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Explicaţie denumire 

Kara nu înseamnă negru, așa cum greşit a fost 

interpretat ci puternic sau mare, astfel Kara Denghiz 

nu era Marea Neagră ci Marea cea Mare sau Marea 

neamului Kara. În evul mediu se poate observa că 

hărţile statelor italiene denumesc acea mare „Mare 

Maggiore‖ 

traducând 

sensul 

adevărat al 

termenului 

KARA. 

Foarte 

multe 

localităţi 

din 

Dobrogea 

au termenul 

kara în 

denumirea 

lor: Kara-su 

(Medgidia 

de azi), 

Kara-Omer (Negru Voda), Kara-Murat (Mihail 

Kogalniceanu), Kara-Orman (Pădurea Kara), Endek 

Kara Koy (Valea Dacilor) etc.  

Ulȋs cu ȋnţelesul de vatră, patrie, naţie, ţară, 

pământ, teritoriu, comunitate etc. De foarte multe ori 

oameni de etnii diferite dar care au ȋmbrăţişat aceeaşi 

cultură, aceleaşi valori erau integraţi ȋn acest termen 

cuprinzător de ulȋs sau ulus. 

Kurultai (tătară-mongolă :  ᠻᠦᠷᠦᠯᠳᠠᠶ,Хуралдай, 

Khuruldai;  turcică : Kurultay ),  desemnează un 

consiliu politic și militar al vechilor tătari-mongoli și 

al unor șefi și khani de neam turcic. Rădăcina 

cuvântului este „Khur” (întrunire/ a discuta) și care 

ajută la formarea „Khural” care înseamnă „întâlnire” 

sau „adunare” ȋn general şi politică în special, ȋn 

vechea limbă turcică. Khuraldai (scris Khuruldai) 

sau Khuraldaan înseamnă 

„o adunare”, sau mai 

literal, „a pune baza”, “a 

lua o decizie”, 

“socializare”. Această 

rădăcină este aceeași în 

cuvântul mongol khurim , 

care înseamnă „sărbătoare” 

și „nuntă” și se referă 

inițial la mari adunări 

festive din stepă, dar este 

folosită mai ales în sensul 

nunții în timpurile 

moderne.  

În limba turcă, 

termenul ‖kurul‖ semnifică 

o ‖reuniune‖, 

‖consiliu‖ sau ‖organizație‖. Din toate aceste 

rădăcini, interpretarea modernă este ‖adunarea 

pentru stabilirea și aplicarea unei decizii‖.  

Kurultai este utilizat în 40 de țări cu următoarele 

înțelesuri: congres, parlament, nuntă, sărbătoare, 

festival etc 

Dacă ȋn timpuri de război era o întâlnire politico

-militară, o adunare tribală, pe timp de pace era un 

festival ce întrunea cele trei elemente [călăria, arcul 

tradițional şi kureş].  

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. 

 

 

KARA ULÎS KURULTAI 2023 

1-4 septembrie 2023 

A 8-a editie a Festivalului internaţional intercultural 

mâncare, muzică, dans, jocuri şi sporturi tradiţionale, ateliere creative şi 

meşteşugăreşti precum şi sporturi înscrise în patrimoniul UNESCO  
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Acord istoric ȋntre tătari și maghiari 
Preluat timpul.info 13-02-2023  

Budapesta / 07-08 

februarie 2023. 

Uniunea Democrată 

Tătară a semnat primul 

Memorandum tătar-

maghiar care întărește o 

punte istorică a celor două etnii. 

Capitala Ungariei a fost gazda unei 

întrevederi menite să marcheze înțelegerea 

dintre Uniunea Democrată Tătară 

(UDT) și Fundația Maghiară Turan 

(Magyar Turán Alapítvány), prin care s-au 

pus bazele colaborării în domeniul cultural, 

educativ, sportiv, social și istoric, în viitoarele 

proiecte de anvergură internațională. 
Parafarea acordului vine ca o continuare 

firească a prieteniei și spijinului reciproc dintre 

reprezentanții celor două instituții, Naim Belgin și 

respectiv Zsolt András Bíró, care au dezvoltat un 

parteneriat cultural orientat în special către 

promovarea festivalului KURULTAJ din Ungaria, 

precum și a celui cu același nume, organizat în 

România începând cu anul 2017. Evenimentul din 

țara vecină a ȋnceput cu participarea câtorva sute 

de persoane și a atras ȋntr-un timp scurt câteva sute 

de mii de vizitatori. În mod similar, evenimentul 

din Dobrogea a debutat cu prezenţa a patru ţări şi a 

ajuns apoi să reunească nu mai puțin de 40 

la cea mai recentă ediție, cea din 

septembrie 2022. 

Succesul înregistrat anual de ambele 

evenimente arată că există în continuare 

marjă de creștere și că publicul manifestă 

interes și respect pentru manifestările 

cultural-istorice. În această idee, 

memorandumul semnat în cursul săptămânii 

trecute vine să ȋncununeze oficial frăția și 

buna colaborare dintre cei doi parteneri 

instituționali și să 

întărească dezvoltarea 

viitoarelor proiecte. 

Cultura Turanului 

reprezintă o punte de 

legătură istorică între 

tătari și maghiari care se dorește a fi 

cercetată și promovată la nivel 

internaţional de ambele părți. 

Întâlnirea oficială de la Budapesta, un 

oraș care conservă și prețuiește istoria și 

moștenirea culturală a hunilor, a fost 

memorabilă și a adus un plus de valoare 

parteneriatului dintre UDT și Fundația 

Maghiară Turan. Uniunea Democrată 

Tătară adresează confraților maghiari 

mulțumiri și felicitări pentru organizare și 

pentru călduroasa primire a delegației din 

România. 
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A historic cooperation agreement was signed be-

tween the Tatars and Hungarians of Dobrudja. The 

management of the Magyar Turán Foundation signed 

a memorandum of cooperation with the largest and 

most active organization of Tatars and Turks in Roma-

nia. In our Budapest office, we welcomed Mr. Naim 

Belgin, the president of the Romanian Tatar Demo-

cratic Union. 
The capital of Hungary hosted the meeting between the 

Tatar Democratic Union (UDT) and the Hungarian Turán 

Foundation, which laid the foundations for cooperation in 

future international projects in the cultural, educational, 

sports, social and historical fields. The Magyar Turán 

Foundation has been participating in cultural events in Do-

brudz organized by the UDT for many years, and delegates 

from the Dobrudz organization are also represented at the 

Kurultaj Tribal Assembly in Hungary. The memorandum 

signed now officially recognizes the brotherhood and good 

cooperation of the two institutional partners, and strength-

ens the development of future projects. The Turanian cul-

ture represents a historical bridge between the Tatars and 

the Hungarians, which both sides are researching at the 

international level and wish to promote. 

The agreement is particularly important from the point 

of view of the Tatars and Hungarians living as a minority 

in Romania, since by cooperating we can better represent 

the interests of our peoples rooted in the common Turanian 

culture. According to official Romanian data, the number 

of Turks and Tatars in Dobrudja can be estimated at rough-

ly 50-60 thousand people. 

Dobruja, the home of the Romanian Tatars 
Romanian Tatars and Turks live mostly in Dobrudja 

today. Today, three countries share the territory of histori-

cal Dobrudja. The largest part belongs to Romania, a small-

er part belongs to Bulgaria, but a small area in the north 

was given to Ukraine. Horse-riding nomadic peoples were 

the defining elements of the multi-ethnic Dobruja. In an-

cient times, the region was called Schytia-Minor (ie Little 

Scythia). After the collapse of the Hun Empire, the Danubi-

an Bulgarian Khanate established a permanent state here, 

and for centuries it belonged to the country of the Onogur-

Turkish Bulgarians. In the middle of the 9th century, the 

sub-Danube area became the western border of the accom-

modation area of the Hungarians. After the Hungarian con-

quest, the Pechenegs moved here as a result of the decline 

of Bulgarian and then Byzantine dominance. During the 

rest of the Middle Ages, the Besheny, Kun, and Tatar peo-

ples arrived in large numbers in the Dobruja area. The 

14th century, during the Ottoman conquest, the entire Bul-

garian Empire and then the Al-Danube region came under 

Turkish rule, which lasted until the last third of the 19th 

century. In 1878, it became part of the newly formed state, 

the United Romanian Principality, with the help of Russia 

(Havasalföld and Moldavia were united at that time). At the 

beginning of the 20th century, the population of this area 

consisted largely of Tatars, Turks, and Bulgarians, with 

Romanians forming a small minority. After World War I, 

the southern part of Dobrogea also came under Romanian 

rule, and the Kingdom of Romania began a huge national 

resettlement program to reduce the number of non-

Romanian nationalities. Tens of thousands of Macedo-

Romanians from the Vlach homeland of the Balkans were 

then settled in the southern Dobrudja areas. Today, Roma-

nians make up the majority, the number of Turks and Ta-

tars has decreased to 60,000. 
https://kurultaj.hu/2023/02/tortenelmi-jelentosegu-

egyuttmukodes-magyarok-es-a-dobrudzsai-tatarok-kozott/?

fbclid=IwAR2GHYka9TVXZJ0mteQUINU1qTEQf4ZMtSSwz

Wo0g5LE5yk99E0us1ENX3w  

Historical cooperation between Hungarians and the Tatars of Dobrudja 
By kurultaj.hu 

https://kurultaj.hu/2023/02/tortenelmi-jelentosegu-egyuttmukodes-magyarok-es-a-dobrudzsai-tatarok-kozott/?fbclid=IwAR2GHYka9TVXZJ0mteQUINU1qTEQf4ZMtSSwzWo0g5LE5yk99E0us1ENX3w
https://kurultaj.hu/2023/02/tortenelmi-jelentosegu-egyuttmukodes-magyarok-es-a-dobrudzsai-tatarok-kozott/?fbclid=IwAR2GHYka9TVXZJ0mteQUINU1qTEQf4ZMtSSwzWo0g5LE5yk99E0us1ENX3w
https://kurultaj.hu/2023/02/tortenelmi-jelentosegu-egyuttmukodes-magyarok-es-a-dobrudzsai-tatarok-kozott/?fbclid=IwAR2GHYka9TVXZJ0mteQUINU1qTEQf4ZMtSSwzWo0g5LE5yk99E0us1ENX3w
https://kurultaj.hu/2023/02/tortenelmi-jelentosegu-egyuttmukodes-magyarok-es-a-dobrudzsai-tatarok-kozott/?fbclid=IwAR2GHYka9TVXZJ0mteQUINU1qTEQf4ZMtSSwzWo0g5LE5yk99E0us1ENX3w
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29 ianuarie - 04 februarie 2023, zile deosebite la Mind 

Summit 2023 - Cupa Mondială de Toguzkumalak / 

ToguzKorgool, Mangala, Asyk Atuu, Bes Asyk şi altele 

organizat în Turcia la Antalya-Manavgat de către 

Federaţia de Mangala. 

România a participat prin Uniunea Democrată Tătară 

cu o delegaţie formată din Naim Belgin si Tanase George, 

alături de 10 de țări participante de pe 4 continente 

(America, Asia, Africa şi Europa). 

Desfasurarea evenimentului a fost încununată de 

intalnirile protocolare cu domnul Rauf Ozgen 

Presedintele Federatiei de Mangala si organizatorul 

evenimentului, dna Karilgas Ramazanova reprezentantul 

Federatiei de Sporturi Traditionale din cadrul Ministerul 

Sportului din Kazakhstan, dl. Mahsat Shotaev Secretarul 

General al Federației Mondiale de Toguzkumalak si dl. 

Jomart Sabirjanov Presedinte Fondator al Federatiei de 

Asyk Atuu, dl. David Kotin reprezentantul SUA, doamna 

Hanna Kotinova reprezentanta Cehiei, domnul Caleb 

Mangesha reprezentantul Etiopiei precum si 

reprezentantii Kârgâstanului. 

Cu această ocazie, dl. Presedinte UDT a înmânat 

plachete memorabile, cărțile si revistele dedicate 

frumosului sport intelectual Toguzkumalak /

ToguzKorgool realizate în parteneriat cu Ministerul 

Culturii si a prezentat activitățile noastre de promovare a 

acestuia ȋn România cu precădere tinerilor si copiilor. 

Toguzkumalak/ToguzKorgool este un joc intelectual 

înscris în patrimoniul 

intangibil UNESCO, 

conservat si promovat de-a 

lungul timpului de populația 

nomadă (tătari și neamuri 

turcice) alături de alte jocuri 

precum Mangala si Asyk, 

fiind foarte răspândit în Asia 

Centrala. În România, 

singura organizație până în 

prezent care le promovează si 

conservă este UDT. 

Ne bucurăm de prestația 

echipei României la acest campionat mondial si îi 

felicităm pentru participare si implicare in reprezentarea 

țării noastre la un nivel înalt de performanță. 

Felicitări și putere pentru promovarea și dezvoltarea 

acestor sporturi la nivel mondial si în România! 

Felicitari organizatorilor pentru realizarea acestui 

eveniment deosebit! 

România prin UDT la Mind Summit 2023  
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UDT sărbătorește ziua Republicii Kazahstan 

azi 25 octombrie 2022 la Clubul Diplomatic 

din București împreună cu  Excelența Sa 

Domnul Ambasador Nurbakh Rustem şi 

consulul onorific Doamna Corina Martin. 

Evenimentul a început cu intonarea 

imnurilor și a continuat cu discursul domnului 

ambasador în kazahă, engleză și română apoi s-

a încheiat cu un mini concert multicultural. 

Felicitări organizatorilor! 

La mulți ani! 

Ziua Republicii Kazahstan  

Astăzi 23 noiembrie 2022 Uniunea 

Democrată Tătară a participat la recepția 

organizată de Ambasada UAE la București 

pentru a marca a 51-a celebrare a Zilei 

Naționale a Emiratelor Arabe Unite.  

Discursul Excelenței Sale , ambasadorul 

UAE, Sultan Mohamed Majed ALALI a 

deschis recepția urmat de cel al viceprim-

ministrului dl Sorin Grindeanu.  

UDT ureazea un călduros "Happy 

National Day of UAE" și sperăm să 

dezvoltăm parteneriatul nostru cu cât mai 

multe proiecte. 

Ziua Națională a Emiratelor Arabe Unite  
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Möngke Temür 
1240–1280 

Alexandru Matei : Prof. istorie şi instructor de tir cu arcul 

Munkh Tumur,  Möngke Temür sau Mengu 

Timur (Mongolian: ᠮᠦᠨᠺᠬᠲᠡᠮᠦᠷ, Мөнхтөмөр; Russian: 

Мангутемир, Mangutemir) (1240–1280), a fost 

minimalizat în istoriografia Hoardei de Aur. 

Istoricii tind să-l prezinte ca pe un conducător 

mediocru, pe fundalul unor suverani și oameni de 

stat proeminenți precum Batu, Berke, Nogai, Uzbek 

sau Toktamysh. Și de fapt, în comparație cu ei, arată 

foarte inexpresiv. Dar se scapă din vedere faptul că 

Möngke Temür a devenit primul Han al Hoardei de 

Aur care a luat oficial acest titlu, ceea ce îi permite 

să fie numit printre cei mai importanți „Hani ai 
Hoardei‖. 

Möngke 

Temür 

( fierul 

veșnic, în 

limba 

mongolă) a 

fost al 

doilea 

dintre cei 

cinci fii ai 

lui Tukan, 

al doilea fiu 

al lui Batu. 

Mama lui 

era Kuchu-

Khatun, 

fiica (sau 

sora) lui 

Bug-Timur 

din 

influentul 

trib mongol 

Oirat. Data 

exactă a 

nașterii lui 

Möngke 

Temür este 

necunoscută, cu aproximație s-a născut în anii 1240. 

Tatăl său, pe care Borakchin-Khatun a încercat fără 

succes să îl urce pe tron după moartea lui Ulagchi, 

probabil a murit la sfârșitul anilor 1250-1260, iar 

prin 1262/1263 Tarbu, fratele mai mare al lui 

Mengu-Timur, a murit și el. 

Drept urmare, Möngke Temür a rămas până la 

acest moment cel mai în vârstă din familia Batu, 

care, se credea, avea unele avantaje în moștenirea 

tronului Hoardei. Așa că a devenit un fel de „prinț 

moștenitor‖ sub unchiul său străbun Berke. 

Diplomații arabi care au vizitat Hoarda de Aur în 

1263, raportau că Möngke Temür a fost „numit 

moștenitor‖ al lui Berke și purta ca atare titlul 

„Amir Oglu, adică Amir cel Mic‖. Se pare că Berke 

însuși era considerat „Emirul cel mare‖, care nu se 

considera khan. Este probabil că recunoașterea lui 

Möngke Temür ca moștenitor să devină condiția în 

care ceilalți jochizi au fost de acord să-l recunoască 

pe Berke drept conducător al Hoardei de Aur.  

Cu toate acestea, în ciuda statutului oficial al 

„prințului moștenitor‖, ascensiunea lui Möngke 

Temür la putere după moartea lui Berke nu a fost 

atât de ușoară. Cronicile ruse din 1266 (anul morții 

lui Berke) relatează: „A fost o mare rebeliune în 

aceiași tătari, măcelărindu-se între ei o mulțime 

nenumărată ca nisipurile lui Morsky.‖ Möngke 

Temür a avut rivali în lupta pentru tronul Hoardei, 

în spatele cărora se aflau forțe influente. 

Principalul adversar  fost Tuda-Mengu, fratele mai 

mic al lui Möngke Temür, dar in spatele lui a fost 

temnikul(conducător militar ) Nogai, favoritul lui 

Berke, care avea o mare greutate în trupele 

Hoardei. 

