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პირობითი ნიშნები:

სახელმძღვანელოში საუბარია მსოფლიო ისტორიის XIX საუკუნე - XXI საუკუნის დასაწყისის  
მომცავი საფეხურის შესახებ. თანამედროვე მსოფლიო ცივილიზაციის ფორმირებაში მნიშვნელოვანი 
ეტაპი - ეს პერიოდი ხალხებისა და სახელმწიფოების ისტორიებში მომხდარი გრან-დიოზული 
მოვლენებით - ეკონომიკის სწრაფი განვითარებით, პოლიტიკური სისტემების დინამიკური 
ევოლუციით, მეცნიერული აღმოჩენებით, რეფორმებით, აჯანყებებით, რევოლუციებით, ეროვნულ-
გამათავისუფლებელი მოძრაობებითა და სხვა სიახლეებით დარჩა მეხსიერებაში. ევროპის ქვეყნები 
XIX საუკუნეში რევოლუციურ საფრანგეთთნ ომების პირობებთან ერთად შევიდნენ. ომების შემდეგ 
კონტინენტზე რევოლუციური იდეოლოგიის გავრცელების აღკვეთის მცდელი გამარჯვებული 
სახელმწიფოების მმართველი წრეები იძულებული გახდნენ საზოგადოების ცხოვრების ყველა 
სფეროს მომცავი დარგების რეფორმები განეხორციელებინათ. ამის უარმყოფლები კი აჯანყებისა და 
რევოლუციების წინაშე აღმოჩნდნენ და ხელისუფლებიდან ჩამოაცილეს. აღმოსავლეთის ზოგიერთ 
ქვეყანაში პოლიტიკური რეფორმები არასრულ ხასიათს ატარებდა და მათ ხელისუფლების განმტკიცებას 
დახმარება ვერ გაუწიეს. მართლია XX საუკუნის დასაწყისში ოსმალეთის იმპერიაში, ირანში და ჩინეთში 
მომხდარი რევოლუციები ამ ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში საფუძვლიანი ცვლილებების მიზეზი 
გახდა, მაგრამ მათ მსხვილ სახელმწიფოებზე დამოკიდებულებას ბოლო ვერ მოუღო.

ამ პერიოდში ევროპამ ეკონომიკური განვითარების გზაზე წინ უზარმაზარი ნაბიჯი გადადგა. 
XIX საუკუნიდან დაწყებული მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში სამრეწველო საზოგადოების 
ჩამოყალიბების პროცესი დაიწყო და ეს XX საუკუნის შუა ხანებამდე გაგრძელდა. XVIII საუკუნეში 
დიდ ბრიტანეთში დაწყებული ინდუსტრიული რევოლუცია შემდგომში დასავლეთის სხვა ქვეყნებშიც 
გავრცელდა. XIX საუკუნეს ხშირად mecnierebis saukunesac უწოდებენ. ამ პერიოდის მეცნიერებს 
მოპოვებული აღმოჩენების გამო, იმ დროის ილუზიონისტებივით უყურებდნენ. მეცნიერულ-ტექნიკური 
რევოლუციის დაჩქარებული გაგრძელება დასავლეთის ქვეყნების არა მხოლოდ ეკონომიკის, არამედ 
სოციალური განვითარების მნიშვნელოვან ფაქტორადაც იქცა. საუკუნის დასაწყისში „orTqli-
sa da rkinis saukunisaTvis“ საფუძვლის ჩამყრელი ევროპის ქვეყნები საუკუნის ბოლოსაკენ  
ელექტროენერგიის, ფოლადისა და ნავთობის მქონე ახალი წარმოების ხანაში ცხოვრობდნენ. შეიქმნა 
მრეწველობის ახალი დარგები, დაიწყო პლასტმასისა და სინთეტიკური ქსოვილების წარმოება, 
გამოჩნდა ტელეგრაფი, ტელეფონი, ავტომობილები და თვითმფრინავები. გაიზარდა ქალაქების 
მოსახლეობა. სპეციალისტ მუშაკებზე მოთხოვნილების გაზრდა დასავლეთ ევროპაში გახდა განათლების 
გაფართოების მიზეზი. XIX საუკუნის ბოლოს ეკონომიკაში გაძლიერდა ახლად შექმნილი საწარმოო 
გაერთიანების მონოპოლიების როლი. წარმოების მასშტაბების, ფასებისა და გასაღების ბაზრების შესახებ 
შეთანხმებით მეწარმეთა ერთობამ - მონოპოლიებმა „დაახრჩეს“ მცირე და საშუალო მეწარმეები, მოისპო 
ღია კონკურენციის გარემო. ხელახლა შეიქმნა მსოფლიო მეურნეობის სისტემა. XIX საუკუნის ბოლომდე 
აქ წამყვანი პოზიცია ეკავა დიდ ბრიტანეთს, ხოლო შემდეგ იგი აშშ-მა შეცვალა.

ამ დროს სოფლის მეურნეობამ აგრარული რევოლუციის პერიოდი განვლო. შეიქმნა დაქირავებულ 
შრომასა და ბაზარზე გაყიდვაზე დაფუძნებული ფერმერული მეურნეობა. მოხდა სოფლის მეურნეობის 
ტექნიკის სრულყოფა, დაიწყო ნიადაგის დამუშავების უფრო ეფექტიანი და ნაყოფიერი ხერხების 
გამოყენება. მრეწველობის სწრაფი განვითარების პირობებში ქვეყნების საერთო წარმოებაში შემცირდა 
სოფლის მეურნეობის წილი.

ამ პერიოდში მსოფლიო ქვეყნების ნახევარზე მეტი  კოლონიურ და ნახევრად კოლონიურ პირობებში 
ცხოვრობდა. კოლონიურ დაპყრობებში ახალი სახელმწიფოების ჩართვამ გააძლიერა მათ შორის 
კონკურენცია და როგორც ამისი შედეგი სწრაფი შეიარაღების და ეკონომიკის გასამხედროების მიზეზი 
გახდა. კოლონიური დაპყრობების მწარმოებელ სახელმწიფოებში შეიქმნა შოვინიზმის, რასობრივი 
დისკრიმინაციისა და ეროვნული იდეოლოგიების გაფართოების ხელსაყრელი პირობები.  ამის შედეგად 
XIX-XX საუკუნეებში გაიზარდა საერთაშორისო დაძაბულობები, შეიარაღებული კონფლიქტები, 
მსოფლიო ორჯერ იქნა ჩათრეული ფართომასშტაბიან ომში. ორივე მსოფლიო ომი საზოგადოების 
ყველა სფეროში ძირეული ცვლილებების მიზეზი გახდა. იმპერიები დაეცა, შეიქმნა ახალი ეროვნული 
სახელმწიფოები. განსხვავებულ იდეოლოგიებზე დაყრდნობილი პოლიტიკური რეჯიმები მსოფლიოსა 
და რეგიონში მბრძანებლობისათვის სახიფათო კონკურენციას შეუერთდნენ.

აღმოსავლეთის (აზია) ქვეყნების განვითარებისაგან ჩამორჩენის კიდევ უფრო გაზრდის პირობებში 
დასავლეთის ქვეყნების (დასავლეთი ევროპა და აშშ) სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებაზე, მათ 
სამხედრო-პოლიტიკური მბრძანებლობაზე, მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის სფეროებში 
მოპოვებულ მნიშვნელოვან წარმატებებზე, ხალხების კეთილდღეობის საკმაო გაუმჯობესებაზე 
მოსაუბრე პარაგრაფების გაცნობის შემდეგ, დარწმუნებული ვართ თქვენი ლოგიკური გაანალიზებით 
იპოვით კითხვებზე პასუხებს. თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური 
და სოციალური პროცესების არსის კიდევ უფრო კარგად აღქმისათვის სახელმწიფოების გავლილი 
ისტორიული განვითარების გზის განხილვითი სახით შესწავლა უფრო სასარგებლო იქნებოდა. ამიტომ 
სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი ნაწყვეტები ისტორიული წყაროებიდან დაგეხმარებათ ისტორიული 
მოვლენებისა და პიროვნებებისადმი დამოუკიდებელ მიდგომასა და შეფასებაში. 
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msoflios qveynebi XIX saukunesa 
da XX saukunis dasawyisSi

მართალია მსოფლიოს ქვეყნების XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში გავლილი 
ისტორიული განვითარების გზები განსხვავებულია, მაგრამ მის წინა პერიოდებთან 
შედარებით საზოგადოების ყველა სფეროს მომცავი გრანდიოზული სიახლეებით დარჩა 
მეხსიერებაში. ეს პირველ რიგში ეხება ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ისტორიას. ზოგიერთ 
ამ ქვეყანაში მომხდარი რევოლუციების შედეგად პოლიტიკურ სისტემებში პროგრესიული 
წესები იქნა დადგენილი. მიღებული იქნა კონსტიტუციები,გამოცხადდა ადამიანთა 
უფლებები და თავისუფლება. უმრავლეს ქვეყნებში ამ დროს შექმნილი პოლიტიკური 
პარტიები დღესაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ევროპაში და 
ამერიკაში შეიქმნა ახალი ეროვნული სახელმწიფოები. დასრულდა გერმანიისა და იტალიის 
ეროვნულ სახელმწიფოებად გაერთიანება.

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების სწრაფ განვითარებას, მოსახლეობის კეთილდღეობის 
ამაღლებას, მეცნიერული აღმოჩენების ზრდასთან ერთად საზოგადოების პრობლემების 
შემცირებას თითქოს და ომებისა და რევოლუციების ისტორიასთან შერწყმის წარმოდგენას 
ქმნიდა. თუმცა XX საუკუნის პირველი წლებიდანვე დაწყებული, როგორც ამ ქვეყნებში ისე 
მათ შორის გამწვავებულმა დაპირისპირებამ კაცობრიობა ღრმა კრიზისისკენ შეატრიალა.

მართალია, რუსეთმა XIX საუკუნის II ნახევრამდე თავისი ფეოდალურ - ბატონყმური სახე 
შეინარჩუნა, მაგრამ ეკონომიკურმა ჩამორჩენამ მის სამხედრო ძლიერებაზეც უარყოფითი 
გავლენა მოახდინა და აიძულა რეფორმების გზაზე გადაედგა ნაბიჯები. ოსმალეთის 
იმპერიაშიც მიღებული იქნა გადაწყვეტილება რეფორმების გატარებაზე. რეფორმების 
დაუსრულებლობამ XX საუკუნის დასაწყისში ორივე იმპერიაში გამოიწვია რევოლუცია.

XIX საუკუნეში აზიის ქვეყნები მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფობის კოლონიური 
პოლიტიკის ძირითადი სამიზნეები გახდნენ. ამ ქვეყნების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, 
სამხედრო და მეცნიერულ სფეროებში სიმწვავე კიდევ უფრო გაიხარდა ხდებოდა 
კოლონიალიზმის წინააღმდეგ სახალხო აჯანყებების დაუნდობელი ჩახშობა. მხოლოდ 
XIX საუკუნის შუა ხანებში ევროპის რიგი ქვეყნებისადმი დამოკიდებულ მდგომარეობაში 
აღმოჩენილმა იაპონიამ საუკუნის ბოლოს ამ დამოკიდებულების დაძლევაში მიაღწია 
წარმატებას.

londonSi pirveli msoflio samrewvelo gamofenaLAY
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aSS XIX saukunis I na- 
xevarSi. XVIII საუკუნის ბო- 
ლოს - XIX საუკუნის დასაწ-
ყისში ევროპაში მიმდინარე 
ომების დროს აშშ-ის სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციაზე 
მოთხოვნილება გაიზარდა. მარ- 
თალია ქვეყანაში პირველი 
ფაბრიკა 1790 წელს აშენდა, 
მაგრამ სამრეწველო გადატრია- 
ლება XIX საუკუნის პირვე-
ლივე წლებიდან დაიწყო. უკ- 
ვე XIX საუკუნის შუა ხანებ-
ში ქვეყნის მრეწველობა სოფ- 
ლის მეურნეობაზე მეტ პრო- 
დუქციას აწარმოებდა. 1830 
წელს გაყვანილი იქნა პირვე-
ლი რკინიგზა. აშშ-ის მთავრობის გამოყენებულმა პრო-
ტექციონისტურმა პოლიტიკამ ძლიერი ბიძგი მისცა 
ქვეყნის მრეწველობის განვითარებას. 1793-1807 წლებს 
აშშ-ის ვაჭრობის „ოქროს ხანას“ უწოდებენ. 

საპრეზიდენტო არჩევნებზე მეტოქე პარტიის შემად-
გენლობაში განხეთქილების გაფართოებამ გააადვილა 
Tomas jefersonis (1801-1809) გამარჯვება. თ. ჯეფერ-
სონმა მიაღწია კანონების მიღებას სახელმწიფო ვალის 
შემცირებაზე, ზოგიერთი გადასახადის გაუქმებაზე, მიწის 
ფართობების მოქალაქეების მიერ უფრო ხელსაყრელი 
პირობებით მიღებაზე, 1807 წლის 1 იანვრიდან ქვეყანაში 
მონების შემოყვანის აკრძალვაზე და სხვა საკითხების 
შესახებ მთავრობის ხარჯების შემცირებისათვის მოხდა 
შემცირებები არმიასა და ფლოტში. იგი, სამხედრო 
შტატების პლანტატორების განრისხების თავიდან ასა-
ცილებლად მონობის წინააღმდეგ ღია კრიტიკისაგან  
თავს იკავებდა. ცდილობდა განეხორციელებინა მონე- 
ბის  უკან - აფრიკაში  დაბრუნების  იდეა.

