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УЙГУРИ... КУТИГУРИ И УТИГУРИ?
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ГРАФИЧЕСКИ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ.
В съвременната историография често срещано определение за българите е терминът
“КУТИГУРИ”

Като основание за това се вземат под внимание сведенията на византийския хронист
Прокопий Кесарийски /500-565//1/ от времето на император Юстинян І /527-565/. Той
съпровождал, записвал и бил венцехвалител на военоначалникът Велизарий. Роден е в
Мала Азия. Написал е и тайна история, почти като личен дневник /с отразени лични
пристрастия/ за походите в Северна Африка, Мала Азия и почти до Индия. Прокопий е
отделил и особено внимание на междуособиците между
КУТИГУРИТЕ И
УТИГУРИТЕ.

Прокопий, в тази епоха е назовал Българите=”Кутигури”!
...Защо?
Странно е несъответствието на писаното от Прокопий Кесарийски със сведенията на
друг държавен хронист на Византия, Йоан Малала /491-578/, който отразявайки
събитията в неговото време не назовава Българите “КУТИГУРИ”, а използва
термините “СКИТИ” и “ХУНИ”!? /2/
Различно от Прокопий и Малала, Приск Панийски /в 448г./ използва термините
“САРМАТИ” “ЦАРСКИ СКИТИ” и “УНИ”!?/3/. Приск споменава един особено важен
факт! Когато уведомили кан Атила, че Архиепископа на византийски град, южно от
река Дунав, преминава с лодки и работници и копаят могилите/погребални комплекси/
на неговите предци, Той, обявил война на Византия и атаката на неговите войски
стигнала чак до Нисус и река Морава. За кан Атила, гробът на неговите предци е
свещен и неприкосновен. В по-стари сведения, за войната на цар Дарий срещу Скитите,
също се споменава : “...опитай се да разровиш гробовете на нашите предци...и тогава
ще разбереш нашата сила!...”.
...Сведенията на Малала съвпадат с тези в Българските летописи/4/.
Кан Гостун /527-528/с жена от род Ерми, внук на Ирник, сключва договор с император
Юстинян І, по силата на който на българското население на Балканския полуостров се
разрешава да приеме християнска религия и се оформя като независим диоцез т.н.
Първа Юстиняна. Това действие на Гостун/Гордас/било възприето от Великия Събор

като предателство и на основание чл.8 от закона, той бил осъден на смърт. За
изпълнител на присъдата бил определен неговия брат кан Мугел/528/. Поради отказ да
изпълни присъдата, Великия Събор възложил държавната власт на третия брат кан
Айар/528-531/. Анахронично в списъка на “Българските ханове”...Гостун от род “Ерми”
е поместен като предшественик на кан Кубрат! Терминът “Гостун” на езика на
българите е означавал “ временно управляващ”. Поради малолетието на наследствения
владетел Боян от наследието на кан Атила - Гостун=Гордас=Кущан, с жена от род
Ерми, е управлявал Българската държава кратко време/827-828/. Защо той е сключил
съюзнически договор с император Юстинян І ?!..., и не е ли неговото основание това,
че в източните територии на Държавата е убит от персите неговия родственик от род
Дуло, кан Болгар?. Вдовицата на кан Болгар, кана Бояркиз /820-835/ поема отговорност
като главнокомандващ на 100 000 конници бойци, сключва договор със Византия и
атакува персите. Гостун=Гордас=Кущан с жена от род Ерми също сключва договор с
Византия и атакува персийските територии през Босфора от Запад. Военният му щаб е
в Златния рог и след края на военните действия – ликвидацията на персийския шах
Кавада, в чест на победата, той тържествено се покръства в християнска вяра заедно
със своята съпруга от род Ерми. Главното действащо лице на източния фронт,
упълномощено от Кана Бояркиз и Великият Народен Събор, е синът на Кан Масгут от
род Дуло, Кан Боян, който не приема този акт на измяна спрямо древната религия.
На основание на чл.8. Гостун= Гордас=Кущан е осъден на смърт! Осъдени са на
смърт и всички членове в неговия род. Докато те изграждат основите на
християнската религия “І юстинияна”, като независим християнски диоцез на
Балканския полуостров и строят християнски храмове, от Одрин, до Охрид и река
Дунав, Кан Боян изпраща наказателна военна операция с цел:
1. Да разруши новоизградените християнски храмове в региона на Балканския
полуостров.
2. Да заловят и представят пред съд изменниците на древната българска държавна
религия.
Двамата държавни византийски хронисти Прокопий и Малала, съвсем естествено по
различен начин представят тази фаза от тяхната съвременност. Съвременната
историография, обаче, манипулираийки с политическите ветрове, представя “истината”
по друг “особен” начин. Най- характерен е “ОСОБЕННИЯТ” начин на българогръцкия-руски проф. Златарски!. Неговите писания и “карти” са в основата на
доказателствата на Министър-председателя на Гърция пред европейските му колеги за
разфасоването на териториите на България. Друга главна “заслуга” за заличаване на
историята на Българите е на Ленин-Сталиновата “НАУКА” и тяхното решение да
заличат в СССР – Българите! Такова кощунство не са си позволявали дори и руските
императори!
В съвременната българска и руска историография чрез фалшифицирани текстове
временно управляващият /Гостун/ вуйчо на Кубрат, Юрган Дуло-Телес, който е внук на
Ел-Каган Истеми, го препращат на християнско кръщение в Константинопол! А
Кубрат, чийто баща Кан Албури е воювал под стените на Константинопол заедно с
авари и улучи=славяни го препращат като заложник и ученик във византийския
императорски двор. Там той установил с император Ираклий почти бащински
отношения, приел и християнска вяра и след смъртта на Ираклий бил грижовен за
вдовицата му и неговите наследници. Това е само детайл от фалшификацията. Кан
Атила от род Дуло е също немаловажен детайл от фалшификацията на европейската
история. ТАЗИ и други ГРУБИ ФАЛШИФИКАЦИЙ НА СЪВРЕМЕННАТА
ИСТОРИЧЕСКА “НАУКА” СЧИТАМЕ ЗА НЕКОРЕКТНИ СПРЯМО ПАМЕТТА НА

ПРЕДЦИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРИ, УКРАИНЦИ, РУСИ, и др.народи в
Евроазия И ИСТОРИОГРАФИЯТА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ.
Завръщайки се отново към проблема на Прокопий би следвало да си зададем въпроса
илюстриран и от гореприложената карта на Артамонов:
КОИ СА : «БОЛГАРИ-КУТИГУРИ»?
Джеймс Чърчуърд/5/ в 1926г. публикува своите 50 годишни изследвания свързани с
древни индийски, тибетски, египетски, мексикански, чилийски, перуански, китайски и
др. древни легенди и писмени източници. Той отделя особено внимание и анализ на
археологическите факти в тези региони. Неговият краен извод от този многогодишен
труд са доказателства, че в зоната на Тихия Океан е съществувал континент, чието
население от човешки същества, е имало високо ниво на обществена организация и
култура/200 000 - 12 000 г.пр.н.е./. Като важна част от тази древна цивилизация е било
нейното разселение /колонизация/ в посока Запад т.е. сегашното географско понятие
“Евроазия”. Според изследователят Чърчуърд, поради глобални геологически причини,
изменения на магнетизма на планетата Земя, в зоната в Тихия Океан е катастрофално
потънал и континента с условно наименование “МУ”. Катастрофата е станала в две
фази, първо потънала южната , а след известен период и северната част. Оцелелите от
южната част се населили в Африка и Индия. Оцелелите от северната част населили
Сибир, Средна Азия и Европа. Те, ВЕЛИКАТА ИМПЕРИЯ НА УЙГУРИТЕ, носят
белезите на арийския си произход и са оставили много следи на строителна дейност и
писмена система. Първото селище е било край Жълтото море, а Столицата на
ВЕЛИКАТА ИМПЕРИЯ НА УЙГУРИТЕ е била в региона Сибир, близо до езерото
Байкал и поречието на река Лена. Разселението на Уйгурите в западна посока е
стигнало до Атлантическия океан, а в северна посока до северния полярен кръг, където
климата бил топъл и влажен. Цитирайки китайски източници от 500 г.пр Хр.,които
описват облика на Уйгурите...се казва : “...всички уйгури бяха със светли лица и бяла
кожа...на север преобладавали руси със сини очи, а на юг тъмнокоси със черни очи...”.
Писмените знаци и рисунките на Великата Империя на Уйгурите са археологически
останки в пещерите на Алтай, Урал, Колския полуостров и пещерите Ласко и Алтамира
в западна Европа.
Изследователят Чърчуард е участвувал в археологическа експедиция не само за
издирването на древната столица на УЙГУРИТЕ-Харахота, южно от езерото Байкал, а
също и в северна посока до устието на река Лена в Северния ледовит океан. Копия от
резултатите от тези изследвания са предадени на руската експедиция в този регион