Oricum, originea lui Möngke Temür și statutul 

formal de moștenitor al lui lui Berke l-au ajutat să 

obțină puterea. Și deși urcarea la tron a noului 

conducător nu a fost lipsită de vărsare de sânge, el 

nu a avut (sau nu a avut ocazia) să declanșeze 

represiuni pe scară largă împotriva celor care s-au 

opus urcării sale la tron, ci s-a limitat la a-și 

înlătura cei mai mulți adversari influenți de la 

curte. În special Nogai a fost vizat, el fiind 

înlăturat de la comanda trupelor Hoardei și trimis 

la ulusul lui de pe Dunăre, iar pe toată durata 

domniei lui Möngke Temür nu i s-a permis să 

participe la treburile publice. Cu toate acestea, 

Möngke Temür, la rândul său, a încercat să nu se 

amestece în treburile ulus-ului său, permițând 

temnikului să creeze un stat autonom în cadrul 

Hoardei de Aur.  

Mulți s-au așteptat ca nepotul lui Batu, ajuns la 

putere, să urmeze o politică diferită de cea a lui 

Berke , chiar dacă doar pentru a arăta că ramura 

legitimă a lui Jochid a revenit la putere și pentru a 

se declara politician independent. Cu toate acestea, 

Mengu Timur a continuat politica unchiului său. 

Acest lucru a fost evident mai ales în politica sa 

externă. 
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În timpul domniei sale, a întreprins campanii 

militare împotriva Bizanțului (1269–1271), 

Lituaniei (1275) și alanilor din Caucaz (1277). În 

1274, Smolensk, ultimul dintre principate rusești, a 

devenit supus lui Möngke Temür khan al Hoardei 

de Aur. De asemenea, hanul și-a trimis armata 

împreună cu prinții ruși în Lituania la cererea 

ducelui Lev al Galiției-Volinia (1264–1301) în 

1275.În 1280, și-a lansat campania împotriva 

Poloniei, care s-a încheiat cu înfrângerea sa. 

Möngke Temür a continuat politica de toleranță 

religioasa pe teritoriul Hoardei. La începutul 

domniei sale, în 1267, el a emis un yarlyk prin care 

Biserica Ortodoxă Rusă este eliberată de impozite și 

taxe și i se acordă autonomie în treburile sale 

interne. 

Möngke Temür a menținut relații diplomatice cu 

Egiptul mameluk. Sultanul Baybars(1260-1277) a 

făcut schimb de 

mesaje prietenoase 

și cadouri bogate cu 

el - în ciuda faptului 

că Möngke Temür 

era adeptul 

tengrismului 

mongol, pentru a 

continua războiului 

contra Ilhanizilor,  

Mengu Timur a 

fost recunoscut ca 

conducător al Hoardei de Aur de către Kublai Khan

(1264-1294), nu ca  khan. Pentru acest motiv 

Hoarda de Aur a intervenit în războiul civil dintre 

ani 1268-1301, dar nu de partea familiei lui Kublai, 

ci de partea  Kaidu(1230-1301), din familia lui 

Ogodei. 

Moștenitorul lui Berke a patronat dezvoltarea 

comerțului în toate modurile posibile și, prin 

urmare, a căutat să creeze condițiile cele mai 

favorabile pentru a oferi șansa comercianților 

occidentali să facă afaceri în Hoarda de Aur. În 

anului 1269, Möngke Temür a emis un ordin 

marelui duce Iaroslav Yaroslavich, care poruncea să 

dea „calea liberă‖ negustorilor hanseatici, adică să-i 

lase să treacă prin pământurile lor fără taxe.  

În aceeași perioadă, Möngke Temür a permis 

comercianților italieni să se stabilească în Crimeea 

și în regiunea de nord a Mării Negre, unde existau 

deja puncte comerciale ale venețienilor, genovezilor 

și pisanilor. In aceeasi perioada, genovezii au 

efectuat expediții comerciale chiar și în Marea 

Caspică și în zonele adiacente. În 1278, un consul 

venețian a sosit în Sudak fiind primul reprezentant 

diplomatic oficial al Republicii pe teritoriul Juchi 

Ulus. 

 Möngke Temür a continuat politica monetară a 

lui Berke, asigurând în mod constant emiterea unei 

singure monede pe întreg teritoriul Hoardei de Aur, 

care să aibă o singură greutate și o singura tamgha. 

El a ordonat, de asemenea, ca titlul său să fie bătut 

pe o monedă, numindu-se „cel mai înalt khan‖ și 

titlul „sultan‖, ceea ce era probabil destinat să ridice 

reputația lui Möngke Temür în lumea musulmană. 

În plus, sub Möngke Temür, așa-numita „tamga 

casei Batu‖ a apărut pe monedele Hoardei de Aur, 

arătând că Hoarda de Aur nu mai aparține de casa 

Chingghisida. 

Se spune că cel care este favorizat de zei moare 

tânăr. Se pare că Möngke Temür s-a bucurat în 

mare măsură de patronajul lor: a murit înainte de a 

împlini 40 de ani. Moartea khanului în 1280, a venit 

ca urmare a unei operații nereușite: i-a apărut un 

abces în gât, pe care medicii de la curte l-au deschis 

stângaci, ceea ce a 

dus la moartea sa.  

Mengu-Timur a 

avut mai multe 

soții, dintre care 

cea mai mare a fost 

Dzhidzhek-

Khatun, care a 

devenit soția 

primului Khan al 

Hoardei după 

moartea primului ei soț, Berke, urmată de  Kutui-

Khatun. Din aceste soții a avut zece fii (Algui, 

Tokta, Tudan, Burliuk, Abaji, Saray-Buga, Togrul, 

Malakan, Kadan și Kutugan), care, la rândul lor, au 

lăsat numeroși urmași. Astfel, conservarea și 

continuarea liniei clanului Batu a fost asigurata. Dar 

asta nu a însemnat păstrarea puterii în familia lui 

Möngke Temür, întrucât, chiar și după ce și-a 

asumat titlul de khan, Möngke Temür nu a reușit 

sau nu a considerat necesar să introducă o procedură 

clară de transfer al puterii în Hoarda de Aur. Din 

aceasta cauza imediat după moartea sa, a început o 

luptă pentru tron.  
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În data de 24 noiembrie 2022, Uniunea 

Democrată Tătară a participat la evenimentul "Fața 

ascunsă a violenței" organizat de IRDO in 

parteneriat cu AFRI și CEDROM din cadrul 

Universității Titu Maiorescu, eveniment prilejuit de 

celebrarea «Zilei Internaționale de Combatere a 

Violenței împotriva Femeilor». 

Mulțumesc frumos pentru invitație și 

oportunitatea de a interveni în cadrul dezbaterilor in 

care am prezentat activitățile UDT privind egalitatea 

de șanse și combaterea discriminării și violenței 

împotriva femeilor cu o analiză personalizata pentru 

minoritatea tătară. 

Ma bucur imens că am putut fi in interacțiune cu 

d-na Veronica Lupu-președinte al Asoc.Femeilor de 

cariera juridică din Republica Moldova, cu dl 

Director IRDO- Adrian Bulgaru, Dna Daniela Albu 

coordonatorul privind dr.femeilor IRDO, Dna 

Beatrice Berna-IRDO și Dna Seçil Gülçat-expert 

ombudsman Turcia precum și toți invitații prezenți 

la eveniment cu precădere studenți. 

Am primit cu mare bucurie propunerea de 

participare în cadrul Conferinței Anuale a 

Drepturilor omului din data de 8 decembrie 2022 

din partea dl director Adrian Bulgaru , in care voi 

pune accent pe rolul educației și al emancipării 

privind drepturile minorităților și ale omului în 

general. 

Mulțumesc frumos IRDO pentru parteneriatul 

deosebit pe care îl avem împreună! 

Felicitări organizatorilor ! 

 

https://irdo.ro/femei.php?

idpagina=501&fbclid=IwAR1HPZkPVlaKlBEUZR

VbWJL8ESZjt84LoaNLLdMJ6NGIHmP8trNP9md

2WpY 

"Fața ascunsă a violenței"  

7 decembrie 2022- Uniunea Democrată Tătară a 

participat la recepția organizată de Ambasadă statului 

Qatar la București pentru a marca  Ziua Naționala a 

Statului Qatar. Discursul Excelenței Sale , 

ambasadorul Qatar, HE Osama Yousef A. A 

Alqaradawi a deschis recepția urmat de cel al 

Președintelui interimar al Senatului României dna 

Alina Ștefania Gorghiu. 

UDT urează călduros "Happy National Day of 

Qatar" și sperăm să dezvoltăm parteneriatul nostru cu 

cât mai multe proiecte și cu o participare surpriză în 

cadrul festivalului nostru. 

Felicitări pentru organizare și pentru mesajul 

transmis tuturor marcând și desfășurarea 

Campionatului Mondial de fotbal pentru prima oară 

într-un stat musulman, în Qatar. 

Multumim frumos pentru tabloul caligrafic (scrie: 

Uniunea Democrata Tatara)! 

Ziua Naționala a Statului Qatar 
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Tătarii alături de poporul turc 

Apel umanitar 

Donaţii 

Uniunea Democrată Tătară este șocată și profund 

întristată de tragedia provocată de cutremurele din 

data de 6 februarie 2023. 

Comunitata tătară din România transmite sincere 

condoleanțe familiilor îndurerate și persoanelor 

afectate de acest cataclism și suntem alături de frații 

noștri turci. 

UDT facel un apel umanitar tuturor oamenilor de 

bine și lansează campania de întrajutorare a victimelor 

acestei mari tragedii. 

Toți cei care doresc să aducă un pic de liniște 

sufletească și o picătură de speranță pentru orfanii și 

familiile îndurerate, persoanelor rămase fără adăpost, 

o pot face prin donații la adresele menționate mai jos 

de către autoritățile turce, astfel ele vor fi distribuite 

direct de către Autoritatea pentru Managementul 

dezastrelor Naturale(AFAD). 

 [Link conturi bancare: https://en.afad.gov.tr/

earthquake-campaign]  

{Explicaţie plată: „Deprem Bağışı-T.C. İçişleri 

Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı”.}  

Lansăm şi campania de colectare a bunurilor 

materiale cu ajutorul reţelelor de socializare   

deoarece cunoaştem foarte bine zona afectată dar cei 

care vor să contacteze ambasada Turciei ȋn România o 

pot face la +40212063700, sau direct la adresa: Calea 

Dorobantilor 72, Sector 1, Bucureşti, 010575. 

Fiţi alături de noi ȋn această misiune de 

ȋntrajutorare și contribuiți la depășirea acestei 

catastrofe a poporului turc greu încercat. 

Suntem siguri că împreună, ȋntreaga populaţie a 

României alături de comunitatea tătară, Turcia va 

reuși să depășească aceste ȋncercări dezastruoase! 

Faptul că Domnul Preşedinte Klaus Iohannis 

precum şi alte oficialităţi ale României au semnat în 

Cartea de condoleanțe, deschisă la Ambasada Turciei 

la București ȋn prezenţa domnului ambasador E.S. 

Özgür Kıvanç Altan arată solidaritatea existentă ȋntre 

cele două popoare. 

 

*** 

Uniunea Democrată Tătară cu sprijinul și 

contribuția sponsorilor a donat astăzi [24 februarie 

2023] pentru frații noștri turci afectați de dezastrul 

provocat de cutremure [începând cu 6 februarie 2023], 

30 generatoare de curent electric [dual benzină/ 

LPG]  la sediul [ales] al Consulatului Turc din 

Constanța în prezența domnului consul Emre 

Yurdakul.  

Mulțumim reprezentanților statului turc pentru 

promptitudinea de a distribui ajutoarele către zonele 

afectate, victimele cutremurului și cei vulnerabili! 

Campania UDT de ajutorare a victimelor 

cutremurului din Turcia continuă! 

P.S.: Cei care vor pot cumpăra direct apoi pot dona 

prin UDT pentru a deduce o parte din cheltuieli 

conform legii. 

Un generator curent electric costă aproximativ 

2500 lei. Modelul nu este ales de noi ci de un 

specialist care ne-a asigurat că este maximum de 

raport calitate-preț-utilitate. 

P.S.2: Felicitări reprezentanților statului turc care 

se implică personal în organizarea colectării și 

distribuirii ajutoarelor! Am început campania încă de 

la începutul dezastrului și ne-a bucurat implicarea 

tuturor inclusiv a statului român. Je suis Turcia! 

*** 

UDT, ȋn data de 12 februarie 2023, cu ajutorul 

voluntarilor şi oamenilor de bine a donat şi la sediul 

ales de reprezentanţii statului turc ȋn Bucureşti pături 

şi alte produse necesare oamenilor din zona afectată. 

 

*** 
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Numele Capoeira este dat unui joc de 

îndemânare care își are originile „la distanță” în 

Angola. A fost o formă foarte valoroasă de luptă în 

apărarea libertății de facto sau de jure a negrului 

eliberat, dar atât represiunea polițienească, cât și 

noile condiții sociale au făcut ca, în urmă cu 

aproximativ o sută de ani, să devină în sfârșit un 

joc, un vagabondaj între prieteni. Cu acest caracter 

nevinovat, capoeira rămâne în toate statele 

Braziliei. 

A fost o luptă unică în care „băieții Sinhá” și-

au demonstrat doar capacitatea de a ataca și de a se 

apăra fără, totuși, să ajungă efectiv la adversarii lor. 

În timpul sclaviei, jocul angolez a început să 

crească și a devenit majoritar în Brazilia. 

Discuția este nesfârșită: cercetătorii, folcloriştii, 

istoricii și africaniștii caută în continuare răspunsuri 

la următoarea întrebare: 

„Este capoeira o invenție 

africană sau braziliană? ” 

Ar fi fost o creație a 

sclavului flămând de 

libertate? Sau o invenție 

autohtonă? Opiniile tind 

spre partea braziliană și 

iată câteva exemple: în 

cartea „Arta gramaticii 

celei mai folosite limbi 

pe coasta Braziliei” a 

părintelui José de 

Anchieta, publicată în 

1595, există un citat că „ 

Tupi- Guarani, s-au 

distrat jucând capoeira”. Guilherme de Almeida, în 

cartea „Música no Brasil”, susține că rădăcinile 

capoeira sunt indigene. Navigatorul portughez 

Martim Afonso de Sousa a observat triburile jucând 

capoeira. De parcă nu ar fi de ajuns, cuvântul 

„capoeria” (CAÁPUÉRA) este un cuvânt tupi-

guarani, care înseamnă „tufă subțire” sau „perie 

care a fost tăiată”. 

Într-o lucrare care a fost publicată de XEROX 

do Brasil, profesorul austriac Gerhard Kubik, 

antropolog și membru al asociației folclorice 

mondiale și profund cunoscător al subiectelor 

africane, spune că este ciudat „că brazilienii numesc 

capoeira Angola, când nu există nimic asemănător 

acolo” . 

Savantul Waldeloir Rego, care a scris ceea ce a 

fost considerat cea mai bună lucrare la acest joc, 

susține și teza că capoeira a fost inventată în 

Brazilia. Brasil Gerson, istoricul străzilor din Rio de 

Janeiro, crede că jocul s-a născut în piață, când 

sclavii soseau cu un coș (capoeira) cu păsări în cap 

și până când au fost îngrijiți, au continuat să se 

lupte, de aceea adevărata capoeira. Antenor 

Nascente, spune că lupta în capoeira este legată de 

pasărea Uru (odontophorus capueira-spix), al cărei 

mascul este foarte gelos și se luptă violent cu rivalul care 

îndrăznește să intre în domeniul său (mișcările luptei 

sunt asemănătoare cu cele ale capoeira). În fine, Câmara 

Cascudo susține „a fost adusă de bantu-congo-angolezi 

care practicau dansuri liturgice pe sunetul instrumentelor 

de percuție” transformându-se în lupte aici, în Brazilia, 

din necesitatea apărării acestor negri! 

De capoeira s-a auzit pentru prima dată în timpul 

invaziilor olandeze din 1624, când sclavii și indienii 

(primele două victime ale colonizării), profitând de 

confuzia generată, au fugit în pădure. Negrii i-au creat 

pe Quilombos, printre care cel mai faimos Palmares, al 

cărui conducător era 

Zumbi, un războinic 

invincibil și strateg, 

conform legendei, spune că 

a fost capoeira. După 

această perioadă, a existat o 

perioadă obscure și în 

renașterea secolului al XIX-

lea, a devenit un fenomen 

social, care a preluat centre 

urbane precum Rio de 

Janeiro, Salvador și Recife. 

Bandele de capoeiriști au 

deranjat cetățenii pașnici 

din Rio de Janeiro și au 

devenit o problemă pentru 

viceregi. 

S-au răspândit prin oraș, punând capăt petrecerilor, 

punând poliția pe fugă, luând încăpățânarea bătăușilor... 

și-au apărat libertatea precară, uneori folosind doar 

agilitate musculară, alteori folosind bețișoare de cuțit. 

Atunci a apărut maiorul Vidigal, șeful poliției din Rio de 

Janeiro la începutul secolului al XX-lea: un diavol de om 

care părea să fie peste tot cu grenadierii înarmați cu bice 

lungi, protejați de distanța la care țineau. capoeiristi și i-

ar putea jigni în siguranță. 

Literatura lui Machado de Assis și arta lui Debret 

au înregistrat prezența capoeira în obiceiurile vremii. 

Capoeiriștii trăiau în „maltas”, adevărate trupe care au 

primit porecle precum „guaiamus” sau „nagôs”. „Malta” 

a jucat un rol activ în fapte istorice precum: revolta 

mercenarilor (soldații străini angajați pentru războiul din 

Paraguay s-au răzvrătit și au fost respinși de capoeiristi), 

în luptele dintre monarhiști și republicani și chiar în 

Proclamarea Republicii. Bandele din Bahian au fost 

dezorganizate în timpul războiului din Paraguay: 

guvernul provincial a recrutat forța capoeiras, pe care i-a 

trimis în sud ca „voluntari patriei”. 

Brazilia şi Capoeira 
De Mauro Jeronimo  
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Manuel Querino, spune că mulți dintre ei s-au 

remarcat prin acte de vitejie pe câmpul de luptă. Când se 

luptau între ei, strigătul de război îi speria pe străini până 

la crengă: „Fêcha, Fêcha!” însemna începutul unei lupte și 

vai de oricine era în preajmă. 

Se spune că garda 

personală a lui José do 

Patrocínio și a 

împăratului lui D. 