SeecadeT ganmartoT monobis sakiTxebSi T. jefersonis samxreTi Statebis plata-
torebisagan moridebis mizezebi.

!

▪ samoqalaqo omi“

▪ abraam linkolni

▪ pirveli rkinigza

▪ Cartistuli moZraoba

▪ napoleon bonaparti 

▪ II imperia

AaSS, didi britaneTi da safrangeTi 1

amerikis kontinentis pirveli respublika - aSS XIX sau-
kuneSi swrafi ganviTarebiT kontinentis hegemon saxelmwifod 
iqca. XX saukunis dasawyisSi ki mrewvelobis ganviTarebis mx-
riv pirvel qveyanad iqca. didma britaneTma da safrangeTma 
XIX saukunis politikur, ekonomikur da socialur sferoebis 
safuZvlianad gaTanamedrovebis  etapis gavliT msoflios yve-
laze mowinave politikur da dinamikur, ekonomikur wyobas mi-
aRwies. am qveynebma, romlebic XIX saukuneSi Sevidnen rogorc 
Seurigebeli mtrebi, XX saukunis dasawyisSi mokavSireobrivi 
urTierTobebi daamyares.

sakvanZo sityvebi

aSS-is teritoriis gafarToeba XIX saukuneSi.

"...yvela am sikeTiT Cveni bednie-
rebisa da keTildReobisaTvis kidev 
ra ar gvyofnis? Tanamemamuleno, 
mxolod erTi ram - brZeni da 
momWirne mTavroba ar gvyofnis. am 
mTavrobam unda aRmofxvras, rom 
adamianebma erTmaneTs ziani miayenon. 
isini wynarad unda gauSvas, raTa 
isini sakuTari saqmiT dakavdnen da 
sakuTari cxovreba gaiumjobeson. 
muSis mopovebuli lukma, mas piridan 
ar unda waeglijos. kargi mTavroba 
swored amas niSnavs. Cveni sruli 
bednierebisaTvis saWiro swored es 

aris."
Tomas jefersoni  

 4 marti 1801 weli.
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აშშ-მა ისარგებლა ევროპაში ომებით დაკავებული  
დიდი ბრიტანეთის სირთულეებით. კანადის დაპყრობის 
მიზნით დაიწყო ომი (1812-1814). თუმცა ჯარები კანადაში 
ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი წინააღმდეგობას 
წა-აწყდნენ. საფრანგეთთან ომის დამთავრების შემდეგ 
დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება 
დაესაჯა აშშ-ის ოფიციალური წრეები კანადაში გან-
ხორციელებული ნგრევების გამო. ამ მიზნით 1814 წელს 
ვაშინგტონის ხელში ჩამგდებმა ინგლისის ჯარებმა 
სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების შენობები 
გადაწვეს. ამ პერიოდიდან დაწყებული აშშ კვლავ 
იძულებული გახდა დაეცვა დამოუკიდებლობა. დიდი 
ბრიტანეთის ინიციატივით ხელმოწერილი გენტის საზავო 
ხელშეკრულების საფუძველზე მხარეებს შორის აღსდგა 
ომის წინა მდგომარეობა.

ომის შემდეგ აშშ-ის ხელისუფლებამ დაიწყო ინგლისის 
ჯარების მხარეს მებრძოლი ინდიელთა ტომების 
შევიწროება. ისინი ქვეყნის დასავლეთით მდებარე მწირ 
ტერიტორიებზე იქნენ განდევნილი. დატოვებულ 
ტერიტორიებზე კი ქვეყანაში მოსული ემიგრანტები და 
უმიწო მოქალაქეები დასახლდნენ.

XIX საუკუნის 30-იან წლებში აშშ-ში ჩამოყალიბდა 
მონობის გაუქმების მცდელი abolicionistebis მოძ-
რაობა. მოძრაობის ხელმძღვანელები სამხრეთ შტატებ- 

ში მონობის აჯანყების ორგანიზებასთან ერთად, ასევე ახდენდნენ მათ ჩრდილოეთით შტატებში 
გაქცევის ორგანიზებასაც. თუმცა თეთრკანიანი ამერიკელების უმრავლესობას აფრო-ამერიკელების 
მათთან  თანასწორუფლებიანობის  მოსაზრების  მიღება  არ  სურდა.

მონობა აკრძალული შტატების რაოდენობის ზრდამ სენატში მონათმფლობელური შტატების 
გავლენა მნიშვნელოვნად შეამცირა. სამხრეთი შტატების კავშირის დატოვებასთან დაკავშირებით 
მუქარის შემდეგ 1820 წელს მიღებულ „მისურის კომპრომისის“ თანახმად, განისაზღვრა მონობის 
გავრცელების ნებადართული ტერიტორიები, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება თავისუფალი და 
მონათმფლობელური შტატების წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით კავშირში ყოველ ჯერზე 
მხოლოდ  წყვილი  რაოდენობის  ახალი  შტატის  შესვლაზე.

aSS XIX saukunis II naxevarsa da XX sauku- 
nis dasawyisSi. 1860 წელს ახლად შექმნილი რესპუბლი-
კელების პარტიის კანდიდატმა abraam linkolnma გაი- 
მარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამას არ დაეთანხმა სამ-
ხრეთის 11 მონათმფლობელური შტატი, 1861 წლის თებერ- 
ვალში კავშირიდან გამოვიდნენ და შექმნეს ამერიკის შტატების 
კონფედერაცია (aSk). aSS-სა და aSk-ს შორის 1861-1865 წლებში 
მიმდინარე სამოქალაქო ომის დროს მხარეები ერთმანეთის 
წინააღმდეგ შეუბრალებლად იქცეოდნენ. aSS-ის ხელმძღვა-
ნელობამ პირველ ხანებში aSk-ის სამხედრო პოტენციალი სწო-
რად ვერ შეაფასა. ომის დროს მოხდა 2 ათასამდე ბრძოლა. 1862 
წლის 17 სექტემბერს მომხდარი ენტიტუეტის ბრძოლა ომის 
ყველაზე სისხლიან ბრძოლად ითვლება. მოსახლეობას შორის 
უფრო მეტი მომხრის მოპოვების მსურველმა ლინკოლნმა 
1862 წლის 20 მაისს კონგრესში მიაღწია რომ მიეღოთ „აქტი 
ჰომსტერდების შესახებ“. აქტის თანახმად, ნიადაგის დამუშავების 

 iTqveni azriT, am oms SeiZleba “aSS-is 
axali damoukideblobis omi“ ewodos?”

?

deklaracia gaTavisuflebis 
Sesaxeb

gentis zavis xelmowera. 
dekemberi, 1814 weli

kanadeli moxaliseebi aSS. armiis 
winaaRmdeg brZolaSi. 1812 weli
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მსურველ და aSS-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში არ მონაწილე ან მის არ დამხმარე თითოეული ოჯა- 
ხის თავს 10 დოლარის სარეგისტრაციო თანხის გადახდით 160 აკრა მიწის ფართობის (65 ჰა) 
მიღება შეეძლო. ხუთი წლის შემდეგ ჰომსტედინის უფასოდ კერძო საკუთრებაში გადაცემა იყო 
გათვალისწინებული. ჰომსტედში მონური შრომის გამოყენება იკრძალებოდა და იქ მეურნეობის 
შეუქმნელობის შემთხვევაში იგი ჩამოერთმეოდა.

ლინკოლნის ხელმოწერილი „თავისუფლების (ემან-
სიპაცია) შესახებ დეკლარაციის“ თანახმად, 1863 წლის  
1 იანვრიდან aSS-ის წინააღმდეგ მებრძოლ სამხრეთის 
შტატებში გაუქმდა მონობა. კონფედერაციის წინააღ-
მდეგობის დაძლევისათვის aSS-მა ცხოვრებაში გაატარა 
gegma anakonda და 1865 წლის 9 აპრილს aSk დანებდა. aSS-ის ისტორიაში ყველაზე სისხლიან ომად 
ჩათვლილ ამ ომში 1 მლნ-მდე ადამიანი დაიღუპა. aSS-ის კონგრესმა ომის შემდგომ წლებში მიიღო 
კონსტიტუციის დამატებები, რომელიც ითვალისწინებდა მონობის გაუქმებას და აფრო-ამერიკელების 
თეთრ-კანიანებთან ერთნაირ უფლებებს. თუმცა ქვეყანაში რასობრივი დისკრი-მინაციის შემთხვევები 
XX საუკუნის 60-იან წლებამდე გვხვდებოდა.

aSS-ის ეკონომიკამ XIX საუკუნის ბოლოს - XX საუკუნის დასაწყისში თავისი განვითარების  
ტემპების მიხედვით მთელი მსოფლიოს ქვეყნები უკან მოიტოვა და მრეწველობის მხრივ პირველი 
გახდა. aSS-ის ეკონომიკური განვითარების პირობების შემქმნელი ერთ-ერთი ფაქტორი სამეცნიერო-
ტექნიკური სიახლეების წარმოებაში სწრაფი გამოყენება იყო. aSS-ს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა 
მარცვლეულისა და ბამბის წარმოებაშიც.

XIX საუკუნის 70-იანი წლებიდან დაწყებული ქვეყანაში დაიწყო ძირეული რეფორმების განხორ-
ციელების მომთხოვნი საზოგადოებრივი მოძრაობის გაფართოება XIX საუკუნის ბოლოს - XX სა-
უკუნის დასაწყისში ქვეყნის საშინაო პოლიტიკურ პრობლემებს შორის იყო ფერმერთა და მუშათა 
მოძრაობების გაძლიერება. რასობრივი დისკრიმინაცია, ინდიელების შევიწროვება, ქონებრივი მომ-
სახურების რეფორმირება, ბრძოლა მონოპოლიების წინააღმდეგ და სხვა. პროგრესული ძალების 
ზეწოლით XX საუკუნის დასაწყისიდან aSS-ის პრეზიდენტებმა რესპუბლიკელმა Teodor ruz-
veltma და დემოკრატმა vudro vilsonma მონოპოლიების თვითნებობის შემზღუდავი, შრო- 
მითი კონფლიქტების გადაწყვეტაში სახელმწიფოს როლის მზარდი, პოლიტიკური მმართველობის 
კიდევ უფრო დემოკრატიულ გზაზე გადამყვანი, მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებაზე მიმარ-
თული გარკვეული რეფორმები გაატარეს.

didi britaneTis ekonomikuri ganviTa-
reba. XIX საუკუნის დასაწყისში დიდი ბრიტანეთს 
ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ხანა ედგა. 
ევროპის ქვეყნებთან ეკონომიკურ-სავაჭრო ურთიერ-
თობების შესუსტება ქვეყანაში სურსათის გაძვირე- 
ბის, უმუშევრობის, გადასახადების ზრდის, მოსახ-
ლეობის შემოსავლების მკვეთრი შემცირების მიზე-
ზი გახდა. 1815 წლის შემდეგ ევროპის ქვეყნების 
ეკონომიკის აღდგენისათვის ინგლისის სამრეწველო 
პროდუქციაზე მოთხოვნილება გაზრდილი იყო. ქვე- 
ყანა ფლობდა მსოფლიოს უდიდეს სავაჭრო და სამ- 
ხედრო ფლოტს. 1825 წელს მსოფლიოში პირველი 
რკინიგზის მშენებლობამ ძლიერი ბიძგი მისცა ეკო-
ნომიკის გავითარებას. დიდი ბრიტა-ნეთის ეკონომი-
კური განვითარების ერთ-ერთი მიზეზი მსოფლიოს წამყვანი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო 
ცენტრების იქ არსებობასთან იყო დაკავშირებული. 1851 წელს ლონდონში ჩატარებულმა მსოფლიოს 
პირველმა სამრეწველო გამოფენამ მთელ მსოფლიოს თვალსაჩინოდ წარმოუდგინა ქვეყნის მოპო-
ვებული ეკონომიკური წარმატებები.

XIX საუკუნის შუა ხანებში მრეწველობის ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული თვალსაზრისით 
ხელახალი მოწყობის პროცესის - სამრეწველო გადატრიალების პირველი ეტაპი დამთავრდა. XIX საუ- 
კუნის 70-იანი წლებიდან დაიწყო მისი ახალი ეტაპი და XX საუკუნის დასაწყისამდე გაგრძელდა. ამ  

daasabuTeT mosazrebebi aSS-Si monobis gauqmebisaTvis omis alternativis Sesaxeb.!

pirveli msoflio samrewvelo 
gamofena londonSi

“anakondas gegma” – iTvaliswi-
nebda mtris Zalebis alyis Se-
mortymiT, TandaTanobiT alyiis 
SeviwroebiT ganadgurebas
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პერიოდში დაიწყო ახალი ენერგიის წყაროების გამოყენება. იმპერიის კოლონიების გაფართოებამ, 
განსაკუთრებით ინდოეთის დაპყრობამ და ჩინეთის დამოკიდებულ მდგომარეობაში აღმოჩენამაც 
მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა ეკონომიკის განვითარებას. ნედლეულისა და სურსათის ძირითადად 
კოლონიებიდან და სხვა ქვეყნებიდან იაფ ფასებში შემოტანისათვის უპირატესობის მინიჭების გამო დიდი 
ბრიტანეთის სოფლის მეურნეობა თანდათან დაეცა. ამან კი ქვეყანა უცხოეთიდან შემოტანილ პროდუქცი-
აზე დამოკიდებულ მდგომარეობაში ჩააგდო, ომის დროს მისი დაცვისათვის დიდი საფრთხე იქმნებოდა. 

