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În loc de introducere
―Revista Dobrogeană‖ este o publicaţie privată, editată de U.D.T., liberă de orice
constrângeri de natură politică sau ideologică, străină de partizanate sau comenzi impuse de
interese de grup.
Avȃnd în vedere dorinţa sinceră de cultivare şi promovare a valorilor autentice în ţară şi
în străinătate, revista are drept scop prezentarea culturii, civilizaţiei, tradiţiei,
credinţei, istoriei, educaţiei, medicinei, artei, ştirilor, sportului, legislaţiei precum şi altele
în continuitatea şi diversitatea lor din trecut, prin prezent spre viitor.
Culegerea de matematică a unei profesoare din Constanța
a devenit bestseller international
O profesoară din Constanţa a reuşit o performanţă
incredibilă. Culegerea
de matematică la care
este
coautoare
a
devenit
bestseller
internaţional. Cartea se
vinde ca pâinea caldă
în variantă electronică,
deşi nu este chiar
ieftină. Din 2014 şi
până acum a fost
descărcată
de
pe
internet de aproape
14.000 de ori.
Această carte a fost downloadată şi este în top pe
e-books, colecţia 2017.
Noi formule şi teoreme din matematica pură,
realizate de unii dintre
cei
mai
buni
matematicieni
ai
lumii. Acesta este
subiectul
cărţii
profesoarei
din
Constanţa. Volumul
are 18 capitole, iar
fiecare are câte un
autor.
Este vorba despre
cartea
Bridging
Algebra, Geometry,
and Topology, o carte
apărută în Statele Unite, o carte care este de fapt un
proceedings al unei conferinţe care a avut loc în
2013, spune Denis Ibadula, lector univ. dr. la
Universitatea Ovidius.
A fost nevoie de doi ani pentru a realiza acest
volum de matematică. În 2014, cartea a fost
publicată în Statele Unite ale Americii. Comandată

de pe site-ul editurii ajunge la 128 de euro. În format
PDF, culegerea costă
aproape 90 de euro.
Alături de profesoara
din
Constanţa,
la
elaborarea acestei cărţi
a mai contribuit şi un
profesor universitar din
Belgia. Autorii nu
primesc
nicio
recompensă materială
în urma vânzărilor.
„Pentru noi, autorii,
satisfacţiile sunt cele
morale. Bucuria faptului că această carte a fost
descărcată de atât de multe ori şi că în 2014 a intrat
în top bestseller‖, spune Denis Ibadula.
Şi-a dorit încă de mică
să devină profesoară şi
acum îşi trăieşte visul.
Denis Ibadula reuşeşte
mereu să le capteze
atenţia studenţilor ei.
„Chiar şi gândirea neo setează, să fim mult
mai organizaţi‖, spune
unul dintre studenți.
În anul 2011, Denis
Ibadula
a
fost
desemnată profesorul
universitar al anului în cadrul Galei premiilor în
educaţie.
Sursa:
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/
educatie/culgerea-de-matematica-a-unei-profesoaredin-constanta-a-devenit-bestseller-international928090?fbclid=IwAR2r8Vyg-a8IkkkH8jx9KvzVMayMF6d-QY59dfo31-anII60HXoTeoTGxw
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LIBERTATEA MEA ESTE ŞI A TA
Consilier Juridic şi Mediator Autorizat
Claudia Crina Balint

Pornind de la evenimentele petrecute în Franța, nu
trebuie confundat așa cum, de altfel se încearcă,
diversitatea religioasă și culturală cu extremismul vădit
încurajat de occident pentru propriile interese. Un rău
nu ar exista dacă nu ar fi alimentat. Consider a
fi o modalitate de discriminare religioasă și culturală,
în a generaliza efectele atacului și al evenimentelor din
Franța, fără a analiza cauza și în a generaliza ca fiind
un atac terorist născut din islamism, când ancheta încă
este în desfășurare.
Libertatea de exprimare și gândire trebuie exercitată
în spiritul respectului libertății celuilalt fără a defăima
principiile credinței și existenței unei minorități,
transformând-o într-un pericol iminent general care de
fapt este manipulat în presă de occident și marile puteri
în
interese
economice
probabil, ca multe
altele.
Evident,
că
nimeni
nu
încurajează
terorismul
și
violența, dar fără să
ne dăm seama,
acesta este susținut
de otrava din noi,
de
pofta
de
răzbunare, de lipsa
de ospitalitate și
acceptare
a
diversității, de lipsa
dorinței
de
cunoaștere
reciprocă
în
armonie....
Pentru mine, caricaturile reprezintă o mică parte din
artă, iar arta trebuie să exprime frumosul chiar și sub
forme abstracte. Prin urmare, cred că mesajul pe carel transmite o caricatură nu trebuie să denigreze sau să
defăimeze ci, în contrariu, să aducă un plus de
valoare în frumusețea din
noi și a
lumii în care trăim, să contribuie la armonie și iubire ne
condiționată...Arta are misiunea de a impresiona, de a
transmite emoții, sentimente și sensibilitatea umană.
Libertatea de exprimare nu trebuie folosită ca un
cuțit cu două tăișuri...rămâne la latitudinea artistului
dacă își propagă talentul manipulat sub imperiul
politicii al intereselor Răului și al ideologiilor
extremiste.
A asocia terorismul și actele vandaliste și extreme
cu întreaga religie și cultură musulmană e ca și cum, în
comparație,
am
asocia
actele preoților pedofili și cruciadele

cu întregul creștinism și renașterea culturală.
Valoarea artistică a caricaturii este diminuată de
mesajul
pe care îl transmite și în același timp poate fi și interpr
etat ca o jignire, atât pentru faptul că semnificația lui
Allah este Dumnezeu. În final, a ales un drum greșit...
De altfel, în mod diplomatic și necesar pentru
omenire și populația Franței, președintele Macron în
interviul dat la Al Jazeera, a declarat vădit că respectă
principiile credinței musulmane, dar nu justifică
violențele și încearcă să calmeze spiritele protejând
drepturile fiecăruia. Un pas înainte, zic eu....
Situația creată, ca impact, ar trebui să anunțe
schimbări majore sociale, care să încurajeze acceptarea
diversității ca pe un bun spiritual comun și crearea de
pârghii
sociale
pentru integrarea și
adaptarea tuturor în
statul oaspete, în
spiritul dezvoltării
valorilor culturale
și a conviețuirii
armonioase într-o
lume diversă și
frumoasă.
Pentru
mine,
frumusețea,
dragostea, credința
în
bine,
romantismul,
prietenia, ne țin în
viață ca umanitate.
Ca promotor și
apărător
al
multiculturalismului și al drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului, consider că putem începe a
ne recunoaște în noi înșiși, într-un mod reflexiv, cu
celălalt.
Multiculturalitatea trebuie să fie expresia unei
abordări a multiplicității culturilor. Fiecare își păstrează
identitatea și o exprimă cu obiceiuri și tradiții diferite
în funcție de locul din care aparține.
Așa cum este definită și în "Dicționarul de
antropologie" a lui Ugo Fabietti și Francesco Remotti,
o societate plurietnică, pluralistă, multiculturală trebuie
înțeleasă ca un context de întâlnire și interacțiune între
diferite culturi și tradiții.
E necesar să ne asumăm conștientizarea diversității
și să promovăm relațiile reciproce între culturi, ca o
deschidere, cunoaștere și recunoaștere de valori și
moduri de viață diferite, devenind în cele din urmă
bogăția spirituală umană.
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LA MIA LIBERTA’ E ANCHE LA TUA
Consulente legale e mediatore autorizzato
Claudia Crina Balint

A partire dagli eventi accaduti in Francia, non bisogna
confondere, come si cerca, la diversità religiosa e culturale
con l'evidente estremismo incoraggiato dall'Occidente per
il proprio interesse. Un male non esisterebbe se non fosse
alimentato. Considero che sia un modo per discriminare
religiosamente e culturalmente, nel generalizzare gli effetti
dell'attacco e degli eventi in Francia, senza fare analizzare
la causa e generalizzarla come un attacco terroristico nato
dall'islamismo, quando l'indagine è ancora in corso.
La libertà di espressione e di pensiero deve essere
esercitata in uno spirito di rispetto della libertà dell'altro
senza diffamare i principi
di fede ed esistenza della
minoranza,
trasformandola in un
imminente
pericolo
generale che viene di
fatto manipolato dalla
stampa occidentale e
dalle grandi potenze
probabile in interesse
economico, come tante
altre cose.
Ovviamente
che
nessuno incoraggia il
terrorismo e la violenza,
ma senza rendersene
conto, è sostenuto dal
veleno in noi, dal
desiderio di vendetta,
dalla
mancanza
di
ospitalità e accettazione
della diversità, dalla
mancanza del desiderio di
comprensione reciproca
in armonia ... .
Per me le caricature
sono una piccola parte dell'arte, e l'arte deve esprimere la
bellezza anche in forme astratte. Pertanto, credo che il
messaggio trasmesso da una caricatura non debba
denigrare o diffamare, ma, al contrario, aggiungere valore
alla nostra bellezza e al mondo in cui viviamo, al fine di
contribuire all'armonia e all'amore incondizionato. .. L'arte
ha la sua missione di stupire, di trasmettere emozioni, i
sentimenti e la sensibilità umana.
La libertà di espressione non deve essere usata come un
coltello a doppio taglio ... rimane a discrezione dell'artista
se diffonde il suo talento manipolato sotto il dominio di
politiche di cattivo interesse e ideologie estremiste.
L'associazione del terrorismo e del vandalismo e degli
atti estremi con l'intera religione e cultura musulmana è
come se, in confronto, associassimo gli atti dei sacerdoti
pedofili e le crociate a tutta la cristianità e al rinascimento
culturale.

Il valore artistico della caricatura è sminuito dal
messaggio che veicola e allo stesso tempo può essere
interpretato come un insulto sia dai musulmani che dai
cristiani, dato che il significato di Allah è Dio. Alla fine, ha
scelto la strada sbagliata ...
Infatti, diplomaticamente e molto necessario per
l'umanità e il popolo francese, il presidente Macron in
un'intervista ad Al Jazeera, ha affermato di rispettare
chiaramente i principi della fede musulmana, ma non
giustifica la violenza e cerca di calmare gli spiriti
proteggendo i diritti di tutti. Un passo avanti, dico io...
La situazione creata, come
impatto,
dovrebbe
annunciare
importanti
cambiamenti sociali, che
incoraggiano
l'accettazione
della
diversità
come
bene
spirituale comune e la
creazione dei cammini
sociali per l'integrazione e
l'adattamento di tutti allo
Stato
ospitante
nello
spirito di sviluppare valori
culturali e convivenza
armoniosa in un mondo
diverso e bello.
Per me, la bellezza,
l’amore, la credenza nel
bene, il romanticismo, l’
amicizia, ci tengono nella
vita
come
l’umanità
interra.
Come
promotore
e
difensore
del
multiculturalismo e dei
diritti umani e delle libertà
fondamentali, credo che possiamo cominciare a
riconoscerci, in modo riflessivo, con l'altro.
La multiclturalità deve essere l'espresione di aproccio
alla molteplicità delle culture. Ogniuno conserva la sua
identità e la esprime con usi e costumi diversi dal luogo di
dove appartengono.
Cosi come e stato referito anche nel Dizionario del
antropologia di Ugo Fabietti e Franceso Remotti, una
società plurietnica, pluralistica, multiculturale deve essere
intesa come un contesto d’incontro e interazzione tra
culture diverse e tradizioni.
E necessario di assumere tutti noi la consapevolezza
della diversità e di pruomovere i rapporti reciproci tra le
culture, come apertura, conoscenza e risconoscimento dei
valori e modi di vita diversi, dinventando la ricchezza
spirituale umana.
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FESTIVALUL SABANTOI- 2020
UN FESTIVAL INTERNAŢIONAL MULTICULTURAL TURCICO-TĂTAR
CA O ÎMPĂRTĂŞIRE ŞI ÎNŢELEGERE A DIFERITELOR CULTURI

Mangalia, a găzduit în perioada 18 – 20
septembrie, la Teatrul de vară din Neptun şi Plaja
Turquoise-Venus,
Festivalul
Internaţional
Sabantoi conceput și creat de ―Uniunea Democrată
Tătară” . Proiectul SABANTOI este creat cu scopul de
a promova valorile interculturale, ca fundamentale pentru
formarea și dezvoltarea relațiilor într-o societate
multietnică
și
multilingvistică,
promovând
cunoașterea culturii etnice turcice şi tătare și a
comunităților diferite care trăiesc în România.
Uniunea
Democrată
Tătară
cu
sprijinul
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Asociația
Community Aid România, Direcţia de Cultură şi Sport
Mangalia, Ambasada R. Kazakhstan în România,
Ambasada R. Azerbaidjan în România, Fundaţia pentru
Dezvoltare Locală şi Regională Filiala Sud-Est, Clubul
Sportiv Școlar Mangalia, Club Sportiv Agigea, Clubul
Sportiv Silver Samurai, Şcoala de Sento, Partida Romilor
Filiala Medgidia, Asociaţia Turcilor ―Osman Gazi‖,
Fundaţia Umanitară Balcani, Asociaţia CulturalUmanitară D.U.A şi Asociaţia Culturală Mehmet Niyazi a
încercat să ofere publicului său, prin proiecţii
cinematografice şi jocuri tradiţionale interactive,
posibilitatea de a se uita în oglindă, de a cunoaște
realitatea înconjurătoare, de a construi dialoguri
interetnice, fiind legat de îmbunătățirea patrimoniului
cultural și a diversității etnice precum și a transferului de
cunoștințe pe teritoriul național.
Suntem deosebit de încântați să putem saluta ediția
2020 a Festivalului Sabantoi ‖ , în principal, dorind să
promovăm valorile conviețuirii împreună, a cunoașterii
reciproce, a integrării și păcii între comunitățile naționale
majoritare și minoritățile etnice tătare.
Sabantoi a fost la prima ediţie dar festivalul
internaţional care a inclus elemente din proiect a fost
deja la cea de-a patra ediție, astfel, la evenimentul
promovat de Uniunea Democrată Tătară, au răspuns
entități de pe tot teritoriul național şi internaţional (8 ţări:
Germania, Turcia, Bulgaria, Kazakhstan, Azerbaijan,
Uzbekistan, Pakistan, Olanda), mărturisind existența unei
atenții și a unei sensibilități răspândite în jurulul
contextului incluziunii sociale interetnice și al
interculturalității. UDT a văzut, de asemenea, implicarea
puternică a asociațiilor de promovare socială, parteneri ai
proiectului prezentat, cu o funcție de mediere culturală
menită să promoveze întâlnirea dintre realitățile artisticeculturale interetnice și comunitățile care locuiesc pe
aceste meleaguri. Mangalia s-a bucurat în cadrul
Festivalului de Film Kazakh, parte a Sabantoiului, de
două proiecţii de film excepţionale "Hanatul Kazakh:
Tronul de Aur" şi "Fântâna adâncă" ambele cu subtitrare
şi s-a încheiat cu jocurile din a treia zi, asezonate cu
muzică, delicii culinare și voie bună. Festivalul Sabantoi
a implicat comunități interetnice în lume şi în România,
cu o atenție deosebită pentru tinerii din a două generație,
cetățenii care fac parte integrantă din țesătura socială a
țării noastre și care pot fi principalii actori ai proceselor

de dialog, a mediatorilor de întâlniri interculturale și a
„punților‖ cu comunitățile interetnice de origine: o serie

de experiențe care, prin spectacole, film, jocuri,
demonstraţii de jocuri istorice şi delicii culinare
tradiţionale, precum și ateliere, au creat căi de întâlnire
între diferite patrimonii culturale și valori.
Obiectivul general atins a fost îmbunătățirea
sistemelor de comunicare și a cooperării sociale și
culturale, pentru a satisface cererea crescândă a
cetățenilor de a îmbunătăți serviciile și cunoașterea
reciprocă și, de asemenea, de a sparge barierele de natură
istorică, culturală și socială.
Festivalul Sabantoi‖ se dorește a fi o întâlnire
repetabilă între activitățile interculturale. Intercultura
pentru noi este un mod real de a fi al gândirii, care este
cucerit la nivelul cunoașterii, înțelegerii și interpretării
alterității. În spiritul lui Pitagora: ―Prietenia este o
egalitate făcută din armonie‖.
Într-adevăr, implică și practicarea unui gând pluralist
și a unei relații bogate și creative. Un gând complex:
disponibil pentru a cunoaște și pentru a face față unei
pluralități de abordări și puncte de vedere, fără a lua
nimic de la sine și punând la îndoială ceea ce a fost deja
dobândit. Necesită neapărat deschidere și flexibilitate.
Astfel echipați, gândirea noastră, dorim să constituie
un instrument eficient pentru explorarea nivelurilor de
interacțiune și integrare între diferitele limbi și culturi, iar
spaţiul cultural românesc să rămână și să dezvolte
un miracol interetnic.
4
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Evenimentul s-a desfășurat în condiții speciale în
contextul actual COVID 19 pentru a dezvolta
potențialul proceselor culturale inițiate de UDT. Încă
odată am dorit să transmitem că pentru noi este
esențial să intervenim la nivel familial și social
pentru a face din diversitate o adevărată bogăție, o
nouă paradigmă educațională și pentru a stimula
oamenii, începând cu copiii și tinerii, să gândească
critic fără a cădea în tentația de a adopta imagini
false, exprimând și experimentând noi potențiale ale
limbajelor artistice, culturale și comunicative.
Se exprimă aprecierea pozitivă pentru munca
depusă, pentru interesul și angajamentul care au
însoțit evenimentul. Răspunsul multiculturalismului
la o coexistență pașnică pusă de societatea
multietnică este toleranța, care „este întemeiată, în
primul rând, printr-o recunoaștere fundamentală a
diferenței, începând cu afirmarea demnității egale a
fiecărei
culturi‖
menită să
reflecteze asupra prezentului și viitorului, cu
conștientizarea exactă a poveștii noastre comune
foarte vechi.
Obiectivul declarat al înființării acestui proiect
care îmbrățișează cultură turcică şi tătară a fost de a
stimula și defini o reflecție largă asupra afinităților
culturale ale unei serii de subiecți implicați de ani de
zile, de asemenea, prin intermediul instrumentelor
diferențiate și originale, în domeniile culturii de
viață contemporane și ale etniilor culturale.
Oprirea ideii de „marginalizare a celuilalt‖ este
următorul pas care ne însoțește încet pe calea corectă
a „întâlnirii‖, care, la rândul său, deschide porțile
către educația interculturală, adică educația spre
diferență și cultura de „bun venit‖, creând condițiile
pentru a demonta logica și fundamentele „ ideii de
discriminare a celuilalt‖.
Aceste afinități au intrat în societate ca un
caracter de identitate capabil să creeze un teren de
întâlnire care să depășească diversificările teritoriale,
atât artistice, urbane și sociale, cât și diferitele locații
geografice, pentru a da naștere la reședințe artistice
între zona dobrogeană și unele dintre cele mai
semnificative asociații care își dedică munca
interculturală, tradiția „centrelor‖ recunoscute istoric
și doresc să se compare cu acestea. Proiectul, printro serie de activități detaliate de la fiecare subiect
partener, a avut tendința de a crea un nou stimul
intercultural capabil să facă dialog, prin proiectare
film-spectacol, ateliere, demonstrații jocuri sportive
și culturale tradiţionale turcică şi tătară, vocația
pentru contemporaneitatea teritoriului dobrogean și
al provinciei sale cu acele părți ale lumii care
constituie astăzi teritoriile „ cunoașterii și
conviețuirii interetnice‖, în căutarea unui teren de
confruntare a posibilităților și contradicțiilor, un loc
în care artă, cultură, sportul tradițional, mâncarea

tradițională devin un instrument de comunicare,
proximitate și înțelegere între oameni, dincolo de

apartenența lor geografică, religioasă, culturală dar și
dincolo de inserarea lor într-un mediu „protejat‖
interetnic cultural.
Festivalul
Sabantoi își
propune în practică, să nu
fie vorba doar
de integrarea
diversităților, ci și de valorificarea acestora.
Cu
alte cuvinte, diferențele sunt chemate să coexiste,
să se confrunte și să producă un spațiu geografic,

politic
și
social care se redefinește continuu,
modelând în mod constant regulile de conviețuire,
acțiune și comunicare .
Un moment special pentru a ne bucura de
moștenirea noastră învățând să-l dezvoltăm,
valorificăm şi să-l conservăm.
Un festival care se dezvoltă împreună cu
organismele publice de referință din zonă, acoperind

