
Ujgurok 
 
Tudomásomra jutott, hogy a Magyarok Világszövetsége által meghívott, vagy legalábbis fogadni 
kívánt ujgurok itteni fellépését a magyar hatóságok megakadályozták, szegényeket durván 
meghurcolták, és az országból kitoloncolták. Ez szerintem ránk nézve szégyen. Lehetőleg nem 
foglalkozom politikai dolgokkal, de pl. ebben az esetben ez megkerülhetetlen.  
 
Egy, a közelmúltban elvégzett kutatás szerint a magyar politikusok, parlamenti képviselők 
történelmi ismeretei a béka feneke alatt vannak, ezért én azt gondolom, hogy ennek a razzia-
sorozatnak nem az (állítólagos) ujgur rokonság elutasítása, hanem sokkal inkább a kínai, politikai 
elvárásoknak való megfelelni akarás áll a hátterében. Tudjuk jól, hogy Ujgurföld rengeteg 
ásványkincset rejt, (szenet, kőolajat, földgázt, stb.,) és épp a napokban tették közzé, hogy újabb, 
sokezer tonnás aranylelőhelyre bukkantak ott, amit a kínaiak nyilván, nem engednek ki a 
kezükből.  Mindent megtesznek tehát azért, hogy az ujgurok (meg a tibetiek) sehol ne jussanak 
szóhoz. Biztos vagyok benne, hogy ez ügyben a magyar kormányt is megkeresték. A Magyarok 
Világszövetsége ugyanakkor egy másik birodalom elvárásai miatt szorul folyamatosan a 
háttérbe, és most ez a kettő összeadódott.  
Nem hiszem tehát, hogy itt a hatalom "ujgur testvéreink" megtagadásán fáradozna, mert 
nyilvánvaló, hogy őket az ilyesmi nem is érdekli. Ugyanakkor ez a cirkusz erősítheti a keleti 
eredetet hirdetőket, ha képesek elhitetni az emberekkel, hogy mindez mégis emiatt van. A 
jólelkűek ugyanis, automatikusan az elnyomottak oldalára állnak. 
 
De ha már az ujguroknál tartunk, nézzük meg, valójában mennyire rokonok? Az alábbi képen az 
R1b (EU 18) Y-kromoszómás marker elterjedtségét láthatjuk. 
 

 
 
Ránézésre is igazat kell adnunk a genetikusoknak abban, hogy az EU18 egyértelműen európai 
eredetű jelző, ami egykor eljutott messze keletre is, pl. éppen az ujgurok által. Ez a jelző a 
magyarokban a második legjelentősebb. Mivel tehát mindkettőnkben megvan, valamilyen szinten 
tényleg rokonai vagyunk egymásnak, de ennek oka nem az, hogy mi onnan jöttünk ide, hanem az, 
hogy ők (vagyis az őseik) innen mentek oda. (Csakhogy emiatt a többieknek is rokonai vagyunk, 
talán még közelebbről is, de ezt most ne boncolgassuk!) 
Ha mi onnan jöttünk volna (vissza), akkor már bennünk is meglennének azok az egyéb jelzők, (pl. 
M89) amiket az ujgurok ott szedtek össze, keveredve az ott élő népekkel, miáltal ma már ők is 
többnyire ferdeszeműek. 
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