yürekleridir, saçtıkça büyü-
yen sevgileridir. Güzel olan da bu zaten. Hepsi birlikte
hayatımıza binlerce renk, binlerce melodi katıyor. 
Baharı çiçeklerden ve kadınlardan sormalıyız, anlamalı-
yız. Pusula bu olmalı.
Kadın olmak bir şanstır aslında... Hayat onda başlar, onda
devam eder.

Elis ALİEVA
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ARDİNO’NUN KÜLTÜR YAŞAMI NASIL  BAŞLADI?

8 МАRТ KUTLAMALARINDAN KARELER

ARŞİV

Yıllardan 1946. Gerçek sanat faaliyeti henüz yolun başında.
Okuma evi yepyeni, canlı bir faaliyet yuvası. Hasan Koçoğlu ve
Cevdet Halilov arkadaşlar, ahalinin kültür ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek amacıyle, bir heveskar grubu kurulmasını kararlaştırdılar.
Önce, kendileri teşkil ediyordu bu grubu. Okuma evine toplanıp
kendi hazırlıkları dahilinde, gecelerin geç saatlarına kadar provalar
yapıyor, programlar hazırlıyordu. Fakat bu kadar küçük bir grup ne
yapabilirdi? Grubun kitleveleşmesi gerekiyordu. Ama kimlerle?
Ne kadını ne erkeği bu türlü şey görmemişlerdi. Bilhassa kadınlar
üzerindeki dinsel adetlerin etkisi fazlaydı.
Her şeye rağmen, okuma evin faaliyeti durmuyordu. Birçok piyes-
ler sahneye konuyordu. Kadın rollerini erkekler icra ediyorlardı. Bu
hal taa 1954 yılına kadar böyle devam etti. 
1954’te ise Rükiye Babukçieva ve Şadiye Osmanova beraberinde
birkaç kızla gruba gönüllü olarak katıldılar. 1958 yılına kadar
Rükiye ve Şadiye’nin örneğini daha birkaç kız takibederek, gruba
katılanların sayısı 40-45 kişiyi buldu. 
1958’de okuma evin yanına bir de ansanbıl (ekip) kuruldu. Bundan
böyle başarılar daha arttı, daha ilginç ve münderecatlı programlar
hazırlamağa başlandı. Ansabıl kasabada ve etraf köylerde temsiller
veriyordu. Birinci Cumhuriyet festivaline iştirak etme şerefine nail
oldu. Bu başarı onlar için ilham kaynağıydı. Programlar daha zengin-

leştirildi, iştirakçıların sayısı ise gün geçtikçe artıyordu. İkinci
Cumhuriyet festivalinde gümüş madalyaya kavuştu. Ayrı kişiler
mükafatlandırıldı. Bu şeref de türkücü Ayşe Salieva’ya düştü. 
Yıllar geçtikçe ansabılın hayranları çoğaldı. Bölge insanları arasında
ona karşı sevgi ve intibalar da arttı. Her türlü toplantıların açılış tören-
lerine katılan bu ansambıl, her defasında hararetle karşılandı. Bilhassa
1968 yılında ansanbıl, bölge dışı gösterilere büyük bir hız verdi.
Güney Bulgaristan şehirlerinde başarılı temsiller vererek Ardino’nun
şan ve şerefini etrafa yaydı. Momçilgrad, Kırcali, Madan, Haskovo,
Asenovgrad, Peştere, Yeni Mahalle vb. köy ve kasabaları dolaşarak
seyircilerin sevgisini kazandı. Sadece 1968 yılında ansanbıl 32 temsil
vererek, kazanılan parayla okuma evine televizyon, radyogramıfon,
magnetofon, radyo techizatı, çeşitşli çalgı aletleri vb. eşyalar alındı.
Ardino sanatkarları, okuma evi sekreteri Faruk Süleymanov yöneti-
minde, 3. Cumhuriyet festivalinde de iyi başarı gösterdi.
Sözünü ettiğimiz yıllar içinde ve sonraki yıllarda okuma evi yanın-
daki kütüphanenin faaliyeti de takdire değerdir. Okuma evinin kuru-
luş yılı 1921’de kütüphanede 30 kitap verken, bugün onların sayısı
40 bin civarındadır. Kütüphaneye giren her kimse, kitapların nevile-
rine göre ustalıkla dizilmesinde ve odada hakim olan şartlardan hay-
ranlık duymaktadır.

Üzeyir MEHMETŞÜKRÜYEV 

Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murad ve Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, Kadınlar Bayramı vesi-
lesiyle ulaşabildiklerince kasaba
ve köylerimizdeki kadınların
bayramını bizzat kutladılar,
renk kattılar.

Fotograflar: Güner ŞÜKRÜ
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yaşamak acayip bir eylem 
kızgın teneke üstünde sirke hazırlanan
vahşi bir hayvan gibi
hazırlandım yaşama
dilimin altındaki bakla
aklına gelmedi kimsenin
yaşamak acayip eylem

kar bıyıklı işçinin
bakışında kaybettim söz dağarcığımı
teklifimdir
kölelik kaldırılsın yeniden
ve ölüm oruçları için
iftar çadırları kurulsun

kızıldeniz’de deniz kabuğuydu annem
babam sürgün lidya kralı           
tuna’da aklı karışık balıktım ben
marakeş yüzlü bir adama vuruldum

adam sandıklarımı
sandık sandık üstüne koydum
gökyüzüne ulaştım
yaşamak acayip eylem

gitme anne 
-anneme-

bir kentin etrafına
makara sarıyorum
kundakçı değilim
gitme diye anne
kibrit çöpü gibi
ateşe hizmet ediyorum

söyle
iki kere söyle
guernica ‘da kaybettim kulaklarımı
beni kim sevdi anne
dam üstünde
tarhana kuruturdu büyükannem
büyükannem tarhana kuruturken kururdu
son gece bir melekle konuştu
hey melek
hesabı getir
bütün trenler
tolstoy istasyonunda durdu 

