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S 0 F I A SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1. 

Rooma ssa 6 p:l1 ä marras kuuta 19 33. 

Asia : Bulgaria - Balkanin avoin 

haava. 

Salainen. 

1;;/ Lt 
I 

Bulgaria on se ~kanin maista, Joka on vaikeimmin sula

tettavi ssa yhteistoimintaan toisten kanssa. Ja Jos olisi syytä 

pelätä, että rauha Balkanilla häiriytyisi. niin on sodanuhka 

Juuri Bulgariassa. Sillä ei ole ainoatakaan naapuria - pientä 

Albaniaa lukuunot~amatta -, Jonka kanssa sill; ei olisi risti

riitaa. Jolta se ei Jotakin vaatisi. Se on t ällä tavalla eris

täytynyt kaikista Ja pit.ää kaikkia enemmän tai vähemmän. olosuh

teiden mukaan, levottomana eikä ainoastaan vaatimuksiensa Ja tyy

tymättömyytensä kautta vaan palJon kouraantuntuvammin ni~en &.eel

listen Joukkioiden kautta, Joita sen alueelta on usein salaa 

mennyt naapurien alueelle terroristitöitä suorittamaan. MUtta tämän 

todettuani tahdon heti sanoa, ettei Bulgaria tämän Johdosta ole 

vain tuomittavissa. se ansaitsee .ä;liä Ja myötätuntoa, sillä se 

on paljon kärsinyt, urhool linen , ahkera, pohJiltaan perin kunnon 

kansa. Jonka sodanjälkeinen historia on ollut alituista kamppai

lua niitä vääryyksiä vastaan, joita se, usein syystä, katsoo 

kärsineensä voittaJavaltain taholta, Ja lisäksi viimeisinä vuosi

na puustavillis1mmin sanoen Jokapäiväisest- leivästä Ja mahdolli

suudesta säilyttää itsenäisen valtion alkeellis1mmatkaan taloudel

liset edell~ykset. 

Pääkaupunki Sofia tarJoaa surullisen näyn: köyhyys paistaa 

Jak elu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 



• 

• 

- 2 -

kaikkialta. Katsellessani toripäivinä niit i suuria talonpOikain 

JOukkoJa, Jotka olivat tulleet tarjoamaan tuotteitaan, totesin , 

ett" he ulkonaisesti olivat täysin samalla asteella kuin ne 

talonpojat. joita olin nähnyt Venäjän suurimmissa kaupungeissa 

kurjuuden aikana. Näi n Sofiassa myöskin poliittisen kulkueen 

kiertelemässä pitki n katuja Ja minusta tuntui olevan varsin ym

märrettävää, ett ·· ratsastavia poliiseja 011 lukuisasti kadunkul

missa. Ja kui tenkin tiesin, että kul kue en muodostivat maan suu

rimman pol i i t tisen puolueen Jäsenet, Jotka kaikista erheistään 

huolimatta syvän vakaumuksen omaten olivat paljon uhranneet 

vakaumuksensa hyväksi. Henkilöinä he olivat kunnioitet tavia, uut

teria miehiä , mutta köyhyys Ja kärsimykset olivat sytyttäneet 

heissä val t iollisen intohimon. Joka leimusi peloittavan Synkkänä. 

Seuraavassa aluksi muutamia seikkoja maan taloudellisest a 

tilasta. 

