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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.
A 8-a reuniune a Consiliului convocată la Istanbul
Consiliului Turcic s-a reformat în “Organizația statelor turcice”
Organizația internațională a fost înființată în 2009
pentru a promova cooperarea pe toate planurile între țările
vorbitoare de limbi turcice.
Cea de-a 8-a reuniune a Consiliului Miniștrilor de
Externe (CFM) a avut loc la Istanbul la 11 noiembrie
2021 în cadrul celui de-al 8-lea Summit al Consiliului
Turcic.
Întâlnirea găzduită
de Ministrul Afacerilor
Externe al Republicii
Turcia E.S. Mevlüt
Çavuşoğlu și la care a
participat
Ministrul
Afacerilor Externe al
Republicii Azerbaidjan
E.S. Jeyhun Bayramov,
viceprim-ministru
și
ministru al afacerilor
externe al Republicii
Kazahstan
E.S.
Mukhtar
Tileuberdi,
Ministrul
Afacerilor
Externe al Republicii
Kârgâzstan, E.S Ruslan
Kazakbaev. Ministrul
Afacerilor Externe al Republicii Uzbekistan E.S.
Abdulaziz Kamilov, viceprim-ministru și ministru al
afacerilor externe al Turkmenistanului, E.S. Rashid
Meredov, Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului al
Ungariei E.S. Péter Szijjártó, Secretarul General al
Consiliului Turc E.S. Bagdad Amreyev.
La întâlnire au participat și președintele Consiliului
Înţelepţilor (Aksakal) al Consiliului turc ES Binali
Yıldırım, precum și șefii TURKPA, TURKSOY,
Academiei Turcice și Fundației pentru Cultura și
Patrimoniul Turcic.
Miniștrii de Externe au discutat în detaliu agenda și
programul reuniunii Consiliului șefilor de stat (CSS)
programată să aibă loc la Istanbul pe 12 noiembrie 2021,
au trecut în revistă deciziile care urmează să fie semnate

de CSS precum și proiectul de Declarație. al celui de-al 8lea Summit și Viziunea mondială turcică-2040.
De asemenea, miniștrii au făcut schimb de opinii cu
privire la problemele cooperării multilaterale între statele
membre în domeniile politic, economic și cultural,
precum și au aprobat Rapoartele relevante ale
Organizației
pentru
ultimii doi ani.
Miniștrii de Externe au
semnat
la
finalul
ședinței următoarele
documente:
1. Protocol la Acordul
privind
regulile
financiare
ale
Secretariatului
Consiliului
de
Cooperare al Statelor
Vorbitoare de Limbi
Turcice cu privire la
Scara
contribuțiilor
obligatorii ale statelor
membre;
2.
Regulamentul
Consiliului Înţelepţilor
al Consiliului de Cooperare al Statelor Vorbitoare de
Limbi Turcice;
3. Regulamentul privind acordarea anumitor statuturi
orașelor din lumea turcică.
Numele Consiliului de Cooperare al Statelor
Vorbitoare de Limbi Turcice (Consiliul Turcic) a fost
schimbat oficial în Organizația Statelor Turcice.
„Schimbăm numele Consiliului nostru, care și-a
dezvoltat structura instituțională și și-a sporit prestigiul în
regiunea sa și nu numai, în Organizația Statelor Turcice.
Evident, această schimbare istorică nu ar trebui să rămână
limitată la retorică, ar trebui pusă și în practică‖, a
declarat președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, în
discursul său la cel de-al 8-lea Summit al Consiliului
Turcic desfășurat vineri la Istanbul (12 noiembrie 2021).
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“UNIȚI ÎN DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION”
EDITIA A II-A , 2022, Bucureşti
Din inițiativa a 2 organizatori Uniunea
Democrată Tătară și Birou mediator-Balint Claudia
Crina, proiectul nostru prin specificul său dă
posibilitatea exprimării, a cunoașterii libere a
diferitelor culturi, stiluri de viață și promovează în
acelasi timp interculturalitatea și diversitatea,
deconstruirea preconcepțiilor și habitudinilor cotidiane
de gândire către o minte deschisă, cunoașterea și
educarea contribuind la combaterea discriminării de
orice fel.
Una din etapele activităților realizate în cadrul
primei editii a proiectului a fost respectarea și
valorificarea diversității culturale, educarea și
informarea, cu privire la multiculturalism și
multilingvism și crearea de punți de legătură între
comunități, străini și români. In acest sens, "Minorități
și
multiculturalism":
o
prezentare interactivă cu
tinerii în cadrul Colegiului
Național "Ion Neculce", a
străbătut istoria Hoardei de
Aur și a tătarilor din
Dobrogea
cu
sprijinul
invitaților noștri speciali,
dnul
Președinte
UDTNAIM BELGIN și grupul
Nokorsdn.prof.istorie
ALEXANDRU
MATEI,
care
a
contribuit
la
cunoașterea
minorității
etnice tătare în rândul
elevilor și cadrelor didactice,
astfel
combătând
discriminarea și discursul
incitator
la
ură
prin
cunoaștere
si
educație
multiculturală. Implicarea
tinerilor si profesorilor, tema
inovativă a proiectului, s-a
dovedit a fi o parte importantă în procesul dialogului,
interacțiunii și promovării interculturale, factori cheie
pentru o societate armonioasă și multiculturală.
O altă etapă a fost participarea Excelenței Sale
AHMED ABDULLA AL MATROOSHI, ambasadorul
UAE în România la seminarul interactiv realizat cu
elevii și profesorii care a contribuit la cunoașterea și
înțelegerea multiculturalismului în rândul tinerilor,
dezvoltarea toleranței față de cetățenii diverselor culturi
și a dorinței de schimb cultural, apărare și promovare a
toleranței, respect reciproc, facilitarea schimbului
intercultural și a oportunităților de îmbogățire reciprocă
culturală.
Astfel ne-am cufundat în tema complexă a
identității, în multiple zone și pe mai multe niveluri, am
explorat cuvintele, gândurile și imaginile invitatilor si
specialistilor nostri deosebiti.
Prezența și participarea deosebită, în discuții

interactive cu elevii, a domnului HALLER ISTVAN,
membru în colegiul director al Consiliului Național
pentru Combaterea Discriminării cu rang de Secretar de
Stat, a contribuit pozitiv la înțelegerea, cunoașterea și
identificarea discursurilor sau declarațiilor, a postărilor
online menite să denigreze sau să discrimineze un grup,
o comunitate, un individ apartinând unei comunități
discriminate cu exemple practice și eficiente. Respectul
pentru minoritățile etnice și străine, angajamentul față
de cei care vin din alte locuri( refugiați, imigranți) și
integrarea acestora, azilul politic, xenofobie,
antițigănism, ostilitatea anti-mulsumană, antisemitism
sunt printre temele care au fost abordate interactiv și
identificate împreună cu în seminariile interactive și
practice „ Drepturile omului, rasismul, discursul
incitator la ură” si “No Discrimination”.

Editia I a proiectului s-a terminat cu prima
Conferință Internațională din România organizată
de către o asociaţie minoritară etnică Uniunea
Democrată Tătară în parteneriat cu un mediator
intercultural, Birou mediator-Balint Claudia Crina și o
scoală europeană implicată în cadrul proiectuluiColegiul Național “Ion Neculce” la Amfiteatrul Ion
Heliade Rădulescu- Biblioteca Academiei Române,
menită să deschidă orizonturile dialogului intercultural,
să promoveze diversitatea culturală şi toleranţa,
aducând un plus valoare proiectului “UNIȚI ÎN
DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION” pentru
lupta împotriva discriminării, a discursurilor incitatoare
la ură, prin cunoaşterea spaţiului multicultural din
Dobrogea, ca exemplu de armonie, convieţuire şi
socializare, la care au participat 25 misiuni
diplomatice, institutii ale statului, ONG-uri,
reprezentanti culturali si sportivi.
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Editia a II-a a proiectului o vom lansa incepand cu
luna februarie 2022 si isi propune intr-o caravana de scoli
partenere (Colegiul National ”Ion Neculce”, Liceul
Teoretic Jean Monnet, Licel Teoretic “C.A. Rosetti”,
școala generală Petre Ispirescu, Colegiul National Gh.
Lazăr), pe lângă activitățile desfășurate cu tinerii și copii,
să realizeze seminarii- tip curs pentru cadrele didactice în
perioada februarie-mai 2022, menite să motiveze și să
sensibilizeze integrarea sociala, promovarea drepturilor
omului și a minorităților, a egalității de șanse, să contribuie
la combaterea discriminării și a discursurilor de ură în
rândul tinerilor și copiilor și la formarea și educarea
multiculturală, la cunoașterea rolului patrimoniului cultural
și a medierii interculturale. Seminariile vor fi susținute de
specialiștii nostri precum și de specialiștii partenerilor
noștri din cadrul acestui proiect: Consiliului Național
pentru Combaterea Discriminării(CNCD), Institutul
Român pentru Drepturile Omului (IRDO), Consiliul de
Mediere(CM), precum si reprezentanți ai misiunilor
diplomatice și institutelor culturale de pe teritoriul
României, specialiști in domeniul culturii. Seminariile se
vor finaliza cu produsele realizate de către cadrele
didactice implicând tinerii elevi, respectiv filmulețe și
proiecte care vor realiza prezentarea deosebita „Identitate
interculturală: o viziune pentru România” menite să
contribuie la campania de combatere a discriminării si
incitării la ură prin cunoaștere și educare, promovarea
toleranței și a respectului reciproc. Ceea ce va rezulta din
aceasta este o imagine în mișcare si interacțiune, care ia
naștere din multitudinea de modele culturale care se
întâlnesc și se contaminează reciproc; identitatea se
schimbă, este construită și reînnoită zilnic în cadrul
proceselor și schimbărilor istorice. Reprezentarea pe care
tinerii o vor oferi identității, a sinelui și a diversitatii
culturale va ajunge direct la inimă și la minte și va fi strâns
legată de propria lor experiență in cadrul acestui proiect,
reusind a ne reda imaginea unei societăți în continuă
transformare, care își găsește puterea și vitalitatea din
diferite origini culturale, contribuind la o comunitate
tolerantă și bogată in diversitate culturală, un Bun Comun
al Umanității.
De asemenea, vom organiza pentru copii și tineri
cursuri de Mangala și TogyzKumalak / Toguz Korgool în
perioada martie-mai 2022 în cadrul școlilor partenere,
jocuri de strategie tradiționale ce se vor finaliza la sfârșitul
lunii mai 2022 cu concursuri și premii simbolice, astfel
aducând o contribuție valoroasă la promovarea elementelor
tradiționale în randul tinerilor, cunoașterea jocurilor
tradiționale etnice turcice-tătare.
Ediția aII-a a proiectului “Uniți în Diversitate! No
Discrimination” se va termina cu o conferință
internațională menită să celebreze “Ziua Mondială
pentru Diversitate Culturală, Dialog și Dezvoltare”, în
cadrul căreia vom prezenta acțiunile și produsele ediției a
II-a a proiectului, o expoziție multiculturală.
Suntem bucuroși de implicarea partenerilor noștri în
acest proiect, care vor aduce un plus valoare luptei noastre
împotriva discriminării prin cunoaștere și educare
interculturală.

MESAJ PONTIFICAL
Conferința internațională
„Uniți în diversitate! No discrimination”

Cu ocazia Conferinței internaționale „Uniți în
diversitate! No discrimination‖, Sfântul Părinte Papa
Francisc îi salută pe toți cei care vor participa, cu

aceeași invitație adresată forțelor politice românești
la începutul vizitei sale istorice în România în 2019,
de a merge împreună și de a nu ezita să lucreze
curajos pentru un dialog constructiv și respectuos
care, cu siguranță, „impune noblețea de a renunța la
ceva din viziunea proprie sau din interesul specific
personal în favoarea unui plan mai amplu ... pentru a
construi o societate care să-i includă pe toți‖ în care
„cei mai slabi, cei mai săraci și cei din urmă să nu fie
considerați nedoriți‖.
Totodată, urează ca cei implicați în viața politică
și socială a țării, conștienți de marea responsabilitate
morală pe care și-au asumat-o și de înaltul simț al
misiunii lor, vor lucra cu bunăvoință pentru a
construi o societate dreaptă și fraternă, respectând
acele valori sănătoase care de secole au fost bine
înrădăcinate în istoria acestei națiuni iubite și, în
acest scop, trimite organizatorilor și participanților la
această inițiativă salutul său de binecuvântare.
București, 8 iulie 2021
† Miguel Maury Buendía
Nunțiu Apostolic în România
și în Republica Moldova
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Ziua Naţională a României

UDT la Conferința Națională a
Managerilor Culturali – Ediția a VIII-a

Ziua Naţională a României a fost sărbătorită între
anii 1866 şi 1947, la data de 10 Mai, dată care are o triplă
semnificaţie. La 10 mai 1866, principele Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen sosea la Bucureşti şi depunea,
în faţa Parlamentului, jurământul de credinţă, fiind
proclamat Domnitor al României, sub numele de Carol I.
Între 12/24-19/31 octombrie 1866 a avut loc vizita
domnitorului Carol I la Istanbul pentru primirea
învestiturii din partea Porţii. La 11/23 octombrie 1866,
Poarta otomană a emis un firman prin care l-a recunoscut
pe Carol I ca principe cu titlu ereditar al Principatelor
Unite. La aceeaşi dată, după începerea războiul ruso-turc
(24 aprilie 1877), la data de 10 mai în 1877, ca urmare a
alianţei României cu Rusia, Carol I promulga Legea
pentru desfiinţarea tributului către Înalta Poartă, în urma
proclamării Independenţei de Stat a României care
avusese loc la 9 mai 1877, în cadrul sesiunii
extraordinare a Adunării Deputaţilor. La 10 mai 1881,
era proclamat Regatul României. În 1947, la 30
decembrie, regele Mihai I (1927-1930; 1940-1947)
abdica, în urma presiunilor regimului comunist, şi
părăsea ţara, în ianuarie 1948, împreună cu familia.
Începând cu anul 1948 şi până în 1989, anul
prăbuşirii regimului comunist în România, data de 23
august a fost Ziua Naţională a României. La 23 august
1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
România „întorcea armele‖ împotriva aliaţilor ei, ieşea
din alianţa cu Puterile Axei (Germania, Italia şi Japonia),
declara încetarea unilaterală a războiului împotriva
Aliaţilor (Franţa, Imperiul Rus, Marea Britanie, Statele
Unite ale Americii) şi declara război Germaniei.
După evenimentele sângeroase din decembrie 1989
Parlamentul României a hotărât, prin Legea nr. 10 din 31
iulie 1990, proclamarea zilei de 1 Decembrie ca Zi
Naţională a României. Legea a fost publicată în
Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990. Ziua a fost
aleasă deoarece Adunarea Naţională de la Alba Iulia
adopta, la 1 decembrie 1918, rezoluţia Unirii
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu
România.
Astfel Ziua Naţională a României este sărbătorită, în
fiecare an, începând din 1990, la data de 1 Decembrie.
10 mai, Ziua Independenţei Naţionale a României
nu a mai fost declarată zi naţională ci doar o simplă
sărbătoare. Iniţiativa privind instituirea acestei sărbători a
aparţinut unui senator, din Dobrogea, propunerea
legislativă fiind respinsă de Senat, în calitate de primă
cameră sesizată, la 9 decembrie 2013. La 22 aprilie 2015
însă, proiectul legislativ a fost adoptat de Camera
Deputaţilor, for decizional în acest caz, Legea nr.
103/2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de
sărbătoare naţională fiind publicată în Monitorul Oficial
din 18 mai 2015. Potrivit prezentei legi, cu această ocazie,

În perioada 24-26 noiembrie 2021, Uniunea
Democrată Tătară a participat la Conferința
Națională a Managerilor Culturali – Ediția a VIII-a
(CNMC) organizata de Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală (INCFC) in format
online fiind o oportunitate de întâlnire și schimburi
de bune practici pentru manageri din instituțiile
publice de cultură, specialiști în management
cultural și reprezentanți ai autorităților.
Tema ediției din acest an, „Repoziționarea
managementului cultural: cercetare, strategie,
inovație”, a subliniat cele mai importante aspecte
care pot contribui la dezvoltarea activității
managerilor culturali, în special în contextul noilor
coordonate impuse de pandemie. Programul
Conferinței a abordat managementul cultural ca un
proces inovator în plan internațional, ca o
componentă esențială în elaborarea politicilor și
strategiilor culturale naționale, dar și ca un subiect
de actualitate pentru tinerii cercetători, precum si
marile lacune din starategia culturala a Romaniei.
S-a evidentiat faptul ca printre cele mai
importante principii în elaborarea unei strategii
culturale naționale se numără: încorporarea culturii
ca element indispensabil al dezvoltării socioeconomice, protejarea și încurajarea diversității
expresiilor culturale, facilitarea accesului la cultura
din domeniul public printr-un cadru reglementat,
asigurarea implementării unui management cultural
performant în cadrul sectorului public atat de
necesar si urgent de realizat.

Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi celelalte
autorităţi publice centrale şi locale organizează manifestări
cultural-artistice pentru sărbătorirea acestei zile.
4
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WUC General Assemblies
World Uyghur Congress Sixth General Assembly
The World Uyghur Congress successfully
completed its 6th General Assembly on November 12th
in Munich, Germany. The assembly brought together
over 100 WUC delegates hailing from 18 countries from
November 10-12 to amend the Charter of the
organization, discuss the most effective direction of the
organization in the coming years, to develop a working
strategy to more effectively raise the Uyghur issue in
international fora, and elect new leadership.
The public opening ceremony brought together
members of the Uyghur community with distinguished
guests including Members of the European Parliament
(MEPs), MPs from the German national government,
politicians from the Bavarian regional government,
academics and representatives from civil society and
human rights NGOs, who delivered speeches expressing
support, solidarity and advice for the Uyghur cause.
The second day of the Assembly saw elections take
place for a number of important positions within the
organisation. Long-time Uyghur activist and co-founder
of the WUC, Dolkun Isa, was elected as WUC President
and former Vice-President, Omer Kanat was elected as
Chairman of the Executive Committee. In addition, the
delegates recognized the unparalleled contributions of
former President and long time Uyghur activist Rebiya
Kadeer with an honorary role with the organization.
In his remarks as the newly elected president,
Dolkun Isa emphasized the spirit of unity among
Uyghurs in exile and WUC’s duty to speak with moral
clarity. He pledged to cooperate closely with all civil
society and governments supporting freedom and justice,
and expressed his firm conviction that the Uyghur people
will someday realize their democratic rights and

freedoms.
Additionally, elections were also held for vicepresidential positions for five Uyghur representatives.
Perhat Muhammed (Germany) was re-elected as vicepresident, while Erkin Ekrem was newly elected to the
position. A total of 18 other positions were also elected
and will serve over the next four years in various
positions within the organization. A full list of all those
who were elected and their position is available below.
Delegates also
passed several resolutions
underscoring the organization’s commitment to the
United Nations Universal Declaration of Human Rights
and the fundamental spirit of all the rights therein, and its
founding principle of pursuing purely peaceful, nonviolent action in support of its objectives.
The third day allowed time for delegates to be split
into groups for more open discussion on advocacy
strategy and organisational priorities. During these
meetings, all delegates were able to raise their voices and
offer suggestions as to the focus and approach of each
member organization and on the work of the WUC as a
whole.
The closing ceremony was centered around a Uyghur
cultural event that included a performance by members of
the London Uyghur Ensemble, traditional dance and the
recitation of poetry. The event allowed members of the
Uyghur community from around the world to share in
their common culture and heritage as the WUC looks to
protect Uyghur identity going forward.
https://www.uyghurcongress.org/en/introducing-theworld-uyghur-congress/fifth-general-assembly-of-theworld-uyghur-congress/
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Tunsura mongolă - tătară în secole al XIII-lea și al XIV-lea
Alexandru Matei : Prof. istorie şi instructor de tir cu arcul
Părul este unul din factorii principali în
identificarea personalității umane. Maleabilitatea părului
îl face un mediu perfect pentru stabilirea identității,
originii etnice, rasiale, a sexului sau apartenenței la o
religie. În mentalul medieval, frizura era asociată cu
viața în societate, conform anumitor reguli de
comportament. Pentru omul medieval, existau prieten și
străin, în funcție de lungimea părului. Secolul al XIII-lea
avea să schimbe concepția despre străini.

rare şi distorsionate. Primii care călătoresc în Mongol
Ulus și se întorc să scrie rapoarte detaliate au fost
călugării franciscani Giovanni da Pian del Carpine (1180
-1252) și Wiliam de Rubruck (1253-1255). Ambii au
furnizat descrieri fizice scurte ale gazdelor lor.
Descrierea lui Carpini nu a fost menită să
servească doar în scop etnografic, ci ca atâtea alte detalii
din scrierile sale urmărea a permite identificarea
războinicilor mongoli dacă sunt luați ca prizonieri de
război. În plus față de comentariile despre structura
osului facial, ochi, obraji, nas, pleoape, înălțime, talie și
picioare, el remarcă:
”Niciunuia nu le crește barbă, deși unii au puțin
păr pe buza superioară și bărbie, iar pe ăsta nu-l tund.
Pe vârful capului au o tonsura ca la clerici și, de regulă
generală, toți se rad de la o ureche la alta până la
lățime de trei degetele, iar acest bărbierit se unește cu
tonsura menționată mai sus. De asemenea, deasupra
frunții toți se rad la fel la două degete, dar părul dintre
acest bărbierit și tonsura pe care o lasă să crească până
le ajunge la sprâncene și, tăind mai mult din fiecare
parte a frunții decât în mijloc, lăsă părul de pe mijloc să
crească lung; restul părului îl lasă să crească ca femeile
și îi fac două împletituri pe care le leagă, câte unul după
fiecare ureche.”