ръководена от П. К. Козлов,
, който продължил изследователската
дейност. Свързано с тази част от изследванията на Джеймс Чърчуард за издирване на
древни документи, в тибетски и китайски манастири, той изрично отбелязва
кощунствената роля на китайския император Ши Хуанди /214 г.пр.Хр./, който
разпоредил да бъдат унищожени всичките стари писмени източници и да бъде
изградена Великата китайска стена срещу БЪЛГАРИТЕ! След поредица доклади пред

британското научно общество, където представя резултатите от своите многогодишни
изследвания Джеймс Чърчуърд е удостоен с титлата Лорд.
Приемаме, че принципите на Лорд Джеймс Чърчуърд са коректни. Неговите
изследвания са публикувани на вниманието както на специализираната общественост,
така и вниманието на широката световна публичност. Краят на неговата
изследователска дейност и жизнен път е 1935 г.

Джеймс Чърчуард

ГЛАВНА ЦЕЛ НА НАСТОЯЩЕТО ИЗСЛЕДВАНЕ Е ГРАФИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН
АНАЛИЗ НА ПИСМЕНАТА СИСТЕМА НА ДРЕВНИТЕ ПРЕДЦИ /200 000 12 000хиляди години пр.Хр./ НА ЧОВЕШКИЯ РОД И ТЯХНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ,
ПОТЪНАЛИ В ДЪЛБИНИТЕ НА ТИХИЯ ОКЕАН И ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ НА
БЪЛГАРИТЕ, НАРИЧАНИ ОТ ВИЗАНТИСКИЯ ХРОНОПИСЕЦ ПРОКОПИИЙКУТИГУРИ.
Първата ни задача е да направим проверка на Теорията на Лорд Джеймс Чърчуърд.
Има ли нови геофизически и археологически изследвания, които да са в пряко или
косвено подтвърждение? Ланглей и Хансън, други учени, събират информация за
климатични промени, според която е имало големи климатични промени преди 12.000
години.Тогава става масовото измиране през Плеистоцена, повишава се морското
равнище, приключва ледената епоха.
Използвайки геомагнитно и въглеродно датиране, Чарлз Х. Хапгуд определя, че
разположението на полюса през различните периоди е:Позиция 1 - 63 градуса с.ш., 135
градуса з.д. ( Аляски залив - 75.000 години пр. н. е. )Позиция 2 - 72 градуса с. ш., 10
градуса и. д. ( Гренландско море - 50.000 години пр. н. е. )Позиция 3 - 60 градуса с.ш.,
73 градуса з. д. ( залива Хъдсън - 12.000 години пр. н. е. )Позиция четири - днешната
позиция 4 – 82.7 с.ш., 114.4 градуса з.д. /Северна Канада/. Според изчисленията на
проф. дфн. Владимир Шкодров остоятието между позиция 1 и позиция 2 е
5960=приблизително 6000 километра, а между позиция 2 и позиция 3 е
3972=приблизително 4 000, а между позиция 3 и позиция 4 е 2900= приблизително 3000
километра /6/. Една от вероятните причини за катастрофалната промяна на такова
раздалечено растояние на северният магнитен полюс би могло да бъде попадение на
космически тела върху земята.

Карта на катастрофална смяна на магнитната ос на основание на горепредставените геомагнетични
изследвания. Позиция четири-днешната позиция 4 : 82.7 градуса северна ширина, 114.4 градуса западна
дължина е регистрирана от Канадското Министерство на Природните Ресурси-2005г.

Чърчуърд твърди: “Пристигналите от Прародината Му /преди72 000години/
Уйгури...при тяхното преселение...основали първото си селище някъде около
сегашното Жълто море...”. Останки от тази древна култура са установени чрез
съвместни международни подводни изследвания в Тихия Океан в региона на Японския
осров Йенагуни т.е в Жълтото /Японското/ море.

Подводните изследвания/фиг.№1 / показват останки от древна култура - храмов
комплекс и стъпаловидна пирамида с размери значително по големи от Джосеровата
пирамида в Египет. Конструкцията на мегалитните детайли е “Г” образна геометрична
безшевна връзка, която е по-устойчива на евентуални земетресения.