ışıltılı bir hıdrellez akşamı gibi
bekliyorum seni anne
istersen kaçarız
bu serumlardan ve iğnelerden
bursa ‘dan şumnu ‘ya gizli yol biliyorum
gitme anne
kalbimin yuvasından bir kuş düştü yere

iki mavi göl gözlerin 
tebdil-i kıyafet bir özlem
dize diker terzide
iki mavi göl gözlerin

akdeniz’in düğmelerini çözüp 
telaşlı bir şiirle öpüşüyorum
öle öle çekiliyorum aşktan

dargın ve hırçın 
iki mavi göl gözlerin 

dantel kıyılı kentler söküğüyüm
kaçak bir ilmek kadar uykusuz
sarmaşıklar
mil çekiyor karanlığa 
hadi gel kibritle oynayalım

birbiriyle sevişen
iki mavi göl gözlerin

sevmenin rengi
buhurumeryem 
göbeği
giyotinde kesilecek
bebek kayıtlarında
rastladım
adına ilk

üçüncü selim!ce
savundum kendimi
ney’le
bu yara
neyle kapanır
neyle

sana değince
ellerim baştan sona irem
sevmenin rengi
buhurumeryem

kal
diyor aklımın güneyi
saatim yok benim sevgili

GÜL KOKUSUNDAN İĞDE KOKUSUNA 
On bir yaşındayken 1978 yılında Bulgaristan’ın Şumnu kentinden ailesi ile birlikte
Türkiye’ye göç edişini ”gül kokusundan iğde kokusuna” deyişiyle anlatan Halime
Yıldız, günümüz Türk şiirinde yıldızı parlayan bir şairdir. 
Sensizliğim Deprem Kuşağı, Kadın Suretleri ve Udumbara adlı üç şiir kitabı yayımla-
mıştır. Şiire özgün imgelerle düşünme sanatı gözüyle bakıyor. Şiirsel bakışı ustan çok
duyguya, kafadan çok yüreğe dayanıyor. Şair, yaşamdan algıladığı öğeleri okuyucuya
dilin tadıyla sunuyor. Mehmet Ş. ÇAVUŞOĞLU 

KONUĞUMUZ

Halime Yıldız

“Fragman”
Ressam Kamber KAMBER



10 Àðäèíñêè ãëàñ, МÀРТ 2019Ïðèëîæåíèå

Seyit KERİMOV, Güney Bulgaristan’da yılla-
rın etkin gazete muhabirliği yaptı. İyi bilinir.
Zor koşullarda yetişti ve yetiştiği koşulları hiç
gözardı etmedi. Yaşı 70 olduğuna göre, yakla-
şık 50 gazetecilik yılını 365 günle çarparsak
sonuç tam olmasa da en azından güzel, verim-
li bir çalışmanın tasavvuruna ulaşabiliriz.
Onun kalemi yüzlerce haber, röportaj yazdı;
dilden dile anlatılanlara kulak verdi ve okuyu-
cuya efsaneler, öyküler sundu. Hele hele
Rodoplar’ın Doğu kesimlerini adım adım
gezdi, insanlarını tanıdı. Türkçe yazdı,
Bulgarca yazdı.
Yaşamın ve kaleminin ȃşığı Seyit Agamız (Şakacıktan böyle
hitap ederdik) acaba son yıllarda ne alemde, nelerle meşgul?
Birkaçtır görüşüyoruz. Bu ve benzeri soruların yanıtı kendi-
liğince, felsefi bir tarzda akıveriyor:
“Seyit aganızı bırakın be çocuklar! O bir emekli. Biraz yor-
gun, biraz üzgün, biraz anıları taşkın...”
Galiba diyorum kendi kendime, önceki yıllarda sadece tanı-
şıyormuşuz kendisiyle. Ama Seyit Agamızı yeni tanımak,
yeni yeni anlayabilmek bayağı bir mesele. Anılarının
lȃboratuvarından taze çıkmış durumu ile:
“Görevim icabı çok gezdim, çok gördüm. Dolu dolu yaşa-
dım. İnsanın sevincine, kederine, gelişimine yıkımına, sağcı-
sına solcusuna, kurnazına ayyaşına, başarılısına başarısızına,
her türlüsüne rastladım. Yansıtabildiğimce yansıttım. Karınca
kaderince cesaretsize cesaret verdim, kanatsıza kanat gerdim.
Benim beyazıma siyah diyenler oldu, ben bir kimsenin siya-

hına hiçbir zaman beyaz demedim.
Düşüncelerimiz kör köşesinde olsa bile, insan
ayrımı yapmadım. Her zaman kardeşliğin,
dürüstlüğün, gerçek insanlık yanlısı olmuşum-
dur. Elimde sihirli bir değneğim ve tek bir dile-
ğim olsaydı, biliyor musun ne yapardım?
İnsanlara doğduğunuz yeri sevin, çünkü her
şey oradan başlar! diye öğüt verirdim.”
Diğer bir görüşmemizde, hal hatır ettikten
sonra: 
“Acelem yok, gel şurada birer çay içelim” dedi. 
Çaylarımızı yudumlarken sorulu bakıyor,
anlamlı bakıyor ve bir ara:

“Ölümden korkmuyorum, unutulmaktan korkuyorum”
sözlerini tane tane telȃffuz ediyor.
Uzun yılların gazetecisi Seyit Kerimov, yılların zirvesinden
seslenircesine:
“Muhasebeci kafasıyla gazeteci olunmaz. Benim bildiğim
gazetecilik sevgiyle bilgi dağıtmak, sevgiyle bilgiyi kaynaş-
tırmaktır. Bir de şunu anladım; sehrin donatımlı mekȃnlarına
istediğin kadar girer çıkarsın, istediğin kadar sohbet eder, tar-
tışırsın. Oysa kalemini besleyemezsin. Benim ‘mekȃnlarım’
dağ patikalarımızdır, dağlarımızdır, köylerimizdir, köyleri-
mizdeki can ciğer insanlarımızdır. Geç de olsa anladım
bunu...”
Seyit Kerimov, tutarlı ve deneyimli bir yazın geçmişinin arit-
metiğini hiç de noktalamaya niyeti yok gibi. Ne güzel!  