Pedro I, a fost formată 

din capoeiristi. Acel 

prestigiu a început să 

scadă odată cu legile 

aboliționiste: fără 

aptitudini de niciun fel, 

o masă umană a 

disputat piețe de muncă 

inexistente. Jocul a fost 

întruchipat ca o instituție pernicioasă și dispariția sa a 

devenit cuvântul de ordine. Bandele au devenit puternice 

grupuri de protecție pentru tranzacții umbre, iar 

îndrăzneala lor a culminat cu Decretul-Lege 487, decretat 

de marehalul Deodoro da Fonseca, în 1890: din 11 

octombrie, toți capoeirisții prinși în flagrant vor fi exilați 

pe insula Fernando de Noronha pentru o perioadă. de șase 

luni. 

Chiar și așa, capoeira și-a arătat puterea: când unul 

dintre cei mai de temut practicanți ai săi a fost arestat, 

nobilul portughez José Elísio dos Reis ( Juca Reis ), 

arestat de Sampaio Ferraz. Guvernul republican a suferit 

prima criză ministerială. Juca Reis a fost nimeni altul 

decât fratele contelui de Matosinhos, proprietarul ziarului 

„O País”, cel mai ferm apărător al cauzei republicane. Pe 

paginile ziarului, Quintino Bocaiúva a apărat libertatea lui 

Juca, iar guvernul Marechal a fost nevoit să dea înapoi: a 

ajuns să se întoarcă în Portugalia. 

Cel mai faimos dintre capoeirisții naționali s-a născut 

în Santo Amaro, în zona de trestie de zahăr din Bahia, și 

avea poreclele de 

Besouro Venenoso și 

Mangangá. A fost 

invincibil și de neegalat. 

Chiar și astăzi, capoeira 

chulas cântă despre 

isprăvile lor legendare. 

Ultima oră a sosit pentru 

locuitorii din Recife în 

jurul anului 1912, 

coincizând cu nașterea lui 

Passo do frevo, o 

moștenire a capoeira. 

 

Învierea 

Decretul-lege 487 a pus capăt temporar capoeira. 

Mulți dintre susținătorii săi au rămas exilați în São Paulo, 

în interior, participând la muncă forțată. 

Mestre Bimba este considerat părintele capoeira 

moderne, nu numai pentru că a jucat un rol decisiv în 

eliberare, ci și pentru că a fost primul care a predat-o și a 

predat-o în interior. Mestre Bimba a creat stilul 

„Regional”. Stilul „Angola” și-a avut cel mai demn 

reprezentant în Vicente Joaquim Ferreira Pastinha. 

Astăzi, capoeira nu mai este privilegiul Bahiei sau 

Rio de Janeiro, răspândindu-se în toată Brazilia cu mare 

acceptare. A devenit sport de competiție, conform 

rezoluției Consiliului Național al Sportului, în 1972. În 

străinătate, era deja 

practicat în peste 60 de 

țări. 

Muzica este remarcată 

cu o mare influență 

asupra capoeira. Sunt 

puține lupte sau foarte 

rare cele care au 

evoluțiile lor marțiale 

împletite cu sunetele 

instrumentelor. 

Capoeira are în 

conceptul său de artă 

marțială, afinități care aproape devin o necesitate 

muzicală. 

Sunetele de percuție dau un ritm corpului, care cu 

vibrațiile sonore este animat până la punctul în care 

oamenii de știință acceptă deja că sunetul folosit în 

capoeira provoacă reacții conștiente și inconștiente de 

forță în capoeira. 

Capoeira își predă corpul și mintea acestui sunet, cu 

o interpretare psihologică și o expresie corporală 

excelentă. Împreună, cei doi obțin un rezultat fascinant în 

capoeira, unde muzicalitatea este o parte fundamentală a 

luptei în ansamblu. Muzica aduce multă putere 

psihologică unui cerc de capoeira, o unire a tuturor celor 

care participă la el. Din această unire, forța de gândire 

internă a fiecăruia aduce o emoție puternică și vibrantă 

acelei roți. Pe de altă parte, același cerc de capoeira fără 

muzică sau alt sunet nu trezește aceeași motivație, lăsând 

participanții săi mai puțin entuziasmați și chiar 

neconcentrați. 

Versurile cântecelor, în mare parte simple, vorbesc 

despre sclavi, cartierele 

sclavilor, libertatea 

asuprită... dar dacă sunt 

interpretate cu 

sentimentul pe care îl 

transmit, multe dintre ele 

aduc ceva sau multă 

emoție celor care cântă, și 

celor care asculta. 

„Exersarea capoeira este 

una dintre cele mai 

simple moduri de a-ți 

exprima dorința de a fi 

liber în mișcările tale. 

Mauro Jeronimo 

( Koala ) , 27 anos de idade, nascido no Huambo e 

crescido em Luanda ( Angola ). Meu projeto com a 

capoeira consiste em ajudar as pessoas a se autoconhecer, 

acreditar em si próprio usando os movimentos corporais, a 

ter autodisciplina, cuidar da saúde mental e física , 

trazendo assim um estilo de vida alternativo. 
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The World Championship in the traditional martial 

arts Qazaq kuresi was taking place in the Zhekpe Zhek 

sports facility for the first time in Astana on December 

12-14, QazMonitor reports citing the ministry of culture 

and sports.  

Romania participates through the Tatar Democratic 

Union in the Qazaq Kuresi World Championship in 

Astana Three along with hundred fifty wrestlers from 39 

countries. There are three age categories: junior, youth, 

and adult. 

"Qazaq kuresi is an integral part of the history of the 

Kazakh people,” remarked Minister of Culture and Sports 

Dauren Abayev. 

“It promotes the formation of strength and endurance, 

develops thinking, and cultivates justice. That is why a lot 

of attention is paid to the development and popularization 

of Kazakh kuresi.” 

According to the minister, more than 142 thousand 

people play the sport today. 

At the competition, Romania was represented by Naim 

Ersin as official and Petcu Alexandru (60 kg) as 

sportsman. 

Qazaq kuresi is popular not only in Kazakhstan but in 

many other countries around the world. For example, 

Romania is one of the countries that promotes this sport in 

Europe. Thus, the Tatar Democratic Union organized 3 

World Cups and the last event, the International Sabantoi 

Festival from 2022, was attended by 40 countries from 4 

continents. 

In 2016, the Kazakh national wrestling was included in 

the UNESCO list of intangible heritage. 

Romania at the Qazaq Kuresi  

World Championship 
Türk azınlıkları ve toplulukları FUEN 

TAG 8. Yıllık Toplantısı’nda bir araya 

geldi 

 Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk 

Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 8. 

Yıllık Toplantısı 11 Aralık 2022 tarihinde çevrim içi 

gerçekleşti. 

FUEN TAG 8. Yıllık Toplantısı’na Batı Trakya 

Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya Türk 

Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek 

Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik 

Barış (DEB) Partisi; Rodos ve İstanköy Türklerini 

temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri 

Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER); Ahıska 

Türklerini temsilen Milletlerarası Ahıska Türkleri 

Cemiyeti “VATAN”; Kırım Tatarlarını temsilen 

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM); Karaçay-

Balkarları temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini 

Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu 

“Bars El” ve Romanya’daki Tatar toplumunu 

temsilen Tatar Demokratik Birliği katıldı.  

 ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu ve FUEN 

Başkan Yardımcısı Nabi İbrahimcik’in selamlama 

konuşmalarıyla başlayan toplantıda Habip Oğlu, oy 

birliğiyle yeniden FUEN TAG Sözcüsü seçildi. 

 Toplantıda katılımcı kuruluşlar, Aralık 2021’deki 

son yıllık toplantıdan bu yana temsil 

ettikleri Türk azınlık ve toplulukları 

ile ilgili önemli gelişmeler ile 2022 

yılında gerçekleştirdikleri ve yakın 

gelecekte gerçekleştirmeyi 

planladıkları faaliyetleri aktardılar. 

 Toplantı, FUEN TAG’ın 2023 yılı faaliyet planı 

görüşülmesi ve bununla ilgili ortak yol haritasının 

belirlenmesi ile sona erdi. 



13 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 17, Februarie 2023 

România a participat prin Uniunea Democrată 

Tătară la Campionatul Mondial de Kurash în Pune 

India în perioada 23 -30 noiembrie 2022. 

Federația Română de Kurash (Uniunea 

Democrata Tatara) a participat la Congresul 

Asociației Internaționale de Kurash ce a fost 

prezidată in data de 24 noiembrie 2022 de domnul 

președinte Haidar Farman prin reprezentantul Oficial 

trimis de UDT: maestrul Tanase George Alexandru ! 

Succes România! Succes Tase! 

 

English 

The congress of the International Kurash 

Association  

On November 24, the most important event for 

the world kurash took place at the Ramada Hotel in 

Pune, India. 

Representatives of about 70 national federations 

around the world, presidents of continental 

confederations, members of the EC of the 

International Kurash Association held a discussion 

about the work of the IKA, existing problems, plans 

for the future aimed at the development of Kurash in 

the world. 

The Congress was chaired by IKA President, 

Director General of the Asian Games of the Olympic 

Council of Asia – Haider Farman. 

*** 

România la Campionatul Mondial de  

Kurash în Pune India  

La Constanța sute de persoane au protestat față de 

agresiunile Rusiei împotriva Ucrainei. 

Inițiatorii marșului de protest au fost cetățeni din 

Odessa, Herson, Nikolaev, Kiev, Harkov, Dnepr, care au 

fost nevoiți să caute protecție temporară în 

România.  Este vorba mai ales despre mame care 

condamnă agresiunea armatei ruse asupra civililor din 

țara pe care au fost nevoite să o părăsească pentru a-și 

proteja copiii. Protestatarii s-au adunat și la Monumentul 

Victoriei din Parcul Primăriei Constanța. 

Alături de ucraineni au venit mulți constănțeni, 

organizaţii ale societăţii civile printre care şi Uniunea 

Democrată Tătară. UDT este printre puţinele organizaţii 

care au protestat ȋncă din momentul ocupării peninsulei 

Crimeia (2014) ȋn faţa ambasadei şi consulatului Rusiei 

chiar dacă cei interesaţi nu au răspuns afirmativ chemării. 

Mai bine mai târziu decât niciodată. 

Protest ȋmpotriva Rusiei 
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Ibn Battuta (1304 — 1377) a fost cel mai mare 

geograf din secolul al XIV-lea, berber de origine, născut la 

Tanger (Africa de nord-vest). El a fost unul dintre cei mai 

mari călători ai tuturor timpurilor şi ai tuturor popoarelor. 

În 1325, Ibn Battuta a plecat, se pare pentru treburi 

comerciale, pe uscat din Tanger la Alexandria (Egipt) şi de 

atunci încep peregrinările sale. El a vizitat Egiptul, a urcat 

pe Nil până la prima cataractă, a vizitat Siria, regiunile de 

graniţă ale Asiei mici, locurile sfinte din Arabia de vest şi 

Irakul. Apoi, după ce a stat doi ani la Mecca, a plecat pe 

coastă, spre sud, până în Yemen — desigur tot în scopuri 

comerciale — iar de acolo pe mare, până în strâmtoarea 

Mozambic. La înapoiere, călătorind pe mare, Ibn Battuta a 

ajuns prin Zanzibar în Ormuz, a vizitat insulele Bahrein şi 

Iranul de sud, apoi s-a întors în Egipt. După aceea, prin 

Siria şi Asia mică el a ajuns până în oraşul Sinop, la Marea 

Neagră, a trecut marea şi a debarcat pe coasta sudică a 

Crimeii, iar de acolo s-a îndreptat spre oraşul Sarai-Berke 

(1333), capitala Hoardei de aur tătare, situat în regiunea 

cursului inferior al Volgăi, pe Ahtuba superioară. Când a 

ajuns acolo el era deja un negustor bogat. Spre nord el a 

atins oraşul Bolgar, se pare pentru a cumpăra blănuri, 

dar nu s-a putut hotărî să pătrundă mai departe în 

„Ţara Beznei‖: „…Am renunţat la această expediţie 

din pricină că era foarte primejdioasă şi, de asemenea, 

pentru că acolo nu erau de aşteptat câştiguri 

serioase…‖ 

Din Sarai, Ibn Battuta a însoţit o solie tătară la 

Constantinopol. După ce s-a întors la Sarai-Berke, el a 

plecat curând la Horezm. După un drum de 40 de zile 

prin câmpia de lângă marea Caspică şi prin podişul 

pustiu Ustiurt, el a ajuns la oraşul Urghenci, iar de 

acolo, în 18 zile, la Buhara. El a vizitat apoi 

Samarkandul, a cotit spre sud, a traversat fluviul Amu-

Daria, a trecut peste munţii Hinducuş, a coborât în valea 

Indului mijlociu şi prin Punjab a ajuns în oraşul Delhi. 

Acolo a trăit câţiva ani ca negustor sau funcţionar al 

sultanului din Delhi, care stăpânea atunci aproape întreaga 

Indie de nord. În 1342, Ibn Battuta a fost trimis de sultan în 

China, dar pe drum, în India de sud, a fost jefuit. Câtva 

timp a trăit în mizerie pe coasta Malabar, până când a intrat 

în slujba cârmuitorului musulman al insulelor Maldive. 

După ce şi-a procurat bani, Ibn Battuta a trecut în 

Ceylon, iar de acolo a plecat pe calea comercială maritimă 

obişnuită spre China, ajungând în portul „Zeitun‖ (Ţiuanciu 

de pe coasta vestică a strâmtorii Taiwan): în secolele 

XIII—XIV în acest port exista un mare cartier comercial 

arab. În China, Ibn Battuta a vizitat oraşul Hanbalîk 

(Pekin). Din „Zeitun‖ pe acelaşi drum s-a întors în Ceylon, 

iar de acolo prin Malabar, Arabia, Siria şi Egipt s-a înapoiat 

la Tanger (1349), apoi a vizitat Granada (Spania). 

În patrie, Ibn Battuta s-a instalat în oraşul Fes, a 

însoţit o solie a sultanului din Fes până în oraşul Timbuctu 

de pe fluviul Niger, străbătând partea de apus a Saharei, a 

navigat pe cursul mijlociu al Nigerului şi s-a întors la Fes 

prin podişul Ahaggar, străbătând Sahara centrală (1354). 

Cu această călătorie, Ibn Battuta şi-a încheiat 

peregrinările. Spre sfârşitul vieţii, el a dictat descrierea 

călătoriilor sale „bizuindu-se numai pe memoria sa‖, după 

cum menţionează comentatorii. În 25 de ani el a străbătut 

pe uscat şi pe mare circa 120.000 km. El a vizitat toate 

posesiunile musulmane din Europa, Bizanţul, Africa de 

nord şi de est (până la 10° latitudine sudică), Asia 

anterioară şi centrală, India, Ceylonul şi China. El a ocolit 

ţărmurile Oceanului Indian de la strâmtoarea Mozambic 

până la strâmtoarea Malacca şi ţărmurile continentale ale 

mării Chinei de sud. 

Cartea „Călătoriile lui Ibn Battuta‖ a fost tradusă în 

mai multe limbi europene. Cuprinzând un uriaş material 

geografic, istoric şi etnografic, ea prezintă şi astăzi un mare 

interes pentru studierea istoriei medievale a ţărilor vizitate 

de el, precum şi a unor vaste regiuni din Rusia. Acolo unde 

Ibn Battuta vorbeşte despre lucrurile văzute de el însuşi, 

adică în cea mai mare parte a lucrării sale, relatările sale 

sunt, de regulă, absolut autentice. Dar şi datele strânse de el 

din relatările altora despre ţările îndepărtate, în ciuda 

elementelor fantastice, au atras pe bună dreptate atenţia 

istoricilor, ca, de pildă, datele despre „Ţara Beznei‖ — 

Europa şi Asia de nord. 

Călătoriile lui Ibn Battuta 
Preluat epedia.ro 02.02.2018     
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20-28 noiembrie 2022, o perioadă memorabilă a 

Campionatului Mondial de Toguzkumalak organizat 

în Kazahsthan la Aktobe de către Federaţia 

Mondială de Toguzkumalak ȋn parteneriat cu 

Ministerul Culturii şi Sportului, Consiliul Judetean 

Aktobe, Asociația Națională de Sport, precum și 

Universitatea Regională de Stat Aktobe, numită 

după K. Zhubanov. 

România a participat prin Uniunea Democrată 

Tătară cu 2 sportivi, Naim Belgin si Cârâc Florin, 

alături de alte 20 de țări. 

Deschiderea oficială a evenimentului din 

21.11.2022 a fost încununată de discursurile dl 

Bakdaulet Sabitov – director departamentului 

sporturi traditionale, din cadrul Ministerului 

Sportului din Kazakhstan, dl. Alikhan Baimen-

Presedintele Federației Mondiale de Toguzkumalak, 

dl. Erali Tuggean-presedintele Consiliului Județean 

al regiunii Aktobe şi dl Ramankulov Maxat deputat 

ȋn parlamentul R. Kazakhstan şi vicepreşedinte al 

Federaţiei Mondiale . 

Cu această ocazie, dl. Presedinte al UDT a 

înmânat cărțile si revistele dedicate frumosului sport 

intelectual Toguzkumalak realizate în parteneriat cu 

Ministerul Culturii si a prezentat activitățile noastre 

de promovare a acestuia ȋn România cu precădere 

tinerilor si copiilor. 

Toguzkumalak este un joc intelectual înscris în 

patrimoniul intangibil UNESCO, conservat si 

promovat de-a lungul timpului de populația nomadă 

(tătari și neamuri turcice) alături de alte jocuri fiind 

foarte răspândit în Asia Centrala. În România, 

singura organizație până în prezent care îl 

promovează si conservă este UDT. 

Ne bucurăm de prestația echipei României la 

acest campionat mondial si îi felicităm pentru 

participare si implicare in reprezentarea țării noastre 

la un nivel înalt de performanță. 

Succesul şi munca deosebita pentru acest joc al 

minții au fost desăvârșite cu propunerea si alegerea 

dl. NAIM BELGIN ȋn funcția de vicepreședinte al 

Federației Mondiale de Toguzkumalak. Considerăm 

că este o ocazie unică și o oportunitate deosebită 

pentru România să faca parte dintr-o organizatie 

mondială care promovează și conservă sportul minții 

toguzkumalak. 