Подводни снимки на археологическите обекти в Жълтото море=Японско море

На дъното, край основите на пирамидата, /200/200 м./ изследователите са заснели
скулптурно изображение на човешка глава, която надвишава по размери главата на
египетския свинкс и вероятно нейното място е било на върха на пирамидата. Нашето
становище е, че това е станало при катастрофалната смяна на земната магнитна ос, т.е.
в периода преди около 75 000 години от настоящето време. Твърдението на Чърчуорд,
че това наложило Арийте=Уйгурите да преместят своята столица-Харахота, във
вътрешността на континента в региона на сегашната пустиня Гоби, изглежда
достатъчно основателно. Според него в този период там не е била пустиня, а равнинна
плодородна земя с изграден от преселниците град. Там те донесли част от културата на
древните предци и “Свещените Писания” със знаци на древните предци, с
градостроителство, развито поливно земеделие и селекционирано животновъдство.

Преди 50 000 години, отново поради магнетичен катаклизъм и водна стихия от посока
Юг-Север, Харахота е унищожена. Спасилите се Арий=Уйгури в Западна посока
намерили нови убежища в региона на островната част на Каспийско море-Атлантида,
планината Урал, Балканите и Европа- Апенинския и Иберийски полуострови, а на
Север- от Колския полуостров- до Исландия.
Карти Чърчуард:

Преходът в 70 000г. на Арийте/Уйгурите/ в Азия.

Катастрофата в 50 000г. на Арийте в Азия.

По-впечатляващо е обаче тяхната устойчивост и спасение на голяма част от арийците и
тяхната култура след този втори катаклизъм зад планинския масив Урал, на островна
земя на Каспийско море - Атлантида и на север – Колския полуостров.!



Главен изследователски принос за хипотезата: “АТАНТИДА Е В КАСПИЙСКО
МОРЕ”! има руският изследовател В.М.Амелченко./ /.
Главен изследователски принос за хипотезата: «ХИПЕРБОРЕЯ НА КОЛСКИЯ
ПОЛУОСТРОВ»! е ръководителят на експедиция “Хиперборея”1998-Валерий
Демин./ /.

Визуалният сравнителен анализ на изображението на фиг.№2 и фиг.№3. Първата
снимка е във водите на Тихия Океан и е снимана от японски водолази и екип на
“National geographic”, а втората е на Колския полуостров и е заснета от руски
изследователи, участници в експедицията “Хиперборея-1998”!
При очевиден сравнителен анализ би следвало да се вземе под внимание, че обектът на
фиг. 2 , който е потопен във водите на Жълтото=Японското море т.е. Тихия океан има
по-добре запазена начална идентичност в сравнение със заснетото изображение фиг.№3
на Колския полуостров. Очевидно е, обаче, че те принадлежат на една и съща
цивилизация. Освен пластичните приоми на изграждане на образи, тази цивилизация
има и свойте свещени писмени знаци /фиг.4/.

Фиг. №2

Фиг.3

Фиг. №4 Древни писмени знаци на Колския полуосров.

Чърчуърд отделя специално внимание на писмените знаци на изчезналата цивилизация
МУ.
Основателно би следвал и въпрос: “ Изследванията на Чърчуърд, потвърждават ли се и
от съвременни биологически изследвания. Оказва се че се потвърждават от мамут
намерен в Сибир.
КАТАСТРОФАЛНО Е ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ЗЕМНИТЕ ПОЛЮСИ!
Един мамут разказва...

Мъртвите животни не могат да говорят, но въпреки това понякога ни казват много
важни неща. Има една уникална история, която е повтаряна от много животни, но нито
едно от тях не я разказва в такива детайли и така достоверно, както един мамут. Самата
история е доста проста - мамутът е умрял от внезапна смърт. Неговото тяло се е
замразило за часове. Когато много хиляди години по-късно откриват тялото му в
Сибир, се оказва, че тялото му е толкова добре запазено, че кучетата лакомо се
нахвърлят върху него преди да бъдат спрени от стопаните си. Тялото на мамута дори не
било започнало да се разлага запазено от студа в самотния му гроб. Има много истории