სწრაფი ინდუსტრიალიზაციის შედეგად საზოგადოების სოციალურ წყობაში მოხდა მკვეთრი 
ცვლილებები. მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი სამრეწველო ქალაქებში ცხოვრობდა. მათი უმრავლესობა 
დაქირავებული მუშაკი იყო. 1836-1848 წლებში ძირითადად მუშებისაგან შემდგარმა Cartistul-
ma moZraobam* მათი პოლიტიკური და სიციალურ-ეკონომიკური მოთხოვნების უზრუნველყოფაში 
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. მოძრაობის მონაწილეები ცდილობდნენ საერთო არჩევნების უფლე- 
ბის შესახებ ქარტიის მიღებას.

didi britaneTis Sida politikuri mdgomareoba. 
საპარლამენტო არჩევნების დროს ხდებოდა პოლიტიკური 
კორუფცია და თვითნებობა, მთავრობაში ტორიები და ვიკები 
(XIX საუკუნ-ის II ნახევრიდან კონსერვატორები და ლიბერა-
ლები) ერთ-მანეთს ენაცვლებოდნენ. ვიკების მთავრობამ მი-
აღწია 1832 წელს საპარლამენტო არჩევნებში სამრეწველო 
ქალაქებისა და უფრო მეტი მოქალაქის მონაწილეობის უზ-
რუნველყოფის გამთვალისწინებელი კანონის მიღებას. XIX 
საუკუნის 60-80-იან წლებში როგორც კონსერვატორების ისე 
ლიბერალების მთავრობამ ახალი საპარლამენტო რეფორმები 
გაატარა.  

1837-1901 წლებში ქვეყნის მონარქი ვიქტორია ცდილ-
ობდა მეფის ხელისუფლების ავტორიტეტის ამაღლებას. XIX 
საუკუნის 70-იან წლებში მან მიაღწია იმას, რომ თავი ინდო- 
ეთის იმპერატორად გამოაცხადა. 

XX საუკუნის დასაწყისში ლოიდ ჯორჯის ინიციატივით 
ლიბერალების მთავრობის მხრიდან გაგრძელებული იქნა. 70 
წელს მიღწეულებისათვის პენსიამ, მუშაკთა სოციალურმა 

დაზღვევამ, პარლამენტის რეფორმამ და სხვა ღონისძიებებმა გაზარდეს პარტიის ავტორიტეტი. 1911  
წელს გატარდა ახალი საპარლამენტო რეფორმა. XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში ქვეყნის  
შიდა პოლიტიკური ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემა დაკავშირებული იყო 
ირლანდიასთან. აქ ცხოვრებაში გატარებულმა  მკაცრმა სადამსჯელო პოლიტიკამ ირლანდიელების 
ეროვნულ-გამმანთავისუფლებელი მოძრაობის აღკვეთა ვერ შეძლო. 1845-1852 წლებში ირლანდიაში 
შიმშილის შედეგად ასიათასობით ადამიანი  დაიღუპა. დიდი ბრიტანეთის მთავრობები იძულებული 
იყვნენ წასულიყვნენ დათმობებზე აგრარულ და ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროებში.

safrangeTi sakonsulosa da I imperiis xanaSi. “18 ბრუმერის” გადატრიალების შემდეგ 
დადგენილი საკონსულო რეჟიმის მეთაურმა napoleon bonapartma ქვეყანაში მკაცრი სახელმწიფო 
მმართველობა გამოიყენა. წამოწყებული აჯანყებები ჩახშობილ იქნა, იაკობინელებსა და როიალისტებს 
გაუსწორდნენ, გაზეთების უმრავლესობის საქმიანობა შეჩერებული იქნა, ადგილობრივი მმართველობის 
ორგანოების თვითმმართველობის უფლებები გაუქმდა, დეპარტამენტებს დაენიშნათ პრეფექტები. 1802  
წელს ნაპოლეონის მუდმივ კონსულად გამოცხადების შემდეგ, მისი დაბადების დღე ეროვნულ დღესას-
წაულად გამოცხადდა, მისი გამოსახულებიანი ფული იქნა გამოშვებული. 1804 წელს სენატის მიღებული 
გადაწყვეტილებით ნაპოლეონ ბონაპარტი ნაპოლეონ I-ის სახელით საფრანგეთის იმპერატორი გახდა  
(1804-1814). იმავე წლის 2 დეკემბერს რომის პაპის მონაწილეობით ჩატარდა მისი გვირგვინის დადგმის 
ცერემონიალი.

I ipmeriis დროს საფრანგეთის სოფლის მეურნეობაში ახალი მცენარეების, მათ შორის კარტოფილის 
ნათესები გაფართოვდა. პროტექციონისტურმა პოლიტიკამ და კონტინენტის ბლოკადამ ძლიერი ბიძ-

* ჩარტისტების მოძრაობამ თავისი სახელი ქარტია (Charter.) სიტყვიდან აიღო ქარტია სოციალური ფენებისა და 
კლასების პოლიტიკურ უფლებებთან დაკავშირებული მოთხოვნების ამსახველი საბუთია. 

romelma faqtorebma Cauyares safuZveli irlandiaSi erovnul-gamaTavisuflebel moZraobas??

gansazRvreT safrangeTSi sakonsulo reJimis Sida politikis xasiaTi.!

qalaq dublinSi SimSilisagan 
daRupulebisadmi miZRvnili 

Zegli
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გი მისცა ქვეყნის სამრეწველო განვითარებას. გამარჯვე-
ბული ომები სოლიდური თანხით კონტრიბუციისა და 
ჩამორთმეული მატერიალური ქონების ქვეყანაში შემო-
დინების მიზეზი გახდა. 

იმპერატორი დამოუკიდებლობის მიმანიშნებელ ნე-
ბისმიერ ქცევაზე ავლენდა მოუთმენლობას, გარშემო პირადი 
ნებისყოფის არ მქონე მლიქვნელები იკრიბებოდნენ. მტრის 
ჯარების 1814 წლეს პარიზში შესვლის დროს ნაპოლეონ I-ის 
პირველი მოღალატეები სწორედ ისინი იყვნენ.

safrangeTi axali politikuri sistemis Zi- 
ebaSi. 1814 წლის აპრილში უცხო ქვეყნების დახმარებით 
საფრანგეთში ბურბონების დინასტიის ხელისუფლება აღ- 
დგა. თუმცა ბურბონები რევოლუციის წინა წესების დამ-
ყარებას ცდილობდნენ. ბურბონების მმართველობისათვის 
ბოლოს მიმღები ივლისის (1830) რევოლუციის შედეგად 
შექმნილმა ivlisis monarqiamac (1830-1848) არ გაამარ-
თლა ხალხის იმედები. 1848 წლის თებერვალში საფრან- 
გეთში მომხდარი რევოლუციის შედეგად შეიქმნა რესპუბ-
ლიკა. ხელისუფლებაში წარმოდგენილ რესპუბლიკებს შო-
რის მიმდინარე კინკლაობებმა მოსახლეობაში ახალი წყო- 
ბის მიმართ უნდობლობა გამოიწვია.

1848 წლის დეკემბერში ქვეყნის პრეზიდენტად არჩე- 
ული lui napoleon bonaparti მონარქიის აღდგე-
ნის მიზნით 1851 წლის დეკემბერში სახელმწიფო გადა-
ტრიალებით მეტოქეების გზიდან ჩამოშორების შემდეგ  
1852 წლის 2 დეკემბერს napoleon III-ის სახელით იმპერატორად გამოცხადდა. II imperiis დროს 
(1852-1870) საფრანგეთის ეკონომიკური განვითარება დაჩქარდა. ნაპოლეონ III თავისუფალი ვაჭრობის 
პოლიტიკის მომხრე იყო. ქალაქ პარიზში ვრცელი კეთილმოწყობითი სამუშაოები ჩატარდა. ლიბერა-
ლური რეფორმე-ბით ხელისუფლების განმტკიცების მცდელმა ნაპოლეონ III-მ ამას ვერ მიაღწია. 1870 
წლის ივლისში პრუსიისათვის ომის გამომცხადებელი იმპერატორი  გერმანული სახელმწიფოების 
ძლიერ კავშირს წააწყდა. მისი სამხედრო დამარცხებები ახალი რევოლუციის მიზეზი გახდა. 1870 წლის 
სექტემბერში მომხდარი რევოლუციის შედეგად ქვეყანაში კვლავ რესპუბლიკა გამოცხადდა. XIX საუკუ-
ნის 80-90-იან წლებში ქვეყანაში მომხდარმა გარკვეულმა პოლიტიკურმა და ფინანსურმა სკანდალებმა 
რესპუბლიკის არსებობამ დიდი საფრთხე შეუქმნა.

XX საუკუნის დასაწყისში საფუძველი ჩაეყარა საფრანგეთში მრეწველობის განვითარების ახ- 
ალ ეტაპს. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ავიაციისა და ავტომობილების წარმოება. გამალებულმა შეიარა-
ღებამ სამხედრო მრეწველობის განვითარებას ჩაუყარა საფუძველი. ვრცელი კოლონიური დაპყრო- 
ბები მრეწველობას უზრუნველყოფდა იაფი ნედლეულითა და გასაღების ბაზრით. ამ დროს 
ხელისუფლებაში მყოფმა რადიკალურმა რესპუბლიკელებმა ცხოვრებაში ვრცელი რეფორმები გაატა- 
რეს: მოხუცებულობის გამო პენსია, უმუშევრობისა და ავადმყოფობის გამო დაზღვევა იქნა გა-
მოყენებული, მომუშავეებს კვირაში ერთი დღე - გამოსასვლელი დღე მიეცათ მთავრობის საშინაო 
პოლიტიკაში კათოლიკური ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლამაც ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი დაი-
კავა. ამ მიზნით მოხდა ეკლესიის ქონების ერთი ნაწილის კონფისკაცია.  

1. 1gansazRvreT aSS-Si samoqalaqo omis periodSi ganxorcielebuli agraruli reformebis mniSvneloba.

2. ra reformebi ganxorcielda aSS-Si XX saukunis dasawyisSi?
3. ra iyo XIX saukune - XX saukunis dasawyisSi did britaneTSi liberalebisa da konservatorebis 

partiebis saparlamenti reformebis ganxorcielebis mizezi?

4. gaanalizeT sakonsulosa da pirveli imperiis dros safrangeTSi ganxorcielebuli RonisZiebebi

5. ratom uqmnida  respublikur wyobas safrTxes XIX saukunis 80-90-ian wlebSi safrangeTSi momxdari 

politikuri da finansuri xmauriani movlenebi?

6. awarmoeT gamokvleva da moaxdineT wardgena dedofali viqtorias Sesaxeb.

kiTxvebi da davalebebi

"1805 wels napoleon I-is qalaq 
bulonSi arsebul samxedro banakSi 
yofnisas mas Seatyobines, rom 
tyveobaSi myofma orma ingliselma 
samxedro mezRvaurma damzadebuli 
patara naviT la-manSis srutis 
gadacurva gadasvla scades. impe-
ratoris am tyveebTan Sexvedris 
dros mis mosazrebas, rom es faqti 
saeWvoa marTali rom iyos, tyve-
ebma Seatyobines, rom isini misTvis 
gameorebiT amis gasakeTeblad mzad 
iyvnen. napoleon I-ma ki pasuxSi, 
mamac adamianebs didi keTilganw-
yoba SeatyobinaT, aRniSna, rom 
Tanaxma araa, raTa maT sakuTari 
sicocxle safrTxeSi Caigdon. 
imperatoris miTiTebiT es tyveebi 
maSinve gaaTavisufles da inglisis 
gemiT gaagzavnes." 

horatsi vernie. 
napoleonis istoria

rogor SeafasebT napoleon I-is 
damokidebulebas tyveebis mimarT??
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germania XIX saukunis I naxevarSi. XIX საუკუნის დასაწყისში ასეულობით სახელ-
მწიფოსაგან შემდგარი გერმანიის ტერიტორიაზე ყველაზე ძლიერი პრუსიის სამეფო და ავსტრი- 
ის იმპერია იყო. ნაპოლეონ I-მა გერმანიის საზღვრებში პრუსიისა და ავსტრიის წინ აღდგომი- 
სათვის სხვა გერმანული სახელმწიფოები გააძლიერა, ახალი სახელმწიფოები (ბერგის საჰერცოგო, 
ვესტფალის სამეფო) შეიქმნა. პრუსიისა და საფრანგეთს შორის დადებული TilziTis xelSek- 
rulebiT (1807) სამეფომ თავისი ტერიტორიების ნახევარი დაკარგა. ცოტახნის შემდეგ ავსტ- 
რიაც იძულებული გახდა ტერიტორიის ერთი ნაწილი საფრანგეთისათვის გადაეცა. ფრანგული 
ჯარების მიერ დაპყრობილ გერმანიის ტერიტორიებზე კონფისკაციასთან ერთად პროგრესიული 
სოციალურ-ეკონომიკური წესებიც გამოიყენებოდა. 1813 წელს გერმანიაში ნაპოლეონ I-ის წვალე- 
ბის წინააღმდეგ ეროვნულ-გამათავისუფლებელი ომი გამარჯვებით დასრულდა. ვენის კონგრესის 
გადაწყვეტილებით შექმნილი გერმანიის კავშირი 34 სახელმწიფოსა და 4 თავისუფალი ქალაქი- 
საგან  შედგებოდა. 

