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МОМЧЕТО
ОТ ТРЕТАК И
МАРШАЛСКИЯТ
ЖЕЗЪЛ
Т
Разговор с Ресми Мурад,
кмет на община Ардино

ретак, малка махаличка, сгушена нейде из ситните гънки
на планината в средното
поречие на игривата река Арда, там
е израснал Ресми Мурад. Там, край
бреговете на кротката, но и често
поройна река, сред сините вирове,
гъмжащи от риба, сред мъдрите
костенурки, дивите кози и прекрасното цвете Силивряк, цветето на
Орфей. Сред тютюнищата, зъберите
и скалните орли, които тежко са се
виели във висините над Родопа
планина. От там са детските спомени на днешния кмет на община
Ардино, местният държавник, който
от малката планинска махаличка
тръгва с големите мечти в политиката, местното управление и
обществената деятелност.

- Ако човек няма големи мечти,
той няма и шанс да порасне
голям! Категорично вярвам в
онази мисъл, съгласно която всеки
е толкова голям, колкото са големи и мечтите му! - казва държавникът Мурад и така започва разговорът ни в ранното юлско утро.

- Правим ли разлика между
мечта и химера?
- Разбира се, но и без химери не
можем. Химерите подхранват въображението ни, а мечтите, ако са в
сферата на реално достижимото са
двигателят, който осмисля ежедневието ни. Ако не мечтаем, ако не фантазираме, за какво тогава живеем!?
Грубият, реалният живот получава
някаква окраска, някакъв цвят,
някакъв аромат.
на стр. 2
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от стр. 1
И тогава ни се ще да свършим нещо,
да не пропуснем ден без нещо свършено - дали за себе си, или за обществото, е без значение. Чрез делата
ни, чрез ежедневно свършената работа Всевишният бележи пътя ни,
предначертава съдбата ни. Не може
без мечти, не може и без химери.
Но делата, делата в крайна сметка
осмислят ежедневието ни!
- Буйно дете ли бяхте или кротко
родопчанче? Баща ви опъвал ли ви
е ушите?
- Шест деца сме, а аз - най-малкият.
И може би най-глезеният! Но не бях
глезльо, а и баща ми беше строг
човек. Строг, строг, но като всеки
нормален баща - с меко сърце...
Работеше като строител, бригадир
на група в днешното село Давидково
и района. Тръгваше пеша от родната
ни къща, прехвърляше Арда и отиваше в Давидково да вади препитанието на семейството. Винаги се
връщаше с една раница на гърба, в
която бе накупил храна - различни
продукти, ядива. Често за нас децата
донасяше и халва... Няма да забравя
как го чакахме с нетърпение да си
дойде, да свали раницата и да ни
даде от сладкиша... Не бяхме бедни,
но годините бяха оскъдни. А и детското ни ежедневие не изобилстваше
от радости...
- От романтичната махаличка
край Арда и завършеният осми
клас в Горно Прахово прескачате в

Икономическия техникум в Кърджали. Защо точно икономика, а
не строителство?
- Допускам, че баща ми е таял
някаква надежда в тази насока - да
се развия като образован строител.
Но аз се записах в Икономическия...
А този техникум може би беше и
най-престижен. Но не за това... Никога не съм бил дребен сметкаджия.
Но съм убеден, че целият ни живот
е пресмятане и пресмятане. Иначе
няма растеж! Няма как да оборим
древните аритметици, когато те
твърдят, че едно плюс едно е равно
на две. Няма как ние да настояваме,
че едно плюс едно е равно на три
или на нула. Математиката е категорична, точна наука, а тя е в основата на всяко национално стопанство,
тя е костната система на икономиката... Тази точност и перфектност ме
е привличала... Тя, точно тази перфектност ми импонира по някакъв
начин, тя е в резонанс с моята душевност вероятно...
- И затова впоследствие завършихте и магистратура в УНСС София?
- Да, магистратура по публични финанси. Вижте, икономиката винаги е
била елемент от политиката и държавното управление. Бих казал, основен
елемент. Аз не крия влечението си
към общественото, към държавното
управление. Стремял съм се към успешна реализация в тази насока и се
надявам, че оправдавам обществените нагласи и очаквания. А успешно

местно управление без вещина в икономиката е трудна работа, за да не казвам - авантюра! Обратното бих оприличил на следното: представете си
рибар, който е тръгнал да лови риба
без въдица. Риба може да се лови и по
други начини, но професионалният
подход, легалният подход е чрез въдицата! Това в местното държавно управление е икономическата вещина.
И не само в местното... Това е, убеден
съм, основно средство, задължителна икономическа компетентност във
всяка сфера на обществения живот и
управление - от общината, през
областта, та до държавата като цяло...
Извинявайте, но... не виждам как един
лесоинженер би могъл да е успешен
в конструиране на ракетни двигатели!
Или един специалист по аеродинамика да се занимава с оранжерийно отглеждане на краставици... А подобни
практики в днешното централно управление на държавата са често срещани... за съжаление!
- Всеки нормален държавник носи
на гърба си, подобно на баща ви,
раница с блага, които са обещани, а
неговите симпатизанти и избиратели очакват! Какво имаше във
вашата раница и какво реализирахте след като за първи път бяхте
избран за кмет на община Ардино?
- Трябва да подчертая, че човек, който
се е посветил на това да служи на
населението, на народа, който го е
избрал, никога не сваля раницата от
гърба си!
на стр. 15
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ПРОДЪЛЖАВА асфалтирането на улици и махленски
пътища. В тазгодишния поименен капиталов списък на
общината са включени градските улици „1-ви май“ и
„Чинара“, а от селата - Правдолюб, Кроячево, Дядовци,
Боровица, Китница, Сухово, Рибарци. По европейски
проект предстои да се реконструират и рехабилитират
улиците „София“, „Орлови скали“, „Родопи“, „Републиканска“, „Иван Вазов“, „Шипка“ и „Горичево“.
***
В ХОД са вече
дейностите по
изпълнение на
един от многото инфраструктурни проекти
на общината за
тази година реконструкция
и благоустрояване на междублоковото пространство на
улица „Пирин“, блоковете „Ела 1“ и „Ела 2“. В рамките
на проекта ще се оформи паркинг със зелена площ.
***
НОВ ДЕТСКИ
ПАРК откриха
официално в
Правдолюб.
Лентата прерязаха кметът на
общината
Ресми Мурад,
областният
лидер на ДПС
Изет Шабан и
председателят
на общинския съвет Сезгин Байрам. Детският кът се
намира в махала „Хатиплер“ и е реализиран със средства
от общинския бюджет. Оборудван е с люлки, фитнес и
детски уреди. Изградена е и беседка.
***
46 БЕЗРАБОТНИ лица присъстваха в организираната от
дирекция „Бюро по труда“ в
Ардино трудова борса по про-
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ект „Национална EURES мрежа“. Те бяха запознати с
услугите, предоставяни от мрежата EURES и начините за
кандидатстване за работа в страните от Европейския
съюз. Шестима местни работодатели пък представиха
дейността си на трудовата борса и обявиха 11 работни
места в сферата на дървообработването, текстилната
промишленост и търговията.
***

НАПРАВЕТЕ необходимата организация, за да се изпълни качествено това, което е заложено в инвестиционната ни програма. Постоянно трябва да следите и да осъществявате контрол. Това се отнася за всички видове
ремонтно-строителни дейности, било то асфалт, път,
кърпежи, ремонт на сгради, подпорни стени! - подчерта
кметът на община Ардино Ресми Мурад по време на
юлската работна среща с кметове и кметски наместници.
Директорът на общинска дирекция „Социално подпомагане” Зюлфие Ибрямова запозна участниците с условията за включване в механизма „Лична помощ“ и със стартирането на приема на заявления-декларации за целева
помощ за отопление в периода от юли до октомври.
***

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ за медицинските специалисти от област Кърджали се проведе в Ардино. Мероприятието се провежда в рамките на проект „Подобряване на първичната медицинска помощ при изолирани и
лишени общности в трансграничните райони“, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A
„Гърция - България”. Домакин на събитието бе местната Многопрофилна болница за активно лечение, която е
един от 5-те партньори на българо-гръцкия проект.
Медицинските специалисти бяха запознати с темите:
„Въведение на първичната медицинска помощ“, „Дефиниция за инвалидност - епидемиологични данни“,
„Достъп на хората с увреждания по първична медицинска помощ“, „Предразсъдъци и стереотипи, свързани с
инвалидността“ и „Достъп на хора с физически, зрителни и слухови увреждания до първична медицинска
помощ“. Лектори бяха проф. Алексис Бенос, доц. Емануил Смирнакис, Георгия Фика и Пашалина Кале.
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Живко ТЕНЕВ е журналист с 30-годишен стаж в професията.
Член е на Съюза на българските журналисти и собственик на
верига от електронни медии. Един от водещите карикатуристи
в страната с множество участия на международни изложби.
Повече за Живко Тенев - GISSEN можете да научите от виртуалната му галерия на адрес www.gissenbg.com