Saffet EREN 
Kırcali, 2003.

Türk heyeti, Bakü'de yeni açılan Ticaret Odası Başkanlığını
ziyarete gitti. Azeri Başkan, heyeti pek nazik karşıladı:
“Hoş geldiniz, hoş geldiniiiz, siz hangi kârhanedensiniz?”
“Kumali, biz doğru yere mi geldik?”
“Doğru Başkanım!”
“Emin misin?”
“Eminim, Rusça doğru yazmışlar.Azericede, kâr amacı
güden yer, anlamına gelir.”
Heyetin tereddüt ettiğini gören ev sahibi devam etti:
“Yahu niye öyle ayakta duruyorsunuz? Geçiniz, geçiniz,
domalınız” dedi.
Kimse yerinden kımıldamıyordu.
“Kumali, ne oluyoruz, bu adam bizi ibne mi zannetti ne?”
“Korkmayın yahu, geçin dömelin, pardon, oturun, demek
istiyor adamcağız...”
Herkes, şüphe içerisinde, teker teker geçip domaldı, gene
pardon, oturdu. Sadece kafilenin iki metre boyunda, en iri-
yarı iş adamı, bir heykel gibi, yerinde mıhlanmıştı. Azeri
Başkan sordu:

“Bu pezevenk neden ayakta duruyor, niçin geçip domalmı-
yor?”
“Korkma ağabey, geç!”
“Ama ‘pezevenk’ dedi...”
“Desin varsın, iri-yarı adamlara öyle derler.”
Herkes oturmuş, kimse ağzını açmıyordu. Sessizliği yine ev
sahibi bozdu:
“Sayın Başkan, sizin büyükelçinin kıçı nasıl oldu, biraz
düzeldi mi?”
Bizim Başkan, fena bozuldu.
“Ben, Büyükelçinin kıçıyla ilgilenmiyorum. Ne olmuş onun
kıçına?”
“Neydi yahu, Türkçesi aklıma gelmiyor...”
Türk kafile başkanı Kumali’ye döndü:
“Ne olmuş bizim Büyükelçiye?”
“Önemli bir şey değil, düşmüş, kalçasını incitmiş?”
Azeri Başkan, tekrar atılarak:
“Evet, incitmiş, sizin büyükelçi kıçını incitmiiiş...” dedi.

Nihat ALTINOK

ARŞİV

MİZAV

YILLARIN ZİRVESİNDEN

AZERİ TÜRKÇESİYLE POTPURİ
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Кметът на община Ардино Ресми
Мурад и председателят на Общин-
ския съвет Сезгин Байрам поднесо-
ха най-сърдечни поздравления и
искрени благопожелания на педаго-
га и просветната деятелка Елена
Аянова по случай нейния 80-годи-
шен юбилей. Те връчиха на юби-
лярката поздравителен адрес и пла-
стика на символа на общината -
Дяволския мост.
„Вашето име заема достойно
място сред десетките изтъкнати
ардинци през втората половина
на 20-ти век. Вашите колеги и
гражданите от онези години ви
помнят като изключително доб-
росъвестен човек. Вашата дисци-
плинираност, старателност и все-
отдайност в работата винаги са
били за пример на останалите.
Скромността ви, уважителното
ви отношение към колеги и граж-

дани са оставили дълбока диря в
съзнанието на хората“, се казва в
поздравителния адрес на двамата
ръководители.
Изключително развълнувана Елена
Аянова благодари сърдечно на
ръководството на общината за ока-
заното º внимание. „Силно съм
впечатлена от вниманието и
отношението на общинското ръ-
ководство към хората, които са
дали нещо за града. Обичам
много Ардино. Цял живот съм

работила тук. Бащи ми ме научи
на трудолюбие и честност!“, спо-
дели Аянова. 
Елена Аянова е родена на 22
март 1939 година в село Петко-
во, Ардинска околия. Завършва
гимназия в Ардино и Софийския
университет „Св. Климент
Охридски”. Работи като учител-
ка по физика в Климатична гим-
назия „Хр. Смирненски” - Арди-
но. Била е зам.-директор на СПУ
„Г. Димитров”, директор на
Оздравително средно професи-
онално-техническо училище „Хр.
Смирненски” - Ардино, директор
на Бялизворската гимназия и
отново на Оздравителния тех-
никум - Ардино. Работила е и в
отдел „Образование” към Общи-
на Ардино. 
Има един син и една дъщеря и се
радва на две внучета.