întregul univers cultural interetnic turcic şi tătar care,
prin „Sabantoi‖, este îmbrățișat în toate genurile
sale.
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Akhal Teke, prinţul deşertului
Calul Turkmen
Absolut totul în legătură cu această rasă este
unic, straniu, uimitor! Akhal Teke sunt cai supli şi
graţioşi, de aceea sunt şi porecliţi ogari. Acestă rasă
de o frumuseţe exotică, extraordinar de graţioasă şi
versatila nu a fost cunoscută decât recent în afara
graniţelor Turkmenistanului. Este una dintre cele
mai neobişnuite rase de cai pentru călărie, apreciat
în mod special pentru viteza lui, anduranţă, mers
confortabil, inteligenţa şi uşurinţă de a fi dresat.
Este cea mai veche rasa din lume de cai existentă,
fondatorul arabului şi a pur sângelui englez. Akhal
Teke şi-a dobândit capacităţile fizice extraordinare
şi sensibilitatea de pe urma traiului alături de
nomazii Asiei centrale. Turkmenii au fost primii
oameni aidesertului care au produs un cal ideal
pentru mediul în care trăiau. Rasa şi-a luat numele
de la tribul
turkmen Teke,
care trăiau în
oaza Akhal. A
fost călărit încă
de acum 3000
de
ani
în
Turkmenistan
şidin timpurile
străvechia fost
folosit
de
războinicii
turkmeni
şi
cazacii kubani.
Imagini cu caii
Akhal Teke au
fost găsite, datând din sec. 9 i.e.n„ în teritoriile
dintre Caucaz şi Luristan. Herodot oferă un text cu
o descriere a 1O cai sacri, cu harnaşamente
magnifice, care pavau drumul pentru trăsura sacra a
luiAkhuramazada, din armata lui Xerxes . Aceşti cai
s-au înmulţit în câmpia Nisei intre Balkh şi Midis.
Erau graţioşi cu gâturi subţiri şi lungi, flexibile, ochi
mari, capete foarte frumoase, expresive şi picioare
puternice. Probe, împărat al Romei se pare ca a
deţinut un cal Akhal Teke care putea acoperi o
distanta de 150km/zi, timp de 1O zile în sir.
Alexandru cel Mare, Darius cel Mare - împăratul
Persiei, Genghis Han, stăpânitorii Parphei,
Mongoliei şi Turciei au folosit toţi în campaniile lor
militare "divinul cal auriu''. Este un cal de deşert şi
are o rezistentă uimitoare la căldură şi uscăciune.
Ulterior, rasa Turkmena a fost adusă în Rusia pentru
a fi folosită de armata Rusiei. Aceasta rasa a fost
cunoscuta sub denumirea actuala doar de la sfârşitul
secolului 19. Istoria moderna a rasei a început în

1880 când Turkmenistanul a fost anexat Rusiei şi a
fost fondata, sub conducerea autorităţilor ruseşti,
prima hergheliei la Zakaspiisky. Cel mai bun stoc
reproducător a fost adus la aceasta herghelie
inclusiv faimosul armăsar Boinou, fondatorul
principalelor linii actuale ale rasei. Akhal Teke este
o rasa pura şi doar cele mai bune linii sunt folosite
pentru reproducţie. Descendenţii aceste rase pure
includ multe rase ruseşti dar şi Trakehnerul din
vestul Germaniei şi Polonia. Aceasta rasă este
crescuta cu precădere în Turkmenistan şi
Kazakhstan. Tersk Stud, din nordul Caucazului, este
crescut ca linie nouă.
•Morfologie (standard)
Aspectului calului Akhal Teke este unic de
vreme ce nici o rasa nu împărtăşeşte aceste trăsături
distinctive.
Calul măsoară
intre 145-162
centimetri
înălţime şi o
greutate
intre
400 - 500 de
kilograme.
Capul este lung
şifrumos cizelat,
de regula cu o
frunte lata.Ochii
sunt mari şi
extrem
de
expresivi
de
regula cu forma
migdalata. Urechile sunt înguste, purtate sus şialerte
la orice sunet şi mişcare. Gatul lung este purtat sus
şi drept raportat la umeri, cu greabănul destul de
proeminent. Pieptul este îngust, corpul lung şi
uscativ, cu muşchi bine definiţi. Picioarele sunt
subţiri cu tendoane bine definite şi chişiţa lunga şi
flexibila. Trapul este de asemenea uşor plutitor iar
galopul este uşor şi cu un fuleu lung. Pielea este
subţire cu par neted cu coama şi coada foarte rare.
Sunt întâlnite toate culorile dar cele mai comune
sunt murg, negru, sur. O alta caracteristica
distinctiva a acestor cai orientali este luciul metalic
pe care îl au majoritatea culorilor. Natura a inventat
aceasta protecţie solara deoarece protejează calul de
temperaturile extreme.
Standarde de rasă sunt reglementate de către:
• lnternational Association of Akhal-Teke
Breeding (MAAK)
• Akhal-Teke Association of America
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• Temperament şi personalitate
Akhal Teke sunt cai viguroi, nervoşi, neliniştiţi,
sensibili şi foarte intuitivi. Inteligenta lor este net
superioară oricărei alte rase de cai. În principiu, sunt
caii unui singur stăpân, existând exemplare de Teke
care dacă sunt
încălecaţi
de
persoane străine
pot fi foarte dificili. Au o personalitate foarte
puternică, care
nu poate fi dominată. Supunerea
acestor cai nu
poate fi obţinută
prin bătaie sau
pedeapsă.
O
privire, un gest
minor, o vorba
şoptită sunt suficiente. O pedeapsă aplicată gratuit, sau neînţeleasă
de cal îl poate face să se comporte defensiv o perioada îndelungată chiar până la câteva săptămâni.
Aceşti cai nu sunt potriviţi pentru persoanele
nervoase sau irascibile. Ei nu au nevoie numai de un
călăreţ sensibil, ci de un partener uman cu care să
îşi împartă trăirile atunci când galopează pe ariile
vaste, doar de dragul mişcării în libertate.
• Aptitudini şi abilitaţi
Akhal Teke este un cal polivalent. În triburile
Turkmene era nevoie de un cal care sa facă faţă
mersului pe distanţe lungi şi teren accidentat, precum mersului la război sau în raiduri. Acest lucru a
determinat un
cal care are
următoarele
aptitudini:
viteză mare
pe
distanţe
mari,
abilitatea de a sări
sau
a
se
căţăra pe diverse
obstacole
întâlnite
în
drum, de regulă la viteză
mare, picioare sigure pe orice fel de teren, abilitatea
de a acţiona independent, tendinţa de a coopera în
mod inteligent cu călăreţul lor, abilitatea de a transporta oameni sau materiale, traiul în condiţii aride
beneficiind de puţină hrană şi apă, legătura foarte
strânsă cu proprietarul sau îngrijitorul lor, agresivitate faţă de străini, neînfricaţi în condiţii noi. În

prezent rasa Akhal Teke este folosită ca rasă de
călărie şi în competiţii. A avut excelente rezultate în
dresaj, sărituri şi competiţii de rezistentă în timp ce
în Rusia şi Turkmenistan a fost folosită în cursele
de cai.
• Îngrijire şi sănătate
Calul din rasa Akhal Teke este predispus la a
dezvolta sindromul Wobbler, ce se referă la mai
multe afecţiuni ale cailor, inclusiv malformaţii cervicale. Cu toate acestea, această rasă este asociată o
fertilitate crescută şi o medie mare de viaţă (20 de
ani). Caii cu roba palomino au fost excluşi de la reproducţie, deoarece s-a constatat că au probleme cu
vederea, datorită soarelui puternic din deşert. De
asemenea, nu a mai fost încurajată înmulţirea exemplarelor cu roba sura deoarece se pare ca aceştia
sunt mai susceptibile la apariţia tumorilor la nivelul
pielii. Nu sunt de loc potriviţi pentru grajdurile moderne, limitate ca spaţiu care le-ar distruge spiritual

şi personalitatea. Aceşti cai sunt concepuţi pentru
spaţiile larg deschise.
• Curiozităţi
1. Akhal Teke sunt mai ales cunoscuţi pentru
extraordinara lor abilitate în cursele de anduranţă. A
dovedit o bună rezistentă în anul 1935 când a
călătorit timp de 84 zile, parcurgând în total 4330
kilometri din Ashkhabad în Moscova. În această
călătorie au existat trei zile în care calul Akhal
Teke, parcurgând deşertul Karakum, nu a băut apă.
La sosirea în Moscova era vizibil într-o condiţie mai
bună decât restul cailor.
2 În lume, există aproximativ 3500 de exemplare din această rasă, majoritatea aflându-se în Rusia şi Turkmenistan.
3 În România, rasa Akhal Teke este reprezentată de cinci exemplare, iar preţul acestui cal
este cuprins între 7.000 şi 15.000 € .
Sursă:
https://www.desprecai.eu/rase/akhal-teke/?
fbclid=IwAR33jeoWSl5f8bCpbA2pCH2qiT0MYaNPjfTk5yK
i-D2g4JkvFeYjO5Kffzk
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Scurtă incursiune culinară în bucătăria mongol-tătară secolele XIII- XIV(2)
Produse lactate și băuturi.

Alexandru Matei : Prof. istorie şi instructor de tir cu arcul
În articolul trecut am discutat puțin despre
produsele lactate și băuturile consumate în lumea
mongolă-tătară. Produsele „albe‖ erau la fel de
importante ca și cele „roșii‖.
Sursele medievale pe această problemă sunt
controversate. Plano Carpini scria că mongolii
secolului al XIII-lea beau atât lapte de iapă, cât și de
oaie, de vacă și de cămilă. Ambasadorul chinez
Zhao Hong, autorul Meng-da bei-lu (Descrierea
completă a mongolilor-tătari) la 1221, scria că
mongolii „beau doar lapte de iapă‖ referindu-se
evident la koumiss. Kirakos Gandzaketsi, (12001271) istoric armean, menționează, de asemenea,
doar koumiss, iar un anonim cronograf georgian din
secolul al XIV-lea susține că mongolii
„mâncau carnea și laptele celor fără
cuvinte‖. „ Povestea Sacră”
menționează doar lapte acru și
koumiss (acesta din urmă este
destul de obișnuit), în timp ce
Rashīd al-Dīn Ṭabīb(12471318) menționează koumiss
și lapte de capră, acesta din
urmă ca hrană pentru
Onkhan(legendarul
Van
Khan
din
„Povestea
sacră”) care a căzut în
sărăcie.
Marco Polo(1254-1324) a
remarcat și faptul că nomazii
usucă laptele acru și îl pregătesc
pentru campanii și pentru iarnă:
„Au și lapte praf, gros ca aluatul; îl
poartă cu ei; se pune în apă și se amestecă
până înflorește, apoi se bea. ‖.
Wiliam de Rubruck(1253-1255) are, de
asemenea, o descriere similară a modului în care
mongolii preparau laptele acru pentru iarnă: „Restul
laptelui care rămâne după unt, îl lasă să se aereze cât
mai mult și îl fierb; se coagulează de la fierbere. Ei
usucă acest lapte coagulat la soare și devine dur, ca
un reziduu de fier; îl ascund în saci pentru iarnă. În
timpul iernii, când nu au suficient lapte, pun acest
lapte acru și coagulat într-o piele de vin, care se
numește „griut‖ (acest preparat se mai numește și
„uryum‖ - laptele se fierbe mult timp și încet până
devine dens și se formează o spumă, spuma se
îndepărtează, se usucă și se depozitează astfel; sau
„groot‖ - brânză de vaci, uscată în bucăți mici
(îmbibată în apă fiartă și consumată cu ea), se toarnă
apă caldă deasupra și se agită puternic până se
dizolvă în apă, care devine acră din aceasta; ei beau
această apă în loc de lapte. Sunt foarte atenți să nu

bea apă pură. "
Autorii medievali, în unele cazuri, ar fi putut fi
induși în eroare de faptul că toate tipurile de produse
lactate lichide (lapte proaspăt, lapte acru, koumiss
din lapte de iapă, băuturi acide din lapte de vacă)
arată la fel în exterior.
Deși mongolii au băut lapte proaspăt, preferată a
fost o băutură lactată fermentată care există și în ziua
de azi- koumiss (kymyz turc, airag,mongol ), care a
câștigat faima la nivel mondial.
În vremurile preimperiale, koumiss era singura
băutură ușor alcolizată disponibilă triburilor
mongole, deoarece, după cum a remarcat Carpini,
„[mongolii] nu au vin, bere sau mied, cu excepția
cazului în care le este dat de alte națiuni. "
Cultura de început este dată de o
cantitate mică de koumiss vechi,
conservat din sezonul de anul
trecut, fie în stare înghețată, fie
în stare lichidă. Elementul de
fermentare
reține,
de
asemenea, proteina din lapte
care s-a așezat sub formă de
caș pe pereții vaselor din
koumiss.
Dacă
laptele
proaspăt de iapă este turnat
într-un astfel de vas, acesta va
începe să fermenteze fără aluat
suplimentar. Koumiss era păstrat
în vase mari din piele: piei de vin
mongole făcute din piei de taur întregi
care conțineau până la 300 de litri. Timpul necesar
pentru fermentare (de la câteva ore la 3-5 zile)
depinde de regularitatea agitării și nu numai de
cantitatea, cât și de consistența laptelui: un ferment
mai gras și mai gros fermentează mai mult .
Koumiss-ul gata este turnat în vase mai mici și băut,
iar laptele proaspăt se adaugă în permanență în pieile
de vin după fiecare muls al iepelor. Acest proces
durează continuu până la sfârșitul sezonului de
koumiss în toamnă, deși în unele locuri koumiss este
pregătit și în timpul iernii. Această băutură
hrănitoare, vindecătoare, care potolește setea și
conține doar 1,5-3° alcool, a fost utilizată pe scară
largă în medicină și este o contribuție excelentă a
nomazilor la cultura globală. Mai puțin cunoscut și
mult mai puțin frecvent este koumiss din laptele de
cămilă (Shubat- turc, Khormog, Undaa- mongol).
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Pe lângă acest koumiss obișnuit, uneori descris în mod
reținut ca fiind alb, tulbure și acru, era și o băutură
superioară din lapte de iapă fermentat. Aceasta a fost
cunoscută sub numele de qara kumis sau koumiss negru și
a fost descrisă ca limpede și dulce. Deoarece laptele
iepelor nu s-a coagulat, procesul de agitare a fost continuat
până când tot solidul din lapte a scăzut la fundul
containerului și lichidul care a rămas deasupra era foarte
clar. Depozitul, care era foarte alb, era apoi separat și dat
sclavilor și potrivit lui Rubruck, avea un efect soporific
asupra lor, provocând somnolență.
Batu-Khan(1205-1255), fondatorul Hoardei de Aur, a
ținut să fie aprovizionat cu koumiss negru permanent. 30
de oameni stăteau la orice oră la dispoziția sa în tabăra.
Fiecare călăreț aducea produsele a 100 de iepe, ceea ce
înseamnă un total de 3.000 de iepe care deserveau zilnic
nevoile marelui khan. Această cifră nu includea și acele
iepe care produc obișnuitul koumiss.
Cealaltă modificare clar definită în dieta mongolătătară a fost accesul la o mai mare varietate de băuturi în
perioada imperiului, care nu a fost atât de fastă pentru
nomazi. Noile beri, vinurile și băuturile distilate erau
adesea de departe mult mai puternice decât cele cu care
fuseseră obișnuiți până acum mongolii. Chiar kumissul,
puțin periculos pentru sănătate atunci când este consumat
cu moderație, pare că a devenit o problemă pe măsură ce a
devenit tot mai răspândit. Alte băuturi alcoolice, inclusiv
distilatele cu rezistență redusă, erau disponibile în mod
liber și exemplul cel mai bun este celebra fântână a lui
Ögedei Khan(1186-1241), care producea vin, mied și bere
de orez, precum și qara kumiss. Din moment ce majoritatea
acestor noi băuturi puteau fi depozitate cu ușurință, spre
deosebire de kumiss, disponibil în mod normal numai la
începutul verii, astfel se putea bea pe tot parcursul anul și
nu mai era doar o problemă sezonieră.
Contactul cu centrele urbane sofisticate din vestul
islamic și sudul chinez a dus la obiceiuri de băut mai
variate, deși aparent nu mai puțin excesive. Marco Polo,
care a călătorit de la Veneția cu tatăl și unchiul său la
Marea curte a lui Kublai Khan (1260-1294) în capitala sa,
Shangdu (Xanadu) în 1271-1275, a asistat și la excesele
alcoolice pentru care mongolii erau atât de faimoși și a
remarcat că Qubilai continuă această tradiție prin amănunte
elaborate pentru servirea băuturilor. Consumul de alcool
devine o tradiție pe care mongolii nu au abandonat-o atunci
când și-au asumat capcanele măreției și sofisticării
imperiale. Ogodei, Güyük(1206-1248), Abaqa(1234-1282)
și Geikhatu(1291-1295) nu erau excepții, sunt doar cele
mai cunoscute exemple în istorie. Deși Chinggis Khan
(1155/1162-1227) a trăit peste 60 de ani și Kublai, în mod
uimitor, până la vârsta de 78 de ani, conducătorii mongoli
nu au fost remarcați pentru longevitatea lor, trăind rareori
peste 50 de ani. Cauza unei vieți atât de scurte a fost de
obicei atribuită excesului de alcool.
Istoricul Rashīd al-Dīn a redat câteva cuvinte de
înțelepciune atribuite lui Chinggis Khan, care par să
sugereze că la bătrânețe întemeietorul acestui imperiu
impresionant a fost conștient de pericolele alcoolului
asupra poporului său.
„Când un om se îmbată cu vin și tardsun [vin de orez],
el este la fel ca un orb - un om care nu vede nimic, un om

surd care nu aude când este chemat și un mut care nu
poate răspunde când i se vorbește. Când un om se îmbată
este ca cineva aflat într-o stare de moarte: nu poate sta
drept chiar dacă ar vrea. El este la fel amețit și lipsit de
sens ca cineva care a fost lovit peste cap.”
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SABANTOI FESTIVAL - 2020
AN INTERNATIONAL TURKISH-TATAR MULTICULTURAL FESTIVAL
AS A SHARING AND UNDERSTANDING OF DIFFERENT CULTURES
Translations by Claudia Crina Balint,
Authorized Italian and English translator and interpreter at the Court of Arezzo Italy

Mangalia, hosted between September 18 and 20,
at the Neptun Summer Theater and TurquoiseVenus Beach, the Sabantoi International Festival
organized and created by the "Tatar Democratic
Union". The SABANTOI project is created in order
to promote intercultural values, as fundamental for
the formation and development of relations in a
multiethnic and multilingual society, promoting the
knowledge of the Turkish and Tatar ethnic culture
and of the different communities living in Romania.

of the second generation, citizens who are an integral
part of the social our country and who can be the main
actors of dialogue processes, mediators of intercultural
meetings and ―bridges‖ with interethnic communities of

Tatar Democratic Union with the support of the
Department for Interethnic Relations, Community
Aid Association Romania, Mangalia Culture and Sports
Directorate, Embassy of the Republic of Kazakhstan in
Romania, Embassy of the Republic of Azerbaijan in
Romania, Foundation for Local and Regional
Development Southeast Branch, School Sports Club
Mangalia, Agigea Sports Club, Silver Samurai Sports
Club, Sento School, Roma Party Medgidia Branch,
―Osman
Gazi‖
Turkish
Association,
Balkan
Humanitarian Foundation, DUA Cultural-Humanitarian
Association and Mehmet Niyazi Cultural Association try
to offer its audience through film screenings and
traditional interactive games, the opportunity to look in
the mirror, to know the surrounding reality, to build
interethnic dialogues, being linked to the improvement
of cultural heritage and ethnic diversity as well as the
transfer of knowledge on the national territory.
We are very excited to be able to welcome the 2020
edition of the ―Sabantoi Festival ‖, mainly, wanting to
promote the values of coexistence, reciprocual
knowledge, integration and peace between the majority
national communities and the Tatar ethnic minorities.
Sabantoi is at the first edition but the international
festival that includes elements from the project is in its
fourth edition, so, the event promoted by the Tatar
Democratic Union was answered by entities from all
over the country and internationally (8 countries:
Germany, Turkey, Bulgaria, Kazakhstan, Azerbaijan,
Uzbekistan, Pakistan, the Netherlands), acknowledging
the existence of widespread attention and sensitivity
around the context of interethnic social inclusion and
interculturality. UDT also saw the strong involvement of
social promotion associations, partners of the presented
project, with a function of cultural mediation meant to
promote the meeting and dialogues between interethnic
artistic-cultural realities and the communities living in
these lands. Mangalia enjoyed two exceptional
screenings of the Kazakh Film Festival, part of
Sabantoi, "Kazakh Khanate: The Golden Throne" and
"The Deep Fountain" both with subtitles and finished
with games from the third day, seasoned with music,
culinary delights and good feelings. The Sabantoi
Festival involved interethnic communities in the world
and in Romania, with special attention for young people

origin: a series of experiences that, through shows, film,
games, demonstrations of historical games and
traditional culinary delights, as well as workshops, have
created meeting places between different cultural
heritages and values.
The generall objective achieved was to improve
better communication systems and social and cultural
cooperation, in order to meet the growing demand of
citizens to improve services and reciprocual knowledge
and also to break down historical, cultural and social
barriers.

