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24 МАЙ - преклонение пред величието

и силата на духовността!
Ïî ñëó÷àé Äåíÿ íà áúëãàð-
ñêàòà ïðîñâåòà è êóëòó-
ðà - 24 ÌÀÉ, êìåòúò íà
îáùèíà Àðäèíî èíæ. Èçåò
Øàáàí è ïðåäñåäàòåëÿò
íà îáùèíñêèÿ ñúâåò Ñåç-
ãèí Áàéðàì èçïðàòèõà
ïîçäðàâèòåëåí àäðåñ êúì
âñè÷êè ó÷èòåëè è ïðîñ-
âåòíè äåéöè.
Åòî è ïúëíèÿ òåêñò íà
ïîçäðàâèòåëíèÿ àäðåñ:

Èçåò Øàáàí, êìåò Ñåçãèí Áàðàì, ïðåäñåäàòåë  
Мили деца и скъпи ученици!
Драги учители!
Уважаеми дейци на образованието и културата!
Извънредната епидемична обстановка в нашата страна налага да се обърнем към
вас по необичаен начин - виртуално. В името на личното и общественото здраве
и сигурност. Изискването за социална и физическа дистанция е една необходи-
мост, но тя не ни пречи да ви отправим най-сърдечните си благопожелания по
случай 24 МАЙ - Деня на светите братя Кирил и Методий, светлия празник на
славянската писменост и на българската просвета и култура. на стр. 2

Звуци край мене се леят.
Идат от извор дълбок.
Влизат в речта ми и пеят
Като планински поток.
Дали ни двата братя 
азбука - стройно хорце.
Низали буквички злато 
с острото паче перце.
Скъпи прославени знаци, 
букви на славеев глас 
в горските гъсти шубраци, 
с обич изучих ви аз.
Пиша ви в дълги редици.
Нижа ви в белия лист,
буквички - златни пчелици, 
птички в небесната вис.

Калина МАЛИНА

ЗВУЦИ и БУКВИ
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24 МАЙ - преклонение пред величието
и силата на духовността!

В условията на обявената пандемия вие се лишихте от
възможност за нормална учебна дейност и културен живот.
Но както подобава на съвременни, модерни хора, особено
по-младото поколение, показахте завидна висота на инфор-
мационно-технологична култура и умения да продължите
учебния процес дистанционно. Истински се радваме на все-
общата мобилизация на училищните ръководства, на препо-
давателите и на учениците от всички възрасти за недопуска-
не на прекъсване в усвояването на знанията.  
Убедени сме, че тази ваша енергия за справяне с обективни-
те трудности се вписва в изконния смисъл на най-дълго
чествания празник в нашата културна история. Празник -
израз на отдавнашна традиция на преклонение пред вели-
чието и силата на духовността. 
Съвременните електронни комуникационни средства ще ни
позволят да чуем отново мощните акорди на „всеучилищ-
ния химн” на Стоян Михайловски, възпяващ непреходната
слава на българската просвета и култура. 

Дейците на културата, самодейните състави към нашите
читалища са в доста по-неизгодно положение, но не се
съмняваме, че те използват „затишието” по свой начин,
за да възстановят нормалната си дейност още по-енту-
сиазирани.
Ръководството на община Ардино изпълнява функциите и
задълженията си в рамките на своята компетентност в
пълна хармония с националните мерки за опазване здраве-
то на хората и подпомагане на всички нуждаещи се от под-
крепа, грижи и внимание.
На всички дейци на образованието, които възпитават поко-
ленията в родолюбие и хуманизъм, на хората, отдадени на
културата, пожелаваме светъл, изпълнен с много позитивна
емоция и надежди 24 МАЙ! 
От все сърце Ви благодарим за всеотдайния и високо про-
фесионален труд!

Да е честит всенародният 24 МАЙ на всички вас,
скъпи съграждани!

Кметът на община
Ардино инж. Изет
Шабан проведе
среща с абитуриен-
тите от СУ „Васил
Левски“. Той поз-
драви зрелостници-
те с успешното
завършване на
средното образова-
ние и им пожела
успешна реализа-
ция в живота.
„Завършването на средно образование е важен момент в
живота на младите хора. Защото зрелостникът поема
самостоятелно по нелекия път на живота, който е осеян,
както с много радости и хубави мигове, така и с много
трудности. Пожелавам ви успешно завършения етап на
средното образование да продължите във висшите учебни
заведения на страната. Искрено се надявам, че след успеш-
на реализация в живота, ще се завърнете и ще продължи-
те да работите за развитието и просперитета на своя
роден край. Имаме нужда от всякакви специалисти - лека-
ри, архитекти, юристи и други“, каза в приветствието си
към абитуриентите кметът.
Всеки зрелостник получи награда и поздравителна картич-
ка с послание, връчена лично от кмета на общината и пред-
седателя на общинския съвет.
Развълнуваните абитуриенти споделиха, че никога няма
да забравят от кое училище са тръгнали. Благодариха на
кмета и неговия екип за топлото посрещане и оказаното
внимание.

от стр. 1

Êìåò êúì àáèòóðèåíòè: 
Ó÷åòå è ñå âúðíåòå!

Детска градина
„Брезичка“ изпрати
своите мини абиту-
риенти и бъдещи
първокласници от
Випуск 2020 с въл-
нуващо тържество
навръх 1 юни -
Международния ден
на детето. 
Събитието се проведе
в двора на детското
заведение при спазва-
не на противоепидемичните мерки. Макар и в една по-
необичайна обстановка, децата и техните родители бяха
искрено развълнувани и щастливи.
От името на колектива на детското заведение и родителите на
децата, директорът на ДГ„Брезичка“ Къймет Мюмюн изрази
голямата си благодарност към ръководството на общината в
лицето на кмета инж. Изет Шабан за оказаното съдействие
през годината. Тя пожела на децата да бъдат здрави и щастли-
ви и попътен вятър по дългия път на познанието. „Мили деца,
дано пътеката на знанието и мъдростта, по която вече сте
тръгнали, ви води все по-нагоре и по-нагоре към слънчевия
връх на планината Наука“, заяви Къймет Мюмюн. Под апло-
дисментите на родители, учители и гости, малките абитури-
енти получиха своите удостоверения за успешно завършена
подготвителна група от директора на детското заведение. 
По повод Международния ден на детето, всички малчу-
гани от общинските детски заведения (ДГ „Брезичка“,
ДГ „Слънце“ и ДГ „Мир“ - Бял извор) получиха подаръ-
ци от кмета на общината инж. Изет Шабан.

„Áðåçè÷êà“ èçïðàòè
áúäåùèòå ïúðâîêëàñíèöè
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„Предприехме всички необходими и адекватни
мерки на територията на общината в периода
на извънредното положение, въведено заради
пандемията от коронавирус. Ардинци показаха
отговорност, разум и дисциплина. Всички бяхме
единни и сплотени. Животът лека-полека започ-
ва да се нормализира. Оттук нататък обще-
ството ни трябва да свикне да живее с новия
вирус. Трябва да бъдем внимателни и да спазваме
притивоепидемичните мерки... Надявам се с
обновената механизация да разрешим неотлож-

ните проблеми на населените места“. Това заяви
кметът на община Ардино инж. Изет Шабан по
време на първата работна среща с кметовете и
кметските наместници на населени места, след
отмяната на извънредното положение.   
Председателят на общинската червенокръстка орга-
низация Мехмед Алиев изказа огромната си благо-
дарност към кметовете и кметските наместници за
оказаното съдействие при раздаването на помощта
от индивидуални пакети с хранителни продукти на
1130 нуждаещи се лица в града и селата.

* * *
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан
подписа анекс към договор по новия прием на
държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по маща-
би инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Про-
грамата за развитие на селските райони за перио-
да. Проектът е на стойност 96 308 лв. 
„С реализацията на поредния проект, искаме да
превърнем община Ардино в една от общините в
страната с модерна и съвременна спортна база“,
каза общинският кмет. 
* * *
Община Ардино извърши пролетно пръскане
на тревни площи срещу кърлежи. Използваният
биоцид е „Алвацип 60-SK“, който е напълно без-

вреден и не представлява опасност за живота и
здравето на хората и животните. 
* * *
Над 2 хиляди стръка пролетни цветя - бегония,
газания, кашпи, агератум красят Ардино. По
думите на общинския кмет, обновяването и обога-
тяването на зелените градски площи е ежегодна
практика. Не случайно Ардино е сред най-цветни-
те и зелени градове в страната.

* * *
За посещение на туристическите обекти
Дяволския мост, тракийското светилище
„Орловите скали“ и Общинския музей посети-
телите в рамките на един ден могат да запла-
тят комбинирана входна такса в размер на 5
лeва. Ученици, пенсионери и лица с трайни увреж-
дания заплащат комбинирана входна такса в размер
на 2 лева, а за деца до 7-годишна възраст не се
заплаща такса. (Вж.: Решение №70/28.04.2020 г. 
на Общинския съвет - Ардино.)

ÊÌÅÒÑÊÀ ÑÐÅÙÀ

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

След отмяната на извънредното положение -
на дневен ред са неотложните проблеми
на населените места
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ÊÀÊ ÆÈÂÅßÒ ÕÎÐÀÒÀ ÍÀ ÑÅËÎ
Â ÓÑËÎÂÈß ÍÀ ÏÀÍÄÅÌÈß?

Айсел МЕХМЕД е родена в с. Горно Прахово. През 1998 г.
завърша висшето си образование в ПУ „Паисий Хилен-
дарски“. Магистър по проблемите на сигурността и етно-
конфесионалните конфликти. 16 години работи като пре-
дучилищен учител в с. Боровица. 
Семейна, с две деца.
Втори мандат е кмет на кметство Боровица. 
Госпожа Айсел Мехмед прие поканата на „Ардински глас“ 
и изказа мнение по въпроса:

ÑÑлед официалното обявяване на извънредно поло-
жение в България заради епидемията от коронави-
рус на 13.03.2020 г. до преминаване на опасност-

та, властите на всички нива приложиха цялостни забра-
ни, включително и за движение в страната и извън нея. 
В микрорайон Боровица се усети как настъпва паника
сред хората като: пазаруване на стоки от първа необходи-
мост в големи количества, запасяване с лекарства, с хра-
на за животните (животновъдството е единственият
поминък за прехрана). Досега не се бяхме сблъскали с
такъв проблем, и то в световен мащаб. След втората сед-
мица нещата се промениха - сякаш си казахме, че трябва
да се научим да живеем с този вирус. Всички - дисципли-
нирани и отговорни, спазваха социална дистанция и се
самоизолираха по домовете си, носеха защитни маски.
Комуникацията между съседи беше само по телефон и
социалните мрежи.
А тези жители, които се завърнаха от чужбина, строго
спазваха задължителна домашна карантина за срок от 14
дни. Те проявиха своята гражданска отговорност, за да не
се разпространява заразната болест сред населението.
Използвам възможността от тук да изразя своята най-
искрена благодарност за проявеното разбиране и ясното
съзнание, че трябва да опазим преди всичко живота и
здравето на нашите баби и дядовци, които попадаха в
рисковата група.
За  голям процент от населението ни пандемията се оказа

бонус за т. нар. пролетно почистване. На село всички
имат дворове и градинки, започна се почистване на лива-
ди, окопаване  на ниви, засаждане на зеленчуци, стягане
на огради, ремонт и освежаване на къщи.
А някои от хората, които се бяха преместили да живеят
в града по една или друга причина се завърнаха и си
спретнаха къщите, създадоха си условия за живот,
предпочетоха времето на пандемия да прекарат на село
пред шумния град, където имаше по-голям риск от
заразяване. И тинейджърите (учениците) се завърнаха
на село при баба и дядо и от село се включиха дистан-
ционно в учебния процес.
Давам пример с моя син, който е на 16 години. Него го
осени идеята как може да се освободи от скуката на
село?! Реши и поръча инкубатор за размножаване на
домашни птици в големи  количества. В продължение на
три месеца, с постоянни грижи и любов, успя да отгледа
около 100 пилета. Сега в очите му виждам удовлетворе-
ност от това, което е постигнал като краен продукт.
След изградените КПП-та на територията на областта
преминаването на гражданите през тези пунктове се
допускаше само в случаи на неотложност на пътуването.
Трогната съм от поведението на нашето младо поколе-
ние, което с желание се включи да помага на хора със
здравословни проблеми: снабдяване със стоки от първа
необходимост, зареждане на газови бутилки, закупуване
на лекарства.
И за финал мога да кажа, че всички осъзнахме, че не сме
уважавали здравето си, сега разбираме колко е важно то. 
Не оценявахме природата, страхът от болестта ни нака-
ра да осъзнаем колко ценно всъщност е да бъдеш сред
природата.
Спряхме да работим със семействата си, прекарвахме
повече време в социалните мрежи, но сега се научихме
отново да функционираме като семейство.
Спряхме да ценим възрастните хора и да ги уважаваме,
но сега разбираме колко са уязвими те, колко са ценни 
и какво място заемат в живота ни.
Понякога, за да разберем колко ни е скъпо дадено нещо,
се налага да преминем през много изпитания. Тази бо-
лест отне много от нас, ограничи свободата ни, отне бли-
зостта и прегръдката с близките, прекъсна социалните
контакти, но също така ни даде възможност да научим
толкова много и да разберем кое е най-важното в живота.

