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• W obozie dla migrantów w Słowenii znaleziono trzy starożytne rzeźby
• Figurki pochodzą z Mezopotamii, z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą
• Rzeźby prawdopodobnie pozostawili migranci z Bliskiego Wschodu
PAP/EPA / Georgi Licovski
Trzy sumeryjskie figurki z terenu Mezopotamii sprzed 5 tysięcy lat znaleziono w ośrodku rejestracyjnym dla
migrantów w Słowenii - podała policja tego kraju. Słowenia leży na tzw. szlaku bałkańskim, którym uchodźcy
usiłują dotrzeć do Niemiec.
Porzucone alabastrowe figurki znaleziono już jesienią, ale nie rozgłaszano tego, ponieważ najpierw dział
starożytności słoweńskiego Muzeum Narodowego musiał przeprowadzić ekspertyzę. Wykazała ona ich
autentyczność.
- Obiekty te są według muzeum autentyczne - powiedział rzecznik policji Miran Szadl.
Uważa się, że znalezione w obozie na granicy z Chorwacją statuetki pochodzą z nielegalnych wykopalisk
archeologicznych w Syrii lub Iraku i należą do zabytków cywilizacji sumeryjskiej.
Muzeum Narodowe w Lublanie potwierdziło, że są to wotywne figurki orantów z Mezopotamii, które
najprawdopodobniej wykonano w III tys. p.n.e. Takie statuetki ludzi modlących się w pozycji siedzącej lub na
klęczkach stawiano w świątyniach, podpisane imieniem oranta.
- Ponieważ nie mają one żadnych znaków rejestracyjnych czy numerów inwentarzowych, uważamy, że
pochodzą z nielegalnych wykopalisk - powiedział archeolog Peter Turk. Według niego warte są z pewnością
kilka tysięcy euro.
We wrześniu UNESCO ostrzegało, że w Syrii i Iraku trwa łupienie stanowisk archeologicznych "na przemysłową
skalę", a zyski z rabunku zasilają Państwo Islamskie.
Figurki odkryto 4 listopada w opuszczonym namiocie w ośrodku Gruszkovje na granicy z Chorwacją. Przez
Słowenię od połowy listopada, po zamknięciu granicy przez Węgry, przeszło pół miliona migrantów dążących na
północ Europy.
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-----------------------------0) żydzi stoją za Białym ludobójstwem – Z otwartymi Wrotami
1) jakaś część tych nielegalnych imigrantów to komórki Państwa Islamskiego – Izrael ufundował ISIS
2) Państwo Islamskie ufundował Izrael a Stany Zjednoczone Izraela wytrenowało tych terrorystów – Obama:
trenujemy terrorystów ISIS

3) Izrael skupuje od PI ropę - Arab paper claims Israel biggest buyer of
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Islamic State oil (przecież żydowska inwestycja musi się zwrócić)
4) żydzi władają the Smithsonian Institute – organizacją plądrującą wykopaliska i niszczącą wszelkie ślady
Pogaństwa / Duchowego Satanizmu na świecie, aby zniszczyć Ludzką historię i napisać ją na nowo, po
żydowsku - Zaraza plądruje Irak oraz Niszczenie naszej przeszłości
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