Felicitări și putere de muncă pentru promovarea 

și dezvoltarea acestui sport la nivel mondial şi în 

România! 

Felicitari organizatorilor pentru realizarea acestui 

eveniment deosebit! 
http://m.timpul.info/articol/27024/romania-n-comitetul-

director-al-federatiei-mondiale-de-toguzkumalak.html?

fbclid=IwAR13Y-

XAK_pe1iTDHydmWrvyzOUtdf5N6CHs5yP4wC9PyqTVuTq

Hsi_UybY 

România ȋn Comitetul Director al Federației Mondiale de Toguzkumalak  

http://m.timpul.info/articol/27024/romania-n-comitetul-director-al-federatiei-mondiale-de-toguzkumalak.html?fbclid=IwAR13Y-XAK_pe1iTDHydmWrvyzOUtdf5N6CHs5yP4wC9PyqTVuTqHsi_UybY
http://m.timpul.info/articol/27024/romania-n-comitetul-director-al-federatiei-mondiale-de-toguzkumalak.html?fbclid=IwAR13Y-XAK_pe1iTDHydmWrvyzOUtdf5N6CHs5yP4wC9PyqTVuTqHsi_UybY
http://m.timpul.info/articol/27024/romania-n-comitetul-director-al-federatiei-mondiale-de-toguzkumalak.html?fbclid=IwAR13Y-XAK_pe1iTDHydmWrvyzOUtdf5N6CHs5yP4wC9PyqTVuTqHsi_UybY
http://m.timpul.info/articol/27024/romania-n-comitetul-director-al-federatiei-mondiale-de-toguzkumalak.html?fbclid=IwAR13Y-XAK_pe1iTDHydmWrvyzOUtdf5N6CHs5yP4wC9PyqTVuTqHsi_UybY
http://m.timpul.info/articol/27024/romania-n-comitetul-director-al-federatiei-mondiale-de-toguzkumalak.html?fbclid=IwAR13Y-XAK_pe1iTDHydmWrvyzOUtdf5N6CHs5yP4wC9PyqTVuTqHsi_UybY
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TURKESTAN. KAZINFORM – Paluans of the 

countries-organizations of the Turkic states met in 

the Sports Palace of the Olympic Center. They will 

fight for the Asian Cup in Kazakh national wrestling. 

The event was solemnly opened by the Minister of 

Culture and Sports Dauren Abaev. This was reported 

by MIA “Kazinform” with reference to the press 

service of the MCS RK. 

The minister welcomed the participants of the 

competitions and expressed hope that cooperation 

between the countries and organizations of the 

Turkic states would reach a new level and stressed 

that the ministry would always support the 

development of national sports. 

“Sport and culture is a common platform that 

brings people together. Kazakh kures is a sport close 

to the Turkic peoples. I am sure that the Turan 

Barysy tournament in the future will become a big 

project that will interest sports fans,” Dauren Abayev 

said. 

Competitions will be held according to the 

Olympic system “wall to wall”. Athletes will fight in 

seven weight categories: up to 55, up to 60, up to 66, 

up to 74, up to 82, up to 90 and over 90 kg. 

According to the draw, wrestlers from Hungary, 

Azerbaijan and Uzbekistan will meet in the first 

group on the carpet, and wrestlers from Kyrgyzstan, 

Turkey and Kazakhstan will meet in the second 

group. 

The tournament is held to develop and support 

the national sport. In addition, the task of Turan 

Barysy is to attract young people to sports and 

preserve national traditions. 

The event was organized by the Ministry of 

Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan, 

the Akimat of the Turkestan region, as well as the 

Qazaq Kuresi Association and the Qazaqstan Barysy 

Kazakh Kures Support and Development Fund. 

 

Representatives of the Turkic countries take part in the  

Turan Barysy tournament in Turkestan 
by Daily Banner October 29, 2022 
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Orașul Bagdad a fost fondat în secolul al VIII-lea, 

cu rolul de capitală a Califatului Abbasid, de către cali-

ful al-Mansur. Califatul tocmai îi învinsese pe omeiazi, 

iar al-Mansur dorea să aibă propria capitală de unde să 

conducă. 

A ales un loc situat la aproximativ 30 de kilometri 

nord de capitala 

sasanidă 

Ctesifon, de-a 

lungul malurilor 

Tigrului, și a în-

ceput să întoc-

mească planurile 

de proiectare și 

construcție. 

Mansur 

dorea ca Bag-

dadul să fie 

orașul perfect, capitala imperiului islamic sub abbasizi. 

În acest scop, a adus mii de arhitecți, ingineri, topo-

grafi, tâmplari, fierari și peste o sută de mii de munci-

tori din tot imperiul. 

A consultat astrologii și, conform sfaturilor aces-

tora, a pus prima cărămidă ceremonială la 30 iulie 762. 

Orașul inițial a fost proiectat sub forma unui cerc cu 

diametrul de doi kilometri. 

Cercul era un omagiu adus de calif învățăturilor 

despre geometrie ale lui Euclid, pe care îl studiase și îl 

admirase. În centrul orașului se aflau cele mai frumoase 

două clădiri din oraș: Marea Moschee și reședința cali-

fului, Palatul Poarta de Aur. 

Coranul însângerat, 

cartea islamică scrisă cu 

sângele lui Saddam Hus-

sein 

În jurul palatului și al 

moscheii se aflau o espla-

nadă și o clădire pe malul 

apei, în care doar califul 

avea voie să călărească pe 

cal. La marginea acestei 

imense incinte se aflau 

palatele copiilor califului, 

locuințele personalului 

regal și ale servitorilor, 

bucătăriile califului, ca-

zărmile pentru garda 

călare și alte birouri de 

stat. 

Această zonă centrală era protejată de un zid interi-

or. Locuințele și clădirile comerciale erau concentrate 

într-un inel între zidul exterior al orașului și al doilea 

zid rotund fortificat. 

Zidul exterior avea înălțimea de 30 de metri și gro-

simea de 44 de metri la bază. Era încununat de 

creneluri și flancat de bastioane și era înconjurat de un 

șanț adânc. 

Orașul era 

împărțit în patru 

cartiere prin două 

străzi care se in-

tersectau perpen-

dicular, de la un 

capăt la altul al 

zidului perimetral 

exterior și care se 

terminau la patru 

porți. Fiecare 

dintre cele patru 

porți era îndreptată spre un oraș diferit – Basra, Kufa, 

Khurasan și Damasc – și purta numele respectiv. 

Porțile se deschideau către o stradă cu arcade care 

se întindea în jurul inelului exterior locuit. Din nefer-

icire, nimic din acest splendid oraș nu s-a păstrat până 

în zilele noastre. 

Ultimele urme ale Orașului Rotund al lui al-

Mansur au fost demolate la începutul anilor 1870, când 

Midhat Pașa a devenit guvernatorul otoman al Bag-

dadului, potrivit The Guardian. 

Chiar dacă Midhat Pașa nu a fost interesat de con-

servarea istoriei, marile reforme pe care le-a introdus 

pentru Bagdad și Irak în general au transformat în bine 

fața orașului. 

A construit nenumărate 

școli și institute edu-

caționale, o premieră în 

Bagdad, precum și spit-

ale, grânare, parcuri pub-

lice, un sistem de alimen-

tare cu apă, drumuri și 

poduri. 

A introdus reforme funci-

are și legi fiscale și a în-

curajat triburile nomade 

să se stabilească și să 

practice agricultura. Cei 

trei ani pe care Midhat 

Pașa i-a petrecut ca 

guvernator au fost cei 

mai importanți ani din istoria modernă a Bagdadului. 

Orașul Rotund, Bagdad, capitala ridicată ca un omagiu adus geometriei 
preluat wikipedia, 3 ianuarie 2022 
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București, 23 februarie 2023. Uniunea 

Democrată Tătară alături de managerul 

proiectului Balint Claudia Crina, la sediul 

Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă 

Antidrog (CNSMLA), din cadrul Ministerului  

Sănătății, au  inaugurat şi prezentat  conferința 

de lansare a celei de-a 3-a ediții  a proiectului 

„Uniți în Diversitate! No Discrimination”. 

 

Deschiderea conferinței a fost marcată prin 

mesajul doamnei expert Anișoara Popa, care a 

subliniat în fața asistenței perfomanța deosebită a 

celor două ediții anterioare ale proiectului „Uniți în 

Diversitate! No Discrimination”. Patronajul CNR-

UNESCO de care proiectul se bucură în derularea sa 

este încă o dovadă a recunoașterii activiăților menite 

să promoveze și să contribuie la cunoașterea 

diversității culturale și a patrimoniului imaterial, un 

bun indispensabil al societății. 

Atât organizatorii, cât și invitații prezenți la 

eveniment s-au bucurat de mesajul transmis de 

Excelența Sa, domnul Președinte Emil 

Constantinescu, care a ținut să aducă o apreciere 

deosebită realizarii acestui proiect, alături de 

partenerii săi. „Educarea tinerilor este cu atât mai 

importantă în momentele cruciale pe care le trăim cu 

toții, la un an de la declanșarea războiului cu 

Ucraina. Tinerii trebuie să înțeleagă cu adevărat 

valoarea respectării drepturilor omului pentru 

menținerea păcii”, a reliefat Președintele 

Constantinescu, al cărui mesaj a evidențiat dialogul 

intercultural și interreligios, ca soluție de prevenție, 

aplanare și atenuare a crizelor în societate. 

Conferința a fost onorată de participarea și 

discursul domnului consilier Levente Soltész, din 

partea Ambasadei Ungariei la București, un partener 

foarte implicat în cadrul proiectelor UDT, care a 

marcat și evidentiat importanța utilizării limbii 

materne în educarea copiilor și tinerilor, făcând o 

pledoarie în favoarea egalității de sanse și a 

discriminării pozitive în cazul minorităților. Cu acest 

prilej, diplomatul maghiar a adus în discutie valorile 

și principiile care ne pot ajuta să combatem 

discriminarea, fie ea ascunsă sau directa. 

Un susținător al acestei ediții a proiectului este și 

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de 

Șanse, care a transmis, prin participarea doamnei 

Secretar de Stat, Costin Hendea Anca Minodora, un 

mesaj de sprijin și apreciere din partea doamnei 

Ministru, Gabriela Firea, și a Instituției pe care o 

conduce. 

Ediția cu numărul III a proiectului „Uniți în 

Diversitate! No Discrimination” vine cu noi parteneri 

și activități, într-o nouă caravană de școli din 

București. Față de edițiile precedente, actuala ediție 

își propune o abordare detaliată a egalității de șanse 

între femei și bărbați, prin seminarii practice 

susținute de specialiști, precum și participarea în 

cadrul seminariilor a noilor parteneri: Agenția 

Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 

Bărbați (ANES), respectiv Asociația Femeilor din 

România „Împreună”. ANES a fost reprezentată de 

doamna Ramona Mihăilă, care a evidențiat bucuria și 

importanta pateneriatului în cadrul acestui proiect, 

menit să aducă o contribuție semnificativă la 

instruirea tinerilor și a cadrelor didactice din 

instituțiile de învățământ, pe tema egalității de șanse. 

Mesajul doamnei Secretar de Stat Luminiţa Popescu 

din partea ANES este semnificativ si elocvent pentru 

parteneriatul si implicarea institutiei in cadrul 

proiectului: „Parteneriatul de astăzi reprezintă încă 

un pas în asigurarea unui climat favorabil egalității 

de șanse și tratament între femei și bărbați” ce aduce 

un plus valoare egalitatii de şanse.  

Institutul Român pentru Drepturile Omului 

(IRDO) a fost reprezentat de domnul director Adrian 

Bulgaru, care a vorbit despre evoluția și dezvoltarea 

proiectului, importanța acestuia în cunoașterea 

drepturilor omului, prin educarea tinerilor – viitorul 

societății noastre. 

UDT lansează proiectul sub patronajul UNESCO 
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Doamna Loredana Licuța a fost vocea Institutului 

European din România (IER), un partener care se 

alătură proiectului „Uniți în Diversitate! No 

Discrimination” începând cu această ediție. 

Coordonator de proiect în cadrul IER, doamna Licuța 

propune o activitate interactivă atât pentru elevi, cât 

și pentru cadrele didactice, minunatul „Teatru 

Forum”, un model inovator de abordare a 

problemelor care țin de încălcarea drepturilor 

omului. Piesele de teatru inspirate din cazuri reale 

constituie un mod de abordare care ajunge mult mai 

ușor la elevi și facilitează receptarea mesajului, printr

-o mai aprofundată înțelegere și cunoaștere a 

drepturilor omului, a drepturilor minoritatilor și a 

egalității de șanse. 

Oranizatorii țin să mulțumească domnului 

Secretar de Stat, Zoltán Kallós, pentru susținerea 

acordată încă de la prima editie a proiectului. 

Domnia sa a transmis un mesaj de încurajare a 

acestui proiect în educarea tinerilor, prin intermediul 

reprezentantului Direcției  Minorități din cadrul 

Ministerului Educației. 

O provocare pentru această ediție este și 

participarea în cadrul proiectului a Școlii Speciale de 

Surzi nr.1, participare care releva eforturile depuse 

de UDT pentru egalitatea de șanse. De asemenea, de 

remarcat și prezența a două școli veterane ale acestui 

proiect, Liceul Teoretic „Jean Monnet” și Școala 

Gimnazială Uruguay, dovadă clară că acest proiect 

aduce beneficii considerabile în educarea elevilor, 

dar și în formarea cadrelor didactice în spiritul 

cunoașterii diversității culturale și al luptei împotriva 

discriminării. 

Participarea grupului de reconstituiri istorice 

Nokors, prin domnul profesor Alexandru Matei și 

doamna Lăcrămioara Matei, a fost în sine un 

spectacol care a încântat asistența și a contribuit la 

atmosfera destinsă, prin remarcabila punere în scenă 

a stilului etnic tătar tradițional. 

Acțiunea în favoarea copiilor și tinerilor, a 

comunităților etnice majoritare și minoritare, precum 

și a elevilor și cadrelor didactice își propune să 

încurajeze evoluția naturală către o societate 

interculturală, în care diferitele tradiții, serbări, 

ceremonii, arte și culturi ale grupurilor noastre etnice 

și ale altor popoare să promoveze dialogul sincer și 

deschis. Comunicarea trebuie să aibă ca punct de 

plecare înclinația către integrare și acceptare, respect 

și cunoaștere reciprocă, deschiderea orizonturilor 

cultural-artistice și toleranța față de ceilalți, 

beneficiarii luând contact direct de la sursă cu 

acestea. 

“Jocurile nomazilor”, ȋnscrise ȋn patrimoniul 

UNESCO, activitatea mult așteptată de copii și 

părinți, aduce în prim-plan cunoașterea patrimoniului 

cultural imaterial și promovarea acestuia de către toți 

actorii implicați. Această activitate se va transpune în 

realitate prin două concursuri cu premii simbolice: 

unul de Mangala și Toguzkumalak și altul de tir cu 

arcul tradițional, în urma căruia vor fi selectați 

finaliștii care vor reprezenta România la 

Campionatul Mondial din Kazakhstan, în anul 

2023. 

Au mai fost prezentate cele două mari evenimente 

care urmează a fie realizate în cadrul proiectului: 

Conferința Internațională pentru marcarea “Zilei 

Mondiale a Femeii” și Conferința Internațională 

pentru celebrarea “Zilei Internaționale a Diversității 

Culturale pentru Dialog și Dezvoltare”, precum și 

lansarea numărului 2 al ghidului metodic pentru 

cadrele didactice. 

Organizatorii le mulţumesc tuturor invitaților care 

au contribuit la succesul deplin al conferinței, prin 

punerea în valoare a diversității culturale, crearea de 

punți de legătură între diferitele comunități etnice, 

reușind a fi uniți în diversitate împotriva 

discriminării: diplomați, instituții guvernamentale cu 

atribuții în combaterea discriminării și apărării 

drepturilor omului, reprezentanți ai organizațiilor 

etnice, ONG-uri, profesori și susținători ai 

multiculuralismului. 
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Zorhane kelimesi Farsçada olduğu gibi Türkçede 

de kullanılan bir kelimedir. Bir yerde zorlanılan, güç 

kazanmak için ağırlıklar kaldırılan idman yapılan yer 

demektir. Burada kuvvete dayanan sporlar 

yapılmaktadır. Bugün İran’ın geleneksel güreşi 

burada yapılmaktadır.  

Zorhane ve Kuşdi kelimeleri bizim için pek 

yabancı değil. Zira Osmanlı Devleti'nde spor yapılan 

yani zorlanılan, güç kuvvet kazanılan spor 

tekkelerine 'Zorhane' denirdi. Kuşdi güreşi ise 

Türkiye’deki Kahramanmaraş'a has şalvar 

güreşlerinin tıpa tıp aynısı. Hatta birkaç kez İran’lı 

sporcular Kahramanmaraş’a gelerek Şalvar 

güreşlerine katılmışlar. Konya'da da Kuşdi güreş 

turnuvası yapmışlar. Bu güreş,  giysisi dışında aynen 

Aba güreşi veya Şalvar güreşinin benzeri. Ayrıca 

İran'ın Çulha güreşleri var ki, giysisine, mersah'ına 

kadar Aba güreşinin aynısı. 

Zorhanede soyunma odaları ve duşları  günümüz 

spor tesislerinde olduğu gibidir. Yalnız idman 

yapılan yer salonun ortasında 50 cm. derinlikte, 10 

m. çapında, 8 köşeli çukur, tabanı plastik madde ile 

döşenmiş, küçük ve büyük iki daireden oluşmuş bir 

alandır. Buraya yalın ayak girilir. İzleyiciler de 

ayakkabılarını ayakkabılıkta çıkarır ve çoraplarıyla 

girerler. İdman yapılan kısmın dışında çepçevre 

oturacak alanlar mevcuttur.  

