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�াচ� সমস�া িক? িকভােব �াচ� সমস�া বলকান সমস�ায় পিরণত হয়? 
 
উঃ- এিশয়ার তুর�, িমশর, প�ােল�াইন, আরব �দশ ও পূব� ইউেরােপর বলকান এইসব অ�ল িনেয় িনকট �াচ� । তােদর 
মেধ� �ধান শি�শালী িছল তুর�। আধুিনক সং�ার, িশ�া, িব�ান �চতনার অভােব তুর� �মশ দবু�ল হেয় পেড়। �সই 
সুেযােগ রািশয়ার জার তুরে�র বলকান অ�ল �াস করার �চ�া কের। এই পিরি�িতেত ইউেরােপর পূব�া�ল �ক �ক� কের 
�য রাজৈনিতক জ�ল অব�া সৃি� হয় তাই �াচ� সমস�া। অন�ান� রা� িবেশষ কের ি�েটন, �া�, অি�য়া িবপ� �বাধ 
কের, ফেল রািশয়ার সে� তােদর িবেরাধ �দখা �দয়, সমস�া আেরা জ�ল আকার ধারণ কের। ঊনিবংশ শতা�ীেত এই 
অব�া পিরলি�ত হয়। ঐিতহািসক �ডিভড থমসেনর মেত, "বলকান অ�েলর অি�রতা ও জ�লতা �থেকই দ�ু 
মহাযুে�র স�াবনা সৃি� হেয়িছল।" 
 
�ােচ�র এই সমস�া �মশ বলকান সমস�া হেয় দাঁড়ায়। তুর� সা�ােজ�র মেধ� বলকান জািতরা ঊনিবংশ শতা�ীর ি�তীয় 
ভাগ �থেক �য �াধীনতা আে�ালন আর� কের তা �মািনয়া �াধীনতা লাভ করার পর তী� আকার ধারণ কের। 
তুরে�র দবু�লতার সুেযােগ ইউেরাপীয় রা�সমহূ ওই অ�েল অিধকার িব�াের আ�হী হয় । ফেল িনজ িনজ �াথ� র�ার 
উে�েশ� তারা সেচ� হয়। ফরািস িব�েবর �ভােব বলকান অ�ল তুরে�র অধীনতা �থেক মিু�লােভর �চ�া করেত থােক। 
ইতািল ও জাম�ািনর ঐক� স�� হবার আেগ পয�� অি�য়া বলকান অ�েল পূব�মখুী স�সারেণ আ�হী হয়। অি�য়া 
চাইিছল দবু�ল তুর� সা�াজ� �িকেয় �রেখ তার অ�ল �ভাগ দখেলর সুেযাগ িনেত। 
 
তুরে�র উপর অি�য়া ও রািশয়ার রাজৈনিতক দিৃ� জাম�ািন তথা িবসমাক� েক িকছুটা জ�ল পিরি�িতেত �ফেলিছল। তাঁর 
�ধান রাজৈনিতক কম�সূিচ িছল ইউেরােপ �া�েক িনঃস� কের রাখা এবং এই জন� িতিন অি�য়া, জাম�ািন ও �শ 
স�াটেদর মেধ� �া�িরত িতন স�ােটর �ম�ী �িকেয় রাখেত ব�পিরকর িছেলন। িক� বলকান অ�েল অে�া-�শ �াথ� 
সংঘাত তােক িব�তকর অব�ায় �ফেল �দয়। উিনশ শতেক পূব�া�লীয় সমস�ার সবেথেক ���পূণ� উপাদান� িছল 
বলকান জাতীয়তাবাদী আে�ালন। বলকােন অ-তুিক�  অিধবাসীেদর মেধ� বড় অংশ িছল �াভ জািতভু�। তুিক�  সুলতােনর 
র�ণশীলতা ও অ-তুিক�  �জােদর উপর উৎপীড়ন বলকান জািত�িলর মেধ� "সব� �াভ আে�ালন"এর জ� িদেয়িছল। এই 
জাতীয়তাবাদী আে�ালেনর �থম সাফল� �পেয়িছল ি�ক জনগণ। ১৮২০�ত ি�স �াধীনতা অজ� ন কের। ১৮৩০-এর 
দশেক সািব�য়া �াধীনতা অজ� ন কের। �রামািনয়া �াধীনতা লাভ করার পর বলকান অ�েল এই তী�তা আেরা ল�� করা 
যায়। ১৮৭৫-এ বসিনয়া ও হারেজেগািভনায় িবে�াহ �� হয় যা দমন নীিতর সাহােয� তুর� আয়ে� আেন। ১৮৭৬-এ 
বলুেগিরয়া তুরে�র িব�ে� িব�বী আে�ালন গেড় �তােল। ১৮৭৭-এ সািব�য়ার সমথ�েন রািশয়া তুরে�র িব�ে� যু� 
�ঘাষণা কের। দবু�ল তুিক�  বািহনী সহেজই পরা� হয়। ১৮৭৮-এর �থমিদেক �শ বািহনী অ�াি�য়ােনাপল এ �েবশ কের। 
িন�পায় তুর� সরকার সি�র ��াব জানায়; সানি�ফােনার সি� �ারা যুে�র অবসান ঘেট। 
 