პოლიტიკური დანაწევრება, ფეოდალური წესების ბატონობა მკვეთრად აფერხებდა გერმანიის 
ეკონომიკურ განვითარებას. მიწების დიდი ნაწილი ფეოდალების მფლობელობაში იყო. მათი ერთი 
ნაწილი მეურნეობაში დაქირავებულ შრომას იყენებდა, იქმნებოდა გადამამუშავებელი საწარმოები. 

გერმანიის დასავლეთითა და სამ- 
ხრეთ-დასავლეთით მდებარე სა- 
ხელმწიფოებში, მათ შორის პრუ- 
სიის რკინის მხარეში ფეოდალ-
ური მოვალეობები გაუქმებული 
იყო. XIX საუკუნის I ნახევარში 
გერმანიაში დაიწყო სამრეწველო 
რევოლუცია. იმავე ხანაში ქვე- 
ყანაში სწრაფი ტემპით ვითარ-
დებოდა სამთომადნეულისა და 
ქიმიური მრეწველობა. ამ მხრივ 
განსაკუთრებით გამოირჩეოდა 
რეინვესტფალიის, საქსონიისა და  
სილეზიის მრეწველობა. 1834  
წელს პრუსიის ხელმძღვანელო-
ბით შეიქმნა 18 სახელმწიფოს 
გამაერთიანებელი საბაჟო ავში- 
რი. თუმცა, უცხოეთიდან განსა- 
კუთრებით ინგლისიდან სამრეწ- 
ველო საქონლის შემოდინება, 
მოსახლეობის სყიდვითუნარიან-
ობის დაბალი დონე და ზოგიერ- 
* იხ. გვერდი 34 

gansazRvreT napoleon I-is germaniaSi gatarebuli politikis dadebiTi mxareebi.!

germania da italia2

XIX saukuneSi politikuri TvalsazrisiT daSlil qvey-
nebad Sesuli germania da italia revoluciisa da omebis 
gavliT saukunis meore naxevarSi monarqiis mmarTvelobaSi 
warmatebulebi aRmoCndnen Tavisi erovnuli saxelmwifo-
ebis SeqmnaSi. aman qveynebis socialur ekonomikur ganvi-
Tarebas Zlieri biZgi misca. germaniam ufro did warma-
tebas miaRwia.

erTian imperiaSi gaerTianebuli germanuli saxelmwifoebi

▪  prusiis samefo 
▪ "axalgazrda germania"“
▪ oto fon bismarki 
▪ piemontis samefo
▪ karbonariebi
▪ qamilo qavuri

sakvanZo sityvebi
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თი  სახის  ნედლეულის  უკმარისობა  მრეწველობის  სრულ  განვითარებას  შედარებით  აფერხებდა. 
ნაპოლეონის საფრანგეთთან ომის შემდეგ გერმანიის პოლიტიკური თვალსაზრისით გაერ-

თიანებისათვის მოძრაობაში აქტიურობდა სტუდენტი ახალგაზრდობა. ისინი რეაქტიული პო-
ლიტიკური მოღვაწეების წინააღმდეგ ტერორს მიმართავდნენ. ხელისუფლების მხრიდან მათ 
წინააღმდეგ მკაცრი სადამსჯელო ღონისძიებები ხორციელდებოდა. ქვეყნიდან იძულებით 
ემიგრირებულმა პოლიტიკური მოღვაწეების ერთმა ნაწილმა ორგანიზაციის ძირითად მიზნად 
რევოლუციური გადატრიალების გზით დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნა დაისახა. 1848-1849 
წლებში ბურჟუაზიულ-დემოკრატიული რევოლუციების დროს ერთიანი სახელმწიფოს შექმნის 
მისაღწევად ლიბერალურმა ოპოზიციამ ქალაქ მაინის ფრანქფურტში შეკრიბა საერთო გერმანუ- 
ლი პარლამენტი. „profesorebis parlamentad“ წოდებულ ამ თავყრილობაზე განხილული  
იქნა გერმანიის გაერთიანების ორი გზა - „პატარა გერმანია“ ანუ ავსტრიის მონაწილეობის გარეშე  
და „დიდი გერმანია“, ანუ ყველა გერმანული სახელმწიფოს მონაწილეობით. საკუთარი ხელისუფ-
ლების დაკარგვის არამსურველმა გერმანელმა მონ-
არქებმა ქვეყნის პოლიტიკური ერთიანობის გამთვა-
ლისწინებელ კონსტიტუციაზე უარი თქვეს. 1849-1850 
წლებში პრუსიის მცდელობა, კვლავ შეექმნა გერმა-
ნიის კავშირი, რუსეთის დიდ წინააღმდეგობას წააწ-
ყდა. მართალია, „olmutsis Seuracxyofam“ პრუ-
სიის გერმანიაში ჰეგემონობის იდეას დარტყმა მია- 
ყენა, მაგრამ „პატარა გერმანიის გეგმის“ მომხრეების 
რაოდენობა საკმაოდ გაიზარდა. 1850-იან წლებში 
პრუსიამ ეკონომიკური და სამხედრო თვალსაზრი- 
სით გაძლიერებას მიაღწია. რუსეთის გავლენის ქვეშ 
მყოფმა ავსტრიამ  კი დაიწყო გერმანიაში ავტორი-
ტეტის  დაკარგვა.  

germaniis imperiis organizeba. prusiaSi konstituciur krizisTan დაკავშირებით 
მთავრობის მეთაურად დანიშნულმა oto fon bismarkma გერმანიის გაერთიანებისათვის რუსე-
თის თავშეკავებას მიაღწია. დანიის მეფის შლეზვიკისა და ჰოლშტეინში 
პოლიტიკის მწვავედ დამადანაშულებელმა ბისმარკმა 1864 წელს პრუ- 
სიის ომში დანიის წინააღმდეგ ავსტრიასა და სხვა გერმანულ სახ-
ელმწიფოებთან ერთად მონაწილეობას მიაღწია. გამარჯვებისა და ამ ტე-
რიტორიების დანიის სამეფოსაგან ჩამორთმევის შემდეგ, მათ მართვას- 
თან დაკავშირებით ავსტრიასთან წარმოშობილი უკმაყოფილებით, რო- 
გორც მიზეზით მოსარგებლე ბისმარკმა 1866 წელს მის წინააღმდეგ 
ომი დაიწყო. გერმანული სახელმწიფოების დამპირისპირებელ ამ 
ომს ზოგჯერ „გერმანია-გერმანია“, "40 დღიან", ომსაც უწოდებენ. ომ- 
ში იტალიის სამეფოსთან ერთად გამარჯვებულმა პრუსიამ აიძულა 
ავსტრია გამოსულიყო გერმანიის კავშირიდან და 22 გერმანულ სა- 
ხელმწიფოსთან ერთად შექმნა ჩრდილოეთი გერმანიის კავშირი. 1867 
წელს ძალაში შესული კონსტიტუცია ადასტურებდა, 
რომ კავშირში მმართველობა ეკუთვნის პრუსიას.

1870 წლის ივლისში საფრანგეთის იმპერატორის 
ნაპოლეონ III-ის ომში წამქეზებლურად ჩამრთველმა 
ბისმარკმა მის წინააღმდეგ სხვა გერმანული სახ- 
ელმწიფოების დახმარების გამოყენებით გაიმარჯვა.სამხრეთი გერმანიის 4 სახელმწიფოს ჩრდი-
ლოეთი გერმანიის კავირში შესვლის შემდეგ 1870 წლის დეკემბერში სამოკავშირეო გერმანია 
იმპერიად, მისი პრეზიდენტი, კი იმპერატორად (კაიზერად) იწოდა. 1871 წლის 18 იანვარს (პრუსიის 
1701 წლის სამეფოდ გამოცხადების დღეს) ვერსალში „წმინდა იმპერიის“ აღდგენის გამოცხადების 

1848-1849 wlebis revoluciis dros ratom gaxda SeuZlebeli germaniis erTiani saxel-
mwifos saxiT gaerTianeba?

?

“profesorebis parlamenti”- mejlisis 
am saxeliT moxseniebis mizezi aq arCeuli 
49 profesoris Tavyrilobis saqmianobaSi 
aqtiur monawileobasTan iyo dakavSire-
buli.
„“olmutsis Seuracxhyofa”“ - prusia-
sa da avstrias Soris warmoSobil morig 
konfliqtSi CareviT ruseTis imperatorma 
nikoloz I-ma 1850 wlis 29 noembers Cexe-
Tis qalaq olmutsSi prusias pretenziebze 
iZulebiT uaris mTqmel xelSekrulebaze 
moawerebina xeli. 

konstituciuri krizisi prusiaSi - 1860-
1862 wlebSi prusiis warmomadgenlobiT sa-
kanonmdeblo organos (landtaki) mTavro-
bis samxedro reformis dafinansebaze uaris 
Tqmis gamo mefesTan konfliqti mouvidaT.

oto fon bismarki

LAY
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მიუხედავად, ახლად შექმნილი სახელმწიფოს გერმანიაში 
მეორე იმპერია (რეიხი)* უწოდეს. პრუსიის მმართველი 
ჰოჰენსოლერთა დინასტიიდან ვილჰემ I კი  იმპერატორად  
გამოცხადდა.

germaniis imperia XIX saukunis bolos - XX 
saukunis dasawyisSi. 1871 – 1890 წლებში მთავრობის 
მეთაურს (კანცლერს) ბისმარკს დიდი წვლილი მიუძ- 
ღვის იმპერიის ჩამოყალიბებაში. ბისმარკმა ერთიანი 
ფულის, წონის, ზომის, ბანკის, ფოსტის, სასამართლო 
კანონმდებლობის გამოყენებით, პროტექციონისტური 
პოლიტიკით, მუშათა კანონმდებლობით, კათოლიკური 
ეკლესიის ავტორიტეტის შერყევით, რადიკალური პო- 
ლიტიკური ძალების წინაღმდეგ მკაცრი სადამსჯელო 
პოლიტიკით და სხვა ღონისძიებებით მიაღწია გერმა- 
ნიის გაძლიერებას. XIX საუკუნის 80-იან წლებში გერმა-
ნიაში სამრეწველო გადატრიალება დამთავრდა. შეიქმნა 
მრეწველობის ახალი დარგები. გერმანიის მრეწველობა 
ტექნიკური პროგრესის ახალი წარმატებებით იყო 
მომარაგებული და პროდუქცია კონკურენტუნარიანი იყო. 

XX საუკუნის დასაწყისში - ბულოვინის კანცლერობის დროს გერმანიაში სოციალურ - ეკონომიკურ და 
ადმინისტრაციულ სამმართველო სფეროებში განხორციელებულმა რეფორმებმა საზოგადოებაში 
მზარდი სოციალური უკმაყოფილების შედარებითი აღმოფხვრვა შეძლო. 

italia XIX saukunis I naxevarSi. XIX საუკუნის დასაწყისში იტალიის ტერიტორია კვლავ 
იქცა ევროპის სახელმწიფოების საბრძოლო მოედნად. იტალიის სახელმწიფოებისა და ავსტრიის 
ფრანგული ჯარების შემოჭრის წინააღმდეგ წარმოებული წარუმატებელი ომების  შედეგად ქვეყნის 
ერთი ნაწილი ფრანგული ჯარების მიერ იქნა დაპყრობილი. მხოლოდ სიცილია და სარდინია არ იყო 
დაპყრობილი. 1802 წელს ნაპოლეონ ბონაპარტის მეთაურობით შეიქმნა დაპყრობილი ტერიტორი- 
ების მომცავი იტალიის რესპუბლიკა. ომები მეურნეობის ნგრევის მიზეზი გახდა. ფრანგული ჯარე- 
ბის მიერ დაპყრობილ ტერიტორიებზე ჩატარებული ფართომასშტაბიანი კონფისკაციები კიდევ უფ-

რო ამძიმებდა მოსახლეობის მდგო-
მარეობას. თუმცა უცხოელთა დაპ-
ყრობებით იტალიამ ზოგიერთი სარ- 
გებელიც ნახა. ასე რომ, დაემხო დეს-
პოტური პოლიტიკური რეჟიმები, შე-
ირყა ფეოდალური წესები, მოხდა 
ეკლესიის მიწების კონფისკაცია და 
გაუქმდა შიდა საბაჟო საზღვრები. 
1805 წელს შეიქმნა italiis same- 
fo და ნაპოლეონ I მის მეფედ გა-
მოცხადდა. გარკვეული დროის შემ-
დეგ ფრანგულმა ჯარებმა რომი და-
იპყრეს და პაპის აქ არსებულ 
მსოფლიო მმართველობას ბოლო 
მოეღო. პაპმა კი ნაპოლეონ I ეკლე-
სიისაგან მოწყვეტილად გამოცხად-
და. იტალიაში ფრანგების ბატონობის 
დროს ფეოდალურ წესებს ძლიერი 
დარტყმა მიაყენეს, კაპიტალისტური 
ურთიერთობების განვითარებისათ-
ვის ხელსაყრელი დრო დადგა. თუმ-

rogor SeafasebdiT oto fon bismarkis rols germaniis istoriaSi??