Организатори: Община Ардино,
Общински музей, Обществен съвет
за културно наследство, МКБППМН
и военно-спортен клуб LASERWAR
Balkans.
Регламент на фото-конкурса:
l Всеки автор може да участва с мини-
мум 1 и максимум с 5 снимки във
фотоконкурса.
l Снимките трябва да са в дигитален
формат JPG, да имат заглавие и задъл-
жително да бъдат придружени от
кратък текст, описващ снимката.
l Големината на изображението трябва
да бъде нe по-малка от 3000 до 5000
пиксела по дългата страна. 
l Резолюцията на изображенията тряб-
ва да е не по-малка от 72 dpi. 
l Файловете не трябва да са по-големи
от 10MB. 
l Целта на конкурса е да покаже сним-
ки, които се доближават максимално
до естествената среда
l Регистрацията за участие и изпраща-
нето на снимки става на e-mail:
fotokonkurs_ardino@abv.bg

l Към всяка снимка, участваща в кон-
курса, трябва задължително да има
следната информация: заглавие на
снимката, име на автора, текст, опис-
ващ мястото и историята на снимката
(до 500 знака), година на заснемане,
телефон за връзка.
Участници под 18 г. посочват възраст и
име на родител/настойник.
До участие в конкурса няма да бъдат
допускани творби, изпратени с неточна
или непълна информация.
Всеки участник ще получи на елек-
тронния си адрес потвърждение за
успешно извършена регистрация .
l Краен срок за изпращане на снимки-
те - 30 април 2019 г.
Предвижда се номинирането на сним-
ките да премине през два етапа на
оценка.
l Първи етап: гласуване в сайта на
Община Ардино - www.ardino.bg. За
една снимка може да се гласува само
веднъж. Гласуването става от 6 до 19
май 2019 г. 
l Втори етап: снимките ще бъдат оце-

нени от компетентно жури.
l На 20 май 2019 г. ще бъдат обявени
номинираните за наградите на фото-
конкурса.
Имената им ще бъдат обявени на офи-
циалния сайт на общината. www.ardi-
no.bg и на фейсбук страницата на воен-
но-спортен клуб LASERWAR Balkans.
ll Наградите са: 
1-во място - 200 лв.
2-ро място - 100 лв.
3-то място -   80 лв.
и поощрителна награда - 50 лв.
За участници до 14 г.:
1-во място - 200 лв.
2-ро място - 100 лв.
3-то място -   80 лв.
и поощрителна награда - 50 лв.

С отличените конкурсни творби ще
се организира изложба, която ще
бъде открита в навечерието на 24 май
2019 г. в залата на Общински музей -
Ардино.
Наградите ще бъдат обявени и връчени
на специална церемония при открива-
не на изложбата.

Ôîòîêîíêóðñ „Àðäèíî - äóøàòà íà Ðîäîïèòå”
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РАЗБОЙНИЦИТЕ
ÊÊîîïïóóêê ÑÑààèèää îîòò ××óóááððèèêêàà
Копук Саид е убит малко преди да вземе имането си от кап-
таж на стара чешма край Мишевско 
Копук Саид от ардинското село Чубрика е бил доста колоритен в
проявите си. Той е известен още и като Кечи Саид. Заедно с половин
дузина безразсъдни смелчаци се е занимавал главно с конекрадство.
От днешното Ардино през Кърджали и Паничково до Асеновград
е имало 12 крайпътни хана. Наеманите керванджии, както и тър-
говците, които имали собствени животински впрягове си правели
сметка така да пътуват през деня, че обезателно да замръкнат в
някое от крайпътните обиталища. Тези някогашни „мотели” били
добре охранявани нощем и на това разчитали търговци и керван-
джии. Замръкването на открито било много рисковано.
В онези години ханджийството е било силно печелившо като биз-
нес. Керванджийството - също.
Керванджиите разполагали, примерно, със собствени осем или
десет коня, мулета или камили. Пазарели се с търговци, които
имат нужда да пренесат стока от едно селище до друго, уточнява-
ли цена за услугата и така печелели и двете страни. Все едно днес
да се ползват като услуга товарни автотаксита. Често търговците
имали и собствени животни (коне, катъри, камили), с които те
лично, под личен надзор, извършвали пренасянето на стоки от
място на място. Нерядко обаче се е случвало керванът да замрък-
не на открито поради различни причини, най-вече заболяло
животно, което бави общото темпо на движение.
Това са случаите, които дебнели Копук Саид и аверите му. Те
нападали такива окъснели кервани, връзвали керванджията и
помощниците му, ако има такива, и отвеждали стоката и конете в
неизвестна посока. Когато им се е оказвала съпротива, не се цере-
монели да стрелят на месо.
Така  отвлечените коне, мулета и камили не след дълго се появява-
ли по животинските пазари на Гюмюрджина, Дедеагач и Драма, а
стоките се продавали по свободните им пазари почти на безценица.
Друга любима форма на „полагане на труд” за Саид е била
грабежите, които извършвал върху търговци на вторничния (маш-
кълъ) пазар из ливадите на близкото село Кобиляне. Разбойникът
имал добре изработена маска на коза. Всъщност, за направата й е
била използвана кожа и рога от одрана коза. После материалът е
бил обработен така професионално, че човек като я надене на гла-
вата си, маската му стояла стабилно, удобно и естествено заблуж-
даващо.
Саид в тази насока действал като единак. Изчаквал края на пазар-
ния ден, когато се предполага, че търговците са понаправили 
„някой лев” от продажбите си. Слагал козята си маска и се появя-
вал ненадейно. Насилвал не повече от трима или четирима търгов-
ци да му дадат оборотните си пари и бежешком изчезвал в близка-
та гора. Кечи Саид е имал доста яко телесложение, защото хората
познавали именно по това, че е той - Копукът от Чубрика, въпре-
ки маската която носи. Твърди се, че търговците след като видели
човека с козята глава, не чакали да бъдат заплашвани или бити, а
доброволно предавали парите си.
Копук Саид приема амнистията, обявена от професор Цанков от-
носно разбойниците през първата четвърт на миналия век. Започва
легална работа при прочутия търговец на брашна от Кърджали
Хаджи Вълчо. Кърджалиецът разчитал на това, че Саид, със стара-