а първи път попаднах в Ардино, когато съм
бил едва на 5-6 години. Не си спомням
почти нищо от това как е изглеждал градът
в средата на 60-те, но и досега в паметта ми
неизменно присъстват „Белите брези” щом
стане въпрос за Ардино. Никога не съм предполагал, че по-късно съдбата ще ми предостави
възможността да общувам с много и различни
градове в страната. Затова преценката, която
правя в този материал не е изградена на базата
на краткотрайни впечатления в екскурзиантски
стил. Далеч съм и от мисълта да правя предизборна реклама на когото и да било, но реших да
напиша този материал, без оглед на това, че вече
сме почти на старта в надпреварата за местните
избори. Просто искам да разкажа за Ардино,
защото това е град, който рязко се отличава от
всички останали градове в страната.
Работата ми като журналист в информационна
агенция ми дава възможност през последните
десетина години да наблюдавам съвсем отблизо
различни малки градчета. Сред тях е и Ардино.
През това време съм публикувал стотици информации за тях, но Ардино е нещо коренно различно. Първия път, по време на журналистическата
ми работа, когато попаднах в Ардино бе след един
почти случаен разговор по стационарен телефон,
взет от сайта на общината. Както винаги в подобни случаи, търсех кмета. Оказа се, че на отсрещната страна е именно кмета Ресми Мурад. Поисках едно интервю и се уговорихме кога ще го
направим. Само искам да допълня, че във всяка
средностатистическа българска община на тези
телефони обикновено отговарят разни секретарки, полусекретарки и каква ли не още бюрократична паплач, чиято единствена цел е да покрие
кмета, когато разбере, че от другата страна стои
журналист. Ако пък си отишъл без предварителна
уговорка, мисията се оказва по-невъзможна.

Барикадите, издигани от различни служители
пред пишещите братя, са толкова внушителни,
че просто няма смисъл да се набутваш и с транспортни разходи, без значение, че може да си
отишъл съвсем добронамерено, това никой не си
го и помисля.
Неслучайно ви разказах тази случка с кмета,
защото една древна мъдрост казва, че когато влизаш в един град, има значение през коя порта ще
минеш. И сега като контрапункт на това, ще ви
разкажа нещо, случило се през последната година. Бях решил да отида в Ардино абсолютно
инкогнито, без да се обаждам на никой от вече
многобройните ми приятели и познати. Не бях
изминал и 100 метра по улиците на града, когато
телефонът ми буквално прегря от обаждания. Звъняха ми моите ардински приятели и разговорът
започваше с това: - „Здравей, ти май си в града, а
не се обаждаш?”
Това, което ви разказах, е нещо, което неминуемо
ще се случи, след 10 години, през които ти си
наблюдавал този град, почти като на дланта си,
съпреживявал си неговите болки и сполуки и си
ги правил достояние на цял един народ. Не съм ги
броил, но грубо пресметнато през цялото това
време сигурно съм направил над 7-8 хиляди
публикации за този град. Всяка от тях е частица
от неговия живот. Няма да се спирам на това, то
не е чак толкова важно, искам само да кажа, че
целият този огромен информационен поток протекъл през мен ми даде възможност да се докосна
до духа на това градче. Ето това е нещото, за
което искам да ви разкажа. Ардинците са пръснати навсякъде по света. Но когато стане въпрос за
Ардино, те знаят, помнят и уважават всеки човек,
излязъл някога от този град. Може той да не е
допринесъл с нищо конкретно за града, но това
няма абсолютно никакво значение. Той е уважаван заради резултатите, които е постигнал в рабо-
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тата си и в живота, там където живее – и това е
така, защото той е ардинчанин. Може човекът
излязъл от Ардино да е станал известен хирург,
или примерно високопоставен чиновник от една
страна, или да речем, е създал собствена баничарница, това не е от значение, уважението е еднакво. В този смисъл Ардино е едно малко, но същевременно космополитно градче, чиято духовна
сила се съизмерва с тази на мегаполиси като
Истанбул, Лондон и Париж.
Ето това нещо не може да се види на никое друго
място в България. Там излезеш ли от малкия град,
в който живееш, и на шестия ден вече си забравен. Но не е само това, ти вече си персона нонграта, защото си дръзнал да напуснеш гнездото.
Към тебе вече се гледа с други очи и с немалка
доза завист. Кажете ми какво бъдеще може да се
очаква от такива градове.
Обичам да разказвам на приятелите ми още една
история. Наши истанбулски приятели ни уредиха
разходка с автобус за да разгледаме част от забе-
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лежителностите на Истанбул. Изведнъж в автобуса се понесоха звуците на величествена родопска
песен. Тя се понесе като голяма и красива птица,
премина през стъклата на автобуса и полетя размахвайки криле към небето. Пееха момичетата от
групата за родопски фолклор в Ардино. Шофьорът на автобуса, който никога не е бил в България,
поиска да му разкажат за какво се говори в тази
песен. И в самия край на деня, минути преди да
ни остави пред хотела, той пожела момичетата
отново да му изпеят същата песен.
Ето това е Ардино. Една магия, която грабва сърцето ти завинаги. Ти може и да не си роден дори
в този град, но завинаги оставаш негов пленник, в
добрия смисъл на думата. Бих могъл да разкажа
още десетки истории, свързани с Ардино и неговите хора, но по интересното е това, че не съм
единствено аз допуснатият до същината и духа на
това градче. Сред тези има много известни поети,
писатели, художници, които не са родени на това
място, но завинаги остават свързани с него.

ÎÙÅ ÎÒ ÄÚËÁÎÊÀ ÄÐÅÂÍÎÑÒ
À

ðäèíî ñòàâà åñòåñòâåí
öåíòúð íà Èçòî÷íèòå
Ðîäîïè. Ñòàðîòî íàèìåíîâàíèå å Èðèäåðå, êîåòî èäâà îò
èìåòî íà ìàëêàòà ðåêà.
Îò äðåâíè âðåìåíà ñå çíàå, ÷å
â òîçè ïðèðîäåí ðåçåðâàò îò
áðåçè è áîð, ìèêðîáèòå íå
îöåëÿâàò.Âúçäóõúò å òîëêîâà ÷èñò, ÷å ñòèãà äî ñòåðèëíîñò è ëåêóâà âñÿêàêâè áåëîäðîáíè çàáîëÿâàíèÿ è àëåðãèè. À áîðîâåòå, â ñúùîòî âðåìå ãî íàñèùàò ñ êèñëîðîä,
òàêà íåîáõîäèì çà ÷îâåøêèÿ
îðãàíèçúì. Äàëè êðèñòàëíèÿò âúçäóõ, íå å áèë êðèñòàëíàòà ìå÷òà íà áîãîâåòå è òîâà
äà å ïðè÷èíàòà, Àðäèíî äà
ñòàíå öåíòúð íà Ðîäîïèòå?
Àðäà å íàé-ïúëíîâîäíàòà ðåêà
â Ðîäîïèòå. Òÿ èçâèðà îò
Àðäèí âðúõ è ñå âëèâà â Ìàðèöà. Ïúòÿò º ïðåìèíàâà ïðåç
äèâíè êàíüîíè ñ ìíîãî ìåàíäðè. Ïî íàé-íåïðèñòúïíèòå
ìåñòà, îêîëî âîäàòà èìà
ìàëêè êèòíè ñåëöà è ìàõàëè,
êîèòî âñÿêà ñóòðèí ïîåìàò
åõîòî îò ïåñåíòà íà ðåêàòà,