Valtion menosäänn ssä 31 p . viime maal iskuuta (talousvuosi 

alkaa 1 p. huht ikuuta) kokoLaistappio 1660 miljoonaa levaa. Seu

rauksena tästä tilasta kykenemätt omyys suorittaa palkkOJa, 

pieniä osia saadaan nostaa kuukausia Jälestäpäin. Maksamattomien 

palkkojen Ja eläkkeiden määrä nousee tänä vuonna noin milJaar

d11n levaan. Verojen kanto on erittäin huonoa . Sofiassa seli

tettiin tätä sillä, ett" talonpojat olivat uab i : : ~ seuduissa 

tehneet veronmaksulakkoja. Vaikea tOdeta, oliko tilanne tode~la 

näin kurja, mutta ilman lakkojakin käsittäis1. ettei talonpo

Jilta voi saada veroja silloin kun ylivoittolsesti maanvilJelys

maan (talonpoikaisväestö 83~) tuotteiden hinnat olivat alentu

neet 300 prosentilla. Niiltä. Joihin veronkantoviranomaiset 

pommin pää.~vät käsiksi. esim. käsityölä1siltä Ja vapaiden am

mattien harJolttaJilta, koetet~ kantaa veroja sit" ankaram

min, eslm. aiten, että heistä "Jokaisen. Jonka tulot nousfvat 

40000 lenan (noin 20000 markltaan, s11s e1 Juur1 suureen SUlD"" 

etukäteen lunastaa lupakirJansa 6 kUukauden1 

rallaan. Veroja on parlamentt1 koettanut nostaalt1n. kUten ko-
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roittamalla sokerin hin~aa 20 prosentilla. mutta on pelättåYis-

sä että tulos on vain sokerin kulutuksen väheneminen. Kun pos

timaksuJa aikai8emmin oli yritetty korottaa, olivat postilaitok

sen tulot vähentyneet. Köyhyys on niin suuri, että sairaalois

sa on ruuan Ja lääkkeitten puutetta. Muutamissa väestökeskuksis

sa lähes puolet väestöstä ovat tuberkuloottisia, ei1ä näitä sai

raita voida erist-q. 

Kauppabilanssi päättyi 1932 passiivisesti 87,8 mllJ. le-

valla. Vienti 011 1932 588 mllJ. kiloa. edellisenä vuonna vie-

lä 769 mllJ. kiloa, Joten vähennys noin 24 %. Viennin aryo 

oli 1932 3389 mllJ. levaa Ja edellisenä vuonna 5934 mllJ. le-
, 

vaa~ vähennys siis lähes puolet. Tästä näkyy, että maan vienti-

kaupan väheneminen JOhtuu sekä vientimäärän vähenemisestä ette 

hintain alenemisesta. Tuontinumerot ovat tietysti myÖSkin pienen

tyneet os01 ttaen maan ostokyvyn sUlll'ta vähenemistä. Toollaisessa 

taloudellisessa tilassa olevalta maalta vaaditaan vielä ulkomais-

ten velkain suoritusta. Sodanedelliset lainat on sitäpaltsi valo

risoitu suhteellisen korkealle Lsteelle Ja sodanJälkeisten lainain 

ehdot ovat suorastaan tuhoisat. On SUDstuttu vain s1ihen helpo

tukseen. että 40 % näistä veloista olisi suoritettava valuutal

la Ja 60 % blokeerattava levoina. Mutta maa ei voi näitä sum

mia suorittaa. Toistaiseksi Kansainliiton neuyosto on raJOittunut 

toteamaan (viime tammikuussa), että Bulgarian taloudellinen asema 

huononee huononemistaan. Ja lausumaan toivon. että yhteistyö Kan

sainliiton elinten kanssa on tervehdyttåvä maata. Hurskas toivo-

mU8. 

Voidaanko muuta odottaa kuin että poliittinen tilanne 

maassa on äärimmäisen leyoton Ja ärtynyt? Kuun l1säka1 on pie

nesaä maassa 10000 wylioppilaBta". JOiata suurin osa vetelehtii 

Soiian kaduilla pääasään milloin minkinlainen eri yliopistoa mer

kitsevä päähine, tekemättä mitään työtä, mutta polit1ko~den Ja 

kokouksla pltäen, .1lloin eivät JärJeatä tappeluita kaduilla tal 

totme~npane ~eräykalä", olkeamaln kerJäykalä erilaisllla teko

syl1lä. (Klnunkln luoksenl tuDteu.l kol.e pltk~ll~ kolaannella 
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kymmenellä olevaa "ylioppilasta" vaatimaan, ett" antaisin pari-