Кметство Боровица обхваща седем населени места.
По постоянен и настоящ адрес адрес са регистрирани
1386 души, а реално живущите са около 400. Основ-
ният поминък е животновъдството.
Боровица е микрорайон с исторически и туристически
забележителности.
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Кметът на община Ардино инж. Изет
Шабан и ръководството на Многопрофил-
на болница за активно лечение (МБАЛ)
изказват най-сърдечните си благодарности
за съпричастността и подкрепата към
всички дарители, които в борбата с коро-
навируса COVID-19 изразиха своята
социална отговорност и се включиха в
дарителската инициатива.
В кампанията, обявена от лечебното заведе-
ние, бяха направени десетки финансови и
предметни дарения от граждани, фирми и
сдружения. Сред тях най-мащабното дарение
е от народния представител от ДПС Делян
Пеевски, който осигури животоспасяваща
респираторна апаратура, лични предпазни
облекла, шлемове и парична сума в размер на
43 000 лв. Кметът на общината инж. Изет
Шабан дари от месечното си трудово възна-
граждение 1 000 лв., а семейството на предсе-
дателя на Сдружението за култура и сътруд-
ничество „Егридерелилер“ в Бурса Айдън
Йълмаз и съпргата му Себиле Йълмаз осигу-
риха нов модерен електрокардиограф.
Постъпилите финансови дарения в обявена-
та сметка на болницата са в общ размер на
10 939 лв.
Ето и пълният списък на дарителите на пред-
метни и финансови средства в подкрепа на
ардинската болница за борба срещу коронави-
руса за периода от 26 март до 5 юни 2020 г.:
nnФирма „ИНТРЪСТ“ ЕАД - Делян Пеевски;
nn Инж. Изет Шабан;
nn Синдикална организация при Общинска
администрация - Ардино;
nn Фирма „ГИА“ ЕООД - Айдън Иляз;
nn Фирма „ДИНАС 75“ ЕООД;

nn Дирекция „Бюро по труда“ - Ардино; 
nnМихаела Хаджиева; 
nnЮксел Исмаил;
nn Фирма „БОМАР 05“ ООД; 
nn Фирма „АПАЗ 68“ ООД; 
nn Слави и Маргарита Митрушеви; 
nnШериф Карахасанов. 
Постъпили дарения, като апаратура, предпаз-
ни облекла, дезинфектанти и спално бельо от:
nn Фирма „ИНТРЪСТ“ ЕАД; 
nn Община Ардино; 
nn Фирма „ПЕРСЕНСКИ“ ООД; 
nn РЗИ - Кърджали;
nn Търговска Банка Д; 
nn Фирма „АРТЕКС“ АД; 
nn Фирма „САЛКО“ ООД - Кърджали;
nn Евгени Смирнов; 
nn Танер Емин;
nn Себахтин Хаджисеид;
nn Кадир Аптикадир;
nn ГРУПА АРДИНО: Алдин Мехмед -
Англия, д-р Биркан Гюней - София, Евгин
Мехмед - Ардино, Еркин Алиев - Кърджа-
ли, Ерхан Салиев - София, Меджит Юме-
ров - Германия, Нурай Хайрулов - Ардино,
Нурдоан Неждетов - Англия, Рафет Шаки-
ров - Ардино, Ремзи Аптишев - Англия,
Севгин Мъсърлъ - София, Седат Юсеинов
- София, Сезгин Реджеб - Германия, Сунай
Юсеинов - София, Сюхел Хайрулов -
София, Танер Аян - София, Тунио Зафер -
София, Хюсеин Йеменджиев - Бургас; 
nn Нерхан Али и приятел; 
nn Сдружението за култура и сътрудниче-
ство „Егридерелилер“ в Бурса - Себиле и
Айдън Йълмаз, Серкан Юркмез и Кямуран
Чавуш.

Със заповед № 438/26.05.2020 г. на кмета на община Ардино се създаде работна група, която да
изработи план за интегрирано развитие на община Ардино за 7-годишен период на действие,
като бъдат определени средносрочни цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и
връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална система за развитие
на региона и общия устройствен план на община Ардино.
Председател на експертната група е зам.-кметът на общината Неджми Мюмюнходжов.

ÊÊììååòò èè ððúúêêîîââîîääññòòââîî ííàà ÌÌÁÁÀÀËË ááëëààããîîääààððÿÿòò
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Илхан АНДАЙ, син на КУМАЛИ:
Той беше син на планината, в която се
живее трудно, но достойно. Без сълзи.

Поклон и цветя за Фаик Исмаил Арда и Али Дурмуш - Кумали, дългогодишни учители-творци.

Ако Али Дурмуш беше жив, до този час - 9 и 15,
вече щеше да е изпушил половин кутия цигари, да
е дал урок на някой от шампионската лига на
Ардино по табла, и да мисли вече за малката
мастика към 11 часа.
После би събрал много приятели на маса да ги
почерпи за 80-ия рожден ден. Със сигурност
щеше да се наложи да вземе назаем пари, но от
мен нямаше да поиска. После, разбира се, аз щях
да науча и да погася заема, но той нямаше да
поиска от мен.
Така живя до последния си ден - със сладките
пороци на живота, които докторът забранява, и
които са присъщи на всеки един от нас, с малките
радости, и много достойно.
Беше председател на Общинския съвет в Ардино,
първият след демокрацията. Един ден ровех в
шкафовете на „началника“ и открих две кутии нес
кафе. Казах му: Баща ми, взимам едното кафе за
вкъщи!
„Сакън, това кафе е с парите на данъкоплатците и
е за тях. Когато някой дойде с проблема си в тази
стая, той ще изпие и едно кафе. Може проблемът
му да няма решение, но ще запомни това кафе“,
каза той.
Такъв беше. След този случай, често с усмивка му
казвах, че ако в тази партия някой ден направят
списък с активистите, които са били честни - и
нито са крали, нито са и помисляли да го напра-
вят, и ако в този списък има двама души, единият
ще се казва Али Дурмуш.
Беше от първите депесари в Ардино, а аз, синът

му - седесар, член на Зелената партия, държал
съм реч на митинга в Ардино, застанал до д-р
Петър Дертлиев. В нито един момент Али Депе-
сето, както тогава му викаха, не влезе вкъщи като
политик. В нито един разговор „баща-син“ не
вкара политиката. Нито веднъж не каза: Не може
синът на Али Депесето да е от СДС!
Днес мога да кажа, че е бил романтичен депесар,
и всъщност всяка партия има нужда от такива
хора - с усмивка и блага приказка да печели сим-
патизанти.
Спомням си и друго. По време на „Възродителния
процес“ го освободиха от гимназията в Ардино и
даскалът Кумали, както поколения го знаеха и
наричаха, стана строител в района на Горна Оря-
ховица. След години го върнаха в класната стая, а
малко по-късно вече имаше право да разбере кой
е писал доносите срещу него. Научи, но запази
името на подлия за себе си. Исках много да науча
кой е, не каза.
Знаеше, че ако на мен ми ударят шамар, аз също
удрям. Той не беше такъв. По-мъдър някак си.
...
Топли думи за Али Дурмуш - Кумали, ще прозву-
чат на гроба му. И знам, че той ще гледа отгоре. С
усмивка, и, разбира се, римувано ще благодари.
Със стихче ще удостои всеки.
И сълза ще пролее. Сълзата, която приживе аз не
видях. Защото той беше син на планината, в която
се живее трудно, но достойно. Без сълзи.

За него Ардино беше 
най-хубавото място на земята.
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BAĞIŞ

Bu yılki Ramazan bayramı,
koronavirüsün yayılmasını
engellemek için uygulanan
kısıtlayıcı önlemler altında
kılındı. Ardino’da bayram
toplu namazla başladı. İlk
defa bayram namazı kasaba
meydanında kılındı. Çok
sayıda müslümanın katıldı-
ğı bayram namazına
Ardino Belediye Başkanı
İzet Şaban, belediye yöne-
timi temsilcileri ve
Belediye Meclisi üyeleri de
katıldı.

Ardino Belediye
Başkanı İzet
Şaban, Türkiye
C u m h u r i y e t i
Filibe Başkons-
olosu Hüseyin
Ergani’yi maka-
mında ağırladı.
Bu, Türkiye dip-
lomatının Ardi-
no’ya ilk ziyare-
tidir. Görüşmede
Belediye Meclisi Başkanı
Sezgin Bayram da yer aldı.
Belediye Başkanı İzet Şaban,
Ardino Belediyesini kültürel
ve tarihi simge yapıları ve kal-
kınma fırsatları ile bölgeyi bir
turistik rota olarak tanıttı.
Başkonsolosu belediyedeki
ticari yatırım gelenekleri ve
koşulları ile şu anda ekonomik
ve sosyal durum hakkında bil-
gilendirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosu Hüseyin Ergani
misafirperverliği için kendisi-

ne teşekkür etti ve toplantının
verimli olduğunu belirtti.
Başkonsolos Ergani, bölgenin
güzelliklerinden çok etkilen-
diğini; Türk yazar Sabahattin
Ali gibi Ardino bölgesinde
birçok ünlü kişinin doğmuş
olduğunu da ifade etti. Ayrıca
bölgenin büyük bir turizm
potansiyaline sahip olduğunu
da ilave etti.
Hüseyin Ergani, Türk yatırım-
ları ile bölgede yeni iş olanak-
larının yaratılmasını umut etti-
ğini dile getirdi.

İnsanlığı ve toplum sağlığımızı tehdit eden coro-
navirüs salgınıyla mücadele ederken, Ramazan
ayının manevi huzur ikliminde, yaşadığımız
kent Bursa ile köklerimizin uzandığı Ardino
arasında yardımlaşma ve dayanışmaya büyük
önem veriyoruz.
Bu amaç doğrultusunda, hemşerilerimize sağlık
hizmeti veren Ardino hastanesinde kullanılması
üzere, EKG (Elektro Kardiografi) cihazını,
ailem ve şahsım adına, Ardino Belediye
Başkanlığı aracılığıyla kasaba hastanesine
bağışlıyorum.
Cihazın Hastane Yönetimine teslim edilmesi
hususunda ilgi ve yardımlarınızı istirham edi-
yor, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileğiyle çalış-
malarınızda başarılar diliyorum.
Saygılarımızla,

SEBİLE YILMAZ & AYDIN YILMAZ 

Bayram namazı Ardino meydanında kılındı

Belediye Başkanı ve Başkonsolos
işbirliği köprülerine dair
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ŞAİR FAİK İSMAİL
ARDA 85 YAŞINDA

Ardino’nun oğlu ve Rodop Türklerinin gururu:

