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Започна се... 

  

Проектът "+2000 Родопи" , който тази година ще се постараем да изпълним, започна с
един от най красивите и исторически най-спорните върхове в Родопите - връх Момчил
или Свобода.

  

Името му не е случайно. Още като млад самият Момчил юнак е поразявал с физиката си
също като върха. Бил толкова едър и снажен, че бил колкото двама души. Турски поети
казвали за него, че прилича на минаре :) Той не веднъж спирал турските набези и дори
изгорил турска флотилия от 15 кораба при Бистонско езеро (Порто Лагос, днешна
Гърция). Смята се, че Момчил е погребан на това място.

  

Според преданието на този връх е станало едно от най-кръвопролитните сражения
между завоевателния турски отряд на Енихан баба и защитниците на Родопите.
Въоръжените до зъби турци дошли откъм днешното село Жълтуша, преследвайки
отстъпващите българи. Те обаче решили да се скрият в гористия балкан край Чилтепе и
там да дочакат турците за последен решителен бой. В този бой бил убит и
предводителят им Енихан баба, който погребали на върха.

  

Днес до заветните 1943 метра може да стигнете по точно 605 стъпала тръгващи от
хижа Свобода. За седемъгълното тюрбе* на върха, засенчващо плочата на Момчил
юнак, не ми се говори много. Меко казано странно е, да построиш с държавни пари и
военна техника символична гробница на човек, поробил големи части от тези земи и
избил незнайно колко невинни хора... Както и да е. 

  

Ние с нашата сплотена велогрупа, свежа и надъхана, подходихме от село Манастир и
след час-два усукване по приятен асфалтов път нарамихме колелата по стълбите. Не е
нищо страшно, даже е приятно носене :) Гледката от върха е 360 градусова и на човек
не му се тръгва обратно. А обратното е поредната родопска класика - тясна пътечка
покрай стъпалата с камъни, пръст и корени, на места пресичаща бетона за да мине от
другата страна и да стане още по-стръмна и обрасла :) От Свобода ние продължихме
към хижа Преспа и Хайдушки поляни, но трябваше да прекъснем карането заради едно
неприятно падане. Ице, оправяй се бързо!
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За да направите маршрута ще са ви необходими 5-6 часа, средно добри велоумения и
добра физическа подготовка. Вода има на корем, а бира - на хижа Свобода, хижа
Преспа и Хайдушки поляни.

  

 

  

*Теке е мюсюлмански ритуален комплекс от сгради, в който централно място заема
седемъгълна сграда наречена Тюрбе, която е гробница. В този случай през 2003 г.
Ахмед Доган обещава на месните, че ще построи теке на Енихан баба и през 2005 г. с
разпореждане на тогавашния министър Нихат Кабил, държавната земя на връх
Момчил/Свобода е продадена на мюсюлманското настоятелство от село Давидково за 6
600 лв. Веднага започва изливането на бетонен фундамент и въпреки че са
констатирани множество нарушения и строителството е незаконно, текето е построено и
белее на самия връх и днес... 
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