à âå÷åð ñ íåÿ èçïðàùàò ñëúíöåòî. ×åðíèÿò ùúðêåë, êîéòî
áèòóâà ïî òåçè ìåñòà, ñëåäâà
ñúùîòî òîâà åõî îò âðúõ íà
âðúõ è áåëåæè ìåñòàòà, êîèòî
ñêëàäèðà â ïàìåòòà ñè, çà äà
ãè îòêðèå îòíîâî ñëåäâàùàòà
ïðîëåò. Ñèãóðíî òàçè áîæåñòâåíà êðàñîòà å ïðè÷èíàòà,
õîðàòà êîèòî æèâåÿò òóê, äà
ïàçÿò òðàäèöèèòå îò äúëáîêà
äðåâíîñò.
Äóøàòà íà ðîäîïñêèòå êàìúíè
èçöÿëî å ïðèñâîèëà ÷åòêàòà è

ðúöåòå íà àðäèíñêèòå õóäîæíèöè, çà äà ãè ïðåâúðíå â ïëåííèöè íà ìåñòíàòà êðàñîòà.
Åñòåñòâåíî, ÷å îáðàçèòå íà
Îðôåé è Äèîíèñèé ñå ïðîâèðàò ïî÷òè îò âñåêè êàìúê, íî
çàåäíî ñ òÿõ, âúðõó òâúðäàòà
ïîâúðõíîñò, èçïëóâàò è ñúâðåìåíèòå âÿðâàíèÿ. Òàêà êàêòî ïðèðîäíèòå áîãàòñòâà ñà
ñå ñòðóïàëè â òîçè êðàé, òàêà
ñúùî è ðåëèãèèòå ñà ñè ïîäàëè
ðúöå â ïðîñòðàíñòâîòî íàä
ãëàâèòå íà õîðàòà.
(Àã)

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Äåñåòêè äåöà îò Àðäèíî ñå âêëþ÷èõà â ëåòåí ïîõîä äî
òðàêèéñêîòî ñâåòèëèùå Îðëîâè ñêàëè. Èíèöèàòèâàòà áå äåëî íà Ìåñòíàòà êîìèñèÿ çà áîðáà ñðåùó ïðîòèâîîáùåñòâåíèòå ïðîÿâè íà ìàëîëåòíèòå è íåïúëíîëåòíèòå, Öåíòúðà çà ëè÷íîñòíî ðàçâèòèå è Äåòñêà
ïåäàãîãè÷åñêà ñòàÿ.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞËÈ-ÀÂÃÓÑÒ 2019

Îòáîðúò íà îñíîâíî ó÷èëèùå Îòåö Ïàèñèé - Æúëòóøà ñå êëàñèðà íà âòîðî ìÿñòî â 17-òî íàöèîíàëíî ó÷åíè÷åñêî ñúñòåçàíèå Çàùèòà ïðè áåäñòâèÿ, àâàðèè è êàòàñòðîôè, êîåòî ñå ïðîâåäå â Ñòàðà Çàãîðà. Îòáîðúò îò
æúëòóøåíöè áå â ñúñòàâ: Àíèòà Õðàìîâà, Âèêòîðèÿ
Õðèñòîâà, Âåíåòà Àñåíîâà è Âèêòîð Ïàâëîâ. Áðàâî!

Æ À Ë Ê Î Å × Î Â Å Ê Êîãàòî îáè÷àø
Ä À Í ß Ì À Ñ Ú Â Å Ñ T ðàáîòàòà ñè
ÏÎÇÈÖÈß

Eлис АЛИЕВА

Колко е лесно да стъпкаш
човешкото достойнство, да
направиш на пух и прах
това, за което цял живот се
е трудил, редял тухлите
една по една, с чест и
достойнство печелил хора и
слава и репутация. Трудил
се е неуморно да създаде,
запази и предаде красив
света около себе си... И
само един полъх на човешката злоба, и пошлост да

разрушат всичко това.
Да чакаме да отмине би било най - тежката битка, която
ще се води в сърцата ни. Не, не и не. Не трябва да чакаме, не трябва да позволяваме лошото, грозното и неправдата да надвият силата на красотата и добротата.
Ще се борим като на истинска война. Ние притежаваме оръжие, което те никога не биха могли да го
имат - ...любов!
Вярвам, че някой ден всеки ще изживее това, което е
накарал да изживее другия. Дотогава обаче светът се
нуждае от нас, от нашата енергия. Енергията на доброто, на правдата, на красотата и величието на любовта.
Душите, които са неспособни да намират и даряват
любов около себе си са всъщност тези, които са загубили още в началото битката.

Исмет ДУРМУШЕВ

Тя се казва Дамла. Дъщеря на Мурадие и
Джейлян Кочеви.
Познавам я като ученичка. Обичаше да
рисува. Радвам се, че продължава да го
прави. В своите картини майсторски изобразява красотите на природата и средата
около нас.
В момента работи в Центъра за личностно
развитие.
Почти всеки ден минавам покрай Центъра,
който се помещава в бившето начално училище. Работата в Центъра продължава и в
летните месеци. Човек не може да не забележи Дамла, която отговорно работи с децата.
Обичта й към тях е огромна. Държи се с тях
като с тяхна по-голяма приятелка. Заедно
скачат на въже, заедно гонят топката, заедно танцуват, заедно рисуват и организират
изложби.
Дамла е за пример как трябва да се работи с
децата, за да не търсят забавления в наркотиците, алкохола и цигарите.
Нека да й кажем: Браво, Дамла! Така трябва да се работи с децата.
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Nilüfer Belediye Başkanı Erdem’e ziyaret
• Temmuz/Aðustos 2019 •

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin ilk kardeş kenti olan, Bulgaristan’ın Ardino
Belediye Başkanı Resmi Murad,
Başkan Turgay Erdem’i ziyaret etti.
Görüşmede yeni dönemde de iki belediye arasındaki sıkı iş birliğinin
devam edeceği vurgulandı. Samimi
bir havada geçen görüşmede, iki kent
arasında 1996 yılında başlayan kardeş
kent ilişkilerinin, özellikle sosyal,
kültürel, sportif alanlarda ulaştığı
düzeyin mutluluk verici olduğu belirtildi.
Ardino
Belediyesi
Başkan
Yardımcıları, Ardino
Belediye
Meclisi Üyeleri, Eğridereliler Kültür
ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın
Yılmaz’ın da katıldığı ziyarette konuşan Başkan Resmi Murad, “Kardeş
kentlerimizi önemli günlerinde kutlamak, zor günlerinde ise yanlarında
olduğumuzu hissettirmek gerekir.
Bizim hem zor günümüzde yanımızda
olan ilk kardeş belediyemizin yeni
başkanını kutlamak için buradayız.

Hazırlayan: Saffet EREN

Biz, kurumlar üzerinden çalışmayı
doğru buluyoruz, aramızda köprü görevini üstlenen Eğirdereliler Derneği’nin
katkıları ile ilişkilerimizin artarak süreceğine inanıyoruz. Varlıklarını sürekli
yanımızda hissettiğimiz bu kent ile yeni
iş birliklerine hazırız” dedi.
Ardino’da, Nilüfer Belediyesi’nin destekleri ile bir park yapılması konusunun
da gündeme geldiği ziyarette konuşan
Başkan Turgay Erdem de “Geçmiş
dönem belediye başkanımız Mustafa
Bozbey’in özel ilgi ve destekleriyle sür-

Kartal Belediye Başkanı
Yüksel'e tebrik ziyareti
Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murad, Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel'i ziyaret etti. Kartal
Belediyesinin kardeş kentlerinden
Bulgaristan'ın Ardino ilçesinin
Belediye Başkanı Resmi Murad, 31
Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde
CHP'den
Kartal
Belediye
Başkanlığını kazanan Gökhan
Yüksel'i makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Ardino Belediye
Meclis Başkanı Sezgin Bayram,
Kartal Belediye Meclis Üyesi Olcay
Özgön, Ardino Belediye Başkan
Yardımcısı Nasko Küçükov ve
Ardino Belediye Meclis Üyesi Aziz
Murad hazır bulundu. Ardino
Belediye Başkanı Murad, seçimlerde

elde ettiği başarıdan dolayı Başkan
Yüksel'i tebrik ederek, Ardino
Belediyesinin amblemi olan Şeytan
Köprü'nün bir siluetinin yer aldığı plaketi taktim etti. Başkan Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Murad'a teşekkür etti.