İnsan, belli bir yaştan sonra, geçmiş olayların bazı önem-
li ayrıntılarını sili siliveriyor belleğinden istemeyerek. Bu
büyük gerçeğin ayırdına vardığıma göre, demek ki ben

de epeyce yaşlanmışım artık. Öyle ya, belleğim eski tazeliği-
ni korumuş olsaydı, ben, bu yıl 85. doğum yıldönümü kutla-
nan Bulgaristan Türklerinin yetiştirdiği seçkin şair ve gülme-
ce yazarı değerli dostum rahmetli Faik İsmail Arda hakkında
birbirinden ilginç nice anılar paylaşırdım okurlarımla kim
bilir. Neyse, hal böyle olunca, ister istemez en azından anım-
sayabildiklerimi bari anlatmaya çalışayım dedim. Sonra
bunun da çok aşındırılmış bir şey olduğunu düşünerek, sevgi-
li dostumun kişiliği ve yaratıcılığıyla ilgili birkaç söz söyle-
meyi daha uygun gördüm. Ayrıca dostum Faik, şairliğinin
yanında Bulgaristan Türklerinin edebiyatında çok iyi bir gül-
dürü yazarı olarak da tanınmaktadır. Ne ki yazının sınırlı ola-
naklarını göz önünde bulundurarak, bu kez de, sadece onun
şairlik yanını ele almayı yeğledim.
Faik’in adını ilkin köydeşim ve eski okul müdürüm (daha
sonra Şumen Üniversitesi’nde Türk Dili hocası) Mehmet
Beytullah’tan duymuştum. O, Sofya Üniversitesi’nin
Türkoloji bölümünde okurken, üniversiteli arkadaşlarından
ve Türk Edebiyatı hocası Rıza Mollov’dan sevgiyle ve hay-
ranlıkla söz ederdi bana sık sık. Kendi sınıfını “şairler sınıfı”
olarak adlandırır ve ayrıca bundan gurur duyduğunu söylerdi.
“Eh böyle sağlam hocası olan bir sınıftan şairler çıkar elbet,
ama bu kadar çok şaire kim inanır ki?” diye eklerdi bir de.
Hakkı da vardı, çünkü bırakın Sofya Üniversitesi’ni, dünya-
nın hiçbir eğitim merkezi bugüne değin bu kadar çok şair
yetiştirmiş bir sınıf görmemiştir sanırım. Adlarını sıralayayım
da, siz de en az benim kadar şaşırın ve Mehmet Hoca’mın
dediklerinin ne denli doğru olduğuna kendiniz tanıklık etmiş
olun: Mustafa Mutkov, Faik İsmailov, Osman Azizov, Durhan
Hasanov, Naci Ferhadov. Hem de birbirinden yetenekli ve
sevilen adlar. Onlar ki, okurları karşısına daha ilk çıkışların-
dan hemen sonra kendilerinden söz ettiren ve edebiyat
uzmanlarının dikkatini çekmeyi başaran kişiler oluyorlar. 
Bilinen bir gerçektir ki, geçen yüzyılın 50’li yıllarında sosya-
list gerçeklik çizgisinde gelişen Bulgaristan Türklerinin yeni
şiiri öncelikle Nâzım Hikmet’ten etkilenen Hasan
Karahüseyinov, Ahmet Şerifov, Lütfi Demirov,  Mehmet
Çavuşev, Recep Küpçü vb. şairlerin şiirleriyle varlığını kanıt-
lamaya ve kimliğini kabul ettirmeye çalışırken, yukarıda
adlarını saydığım genç şairler grubu ani ve şaşırtıcı çıkışlarıy-
la bu şiire taptaze kan kattılar, biraz da Sabahattin
Bayramov’un başlatmış olduğu modern arayışlara öykünerek,
bu şiire yeni bir soluk getirdiler âdeta. 60’lı yılların ortaların-

da ve özellikle 70’li yıllarda kendini daha da çok hissettiren
bu yeni dalganın temelinde Türk şiirinde Garipçiler ve İkinci
Yeni olarak bilinen akımların yapıcı etkisi olduğunu mutlaka
belirtmek lazım. Buna paralel olarak söz konusu şairlerin o
günün önde gelen Georgi Cagarov, Penyu Penev, Stefan
Tsanev, Lyubomir Levçev vb. Bulgar şairleriyle Yevgeniy
Vinokurov, Robert Rojdestvenski, Andrey Voznesenski,
Yevgeni Yevtuşenko, Vladimir Visotski vb. Sovyet şairlerini
de yakından ve ilgiyle izlemiş olmalarının da önemli rolü
olduğunu mutlaka anımsatmalıyım. Bütün bunlara bu gençle-
rin üniversiteli oldukları ve bu nedenle dünya şiirinin önde
gelen şairlerini de merakla okudukları gerçeği de eklenirse,
onların Bulgaristan Türklerinin şiirine getirdikleri yepyeni
renkelerin, özgün söylemlerin ve farklı tatların kaynağı da
daha iyi anlaşılmış olur sanırım. 
Bu bağlamda Faik İsmail Arda’yı yenilikçi gençler grubunun
neresine oturtmak lâzım sorusu sorulacak olursa, hemen söy-
lemeliyim ki o, kaleme aldığı ilk şiirinden son şiirine kadar
kökleri Bulgaristan Türklerinin ve özelde Rodop yöresinin
konuştuğu halk diline, başka bir deyişle, arı duru ve şırıl şırıl
akan Türkçesine bağlı kaldı: “Akan seller / Köklerimi topra-
ğımdan sökemez / Esen yeller / Çiçeğimi dallarımdan döke-
mez… / Ben bir ağacım / Köklerim toprağımın Bağrında /
Dallarım / Yurdumun sonsuz baharında.” (“Ben Bir
Ağacım”). 
Yapmacık söz oyunlarına hiç mi hiç özenmedi, uyduruk ya da
(ç)alıntı sözcüklerle kirlitmedi dilini. Kendisi için bile göğsü-
nü gere gere “Gazallık Gızanı Faik Arda” demekten kaçınma-
dı. Anasından emdiği süt olarak gördü Türkçeyi ve hep öyle
seve seve ve kutsayarak kullandı onu. Onun bu davranışı
“folklor şiire düşman” ifadesine bir tepki olarak da görülebi-
lir aslında. Çünkü, bilindiği üzere şair Cemal Süreya’ya ait
olan bu söz o yıllarda birileri tarafından çarpıtılarak kötü
amaçlara alet edilmek ve “postmodernizm” kisvesi altında
birilerince Türk şiirinin rotasını yanlış ve sakıncalı sulara
yönlendirmek için kullanılmak istenmişti. Aslında böyleleri
hâlâ günümüzde var ya, neyse!
Faik’e göre, bir şair olarak, önem ve değer bakımından şiirde
dilin önceliği neyse, bir kişi (vatandaş) olarak insanı bireyleş-
tiren en önemli unsur da yine dildir. Bu nedenledir ki o, 1985
yılında Jivkov yandaşı neofaşist totaliter iktidar tarafından
rezil bir şekilde uygulanmaya çalışılan azınlıkları
Bulgarlaştırma çılgınlığına karşı mertçe direndiği için tutuk-
lanma, dövülme, aşağılanma gibi çağdışı ve inanılması güç
şeyler yaşadı. Buna rağmen zalimlerin yaptıklarına karşı,
uğruna hiç gözünü kırpmadan canını bile verebileceği o 
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Faik İsmail ARDA

ÇOCUKLUĞUMU
GÖRDÜM RÜYAMDA

Çocukluğumu gördüm rüyada
Dış kapının eşiğine oturmuş
Delik çarıklarının 
Çürük iplerini bağlıyordu
Ve ipler koptukça
Acı gözyaşları dökerek
İçin için ağlıyordu...

Çocukluğumu gördüm rüyada
Bit içinde üstüm başım
Hiç aralıksız, durmadan
Koltuk altlarımı kaşıyordum
Kanımızı emen bitlerin
Nasıl ve nereden geldiğine
Durup durup şaşıyordum...

Çocukluğumu gördüm rüyada
Yatıp kalktığımız odaya
El kadar bir pencereden
İnce bir güneş hüzmesi giriyordu
Sıtmadan yangılı kardeşim
Köşede, hasır üstünde yatıyor
Ve gün günden eriyordu...

Çocukluğumu gördüm rüyada
Babam “Alançayır” düzlerinde
Birilerine küfürler savurarak
Kış nafakası çavdar ekiyordu
Annem nişanlıklarından
Oturmuş içini çeke çeke
Bize don gömlek dikiyordu...

güzelim Türkçesiyle “Öldürmeyin beni
boşuna / Sonra daha büyük, / Daha
Gocaman diriliyorum…” (“Rumeli
Gızanı”) diye haykıracak denli kahra-
manca ve asil bir tavır sergileyebildi.
Kim bilir, belki o anda ülkesi, ulusu ve
onuru adına hiç yılmadan göğüslerini
faşist kurşunlarına siper eden ünlü
yurtsever Bulgar şairlerinden Geo
Milev’i, Nikola Vaptsaeov’u ve daha
nicelerini düşündü. O da onlar gibi
yazgısını bu toprakla ve onun insanla-
rıyla ölümüne birleştirmemiş miydi?
Andızlık’ın ağaçlarına, Ardan’ın sula-
rına, parmakları tütün sarısıyla kınalı
kızların yüzüne, ömürlerini bu toprak-
larda çürütmüş yaşlıların gözlerine
nasıl bakardı? Hele canilerin mermile-
rine kurban giden 7 aylık Türkân bebe-
ğin aralık gözlerinin yönelttiği: “Hani
benim ellerim vardı; / Minik ellerim, /
Pamuk ellerim,/ Kır çiçekleri topluyor
/ Kuzuları okşuyor / Güvercinler çizi-
yordum /Ellerim nerde kaldı? / Verin
bana ellerimi! / Ellerimi kim aldı?”
türünden yakıcı sorular karşısında ken-
dini nasıl hissederdi. 
Faik İsmail Arda hem bir baba, hem
öğretmen ve hem de şair kimliğiyle
çocuklara çok özel ve çok yakın bir ilgi
gösterdi yaşamı boyunca. İnsanlığın
güler yüzü, yarınların güvencesi, kısa-
cası yaşamın devamı olarak gördü
onları her zaman. Onun şiirinde çocuk,
ölmezliğin bir simgesi olarak yer aldı
hep. Bu nedenle ben de satırlarıma
onun çocuklara yönelik oldukça
anlamlı ve düşündürücü, âdeta özdeyiş
niteliğindeki öğüt dolu şu dizeleriyle
son vermek istiyorum: “Uyuyun yav-
rularım, uyuyun! / Siz uyuyun, babanız
yürüsün / Zira küçükler / Uyurken
büyürmüş / Büyüklerse yürürken…”
(“Uyuyun Yavrularım”)
Biz büyüklere düşen görev ise, yarının
büyüğü olacak olan bugünün küçükle-
rimize, Ardino’nun oğlu ve Rodopların
gururu, Türkçe ve vatan sevdalası
büyük yürekli şair Faik İsmail Arda’yı
ona yakışır bir şekilde tanıtmak ve sev-
dirmektir. Bu kadarını bari yapabiliriz
diyorum ben ve sevgili dostumu 85.
doğum yıldönümünde sevgi ve özlem-
le anıyorum.

Ahmet Emin ATASOY  

Çocukluğumu gördüm rüyada
Kalem yoktu kömür ile
Tavşan, tilki, ayı, sincap
Resimleri çiziyordum
Ve çamurdan pişirdiğim
Çörekleri, börekleri
Yiyemeden bozuyordum...

Çocukluğumu gördüm rüyada
Annem sini üstünde
Yarı yırtık bir elekle
Mısır unu eliyordu
Bir kez daha soymak için
Gün aşırı kapımıza
Tahsildarlar geliyordu...

Çocukluğumu gördüm rüyada
Köyümüzde kapı kapı
Üstü başı perişan
Dilenciler geziyordu
Babam bize çarık için
Ahırda ölen eşeğimizin
Derisini yüzüyordu...

Çocukluğumu gördüm rüyada
Dedem oturmuş köşeye
Kör kandilin şavkında
Poturunu yamıyordu
Sınır kavgasında ölen
Dul Remziye Ahmet’ini
Bir çukura gömüyordu...

Çocukluğumu gördüm rüyada
Uyandım, rüyam da bitti
Vakit gece yarısıydı belki
Dışarıda tatlı yağmur yağıyordu
Odada iyi kalpli karım
Ve altın saçlı çocuklarım
Mışıl mışıl uyuyordu...