“Sabantoi Festival ” is intended to be a
repeatable encounter between intercultural activities
and human.
The interculture for us is a real way of thinking that
is conquered in terms of knowledge, understanding and
interpretation of otherness. In the spirit of Pythagoras:
"Friendship is an equality made of harmony."
Indeed, it also involves practicing a pluralistic
thought and a rich and creative relationship. A complex
thought: available to know and cope with a plurality of

approaches and points of view, without taking anything
for granted and putting doubt what has already been
acquired. It necessarily requires openness and flexibility.
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Thus prepared, our thinking, we want to be an
effective tool for exploring the levels of interaction
and integration between different languages and
cultures, and the Romanian cultural space to remain
and develop an interethnic miracle.
The positive appreciation for the work done, for
the interest and commitment that accompanied the
event
is
expressed.
The
response
of
multiculturalism to a peaceful coexistence of
multiethnic society is tolerance, which "is founded,
first and foremost, on a fundamental recognition of
difference, beginning with the assertion of the equal
dignity of every culture" to reflect on the present
and the future, with accurate awareness of our very
old common story.
Stopping the "invention of the Other" is the
next step that slowly accompanies us on the right
path of "meeting", which in turn opens the door to
intercultural education, means the education to
difference culture of "welcome", creating the
conditions to deconstruct the logic and foundations
of the "invention of the Other".
These affinities have entered society as an
identity character capable of creating a meeting
ground that transcends territorial diversifications,
both artistic, urban and social, as well as different
geographical locations, to give rise to artistic
residences between the Dobrogea area and some of
the the most significant associations that dedicate
their intercultural work, the tradition of historically
recognized ―centers‖ and want to compare
themselves with them. The project, through a series
of detailed activities from each partner topic,
tended to create a new intercultural stimulus
capable of dialogue, through screening filmsartistical show, workshops, demonstrations of
traditional Turkish and Tatar sports and cultural
games, the vocation for the contemporaneity of
Dobrogea and its province with those parts of the
world that today constitute the territories of
"interethnic knowledge and coexistence", in search
of a land of confrontation of possibilities and
contradictions, a place where art, culture,
traditional sports, traditional food become an
instrument
communication,
proximity
and
understanding between people, beyond their
geographical, religious, cultural affiliation but also
beyond their insertion in a ―protected‖ interethnic
cultural environment.
The Sabantoi Festival aims in practice, not
only to integrate diversity, but also to capitalize
on them. In other words, differences are called to
coexist, to confront and to produce a geographical,
political and social space that is constantly
redefining itself, constantly shaping the rules of
coexistence, action and communication .

A special time to enjoy our heritage by learning
to care for and preserve it.

A festival that develops together with the
public organisations of reference in the area,
covering the entire Turkish and Tatar

interethnic cultural universe which, through
"Sabantoi", is embraced in all its genres.
11
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Tătarii crimeeni din România (a treia parte)
*Yrd.Doç.Dr. CEZMİ KARASU
Traducere: Eden N Kurtasan
Seminarul din Medgidia a trecut la folosirea
literelor latine o data cu Reforma Alfabetului din
Turcia. In 1948 a ajuns sa aiba doar absolventi
clerici avand o singura programa, iar in 1967 se va
inchide din lipsa de elevi. Pana la inchiderea scolii,
avea sa aibe pe bancile sale elevi care aveau sa
devina personalitati importante de talie academica
mondiala cum ar fi Kemal Karpat.(not.edit.: statul

închide această şcoală la presiunea comuniştilor
pentru că se poate observa cu ochiul liber
contradicţia „elevi de talie mondială şi închiderea din
lipsă de elevi”, o şcoală cu renume ar fi avut mereu
elevi nu cum propagandistic încearcă unii
manipularea noastră)

Ca
o
tendinta
generala,
problema
invatamantului s-a ivit de indata printre tatarii
crimeeni din Dobrogea. Scolile primare au indeplinit
rolul de predare a citirii-scrierii. Insa pentru
treptele superioare ale invatamantului nu au existat
scoli suficiente in Dobrogea secolului XIX. Din
aceasta cauza, fratii nostri dobrogeni si-au trimis
copiii in scolile din Istanbul sau din Romania pentru
indeplinirea acestor necesitati.
Scoala religioasa ( medrese ) Gazi Ali Pasa
fondata in 1610 in Babadag si-a desfasurat
activitatea educationala dupa stilul vechi. Scoala a
devenit moderna in urma reformelor din 1889 ( in
perioada raspandirii scolilor moderne fondate de
Gaspıralı İsmail Bey ). Nu dupa mult timp –
medreseaua se muta la Medgidia unde era o nevoie
mai mare de aceasta. Scoala mutata la Medgidia in
1901 va continua sub denumirea de Seminarul de
la Medgidia.
Scoala,in noua organizare,are opt clase. Dupa
cum aflam din Anuarul Seminarului Musulman din
Medgidia care incepe sa fie publicat din 1903 timp
de 30 de ani in mod neregulat – se pot enumera
dascalii Mehmet Niyazi, Demircan Hacı Mahmut,
Alexandru Alecu, Mircea Dragomirescu, Habib İlmi,
Gafar Mehmet sau Vasile Vasilescu.

avea sa ii puna pe elevii tatari intr-o postura
dificila. Aceasta este trecerea la manualele aduse
din Rusia si scrise in limba tatara din Kazan.
Aceasta situatie ii indeparteaza tinerele minti de
limba tatara si isi indeplineste astfel misiunea.
Totusi mai este o alta schimbare ale carei
consecinte se intind pana in zilele noastre. Aceasta
este pierderea actelor de proprietate ale scolii si
vakif-ului. Cautarile din ziua de azi releva existenta
actelor doar pentru Scoala Tatara. Dar chiar si in
acest caz nu este cunoscut locul si adresa. Aceasta
in conditiile in care vechile scoli si biserici care
poseda actele de proprietate isi revendica si isi
primesc vechile proprietati. Lipsa actelor de
proprietate ale scolilor, geamiilor si vakif-urilor
aferente ne vaduveste de acest patrimoniu.

Aici trebuie amintit de un zvon care
circula prin popor ( din cauza ca nu
putem avea acces la izvoare mai ample si
relevante trebuie, din pacate, sa amintim
aceste lucruri doar ca zvonuri ). Yakup
Septar Mehmet care a fost muftiul
cultului musulman din Romania din 1947
pana in 1990 ( cu alte cuvinte pe intreaga
durata a regimului socialist ) in intelegere
cu autoritatile socialiste a distrus toate
actele de proprietate ale scolilor,geamiilor
si vakif-urilor aferente. In schimb a primit
inalte distinctii din partea autoritatilor.
Din aceasta cauza toate proprietatile
patrimoniului musulman nu se regasesc
in actele oficiale. Desigur in aceasta
privinta trebuie facute demersuri si
vechile proprietati trebuie redobandite.
Restituirea mai ales a pamanturilor vakfului Gazi Ali Paşa pot sprijini mult
comunitatea si viata sa religioasa si
culturala.

In timp ce era la Babadag – scoala era legata de
vakif-ul Gazi Ali Paşa care detinea mai mult de 8
000 de hectare; dar la Medgidia avea sa devina
scoala publica legata de bugetul de stat
(
cu
regret trebuie spus ca astazi cladirea scolii se afla
intr-o stare deplorabila. Nu a fost posibila
restaurarea cladirii in ciuda eforturilor depuse din
cauza starii tehnice si a costurilor ridicate si desi sa propus acest lucru la infiintarea Liceului
Pedagogic si Teologic Kemal Atatürk din Medgidia
sau Colegiului Pedagogic Kemal Atatürk din cadrul
Universitatii Ovidius din Constanta, inchis la ora
* cadru universitar la Universitatea Osmangazi,
actuala din lipsa de studenti. Totodata pe o
Eskisehir
– Facultatea de Stiinte si Litere, sectia Istorie
portiune a Seminarului se afla cresa si cladirile
ckarasu@ogu.edu.tr
sociale ale fabricii de metal din Medgidia ).
http://193.140.141.8/~tarih/cezmi.html
O data ca cu reforma alfabetului din Turcia,
Seminarul de la Medgidia trece la folosirea literelor
aparut in Revista Fikirde Birlik 02.08.2007 – Fikirde
latine. In 1948 trece la o programa unica astfel
Birlik no. 15
incat toti absolventii erau clerici, iar in 1967 se
inchide din lipsa de elevi. Pana la inchiderea scolii –
http://www.fikirdebirlik.com/yazi.asp?
avea sa aiba pe bancile ei personalitati importante
yazi=200707006
cum ar fi oameni de stiinta de talie mondiala cum
este Kemal Karpat.
In aceasta perioada are loc o modificare care
12
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AŞK OLSUN PREZİDENT ALİYEV
AŞK OLSUN AZERBAYCAN
Prof. Dr. İbrahim Öztek*

Bugün Ermenistan ve Ermeniler yüz

Bundan sonra artık yaraların sarılma zamanıdır.

yılın sillesini yedi. Kahraman Azerbaycan

İki milyona yakın soydaşımızın ana vatanları

ordusu Ermeni’ye haddini bildirdi. İşgal
ettikleri Azerbaycan topraklarından it gibi
kovuldu. Bugün 28 yıl önce Karabağ’da
gerçekleştirilen

Ermenilerin

yaptığı

katliamların, Hocalı soykırımının intikamı
alındı. 1918 yılında Guba’da, Bakü’de bir
günde yok edilen 17 bin şehidimizin
intikamı alındı. Birinci dünya savaşında
Karabağ’a dönme zamanıdır. Bir tek şey kaldı. O

Erzurum’da, Maraş’ta, Van’da, İstanbul’da

da Aliyev’in yurdu Nahçivan ile Azerbaycan’ın

yaptıkları canavarlıkların intikamı alındı.

birleşmesidir. Zafer Azerbaycan’ındır. Zafer Türk

Henüz çocukluğunu gençliğini yaşayamamış

milletinindir. Zaferimiz kutlu olsun. Şehitlerimize

diri diri derileri yüzülmüş çocukların, karınları

Allah’tan

deşilen hamile kadınların, diri diri organları

rahmet,

gazilerimize

acil

şifalar

diliyoruz.

testere ile kesilen ve yine diri diri yakılan
insanlarımızın intikamı alındı.
Gerçek

tehcirin

kaçkınımızın

yaşatıldığı

intikamı

alındı.

bir

milyon

Amerika

ve

Fransa’daki Ermeni diyasporasının beli büküldü.
Her 24 Nisanda yalandan ağlama ve sızlamaları da
fayda etmedi.
Büyük

azim,

irade

ve

imanla

savaşan

Azerbaycan ordusu Ermeni ordusunu perişan etti.
Paşinyan’ın Suşa’da halay çekme küstahlığı, tüm
dünyaya yaptığı yalvarışları, yakarışları para
*Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı

etmedi.

Türkiye

Karabağ Azerbaycan’dı ve Azerbaycan oldu.
dalgalanıyor

ve

sonsuza

kadar

Dev

Kardeşlik,

Candaşlık ve Strateji Platformu Başkanı

Bugün artık Karabağ’da üç renkli Ay yıldızlı
bayrak

Azerbaycan

Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar

da

Federasyonu Başkanı

dalgalanacak.
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FESTIVAL SABANTOI - 2020
UN FESTIVAL MULTICULTURALE INTERNAZIONALE TURCO-TARTAR COME CONDIVISIONE E
COMPRENSIONE DI CULTURE DIVERSE
Traduzioni di Claudia Crina Balint,
Traduttrice e interprete autorizzata di lingua italiana e inglese presso il Tribunale di Arezzo Italia

Mangalia, ha ospitato tra il 18 e il 20 settembre, al
Neptun Summer Theatre e Turquoise-Venus
Beach, il Festival Internazionale di Sabantoi
ideato e realizzato dalla " Unione Democratica
Tatara ". Il progetto SABANTOI è creato alla
promozione dei valori interculturali, in quanto
fondamentali per la formazione e lo sviluppo dei
rapporti nella società multietnica e multilingue,
promuovando la conoscenza della cultura etnica
turcica e tatara e delle diverse comunità che vivono
in Romania.

giorno, conditi con musica, delizie culinarie e buon
umore. Il Sabantoi Festival ha coinvolto le comunità
interetniche nel mondo e in Romania, con un'attenzione
particolare ai giovani della seconda generazione,
cittadini che sono parte integrante del tessuto sociale del
nostro Paese e che possono essere i principali attori dei
processi di dialogo, mediatori d’incontri interculturali e
―ponti‖ con le comunità interetniche di origine: una
serie di esperienze che, attraverso spettacoli, film,
giochi, dimostrazioni di giochi storici e delizie culinarie

Unione Democratica Tatara con il sostegno del
Dipartmento per le
Relazioni Interetniche,
Community Aid Association Romania, Direzione
Cultura e Sport Mangalia, L’Ambasciata della
Repubblica del Kazakhstan in Romania, L’Ambasciata
della Repubblica dell'Azerbaijan in Romania,
Fondazione per lo sviluppo locale e regionale del ramo
sud-orientale, School Sports Club Mangalia, Agigea
Sports Club, Silver Samurai Sports Club, Scuola Sento,
Filiale di Medgidia Romi Party, "Osman Gazi" Turkish
Association, Balkan Humanitarian Foundation,
Associazione
Culturale-Umanitaria
D.U.A.
e
Associazione culturale Mehmet Niyazi cercano di
offrire al proprio pubblico attraverso proiezioni di film
e giochi interattivi tradizionali, l'opportunità di
guardarsi allo specchio, conoscere la realtà circostante,
costruire dialoghi interetnici, essere legati alla
valorizzazione del patrimonio culturale e della diversità
etnica nonché al trasferimento delle conoscenze sul
territorio nazionale.
Siamo particolarmente lieti di accogliere l'edizione
2020 del “Sabantoi Festival ”, principalmente, volendo
promuovere i valori della convivenza, della conoscenza
reciproca, dell'integrazione e della pace tra le comunità
maggioritarie nazionali e le minoranze etniche tartare.
Sabantoi è alla sua prima edizione ma il festival
internazionale che racchiude elementi del progetto è alla
sua quarta edizione, quindi, all'evento promosso
dall'Unione Democratica Tartara hanno risposto entità
provenienti da tutto il paese e internazionale (8 paesi:
Germania, Turchia, Bulgaria, Kazakistan, Azerbaijan,
Uzbekistan, Pakistan, Paesi Bassi), riconoscendo
l'esistenza di un'attenzione e una sensibilità diffusa
intorno al contesto dell'inclusione sociale interetnica e
dell'interculturalità. UDT ha visto anche il forte
coinvolgimento delle associazioni di promozione
sociale, i partner del progetto presentato, con una
funzione di mediazione culturale intesa a favorire
l'incontro tra le realtà artistico-culturali interetniche e le
comunità che vivono in queste terre. Mangalia ha
goduto di due eccezionali proiezioni del Kazakh Film
Festival, parte del Sabantoi, "Kazakh Khanate: The
Golden Throne" e "The Deep Fountain" entrambe con
sottotitoli e si sono concluse con i giochi del terzo

tradizionali, nonché workshop, hanno creato modi di
incontro tra patrimoni e valori culturali differenti.
L’obiettivo generale e di migliorare i sistemi di
comunicazione e della cooperazione sociale e culturale,
al fine di soddisfare la crescente richiesta dei cittadini di
migliorare i servizi e la conoscenza reciproca ed
abbattere altresì le barriere di natura storica, culturale e
sociale.
“Sabantoi Festival ”vuole essere un incontro
ripetibile tra le attività interculturali e discipline umane.

L’intercultura è un vero e proprio un modo di
essere del pensiero che si conquista a livello di
conoscenza,
comprensione
ed
interpretazione
dell’alterità. Nel spirito di Pitagora: ―L’amicizia e
l’ugualità fata di armonia‖.
Essa infatti implica, e comporta, la pratica di un
pensiero pluralisto e di una relazione ricca e creativa.Un
pensiero complesso: disponibile a conoscere e a
confrontarsi con una pluralità di approcci e punti di
vista, non dando niente per scontato e rimettendo in
discussione
quanto
già
acquisito.
Richiede
necessariamente apertura e flessibilità.
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Così attrezzato il pensiero costituisce uno
strumento efficace per esplorare i livelli di
interazione e di integrazione tra le varie lingue e
culture.
L'evento si è svolto in condizioni speciali nel
contesto attuale del COVID 19 per sviluppare le
potenzialità dei processi culturali avviati da
UDT.Ancora una volta abbiamo voluto trasmettere,
che per noi è fondamentale intervenire a livello
familiare e sociale per fare della diversità una vera
ricchezza, un nuovo paradigma educativo e per
stimolare le persone, a iniziare dai bambini e dai
ragazzi, a pensare criticamente senza cadere nella
tentazione di adottare false immagini.
La risposta del multiculturalismo nei confronti di
una pacifica convivenza posta dalla società
multietnica è la tolleranza, che «si sostanzia,
innanzitutto, in un fondamentale riconoscimento
della differenza, a partire dall’affermazione della
pari dignità di ogni cultura», intendeva riflettere sul
presente e sul futuro, con l'esatta consapevolezza
della nostra antichissima storia comune.
L'obiettivo dichiarato del raggiugimento di questo
progetto, che abbraccia la cultura turcica e tatara, è
stato quello di stimolare e definire un'ampia
riflessione sulle affinità culturali di una serie di
soggetti coinvolti da anni, anche attraverso
strumenti differenziati e originali nel campo della
cultura, della vita contemporanea ed etnie culturali.
Smettere di ―inventare l’Altro‖ è il successivo
passo che ci accompagna pian piano sulla giusta
strada dell ―incontro‖, che a sua volta apre le porte
all’educazione all’intercultura, ossia all’educazione
alla differenza e alla cultura dell’accoglienza,
creando i presupposti per decostruire la logica e i
fondamenti dell’‖invenzione dell’Altro‖.
Queste affinità entrano nella società come
carattere identitario capace di creare un terreno
d'incontro che trascende le diversificazioni
territoriali, sia artistiche, urbane e sociali, sia le
diverse collocazioni geografiche, per dare origine a
residenze artistiche tra l'area della Dobrogea e
alcune delle associazioni più significative che
dedicano il loro lavoro interculturale, alla
tradizione dei ―centri‖ storicamente riconosciuti e
vogliono confrontarsi con loro. Il progetto,
attraverso una serie di attività dettagliate su ciascun
tema dei partner, tende a creare un nuovo stimolo
interculturale capace di dialogare, attraverso la
progettazione di spettacoli cinematografici,
laboratori, dimostrazioni di sport e giochi culturali
tradizionali turchi e tartari, la vocazione per la
contemporaneità di Dobrogea e della sua provincia
con quelle parti del mondo che oggi costituiscono i
territori del "sapere e della convivenza interetnica",
alla ricerca di una terra di confronto di possibilità e

contraddizioni, luogo dove l’arte, la cultura, lo
sport tradizionale, il cibo tradizionale diventano
l’istrumento di comunicazione, prossimità e
comprensione tra le persone, al di là della loro
appartenenza geografica, religiosa, culturale ma
anche al di là del loro inserimento in un ambiente
culturale interetnico ―protetto‖.
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Respectul se câștigă, iar comunitatea turco-tătară îl merită pe deplin
Reportaj cu Claudiu-Iorga Palaz
Reporter Aşir Kara