dürdüğü kardeş kent ilişkilerimizi
aynı samimi duygularla devam ettireceğiz. Sınırları aşan dostluk ve kardeşliğimiz kuşkusuz ki sürecek. İlk
kardeş belediye olarak ayrıca önemsediğimiz Ardino ile yeni dönemde
farklı birçok alanda proje gerçekleştirip örnek iş birliği uygulamalarını
hayata geçireceğiz. Hem Ardino’da,
hem Türkiye’deki seçim süreçlerinden dolayı araya belli bir süre girmiş
olsa da bu arayı hızla kapatacağımıza
inanıyorum” dedi.
•••
Toprağından mı, suyundan mı,
havasından mı bilinmez ama
şirin kasabamız Ardino çok
önemli
insanlar
çıkardı.
Ardinolular arasında 300’ün
üzerinde doktor, 400 civarında
mühendis, bunların iki katı oranında da öğretmen var...
Bir küçük kasabadan bu kadar
eğitimli insanın çıkmasına neden
olarak Ardinolu ünlülerden
Ertuğrul Yalçınbayır şu tezi ortaya koydu: “Ardino’da tarımsal
arazi anlamında toprak olmadığı
için halk eğitim ve ticarete
yöneldi. Biraz Artvin’e benzer
Ardino... Bulgaristan’ın Artvin’i
diyebiliriz.”
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•••
İnsanın küçük bir dağ evi, daracık sokağı, dağ yolu
yokuşu, bir köpeği...bir de türküsü olmalı.
•••
Sabah kahvemde yakalarım, seni ve güneşi.
Yudumlarım; kahvem iki güneşli.
•••
Birileri birbirlerini ünlü kılmış ...
Sokak köpeği havlamış..!
•••
Zamansız gidişin ardından güvercinler üzgün, bakışları
toprağa eğili... Ağladı güvercinler bugün.
•••
Zamanın değişen sesleri yabancı el gibi,
zamanın değişen sesleri yalancı sel gibi...
•••
Herkesin bildiği konuştuğu sözcüklere can vermektir
şairin işi.
•••
Acımasızlara acıdık, hatta eğildik, yol verdik...
Y(K)azıklar olsun bize!
•••
Nutkum tüy oldu uçtu sandım en başta... Hayır, nutkum
yutuldu! Obur dünya yuttu nutkumu...
•••
Gözlerine gökkuşağı renkleri getirdim, serdim.
Mutluluğu ektim gözlerine. Gözlerinde mutluluk
büyüsün, açılsın! Gözlerinden mutluluk saçılsın!
•••
Ne kadar da unutmak veya unutturmak gayretinde bulunursak bulunalım gerçekleri silemeyiz, gerçekler uzun
vadelidir. Oysa bildiğim bir zat hâlâ uğraş içinde, hâlâ
kan ter içinde... Zavallı unutmuş unutulduğunu.
•••
Hiç bilmediğim, hiç görmediğim yerlerdeyiz... Bizi
şiire dönüştüren büyülü dünyadayız. Bunun adı cennet
olmalı..!
•••
Gördüm; küçülen dünyada yolum küçülmüş...
•••
Susamış dağlarımız Arda akışında evrile çevrile Arda
sularına inmiş...

Àðäèíñêè ãëàñ, ЮЛИ-ÀВГУСТ 2019

Gördüm;
küçülen dünyada
yolum küçülmüş...
Saffet EREN

•••
Dağlarımın yamaçları, patikaları sizin olsun, yıldızlara
değebileceğiniz dağ başları da... Bulutsuz semalardan
bir avuç içi yeter bana, kalanı sizin olsun... Ben bir
deniz istiyorum. Konuşacaklarım var. Bunca yıl biriktirdiğim, ertelediğim, kimseciklere diyemediklerimi
demeliyim. Deniz, yüzünü gözünü sevdiğim Deniz,
anlar beni...
•••
Sevginin, iyiliğin, güzelliğin yolu; gülüşlü yürüyüşlerinizle, yürüyüşlü gülüşlerinizle güzel..!
•••
Sözleri yüreklendiremiyorsan, sözlere kanat veremiyorsan, sözlerden sevgi ışıkları deremiyorsan... Yazım dünyası senin dünyan değil. Cesaretli ol, vazgeç!
•••
Pandora kutusundan alıntı sözlerine mi inansam, yoksa
gözlerine mi?!
Gözlerin yalan söylemez, yalan nedir bilmez onlar.
Gözlerin, açık adres!
•••
İç sesim dedi ki; doğru zamanda doğru yerdesin! Çizdiğin yoldan sapma! Hasetlerden, fesat karıştıranlardan,
sinsilerden, kötü niyetli küçük yüreklerden uzak dur..!
•••
Ne güzel olurdu, doğanın istediği gibi düşünüp yaşayabilseydik; hiçbir kitabın, hiçbir doğmanın kölesi olmasaydık...
Ne güzel olurdu, aşırı ideolojilerin kurbanları olmasaydık; arınabilseydik, sıyrılabilseydik...
Ne güzel olurdu, kördüğümü çözebilseydik.
Ne güzel olurdu, uyanış devrimize yelken açabilseydik.
Ne güzel olurdu, ne de güzel olurdu, “yaşamak güzel
şey kardeşim” diyebilseydik.

Ïðèëîæåíèå

İsimleri Uğruna

Àðäèíñêè ãëàñ, ЮЛИ-ÀВГУСТ 2019

İnsanın geleceğe yön verebilmesi için tarihini, özellikle yakın
tarihini iyi bilmesi gerekir.
Bulgaristanlı Pomak Türklerinden olan Salih Bozov’un bu amaçla kaleme aldığı “İsimleri Uğruna” kitabı, bu konuda önemli bir
çalışmanın ürünü. Eseri okuyunca, insan “Acaba dünya yüzünde
bir adı uğruna Balkanlar’daki Pomakların maruz kaldığı vahşeti
yaşayan başka bir toplum var mıdır?” diye sormadan edemiyor.
“Avuç içi kadar bir toprak bu...”
Demiş şair.
1912-1913 yıllarında Rodop Müslümanlarına karşı
uygulanan soykırım, bugün hâlâ o yılların acısını taşıyan kadın ve erkeklerin alınlarında okunabilir:
“Beş değerli parmağı kesik
Rodoplu’nun avucu
Doğramışlar parmaklarını
Verrmişler eline haçı
Doysun gözü cellâdın
Beş değerli parmağı eksik
Baktıkça çehrene ölçtüm boyunu
Kimler etti sana bu kanlı oyunu?”
Şair yazmış işte! Dağ yamaçlarından yükselen bu sözler
şimdi mavi göklerde yankılanıyor. Bir ışık huzmesi kırılıyor ve yeniden yeryüzüne yansıyor. Buralarda acımasız, korkusuz yeminlere dönüşüp dudaklarından dökülüyor. Sıska, kuru göğüsler derin bir nefes alıyor, uçkun
yanaklar kabarıyor, çatlak dudaklardan acı şikâyetler
dökülüyor...

Yıllardan 1912

Rodop dağları savaş ateşleri içinde yanıyor. Savaş,
Türk devleti hudutları içinde kalan, onun iktidarı
altında bulunan Batı Rodoplar’ın Tımraş yöresiyle
Doğu Rodoplar’da Kırcali ile Haskovo arasında kalan
geniş bir sahada, sözüm ona kurtuluş adına yürütülüyor. Mevsim, geç sonbaharı, Türk ordusu Rojen ötelerine, Arda boyunca Doğu Rodoplar’a ve Yunanistan’a
doğru çekiliyor. Arkadan kalabalık bir göç kafilesi
yürüyor. Bunlar, muhtemelen başlarına gelebilecek
büyük felâketlerden kaçan, rahat ve sıcak bir dostun
kolu kanadı altına sığınmak isteyen masum Rodop
Müslümanları. Canlarını kurtarma içgüdüsüyle git
gide artan seli, Bulgar askeri komutanının “Dönsünler,
hiç birisinin burnu bile kanamayacak” sözlerine kapılarak, evleri yerleri korunacak ümidiyle gerisin geriye
döndürülüyorlar.
Çok geçmeden hudutlar kapanıyor, bununla da saf
Müslümanlar Rodop eğreklerine kapatılmış oluyorlar.