Ardino, 1975 
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Ödevlerimi bitirir bitirmez saate baktım. Saat 16.00, yaşasın
parka gidebilirim.
Hemen anneme seslendim: 
- Anne, ödevlerimi bitirdim, dışarı çıkabilir miyim?
- İyi, çık ama içine atlet giymeyi unutma!
Bütün annelerin bu atlet giymeye zorlamaları
neden acaba?
Sesimi oldukça bezmiş gibi yaparak, “Tamam
anne!” cevabını yolladım. Odama gidip tam on
saniyede atlet giydikten sonra kapının önünde
mavi spor ayakkabılarımı zıplayarak ayağıma
geçirdim. Park hemen evimizin önünde olduğu
için hep arkadaşlarımdan önce gelirdim. Parka
varıp arkadaşlarımı beklediğim sırada yandaki
abileri gördüm. Ah, hayır! Bugün perşembeydi.
Her perşembe bu abiler buraya gelir, çocuklara
laf atıp oyunlarımızı bozarlardı. Ben, kendime
söylenirken karşıdan koşarak gelen sarı giysili birini gördüm.
Bu Salih olmalıydı. Hemen ilerleyip onun yanına geldim ve
konuşmaya başladım: 
- Salih hiç gitmesek mi parka, bugün perşembe, öff! 
- Olsun Murat ya! Birkaç büyük abinin oyunumuzu bozması-
na izin vermeyiz, hadi gel, saklambaç oynayalım.
- Tamam o zaman.
Saklambacın ikinci turuna geçecekken köşede ağlayan sarışın
bir kız çocuğu gördük. Hemen yanına koştuk, onun omzuna
dokunup: 
- N’oldu, iyi misin?
Kız kafasını kaldırıp sanki uzaylıymışım gibi bana baktı ve
konuştu: 
- Where is my mom? 
Ah şimdi ayvayı yedik! Ben İngilizce bilmiyorum ki. Hemen
Salih’e döndüm: 
- Salih, sen İngilizce biliyor musun?
Salih şaşkın bir ifadeyle konuştu: 
- Hayır, ama adını sormayı deneyebilirim.
- İyi bak bi şu kıza, ne diyor bu, ben anlamadım.
Salih kızın yanına yaklaştı: 
- What is your name? 
Kız kendi dilini bilen birini gördüğü için mutlu olmuştu her-
halde, çünkü hemen cevap verdi: 
- Hermione!
Ne dedi şimdi bu böyle yahu? Böyle isim mi olurmuş? Ah
benim düşündüğüm şeye bak ya! 
- Salih vallahi benim gram İngilizcem yok, ne yapacağız?
Salih yere oturdu ve karamsar bir şekilde konuşmaya başladı: 
- Yani benim tanıdığım en iyi İngilizce bilen kişi İngilizce
öğretmenimiz.
O an kafamda bir ampul yandı, hani şu filmlerde olan gibi.  
- Salih! Biz bunu nasıl düşünemedik? Hemen saate bak, öğret-
menler genelde okuldan beşte çıkar.
Salih kolundaki saate baktı: 
- Saat 04.38, yetişebiliriz bence, hem okul da şu sokağın başın-
da, gitmemiz en fazla 3 dakika sürer.
- Tamam, ama kızı nasıl ikna edeceğiz?
Salih hemen kıza eliyle işaret yaptı. Kız tereddüt etse de ayağa

kalktı. Salih yürümeye başladığında korkak adımlarla takip
ediyordu. Okula gidiş üç dakika olduğu için koşarak değil de
yürüyerek gittik. Okula girdiğimizde Salih bana dönüp: 
- E hadi ama Murat. Kaplumbağa daha hızlı senden, yeminle
ha! 
- Tamam, tamam, hızlanıyorum.
Merdivenleri çıkarken biraz yavaştık, çünkü adını söyleyeme-

diğim küçük kız yavaş çıkıyordu. İkinci kata
geldiğimizde öğretmenler odasına şöyle bir göz
gezdirdim, İngilizce öğretmenimiz Gökçe
Öğretmen sarışın biri olduğundan hemen bul-
dum. Öğretmenimiz bizi gördüğünde şaşırsa da
gülümsemeyi ihmal etmedi: 
- Çocuklar, hangi rüzgâr attı sizi buraya? 
- Öğretmenim biz parkta oynuyorduk, sonra bu
sarışın, adı garip olan kızı gördük, ağlıyordu.
Neden ağladığını sorduk, o da bize İngilizce
cevap verdi. Biz de İngilizce bilmediğimiz için
size getirmeye karar verdik. 
Öğretmen şaşırarak: 

- Ben bir konuşayım o zaman. 
Öğretmen kızla birkaç dakika konuştu. Konuşmaları bitince
öğretmen bana dönüp: 
- Murat, kızın annesi onu parkta kısa bir süreliğine bırakıp ev
ihtiyaçları için pazara uğraması gerektiğini söylemiş, ama
annesi biraz gecikince ağlamaya başlamış.
Salih hemen bana baktı:
O zaman kızı geri götürelim, kızın annesi illa ki gelir. 
- Eyvah, o da gelip kızını arıyordur. 
Parkın yolunu tuttuğumuzda düşündüğüm tek şey acaba anne-
si bizi görünce bize kızar mı idi. Kızı parktan alalı yirmi daki-
ka olmuştu. Parka geldiğimizde siren sesleri duydum. Salih’e
dönüp: 
- Salih, ben siren sesleri mi duyuyorum, bana mı öyle geliyor? 
- Hayır, hayır ben de duyuyorum, eyvah! 
Adımlarımızı hızlandırıp parkın yoluna girdiğimizde iki tane
polis, ağlayan bir kadının anlattıklarını dinliyordu. Ben kadı-
nın kim olduğunu anlamaya çalışırken, küçük kız aniden koşa-
rak parka doğru gitti ve koşarken “mom” diye bağırdı. Sarışın
kadın arkasını döndüğünde, “Hemione!” diye seslendi. Küçük
kız kendini kadının kollarına attığında biz de koşarak yanları-
na gittik. O an kafama dank etti. Kadın kızın annesiydi ve kızı-
nı bulamadığı için polisi aramıştı. Salih’in kulağına yaklaşıp: 
- Salih ne yapacağız, ya kadın bizi polise verirse?
- Bilmiyorum Murat, ama ben de çok korkuyorum.
Biz fısıldaşırken iri yapılı polis konuştu: 
- Siz tanıyor musunuz bu küçük kızı? 
Başımızdan geçenleri anlattığımda polis bize gülümseyip bir
deftere not aldı. O gülümseyince resmen içime su serpildi.
Polis kadına dönüp İngilizce bir şeyler söyledi, kadın da polis-
lere bir şeyler dedi. Sonra polis bize bakıp: 
- Çocuklar, annesi kızıyla ilgilendiğiniz için teşekkür ediyor.
Salih ile birbirimize bakıp gülümsedik. Salih konuştu bu sefer: 
- Yani bir şey değil, kim olsa aynısını yapmazdı belki, ama illa
ki yardım ederdi.
Polisler arabalarına binip uzaklaştıklarında, küçük kız ve
annesi de bize bakıp gülümseyerek gittiler. 
- Salih, sanırım bu günü hiç unutamayacağım. 
- Ben de...

PARK MACERASI
Nilüferli öğrenci PELİN MUTLU kaleminden bir ÖYKÜ
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MMEEHHMMEETT NNÝÝYYAAZZÝÝ EEFFEENNDDÝÝ
Mektep muallimi Ahmet Efendi’nin oðlu olup
Teþrinievvel 1286’da Eðridere’nin Çandar köyün-
de doðmuþtur. Beþ yaþýnda Eðridere ibtidaî mekte-
bine girmiþ ve Teþrinievvel 1301 (1884)’de Ýstan-
bul’a gelip Fatih yakýnýndaki Hafýz Ahmet Paþa
Medresesine kaydolup Eylül 1317 (1901) tarihine
kadar 16 sene devamla Peðinli Mustafa es-Safi
Efendi’den icazet almýþtýr.
Kânunievvel 1320’den itibaren maaþsýz 1326
(1920)’ya kadar Çandar Medresesi müderrisliðin-
de bulunmuþ ve bu tarihten sonra da 100 kuruþ
maaþa nail olmuþtur. 
Eylül 1317’de gümüþten ma’mûl bir adet liyakat
madalyasýna nail olmuþtur. (Dosya nu: 1872)

MMEEHHMMEETT RRAAÞÞÝÝTT EEFFEENNDDÝÝ 
Hacý Halil Efendi’nin oðlu olup, H. 1247 (1841)
tarihinde Gümülçine’nin Eðridere kazasýna baðlý
Ýlhatlý karyesinde doðmuþtur. Ýlk bilgileri aldýktan
sonra Tosya Karyesi Medresesi diye meþhur olan
medresede beþ sene tahsil gördükten sonra 1283
tarihinde Ýstanbul’a gelerek Cerrahpaþa’da Gevher
Han Sultan Medresesine kayt ve kabul olunarak
sabýk ders vekili Ahmet Asým Efendi’nin ders hal-
kasýna girmiþtir. H. 1297’de Ahmet Asým Efen-
di’den icazet almýþtýr. Ayný yýl içinde imtihan olup
derse çýkmaya hak kazanmýþ ve Fatih Camiinde
kürsüye çýkmýþtýr.
Teþrinievvel 1298 (1882)’de 95,5 kuruþ maaþla der-
siâmlýða baþlamýþtýr. Kânunisanî 1312 (1896)’de
Midili vaizliðine tayin edilmiþ ve bu vaizliði Mart
1322 (1906)’ye kadar devam etmiþtir. 
Ýbtidaî Hariç, Ýbtidaî Dâhil müderrisliklerine nail
olmuþtur.
Fatih Camiinde ders okuturken 11 Haziran 1336
(1920) tarihinde vefat etmiþtir. 
(Dosya nu: 3406)

MMEEHHMMEETT RREEFFÝÝ EEFFEENNDDÝÝ 
Hacý Hayrullah Efendi’nin oðlu olup Mart 1271’de
Edirne’nin Eðridere kazasýnýn Celiller köyünde
doðmuþtur. Ýlk tahsilini sibyan mektebi muallimi
olan babasýndan ikmal etmiþtir. Kazaya baðlý Eri-
cek köyünde müderris Hasan Efendi’den bir sene
tahsil gördükten sonra 1285’de Ýstanbul’a gelip
Yenibahçe yakýnýnda Defterdâr Ahmet Çelebi
Medresesine kaydolup Fatih dersiâmlarýndan Kal-
kandelenli Recep Rüþtü Efendi’nin ders halkasýna
dahil olup gece-gündüz tahsiline devam edip
Kânunisanî 1307 (1891)’de icazet almýþtýr.

Ýmtihaný kazanýp Mayýs 1308’de Fatih camiinde
dersiâm olarak derse çýkmýþtýr. H. 1322’de icazet
vermiþtir. Bu sýrada altýn Riyakat madalyasý ve 4.
Rütbeden Osmanlý niþanýna nail olmuþtur. 
16 Mayýs 1328 (1912) tarihinde Fatih Camiinde
ders okuturken vefat etmiþtir. (Dosya nu: 233)

MMEEHHMMEETT SSAALLÝÝHH EEFFEENNDDÝÝ 
Tüccardan Ömer Aða’nýn oðlu olup 1244 senesin-
de Eðridere’nin Fýkrapýnar karyesinde doðmuþtur.
Sibyan mektebini bitirip yazý dersini de öðrendik-
ten sonra Gümülçine’de bulunan Kayalý Medres-
eye dahil olup müderris Ahmet Efendi’den bir
müddet ders görmüþtür. 
1260’da Ýstanbul’a gelip Süleymaniye’de Mülâzi-
mler Medresesine dahil olmuþtur. Þeyhülislâm
Mekkî zâde ve Arif Hikmet Efendilerin imamý
olan Süleymaniye dersiâmlarýndan Kütahyalý
Ýbrahim Efendi’den icazet almýþtýr. Ayrýca Sultan
Bayezit Camii dersiâmlarýndan Ayaþlý Hacý
Mustafa, Trabluslu Þeyh Ebu’l-Kasým, Harputî
Hacý Yusuf, Bosnavî Þerif Efendilerde de fýkýh,
usul, hadis, feraiz tahsil etmiþtir. 1279 h. senesin-
de Gümülçüne’ye avdet edip orada bulunan
Tekye Medresesinde müderrisliðe baþlamýþtýr.
Teþrinievvel 1296’da Gümülçine kazasý müftüsü
olmuþtur.
Zilhicce 1299’da uhdesine Ýzmir payesi tevcih
olunmuþtur.
1323’de Gümülçine müftülüðüne Hacý Ahmet
Efendi’nin tayin edilmiþ olmasýndan dolayý bu
tarihten evvel vefat etmiþ olmasý gerekir. (Dosya
nu: 307, sicil defteri: c. 2, sh. 69) 

MMUUSSTTAAFFAA RRAAÞÞÝÝTT EEFFEENNDDÝÝ 
Bekir Efendi’nin oðlu olup 1290 (1874) senesinde
Eðridere’de doðmuþtur. Ýlk bilgileri tedris ettikten
sonra Kavala’da bulunan Mehmet Ali Paþa Med-
resesinde dört sene ders okumuþtur. Sonradan
Ýstanbul’a gelerek Fatif dersiâmlarýndan Nevroko-
plu Mustafa Fehmi Efendi’den tekmil-i nuseh ede-
rek H. 1319’da icazet almýþtýr. 
Haziran 1318’de Razlýk kazasý müderrisliðine
tayin edilmiþtir. Kânunievvel  1320’de ise Razlýk
müftülüðüne fahriyyen tayin edilmiþtir. Harp seb-
ebiyle Ýstanbul’a gelmiþ ve Þubat 1328’de Büyük-
çekmece kazasý müftülüðüne tayin edilmiþtir.
Kânunievvel 1333’de Büyükçekmece müderrisliði
de uhdesine tevcîh edilmiþtir. 1340 (1924)’da ayný
hizmeti ifa ediyordu. (Dosya nu: 3036, sicil defte-
ri: c. 4, sh. 65)  