সানি�ফােনার সি�র �ারা: (১) তুর� সরকার সািব�য়া, মি�িনে�া ও �রামািনয়ার �াধীনতা �মেন �নয়। (২) বলুেগিরয়া, 
�েমিলয়া ও ম�ািসেডািনয়ার একাংশ িনেয় বহৃৎ বলুেগিরয়া রাজ� গ�ত হয়। আভ��রীণ �ায়�শাসন অিধকার �পেলও 
বলুেগিরয়া তুর�েক কর �দেব বেল ি�র হয়। (৩) বসিনয়া ও হারিজেগািভনার উপর অি�য়া ও রািশয়ার �যৗথ কতৃ� � 
�ািপত হয়। (৪) কার�, বাটুম, �বসারািবয়া রািশয়ার িনয়�েণ আেস। (৫) দািনয়ুব অ�েল তুিক�  র�া ব�ব�া �ভেঙ �ফলা 
হয় এবং আেম�িনয়ােত তুিক�  সুলতান সং�ার �ণয়ন করেত রািজ হয়। এছাড়া �িতপূরণ বাবদ তুর� রািশয়ােক অথ� িদেত 
রািজ হয়। এই চুি�েত রািশয়ার সামিরক ও �টৈনিতক �াধান� �িতি�ত হয়। বলকান অ�েলর ব� �দশ রািশয়ার �মতা 
ও �িতপি�েত স�� হেত পাের িন। এই চুি� কায�ত তুর�েক এক� তৃতীয় ��ণীর শি�েত পিরণত কেরিছল। অন�িদেক 
বলকান অ�েলর উপর রাজৈনিতক কতৃ� � �িত�া কের কৃ�সাগর �ক এক� �শ �েদ পিরণত করার ব�ব�া রািশয়ার 
হ�গত হেয়িছল । �াভািবকভােবই এই চুি� ইংল�া�, �া� বা অি�য়ার পে� �মেন �নওয়া স�ব িছল না। 
 