"...germania prusiis liberalizmis 
ki ara, mis simtkices icavs. dae, ba-
varia, vurtembergi, badeni libera-
lizmTan daTmobaze wavidnen; Tumca 
aravis maTTvis prusiis Sesrule-
buli roli ar Seusrulebia; venis 
xelSekrulebebis - traqtatebis 
safuZvelze prusiis sazRvrebi mis 
jansaR saxelmwifoebriv cxovrebas 
ver exmareba; Tanamedrove perio-
dis didi sakiTxebi umravlesobis 
sityvebiTa da rezoluciebiT ki 
ara - es 1848 da 1849 wlebis didi 
Secdoma iyo, rkiniTa da sisxliT 

wydeba..." 
o.bismarkis landtakis sabiu-
jeto komisiaze gamosvlidan.

30 seqtemberi 1862 weli

italia XIX saukunis pirvel naxevarSi
* I იმპერიად (რეიხად) 962-1806 წლებში 

არსებული წმინდა რომის იმპერია ითვლება.LAY
İHƏ
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ცა ნაპოლეონ I იტალიელების ეროვნული ერთიანობის შექმნის სურვილის წინააღმდეგ მკაცრ ზო- 
მებს იღებდა. მართალია იტალიაში ნაპოლეონის დესპოტიზმის წინააღმდეგ საპროტესტო გამოს-
ვლები გაძლიერდა, მაგრამ ეროვნულ-გამათავისუფლე-
ბელმა მოძრაობამ საზოგადოების ყველა ფენა ვერ მოი-
ცვა. კარბონარიების - საიდუმლო ჯგუფების საქმიანო- 
ბა გაფანტულ ხასიათს ატარებდა და ფართო ხალხთა 
მასებზე დაყრდნობა წარუმატებელი ხდებოდა.  

ვენის კონგრესის გადაწყვეტილების თანახმად, იტალია კვლავ პოლიტიკური ნგრევისათვის 
განწირული აღმოჩნდა. იტალიის ცენტრში ავსტრიელი უფლისწულები, სამხრეთში - neapolis 
samefoSi ესპანელი ბურბონები ბატონობდნენ. კვლავ მსოფლიო მმართველობის აღმდგენი პაპის 
პოლიტიკური ავტორიტეტი იტალიაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ლომბარდიისა და ვენეციის 
პროვინციები ავსტრიელების მიერ იყო დაპყრობილი. მხოლოდ იტალიის ჩრდილოეთში სავოიას 
დინასტიის ხელისუფლებაში მყოფი sardiniis (pue-
montis) samefom შეძლო თავისი დამოუკიდებლობის 
შენარჩუნება და ტერიტორიის ნაწილობრივი გაფარ-
თოება. იტალიაში კვლავ აღდგენილი და უფრო გაძ-
ლიერებული რეაქციული ფეოდალ-თვითმპყრობლური 
წესების წინააღმდეგ 1820-1830-იან წლებში ნეაპოლისა 
და პუემონტის სამეფოებში და ასევე ცენტრალურ იტა-
ლიაში მომხდარი ბურჟუაზიულ-დემოკრატიული რე-
ვოლუციები ავსტრიის ჯარების მიერ უმოწყალოდ იქნა 
ჩახშობილი. 

1846 წელს პაპის თანამდებობაზე არჩეული იტა- 
ლიელი რელიგიური მოღვაწე pi IX-is დაწყებულმა 
ლიბერალურმა რე-ფორმებმა დიდი გამოცოცხლება 
გამოიწვიეს იტალიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. გაიზ-
არდა იტალიელების იმედები, რომ შესაძლებელია ქვე- 
ყანა პაპის ხელისუფლების ქვეშ გაერთიანდეს. თუმცა 
ავსტრიის მუქარის წინაშე პაპს უკან დახევა მოუწია. 
1848 წლის იანვარში სიცილიაში გამარჯვებული რევო- 
ლუციური გამოსვლები მალე მთელ იტალიაში გავრ-
ცელდა. იტალიის სახელმწიფოებში მიღებული იქნა 
კონსტიტუციები და გატარდა რეფორმები. 1849 წელს 
დაარსდა romis respublika. ქვეყნის ეროვნული 
სახელმწიფოს სახით გაერთიანებისათვის 1848-1849 
წლებში პუემონტის სამეფოს მეთაურობით ავსტრიის 
წინააღმდეგ მიმართული პირველი ეროვნულ-გამათა- 
ვისუფლებელი ომი წარუმატებლად დასრულდა. ავ- 
სტრიის, საფრანგეთისა და ესპანეთის ჯარები იტა- 
ლიაში რევოლუციებს ახშობდნენ. ქვეყანაში რეაქცი-
ულმა რეჟიმებმა ავსტრიის ხელისუფლებაზე დაყრ-
დნობით ეროვნული მოძრაობის მოწინავეები გაანად- 
გურეს. თუმცა, იტალიის ეროვნული ერთიანობის იდე-
ის მომხრეების რაოდენობა განუწყვეტლივ იზრდებოდა. პაპის სიმტკიცის არქონისა და ეროვნუ- 
ლი ინტერესების ღალატის დამნახველი იტალიელები ქვე-ყნის პუემონტის სამეფოს მეთაურობის 
ქვეშ გაერთიანების მომხრეები იყვნენ. 

italiis samefos Seqmna. XIX საუკუნის 50-იან წლებში მრეწველობის სწრაფი ტემპებით 
განმავითარებელი და კონსტიტუციური მონარქიის წყობის მქონე პუემონტის სამეფო ეროვნული 

gaanalizeT safrangeTis mxridan dapyrobis Sedegebi italiisaTvis.!

karbonariebi - 1807-1832 wlebSi jer 
frangi dampyroblebis, Semdeg ki adgi-
lobrivi monarqebis winaaRmdeg moqmedi 
faruli organizaciis wevrebi (italiu-
rad karbonaro menaxSires niSnavs).

juzepe haribaldi da puemontis 
mefe viqtor emanuel II. 

1860 weli. neapoli

"... amis gamo me namusiani adamia-
nebis Rirsi, bunebrivi, umravlesobis 
survilebze pasuxis gamcemi da amis 
gamoc ZaladobiTa da tyuiliT mi-
RebiT saWiroebis ar mqone respubli-
kuri wyobis momxre var... me sakuTar 
respublikelobas, magaliTad, ingli-
selebs ZaliT ar mivaRebinebdi: Tu 
isini mefe viqtorias mmarTvelobiT 
kmayofilebi arian, dae, asec iyos, am 
SemTxvevaSic maTi mTavroba respub-

likur mTavrobad unda CaiTvalos..."
j. garibaldis 
memuarebidan
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1. olmuitsSi avstriis warmateba, ratom SegiZliaT CaTvaloT „wminda gamarjvebad?
2. gaaanalizeT bismarkis reixkanclerobis periodSi germaniaSi ganxorcielebuli RonisZiebebis 

mniSvneloba.
3. moamzadeT italieli xalxis XIX saukunis 40-60-ian wlebSi warmoebuli erovnul-ganmaTa-

visuflebeli omebisa da maTi Sedegebis amsaxveli sqema.
4. rogor afasebT j.haribaldis rols italiis erTiani erovnuli saxelmwifos saxiT gaer-

TianebaSi?
5. gaanalizeT bismarkis reixkanclerobis dros ganxorcielebuli RonisZiebebis mniSvneloba.
6. moaxdineT XIX saukuneSi germaniisa da italiis erovnuli saxelmwifos mdgomareobaSi ga-

erTianebis procesis SedarebiTi analizi da moamzadeT wardgena.

kiTxvebi da davalebebi

ერთიანობის მოძრაობის ძირითად ცენტრად იქცა. 1851-1861 წლებში  
აქ მთავრობის მეთაურად მყოფი გრაფი qamilo qavuris განხორ-
ციელებული ლიბერალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური რე-
ფორმებით სამეფო ეკონომიკური და სამხედრო თვალსაზრისით 
გაძლიერდა. 1859 წელს პუემონტის სამეფომ საფრანგეთთან კავშირის 
შეკრით ავსტრიასთან ომში გაიმარჯვა და ლომბარდიანი თავის ტე-
რიტორიას შეუერთდა. 1860 წლის გაზაფხულზე აჯანყების დაწყებით 
დესპოტური მმართველობის დამხობით ტოსკანა, მოდენა და პარმა, 
შემოდგომით კი იტალიის ეროვნულ გმირად ქცეული ჯ. ჰარიბალდის 
გათავისუფლებული ნეაპოლის სამეფო პუემონტს შეუერთდნენ. 1861 
წელს გამოცხადდა იტალიის სამეფოს შექმნა. პუემონტის მეფე ვიქტორ 
ემანუელ II იტალიის მეფე, ქავური კი მთავრობის მეთაური გახდა. 
სამეფოს დედაქალაქი ჯერ იყო ქალაქი ტურინი, შემდეგ ფლორენცია 
გახდა.

italiis samefo XIX saukunis bolos - XX saukunis dasawyisSi. იტალიის სა-
მეფომ 1866 წელს პრუსიასთან ერთად ავსტრიის წინააღმდეგ ომი აწარმოა და ვენეცია შემოუერთა. 
რომს, რომელიც პაპის სამფლობელოდ ითვლებოდა 1849 წლიდან ფრანგული ჯარები იცავდნენ. 
პრუსიასთან ომში საფრანგეთის სამხედრო წარუმატებლობის გამო შესაბამისი იტალიის ჯარები  
1870 წელს რომში შევიდნენ. 1871 წელს სამეფოს დედაქალაქი ფლორენციიდან რომში იქნა 
გადატანილი. პაპმა განაცხადა, რომ რომის დაპყრობას არ ცნობს და კათოლიკებს მოუწოდა უარი 
ეთქვათ იტალიის სამეფოსთან თანამშრომლობაზე. 

იტალიის ეროვნული სახელმწიფოს მდგომარეობაში გაერთიანებამ ბიძგი მისცა მის ეკონომი- 
კურ განვითარებას. ქვეყნის ჩრდილოეთში მრეწველობის დარგების განვითარების პირობებში, 
სამხრეთი მსხვილი მიწათმფლობელური მეურნეობები რჩებოდა. 1876-1887 წლებში ხელისუფ- 

ლებაში მყოფი „მემარცხენეების მთავრობებმა“ გარ- 
კვეული გადასახადები გააუქმეს, ჩაატარეს არჩევ-
ნებისა და განათლების რეფორმები.

XX საუკუნის დასაწყისში იტალიის სამეფო ეკ- 
ონომიკური განვითარების დონის მიხედვით გერ-
მანიას, საფრანგეთსა და ინგლისს ჩამორჩებოდა, 
ამ დროის რამდენჯერმე მთავრობის სათავეში 
მყოფი jovani joliti „ლიბერალური ხაზის“ 
პოლიტიკას ატარებდა. კაცებისათვის მიღებული 
იქნა კანონი საერთო არჩევნების შესახებ, მუშებს 

მიეცათ კვირაში ერთი დღე დასვენებისათვის. აღიარებული იქნა მათი გაფიცვის უფლება, სამხრეთის 
ეკონომიკური განვითარებისადმი გაიზარდა ყურადღება.

gansazRvreT italiis samefos SeqmnaSi, puemontis samefos xelmZRvanelobis mizezebi.!

jovani joliti (marjvniv) 

qamilo qavuri
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brZolis gareSe mopovebuli gamarjveba. 1801 წელს სასახ-
ლის გადატრიალების შედეგად ხელისუფლებაში მოვიდა ალექსანდრე I 
(1801-1825). ამ დროს კოლეგიების ნაცვლად, ევროპის მაგალითზე სა-
მინისტროები შეიქმნა. Tavisufali memarcvleebis შესახებ კანო- 
ნი მიწათმფლობელების მიერ თავისი გლეხების გარკვეული პირობე- 
ბის სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითვალისწინებდა. თუმცა ეს კანონი 
სრულად ვერ განხორციელდა. შემდგომში ალექსანდრე I დაშორდა იმ 
ლიბერალური რეფორმების პოლიტიკას, რომლის გატარებაც სურდა 
ხელისუფლების დასაწყისში და გამოიყენა despoturi რეჟიმი. საგა-
რეო პოლიტიკის სფეროში, მართალია რუსეთმა ჯერ საფრანგეთის 
წინააღმდეგ კოალიციაში მიიღო მონაწილეობა, გარკვეულ ბრძოლებში 
დამარცხდა და 1807 წელს მასთან tilzitis ზავს მოაწერა ხელი. 
საფრანგეთს დასავლეთი ევროპა, ხოლო რუსეთს აღმოსავლეთი ევროპა 
უნდა ემართა. რუსეთი საფრანგეთის ინგლისის წინააღმდეგ მიმარ- 
თულ ბლოკადას შეუერთდა. ამის შემდეგ რუსეთმა ოსმალეთის იმპერი-
ისა და შვედეთის წინააღმდეგ აწარმოა ომები. დაიპყრო ბესარ-
აბია და ფინეთი. თუმცა რუსეთის მიერ ინგლისთან სავაჭრო 
ურთიერთობების გაგრძელება 1812 წელს საფრანგეთის რუს-
ეთზე თავდასხმის მიზეზი გახდა. დროის მცირე მონაკვეთში 
ნაპოლეონის არმიამ მოსკოვამდე მიაღწია და ის დაიკავა. რუსები ღია ბრძოლას თავს არიდებ- 
დნენ და უკან იხევდნენ. იმისათვის, რომ ფრანგები აქ არ დამაგრებულიყვნენ, მოსკოვი გადამწვა- 
რი იქნა. ფრანგებს დასარჩენი ადგილი და სურსათი არ გააჩნდათ .

rusebis es taqtika azerbaijanis istoriis romeli movlenis msgavsia??