Àðäèíñêè ãëàñ, ÌÀÉ 2020ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 12
AARRÞÞÝÝVV;; EEÐÐRRÝÝDDEERREELLÝÝ EEFFEENNDDÝÝLLEERR -- 22

RRAAÞÞÝÝTT HHAAFFIIZZ EEFFEENNDDÝÝ 
Pala oðlu Mustafa Efendi’nin oðlu olup 1284
(1868) senesinde Edirne’ye baðlý Eðridere kaza-
sýnýn Aþýklar köyünde doðmuþtur. Köyünde bulu-
nan mektebte Kur’ân-ý Kerimi hýfz edip Temmuz
1299’da Ýskeçe’de bulunan Hafýz Ahmet Efendi
Medresesinde ders okumaya baþlamýþtýr. Eylül
1305’de Ýstanbul’a gelerek Kasriye Medresesine
kayt olunarak Fatih’te Çarþamba yakýnýnda Baba
zâde Ahmet Paþa Medresesinde dinî ve arabî ili-
mleri tahsille icazet almýþtýr.
1317’de yapýlan ruûs imtihanýndan sonra Eðride-
re’nin Aþýklar köyü Kürsü þeyhliðine tayin edil-
miþtir. Kânunievvel 1325’de ise Keþan kazasý
müderrisliðine naklen tayin edilmiþtir. Keþan
kadýsýnýn Teþrinisanî 1332 tarihli tahriratýndan,
Raþit Efendi’nin 31 Haziran 1326’da vazifeden
ayrýlýp bir daha avdet etmediði anlaþýlmaktadýr. 
(Dosya nu: 1950)  

HHAACCII SSAAAADDEEDDDDÝÝNN EEFFEENNDDÝÝ 
Müderris Ahmet Efendi’nin oðlu olup Gümülçine
sancaðýnýn Eðridere kazasýnýn Ahuryan-Aricek
köyünde H. 1253’de doðmuþtur. Mektep tahsilin-
den sonra köyündeki medreseye girip sarf ve
nahiv okuyup Haziran 1271’de Kavala kazasýna
gidip burada bulunan Kutup Medresesinde üç sene
ve Nisan 1275’de Hayriye Medresesine nakl ile
müderris Hacý Ahmet Efendi’den H. 1291’de icaz-
et almýþtýr.
Ýcazet aldýktan sonra da müderris Hacý Ahmet
Efendi’den beþ sene kadar Buharî okumuþtur. 
Mayýs 1298 (1882)’de Eðridere kazasý müftülü-
ðüne tayin olunmuþtur. 
Kânunisanî 1327’de Eðridere müftülüðünden harp
dolayýsýyle ayrýlmýþtýr. (Dosya nu: 1871) 

ÞÞAAKKÝÝRR ZZÜÜHHTTÜÜ EEFFEENNDDÝÝ 
Tüccardan Ferhat Efendi’nin oðlu olup 1285
(1869) senesinde Gümülçine livasýnýn Eðridere
kazasýnýn Dedeler köyünde doðmuþtur. Ýlk tahsili-
ni mahalli sibyan mektebinde ve Maden Medres-
esinde dinî ilimlere baþlayýp akabinde Ýstanbul’a
gelmiþtir. Cerrahpaþa’da Gevher Haným Sultan
Medresesine dahil olup Fatih dersiâmlarýndan
Mehmet Raþit Efendi’nin ders halkasýna girmiþtir.
Tahsili þart olan ilimleri itmam ile icazet almýþ ve
imtihanla girdiði Mekteb-i Kuzat’tan da 3. sýnýf
niyabet ehliyetnamesi almýþtýr.
Ýmtihanla ruûs imtihanýný da kazanmýþtýr. Recep

1318 tarihli niyabet ehliyet-
namesi ile niyabete kabul
edilmþ ve Haziran 1318
(1902)’de Vodina kazasý niy-
abetine tayin edilmiþtir.
Haziran 1320’de Vodina’dan
ayrýlmýþ ve sýra ile Kesriye,
Nablus, Bingazi ve Trablus niyabetlerinde
bulunduktan sonra 1 Eylül 1332 (1916) tarihin-
de terfian Musul vilâyeti merkez niyabetine
tayin edildiðinden Trablusþam’dan ayrýlmýþtýr.
(Sicil defteri, c. 3, sh. 32) 

HHAACCII ÞÞEERRÝÝFF SSAABBRRÝÝ EEFFEENNDDÝÝ 
Tüccardan Mü’min Efendi’nin oðlu olup 1283
(1867)’de Gümülçine’nin Eðridere kazasýnýn Çan-
dar köyünde doðmuþtur. Mahalli sibyan mektebini
bitirip 1301 (1885)’de Ýstanbul’a gelmiþ ve
Fatih’te Zincirlikuyu’da bulunan Üçbaþ Medreses-
ine kayt olup dinî ve arabî ilimlerin tahsiline baþ-
lamýþtýr. H. 1319’da icazet almýþ ve bu arada
devam ettiði Dârü’I-Muallimin’den Aðustos
1308’de ehliyetname almýþtýr.
32 yaþýnda Mart 1316’da imtihanla bir adet berat
almýþ ve Bahriye Nezareti 4. sýnýf imamlýðýna
tayin edilmiþtir. Havuz fabrikasýnda sarf ve tarih
muallimliðinde istihdam edilmiþken Haziran
1318’de istifa etmiþ ve Çatalca livasý Ferhatpaþa
Medresesi müderrisliðine tayin edilmiþtir. Balkan
harbi sýrasýnda bu medrese harap bir hale geldiðin-
den sadece halka va’z ve nasihat etmekle hizmete
devam etmiþtir. Bu arada refikasýnýn hastalýðý ve
memleketi bulunan Ýzmit’e yakýn bir hizmet ifasý
vazife talebi üzerine Eylül 1334 (1918) tarihinde
Geyve - Akhisar nahiyesinde tederrüs, va’z ve
nasihat etmek üzere 300 kuruþ maaþla tayin edil-
miþtir. (Dosya nu: 3030)

BBiirr mmaahhddllllee mmeekktteebbii 
((TTaannzziimmaattttaann ssoonnrraa))
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Р Е Ш Е Н И Е № 81
Допълва и изменя Наредба за определяне и администри-
ране на местните такси и цени на услуги на територията
на община Ардино, както следва: 
l Изменя и допълва чл.57, т.13. Издаване на разрешител-
но за отсичане на дървета от:

А) Имот или имоти собственост на физически
или юридически лица с трайно предназначение
на територията - земеделска (с начин на трайно
ползване пасище, пасище мера, ливада, нива,
храсти и др. вид територия/ земя) или урбанизи-
рана, като в основата на дървото се поставя
общинска марка със съответния номер. Марки-
раните бройки дървета се заплащат по определе-
ната цена по чл.65, ал. 2, т.3 от Наредбата.

Б) Имот или имоти собственост на общината с
трайно предназначение на територията - земе-
делска (с начин на трайно ползване пасище,
пасище мера, ливада, нива, храсти и др. вид
територия/земя) или урбанизирана, като в осно-
вата на дървото се поставя общинска марка със
съответния номер. Добитите количества дърве-
сина от тези имоти се заплащат по определените
тарифни такси по чл.65, ал.2, т.5 от Наредбата.
Разрешителното за сеч по тази точка може да се
издаде на физически и юридически лица. След
приключване на сечта и извозването на дървеси-
ната имотите се почистват, чрез събирането на
вършината и отпадъчната дървесина на купчини.
Ако има установени нанесени щети на структу-
рата на общинските и полски пътища следствие
на извозването и транспортирането на дървеси-
ната, същите да бъдат възстановени за сметка на
ползвателя/купувача. 
Забележка: Дървесината, добита за нуждите на
МБАЛ - Ардино, центъра за настаняване от семе-
ен тип на пълнолетни лица с умствена изостана-
лост и дневен център за пълнолетни лица с
увреждания, да се извършва без заплащане на
определените административни и тарифни такси.

l Изменя и допълва чл. 65, ал.2:
т.3. Маркиране на дървета от имоти с трайно предназна-
чение на територията - земеделска (с начин на трайно
ползване пасище, пасище мера, ливада, нива, храсти и др.
вид територия/земя) или урбанизирана - 3 лв.
т.4. Издаване на превозен билет за транспортиране на
дървесина - 2 лв.
т.5. Цени за продажба на дървесина на корен добита
извън горски територии, собственост на община Ардино:

№ Наименование Мярка Цена на 
по дървесината
ред (в лв.)
1. Иглолистен объл 

дървен материал:
А) Едър:
Іа клас на сортимента пл.м3 65
І клас на сортимента пл.м3 60
ІІ клас на сортимента пл.м3 55
Б) Среден:
ІІІ клас на сортимента пл.м3 40
ІV - обли греди и 
V клас на сортимента пл.м3 25
В) Дребен: пл.м3 25

2. Широколистен объл
дървен материал

А) Едър:
Іа клас на сортимента пл.м3 55 40 120
І клас на сортимента пл.м3 50 35 80
ІІ клас на сортимента пл.м3 40 30 60
Б) Среден:
ІІІ клас на сортимента пл.м3 25 25 25
ІV и V клас на 
сортимента пл.м3 25 25 25
В) Дребен: пл.м3 12 12 12

3. Дърва за горене 
и вършина
А) дърва от игло- пл.м3 16
листни дървесни пл.м3 6
видове
Б) дърва от 
широколистни пл.м3 25
меки дървесни пр.м3 8
видове
В) дърва от 
широколистни пл.м3 35
твърди дървесни пр.м3 12
видове
Г) вършина пр.м3 2
Д) пънна дървесина пр.м3 2
Е) технологична
иглолистна пл.м3 16
дървесина

4. Обла строителна
дървесина за занаят- пл.м3 30
чийски цели

Ïðîòîêîë ¹7
Ð Å Ø Å Í È ß

íà Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî, ïðèåòè íà çàñåäàíèå, 
ïðîâåäåíî íà 28 ìàé 2020 ã.

5 лв.

10 лв.

бук,
дъб,
габър 
и дру-
ги
твърди
широ-
колист-
ни

ака-
ция,
липа,
бреза
и меки
широ-
колист-
ни

орех,
явор,
ясен,
бряст 
и гор-
ско
плод-
ни



14 Àðäèíñêè ãëàñ, ÌÀÉ 2020ÏÓÁËÈ×ÍÎÑÒ

îò ñòð. 13

Р Е Ш Е Н И Е № 82
Приема годишния финансов отчет на дружество „Земе-
делски свят” ЕООД - Ардино за периода 2016 - 2019
година.

Р Е Ш Е Н И Е № 83
1. Дава съгласие за продажба на общинско жилище,
представляващо апартамент в жилищен имот в Ардино,
ул. „Бели брези“ 21, вх.А, ет.1, ап.1, на наемателя
Сабри Мурадов Мурадов, настанен в него по админи-
стративен ред.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи на
лицензиран оценител изготвянето на оценка на имоти-
те, след което да издаде заповед за прехвърляне на пра-
вото на собственост и да сключи договора за покупко-
продажба.

Р Е Ш Е Н И Е № 84
I. Открива процедура за провеждане на търг с тайно/явно
наддаване за отдаване под наем на терен, общинска соб-
ственост, както следва: 
1. Терен № 1, находящ се на ул. „Бели брези” в гр. Арди-
но, с площ - 36 кв.м. за поставяне на преместваемо съо-
ръжение - павилион за развиване на търговска дейност за
срок от три години. Първоначална месечна наемна цена:
54.00 лв. без ДДС.
2. Терен № 2, находящ се на ул. „Бели брези” в гр. Арди-
но, с площ - 15 кв.м. за поставяне на преместваемо съо-
ръжение - павилион за развиване на търговска дейност за
срок от три години. Първоначална месечна наемна цена:
22.50 лв. без ДДС.
3. Терен № 3, находящ се на ул. „Бели брези” в гр. Арди-
но, с площ - 15 кв.м. за поставяне на преместваемо съо-
ръжение - павилион за развиване на търговска дейност за
срок три години. Първоначална месечна наемна цена:
22.50 лв. без ДДС.
4. Терен № 5, находящ се на ул. „Бели брези” в гр. Ардино,
с площ - 15 кв.м. за поставяне на преместваемо съоръжение
- павилион за развиване на търговска  за срок  от три годи-
ни. Първоначална месечна наемна цена: 22.50 лв. без ДДС.
5. Терен № 6, находящ се на ул. „Бели брези” в гр. Арди-
но, с площ - 15 кв.м. за поставяне на преместваемо съо-
ръжение - павилион за развиване на търговска дейност за
срок от три години. Първоначална месечна наемна цена:
22.50 лв. без ДДС.
II. Упълномощава кмета на общината да сключи догово-
рите за наем със спечелилите търга.