Cavaleri stepelor au ieșit in evidență nu numai
prin vestimentație și obiceiuri. Tunsura mongola era
diferita de cea chineză, turcică și mediteraneană(unde
tunderea parului era un sacrilegiu). La bărbați, începând
cu prima tunsoare la vârsta de trei sau cinci ani, se
rădeau coroana și spatele capului, dar lăsau bretonul
atârnat pe frunte și părul pe ambele tâmple ( erau
împletite în două cozi mici ). Pentru băieți, se purtau
cozi scurte în direcții diferite, pe când bărbații îl puneau
în bucle în spatele urechilor. Părul lung de la spate era
împletit în spatele urechilor în două, rar patru sau chiar
șase împletituri. Împletiturile au fost neapărat pliate în
inele și legate cu funde, iar printre reprezentanții
nobilimii - cu șiruri de perle.
Bărbații din Imperiul Mongol erau obligați să
poarte aceasta coafură. Cerința pentru aceeași frizură pe
cap s-a extins la toți bărbații din serviciu, indiferent de
etnia și statutul lor social. Coafura lui Chinggis Khan
(1162-1227) nu diferă de coafura unui soldat obișnuit
din armată. Însuși faptul că găsim descrierea detaliată a
coafurii masculine mongole în rapoartele misiunilor
diplomatice europene și din sudul Chinei mărturisește
importanța acestui detaliu extern ca simbol etnic.
Călătoriile pe distanțe lungi în Asia, care au fost
determinate de dominația mongolă încă de la începutul
sec. al XIII-lea până la sfârșitul sec. al XIV-lea le-a
permis călătorilor europeni o vedere asupra popoarelor
din Mongolia, China, Asia de Sud-Est şi India, care
fuseseră imaginate anterior numai prin izvoare romane
6
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Descrierea lui Rubruck de câțiva ani mai
târziu este foarte asemănătoare, dar el adaugă că
femeile, de asemenea, se rad la mijlocul capului
până la frunte a doua zi după căsătorie. Părul
femeilor nu este de obicei văzut, având în vedere
boqta, dar raportul lui Rubruck conține o notiță
despre părul soției
creștine a lui Möngke
Khan(1251
–1259)
pentru că, în biserică:
„Ea a început să-și
dea jos bocca, și i-am
văzut
capul
descoperit.”
Descrierea
coafurii mongole o
regăsim înainte de
venirea europenilor in
Asia, in documente
diplomatice chineze
ale dinastie Song de
Sud, înainte de a fii
ocupate de mongoli.
De
la
înălțimile lui Chinggis
în jos până la cei mai
umili, bărbații se rad
în
stil
pójiāo,
(porumbel
crestat)
asemănător cu al
băieților mici din China. Bărbații au trei smocuri
de păr. Cea de pe fontanela din față îl lasă să
crească puțin; părul de pe laterale se răsucesc
împreună în forma unor coarne mici și le lasă să
atârne pe umeri.
În afară de izvoarele scrise avem și
mărturiile statuilor medievale de piatră găsite în
stepele Mongoliei de Est și, probabil, înfățișând
reprezentanți ai „Altan Urag‖(descendența de aur)
al chingizizilor, care au același tip de coafură
menționat în izvoarele europene și chineze.
Coafura mongolă va supraviețui imperiului,
dar înainte de a deveni o realitate etnografică, timp
de secole este păstrată de popoarele stepelor ca pe
un semn de prestigiu.
Sigismund von Herberstein,(1486–1566), în
călătoria sa în Rusia, descrie frizura tătarilor: ‖Și-au
lăsat părul doar de pe barbă, iar restul bărbierit.
Doar cei mai eminenți poartă împletituri în spatele
urechilor,și [foarte] negru". Purtarea împletiturii în
spatele urechilor este un tip de coafură mongolă.
Enciclopedistul Peter Simon Pallas (17411811), relata :‖ Printre kalmuci toți bărbații se rad
în cap și lăsați doar o șuviță de păr în vârf, iar
nobilii în două-trei împletituri țese ”.

Cu timpul această coafură dispare, dar
versiunea sa copilărească cu două împletituri
proeminente este întâlnită și astăzi în regiunile
îndepărtate ale Mongoliei.
Bibliografie
1. Atwood Christopher P., The Rise of the
Mongols: Five Chinese Sources, Hackett
Publishing, 2021
2. Milliken Roberta, A Cultural History of
Hair in the Middle Ages, Bloomsbury Academic,
2019
3. Юрченко А. Г., Монгольская мужская

прическа
XIII
века,
MONGOLICA-VI
Посвящается 150-летию со дня рождения А. М.
Позднеева,
—
СПб.:
Петербургское
Востоковедение, 2003., p.63-68
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A 2022. évi Kurultaj időpontja: augusztus 12-13-14

Az ünnepségen hagyományőrző seregszemle,
A Magyar Turán Alapítvány által életre
hívott Magyar Turán Szövetség 2022-ben, harci bemutatók, lovas versenyek és lovas
augusztus 12. és 14.
között rendezi meg a
Kurultaj – Magyar
Törzsi
Gyűlés
ünnepét
Bugacon,
amely
a
Kárpátmedence legnagyobb
hagyományőrző
ünnepe, és egyben a
hun és türk tudatú
népek
legnagyobb
találkozója.
A Turán Szövetség
hívására száznál több
csapat érkezik Bugacra,
ahol
képviseltetik
magukat
Erdély,
Kárpátalja, a Felvidék és
a
Délvidék

vetélkedők, íjász programok, a magyar –hun-avar
örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok
lesznek megtartva. Hatalmas jurtatábor épül,
kézműves bemutatók, kézműves vásár, gyermek
programok
és
tudományos
ismeretterjesztő
előadások fogják emelni az ünnepi hangulatot.
A Kurultaj Magyar Törzsi gyűlés ünnepének
programjai ingyenesen látogathatóak. Szeretettel
várjuk az ősi magyar, és turáni rokonnépeink
hagyományai és kultúrája iránt érdeklődő
közönséget.
További információk folyamatosan olvashatók a
hivatalos honlapon: kurultaj.hu és a hivatalos
facebook oldalunkon: Kurultaj-Magyar Törzsi
Gyűlés
(közösség)
http://www.facebook.com/
kurultaj
https://kurultaj.hu/2021/11/a-2022-evi-kurultajidopontja-augusztus-12-13-14/

hagyományőrzői is.
A Kurultaj a magyar ősöknek és a
magyar történelem nagy alakjainak állít
emléket, és olyan összekötő kapoccsá vált,
ami az egész Kárpát-medencei magyarságot
egyesíteni tudja. Az ünnep az sztyeppei
lovas-nomád népekkel való rokonság révén
egy nagy törzsi gyűlés, a magyarokkal
rokon keleti népek kulturális találkozója is.
A három napos Kurultajon 25-nél több
rokon nemzet lesz jelen, és több mint 50
olyan program kerül megrendezésre,
melyen a hun-türk tudatú népek képviselői
kultúrájukból adnak ízelítőt.
8

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” , Nr. 13, Decembrie 2021

Nar-tugan, noul an al neamurilor turcice
Nartugan kunî kutlî bolsîn!
Sărbătoarea tătarilor de peste 5mii de ani...
Nar: soare, foc, ziuă, rodie
Tugan : nașterea, renașterea, învierea
21/22 decembrie 2021, solstițiul de iarnă, când este cea mai
mică zi din an, iar pe 22 ziua începe să crească...ziua învinge
noaptea...
Ayaz Ata părintele lui Moș Crăciun...
Pomul de Crăciun este copia "copacului dorințelor" (tîlek
teregî, dilek ağacı), cel de care tătarii legau cârpe colorate și se
rugau stăpânului cerului să le împlinească dorințele, cel care
există în cultura tătarilor de mii de ani, cel care există chiar și în
România la Babadag...
După cum bine știți Isus nu s-a născut în 25 decembrie ci
această dată a fost potrivită pentru a convinge popoarele Asiei să
treacă mai ușor la creștinism.
Pentru informații despre acest subiect citiți Kadim Diller ve
Yazılar, Haluk Berkmen - "Noel ve Nardugan"!

folk songs, eat special foods and put on festive clothing.”
According to mythology, the god Ulgen lives atop the special
tree extending from the earth’s surface to the sky. His mission is
to arrange the arrival of days and nights. Day and Night are
continually quarrelling about who will be the first to come.
Day, however, finally defeated the Night on Dec. 22.
Thereafter, the Turks celebrated this day as a festival of rebirth.
“According to some historical sources, the white pine is
planted only in Central Asia, and Palestinians did not know
anything about that pine,” she said. “It is another indication that
the Christians received this custom from the Turks, although
Jesus’ religion emerged from the Middle East.”
“When the first Christian Council gathered in Nicaea (now
Iznik, Turkey), all bishops accepted this festivity as a symbol for
the birth of Jesus, although it was commonly seen as a pagan
practice in that era,” Çığ said. “They decided to celebrate
Christmas Day, the birth of Jesus, on Dec. 24. Thus, the custom
began to integrate into the culture of Christianity.”
In C.E. 325, the great Council of Nicaea was called by
Constantine the Great, who had converted to Christianity a
decade earlier. It was the first worldwide council of the church
that is recognized by most Christian denominations as having
doctrinal authority.
“At first, the birth of Jesus was celebrated without decorating
a Christmas tree. Through the increasing influence of Turkicorigin festivities across Europe, however, the first Christmas tree
in the traditional sense was adorned in Germany in 1605. Similar
practices were later seen in France. This practice gradually
spread throughout the world from France,” she said, claiming it
was Hunnish warriors who originally brought this custom into
Europe.
A prominent writer strongly backed Çığ’s claim that
decorating Christmas trees came from an old Turkic custom.
“Turkic tribes had been immigrating to Europe from the
northern Black Sea since the seventh century B.C.E. They
gradually became a dominant culture in Europe. While
Christianity spread in Europe, the traditional patterns of Turkish
culture influenced Christian culture,” said İbrahim Okur, who is
known for his book, “Turks and Europe throughout History.”
“Çığ has actually sent a message to Europe to suggest how
much Turks influenced Europe’s history and culture,” he said.
But a researcher known for his works on Christianity believes
Çığ’s argument is a highly sensitive claim that requires more
research.
“It is impossible to know when or if Turkic tribes first
erected a tree for celebration. But if science proves her claim, we
should review all we know about Christianity,” said Altunç
Altındal.
“Acceptable historical sources say that erecting a Christmas
tree is a Nordic custom dating back to the 19th century,” he said.
“If we delve into the subject more deeply, we may find that this
custom dates back to before the 19th century.”

Nardoqan or Narduğan was celebrated by Turks on
December 21, the longest night of the year and the night of the
winter solstice. On this night, symbolizing old sun, becomes
smaller as the days become shorter in the Northern Hemisphere,
and dies on December 22, the winter solstice. It is said to be
defeated by the dark and evil powers. On December 23 becomes
the new sun.
While some scholars trace the origins of the Christmas tree to
pagan rituals in pre-Christian England, others suggest the
tradition was borrowed from ancient Germanic peoples. Now,
however, veteran Turkish archaeologist Muazzez Ilmiye Çığ
provides a new voice to the long-standing debate: The Turks
were the ones who invented the Christmas tree.
The Christmas tree, a brightly adorned symbol for Christians
on one of their holiest days, also represents a link to the ancient
Turks of Central Asia, according to a Turkish archaeologist.
Its origins are not in Norse myth or British isle paganism, as
most Western historians believe, but in the Turkic tradition of the
“wish-making tree.” But not all Turkish scholars agree, saying
the notion that the Turks invented the Christmas tree is simply
wishful thinking.
Europeans, Muazzez Ilmiye Çığ argues, adopted a rite to
their own holiday ritual that stems from an old Turkish custom in
which people decorated a special tree to offer their thanks to
God.
“People put special things under a white pine as a present to
God in response to his benefaction during the year,” said Çığ,
adding that the custom first arose in Turkic Central Asia. “They
also tied some pieces of cloth to its boughs to make a wish for
the following year.”
Çığ is an internationally renowned expert in ancient
Sumerian civilization, which emerged in Mesopotamia in the
third millennium B.C.
“Adorning the tree is a small part of a festivity that is linked
with the holiness of the sun for Turks,” Çığ said. “It unites
family members in enjoyable activities. They clean homes, sing
9
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DOBROGEA (otomana)
“PRIVIRI ASUPRA STĂRII POLITICE ÎNNAINTE DE REÎNCORPORARE”
Publicat de Aurel Băjenaru, 28 Noembrie 2021
Timp de citire: 5 minute
Tratamentul poporaţiei Dobrogei pe timpul stăpinirii
turceşti, care de altfel priveşte pe toţi supuşii din întregul
Imperiu, a fost cu desăvirşire vitreg.
Cu toate acestea locuitorii ei se mulţămiau mai bine cu
acea stăpinire, pentru că nu plătiau aproape nicio dare, nu
prestau nicio muncă şi trăiai în condiţii excepţional de
lesnicioase, avind la disposiţie toate produsele şi bogăţiile
solului în mod gratuit şi fără niciun control.
Am cetit o conferinţă ţinută la Congresul didactic din
Constanţa în 1897, prin care conferenţiarul afirma că, în
complexul neamurilor care locuiesc Dobrogea, se găseşte 'o
specie de cămătari, cari jăfuiesc poporaţia prin usură, ca să-şi
formeze averi considerabile, şi că această specie ar dori
întoarcerea stăpînirii turceşti cu toate miseriile ei, pentru a-şi
putea continua în nesupărare meseria.
Socotesc că această afirmaţie este făcută în necunoştinţă
de starea lucrurilor, căci noi cu toţii cunoaştem că usurarii şi
exploatatorii nemiloşi ai poporaţiei — în special Jidanii —
trăiesc la noi supt o deplină protecţie a unor legi, care încă li
facilitează speculaţiile oneroase la care sint dedaţi, şi dinşii
nici nu se gindesc să părăsească această țară. Dacă insă în
adevăr sint nemulțămiri, şi încă destul de adinci, apoi trebuie
să mărturisesc, cu profundă durere, că stăpinirea turcească este
dorită tocmai de poporaţia rurală, şi, ce e mai grav, chiar de
către ţeranul romin, care în timpul Turcilor nu purta grija
nesăţiosului fisc, şi nu era veşnic terorisat de către agentul
silvic şi domenial.
Nu mă voiu ocupa de aşezămintele şi instituţiile politice
mai vechi ale Dobrogei, ci voiu expune pe cit îmi va fi posibil
starea politică a ei, de pe timpul cînd Imperiul Otoman a luat
un inceput de organisaţie modernă, care să-i dea aparenţa de
Stat european, adecă de cind Turcia a fost divisată în împărțiri
administrative numite «vilaieturi» (guvernăminte).
Dobrogea, împreună cu actualul Regat bulgăresc, formau
un singur vilaiet, supt denumirea: «vilaietul Silistrei». Era
guvernat de către un valiu, cu reşedinţa la Rusciuc.
Dobrogea singură alcătuia o subimpărțire administrativă
numită «sangeac», administrată de un mutesarif cu reşedinţa
în Tulcea şi care era supt ordinele valiului de la Rusciuc.
Numită şi sangeacul Tulcii, Dobrogea se împărția în 9
«căimăcămii» sau «cazale» (districte), administrate de
caimacami sau mudiri.
Erau 9 cazale: Tulcea, Isaccea, Măcin, Hirşova, Babadag,
Chiustenge, Mangalia, Balcic şi Bazargic.
De aici se vede că adevărata Dobroge se întindea pănă
dincolo de oraşele Balcic şi Bazargic (Dobrici), care se găsesc
astăzi în Bulgaria, după cum chiar Turcii ii considerau limita
pănă aproape de linia ferată Rusciuc- Varna. Pe lingă
căimăcămii erau şi cinci «nahiele» (subcăimăcămii) în:
Mahmudia, Chilia- Veche, Cernavoda, Megidia şi Sulina, la
care erau alipite comunele rurale învecinate.
Comunele rurale erau administrate de «muhtari» sai
«ciorbagii» (primari): cari erai numiţi de mutesarif.
În administrarea sangeacului, mutesariful era ajutat de
diferite Consilii alese de locuitori, precum: «Meejlissi-ldareiSiva», compus din represintanții celor nouă căimăcămii,
(Muftiu (protoiereu),' Cadiu (președintele tribunalului),
muhasebegiu(perceptor), tacriratmudiri (secretar) şi arhivar.)
care ajuta în lucrări pe muteșarif; «Meejlissi-ldareiKaza», compus din delegaţii unei căimăcămii, care ajuta în

lucrări pe caimacamul respectiv; «Meejlissi-Nahia», compus
din ciţiva notabili din puţinele comune ce compuneau o Nahia,
ajuta pe subcaimacami; şi «Hazalii», Consiliul comunal, ales
din locuitorii comunei, lucrau impreună cu muhtarul.
Consiliile erau alese de toţi supuşii Imperiului Otoman,
din toate clasele,: fără deosebire de naţionalitate. Alegătorii
trebuiau să aibă etatea de 20 de ani şi să plătească o
contribuţie Statului. Căimăcămiile erau împărțite in Colegii
electorale. Fiecare Colegiu era compus din cel puţin 200 de
familii (Hanè) şi avea doi delegați, cari, reuniți la Conacul
căimăcămiei, procedau la alegerea membrilor tribunalului
civil şi ai Consiliului districtului. Apoi consilierii aleşi se
reuniau la Conacul din Tulcea (astăzi Palatul Administrativ) şi
alegeau Consiliul provinciei. Poliţia şi administraţia oraşelor
mari, ca Tulcea, era încredințată unui «tabur-agasi» (poliţaiu),

iar în oraşele mici unul «mufetiş» (comisar).
Fiecare căimăcămie avea la disposiţia sa mai multe.
«zaptiele» (geandarmi) supt comanda unui iuz-başè (căpitan),
spre a păstra liniştea în Căimăcămie.
Numărul funcţionarilor era destul de mare, dar cu toate
acestea cancelariile erau ţinute în cea mai mare neregulă.
Corespondenţa şi orice alle acte se virau în saci cari erai
atirnaţi pe păreţi. Pe fiecare din aceşti saci era lipită o bandă
de hirtie, care arăta numele autorităţii cu care se găsia în
corespondenţa. Dacă cineva avea nevoie de vre-un act, trebuia
să răstoarne sacul şi să caute cine ştie cit, pănă să-l găsească,
dacă se mai găsia actul necesar. Din această causă, avem prea
puţine izvoare sigure asupra stării de lucruri a provinciei pe
timpul stăpinirii turceşti.
(Va urma.)
CRISTEA SANDOVICI
Neamul Romănesc, 3 iunie 1909
°°°
In imagine Vilaietul Dunarii, (Silistrei), provincie
otomana care pe harta din 1870 apare si sub numele Bulgaria.
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Institute for Hungarian Studies at the
International Ethnosport Forum

Мажарстанда Көкпар және ұлттық спорт
түрлері қауымдастығы құрылды

The Institute for Hungarian Studies attended the International
Ethnosport Forum. The keynote speakers of the forum held in
Tashkent were the following: Necmeddin Bilal Erdogan
(Turkey), President of World Ethnosport Confederation;
Bekbolat Tleukhan (Kazakhstan), President of the Kokpar World
Association; Bahodir Makhsitov (Uzbekistan), President of
Sports Veterans of Uzbekistan; Nabijon Yuraev (Uzbekistan),
President of the Ulaq-Cupkar Federation of Uzbekistan, Vice
President of the Kokpar World World Association.
Representing Hungary, István Bencze, Vice President of the
Kokpar World Association congratulated Uzbekistan and the
Uzbek sports leaders for their tremendous efforts and
achievements undertaken for the benefit of the Uzbek
ethnosport. Mr Bencze congratulated Uzbekistan for the
exemplary legislation adopted in the field of equestrian
education and state support for ethnosports, in line with the
declaration of the World Federation of Ethnosports 3rd Forum in
Antalya.
István Bencze informed the participants about the foundation
of the Hungarian Ethnosport
Association, which brings together
the 10 biggest clubs in the field of
kokpar, archery, horse riding and
equestrian tourism. This year there
were 4 ethnosport events organised;
three ethnosport competitions were
organised in Hungary and the
fourth international event was the
III International Kokpar and
Ethnosport Championship.
We were highly delighted that
our Uzbek colleagues and friends,
Nabijan Dzhurayev and Erkin
Abzalov, as well as the delegation
of the Turkish Traditional Archery
Federation led by Zafer Metin Atas
and Cüneyt Öztan also participated at the event.
For the first time in Europe, our Uzbek colleagues
announced in Hungary that a presidential decision was adopted
declaring that the Uzbek government will provide state-level
support for ethnosports and equestrian tourism. We hope that the
tripartite agreement concluded in Hungary by the Hungarian
Ethnosport Federation, the Uzbek Ethnosport Federation and the
Hungarian Equestrian Tourism Federation will professionally
contribute to the promotion of ethnosport in Uzbekistan.
István Bencze and Gábor Horváth-Lugossy
―Since ethnosport is not only a sport, but also a way of
expressing the culture and identity of a nation, the Hungarian
Ethnosport Association works in close cooperation with the
Institute for Hungarian Studies. Director-General Gábor Horváth
-Lugossy provides for the scientific research background that
complements the practical work of our Association. We are
confident that the cooperation agreement prepared by our Uzbek
colleagues with the Institute for Hungarian Studies will be
signed soon, so that we can work together with Uzbek
universities and scientists in the future. Thank you for your
attention, I wish all colleagues good health and good work!‖said … in his speech.
Director-General Gábor Horváth-Lugossy confirmed that
European and Asian countries can rely on the scientific
background and the new scientific results of the Institute for
Hungarian Studies in the field of scientific cooperation between
European and Asian countries.