XIX saukunis ganmavlobaSi ruseTi agrZelebda dampyroblur 
omebs da ipyrobda axal teritoriebs. Tavisi didi jaris wya-
lobiT evropis erT-erT mniSvnelovan saxelmwifod iqca. Tumca 
didi samxedro Zalis miuxedavad, qveynis socialur-ekonomikuri 
mdgomareoba gamwvavebuli iyo. socialur-ekonomikuri daZabulo-
bis gaRemaveba XX saukunis dasawyisSi revoluciis mizezi gaxda.

ruseTi3

sakvanZo sityvebi

aleqsandre I

45 1
1 0,5

4 6

42,5

socialuri dayofa

რუსეთის საზოგადოების ყველაზე მახასიათებელი თავისებურება განტოტილ ფენებად დაყოფის 
დაცვა იყო. რუსეთის იმპერიის ძირითადი კლასები იყვნენ შემდეგი:

ruseTis imperiis mosaxleoba XIX 
saukunis dasawyisSi (procentobiT)

კაზაკები – სპეცდან. სამხედრო ფენა

ქალაქის მოსახლეობა

ვაჭრები

სასულიერო პირები

არისტოკრატია

სახელმწიფოს გლეხები

ყმა გლეხები

diagramis safuZvelze gaanalizeT ruseTis socialuri da ekonomikuri wyoba.!

despoturi reJimi - TviTnebo-
basa da Zaladobaze damyarebu-
li marTvis meTodi

▪  dekabristebis ajanyeba  
▪  “evropis Jandarmi” 
▪  “yirimis omi”
▪  “xalxTa sapyrobile” 
▪  stolipinis reformebi 
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რუსეთის არმიამ, რომელმაც ნაპოლეონის წინააღმდეგ ვერც ერთ ღია ბრძოლაში ვერ გაიმარჯვა 
გამოიყენა ქვეყნის ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები და პარტიზანული ომის ტაქტიკა. ფრანგული 
ჯარის მომარაგების გაუარესება და სიცივეების დადგომა ნაპოლეონის ჯარის უკან დახევის მიზეზი 
გახდა. ამით ისარგებლა რუსეთმა, დაიპყრო პოლონეთი, ბალკანეთი და სამხრეთი კავკასია, სურდა 
ევროპაში გაბატონებული მდგომარეობის დაკავება. 

მეფე ამ მიზნის „ევროპის ხალხების ევროპის ჩაგვრისაგან გადარჩენის“ მიზეზით განხორცი-
ელებას აპირებდა. უფრო მეტიც, ამას რელიგიური misticizmTan აკავშირებდა, საკუთარ თავს 

„ღმერთის მიერ რჩეულად“ წარმოადგენდა. სწორედ 
ამის გავლენით ის ყოველნაირი თავისუფლების გაგე-
ბის  წინააღმდეგ  გამოდიოდა.

dekabristebis ajanyeba. ნაპოლეონ I-ის წი- 
ნააღმდეგ ომის დროს დასავლეთ ევროპაში ლაშ-
ქრობებში მონაწილე რუსი ოფიცრების ერთმა ნა-
წილმა დაინახა, რომ რუსეთში ცხოვრებისპირობები, 
სახელმწიფოს მმართველობა და სოციალური წყობა 
ძალიან იყო ჩამორჩენილი. რეაქციული რეჟიმი და 
გლეხების ყმური მდგომარეობა განსაკუთრებულ უკ-
მაყოფილებას იწვევდა. ამიტომაც ევროპული მართ-
ვის სისტემისა და სოციალური წყობის რუსეთში 
გამოყენებისათვის დაიწყო საიდუმლო საზოგადო-
ებების შექმნა. ეს საზოგადოებები მიზნად ისახავდ- 
ნენ რუსეთში მეფის რეჟიმის დამხობასა და კონ-

სტიტუციის მიღებას. მათ 1825 წლის დეკემბერში ისარგებლეს 
მეფის გარდაცვალებით და მოქმედებაზე გადავიდნენ. თუმცა 
რუსეთის ისტორიაში მეფის რეჟიმის წინააღმდეგ პირველი ღია 
დემონსტრაცია და შეიარაღებული აჯანყება ხელმძღვანელობის 
აუჩქარებელი ქმედების მიზეზით წარუმატებელი აღმოჩნდა. ამრი- 
გად, ხელისუფლებაში nikoloz I (1825-1855) განმტკიცდა. ის 
ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რუსეთის დესპოტურ რეჟიმს მარ-
თავდა. დეკაბრისტების აჯანყების შემდეგ არისტოკრატების ნდობა 
შემცირდა და სახელმწიფო მართვის მტკიცე კონტროლისათვის 
ბიუროკრატიული რეჟიმი შექმნა. 

სკოლებსა და უნივერსიტეტებზე კონტროლი გაიზარდა. მეც-
ნიერთა ევროპაში გასვლა აიკრძალა. მხოლოდ თავადთა და მოხე-
ლეთა შვილებს შეეძლოთ მიეღოთ საშუალო განათლება. გაძლიერ-
და ცენზურა წიგნებსა და პრესაზე. ნიკოლოზ I-ის ხელისუფლების 

პერიოდში რუსეთში ფეოდალურ წარმომადგენ- 
ლობა ხელს უწყობდა ეკონომიკის დაშლას. ვაჭ- 
რობისა და მრეწველობის სფეროებში შედარები-
თი განვითარება გლეხთა წარმომადგენლობასთან 
დაკავშირებული სოფლის მეურნეობის არაეფექ- 
ტურობაზე მეტყველებდა. გლეხთა წარმომად-
გენლობის შრომაზე დაფუძნებული მანუფაქტუ-
რები კოტრდებოდა. ასე, რომ ქვეყნის პოლიტი- 
კურ-ეკონომიკური წყობა ხელს უშლიდა ეკონო- 
მიკის განვითარებას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, 
XIX საუკუნის 30-40-იან წლებში რუსეთში სამ-
რეწველო რევოლუცია დაიწყო. დასავლეთ ევ- 
როპის ქვეყნებისაგან განსხვავებით, რუსეთში სამ- 

nikoloz I

dekabristebis ajanyeba

“ruseTis SedarebiTi siZliere, ZiriTadad 

1815 wlis Semdeg, msoflio mSvidobisa da 

industrializaciis periodSi ukan CamorCa. 

magram es mdgomareoba yirimis brZolamde 

(1853-1856) sruliad ar gamoaSkaravebula. ... 

ruseTi ekonomikur da teqnikur sferoebSi 

1815-1880 wlebSi evropis sxva did saxel-

mwifoebTan SedarebiT CamorCenili iyo”. 

paul kenedi, "didi Zalebis  

aRzeveba da dacema". gv. 215.

misticizmi - sagangebo bunebrivi mov-
lenebis rwmena

Tqveni azriT, ra gavlena moaxdina am movlenam ruseTis saerTaSoriso avtoritetze?  
ruseTis am gamarjvebam, moaxdina Tu ara gavlena azerbaijanis momaval bedze?

?
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რეწველო რევოლუცია ფეოდალური წყობის ბატონობის პირობებში განხორციელდა. ტექნიკური  
რევოლუცია ბატონყმობის გაუქმებამდე, სოციალური რევოლუცია კი შემდგომში დაიწყო. 

ნიკოლოზ I-ის პერიოდში რუსეთი საგარეო დაპყრობით პოლიტიკას აწარმოებდა. აზერბაიჯანის 
ჩრდილოეთი და სამხრეთი კავკასია მთლიანად იქნა დაპყრობილი. ევროპაში 1848 წლის რევოლუცი-
ების ჩახშობაში აქტიური მონაწილეობისათვის რუსეთს „ევროპის ჟანდარმა“-ს უწოდებდნენ. ნი-
კოლოზ I-ის მიერ ოსმალეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ წარმოებული ომიც დაპყრობით ხასიათს 
ატარებდა. მაგრამ მისი ოსმალეთის სახელმწიფო ტერიტორიების დაპყრობის სურვილი, იმის გამო, 
რომ რუსეთის გაძლიერების არა მოსურნე ინგლისისა და სხვა ევროპული სახელმწიფოების ინტერე-
სებს არ შეესაბამებოდა, ამ პერიოდში არ განხორციელდა. მეფე ნიკოლოზ I-ის ძალადობრივი პოლი-
ტიკა რუსეთის წინააღმდეგ ევროპულ სახელმწიფოთა ბლოკის ჩამოყალიბების მიზეზი გახდა. 1853 
წელს დაწყებულ yirimis omSi ინგლისი და საფრანგეთი ოსმალეთის სახელმწიფოს მომხრეებად 
გამოვიდნენ. ამ ომში, რომელიც 1856 წლამდე გაგრძელდა, რუსეთი დამარცხდა.

didi reformebis periodi. aleqsandre II  
(1855-1881) ხელისუფლების სათავეში რთული საშინაო  
და საგარეო ვითარების პერიოდში მოვიდა. ყირიმის მარ-
ცხი ნიკოლოზ I-ის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის 
წარუმატებლობაზე მეტყველებდა. ამიტომაც აუცილებე-
ლი იყო რეფორმების გატარება სხვადასხვა სფეროებში. 
საშინაო და საგარეო პოლიტიკის, ასევე მრეწველობის 
განვითარება ბატონყმობის გაუქმებას აუცილებელს ხდი-
და. 1861 wels გაიცა განკარგულება გლეხთა ბატონ- 
ყმური მდგომარეობის გაუქმების შესახებ. მიუხედავად 
იმისა, რომ გლეხები იურიდიულად განთავისუფლდნენ, 
ამას მათი ეკონომიკურ მდგომარეობაში საფუძვლიანი 
ცვლილება არ გამოუწვევია. იმიტომ, რომ მათთვის გან-
საზღვრული გადასახდელის სანაცვლოდ გამოყოფილი 
მიწის წილი ძალიან მცირე იყო. ამასობაში საერთო გა-
დასახადებთან ერთად, წილობრივი მიწის სანაცვლოდ 
გადახდილი გადასახადები გლეხთა მდგომარეობას კიდევ 
უფრო ამძიმებდა. ამიტომაც იყო, რომ გლეხთა საკითხები 
რუსეთის ერთ-ერთ ძირითად სოციალურ პრობლემად 
რჩებოდა.

გლეხთა განთავისუფლება აუცილებელს ხდი- 
და ცვლილებების შეტანას მართვის სფეროში. ამის 
შედეგად, ადგილებზე ეკონომიკური საკითხების 
გადაჭრის, ასევე საავადმყოფოებისა და სკოლების 
გახსნის მიზნით ზემსტვოები დაარსდა. ზემსტვო-
ებში განსაზღვრული ქონების ფლობა არჩევნებში 
მონაწილეობისათვის აუცილებელ პირობას წარმო-
ადგენდა.

1864 wels გატარებული რეფორმების მიხედვით, სასამართლო ღია და დამოუკიდებელი იყო. 
გაკეთდა განცხადება ყველა ფენების კანონის წინაშე თანასწორობის შესახებ. გატარებული იქნა 
სამხედრო რეფორმა. დაწესდა საერთო სამხედრო ვალდებულება. შემცირდა სამხედრო სამსახურის 
პერიოდი.

1870 wels გატარებული საქალაქო რეფორმის საფუძველზე, ქალაქის სამმართველოსა და დუ-
მის ორგანიზების მიზნით ჩატარებული იქნა არჩევნები, სადაც  კლასობრივი წესების გვერდის ავლ-
ით ყველა ფენა მონაწილეობას იღებდა. ქალაქებმა სახელმწიფო ზედამხედველობის ქვეშ მეურნე-
ობისა და კულტურის სფეროში თვითმმართველობის უფლება მოიპოვეს. ამ პერიოდში ადგილი 
ჰქონდა ცვლილებებს ეკონომიკურ სფეროშიც. სახელმწიფო შემოსავლების გაზრდის მიზნით შაქ- 
რის, მარილისა და თამბაქოს გაყიდვა სახელმწიფოს მონოპოლიაში მოექცა. დიდი ყურადღება მიიპ-
ყრო რკინიგზის მშენებლობამ. ამ საქმისათვის მიზიდული იქნა საგარეო კაპიტალიც. დაარსდა 
რუსეთის სახელმწიფო ბანკი. 

პრესაზე ზედამხედველობა ნაწილობრივ გაუქმდა. ეს, რუსეთში საზოგადოებრივი აზრის ჩამო-
ყალიბების მიზეზი გახდა. აღკვეთილი იქნა კლასობრივი და რელიგიური შეზღუდვები განათლე- 
ბის სფეროში. უნივერსიტეტებისათვის ავტონომიის მინიჭებამ დადებითად იმოქმედა მეცნიერების 
განვითარებაზე.

“osmaluri sakiTxebi CaxlarTulia. 
es saxelmwifo TavisTavad iSleba 
nawilebad. misi daSla Zalian didi 
da katastrofuli iqneba. ingli-
si da ruseTi am sakiTxze unda Se-
Tanxmdnen. ... Cvens mklavebSi Zalian 
mZime avadmyofi imyofeba. Cven yve-
las misi sicocxle gvsurs. ... magram, 
misi Cvens mklavebSi uecari sikvdi-
li SesaZlebelia evropis masStabis 
omis mizezi gaxdes. am areulobaSi, 
Tuki inglisi stambolSi ganmtkice-
bas isurvebs, Cven amaze Tvals ver 
davxuWavT. mec stambolis dapyroba 
msurs.”. 

mefe nikoloz I-is saubari  

inglisis elCTan ruseTSi.

zemstvo - arCevnebis safuZvelze formire-

buli adgilobrivi organoebi.