та си слава на разбойник, ще стряска потенциалните му длъжници
и така по-лесно ще си прибира парите от неизрядни платци. Но
хазартния нрав на разбойника от Чубрика не се е променил и той
се е отдал на комар, използвайки чорбаджийските пари.
Любимо място, където Саид и другите комарджии хвърляли заро-
ве, е бил ханът, който се е намирал на изхода от Кърджали по пътя
за Асеновград. Това е общинската горичка. На мястото, където
днес има крайпътен ресторант, а някога и бунгала, е бил старият
крайпътен хан за Асеновград и Пловдив. Там Копук Саид пропи-
лявал чорбаджийските пари на търговеца Хаджи Вълчо. Когато
търговецът на брашна научил за всичко това, наредил на близките
си хора Копук Саид от Чубрика да бъде ликвидиран.
В село Мишевско разбойникът имал любовница, млада вдовица. 
Често прескачал към нея. Някъде край селото имало чешма с
обилна вода в чучура. Самият извор обаче е бил в дъбовата гора
зад чешмата и бил каптиран в малък резервоар с капак. В този
резервоар, на метална кука Копук Саид закачвал парите си в малки
бохчички, в кожени торбички и други подходящи съдове. После
затварял бетонения похлупак и отгоре посипвал шума.
Разбойникът усетил, че му се готви ликвидацията и решил да бяга
към Гърция. Естествено, искал да си прибере и „спестяванията” от
чешмата край Мишевско. Но е бил зорко наблюдаван от „кучета-
та” на Хаджи Вълчо. Те го застигат до самата чешма и там го
застрелват. Трупът му е бил хвърлен в близко дере. Ако убийците
му са знаели, че Саид има пари, скрити в резервоара на чешмата в
близката гора, можело е да изчакат, да видят къде ще се разрови за
имането си и там да го гръмнат. Явно обаче, че  някогашните килъ-
ри не са знаели... И парите на разбойника остават непокътнати. 
Така, днешните преследвачи на съкровища трябва да проучат къде
е била тази чешма извън Мишевско, която е била в непосредстве-
на близост до голяма китка от вековна букова гора. Тази гора тряб-
ва да се прерови, да се открие изворът (каптажът), за да се наме-
рят парите на разбойника. На слука на мераклиите!

ÑÑààääúúêê ÀÀøøêêîîââ îîòò ÖÖèèððêêîîââööåå
Бръснарят на Садък Ашков обезглавил главатаря си, за да
вземе 20 000 лева от властта! Алтъните на бандата са в
пещерата край Студената вода
Интересна фигура измежду родопските разбойници е Садък
Ашков от махала Цирковце, до село Върбина. Като дете Садък е
пасял козите на баща си из стръмните чукари в поречието на река
Арда, помагал е в семейството с каквото може. Баща му, Демчо
един път в годината отделял от стадото десетина кози и ги е
повеждал към пазарите на Асеновград и Пловдив.
Пътят е минавал през родопските хребети Кара кулас, местноста
Ин Кая над Асеновград и слизал към полетата на север от плани-
ната. Като казваме път, има се предвид една добре утъпкана и
очертана пътека през планината, която е била най-пряка от към
Кърджалийско и Смолянско за равнината  между Родопа планина
и Стара планина. По този пряк път са се движели не само търгов-
ски кервани, но и заболели хора, които отивали в по-големите гра-
дове, за да търсят лечение. Движели се и ученици от Източните
Родопи, които навлизали в науката в градовете Асеновград, Плов-
див и Пазарджик. Маршрутът Кърджали - Ардино - с. Давидково -
Кара кулас - Ин Кая - Асеновград е бил най краткият път към 
вътрешността на страната ни. Най-кратък, но не и безопасен.

Разбойниците от Родопите са имали различна съдба и по различен начин са
укривали парите си. Интересното е, че повечето от тях не са могли да се

възползват от имането, което са натрупали.
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НА РОДОПИТЕ
Бащата Демчо на няколко пъти вземал със себе си сина Садък
да му помага в прехода към животинските пазари в равнината.
Козите са все пак доста своенравни животни и често създавали
проблеми. Бъдещият разбойник се впечатлил от интензивното
движение на хора, животни и стоки по планинския път и не след
дълго тъкмо този път му станал „работно място” - на него и на
неколцина нехранимайковци от Върбинско.
Това е било основното занимание на разбойника Садък Ашков и
съратниците му. Те наблюдавали пътя в различни негови етапи,
следели за движещите се по него и преценявали кого да нападнат
и ограбят и как да го сторят. Отделно изнудвали по-заможни
семейства от Върбинско, Ардинско, от с. Лъджа - днешните
с. Бани и Давидково, Смолянско.
Когато се публикува Указа за утвърждаване на Закона за изтребле-
ние на разбойниците през 1922 година и тогавашното правител-
ство обявява Амнистия за всички разбойници в държавата, Садък
Ашков не приема този държавен акт. Областният управител на
Пловдив нарежда да бъде изпратена войскова част, която да лик-
видира цирковската банда. Поручик Кирчев командва 32-ма
редовни войници, с които преминават по пътя през Кара кулас към
Върбина и така правят и оглед на „работното място” на разбойни-
ците. Заемат засадни позиции по планинските скатове край и
срещу махалата Церковце с надеждата в пусиите им да попаднат
Ашковите разбойници.
Садък обаче се оказва много добър военен стратег. Той разполо-
жил свои наблюдатели по каменаците в поречието на Арда и чрез тях
имал постоянна информация къде войниците са се притаили в заса-
да. Играта на „котка и мишка” продължила повече от месец. Отчаян,
поручик Кирчев вдига войниците си и ги връща в Пловдив.
В рапорта до прекия си началник той основно докладва, че разбой-
никът Садък Ашков от Цирковце и шайката му не могат да бъдат
заловени.
След като тогавашното правителство на професор Цанков обявява
награда за отрязана разбойническа глава от 20 000 лева, Садък
Ашков и бандата му се прехвърлят в Гръцко, в района на Драма. 
В групата му е имало добър бръснар, който редовно бръснел глава-
таря и останалите си другари. При поредното „разкрасяване” на
Садък, личният му бръснар натиснал малко по-силно бръснача.
После отрязал главата и побързал да я занесе в чувал в Пловдив. Там
получил наградата си и спешно се преселил в софийските села...
По пътя от Ардино за Смолян, там където е чешмата, наречена
Студената вода, малко след разклона за селата Баните и Давидко-
во има едно дере, което стръмно се спуска към река Арда. На три-
десетина метра нагоре по дерето има малък водопад. В дясно от
него, гледано насрещно, се вижда плитко пещерно образувание. В
дъното му са струпани средни по размер камъни! На тавана на
пещерата виси вклинена метална халка. Точно под халката, под
купчината от камъни са парите на разбойника Садък Ашков!
Не е зле да се побърза, че в бедната ни държава закъсалите бедни
граждани са много!

