ydara.com - Защо се крие истинския произход на Българите!?

Пет века османски и два века византийски геноцид не успяха унищожат потенциала на

народа ни. България продължава да съществува и българките продължават да раждат таланл

За мнозина е трудно да осмислят, че нашето битие е предопределено от прадедите ни. Съзнате

Ние, българите, сме потомци на велики и културни арийски народи – траки, келти, готи и основн

В средновековния български превод на книгата на халдейската пророчица Сибила се казва, че б

За високите бойни умения и войнски добродетели на българите разказва летописецът Енодий (
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“Това е народ (българите), на който преди тебе е принадлежало всичко, което е поисквал, у кого

Днес за съжаление България не е водеща световна сила, както през славното й минало. След п

Под прикритието на османската власт агенти на враждебни на българския народ сили системно

След Освобождението така наречените “Велики сили” най-арогантно се намесват в обществено-

Традиционно на Балканите процесът на създаването на национални истории е подложен на дог

В европейските културни и научни среди цари голямо невежество по отношение на конните наро

По принцип цялостното съществуване на Първата българска държава е забулено в мистерията
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Същото отношение се и проявява и по отношение на други източноевропейски народи, известни

Действително народите на Атила са носители на друг тип цивилизация, неразбираема за древни

Официалната теория за произхода на българския народ, добила световна известност, е напълн

В същото време обаче, бидейки под безкултурното османско владичество, българите не са имал

За да отхвърлят историческото право на източноевропейските народи, западните академични к

Историческите и езиковите податки недвусмислено сочат, че българите са един от най-старите

Няма НИТО ЕДИН роден или чужд извор, който да говори за покръстването на два народа - т. н
( Виж: “ Колко народа покръства Борис “ от Никола Църцаров).

Няма византийски извор, в който при преговори да се сключва договор със “славяно-българска
Също така няма нито един чужд или наш извор в който да се споменава за ПРАбългари и ханове

Странно защо в учебниците по история няма нито една автентична рисунка на “славяни” или “сла
(Виж например учебника по история за 5 клас на изд. “Просвета”).

Историците така и не успяха да открият автентично „славянско” селище а посочените като такив

Славянската идея е възприета от българската интелигенция през началото на XIX век в период

Византийското наследство и седемте славянски племена са измислици
...разликата между българите от времето на Авитохол, Курт (Кубрат) и Аспарух и съвременните

"Най-краткият начин, по който може лесно да се отговори на питането, дали и доколко днешните

Дунавските българи запазват не само езика си, но и историческата си памет - до османското на
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Ние българите нямаме нищо общо с тюрките, нито пък сме славяни, тъй като такава народност п

"Академик Державин (1946 г.) смята, че етногенезиса на българския народ достига с корените с

"Ако се запознаем с най-старите български реликви, първата особеност, която ще се хвърли в о

В сакрални плочици от петото и четвъртото хилядолетие преди Христа, намерени в България, е

Българските надписи са на езика на Аспаруховите българи, или от българските канове на гръц

"Изследванията на масови гробове на "езичници", избити по времето на Борис І в Северна Бълга

Славяните са едно странно явление на света, подобно на чудовището от Лох Нес и Снежния чов

Относно обсъждането на връзката "траки" - българи от гледна точка на генетика и расови приз
Тази европеидна група е представена най-силно именно в България ! Интересното е, че сред гъ
Това е обяснимо, тъй като гърците са пришълци на Балканите, смесили се с автохтонното бълга

30% от българите са европеиди от другите европеидни групи - ALPINE, DINARIC. Групата на NE

Досега никой не е обяснил къде се изпариха свободните траки – тези, които смачкаха не един и

Не бе обяснено защо хората на един “азиатски народ” носят тракийски имена? Когато старобълг

Поради тази причина бе редно изследователите занимаващите с анализа на старобългарските а
Ако това беше извършено на времето, днес щеше да е всеизвестно, че ние българите сме потомц

Твърде малко е известно и това, че Борис, Борискос са тракийски имена. Те се срещат по редиц

Войнес е едно от най-древните документирани тракийски имена. То се среща на надпис G-286 *.

Тракийският цар Телеф споменат от Омир в работата му Илиада. Името Телеф отговаря на ста
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Прусий е цар на тракийското племе витини. На него е кръстена столицата Пруса, позната в по-к

Кои са древните българи?

За да придобием вярна представа за древните българи, необходимо е още веднъж да се абстра
1. Духовенство - колобри.
2. Войнство - боили, таркани, багатури, багаини.
3. Труженици.