Reporter: Vă rugăm să descrieţi în câteva cuvinte Republicii Turcia la Constanța.
Am cunoscut comunitatea turco-tătară atât din relațiile
primul gând care vă apare atunci când vă gândiţi la
oficiale, diplomatice, cât și prin prisma celor personale.
musulmanii din Dobrogea?
Claudiu-Iorga Palaz: Ospitalitate, prietenie, ambiție și
multă putere de muncă... Sunt printre primele cuvinte
care îmi vin în minte când vine vorba să descriu
comunitatea turcică, împreună cu care împărțim
Dobrogea.
Reporter: Care este evenimentul de care vă aduceţi
aminte cu plăcere când subiectul devine
comunitatea turco-tătară?
O comunitate inimosă, ale cărei
principii și verticalitate nu pot fi
contestate, însă care în ultimii ani a avut
parte nu numai de recunoștință pentru
ceea ce a oferit țărmului de la malul
Mării Negre. Și aici mă refer la un
eveniment pe care nu aș fi vrut să fiu
nevoit să îl amintesc, dar faptul că
povestesc acum despre el arată doar
susținerea mea pentru comunitatea turcotătară și condamnarea nedreptăților ce i sau făcut în istoria recentă – anume
afectarea Geamiei Hunchiar, prin
construcția unei proprietăți private
menite să aducă venituri importante proprietarilor, cu
prețul distrugerii acestui monument istoric, martor al altor
evenimente importante din trecutul comunității.
M-am opus cu vehemență public, faptic, nu
numai prin declarații politice. M-am opus ridicării
construcției private la mai puțin de un metru distanță față
de Geamie, atât cât mi-a permis funcția de prefect pe care
o aveam la acel moment, afirmând
întotdeauna,
argumentat, că acea clădire este ilegală. Dar, așa cum au
arătat faptele celorlalți, primarul de atunci a sprijinit
interesele unui privat și nicidecum nu a protejat interesele
culturale românești.
Toate demersurile pe care le-am făcut în încercarea de
a proteja Geamia Hunchiar, inclusiv cele din instanță, au
fost în total acord cu muftiul cultului musulman din
România, Iusuf Murat, cu Ertugrul Gunay, cel care ocupa
funcția de ministru al Culturii în Turcia, și nu m-am oprit
nici măcar din a face plângere penală primarului Mazăre.
Modul conștiincios prin care am făcut administrație în
Constanța m-a obligat să ofer aceeași corectitudine și
seriozitate tuturor cetățenilor, indiferent de comunitate.
Cum altfel ar putea Dobrogea să fie un mozaic etnic,
modul de conviețuire fără prejudecată a minorităților cu
populația majoritară?
Reporter: Pentru că suntem o revistă de cultură vă
rugăm să amintiţi câteva momente din viaţa
dumneavoastră când aţi participat la evenimente
interculturale!
Claudiu-Iorga Palaz: Evenimentele organizate cu
ocazia Zilei Naționale a Republicii Turcia m-au avut
deseori ca invitat, fiind o onoare pentru mine să particip
la acțiunile organizate de Consulatul General al

Ca prefect, am avut ocazia dezvoltării unei frumoase
colaborări atât cu Consulatul General al Turciei la
Constanța, prin consulii generali E.S. Haluk Agca și E.S.
Füsun Aramaz, am primit vizita Excelenței Sale Ömür
Şolendil, fostul ambasador al Republicii Turcia în
România, a fostului ministru de Externe a Turciei, Ahmet
Davutoğlu, și a fostului subprefect al
Istanbulului, Mustafa Altintaș. De
asemenea, am fost prezent la Festivalul
Internațional al Portului, Dansului și
Cântecului Popular Turco-Tătar, un
eveniment de excepție în cadrul căruia iam cunoscut pe delegații formațiilor
participante.
În momentele dificile ale
comunității mi-am exprimat compasiunea
și solidaritatea, însă, din fericire pentru
noi toți, am avut și ocazia de a-mi arăta
respectul față de tradițiile și valorile
culturale musulmane, inclusiv prin
sprijinirea, în calitate de Vicepreședinte
al Consiliului Județean Constanța, a
Sărbătorii Tradițiilor și Meșteșugurilor Dobrogene, la
Pavilionul Expozițional si al Festivalului SABANTOI

la care au participat reprezentanti din 15 tări si peste
5.000 de vizitatori.
Reporterul: Într-adevăr, în 2017, când am început seria
de evenimente culturale internaţionale, dumneavoastră
aţi deblocat proiectul care a fost realizat ulterior în fiecare
an chiar şi acest an al pandemiei SARS-CoV-2. 2020 a
fost un an complicat pentru noi toţi dar tot am reuşit să
reunim 9 ţări. Vă mulţumim pentru acest sprijin
necondiţionat! Credeţi că mai există în societatea
modernă relaţii bazate pe respect fără obligaţii?
Claudiu-Iorga Palaz: Respectul se câștigă, iar

comunitatea turco-tătară din Dobrogea îl merită pe
deplin. De câte ori am avut ocazia, am sprijinit
comunitatea turco-tătară și m-am bucurat întotdeauna să
îi fiu alături în momentele fericite. Un lucru pe care nu lam spus public până acum, dar care mi se pare firesc să
fie cunoscut, este faptul că din funcția de Vicepreședinte
al Consiliului Județean Constanța am susținut continuarea
menținerii unor relații de colaborare cu Turcia, prin
dezvoltarea unor parteneriate, pentru a depune impreună
proiecte pe fonduri europene, cu scopul de a atrage
investiții atât de importante, inclusiv în domeniul
sănătății și în dezvoltarea turismului.

Cu oameni ambițioși și inimoși este întotdeauna o
plăcere să lucrezi, motiv pentru care îmi voi dori
întotdeauna să colaborez cu comunitatea turcică şi
tătară . Și mereu comunitatea va găsi în mine
suportul de care are nevoie pentru a-și apăra valorile,
bogățiile istorice și tradițiile.
Să ne revedem sănătoși!
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"Of grains and sticks: Mesoamerican games of chance and mental dexterity"
Summary
This article highlights and explores the common relationships
between indigenous Mesoamerican games and sports of chance
and mental dexterity. Based on a classification and cultural context, it lists common patterns and links between them, highlighting their variations.
Keywords: games, sports, native, chance, dexterity, Mesoamerica
Alejandro Olmos Curiel (Native Games and Sports Workshop
(Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAH)
Contact: alejandro.olmos@enah.edu.mx
Alejandro Olmos Curiel, has a degree in philosophy, a master's degree and a doctorate in archeology. He has experience in
making petrography records linked to prehispanic games in Michoacan. He has made ethnographic record of native games of
mental skill in this same state and has published a book and an
article of cultural diffusion about it. He has given multiple lectures, courses and workshops in different institutions of the country about native games and sports for different institutions such
as UNAM and the National Museum of Anthropology. He organizes events, directs and advises thesis and research projects and
dissemination of indigenous and traditional games and sports, in
addition to giving a permanent workshop at the National School
of Anthropology and History.
"Oh maíz, Oh tzité, Oh suerte" (Popol Vuh 1993: 11).
Mexico is a multicultural country with a long and rich recreational tradition that dates back to prehistoric times. This article
deals with the group of Mesoamerican indigenous games and
sports of chance and mental dexterity, current or with preHispanic roots. The ten cases that I present, although with multiple local variations, keep in common tangible and intangible elements.
Context and classification
Mesoamerican native games and sports can be divided into
two major groups: 1) mental skill, and 2) physical skill. These
groups can also be studied as a long-term historical phenomenon.
We have ample archaeological evidence, diverse colonial documents and ethnographic remains.
Mesoamerica is a large multiethnic and multicultural region,
but with shared characteristics. Although its limits; as well as
some of its features are controversial, conventions and a sense of
integration in diversity prevail. In view of this condition, native
games and sports appear as a clear example of this unity.
All native games are traditional, but not all traditional games
are native. Mesoamerican native games are different from traditional games because of their origin; the first ones are born here,
and the second ones traveled, that is, they came from Europe and
the rest of the world after the discovery of America. The traditional games went through a process of cultural syncretization
manifested in the multiple variants throughout the continent.
Among the games of mental dexterity or also called table games,
we find chess, alquerque of twelve, nine and three, dominoes,
cards, among others quoted by Alfonso X "El Sabio", in his Book
of Games(X, Alfonso, El Sabio, Rey de Castilla. 2007, Libros de los
juegos, acedex, dados e tablas. Ordenamiento de las tafurerías. 12511284 Tomo único. Edición Raúl Orellana, Biblioteca Castro Fundación
José Antonio de Castro, España). The case that best exemplifies this

syncretism is the game alquerque of twelve, known in America
as 'the fox and the geese', 'the coyote and the hens', 'the lioness',
'lion's den', 'jaguar' or 'game of the jaguar', among other versions.
Also, I cite examples of traditional games and sports of physical
skill from all over the world such as soccer, baseball, or martial
arts.
The sociologist Roger Callois proposes a classification from

which the different games and sports that we practice nowadays
have been delimited(Callois, Roger 1986. los juegos y los hombres, la
máscara y el vértigo. FCE, México, CDMX). The ludus (games) are divided into four categories: competition (agon), chance or luck
(alea), simulation (mimicry) and vertigo (ilix). Ethnologists of
games such as Stewart Culin consider basically two: chace and
dexterity(Culin, Stewart, 1907. Games of the north americans indians. 24th
Annual Report of the American Office of Oenology. Washington DC: United
States Government Printing Office, 846 pp). Meanwhile, Robert Bell

divides the so-called 'board games' into four: race, war, position,
and mancala games (or distribution)(Bell, Robert. 1969. Board
and tables games from many civilizations. Oxford University
Press, second edition, England). It should be noted that many of
the indigenous games and sports of chance and mental dexterity
in Mexico are not pigeonholed into a single class; rather they
participate in two or three of these categories. The same happens
in the Mesoamerican area or with other games in America.
Among the games and sports of physical dexterity of preHispanic origin in Mesoamerica, the archaeological presence and
documentary sources on ulama stand out, as well as its ethnographic survival in Sinaloa. Also, should be taken into consideration its many regional variants as 'hip', 'forearm', 'racket', 'hand',
'glove' or 'stick'. Archaeologists like Román Piña Chan speak of
multiple evidence of games and sports like the 'swimmers',
'fighters', 'runners' and 'acrobatic games' ( Piña, Chan, Román. 1969.
Games and sport in old México. German text translated by Joan Becker. Edition
German Democratic Republic, Leipzing, Germany). He also cites the game

of totoloque -similar to the 'yew tree' or 'corn in the hole'-,
'chichinadas' -canicas- or balloon games', the 'stick in the air', the
'flying stick', the 'windmill sail', 'flying games' and 'target hunting
games'. It only refers to a game of mental skill that is the patolli.
Currently, the Mexican Federation of Indigenous and Traditional Games and Sports (FMJDAT AC) integrates in a couple of
categories a wide range: mental skill games and indigenous and
traditional sports(Página oficial de la FMJDAT AC, Consultado en
www.juegosautoctonos.com, 2020). The latter are considered, if they
comply with four features: physical and intellectual motor activity, regulation, competition, and institutionalization. The institution adds, in addition to this classification, games: ball games,
seasonal games, games related to hunting and ritual activities.
There are nearly two hundred of them registered in Mexico, although they continue to be researched, documented, and promoted(Zurita, Bocanegra, Alida. 2005. Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México. México, segunda edición,
CODEME, Editorial Trillas).
Of mental dexterity
The least studied games have therefore been those of mental
dexterity, so I will focus on describing them. I highlight ten cases: aniw, bul, k'uilichi, the '15' in its four main ethnographic variants, amoij, patolli and tzum. One of the fundamental traits in
this group is chance; therefore, I highlight the common use of
grains and two-sided sticks in the form of dice.
Aniw or 'cañuela' is practiced by Yumano-Cochimíes who
integrate the cumiai and kiliwas groups in Baja California. There
are no archaeological or colonial sources about this game of
chance and some mental skill, but there are variants of it
throughout the Americas, so it could be considered the most
widespread game. In the south of the continent the game of
awarkuzen and alel kuzen is registered among the tehuelches,
araucanos and mapuche of Chile and Argentina, the 'burnt beans'
in Tuquerres and Nariño, Colombia. The bashal ishim in Chichen
Itza, Yucatan, Mexico. Similar games without a board using four
sticks or other elements such as dice, were recorded at the beginning of the last century, among the Native Americans by Stewart
Culin (op cit).
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The ethnographic sources of the sugarcane come from
pioneering works such as those of ethnographers like Peveril
Meigs ( Meigs Peyeril, 1939. Los indios Kiliwa de la Baja California.

ABA-Ringen in Deutschland lebt und
wächst weiter!

Berkeley, EE.UU.: University of California Pres ).

Wegen der Corona-Pandemie leiden die Wirtschaft,
die Kultur, das Privatleben und auch der Sport sehr. Die
Freunde von ABA in Deutschland machen das Beste aus
den noch erlaubten Möglichkeiten: sie trainieren sehr
vielseitige Übungen auch aus anderen Sportarten, in
kleinen Gruppen auf Abstand oder paarweise, drinnen
oder draußen im Freien, vor den Häusern, am
Straßenrand, auf Wiesen und Feldwegen – Training ist
bei jedem Wetter! Wichtig ist doch, dass die Athleten
weiter Kontakt pflegen und zusammen bleiben. Die
unglückliche Situation wird hoffentlich bald wieder
normal werden.

Kürzlich veranstaltete ABA-Präsident Hamdan
Inflazoglu trotz strömendem Regen ein ABA-Turnier im
Freien für einen guten Zweck. Der Erlös wurde gespendet
für einen sehr kranken Jungen in der Türkei, der in einer
Spezialklinik in USA operiert werden muss.
Prominentester Teilnehmer und Turniersieger war der
iranische Spitzenringer Abdolmohammad Papi, ständiger
Sparringspartner von Welt- und Europameister Frank
Stäbler. Beide sind Ringer in der deutschen Bundesliga
beim
ASV
Schorndorf.
In
der
Zeitschrift
„RingsportMagazin― (für Deutschland/ Schweiz/
Österreich) gab es davon eine Reportage mit Fotos.
Hamdan Iflazoglu hat unglaublich gute Kontakte und
einen bemerkenswerten Kreis von Freunden und Gönnern
die sein ungewöhnliches Engagement unterstützen. Mit
seinen ABA-Ringern war er sogar schon zum 50.
Geburtstag von König Willem Alexander nach Holland
eingeladen, wo sie bei einem großen Volksfest die
Sportart Ringen präsentieren konnten. Schon mehrfach
auch bei Kulturveranstaltungen.
Hamdan Iflazoglu ist von Fachleuten und Ringern
sehr
respektierter
Kampfrichter
in
der
1.
Ringerbundesliga, dazu auch lizenzierter Ringertrainer
und er plant nach der Corona-Zeit die Gründung eines
neuen Vereins, die Ringer werden gleichzeitig auch für
ABA
trainieren
und
kämpfen.
Diese Nachricht wurde von meinem Android
Mobiltelefon mit WEB.DE Mail gesendet
Hamdan iflazoglu (Bahnhof str 27, 71696 Möglingen,
004915777130244)
18

Bul is practiced by Mo'pän and Q'eqchi Maya in Guatemala
and Belize. There are at least five variants registered in the
Petén region, the most widespread being known as puluc. The
first record corresponds to Stewart Culin, who took up the
reports made by Thomas Collins and Alfred Tozzer;
establishing some parallels with other games among the Native
Americans(op cit). A Lieve Verbeeck recognizes significant
elements in the language as well as in the social context of the
game during the corn ceremony(Lieve, Verbeeck, 1998. ―Bul: a
patolli game in maya Lowland‖. Board Games Studies 1,
University of Leiden, Germany). It is an ancestral game with
symbolic and ritual connotations, widely extended; besides, it
is related to other games from all the American continent with
its multiple variants, local and regional. In the north, Culin
speaks of a game called totolopsi, practiced by the Hopi of
Arizona. In this case, the boards and sticks have been
preserved. In Jalisco, Joseph Mountjoy talks about other
examples called 'patollis abreviados' in Jalisco(Mounjuoy,
Joseph, 2006. ―Algunos patollis abreviados encontrados en los
petrograbados de Jalisco‖. En Los petroglifos del norte de
México, Coordinan Víctor Santos y Ramón Viñas. Editorial
INAH-Dirección de Fomento de Cultura Regional, México.).
In South America similar games are found in their elements
such
as
yolé,
chunkana or chuke.
Ilustration
1.
Puluc/bul
game
according to Robert
Bell 1969
The tembeni iumu or '15' is a native game of chance,
physical ability, and mental skill p'urhépecha, practiced in the
municipalities of Coeneo and Zacapu, in Michoacán. It
survives in communities such as Bellas Fuentes, Carátacua,
Comanja, Cortijo Nuevo, Cortijo Viejo, Cótiro, Franco Reyes,
La Constitución, Naranja, San Pedro Zipiajo, Santiago Azajo,
Tarejero, Tiríndaro and Transval. There are slight variations
between communities, in some it is practiced daily, while in
others during Lent and Easter, especially on Good Friday. On
the islands of Tecuena and Janitzio in Lake Pátzcuaro this
game also survives under the name of chanakua or 'palillos'.
Eric Talaidoire has identified a set of petroglyphs related to this
game in the Cerro del Sombrero in Guanajuato (Talaidore, Eric,
1990. ―Los petroglifos del cerro del Sombrero, Guanajuato‖. En Expresión y
memoria. Pintura rupestre y petrograbados en las sociedades del Norte de
México. INAH. págs. 1331-134, México). Currently this game is part

of regional and national tournaments in the Mental Dexterity
Tournament, so once the rules are formalized, it is possible to
consider it as an integral sport of competition.
In Simirao, a salt community in Zinapécuaro, one of the
eleven municipalities surrounding Lake Cuitzeo, in Michoacán,
authors such as Omar Tapia and Alejandro Olmos have
identified a native game called 'palillo'(Olmos, Alejandro 2013 Juegos
autóctonos de Michoacán. Plan B ediciones-Secretaría de Cultura de Michoacán-

This game combines chance, strategy and
mental skill. Although different and original, it keeps common
links in the design, in the sticks and in the rules with the
tembeni iumu, both in its parallels and in its variants.
The game 'palillos' originated in the community of La Caja,
in Comala, Colima is almost identical in elements to '15'. It is
practiced daily and in a generalized way during the
Charrotaurina celebration of San Isidro Labrador, on May 15th.
CONACULTA).