ÏÏîîììààêê ÄÄèèêêììåå ÌÌååõõììååää îîòò ÆÆúúëëòòèè ððèèää
Помак Дикме „ловувал“ като вълк, парите на разбойника са
заровени във воденицата на Мемиш Хасанов край Шумнатица
Интересен е случаят с разбойника Помак Дикме Мехмед Хасанов.
Той така е бил известен и на местните власти в Гюмюрджина,
днешно Комотини. Знаело се е още, че е роден някъде в централ-
ните Източни Родопи, в полите на Жълти рид. Това е може би
единственият родопски разбойник, който е спазвал стриктно въл-
чият принцип - „да не се ловува там където се нощува”! Доказан
факт е, че вълците никога не ловуват в близост до леговищата си.

Изследователи са установили, че тези животни си търсят прехра-
ната най-малко на тридесет километра от бърлогата си. Така те не
рискуват, ако бъдат преследвани от засегнатите овчари, козари или
кравари да бъдат разкрити местата, където си почиват, където
създават семейства и отглеждат малките си. Така осигуряват спо-
койствие на леговищата си.
Такъв е и случаят с Помак Дикме Мехмед, който от сърцето на
Източните Родопи слизал чак в равнините около Гюмюрджина и
Беломорския бряг. Там е бил издирван разбойник, а на родното си
място - възпитан, благонравен човек! 
За него днес споменават и историкът Явор Саръев в труда си
„Автономиски тъжнения в Западна Тракия след Първата световна
война”, както и дългогодишният историк и опитен архивар Росен
Тахов, който публикува и снимки от кончината на разбойника.
Дикме основно се е занимавал с изнудване на заможни хора от
района на Гюмюрджина, Александрополис и Кавала. Това показ-
ват запазените архиви в Общинските служби на тези градове. Има
случаи и на отвличания, а убийствата за които е заподозрян в тази
връзка са към петнадесет.
Като добър вълк, с нюх за самосъхранение, Помак Дикме е
ползвал за ятак полския пъдарин на Момчилград - Мемиш
Хасанов от село Шумнатица. В това село е била родната къща
на полския пазач, имал е и воденица някъде по местните тогава,
пълноводни дерета. След поредният „удар” из Гюмюрджинско,
Родопският разбойник бързо се изтеглял към планината, но не
се връщал веднага в родното си място, а отсядал за няколко дни
при ятака си, Мемиш Хасанов, в неговата воденица, която е била
малко извън селото.
През 1915 година  се развива така наречената „Химитлийска
афера” (Химитли е село в близост до днешния град Комотини),
инспирирана от една среща на български и турски разбойни-
чески чети, на които се решава да се атакуват държавни българ-
ски институции (общини и области), които са собственост и се
управляват от български държавни институции съгласно спора-
зуменията между Великите сили в края на Първата световна
война. Както пише историкът Вълчо Златилов, и българи, и
турци се прегръщат, за да не позволят на сърби и гърци отново
да заробят Западна Тракия. Но вътре в тези страни е имало и
други сили, които искали да провокират този свободолюбив
процес. Така през месец юни на споменатата година български
и турски разбойнически чети нападат български държавни
институции из Беломорието. Избиват служители, извършват и
безчинства.
След като властите възстановяват реда, започват интензивни раз-
следвания. Набелязват се 40 лица, виновни за грабежите и убий-
ствата в тази българска провинция. За кратко време съдебните и
полицейски институции успяват да изловят 39 от набелязаните 40
башии, организирали „Химитлийската афера”.
Липсвал четиридесетият, а именно Помак Дикме Мехмед Ха-
санов от Родопите. След масирано издирване от редовни военни
български части, разбойникът е заловен от редник Георги Пашов.
След като е установена по категоричен начин самоличността му,
разбойникът е обесен на едно дърво. 
Парите на Дикме са във или край воденицата на пъдарина Мемиш
Хасанов от село Шумнатица. Трябва да се проучи къде точно е
била водната мелница и дали днешните наследници на този пол-
ски пазач - все полицейски служители, не са ги извадили. Разходе-
те се към Шумнатица, районът е с хубава природа. Но се предста-
вяйте за туристи, а не разкривайте истинските си намерения!
Може да ви провърви... (Следва)