SeadgineT cxrili aleqsandre II-is xelisuflebis periodSi gatarebuli reformebis Sesaxeb.!

ganixileT wyarosa da teqstSi moce-
muli cnobebi:Tqveni azriT, Seesabame-
boda Tu ara nikoloz I-is winadadeba 
inglisis interesebs?

!
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CrdiloeT kavkasiisa da centraluri  
aziis dapyroba. ჯერ კიდევ XVIII საუკუნის 
მეორე ნახევარში ჩრდილოეთ კავკასიაში რუსეთის 
დამპყრობლობის წინააღმდეგ დაწყებული განმა-
თავისუფლებელი ბრძოლა გაძლიერდა. XIX საუ- 
კუნის დასაწყისში, 1859 წელს Seix Samilis მე- 
თაურობით დაწყებული განმათავისუფლებელი მოძ-
რაობა დიდი სირთულით ჩაახშეს. მაგრამ მთიელ 
ხალხთა გმირული ბრძოლა ისევ გრძელდებოდა. 
მხოლოდ 1864  წელს დასრულდა მთლიანი კავკა-
სიის დაპყრობა. რუსეთის მიერ გატარებული 
ეროვნული და რელიგიური ჩაგვრითი პოლიტი-
კის შედეგად, კავკასიის მუსლიმანი მოსახლეობის 
ერთი ნაწილი იძულებული გახდა ოსმალეთის 
სახელმწიფოში გადასულიყო. ამის შემდეგ მხარეში 
რუსი  გლეხებისა  და  კაზაკების  ჩასახლება  დაიწყო.

ყირიმის ომში დამარცხებულმა რუსეთმა მიზნად ცენტრალური აზიის დაპყრობა დაისახა. 
ცენტრალურ აზიაში არსებული პოლიტიკური ვითარება რუსეთის მიერ მის დაპყრობას ხელს უწყობდა. 
პოლიტიკური არეულობის ვითარებაში მყოფ მხარეში კოკანდის, ხივას სახანოები და ბუხარას სა-
ამირო ერთმანეთთან ომს აწარმოებდნენ. ამ ფეოდალურ სახელმწიფოებს შიგნით ადგილი ჰქონდა 
ასევე საგვარეულო მტრობას. ყველა ეს ფაქტორები აიოლებდა რუსეთის მიერ მათ დაპყრობას. მაგრამ 
რუსეთს ამ მხარეში ავტორიტეტის შესანარჩუნებლად ინგლისთან ბრძოლა მოუწია. ინგლისი მხარის 
დასაპყრობად სამხედრო და დიპლომატიურ მეთოდებს იყენებდა. იგზავნებოდა ელჩები ცენტრა- 
ლური აზიის სახელმწიფოებში, ხორციელდებოდა ზეწოლა. ბუხარას საამირომ და ხივას სახანომ 
რუსეთზე დამოკიდებულება აღიარეს. კოკანდის სახანო დაიშალა. რუსეთმა 1864-1895 წლების 
განმავლობაში მხარის დაპყრობა განახორციელა. თურქისტანის ოკუპაციის ძირითადი მიზეზი 
მხარეში ერთიანი ძლიერი სახელმწიფოს არ ყოფნა და მოსახლეობის საშინაო ბრძოლის შედეგად 
დასუსტებულობა იყო. რუსეთის სამხედრო-ტექნიკური უპირატესობაც ამ დაპყრობის ერთ-ერთ 
მიზეზთაგან  შეიძლება  ჩაითვალოს.

reaqciis gaZliereba. 1881 წელს ტერორიზმის შედეგად დაღუპული ალექსანდრე II-ის  
შემდეგ, ხელისუფლებაში aleqsandre III (1881-1894) მოვიდა. მის პერიოდში რეაქციული პოლი-
ტიკა გაძლიერდა. სასამართველოებისა და ზემსტვოების დამოუკიდებლობა შეიზღუდა. ეროვნულ-

რელიგიურმა ჩაგვრამ და გარუსების პოლიტიკამ ვრცელი ხასიათი 
მიიღო. გაძლიერებული იქნა ზეწოლა არარუს ერებზე. ყაზანის 
თათრების, ბაშკირების, ასევე ჩუვაშების გაქრისტიანებაც გატარებული 
პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენდა. რელიგიისა და ენის 
შეცვლის არამსურველების წინააღმდეგ ეკონომიკურ და ადმინის-
ტრაციულ ზეწოლებს ჰქონდა ადგილი. მაგრამ ამ პოლიტიკამ ვოლ- 
გის გაღმა თურქთა შორის ეროვნული და რელიგიური გრძნობები 
კიდევ  უფრო  გააძლიერა.

კავკასიის, ასევე თურქისტანის თურქი და სხვა მუსლიმანი ხალ- 
ხების პოლიტიკურ-ეკონომიკური და კულტურული უფლებები შეზ-
ღუდული იყო. ზეწოლის ქვეშ აღმოჩენილ ხალხთა შორის ებრაელე-
ბიც იყვნენ. მათ წინააღმდეგ ხორციელდებოდა მიზანმიმართული 

მკვლელობები და ადგილი ჰქონდა დაყაჩაღებებს, ეზღუდებოდათ პოლიტიკური და კულტურული 
უფლებები. საერთოდ, მთლიანი არა რუსი ერების წინააღმდეგ გატარებული რეაქციული პოლი- 
ტიკის  გამო  რუსეთი  „xalxTa sapyrobiled“  იწოდებოდა.

nikoloz II-is xelisuflebis periodi (1894-1917) რუსეთში აბსოლუტური მონარქიის 
წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებით გამოირჩევა. XIX საუკუნის ბოლოსა და XX-საუკუნის დასაწ-
ყისში რუსეთის ეკონომიკა კრიზისს განიცდიდა. ეს ევროპაში მომხდარი კრიზისის შედეგი იყო. 

SeadareT erTmaneTs mefis ruseTis volgis gaRma Turqebisa da 
azerbaijaneli xalxis winaaRmdeg ganxorcielebuli koloniza-
ciis politika.

!

Seix Samilis tyved Cagdeba  
   mxatvari aleqsei kivSenko

nikoloz II
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რუსეთში დაბანდებული კაპიტალის შემცირებამ უამრავი ფაბრიკებისა და ქარხნების დახურვა 
გამოიწვია. იმატა უმუშევრობამ, რომელიც გაფიცვებისა და აქციების მიზეზი გახდა. რუსეთის 
მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არა რუსი ერებისაგან შესდგებოდა. მათი, განსაკუთრებით კი თურქი-
მუსლიმანური ხალხების პოლიტ-ეკონომიკური და კულტურული უფლებები შეზღუდული იყო. 
ეს პოლიტიკა ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის გამძაფრების მიზეზი გახდა. ქვეყნის 
საშინაო და საგარეო მდგომარეობა გაუარესდა. 1904-1905 წლის ომში რუსეთის იაპონიის წინაშე მარცხმა 
საერთაშორისო საზოგადოებაზე უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა, ამასთან კიდევ უფრო გაუარესდა 
საშინაო მდგომარეობაც. გაღრმავებული 
იქნა არსებული სოციალურ-ეკონომიკური 
კრიზისი, რომელმაც ბიძგი მისცა რუსეთში 
პირველი რევოლუციის დაწყებას.

1905-1907 wlebis revolucia. 1905 
წლის იანვარში პეტერბურგში დემონს-
ტრანტების დახვრეტით დაწყებული რე-
ვოლუცია  მთლიან  ქვეყანას  მოედო.

მოსახლეობის ყველა ფენა რეფორმების 
გატარებას მოითხოვდა. ამის შემდეგ, კო- 
ლონიური ხალხების ეროვნულ განმათა-
ვისუფლებელმა მოძრაობამაც ფართო ხა-
სიათი მიიღო. მეფის წარმომადგენლები 
პროცესის წინაღობის მიზნით გზას უხსნიდ- 
ნენ ეროვნულ და რელიგიურ წინააღ-
მდეგობებს. ქვეყნის მომცველმა გაფიც- 
ვებმა მთავრობა აიძულა დათმობებზე წასულიყო. 1905 wlis ოქტომბერში, მეფემ მიიღო დეკ-
ლარაცია სიტყვის, პრესის, ორგანიზაციის ჩამოყალიბების, კრების თავისუფლებისა და შეზღუ- 
დული საკანონმდებლო უფლებით სახელმწიფო დუმის მოწვევის შესახებ. 1907 წელს რევოლუცია 
მარცხით დასრულდა, თუმცა ამან ზემოქმედება მოახდინა მეზობელ ქვეყნებზეც. ოსმალეთისა 
და ყაჯართა სახელმწიფოებში, ასევე ჩინეთში ერთმანეთის მოყოლებით რევოლუციებს ჰქონდა  
ადგილი.

stolipinis reformebi. 1906 წელს, დუმის დაშლის შესახებ ბრძანების გამცემ მეფეს, pet-
re stolipini  პრემიერ-მინისტრად ჰყავდა დანიშნული. მან უკმაყოფილების აღსაკვეთად პო-
ლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები გაატარა. სახელმწიფო დუმის არჩევნებში შეტანილი  
იქნა ცვლილებები, რომელიც ეროვნული უმცირესობების უფლებების შეზღუდვას ითვალისწი-
ნებდა. სტოლიპინის მნიშვნელოვან ღონისძიებას მიეკუთვნებოდა მიწის რეფორმის გატარება. 
ეს რეფორმა თემის მიწების გლეხთა შორის განაწილებას მოიცავდა. უმიწო გლეხები ციმბირში, 
კავკასიაში, ცენტრალურ აზიასა და შორეულ აღმოსავლეთში იქნენ გადასახლებულნი. რევოლუ-
ციის დამთავრების შემდეგ, რუსეთში საგარეო კაპიტალის დაბანდება კვლავ გაიზარდა. 1909 წლი-
დან რუსეთის ეკონომიკაში მომხდარი გამოცოცხლების პოლიტიკა მდგომარეობის ნორმალი- 
ზაციის  მიზეზი  გახდა.

1. ra iyo napoleonis warumateblobis mizezebi ruseTSi laSqrobisas?
2. romeli faqtorebi iwvevda batonymobis gauqmebis aucileblobas XIX-saukunis meore naxe-
varSi?   

3. romeli teritoriebi hqonda dapyrobili ruseTs XIX saukunis meore naxevarSi?
4. romelma faqtorebma  misca biZgi ruseTSi pirveli revoluciis dawyebas?
5. ra Sedegebi mohyva 1905-1907 wlis revolucias?
6. ras iTvaliswinebda stolipinis miwis reforma?
7. gaanalizeT XIX saukunis bolosa da XX saukunis dasawyisSi ruseTis ekonimikaSi arsebuli 
krizisis mizezebi da Sedegebi.

8. ganmarteT ruseTis ekonomikaSi 1909 wlidan momxdari gamococxlebis mizezebi da Sedegebi.

kiTxvebi da davalebebi

momitingeebis daxvreta peterburgSi. 
mxatvari vladimir makovski
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▪ ianiCari 
▪ regulireba  

▪ haTTi Serifi  
▪ "kavSiri da
progresi"“

▪ "axalgazrda

Turqebi" 
▪ adirnas zavi
▪ "axali osmalebi"
▪ midhaT faSa 

sakvanZo sityvebi

sazogadoebrivi da politikuri mdgomareoba. XIX საუკუნის დასაწყისში ცენტრა- 
ლური მართვის სისტემა, რომელიც ოსმალეთის სახელმწიფოს ძირითად სათავეს წარმოადგენდა, 
ქვეყნის ფართო ტერიტორიებს კონტროლს ვერ უწევდა. პროვინციებში ხელისუფლება გამდიდრე- 
ბული ადგილობრივი მოწინავეებისა და ნაცვლების ხელში იყო თავმოყრილი. ეგვიპტეში გაძლიერე-
ბული იყო მამლუქების ხელისუფლება, აფრიკების სხვა ჩრდილოეთ პროვინციებში გაზრდილი იყო 
მიდრეკილება დამოუკიდებლობისაკენ. დიდი საომარი ხარჯები ძირითადი გადასახადის გადამ-
ხდელთა - გლეხთა მხრებზე მძიმე ტვირთს წარმოადგენდა. ეს კი, თავის მხვრივ გლეხებს აკოტ- 
რებდა. გლეხები მეურნეობის აყვავებით არც თუ ისე დაინტერესებულნი იყვნენ. იმიტომ რომ, მიწის 

მფლობელები და მოხელეები მოსავლის ძალიან დიდ 
ნაწილს ითვისებდნენ. Timari da ziameTi, რომელიც 
სამხედრო ლენურ სისტემას წარმოადგენდა, გაკოტრე- 
ბას განიცდიდა. მრავალი თიმარის მესაკუთრე, იმის  

გამო, რომ გაკოტრებული იყო, ნაწილებად ყოფდა თავის მიწებს და ჰყიდდა. ამ გზით ისინი ვერ 
ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობებს და უჭირდათ ჯარში მებრძოლის გაგზავნა. იანიჩარებს, რომ-
ლებიც არმიის დამრტყმელ ძალას წარმოადგენდნენ, ბრძოლის უნარი და წესრიგი დაკარგული ჰქონ-
დათ,  მაგრამ  მიუხედავად  ამისა,  მაინც  ცდილობდნენ  ხელისუფლებაზე  ზემოქმედება  მოეხდინათ. 