.ataa levaa "sodassa kaatuneitten lap.ille" ovenvartija oli 

etukäteen varoit~anut. että nämä herrat keräävät rahaa itsel

leen.) Pääasiallinen syy si.äiseen levottomuuteen on kuitenkin 

puolueiden keskinäis.1ssä riidoissa Ja niinsanotussa makedonialai

sessa l i ikkeessä. Tästä liikkeestä puhuessani tulen 

kettelemaan seikkoja, Jotka selittävät Bulgarian Ja sen naapu

rimaiden väl illä vallitsevaa ulkopoliittista Jännitystä. Mutta 

ensin on tarpe en palauttaa mieleen kappale Bulgarian h1atoriaa 

maailmansodan alusta alkaen • 

V.l913 Bulgaria kävi vaikean sodan Serbiaa, Kreikkaa, 

Romaniaa Ja Turkkia vastaan Ja hävisi sen. Kun maailmansota 

alkoi, pysyi Bulgaria aluksi syrJässä, osaksi edellisestä tap

piostaan uupuneena, osaksi senvuoksi. että maassa oli alkanut 

esiintyä mielipide, Joka v.stusti sotaa eteläslaavilaista 

Serb1aa vastaan. Kuning.a Ferdinand kuitenkin Johti maansa so

taan keakuavaltain pUOlella, Ja tämä kohtalokas päätös tehtiin 

lokakuussa 1915. Tässä yhteydessä kohdistui maailman 

seen bulgarialaiseen valtiomieheen, JOlla sitten tuli olaaaan 

niin suuri merkitys maansa vaiheissa Ja Joka vieleiään ei ole 

lakannut vaikuttamasta ni ihin, nimittäin StambuliJskiin. 

StambuliJski oli 1915 Bulgarian eduskunnassa melkoisen 

10np01kaisryhmän JohtaJana. Kun itävaltalaiset marssivat Serbi

aan. huudahti hän eduskunnan istunnoss.: toivon voittoa vel~11-

1 emme serbialaia1l1e. Kun suur1 osa edustaJia raivostuneena alyt

ti häntä petturikai Ja serbialaisekal. vastaai hän: en ole 

aerbialainen enkä bulgaari, olen eteläslaavi. Kuningas 

v.lmiataeasaan aotaan yhtymistä neuvotteli palatsiasaan puoluei

den JohtaJa1n kanssa J. myöskin suurimman oppositiopuolueen kan-
I 

sallisen talonpoikaispuolueen Joht.Jan StambuliJakin kan.... Jol-

loin tämä lausui: Joa viette Bulgar1an .otaan ke.kuav.lt.in 

puolell., niin menetitte kruunun. ehkä päänne. Ennustus oli 

osittain olk... a11lä J'erd1nand .enetti kruunun... Kutt. pään -



• 

• 

- 5 -

menetti StambuliJski itse, vaikka vasta sodan Jälkeen. 

Suu "t tuneena viimeksi lainatulsta Stambulijskin sanoista Fer

dinand vangitutU henet ja hänet tuomittiin kuolemaan. mutta ar

mahdettiin Ja sai istua vankilassa koko sodan ajan. Syyskuu8sa 

1917 Bulgarian armeija oli tuhoutunut. Ferdinand tuotatti stam

bulijskin luokseen vankilasta ja kysyi h"nen neuvojaan. Hän neu

voi pyytämään aselepoa. Mutta bulgarialaiset neuvottelijat olivat 

tuskin lähteneet matkalle liittolaisten päämajaan Salonikiin, kun 

Ferdinand muutti ~.~ mieltä Ja kutsui apua Saksasta. Silloin 

StaabuliJski asettui kapinallisen sotajoukon johtoon Ja pakoittl 

Ferdinandin luopumaan kruunustaan. Sen Jälkeen StambuliJski päämi

nisterinä vei maansa raskaaseen rauhaan huolimatta sotilaspuolueen 

vastustuksesta. 