за мамути, бродещи из ледените простори на Северна Европа и Сибир. Откъде намират
достатъчно храна, за да поддържат жизнените функции на огромните си тела, на място,
където има толкова малко растения. Сибирския мамут най-накрая дава отговор на този
въпрос - тези равнини са били не ледени, а субтропични, а в съседни, отдалечени
райони са намерени доказателства за съществуването на степна растителност. В
стомаха на мамута и дори в неговата уста са намерени растения, доста добре запазени
от екстремните температури и всички растения са от видовете, срещани в
субтропичните климатични зони. Всичко на тропиците се разлага много бързо под
действието на топлината и интензивната слънчева радиация. Никаква мъртва органична
материя не може да избегне действието на тези сили, т. е. няма начин умрелият мамут
да не е изпитал влиянието им. Ако беше изложен на тези фактори дори само за един
ден, щеше да има видима разлика в състоянието на трупа. Но никакви следи от
разлагане не са открити по тялото на мамута. Единственото възможно заключение, е че
климатът се е сменил от субтропичен до арктичен за много кратко време.
Поддръжниците на теорията за катаклизмичната еволюция правят този мамут един от
главните й аргументи. Всички останали или се опитват да я заобиколят, или да обяснят
по някакъв смешен начин. Въпреки това мамутът доказва по категоричен начин, че има
възможност за драстична смяна на климата практически само за миг. Не говорим за
промяна от няколко градуса географска ширина или дължина, а за огромна промяна,
чиято същност показва, че климатичните зони са се завъртяли. Това в действителност
показва, че разположението на магнитните полюси също се е променило. При това то
не е станало, както някои последователи на катаклизмичната еволюция смятат постепенно, а изведнъж, за по-малко от ден.
В своето време Джеймс Чърчуард взема основно и ръководещо участие в
археологическата експедиция в издирването на древната столица на Великата Уйгурска
Империя – Харахото, както и в региона на поречието, почти до устието на река Лена
където на Ляховските острови има погребани много мамути.
ЦЕЛ НА НАСТОЯЩЕТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Е ДА УСТАНОВИМ ВРЪЗКА МЕЖДУ ДАННИТЕ:
1. НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ ДЖИЙМС ЧЪРЧУАРД.
2.НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ ВЛАДИМИР АМЕЛЬЧЕНКО.
3. НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ ВАЛЕРИЙ ДЕМИН.
4. БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕТОПИСИ “Джагфар тарахы”.

1. Столица на Уйгурите=Арийците преди 72 000 години.
2. Харахота - Столица на Уйгурите=Арийците преди 50 000 години.
3. Атлантида – Столица на Уйгурите=Арийците преди 35 000 години.
4. Хиперборея – Столица на Уйгурите= Арийте преди 35 000 години.
5. Аркаим – Столица на източния клон на Уйгурите=Арийте=Българите преди 6 000 години.
6. Бай-Кан=Топрак Кала - Столица на Уйгурите=Арийте=Сарматите =Българите преди 2400 години.

Аркаим

Бай-Кан = Топрак Кала
Аерофото снимки.
7. Столицата на Сарматите=Българите в периода между кан Саричин и кан Баламбер, преди 21071637 години./Саричин/.
8. Столицата на Сарматите=Българите в периода кан Баламбер и кан Алмиш, преди 1637- 1105
години./Бащу=Киев/.
9. Столицата на внукът на кан Атила – Аудан=Афрасиаб=Ел Тонга, преди 1537-1000 години
/Афрасиаб=Самарканд/.
10. Столицата на Ел каган Бумин и Ел каган Истеми, преди 1455-1055 години /Алтай/.
11. Столица на българите мюсюлмани в периода кан Алмиш и кан Гали, преди 1000-448 години.

Магнитна аномалия преди 35 000 години, придружена със земетръсни цикли и вулкани е причина за
ледниковата епоха в северния географски регион на Евроазия. Спасилите се Уйгури от централната
зона и част от оцелелите в южната част- атланти, а също и в северната част-хиперборйци, намерили
убежижа и приют в региона на пещерите на Урал.
Има основание да се мисли за хипотеза, че в условия на ледниковия период Атлантите и
Хиперборейците са намерили подслон /АРА+УРА/ в пещерите на планинския масив Урал.
Обединени от Иджик и неговата жена Тамбит и образували първата държавност БЪЛГАРИ.