Христо КРАСИН
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Не е основателно искането на групата
съветници от ПП ГЕРБ в Ардино за прераз-
глеждане на решението на Общинския
съвет за определяне на размера на данъка
върху моторно-превозните средства (МПС)
и такса смет. Промяната в размера на данъ-
ка за МПС е резултат от измененията в
Закона за местните данъци, приети на
22.11.2018 г. от Народното събрание и обна-
родвани в Държавен вестник - бр.108 от
29.12.2018 г. Предложените размери са
съобразени с реалностите в общината. В
решението на Общинския съвет прието на
31.01.2019 г., никъде няма промяна в разме-
ра на данъка върху недвижимите имоти и в
размера на таксата за смет спрямо предход-
ната година. А промените в данъка за МПС
са продиктувани именно от измененията в
Закона за местните данъци и такси. Спазени
са всички законови изисквания и всички
размери на данъка съобразно мощността на
двигателя и екологичната категория на
автомобилите са в размер към долния
диапазон от приетите със Закона. Въпросът
със скока на данъка за товарните автомоби-
ли с технически допустима максимална
маса до 3,5 тона е решен правилно в Закона
и ние приветстваме това. Защото тези авто-
мобили не нарушават по-малко пътната
настилка от по-леките автомобили на които
данъците досега бяха по-високи. 
В този смисъл поведението на групата съвет-
ници от ПП ГЕРБ в Ардино е проява на попу-
лизъм и не съобразяване със законовата уред-
ба, приета от мнозинството в Народното
събрание. Съгласно чл.1, ал.4 и чл.68, ал.1 от
ЗМДТ не се допускат изменения в приетите
от общинския съвет размер и начин на опре-
деляне на местните данъци и такса за битови
отпадъци в течение на годината. Освен това,
съветниците от ГЕРБ на януарското заседа-
ние на Общинския съвет не са гласували
„против“, а са се „въздържали“. Считаме, че

Ìåñòíà / íåóìåñòíà ïðîÿâà íà ïîïóëèçúì

ÐÀÇÏÈÑÀÍÈÅ
íà àâòîáóñèòå îò àâòîãàðà Àðäèíî

Íàïðàâëåíèå ×àñ íà òðúãâàíå

ÀÐÄÈÍÎ - ÑÎÔÈß - 06:00 ÷., 06:30 ÷. è  10:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÕÀÑÊÎÂÎ - 07:00 ÷. è 08:40 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÊÚÐÄÆÀËÈ - 06:00 ÷., 06:30 ÷., 07:00 ÷., 

- 08:00 ÷., 08:30 ÷., 08:40 ÷., 
- 09:30 ÷., 09:35 ÷., 09:50 ÷., 

- 10:30 ÷., 11:30 ÷., 12:00 ÷., 12:30 ÷., 
- 13:30 ÷., 14:30 ÷., 15:00 ÷., 15:45 ÷., 

- 16:30 ÷., 17:00 ÷. è 18:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÌÎËßÍ - 09:40 ÷. è 13:35 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÍÅÄÅËÈÍÎ - 16:40 ÷., 18:45 ÷., 

-18:50 ÷. è 23:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÁÀÍÈÒÅ - 08:00 ÷., 09:15 ÷., 09:30 ÷. è 15:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÌÀÄÀÍ - 14:20 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑËÀÂÅÉÍÎ - 12:45 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÄÆÅÁÅË - 07:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÀÕÐßÍÑÊÎ - 08:00 ÷. è 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÃÎËÎÁÐÀÄ - 12:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÃÚÐÁÈÙÅ - 15:15 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÄÎËÍÎ ÏÐÀÕÎÂÎ - 12:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÅÍÜÎÂ×Å - 09:00 ÷., 10:00 ÷.,

- 12:00 ÷., 13:00 ÷. è 17:10 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÊÐÎß×ÅÂÎ - 09:00 ÷. è 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ËÅÍÈÙÅ - 07:00 ÷. è 13:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÌÈÐÎÂÅÖ - 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÐÓÑÀËÑÊÎ - 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÅÄËÀÐÖÈ - 11:00 ÷. è 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÓÕÎÂÎ - 12:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÒÅÌÅÍÓÃÀ - 15:15 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÒÚÐÍÎÑËÈÂÊÀ - 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ßÁÚËÊÎÂÅÖ - 15:15 ÷.

ÏÐÈßÒÍÎ ÏÚÒÓÂÀÍÅ

когато е стартирала кампанията по събиране
на местните данъци и такси и въз основа на
посочените причини не е правилно да се пре-
разглеждат взети решения, свързани с мест-
ните данъци и такси. Това заявиха от групата
на съветниците от ПП на ДПС в Ардино.
Позицията на съветниците от ДПС се под-
крепя изцяло от кмета на общината Ресми
Мурад.
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Кое ли време е? Май скоро ще съмне,
а ние с мама още си говорим. Ръцете
й леко потреперват и аз се вторачвам
в тях. Поемам ги в моите, защото
мама улавя погледа ми.
- Говори ми, мамо! Последно ми
разкажи за кравата и ще спим.
Мама подръпва полата под коле-
нете си по навик, кръстосва ръце
в скута си и пак започва:
- Беше 49-та година. Кака ти
беше на две годинки, ти не беше
родена. Имаше комисия в село,
която вървеше от къща на къща
да събира имуществото. Бяхме
дали всичко: земята, веялката,
двата вола. Оставихме само кра-
вата. Тя беше дадена на мене -
никях за булка. Даваше мляко и
хранехме кака ти от нея.
Обясних им, но те я взеха. Татко
ти го нямаше. Вечерта кака ти
взе да плаче, дърпа ме за полата
и вика: „Икам ляко, ляко ика...”
Заплаках. Аз бършех нейните
сълзици, а тя моите. Тогава не
беше като сега - да има откъде да
купиш. Татко ти си дойде, разбра
каква е работата и много се ядоса. На
другия ден отиде в къра, подбра кра-
вата и си я взе. След това го осъдиха
шест месеца да работи безплатно на
стопанството, че откраднал стопан-