ti 

StambuliJskin 

arvosteltu Ja 

pääministerinä 

syystä. Hänen 

oloa sodan jälkeen 

sisäpolitiikkansa oli 

on ankaraa-

puolueen diktatuuria. säälimätöntä vastus t ajia kohtaan. Ulkopoliit

tisesti hän pysyi yhä uskollisena eteläslaavilaiselle aatteelle 

Ja toivoi voivansa Johtaa maansa federatiiviseen uniooniin sodan 

j"lkeen syntyneen serbialaisten, kroaattien Ja sloveenien kunin

gaskunnan (nykyään Jugoslaavia) kanssa. Tämä ohjelma 011 äärim

mäisen uhkarohkea. sillä Bulgarian menetettyä rauhanteossa melkoi

sia alueita. joissa asui bulgarialalsia. ja makedoniala18ten 

laisten aloite"ttua entistä kilhkeämpi toiminta Serbiaa vastaan, 

oli mieliala Bulgariassa erittäin vihamielinen. Upseeri~olue ei 

myöskään halunnu~ luopua vaikutu8vallastaan. 1923 upseerien ja ma

kedonialaisten salaliitto kukisti Stambulijskin diktatuurin Ja hän 

itse sai kalvaa kuopan. Johon hänen ruumiinsa muutamaa minuuttia 

myöhemmin peitettiin. Hän kaatui aatteensa, eteläslaavien unioonin. 

uhrina. Kymmeneksi vuodeksi sai viha;,Uvallan Bulgari ... a. Uutta 

hänen ajatuksensa ei 8ilti kuDllut V6 vaikutti maan sisäi8is-

8ä pOliittisissa riidoissa edelleen. milloin missäkin muodo8aa. 
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On niite Balkanin olojen tuntijoita, Jotka luulevat, että se 

aate vielä voittaa, niin vaikeata kuin sitä onkin uskoa var

sinkin senvuoksi, että Italian kaikki mahdollinen poliittinen vai

kutusvalta Balkanilla sitä vastustaa. 

Balkanista puhuttaessa menee aina ajatus makedonialaiseen 

komiteaan, komitadJeihin, tai mi l lä nimell" heitä kulloinkin mai

nittaneen. Tällä salaperäisellä Järjestöllä, Jota ulkomailla nimi

tetään myös kirjaimilla O.R.I.M. (Organisation revolutionnaire 

rieure de Maoedoine), Makedonian vallankumouksellinen sisäinen 

Jestö, on suuri salattu vaikutusvalta Bulgarian politiikkaan. Se 

ottaa Jäsenensä Bulgariassa olevista makedonialaisiata pakolaisil~ 

ta mutta myÖskin sek·· 
',-

Serbian että Kreikan makedonialaisten Jou-

kosta. se kantaa omia sa1aiaia veroJaan, sillä on sotaJoukkonaa 

Ja hallituksensa - kolmihenkinen keskuskomitea - vieläpä edusta

Jansa ulkomaill~ Eritahoilla Eurooppaa Ja Amerikas sakin 

tu kiihkeä propaganda, Josta jokainen Suomen lähetystö on epäi

lemättä saanut kokemusta, on t ämän Järjestön edustajain suoritta

maa. Väitetäänpä esim., että Roomassa oleva Bulgarian lähettiläs, 

kenraali Ja StambuliJskin kukistumisen aikaansaaneen sotilasliiton 

Jäsen, on oikeastaan enemmän makedonialalsen komitean kuin 

rian hallituksen edustaJ~. Tämän Järjestön ohjelmaa ei ole täs

mällisesti muotOiltu. mutta viime kevännä Gorna-DJoumaJassa pide

tyn makedonialaisten kongressin Jälkeen n"yttää siltä, että pyr

kimyksen,ä on Jonkunlainen autonomia Makedonlalle. Sen toiminta

keino sitävastoin on hyvin tunnettu: terrori, verityöt. Alkuaan 

tetä asetta käytettiin turkkilaisten valtaa vastaan. sitten pää

asiassa Jugoslaavialaisia vastaan. Mutta lopuksi makedonialaiset 

alkoi vat käyttä·· sitä omassa keskuudessaan Ollia eri ryhmiään vas

taan. !ruloksena Oli, että Sotisn kaduilla varsinkin viime vuonna 

Ja vielä tämän vuoden alkupuoliskolla veriläikät alinomaa kertoi

vat makedonialai&ten keskinäisestä vendettasta. TåIIlä kyllä el 8i

nään bulprlala1s1a suureati he1'lll0stuttanut. 8111ä 81ellä on to-



• 

• 

- 7 -

tuttu ratkaisemaan riidat revolverilla, 

makedonialaiset alkoivat ammuSkella niin 

mutta pahempaa oli, että 

taitamattomasti, että 

er"ät aivan viattomat so:f'ialaiset menettivät henkensä. 