Trajedi başlıyor

Kıskıvrak kapan içinde kalan köyler arasında

Lakudata, Hvoynö, Radö, Gudevitsalı Gogovtsi’nin
adamları, Çokmanovo, Alamidere, Slaveyno, Petkovo
ahalisi arasına girdiler ve koca tırpan oynamaya başladı. Zaman zaman Düzara, bazen de Tekir, Vırba,
Vırbina, İzvorite ve Kasapdere, Karşılı ve Kozluca’da,
Baltacı ve Peçinsko’da olduğu gibi seçe seçe...masum
insan kanı akıtılmadık bir köy kalmamacasına. 5 Ekim
- 28 Kasım günleri arasında Rodop askeri birliğinin
kasıp kavurduğu yerler bunlar. Kasap bıçakları, kılıçlar, süngüler, silah dipçiklerinin koyun sürüsüne saldırdığı günlerdi. O günlerde alabildiğine oynayan hançer,
daha sonra arkadan gelecek olan kandile, buhura, kutsal suya ve haça yol açıyordu. Minareler devriliyor,
cami enkazları altında kelleler yuvarlanıyordu. Yalın,
çıplak eller kılıca karşı kalkıyor. Bu darbede parmaklar
uçuruluyor: ikinci hamlede pençeler, sonra eller, kollar
uçuruluyor... Bunlar yazılmadık bir tarihin trajik, kanlı
sayfaları. Nice Rodop köyleri, mahalleleri, kulübe ve
mezarlarda al kanlar akıyor...

Sonra yıllar yılları kovalıyor

Kanlar donup taşlaşıyor, fakat anılar ve gözyaşları
bugün hâlâ dipdiri. O günlerde kılıçtan geçirilenlerin
hayatta kalan çocukları, torunları kanlı kayaları eriterek
yeni bir tarihin halısını dokuyorlar. Ancak yeni yetişen
filizler eski günleri hatırlıyor, anlatıyor...
Hafif bir fısıltı duyuluyor. Çukurlarına uçmuş gözler
görüyorsunuz. Derin kuyuların dibinden gelir gibi kesik
kesik duyulan sesler içleri dağlıyor. 90-100 yaşlarında
dedeler, nineler konuşuyor. Yıllardır ötelerde kalmış bir
Rodop trajedisinin yazılmadık, örtülü tarihini yazıyorlar
ve bugün en yeni tarihini yazmaya azmetmiş olan
Demokratik Bulgaristan, Balkan harbinin fecaatini
hatırlarken, bir de yaşlanmış Rodop Müslümanları topluluğunun yaslı sayfalarını da birer birer aktararak,
unutturulup bırakılmak istenen masum insanların soykırımını yazmayı da ihmal etmiyor.
Sizler de bu acıklı sayfaları okuyun, ders alın ve bir daha
açılmamak, tekrar etmemek üzere kapayın! (Kitaptan
alıntı)
Salih BOZOV
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AFFETMEK

Ïðèëîæåíèå

Àðäèíñêè ãëàñ, ЮЛИ-ÀВГУСТ 2019

Affetmek, şöminenin üzerindeki antika vazo, zevkli insanların hayran olduğu sevimli bir yadigâr gibi durur. Ancak ona
hayran olanlar bile onu alıp günlük yaşamda kullanmaz
Affetmek Nedir Ne Değildir

Affetmek, negatif duygu ve yargılardan şefkat, yardımseverlik ve sevgi ile kurtulmaktır. Affetmek, başkalarının yarattığı
koşullardan ve yanlışlardan dolayı kendinize acı vermeye ya
da başkasının size acı vermesine izin vermenize son vermek
demektir. Affetmek unutmak değildir. Geçmiş unutulmaz,
unutulmamalıdır da. Ama geçmişte yapılanların yıkıcı etkisini ortadan kaldırmaktır. Artık acıyı hissetmemektir. Affetmek
yapılanları onaylamak, hoşgörmek değildir. Yapılanları
önemsiz farzetmek, örtbas etmek de değildir. Tam tersi,
‘yapılanlar kötüydü, incitti’ diyerek ve yüzleşerek yola çıkılır. Affetmeyi ‘seçtiğinizde’ kimse size borçlu kalmayacaktır.
Bu demektir ki; kimsenin özür dilemesini, değişmesini ve
sizin istediğiniz gibi olmasını beklemeyeceksiniz. Çünkü
başkasını kontrol edemezsiniz, siz ancak kendinizi kontrol
etmeye muktedirsiniz. Affetmek fedakarlık değildir.
Katlanmak hiç değildir. Affetmek için illâ o kişiyi anlamanız
gerekmez. Affetmek bir ‘seçimdir’. Amaç sizin öz mutluluğunuz, rahatlamanız ve hayatınızı sağlıklı ve mutlu yaşamanızdır. Affetmek, o kişiyi sevmek ya da o kişiyle konuşmak
zorunda olmak, ilişkiyi sürdürmek değil, onun beklentileri
doğrultusunda davranmak değil, o kişiyi haklı veya suçsuz
bulmak değildir. Affetmeyi gerektiren her yara, travma, içinde önemli bir dersi de barındırır. Dersi alabilmek için yarayı
yeniden deşmeniz ve yüzleşmeniz gerekebilir. Cesurca bunu
yapmalısınız. Çünkü affetmenin gerçek yolu buradan geçer.
Affetmek, öfke ve intikama yatırım yapmaktan vazgeçerek
kendinize verdiğiniz en büyük armağandır. Çünkü acı, öfke
ve çaresizlik hallerinden özgürleşmektir. Geçmişe değil, şimdiye ve geleceğe yatırım yapmaktır. Affetmek, kendini yiyip
bitirmek ya da kişiye bedel ödetmek için harcayacağınız var
olan enerjinizi kendinizi geliştirmek için kullanmanızı sağlar.
Öfke ve affetmek birbirinin zıttı değildir. Üzerinde birlikte
çalışılması gereken olgular ve duygulardır.

• Öfkenizi kullanmak.
Önce kendi öfke ve
çaresizlik hislerinizi
Yeliz Mümün MEHMET
farketmek. Öfke enerjinizle sınırlarınızı yeniden belirlemek.
• Affermenin kısa yolu, sihirli tarifesi yoktur. Bu bir süreçtir.
• Objektif olarak size acı veren durumla yüzleştiğiniz zaman
derin bir mutsuzluk ve yoğun bir öfke, korku hislerinden
sonra ‘gerçek uyanış’ başlar ve yeniden sevme gücünü
kazanma şansını elde edersiniz.
• Bütün bunları yapmadan affetmeye çalışmak sağlıklı ve
yararlı olmaz. Eğer siz cesaret edip yüzleşmezseniz travma
kendini değişik kılıflarda yine karşınıza çıkarak tekrarlayacaktır. Bazen de ‘Marazı Ask’ kılıfı altında çıkacaktır karşınıza (Marazı Ask çocuklukta yarım kalmış öfke, takıntı erişkinlikte yeniden yaratılmış halidir).
• Duygularınız bilinçaltınızın tercümanıdır. Duygularınızı
dinlemeyi, anlamayı öğrenmelisiniz. Acılarınızı dolu dolu
yaşamadan affedemezsiniz. Affettiğinizi söylersiniz ama acı
bilinçaltına gömülür ve bu size zarar verir.
• Affettikçe, bir zamanlar gözünüze canavar gibi görünen
insanın gittikçe boyutu gözünüzde küçülür. Başkalarına zarar
verme güçsüzlerin, affedicilik güçlülerin işidir.
• Çocukluk döneminin travmalarıyla yüzleşmek çok önemlidir. Bunları bastırmaya çalışmak önce ruhta sonra bedende
hastalık oluşturur.
• Affettiğinizi nerden anlarsınız. Artık o insandan korkmuyor,
özellikle de onun iyileşmesi için duacı iseniz, mutsuz olsun
beklentisi içinde değilseniz ve o kişiyi kendisiyle başbaşa
bırakabiliyorsanız, öfke ve acı hissetmiyorsanız... Bunu farkettiğinizde lütfen kendinizi kutlayın.
• Affetmek, kimseye yaptığınız bir iyilik ya da yücelik hali
değildir. Sadece kendi ruhunuzu, dolayısıyla da bedeninizi
tedavi etme ve iyileştirme sürecidir.

• Önce acıyı, travmayı kabul etmek ve yüzleşmeye kendinizi
hazır hissetmek.
• Kendinizi tanımak. Bu süreç içerisinde bir yandan kendinizi de affetmeye başlamak.
• Sınırlarınızı çizmek. Kendinizi güvende hissettiğiniz bir
alan yaratmak. Yani “Tamam bugüne kadar yaptığım yanlıştı, kötüydü, bana acı verdi. Ama artık dur. Bundan sonra buna
izin vermiyorum” diyebilmek ve bu sınırı koymaya karar
vermek.
• Kendi duygusal tepkilerinizle yüzleşmek. Değişecek olan diğer
insan değil sizsiniz. Yani beklenti ondan değil kendinizden.