БУДАПЕШТ. ҚазАқпарат - Мажарстанда Кӛкпар
және ұлттық спорт түрлері қауымдастығы құрылды, деп
хабарлайды ҚазАқпарат.
«Мажар-Тұран» қорының қолдауымен құрылған
қауымдастық дәстүрлі спорт түрлерін жүйеге келтіріп,
бұқаралық сипат беруді мақсат тұтады. Сонымен қатар
ұлттық спорт түрлерімен айналысатын бірлестіктер мен
федерациялардың жұмысын кәсіби деңгейге кӛтеріп,
олардың арасында әріптестік байланыс орнату кӛзделген.
Мажарстандағы Кӛкпар және ұлттық спорт түрлері
қауымдастығының ӛкілі Золтан Варганың айтуынша,
қауымдастық ұлттық спорттан сайыстар, халықаралық
турнир мен Әлем чемпионаттарын ұйымдастырып, түркі
халықтары спортына әлем елдерінің қызығушылығын
арттыруға септігін тигізбек. Сонымен қатар ол ұлттық
спорт түрлері арасында кӛкпардың маңызды екенін
ерекше атап ӛтті.
«Бұл – Орталық Азияның барлық дерлік елдерінде
ерекше орны бар және
ХХ ғасырдың ортасына
дейін Мажарстанда да
ойналып
келген
кӛшпенділер ойыны» –
дейді ол.
Қауымдастық құрамына
12 спорт түрі бойынша
бірлестік еніп отыр.
Оның ішінде бүркітші,
кӛкпар, ат үстінен садақ
ату, найзаласу, күрес,
сауытты
әскердің
(қарулы) жекпе жегі
бойынша
спорт
бірлестіктері бар.
Бүгінде ұлттық спортқа
деген қызығушылық артып келеді. Ӛйткені, этноспорт – әр
ұлттың ӛзіндік ерекшелігін, дәстүрі мен мәдениетін
кӛрсететін құрал.
«Әлемде жүріп жатқан саяси, экономикалық,
экологиялық және мәдени процестер аясында, кӛшпенді
халықтың құндылығы, мұрасы мен дәстүріне жүгініп,
тегімізді танып, білудің маңызы зор», – дейді
ұйымдастырушылар.
Атап ӛтейік, қауымдастық биыл Мажарстандағы
«Садақшылар жолы» мектебімен бірлесіп, кӛшпенді
халықтардың
ұлттық
спорт
түрлеріне
арналған
халықаралық чемпионат ұйымдастырды. Спортшылар ат
жарыс, жекпе-жек, садақ ату, семсерлесу сынды
кӛшпенділер ойындарының он түрінен ӛнер кӛрсетті.
Сондай-ақ келушілер мажарлардың сұңқар ұшыру
дәстүрін
тамашалап,
кӛшпенділер
тұрмысы
тақырыбындағы фотокӛрме, киіз үй жабдықтары мен қаружарақ түрлерімен танысты.
Мажарстанның Кӛкпар және ұлттық спорт түрлері
қауымдастығы Түркияның Бүкіләлемдік этноспорт
конфедерациясымен
әріптестік
қатынас
орнатып,
қыркүйек
айында
Еуропа
Одағының
жастар
кӛшбасшылары мен жастар арасында дәстүрлі спорт
ойындары мен адамзаттың мәдени мұрасының дәстүрлерін
насихаттау жобасына қатысты.
https://www.inform.kz/kz/mazharstanda-kokpar-zhaneulttyk-sport-turleri-kauymdastygy-kuryldy_a3859937
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Türk azınlıkları ve toplulukları FUEN TAG 7. Yıllık Toplantısı’nda bir araya geldi

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk
Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 7. Yıllık
Toplantısı 11 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. Çevrim
içi düzenlenen toplantıda FUEN‘e üye Türk azınlık ve
toplulukları sanal platformda buluştu.
FUEN TAG 7. Yıllık Toplantısı‘na Batı Trakya Türk
toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD); Rodos ve İstanköy
Türklerini temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER); KaraçayBalkarları temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini
Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu ―Bars
El‖; Kırım Tatarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi
(KTMM); Kosova Türklerini temsilen Kosova Genç
Birlik Derneği, Romanya‘daki Tatar toplumunu temsilen
Tatar Demokratik Birliği ve Ukrayna Gagavuzlarını
temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği katıldı.
FUEN Başkan Yardımcısı ve FUEN TAG Sözcüsü
Halit Habip Oğlu‘nun açış konuşmasıyla başlayan
toplantıda Habip Oğlu, Aralık 2020‘deki son yıllık
toplantıdan bu yana FUEN ve FUEN TAG‘la ilgili
yaşanan gelişmeler ile FUEN‘in gerçekleştirdiği
etkinlikleri aktardı.
Açış konuşmasının ardından Eylül 2021‘deki FUEN
Delegeler Kurulu‘nda FUEN‘in yeni asil üyesi olan
Tatar Demokratik Birliği Başkanı Naim Belgin,
kuruluşu, kuruluşunun faaliyetleri ve Romanya‘daki
Tatar etnik toplumu hakkında bir sunum yaptı. Tatar
Demokratik Birliği‘nin Romanya‘da yaşayan Tatar
toplumunun ana dili, kültürel kimliği, gelenek ve
göreneklerini koruyup yaşatmayı amaçladığını belirterek,

bu amaç doğrultusunda çocuk ve gençlere yönelik
etkinliklere düzenlediğini kaydetti.
Sunumu takiben katılımcı kuruluşlar, temsil ettikleri
Türk azınlık ve toplulukları ile ilgili önemli gelişmeler ve

onların güncel sorunları ile gerçekleştirdikleri çalışma ve
faaliyetleri aktardı.
Toplantının ikinci bölümünde toplantının teması olan
eğitim, ana dil, ve Türk azınlık ve topluluklarının dilsel
hakları çerçevesinde kapsayıcı bir toplum için ana dilde
eğitim ile azınlık dillerinin öğretilmesi ve kamusal alanda
kullanılmasının önemi ele alındı. Katılımcı kuruluşlar,
temsil ettikleri Türk azınlık ve topluluklarının yaşadıkları
ülkelerde sahip oldukları dilsel haklar çerçevesinde ana
dilin öğretilmesi ve ana dilde eğitim ile yerel, bölgesel ve
ulusal düzeyde kamusal alanda Türkçe‘nin kullanılması
konularındaki uygulamaları aktardı.
Toplantı, FUEN TAG‘ın 2022 yılı faaliyetlerinin
görüşülmesi ve ortak yol haritasının belirlenmesi ile sona
erdi.
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Ploaie de medalii pentru România la
„Cupa Mondială” de Hand to Hand Fighting
În perioada 10 – 14 noiembrie 2021, România a fost
prezentă la „Cupa Mondială de Hand to Hand Fighting‖,
eveniment organizat
la Moscova. La competiție au
participat un număr de 30 de țări din toate continentele
lumii și peste 350 sportivi.
Lotului Național al României a fost reprezentat de
către
preşedintele
federaţiei
Bogdan
Neagu
(vicepreşedintele Federaţiei Române de Kureş totodată) şi o
delegaţie formată din 12 persoane.
Din delegația României au făcut parte si inspector

principal de poliție penitenciară Mihai GOSAV –
vicepreședinte al Federației Române de Hand to Hand
Fighting și antrenor al Lotul Național al României, ofițer
profesor în cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților
de Penitenciare Târgu Ocna, si sportivi ai federatiei precum
Alexandru PANAIT, Robert BĂRBIERU, Felix DRĂGUȚ,
Nicolae Dogari ce au facut impresie buna la Cupa Mondiala
desfasurata la Moscova.
Participanții s-au remarcat prin spirit de echipă,
disciplină și perseverență și au obținut următoarele rezultate

meritorii:
Locul III – medalie de bronz
ALEXANDRU – proba SELF DEFENSE

–

SELF DEFENCE, categoria 80 kg – categoria de vârstă
‖până în 36 ani‖.
Locul III – medalie de bronz – Nicolae Dogari – proba
SELF DEFENCE, categoria 85 kg – categoria de vârstă ‖50
-60‖ ani
După aceste rezultate, următorul eveniment important
va fi organizarea unui stagiu de pregătire pentru formarea
de antrenori si sportivi în cadrul Federației, la Poiana

Brașov, în luna februarie 2022.
Stilul acestui sport îmbină mai multe elemente precum
rezistenţă fizică şi psihică, forţă, mobilitate, autocontrol,
precizie, făcând parte din familia artelor marțiale de contact
ce a luat o amploare deosebită în ultima vreme la nivel
mondial.
Acesta este al doilea eveniment mondial la care
România a participat acest an deosebit de greu datorită
restricţiilor pandemice. După mondialele din Uzbekistan la
care România a participat chiar cu o delegaţie mult mai
numeroasă acest eveniment a venit sa încheie anul 2021 şi
să aducă chiar mai multe medalii pentru România.
Sperăm ca 2022 să vină cu legi care să susţină sportul
şi nu să îl limiteze.

PANAIT

– categoria 85 kg – categoria de vârstă ‖până în 36 ani‖;

Locul III – medalie de bronz – MIHAI GOSAV –
proba SELF DEFENCE – categoria +95 kg – categoria de
vârstă ‖peste 36 ani‖
Locul III – medalia de bronz – Robert BĂRBIERU –
proba SELF DEFENCE – categoria 70 kg – categoria de
vârstă ‖până în 36 ani‖;
Locul III – medalie de bronz – Felix DRĂGUȚ – proba
13
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UNIUNEA DEMOCRATĂ TĂTARĂ
a contribuit ca vorbitor la
CONFERINȚA ANUALĂ A DREPTURILOR OMULUI
IRDO-10.12.2021
c.jr. Balint Claudia Crina

UDT a fost onorat de invitatia din partea IRDO
de a participa la CADO 2021 in calitate de vorbitor.
Interventia noastra s-a axat pe tema minoritatilor
etnice si o prezentare a etniei tatare, precum si a
proiectelor noastre menite sa promoveze toleranta,
cunoasterea diversitatii culturale si respectul
reciproc, a drepturilor omului si al minoritatilor in
lupta in combaterea discriminarii.
Discutarea protecției minorităților a fost una
dintre cele mai semnificative probleme ale
programului global referitoare la protecția
drepturilor omului, având în vedere importanța
asumată de diversitate, un substrat indispensabil al
oricărei societăți efectiv democratice și pluraliste.
Ținând cont de provocările cu care Europa se
confruntă recent și de creșterea extremismului
naționalist, a intoleranței cu forme noi răspândită
rapid în spațiul virtual precum și a xenofobiei la
care asistăm, protecția drepturilor minorităților
etnice trebuie să rămână o prioritate importantă
astăzi in Europa.
In aceasta directie, Uniunea Democrată
Tătară a fost onorată și a considerat
oportun a participa pozitiv la aderarea
organizației ca membru activ în cadrul
FUEN (Federal Union of European
Nationalities) cu ocazia celui de-al 65
lea Congres, ce s-a ținut la Trieste-Italia
în perioada 10-12 septembrie 2021,
obținând aderarea cu o majoritate
covârșitoare.
Pentru minoritățile etnice, educația în limba lor
maternă este esențială pentru a asigura cunoașterea
limbii și culturii ca vector principal pentru
promovarea, conservarea și reconstituirea identității
culturale și a patrimoniului imaterial al acesteia ca
un Bun Comun al Umanității și in acest sens
Uniunea Democrată Tătară consideră ca pentru
etnia tătara din România este foarte important și
crucial acest demers.
Conștientizarea dreptății unei recunoașteri a
indivizilor aparținând grupurilor minoritare, a
libertăților și drepturilor fundamentale, este plasată,
într-o relație de la specie la gen, în contextul
revendicărilor, avansate în toate timpurile și în toate
mediile sociale a drepturilor omului.
Este de la sine înțeles că utilizarea convențională
a termenului „minoritate‖, deși această calificare a
grupului social poartă cu sine un semn
inconfundabil de inferioritate numerică, nu implică
nici o judecată peiorativă de valoare. Cu toate

acestea, trebuie clarificat faptul că definiția generală
și generică pe care am dat-o centrată pe tiparul
relației majoritate-minoritate, este în mod clar
afectată de limitele perspectivei unitare normative
tipice statului legislativ, care operează în mod
normal dintr-o perspectivă majoritară. Dar dacă se
adoptă o perspectivă diferită, in sensul amplu al
laturii culturale (lato sensu), iar perspectiva
anterioară este inversată, pentru a privi fenomenul
din punctul de vedere al poziției minoritare,
accentul pe aspectul relațional dispare (acesta poate
constitui într-adevăr obiectul de provocare primară
atunci când majoritatea este dominantă) și vocația
unei minorități (o confesiune religioasă, un grup
etnic, o comunitate indigenă etc.) apare pentru a
constitui în sine o unitate socială sau culturală, cu
propriile sale caracteristici pozitive, mai degrabă
decât să se resemneze să fie, într-un sens reductiv, o
parte minoritara, ulterior, de calificare juridică.
UN
PIC
DE
ISTORIE
PRIVIND
PROTECTIA
DREPTURILOR
MINORITATILOR
Privind la originile protecției grupurilor
minoritare, marele punct de cotitură în
ceea ce privește respectarea drepturilor
fundamentale
este
recunoscut,
în
Occident,
datorită
și
concomitent
conceptului creștin de viață.
Mai exact, necesitatea protejării dreptului la
„diversitate‖ este, de asemenea, pe deplin
înțeleasă în evoluția istorică a dreptului la libertatea
religioasă.
Prin urmare, se va face referire la cauzele din care a
apărut necesitatea protejării grupurilor minoritare și la
primele încercări în acest sens, reprezentate, printre
altele, de Tratatul de la Passau, de la Hausburg și de
Edictul de la Nantes.
Cu toate acestea, protecția specifică a minorităților își
asumă, după cel de-al doilea război mondial, o
importanță destul de modestă, iar Declarația Universală
a Drepturilor Omului aduce însăși condițiile problemei
la o simplă problemă a respectării drepturilor
individuale.
Tendința de a construi o societate din ce în ce mai
integrată, spre universalism și predispoziția către o
omogenizare a drepturilor omului, sunt destinate să își
asume o centralizare din ce în ce mai incisiv legată de
dreptul popoarelor la propria lor identitate culturală.
Astfel de inspirații ar trebui să conducă statele să
pună în valoare patrimoniul tradițiilor istorice,
lingvistice și culturale ale căror grupuri minoritare sunt
custode. Toate acestea, desigur, în lumina unui sens al
dreptății și al căutării păcii sociale.
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Doar un procent foarte mic din statele lumii - în jur de
10% - poate fi considerat omogen din punct de vedere
etnic și cultural.
Nevoia de a proteja dreptul la „diversitate‖ este pe
deplin înțeleasă tocmai în evoluția istorică a dreptului la
libertatea religioasă.
A fost necesar să se aștepte până la 21 decembrie
1965 pentru ca ONU să pregătească Convenția
internațională privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială, în cadrul căreia era reglementată
protecția dreptului la libertatea de gândire, conștiință,
religie, opinie. și exprimare precum și codificarea
principiului nediscriminării, asigurând, la articolul 5,
membrilor „minorităților etnice‖, tratament egal în
exercitarea drepturilor civile, politice și culturale.
Problema a fost preluată apoi de
Comisia pentru drepturile omului, care,
la a noua sesiune din 1953, a examinat
propunerile formulate de URSS,
Ungaria și ulterior emise de Chile și
Uruguay.
Prin urmare, Comisia a adoptat un
proiect de 25 de articole care, examinat
de a 3-a Comisie a Adunării, a fost
considerat satisfăcător, ajungând astfel
la
proiectul
definitiv
si
al
reglementarilor cuprinse în art. 27.
Revenind la inovația semnificativă
făcută de subcomisia pentru prevenirea
discriminării și protecția minorităților
prin art. 27 din Pactul internațional din 1966 privind
drepturile civile și politice, este incontestabil că acest
articol confirmă conștientizarea necesității unor
instrumente de reglementare ad hoc pentru protecția
eficientă a minorităților, aceasta fiind prima dată în
care a fost instituită o disciplină specifică pentru
minoritățile dintr-un tratat internațional privind
drepturile omului.
Prin urmare, în esență, art. 27 recunoaște dreptul
celor care aparțin minorităților etnice, religioase și
lingvistice de a-și păstra identitatea prin utilizarea
religiei, culturii și limbii lor.
Acest articol reprezintă în continuare singura formă
de protecție explicită pe care ONU a acordat-o
minorităților și este important să subliniem aprobarea sa
unanimă de către aceleași state care cu câțiva ani înainte
au refuzat să includă în Convenția împotriva
genocidului, un articol specific care a interzis genocidul
cultural.
Se poate deduce că Convenția-cadru încearcă să
echilibreze nevoia de conservare și dezvoltare a
culturii și a celorlalte elemente esențiale care
alcătuiesc identitatea persoanelor care aparțin unei
minorități naționale, pe de o parte, și libertatea lor de
participare și integrare în societățile în care trăiesc, pe
de altă parte.
Pentru a îmbogăți în continuare imaginea, art. 6,
care identifică educația ca un domeniu de importanță
specifică în raport cu necesitatea de a promova un spirit
de toleranță și dialog intercultural: "alin.1. Părțile vor