Romayá means fifteen, which is the maximum value that
chopsticks can combine. It could be considered a variant of '15',
'palillo' and 'los palillos' although it has its own characteristics.
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Currently, the game survives in Tarahumara communities of Serdán, in the northern sierra of Puebla (Caso, Alfonso, 1925. ―Un antiguo
the sierra such as: Cabórachi, Norogachi and Chogita in Guacho- juego mexicano: el patolli‖. Reimpresión de Revista de Revistas número 774,
Museo Nacional, Biblioteca de
chi; and Tecorichi in Belleza, Chihuahua. The ethnographers
México, México). Alfonso
Carl Lumholtz and Stewart Culin rescue relevant information
Caso in 1924, records
about the game between the Tepehuanos of Carichi and Talayote,
the game and Carolina
in Chihuahua, beRamírez in 2012 updates
tween the Zuaque of
relevant information.
Río Fuerte, in SinaIlustration 4. k’uilichi game
loa, between the
among children from AgaOpata in Sonora; as
huan, Michoacán, National
well as between the
Museum of Anthropology.
Pima and Papago in
Photo Alejandro Olmos
Pima County and in
2014
Cahili, Arizona(Op
Common elements
cit.).
These ten games of mental dexterity are similar in almost all
Ilustration 2. Ratheir elements: grains like dice, or chopsticks. They are related in
ramuris
playing
the point value system as in the positional value system. For the
romayá, Photo Carl
tokens in all these games they reuse elements from nature and
Lumholtz, toado de Culin 1907.
vary greatly in the type of bouncer (a stone, a rucksack, wood or
Amoij and/or zohn ahl are two versions of the same game on the ground). Recently, authors like Terry Depaulis have been
practiced also by women in native communities in Mexico and studying the spatial and temporal relationships of all these games
the United States of America. Amoij or 'the wheel that plays' (Depaulis, Terry. 2018 ―Acient American Board Games, I: From Teotihuacan to the Great
among the Seris women in Sonora during the Comca'ac New
Plains‖. En Board Games Estudies Journal 12, pp. 29-55. Consultado mayo, 2020
Year's Party, June 30th. Zonh ahl has been recorded among the
DOI 10.2478/bgs-2018-0002 Ancient Am
Kiowa, in Oklahoma, among the
-).
Walapai or Apache, in Arizona,
Ilustration 5. Playing patolli,
among the Keres, in Sia, in Laguna
detail docex Xólotl. Plate 100
or in Acoma, New Mexico. There
They are also related to a
are also variants such as sholiwe,
board or scoreboard to make
tsoñä, 'patol-quince' and kinskunts. It
the route; as well as one or
is worth saying that both are related
several meetings between the
to the game of '15'. Petrogravures
competitors. Although for
have been found on a stucco floor in
some it is not necessary to
the Chantuto site, in Chiapas, linked
use diagrams, but simply use the 'counters', which are grains,
to this game.
sticks or stones that will serve to keep track and progress. Share
Ilustration 3. Playing sticks on
in the fight of opponents in front runs. Rewards and punishments
the island Of Lake Pátzcuaro, Photo
determined by chance are common; although mental dexterity is
Alejandro Olmos 2010
also involved to win a game. The bet is present in all of them,
K'uilichi ch'anakua is practiced in the community of Anga- there are symbolic and cosmogonic connotations, abundant and
huan, on August 14 and in neighboring communities such as San interesting archaeological vestiges, colonial documentary sources
Juan Nuevo Parangaricutiro and San Salvador Combutsio, and valuable ethnographic evidence.
Caltzontzin, on November 2. Of this game have been found
Final comments
many petroglyphs in Michoacan (more than eighty copies), highThe group of cases I have presented, as part of a wider corpus
lights its location on terraces of cultivation, around the archaeo- of native and traditional playful traditions, are protected by interlogical sites as Tzintzuntzan, or in caves or grouped in rocky national conventions. They are part of the recommendations of
outcrops(Olmos, Alejandro 2014a. “Evidencias etnográficas y arqueológicas del k’uilichi the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organich’anakua”. Artículo en red disponible en la Revista Purépcha de la página virtual del Muszation (UNESCO). They are a constitutional right of all Mexieo nacional de Antropología e Historia: http://www.mna.inah.gob.mx/documentos/
cans, so they are supported by the General Law of Physical CulOLMOS.pdf). I can also cite references in colonial documents, such
as endogenous research(Olmos, Alejandro 2014b, “Las Manifestaciones ture and Sport.
Currently, most of these games are promoted in regional and
gráfico-rupestres en la arqueología de Michoacán, avances y perspectivas‖. En La
investigación arqueológica en Michoacán, avances, problemas y perspectivas, national meetings and championships organized since 1997 by
Espejel, Claudia editora. EL COLMICH. pp. 277-304, Zamora, Michoacán).
the Mexican Federation of Indigenous and Traditional Games
Regarding the Patolli, there is archaeological evidence of and Sports (FMJDAT A.C.). This institution, in coordination
boards in petroglyphs in Mexico City, Puebla and Veracruz -in a with more than twenty state associations, safeguards, studies, and
cave-; as well as some specimens sgraffito in stucco in the Ma- disseminates them in Mexico.
yan area. We have colonial sources such as codices and chroniMesoamerican native games and sports (of mental and physicles that describe, in part, their cosmogonic importance, the con- cal ability) are an intangible cultural heritage of mankind, since
text of the game, the rules and dynamics. Salvador Mateos and they develop physical and cognitive capacities and faculties. It is
Robert Bell present a couple of reconstructions of the game, also worth noting the skills and abilities acquired to concentrate,
which survive to this day(Mateo, Salvador, 1930. “Breve monografía del add, subtract, divide, calculate, evaluate and plan; in addition, it
patolli, juego de los mexicanos‖. Editorial A. Mijares y Hermano, CDMX, Méxi- accelerates mental speed, memory, and communication from and
co).
between brain hemispheres.
The tzum is played in a traditional way among the elderly,
During the playful practice, dopamine and endorphins are
young people, and children, mainly on November 1, All Saints' naturally generated that produce the sensation of stimulation and
Day, in the Totonac community of Tuxtla, in the northern sierra satisfaction. With respect to ethics, these games promote a wide
of Puebla. An almost identical game called lizla or tzum among range of human values such as justice, fairness, equality, and the
the Totonacos of the community of Tuxla, in Zapotitlán de Mén- right to be treated with respect.
dez and in the neighboring Nahua municipality of Hitzilán de
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De ce există o lege cu Ziua Tătarilor? (13 Decembrie)
Menabit Ozghiun – Consilier Local Municipiul Mangalia
Maghiarii sărbătoresc de Ziua Ungariei.
Turcii sărbătoresc de Ziua Turciei.
Tătarii sunt o minoritate etnică apatridă, adică
nu au o țară corespondentă. De aceea, statul român
a decretat ca ziua de 13 Decembrie să fie Ziua
Tătarilor din România.
Tătarii dobrogeni sunt un neam înființat pe
teritoriul Dobrogea -Bugeac - Basarabia, în timpul
generalului Nogai Isa, care după ce și-a mutat
comandamentul la Isaccea (Saqci), în Dobrogea, a
format acest popor din 7 clanuri kipchak-cumane.
De aici, în timpul generalului Mamai o parte din
tătarii dunăreni s-au mutat din Basarabia în nordul
Crimeii (astfel a ajuns Basarabia la Basarab!) și în
următorii 100 ani au tatarizat Crimeea, până la
înființarea Hanatului Crimean. Din Edisan, nordul
Crimeii, după războiul din 1392 dintre Tokhtamîș
și Timur Lenk, o parte s-au mutat lângă Marea
Caspică, formând Hoarda Nogai. Tot în timpul lui

Municipiului Mangalia care prevede că în ziua de

13 Decembrie se organizează un eveniment
municipal "Ziua Tătarilor" cu alocare de buget,
conform legii 453/2006, din Bugetul Local, în
valoare de 40.000 lei.
Este o realizare a CL, din perioada în care am

Nogai, a fost salvat din prizonieratul din imperiul
bizantin dervișul Sarî Saltîk Baba, cel care a islamizat
pe Nogai și poporul acestuia. Astfel a luat naștere un
nou popor vorbitor de limbă turcică kipchak-cumană, de
religie musulmană, mare parte sedenterizat, numit în
istorie ca fiind tătar. De aceea, tătarii dobrogeni,
crimeeni, nogai vorbesc limba kipchak-cumană, un
dialect diferit al tătarilor din Kazan (Tatarstan), care
vorbesc limba turcică bolghară.
Neamul tătar vorbitor de limbă kipchak-cumană s-a
născut în Dobrogea și este o minoritate etnică istorică a
României. Face parte din neamul tătarilor, dar are o
individualitate lingvistică și culturală diferită de tătarii
uralici și asiatici. S-au format pe teritoriul României și
de aici au ajuns și în Edisan, Azov, Perekop, Crimeea,
Kuban, Karacay-Cherkessia, Dagestan, Kazakhstan,
Turcia etc.

fost consilier municipal. De la apariția legii din
2006, am reușit pentru prima dată în 2018.
Mulțumesc locuitorilor Mangaliei pentru
dragostea lor față de etniile cu care coabitează în

În timpuri grele din istorie, dupa războiul Timur
Lenk - Baiazid, ori în timpul deportărilor nogailor
din Basarabia, ori după anexarea Crimeii de către
Imperiul Rus din 1783, dupa războaiele ruso-turce,
după războiul Crimeii, după deportarea tatarilor din
Crimeea de către Stalin, tătarii crimeeni au găsit
întotdeauna refugiu în Dobrogea.
Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de
13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din
România
Art. 1. – Se consacră ziua de 13 decembrie ca
sărbătoare a etniei tătare din România.
Art. 2. –În localitățile unde trăiesc etnici tătari,
autoritățile administrației publice locale sprijină
organizarea
manifestărilor
cultural-artistice
dedicate zilei de 13 decembrie.
De aceea, a fost adoptată pentru prima dată în
anul 2018 o Hotărâre a Consiliului Local al

armonie!
PS: "Ziua Tătarilor" este o tradiție ce va dăinui, la fel
şi Ziua Geamiei Esmahan Sultan, pe care am inițiat-o
tot în 2018 și se va face în fiecare an.
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Ansamblul folcloric turco-tătar „Akdeniz‖ Techirghiol

Ansamblul „Akdeniz‖ a luat fiinţă din dorința de Tătare ansamblul a participat în perioada 4-9
a împărtăși tuturor dragostea față de dansurile
populare tătărești dobrogene și crimeene, turcești,
dar și bulgărești.
Prin

eforturile

depuse

de

Sezer

Ali,

noiembrie 2020 la festivalul internaţional de
dansuri populare “Ecoul Toamnei” organizat
on-line de către TMJ Public Foundation cu
sediul în Bishkek Kîrgîzistan. Deşi au participat
foarte multe ansambluri din Uzbekistan, Turcia,
coordonatorul grupului, anul 2019, a constituit și Bulgaria, Gagauzia (R. Moldova), Kazakhstan,
Turkmenistan, Azerbaidjan, România şi
bineînţeles ţara gazdă Kîrgîzistan Akdeniz a
ocupat un loc fruntaş primind aprecieri de la
toţi membri juriului şi de la organizatori. În
speranţa încetării restricţiilor în 2021
ansamblul a fost invitat la următorul festival în

inima Kîrgîzistanului.

În prezent ansamblul este condus de Sezer
ei reuşesc, pe lângă o firească
Ansamblul „Akdeniz” a participat la festivaluri mulţumire personală să adune oamenii, cu
și evenimente culturale și naţionale din județul construcţii sufleteşti identice, şi să le ofere
Constanța. La invitaţia Uniunii Democrate noi sensuri cuvântului „frumos‖.
anul debutului reuşind astfel să sintetizeze dansuri
Ali ,
ce provin din diferite regiuni ale lumii turcice.
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Kurultáj- a Hun és türk nemzetek legnagyobb közös ünnepe Magyarországon.
Kurultaj- Cea mai mare sărbătoare tradițională comună a națiunilor
huno-turcice în Ungaria
Biro Andras Zsolt Hungarian Turan Federation President
A magyarság az egyetlen keleti eredetű államalkotó nemzet,
Európában. Mindezek mellett Európa egyik legrégibb állama is,
amely több mint 1100éves államiságra tekint vissza. Az Álmos
fejedelem és fia Árpád fejedelem (Árpád vezér) által irányított
magyar Honfoglalás során, a IX. század végén ( 895-896) a
magyar törzsek benyomultak a Kárpát-medencébe, ahol
megalakult az európai Magyar Fejedelemség. A korabeli Közép
- és Kelet-Európa legerősebb állama jött létre. A magyarok
hatalmas területeket adóztattak Európában, hadjárataik pedig a
mai Spanyolország területéig is eljutottak.
Árpád Vezérlő Nagyfejedelem, a később évszázadokig
uralkodó magyar királyi dinasztia, alapító Ősatyja, a magyar
történelem egyik legfontosabb alakja. Az Árpád ház több mint
400 évig uralkodott Magyarországon. A magyar vezető réteg a
Turul nemzetség a hagyományok szerint Atilla Hun
nagyfejedelemre vezetik vissza az eredetüket. Ezeket az
évezredes legendákat az utóbbi idő genetikai és antropológiai
kutatásai is igazolták. A Kárpát –medencei alföld az eurázsiai
nagy sztyeppe legnyugatibb része. Ezért nem véletlen hogy a
keletről érkező lovasnomád nemezetek több nagy birodalmat is
itt alapítottak meg. A Kárpát –medencében volt az Európai Hun
birodalom központja, Atilla innen irányította hatalmas, Európát
meghódító birodalmát.
A magyar törzsszövetség kezdetei messze, Közép Ázsia
keleti részére vezethetőek vissza. A magyar törzsek Közép –
Ázsia felől nyugat felé, a Dél-urali területek érintésével a
Kaszpi-tenger és a Dél- Ural közötti átjárón a Kaukázus északi
oldalát övező sztyepp vidékekre vándoroltak. Innen később már
magyar törzsszövetség néven telepedtek be a Kárpátmedencébe.
A magyarság története alatt bekövetkezett hatalmas
vándorlás során számos néppel és törzzsel került kapcsolatba,
valamint számos régióban maradhattak magyar néptöredékek.
Erről egyébként a középkori perzsa és arab nyelvű keleti
források említést is tesznek. A magyarság büszke ősi és keleti
eredetére, valamint jelentős mértékben megőrizte ősi
hagyományait. Ezért nem csoda hogy Magyarországon nagyon
sok hagyományőrző, katonai –hagyományőrző és sport
egyesület, csapat tevékenykedik. Ezek összefogásával valamint
az újabb tudományos eredmények lelkesítő hatására
Magyarországon
rendezik
meg
Európa
legnagyobb
hagyományőrző rendezvényét a Kurultáj-t, amely egyben a hun
és türk nemzetek legnagyobb közös ünnepe is, amelyen 27
nemzet vesz részt. A közép –ázsiai, szibériai, kaukázusi türk
nemzetek mellett, Európában a Dorudzsában éló tatárok,
nogájok, gagauzok és a balkáni törökök a magyarok
legközelebbi rokonai.
A keleten maradt magyarokkal való kapcsolat keresése már
az Árpád-házi uralkodók időszakában elkezdődött. A tudósoktól
az egyszerű emberekig évszázadok óta sok magyar élete nagy
célját látta a keleten maradt testvérek felkutatásában. Ezek
egyike volt Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus, a
Magyar Természettudományi Múzeum kutatója.
A keleti sztyeppei népek őstörténetét valamint a magyarság
kialakulását és ősi kapcsolatait vizsgáló antropológus kutató az
évek során több antropológiai és genetikai expedíciót szervezett
mindazon régiókban, amelyek érintve lehettek a magyarság
vándorlása során, valamint fontos területek lehettek az ősi
magyarság kialakulása szempontjából. E munka egyik
eredménye a Kurultaj megszületése is.

Az első modern kori, magyar részvétellel megtartott
Kurultaj 2007 évben került megrendezésre Kazakisztánban,
Saga településen. Ezen az ünnepségen a kazakisztáni Madjar
törzs ünnepelte meg a kicsike törzs máig meglévő törzsi létét és
rokonságát a magyar néppel. A rokonságot Bíró András Zsolt
antropológus 2006-os genetikai expedíciója és a magyar
antropológus, valamint tudományos munkatársai igazolták
tudományosan.
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A törzsi gyűlés végén a vezetők megállapodtak, hogy a
következő évben Magyarországon tartanak Kurultajt, ahova a
Madjar törzs képviselői is ellátogatnak.
Így került megrendezésre 2008-ban Magyarországon az első
Magyar Törzsi Gyűlés - Kurultaj, melyet azóta minden második
évben megtartanak.
Az első Kárpát-medencei Magyar Törzsi Gyűlés - Kurultaj ünnep
a magyarországi hagyományőrzők és a Közép-ázsiai rokon népek
nagy találkozója és közös ünnepe volt, valamint egyben az ott
megvalósuló programok révén az összetartozás egyik szimbólumává
is vált, melyre azóta is minden alkalommal tízezrek érkeznek a Kárpát
-medencéből és sok százan a Közép-ázsiai régió országaiból.
2009 óta a rendezvényt a Magyar Turán Alapítvány szervezi. Az
alapítvány a hagyományőrzőket és a nomád múltat kutató
szakembereket (genetikusokat, antropológusokat, történészeket,
néprajzosokat) egyesíti egy közös szervezetben.
Az elmúlt 12 évben a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés Európa
legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, és ugyanakkor a Középázsiai, lovasnomád kulturális örökséggel rendelkező (hun és türk
tudatú) népek legnagyobb seregszemléje lett. Ez egyúttal a magyarság
legnagyobb hagyományőrző ünnepe mind az aktív résztvevők száma
( több mint 4 ezer hagyományőrző, több mint 600 lovas), mind pedig
a látogatószám alapján is ( kb. 210-220 ezer ember).
A Kurultaj nem fesztivál, hanem egy ünnep, amelyen a magyar
hagyományőrzők, és a rokon nemzetek képviselői együtt emlékeznek
meg közös, történelemformáló őseikről és együtt ünnepelnek
méltósággal. A közös gyökerek felidézésével erősödik a sztyeppei
lovasnomád múlttal rendelkező nemzetek összetartozása és rokonsága.
Ez alkalomból egy hatalmas, több mint száz jurtából és
hadisátorból álló nomád falu épül fel.
A táborban a kézműves mesterek a korabeli technikát alkalmazva
állítanak elő különféle használati tárgyakat a mesteremberek.
Az Ősök Sátrában antropológiai-régészeti kiállítás látható, amely a
hunok, avarok, és a honfoglaló magyarok embertani és tárgyi emlékeit
mutatja be.
A különböző rokon nemzetek küldöttségei népzenei és néptánc
bemutatókat, kézműves bemutatókat tartanak, kiállításokat rendeznek.
Az ünnepi programsorozat három napja alatt a legjobb lovasíjász
és lovasharc csoportok mutatják be íjász és lovagló tudásukat, és
minden vendég és résztvevő közösen, méltósággal állja körül a
magyar ősvallás hagyományai szerint megelevenített Szertüzet a dicső
ősök emlékezetére.
A Kurultájon emellett a hagyományos nomád sportokban, mint az
íjászat, övbirkózás, lovas birkózás, köböre (kökpar) is rendeznek
versenyeket. A magyar hagyományőrzők itt és a különböző
nemzetközi sporteseményeken, a hagyományos sportokban elért
eredményeikkel nagy tekintélyt vívtak ki. A versenyzés mellett
bemutatókat is tartanak a nemzetközi rendezvényeken, mint a
kirgizisztáni Nomád Világjátékok, vagy a kazakisztáni Nagy Sztyeppe
Gyermekei (Ulu Dala Ruhu).
Mindezeken túl számos, rokon nép hagyományőrző rendezvényein
és ünnepein is képviselik Magyarországot Kazakisztánban,
Kirgizisztánban,
Törökországban,
Türkmenisztánban,
Azerbajdzsánban vagy éppen Romániában.

2019 szeptemberében a Magyar Turán Alapítvány csapata
Dobrudzsában járt a ―Turco-Tatar Kurultai‖ elnevezésű
hagyományőrző rendezvényen. A romániai Tatár Demokrata
Unio szervezet elnökének Naim Belgin úrnak a meghívására a
Magyar- Turán Alapítvány kilenc fős delegációval érkezett
Dobrudzsába.
Medgidia (Karasu) és Mangalia városában tartottak
bemutatót és a vendéglátókkal megegyeztek a jövőbeni
együttműködésről. Ezzel tovább erősödik a 150 milliónál is
több lelket számláló turáni népek összefogása. A MagyarTurán Szövetség célja hogy tovább folytassa az együttműködést
a dobrudzsai rokonnépeink szervezetével.
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Румыния татарлары Сабан туе
һәм көрәш турында журнал һәм китаплар чыгарган
Язмаларда татар-төрек халык ашларына,
бәйрәмдә уздырылган бәйгеләргә кагылышлы
мәгълүмат бирелгән.
28
Октябрь
2020,
15:20Автор:
Зилә
Мөбәрәкшина
Подробнее:
(Казан, 28 октябрь,
«Татар-информ»,
Зилә
Мөбәрәкшина). Румыния
татарлары
«Qazaq
Kuresî»
(«Казах
көрәше»),
«Koresh
Moştenirea
Tătară»
(«Көрәш
—
татарның
мирасы»),
«Revista
Dobrogeana» («Добруджа
журналы»)
һәм
«Sporturile Turcice Şi
Tătare»
(«Төрек-татар
спортлары») дип аталган
китап-журналлар
чыгарган.
Аларның
авторы — Румыния Көрәш федерациясе рәисе
Наим Белджин. Бу хакта «Татар-информ»
хәбәрчесенә Истанбулда укучы аспирант Айгөл
Зара Кәбирова сөйләде.