Върховната власт над трите съсловия осъществява Царят-Жрец, носещ титлата КАНАС ЮВИГИ

Канът управлява с помощта на Шестте Велики боили, произхождащи от най-знатните болярски р

Подобни държавни титли са известни от наследството на най-древните световни цивилизации -

Не само държавната традиция свидетелствува за високите организаторски способности и култу
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Неоценимо е и българското народно творчество. В българските народни носии е застъпено съч

С високите си астрономически познания древните българи са създали и един от най-точните ка

Още в древността българите са били народ с висока стопанска култура. За разлика от съседнит

Владеенето на тези богати земи обаче е изисквало от българите да бъдат първостепенна военн

"Това е народ (българите), на който преди тебе е принадлежало всичко, което е поисквал, у ког

Въпреки повсеместното унищожаване на историческото ни наследство, има оцелели летописи, в

Кимерите! Не бяха ли те един загадъчен и обвит в мистерии народ, за който Омир разказва в св

В летописа на Раковски се разказва за разселването на кимерите по Света, при което една част
"...и умножиха се, и дойдоха първи в тези страни, още преди Александър Македонски.

Илирик беше първият крал, а след 3522 година от Сътворението на Света (1996 г. пр. Хр.) царув

Описаните тук събития се отнасят към началото на II хил. пр. Хр., така че Летописът на Раковск

За разселването на българските прадеди от Скандинавия към Волга и Бранденбург също разка
Ценни сведения за ранната българска история се съдържат и в "История о болгарском народе

Що се отнася до въпросната Скандинавия, тя по-късно става завоевание на Цар Брем, който зав

И други исторически летописи свидетелствуват за кимерийския произход на българите. В истор
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"В старо време хуните, на които тогава викаха кимерийци, живееха (отвъд Азовско море) и всич

"Друг син на Гомари (Гомер), разчиствайки пътя си, стигнал до същата река (Волга) и имал двам

Етимологически името КИМЕРИ ни отпраща и към древните ШУМЕРИ. Както споменахме в начал
Подкрепа на тази представа срещаме в интерпретацията на най-ранната българска история по

При всички тези доводи ние не приемаме автоматичното приравняване на древните българи към
Най-приемливо обяснение на успоредиците между структурните понятия при древните българи

Несъмнено името КИМЕРИ е свързано със Севера, то означава "Хора на Севера", като общо оп

По собствен път Георги Раковски изследва въпроса за българския народностен произход и сам

Тълкуванието на българското име като БОЛГ-АРИИ се подкрепя и от общото правило на образу
1.Собствено име на племето;

2.Име на народността или основното племе, чиито клон е въпросното племе. Примери: иранскит

Твърдението на Раковски за произхода на българите има дълбоко езиково основание. Следите

Тези ключови думи свидетелствуват за самоличността на народа, положил основите на Българс
Поначало съвременните европейски учени приемат, че кимерите стоят в основата на келтската

Съществуват исторически свидетелства, което отнасят кимерите и към прадедите на русите. Та
Пришли Комыры, говорят, и Русы все понимают…
…………………………………………………………
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И так долго-предолго Комыры были над нами,
А были они нашей веры и нашего языка,
Только с далекого края пришли на Русь.(ЮМ)

Този малкоизвестен източник, неудобен за официалната историческа наука, изяснява потеклото

За народностния произход на халдеите (влъхвите?) няма преки исторически свидетелства. Пона

Името ХАЛДЕИ следва да се свърже с древния корен за свещеното КУЛ или КОЛ, който е в осн
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Ето така извеждаме най-ранната българска история: в началото на второто хилядолетие пр. Хр

Цар Болг завладява земите на Изток, и неговите поданици започват да се наричат болгари (болг

През следващите векове древните българи се придвижват на изток и на юг. Така те се появяват

Някои исторически сведения дават основание да приемем, че обединението на болги и арии е ст

За произхода на българите от ариите свидетелствува един летопис, открит в Русия. В него се р
Влъхви бяха тримата царе от Изтока, които пророкуваха раждането на Христос и му поднесоха

Образуването на Болг-Арийския народ изглежда не е протекло изведнъж. В древните източниц

Домашните извори за най-ранната българска история обаче дават основание да приемем, че в н

Според разпространеното научно схващане, най-старите известни на историята жители на бълг

Въз основа на тракийските езикови паметници езиковедите са установили съществуването на д