încuraja un spirit de toleranță și un dialog intercultural și
vor lua măsuri eficiente pentru a promova respectul și
înțelegerea reciprocă, precum și cooperarea între toți
oamenii care trăiesc pe teritoriul lor, indiferent de
identitatea lor etnică, culturală, lingvistică. sau
religioase, în special în domeniile educației, culturii și
mass-media. Alin.2. Părțile se angajează să ia toate
măsurile adecvate pentru a proteja persoanele care pot fi
victime ale amenințărilor sau ale actelor de
discriminare, ostilitate sau violență pe baza identității
lor etnice, culturale, lingvistice sau religioase ‖.
În concluzie, prin urmare, Convenția-cadru impune
statelor părți să încurajeze, prin sistemul educațional,
toleranța, dialogul, coeziunea socială și înțelegerea
reciprocă între toate grupurile și comunitățile prezente
pe teritoriul lor. Mai mult, acesta este
(sau ar trebui să fie) scopul final al
procesului educațional: „Educația trebuie
să aibă ca scop dezvoltarea deplină a
personalității umane și consolidarea
respectului pentru drepturile omului și
libertățile fundamentale. Trebuie să
promoveze
înțelegerea,
toleranța,
prietenia între toate națiunile, grupurile
rasiale și religioase și trebuie să
promoveze activitatea Națiunilor Unite
pentru menținerea păcii "(Declarația
universală a drepturilor omului, art. 26).
În prezent comunitățile etnice tătare din
România au un numar redus de membri,
în mod special tineri, multe persoane manifestând un
interes redus pentru activitatea organizațiilor etnice și,
lucru mult mai grav, dovedind un interes redus pentru
păstrarea și transmiterea tradițiilor și obiceiurilor
specifice și a semnificațiilor acestora.
Practicile și obiceiurile care însuflețeau mai
demult comunitatea etnică tătară majoritară la acea
vreme și care fac parte din patrimoniul imaterial s-au
fragilizat și fărămițat odată cu transformările din
ultimele decenii. În prezent, există preocupări reduse
pentru recuperarea sensurilor lor simbolice și identitare
și reactivarea lor la nivelul comunităților locale,
patrimoniul imaterial fiind abordat preponderent din
perspectiva tradițiilor rurale nationale.
În acest sens, considerăm de urgență necesară
creara proiectelor de cunoaștere a minorității tătare, de
salvgardare a identității culturale a etniei tatare și a
limbii materne, demersuri pe care UDT le realizează
incă de la înființare și a programat pentru noul an 2022
un demers mai incisiv care să aibă o eficiență la nivel
național, având în vedere că vom avea și un nou
recensământ.
Din punct de vedere instituțional, sperăm ca
recomandarile Comisiei de la Venezia să fie
concretizate, în așa fel încât să contribuie la promovarea
drepturilor minorităților atât civile cât și politice în
spiritul egalității de șanse și tratament egal atât la nivel
individual cât și colectiv al grupurilor etnice de pe
teritoriul României.
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KAZAHSTAN 2021
La sarbatorirea a 30 de ani de independență a statului
Decretul semnat de președintele Tokayev este în
Kazahstan, Președintele Kassym-Jomart Tokayev transmite un concordanță cu conceptul de „stat care ascultă‖, prezentat chiar
mesaj puternic: „Principalele noastre obiective: un stat puternic de către șeful de stat. Acest concept prevede un guvern care
și o națiune competitivă‖
ascultă, în permanență, comentariile și criticile societății. În
acest fel, guvernul Kazahstanului implementează reforme
politice substanțiale care acoperă trei mari domenii:
democratizarea sistemului politic al țării, mai multă putere
pentru oameni si consolidarea drepturilor omului.
Ambasada Kazahstanului la București a organizat – la
Politehnica din București – o conferință de presă online ‖30 de
ani de independență a Republicii Kazahstan – trecut, prezent și
viitor‖ la care au participat oameni politici din Kazahstan și
România, dar și reprezentanți ai mediului educațional și de
afaceri precum: Emil Constantinescu, fost președinte al
României; Anca Dragu, președintele Senatului României;
Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii București; Olga
Perepechina, co-președinte al Grupului de prietenie KazahstanRomânia, președinte al Comisiei de finanțe și buget a Senatului
Parlamentului Republicii Kazahstan; Rozalia Biro, deputat,
În al treilea deceniu al independenței, Kazahstanul a președinte al Comisiei pentru afaceri internaționale a Camerei
devenit un stat prosper. Problemele de frontieră au fost în cele Deputaților din România; Amerkhan Rakhimzhanov, codin urmă rezolvate. A fost adoptată Strategia „Kazahstan- președinte al grupului de prietenie interparlamentară Kazahstan
2050‖, a fost stabilit obiectivul de a intra în primele 50 de țări -România, deputat Majilis al Parlamentului Republicii
cele mai dezvoltate. Kazahstanul a inițiat congrese ale liderilor Kazahstan; Yerlan Alimbayev, ministru adjunct al Afacerilor
religiilor mondiale și tradiționale, Summit-urile OSCE, CICA Externe al Republicii Kazahstan; Dan Neculăescu, secretar de
și o serie de alte proiecte internaționale. Investiții străine stat Ministerul de Externe al României, etc.
semnificative au fost atrase de țară. Noua capitală de pe
Relaţiile bilaterale dintre Romania si Kazahstan sunt
malurile râului Esil a devenit o idee națională. Implementarea caracterizate printr-o cooperare strânsă şi diversificată, sub
proiectelor majore de infrastructură, cum ar fi coridorul aspectul tuturor domeniilor de interes. Trebuie menționat că
internațional de transport „Europa de Vest-China de Vest‖, a sectorul energetic şi industriile adiacente reprezintă domeniile
început. Construcția de locuințe se dezvoltă într-un ritm fără principale ale colaborării dintre România și Republica
precedent.
Kazahstan.
Kassym-Jomart Tokayev a mai menționat că fiecare
generație trece prin anumite teste: „Strămoșii noștri au suferit
invazia dzungarilor, represiunea, războiul mondial. În perioada
totalitară, poporul kazah aproape și-a pierdut valorile naționale,
limba, obiceiurile, tradițiile și religia. Toate acestea au fost
returnate oamenilor datorită Independenței. Dar pentru a păstra
națiunea și țara în viitor, generațiile de astăzi și viitoare trebuie
să fie pregătite pentru noi provocări. Pandemia și criza rezultată
au arătat clar că lumea se confruntă cu provocări fără
precedent. Pe lângă toate celelalte amenințări, în lume se
răspândesc viruși ideologici periculoși. În era globalizării,
oamenii nu observă cum cedează inconștient influenței altor
țări. Cu alte cuvinte, nu din necesitate, ci din cauza otrăvirii
conștiinței care intră în rețea. Prin urmare, asimilând toate
realizările moderne, trebuie să aderați ferm la rădăcinile
voastre. Aceasta este singura garanție că ne vom păstra
identitatea, cultura, obiceiurile și tradițiile naționale‖.
Nurbakh Rustemov, ambasadorul Kazahstan la Bucuresti a
Pe data de 9 iunie, Kassym-Jomart Tokayev – președintele mentionat ca: ‖Încă de la declararea independenței,
Kazahstanului – a semnat un decret ‖Cu privire la măsurile Kazahstanul a militat pentru un permanent dialog cu toți
suplimentare în domeniul drepturilor omului în Kazahstan‖, partenerii de pe scena politică mondială. Kazahstanul consideră
fiind vorba despre „etapă importantă a modernizării politice‖, o România un important partener european și avem o cooperare
‖implementare suplimentară a măsurilor concrete în domeniul permanentă în sfera politică, economică sau culturală. Țările
drepturilor omului‖, a transmis președintele Tokayev pe pagina noastre au stabilit un dialog parlamentar. România este un
sa oficială de Twitter.
important partner și în ceea ce privește comerțul și investițiile.
Erlan Karin, asistentul președintelui Tokayev, a declarat: Companiile noastre operează cu succes aici, în România. O
‖Semnificația acestui decret constă în faptul că odată cu dovadă de respect reciproc și de înțelegere între cele două
ratificarea sa, tema drepturilor omului este încorporată în cele popoare va fi dezvelirea la București a bustului marelui poet
din urmă ca una dintre prioritățile de bază ale politicii de stat. kazah Abai. În luna septembrie a acestui an, vom dezveli bustul
Implementarea tuturor prevederilor consacrate în decretul de marelui poet român Mihai Eminescu în capitala Nur-Sultan, în
astăzi va încuraja o modernizare cuprinzătoare a sferei Piața București. Astăzi am semnat un acord cu Universitatea
drepturilor omului și va deveni următorul nostru pas către Politehnică din București, tocmai pentru a-i atrage pe studenții
construirea unui stat drept și progresist‖.
kazahi să studieze în România‖.
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Emil Constantinescu a subliniat in interventia sa:
‖Economia Kazahstanului este, acum, modernizată. Au fost
create noi universități în țară, ceea ce generează un semnificativ
progres cultural. A fost construită o nouă capitală, care
impresionează prin arhitectură și urbanism. În industria

construcțiilor, Kazahstanul oferă un exemplu incontestabil din
acest punct de vedere. Sunt bucuros să observ relațiile bilaterale
dintre țările noastre, la care am contribuit și eu în timpul
mandatului de președinte al României. Țările noastre cooperează
la nivel cultural, politic și economic. Există o minoritate
românească în Kazahstan și i-am întâlnit pe români în timpul
vizitei pe care am efectuat-o în Kazahstan. Aceștia beneficiază
de suportul autorităților kazahe, tradițiile românești fiind
celebrate. În special apreciez că limba română este protejată,
putând fi învățată la Universitatea de Stat din Karaganda.
Memoria prizonierilor români din Cel De-al Doilea Război
Mondial este permanent onorată în Kazahstan. Toate acestea
arată prietenia dintre popoarele noastre și vor inspira noi forme
de cooperare. Aniversare fericită, Kazahstan!‖
Anca Dragu, președintele Senatului României a declarat ca:
‖Kazahstanul este un partener-cheie al României‖
Adunarea Poporului, este ‖exemplu de armonie interetnică,
dezvoltare stabilă și durabilă pentru alte țări ale lumii‖. Modelul
Kazahstanului în ceea ce privește relații interetnice și
interconfesionale a fost recunoscut, la nivel mondial, ca un know
-how eficient, atractiv și util pentru multe țări ale lumii. Ulterior,
acest model al relațiilor interetnice și interconfesionale propus de
Elbasy în lume a fost numit, în mod natural, ‖modelul
Nazarbayev‖, fiind prezentat la ONU.
‖În unitate și armonie, am reușit să construim un nou stat –
aceasta este cea mai mare realizare a noastră. Am întărit spiritul
națiunii, punând o bază solidă pentru dezvoltare. (…) Împreună,
construim un stat puternic. Suveranitatea nu este un slogan gol
sau un cuvânt tare. Cel mai important lucru este ca fiecare
cetățean să simtă roadele independenței – o viață pașnică,
armonie socială, prosperitate sporită a oamenilor și încrederea
tinerilor în viitorul lor. Toate inițiativele noastre vizează acest
lucru‖, a mai spus Tokayev.
În anul 2006, președintele kazah Nursultan Nazarbaev a
propus înființarea Consiliului Turcic– ‖Consiliul de cooperare al
statelor vorbitoare de turcă (CCST)‖ – este o organizație
internațională care cuprinde unele dintre țările turcice,
organizație interguvernamentală al cărei scop general este
promovarea cooperării cuprinzătoare între statele turcești.
Organizația a fost fondată pe data de 3 octombrie 2009, în
Nahicevan, iar ideea înființării acestui consiliu cooperativ a fost
propusă, pentru prima data, de președintele kazah Nursultan
Nazarbaev, în 2006. State membre: Azerbaidjan, Kazahstan,
Kârgâzstan, Turcia și Uzbekistan
Din cauza măsurilor de restricție impuse de pandemia de
coronavirus, summitul informal al Consiliului de cooperare al

statelor vorbitoare de limbă turcă (Consiliul Turcic) a avut loc
prin videoconferință – pe data de 31 martie 2021 – tema
principală a discuțiilor fiind „Turkistan – o capitală spirituală a
lumii turcice‖. Ședința a fost prezidată de Kassym-Jomart
Tokayev, președintele Republicii Kazahstan, beneficiind și de
participarea extraordinară a lui Nursultan Nazarbayev, Primul
Președinte al Republicii Kazahstan și a președintelui onorific al
Consiliului Turcic, ES Ilham Aliyev, președintele Republica
Azerbaidjan. La summit au fost prezenți online și Sadyr
Zhaparov, președintele Republicii Kârgâzstan, Recep Tayyip
Erdoğan, președintele Republicii Turcia, Shavkat Mirziyoyev,
Președintele
Republicii
Uzbekistan,
Gurbanguly
Berdimuhamedov, președintele Turkmenistanului, Viktor Orbán ,
prim-ministrul Ungariei, precum și Bagdad Amreyev secretar
general al Consiliului Turcic.
Kazahstanul ocupă un loc special în mișcarea anti-nucleară
globală. Este demn de remarcat și faptul că în Semipalatinsk – în
2006 – a fost semnat un tratat istoric, potrivit căruia întreaga
Asie Centrală a devenit o zonă fără arme nucleare. Astăzi,
Kazahstanul ocupă un loc special în mișcarea anti-nucleară
globală. În 2009, la inițiativa Kazahstanului, Adunarea Generală
a ONU a declarat data de 29 august – ziua închiderii poligonului
de teste nucleare Semipalatinsk – ‖Ziua internațională de acțiune
împotriva testelor nucleare‖.
Kazahstanul se poate confrunta cu o penurie de energie până
în 2050, potrivit lui Tokayev, iar țara trebuie să înceapă să se
gândească la surse alternative de energie fiabile. Energia
nucleară pașnică ar putea fi una dintre ele. Kazahstanul a făcut
progrese semnificative în timp ce încearcă să treacă la o energie
și o economie ecologice. S-a angajat să atingă neutralitatea
carbonului până în 2060 și să aducă cota de energie regenerabilă
în bilanțul energetic total la 15% până în 2050, printre alte
obiective naționale.

Pe data de 25 mai, Kassym-Jomart Tokayev –
președintele Kazahstanului – a semnat mai multe legi care
includ introducerea alegerilor directe pentru primarii
districtelor regionale, scăderea pragului electoral pentru
intrarea în Majilis (camera inferioară a Parlamentului ) de
la 7% la 5% din voturi, dar și opțiunea „împotriva tuturor‖
inserată pe buletinele de vot la toate alegerile. Acesta este
un alt pas extrem de important, la nivel politic, în
Kazahstan, iar introducerea alegerilor directe pentru akimi
(n.red. – primarii districtelor regionale) va facilita
implicarea cetățenilor și va spori, pe de altă parte,
responsabilitatea organismelor administrației locale față de
toate nevoile și problemele cu care populația se confruntă
în fiecare zi. Pentru a fi ales în calitate de akim, un
candidat trebuie să aibă cel puțin 25 de ani în momentul
alegerilor și să îndeplinească toate cerințele necesare
impuse de legea electorală din Kazahstan.
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Kazahstanul este una dintre primele zece țări din
lume care a lansat producția de vaccinuri și a intrat în
primele cinci țări care au stăpânit independent ciclul
complet de producție a vaccinurilor – de la dezvoltare
până la aplicare.
In data de 8 noiembrie 2021, București - ambasadorul
Kazahstanului Nurbakh Rustemov s-a întâlnit cu președintele
Comisiei de politică externă a Camerei Deputaților a
Parlamentului României, Rozalia Biro. În cadrul întâlnirii,
părțile au discutat despre noi direcții pentru dezvoltarea
legăturilor interparlamentare. În special, s-a ajuns la un acord
de organizare a unei întâlniri în formatul unei
videoconferințe între organele legislative din Kazahstan și
România în vederea schimbului de opinii asupra agendei
internaționale actuale („dezvoltare durabilă‖, implementare a
prevederilor Convenției de la Istanbul, etc.). O temă aparte a
întâlnirii a fost intensificarea cooperării bilaterale în
domeniile educației, turismului și culturii prin extinderea
cadrului legal dintre cele două țări.

Președintele Kassym-Jomart Tokayev, s-a întâlnit
la Bruxelles pe 25 noiembrie cu președintele
Consiliului European Charles Michel, premierul
belgian Alexander De Croo și regele Filip al Belgiei,
relatează serviciul de presă Akorda. Aceasta este prima

vizită a lui Tokayev în Europa de la începutul
pandemiei.
Domnul Tokayev a remarcat disponibilitatea
Kazahstanului de a coopera în problemele legate de apă
și mediu. El a subliniat necesitatea înființării unui
Consorțiu Internațional de Apă și Energie care să
echilibreze interesele vitale ale țărilor regionale în
domeniul hidroenergiei, irigațiilor și protecției
mediului și a vorbit despre disponibilitatea țării sale de
a stabili un parteneriat cu European Raw Materials
Alliance și European Battery Alliance, prin asigurarea
accesului fiabil și durabil la materii prime, precum și a
integrării țării în lanțul valoric al bateriilor.

Comisia Europeană intensifică sprijinul acordat
sectorului cultural prin intermediul unui ghid
online privind finanțarea UE
Published on November 29, 2021By Andreea Radu
Comisia Europeană a lansat un nou ghid interactiv care
cartografiază toate oportunitățile de finanțare disponibile la
nivelul UE pentru sectoarele culturale și creative, denumit
„CulturEU‖, un ghișeu unic care reunește 75 de oportunități de
finanțare din 21 de programe diferite, de la Europa Creativă și
Orizont Europa la fondurile structurale și InvestEU.
În doar câteva clicuri, instrumentul interactiv online poate
direcționa orice entitate culturală europeană către cel mai
adecvat sprijin financiar din partea UE pe care îl are la
dispoziție, se arată în comunicatul oficial.
„Libertatea artistică, creativitatea și diversitatea culturală
sunt emblematice pentru modul nostru de viață european.
Europa este un motor cultural care are nevoie de sectoarele sale
creative și culturale pentru a prospera. Alături de Next
Generation EU, lansăm astăzi un nou instrument online pentru a
permite artiștilor, creatorilor și profesioniștilor noștri din
domeniul culturii să navigheze cu ușurință printre schemele de
sprijin disponibile la nivelul UE și să le aleagă cele mai
relevante. Împreună putem realiza o redresare durabilă pentru
sectoarele creative și culturale din întreaga Europă‖, a transmis
vicepreședintele pentru promovarea modului de viață european,
Margaritis Schinas.
Ghidul a fost elaborat pentru a ajuta partenerii care lucrează
în sectoarele culturale și creative, indiferent de tipul și
dimensiunea lor, să navigheze în peisajul finanțării UE, să
înțeleagă ce oportunități le stau la dispoziție și, în cele din urmă,
să acceseze mai ușor finanțarea UE.
Părțile interesate pot filtra în mod automat oportunitățile de
finanțare relevante în funcție de nevoile lor, de sectorul lor și de
tipul de organizație pe care o reprezintă. Ghidul este completat
de exemple și bune practici care pot servi drept sursă de
inspirație. CulturEU va fi actualizat periodic cu cele mai recente
informații privind noile cereri de propuneri și va fi disponibil în
toate limbile UE la începutul anului 2022.
Sectoarele culturale și creative au fost grav afectate de
restricțiile ample instituite în timpul pandemiei de COVID-19.
De la începutul pandemiei, Comisia a luat o serie de măsuri
pentru a aborda consecințele pandemiei asupra sectoarelor
culturale și creative, completând și sprijinind acțiunile statelor
membre: sprijin financiar, cooperare la nivelul UE respectând
totodată competențele naționale, investiții.
Acțiunile întreprinse până în prezent la nivelul UE pentru a
sprijini sectoarele culturale și creative includ:
creșterea sprijinului financiar al UE pentru sectoarele culturale
și creative cu aproape 2,5 miliarde EUR din programul Europa
creativăcrea și aproape 2 miliarde EUR din programul Orizont
Europa, sume dedicate proiectelor culturale, creative și
favorabile incluziunii în perioada 2021-2027;
alocarea de fonduri din Mecanismul de redresare și reziliență.
aprobarea ajutorului național în temeiul Cadrului temporar
pentru măsuri de ajutor de stat pentru o sumă totală de peste 420
de milioane EUR;
publicarea de orientări ale UE privind redeschiderea și
redresarea în condiții de siguranță a sectorului;
lansarea unei platforme dedicate, Creatives Unite, pentru ca
artiștii, artiștii interpreți sau executanți și alți profesioniști din
domeniul cultural și creativ să facă schimb de informații,
inițiative și idei. Această platformă numără în prezent peste 43
000 de utilizatori.
Comisia continuă să coordoneze și să faciliteze schimburile la
nivelul UE pentru a examina provocările cu care se confruntă
sectoarele culturale și creative în momentul de față și
oportunitățile de care dispun acestea.
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeanaintensifica-sprijinul-acordat-sectorului-cultural-prin-intermediul
-unui-ghid-online-privind-finantarea-ue/
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Newsletter of the Working Group Non-Kin-State

1.
2.