диде ул. Подробнее:
Айгөл Зара Кәбирова китап-журналларның
сатуга чыкмаганлыгын әйтте. «Румыния Көрәш
федерациясе чыгарган китапларның исемлеге
түбәндәгечә:
„Qazaq
Kuresî―
(„Казакъ
көрәше―) 168 бит, 500
данә,
„Koresh

Moştenirea
Tătară― („Көрәш —
татарның мирасы―)
170 бит, 500 данә һәм
„Sporturile Turcice Şi

Tătare―
(„Төректатар спортлары―)

300 бит, 1500 данә белән
чыкты», — диде ул.
«Наим
Белджин
сүзләренчә, татар-төрек
спортлары бик күпләргә
кызыклы.
Румыния
татарларының эшчәнлеге
мәдәниятләр
арасында
диалог
кору,
халыкларның этник үзенчәлекләрен белү, мәдәни
төрлелек урнаштыру һәм социаль берлек өчен
зур
әһәмияткә
ия.
Наим
Белджин
«Revista Dobrogeana» («Добруджа авторлыгындагы китаплар Румыния татарлары
журналы») исемле 36 битлек журналда быел һәм кунакларга таратылачак», — диде ул.
сентябрь аенда уздырган Сабантуй фестивале https://tatar-inform.tatar/news/tatar_world/28-10-2020/
турында, Сабан туеның тарихына, татар-төрек rumyniya-tatarlary-saban-tue-m-k-r-sh-turynda-zhurnal-mхалык
ашларына,
бәйрәмдә
уздырылган kitaplar-chygargan-5781831?
бәйгеләргә кагылышлы мәгълүмат бирелгән. fbclid=IwAR25aElo0IB4CF0vTMAhA1AfrB2WByiSl2eXW0
-jJnUIL4TFzMNdro_kaQ0
Журналда румын, инглиз, итальян, алман, казах,
татар, төрек телләрендә язмалар урын алган», —

24

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” , Nr. 9, Decembrie 2020

100 ANI DE PACE ȘI NONVIOLENȚĂ
Soraya Filippelli
O sută de ani de la formarea statului unitar al
României au însemnat multe lucruri și multe
experiențe pentru populația din România. Au fost
ani de veselie și ani întunecați. Astăzi sărbătorim
într-un climat de unitate, dar mai presus de
toate de pace.
Pe măsură ce sărbătorim 100 de ani
de la Uniune, cred că este foarte
important să sărbătorim 100 de ani
cu valorile păcii și nonviolenței.
Pentru a aduce un omagiu și
onoare celor care au luptat să
elibereze această națiune și toată
omenirea de toate formele de
infracțiune la viață, la demnitate, la
pace între popoare, a celor care ne învață
să coabităm cu sistemele naturale care ne
găzduiesc. Sunt convinsă că sărbătoarea unei păci
dorite, ca cea care a fost sărbătorită după un război,
este ca o ușurare. Dar nu putem uita că acțiunea de
pace făcută în timpul războiului este la fel de
curajoasă și admirabilă pentru că pune bazele
alternative și substanțiale pentru depășirea
distrugerii umane a războiului în sine.
Sunt pași mici în călătoria umană
pe care trebuie să-i vedem, să
avem grijă de ei, pentru că
sunt forțe care, chiar dacă
nu triumfă, ne fac pe toți
să ne angajăm în acțiuni
promițătoare și pozitive
chiar și în mijlocul
violenței anilor 90.
Le putem recunoaște
în orice act care
limitează violența și
reduce suferința, dar în
special le vedem în lupte
nonviolente. Sunt valori ale
solidarității care nu poartă
nedreptatea
și
doresc
să
elibereze în mod activ comunitățile
umane pentru a obține o lume mai bună.
Nu sunt violente deoarece aleg să nu folosească
violența omicidă și distructivă, ci forțele umane ale
curajului, ale empatiei, unității, rezistenței,
toleranței civile, iubirii între noi toți.

100 ANNI DI PACE E NONVIOLENZA
Soraya Filippelli
Cento anni dello Stato Unitario di Romania. Per
il popolo di Romania hanno significato tante cose,
e molte esperienze. Ci sono stati anni gioiosi ed
anni bui. Oggi festeggiamo in un clima di unita’
ma soprattutto di pace.
Cosi come si festeggiano 100 anni di
Unione credo che sia molto
importante festeggiare i 100 anni
con i valori della pace e della
nonviolenza.
Per rendere omaggio ed onore a chi
ha lottato per liberare questa
nazione e tutta l’umanità da ogni
forma di offesa alla vita, alla dignità,
alla pace tra i popoli, a quelli che ci
insegnano a coabitare con i sistemi
naturali che ci ospitano. Sono convinta che
festeggiare una pace desiderata, come quella che e’
stata festeggiata dopo una guerra, e’ come un
sollievo. Ma non possiamo dimenticare che
altrettanto coraggiosa e ammirevole è l'azione di
pace fatta durante la guerra perche’ pone le basi
alternative e sostanziali per il superamento della
distruzione umana della guerra stessa.
Ci sono dei piccoli passi nel
cammino umano che dobbiamo
vedere,
coltivare, curare
perche’ sono come forze
che, anche se non
trionfano,
ci fanno
impegnare
tutti in
azioni promettenti e
positive anche in mezzo
delle diverse violenze
del Novecento.
Li possiamo riconoscere
in ogni atto che limita la
violenza e riduce le
sofferenze,
ma
specialmente le vediamo nelle
lotte nonviolente. Sono valori di
solidarieta’ che non sopportano le
ingiustizie e vogliono attivamente liberare
le comunità umane per realizzare un mondo
migliore.
Sono nonviolente perché scelgono di non usare
la violenza omicida e distruttiva, ma le nostre forze
umane del coraggio, dell’empatia, dell'unità, della
resistenza, della tolleranza civile, del’amore tra tutti
noi.
NO ALLA GUERRA, SI ALLA PACE ED
AMORE!!!

NU RĂZBOI, DA PĂCII ȘI IUBIRII !!!
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GELENEKSEL TOGUZ KORGOOL STRATEJI VE ZEKÂ OYUNU
Cholponai Kavilbek kyzy,
İstanbul Üniversitesi, 22.06.2020

Beş Bin Yıllık Türk Zekâ ve Strateji Oyunu
Toguz Korgool (9 Taş):
Türk milletinin dünyanın en eski ve önemli
kültürüne sahip olduğunu gösteren Kırgız Türklerine
ait olan Toguz Korgool oyunu Türklerin strateji ve
zekâ oyunlarında da söz sahibi olduğunu gün ışığına
çıkarmaktadır. Bunun en somut örneği günümüzde
pek az Türk ülkesinde yaşatılmakta olan ―Dokuz
Korgool‖ veya ―dokuztaş‖ oyunudur. Bu oyun
milletimizin hem en eski ve hem de yüksek bir
kültürün mirasçısı olduğunu açıkça göstermektedir.
Fakat ne yazık ki, pek çok değerimiz gibi, beş bin
yıllık bir geçmişe sahip ve Kırgız Türkleri arasında
―toguz korgool‖ yani dokuztaş adıyla yaşatılan bir
zekâ ve strateji oyunumuzun da varlığından pek
çoğumuz habersiz bulunmaktayız.
Tarihi araştırmalarda bu oyunun Sakalar, Hunlar
ve
Göktürkler
döneminde
oynandığı
belirtilmektedir. Günümüzde pek çok Türk halkında
unutulan bu oyun konargöçer bozkır hayatını son
yüzyıllara kadar devam ettiren Kırgız, Kazak,
Türkmen ve Altay gibi bazı Türk halkları arasında
muhafaza edilmektedir. Oyuna adını veren
―korgool‖ Kırgız Türkçesinde koyun veya keçinin
zeytin gibi siyah ve yuvarlak dışkısına verilen addır.
―Tokuz Korgool‖ oyununu ‖dokuz taş‖ oyunu
olarak Türkiye Türkçesine aktarabiliriz. Fakat bunu
Anadolu’da yaygın olan ve pek çoğumuzun
çocukluğumuzda oynadığımız iç içe üç dikdörtgen
şekil üzerinde dokuztaşı üçlü bir sıraya getirmeye
çalışarak oynadığımız ―dokuz taş‖ oyunu ile
karıştırmamalıyız. Çünkü bu iki oyun birbirine hic
benzememektedir.
Toguz Korgool oyunu nasıl oynanır?
Dokuz Korgool oyunu için bir oyun tahtası ve
162 taş gereklidir. Oyun tahtasında iki sıra halinde
dizilmiş 9’dan 18 çukur (göz veya oyuk da
diyebiliriz) ve oyuncuların yuttukları taşları
koymaları için iki hazine bulunmaktadır. Oyunun
başlangıcında her çukurda dokuz korgool / taş
bulunur. İşte, oyunun dokuz korgool veya dokuztaş
ismi buradan gelmektedir.
Oyunun kuralları basittir. Kura çekildikten sonra,
ilk oynayan kendi tarafındaki herhangi bir oyuktaki
dokuztaşı alır ve birini aldığı oyuğa bıraktıktan
sonra, saat yönünün ters istikametinde her bir oyuğa
birer taş bırakarak ilerler ve elindeki taşları bitirir.
Son taş rakibin oyuğundaki taşların sayısını çift
yaparsa, o oyuktaki tüm taşları alarak, yani yutarak
kendi hazinesine koyar. Oyun böyle devam eder ve
kim en fazla taşı alırsa oyunu kazanır.

Ancak, oyunun birkaç kuralı daha vardır. O
kurallara göre ince hesaplarla hareket eden, stratejik
davranan oyunu kazanır. Bu oyunun Sivas’ta
oynandığı ve adına ―güç oyunu‖ dendiği tespit
edilmiştir. Buradan da anlaşıldığı gibi, bu güçlerin

Türk milletinin denendiği bir strateji oyunudur.
Mantık ve oynayış biçimi bakımından dokuz
korgoolo benzeyen oyunların Afrika, Ortadoğu ve
hatta bazı Uzakdoğu halklarında da olduğunu
görüyoruz. Bu oyunlar bölgelere göre bazı küçük
farklılıkları vardır ama stratejisi aynıdır onlardan
"şuka" ―Abalala’e‖, ―Ayoayo‖, ―Bao‖, ―Bechi‖,

―Deka‖,
―Gabata‖,
―Gamacha‖,
―Giuthi‖,
―Njombwa‖, ―Nsumbi‖, ―Qelat‖, ―Coban Oyunu‖,
―Wari‖, ―Owari‖ ve ―Wouri‖ gibi isimler
almaktadır. Tüm bu oyunlara genel olarak Arapça
―hareket ettirmek‖ manasına gelen ―mankala‖
oyunları denmektedir.
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Dokuz Korgool araştırmalarıyla ve eğitimiyle tanınan
Kırgız Toguz Korgool Federasyonu Başkanı Nuria Sulpukarova dokuz Korgool'daki taş kazanmak için rakibin
taşlarını çift yapma kuralını Türk inanç ve devlet sistemi
ile mukayesesini yapmaktadır. Dokuz Korgool oyunundaki
yutulacak kumalaklar sayısının çift olması Türklerin geleneksel dünya görüşüne uygun düşmektedir. Eski Türkler
yanı Kırgız Türkleri göğü baba, yeri ana olarak kabul
etmiştir veya Nuh Peygamberin gemisine canlı türlerinin
çift çift alınması, hayatın devamına başlangıç olmuştur.
Ayrıca oyunda hiçbir mankala türünde olmayan ve
Kırgızların ―tuz‖ dedikleri, Türkiye Türkçesine ―kale alma‖ diye çevirebileceğimiz bir kural vardır. Bu kural,
oyunda kazanma ihtimallerini çoğaltma ve kompleksleştirmektedir. Böylece satranca benzer bir şekilde
her türlü ihtimalleri hesap etmeyi gerektiren bir oyun türü
ortaya çıkmaktadır. Dokuz Korgool oyunun kurallarını
inceleyen bazı yabancı mankala uzmanları, bu kale kuralının dâhiyane bir buluş olduğunu ifade etmekte ve
oyunun stratejik seviyesini yükselttiğini ifade etmektedir.
Dokuz Korgool ile diğer mankala türlerindeki bir diğer
önemli fark oyunun muhtevasında yatmaktadır. Dokuz
Korgool oyununda Türklerin asker millet olmalarının
yansımasını görmek mümkündür. Diğer mankala türlerinde
taşlar genelde ―tohum‖ adını almakta ve taşları hareket
ettirme ise ―tohum saçma‖ olarak ifade edilmektedir. Bu
da onların ziraatçi bir toplum olduklarını göstermektedir.
Dokuz Korgool'da taşlar ―asker‖ olarak görülmektedir
ve bu da oyunun bir çiftçilik oyunu değil savaş oyunu
olduğunu ortaya koymaktadır. Dokuz Korgool da en çok
askeri toplayan kazanmış olmaktadır. Ayrıca Kırgız Toguz
korgool terminolojisi de bunun bir savaş oyunu olduğunu
ispatlamaktadır. Mesela, Kırgız Türkçesinde oyun tahtasındaki her bir çukur ―otav‖ yani otağ ve yutulan taşların konduğu hazine ise ―ordo‖ yani karargâh olarak isimlendirilmektedir. Demek ki, çukurlar askeri bölüklerin
bulunduğu otağlardır ve yutulan taşların konduğu hazineler
de orduların toplandığı karargâhlar, yani merkezlerdir.
Türk illerinde Dokuz Korgool oyununu tanıtma ve
yaygınlaştırma faaliyeti hız kazanmış bulunmaktadır. Özellikle Kırgızistan'da Sovyet döneminde unutulmaya yüz
tutan bu oyun, bağımsızlıktan sonra tekrar canlandırılmaya
çalışılmaktadır. Bu oyun hakkında araştırmalar yapılmakta,
kitaplar yayınlanmaktadır. Bunun yanısıra turnuvalar ve
yarışmalar düzenlenmektedir. Hatta Dokuz Korgool Federasyonu kurularak okullarda öğretilmeye ve yarışmalar bir
düzene koyulmakta, uluslararası turnuvalar düzenlenmekte
ve tanıtım çalışmaları yapmaktadır. Dokuz Korgool oyunu
Moğlistan’da okullara kadar girmiş bulunmakta ve
yarışmalar yapılmaktadır. Kazakistan, Çin, Karakalpakistan, Altay, Karaçay-Balkar ve Yakutiya’da gençler arasında rağbet görmektedir.
Sonuç olarak dokuz Korgool veya dokuztaş oyununun
sadece bir strateji oyunu değil, aynı zamanda Türklerin
dünya görüşünü yansıtan etnografik bir oyun olduğunu da
söyleyebiliriz. Dünyada milletlerin kendi milli zekâ oyunlarının olması, milli alfabelerinin olması gibi önemli bir
kültürel özelliktir. Ayrıca dokuz Korgool'un mankala adı
verilen kendi türleri içinde en gelişmişinin olması, Türklerin yüksek bir kültüre sahip olduklarının bir diğer
göstergesi olmaktadır. Kültür hayatımız için bu derece

önemli olan bu oyunun, diğer mankala türleri gibi, Türki-

ye’de ve dünyada tanıtılması ve yaygınlaştırılması başta

Kültür Bakanlığımız ve Spor Akademilerimiz olmak üzere
tüm Türk zekâ oyunlarını araştırma ve geliştirme ile

uğraşan kurumlarımızın olduğu kadar, aydınlarımıza da
düşen bir milli görev olmalıdır.
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TÜRKVİZYON 2020 BAŞLIYOR

Începe ediţia a 4-a Turkvizyon 2020

Bugün 50’den fazla ülkeye ve yüz binlerce
izleyiciye hitap eden Türk Müzik Birliği
Televizyonu
(TMB
TV)’nin
önemli
projelerinden
―Türkvizyon
Şarkı
Yarışması‖na ev sahipliği yapmaktadır.

Concursul Muzical Turkvizyon este o competiție anuală desfășurată între mai multe țări turcice sau care au minorităţi de etnie turco-tătară cu o
participare de 50 de țări și sute de mii de
telespectatori. Romȃnia este ţara care a răspuns
afirmativ acestei invitaţii. Concursul organizat în
Turcia sau oricare ţară care doreşte şi este aprobată
de catre Turkish Music Box Television (TMB) cu
parteneri media din fiecare ţară, a ales din Romȃnia
Uniunea Democrată Tătară ca colaborator activ în
selectarea candidaţilor pentru competitie. Din
păcate în ultimii ani concursul nu s-a mai desfăşurat din motive independente de voinţa organizaţiei
UDT. Cu toate acestea preselecţia pentru
desemnarea reprezentantului sau reprezentanţilor
ţării noastre s-a organizat.
Ediţiile anterioare au fost cȃştigate astfel: prima ediţie Genghiz Cutlacai a fost cel care ne-a reprezentat în 2013 la Eskisehir –Turcia, apoi , în
2014 Alev Gafar şi Genghiz Cutlacai ne-au reprezentat cu onoare în Kazan –Tatarstan, iar ultimul dar nu cel din urmă Edvin Rachif în 2015
care ne-a reprezentat cu onoare la Istanbul—Turcia
programat iniţial în Turkmenistan. Din 2015 s-a
organizat şi concurs pentru copii numit Bala
Turkvizyon, iar cea care ne-a reprezentat a fost
Irem Kayaali din Constanţa.
Scopul „Concursului de cântece Turkvizyon‖
este de a oferi un spectacol de muzică modernă din
țări în care sunt
reprezentate
statele
independente ale lumii
turcești,
republicile
autonome, precum și
dialectele în limba turcă
și popoarele turcești
locale. Pentru a arăta
întregii lumi muzicale
solidaritatea frățească și
muzica contemporană a
lumii turcești, precum și cultura lor comună. Pentru
a susține dezvoltarea culturii muzicale a lumii
turcice, pentru a reuni țările prietenoase ale lumii
turcice care au limbi și dialecte.