Иджик, първият български вожд=цар=владетел/14953-14653г.пр.Хр. т.е преди /16 953 – 16 653години/
и неговата жена Танбит обединили седем родствени племена АРА и УРА и в Уралския регион
образували държавата ИДЕЛ. В чест на ИДЖИК всички представители на ИМЕНСКАТА и
САРМАТСКАТА династии били наричани и “ИДЖИБАК”./том 3.стр.81/. При лоши климатични
условия, обединените Именски родове/АРА+УРА/ т.е. АТЛАНТИТЕ И ХИПЕРБОРЕЙТЕ, обитавали
Уралските пещери.

Иджик и Тамбит
Ги обединили и възкресили тяхната древна държавност, организация и култура
под общо название Българи.

Каповая пещера – Шулган Таш.

Археологически останки във вид на рисунки, петроглифи и геометрични фигури от
този период има в пещерите Ямзы-Таш и Шульган-Таш /Каповая пещера/. Когато
жените им започнали да раждат мъртви деца, Иджик с мъжете, които били отлични
стрелци с лък, отишли в планината Хон, където КИТАИТЕ-ТЮРКИ им се подчинили.
Те били мръсни, никога не се миели, ядели сурово месо, а бълхите и въшките по своето
тяло ги изяждали подобно на вълците, защото вярвали, че тяхният бог е Вълкът.

Иделците на Иджик имали различна философия и вяра във всемогъществото на
Небесния свят и Бог Тангра и неговите пратеници в дар на хората – Слънцето и
Огънят. Жените на китаите-тюрки/ тук става очевидно въпрос за жълтата раса/ се
съвукоплявали безразборно. Иделците на Иджик имали отвращение от техния образ и
начин на живот. Те взимали малки момичета, които възпитавали по свой начин, а
когато порастнели, се оженвали за тях.
Тук в паралелизъм представяме цитат от Чърчуард: “Един писмен източник гласи:
Уйгурските мъже се женели за най красивите от жълтите дивачки...”
Според Българските Летописи: “Така възникнали хоните. А за конете, които китаитетюрки ползвали само във вид на сурово месо, Иджик обучил своите стрелци на езда и
на грижа на всеки от тях за своя кон. /том 1.стр.7-8/. Тук не трябва да пропуснем
сериозни размисли за високото ниво на цивилизация на нашите Уйгурски=Арийски
предци /АРА+УРА/. След Иджик и Танбит са тяхните наследници по родова линия :
Ал, Бал, Кан, Ит, и Кар. /том.3.стр.81/.

Скални рисунки, източно от планинския масив на Урал свидетелстват за
притежанието и грижата за опитомения кон.
Пещерни рисунки в източна посока /Монголия, Сибир и Узбекистан/ и в западна
посока от Урал /Румъния, България, Франция, Германия и Испания/ също
свидетелствуват за важното значение на конете.

Във времето на един от наследниците на Иджик - Лут/10 000г./ има сведение, че при
неговото раждане свирепствал МОР и умирали всички живи същества. Висока тъмна
стена закрила слънцето...настанал мрак и студ и всичко живо започнало да гине...Алп
Карга със свойте синове Сак и Сок решили да разбият тъмната стена за да върнат
слънцето на хората...! Това е една от българските легенди в този период, която
вероятно е свързана с внезапната промяна на магнитната ос на планетата Земя и
последвалата вулканична дейност. Рязката промяна на климатичните условия е
причина за измирането не само на мамутите, но и на много други видове, които
виждаме на горепредставените пещерни рисунки. За конете и за хората е проявена
специална грижа за съхранение в пещерите на Урал.
По времето на комунистическия терор в Приволжието /1922г./ за Каповая пещера има
данни, че са намирали приют повече от 3000 българи заедно със своя добитък.
Наследникът на Иджик – ЛУТ, за да съхрани своя народ : “ИЗГОНИЛ ОТ ИДЕЛ ЧАСТ
ОТ СВОЯ НАРОД В РАЗЛИЧНИТЕ ПОСОКИ НА СВЕТА”. Терминът “ЛУД” и до
сега е останал в българския език като гражданско и медицинско определение, но
ЛУТ/10 000г. пр.н.е./ е бил отговорен държавник на Българите ИДЕЛ. При условия на
епидемична зараза, разпределил на части своя народ, определил водачи и ги
“ИЗГОНИЛ” в четирите посоки на света. На водачите, освен държавните правомощия,
дал благословията на върховния Бог Тангра и неговия графичен знак във вид на
тризъбец. В Каповата пещера този знак е намерен в съседство с изображение на мамут.
В нашето изследване установихме, че знакът на Бог Тангра, знакът на Българската
държава и седемлъчевата звезда като символ на обединените начални седем рода
образували Държавата, продължават да съществуват до края на ІХ в. в Аспарухова
България.
При графичен сравнителен анализ на подводен археологически обект /VІІ хилядолетие
пр.н.е./ от Неолита/табл.№8/, стигнахме до заключение, че преди геологическата
катастрофа в Черно море, наричана “Потопът на Ной”, има убедителни доказателства