Р Е Ш Е Н И Е № 85
I. Открива процедура за провеждане на търг с явно над-
даване за отдаване под наем на части от имот публична
общинска собственост, както следва:  
1. Общинско нежилищно помещение, с площ 20 кв.м., нахо-
дящо се в сградата на народно читалище „Лъч” -  с. Горно
Прахово, за срок от пет години. Първоначална месечна
наемна цена: 30.00 лв. без ДДС.
II. Упълномощава кмета на общината да сключи догово-
ра за наем със спечелилия търга.

Р Е Ш Е Н И Е № 86
I. Открива процедура за провеждане на търг с явно над-
даване за отдаване под наем на част от имот, частна
общинска собственост, както следва:  
1. Общинско нежилищно помещение - търговски обект
№ 7, находящ се на втори етаж в сградата на  Общинска
автогара - Ардино, с обща площ - 129.10 кв.м. Месечна
наемна цена: 426.03 лв. без ДДС.
II. Упълномощава кмета на общината да сключи догово-
ра за наем със спечелилия търга.

Р Е Ш Е Н И Е № 87
І. Дава съгласие за удължаване срока на договор за наем
на общинско нежилищно помещение за срок от една
година, на наемател, както следва: 
1. Договор № 10/01.06.2017 г. за наем на общинско нежи-
лищно помещение - търговски обект № 5, находящ се на
първи етаж в сградата на Общинска автогара - Ардино, с
площ 29.20 кв.м. Месечна наемна цена: 116.78 лв. с ДДС,
считано от 01.06.2020 до 31.05.2021 г.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи анекси
към договора за наем.

Р Е Ш Е Н И Е № 88
Приема мерки за закрила на даровити деца.

Р Е Ш Е Н И Е № 89
Утвърждава:
l структурата на училищата, детските заведения и ЦПЛР-
ОДК в общината за учебната 2020/2021 година. 
l разписанието на специализираните ученически автобу-
сни линии на територията на община Ардино за учебна-
та 2020/2021 година. 

Сезгин БАЙРАМ 
Председател 

С пълните текстове на решенията можете да се 
запознаете в сайта на Община Ардино - www.ardino.bg 

МЪДРОСТ и ДИСЦИПЛИНА
l Мийте често ръцете си с разтвор на най-мал-
ко 60% алкохолна основа или с вода и сапун.
l Покривайте устата си с кърпа или в сгъвката
на лакътя, когато кашляте и кихате.
l Не докосвайте очите, носа и устата си.
l Не споделяйте личните си вещи.

Кои повърхности се нуждаят 
от най-честа дезинфекция
Без значение колко често чистим дома си, бак-
териите се концентрират на места, които тряб-
ва да помним, че е необходимо да бъдат дезин-
фекцирани.

Важно е да знаем към кои предмети да насо-
чим по-голямо внимание. Това ще ни спести
време и енергия, като едновременно постигнем
ефективен резултат.
ll Дръжките на вратите са едно от местата,
които често пренебрегваме, когато чистим.
Именно те са предметът, който докосваме
десетки пъти на ден - когато излизаме и се при-
бираме. Затова е важно да почистваме дръжки-
те веднъж на няколко дни.
l Изненадващо в кухнята най-мръсна е кафе-
варката.
На всеки шест месеца трябва да почистваме

електроуредите си от котлен камък, включи-
телно кафе-машината, като използваме оцет и
обилно изплакване.
l Други скрити микроби остават по купичка-
та за храна на домашния ви любимец.
l В банята е хубаво да насочим вниманието си
към тоалетната чиния и казанчето.
l Що се отнася до четката за зъби, добре е да
се сменя през месец, най-много през три.
l В хола е хубаво да почистваме дистанцион-
ното и ключа на лампата.
Различни проучвания са доказали, че дистан-
ционните и клавиатурите на компютрите са по-
мръсни и от тоалетна чиния.
Този факт не трябва да ни притеснява, а само
да напомня къде да насочим вниманието си,
когато почистваме дома.
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Ìþçåéåí ÞÑÓÔÎÂÀ, ðúêîâîäèòåë íà øêîëà ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî:

В ардинския център за подпомагане на личностното разви-
тие (ЦПЛР) всяко дете може да намери място, където да раз-
вие своето хоби и да формира умения, оставащи за цял
живот. Школата по изобразително изкуство към ЦПЛР се
посещава от деца на възраст от 6 до 18 години. Чрез разно-
образни форми на работа развиват творчеко мислене, фанта-

зия и сръчност. 
Усвояват се различни видове изобразителни и приложни
техники. Най-добрите творби участват в общински, регио-
нални и национални конкурси. Много от възпитаниците на
школата по изобразително изкуство са носители на медали,
статуетки, дипломи и грамоти от национални конкурси,
които са част от националния календар за изяви по интере-
си на МОН. По време на пандемията малките художници на
ЦПЛР продължиха да рисуват от разстояние - онлайн. Тех-
ните рисунки бяха подредени във виртуална изложба, а една
част от тях ще участват в областния конкурс за детска
рисунка „Родопски багри“. Това са рисунките на:

Ðèñ. Àéëèí ÎÑÌÀÍ

Ðèñ. Ñàíèå ÀËÈ Ðèñ. Ñèíåì ×ÀÓØÅÂÀ

Ðèñ. Áóð÷èí ÊÀÑÀÁ Ðèñ. Âèëèÿíà ÑÈÌÎÂÀ Ðèñ. Åáðó ÄÅËÈÞÑÅÈÍÐèñ. Äèëÿðà ÐÅÄÆÅÁÎÂÀ

Ðèñ. Áóêåò ÊÀÑÀÁ

Ñååø ìèñúë - æúíåø äåéñòâèå; ñååø äåéñòâèå - æúíåø íàâèê; 
ñååø íàâèê - æúíåø õàðàêòåð; ñååø õàðàêòåð - æúíåø ñúäáà. 

Óèëÿì Òåêåðè

ÄÅÖÀÒÀ ÐÀÇÂÈÂÀÒ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎ ÌÈÑËÅÍÅ,
ÔÀÍÒÀÇÈß È ÑÐÚ×ÍÎÑÒ 

Айлин Осман - 12 г., Букет Касаб - 15 г., 
Бурчин Касаб - 11 г.,  Вилияна Симова - 13 г., 
Диляра 
Реджебова - 13 г., 
Ебру 
Делиюсеин - 10 г.,
Сание Али - 17 г., 
Севги 
Карахасан - 16 г.
и Синем 
Чаушева - 13 г. Ðèñ. Ñåâãè ÊÀÐÀÕÀÑÀÍ
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Îòã. ðåäàêòîð: 
Ñàôôåò ÅÐÅÍ 
Ðåïîðòåð: 
Ãþíåð ØÞÊÐÈ 
Ðåäàêöèîíåí ñúâåò

Êîîðäèíàòè çà âðúçêà ñ ðåäàêöèÿòà:
6750 Àðäèíî, óë. �Áåëè áðåçè� ¹ 29 ll e-mail: ardino@abv.bgÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÑÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

�Àðäèíñêè ãëàñ� å ìåñå÷íî äâóåçè÷íî èçäàíèå 
íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ è Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî

ÁÁÎÎÐÐ××ÚÚÒÒ
ÐÀÇÊÀÇ

Ч овекът бавно изкачи
баира и спря пред вила-
та, където почиваше

семейство Момчеви. Беше око-
ло седемдесетгодишен, здрав
и приветлив старец. 
- Добър ден - поздрави той. -
Търся синът на Кольо Момчев,
Горчо.
Наизлезлите в двора се спогле-
даха с недоумение и малко
тревога.
- Аз съм човекът, когото търси-
те - излезе напред и подаде
ръка Горчо Момчев. - Заповя-
дайте и кажете какъв зор ви
носи в тая жега?
- Казвам се Росен Чолаков. Не
съм тукашен, от Маданския
район съм... Имам да ви давам
десет лева, та затова съм
дошъл. Ама минах по старата
пътека през Студенец и се
поуморих.
Поднесоха му стол, но той
махна с ръка и се отпусна на
тревата, като опря гръб с
младо черешово дръвче. Ду-
мите му още повече засилиха
недоумението: „Как е възмож-
но? Съвсем непознат, а имал
да им дава... И то за някакви
десет лева вървял половин
ден пеш в юлската жега!“.
Момчеви се скупчиха около
загадъчния си гост, а той
отново заговори:
- Това е отколешна и малко
дълга историйка... Борчлия
съм не на тебе, Горчо, а на
баща ти. Но той отдавна се
помина, затова ще се издължа
на тебе, като негов най-голям
син. Ех, бая години ми тежат
тези пари, но сега ще ми
олекне!
Недоумението на слушащите
го премина в остро любопит-
ство. 
- Та да ви разправям - продъл-
жи човекът - това беше през

- Добре си ни дошъл, дядо, да
си жив и здрав като си напра-
вил тази градина, но парите си
ги прибери - обади се и жената
на Горчо.
На ведрото старческо лице
легна сянка. 
- Слушайте бе, добри хора -
заговори отново той. - Много
съм живял, много съм видял и
патил, но до ден днешен един
лев чужди пари не съм изял.
Очувах и задомих четирима
сина, къщи им изградих само
с ей тия две ръце. И ще ви
кажа: няма нищо по-хубаво и
сладко от припечеленото с
честен труд. Драго ми е, че и
децата, и внуците ми се нау-
чиха да работят като мене...
Че то когато човек работи и
хлябът му е хляб, и сънят му е
сън. Хайде сега, вземете си
парите, пък аз да си отпочина,
че да си вървя.
Смълчани, всички гледаха в
устата гостенина, когато Гор-
чо изведнъж скочи и почти
извика: „Сетих се, сетих се!
Станке, нали помниш какво
ни каза татко онова лято,
когато черешите за пръв път
бяха родили - берете и яжте,
деца, и с добро споминайте
човека дето ни направи тази
градина и посади тези чере-
ши, заради тях му дадох десет
лева горница, та да са хаир-
лия и берекетлия...“ 
- Помня, как да не помня! -
отвърна Станка. Тъй каза.
- Че то, какво излиза? Пък, кой
знае, може и така да е... Нали
ви казвам - харен и справедлив
човек беше баща ви! - говоре-
ше на пресекулки старият чо-
век, като сгъваше и разгъваше
с две ръце банкнотата и не зна-
еше какво да направи с нея.

(Ардино, 1981) 
Георги ДАМЯНОВ

тридесетата година. С бай Ко-
льо, лека му пръст, тертиплия
човек беше, се спазарихме да му
направя един декар градина. Ей
тука, на, пущинак беше. Почис-
тих го, разкопах и подравних го,
та че накрая посадих и три чере-
шови фиданки. В баира ги най-
дох. Може да се прихванат, си
рекох, и все някой едно „сполай“
на тоя дето ги е посадил ще
каже... Баща ти ми плати, както
се бяхме разбрали. Добре, но
като си отидох у дома и пребро-
их парите - с десет лева повече
излизат. Бре, думам си, сгрешил
е човекът. Подхванах си работа-
та, ама все за тия десет лева си
миля. Така - така, па един ден се
грабнах и дойдох да си върна
парите, ала баща ви беше зами-
нал към Пловдивско, нали беше
майстор-дюлгерин. Сетне и мене
ме найдоха грижи. А когато дой-
дох след време повторно, научих
че бай Кольо се поминал, а пък
вие сте се пръснали по градища-
та... Пък тоя борч си ми тежи.
Годинките се трупат, станах на
седемдесет и пет и все си мисля
как ще затворя очи, като знам, че
съм борчлия? Хеле това лято
реших: както мога и не мога да
ви намеря, и да си върна парите.
Ходих, питах и най-сетне нау-
чих, че по Петров ден ще дойде-
те на курорт в село. И като видях
още отдолу хора около къщата,
олекна ми... Ето, вземете!
Човекът извади и подаде нова
десетолевка. В двора настъпи
минута мълчание. Пръв се оба-
ди Горчо: 
- Не мога да ги взема. Та това е
стара и прастара работа, пък и на
мене нищо нямаш да ми даваш. 
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Билката Tribulus terrestris, известна 
сред народа с имената бабини зъби, 
трибузан, демирбозан, кочи глави, чюн- 
ка, твърде често е считана за опасен 
плевел. Расте в много региони в света, 
изнася се предимно от Китай и Индия. 
Расте и в България и от години се из-
нася.