İran dışındaki birçok ülkede ise idman alanları 

karate tatamileri veya güreş minderi ile döşenip, 

etrafları alçak panolarla çevrilmektedir. 

İdman yapanların yakınları, hanımlar ve çocuklar 

da idmanları izleyebilirler.  

Salona hakim bir alanda 1,5 m. kadar yüksekte 

Mürşitin makamı bulunur. Mürşit Zorhane 

idmanlarının ustası olup, bulunduğu makamda tef, 

dümbelek davul veya zil benzeri ritim sazlarla 

çalışanlara tempo tutar. Bununla baraber, Spor ahlakı 

(Fair Play) içeren, şiirler okur. Tuslu Firdevsi’nin 

Şehnamesinden beyitler okuyarak, sporcuya ahlak, 

cesaret ve kahramanlık telkinlerinde bulunur.   

Zorhane ve Kuşdi güreşlerinin 3000 yıllık bir 

tarihi vardır. Kökü bir kısmına göre Türk’lere, bir 

kısmına göre de Pers’lere dayanmaktadır (Ahameniş 

imparatorluğu). Her ikisi de doğrudur. Çünkü güreş, 

bu coğrafyada yaşayan tüm milletlerin ortak savaş 

beden eğitimidir. Türk güreşi veya Aba güreşi ya da 

Kuraşın tarihi de en az beş bir yıllık geçmişe sahiptir. 

Türklerin veya İranlıların İslam’ı kabullerinden sonra 

telkinlerinde giderek İslami söylem ve kahramanlık 

hikayelerinden de örnekler verilmektedir.  

Zurkhaneh (Zorhane) ve Koshti (Kuşdi) Güreşleri 
Prof. Dr. İbrahim Öztek 
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Sporun nezaketi, ahlakı, sevgi ve saygısı, 

manevi değerleri, selamlaşmalar, temenna (sağ eli 

yere indirip sonra dudağa, daha sonra da başa 

dokundurarak verilen yağlı güreş usulü selam) 

şeklindeki hareketler sporcuları erdemli 

kılmaktadır. Geçmişin kahraman, cesur yiğitlerine 

özlemi çağrıştırmaktadır.   

Güç kazanma eksersizleri arasında öncelikle ısınma 

hareketleri, kültür-fizik ve tek ayak üstünde süratli 

dönmeler uygulanır. Özellikle değişik ağırlıklardaki 

MİL denilen labutlar (2, 3, 5, 8, 15 kg.) çalışmalarda 

önemli bir yere sahiptir. Miller, baş üzerinden 

çevrildiği gibi birer ikişer hatta dördü birden ardışık 

olarak havaya atılıp tutulmaktadır. Şınav, KEBBADE 

(16 Kg.) denilen zincir çevirme, sırt üstü yatarak 

SENG denilen tahta 

kalkanlar kaldırıp indirme ve benzeri ağırlıklar 

kaldırma gibi güç kazandıran idman şekilleri mevcut. 

Güreş tekniklerine gelince bizim serbest güreş, Aba 

güreşi veya Şalvar güreşi tekniklerinin hepsi bu 

güreşte uygulanabilmektedir. Giysi olarak üste bir 

atlet, alta ise Kısbetin kumaş olanı giyilir. Buna da 

şalvar denir. Teknik uygulama sırasında pantolonun 

bel kısmından tutulabiliyor. Sikletler: 60, 70, 80, 90 

ve +90 Kg. dır. Güreşlerde sırtı yere gelen mağlup 

oluyor.  

12-14 Kasım 2022 günleri İran’da yapılan 

Uluslararası Zorhane Sporları ve Kuşdi Pehlivan 

güreşleri kursunun düzenlendiği günlerde  Dünya 

Kuşdi Federasyonunun onur konuğu olarak İran’a 

davet edildim. Organizasyonu yerinden izledim. 

Kuşdi Federasyonunun kendine özel federasyon 

binasında özel antrenman alanı ve büro hizmetlerinin 

son derece disiplinli ve sistemli çalışmalarını takdirle 

karşıladım. Dünya federasyonunun 85 üyesi olduğunu 

gördüm.  

Uluslararası Zorhane Sporları ve Kuşdi 

Pehlivan Federasyonu'nun (International 

Zurkhaneh Sports and Koshti Pahalvani 

Federation/İZSF) yöneticilerinin Türk ve Fars 

kökenli olduğunu, aralarında hiçbir ayrım 

gözetmeksizin görevlerini kardeşçe yürüttüklerini 

izledim.  

İnternasyonal Kuşdi güreşi federasyon başkanı 

Mohsen Mehralizadeh, Kuşdi ve Zorhane kültürünü 

Dünyaya tanıtarak, bu spora çok önemli hizmetler 

vermektedir. Başkan Mehralizadeh’in yakın çalışma 

arkadaşları Çulha Federasyonu başkanı Gholamreza 

Jaferi, Güreş Baş antrenörü Ekber Khoob ve yönetim 

kurulu üyeleri Amir Reza Airom ile Av. Hamit 

Musayipzade’nin bulunduğu çalışmalarda Türkiye ve 

İran olarak Aba ve Kuşdi güreşlerini İran'da, 

Türkiye'de ve Dünyada tanıtma ve yaygınlaştırma 

konusunda hemfikir olarak bir protokol oluşturduk. 

Amaç, geleneksellikten modernliğe ulaşan 

sporlarımızın dünyaya tanıtılması ve gelecekte 

sporlarımızın Olimpiyat oyunlarında yer 

almasının sağlanması olmalıdır. 
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13 Decembrie 

Ziua Tătarilor din România 

Uniunea Democrată Tătară a participat azi 11 

decembrie 2022 ca invitată la 3 evenimente: 

1) Ultima ședință de lucru pe anul 2022 a 

FUEN-TAG (articol pagina 13) 

2) Ziua tătarilor din România (13 decembrie) la 

Muzeul de Artă din Constanța la invitația asociației 

Barsîn Bîrsîn condusă de domnul Prof Univ Ibram 

Nuredin (foto 1) 

3) Ziua tătarilor din România (13 decembrie) la 

Hotel Aurora din Mamaia la invitația Comitetului de 

reorganizare al UDTTMR (foto 2) 

Felicitări tuturor celor care au organizat aceste 

evenimente! 

*** 

Deși ziua votată în parlamentul României este 

13 decembrie cele 2 organizații au ținut cont de 

sfârșitul săptămânii și au sărbătorit duminica 

[diferența datei este dată de trecerea de la calendarul 

vechi la cel nou... Data reală este 26 decembrie 

1917]. 

Ce se sărbătorește? Republica Crimeeană ce a 

fost înființată în 26 decembrie. Conform istoricului 

Eden Curtasan 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.         

Parlamentul tătarilor crimeeni a proclamat           

Republica Populară Crimeea ȋn data de 26            

decembrie 1917 și a aprobat constituția. Bolşevicii 

au mimat o negociere și l-au împușcat pe președinte 

la 23 februarie 1918.  

The 6th Ethnosport Forum scheduled to be held in 

Antalya on February 18-19 , was postponed to anoth-

er date due to the national disaster caused by the 

earthquake in Turkiye, on February 6. 

 

YURT’S WILL BE ESTABLISHED IN 

KAHRAMANMARAŞ 

 

According to the news 

of Sabah Jurnal; The 

World Ethnosport Con-

federation under the 

leadership of  Bilal 

Erdoğan also took ac-

tion to solve the ac-

commodation problem of earthquake victims. The           

Confederation, together with the Republics of        

Kazakhstan and Kyrgyzstan, started the installation 

of tents with the coordination of AFAD. 

In addition, the Okçular Foundation, of which    

Bilal Erdoğan is a member of the board of trustees, 

also carries out a similar work. The foundation    

started preparations to set up 100 tents in the Ahlat 

and Malazgirt camp areas in Kahramanmaraş. It was 

reported that the works are progressing under the  

coordination of AFAD. 

POSTPONED 
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Parteneriat UDT ANES 

Este responsabilitatea noastră comună să așezăm în 

prim-plan promovarea egalității de șanse și de tratament 

între femei și bărbați.  

Această constantă deosebit de importantă ar trebui 

să se regăsească permanent în educația tinerei generații. 

Astfel, doamna Luminița Popescu, secretar de stat al 

Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între 

Femei și Bărbați a avut o întâlnire cu doamna Claudia – 

Crina Balint, birou mediator și manager al proiectului 

“UNIȚI ÎN DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION”, 

la sediul ANES.  

Proiectul “UNIȚI ÎN DIVERSITATE! NO DIS-

CRIMINATION” este implementat de Uniunea 

Democrată Tătară și Birou mediator-Balint Claudia Cri-

na. Aflat la a III-a ediție acesta dă posibilitatea ex-

primării, a cunoașterii libere a diferite culturi și 

promovează, în același timp, interculturalitatea și diversi-

tatea, deconstruirea stereotipurilor de gândire către o 

minte deschisă, cunoașterea și educarea contribuind la 

combaterea discriminării de orice fel.  

Doamna secretar de stat și-a exprimat întregul spri-

jin și deschiderea față de proiectele care au ca principal 

obiectiv metode cât mai inovative de educație și care 

„reușesc să se ridice la înălțimea așteptărilor tinerei gen-

erații, venind în întâmpinarea nevoii lor permanente de 

extindere a orizontului personal de cunoaștere”.  

Astfel, s-au pus bazele unui acord de parteneriat 

între ANES, Uniunea Democrată Tătară și Birou media-

tor-Balint Claudia Crina. „Parteneriatul de astăzi re-

prezintă încă un pas în asigurarea unui climat favorabil 

egalității de șanse și tratament între femei și bărbați”, a 

apreciat doamna Popescu, secretar de stat al ANES.  

Proiectul se va finaliza cu o conferință inter-

națională, menită să celebreze „Ziua Internațională a Di-

versității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare”, 21 mai 

2023, în cadrul căreia se vor prezenta activitățile realizate 

și produsele create de tinerii elevi din cadrul unităților de 

învățământ partenere, în atmosfera diversității culturale și 

a dialogului intercultural, cu participarea reprezentanților 

misiunilor diplomatice, ale instituțiilor guvernamentale, 

ONGuri, federații internaționale și se va lansa nr. 2 al 

ghidului pentru cadrele didactice, ca instrument de lucru 

în activitățile lor cu elevii. 

 

 

 

L’Unione Democratica Tatara (UDT), insieme con la Re-

sponsabile del progetto Sig.ra Claudia Balint, ha presentato nei 

giorni scorsi a Bucarest la Terza Edizione del progetto “Uniti 

nella diversita’ – No discriminazioni” che ha ottenuto il patro-

cinio dell’UNESCU. 

La Sig.ra Anisoara Popa, presentando l’evento, ha sottoli-

nato il percorso positivo delle due precedenti edizioni il cui suc-

cesso ha portato fino al patrocinio prestigioso dell’UNESCU. 

Molto apprezzato il messaggio del Presidente Emil Cos-

tantinescu, che si e’ soffermato sulla necessita’ di educare i gio-

vani al rispetto dei diritti umani, base essenziale per mantenere 

la pace sopratutto alla luce della guerra che ancora infuria in 

Ucraina e delle crisi economiche e sociali presenti nel mondo, 

evidenziando l’alto valore del dialogo interculturale e interrelig-

ioso. 

Alla presentazione del progetto e’ intervenuto il Consigliere 

dell’Ambasciata d’Ungheria Levente Soltész, molto vicino alle 

iniziative dell’UDT, che ha chiesto con forza pari opportunita’ 

per le minoranze linguistiche che devono educare i propri gio-

vani al rispetto della lingua madre, suffermandosi sui principi 

che ci aiutano a combattere la discriminazione sia nascosta che 

diretta. 

A sostenere questa terza edizione si annovera anche il Minis-

tero della Famiglia e delle Pari Opportunita’ con il messaggio 

inviato tramite il Segretario di Stato Costin Hendea Anca Mino-

dora dalla Ministra Gabriela Firea. 

La terza edizione di “Uniti nella diversita’ – No discrimina-

zioni” ha allargato, rispetto alle due edizioni precedenti, la 

platea delle scuole partecipanti, con iniziative che vedranno 

coinvolti nuovi partner come l’Agenzia per le Pari Opportunita’ 

tra Donne e Uomini (ANES), rappresentata dalla Sig.ra Ramona 

Mihaila, e l’Asso ciazione delle Donne di Romania “Insieme”. 

Una conferma e’ la partecipazione di IRDO, Istituto Rumeno 

per i Dirittti Umani, con la presenza del Direttore Adrian Bul-

garu. La Sig.ra Loredana Licuta, in rappresentanza dell IER, 

Istituto Europeo in Romania, nuovo patrtner, ha proposto il 

Teatro/Forum, rappresentazioni teatrali sulla violenza e la nega-

zione dei diritti umani per facilitare la presa di coscienza degli 

studenti. 

Un plauso speciale degii Organizzatori al Segretario di Stato 

Zoltan Kallos per il sostegno dato all’iniziativa fin dalla prima 

edizione. Da sottolineare la grande sfida voluta dall’UDT con la 

partecipazione della Scuola Speciale per Sordi n.1. 

Lo scopo del progetto e’ di continuare e sviluppare l’azione 

verso bambini e giovani per una evoluzione della societa’ inter-

culturale dove le diverse culture e tradizioni trovino un terreno 

di confronto nel rispetto reciproco attraverso forme di integra-

zione. La comunicazione e l’informazione sono decisive in 

questo ambito. 

Non mancheranno momenti ludici come i “Giochi dei No-

madi”, iscritti al patrimonio dell’Unescu e molto apprezzati da 

studenti e genitori. Nel programma del progetto due grandi 

eventi: la “Giornata Mondiale della Donna” e la “Giornata Inter-

nazionale delle Diversita’ Culturali per il Dialogo e lo Svilup-

po”. 

La presentazione e’ terminata con un saluto ad ospiti e pub-

blico da parte del Presidente UDT Naim Belgin e della Re-

sponsabile dell’Ufficio di Mediazione e del Progetto Sig.ra 

Claudia Crina Balint. 

“Uniti nella diversità, no alla discrimina-

zione”: presentata la terza edizione  
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Eminescu în tătară călătorind prin Asia Centrală 
Güner Akmolla 

 Membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Uniunii scriitorilor Tătari din Crimeea 

Doamna Galina Martea în studiul „Mihai Emines-

cu în cultura universală, rev.Vatra Veche nr.1 din 

2023, deschide o problematică interesantă prin imple-

mentarea noțiunii etnic-individual sau Eminescu -

OMUL.Sunt convinsă că orice tânăr cunoscător al 

limbii române și studiind în limba română devine 

„sclavul”intelectual  al personalității Marelui Poet și  

înțelege rostul și rolul poporului care a dat sub soare 

geniul. Dacă în clasa  9-a am memorat Luceafărul, în 

anii de muncă mi-am 

propus să-l fac cu-

noscut în lumea cea 

mare a tătarilor din 

Crimeea, Uzbechistan, 

Cazachistan, Tatar-

istan...Și cum nu 

puteam ajunge pe aco-

lo, am trimis cărțile la 

universitatea „Amet 

Yesevi” din  Ankara, 

unde învață tineri din 

aceste țări, precum și 

din vecinătățile Asiei 

Centrale. Dacă Luce-

afărul/ Tan Yıldızı a 

fost publicat în  1992 în 

ziarul “Karadenız” al 

uniunii democrate 

Tătare din România, 

poemul tradus de mine 

a apărut în volum în 

2003, an în care publi-

cam și Legen da Eroului Tătar din România,Negip 

Hagi Fazîl. În perioada aceea realizam emisiunea ra-

dio C- ța în limba tătară cu d-na Cecilia Pătrăhău, și 

am aflat că tinerii ingineri de la Centrala Cernavodă 

au spus, ascultând emisiunea;„ d-na nu trebuia să mai 

spună titlul poemului, ritmul din tătară este același” : 

„Bır zamanda bar eken 

Masalday bır zamanda,  

En guzel qız dunyada 

Yuksek padışa aileden.  

 

Bır tane qız ailede 

Er şiyde nazlı eken,  

Yucelermen o osken 

Ayday, yıldız ışınde. 

 

Yuksek duvar salqınından  

Adımların akete,  

Pencırede korışe 

Aşıq bolğan yıldızıman.” 

G.Akmolla, vol.Mihay Eminesku,Tan Yıldızı, Ex 

Ponto, 2003 p 17 prefață Violeta Ștefanian) 

Lucrând eu la Liceul Internațional de Informatică, 

Constanța, primesc într-una din zile acest original în-

demn de traducere din partea directorului Gürbuz 

Baykara: “d-nă profesoară, ce a scris așa de rău 

despre turci Eminescu în Scrisoarea a III-a?” Răspun-

sul meu „Eminescu n-a scris rău despre turci, el a fost 

un mare poet care n-a 

avut nimic comun cu 

șovinismul!”mi s-a 

părut insuficient și tra-

ducând poemul, am 

simțit nevoia să traduc 

cele cinci scrisori din 

care redau:  

„Aqșam, yorğun 

kırpıklerımmen  üfur-

gende mumlarnı,                                                                       

Anca saatmen 

cürsetemen uzun cöllı 

zamannı,                                                                                      

Odandaqı perdelernı 

yavaş tartsan kenarğa,                                                                                                  

Togıler aynın alevlerı 

dad berıp er yağına,                                                                                                       

Sönsız dertler kene 

çıqar hatıralar 

gecesınden                                                                                                                                                    

Rüyamda onlar 

öldıler,dep, tuyarsın 

acını işten.”   

G.Akmolla,I-ıncı Mektup, vol.Romen Klasik 

Çağdaş Antolojiyası/ Antologia Liricii 

Clasice,Contemporane Române, Stud IS 2012, P.45). 

Apoi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

“Neden murekeplerde qalemım qaldı dep sorasan,                                                                                                 

Neden ritım aldata ışımden alıp, zamanımdan,                                                                                                                     

Neden o sararğan kâtler yuqlap, unutılıp qalğan,                                                                                                                                                                                                   

Yukseklengen yamblar, troheyler, atlağan daktil-

lernı?                                                                                 

Eger bılsen hayatımın sırını, oğraştırğan dertlernı,                                                                                         

Korer edın qalemlernı qoparğan quvetım barın,                                                                                                                                                                                                                                    

Sora sonra, neşın men, doğrılığın colında bolıp,                                                                                                                            

Eskı tılımnı canı colğa bılgı içün oğraştım salıp?”                  