на север от Дунава Гетското царство предшествува Атиловата империя и Дунавска България. С

Сполучлива идея за осмислянето на цялостната историческа приемственост на българите предл

Ранните български преселения

След похода на Александър Македонски, последван от изтощителна война с Индия, управляван

В няколко отделни баварски летописа се посочва, че родината на баварците е Армения. В някои
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По други предания обаче Авентин установява, че баварците произхождат от цар Алман Ергле и

Позовавайки са на Авентин, германският проф. Фрицлер е написал една твърде съдържателна

От внимателния преглед на баварските храники се вижда, че в тях са отразени две последовате

За кимерийското им потекло свидетелствува и името на една ценна порода коне, просъществува

И днес сред жителите на Прованс съществуват удивителни културни следи от българите, като н

При преселението през III-II в. пр. Хр. една трета част от българите достига до далечните Брита

За болгите се разказва и в най-старата история на Ирландия - "Книга на завоеванията". В нея те

До много късни времена кралете на Бавария са запазили своята българска династическа прием

Хрониката на Констанцкия събор свидетелствува, че когато Дунавска България е била под осма

Споменът за древната Балхара не е бил угаснал и сред дунавските българи, даже и до средата

Под знамето на Атила

Докато една част от българите се преселва в Европа през III-II в. пр.Хр., то основната част от бъ

Като причина за това преселение Петър Добрев изтъква нашествието на хуните, които нахлува

Както уточнява Прокопий, хуните в старо време са се наричали кимерийци, също и масагети. От

Историческите факти свидетелствуват, че не хуните, а сянбийците са изтласкали арийските нар

Прокудени от Имеон, българите се заселват в земите между р.Дон и Кавказ. В арменската геогр
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През V в. в съюз със сродни хунски племена българите завладяват земите на Централна и Изто
В старо време разбунтувани, събраха се:
Словенин с Хун и Скит с Българин,
Мизиец със Скит едно мислеха,
Един език и едно място имаха.
Бидейки обособени и отдавна съединени
Една война срещу нас водеха.

Тъкмо затова в днешно време българи, украинци, унгарци и германци смятат Атила за свой влад

Въпреки краткото си съществуване, Атиловата империя изигра своята съществена историческа

По тези съображения Юрий Венелин извежда от Хунската империя историята на българи и сла
1.Основни съюзници на хуните са били венетите (вандали), считани за прадеди на славяните.

2.Съгласно мирния договор с Рим, Атила присъединява към държавата си Панония и земите на

В същата насока украинският историк Василенко се опитва да докаже, че атиловите хуни са всъ

Приема се, че Кан Атила е от династията Дуло, но тъй-като неговото име не е вписано в Именни

Подобно на Кан Авитохол, Ирник също е обожествена личност, и на него са приписани сто и пет

"Гадателите предсказаха на Краля, че неговият род ще прекъсне във всичките му деца, а само Е

Историческото основание на съдбовното пророчество, свързано с Ирник, следва да потърсим в

Скоро след разпадането на Атиловата империя в Централна Европа също започва да се спомена

Противно на утвърдената в официалната история представа, българите започват да се заселва
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През следващите десетилетия българите завладяват значителна част от Балканския полуостро

През VII в. многобройни хазарски пълчища застрашават Старата Велика България. Около 660 г.

След решителна победа над Византия Кан Исперих завладява Мизия, където основава новата б

Това е истинското минало и родословие на Българския народ, нищо че все още е достояние на о

Шегор Расате "Ние, Болг-Ариите"

“Българин значи мъдър, знаещ човек”

из историята на волжките българи

“Българин е който не крадне, не лъже, не убива, не смени вярата си за печена кокошка”

Йордан Хаджиконстантинов Джинот

Източник - Иван Митев."НИЕ, БОЛГ-АРИИТЕ"
http://ateney.ru/bol/bg003.htm
Източник: - Шегор Расате."Ние, Болг-Ариите"
http://www.kanatangra.wallst.ru/sydyrjanie.php?p=bolg-arya
Източник: Павел Серафимов - SPAROTOK
http://sparotok.blogspot.com.es/2013/06/blog-post_15.html
http://forum.abv.bg/lofiversion/index.php/t82194.html
"Славяни ли са българите?"- Пламен С. Цветков
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“ Колко народа покръства Борис “ от Никола Църцаров
Державин Н.С., 1946 - "История на българия" - т.1 Произход на българският народ и образуване
Петър Добрев - "Кои сме ние българите", ИК "Галик" София, 2000 г.
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