Selittääkseni, miten tähän tilanteeseen tultiin, on minun 

taas mentävä ajassa t aaksepäin. Mahdoton on tietysti tuntea 

kaikkia makedonialaisen liikkeen kehitykseen vaikuttaneita 

syitä, mutta kehityksen kulku on ainakin tiedossa. V. 1924 mur-

hattiin eräs Alexandro:f':f', joka oli 

SEl hän "virkaveljensä" Protoguero:f':f'in 

juuri palannut \Vieniste. mi&

kanssa oli käynyt aDettumas-

sa kosketuksiin siellä maanpakolaisina olevien ":f'ederalistien" 

kanS ~d. Nämä olivat Stambulijskia vastaan suoritetun 

sen" j älkeen maasta paenneita Stambulijakin kannattajia, 

va t kehittäneet Johtajansa eteläslaav'ilaista aatetta Siten, että 

olivat asettuneet yhteyteen bolshevikien kanssa, saaneet 

ta 3:nnelta internatsionaalilta ja omaksuneet ohjelmakseen 

koitusper·'kseen Balkanin sovjettilaisen :f'ederation, Jonka 

sa Makedonian yhtyminen toteutettaisiin. 

Alexandro:f':f' Ja Protoguero:f':f' siis olivat yhdessä keyneet 

Wienissä, mutta yleinen käsitys on, että A. murhattiin P:n tOi-

mesta koska ei ollut, kuten P. itse, taipunut :f'ederalistiseen 

ratkaisuun ja yhteistyöhön bolshevikien kanssa. Tämä käsitys ai

nakin sittemmin joht i Protoguero:f':f'in murhaan, joka suoritettiin 

Ivan Mihailo:f':f'in määräyksestä. Viimemainittu, nuori tarmokas mies, 

oli päässyt makedonialaisten järjes~n Johtajaksi Ja oli :f'edera

lismin vastuptaja. Protoguero:f':f'ilaiset eivät tahtoneet alistua Mi

hailo:f':f'in valta~1, minkä Johdosta heistä u seita murhattiin M:n 

määräyksestä. Pari huomattua Protoguero:f':f'ilaista vietiin pakolla 

Gorna-DjoumaJan kongressiin Ja pakoitettiin siellä allekirjoitta

maan sitoumus luopua taistelusta. He pitivät sitoumuksensa, mutta 

toiset Jatkoivat taistelua. Mihailovistit, Joita Järjestön enem

mistö . Ja sen äänenkannattaja "Häkedonia" tukivat Ja Jotka slis 

muodo8tivat Järjestön "laillisen" siiven, julistivat protoguero

vistit Belgradin palkoissa olevaksi Joukkiokai, revolverlt paukkui-
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vat, mihailovi stit Ja protoguerovistit ammuskelivbt toisiaan. 

Tässä ki1hkossa näytti kuitenkin. kuton sanoin. 