3.

The Tatar Democratic Union is an ethnic
organisation that was established in May 2007
and is based in Dobrogea, Romania.
The aim of the Tatar Democratic Union is to
ensure the inclusion and consideration of Tatars,
irrespective of their social status with regard to
decisions of the Muslim community in general
and
in
the
Tatar
community. Moreover, it aims at creating an
ethno-confessional organisation that will facilitate
the inclusion and participation of all groups,
regardless of ethnicity, language, historical
tradition and faith.
The main purpose of establishing the Union is to
shape the young generation of Tatars as faithful,
cultural and informed individuals. In order to
achieve this goal, the Turkish Tatar community is
strengthened in activities in the field of education,
which includes strengthening of cultural
institutions and providing information material,
on a financial level through donations and
financial support, as well as support in social
aspects. The organisation also has its own
magazine which is published every three months.
The activities that serve the objectives of the
Union are both based on ethical and moral
principles, such as tolerance, dignity and honesty,
and at the same time aim to strengthen such
principles.
The Tatar Democratic Union has 5800 members.
As such, 20.300 Tatars and 27.700 Turks belong
to
the
minority.
In September 2021, the Tatar Democratic Union
was admitted as an Ordinary Member
organisation in the Federal Union of European
Nationalities.

News: Annual meeting of the WG Non-KinState took place in Dagebüll/Doogebel in
2021.
News: Video of the annual meeting of the
WG Non-Kin-State 2021 in Dagebüll/
Doogebel.

News: Tatar Democratic Union was
welcomed at the annual meeting of the
WG
Non-Kin-State.
During the meeting, the WG Non-Kin-State
was able to greet a representative and the
president of the new FUEN member
organisation, the Tatar Democratic Union
from Romania. The representatives of this
community without a Kin-State were
connected via Zoom and reported about
their current situation and the work of the
organisation. The Tatar Democratic Union
has 5800 members. In September 2021, the
Tatar Democratic Union was accepted as an
Ordinary Member of the Federal Union of
European Nationalities. You can read more
about the Tatar Democratic Union here.
(link is: https://www.fuen.org/en/members/
Tatar-Democratic-Union/RO)

4.

News: Meeting of FUEN Vice President
Bahne Bahnsen with the President of
SKOKRA and the Chairwoman of the Int.
Chr. Educational- and Social Initiative for
Sinti and Roma.
5.
5. News: Annual Meeting of the WG NonKin-State 2022 in Velingrad, Bulgaria -Save
the date
On behalf of the FUEN Presidium and the entire
FUEN team, I wish you happy holidays and good
health also in the New Year.
Bahne Bahnsen
FUEN Vice President

https://www.fuen.org/en/members/Tatar-DemocraticUnion/RO

www.udt.ro
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ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ САЙЛОВ ЖАРАЁНЛАРИНИ
ЁРИТИШ ВАЗИФАЛАРИ
Ж.А.Намозов – Ўзбекистон Журналистика ва
оммавий
коммуникациялар
университети
тадқиқотчиси
Калит сўзлар: Cайлов, ОАВ, тарғибот,
матбуот маркази, PR.
Key words: election, mass media, press center,
PR.
Ўзбекистон
сайлов қонунчилигида оммавий
ахборот
воситалари
вакилларининг
сайлов
кампаниясини ѐритиб бориш, сайлов тўғри ҳамда
қонуний ўтишига билвосита кўмаклашиш имконияти
ҳуқуқий кафолатланган. Ушбу кафолатлар оммавий
ахборот воситаларининг соҳа қонунчилигида кўзда
тутилган ҳуқуқ ва эркинликлари, мақсад ва
вазифалари, бурч ҳамда масъулияти билан ўзаро
уйғунлик касб этади.
1999 йилда бўлиб ўтган иккинчи чақириқ Олий

Мажлисга, шунингдек, халқ депутатлари вилоят,
туман ва шаҳар Кенгашларига сайловларда
Конституция ҳамда сайловга доир қонунлар,
шунингдек, Ўзбекистон Республикаси қўшилган бир
қанча халқаро ҳужжатлар асосий ҳуқуқий негиз бўлиб
хизмат қилганди.
Юртимизда 2002 йил 27 январь куни икки палатали
парламент тузиш ва Ўзбекистон Республикаси
Президентнинг конституциявий ваколат муддатини
беш йилдан етти йиллик қилиб ўзгартириш
тўғрисидаги икки муҳим масала бўйича ўтказилган
Референдум якунлари бўйича ўтган вақт мобайнида
бир қанча янги қонун ҳужжатлари қабул қилинди,
амалдаги бир қатор қонунларга тегишли равишда
қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди.
Мазкур ўзгаришлар 2009 йил, 2014 йил, 2015 йил,
2016 йил ва 2019 йилларда ўтказилган Президентлик
ва Олий Мажлис ҳамда маҳаллий Кенгашларга
ўтказилган сайлов жараѐнларида ҳам изчил давом
этди. Сайловларнинг шаффоф ѐритилиши бўйича
ҳуқуқий механизм мунтаззам янгиланиб борилди.
Дарҳақиқат, сайлов қонунчилигининг моҳияти
ҳақида гап борар экан, сайлов жараѐнларининг
бориши, кенг аҳоли эътиборига қандай усул ва
воситалар орқали етказилиши ғоят муҳим аҳамият

касб этади.
Бу борадаги илғор халқаро тажриба ва миллий
сайлов
амалиѐтига
таянадиган
бўлсак,
мамлакатимиздаги барча оммавий ахборот воситалари
сайловга тайѐргарликнинг бориши ва сайлов қандай
ўтаѐтганликларини ѐритадилар.
Ўзбекистон Республикасининг Конституциясининг
67-моддасида
“Оммавий
ахборот
воситалари
эркиндир ва қонунга мувофиқ ишлайди. Улар
ахборотни тўғрилиги учун белгиланган тартибда
жавобгардирлар” деб белгиланган.
Оммавий ахборот воситалари сайловнинг очиқ ва
ошкора, тўғри ва холис ҳамда қонуний ўтишига
кўмаклашади, яъни ўзига хос жамоатчилик
назоратини
амалга
оширади.
“Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида”ги
қонуннинг 6-моддасида: “Сайловга тайѐргарлик
кўриш кўриш ва уни ўтказишга доир барча
тадбирларда, шунингдек, сайлов куни овоз бериш
хоналарида ва овозларни санаб чиқишда депутатларни
кўрсатган
сиѐсий
партиялардан,
сайловчилар
ташаббускор гуруҳларидан биттадан кузатувчи,
оммавий ахборот воситалари вакиллари, бошқа
давлатлар, халқаро ташкилотлар ва ҳаракатлардан
кузатувчилар
қатнашиш
ҳуқуқига
эгадирлар.
Уларнинг ваколатлари тегишли ҳужжатлар билан
тасдиқланган бўлиши керак”.
Худди шу қоида “Халқ депутатлари вилоят, туман
ва шаҳар Кенгашларига сайлов тўғрисида”ги
қонуннинг 6-моддасида ҳам белгиланган.
Оммавий ахборот воситаларида сайловолди
ташвиқоти айниқса муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу
жараѐн сайловчиларнинг муайян номзодни ѐқлаб ѐки
қарши овоз беришига туртки бўлиши билан
характерланади. Миллий қонунчилигимизда ана шу
ташвиқот жараѐнини тартибга солувчи ҳуқуқий
негизни яққол намоѐн этадиган асосий принциплар
қуйидагилардан
иборат
(М.Ҳусанова
“Ўзбекистон
Республикасида фуқаролик жамиятини шакллантиришда сайлов тизими ва
сайлов ҳуқуқининг аҳамияти”. Т.: ТДЮИ, 2004 йил, 22-бет.):

биринчидан,
сайлов кампанияси даврида
депутатликка номзодларга сиѐсий партияларга,
мустақил ташаббускор гуруҳларга уларнинг оммавий
ахборот воситаларида чиқишлари учун тенг шарт
шароит ва имкониятлар яратиб бериш;
иккинчидан,
номзодлар, уларнинг ишончли
вакиллари ѐҳуд сайлов комиссиялар аъзолари
ҳисобланувчи журналистларнинг ўз таҳририятларида
сайловларни ѐритиш бўйича ишларни бажаришини
ѐки информацион чиқишларни амалга оширишни
таъқиқлаш;
учинчидан,
Оммавий
ахборот
воситалари
эркинлигининг суиистимол қилинишига ҳамда
ҳақиқатга тўғри келмайдиган , номзодларнинг
шаъани, қадр-қиммати ва ишчанлик обрўсига доғ
туширадиган
маълумотларни
тарқатишга
йўл
қўймаслик;
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туртинчидан, радио ва телевидениеда ташвиқот
шаклларининг кўплиги (оммавий дебатлар, давра
суҳбатлари, матбуот анжуманлари, интервьюлар, турли
чиқишлар сиѐсий реклама ва ҳакозолар) ҳамда улардан
мақбулини танлаб олишда номзодлар, сиѐсий
партияларблоклар ва ташаббускор гуруҳларнинг
мустақиллиги.
Хорижий мамлакатлар қонунчилигида бундан
бошқачароқ принциплар ҳам белгиланган бўлиши
мумкин.
Мисол
учун,
Россия
федерацияси
қонунчилигига кўра, оммавий ахборот воситаларида
пулли ташвиқот учун қўшимча имкониятлар яратиб
бериш принципи амал қилади. Айтиш мумкинки,
бугунги
кунда
россиялик
мутахассисларнинг
аксариятини сайлов кампанияси даврида эфир вақти
билан олди-сотди қилиш масаласи пуллилик ва
холислик ўртасида муайян муаммоларни келтириб
чиқариш мумкинлигини тан олмоқда(Мирзаев Ғ. Сайлов ва

Тўртинчи йўналиш – ташвиқот Оммавий ахборот
воситаларида сайловолди ташвиқоти, айниқса муҳим
аҳамиятга эга бўлиб, бу жараѐн сайловчиларнинг муйян
сиѐсий партия ва унинг сайловолди дастурини, муйян
номзодни ѐқлаб ѐки қарши овоз беришига турки бўлиши
билан характерланади. Бунда журналистлар, оммавий
ахборот воситалари қонун, сайлов қонунчилигининг ҳар
қандай партия, гуруҳ шахсий манфаатларидан
устунлигини эътироф этиши, ана шу ҳуқуқий воситалар
негизида юзага келадиган ҳалол сиѐсий рақобат, сиѐсий
одоб доирасидаги адолатли баҳсларда сайлов
кампанияси субъектларининг ижтимоий масъуллигига
эътиборни қаратиши, уларни ѐлғон шиорлардан
фойдаланишга, аҳоли ўртасида сунъий равишда
ишончсизлик ва қўрқув тарқатишга шарт-шароит яратиб
бермасликлари даркор. У ѐки бу депутатликка
нномзодни
қўллаб
қувватлаш
мақсадида
фойдаланиладиган –ҳозирги замон сайлов технологияси
оммавий ахборот воситалари. // “Моҳият”.2004 йил 23 апрель ).
тилида “маъмурий ресурс” деб аталувчи–сайловчилар
Мамлакатимизда оммавий ахборот воситаларининг ҳоҳиш иродасига тазйиқ ўтказиш учун хизмат
сайловларини ѐритиш жараѐнидаги фаолиятини бир лавозимига суяниш каби салбий ҳолатларни асосли
неча йўналишга ажратиш мумкин (Ғулом Мирзо. далиллар мисолида фош этиши керак.
Сайловлар ва оммавий ахборот воситалари. Т.: ТДЮИ,
2004 йил. 23-бет ).
Биринчи йўналиш маънавий-маърифий йўналиш
бўлиб, бунда сайловларнинг мазмун-моҳияти ва
аҳамияти, тур ва шакллари, мамлакатимизда ўтаѐтган
сайловларнинг ибратли жиҳатлари ҳамда бу борадаги
хорижий тажриба ҳақидаги кенг кўламли ахборот ва
маълумотлар бериб борилади.
Иккинчи йўналиш – тарғибот. Бу йўналишда
Ўзбекистон Республикасининг сайлов тўғрисидаги
қонунчилиги имкон қадар кенг шарҳланади ва талқин
қилинади, сайловчиларнинг ҳуқуқ, мажбуриятлари
тушунтириб
борилади,
шунингдек,
сиѐсий
партияларнинг ва фуқароларнинг сайловда иштирок
этиши билан боғлиқ долзарб масалалар ҳуқуқий-сиѐсий
жиҳатдан ҳар томонлама ѐритилишига эътибор
қаратилади.
Учинчи йўналиш – ахборот тарқатиш фаолиятини
қамрайди. Оммавий ахборот воситалари сайловга
тайѐргарликнинг бориши ва сайлов билан боғлиқ
семинар–тренинглар, крнференциялар ва форумлар,
давра суҳбатлари ва турли хил бошқа тадбирларнинг
қандай ўтаѐтганини изчил ѐритиш асносида, аввало,
Оммавий ахборот воситалари ўзининг юқорида санаб
сайловчиларни сайлов куни, сайлов кампаниясининг ўтилган
йўналишлар
бўйича
фаолияти
билан
бошланганлиги сайлов участкалари ташкил этилиши ва сайловларнинг очиқ, ошкора ва қонуний ўтишига
номзодларнинг рўйхатга олиниши боғлиқ билан кумаклашиши баробарида, бевосита, ўзига хос
жараѐнлар ҳақида мунтазам хабардор этиб боради.
жамоатчилик назоратини ҳам ўрнатадилар.
Сайлов кампаниясини ѐритиш бўйича
матбуот
Адабиётлар
маркази ташкил қилиниши ва унинг фаолияти, сайлов
М.Ҳусанова “Ўзбекистон Республикасида фуқаролик
тўғрисидаги қонунлар тўпламларининг нашрдан жамиятини шакллантиришда сайлов тизими ва сайлов
чиқиши, марказий сайлов комиссиясининг мажлислари ҳуқуқининг аҳамияти”. Т.: ТДЮИ, 2004 йил, 22-бет
ва бошқа тадбирлари, сиѐсий партиялар олий
Ғулом Мирзо. Сайловлар ва оммавий ахборот
органларининг депутатликка номзодлар кўрсатиш воситалари. Т.: ТДЮИ, 2004 йил. 23-бет
бўйича
ўтказаѐтган
мажлислари,
сайлов
Annotation
комиссияларини шакллантириш натижалари ҳақида
This article analyzes the election campaigns in
ахборот
беради,
шунингдек,
депутатликка Uzbekistan and the mechanism of their coverage in the
номзодларнинг
рўйхатлари,
сайлов
округлари media.
рўйхатини уларнинг чегаралари ва сайловчилар сонини
Several theoretical foundations have been explored from
кўрсатган ҳолда эълон қилади.
the experience of elections over the years.
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Producătorii locali, parteneri strategici pentru rețeaua Foișor
Pentru rețeaua de magazine Foișor din județul
Constanța, parteneriatele cu furnizorii locali de produse
proaspete activi în vecinătatea magazinelor sale reprezintă
o prioritate strategică. Acesta este doar unul dintre
exemplele din piață care arată că retailerii susțin producția
locală chiar și fără ca acest lucru să le fie impus de către
autoritățile statului prin legi restrictive – precum cea
aflată în prezent în Parlament, care impune o pondere
minimă de 51% a produselor locale la raioanele de
legume – fructe și carne proaspătă.
Foișor a acordat o importanță deosebită produselor și
furnizorilor locali din Dobrogea și județele învecinate.
Retailerul a dezvoltat astfel o relație mai apropiată cu
furnizorii locali, având beneficii și din reducerea
costurilor de transport. „Trebuie să ne diferențiem față de
rețele internaționale. Noi avem legume mai gustoase decât
cele comercializate de aceștia‖, afirmă Murat Senol.

„Am accelerat extinderea pentru că și competitorii
noștri au devenit mai agresivi. Trebuie să continuăm să
fim în cărți și nu să ne predăm în fața retailerilor
internaționali‖, afirmă Murat Senol. În Cernavodă mai
există un Penny Market și un supermarket Billa, în timp
ce în Medgidia sunt prezente rețelele Lidl, Penny Market,
Profi, dar și Kaufland.
Depozitul se află în Medgidia, într-o clădire care a
aparținut anterior unei foste fabrici de lactate,
achiziționată în această vară cu 500.000 de euro. În
același loc va fi pusă în funcțiune și o mică fabrică de
pâine și panificație, a cărei producție va fi livrată către
magazinele Foișor. Astfel, din suprafața de 2.700 de metri
pătrați a depozitului, 1.100 de metri pătrați vor fi alocați
unității de producție. Abia acum după ce depozitul este
deja funcțional, administratorul Foișor a reluat extinderea
rețelei de magazine.
Mai mult decât expansiunea rețelelor internaționale în
zonă, un impact negativ asupra vânzărilor Foișor l-a avut
extinderea Autostrăzii Soarelui între Cernavodă și
Constanța, porțiune de drum ce poate fi parcursă în 25-30
de minute. Acest lucru a redus traficul de clienți al
magazinelor din Cernavodă în zilele de weekend. „La noi
în oraș posibilitățile de recreere sunt limitate, așa că mulți
pleacă în weekend la mallurile din Constanța‖, afirmă
administratorul rețelei.

Cum ține rețeaua Foișor prețurile sub control

Rețeaua Foișor comercializează brânză telemea
produsă la ferme din localitatea Mircea Vodă, situată între
Cernavodă și Medgidia, și din județul Tulcea. Tot în
Mircea Vodă, Foișor are și propria fermă de vaci, a cărei
producție de lapte proaspăt, smântână și brânză este
comercializată în rețeaua proprie de magazine.
De anul viitor, compania vrea să înceapă și producția
de pâine și produse de panificație și patiserie, destinată tot
propriei rețele de magazine. La rândul lor, legumele
provin, în cea mai mare parte, de la sere din Seimeni și
Topraisar, din județul Constanța, iar o parte din fructe
provin de la un fermier care deține o livadă cu pomi
fructiferi în Mircea Vodă.
Retailerul a mai dezvoltat parteneriate și cu
producătorul de prăjituri proaspete Silvian din Constanța
și cu cel de prăjituri proaspete și ambalate Angelo din
localitatea Greci, județul Tulcea. De asemenea, acesta are
o relație bună cu Sultan, producător de dulciuri specifice
Dobrogei și prăjituri ambalate din Medgidia. În cazul
carcaselor de porc care sunt tranșate în măcelăria
supermarketului Foișor, acestea provin de la un crescător
de animale din Slobozia.

Extindere, dar nu cu orice preț
Rețeaua Foișor numără în prezent cinci magazine, două
în Cernavodă și trei în Medgidia. În Medgidia, unitățile
comerciale au fost inaugurate recent, în toamna lui 2014,
respectiv în primăvara acestui an.