Поради географското разположение, 
уникалния климат и релефа на почвата, 
българската билка съдържа значител-
но по-големи количества от стероидни 
фитосапонини, които са сред най-лесно 
разградимите в сравнение с от остана-
лите познати видове. Екстрактът от нея 
лекува хипертония като снижава нива-
та на холестерола в кръвта, има сил-

но антибактериално действие, помага 
при шипове, дископатии, коксартроза, 
гонартроза, мастопатии, безплодие и 
менструални болки при жените, аде-
ном на простата при мъжете, акутни 
рани,  подпомага натрупването на мус-
кулна маса и способства за увеличава-
не на силата. 

Гърците са я използвали като диу-
ретик и за подобряване на общото са-
мочувствие, китайците - срещу черно-
дробни, бъбречни и сърдечно-съдови 
заболявания. 

Въпреки че и у нас някои знахари са 
я използвали отдавна, тя става широ-
ко известна едва след проведените из-
следвания от народния лечител Борис 
Николов заедно с екипи от водещи ле-
кари от ИСУЛ и ВМА. 

Народният лечител Борис Николов е 
роден на 6 август 1922 г. в гр. Петрич. 
Майка му е от град Радовиш, Маке-
дония. Завършила е Педагогическия 
институт в Скопие и след това е била 
назначена за учителка в село Влади-
мирово, Беровско (Македония). Там се 
запознава с баща му Димитър Николов, 
който е завършил Духовната семина- 
рия в Скопие и след известно време два-

Дивлевица и 
тя препоръчва 
лечение с отва-
ра от билката 
бабини зъби, 
което се оказва 
изключително 

ефикасно. През следващата година, 
вследствие на прекарана остра дизен-
терия, за 15 дни Борис отслабва с 14 кг 
и получава силно възпаление на всич-
ки стави на краката. За една година е 
почти напълно обездвижен и прекъсва 
обучението си. Много бавно започва 
възстановителен процес и с помощта 
на специален бастун продължава да 
ходи на училище. Завършва гимназия 
през 1942 г., а след това и специален  
педагогически тримесечен курс в с. 
Якоруда (Разложко), организиран от 
Министерството на образованието за 
спешна подготовка на учители. Като 
учител Борис работи 4 години. Канди-
датства и е приет в Агрономическия 
факултет в София, завършва го за три 
години и половина и е разпределен от-
начало като стажант, а после става и 
директор на овощния разсадник в гр. 
Радомир. След няколко години Борис 
Николов е назначен на работа в София 
в Министерството на народната прос- 
вета, където работи до пенсионирането 
си на 1 януари 1983 г. 

През 1963 г., при бране на череши, 
Борис Николов стъпва на клон, който 
се чупи, пада от дървото и натъртва це-

мата сключват брак. След като в края  
на Първата световна война Македония  
остава в рамките на Югославия, младо-
то семейство, вече с две деца, минава  
нелегално границата и се заселва в  
Петрич. През 1927 г. майката е назна-
чена на постоянно учителско място в 
с. Игралище, където Борис завършва 
основното си образование. 

През 1938 г. юношата се разболява 
много тежко от хемороиди. Баща му 

се консултира 
с македонска-
та народна ле-
чителка баба 

лия си гръб. С течение на времето гър-
бът му започва да се схваща и получава 
болки по целия гръбначен стълб. През 
1975 г., само на 53 години, вече страда 
от исхемична болест на сърцето (ИБС), 
подуване на коленните и глезенните 
стави, изморява се много бързо при  
изкачване на стълби (трябвало е да си 
почива на всеки 10-15 стъпала), започ-
ва много бързо да забравя (не можел да 
си спомня имена и дати) - налице били 
явните признаци на Алцхаймер. Чувст-
вал, че му остават не повече от година- 
две живот. Тогава си спомнил как се из-
лекувал като ученик и започнал да пие 

чай от бабини зъби. Получил обилно 
уриниране. Скоро болките, които имал 
в сърдечната област, отзвучали, сърце-
то му започнало да пулсира ритмично 
и плавно. Отоците в коленните стави 
и глезените изчезнали. Тогава решава, 
че трябва да направи всичко възможно 
тази хранителна добавка да се ползва 
от колкото се може повече страдащи 
хора. Започва да чете усилено специа- 
лизирана медицинска литература, осо- 
бено тази, разглеждаща процесите на 
обмяната.

За да помага на близки, Николов оби-
каля билковите магазини, за да купи 
билката бабини зъби, но се оказва, 
че никой аптекар не е и чувал за нея. 
Случайно, при разглеждане на учеб-
но-опитното стопанство на селскосто-
панския техникум в Сандански, той от- 
крива цяла плантация от тази билка. 
Оттогава започва да приготвя извле-
ци от нея в комбинация с други билки 
и да лекува с тях. Негов стар приятел, 
пенсиониран полковник, се включва в 
благородното дело и се заема със снаб-
дяването с необходимите билки. На 6 
януари 1988 г. Борис Николов подава 
молба до Института за изобретения и 
рационализации за патентоване на съз-
даденото от него на основата на баби-
ни зъби лекарство Боралин 1 (Б1), как- 
то и да бъдат проведени нужните за 
това клинични изпитания. Такива се 
провеждат в ИСУЛ и в Авиационно- 

На стр. II

Бабини зъби
убиецът на холестериновите плаки
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Всеки ред, всяка колона и всеки от малките квадрати трябва да 
съдържат всички цифри от 1 до 9. Условието е всяка от цифрите 
да се съдържа само един път в даден ред, колона или квадрат.

СУДОКУ ВИЦОВЕ
В Тибет най-застрашени от COVID- 

19 са хората между 130 и 190 години.
***

Ако вместо за вирус ни тестваха за 
простотия, тогава щяха да видят какво 
е пандемия!

***
- Скъпа, искам да сме заедно дожи-

вотно!
- До кое животно?

***
Не искам да се хваля, но имам стра-

хотна извънземна сила. Превръщам 
банкнотите... в касови бележки.

***
От два дни не дебелея, явно съм стиг-

нал пика...

медицинския институт към ВМА. Ре-
зултатите доказват с абсолютна катего-
ричност ефикасността и безопасността 
неговото лекарство. Установено е уни-
калното свойство на Б1 да разгражда хо-
лестериновите плаки, както и да повли-
ява на широк кръг болести, в основата 
на които стои проблем с оросяването 
или хронична инфекция. Всичко това е 
отразено в множество медицински про-
токоли, подписани от комисии от лекари 
от най-висок ранг. Решено е препаратът 
да се внедри в практиката, като дори е 
поставен срок за узаконяването му от 
Комисията за лекарствените средства 
към Здравното министерство. Но това 
така и не се случва - вероятно поради 
липса на средства или на желание.

Виждайки, че лекарството не се вне-
дрява, Борис Николов подава молба и 
получава от тогавашното МНЗ разре-
шително №7 от 22 януари 1993 г. за 
практикуване като народен лечител. 
Постепенно усъвършенства екстракта 
и разработва технология за оптимал-
но извличане на целебните съставки. 
Експериментира с различни водни из-
влеци, като подсилва действието на 
бабините зъби с други билки. Така се 
утвърждават хранителните добавки от 
серията „Боралин” - Б1, Б3, Б4 (80% ба-
бини зъби и 20% жълт кантарион), Б5 
(80% бабини зъби, 10% глог и 10%  ма-
гарешки бодил), Б8 (80% бабини зъби 
и 20% глухарче). Николов започва да 
приема пациентите си в кабинета в 
своето жилище. Прави картотека за 
лекуваните и проследява състоянието 
им в резултат на лечението. Помага 
му внукът му Юлиян, заедно с когото 
регистрира фондацията с идеална цел 
„Боралин - живот за всеки“, чрез която 
да се разпространяват указания за при-
лагането на лечението с капковите пре-
парати от серията Боралин.

Тъй като от определен момент натам 
народният лечител вече не е в състоя-
ние да приема всички нуждаещи се, 
той публикува рецептата за приготвяне 
на отварата вкъщи. 

Ето и самата рецепта:
1. В съд с 1 литър студена вода сипете  

5 супени лъжици изсушена и ситно на-
рязана билка бабини зъби, купена от 
билкова аптека.

2. Варете билката 1 час в покрит съд, 
на тих огън (леко да къкри).

3. След като изстине, оставете отва-
рата да престои едно денонощие в хла-
дилник, след това я прецедете двукрат-
но през филтърна хартия (продава се 
в магазините за кафе) или през кърпа 
от сатен. 

Внимавайте в отварата да не по-
паднат трънчета! Те могат да бъдат 
много опасни, ако попаднат в меките 
тъкани на хранопровода, стомаха и 
т.н., тъй като шипчетата от плодовете 
на билката могат да спукат дори авто-
мобилна гума.

4. Долейте получения концентриран 
чай с вода до 1 литър. Извлекът не е ус-
тойчив, особено в топло време, затова е 
много важно да се съхранява в хладил-
ник. Може да стабилизирате и овкуси-
те напитката с лимонена киселина в 
количество на върха на чаена лъжич- 
ка - около 1 грам за литър. 

5. Приемайте по следната схема: сут- 
рин, обед и вечер, след хранене (при бо- 
лен стомах - 15 мин. преди хранене):

- 1-ви ден - по 3 супени лъжици три 
пъти на ден или общо 90 мл;

- 2-ри ден - по 4 супени лъжици три 
пъти на ден или общо 120 мл;

- от третия ден до края - по 5 супе- 
ни лъжици три пъти на ден или общо 
150 мл. 

6. След привършване на количество-
то направете 10 дни почивка и след 

това повторете по същата схема.
7. Този цикъл може да се изпълни по-

следователно до 4 пъти.
8. Добре е през всеки пет-шест месе-

ца да се приема по една доза.
Ако на някого не му е много вкусно, 

може да подслажда с малко мед - това 
не пречи на лечебните свойства на от-
варата.

През дните на прием на напитката не 
бива да се употребява алкохол, тъй като 
той намалява действието на активните 
вещества - фуростаноловите сапонини. 

Лечението с тази билка не бива да се 
прави по време на бременност и кърме-
не. Внимание: билката е много силна и 
дозата трябва да се спазва стриктно!

Билката се бере през първата поло-
вина на септември, когато плодовете 
й са добре узрели (бере се заедно с ко-
рена). През юли и август тя все още 
е отровна. 

Към описаната тук отвара могат 
да се добавят допълнително и други  
отвари, като например: за болно сър-
це - в 400 мл вода се варят 20 мин. по 
две супени лъжици магарешки трън и 
глог; за болен стомах - в  400 мл вода 
се варят 20 мин. две супени лъжици 
жълт кантарион. След изстиване и 
прецеждане се прибавят по 200 мл от 
тези отвари към основната от бабини 
зъби и тогава вместо 3, се приемат  
съответно по 4 супени лъжици, вместо 
4 - по 5, и вместо 5 - по 6. При деца  
и възрастни под 40 кг дозата се нама-
лява наполовина.

Народният лечител Борис Николов си 
отива от този свят в идеално здраве и 
работоспособност на 19 юли 2009 г. на 
87-годишна възраст в резултат от би- 
това злополука - подхлъзнал се и пад-
нал в банята. Благодарим му за проявя-
ваните през целия му живот граждан-
ска съвест, хуманизъм и морал!
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Кîãà òî  сòàне думà  çà сâúð çà
нè òе  с ëеò нèÿ  ïеðèîд çдðà âî
сëîâ нè îïàс нî сòè  çà ÷îâеø êèÿ 

îðãà нèçúм, âед нà ãà  се сеùà ме  çà сëúн
÷е âè òе èçãà ðÿ нèÿ  è ëеò нè òе ãðè ïî
âе.  Îсâен  òÿõ сúùе сòâу âàò  îáà÷е 
 è òèïè÷ нè  çà ëеò нèÿ  ïеðèîд áîëе с 
òè. Åсòе сòâе нî, êîãà òî ãîâî ðèм  çà 
 ëеòнè áîëе сòè,  èмàме ïðед âèд  òеçè, 
 êîèòî  се ïîÿâÿ âàò  â нàøà òà ãеî ãðàô
сêà øèðè нà. Áîëе сòè òе,  êîèòî  сà ïðè 
 сú ùè  çà òðî ïè öè òе,  сà ïîсòîÿн нî 
деé сòâà ùè  â сúîò âеò нè òе ãеîãðàô
сêè øèðè нè  è  се нàðè ÷àò òðî ïè ÷е с 
êè.  Òÿõ  нÿмà  дà çàсÿ ãà ме  òуê.