ka pilautuneen, sillä taistelu kävi hengenvaaralliseksi sivulli

sille henkilöille. Seurau~sena oli viime kesänä tapahtunut yl

lättävän jyrkkä poliisi tOimenpide: Sofia Julistettiin äkkiä pii

ritystilaan, Ja 90 1i isi Ja sotaväki tOimeenpanivat rikollisten 

etsinnän. Tuhatkunta henkilöä pidätettiin, Joukko rikollisia saa

tiin kiinni, takavaritoitiin paljon ampuma-aseita Ja räJähdysai

neita. Sen Jälkeen on ollut rauhallisempaa. mutta kukaan ei 

usko, että tämä rauhallisuus kauan kestää. Kuvaavaa oli, että 

sisäminist eriä alettiin heti syyttää protoguerovistien 

si. MUrhien todelliset Järjestäjät eivät myöskään joutuneet kiin

ni huolimatta toimenpiteen äkillisyydestä. Mi nun matkani Sofiaan 

Jättäm"än valtakirjani tapahtui ajankohtana, 

ten sisäinen taistelu oli tlJ4esså käynnissä. Niinä päivinä ei 

kuitenkaan murhia satuttu suorittamaan. mutta kyllä mielenosoi

tuksia niitä vuoden 192~ vallankumouksen Jälkeen maasta paennei

ta talonpoikaisJohtaJia, siis federalisteJa vastaan, Jotka JuuxL 

niinä päivinä amnestian Johdosta palasi vat Bulgariaan Ja joita 

syytettiin pettureiksi. Kun kysyin eräältä Sofiassa toimivalta 

ulkomaalaiselta kirJeenvaihtaJalta. minkälaista siellä on lehti

miehen toimia. vaatasi hän, että Juuri sillä hetkellä on vä

hän kirJOittamista, kun ei tapahdu mitään, mutta, lisäai hän, 

kohta tulee, sillä Th040roff (yksi noista palanneista) ei elä 

kauan. Veitettiin ~öakin, että Joa Sofiasaa menee Johonkin ma

ke40nialaisten käyttämistä kahviloista, saa nähdä, että suuri 

osa yleisöstä tahtoo välttämättä aaada paikan. Joasa heillä on 

selkä aeiniä vaaten Ja katse ovelle päin. He Juovat kahvinsa 

aina vasemmalla kä4ellä, Ja oikea on koko ajan takin taekussa 

revolverin kahvaasa. Olen eräille Sofiae.. palJon 011ell1e tämän 

kertonut Ja lqe~'. onko niin, Johon he ovat naurlh taen va ... 
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neita. Sen Jälkeen on ollut rauhallisempaa. mutta kukaan ei 

usko, että tämä rauhallisuus kauan kestää. Kuvaavaa oli, että 

sisäministeriä alettiin heti syyttää protoguerovistien 

si. Murhien tonelliset Järjestäjät eivät myöskään Joutuneet kiin

ni huolimatta tOimenpiteen äkillisyydestä. Minun matkani Sofiaan 

jättäm""ån valtakirjani tapahtUi ajankohtana, jol~o in makedonialai 

ten sisäinen taistelu oli tlJ4essä käynnissä. Biinä päivinä ei 

kuitenkaan murhia satuttu suorittamaan. mutta kyllä mielenosoi

tuksia niitä vuoden 1923 vallankumouksen jälkeen maasta paennei

ta talonpoikaisjohtajia. siis fe4eralisteJa vastaan, jotka Juuzl 

niinä päivinä amnes'tian johdosta palasivat Bulgariaan ja joita 

syytettiin pettureiksi. Kun kysyin eräältä Sofiassa toimivalta 

ulkomaalaiselta kirJeenvaihtaJalta, minkälaista siellä on lehti

miehen tOimia, vastasi hän, että Juuri sillä hetkellä on vä

hän kirjoittamista, kun ei tapahdU mitään, mutta, lisäsi hän, 

kohta tulee, sillä Thodoroft (yksi noista palanneista) ei elä 

kauan. Väitettiin myöskin. että Jos Sotiaasa menee johonkin ma

ke40nialaisten ~ttämistä kahvil01sta, saa nähdä, että Tuuri 

osa yleisöstä tahtoo välttämättä saada paikan, Jossa h,11lä on 

selkä seinää vasten Ja katse ovelle päin. He Juovat ~ahV1n8a 

aina vasemmalla kä4ellä, Ja oikea on koko ajan takin taskusaa 

revolverin kahvassa. Olen eräille Sotiaaaa paljon 011e111e tämän 

kertonut Ja lq81Jl,1t, onko n11n, Johon he ovat naurataen v .... 
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tanneet, että siinä on kyllä liioittel~, mutta on siinä tot

takin . 