Sürekli bir güçsüzlük, acizlik duygusu içinde olursunuz.
Kendinizi sık sık kurban ilan edersiniz. Affetmediğiniz sürece
içinizde derinlerde devamlı bir haddini bildirme arzusu, intikam duygusu, gurur, kıskançlık, pişmanlık, kendinizi hep haklı
gösterme çabası, sevgisizlik gibi negatif duygular içerisinde
olursunuz. Bu negatif duygular, arzular ve hırslar bilincin
derinliklerinde ‘suçluluk hisleri’ yaratır ve bilinçaltı ‘suçlular
cezalandırılmalıdır’ komutunu verecektir. Güzelliklerden mahrumiyet ve utanç, zarar verici ilişkiler, bağımlılıklar, kazalar,
hastalıklar, yabancılaşma vs. şeklinde sıralanabilir.
Ruh ve beden sağlığınız için affetmenin gücünü diliyorum
hepinize..!

Affetme Süreci Nasıl Başlar,
Nasıl Affedebilirsiniz

Affetmezsek Ne Olur

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞËÈ-ÀÂÃÓÑÒ 2019

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

CBETE÷⁄T

В махалата имахме един светец: Хасан ага, за когото баща
ми казваше, че като него няма
друг в село. И затова аз винаги
при среща внимателно го наблюдавах. Висок, строен, леко
приведен от годините, с бяла,
подстригана брада и сини като
мъниста очи. Гласът му беше
тих, благ. С дядо бяха приятели и дълго си говореха на пейката.
Една сутрин, когато слънцето
весело грееше и агънцата с прегракнали гласчета блееха, в
двора на Хасан ага имаше оживление. Почти всички от семейството му бяха се събрали около
жертвения овен. Преди изгрев
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слънце най-възрастната жена е
къносала шията на овена във
формата на конска сбруя1 и сега
децата го доукрасяваха с цветя и
червени конци. След това дадоха
на животното да пие вода,
покриха очите му с кърпа и с
успокоителни думи го повалиха
на земята с глава, обърната по
посока на Кааба2.
- Комшиите днес имат празник.
Курбан байрам - каза баща ми и
продължи - Хасан ага се е пременил като за сватба...
Към обяд някой извика на вратата. Дядо рипна от кревата,
дето бе полегнал, и забърза по
калкъръма, а аз - след него. Бе
Хасан ага.

- Абе, комшу, нали знаеш, днес е
нашият голям празник Курбан
байрам, та това е за вас, нося
едното бутче от курбана - рече
Хасан ага и подаде една тава с
голям бут в него, още ухаещ на
прясно изпечено месо.
- Благодаря, ама нямаше нужда,
има и по-нуждаещи се от нас... каза тихо дядо.
- Ти ще мълчиш, докато съм
жив, тъй ще е - смъмри го Хасан
ага и си тръгна към дома си.
Дядо се усмихна и промърмори:
- Свят човек е нашият съсед!
След години аз лично почувствах тази святост: той даде
пари да си купя велосипед и
бях първият гимназист в село,
който караше това чудо на тех1 сбруя - хамут, обшита с кожа продълговата дървена примка, която
никата, на две колела, а не
се надява на шията на впрегнат кон
2 Кааба - свещен камък, намиращ се в двора на най-важния храм за
пада, върви...
мюсюлманите - Голямата джамия в Мека
Слави СЛАВОВ

ÊÓÐÁÀÍ ÁÀÉÐÀÌ

Курбан байрамът е мюсюлмански
празник на жертвоприношението
в чест на приключването на
хаджа, отбелязван на 10-ия ден от
месец „зул хидж“ по мюсюлманския календар хиджра, в памет на
жертвоприношението на пророка
Ибрахим.
Самото поклонение продължава
около седмица, празникът на жертвоприношението бележи една от
върховните ритуални практики.
Тези, които празнуват празника у
дома, правят церемония, подобна
на тази, която се провежда на
същия ден в Мека. Първо се принася в жертва агне или други жертвени животни и месото се приготвя за хранене или като дарение на
бедните. Жертвените животни се
наричат още курбани - овце, кози,

камили, крави и телета. Чете се
специална молитва преди жертвоприношението.

Òðàäèöèè, ñâúðçàíè
ñ ïðàçíèêà

Преди да се заколи животното, найвъзрастният мъж от семейството
рано сутринта отива на джамия, за
да се моли и кланя. След като се
върне, чете първо молитвата и тогава коли животното.

Ìîëèòâàòà

l Боже мой, това е от теб, и за теб.
Това е за теб, създателя на лицето
ми, небето и земята. Вярвайки се
обърнах към теб. Аз не съм от неезичните. Молитвата ми, поклоненията ми, курбана ми, живота ми,
смъртта ми за теб е, Боже мой. Той

няма сътрудник. На мен така ми е
заповядано и аз съм първият, който
се предава в името на Бога. Боже
мой, както на пророка Мухаммед и
Ибрахим им прие жертвите за теб,
и това приеми от мен. Амин.

Ðàçïðåäåëÿíåòî íà êóðáàíà

Една част от курбана се разпределя
на нечетен брой (3, 5, 7, 9) парчета
(нарича се пай) и се раздава на бедните, съседи и близки.

Èñêàíå íà ïðîøêà
(öåëóâàíå íà ðúêà)

Иска се прошка от по-възрастните
членове на семейството, като се
почва от дядото, бабата, бащата,
майката, по-голям брат/сестра. Наймалките членове от семейството се
възнаграждават с пари, бонбони.
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ÏÐÈßÒÅËÈÒÅ

Äèìèòúð ÌÈËÎÂ
...Човекът търси топлинка,
откакто този свят светува...

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞËÈ-ÀÂÃÓÑÒ 2019

ÂÀËÑ

Издъхват бавно ябълковите дървета.
Кълвачи упорито търсят нещо. Сок ли?
Отдавна мина времето, когато светеха,
облечени във булчинските рокли.

ÊÂÀÐÒÈÐÀ

И сън-сънуват за отминали години как вихрено танцуват валса си, разкошни.
Така навярно и във райските градини
ще се преселят те във късите си нощи...

И дъбова маса.
Постелята - чиста.
Забравена маска.
И плач върху листа.

И вятърът като жених не ги погалва.
И все по-рядко идват вече дъждовете.
Престана слънцето да е халка венчална.
Заспиват бавно ябълковите дървета.

ÐÓÁÀÈ

***
×îâåêúò, êîéòî áúðçî ñõâàíå êîå å öåííî â òîçè ñâÿò ÷å íå ñúñ ñâîåòî èìàíå, ñ ïðèÿòåëèòå å áîãàò,
íå ñàìî ÷å å ìíîãî ìúäúð, íî ñèãóðíî è òîé ïðèçâàí å
ïðèÿòåë âåðåí äà òè ñòàíå è íåùî ïîâå÷å îò áðàò.
***
Ñ ÷îâåêà ÷åñòåí õëÿá äåëè, òîé íèêîãà íå âäèãà áðàäâà çà ÷óæäà áîëêà ãî áîëè è ÷óæäèÿò óñïåõ ãî ðàäâà.
Íî îò ïîäëåöà ñå ïàçè, ÷å äèøà â íåãî çàâèñòòà îò ÷óæä óñïåõ ùå ãî áîëè, à ÷óæäà áîëêà ùå ãî ðàäâà.
***
×îâåêúò òúðñè òîïëèíêà, îòêàêòî òîçè ñâÿò ñâåòóâà.
Åäíà ïðîòåãíàòà ðúêà - è åòî ïîâîä äà ëèêóâà;
è îãúí âúâ äóøàòà ñðîäíà - òîâà ñà âñè÷êèòå íåùà...
Íî îõëàäíÿ ñâåòúò òàêà, ÷å íÿìà ïîâîä äà ëèêóâà.
***
Â ÷îâåêà çëîòî è äîáðîòî ñà òâúðäå ÷åñòî íà âåçíè.
Çàòóé ïîñòàâÿ ãî æèâîòúò ïðåä íàé-ðàçëè÷íè èçïèòíè.
Íå çíàå è ñàìîòî âðåìå êîå âñå ïàê ïðåâåñ ùå âçåìå.
Ñëîæè òè çðúíöå êúì äîáðîòî - âåçíèòå òî ùå íàêëîíè.
***
Êàêâî ñ ÷îâåêà ùå ñå ñëó÷è - òîé èäâà íà ñâåòà îáðå÷åí.
Àëà çàáðàâÿ ñâîéòà ó÷àñò, ÷å íÿìà äà îñòàíå âå÷åí.
Æèâîòúò òúé å áúðçîòå÷åí - êàêâî ñ ÷îâåêà ùå ñå ñëó÷è,
÷å ìíîãî òàéíè òîé îòêëþ÷è, îñâåí åäíà - äà å ÷îâå÷åí.