за съществуването на предходна цивилизация “Х”. Графичният сравнителен анализ на
писмените знаци на Старите Българи и знаците в табл.№8 почти напълно съвпадат.
 Астрономическите познания и календарът на българите
в смисъла на
гореизложеното, би следвало по-внимателно да бъдат видяни от
изследователите, свързано с археологическия обект “АРКАИМ”, който е може
би предшественик на “СТОУНХЕНДЖ”. Друг подобен обект е “АРЖАН”“ДОЛИНАТА НА ЦАРЕТЕ”, в региона на централен Сибир. Обектът Аржан
има подобие с името на майката на Кан Кубрат АК-Жан, внучка на Ел Каган
Истеми/том 3 стр.96/.
 Херодот, в описанието за войната на цар Дарий срещу Скитите, локализира
местоживелищата на савроматите в региона на сегашна Украйна, а на царските
скити в региона на Урал.
 Александър Велики в региона на Бактрия приема делегация на скитите с
местоживелища и земи, общи с тези на сарматите, северно от река
Таниас/Сърдаря/. Предводителят на двадесетте конници му казва: “...Ние не
желаем да робуваме или да заповядаме на когото и да било. На нас са ни дадени
дарове...яремът с воловете, ралото, копието и патерната. Тях използваме и с
приятелите си и срещу неприятелите. На приятелите си даваме плодове
придобити с труда на воловете. С патерната изливаме вино на безсмъртните
богове, с тяхна помощ поразяваме неприятелите си със стрела отдалеч, а с
копието отблизо...Ние предпочитаме пустите и недокоснати от човешка
ръка земи повече, отколкото градовете и цветущите поля...приятелството
между равни е най-силно, а равни са тези, които не се заплашват един друг
с насилие...”./Квинт Курций Руф/.

ТАБЛИЦА НА Д. ЧЪРЧУOЪРД

ТАБЛИЦА НА БОНО ШКОДРОВ

/ ДВЕТЕ ТАБЛИЦИ СА СЪСТАВЕНИ НА ОСНОВА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ/

СРАВНИТЕЛЕН ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ЕДНАКВИТЕ
ПИСМЕНИ ЗНАЦИ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА МУ=”Х”.
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В периода 7600 години установихме по археологически данни:
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ:


Писмените знаци на Българите са свещено наследие от Древна
цивилизация съществувала преди 70 000 години и са в основата на
поредица писмени системи на по-късно възникнали цивилизации –
Шумерската, Египетската, Тракийската, Елинската, Римската и др.
 Българската и Тракийската цивилизации имат общ корен и това може да
бъде доказано чрез сравнителен анализ на произведенията на изкуството
като се вземе под внимание, че т.н. скитски и сарматски съкровища
принадлежат към българския кръг на изкуство.
 Съвременната българска археология и историография са в плен на
стеснени рамки, определяни от времеви политически фактори. Необходимо
е разширяване на българското участие в изследванията на Черно море,
Каспийско море, Колския полуостров, Сибир и Японско море.

НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ИЗТОЧНИЦИ:
1. Прокопий Кесарийски – Война с Вандалами и Война с Персами.
2. Йоан Малала – Хронография.
3. Приск Панийски – Война с Готами.
4. Джагфар тарахы – Свод булгарских летописей т.І, ІІ, ІІІ изд. Оренбург.
5. Джеймс Чърчуърд – Ние сме деца на континента Му. С.2007.
6. Вадимир Шкодров – Планетарна физика, Унивирситетско издателство, Шумен 2005.
7. Чарлз Х. Хапгуд - Карти на древните морски крале. С. 2004.
8. Боно Шкодров - Писмените знаци на Българите- ретроспекция на цивилизацията. С.2005, В.2006.

СПОМАГАТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АВТОРА ЗА ГОРЕПРЕДСТАВЕНИТЕ ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Част ІІ:
Древната цивилизация “Х” от която произхожда съвременната ни позната
общочовешка история е предмет на многоброини изследвания и публикации разделени
в най-общи черти на “Защиници” и “Скептици”.
При нашето изследване, свързано с ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ като основен феномен за
култура и цивилизация, по-горе в нашия доклад визирахме в най-кратка форма
изследователите Джеймс Чърчуърд и Чарлз Хапгуд. Прилагайки различни методи, те
стигат до убедителни заключения за съществуването на предходна цивилизация :



Джеймс Чърчуърд на основание на древни индуски, тибетски, китайски, древно гръцки и други
писмени източници, както и на археологически данни от Мексико, Юкатан, скалните пещери в
Северна Америка, Южна Америка, Египет, Сибир и др. убедително доказва че е съществувала
предходна високоразвита цивилизация. Тази цивилизация била в региона на Тихия океан и в
периода 100 000-12 000г. колонизирала планетата Земя. В региона на ЕвроАзия колонизацията е
осъществена от Арийците=Великата уйгурска империя – от региона на Японското море до
Атлантическия океан.



Чарлз Хабгуд, на основание на анализ на древни първоизточници на също стига до заключение
и доказателство за съществуването на древна високоразвита цивилизация, която е направила
картна систематизация на планетата земя. В допълнение на картографския анализ, направил и
магнетични измервания показващи катастрофални изменения на магнитните полюси на
планетата Земя : 75 000, 50 000 и 12 000г.

Двамата изследователи, Чърчуърд и Хабгуд, независимо един от друг и ползвайки различен научен
«ивентар», стигат до заключения, за съществеването на предходна древна цивилизация в епохата на така
наречения ледников период. Нашата задача е да посочим допълнителни факти, които двамата
изследователи не са ги взели под внимание, това са пещерните стенописи от периода на така наречената
от изследователя Чърчуърд «Арийската=Великата уйгурска империя» на територията на Евро-Азиа, а от
изследователя Хабгуд така наречената така наречената «Цивилизация на ледниковата епоха».
Като естествен център на това географското пространство е планината Урал. Наскоро откритите
мегалити на остров Веры на изток от Урал и Костенка Сунгирь на запад, ясно фиксират древния арийски
център Каповая пещера както и поредица други пещери в региона на Урал с доказано човешко
присъствие в така наричаните «каменна епоха» и «ледникова епоха». При досега откритите
археологически факти и на основание на гореспоменатите изследователи, съобразявайки се с найдревните писмени сведения, приемаме, че това е главен център на АРИЙСКАТА РАСА В ПЕРИОДА
50 000 до 12 000г.

Остров Веры

Подводни снимки на мегалити край остров Веры.

Археологически обект «КОСТЕНКА». Костни останки от бивни на мамути, бизони, космати носорози и
други едри животински обитатели на последната предледникова епоха в региона на Русия и Сибир.

Археологически обект «СУНГИР-1 и 2»

Археологически обект «КАПОВАЯ ПЕЩЕРА»

Археологически обекти в СИБИР

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗА НА ЕВЕНТУАЛНИЯ АВТОР, НА НЯКОЯ ОТ
ПЕЩЕРНИТЕ РИСУНКИ И НА НЕГОВИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, НАСЛЕДНИЦИТЕ НА

ПРЕДХОДНА ВЕЛИКА СВЕТОВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

Археологически обект «МАГУРАТА».

Археологически обекти:
Франция и Испания.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

1. Горепредставените
пещерни
рисунки
и
геометрични
изображения, които само малка част от изобразителното
творчество на предците на съвременната цивилизация са
основно доказателство за съществуването на предходна
цивилизация в периода 50 000-10 000 г.
2. Главната характеристика на тези изображения, е че имат общ
подход и сходни технологични похвати. Обектите също са сходни
и с ясна характеристика на епохата. Липсва егоцентризмът на
човека характерен за по късни епохи, но е отразено с завидно
високо творческо и художествено майсторство от безбройно
много автори уважението им към другите същества от околния
свят на планетата земя. Това означава, че човекът е имал друго
отношение към околната среда т.е. друго ниво на култура. Това
означава че съвременната наука седи на “научен престол на
плъзгава почва”.
3. Мегалитните блокове на строителство в тази епоха /50 000 –
10 000г./ са второто важно археологическо доказателство. По
късните останки и разсеики са също основно важно
доказателство за съществуването на предходна цивилизация с
високо развити култура и технологии.