ска крава.
Минаха години. Вие пораснахте, а аз
нито веднъж не ви казах лоша дума за
партията, за властта и за хората. От

време на време стари болки се обаж-
даха, но ги притисках, за да не преча
на вашето бъдеще. Растяхте спокойно
- по всичките правила на развитото
социалистическо общество.
Когато дойдоха първите демократич-
ни избори, кака ти ми се обади по

телефона: „Мамо, ти си с нас, нали?
Да пуснеш червената бюлетина!”
Спомних си детското й гласче: „Ика
ляко...” Но нищо не й казах. До сега

на никого нищо не съм казала.
Все заради вас. Всичко за вас пра-
вех. Само от татко ти нищо не
съм скрила. Отидох на гробища-
та. Цял ден стоях при него. Цял
ден го питах да ми каже кой къде
е сбъркал. Сбъркано ли беше
нещо, или аз не разбирам живота.
И не свършиха ли тия трудни
години? Той нищо не ми каза. И
жив като беше, пак така си мълче-
ше...
А вие всяка есен ме тормозите,
като ме завикате при вас да зиму-
вам. Не ме викайте вече! Тук ще си
стоя, на земята. Нали си я върнах.
Само вас не мога да върна. И татко
ти...
От пресъхналите очи на мама се
подадоха капчици влага, но няма-
ха сили да се стекат надолу и зас-
тинаха там. Нощите й бяха спо-

койни, дните - щастливи, сякаш бе
върнала част от младостта си. Тя не
мислеше какво ще прави със земята.
Тази грижа беше моя и на сестра ми.
А годините бяха научили мама все
някого и все нещо да чака.

Мария ФИЛИПОВА - ХАДЖИ

По инициатива на кмета Айсел Мехмед доброволци почистиха централ-
ното гробище в село Боровица. 

69-годишната Ташкадън Дуранлар
от Инегьол /  Бурса, дари инвалид-
на количка за нуждите на МБАЛ -
Ардино.

СПОМЕНЪТ НА МАМА
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ЗЕМЛЯК

Човешката лава залива изложение-
то на Панaира на книгата в НДК.
Никола Клюсев е седнал в кафене-
то встрани от гъмжилото, нищо от
историческата му личност не се
набива на очи. Незабележим с
изискания си сив костюм, замис-
лен и самотен, по-скоро прилича
на Пол Елюар от прочутата снимка
на парижкия тротоар. 
Вече знам, че това е последното му
идване в България, която обичаше
така искрено и сърдечно. Месец
преди това на редовната есенна
сесия в Кърджали му връчихме
годишната награда на Академията
за европейска култура „Орфеева
лира” за значителния му принос в
духовната култура на Европа.
Големият писател, моралистът,
страдалецът от лагера в Голи Оток,
първият министър-председател на
Македония и сетне председател на
парламента след промените, прие
отличието подчертано скромно, с
признателност. Знаеше, че го оби-
чаме, и ни се радваше. Някъде пос-
ред веселието рече: „Само поезия-
та ме спаси, това е истината!”, а

Иван Есенски додаде: „Вие си
живейте с числата, мене стиховете ме
спасиха!” „Кой е това?” - учуди се

Ардино е моят роден град.
Въпреки, че живея повече от 40
години в Турция, никога не съм го
забравил. Мислите ми винаги са
тук. Има една стара поговорка,
която гласи: “Мъжете никога не
могат да забравят местата, където
са се родили, а жените - първите си
любови “. 
Идвам всяка година два пъти в род-
ния си град, за да се видя с близки
и познати. През 1978 г. заминах за
Турция, а до тогава бях отговорник
по транспорта в Градския народен
съвет в Ардино. През почивните
дни задачата ми беше да возя отбо-

ра на местния футболен клуб
„Юнак‘, който през онези години
беше сред най-добрите тимове в
Южна България.

Никола Клюсев и
като разбра, че
стиховете са на
Владимир Башев,
рече през смях:
„А ти, Иване, все
подпитваш едно
ли сме - българи и
македонци. Сега
стана ли ти ясно
как е?!” 
След поредното
литературно чете-
не по време на
есенната сесия на
Академията за
европейска култу-
ра „Орфеева
лира” се прибира-
ме в хотела.
Крачим в топлата
нощ по кърджа-
лийските улици, а
около нас се сипе
златото на есента
и ни отрупва с

духовни почести. Пред нас мар-
шалски крачат Никола Клюсев и
Кольо Георгиев. И на двамата се е
паднала рядката дарба на житей-
ското и творческото дълголетие -
достойно отстоявана на различни
места, но по едно и също време с
цената на години страдания и
борби. Защото нищо освен нея.
дарбата да обичаш, не е в състоя-
ние да опази човешкото и преведе
човека през мрака. 
Сега Никола Клюсев се отдалечава
със спокойни крачки завинаги от
нас - с оная мъдра бащинска
усмивка, която ни казва: „Аз свър-
ших каквото трябва, ваш ред е да
продължите светлината!” Сърцата
ни се свиват, но знаем, че там вина-
ги ще е светло от стъпките, които
големият човек и творец остави.

Мюмюн ТАХИР

Ардино, м. май 2007 г. Академик Никола Клюсев
пред ардинци. 
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