(G.Akmolla,II-cı Mektup, vol. Romen Klasik 

Çağdaş Antolojiyası/ Antologia Liricii 

Clasice,Contemporane Române, Stud IS 2012, P. 50).                             
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Mai apoi: 

“Dünyada bolğan tıllerın bırısıne o padışa bolğan,                                                                                     

Qoyman tolğan tarlalarnı denışken bır otlaqman,                                                                                          

Cerde catıp, topraqta qolın başına yuqlap salğan,                                                                                             

İlla tışta qapalı kozı, ışersınde yuqusunda aşılğan;                                                                                      

Kore aynı, koktekı cerınden qobıp tuşe aşağa                                                                                                         

Sonra kele bır qız bolıp tamam onın qarşısına.” 

 (G.Akmolla, III-cı Mektup , vol. Romen Klasik 

Çağdaş Antolojiyası/ Anto-

logia Liricii 

Clasice,Contemporane 

Române, Stud IS 2012, 

P. 53).                             

Şi mai apoi: 

“Canğız saray 

carıqlanıp aynasından 

kolge qaray                                                                                      

Temız suvnın astında 

da asırlar boyı yuqlay;                                                                                                  

Çam teregın arasından 

siyrek cerden koterıle,                                                                                                                                  

Aylanğan talazlarğa da 

qaranlıqnı orttıre.                                                                                               

Togerek yuksek 

pencırede qaltırap da-

yanğanda                                                                                           

Qırav bolıp caltıraylar 

uzun perde sarılğanda,                                                                                                 

Tav ustunde ay qal-

tıray , cana, balaban-

laşa,                                                                                                   

Qaya uşı, terek ustı, 

koknı boyalağanda,                                                                                                           

Uzun meşe ağaşları bekçı bolıp sarılğanlar,                                                                                               

Tuvacağın beklegende, hazinege bolışqan-

lar.”                                                                              

         (G.Akmolla, IV-cı Mektup, vol. Romen Klasik 

Çağdaş Antolojiyası/ Antologia Liricii 

Clasice,Contemporane Române, Stud IS 2012, P. 62) 

Şi,în fine: 

„Incil bıldıre bızge Smsonın apaqayın,                                                                                                   

Yuqlağanda kesıp şaşın alğan alay quvetın;                                                                                                            

Sonra duşmanları tutqan, baylağan, şığarğan 

kozın,                                                                                                                  

Kor neday ruh saqlanıp tura qalbınde entarının.                                                                                             

Ey, caş, tış korıp cürgende bır qadının peşınde,                                                                                                    

Nevaqıt ay, altın kıbı caltıray colın ustınde,                                                                                                     

Ve, qalın, yeşıl saqlı ızlar bılaşıp kolgelengende,                                                                               

Unutma, o hanımın qısqa aqılı bar, uzun en-

tarısınde.” 

(G.Akmolla, V-cı Mektup,   vol. Romen Klasik 

Çağdaş Antolojiyası/ Antologia Liricii  

Clasice,Contemporane Române, Stud IS 2012, P. 

67) 

Înaintea clasicelor„ Scrisori„ voumul meu a așezat 

poemul„ Ce-ți doresc eu ție, 

dulce Românie„ / „Ne 

ıstiymen men sağa, tatlı 

Romaniye”:                                                                                                             

“Ne ıstiymen men sa-

na, tatlı Romaniye,                                                                                                              

Şanlı memleketımsın, 

arzılarman er yerde?                                                                                                                       

Sınırlı bıleklerın, 

korılgen quvvet,                                                                                                                                                            

Geçken tarihına kore, 

şanlı kun ketırecek!                                                                                                   

Bardaqta şarap 

qaynasın, taşsın 

qadede,                                                                                                          

Senın şanlı balaların 

onı ıstep kelgende.                                                                                        

Çünkü qayalar qalar, 

dalğa pıtkende,                                                                                          

Bolarnı men ıstermen, 

tatlı Romaniye.” 

(G.Akmolla,Ne ıstiy-

men men sağa... vol. 

Romen Klasik Çağdaş 

Antolojiyası/ Antologia 

Liricii 

Clasice,Contemporane 

Române, Stud IS 2012, 

P. 44) 

Dar, înaintea  tuturora, ca 

un veritabil poem deschizător de drumuri,volumul 

cuprinde „Glossa”: 

„Zaman kete, kele zaman, 

Eskı er şey canı bolğan.                                                                                                                                         

Nedır yaman, nedır yaqşı,                                                                                                                                        

Soray tur sen, kor esapnı.                                                                                                                                      

Qorqmay otır ve ümitsız                                                                                                                              

Çünki dalğa geşe sessız.                                                                                                                    

Calbarsalar, şaqırsalar,                                                                                                                                          

Otır uzaq, yalan bonlar.” 

G.Akmolla,Glossa, vol. Romen Klasik Çağdaş 

Antolojiyası/ Antologia Liricii 

Clasice,Contemporane Române, Stud IS 2012, P. 42) 

Güner Akmolla 
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Egalitatea de şanse 
Preluare Agerpres 

Parlamentari ai PNL, PSD, USR şi UDMR au 

pledat, luni, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, în favoarea declaraţiei pe tema consolidării 

egalităţii de şanse, în timp ce reprezentanţii AUR s-au 

opus adoptării acesteia. 

Istoria arată implicarea activă a femeilor în toate 

domeniile, a evidenţiat deputatul PSD Natalia Intotero, 

menţionând că sunt femei care au depăşit barierele, iar 

printre acestea se numără Maria Brâncoveanu, Ana 

Ipătescu, Ecaterina Teodoroiu, Elisa Leonida 

Zamfirescu, Smaranda Brăescu. 
"Pentru PSD egalitatea de şanse are o valoare 

fundamentală", a spus Intotero, care a amintit că partidul are 

cea mai reprezentare feminină din Parlament. 

"PSD salută declaraţia de astăzi în anul dedicat 

Smarandei Brăescu, felicităm 

organizaţiile politice judeţene care 

au nominalizat doamne în 

administraţia publică centrală şi 

locală. Încurajăm partidele 

politice să aibă aceeaşi abordare. 

Recomandăm Guvernului să 

creeze un organism care să 

urmărească implementarea acestei 

declaraţii", a transmis Intotero. 

Deputatul PNL Mara 

Calista a vorbit despre cazurile 

de violenţă în familie, arătând 

că este nevoie de personal 

calificat care să recunoască 

aceste situaţii. 

Totodată, potrivit Marei Calista, femeile lucrează în 

domenii mai prost plătite decât bărbaţii, deşi sunt mai 

multe cu studii superioare. 
"În România, femeile care sunt şi mame se confruntă cu 

un dezinteres al statului român şi de o lipsă a infrastructurii: 

creşe şi grădiniţe", a indicat ea, adăugând că trebuie să dispară 

exprimările prin care femeile sunt trimise la cratiţă. 

Ea a respins ideea că introducerea cotelor de gen în 

politică ar fi o discriminare. 

USR susţine adoptarea de către Parlament a 

declaraţiei privind egalitatea de şanse, a transmis şi 

deputatul Dan Barna. 
"Spun direct şi clar: trebuie să avem curajul de a impune 

cote pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi în politica 

românească şi să le menţinem acolo până când femeile care 

vor să se implice în viaţa cetăţii ne vor spune că nu mai e 

nevoie de ele. Avem practic nevoie de cote pentru a ajunge să 

nu mai fie necesare, aşa cum s-a întâmplat în toate celelalte 

state care aplică aceste reguli. Argumentul 'meritocraţiei' , atât 

de des invocat, a avut 30 de ani pentru a genera rezultate. Cred 

că am aşteptat suficient. La ora la care vorbim, în Guvernul 

acestei ţări, în Guvernul României, sunt doar două doamne. 

Haideţi să nu ne mai ascundem după cireş. Dacă vrem femei în 

politică, atunci trebuie să avem curajul unor decizii ferme şi 

clare", a afirmat Barna. 

El a remarcat că Parlamentul stă prost la reprezentarea 

femeilor, iar în Legislativul actual sunt mai puţine femei decât 

în cel anterior. 

Şi deputata UDMR Rozalia Biro a transmis că 

adoptarea declaraţiei de egalitate de şanse este de o 

importanţă majoră. 

"În orice stat în care drepturile sunt respectate, 

egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei nu trebuie să 

reprezinte o excepţie", a subliniat ea. 
Conform deputatei UDMR, sunt încă "numeroase 

disparităţi" în privinţa egalităţii de şanse şi trebuie combătută 

orice formă de violenţă, asigurată participarea egală a femeilor 

şi bărbaţilor în societate şi eliminată diferenţa de remunerare. 

"UDMR şi-a concentrat atenţia asupra mai multor 

activităţi pentru reducerea violenţei", a amintit Biro, 

menţionând că a deschis în şcoli o interfaţă de dialog pe 

această temă în vederea prevenţiei şi schimbării mentalităţii. 

"Depinde de noi toţi să avem o ţară prosperă, femeile şi 

bărbaţii trebuie să aibă o şansă egală de dezvoltare", a adăugat 

Rozalia Biro. 

Senatorul AUR Claudiu 

Târziu a calificat adoptarea 

declaraţiei de către Parlament 

drept "unul dintre cele mai 

penibile momente", fiind 

"ilustrarea zicalei ţara arde şi 

baba se piaptănă". 

"Sunt siderat. Am ratat 

spectaculos intrarea în 

Schengen. Avem pe masă 

bugetul pe care îl trecem rapid 

fără discuţii şi îl întrerupem 

pentru această declaraţie care 

nu are impact decât moral. (...) 

Găsim de cuviinţă să ne 

ocupăm cu punerea în operă a unor comandamente 

neomarxiste", a afirmat Târziu. 

El a susţinut că această ideologie caută să dezbine 

nu să unească, "caută să impună cu forţa". 

"Egalitatea între femei şi bărbaţi există. Avem 

colege parlamentar, membre ale unor partide politice 

care sunt pe funcţii de primar. (...) Cine vă opreşte să 

ocupaţi o funcţie? (...) Meritocraţia trebuie să primeze, 

nu ideologia", a mai spus senatorul AUR. 

În opinia lui, politica de egalitate de gen aplicată 

forţat este "expresia unei noi erezii sociale" şi 

"contravine libertăţii individuale". 

"Cotele de gen sunt o expresie manifestă a egalităţii 

forţate. Nu se vorbeşte despre meritrocraţie. (...) Ar 

trebuie să ocupe funcţii că sunt calificaţi. (...) Nu este 

vorba despre apărarea vreunui libertăţi, este o retorică 

inofensivă şi care camuflează o perspectivă cu adevărat 

totalitară şi pe care AUR o respinge", a adăugat Claudiu 

Târziu. 

Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, luni, o 

declaraţie prin care încurajează participarea deplină şi 

egală a femeilor din România la dezvoltarea, finanţarea 

şi implementarea de programe, iniţiative şi politici 

publice relevante. 

S-au înregistrat 235 de voturi "pentru", 24 

"împotrivă" şi cinci abţineri. Trei parlamentari nu au 

votat. AGERPRES/(A - autor: Alina Novăceanu, editor: 

Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu). 
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Cupa Prieteniei în premieră la București în 

competiție interșcolară.  

UDT in parteneriat cu Școala gimnazială 

Uruguay a organizat și desfășurat aceasta competiție 

care a reușit să unească 4 scoli cu participarea a 11 

echipe într-o atmosferă de solidaritate, fairplay și 

amiciție. 

 

Rezultate: 

Grupa CLS 5-8  

Locul I- Liceul Jean Monnet 2  

Locul II- Liceul Jean Monnet 1.  

Locul III- Școală Gimnazială 162.  

 

Grupa CLS 7-8.  

Locul I- Școala Gimnazială Uruguay. 

Locul II- Școala Gimnazială 162.  

Locul III- Liceul Jean Monnet 2.  
 

Felicitări pentru participare școlilor: Uruguay, 

Sc.162, Sc.Vasile Alecsandri, Liceul Jean 

Monnet! 

Mulțumim frumos pentru susținere voluntarilor 

precum și tuturor celor care au participat la buna 

desfășurare a evenimentului!  
Mulțumim frumos grupului de reconstituire 

istorică Nokors și în special domnului profesor 

Alexandru Matei! 

Mulțumim sponsorilor: Foișor, Sultan, Fine 

Draprod Free Time ! 

Cum v-am obișnuit după partea sportivă 

urmează activitatea caritabilă în care vizităm 

copiii din centrele de plasament și copiii cu 
situații delicate! 

Mulțumim Consilierului Juridic Balint 

coordonatorul proiectului! 

Mulțumim gazdei acestui eveniment Școală 

Gimnazială Uruguay și Dnei director Olaru. 

Cupa Prieteniei ediţia a 7-a 
Noiembrie-Decembrie 2022  
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O nouă oportunitate pentru România la Campionatul Mondial de Alpagut 

În perioada 1-4 decembrie 2022, s-a desfăşurat 

Campionatul Mondial de Alpagut găzduit de 

metropola Bursa, Turcia ȋn Complexul Sportiv “Naim 

Suleymanoglu” organizat de către Federaţia Mondială 

de Alpagut cu sediul ȋn Azerbaidjan. 

România a participat prin Uniunea Democrată 

Tătară, din delegaţie făcând parte domnul preşedinte 

Naim Belgin şi domnul Cosmin Ciobanu, alături de 

24 de țări participante. Domnul Ciobanu este 

preşedinte la Școala de SENTO, un partener al UDT 

ce ȋşi doreşte promovarea culturii şi sportului din 

Turan. 
Alpagut este o artă marțială modernă, ale cărei rădăcini 

datează din antichitate, o veche artă marțială turcică cu 

propriile regulamente, tradiții și filozofie. „Alpagut” este 

compus din cuvintele „alp” (războinic) și 

„gut” /”kut” (sfânt), care înseamnă „războinic sacru”.  

La nivel tehnic, ALPAGUT este format din 4 sisteme 

de luptă competitive Aycha, Batur, Jaymaz și Kurshak, 

plus un sistem de apărare personală, Kachut. Se 

caracterizează prin 8 METODE DE BAZĂ: • Yumruk – 

tehnica pumnului • Tepuk – tehnica loviturii cu piciorul • 

Tehnici Aycha – Semiluna • Atysh – tehnica aruncării • 

Badalag – tehnica de picior • Bagdamag – tehnica durerii • 

Boguchan – tehnica sufocării • Coruy – Tehnici defensive. 

O ocazie deosebită ȋn cadrul acestui eveniment a 

fost consacrată parteneriatului şi promovării ȋn 

România de către singura organizaţie care 

promovează sporturile Turanului, UDT. Astfel, am 

prezentat Șefului Departamentului de Tineret şi Sport 

al Capitalei Azerbaidjanului Baku precum şi membru 

ȋn Comitetul Olimpic din Azerbaidjan - dl Raqif 

Abbasov activităţile noastre şi oportunităţile de 

cooperare ȋn viitor la un ȋnalt nivel pofesionist şi am 

reȋntregit relaţiile cu reprezentanţii Federaţiei 

Mondiale de Alpagut dl Kutsan Bayat [fondatorul 

Federaţiei Mondiale de Alpagut şi preşedintele 

comitetului director] şi dl. Emil Rahimov 

[vicepreşedintele Federaţiei Mondiale de Alpagut].  

Ne bucurăm de participare şi de parteneriatul prin 

care Romania să facă parte printre ţările care 

promoveaza Alpagut, acest sport ce işi are rădăcinile 

ȋn cultura turcică a Turanului cu rădăcini filozofice şi 

mistice. Succes şi putere de muncă ȋn continuare 

doamnei Preşedinte a Federaţiei Mondiale de Alpagut 

Jale Ahmedova! 
Felicitări Federaţiei de Alpagut din Turcia şi domnului 

preşedinte Metin Karadeniz pentru efortul de promovare a 

acestui sport! 

Felicitări organizatorilor pentru realizarea acestui 

eveniment deosebit! 
https://tvalphamedia.ro/o-noua-oportunitate-pentru-romania-la-campionatul-mondial-de

-alpagut/?fbclid=IwAR2acwsj8xLoKnd7LoUVreW9dISTmdGQcqpuVOIzlFJSVbjM5wzhN

-EthDs 

https://tvalphamedia.ro/o-noua-oportunitate-pentru-romania-la-campionatul-mondial-de-alpagut/?fbclid=IwAR2acwsj8xLoKnd7LoUVreW9dISTmdGQcqpuVOIzlFJSVbjM5wzhN-EthDs
https://tvalphamedia.ro/o-noua-oportunitate-pentru-romania-la-campionatul-mondial-de-alpagut/?fbclid=IwAR2acwsj8xLoKnd7LoUVreW9dISTmdGQcqpuVOIzlFJSVbjM5wzhN-EthDs
https://tvalphamedia.ro/o-noua-oportunitate-pentru-romania-la-campionatul-mondial-de-alpagut/?fbclid=IwAR2acwsj8xLoKnd7LoUVreW9dISTmdGQcqpuVOIzlFJSVbjM5wzhN-EthDs
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Din inimă către inimă 
 

 

 

UDT a început anul 2023 în forță cu un 

eveniment caritabil. 

În seara zilei de 11.01.2023 UDT a donat fraților  

tătari din Ucraina un generator de curent electric și 

un palet de conserve, prin amabilitatea sponsorului 

nostru, Foișor.  

De ce era nevoie de un generator?! 

Din cauza întreruperilor în furnizarea energiei 

electrice, sunt situații în care Centrul Cultural "Birlik 

Merkezi" rămâne chiar și o noapte întreagă fără 

curent.  

La solicitarea lor (din 2022), am reușit să obținem 

de la sponsorul nostru un astfel de generator electric 

și să îl trimitem la Kiev. 