Makedonialaiskysymya pitää Bulgarian Ja ' Jugoslavian väleJä 

huonoina Ja kireinä. !lakedonialainen JärJestö ke..y lakltaamatonta 

kiihoitusta Jugoslaviaa vastaan Ja sen vaikutus Bulgariassa Joh

taa siihen, ettei hallitus uskalla olla kiinnittämättä huomio

t 4an Jugoslavian bulgarialaisten n.s. minoriteettikysymykseen. J~ 

goslavia kieltää koko kysymyksen olemassaolon. Puolueeton arvoste-

l1Ja on pakoitettu myöntämään, ettei Jugoslavian bulgarialainen 

Joita sen vähemmistöJen väestönosa 

suo Jelem1sta 

ole saanut niitä oikeuksia, 

tarkoittavien kansainvälisten sopimusten 

saatava. Tässä on kieltämättä yksi niitä vaikeita 

ka maailmansodan Jälkeen Farisissa luotiin. 

mukaan o11si 

Samanlaisia vähemmistökysymyksiä on Bulgarialla myöskin mui

den naapuriensa kanssa. Romanialle Joutuneessa Dobrudshassa asuu 

bulgarialaisia, eikä näiden kohtelu liioin, Bulgarian käsityksen 

mukaan, ole sopimusten mukaista. Kuitenkin on myönnettävä, että 

vähemmistökysymys tällä suunnalla on palJon 

JU80alaviaan päin. Albania on ainoa naapuri. Jonka kanssa Bul

garialla ei ole mitään riitoJa. Turkin raJaseuduilla on myöskin 

vähäinen bulgarialainen asutus, Joka sekin riittää makedoniala1-

selle JärJestölle aihe.ksi tarpeen tullen kiristää väleJä Turk

kiin, vaikkei vaaralll.ta ristiri1taa muodostukaan. Kreikan puo

lella, tähän valtakuntaan l1itetyssä osassa Kakedoniaa Ja Traaki

aa, on samoin bulgarialalsta väestöä, Ja s11s myöskin 

uttamia riitoJa Bulsarlan Ja Kreikan välillä. Mutta Bulgarian 

suhteen Kreikkaan aäärää ku1 tenkin etupäässä kaksi erikoiakyer 

mystä. 

Toinen niistä on aluesiirrosta Ja väestön siirtymisestä 

JOhtuva Kreikan Bulgarialie maksettava melkoinen korvauamaksu, Jo

ka 01181 BuLsarialle finan.aivaikeuks1saa&n erittäin tervetullut, 

mutta Joka on ollut Kr.ikalle, ... &nlalaissa finan •• lvli 
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sa, mahdoton 8U.orittaa. Se on vähemmän merki tsevä Ja helpo..-

m1~ pOistettavissa päiväjärjestyksestä, kunhan Kreikan varat sal

livat. Vaikeampi on Dedeagatshin kysymys. 

Sotaan yhtyessään Bulgaria oli saanut Itä-Traakian Egean

meren rantakaistaleineen. Rauhankonferenssi oli kuitenkin saa~ 

vakuutetuksi, ett- tämä alue oli kreikkalaista, Ja niin se 

Neu1llyn rauhansopimuksessa otettiin poi~ Bulgarialt Ja Jätet-

tiin liittolaisten haltuun, Jotta nämä määräisivät sen kohtaloa

ta. Alue siirrettiin sittemmin Kreikalle. Kun Bulgaria täten 

li eristetyksi Egeanmerestä, tahdottiin sille kuitenkin tehdä 

keutta Ja tuUiin sU1e "taloudellinen pääsy" _eanmerelle. 

Såvres'n sopimuksessa, Jolla Traakia siirrettiin Kre1kalle 1920, 

määrättiin vielä , että Bulgarian tuli saada vapaa kauttakulku 

Kreikalle luovutettuihin Egeanmeren satamiin . Edelleen määrättiin, 

että Bulgarian on saatava Dedeagatshin satamasta vuokralle 

siksi ajoiksi, elle1 Kansainliitto rajoita aikaa", sopiva alue 

vienti- Ja tuonti11ikettänsä varten. 