বলকান অ�লেক �ক� কের �য যু� পিরি�িত সৃি� হেয়িছল তা জাম�ািনর কােছ িছল �ায় অশিন সংেকত । িবসমাক�  এই 
সংকেট সৎ দালাল িহসােব মধ��তা করেত এিগেয় আেসন। িবসমাক�  িববাদমান রা��িলেক বািল�েন এক সে�লেন সমেবত 
হেয় সানি�ফােনার চুি� পুনিব�েবচনার পরামশ� �দন। �শষ পয�� িবসমােক� র সভাপিতে� বািল�েন এই সমােবশ বেস 
(১৮৭৮)। এখােন িবসমাক�  ছাড়াও ইংল�াে�র পে� িডসেরলী ও সলসেবরী, �াে�র ওয়ািরংটন, অি�য়ার আে�সী এবং 
রািশয়া ও ইতািলর �নতৃবগ� উপি�ত িছেলন। বািল�ন চুি� অনযুায়ী: (১) মি�িনে�া, সািব�য়া ও �রামািনয়ার �াধীনতা 
�ীকৃত হয়, (২) রািশয়া পায় কার� , বাটুম, �বসারািবয়া ও আেম�িনয়ার একাংশ। (৩) �বসারািবয়া হারােনার �িতপূরণ 
িহেসেব �রামািনয়া দ��জার একাংশ পায়। (৪) শাি� ও সুশাসেনর �ােথ� বসিনয়া ও হােজ� েগািভনার শাসনভার অি�য়া 
লাভ কের। (৫) বহৃৎ বলুেগিরয়া রাজ� �ভেঙ ৩ খ� করা হয়, (ক) ম�ািসেডািনয়ােক তুিক�  সুলতােনর অধীেন রাখা হয়। 
(খ) পূব� �েমিলয়ােক �ায়�শাসেনর অিধকার িদেয় তুিক�  সুলতােনর অিভভাবকে� রাখা হয়। (গ) অবিশ� অংশ 
বলুেগিরয়া নােম কায�ত �াধীন রােজ�র ময�াদা লাভ কের। (৬) তুিক�  সুলতােনর সােথ এক পৃথক চুি�র �ারা ইংল�া� 
সাই�াস লাভ কের। (৭) �থসালী ও এিপরােসর একাংশ �ীসেক �দওয়ার জন� সুলতানেক অনেুরাধ জানােনা হয়। ১৮৮১�ত 
এই ��াব কায�কর করা হেয়িছল। 
 
বলকান সমস�ার মলূ িতন� উপাদান অথ�াৎ তুরে�র দবু�লতা, তুর� �ক �ক� কের বহৃৎ শি�বেগ�র �মতা দখেলর 
লড়াই এবং বলকান জাতীয়তাবাদ- �স�িলর সমাধােনর �কান আ�িরক �য়াস বািল�েনর চুি�েত �িতফিলত হয়িন। 
বা�েব বািল�ন চুি� �কান রা�েক স�� করেত পােরিন বরং �েত�কেকই আেগর �থেক অস�� ও উি�� কেরিছল। বািল�ন 
সমােবেশ বলকান রাজ��িলর জা�ত জাতীয়তাবাদেক উেপ�া করা হেয়িছল। বলকান জনগেণর অতৃ� জাতীয়তাবাদ 
বািল�েন সমেবত �নতৃবেৃ�র সামান�তম সহানভূুিত পায় িন। বািল�ন কংে�েসর �ঘািষত ল�� িছল তুরে�র অখ�তা র�া 
এবং �িমক অব�য় �থেক তুর� সা�াজ�েক র�া করা। িক� বা�েব এর িকছুই করা হয়িন। তুর� এই চুি�েত তার 
ইউেরাপীয় ভূখ� ও �জাশি�র অধ�াংশ হািরেয়িছল। তুিক�  সমস�ার মেূল �েবশ না কের �কবল িকছু ভূখে�র পুনব��ন 
�ারা বািল�ন কংে�স তার দায় এিড়েয়িছল। তুরে�র ভাগ� িনধ�ারেণর উেদ�ােগর তুলনায় বািল�ন কংে�স ইউেরােপর বহৃৎ 
শি�বেগ�র পার�িরক �টৈনিতক স�েক� র পুনিব�ন�ােসর িদক �থেক �বিশ ���পূণ� িছল। 
 
পিরেশেষ বলেত পাির, বািল�ন চুি� বলকান জাতীয়তাবােদর �িত অিবচার কেরিছল। বলকান অ�েল সমস�ার �কান 
সফল সমাধান স�ব িছল না, অপরপে� ওই অ�েল �ায়ীভােব সংঘেষ�র স�াবনা �থেক যায়। �মশ �াচ� সমস�া বলকান 
সমস�ার �প ধারণ কের। �থম িব�যুে�র সােথ বািল�ন চুি�র সরাসির �কােনা স�ক�  খুেঁজ পাওয়া যােব না। িক� 
বািল�ন ব�ব�া ইউেরােপ �মতা, সংশয় ও অস�ি�র �য বাতাবরণ �তির কেরিছল তা িব�যুে�র ���াপট �তিরেত 
���পূণ� ভূিমকা িনেয়িছল। 