Mulțumim frumos oamenilor de bine care ne 

susțin acțiunile și ne dorim ca eforturile noastre să 

contribuie la o viață mai bună a fraților noștri tătari 

din Ucraina, în liniște și pace! 

UDT la Festivalul Kivi din  

Subaşı Yalova 

22-23 octombrie 2022 
 

Reprezentanții Asociaţiei Uniunea Democrată 

Tătară <<domnul Ali Ridvan și domnul Cherim 

Gevat>> au înmânat ȋn cadrul festivităţilor  

plachete, medalii și Revista Dobrogeană 

organizatorilor: domnului Primar Turan Canbay și 

domnului viceprimar Mustafa Keçici! 

Felicitări tuturor celor implicați în organizarea 

acestui eveniment! 

Domnul Ali Ridvan a încântat audiența cu şase 

melodii tătărești și a fost răsplătit cu aplauze 

generoase îndelungate. 
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Kara Kaplan is an ancient Tatar martial art. 

Thanks to Kara Kaplan, for many centuries the 

Tatars were invincible in battle. "Kara Kaplan" in 

translation from the Tatar language means - 

"Powerful Tiger" . This ancient Tatar martial art 

served as a model for the development of the martial 

arts of many peoples neighboring the Tatars. "Kara 

Kaplan" includes: techniques for handling all known 

types of weapons, including a bow, sword, saber, 

spear, dagger, mace and other types of weapons; 

techniques for using improvised means to defeat the 

enemy; hand-to-hand combat techniques; stealth and 

camouflage techniques; combat techniques; 

horseback riding techniques and knowledge about 

the maintenance and management of a horse; 

endurance, survival, self-control and self-control 

techniques;theoretical knowledge and spiritual 

teaching. "Kara Kaplan" had many levels, including 

secret levels that only initiates knew. "Kara Kaplan" 

was mandatory studied by all Tatars - men, women 

and children. Tatar warriors, murzas, 

chiefs and rulers received higher levels 

of martial art knowledge depending on 

their status in society.  

In different eras, the Turkic martial 

art was called differently, for example, 

in the time of the Kokturk Kaganate it 

was called - "Kara Kaplan" - Powerful 

Tiger, "Kulsinat" - the soldiers of 

Tamerlane. In Mengu El - the Eternal 

State of Genghis Kagan - "Hara (kara) - 

Moroton" (powerful riders) and later - 

"Karakuresh" or hand-to-hand combat, 

"Sinsimak". 

There is (or rather - there was) a huge 

number of Turkic martial arts: Uzbek 

(Zikkamusht, Kulsan-ati), Uighur 

Kolsen'et), Abo Akilov Syr-sanat or 

Sanate Zanozani Akili, Kazakh species (Kures, 

Audaryspak, etc.), Kyrgyz - Er Sayysh, Zhylanach 

Chabysh, Taz Suzyush (unity where two bald heads 

are bowed; in the old days the wild entertainment of 

Kyrgyz princes), Kanjar-Kol (in folklore referred to 

as the ability to poke fingers side, and palm edge to 

cut off the head), Tuvan Khuresh and Kararesh, 

Yakut HapsgayKhalbas-Khara 

(ancient ritual martial arts: two sit 

high on a rope and try to throw 

each other off), Kyrgyz Yuerege 

(military art), Dalla Mandetii 

(bow shooting), Ilbis-Khamnaa 

(“ilbis” – “God of war and 

military trance”, “hamnaa” – 

seemingly dialectical “move, 

move”, but in fact derived from 

“ham” or “kam” “shaman”, i.e. 

“hamnaa” is “shaman, make 

shamanic movements” – this is a 

system of movements in a circle 

and frantic rotations while being 

in trance states, while moving away from attacking 

blades with a very agile weapon and a deftly valand 

opponents). And no less interesting are Mongolian, 

Tunguska, Paleo-Asian (Kichil, Tes-kir-vad, 

Poygylatyrkyn, etc.), Pamir (for example, an 

excellent system of fencing on sticks among the 

Tajiks - Chubbozi, a relative of the Indian Fari-

gatka, Silambam, Latha). 

And in addition, family secrets of fist fighting 

such as the Uzbek Zhikkamusht have been 

preserved, where since the time of Ibn Sina they beat 

with their hands, feet, and head. 

 

Kara Kaplan 

Powerful Tiger  
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Astăzi 8 decembrie 2022, Uniunea Democrată Tătară 

a participat la Conferința Anuală a Drepturilor Omului 

cu tema "Dreptul la siguranță și pace, educatie, 

schimbare, emancipare" organizat de IRDO in cadrul 

Institutului național de statistică, eveniment prilejuit de 

celebrarea proclamării Declarației Universale a 

Drepturilor Omului in data de 10 decembrie 1948. 

Intervenția noastră cu titlul "Cunoasterea și educarea 

diversității culturale ca bun comun al Umanității" a 

beneficiat de o surpriză deosebită prin scurta prezentare a 

identității culturale Tatare de către dl prof Alexandru 

Matei, reprezentantul grupului istoric Nokors. De 

asemenea, in discursul nostru am prezentat o scurta 

istorie a recunoașterii Dr minorităților în România 

precum și situația etniei Tatare și contribuția tătarilor la 

reîntregirea statului român. Activitățile noastre culturale 

și educaționale de promovare, cunoaștere a Dr. 

minorităților, a identității și diversității culturale au 

impresionat plăcut invitații deosebiți prezenți la 

eveniment.  

Mulțumim frumos pentru invitație și oportunitatea de 

a prezenta intervenția din partea UDT dl Director IRDO- 

Adrian Bulgaru precum și pentru sprijinul și susținerea 

proiectelor noastre.  

Felicitări tuturor invitaților prezenți la eveniment 

precum și celor online cu precădere studenți. 

Mulțumesc frumos IRDO pentru parteneriatul 

deosebit pe care îl avem împreună! 

Felicitări organizatorilor ! 

Lecția de limbă tătară 
Musafir 

 

 

Termenul din limba română este introdus pe 

filiera turcică dar originea este limba arabă, având 

rădăcina sfr [ سفر] sefer=călătorie iar [مسافر] 

musafir cu sensul de cel care călătoreşte, călător. 

Noi tătarii avem alt cuvânt pentru musafir = 

konak, doar că ȋn paralel este folosit şi cel din 

arabă: musafir sau un pic modificat musapȋr. Sunt 

sigur că vă amintiţi termenul konakbay care are 

ȋnţelesul de gazdă fiind format din konak=musafir 

si bay=bogat, boier, adică cel care găzduieşte 

călători, o persoană cu inima mare şi darnic (bogat 

spiritual şi material). 

 

Konak : tătara din Dobrogea 

Misafir: Turca  

Konak: Kazakhă [Қонақ] 

Kunak: Tătara din Tatarstan [Кунак] 

Konak: Kârgâză [Конок] 

Konak: Azeră [Qonaq] 

Mihman : Turkmenistan [Myhman] 

Mihman : Uzbecă [Mehmon] 

Mihaman : Uigură [مېھمان] 

Mihman: Persană [مهمان] 

Musafir : Arabă [مسافر]  

Izvoare 

*Kaşgarî, Compendiul limbii turcice 1073 

Cumana / Kȋpceaka :Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı 

Türkî, 1343  

 

  
 

«Dreptul la siguranță și pace, educatie, 

schimbare, emancipare»  
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Un mormânt al unui războinic și calului său, plin 

cu artefacte de aur, a fost descoperit în apropiere de 

Mizil. Mormântul datează din secolul V e.n., de pe 

vremea când regiunea era sub stăpânirea hunilor. 

Mormântul descoperit de muncitori conținea mai 

bine de 100 de artefacte, inclusive arme, obiecte 

aurite și bijuterii de aur încrustate cu pietre prețioase, 

a declarat dr. Silviu Ene de la Institutul de Arheologie 

„Vasile Pârvan” pentru jurnaliștii de la Live Science, 

cel care coordonează cercetările arheologice asupra 

osemintelor și artefactelor găsite în timpul lucrărilor 

de pe lotul 1 al A7. 

Patru situri arheologice separate au fost 

dezgropate în timpul lucrărilor la autostradă, iar 

mormântul războinicului „princiar” a făcut parte dintr

-un complex. 

Etnicitatea războinicului de la Mizil nu este 

cunoscută deocamdată 

„Mormântul este de mare importanță pentru că, 

în afară de inventarul variat, a fost descoperit la un sit 

alături de alte 900 de elemente arheologice, cum ar fi 

gropi, așezări și morminte”, a spus Ene. 

Etnicitatea războinicului de la Mizil nu este 

cunoscută deocamdată, însă bogățiile găsite în 

mormânt sugerează că ar fi aparținut elitei 

conducătoare din perioada hunică a regiunii, sau „era 

migrațiilor”. 

Hunii au fost călăreți nomadici care au originat 

din Asia Centrală. În timpul secolelor IV și V e.n., 

hunii au invadat și ocupat Estul îndepărtat al Europei. 

Astfel, hunii au dislocat alte popoare, cum ar fi goții 

și vandalii, cauzând migrația acestora spre Vest. 

Arheologii au găsit și tolba cu săgeți a 

războinicului „princiar” 

Hunii au reprezentat o mare problemă pentru 

Imperiul Bizantin, care până la acel moment 

controlase mare parte din regiunea de la Vest de 

Marea Neagră. 

Totuși, romanii au pierdut în fața hunilor, cei din 

urmă cotropind provincia romană vestică Galia și 

chiar atacând Roma sub conducerea lui Attila Hunul. 

În cele din urmă, hunii și-au pierdut teritoriile din 

Europa în urma Bătăliei de la Nedao, în 454 e.n. 

Noile descoperiri arheologice de la Mizil au 

inclus și o sabie aurită, un pumnal, aplice, un cazan 

de bronz, dar și tolba cu săgeți a războinicului 

„princiar”. Într-o filmare publicată de Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR), dr. Silviu Ene a mai 

declarat că arheologii au 

descoperit și o mască de aur pe 

fața războinicului. 

Lucrările de excavare au fost 

efectuate „în condiții foarte 

grele” 

Lucrările de excavare au fost 

efectuate „în condiții foarte 

grele pentru că a fost o perioadă 

ploioasă, și din momentul în 

care am descoperit obiectele din 

aur ne-am dat seama că nu 

putem lăsa obiectele in situ pe 

perioada nopții, așa că am luat 

hotărârea împreună cu echipa să 

terminăm cercetarea în aceeași zi”. 

„Am săpat până târziu în noapte, la lumina 

lămpașelor. S-a făcut tot ce a fost omenește posibil ca 

să fie prelevate cât mai bine”, a mai spus Ene în 

filmarea publicată de CNAIR. 

În următoarele luni, oasele și artefactele vor fi 

curățate, investigate și apoi expuse publicului. 

https://www.descopera.ro/istorie/20285458-

mormantul-unui-razboinic-princiar-descoperit-pe-

lotul-ploiesti-buzau-al-a7 

Mormântul unui războinic „princiar”, descoperit pe lotul Ploiești-Buzău al A7 
De Ioana Scholler, Publicat: 24.01.2023, descopera.ro 

https://www.descopera.ro/istorie/20285458-mormantul-unui-razboinic-princiar-descoperit-pe-lotul-ploiesti-buzau-al-a7
https://www.descopera.ro/istorie/20285458-mormantul-unui-razboinic-princiar-descoperit-pe-lotul-ploiesti-buzau-al-a7
https://www.descopera.ro/istorie/20285458-mormantul-unui-razboinic-princiar-descoperit-pe-lotul-ploiesti-buzau-al-a7
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Visul de peste zece ani al turcilor de a avea o 

marcă auto națională de automobile 100% electrice se 

apropie de realizare. Într-o declarație oferită presei 

germane, Gürcan Karakaş, directorul executiv al 

TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş.) a 

menționat că uzina din Gemlik, de lângă Bursa, va 

începe producția de serie până la finalul lui 2022, iar 

mașinile vor începe imediat să fie comercializate pe 

piața internă. 

După debutul de anul viitor pe piața turcă, în doar 

un an – un an și jumătate, vor începe și exporturile, 

iar prima piață europeană care va începe comercializ-

area va fi cea Germană. 

Visul de peste zece ani al turcilor de a avea o 

marcă auto națională de automobile 100% electrice se 

apropie de realizare. Într-o declarație oferită presei 

germane, Gürcan Karakaş, directorul executiv al 

TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş.) a 

menționat că uzina din Gemlik, de lângă Bursa, va 

începe producția de serie până la finalul lui 2022, iar 

mașinile vor începe imediat să fie comercializate pe 

piața internă. 

După debutul de anul viitor pe piața turcă, în doar 

un an – un an și jumătate, vor începe și exporturile, 

iar prima piață europeană care va începe comercializ-

area va fi cea Germană. 

Deși ați mai citit pe LifeNews.ro detalii despre 

proiectul ambițios al turcilor, inclusiv declarațiile 

președintelui Recep Tayyip Erdogan, de la fondarea 

companiei TOGG, în 2018, și de la prezentarea 

primelor prototipuri în decembrie 2019, de această 

dată noutățile se referă, pe lângă confirmarea datei de 

lansare a producției, la semnarea unui parteneriat cu 

producătorul chinez de baterii Farasis și crearea unui 

centru de inginerie denumit TOGG Europe GmbH, în 

Germania. Se pare că turcii încearcă prin acest model 

de business – dezvoltarea noilor produse într-un cen-

tru propriu din Germania – să copieze succesul repur-

tat de mărcile coreene atunci când au decis să producă 

vehicule dedicate piețelor din Europa. 

Conform lui Gürcan Karakaş, compania sa are în 

prezent 450 de angajați, inclusiv la noul centru de cer-

cetare – dezvoltare TOGG Europe GmbH de lângă 

Stuttgart și „planificăm să ajungem la un total de 800 

de angajați până la sfârșitul anului”. 

Conform oficialului TOGG, până în 2030, la uzina 

din Turcia vor fi produse 1 milion de unități din cinci 

modele diferite complet electrice. Toate drepturile de 

proprietate intelectuală și industrială asupra acestora 

aparțin în totalitate TOGG. 

Pentru a susține expansiunea mașinilor electrice, 

Turcia se află în plin proces de expansiune a rețelei de 

încărcare pentru acestea. Este planificată punerea în 

funcțiune a peste 4.000 de stații, astfel încât să fie 

atinsă ținta de a exista câte un punct standard la fiec-

are 10 kilometri și a unuia rapid la fiecare 25 km de 

drum principal. 

Povestea neromanțată a TOGG 

La finalul lui 2019, într-un eveniment de amploare, 

președintele turc Recep Tayyip Erdogan a prezentat 

primele două prototipuri ale viitoarelor vehicule elec-

trice TOGG, noua marcă națională a Turciei. 

Intenția lui Erdogan și a întregului guvern turc de a 

avea o marcă turcească de autoturisme cu care să 

uimească lumea nu este o noutate. Încă din vara lui 

2011 Nihat Ergun, ministrul de atunci al industriei, 

anunța că are în plan crearea unui puternic brand auto, 

100% turc, care să aibă posibilitatea de a produce și 

vinde pe piața internă circa 200.000 de mașini, într-o 

primă fază. Asta ar însemna o cotă de piață de circa 

20%. 

În prezent circa o treime dintre mașinile vândute în 

Turcia sunt produse local dar au branduri străine pe 

capotă – Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Renault, Toyo-

ta, Hyundai, KIA, Ford sau Honda. „Există deja oa-

meni de afaceri interesați de ideea de a crea un astfel 

de brand. În viitor este posibil să găsim și piețe ex-

terne de desfacere”, explica pe atunci ministrul turc al 

industriei. De asemenea, Ali Pandir, șeful grupului 

auto Tofas, considera că o marcă națională trebuie să 

vândă cel puțin 400.000 de mașini pentru a justifica 

investiția. 
Patru ani mai târziu, în toamna lui 2015, ministrul turc 

al Științei și Tehnologiei, Fikri Işık, anunța oricial că Tur-

cia va avea propria marcă de autoturisme și menționa dez-

voltarea a trei concepte. „Am progresat pas cu pas în de-

mersul nostru de a avea un brand național de autoturisme. 

Cele trei prototipuri pe care le vedeți au fost dezvoltate la 

TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Coun-

cil of Turkey). Unul este propulsat de un motor alimentat 

cu benzină, al doilea este hibrid, iar al treilea este electric. 

Sperăm că vom putea produce 30 – 40 de unități destinate 

testelor în 2016”, spunea ministrul prezentând și câteva 

imagini ale unui vehicul care semăna izbitor cu un Cadil-

lac BLS, o versiune complet restilizată a lui Saab 9-3. 

Ei bine, în ultimele zile ale lui 2019, Turcia a mai făcut 

un pas către deținerea propriei mărci de automobile. Unul 

cât se poate de ferm. În prezența lui Recep Tayyip Er-

dogan, noul concern TOGG (Türkiye’nin Otomobili Gi-

rişim Grubu A.Ş.), fondat în 2018 prin asocierea dintre 

Anadolu Group, BMC, Kök Group, Turkcell și Zorlu 

Holding a prezentat prototipurile a două vehicule 

aparținând clasei compacte, un SUV și un sedan. Primul 

dintre acestea, SUV-ul, ar trebui să fie lansat, conform ofi-

cialilor turci, în 2022, iar al doilea în 2024. Până în 2030 ar 

trebui să fie prezentate alte trei modele – un hatchback, un 

SUV de clasă B și un monovolum. Toate vehiculele vor 

avea sistem electric de propulsie.  

Primele mașini TOGG, 100% electrice și 100% turcești 
Articol preluat  sozmedia.ro 
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Kurash: an ancient folk wrestling becomes modern sport 
 

Kurash is one of the most ancient folk styles of 

wrestling known to humankind. According to research, the 

game emerged on the territory of modern Uzbekistan at 

least 3500 years ago. 

In Uzbek, ―Kurash" means "achieving a goal in an 

honest way." Back in the day this fighting technique was 

used during wars to protect the population. Men displayed 

their mastery of Kurash during weddings, holidays, local 

and national celebrations. It is mentioned in numerous 

ancient literary and historical sources. 
In Central Asia the technique, tradition, rules, and 

philosophy of Kurash wrestling were orally passed down from 

generation to generation, from fathers to children. The first 

attempt to put together and summarize this knowledge was made 

in 1990. 