Два стола, смутени
от тихо присъствие.
Портрет на Есенин,
просветващ до късно.

„ÑÂÅÒÈ ÑÅÄÌÎ×ÈÑËÅÍÈÖÈ”
Човекът с бялата брада пред този храм
прилича на светец под арка синя.
Покланя се на всеки, който мине там.
И в чашата му пада милостиня.
Човекът с бялата брада така е слаб в торбица носи своята душица.
Но сигурно за птиците ще купи хляб,
защото сам е приземена птица.

Човекът с бялата брада, с библейски лик,
преминал край безмилостната слава,
стои на мястото, където всеки миг
животът и смъртта се разминават.
Човекът с бялата брада е Божи знак
и шансът ни за прошка, за пощада.
Но кой ли ще съзре самото слънце как
като жълтица в чашата му пада.

Човекът с бялата брада го няма днес.
Разбира се, говорех ви за вчера...
Навярно променил е земния адрес
и с ангелите някъде вечеря...

ÑÂÈËÅÍ
ÊÀÏÑÚÇÎÂ

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞËÈ-ÀÂÃÓÑÒ 2019

ÏÀÌÅÒ

„О, върхове на безсмъртието,
спрете за миг своя земен бяг
за поклон пред небитието
и прегръдка на безбрежен бряг!“
Останало е под връх Алада (божествена планина)
едно свилено и свидно име - това на Свилен
(Кешиф) Капсъзов като от едно недотам бурно село Бурево, но отронило от листака летеж на копринено листенце по литературния небесклон чак
до края на потоците, вляли се в бурния кипеж на
безбрежната океанска шир, но по израз на поета
„макар и капка в океана
запазвам формата си аз“.
Думата ни е за вписания в лоното на безсмъртието
като творец и борец - човекът потеклови помак с
гордо развян флаг и посмъртен праг на 15 септември 1992 година, когато волгата на полковник от
българската народна милиция прегазва трабантчето точно от страната, където на волана кормува
заклеймилия Възродителния процес от трибуната
на Народното събрание депутат. Подобие на ужасяващ погром историята е отбелязала аналог със
смъртта на депутат от гръцкия парламент д-р
Садък Ахмед. Двамата побратими по житейска
съдба сигурно в небитието са се слели в прегръдката да са едно гранитно цяло от родопската гръд
на неделимата Родопа планина. Само, че за този
изтръгнат от бурите над Алада и Бурево още не е
стигнал гранита за пожизнен монумент, както това
е останало в мемориален гробищен парк на Комотини (Гърция). Другаде обаче го има. Изваяла го е
самата ръка на Свилен. Сътворила го е една глава,
за да бъде безсмъртно, защото написаното литературно творчество остава завинаги - „Обреченост“,
„Осъмвам над загадка“, „Краят на потоците“.
Творенията му се сливат в едно - безсмъртието.
Несклонената глава пред никаква модификация
на фашизма е отбелязала такъв изказ на 31
октомври 1989 г. точно в навечерието на будната
съвест - Деня на народните будители в България.
Един негов плач в стих се покрива с целия му
жизнен път:
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„Съдба неотменима: дарява с нрав и мъка...
Необозрима. Тя побира се в едно сърце.
Ту образ е на бог тираномразец, ту сторъка
ламя настръхнала - сумти! Без поглед и лице,
а с език от пламъци кръвта ти ближе.“
Събрал е поетът в едно толкова „пустинни думи“ совин празник, гарванова врява, зависти и гняв,
посипан образ с тъмна пепел... А това „шупур-шупур“ на тюноберачките може да роди само родопски поет, усетил шепота на откършените тютюневи листа...
Загадъчният Свилен винаги е оставал в загадка, но
повикът даже на съпругата Фани е:

Помнете Кешиф!

Помнете го такъв! - възкликвам аз.
И редя стих след стих без забрава,
за да няма необродена морава
и неизпята песен в съпровод на саз!
И пак...в „Краят на потоците“ идва реч за тютюноберачките и напредналата зрялост до степен след
седмица рожбата да прегори. Раждат се в творчеството покрай „Краят на потоците“ и Дафчето, и
Еминко, и Бистра. А колко много размисъл събужда „доносническия джинс на оредялите до степен
да се туберкулира от съображения“ най-сетне идва
и време да се попита: „Къде е краят на потоците за
помачета и помакини-студенти?“
Навярно при вливането в морето на живота,
където се размиват до степен на непознаваемост
като нрав, име, външен вид до степен даже
„узундеренския“ двуглас да се потопи и колибаците да потънат в забрава. Вероятно краят на
тези потоци са родили близнетата „песен и
плач“, наречен двуглас. Сред тази песен и този
плач се е родила оная „родственица гювендия“.
След продължително разлистване си позволявам
íà ñòð. 14
питане:
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Така ли потъват потоците?
îò ñòð. 13

Дали би последвал отговор не за потоците или
онзи поток с осанка на паток, а за онези поточките класирани по точките на изтънчените крайници, наречени узундеренските бедра. А животът
сред тирани и предатели може да бъде описан и
даже отписан само от роден преди злокобната
1944 г. Това е породило и въпроса дали неизяснените обстоятелства за смъртта на Свилен на 15
септември 1992 г. прозира и нещо за смутното
време, през което точно на тази дата авторът на
тези редове за помакът-литературовед към 11
часа се разделя с читавия и нищо не подозиращ
към 15 часа да срещне смъртта човек, слял се с
небитието. Дали неговият поток от кръв се е слял
с общочовешкия поток само небитието би казало:
„А можеше да е жив“.
А най-сетне за мнозина мними от общността дали
догаря есента или настъпва злобна зима. Само червени барети. Докарал ги е на танкове политическия
кретенизъм. И накрая, ето пълен откъс, за който 15
септември бе предварително замислен:
„А най-..., най-... най-сетне дойде краят на потоците. Това ли е той?“
На утрото слънцето показа сипаничевото си чело,
свежа зеленина, прошарваща просторите, кукувиците се надкукуваха, по пътеките притичваха
зайци и косове, а спокойна, с привързано синьо
шалче през лицето, под мораво бухналата бяла
ябълка висеше Емилия Кехайова.
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Ето го краят!
Свършва ли обаче той до тук? От началната първата стъпка „Близко слънце“ до безкрая талантът
на човека, поета, писателя Кешиф с име, четено в
обратен ред той е неизгърмелия ФИШЕК на
родопската помашка поезия и проза за когото
„под сенките на вежди с блясък изворен
вървят жени спокойно
и леко се люлеят
гърдите им - слънца“.
Тази женска помашка гръд го е отхранила в
Бурево, за да мине през Хасковския педагогически институт, Софийския университет и Литературен институт „Максим Горки“ - Москва, без да
спира та на един дъх да стигне височините на
Олимп с възклик от високото
„пак над перваза плитки плетеш
и в твоята пазва зрее копнеж.“
Точно копнежа по моминската гръд и нещото
свидно в пазвата го връща в Златоград да се взре
във Фани и за сетен път да преклони глава пред
Родопа планина с мотото
„Аз раждах мъже...
и песни, които побират света.“
Вероятно за тебе, Родопо, не склони глава да я
посекат в движение, но съдбата го придвижи
към отвъдното по воля на полковнишка „Волга“,
без изяснени обстоятелства и за безсмъртие,
защото човекът тялом си отиде, но духом остана вечен!
Салих БОЗОВ

ÐÅÊÂÈÅÌ ÇÀ ÑÂÈËÅÍ
Неговият дух не си е заминал навярно още дълго ще броди по
тъмната и възлеста земя на
мъката - Родопа. Ще обхожда
вековни гори, притаили запустелите гробове на неотмъстените нейни чада, ще обитава тъжното ехо на най-българските
песни и ще се приютява в протяжното исо на каба-гайдите,
ще витае над мъхестите плочници на обезлюдените махали.
Гласът му ще долита до нас от
онова Отвъд, към което не смеем да погледнем, за да тревожи
гузните и забравящите - и да ни
напомня, че България още е
страната на убитите поети, че
истината и доблестта още се