―Türkvizyon Şarkı Yarışması‖, Türk
Dünyası
Kültür
Başkenti
etkinlikleri
kapsamında 1’nci yarışma 2013 yılında
Eskişehir’de, 2’nci yarışma 2014 yılında
Tataristan’ın Başkenti Kazan’da, 3’ncü
yarışma ise 2015 yılında Aralık ayında
İstanbul’da Türkvizyon Şarkı Yarışması‖
büyük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. 4’ncü
―Türkvizyon Şarkı Yarışması‖ 2020 yılında
İstanbul’da online olarak Aralık ayında
gerçekleştirmesi öngörülmüştür.
―Türkvizyon Şarkı Yarışması‖nın amacı
Türk dünyasının bağımsız Devletlerinin,
Özerk Cumhuriyetlerinin, ayrıca Türk dili
lehçelerinin ve yerel Türk halklarının temsil
edildiği
ülkelerden
modern
müzik
performansını göstermek. Tüm müzik
dünyasına Türk Dünyasının kardeşçe
dayanışma ve çağdaş
müziğini, bunun yanı
sıra ortak kültürlerini
göstermek.
Türk
Dünyasının
müzik
kültürünün gelişimini
desteklemek,
Türk
dünyasının dillerine
ve lehçelerine sahip
dost ülkelerini bir
araya getirmektir.
TÜRKVİZYON 2020 ÖDÜLLERİ
Dördüncü ―Türkvizyon Şarkı Yarışması‖
2020 Aralık ayında başlıyor. ―Türkvizyon
Şarkı Yarışmasın‖da ilk üç sırayı alan
katılımcılara para ödülü verilmektedir.
Birinciye
40.000 TL
İkinciye
24.000 TL
Üçüncüye
16.000 TL

PREMII TÜRKVİZYON 2020
Al patrulea „Concurs de muzică
Türkvizyon‖ începe în decembrie 2020.
Premiile în bani sunt oferite primilor trei
clasaţi astfel:
Locul I
40.000 Lire Turcesşti
Locul II 24.000 Lire Turcesşti
Locul III 16.000 Lire Turcesşti
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76 de ani de la deportarea tătarilor crimeeni şi
6 ani de la anexarea ilegală a Crimeii
18 mai 1944 Deportarea tătarilor (surghiun)
Stalin le-a promis tătarilor că dacă se vor înrola în
armata sa şi vor lupta împotriva imperiului hitlerist vor

grave de trai, au murit 46,2% dintre tătarii din Crimeea.
Iar aceasta este nu numai o deportare, o epurare etnică,

deveni cetăţeni cu drepturi depline. Culmea cinismului?
În timp ce zeci de mii de tătari luptau pentru "mama"
Rusia cei rămaşi acasă, femei, copii, bătrâni, erau urcaţi
în trenuri pentru animale şi trimişi în lagărele din
ci este un adevărat genocid. Datorită înlocuirii
definiţiilor, genocidul tătarilor din Crimeea, foametea,
la vremea respectivă, a lipsit din memoria istorică a
omenirii şi, trebuie să recunoaştem, este încă o victorie
neagră a propagandei sovieto-bolşevice.
Să nu credeţi că deportarea a rămas doar în trecut şi
că tătarii din România nu sunt alături de fraţii lor, tătarii
din Crimeea. Toate organizaţiile din România printre
care şi Uniunea Democrată Tătară au organizat proteste
în faţa Consulatului şi Ambasadei Ruse cu excepţia
Uzbekistan. Întorşi acasă tătarii nu şi-au recăpătat
casele nici până în ziua de azi.
După cum puteţi vedea, actuala crimă împotriva
poporului tătar din Crimeea (februarie 2014) este o
continuare directă a crimei de la 1944, care a intrat în
istoria lumii sub numele de "deportare"; tocmai aceasta
este definiţia folosită şi astăzi de către toţi oamenii de

anului 2020 datorită restricţiilor pandemiei de Covid19.
O singură organizaţie nu a organizat niciodată niciun
protest în faţa „mamei‖ Rusia dar asta doar datorită
faptului că a fost confiscată de un trădător care nu avea
jena să ascundă acest lucru.

ştiinţă, politicienii şi jurnaliştii. Iar şi aceasta definiţie,
teribilă în sine, este de fapt un eufemism politic, care dă
o imagine greşită, diminuată, a realităţii. Faptele arată
că doar în primii 4 ani de exil, din cauza condiţiilor
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EUROPA
FILIPPELLI SWAMI
Colegiul National‖Ion Neculce‖-Bucuresti

Un spațiu din Parcul Herăstrău din București este
dedicat oamenilor de stat care au îmbrățișat ideile
integrării europene. Printre aceștia se numără Alcide
De Gasperi (Italia), Konrad Adenauer (Germania),
Joseph Beck (Luxemburg), Johan Willem Beyen
(Olanda), Winston Churchill (Marea Britanie),
Robert Shumann (Franța), Paul Henry Spaak
(Belgia) . Dar unui om, un mare gânditor, datorăm
viziunea unei Europe unite. Acest om s-a numit
Altiero Spinelli, care era convins de ororile celui deal Doilea Război Mondial, iar forța ideilor sale a
convins și alți lideri europeni că doar o Europă
integrată, unită și democratică ar fi evitat alte
tragedii.
În Europa nu au existat războaie de 70 de ani.
Integrarea europeană a
obținut multe rezultate,
din punct de vedere
economic
(nașterea
monedei euro, moneda
unică în multe state) și,
de asemenea, în ceea ce
privește
drepturile,
precum
libertatea
oamenilor de a se
deplasa fără bariere
vamale, definită drept
TRATATUL
SHENGEN, în
care
România nu este încă
prezentă. Cu toate acestea, în aceste primele șase
luni, România este președintele Consiliului
European de Stat. Aceasta este instituția care are
cele mai mari puteri decizionale. De fapt, este
suficient ca un singur stat să nu fie de acord cu ideea
pentru care este ținut un consiliu al tuturor șefilor de
stat și de guvern, ca reforma propusă să nu poată fi
aprobată.
Pe 26 mai, toți cetățenii din cele 28 de țări
europene vor vota pentru reînnoirea Parlamentului
European. Fiecare națiune își va alege proprii
deputați în diferitele partide politice, care vor avea
sarcina de a aduce nevoile țării sale în Parlament.
Parlamentul are o funcție legislativă și controlează
bugetul Uniunii Europene. Legile aprobate sunt
superioare legilor fiecărui stat și din acest motiv
fiecare țară trebuie să se adapteze.
În Parlament, încrederea este acordată instituției
executive, un fel de guvern european: Comisia. De
fapt, sunt aleși un președinte al Comisiei și diverși
comisari (la economie, la muncă, la mediu, etc.).

Libertatea de mișcare și de ședere a persoanelor
în UE constituie piatra de temelie a cetățeniei
Uniunii, introdusă prin Tratatul de la Maastrichit în
1992. Acesta a pus bazele integrării europene și a
deschis calea pentru eliminarea treptată a
frontierelor interne în cadrul acordurilor Schengen
privind dreptul cetățenilor Uniunii și al membrilor
familiei lor de a se deplasa și de a locui liber în UE.
În ciuda importanței acestui drept, la 10 ani de la
directivă există încă obstacole semnificative în
implementarea deplină a acestuia. De fapt, în acest
moment în Europa există mișcări politice care aduc
naționalismul înainte și sunt împotriva eliminării
frontierelor.
Experiența mea europeană de acum mă vede
implicat în proiectul
ERASMUS,
care
vizează interacțiunea
culturală între state și
tineri. Proiectul a fost
creat în 1987.
Dă posibilitatea unui
student european de a
desfășura
într-o
instituție
străină
activități diferite de ale
sale și îi permite să
întâlnească alte culturi
europene, alte viziuni
ale lumii, despre viață
și să se integreze zilnic în viața viitorului
CETĂȚEAN EUROPEAN. Numele programului
provine de la umanistul și teologul olandez Erasmus
din Rotterdam (1466 / 69-1536), care a călătorit în
toată Europa pentru a înțelege și aborda diferite
culturi.
Începând cu 2014, programul a luat numele de
Erasmus + pentru instituții, instruire, tineret și sport.
Prin participarea la acest proiect am putut întâlni
alți tineri, băieți și fete, mai mult sau mai puțin de
vârsta mea: din Grecia, Italia, Suedia și Germania.
Am făcut schimb de cunoștințe și idei culturale, dar
am vorbit și despre modul nostru de a fi tineri,
despre dorințele pe care le avem, despre importanța
păcii și a prieteniei dintre noi, care ne vor face să
depășim fiecare obstacol, fără să recurgem vreodată
la violență și la război. ESTE UN PROIECT
FOARTE BUN, COMPLET DE ACTIVITĂȚI
INTERESANTE ȘI „SPECIALE‖.
Sunt convinsă că într-o bună zi nu vor exista
granițe între state, ci frontiere europene.
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L’EUROPA
FILIPPELLI SWAMI
Collegio Nazionale "Ion Neculce" - Bucarest

Uno spazio del Parco Herastrau di Bucarest e’
dedicato agli uomini di Stato che fecero proprie le
idee dell’integrazione europea. Tra di essi ci sono
Alcide De Gasperi (Italia), Konrad Adenauer
(Germania), Joseph Beck (Lussemburgo), Johan
Willem Beyen (Olanda), Winston Churchill (Gran
Bretagna), Robert Shumann (Francia), Paul Henry
Spaak (Belgio). Ma ad un uomo, un grande
pensatore, si deve la visione di una Europa unita.
Quest’uomo si chiamava Altiero Spinelli, che
ripensando agli orrori della II Guerra Mondiale si
convinse, e la forza delle sue
idee convinse anche altri leader
europei, che solo una Europa
integrata, unita, democratica
avrebbe evitato altre tragedie.
In Europa non ci sono più
guerre
da
70
anni.
L’integrazione europea ha
raggiunto molti risultati, sul
piano economico (la nascita
dell’Euro, moneta unica in
molti Stati) ed anche sul piano
dei diritti come la libertà delle
persone a muoversi senza
barriere doganali, definito
come IL TRATTATO DI
SHENGEN, nel quale la
Romania non e’ ancora presente. Pero’ la Romania
in questi primi sei mesi e’ Presidente di turno del
Consiglio di Stato Europeo. Questo e’ l’istituzione
che ha i maggiori poteri di decisione. Infatti basta
che un solo stato non sia d’accordo con l’idea per la
quale si svolge un consiglio di tutti i Capi di Stato e
di Governo, che la riforma proposta non si puo’
approvare.
Il prossimo 26 maggio tutti i cittadini dei 28 paesi
europei voteranno per rinnovare il Parlamento
Europeo. Ogni Nazione eleggera’ propri deputati nei
diversi partiti politici, che avranno il compito di
portare nel Parlamento le esigenze del proprio Paese.
Il Parlamento ha una funzione legislativa e controlla
il bilancio dell’Unione Europea. Le leggi approvate
sono superiori alle leggi di ogni singolo Stato e per
questo ogni Paese si deve adeguare.
In Parlamento viene data la fiducia all’istituzione
esecutiva, una specie di Governo europeo: la
Commissione. Infatti viene eletto un Presidente della
Commissione e vari Commissari (all’Economia, al
Lavoro, all’Ambiente ecc.).
La libertà di circolazione e soggiorno delle persone
all’interno dell’UE contituisce la pietra angolare

della cittadinanza dell’Unione, introdotta dal trattato
di Maastrichit nel 1992. Esso ha posto le basi
dell’integrazione europea ed ha aperto la strada alla
graduale eliminazione delle frontiere interne nel
quadro degli accordi di Schengen relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e del loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nell’UE.
Nonostante l’importanza di tale diritto, a 10 anni
dalla direttiva sussistono ancora notevoli ostacoli
nella sua piena attuazione. Infatti in questo momento
ci sono in Europa movimenti politici che stanno
riportando
avanti
il
nazionalismo e sono contrari
all’eliminazione delle frontiere.
La mia esperienza europea per
adesso mi vede impegnata nel
progetto ERASMUS, che ha
come scopo l’ interazione
culturale tra gli stati e i ragazzi.
Il progetto e’ stato creato nel
1987.
Esso dà la possibilità a uno
studente europeo di effettuare in
una istituzione straniera delle
attività che sono diverse dalle
sue e gli permette di incontrare
le altre culture europee, altre
visioni del mondo, della vita e di
integrarsi quotidianamente nella vita di futuro
CITTADINO EUROPEO. Il nome del programma
deriva dall’umanista e teologo olandese Erasmo di
Rotterdam (1466/69-1536), che viaggiò in tutta
l’Europa per comprendere e avvicinare le differenti
culture.
Dal 2014, il programma ha assunto il nome di
Erasmus+ per l’istituzione, la formazione, la
gioventù e lo sport.
Partecipando a questo progetto ho potuto conoscere
altri ragazzi e ragazze, più o meno della mia età:
dalla Grecia, dall’Italia, dalla Svezia e dalla
Germania. Ci siamo scambiati conoscenze culturali
ed idee, ma abbiamo anche parlato del nostro modo
di essere giovani, dei desideri che abbiamo,
dell’importanza della pace e dell’amicizia tra noi che
ci fara’ superare ogni ostacolo senza ricorrere mai
piu’ alla violenza ed alla guerra. È UN PROGETTO
MOLTO BELLO, PIENO DI ATTIVITA’
INTERESSANTI E ―SPECIALI‖.
Sono convinta che un giorno non ci saranno più
confini tra gli stati, ma confini europei.
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DECIZIE SCANDALOASĂ A BECJ 14
CONSTANŢA

SCANDALOSA DECISIONE DI BECJ 14
CONSTANTA

Considerăm că neaplicarea deciziilor Tribunalelor
Naționale definitive poate pune sub semnul întrebării
responsabilitatea statului în interpretarea corectă a
Convenției (CEDO în articolele 5, 6, 8, 13 și articolul 1
din Protocolul nr. 1).
BECJ 14 Constanța acceptă o candidatură pentru
viitoarele alegeri pentru Parlament, propusă de o
asociație care nu și-a definit încă organele
administrative, deoarece este încă în proces de
reorganizare a structurii sale. Încercarea este clară: să
candideze UDTTMR la alegeri pentru a reprezenta
minoritatea etnică Tătară. La fel ca noi, membrii
fondatori au contestat și această inițiativă iar Curtea de
Apel București a oprit această încercare prin anularea
dosarului
de
candidaturi.
Această
sentință,
care reprezintă o victorie a justiției, nu a blocat însă
acceptarea candidaturii deoarece așa-zișii „reprezentanți‖
ai acestei asociații au ocolit decizia Curții de Apel
București, recurgând la sistemul prevăzut de legea
electorală pentru candidaturile din circumscripțiile
locale. Biroul Electoral Central a fugit de răspundere
de la aplicarea deciziei Curții, așa cum se prevede prin
Convenția CEDO și a declinat competența către Becj
14 Constanța. În fond, Tribunalul București, cu o decizie
definitivă pronunțată la 13 octombrie 2020, reține că „în
absența validității Congresului Național al UDTTMR,
orice candidatură validată de actualul Consiliu Național
al Reprezentanților al acestei asociații NU POATE fi
primită până când justiția nu decide asupra validității
acestui Consiliu ". În schimb, Becj 14 Constanța a
acceptat propunerea Asociației de a ocoli decizia finală a
Curții de Apel București pentru a desemna reprezentanți
ai unei asociații reorganizate la alegerile din
circumscripţiile locale.
Procedând astfel, Becj 14 Costanța nu a dorit să
execute decizia Tribunalului București. Iar faptul este și
mai grav dacă se consideră că procesul-verbal de
candidatura este semnat de o altă persoană decât cea care
a semnat candidaturile contestate la București. În orice
caz, procedând astfel, se pune în discuție principiul că
într-un stat de drept, chiar și în prezența unui conflict
interpretativ, deciziile instanțelor naționale prevalează
asupra organelor administrative locale, care trebuie să
respecte și să aplice deciziile luate. Statul de drept
presupune că autoritățile administrative locale nu pot
și nu trebuie să efectueze în niciun fel acte care să
împiedice sau să întârzie executarea deciziilor
definitive ale instanțelor naționale. Orice organism
administrativ
care
efectuează
aceste
acte
subminează statul de drept. Însuși noțiunea de instanță
„independentă‖ instituită prin articolul 6 din Convenția
CEDO relevă faptul că puterea sa de a emite o decizie
obligatorie nu poate fi supusă aprobării, ratificării sau
modificării în esența sa de către nicio autoritate
nejudiciară, inclusiv șeful statului.

La non applicazione di decisioni del Tribunale
Nazionale riteniamo possa chiamare in causa la
responsabilita' dello Stato nella giusta interpretazione
della Convenzione (CEDO nei art.5, 6, 8, 13 e art.1 nel
Protocolo nr.1).
Becj 14 Constanta accetta una candidatura alle
Elezioni prossime per il Parlamento proposta da una
Associazione che non ha ancora definito i propri organi
amministrativi essendo ancora nella
fase di
riorganizzazione della propria struttura. Il tentativo e'
chiaro: candidare l'UDTTMR alle elezioni in
rappresentanza della minoranza etnica Tatara. Come noi,
anche i membri fondatori hanno contestato questa
iniziativa e la Corte di Appello del Tribunale di Bucarest
ha fermato questo tentativo annullando il fascicolo delle
candidature. Questa sentenza che per noi rappresenta una
vittoria della giustizia, non ha pero' bloccato l'accettazione
della candidatura perche' i legali di questa associazione
hanno bypassato la decisione della Corte di Appello
ricorrendo al sistema previsto dalla legge elettorale per le
candidature nelle circoscrizioni locali. L'Ufficio Elettorale
Centrale e' scappato di fronte all'applicazione della
decisione del Tribunale, come prevede la Convenzione
CEDO, di declinare la competenza a Becj 14 Constanta.
Nella sostanza la Corte d'Appello di Bucarest, con una
decisione definitiva pronunciata il 13 ottobre 2020 recita
"nella mancanza della validita' del Congresso Nazionale
dell'UDTTMR,
qualunque
candidatura
validata
dall'attuale Consiglio Nazionale dei Rappresentanti di
questa associazione NON puo' essere ricevuta finche' la
giustizia non si pronuncia sulla validita' di questo
Consiglio". Invece Becj 14 Constanta ha accettato la
proposta della Associazione di vincolare la decisione
definitiva della Corte di Appello di Bucarest pur di
candidare rappresentanti di una assciazione in
riorganizzazione alle elezioni nelle circoscrizioni locali.
Cosi facendo Becj 14 Costanta non ha voluto dare
esecuzione alla decisione del Tribunale di Bucarest. Ed il
fatto e' ancora piu' grave se si tiene conto che il verbale di
accettazione e' firmato da persona diversa da quella che ha
firmato le candidature contestate a Bucarest. E comunque
cosi facendo si mette in discussione il principio che in uno
Stato di diritto, anche in presenza di un conflitto
interpretativo, le decisioni dei Tribunali Nazionali
prevalgono sugli organi amministrativi locali, che devono
uniformarsi ed applicare le decisioni prese. Lo Stato di
diritto presuppone che le Autorita' amministrative locali
non possono e non devono in alcun modo compiere atti
che impediscano o ritardino l'esecutivita' delle decisioni
dei Tribunale. Qualsiasi organo amministrativo che
compie questi atti mina lo Stato di diritto. La nozione
stessa di Tribunale "indipendente" stabilita dall'articolo 6
della Convenzione CEDU rivela che il suo potere di
emettere una decisione vincolante non può essere soggetto
ad approvazione, ratifica o modifica nella sua essenza da
parte di alcuna autorità non giudiziaria, compreso il Capo
dello Stato.
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Jocurile tradiţionale ale festivalului internaţional
2017-2018- 2019-2020
Dobrogea-Romȃnia
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Kurash in the program of the
Olympic Games

Kurash en el programa de los
Juegos Olímpicos

Presidente de Uzbekistán, Mirziyoyyev, firmó
President of Uzbekistan, MIRZIYOYEV, signed
decreto para el desarrollo del Kurash a nivel mundial. decree for the development of Kurash at the world
El presidente de Uzbekistán, Mirziyoyyev, firmó level
decreto para para el desarrollo del kurash a nivel
The president of Uzbekistan, Mirziyoyyev, signed
mundial, para la inclusion en los
a decree for the development of
juegos olimpicos 2028
kurash at the world level, for
Se ha adoptado un decreto
inclusion in the 2028 Olympic
presidencial sobre medidas para
games
desarrollar y mejorar aún más la
The decree approved the concept
popularidad del kurash (deporte de
of increasing the popularity of
lucha nacional de Uzbekistán).
the sport by 2025.
El decreto aprobó el concepto
The main objective of the
de aumentar la popularidad del
concept is to ensure that kurash
deporte para 2025.
is officially included in the
El objetivo principal del
African, Pan American and
concepto es garantizar que el
European Continental Games
kurash esté incluido oficialmente
and is recognized by the
en los Juegos Continentales
International
Olympic
Africanos, Panamericanos y
Committee. Likewise, it is
Europeos y sea reconocido por el
planned to create all the
Comité Olímpico Internacional.
necessary conditions for its
Asimismo, está previsto crear
inclusion in the program of the
todas las condiciones necesarias para su inclusión en
International Olympic Games before 2028.
el programa de los Juegos Olímpicos Internacionales
Starting this year, the annual republican kurash
antes de 2028.
contest
―Uzbek Polvoni‖ will be held among
A partir de este año, el concurso de kurash republicano
anual ―Uzbek Polvoni‖ se llevará a cabo entre empleados employees of state agencies, institutions and
organizations, and from
de organismos, instituciones y
2021, once every 2 years,
organizaciones estatales, y a
the international kurash
partir de 2021, una vez cada 2
contest among university
años,
el
concurso
internacional de kurash entre
students in the regional
estudiantes universitarios en
centers,
Nukus
and
los centros regionales, Nukus
Tashkent.
y Tashkent.
Starting from the academic
A partir del año académico
year 2021/2022, it is
2021/2022, se prevé duplicar
planned to double the
los parámetros actuales de la
current parameters of the
orden estatal de admisión
state order of admission to
para estudiar en la dirección
study in the direction of
de
«kurash»
en
la
Universidad Estatal de Cultura Física y Deportes de «kurash» at the State University of Physical Culture
Uzbekistán, internados especializados de la reserva and Sports of Uzbekistan, specialized boarding
olímpica, Escuelas especializadas en deportes infantiles y schools of the Olympic reserve, Schools specialized
juveniles.
in children’s and youth sports.
El Kurash se incluirá gradualmente en el programa de
Kurash will be gradually included in the physical
entrenamiento físico para el personal de las Fuerzas training program for Armed Forces and law
Armadas y las fuerzas del orden como deportes
enforcement personnel as priority sports.
prioritarios.
According to the list of addresses approved in
Según la lista de direcciones aprobada en 2021-2025,
en los centros regionales, Nukus y Tashkent, se abrirán 2021-2025, in the regional centers, Nukus and
Tashkent, schools of mastery of kurash will be
gradualmente escuelas de dominio del kurash.
fuente: https://kun.uz/en/news/2020/11/06/uzbek-national- gradually opened.
kurash-may-be-included-in-the-program-of-olympicgames

source: https://kun.uz/en/news/2020/11/06/uzbek-nationalkurash-may-be-included-in-the-program-of-olympicgames
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Simbolistica în evaluarea victoriei în sporturile de combat…
Sensei Alexandru Chirilă