N··iden sopimusmääräysten aiheuttami in käytännöllisiin jär

jestelyihin ei kuitenkaan päästy käsiksi, sillä Bulgaria ilmoit

ti heti, ettei se tyytynyt mihinkään "taloudelliseen pääsyyn" 

Egeanmerelle vaan vaati, että Dedeagatshin satama luovutettaisiin 

sille ja liitettäisiin Bulgariaan tai että ainakin autonomia 

nettaisi1n Dedeagatshille. Suurvallat eivät tähän vaatimukseen 

suostuneet, eikä ole suostunut Kre1kkekean. Viimemainittu ont 

nyt useita ehdotuksia kysymyksen ratkaisemiseks1. Ensin ehdotet

tiin, että kokonaan demilitarisoitaisiin alue, joka käsittä1s1 

Dedeagatsh1n ja vyöhykkeen Bulgar1an rajalle ja että Balkanin

valtioiden sekä Ranskan, Englanni.n, Italian edustajista 

taisiin komissio valvomaan Dedeagatah1sta Bulgarialle vuokrat ta

vaa satamaa ja siitä johtavaa rautatietä. Sitte ehdotettiin, että 

Bulgarialle vuokrattaiaiin Egeanmeren rannalta Dedeagatahin Ja 

Kakrin väliltä 3 kilometrin pitu1n~ Ja kilometrin 

Bulgaria ei sanonut voivansa ~ikslä tätä eh4otusta. Sen Jäl-
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keen Kreikka t eki vielä kolmannen ehdotuksen. Kun Bulgaria 

taessaan Dedeagatshin ei ollut osoittanut haluavansa 

vaan vaatinut kreikkalaista Cavallaa, tarjosi Kreikka sille oi

keutta Salonikin satamaan, Joka olisi hyödyllisempi ~st81meren 

satamista kauempana olevalle Bulgarian osalle. Salon1kissa olisi 

siten kolme satamaa: keskellä kreikkalainen, 

jugoslavialainen Ja toisella bulgarialainen. 

Bulgaria hylkäsi. 

toisella laidalla 

Tämänkin ehdotuksen 

Kysymys on siitä pitäen pysynyt muuttumattomana. Kreikka 

käsitti, että Bulgaria ei tahdo "taloudellista pääsyä" Egeanme

relle, Jota se todellisuudessa ei tällä haavaa tarVitsekaan, 

vaan se haluaa saada omakseen Dedeagatshin alueen raJaltansa 

taan saakka. Tätä eivät bulgarialaiset kielläkään. 

taasen ei suostu. Kysymys siitä, oliko Parisin rauhankonferenssi 

oikeassa luovuttaessaan rl1danala1sen alueen Kreikalle, voidaan 

~t Jättää syr~ään. Kun se on tapahtunut, on Kreikka oikeassa 

kieltäytyessään luovuttamasta aluettaan. Dedeagat shin ristiriita 

estää Bulgariaa yhteistoiminnasta itäisten naapuriensa kanssa sa

malla tavoin kuin våhemm1stökysymys Ja unelma Makedonian yhtJml

sestä eristää sen läntisestä naapuristaan. Balkanin yhteistoimin

nan esitaisteliJat kamppailevat näiden kysymysten kanssa. Turkin 

Ja Kreikan liittoon Bulgaria ei yht~, koska oli sitä mieltä, 

että näiden kahden keskinäinen sitoumus toistensa rajojen 

lemiseen merkitsee Turkin sitoumusta säilyttämään myÖskin Dedea-

sa tahin Kreikalle , n11nku.in 

selittänyt. lUtä Bulgarian, 

eräässä edellisessä raportiss&ni 

Romanian Ja JUgoslavian kuninkaat 

saavat aikaan minoriteett1kysymJkaen ratkaisemiseksi, on 

keaättä. 

Bulgaria on eristettJnä. Sen itsepäisYJdesaä on 

nsal ... o1ma Ja via8i etu, a1 tä auurempi kuta enemaän toiset 

balua .... t 8itä 1htei8to1mintaan vetää. 

Rooma ... , 6 p. u.rraK. 1933· 