Încă de la prima inaugurare de magazin, compania
Foișor Com utilizează soluțiile de gestiune pentru
comercianți. Retailerul lucrează în prezent la un site ce va
fi conectat la platforma de fidelizare care îi va permite să
lanseze cardurile de fidelizare a clienților în 2022.
Supermarketurile operate de Foișor Com se
aprovizionează în principal de la furnizorii-parteneri, dar
sunt și produse aduse în magazine cu mașinile proprii. De
exemplu, pentru anumite categorii de produse proaspete,
aprovizionarea se face în mod direct de la comercianți din
județul Constanța, iar produsele de menaj, cosmeticele și
conservele sunt aduse de la importatori direcți de lângă
București.
„Ideea este să îi oferi clientului cam tot ce are nevoie.
Trebuie să plece de acasă motivat să își facă
cumpărăturile într-un singur loc. De aceea, noi avem în
magazine și produse electrice, produse de papetărie,
rechizite.‖
Murat Senol a lucrat la mai mulți distribuitori de
băuturi din județul Constanța înainte de a-și lansa propria
sa afacere în comerț. „Toți banii pe care i-am obținut cu
magazinele au fost direcționați în proporție de 100% către
firmă. Lucrăm numai și numai cu ce scoatem din încasări,
iar investițiile le facem cu credite‖, afirmă administratorul
rețelei Foișor.
De altfel, în administrarea afacerilor, acesta este ajutat
și de alți membri ai familiei: Murat Senol se ocupă de
extinderea și dezvoltarea rețelei și afacerilor conexe, în
timp ce soția sa este responsabilă de achiziții și de relația
cu furnizorii, iar fratele său conduce mica fermă de vaci
din localitatea Satu Nou.
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Din inimă către inimă a încheiat 2021 cu un “maraton” al faptelor bune
Uniunea Democrată Tătară împreună cu partenerii
din Germania Avrupa Yetim-Der & Başıbüyük au
distribuit un TIR de produse destinate persoanelor cu
dizabilităţi. Am început campania de într-ajutorare în
data de 3 decembrie deoarece este “Ziua internațională a
persoanelor cu dizabilități”. Aceşti paşi mici de a veni în
sprijinul oamenilor poate nu sunt de-ajuns pentru a
rezolva probleme dar sunt esenţiali pentru a pune

11 decembrie
Am vizitat DGASPC sector 1 București "Centrul
pentru abilitare și reabilitare Sf Mina"
Am împărţit îmbrăcăminte şi încălţăminte în
Constanţa (la Centrul de Plasament Antonio) şi în
Medgidia prin echipa Asociației Turcilor Osman Gazi!
Maratonul faptelor bune nu se opreşte niciodată!
Mulțumim Avrupa Yetim-Der & Başıbüyük din
Germania!
Mulțumim frumos Asociației Turcilor Osman Gazi!
Mulțumim frumos Fundaţiei Star Hope!
Mulțumim frumos Sultan Impex SRL!
Mulțumim frumos Foisor Com SRL!
Mulțumim frumos Nemo Pro Diving!
Mulțumim frumos Domnului Sinan şi Feuzi İsmail!

în mişcare inimile noastre, astfel inimile noastre au
întâlnit inimi şi au adus zâmbete.
3 decembrie
Echipele noastre ajutate de Asociaţia Cultural
Umanitară DUA, Fundaţia Star Hope, Asociația Turcilor
Osman Gazi, Sultan Impex SRL, Foisor Com SRL,
Nemo Pro Diving ş.a. au vizitat DAGSPC Constanţa Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă dar şi
persoane care au transmis cereri către organizaţiile
noastre în limita disponibilităţilor şi a timpului.
4 decembrie
Proiectul nostru "Din inimă către inimă" ce a
împlinit 11 ani a fost extins de către doamna consilier
juridic al UDT, doamna Balint, dincolo de Dobrogea, la
capitala României, București. Împreună cu voluntarii,
cadre didactice și elevi din cadrul Colegiului National
Ion Neculce București au dat o mână de ajutor sufletelor
Mulţumim domnului Marian Butnaru!
Mulţumim doamnei Florentina Tatoiu!
Mulțumim frumos domnului Vural, domnului
Sevdin și domnului Kenan!
Mulţumim celor care au împărțit zâmbete copiilor!
Proiectul nostru continuă să aducă zâmbete!

din cadrul centrelor ce aparțin de DGASPC Sector 1.
5-8 decembrie
Actele caritabile au continuat și zilele următoare
ajungând la Băneasa, Făurei, Lespezi, Văleni, Constanţa,
Năvodari, Mangalia, Techirghiol, Eforie etc.
9 decembrie
UDT împreună cu voluntarii, cadre didactice și elevi
din cadrul Colegiului National Ion Neculce București au
dat o mână de ajutor sufletelor din cadrul centrelor ce
aparțin de DGASPC Sector 1: București
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Mezzosoprana Lavinia Bocu

Fundatia Turan din Ungaria

ANKARA KULUBU DIN TURCIA

TURKSOY

Yerlan Zhandarbay
Serzhan Mussaiyn
Kunduz Karyppaeva

Iliusa Khuzina
Kiram Satiev
Nedealcov
Ilia– Gagauzia

Ansamblu
Gagauzia
Maksud
Iuldasnev

TĂTARI ŞI
UNGURI

NUNTĂ TĂTARĂ

Artizan Elvisa din Crimeea

Adham
Soliev

Chiamiran Chivu
Mesud Baubec
Metin Zeadin
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Aziz Abdukhakimov a anunțat înființarea Asociației Ethnosports în Uzbekistan
Viceprim-Ministru şi Ministrul Sportului în Uzbekistan
O conferință internațională cu tema „Perspectivele
dezvoltării etnosportului în Uzbekistan‖ a avut loc astăzi,
8 octombrie, la Tașkent. Evenimentul, organizat de
Ministerul Turismului și Sportului din Republica
Uzbekistan, a fost deschis de viceprim-ministrul ministrul Turismului și Sportului Aziz Abdukhakimov și
de președintele Confederației Mondiale de Etnosport
Nejmeddin Bilal Erdogan.
„Dezvoltarea și promovarea sportului național în
Uzbekistan este una dintre inițiativele importante propuse
de conducerea țării noastre și una dintre problemele cheie
în domeniul conservării patrimoniului cultural imaterial,
precum și al dezvoltării și promovării culturii fizice și
sport. Conferința internațională a avut loc sub deviza
„Descoperiți Uzbekistanul prin etnosport și valori
naționale!‖ Jocurile populare au fost de multă vreme
importante în formarea statului, unificarea și protecția
comunității. Astăzi, ele ajută o persoană să devină
sănătoasă din punct de vedere fizic, puternică, răbdătoare,

Printre inițiativele președintelui în acest domeniu se
numără 4 noiembrie 2020 „Cu privire la măsurile de
dezvoltare a sportului național Kurash și de a spori în
continuare prestigiul său internațional‖ nr. 4881 și 5
august 2021 „Cu privire la creșterea cailor Karabakh în
regiunea Surkhandarya ." și asupra măsurilor pentru
promovarea și dezvoltarea ulterioară a sportului ecvestru
‖Nr. 5213.
În lumea sportului, milioane de oameni asociază
Japonia cu karate, sumo, judo, China cu wushu și kung fu,
Coreea cu taekwondo, Anglia cu fotbal și box, Canada cu
hochei, Uzbekistan cu lupte, lupte cu centură, Turan. ,
Kokboru , etc vor fi introduse în arena sportivă
internațională.
De exemplu, astăzi, în peste 130 de țări ale lumii,
sportul „kurash‖ este dezvoltat și este îmbucurător să
observăm că includerea sa în programul Jocurilor Asiatice
este unul dintre cele mai importante evenimente din
istoria sportului, nu numai în Uzbekistan, ci în întreaga
lume.
Astăzi, Asociația Internațională Kurash, împreună cu
Comitetul Național Olimpic din Uzbekistan, lucrează
sistematic pentru a dezvolta și a aproba un program anual
de evenimente care să includă luptele în programul
Jocurilor Olimpice.

Anunțată drept „Capitala lumii turcice‖ în 2020, Khiva
găzduiește anual un turneu internațional „Brave Games‖ cu
sprijinul Federației Mondiale a Jocuri Curajoase (WSF) pentru a
perpetua numele lui Pahlavon Mahmud. Turneul este dedicat
memoriei lui Pahlavon Mahmud, marele fiu al poporului uzbec,
un celebru luptător, profesor, filosof și sufi în timpul său în Asia
Centrală, Iran, Azerbaidjan, Afganistan și India.
Astfel de evenimente vor ajuta, fără îndoială, la extinderea
receptivă și matură spiritual. Faptul că istoria unei națiuni cooperării internaționale în dezvoltarea turismului sportiv,

s-a format de-a lungul a mii de ani se reflectă în bogățiile
sale materiale și culturale, etnografie. Prin urmare, aș dori
să profit de această ocazie pentru a informa pe toată lumea
despre deschiderea Asociației Ethnosports din Uzbekistan
‖, a spus Aziz Abdukhakimov.
După aceea, președintele Confederației Mondiale de
Etnosport, Nejmeddin Bilal Erdogan, a vorbit despre
jocurile populare și despre importanța lor. În plus,
oaspetele de rang înalt a spus că vizitează țara noastră
pentru a cincea oară și a fost impresionat de istoria și
valorile acesteia și a lăudat recentele reforme din
Uzbekistan sub conducerea președintelui Shavkat
Mirziyoyev și atenția acordată dezvoltării sportului.
În timpul evenimentului, Oybek Norinbayev a fost
prezentat ca șef al Asociației Ethnosports din Uzbekistan.
Trebuie remarcat faptul că de multe secole poporul
uzbec a fost faimos pentru luptătorii și călăreții legendari,
care au devenit fondatorii sporturilor naționale precum
kurash, luptele cu centură, ulak-kokpari, Turan,
Boykurgan. Datorită reformelor aflate în desfășurare în
țara noastră, avem ocazia de a demonstra lumii
frumuseţea sporturilor noastre naționale, care este pe bună
dreptate moștenirea culturală a Uzbekistanului.

îmbunătățirea imaginii acestuia, promovarea potențialului
turistic și oportunităților Uzbekistanului în lume.
În cadrul evenimentului, a fost semnat un memorandum de
cooperare privind dezvoltarea sporturilor naționale și a jocurilor
populare între Confederația Mondială de Etnosport, președintele
acesteia Nejmeddin Bilol Erdogan și ministrul Turismului și
Sportului Aziz Abdukhakimov. În plus, a fost semnat un
memorandum între Confederația Mondială de Etnosport și
Asociația de Etnosport din Uzbekistan.
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Eveniment cultural organizat de Asociația Culturală “Mehmet Niyazi”
În data de 3 Decembrie 2021 am răspuns invitației
Asociației Culturale Mehmet Niyazi și am participat la
comemorarea trecerii în neființă cu 90 de ani în urmă a celui ce
a fost omul de cultură dedicat comunității din care făcea parte
Articol preluat de la M. Omer
Pe 29 noiembrie, tătarii din România comemorează moartea
poetului care a contribuit poate cel mai mult la definirea
identității lor, Mehmet Niyazi. Născut, potrivit unor informații
recent descoperite în arhive, în anul 1877, în satul Așcilar (azi
Vânători), aflat în apropiere de Mangalia, până la moartea sa, în
1931, acesta și-a dedicat întreaga activitate comunității din care
făcea parte, tătarilor din Dobrogea.
Două caracteristici ale familiei sale au fost definitorii pentru
viitorul său. Părinții săi, Ismail și Azize, erau născuți în
Crimeea, dar au fost nevoiți să emigreze, ca urmare a
presiunilor țariste. Astfel, poetul a crescut cu povești despre
Peninsula Crimeea, patria natală a tătarilor, pe care mai târziu,
în poeziile sale, o va numi „Yeșil Ada‖ (Insula Verde). De
asemenea, deoarece părinții săi știau să scrie și să citească,
poetul a avut ocazia să învețe carte încă de mic.
A urmat clasele primare în satul natal. Nu există date
biografice clare până când în 1898 întreaga familie a emigrat la
Istanbul. Acolo, Mehmet Niyazi a fost înscris la Școala
pedagogică (Dârü‘l-Muallim). Diploma obținută îi va oferi
posiblitatea să predea mai târziu materii precum limba și
literatura turcă, persana, istoria Imperiului Otoman. Aici a intrat
în contact și cu ideile Junilor Turci, mișcare care milita pentru
modernizarea structurilor politice și sociale ale Imperiului
Otoman. Cu un lider important al acestora, Ibrahim Themo, va
avea mai târziu, în România, o legătură strânsă, colaborând la
mai multe proiecte. Opera sa va fi influențată de unii autori
otomani celebri din acea perioadă precum Namık Kemal,
Abdülhak Hâmid Tarhan sau Ahmed Midhat Efendi.
În 1904, după moartea tatălui său, Mehmet Niyazi s-a întors
în Dobrogea. Conștient că musulmanii din Dobrogea, turci și
tătari, erau într-o situație precară nereușind încă să se adapteze
regulilor și culturii noului stat din care făceau parte după 1878,
a decis să se implice în schimbarea acestei stări. A ales două
căi: activitatea la catedră și activitatea publicistică.
În primul rând, s-a angajat ca profesor. În 1906, a început să
predea la Școala Turcă din Constanța, unde a ocupat și postul de
director între anii 1910-1914. În 1916, a fost numit profesor de
limba turcă la Seminarul Musulman din Medgidia, instituție de
învățământ reprezentativă pentru turcii și tătarii din România.
Din cauza războiului, însă, a început să predea aici abia în
septembrie 1919, la aproape un an de la eliberarea provinciei de
sub ocupaţia germană şi bulgară. La această școală a avut ocazia

să contribuie la formarea a generații de lideri, intelectuali,
profesori și imami ai turcilor și tătarilor.
În al doilea rând, a dus o activitate publicistică susținută. În
1909, a publicat ziarul „Dobruca Sedası‖ (Vocea Dobrogei),
apoi revistele „Teşvik‖ (Îndemnul, 1910-1911), „Işık‖ (Lumina,
1914-1915), „Mektep ve Aile‖ (Școala și familia, 1915-1916).
„Işık‖ este și prima publicație care a apărut la o tipografie a
turcilor și tătarilor din România, înființată la Medgidia. În
articolele din paginile acestor publicaţii erau abordate teme
sociale, erau oferite informații despre istoria și geografia
Imperiului Otoman sau României, erau prezentate legi și
regulamente ale administrației locale și centrale. Spre exemplu,
era criticată decizia de a emigra doar din motive ideologice,
erau oferite informații cu privire la cele mai bune metode de
utilizat în agricultură, iar Ibrahim Themo a scris o serie de
articole cu privire la prevenirea și tratarea unor boli.
Totuși, pe lângă eforturile depuse pentru modernizarea vieții
comunității tătare din Dobrogea, Mehmet Niyazi a fost urmărit
pe tot parcursul vieții sale de imaginea patriei natale, cea despre
care îi povesteau părinții săi, Crimeea. În acest cadru,
activitățile lui Mehmet Niyazi se pot împărți în două direcții
majore: încercarea de a se stabili în Crimeea și poeziile pe care
le-a scris inspirat fiind de dorul pentru ceea ce el considera că
este Patria Mamă. Mehmet Niyazi a încercat de mai multe ori să
se stabilească în Crimeea. În 1898 și în 1899, s-a angajat ca
învățător în peninsulă dar a fost expulzat de Ohrana, poliția
secretă țaristă. Când, ca urmare a Revoluției ruse, la sfârșitul lui
1917, în Crimeea s-a format Republica Populară Crimeea, cu un
guvern condus de Numan Celebi Cihan, Mehmet Niyazi a fost
invitat în peninsulă unde, pentru a sprijini noile instituţii
naţionale tătare, a publicat ziarul „Hakses‖ (Vocea dreaptă), iar
o perioadă a fost inspector al învățământului în regiunea
Bahcesaray. După ce trupele bolșevice au ocupat Crimeea, în
1920 a fost nevoit să se întoarcă în Dobrogea.
În ceea ce privește poeziile sale, Mehmet Niyazi a reușit să
readucă în conștiința tătarilor din Dobrogea imaginea Patriei
Mamă, Crimeea. Poeziile lui au fost principala sursă de
inspirație pentru grupul „Emel‖ (ideal), cel care și-a stabilit ca
scop eliberarea Peninsulei Crimeea de sub stăpânire sovietică.
Toate poeziile despre Crimeea au fost publicate în volumul
„Sagış‖ (Dor, 1931) apărut la Bazargic și în volumul „Kırım
Şiirleri‖ (Poezii crimeene, 1935) apărut la Constanța. În timpul
vieții a mai publicat volumul „Ithâfat‖ (Dedicații, 1912) apărut
la Istanbul, compus din poezii dedicate unor persoanlități
românești și otomane. De asemenea, o parte a poeziilor sale au
apărut în antologia „Kök Kitabı‖ (Cartea albastră, 1919) apărută
la Istanbul.
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Muslims discovered Earth is round,
Turkey's science minister says

13 Decembrie:
este sau nu ziua "tuturor" tătarilor?

Turkey's Science, Industry and Technology Minister Fikri
Işık imparts nuggets of knowledge.
Muslim scientists working around 1,200 years ago were
the first to determine that the Earth is a sphere, Turkey's
science, industry and technology minister, becoming the latest
Turkish official to inform the world about apparent scientific
firsts on the part of Islamic world.
Speaking at a reception for business leader in the Central
Anatolian province of Konya late Nov. 28, Minister Fikri Işık
stressed the contributions of the Islamic world to science
throughout history. "Some 700-800 years before Galileo, 71
Muslim scientists led by al-Khwarizmi convened by the order
of the Caliph Al-Ma'mun and revealed that the Earth is a
sphere," he said. Işık added that a copy of the original document
is currently in the Museum of Islamic Science and Technology
in Istanbul.
The museum was founded by Fuat Sezgin, a Turkish
professor emeritus on Arabic-Islamic science who was recently
referred by Turkish President Recep Tayyip Erdoğan, too.
During a speech on Nov. 18, Erdoğan quoted Sezgin's theories
for his controversial claim that the American continent was
"discovered by Muslim sailors" some 300 years before
Christopher Columbus.
The concept of a spherical Earth remained a matter of
philosophical speculation until the 3rd century BC, when
Hellenistic astronomy established the spherical shape of the
earth as a physical given.
Galileo Galilei, on the other hand, was put to trial and
convicted by the Roman Catholic Inquisition in 1616 and 1633
for his support of heliocentrism, a theory which is not directly
related to the notion that the Earth is a sphere. Heliocentrism,
the theory that the Earth was a planet that revolved around the
Sun, contradicted geocentrism, the Aristotelian view that the
earth was the center of the universe, which agreed with a literal
interpretation of the Bible.
Around 830 AD, Caliph Al-Ma'mun commissioned a
group of Muslim astronomers and geographers to measure the
distance from Tadmur (Palmyra) to Raqqah in modern Syria.
They calculated the Earth's circumference, reaching to numbers
very close to the currently modern values.
Today, the war-torn Raqqah is known as the stronghold of
the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) militants.
https://www.hurriyetdailynews.com/muslims-discoveredearth-is-round-turkeys-science-minister-says-74989

Această dată a fost aleasă ca Zi a etniei tătare din
România datorită faptului că pe 13* decembrie 1917,
parlamentul tătarilor crimeeni a proclamat Republica
Populară Crimeea și a aprobat constituția. Bolşevicii au
mimat o negociere și l-au împușcat pe președinte la 23
februarie 1918. Tătarii care s-au stabilit în Dobrogea, în
urmă cu mai bine de 800 de ani (dacă luăm în calcul și
neamurile proto turcice care au locuit aici vom spune în

urmă cu aproximativ 3mii de ani), nu sunt originari din
Crimeea, oricât ar încerca unii să denatureze adevărul.
Tătarii sunt cei care au ajutat la formarea primelor
formațiuni statale românești, ei sunt cei de la care însuși
împăratul
Bizanțului cerea ajutor (oferind generalului Hoardei de Aur, Făuritorului de Hani, nimeni altul
decât renumitul Kara Nogai pe fata sa de soție), ei sunt cei
care decideau cine să fie pe tronul Selgiucizlor, ei sunt cei
care vreme de 200 de ani au stăpânit de la Japonia până în
inima Europei cel mai mare imperiu din toate timpurile.
Cu toate acestea, astfel de inițiative sunt frumoase și
salutăm inițiativa fostului deputat
în Parlamentul
României din 2006.
Chiar dacă nu este ziua tătarilor de pretutindeni
suntem solidari cu frații noștri crimeeni si sărbătorim împreună această zi importantă.
Chiar dacă nu este ziua tătarilor de pretutindeni suntem solidari cu frații noștri crimeeni si sărbătorim împreună această zi importantă.
Allah tamamını erdirsin inşAllah!
P.S.: Conform istoricului Eden C. 4 personalități din
Dobrogea au participat la evenimentele din Crimeea din
1917: poetul național Mehmet Niyazi, eroul de război dr.
Mehmet Nuri (membru al primului parlament), muftiul
Bazargicului, Halil Fehim şi un adolescent Mustegep Hagi
-Fazîl, viitor lider interbelic.
*diferența datei este dată de trecerea de la calendarul
vechi la cel nou... Data reală este 26 decembrie 1917
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“The World Can’t Ignore the Uyghurs’ Genocide Anymore”.
An Interview with Dolkun Isa
Giovanni Panzeri 4 June 2021
From 4 to 7 June London hosts the first set of hearings
of the Uyghur Tribunal, a people tribunal set up to
gather and examine evidence of human rights abuses
and genocide by the Chinese government on the
Uyghur population.

their families, being subjected to indoctrination and to
the erasure of their national and religious identities by
changing their names and forcing them to speak
Chinese.
In recent years thousands of mosques were demolished
and it was made impossible for the Uyghurs to follow
their religious traditions correctly, with the
promulgation of laws forbidding Uyghurs to fast or go
regularly to the mosques.
Even growing a beard can put you at risk of being
classified as a terrorist.
What we know about the situation inside the camps
came to us through the testimonies of camp survivors
and refugees since China effectively closed nearly all
other lines of communication and the people there are
completely isolated.