плащат с кръв, че пътят на словото е кръстен път.
Години наред литературни лакеи, долнопробни завистници и
политически фарисеи запокитваха неговите стихове в мълчанието. Тези, които запушваха
устата му с мръсния парцал на
цензурата, не му простиха и
след това, когато от трибуната
на Народното събрание заговори за най-мръсния геноцид, осъществен от довчерашната антидържава, за Възродителния процес - но не за онзи, който възмути целия цивилизован свят, а за
този срещу българомохамеданите, много по-жесток и по-потаен.
Неговата обвинителна реч сре-

щу идеолога на компартията
напомни, че днешните радетели
за добруване и сполука са с кървави ръце - и малко след това
проблемът със Свилен бе разрешен по обичайния за копоите
на комунизма начин: няма го
човекът - няма го и проблемът.
Излъгаха се така, както са се
лъгали винаги. Защото Свилен
не си е заминал! Той е тук, сред
нас, пазител на нашата чест и
нравствена мяра. Тук е, за да ни
напомня за върховния дълг на
поета: че в името на истината
и свободата сме длъжни да заложим всичко - включително и
живота си.
Едвин СУГАРЕВ
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ÌÎÌ×ÅÒÎ ÎÒ ÒÐÅÒÀÊ
È ÌÀÐØÀËÑÊÈßÒ ÆÅÇÚË
Ðàçãîâîð ñ Ðåñìè Ìóðàä, êìåò íà îáùèíà Àðäèíî
от стр. 2
Тачен, обичан е този, който постоянно вади от раницата си обещани, а
след това и реализирани неща, но в
раницата винаги има все още и все
още нови и очаквани благини за
обществото! Когато приех доверието
на нашето местно население през
2007 година, внимателно се запознах
и анализирах икономическата ситуация в общината. Честно казано, никак не бях обнадежден от това, което
констатирах... Силно впечатление ми
направи, че сметопочистването в
общинския център е било възлагано
на външна фирма чрез обществена
поръчка... И така са били харчени
близо 750 хиляди лева годишно за
тази цел... Реалният резултат обаче
не беше насърчителен. Трудно можеше да се каже, че общинският център
и приградските села блестяха от
чистота. Направих нужните анализи
на база на конкретни факти и информация. И реших да създадем или възстановим отдел по чистота или както
го формулирахме „Екология и опазване на околната среда“! От не малкото заварени безработни ардинчани
назначихме на редовна работа 15-16
човека. Постигнахме едновременно
няколко ефекта: общите годишни
разходи в тази насока се намалиха с
четвърт милион, общинският център
постепенно блесна от чистота, нама-

лихме броя на безработните... Петнадесет нови работни места означават
все пак изхранване на четиридесет,
петдесет човека… Днес едно от нещата, от които се впечатляват гостите и преминаващите през града и
общината, е именно обществената
хигиена, уличната чистота, редът.
- Редът и хигиената са елемент от
общата картина в Ардино и селата след 2007 година. Какво още извадихте от кметската си раница?
Местните хора жадуват за много
неща, но не всичко е осъществимо
бързо и веднага...
- Всички мечтаем нещата в ежедневието ни да стават „бързо и веднага“,
но в живота нищо не се случва точно
така... Общественото развитие си има
своята логика, а тази логика е подвластна и на времето, а не само на
нашите желания. Неслучайно един
наш велик революционер е изрекъл:
„Времето е в нас и ние сме във вре-

мето!“. Аз бих казал, че ние сме всячески зависими от времето! А древните перси са изказали мъдрата
мисъл, че „всяко нещо се случва
тогава, когато му дойде времето!“.
Ето нещо, с което се гордея! Ардино
е известно с това, че е чисто в градоустройствено отношение. То е типично „пръснато селище“. Тоест, има
един общински център и над четиридесет махали, пръснати по скатовете
на ардинското речно корито. До тези
махалички, където количествено живее значителна част от населението,
имаше пътища, но недостатъчно проходими, кални, скалисти. Едно от
първите неща, за които с колегите от
общинското ръководство помислихме, е да подобрим релефно тези пътища и да ги асфалтираме. Да създадем нормален достъп на хората до
домовете им. И това го постигнахме,
като рехабилитирахме над 150 километра общинска инфраструктура. Хората
забравиха за калта и за трудния достъп! Днес дори се шегуват, че сме вкарали асфалт даже и в дворовете на
къщите им... Аз съм дълбоко удовлетворен и не вярвам някога населението
на общината да забрави всичко това...
Създадохме/обновихме водоснабдяването в редица големи села в общината,
по оперативна програма „Храни“ имаме кухня, в която ежедневно се готви
храна за 1300 човека.
на стр. 16

Ðàçãîâîð ñ
Ðåñìè Ìóðàä,
êìåò íà
îáùèíà Àðäèíî
ÌÎÌ×ÅÒÎ ÎÒ ÒÐÅÒÀÊ
È ÌÀÐØÀËÑÊÈßÒ ÆÅÇÚË
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ÀÐÕÈÂÍÈ

от стр. 15
Построихме една великолепна автогара, с впечатляваща архитектура и
широка функционалност... В близко
бъдеще шосето Кърджали - Смолян
през Ардино няма да бъде просто
връзка между два областни града.
Това шосе ще бъде елемент от голямата транспортна връзка Бяло море Гърция и Турция - Маказа - Кърджали - Ардино - Източни и Централни
Родопи. Този път ще бъде не само
икономически, но и културно-исторически, планински, туристически...
- А какво още замисляте в близка
перспектива като блага за общината, които да извършите през
идните години?
- Иска ми се да видя обновена цялата градска мрежа - от центъра, от
улиците до най-крайните улички на
крайните квартали. Като казвам
обновена, имам предвид тотално
рехабилитирана с цялата комуникативна мрежа, която я съпътства...
И още - тотално нов асфалт и
ремонтирани тротоари навсякъде.
Ще ми се Ардино да блесне!
Имаме още работа по туристическата инфраструктура. Трябва да направим подходящ подход, вероятно екопътека към крепостта „Калето“ край
Ардино. Оптимизираме пешеходна-

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÑÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!
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та инфраструктура около
древното тракийско светилище „Орлови скали“.
Подходът към „Дяволския
мост“ вече е подобрен, но
има нужда от една екопътека през старото и почти
запустяло село Дядовци.
Около крепостта „Патмос“ до с. Боровица решаваме някои проблеми по
съдебен път относно собствеността º. Искаме да я направим
достъпна за туристи и гости.
В търсене на минерална вода ще
направим сондажни проучвания в
южните покрайнини на града - има
геоложки данни за наличие на такава. И ако наистина бликне лечебна
вода... по-нататък не ми се говори...
- Споделяте за постижения и
намерения - ваши и на колектива,
който ръководите, постижения,
в чийто център е човекът...
- Разбира се, та нали именно за човекът с главно Ч работим всички ние,
избирани да управляваме, да служим...
- Не всички избраници мислят
като вас.
- Мисленето на другите не ме интересува. Аз живея и работя за моите
избиратели. На това съм се посветил
и това е смисълът на живота ми!

Ðåïîðòåð:
Ãþíåð ØÞÊÐÈ
Âîäåù ðåäàêòîð:
Ñàôôåò ÅÐÅÍ

Можех да стана строител като баща
ми. С фактическото си образование
можех да се занимавам със счетоводна дейност, с финанси, с банково
дело. Но човекът и човешките проблеми винаги са били в центъра на
моето внимание - с какво и как мога
да бъда полезен на хората. Реалната
реализация на тази цел с удоволствие
практикувам чрез местното държавно управление - общината... Аз не
свалям раницата от гърба си. Не съм
дядо Мраз, но във всички случаи има
с какво да зарадвам човеците, които
ми имат доверие... Ако е вярно, че
всеки войник носи във войнишката
си мешка маршалския жезъл, то аз
съм един от тези войници, но в сферата на държавното управление. Да,
войник съм и нося своя маршалски
жезъл! Какво по-естествено от това!

Àðäèíñêè ãëàñ å ìåñå÷íî äâóåçè÷íî èçäàíèå
íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ è Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî
Êîîðäèíàòè çà âðúçêà ñ ðåäàêöèÿòà:
6750 Àðäèíî, óë. Áåëè áðåçè ¹ 29 l e-mail: ardino@abv.bg