Prior to this Kurash was not considered to be an 

independent sport, subject to certain rules and 

requirements. Many local athletes, trained in Kurash 

wrestling style as children, later fell in love with sports and 

began to try themselves in various disciplines eventually 

becoming champions and world prize winners. 

Komil Yusupov, the founder of modern Kurash took 

this path, too. The Uzbek athlete was an international 

master of sport in sambo and judo and a member of the 

former USSR Olympic judo team.  

In 1980 after his mother’s passing and some health 

problems emerged, Yusupov had to withdraw from the 

Moscow Olympics where he was a clear favourite. 

The inability to pursue a professional sports career only 

motivated Komil Yusupov to focus his attention on 

transforming national Kurash wrestling into an 

international sports discipline aspiring to become part of 

the Olympic Games program. 

Yusupov started to work on a set of rules for Kurash 

wrestling. For this purpose, he analysed the rules of 

various sport disciplines that were part of the Olympic 

games program. Yusupov’s rules unified the thousand-year

-old tradition of Kurash with today’s sports requirements. 

He introduced the concept of weight category, Kurash 

moves, proposed terminology based on 14 Uzbek words, 

and established duration of the fight. He designed the 

uniform for athletes and judges and other attributes 

without which modern sports would be difficult to 

imagine. 

In 1992, with the personal support of the president of 

Uzbekistan, the first international Kurash competition for 

the prize of the President of Uzbekistan took place. It was 

dedicated to the memory of the great medieval commander 

Amir Temur. Up to date, over 300 international 

competitions have already taken place in various parts of 

the world as well as uninterrupted continental Kurash 

championships in Africa, Europe, Asia, Oceania and Pan-

America. 

Thanks to Komil Yusupov’s initiative, an International 

Congress took place on the 6th of September in 1998 in 

the capital of Uzbekistan, Tashkent, featuring teams from 

28 countries. The Congress made a unanimous decision 

and supported Yusupov’s personal initiative to create a 

new international organisation that was named 

International Kurash Organisation. In addition, the 

Congress approved of the set of international rules for 

Kurash. As a result, this day is remembered by all Kurash 

fans as the transformation day for the folk game into a new 

kind of international sport. 

Since 1998 Kurash Confederations have been officially 

opened on 5 continents (in Africa, America, Europe, Asia 

and Oceania), as well as 136 national Kurash federations 

have been established. 
In 2003 Kurash was recognised as an Asian sport and 

officially included in all continental games that took place on the 

Asian continent. This allowed Kurash competitions to be 

included in the program of the Summer Asian Games, the Asian 

Indoor Games, the Asian Beach Games, and the Asian Martial 

Arts Games. 

Today, there’s work in progress on including Kurash in the 

competition program of the European Games and the Islamic 

Solidarity Games. The main goal is to include Kurash in the 

program of the summer Olympics. 

https://www.euronews.com/2022/07/27/kurash-an-ancient-folk-

wrestling-becomes-modern-sport?

fbclid=IwAR3LIGBVmqEntG6-

dlknpCUBBMMkk7xjk60LULws7H5cXT7TdWbyP-EfPzY 

 

https://www.euronews.com/2022/07/27/kurash-an-ancient-folk-wrestling-becomes-modern-sport?fbclid=IwAR3LIGBVmqEntG6-dlknpCUBBMMkk7xjk60LULws7H5cXT7TdWbyP-EfPzY
https://www.euronews.com/2022/07/27/kurash-an-ancient-folk-wrestling-becomes-modern-sport?fbclid=IwAR3LIGBVmqEntG6-dlknpCUBBMMkk7xjk60LULws7H5cXT7TdWbyP-EfPzY
https://www.euronews.com/2022/07/27/kurash-an-ancient-folk-wrestling-becomes-modern-sport?fbclid=IwAR3LIGBVmqEntG6-dlknpCUBBMMkk7xjk60LULws7H5cXT7TdWbyP-EfPzY
https://www.euronews.com/2022/07/27/kurash-an-ancient-folk-wrestling-becomes-modern-sport?fbclid=IwAR3LIGBVmqEntG6-dlknpCUBBMMkk7xjk60LULws7H5cXT7TdWbyP-EfPzY


35 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 17, Februarie 2023 

A birkózás a magyar hagyományban a nomád 

időkre nyúlik vissza, a magyar honfoglalás idejéből 

van forrásunk a jelenlétéről: „Vezéreik előtt birkóztak 

és táncoltak, egyesek pedig fegyvereiket összecsapva 

megmutatták, hogy mily járatosak a hadi 

mesterségben.‖ (Ekkehardt szerzetes /Heribald 

beszámolója) 

A történelem során számtalan forrás bizonyítja a 

birkózás jelenlétét. 

Az élő gyűjtések során viszont felvázolható, hogy 

milyen konkrét birkózások lehettek. Mivel ezek nem 

voltak szabályozva, nem voltak rendszerbe foglalva, 

a szabadság nagy teret adott a lehetőségeknek. Mégis 

valahogy próbáltam összefoglalni a tapasztalatokat.  

A gyűjtési tapasztalatok szerint a magyar 

hagyományban előforduló birkózásokat két részre 

bonthatjuk: eszközös és pusztakezes birkózások. 

Az eszközös birkózások valamilyen eszköz 

segítségével történnek. Ilyen eszköz a bot 

(botbirkózás, bothúzás), fokos/balta és a kötél. A 

botbirkózást első alkalommal egy öreg 

pásztorembertől tanultam, aki azt mondta, hogy úgy 

jegyezzük meg, hogy „akinél a bot, annál az élet!‖ 

A puszta kezes birkózásoknak gyűjtőnevet adtam, 

amit a birkózás befejezésének módja határozta meg. 

A legrégebbi forma a földre vágás birkózás, aminek a 

célja, hogy földre kell vágni a másikat. Itt leginkább a 

dobások dominálnak! 

A másik birkózási forma a feladásig menő 

birkózás, amiben sokkal 

nagyobb szerepet kapnak a 

kéz és láb kulcsok. A 

küzdelem eldőlhet akár 

álló helyzetben, ha egy 

gyors nyakszorítást sikerül 

véghezvinni, vagy pedig a 

földre kerülnek és ott addig 

megy a küzdelem, míg az 

egyik fel nem adja. 

A következő birkózási 

forma az öves birkózás, 

ami hasonlít a tatár birkózáshoz. Az övet kell fogni és 

úgy kell dobást végrehajtani. 

A negyedik forma pedig a sportbirkózásból 

kialakult két vállra fektetés. A cél, hogy a két kezet ki 

kell feszíteni, és néhány másodpercig szorítani. 

Az, hogy hogy indul egy birkózás, nagyon sok 

variációt meséltek az idős emberek. Volt, hogy kezet 

fogtak, átölelkeztek, gallért fogtak, de igazából a 

küzdelem vége számított. 

Mindezek mellet sok birkózáshoz köthető és az 

edzésekbe beépíthető, képességfejlesztő játékot 

sikerült gyűjteni. 

A magyar népi birkózások 
Kopecsni Gábor 
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Medgidia ne oferă un exemplu aplicabil la scara 

întregii Românii, despre cum societatea civilă 

poate să exercite presiune pentru ca autoritățile 

publice locale să-și facă brusc datoria de care nu s-

a achitat ani în șir, dintr-o neglijență care ar 

trebui să aibă urmări penale sau cel puțin sancțiu-

ni administrative pentru făptași.  

Baia Turcească, numită generic hammam, este o 

clădire întâlnită în toate orașele care au avut în istorie 

ori au și în prezent o comunitate turco-tătară 

semnificativă. Astfel de edificiu cu valoare de 

patrimoniu se găsește până și în inima Banatului, în 

Piața Libertății din Timișoara, unde rămășițele unui 

hammam au fost descoperite în 2015. O baie 

turcească mai importantă din punct de vedere istoric 

decât a bănățenilor se află în centrul Medgidiei, un 

municipiu din județul Constanța, care poartă numele 

unui sultan otoman. Hammamul din Medgidia a fost 

ridicat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și 

este cea mai veche clădire din municipiu, după 

geamia Abdul Medgid (1856), situată în centru, vizavi 

de Primărie. 

Dacă baia turcească din Timișoara este un punct 

marcat astăzi în orice ghid turistic, în Medgidia, unde 

circa 5.000 de locuitori sunt de etnie tătară, 

hammamul și clădirea seminarului musulman din 

incinta sa nu au primit nicio investiție semnificativă în 

ultimele trei decenii. Cu toate că a rezistat trecerii 

timpului, grație durabilității materialelor și măiestriei 

cu care a fost construită, baia comunală din Medgidia, 

a rămas o ruină care stă să se prăbușească, în lipsa 

oricărui efort în direcția reabilitării. Nepăsarea 

autorităților de stat privează acest monument istoric 

de punerea sa în valoare, nu doar pentru comunitatea 

locală, ci și pentru vizitatori. 

După Revoluție, clădirea a trecut în patrimoniul 

Muftiatului Cultului Musulman din România, 

desemnată de Guvernul de la București ca singura 

instituție de cult care îi reprezintă la nivel oficial pe 

credincioșii cultului musulman din țara noastră 

Teologul Murat Iusuf, născut în Medgidia, este 

actualul muftiu al musulmanilor din România, 

ocupând această funcție din anul 2005. Mutându-și 

reședința la Constanța, unde se găsește sediul 

Muftiatului, și construind mai ales în ultimii ani o 

relație de colaborare cu Arhiepiscopul Tomisului, 

controversatul prelat ortodox Teodosie Snagoveanu 

(„Mache‖ pe numele său de turnător al Securității), 

muftiul Iusuf s-a îndepărtat nu doar de Medgidia, ci și 

de interesul spiritual al unei bune părți a 

credincioșilor musulmani din România. 

Cert este că, pentru hammam și fostul seminar 

musulman din Medgidia, actualul muftiu nu a ridicat 

măcar un deget, cu toate că municipiul beneficiază de 

investiții private din Turcia. Ba mai mult, guvernul de 

la Ankara este dornic să finanțeze proiecte de 

reabilitare a vechilor edificii din Balcani datând de pe 

vremea Imperiului Otoman, prin programul său de 

diplomație culturală. Însă niciun proiect de finanțare a 

reabilitării celor două obiective nu a fost înaintat ori 

nu a fost suficient de convingător ca să primească 

bani, dacă nu de la statul român, măcar de la cel turc. 

 

Baia Turcească a Medgidiei, salvată de un ONG 
By Mihai Dumitru, 14.10.2022  
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În aceste condiții, clădirea hammamului și cea a fostul 

seminar musulman s-au degradat și au fost vandalizate în 

repetate rânduri, curtea comună a celor două imobile 

devenind spațiu de aruncat gunoi menajer, dejecții și 

moloz. Cu toate că terenul este o mare valoare imobiliară, 

prin prisma locației centrale în Medgidia, fiind înconjurat 

pe toate laturile de clădiri rezidențiale. Dacă Muftiatului 

nu-i pasă de aceste două bunuri pe care le deține, 

autoritatea publică locală avea datoria să îl someze pe 

proprietarul terenului să îl curețe de gunoaie și chiar să îl 

amendeze dacă nu se conforma în termenul legal. 

În aceste condiții, Uniunea Democrată Tătară (UDT), 

un ONG cu sediul în Medgidia, a cerut permisiunea, prin 

scrisoare deschisă adresată Muftiatului, să igienizeze 

curtea vechii Băi Turcești și a anunțat pe pagina sa de 

Facebook că a strâns un grup de cetățeni pentru o acțiune 

de voluntariat, la sfârșitul de săptămână 15-16 octombrie 

2022. UDT cooptase și un partener din mediul local de 

afaceri, un magazin local de materiale de construcții, care 

se oferea să pună la dispoziția voluntarilor toate uneltele, 

accesoriile și consumabilele necesare pentru ecologizarea 

curții hammamului. 

Nu mică a fost surpriza președintelui UDT, Naim 

Belgin, când în dimineața de vineri, 14 octombrie, cu 

numai o zi înainte de acțiunea programată a voluntarilor, 

însuși viceprimarul Medgidiei a venit la fața locului cu un 

alai de utilaje, între care un tractor cu remorcă. 

Desfășurarea de forțe a inclus și peste o duzină de 

lucrători ai Primăriei, care s-au pus intens pe treabă, să 

adune deșeurile, să cosească buruienile și să toaleteze 

copacii. Un adevărat desant al Primăriei, după ani de 

indolență și pasivitate din partea edililor, care ignorau 

plângerile venite de la locatarii blocurilor și caselor din 

zonă. 

Ca musulman practicant și etnic tătar cu adânci 

rădăcini în pământul Dobrogei, Naim Belgin a văzut 

partea plină a paharului, bucurându-se să vadă cu ochii 

lui cum gunoaiele adunate cu anii în curtea Băii Turcești 

sunt strânse, iar grădina edificiului, în care bălăriile 

creșteau în devălmășie, începea să capete un contur cât de 

cât îngrijit. La fel ca maurii din istoria Spaniei, turcii și 

tătarii au ridicat în Dobrogea sute de cișmele, fântâni și 

grădini publice sau private, pasionați de miresmele 

florilor parfumate. 

În același timp, nu putem să nu observăm că edilul-șef 

al Medgidiei a avut grijă ca nu cumva inițiativa unui 

ONG să primească un val de felicitări pentru inițiativă 

din partea medgidienilor, indiferent de etnie sau religie. 

Primăria municipiului Medgidia este condusă de Valentin 

Vrabie (PNL – după ce anterior a făcut politică în PSD, 

ALDE și ca independent), un personaj ahtiat după 

imagine, dar apatic atunci se pune problema trecerii la 

acțiune. Mulți locuitori ai urbei de pe malul 

canalului Dunăre – Marea Neagră spun că 

edilul Vrabie este un produs electoral 

alcătuit doar din imagine, iar în spatele 

firmamentului luminos se întinde vidul, o 

gaură neagră care înghite fonduri publice, 

subvenții, taxe locale, inițiative civice și 

eforturi individuale din partea unor cetățeni, 

fără să ofere comunității mai nimic în 

schimb. 

Poate că este nevoie ca un alt ONG local să 

aibă inițiativa creării de infrastructură 

pentru utilități în direcția zonei industriale a 

Medgidiei, ori a construcției unei baze 

sportive adecvate secolului nostru sau măcar 

a monitorizării arderilor ilegale de deșeuri și aruncării de 

resturi animaliere (adevărate bombe olfactive) pe 

terenurile virane de la marginea orașului, pentru ca 

Primăria Medgidiei să se mobilizeze și să „ia fața‖ cu o zi 

voluntarilor, pentru a obține capital de imagine. 
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UDT in Uzbekistan 

Tashkent 10.11.2022: Intalnire oficiala intre 

Ministerul Sportului din Uzbekistan si  Uniunea 

Democrată Tătară, menita sa puna bazele unei 

colaborari ample in viitor intre cele 2 institutii in 

domeniul cultural si sportiv. 

Presedintele Naim Belgin a fost primit de catre 

ministrul secretar de stat pentru dezvoltarea sportului 

din cadrul Guvernului Republicii Uzbekistan, 

dl.Shahrullo Mahmudov, fiind onorat de inaltele  

aprecieri si recunostinta din partea sa pentru promovarea 

si contributia in dezvoltarea Kurashului in Romania si 

Europa, precum si pentru organizarea deosebita a Grand 

Prix in onoarea Presedintelui Uzbekistan. 

In cadrul intalnirii s-au pus bazele colaborarii menite 

sa dezvolte valorile culturale comune, sportul national al 

uzbecilor si tatarilor, kurash, precum si activitati 

artistice, culturale, jocuri si sporturi traditionale aducând 

o contribuție valoroasă la cunoașterea și respectarea 

reciprocă a valorilor culturale și a promovarii 

kurashului. Sportul Kurash va beneficia de o dezvoltare 

ampla la nivel profesional prin schimburi intre cele 2 institutii 

de arbitrii, antrenori si elemente tehnice menite sa dezvolte 

nivelul profesional al kurashului in Romania si la nivel 

international. 
Sportul a fost dintotdeauna un instrument de integrare si 

cooperare intre state, iar kurasul odata cu aceasta intalnire 

fructuoasa va contribui la dezvoltarea relatiilor bilaterale 

dintre Romania si Uzbekistan, o oportunitate menita sa 

dezvolte spiritul de solidaritate si fairplay atat de necesar in 

lumea sportului si nu numai. 

Multumim Guvernului Republicii Uzbekistan pentru 

primirea calduroasa si deschiderea noilor orizonturi de 

dezvoltare reciproca! 

International Kurash Association 

Delegația României intr-o ședință de lucru la 

sediul Federației Mondiale de Kurash cu 

președintele asociației internaționale Haidar 

Farman, secretarul general Ray Nasiri și șeful 

administrației IKA Mansur Mirzayev. 

O întâlnire fructuoasă din care sperăm să fie 

foarte bine pentru kurash în lume în general și în 

România în special. 

IKA President received representatives of the 

Romanian Kurash Federation 

Mr.Haider Farman received Mr.Naim Belgin, 

President of the Romanian Kurash Federation and 

Menabit Ozghin, official representative of the 

Federation, Deputy of the Mangalia City Hall at the 

headquarters of the International Kurash 

Association in Tashkent. 

During the meeting, Mr. Belgin informed the 

President of the IKA in detail about the activities of 

the Romanian Kurash Federation, the work to 

popularize kurash in the country and the problems 

that arose during the events. 

The President of the IKA expressed his opinion 

on the tasks to be implemented in the future, on the 

development of cooperation. 

The meeting was attended by IKA Secretary 

General Mohammad Reza Nassiri and Head of the 

IKA Administration Mansur Mirzayev. 
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Mangalia 2019 

În perioada 1-4 septembrie 2023, Uniunea Democrată Tătară  organizează 

festivalul internaţional de jocuri tradiţionale  ediţia a 8 a 


