EXKLUSIVT: ENTRY CHOCKERANDE NY BOK AV BLAZE RISTOVSKI

Den första presidenten i Grekland föreslog Makedonien för
att bilda utanför Grekland
Det förslag av Johannes Kapodistrija 1828 planeras att etablera fem nya stater. Bland dem är
Makedonien, bland annat ett möte under denna gräns och Rumelia hennes öarna. Gränserna för det
område i Grekland och greker från floden i Thessaly Penej staden Arta, inklusive hela skärgården

Mån stormar som orsakar "makedonska Encyclopedia" chefredaktör,
akademikern Blaze Ristovski, visas med nytt kapital dvotomno arbete med
titeln "Den makedonska väckelsepredikant 19th century." Den första
volymen, som nyligen släppt upplagan av "tre", är Academic Ristovski
chockerande relevanta register för Makedonien. Det visar väckelse som
börjar i början av 19-talet och slutar med bildandet av den moderna
makedonska staten 1944.
KVÄLL uteslutande överförs en del av boken eller den händelse år 1829
när S: t Petersburg hölls ett viktigt möte i andra kommitté kejsar Nikolaj I,
i samband med möjligheten att upplösningen av det ottomanska
riket. Som en grundläggande utkast under behandling anges skriftligen
alternativ Kapodistrija Johannes Graf, den grekiska ryska Service,
statssekreterare för utrikesfrågor och förste president Grekland
kogastanuva självständig stat. Poängen är att förslaget ger Kapodistrija
efter likvideringen av det turkiska väldet på Balkan för att bilda fem nya
stater, och namnet Makedonien är inte nämns i samband med
Grekland. De föreslagna länderna är följande:
first Dacia, som kommer att inkludera furstendömen Moldavien och Valakiet, 2. Serbien genom att bifoga
denna Bosnien, Bulgarien, 3.Makedonien, inklusive ett möte under denna gräns och Rumelia hennes
öarna 4. Epirus, tillsammans med övre och nedre Albanien, 5th område eller Grekland av hellenerna,
sätta sina gränser från floden i Thessaly Penej staden Arta, inklusive hela skärgården ", säger
akademikern Ristovski.
Författaren skriver att samma session av den kungliga hemliga utskottet,
bland andra, var omdömet och memoarer av ryska M räknas. H. Bulgari,
som föreslog städerna Varna och Burgas för Ryssland, Konstantinopel att
förbli fri stad, och Balkan för att skapa följande lägen: 1. Grekland,
Kilkidskite öarna, Samos och Kreta 2. Norra Albanien, Makedonien och
Trakien delen av bassängen i Maritsa 3. Norra Serbien och Bosnien för att
kvarstå under protektorat av de stora staterna och 4. sammanförs
Moldavien, Valakiet och Bulgarien att komma under ryskt protektorat.
"Detta innebär att i detta förslag betraktas som en separat och utökat
tillstånd av Makedonien, men inte med den oberoende Bulgarien, Albanien
och Rumänien", förklarar forskaren slutsatsen att alla dessa planer och
idéer, blir det uppenbart att vid den tiden fortfarande inte tydligare bild för
oss i dag vårt folk folk för deras etniska gränser på Balkan.
"Bulgarien, till exempel, är inte tänkt som en egen stat, men i alla
kombinationer som kommer tillsammans med andra etniska områden i
andra offentliga arbeten -. inom Serbien, Rumänien eller direkt i Ryssland
", konstaterade akademikern Ristovski.
Den "makedonska väckelsepredikant 19th century" presenteras anmärkningsvärt Bozhigropski profiler,
Zografski Miladinovci Zinzifov, Folklore Macukovski, Ikonomov, Cepenkov Pulevski, Dragan Gologanov,
Popgeorgiev etc. Poparsov. Och andliga och nationella utbildnings-och politiska manifestationer och
rörelser uchebnikarstvoto, unijatstvoto ...

Feuilleton av boken i den akademiska Ristovski kväll!
dagar KVÄLL exklusiva tidningen kommer att börja sända delar av boken i
akademiska Ristovski feuilleton. På våra sidor kan du läsa tusentals mindre
kända fakta och uppgifter om den makedonska frågan, Makedonien och
makedonska jättarna i 19th century. Av dessa kan vara medveten om att
innehav av en strateg i Bregalnica metoder i IX-talet kallades "bulgariska
furstendömet", utan "slaviska furstendömet." Det och till denna dag i
grannlandet albanska makedonier bevarade namnge "Shkjai" (slaver). Det
Clement var nog ordinerad biskop i den romerska kyrkan och ärkebiskopen
Methodios moravskiot utsågs i stiftet Makedonien ("Illyria ")...
(De.T.)