I myself was able to gain knowledge of my
mother‘s death in 2017 only through the
international media.
This is the situation in Xinjiang: the Chinese
government is trying to cancel Uyghur identity at
every level, by erasing our culture and religion and
destroying our communities and families.

The constitution of the Tribunal, a quasi-judicial
organization composed by independent members of the
civil society whose judgement is not legally binding, is
only the latest development in the multi-decade
struggle involving the Uyghur people and the Chinese
government.
On the eve of its opening, we spoke with Dolkun Isa,
the president of the World Uyghur Congress and the
main promoter of the Tribunal.
Mr. Isa, many in the West are still unfamiliar with
the Uyghur struggle, which only recently gained the
attention of international media circles. Can you
give us a brief description of the present situation of
the Uyghur people in Xinjiang and how it came to
be?
The Chinese government is carrying out a genocide
against the Uyghur people. Discrimination against the
Uyghurs is nothing new, it has a long history, but since
2014 we can say that the government is implementing a
policy of complete ethnic cleansing. We know that
more than 3 million Uyghurs are now closed in
concentration camps. China tried to deny the presence
of the camps but, after the publication of evidence and
international pressure, it was forced to admit to their
existence.
The government started to pretend that they were
simply ‗vocational training centers‘ in which Uyghurs
were trained to achieve a ‗better future‘.
However, there is countless evidence of people with no
need for vocational training (like professors, singers,
pensioners and others) being detained in the camps.
This is the largest detention system since the Second
World War, and along with it we‘ve seen Uyghurs
women subjected to forced sterilization and between
800.000 and 1 million children being separated from

It appears that Chen Quanguo, the secretary of the
Communist Party in Xinjiang, was instrumental in
developing not only the camps but also a system of
strict control on the daily life of Uyghur people in
the region. Can you describe it?
Chen Quanguo transformed the entire region in an open
-air prison, setting up a multitude of checkpoints and
roadblocks, with over 960 police monitoring stations
placed only in the capital, Urumqi.
He sent Communist Party members to live with Uyghur
families to monitor them and enquire in every aspect of
their lives.
Beside this, China uses digital technology to surveil
Uyghur public life in every place and every moment,
through face recognition cameras and phone apps.
This technology is also used in other provinces of
China, like Tibet, and in Hong Kong and is also being
exported for use in some European states, like Serbia.
Other Muslim minorities in China, like the Hui, are
not discriminated to the same levels of the Uyghur
people. So, why the Uyghurs?

The Chinese government persecutes all minorities,
but it focuses mainly on the Tibetans and Uyghurs
because they try to achieve autonomy and selfdetermination. The government doesn‘t aim to
integrate different people, it aims to assimilate
them completely.
The Uyghur people‘s autonomy was theoretically
recognized in 1949 but it was never really
implemented.
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Another

reason is that East Turkistan is an
occupied territory which holds economic and
political importance for the Chinese government.
Indeed, now the region is central to what Xi
Jinping sees as a very important project, the ―Belt
and Road Initiative‖, meant to develop
infrastructure for trade and to expand Chinese
influence along the old Silk Road.
Up until very recently and with very few
exceptions, the Uyghurs had no real
international support, either from States or non
-governmental organizations. How do you
explain this?
This is a consequence of China‘s economic
influence. Projects like the ―Belt and Road
Initiative‖ are used by China to extend its influence
and peacefully gain territories, by conceding credit
to other countries in exchange for land and support.
This is the case of Central Asian countries, whose
governments are very corrupt, but also of some
countries in Africa.
As for the US and Europe, while in the past China,
due to its economic weakness, depended on
Western investment and technology to reach
economic development, now the tables have turned
and China is increasingly influent on Western
economies.
This caused its actions on the international stage to
become bolder while Western states behave
cautiously towards it.
Now the US and some EU governments are
beginning to sanction China and some of its
officials in consequence to the mounting evidence
of forced labour and genocide.
That‘s a very significant step in the right direction,
but it‘s still far too cautious.
It‘s still not enough.
For example, an official like Chen Quanguo, the
Party secretary in Xinjiang and the creator of the
camp system, has still not been sanctioned by the
EU.
Turkey is one of the few Muslim countries
which historically showed at least some support
for the Uyghur struggle, but in recent years it
seemed more reticent to do so. What do you
think about its position on the matter today?
The Turkish opposition and people are pressuring
the government to take a strong position in
recognizing the genocide against the Uyghurs.
The hope is that it could have a domino effect on
other Muslim countries, pushing them in the same
direction.
However, relations between Turkey and China are
particularly worrying to us because there is a big
number of Uyghur refugees in Turkey, whose

bureaucratic status is still uncertain and who are at
risk of being forcibly deported to Xinjiang.
There is a particular concern regarding the ChinaTurkey extradition law, which may be approved in
the near future, because China considers essentially
all Uyghurs as criminals and might request their
extradition.
What should governments, NGOs, groups, and
individuals do to support the Uyghur struggle?
All free people, countries, civil societies and
religious institutions have the moral obligation to

stop the genocide.
It must be clear that this is not a simple human
rights violation, it is genocide.
The US, the EU countries, the UK, and Canada
should jointly sanction Chinese government
officials, their parliaments should keep recognizing
and condemning the genocide and, this is a
suggestion, they should take practical actions, like
boycotts or economic sanctions, to strike China
economy.
At other levels the problem is that a lot of people
believe Chinese propaganda, propagated by
Beijing
trough
diplomacy,
disinformation
campaigns and economic influence.
It‘s also a big problem that China doesn‘t
recognize the international criminal court and is a
permanent member of the United Nations Security
Council, which hamper the action of international
organizations.
It is to address this that an independent Uyghur
Tribunal was formed in London, chaired by the
famous lawyer sir Geoffrey Nice, to gather all
information and evidence about the genocide.
https://www.resetdoc.org/story/uyghurs-genocide-interviewdolkun-isa/?
fbclid=IwAR2r8oGZk2bjzk8bklsE7xPny0DXAKG8U2QJY
BL0gQ6HNyATDewru8moKDs
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Türk’ün tabiatla savaş eğitimi
AVCILIK
Ahmet TÜZÜN ayarhan@gmail.com
Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Başkanı
“Şu dağların avcısı var, avı var” diye başlar bir
Anadolu türküsü.
Önceleri ihtiyaçtan avlanan ve av hayvanlarıyla
karnını doyuran insanoğlu, zaman ilerledikçe avcılığı bir
eğlence ve oyuna dönüştürmüş, daha sonra da spor haline
getirmiştir. Avlanma; Türkler için hem eğlence, hem
spor, hem de çeşitli taktiklerin uygulandığı bir savaş
hazırlığıdır.

Tarihte Türkler’in büyük avları, batı dünyasının
avlarıyla kıyaslanamayacak derecede geniş kapsamlı ve
görkemli olur, âdeta gerçek bir savaşı andırırdı. Türklerin
avlarına kadınları da katılır ve aktif rol alırdı. Türkler
avladıkları hayvanların etleri ile karınlarını doyururken,
derilerinden çizme, kürklerinden giysi ve kalpak,
boynuzlarından yay ve müzik âleti, kemiklerinden de
kayak aracı yaptılar. İhtiyaçlarından fazlasını ise ticarette
kullandılar.
Türkler çocukları ve torunlarının ilk defa
avlanmaları dolayısıyla, “şeylan” yani şölen ya da
“çeşn” denilen büyük ziyafetler düzenlerdi. Hunların
verdiği ziyafetler çok ihtişamlı olurdu. “Siğir” adı
verilen büyük genel avlar, Türklerin sosyal hayatında çok
önemli bir yere sahipti.
Keçi kılından örülmüş mükemmel ağlar, avda çok
kullanılan araçlardan biri idi. Bazı hayvanlar için
çukurlar kazılır ve üzerleri yaprak, çalı-çırpı ile
örtülürdü. Büyük hayvanlar için hazırlanan kafes, kapan
gibi tuzakların içine, avı çekecek türlü yemlikler
konurdu. Eski Türklerde çok güçlü ve cesur olanlar, balta
ya da bıçakla, ayı ve benzeri kuvvetli hayvanlarla yakın

dövüşürlerdi.
Han büyük bir ava gideceği zaman, ferman vererek,
çevredeki konaklarda bulunan ve etraftaki ormanlarda
olan askerlerin hazırlanmalarını emrederdi. Askerlerin
her on neferden bir-ikisi ava hareket eder, gerekli silah ve
araçları hazırlardı. Katılan askerlerin sağ ve sol kanatları
ile merkezi düzenlenir ve komutası büyük emirlere
verilirdi. Hatunlar, cariyeler giyim ve yiyimle yola
düşerdi. Avın bulunduğu yer iki-üç aylık yoldan kuşatılır
ve av yavaş yavaş sürülürdü. Avın kuşatmadan
çıkmamasına ve kaçmamasına özen gösterilirdi. Eğer
âniden bir av aradan kaçarsa, bunun sebebi en ince
noktalarına kadar soruşturulur; bin, yüz ve on kişilik
asker takımlarının komutanları cezalandırılırdı. “Terke”
denilen diziliş düzeninin gereklerine uymayarak birkaç
adım öne çıkan ya da geride kalanlar sert bir şekilde
uyarılırdı. İki-üç ay boyunca av hayvanları belli bir
bölgeye sürülürdü.
Daha sonra Han’ın huzuruna elçiler gönderilerek, av
ve av hayvanlarının durumu bildirilirdi. Halka daralıp
birbirine yaklaşınca, ipleri birbirine bağlayıp, kementler
atılırdı. Av alanında daralan hayvanların çıkardıkları
seslerden, kıyamet kopuyor sanılırdı. Daha önce düşman
olan hayvanlar birbirine sokulur, medet umardı. Daha
sonra halka iyice daralıp hayvanların dönüp-dolaşma
imkanı kalmayınca, önce Han ya da Kağan ile
yakınlarından birkaçı ortaya çıkıp bir saat kadar ok atarak
avlanırdı. Böylece, Göktürk hükümdârı İşbara Kağan’ın
bir günde 17 geyik vurduğu bilinir. Çin elçilerinin

hayret ve hayranlık dolu bakışları arasında, Han
yorulunca, hanzâdelerin de avlanmaları için emir
verirdi. Sıra ile komutanlardan halk bireylerine
kadar herkes, Terke’nin içinde bulunan yüksek bir
yere çıkarak, birkaç gün avlanırdı. Daha sonra
ihtiyarlardan bir kurul Han’ın önüne gelerek, dua
edip, hayvanlardan geri kalanının bağışlanmasını
isterdi. Bunun üzerine, kalan hayvanlara, su ve
otluğa en yakın yerden, yol verilirdi.
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Türkler’in avlarında; farklı arazi biçimlerinde ve
tabiat şartlarında ata hâkimiyet, hareketli hedefe hareket
halinde ok atma, hedefin düzensiz hareketlerini önceden
sezebilme, avı sürme ve yönlendirme ile kişilerin
bireysellikten toplum hareketlerine geçişte, grupların
uyum içinde toplu hareket biçimleri uygulamaları dikkat
çekicidir. Türkler’in av kültürleri bir bütünlük ve
süreklilik arzeder. Osmanlı Devleti’ne av kültürü
Türkistan’dan intikal etmiştir. Osmanlılar da bunu
geliştirerek köklü kurumlarla esaslı bir sisteme
kavuşturmuşlardır. Bu süreklilik o kadar belirgindir ki;
mesela, günümüzde Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılan
atmaca avının, Osmanlı’daki kuş avcılığından bir farkı
yoktur.

Oğuz Han’ın 6 oğlu
Türk avcılığının temellerine tarihi açıdan bakan
araştırmacı yazar Doğan Yıldız şunları söyler: “Babür
Şah’ın kızı Gülbeden’in yazdığı Hümayünnâme adlı
eserde, Türkistan gelenekleri ve Türk yasalarının
Hindistan’a götürüldüğü anlatılır. Gülbeden, ağabeyi
Hümayûn’un ava gidişini şöyle anlatır: “Bir gün Hazret,
av için geçitlere gittiler; Mirza Hindal da, beraber
bulunuyordu. Mirza’nın bulunduğu tarafta av çok iyiydi.
Hazret dahil, Mirza’nın bulunduğu tarafa geldiler. Mirza
çok av vurmuştu. Cengiz Han’ın töresi üzre, Mirza,
avladığı bütün avını, Hazret’e peşkeş çekti.”
Türkler, avcılık niteliği olan tüm hayvanları sevmiş
ve onların adlarını çocuklarına vermişlerdir. Türkler’in
efsanevî atası Oğuz Han’ın 6 oğlunun, avcı kuşlardan
seçilmiş birer ongunu vardı. Bu çocukların adları
şöyleydi: Gülhan’ınki Şahin, Ayhan’ınki Kartal,
Yıldızhan’ınki
Tavşancıl,
Gökhan’ınki
Sungur,
Denizhan’ınki Çakır, Dağhan’ınki Uçkuş. Bu 6 oğlunun
dörder oğlundan olan 24 Oğuz Beyi, bu kuşlardan birini
kendisine sembol olarak seçmişti. Her boy, kendi kuşunu
kutsal sayar, ona ok atmaz, onu avlamaz ve etini
yemezdi. Türk boylarından bazıları, kutsal saydıkları
hayvanların resimlerine paralarının üzerinde yer vermiş,
taşları işleyerek âbidelerini süslemişlerdi. Tarih boyu
türlü adlarla oluşan tüm Türk devletlerinin hükümdar
saraylarında, avcı kuşları besleyen ve eğiten bölümler yer

alırdı.
Kırgızlar ve Kalmuklar “alıcı” denilen avcı kuşlarla
avlanmayı benimsemişlerdi. Kırgızlar kartal, Kalmuklar
atmaca kullanırdı. Karahanlılar’ın hayatını yansıtan
Kutadgu Bilig’de ise, avda doğan ve şahin kullanıldığı
anlatılır.
Moğol Hanı Cengiz Han, avcılığı devlet düzeyinde
sayallaştırmış ve ona, “Savaş Okulu” niteliği
kazandırmıştır.
Avcılığın çok düzenli bir teşkilat durumuna gelmesi,
Selçuklular’da görülür. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı
Melikşah’ın, vurduğu her av hayvanı karşılığı, fakir halka
bir altın sadaka verdiği, kayıtlara geçmiştir. Melikşah,
“Nefsim için avladığım hayvanları sayın. Haddini
bilelim, ona göre sadaka verelim. Etini yemediğim
hayvanın, kanını ve canını boşuna yok etmekten dehşet
duyar ve Allah’tan korkarım” derdi. Ebu Tahir Hatuni,
Şikârnamesi’nde, Melikşah’ın bir keresinde 70 ahuyu
okla vurduğunu yazar. Melikşah’ın oğlu Mahmut Sultan
da ava çok düşkündü. Ava çıkışlarında beraberinde
bulundurduğu 400 kadar av köpeği, sırma ve inci işlemeli
tasma ile örtü taşırdı. Bir diğer ava düşkün Han, Selçuklu
sultanlarından Tuğrul Bey’di.
Selçuklular da, Oğuz Töresi gereğince, kutsal
saydıkları ve “Ongun” adını verdikleri kuşların etini
yemez ve onları avlamazlardı. Mesela, Konya
Selçukluları’nın Ongun’u, “Kartal”dı.
Yine Oğuz
töresinde, Selçuklularda da iki türlü av düzenleniyordu.
Bunlardan biri sultanın katıldığı “özel avlar”, öteki ise
emir ve komutanların katılımı ile yılda iki defa
düzenlenen “genel avlar” idi. Bu avlar için avcılar günler
öncesinden av yapılacak yere gönderilir ve av
hayvanlarını av alanlarına doğru sürerler ve av harekâtı
başlardı.”
Av, Hun kağanlığı döneminde bir sisteme bağlanmış
ve böylece bir devlet faaliyeti seviyesine yükselmiştir.
M.Ö. 62 yılında Hun kağanlığı 100 bin askerle ve 750
kilometrelik bir çevreyi içine alan sürek avları
düzenlemiştir. Göktürkler’deki sürek avları ve avla savaş
arasındaki bağlandı Yenisey yazıtlarında geçmektedir.

Bozkır devletlerinde av, savaş taktiğinin
geliştirildiği bir gelenek hâline gelmiştir. Bu avlarda
ordu, tıpkı savaş düzeninde olduğu gibi; çeşitli
kısımlara ayrılarak manevralar yapardı. Avcılık
Selçuklular’da düzenli bir sosyal müessese
hüviyetine kavuşmuştur. . Osmanlı padişahlarından
Sultan 3. Murat’ın 1586 yılında çıkardığı ferman ilk
av fermanı olarak tarihe geçmiştir.
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The Traditional Wrestling Federation of North Macedonia
was present at the Sabantoi International Festival
11.09.2021
1. The Federation of Traditional Wrestling of North motivating impression for the upcoming sport

Macedonia on 11-13/09/2021 participated in the
sports and cultural event in Constanta, Romania This
magnificent event was attended by two
representatives and a representative or delegate, the
Secretary General from North Macedonia, Mr.
Hamid Bakija

events.
5. Our contestants this time were not lucky but give
hope that in the future they will surprise us with
better results. TIN OF FEDERATION
6. This sports and cultural event in Constanta,
Romania is a good experience and motivating us to
dedicate ourselves even more in the field of sports in
the future.
2..Constance of Romani was the host of the World
Cup of traditional KURESH sports, which was Thank you
attended by 36 countries of the world in this sporting
event in KURESH.
3. From the initiatives of the Koresh Federation of
Romania, with the initiative of the President Mr.
Naim Belgin on September 10, 2021 was held the
First World Congress and it was a privilege for us as
a rep- resentative of traditional sports from North
Macedonia to be part of this historic congress, that
took place in Romania and a voice as president of
the sport of Kuresh was elected Mr. Komil Jusupov
from Uzbekistan.
4. The sponsorship of this event headed by President
Naim Belgin, the organization was at the level or
with world performance with a very positive and Yours sincerely,

Prof: Hamid Bakija, General Secretary

Traditional Wrestling Federation of North Macedonia
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ҚАЗАҚ КҮРЕСІНЕН ӘЛЕМ КУБОГЫ
Cupa Mondială de Qazaq Kuresi
12.09.2021
Кеше (12.09.2021)
Румынияның Констанца
қаласында халықаралық этникалық мәдениет фестивалі
аясында қазақ күресінен Әлем Кубогы ӛтті . Бәсекелі
жарысқа әлемнің 21 елінен келген 128 балуан қатысты .
Жарыстың ұйымдастырушылары – ҚР " Qazaq kuresi "
Aссоциациясы , Румыния " Qazaq kuresi " Ассоциациясы
және Румыниядағы Қазақстанның елшілігі . Қос ел
бірігіп ӛткізген бұл сайыс Коронавирус пандемиясы
басталғалы бері қолға алынған алғашқы ірі
халықаралық дода . Қазақ күресін дамытып жатқан
федерациялар жиналып , Әлем чемпионатының
алдындағы дайындық жарысын жоғары деңгейде
ұйымдастырды . Бұған халықаралық мамандардың тӛл

ӛнерімізге берген жоғары бағалары дәлел . Қара теңіздің
жағалауындағы бұл жарысты ӛткізу арқылы біз ұлттық
күресімізді халықаралық аренада танытып , қазақ
күресін кешенді жарыстар бағдарламасына кіргізу
шарттарын орындаймыз . 4 континенттен (Еуропа,
Америка, Африка және отанымыз, Азия) және 36 елден
бақылаушылар қатысты
Әлем кубогы барысында ұлттық дәстүрімізді
насихаттап қана қоймай , ат жарыс , садақ ату ,
семсерлесу , найзамен айқасу сынды кӛшпенділер
ойындары ӛтті , және де ӛзге күрес түрлерінен
фестивальдар ұйымдастырылды . Сондай - ақ ,
ЮНЕСКО - ның адамзаттың бүкіләлемдік мәдени
мұраларының репрезентативтік тізіміне енгізілген
тоғызқұмалақ
және
мангала
ойындарының
таныстырылымы ұйымдастырылды . Қазақ күресінен
Әлем Кубогында топ жарған спортшылар медальдармен
және ақшалай сыйақымен марапатталды . " Qazaq kuresi
" Ассоциациясының ұжымы барлық жеңімпаздар мен
жүлдегерлерді құттықтайды !
.