Ëÿòî òî  е ïеðèî дúò  нà ðàç ïðî сòðà
не нèе  нà ðàç ëè÷ нè ÷ðåâ íè èíôåê öèè: 
сàë мî не ëî çà, дèçен òе ðèÿ  è ðàç ëè÷ нè 
âèдî âе âèðу сè. Áàê òе ðè è òе  è âèðу
сè òе  се ðàç мнî æà âàò  мнîãî ïîàê
òèâ нî  ïî  âðеме  нà ãîðе ùè нè òе.  Òе  се  
õðà нÿò сúс сúùà òà  õðàнà,  êîÿòî уïî 
 òðе áÿ âàò è õîðà òà: ãëàâ нî  с áеë 
 òú ÷нè ïðî дуê òè  êàòî  месî,  ðèáà, 
 ÿéöà, êàø êà âàë  è  дð. Çàòî âà  òîçè 
 âèд  õðàнè  не  áèâà  дà  се дúð æàò  èçâúн  
õëà дèë нè êà  è  àêî èçдà âàò сúмнè òеë 
нà мèðèç мà, òðÿá âà  дà  се èçõâúð ëÿò. 

Âîäà òà  ïî  âðеме  нà ãîðе ùè нè òе 
 се ïðеâ ðú ùà  â  сðедà  çà ðàç мнî æà âà
не  нà мèêðî áè òе  è çàòî âà  е  дîáðе  дà 
 се сúõðà нÿ âà  â  мàëêè áуòèë êè  (äàæå  â 
õëà äèë íè êà).  Òîâà,  êîеòî  е ãîò âе нî 
 â÷еðà,  е  дîáðе  дà ïðе мè не  ïðеç дîïúë
нè òеë нà òîïëèн нà îáðà áîò êà  дà се 
ïðе âà ðè  èëè  çàãðее дîсòàòú ÷нî  сèëнî. 
Æеëà òеë нî  е  дà  се èçáÿ ãâàò сàн дâè ÷è, 
 êîèòî  се ïðî дà âàò  â уëè÷ нè òе ïàâè
ëèîн ÷е òà, çàùî òî  òàм  â ïîâе ÷е òî  
сëу ÷àè  нÿмà õëà дèë нè öè. Îáúð не òе сïе 
 öèàë нî âнè мà нèе  нà деöà òà, êîãà òî 
 ÿдàò сëà дî ëед  îò ãîëе мè  êуòèè   òîé 
 не  áèâà  дà  се îсòà âÿ  èçâúн õëà дèë нè êà, 
çàùî òî сúдúð æà  ÿé÷ен æúë òúê.

Îñíîâ íî ïðà âè ëî  çà ëè÷ íà òà õèãè
å íà  å  äà  ñå èçìè âàò  äîáðå ðúöå òå. 
Èçмè âà не òî òðÿá âà  дà  се èçâúðø âà  не 
 сàмî  сëед ïîсе ùе нèе  нà òîàë еò нà òà, 
 à çàдúë æè òеë нî  сëед  êàòî  сме  áèëè 
 нàâúн  è  сме  èмàëè êîн òàêò  с îáùе с 
òâе нè ïðе âîç нè сðед сòâà, у÷ðеæ де
нèÿ, мàãà çè нè, ïàðè÷ нè áàнê нî òè  èëè 
мîне òè. Ðúöе òе òðÿá âà  дà  се  мèÿò 
çàдúë æè òеë нî  сëед áîðà âе не  с  ïàðè. 
 Çнàем,  ÷е “ïàðè òе  не мèðè øàò”  è  â 
уме ðе нî êîëè ÷е сòâî  нîсÿò ïðè ÿò нè 
мîмен òè  нà õîðà òà,  нî  òе  сúùî  òàêà 
 сà èçòî÷ нè öè  нà ðàç ëè÷ нè çàðàç нè áî 
ëе сòè,  êàêòî  è  нà мèêðî ïà ðà çè òè  îò 
 ðîдà  нà õеë мèн òè (ãëè сòè).

Íåîáõî äè ìî  å  äà  ñå èçìè âàò  ìíîãî 
ñòà ðà òåë íî ïëî äî âå òå  è çåëåí ÷ó öè
òå,  êîèòî êîí ñóìè ðà ìå. Çàдúë æè
òеë нî  е öèòðу сè òе  дà  áúдàò  не  сàмî 

èçмè âà нè,  нî  è èçòúð êâà нè  с  ãúáà  è 
ïðе ïà ðàò  çà  мèене  нà êуõ нен сêè сúдî
âе, çàùî òî  нîсÿò  þæнè áàê òе ðèè.

 Ïðåç ëÿòî òî ÷îâåø êî òî  òÿëî  å 
íàéîò êðè òî,  êîåòî îòâà ðÿ íåãî âè  
òå “âðàòè”  çà ìèêðî áè  è âèðó ñè, 
çàùî òî  се çàсèë âà êîн òàê òúò  с õî 
ðà òà  è îêîë нà òà  сðедà. Èмен нî  ïðеç 
ëÿòî òî  се уâе ëè ÷à âà àêòèâ нîсò òà  è 
 нà êîæ íè òå çàáî ëÿ âà íèÿ.  Îсâен âсе
èç âесò нèÿ  è îïà сен  çà æèâî òà êúð ëеæ 
сúùе сòâу âà  è  òàêà нàðе ÷е нèÿò сúð
áе æен êúð ëеæ.  Òîé  се ïðе дà âà  ÷ðеç 
ïðед ме òè òе  çà  ëè÷нî ïîë çâà не,  êàòî 
 êúðïè,  дðеõè  è сïàë нî  áеëüî. Íеãî
âè òе ïðî ÿâè  сà ïúï ÷è öè  â îáëàсò òà 
 нà дëà нè òе, êîðе мà, ëàê òè òе, áедðà
òà, ãúð дè òе  è èнòèм нè òе  ÷àсòè  нà 
òÿëî òî.  Ïðè ïîëе êà  ôîðмà áîëесò
òà  мîæе  дà  се ïðèе ме  çà нÿêàê úâ  âèд 
àëеð ãèÿ.  Òîçè êúð ëеæ  æèâее  ïðè сòàé
нà òем ïе ðà òу ðà 23  днè, дîêà òî  не  се 
ïðеõ âúð ëè  âúðõу ÷îâеø êî  òÿëî. Óнè
ùî æà âà не òî  нà êúð ëе æà  сòàâà  ÷ðеç 
ïðе âà ðÿ âà не  нà дðе õè òе  è сïàë нî òî 
 áеëüî  è неêîë êî êðàò нî деçèн ôеê öè
ðà не   нà ïîме ùе нèÿ òà  с “áен çèë áен
çîàò”,  êуïен  â àïòе êà òà. Çàðà çе нè òе 
 õîðà òðÿá âà  дà  се îáúð нàò  êúм деð
мà òî ëîã.

 Ïðè îáùó âà íå  ñ ïðè ðîä íè  ìåñòà, 
 êîèòî  се ïîсе ùà âàò  îò  õîðà  è æè 
âîò нè ( íàïð. îáùå ñòâå íè ïàð êî âå  è 
ïëà æî âå),  мîãàò  дà  áúдàò ïðè дî áè òè 
ðàç ëè÷ нè âèдî âе  ëèøåè, çàòî âà  се ïðе
ïî ðú÷ âà  çà ëÿãà не  âúðõу ïîëÿ нà òà  èëè 
 нà  ïëàæà  дà  се èçïîë çâàò  ëè÷нè  êúðïè 
 è ïîсòеë êè (çàäúë æè òåë íî  å äåöà òà 
 äà  èìàò îòäåë íè òàêè âà!).

 Ïðеç ëÿòî òî  се сúçдà âàò усëî âèÿ 
 çà ãúáè÷ íè çàðà çè  íà êðà êà òà.  Êúм 
 òÿõ  сà ïðе дðàç ïî ëî æе нè  â ïîãî ëÿ мà 
сòе ïен  õîðà  с ïîнè æен èму нè òеò, 
нàïðè меð сòðà дà ùè  îò çàõà ðен дèà
áеò  èëè ïðèе мà ùè àнòè áèî òè öè.

Ïðîдúë æè òеë нèÿò ïðе сòîé  нà сëúн
öе  сúùî çàнè æà âà èму нè òе òà.

Летните болести
Ìèêî çè òе  нà êðà êà òà  è ðúöе òе  сà 

áëà ãî ïðè ÿò нà  сðедà  çà дîïúë нè òеë нè 
àëеð ãè÷ нè è  êîæнè çàáî ëÿ âà нèÿ.

 Çà èçáÿ ãâà не  нà çàðà çÿ âà не  с èçáðî
е нè òе ïîãî ðе èнôеê öèè  е  дîáðе  дà  не 
õîдè òе  áîсè  â  îáùè сúáëе êàë нè  è дуø
êà áè нè, êàêòî  è  дà  не ïðе îò сòúï âà òе 
 нà  дðуãè  õîðà ëè÷ нè òе  сè  êúðïè  è ïëàæ
нè îáуâ êè.  Ñ деöà òà  е неîáõî дè мî  дà  се 
ïðî âе де èнсòðуê òàæ  дà  не èçïîë çâàò 
 ÷уæдè ïëàæ нè ïðед ме òè,  êàêòî  è  дà  не 
 дàâàò  çà  ÷уæдî ïîë çâà не сâîè òе.

Âèñî êè òå  ëåòíè òåì ïå ðà òó ðè 
êðèÿò îïàс нî сòè  è  çà âúçðàсò нè òе, 
 è  çà деöà òà.

Ïðå ïî ðú÷ âà  ñå íîñå íå òî  íà ñâî  
áîä íè  äðåõè  è  ëåòíè  øàïêè. Тðÿá
âà  äà  ñå ñïàç âà ñòðî ãî  è ïèòåé
íèÿò  ðåæèì. Óïî òðå áÿ âà íîòî êî 
ëè ÷å ñòâî âîäà ñëåäâà  äà  ñå ïîâè
øè  ñ 1  ëèòúð ñïðÿ ìî íîð ìàë íè òå 
1,5  2  ëèòðà  íà  äåí.  

Íе  áèâà  дà  се èçëè çà  нà îòêðè
òî сëúн öе  â ÷àсî âе òе  меæду 11:00 
 è 15:00  ÷. Õîðà òà  сúс сúð де÷ нè  è 
 дðуãè õðî нè÷ нè çàáî ëÿ âà нèÿ  е ïðе ïî
ðú ÷è òеë нî  дà ïîë çâàò õëàд нè дуøî
âе  èëè  дà сúçдà âàò  ëеêî дâè æе нèе   
нà âúçду õà  â ïîме ùе нèÿ òà.

 Ïðè  ïîÿâà  íà ñèì ïòî ìè  íà òîïëè
íåí  óäàð (ïîâè øà âà íå  íà  ïóëñà, ãî- 
ðå ùà  ñóõà  êîæà  è  ñèëíî ãëà âî áî-
ëèå)  äà  ñå îêàç âà  ïúðâà  ïîìîù 
 ÷ðåç ïîäà âà íå  íà òå÷ íî ñòè (ãëàâ-
íî  ÷èñòà  âîäà,  êàêòî  è  íà  âîäà  ñ  
1 ëúæè öà  ìåä)  èëè  ÷ðåç  îáâè âà íå   
ñ õëàä íè  ìîêðè  êúðïè  è ïðî âå òðÿ
âà íå  íà ïîìå ùå íèå òî. 

 Â нàéãî ðе ùè òе  днè  е  дîáðе  дà  се 
ïîòúð сè ïëà нè нà òà  è сÿн êà òà  нà ïàð
êî âе òе. Ïðе ïî ðú÷ âà  се  дà  се çàïàç âà 
дуøе âнî сïî êîé сòâèе  çà ïðе дîò âðà
òÿ âà не  нà сúð де÷ нè  удàðè.
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