Sporturile care au ca model lupta reală, corp la
corp sau cu arme, în desemnarea învingătorului se
folosesc de simbolism. Învingătorul în cazul unei
lupte reale este acela care își scoate din luptă
adversarul, ori ucigându-l, ori rănindu-l așa de grav
încât acesta să nu mai poată continua
lupta. Al doilea caz de „victorie‖, este
acela în care adversarul în urma unor
tehnici de luptă aplicate nu suportă
durerea pricinuită de acestea sau pentru
a evita moartea iminentă, se predă…
Filozofia, etica sau moralitatea sunt
factori care influențează modalitatea
obținerii victoriei… Asa că duelurile
feudale erau duse până la capăt, adică
până când unul dintre combatanți era
ucis. Pe unele meridiane geografice și
culturale, lupta putea fi oprită la
primul semn de slăbiciune, la prima rănire, care nu
era obligatoriu să fie letală, putea fi o rană
superficială la încheietura mâinii de exemplu… „first
blood‖ era o regula de moarte simbolică … Acest
procedeu aducea cu sine recunoașterea regulilor și era
o fază intermediară spre regulamentul sportiv… În
general etica luptei stă la baza regulamentelor
sportive.
În sporturile bazate pe lovirea adversarului,
simbolistica morții este relativ simplă… K.O-ul,
Knock Down-ul sau Ippon-ul… Ippon-ul nu
presupune pierderea cunoștiinței, se bazează pe
simbolistica „Chi-mei‖-ului, sau a loviturii mortale
aplicate mai ales în punctele vitale, în artele marțiale
japoneze, cunoscute sub numele de Kyusho. În
regulamentele unor sporturi de acest tip au apărut și
subdiviziuni ale Ippon-ului, cel mai cunoscut în
sporturile de combat japoneze este Waza-ari sau
jumătatea de punct decisiv… Ippon-ul are la bază
filozofia perfecțiunii din Budismul Zen. În alte
sporturi mai ales bazate pe gândirea occidentală,
victoria este acordată prin adiționarea punctelor
obținute, aceste puncte putând avea valori diferite în
funcție de zona lovită, sau de amploarea proiectării,
etc.
Trântirile din lupta reală pornesc de la ideea că
adversarul trântit cu amplitudine și forță nu se va mai
putea ridica… și aici au apărut două tipuri de
regulament, unele în care este apreciată prima și
singura acțiune reușită, pe când în alte regulamente
punctele pot fi ierarhizate sau, și, adiționate.
În sporturile de luptă mai ales din zona grecoromană, moartea simbolică este atunci când
adversarul este „pus‖ pe spate…fiindcă în majoritatea
culturilor, mortul este îngropat sau incinerat în
această poziție, probabil cu fața spre noua sa

destinație, care în toate religiile se află undeva sus. În
sporturile de grapling pot fi obținute puncte prin
ducerea adversarului în diferite poziții de control
numite fixări, care simbolizează imobilizarea
adversarului. O poziție de luptă apreciată în acordarea
punctelor necesare victoriei în unele
sporturi de combat mai ales din cultura
greco-romană sunt trecerile la spatele
adversarului, fiindcă aceste situații sunt
foarte avantajoase în tactica unei lupte,
posibilitățile de control sunt în
favoarea celui aflat în spatele celuilalt.
În sporturile asiatice unde victoria
poate fi obținută nu doar prin trântire
sau fixare ci și pe baza tehnicilor de
control cum ar fi strangulările și
tehnicile articulare, atingerea solului cu
spatele nu este un simbol al înfrângerii,
fiindcă aceste tehnici pot avea moduri de soluționare
chiar din această poziție. Un capitol specific judoului, din acest puncte de vedere sunt tehnicile de
sacrificiu cunoscute ca Sutemi-waza, unde Tori îl
proiectează pe Uke din poziția culcat pe spate sau pe
o latură.
Vorbind de sporturile în care sunt permise,
strangulări și luxări, apare ideea de „submission‖, în
japoneză „Mairi‖, adică recunoșterea înfrângerii prin
predare…
În simbolistica arbitrării unei lupte, o foarte mare
importanță o au penalizările, care sunt puncte
negative, sau depunctări, pornind de la încălcări ale
eticii și moralei din luptă, dar și de la greșeli de
tactică sau strategie. Penalizările sunt un mijloc foarte
important în educarea tinerilor practicanți, acestea pot
forma și unele reflexe strategice și tactice pozitive.
Astfel, penalizarea ieșirilor din spațiul de luptă așa de
detestate și de neînțelese de spectatori, pornește de la
fuga de luptă dar și de la pericolele fizice ce pot
exista pe „câmpul‖ de luptă real și de care luptătorii
nu țin cont… prăpastii, ziduri, ape adânci, etc. Tot la
acest capitol trebuie amintite penalizările de
noncombat care întro luptă reală sunt similare cu
înfrângerea…
Bătaia de stradă, unde ―Vale Tudo‖, adică totul e
permis, nu are reguli. Când morala și etica
diferitelor curente de gândire ca Budismul,
Confucianismul și Creștinismul
influentează
sistemele de luptă.. apar regulile de politețe, martori,
arbitri, coduri și regulamente în dueluri, turniruri și
mai apoi în confruntările sportive...
lupta se
civilizează. Când înainte de luptă cei doi se salută,
dau de înțeles în primul rând că vor respecta regulile,
iar salutul de la sfârșit simbolizează și acceptul
deciziei.
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ANUL NOU ISLAMIC – MUHARREM 1442 (20 august 2020)
Prof. Univ. İbram Nuredin

Începutul calendarului religios islamic („Hicri
takvim”), începutul erei musulmane, este marcat de
plecarea, de migraţia-strămutarea Profetului de la
Mecca la Medina (16 iulie 622).
Se admite că Profetul a început să predice dreapta
credinţă la Mecca, apoi la Medina. Revelaţia
Sfântului Coran a durat 22 de ani, 6 luni, 14 zile
(610-632).
Hăituit de adversari şi ameninţat chiar cu
exterminarea fizică, Profetul şi companionul său
Abu-Bakr – devenit apoi socrul Profetului prin Aişa,
fiica sa şi primul calif (632-634) – s-au refugiat întro peşteră pentru a scăpa de urmăritorii lor, inspiraţi
de Satan, veniţi să-l asasineze.
Dar, minune: aflaţi înăuntrul
peşterii, Profetul şi Abu Bakr
au fost salvaţi, pentru că un
păianjen a început să-şi ţeasă
pânza la intrarea refugiului şi o
porumbiţă, neîndoielnic, un
sfânt ocrotitor, a ouat pe o
creangă
care
bara,
literalmente, intrarea în grotă.
Soldaţii koraişiţi, cum au
venit, aşa au şi făcut cale
întoarsă, gândind că fugarii nu
puteau pătrunde prin acest
orificiu îngust fără să rupă
pânza păianjenului sau să
gonească porumbiţa.
Anul musulman lunar (354 de
zile) are un decalaj de
aproximativ 11 zile faţă de
anul solar (365 de zile). În
Sfântul Coran, în Sura Căinţei
(„At-Tawba”) se precizează
că: „Numărul lunilor lui Allah
este de douăsprezece luni, în
Cartea lui Allah „din ziua când
El a făcut cerurile şi pământul.
Patru din ele sunt sfinte” Este vorba de lunile
Muharrem, Rajab, Dhul al-Qada şi Dhul al Hijja
(lunile 1, 7, 11 şi 12); luna Dhul al Hijja este şi luna
Pelerinajului – Hajj). (9:36, p. 262 din Coranul Cel
Sfânt, edit. Islam, ediţia a III-a 2004).
Muhammed a statuat ca Hajj să cadă în concordanţă
cu ciclul lunar şi astfel Hajj regresa în fiecare an,
împreună cu celelalte sărbători musulmane, cu 11
zile faţă de calendarul solar, astfel încât Umre
(micul pelerinaj) şi Hajj (marele pelerinaj) şi-au
pierdut asocierea lor tradiţională.

Renunţând la intercalare (micşorare a unui interval
într-un sistem de măsurare a timpului pentru a
reconcilia cele două calendare), intercalare ce lega
Hajj-ul de sezonul de primăvară, musulmanii s-au
desprins şi de calendarul solar creştin şi de cel lunar
solar evreiesc.
În timpul califatului lui Omar (634-644), la
propunerea unui funcţionar însărcinat cu ţinerea
calendarului, Omar a decis în 637 ca, odată cu
migrarea lui Muhammed de la Mecca la Medina
(622), să marcheze începutul erei musulmane. Prima
zi a primei luni a calendarului Islamic este
Muharrem. Astfel, İslamul şi-a găsit, şi în acest fel,
o identitate proprie.
Toate actele de adorare şi
activităţile religioase au ca bază
lunile anului islamic, an lunar.
În noaptea în care a părăsit
Mecca au fost revelate primele
versete ale Surei Ya-Sin; aici,
în versetul 9, verset care se
referă la protecţia Profetului, în
acea noapte, de către Allah Cel
Atotputernic şi Îndurător (AlAziz, Ar-Rahim) se spune:
„Noi am pus o stavilă dinaintea
lor şi o stavilă în urma lor şi
astfel le-am acoperit lor ochii şi
iată că ei, politeiştii koraişiţi, –
subl. ns – nu mai văd (Coranul
Cel Sfânt, ediţia a III-a, 2004,
36:9, p. 573) şi presărându-le
praf pe capete.
Calendarul lunar arab – islamic
– are 12 luni: Muharrem, Safer,
Rebiulevvel,
Rebiulâhir,
Cemaziyelevvel,
Pictură Portret Cemâziyelâhir, Regep, Şaban,
autor Ferodin Iaia
Ramazan, Şevval Zilkâde şi
Zilhicce.
Şi în anul islamic 1442, principalele evenimente
legate de adoraţia, veneraţia, supunerea faţă de Alla
sunt: în afara sărbătorilor clasice Ramazan Bayram
şi Kurban Bayram, Mevlid-urile: Mevlid Kandilı –
Noaptea Naşterii Profetului, Regâib gecesĭ, Mirac
gecesĭ – ascensiunea, înălţarea spirituală a
Profetului, Berat gecesĭ, Kadır gecesĭ şi nobleţea
zilelor de vineri (Cuma) şi de Bayram – şi altele.
Un bun musulman recită versetele Sfântului Coran,
duce o viaţă virtuoasă, ia deciziile cele mai bune
pentru el şi comunitate.
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Prima poruncă
Memur Derviş
Şeful comisiei de culte a UDT
Încep cu numele Lui Allah încredinţăndu-mă în
EL, şi cerându-I ajutorul, şi tot ce mai cuprinde
această frază ca sensuri. Aceasta este formula cu
care trebuie să înceapă fiecare musulman orice
faptă, cea cu care a început revelaţia către ultimul
dintre cei aleşi să transmită mesajul Celui pe Care îl
invocăm la fiecare pas.
Ei bine prima poruncă a fost citeşte, pe care
îngerul Jibreel, a repetat înainte de a continua cu ―În
numele Domnului Tău, Care la Creat pe om dintr-un
cheag de sânge . Citeşte iar Domnul Tău este Cel
Mai Darnic.Care la învăţat pe om cu condeiul, L-a
învăţat ceea ce nu ştia.‖ Quran 69, 1-5. Este o
chemare clară către cunoaştere, din care desprindem
ideea imperativă de a învăţa, motivată de cauza
pentru care ar trebui să îi dăm ascultare, acela că El
ne-a creat, cum ne-a creat, ca dărnicie din parte Lui,
şi urmează cu explicarea căii pe care trebuie să o
urmăm în a îi îndeplini Porunca din care se înţelege
că porunca de a citi şi implicit de a învăţa se referă
la ce ar înţelege orice om în zilele acestea nelăsănd
loc de interpretări, cum că s-ar dori altceva, şi
altcumva.
Dar am fi putut zice că această poruncă este una
singulară care nu ar fi suficientă ca să caracterizeze
pe musulmani ca oameni avizi de cunoaştere şi de
descoperiri ştiinţifice dacă nu ar mai fi existat şi alte
versete care îndeamnă direct la învăţare şi
cunoaştere făcănd apel la intelectul musulmanilor,

circumstanţiale cheamă la învăţare şi stiu , cu
aceeaşi intenţie şi motivaţie , adică ca o materilizare

a crezului pe care îl afirmă musulmanii.
Suntem îndrumaţi deasemenea metodologic cum
să învăţăm şi de la cine, dat fiind că sursa şi toţi
factorii în orice capitol din acest subiect au o
importanţă vitală în capitolul Nahl 16, verset 43-44,
ni se spune ―Întrebaţii pe cei care ştiu , în caz că nu
ştiţi, (iar ei să vă răspundă) cu dovezi şi argumente
În capitolul Fatir 35 versetul 28 , Într-adevăr le
este teamă de Allah celor învăţaţi, în contextul în
care descrie creaţia Sa şi diversitaea ei. O chemare
către studiu aceasta fiind calea către evlavie,
desigur că acei copii care după ce învaţă să citescă
şi să scrie cu o motivaţie, aceasta iese în ceea ce face
cu scrisul şi cititul iar cest lucru îl observăm în cazul
savanţilor de care auzim foarte mult în zilele de azi
precum Averroes, Avecena, Farrabi, Hawarizmi,
care la bază au fost învăţaţi în ştiinţele islamice
înainte de a fi astronomi, astrologi, biologi, chimişti
economişti, geografi, matematicieni, filozofi,
ingineri etc
Iar faptul că însuşi unul dintre fii celui înăi născut
al legendarului Temocin , Genghis Khan, a acceptat
islamul drept credinţă,cănd erau la apogeul puterii,
denotă adevărul acestui crez şi desemenea
devotamentul celor care cred într-adevăr dovedit şi
din prisma succesului pe care l-au avut, ca o dovadă
vie că cei care cred precum ei vor ajunge la aceleaşi
rezultate toate începute cu o poruncă, care ascunde
succesul pe lumea aceasta înaintea celeilate,
CITEŞTE!

pe lăngă multitudinea de versete ale căror sensuri
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Întărirea imunităţii
Gonul Iusein
Medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice
În această perioadă cu incertitudini, panică, grija zilei
de mâine, mulți oameni caută soluții ca să se protejeze
mai bine de infecții. De aici și întrebarea pe care mi-o
adresează:
―cum
pot
să
îmi
întăresc
imunitatea?‖.Răspunsul la această întrebare îl caută
oamenii de generații întregi, dar fără a găsi încă unul
general valabil. Cine nu și-ar dori o frunză/apă/pastilă
care consumată să îi asigure sănătate maximă, memoria
din tinerețe ori un ten minunat?
Pe asta se bazează și industria
suplimentelor, cosmeticelor ,
terapiilor alternative, care uneori
oferă soluții fiabile iar alteori se
dovedesc a fi niște escrocherii.
Imunitatea fiecărei persoane
se conturează încă dinainte de
concepție prin bagajul genetic
adus de fiecare părinte, clădindu
-se treptat în viața intrauterină,
apoi un rol important avându-l
comportamentul din primele ore
de la naștere(suptul, căldura
maternă). Contează mediul în
care crește fiecare: dacă a avut
frați sau surori, animale, a
crescut într-o zonă însorită sau
într-un oraș poluat, cu ce
microbi a venit în contact, a fost
sau nu vaccinat în copilărie, ce
boli virale a avut, dacă a fost
tratat cu antibiotice, a fost
sedentar etc.
Există o vorbă cunoscută de
toți:‖cum îți așterni , așa dormi‖ , dar
noi suntem de multe ori la varianta:
―mai
bine
mai
târziu,
decât
niciodată!‖ .Ne apucăm să ne schimbăm
stilul de viață, sperând să ne ferim de boli/să ne vindecăm
rapid. De multe ori ajută și decizia aceasta dacă nu in
modul pe care ni l-am dorit, măcar la nivel psihologic
prin aprecierea deciziei de reacție și prin evitarea
resemnării. Măcar am făcut ceva, nu?
Adoptarea unui stil de viață sănătos presupune
abandonarea fumatului, o alimentație bogată în fructe și
legume, activitate fizică regulată, menținerea/obținerea
unei greutăți optime, evitarea consumului de alcool, somn
suficient și de calitate, urmarea unor măsuri igienodietetice menite să prevină infecțiile (spălat corect pe
mâini, gătirea corespunzătoare, cumpărarea produselor
din surse sigure), reducerea stresului. Unele dintre aceste
recomandări sunt firești, fezabile și poate că unii le-au
adoptat dinainte, dar unele sunt dificil de pus în practică
(ex. renunțarea la vicii, scăderea ponderală, reducerea
stresului) si de aceea deseori este nevoie de intervenția
specialiștilor.

În ceea ce privește alimentația cu rol în creșterea
imunității ne interesează acele produse care ne aduc un
aport suficient de vitamina C, vitamina D , vitamina B6 ,
vitamina E, zinc, magneziu, seleniu. Suplimentele
alimentare își au rostul dacă nu avem o alimentație
echilibrată, suntem intr-o grupă la risc(vârstnici, gravide,
femei care alăptează, cei cu diverse boli cornice care nu
permit alimentarea corectă, persoane în perioade de
convalescență etc.).
Surse naturale de:
-vitamina C: roșii, citrice,
broccoli, ardei verde, murăturile
tradiționale, verdețurile
-vitamina D: peștele, carnea
roșie, ficatul , gălbenușul, untul,
ciupercile. Vitamina D este
produsă de piele sub acțiunea
razelor solare.
-vitamina B6: carnea roșie și
albă, peștele, alunele, soia,
banane, ovăz, lapte.
-vitamina E: uleiuri vegetale -de
floarea soarelui , semințe,
nuci ,ficat,
-zinc: carne, fructe de mare,
legume uscate,pâinea și cerealele
integrale, produsele lactate.
-magneziu:
pâine,
cereale
integrale, fructe oleaginoase
(nuci, alune, migdale, caju)
legume și fructe.
-seleniu: nuci braziliene, pește,
carne, ouă.
Aceste vitamine și minerale consumate
în doze moderate protejează, au un efect
antioxidant, dar excesele accentuează
procesul de oxidare.
O moleculă despre care se crede că are rol în creșterea
imunității este quercitina, o flavonoidă, care se găsește în
mai ales în legume verzi : docul cu frunza lată sau
dragaveica, plantă care la noi în zonă este cunoscută ca
ștevie, sparanghelul, ceapa, spanac, salata verde, kale,
ardeiul verde, caperele, broccoli și în unele fructe, dar în
cantitate mai mică: merișoare, afine, mure, smochine,
mere.
Cei care nu au o alimentație echilibrată au indicație de
consum de suplimente alimentare, dar acestea trebuie să
fie de calitate, să conțină cu adevărat ceea ce este trecut
pe etichetă și utilizatorii să se asigure că acestea sunt
sigure și de folos pentru ei.
În concluzie imunitatea se clădește în timp, se bazează
pe un stil de viață sănătos, pe anumite vaccinuri și
suplimente, dar este influențată și de informația genetică
a fiecăruia.
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