Ieri (12.09.2021) a avut loc la Constanța,
România, Cupa Mondială de kazakh kuresi, în cadrul
Festivalului Internațional de Cultură Etnică Sabantoi.
La competiție au participat 128 de luptători din 21 de
țări ale lumii. Organizatorii competiției sunt Asociația de
„Qazaq Kuresi‖ unica organizaţie din lume care reprezintă
acest sport, Asociația „Qazaq Kuresi‖ a României prin
Uniunea Democrată Tătară și Ambasada Kazahstanului în
România. Aceasta este prima competiție internațională
majoră de la începutul pandemiei de coronavirus. Federațiile
din toate colţurile lumii care promovează kazah kuresi s-au
reunit și au organizat la cel mai înalt nivel de pregătire Cupa
Mondială. Acest lucru este dovedit de marea apreciere a
sportului nostru din partea experților internaționali.
Desfășurând această competiție pe litoralul Mării Negre, am
făcut cunoscut sportul nostru național pe arena
internațională și vom îndeplini condițiile pentru includerea
luptei kazahe în programul competițiilor complexe. Au fost

prezenţi observatori de pe 4 continente (Europa,
America, Africa şi patria mamă Asia) şi 36 de ţări.
În timpul Cupei Mondiale s-au organizat nu numai
promovarea tradițiilor noastre naționale, ci și jocuri
nomade precum cursele de cai, tir cu arcul, scrimă,
suliță și festivaluri de alte tipuri de lupte. A fost, de
asemenea, o prezentare a jocurilor togyzkumalak și
mangala, ce sunt incluse în Lista reprezentativă
UNESCO a Patrimoniului Cultural Intangibil al
Umanității. Sportivii care au concurat la Cupa
Mondială din kazakh kuresi au primit medalii, diplome
și premii în bani. Personalul Asociației „Qazaq Kuresi‖
îi felicită pe toți câștigătorii și premianții!
Rezultatele:
-55 kg:
1) Bekzhan Tolepov KAZ
2) Copusciu Victor MDA
3)Daulet Nietbay KAZ
3) Alexsandru Valentin ROM
-60 kg
1) Ashim Sagyndyk KAZ
2) Denha Ali UKR
3) Ceavdari Alexsandr MDA
3) Simon Bendeguz HUN
-66 kg
1) Nur Amanshukirov KAZ
2) Khalilov Azim UKR
3) Armat Yeskaziyev KAZ
3) Kiss Benjamin HUN
-74 kg
1) Mailashev Nauryzbek KAZ
2) Ionita Mario ROM
3) Yelibay Bizhan KAZ
3) Abdiyev Osman UKR
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-82 kg
1) Aidarbek Toktarbek KAZ
2) Tanase George ROM
3) Pasciulli Alessio ITA
3) Tamba Cosmin ROM
-90 kg
1) Zhanatayev Yerassyl KAZ
2) Derman Sydyk UKR
3) Hristov Ilia BLG
3) Aibol Aitbek KAZ
-100 kg
1) Mukhit Tursynov KAZ
2) Lozovanu Gheorge ROM
3) Dolassem Dieudonne CMR
3) Salimgereyev Nurym KAZ
+100 kg
1) Zharylgapov Nurdaulet KAZ
2) Maksat Issagabylov KAZ
3) Aibat Seiten KAZ
3) Natea Ilie-Daniel ROM
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How Islamic scholarship birthed modern astronomy
“There were so many contributions over a millennium that it’s impossible to pick just a few.”
By Shannon Stirone | Published: Tuesday, February 14, 2017
Astronomy may be the oldest natural science in the
world. Before humans ever took to systematically studying
the skies, we were craning our necks upwards, observing
the curious movements of some bright points of light, and
the stillness of others. Civilizations around the world have
incorporated astronomical observations into everything
from their architecture to their storytelling and while the
pinnacle of the science is most commonly thought to have
been during the Renaissance, it actually began a thousand
years earlier and 5,000 miles to the East.
Around the 6th century AD, Europe entered what‘s
known as the Dark Ages. This period of time from around
500 AD until to the 13th century witnessed the suppression
of intellectual thought and scholarship around the
continent because it was seen as a conflict to the religious
views of the church. During this time the written word
became scarce, and research and observations went
dormant.
While Europe was in an intellectual coma, the Islamic
empire which stretched from Moorish Spain, to Egypt and
even China, was entering their ―Golden Age‖. Astronomy
was of particular interest to Islamic scholars in Iran and
Iraq and until this time around 800 AD, the only
astronomical textbook was Ptolemy‘s Almagest, written
around 100 AD in Greece. This venerable text is still used
as the main reference for ancient astronomy in academia to
this day. Muslim scholars waited 700 years for this
fundamental Greek text to be translated into Arabic, and
once it was, they got to work understanding its contents.
Astronomers like Ibn Yunus from Egypt found faults
in Ptolemy‘s calculations about the movements of the
planets and their eccentricities. Ptolemy was trying to find

Later, astronomer Ibn Yunus found that Ptolemy was
quite wrong and that in fact it was 1 degree every 70 years.
However, they didn‘t know that it was the Earth‘s wobble
causing this change because in the 10th century it was still
believed that Earth was at the center of the universe. This
discovery by Ibn Yunus and others like Ibn al-Shatir
changed the landscape of astronomy forever. The
heliocentric model eventually proposed by Copernicus in
the 16th century was built on this body of work.
WikiMedia Commonsmath required for astronomy
was also advanced in large part by Islamic scholars. They
developed spherical trigonometry and algebra, two forms
of math fundamental to precise calculations of the stars.
Jamil Ragep, professor of Islamic studies at McGill
University told Astronomy, ―there were so many
contributions over a millennium that it‘s impossible to
pick just a few.‖
In the 8th century under Caliph al-Mamun al-Rashid,
the first observatory was built in Baghdad and subsequent
observatories were built around Iraq and Iran. Since this
was before the telescope had been developed, the
astronomers of the time invented observational sextants.
These tools, some as large as 40 meters, were critical to
the study of the angle of the sun, movement of the stars,
and the understanding of the orbiting planets.
Around this same time in 964, after more and more
observations took place, one of Iran‘s most famous
astronomers Abd al-Rahman al-Sufi published The Book
of Fixed Stars, one of the most comprehensive texts on
constellations in the sky. Abd al-Rahman al-Sufi was also
the first astronomer to observe the Andromeda galaxy and
the Large Magellanic Cloud. These observations would
have been made purely with the naked eye since the
telescope hadn‘t yet been created. Of course he didn‘t
know it was a galaxy at the time, he marked it down as a
―cloud‖ in his notes. This work would later prove to be
useful to famed Danish astronomer Tycho Brahe.
Nasir_alDin_Tusi

an explanation for how these bodies orbited in the sky,
including how the Earth moved within these parameters.
Ptolemy calculated that the wobble of the Earth, or
precession as we now know it, varied 1 degree every 100
years.
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Later in the 13th century, scientist and philosopher
Nasir al-Din al-Tusi created the famous Tusi Couple. Asad
Ahmed, professor of Islamic studies and the history of
science at UC Berkeley explains, ― The purpose of this
couple was to explain the apparent linear
motion of certain heavenly bodies on the basis
of circular motion.‖ But as we know now, the
motions in the heavens are continuous and not
stationary. Ptolemy had trouble explaining this
phenomena so the Tusi couple was able to
demonstrate linear motion out of the opposing
directions by placing a smaller circle within a
larger one. The Tusi Couple would later
become critical to Copernicus‘ understanding of
these motions during his work in the
Renaissance.
One of Islam‘s most famous astronomers
and scientific thinkers, Ibn al-Haytham, is
known as ―the father of optics‖ because he was
the first person to crack the code about how we perceive
light. He figured out that light traveled in a straight line
into our eyes but not out. For hundreds of years it was
thought by people like Ptolemy that our eyes actually
emitted light, like an interior flashlight. His work

developed the camera obscura and eventually aided in the
development of the telescope.
Perhaps the most significant contribution Ibn alHaytham gave to the world was a methodical way of
conducting experiments repeatedly in order to test a
theory, this became known as the scientific method, the
foundation for science as we know it. He noted in his
research that, ―The duty of the man who investigates the
writings of scientists, if learning the truth is his goal, is to
make himself an enemy of all that he reads, and ... attack it
from every side. He should also suspect himself as he
performs his critical examination of it, so that he may
avoid falling into either prejudice or leniency.‖
Throughout this time, from the beginning of the
Golden Age until the early Renaissance, many universities
and madrasas, or schools were being constructed around

the Islamic empire. In 859 AD the first university was built
in Fez, Morocco. It was conceived of and started by Fatima
al-Fihri, the daughter of a wealthy merchant. Scholars from
all over the world including Christian and Jewish scientists

traveled there to study astronomy, math and philosophy.
Many schools and mosques around this time were
overseen and managed by Muslim women who themselves
had been educated in subjects ranging from literature to
algebra, a form of math also perfected by Islam. One of the
most well known astronomical tools called an
Astrolabe was created by the Greek thinker
Hipparcus but was perfected by islamic
scientists, particularly women. Mariam alAstrulabi was a Syrian female astrolab maker
from the 10th century. She‘s best known for
perfecting the art of making these instruments
which calculated the altitude of celestial bodies
in the sky. In her honor, astronomer Henry E.
Holt named a main belt asteroid after her in
1990.
These are just a sampling of some of the work
done by Muslim astronomers, philosophers and
scientists over thousands of years, and the study
of astronomy in Islamic countries is by no
means over. Just last year scientists in Qatar at
the Qatar Exoplanet Survey announced their
discovery of three new exoplanets orbiting
around other stars.
The light from stars contain a history
themselves; it‘s taken tens of thousands of years in some
cases for their story to travel through space and reach our
eyes and mirrors of our telescopes. A millenia later, around
200 stars bear the Arabic names of astronomers who made
significant contributions to the field. On the surface of the
moon there are twenty four craters named after the Muslim
astronomers who‘ve paved the way for the modern science
and astronomy.
Studying the cosmos is something more ingrained in
the international culture than meets the eye. If you‘ve ever
stared at the belt of Orion or Alcor and Mizar, the binary
stars in the Big Dipper, then you‘ve gotten a small glimpse
into the legacy created by Muslim scientists around the
world.
https://astronomy.com/news/2017/02/muslimcontributions-to-astronomy
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Kureş: Vrem să facem sport în cadru legal!
UNIUNEA
DEMOCRATĂ
TĂTARĂ
a
contribuit la promovarea, conservarea si practicarea
sportului Kures in Romania de la înfiinţare din 2008
iar din 2014 a participat la evenimente
internaţionale.
Multe sporturi si jocuri traditionale sunt acum
codificate ca sporturi competitive, care păstrează si
exprimă valorile si identitatea culturală a popoarelor
lor; difuzarea lor în întreaga lume este sustinută de
Federatiile Internationale si Ministerul Sportului din
tările lor. Prin urmare, consideram ca si Romania nu
este mai prejos decat tarile noastre colaboratoare, iar
etnia tatara poate aduce un plus de valoare sportului

romanesc in asamblul lui prin initiativa si realizarea
proiectului nostru: recunoasterea ramurii de sport
Kures si infiintarea Federatiei Romane de Kures
(Kurash).
In data de 04.03.2021 am avut onoarea ca in
intalnirea oficiala cu domnul Eduard Novak,
Ministrul Tineretului si Sportului sa prezentam
istoria si statutul olimpic al kuresului, ocazie in care
am primit cu mari emotii aprecierea si sprijinul
domniei sale, in primul rand ca sportiv de
performanta si iubitor al sportului, precum si ca
ministru care promoveaza dezvoltarea sportului la
nivel competitiv.
In urma raspunsului institutiei domniei sale ca nu
este recunoscuta in acest moment ramura de sport
Kures si ca nu putem infiinta o federatie in acest
sens cu folosirea denumirii ”romana”, am inceput
procedura de recunoastere a ramurii de sport kures
prin depunerea cererii si dosarului aferent conform
procedurii in data de 10.03.2021 cu nr. de
inregistrare 2951.
Printr-o eroare tehnica din partea institutiei
domniei sale am primit un raspuns ca nu putea fi
luata in considerare cererea, avand in vedere ca am
primit anterior raspuns din partea MTS ca nu putem
infiinta Federatia Romana de Kures, raspuns care era

lipsit de obiectul cererii noastre privind
recunoasterea ramurii de sport Kures care se supune
prevederilor unei proceduri
de sine statatoare conform
ordinului
nr.812/18.11.2014 publicat
pe siteul MTS. Prin urmare
am revenit cu solicitare de
reanalizare a cererii noastre
conform procedurii legale
de recunoastere a ramurii
de sport in data de
11.05.2021,
cerere
inregistrata cu nr.5710. Au
urmat propunerile noastre
privind vizionarile care, din pacate, nu au intalnit
colaborarea si indeplinirea procedurii din partea
Comisiei de analiza si verificare a cererilor de
recunoastere oficiala a unei
ramuri de sport in Romania
conform anexei 1 de la
ordinul nr.812/18.11.2014.
Mentionam ca sportul
Kures este un sport de sine
statator,
avand
un
regulament distinct propriu
recunoscut ca sport olimpic
de catre Cosiliul Olimpic al
Asiei (OCASIA), organism
ce este recunoscut la randul
sau de catre Comitetul
Olimpic International (CIO). Fiind un sport specific
popoarelor turcice el a fost practicat si promovat in
Romania de catre comunitatea turcica-tatara, care a
reusit prin UDT sa reprezinte Romania la competitii
internationale in intreaga lume: Kuresul la ilic
(cunoscut ca Aba Gűreş in Turcia) , Kurash
(R.Uzbekistan),
Kures
( Kusak Kures- R. Crimea/
Ucraina),
Qazaq
Kuresi (R. Kazakhistan),
Koresh (R.Tartastan-Rusia)
si World Nomades Games
(Kirgizistan) obtinand un
palmares valoros pentru
sportivii romani si sportul
din Romania (2 medalii de
bronz
la
Campionate
Mondiale; 4 medalii de
argint si 6 de bronz la Cupe
Mondiale; 2 medalii de aur, 5 de argint si 7 de bronz
la Campionate Europene; 15 medalii de aur, 25 de
argint si 36 de bronz la Turnee Internationale).
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Uniunea Democrata Tatara a publicat 8 carti Sportul de astăzi este universal recunoscut ca o
despre kures care ofera publicului informatii si detalii
tehnice cuprinzatoare si a sustinut pregatirea tehnica a
arbitrilor si antrenorilor prin participarea la cursuri si
intership organizate de institutiile internationale
recunoascute pe plan mondial in lumea sportului kures.
UDT organizează concursuri naţionale de la înfiinţare din 2008 şi turnee internaţionale din 2017. De
asemenea, in 10-13 septembrie 2021, UDT a organizat prima Cupă Mondială de Kures in Romania cu
participarea a 36 de tari de anvergura mondiala prin
“Grand Prix of Kurash” in onoarea Presedintelui Uzbekistan, “Belt Wrestling Koresh World Cup 2021” si
“Qazaq Kuresi World Cup 2021”, precum si primul
congres mondial care a reunit mai multe stiluri de Kures- “First World Bellash Congress” la initiativa domnului Presedinte NAIM BELGIN. Cu aceasta ocazie s
valoare socială si educatională ale cărei merite variază de la facilitarea comunicării între tări de diferite
origini, promovarea integrării si incluziunii între
popoare, capacitatea de a dezvolta si de a consolida
caracterul persoanelor care practică activitate fizică,
de a produce energii pozitive si creative, de a avea
grijă de bunăstarea lor psiho-fizică, de a creste
economiile tărilor prin crearea de oportunităti de
muncă si o noua piata antreprenoriala.
Sportul a reprezentat întotdeauna un fenomen de
mare importanţă, care reuseste să îmbrăţişeze atat dimensiunea sportivă cat si cea socio-culturală: astfel,
face posibilă promovarea de valori precum fair-play,
solidaritate, unitate, spirit de echipă, acceptarea
diferentelor, egalitate si sportivitate, promovarea dialogului si colaborarii transnationale etc.
-a constituit si aprobat Carta si Regulile pentru BelPe aceasta cale solicitam indeplinirea procedurii
lash World Association(BWA), iar Romania a fost privind recunoasterea ramurii de sport kures si luarea
votata in unanimitate membru in Comitetul Executiv in considerare a cererii noastre asa cum a fost formuBWA, un moment istoric si deosebit pentru viitorul lata.
sportului Kures in Romania cu posibilitatea infiintarii
unei federatii internationale sportive care sa aiba sediul in tara noastra.
UDT, prin reprezentarea domnului presedinte
NAIM BELGIN, in acest moment, este unica acreditata si recomandata de organizatiile internationale de
kures pentru practicarea si infiintarea Federatiei Romane de Kures.
Sportul a reprezentat întotdeauna si reprezintă si
astăzi un mijloc fundamental de comunicare, integrare, incluziune socială. Din cele mai vechi timpuri a
favorizat schimbul intercultural între tări de diferite
traditii, cultură, limbă, religii, care în activitatea sportivă si jocurile sportive au găsit un teren comun de
întelegere, de schimb de interese în cazul în care acceptarea regulilor comune depăseste diferentele.
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Kazahstanul a înființat „Asociația de Qazaq Kuresi”
Kazakhstan sets up Qazaq Kuresi Association

NUR-SULTAN.
KAZINFORM:
Congresul
Asociației Qazaq Kuresi a avut loc astăzi
(29.02.2020) la Universitatea Nazarbayev.
Asociația de Qazaq Kuresi a fost fondată la
congresul comun al Federației Internaționale,
Federației Mondiale și Federației Republicane de
Qazaq Kuresi. Karim Massimov a fost numit
președinte al Asociației Qazaq Kuresi, raportează
serviciul de presă al fondului de dezvoltare qazaq
kuresi Kazahstan Barysy. "Scopul nostru este să
includem sportul național kazah în programul
Jocurilor Olimpice", a declarat Massimov
congresului. Asociația Qazaq Kuresi a semnat
memorandumul de cooperare cu Ministerul Kazah al
Culturii și Sportului, Ministerul Afacerilor Externe și
Comitetul Național Olimpic pentru a promova lupta
națională kazahă pe arena mondială.
Asociația Qazaq Kuresi este singura care
reprezintă acest sport în lume. În România a fost
desemnat domnul Naim Belgin ca reprezentant
pentru a înfiinţa Federaţia Naţională.

NUR-SULTAN. KAZINFORM The Congress of the
Qazaq Kuresi Association took place today at
Nazarbayev University.
The Qazaq Kuresi Association was founded at the
joint congress of the International Federation, World
Federation and Republican Federation of Qazaq Kuresi.
Karim Massimov was appointed the president of the
Qazaq Kuresi Association, the press service of the qazaq
kuresi development fund Kazakhstan Barysy reports.
«Our goal is to include the Kazakh national wrestling in
the Olympic Games program,» Massimov told the
congress. The Qazaq Kuresi Association signed the
memorandum of cooperation with the Kazakh Culture
and Sports Ministry, Foreign Ministry and National
Olympic Committee to promote the Kazakh national
wrestling in the world arena.
The Qazaq Kuresi Association is the only one that
represents this sport in the world. In Romania, Mr. Naim
Belgin was appointed as the representative to establish
the National Federation.
https://www.inform.kz/en/kazakhstan-sets-up-qazaqkuresi-association_a3620129
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*Hakan Karabagli*Marian Dimitriu* Nicu Chiru* Ghiunal Menzat * Cutlacai Adil-Edis * Abdullah Işɪkyildiz * Şenol Murat *
Memur Derviş * Menabit Ozghiun* Bari Nerdin*Dr. Metin ÖZASLAN*

Parteneri

Asociaţia Culturală
“Mehmet Niyazi”

În perioada 16-19 septembrie 2022, Uniunea Democrată Tătară organizează
festivalul internaţional de jocuri tradiţionale ediţia a 6 a

Mangalia 2019