იმპერიის ფართო ტერიტორიებზე დამორჩილებულ ხალხთა ბრძოლა დღითი-დღე ძლიერ-
დებოდა. ამ ბრძოლის გაზრდაში არც თუ მცირე იყო იმ დიდი სახელმწიფოების როლი, რომლებიც 
ოსმალეთის სახელმწიფოსაგან წილის მოწყვეტას ცდილობდნენ. რუსეთის მიერ სლავური ხალხე- 
ბის მხარდაჭერის პირობებში, ინგლისელები ეგვიპტეში, ხოლო ფრანგები ალ-ჯაზირაში პოზიციებს 
იმტკიცებდნენ. XIX საუკუნის პირველი ათწლეულები ბალკანეთის ხალხთა განმათავისუფლე- 
ბელი ბრძოლის გაძლიერების პერიოდად მოიხსენიება. სერბების აჯანყებამ, ბერძნების მიერ 1821-
1829  წლებში წარმოებულმა დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლამ, ასევე 1828-1829 წლების მომცველ 
რუსულ-თურქულმა ომმა მორიგი დარტყმა მიაყენა ოსმალეთის სახელმწიფოს. ომის შედეგად 
ხელმოწერილი იქნა ადირნას საზავო ხელშეკრულება, რომლითაც საბერძნეთის დამოუკიდებ- 
ლობა, ხოლო  სერბეთის  სამთავროს  ავტონომია  იქნა  აღიარებული.

pirveli praqtikuli reformebi. ყოველივე ეს, ცენტრალურ ხელისუფლებას იმპერიის 
გაძლიერების მიზნით ახალი ნაბიჯების გადადგმისკენ უბიძგებდა. ამ მიმართულებით ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯები სულთან მაჰმუდ II-ის პერიოდში (1808-1839) იქნა გადადგმული. 1826  
წელს ახალი ქვეითი კორპუსის შექმნის შესახებ ბრძანების გაცემის შემდეგ, იანიჩარების აჯანყება 

rogori zegavlena SeiZleboda moexdina qveynis socialur - sazogadoebriv cxovrebas 
mis politikur mdgomareobaze? 

?

SeafaseT Timaris mflobeloba drois mixedviT.!

rogor SeiZleba Sefasdes XIX saukunis pirvel naxevarSi osmaleTis saxelmwifos 
pozicia saerTaSoriso urTierTobebis sistemaSi?

?

erT dros Tavisi didebulebiT gamorCeuli osmaleTis imperia, 
romelic evropas SiSis zars scemda, XIX saukunis dasasrulsa 
da XX saukunis dasawyisSi erTgvarad Sesustda da evropul 
saxelmwifoebze naxevrad damokidebul mdgomareobaSi Cavarda. 
qveyanaSi momxdari yvela uTanxmoebis mizezis sulTnis xelisuf-
lebaSi mxilvelma axalgazrda Turqebma, Tumca xelisufleba 
xelT igdes, magram maT mier gatarebuli politika imperiis 
mTliani ganadgurebis mizezi gaxda.

osmaleTis imperia4

samxedro lenuri sistema-samxedro 
samsaxuris sanacvlod gadacemul miwebs 
ewodeboda.
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მოხდა. ამ აჯანყების ჩამხშობმა სახელმწიფომ, მალე 
იანიჩარების დაჯგუფებები, ასევე მათთან დაკავ-
შირებული beqTaSis ordeni გააუქმა. 1830-იანი 
წლების პირველ ნახევარში, საერთო ჯარების შეკ-
რების წესით დაიწყო ახალი არმიის ჩამოყალიბება. 
გაიცა ბრძანება სამხედრო ლენური სისტემის გაუქ-
მების შესახებ. თიმარის მიწები სახელმწიფო საკ-
უთრებაში გადავიდა. მათ მფლობელებმა პენსიის სახით კომპენსაცია მიიღეს. ცენტრალურ 
მმართველობის ორგანოებში ევროპული ფორმის სამინისტროები ჩამოყალიბდა. თურქულ და 
ფრანგულ  ენებზე  პირველი  სამთავრობო  გაზეთების  ბეჭდვა  დაიწყო.

regulireba. 1839 წელს “gulhane haTTi Serifi” გაიცა. 
ეს ჰათთი-შერიფი მომავალ ცვლილებებს ითვალისწინებდა. მაჰ-
მუდ II-ის დავალებით, რეფორმის მომხრე მუსტაფა რაშიდ ფაშას 
მეთაურობით დამზადებული საბუთი სულთან აბდულ მაჯიდის 
პერიოდში იქნა მიღებული. საბუთი ეხება დაქვემდებარებულთა 
სიცოცხლის, ღირსებისა და საკუთრების დაცვას, გადასახადების 
სამართლიან მოკრებას, წესებს, ჯარის შეკრებას და ა.შ. გარდა ამისა 
გაკეთდა განცხადება, რელიგიური კუთვნილების მიუხედავად, 
მთლიან დაქვემდებარებულთა კანონის წინაშე თანასწორობის შე- 
სახებ. გათვალისწინებულმა ცვლილებებმა რეგულირების (რეფორ-
მის) სახელი მიიღო. სინამდვილეში, ეს სიახლეები შემდგომ 
ათწლეულებში თანდათანობით და ნაწილობრივ განხორციელდა. 
ამ წესებმა რელიგიური მსახურთა, პროვინციების მმართველთა და 
მოხელეთა წინააღმდეგობა გამოიწვია. ამ დროიდან გაუქმებული  
იქნა გადასახადების აკრეფაში არსებული დისციპლინარული სის- 
ტემა, დარეგულირებული იქნა სასამართლო მოღვაწეობა. მნიშ-
ვნელოვანი ცვლილებები იქნა შეტანილი განათლების სფეროში, დაწყებითი სკოლები საერო 
ხელისუფლებას დაექვემდებარა, დაარსდა საშუალო სკოლები და სპეციალური სამხედრო-სას- 
წავლო  კერები,  გაიხსნა  პირველი  უნივერსიტეტები.

ყირიმის ომის შემდეგ, 1856 წელს გაცემული „ჰათთი-ჰიუმაიუნის“ საფუძველზე მორიგი სერი-
ული რეფორმები დაიწყო. ისინი ძირითადად ეკონომიკურ ურთიერთობებსა და სასამართლო სის-
ტემას ეხებოდა. ამის პარალელურად, გატარებული იქნა ღონისძიებები ცენტრალური ხელისუფ-
ლების  გაძლიერების  მიზნით. 

XIX საუკუნის 60-70-იან წლებში ქვეყანაში გააქტიურდა ინგლისური და ფრანგული ფინანსუ- 
რი და სამრეწველო ორგანიზაციების მოღვაწეობა. მათ ვაჭრობაში შეღავათიანი პირობების პარა-
ლელურად მოიპოვეს პრიორიტეტი სასარგებლო გათხრების, რკინიგზებისა და ფაბრიკების 
მშენებლობის, ასევე სოფლის მეურნეობის საქონლის გადამუშავების სფეროში. XIX საუკუნის  
70-იან  წლებში  ქვეყნის  ცენტრალურ  პროვინციებში  უკვე  დაიწყო  რკინიგზის  მოქმედება.

ამ პერიოდში კონსტიტუციის მიღებისა და არჩევითი ორგანოების შექმნისაკენ მიმართული 
მოძრაობა დაიწყო. 1865 wels ფარულად ფორმირებულ საზოგადოება „axali osmalebis“ მი- 
ზანი კონსტიტუციის მიღება და პარლამენტის ჩამოყალიბება იყო. ამ საზოგადოების წევრთა 
შორის ძირითადად უმაღლესი თანამდებობის პირთა შვილები, აგრეთვე ევროპული განათლების 
მქონე პირები უმრავლესობას შეადგენდნენ. მაგრამ მალე ისინი იძულებულნი გახდნენ ქვეყანა 
დაეტოვებინათ. თავიანთი იდეების გავრცელების მიზნით იმიგრაციაში თურქულ ენაზე გაზეთის 
გამოქვეყნება დაიწყეს. ამ გაზეთებს შორის გაზეთმა „hurrieTma“ დიდი პატივი მოიპოვა. სულთნის 
ხელისუფლებისა და იმპერიის დაცვა-შენარჩუნებისადმი ლოიალური დამოკიდებულების მქონე 
საზოგადოება „axali osmalebSi“ ცვლილებებისა და სამართლიანი მართვის მომხრეები იყვ- 
ნენ. ისინი, ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის წინააღმდეგ მთლიანი იმპერიის დაქვემ-
დებარებულთა ერთობის იდეას - ოსმალობას აყენებდნენ. 

1. Tqveni azriT, ratom iyo ase aucilebeli ianiCarTa dajgufebebis gauqmeba?
2. rogor SeiZleba Sefasdes drois mixedviT mahmud II-is moRvaweoba?

?

1. osmaleTis saxelmwifos SemadgenlobaSi mcxovreb xalxTagan, romeli ara muslima-
nuri xalxebi SegiZliaT CamoTvaloT?
2. Tqveni azriT, ra zemoqmedeba SeiZleboda moexdina, ucxoelebis mier osmaleTis 
saxelmwifosagan prioritetis miRebas? daasabuTeT Tqveni azri.

?

sulTan mahmud II

beqTaSis ordeni – azerbaijansa da ana-
doluSi gavrcelebuli hurufi mimdinare-
obis gavleniT Camoyalibebuli, 12 imamis 
safuZvlisaken mimarTuli sufis mimdina-
reobaa. XIII saukuneSi xorasanidan heidar 
Seixi haji beqTaSis mier anadoluSi iyo 
Camotanili.
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1876 წელს კონსტიტუციის მომხრეები გააქტიურდნენ. რთულ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ 
პირობებში, მედრესას მოსწავლეებმა სტამბოლში მთავარი ვეზირისა და შეიხულისლამის გადაყე-
ნების მოთხოვნით ფართომასშტაბიანი მიტინგები მოაწყვეს. „ახალი ოსმალების“ მომხრეებმა 
სულთანი ჩამოაგდეს. ცნობილი საჯარო მოღვაწე აჰმად მიდჰათ ფაშას ხელმძღვანელობით სახ-
ელმწიფო საბჭომ კონსტიტუცია მოამზადა, რომელიც 1876 wels სულთან აბდულჰამიდ II-ის  
მიერ იქნა მიღებული. მაგრამ ძირითადი კონსტიტუციური ცვლილებების განხორციელების არა 
მსურველმა სულთანმა მალე მიდჰათ ფაშა მთავარი ვეზირის თანამდებობიდან გაანთავისუფლა  
და ქვეყნიდან გააძევა იგი. 1877-1878 წლებში დეპუტატების მიერ თავიანთ ყრილობებზე მთავ- 
რობის გაკრიტიკებამ და რუსულ-თურქულ ომში მარცხის მიზეზების შესახებ მისგან ანგარიშების 
მოთხოვნამ, სულთნის მიერ პარლამენტის განუსაზღვრული დროით დათხოვნა გამოიწვია. ამის 
მოყოლებით ქვეყანაში მკაცრი რეპრესიული რეჟიმი ჩამოყალიბდა.

axalgazrda Turqebi. ასეთ პერიოდში ოსმალეთის იმპე-
რიის ეკონომიკური მდგომარეობა უფრო გაუარესებული, ხაზინა 
დაცარიალებული, ხოლო ეკონომიკა ძირგამოთხრილი იყო. ევრო- 
პული ქვეყნებისაგან მიღებულ მაღალპროცენტიან ვალებს ქვეყა-
ნა კატასტროფისაკენ მიჰყავდა. სულთნის აბსოლუტურობის წი-
ნააღმდეგ ბრძოლის მიზნით 1889 წელს სტამბოლში „კავშირი და 
პროგრესი“ სახელწოდების საიდუმლო საზოგადოება ჩამოყალიბდა. 
ამ საზოგადოების წევრები და მისი მომხრეები თავს „ახალგაზრდა 
თურქებს“ უწოდებდნენ. მალე დაწყებული „ახალგაზრდა თურქე-
ბის“ დევნა, მათი უცხოეთში იმიგრაციის მიზეზი გახდა. 

XX  საუკუნის დასაწყისში ქვეყანაში რევოლუციური პირობების 
მომწიფების პერიოდში, „ახალგაზრდა თურქები“ კიდევ უფრო გა-
აქტიურდნენ. 1907 წელს პარტია „კავშირი და პროგრესის“ ხელ-
მძღვანელობით პარიზში მოწვეულ კონფერენციაზე მიღებული  
იქნა გადაწყვეტილება, 1909 wlis აჯანყების დაწყების შესახებ. 
მაგრამ კონფერენციის მონაწილეებმა, იმის გამო, რომ „ახალგაზრდა 
თურქების“ ხელმძღვანელობის გარეშე ქვეყანაში რევოლუციური 
მოძრაობის დაწყებას, მაკედონიისა და სხვა კუთხური მხარეების 
ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობიდან გასვლას უფრთხილ-
დებოდნენ,  აჯანყების  დაჩქარება  გადაწყვიტეს.

ajanyebis dawyeba. შეიარაღებული აჯან- 
ყების დროშა 1908 წელს მაკედონიაში იქნა აღ- 
მართული. მალე მრავალი ბალკანური ქალაქების 
გარნიზონები და ადგილობრივი პარტიზანული 
დაჯგუფებები მათ შეუერთდნენ. ნიაზი და ანვარ 
ბეგების მეთაურობით რევოლუციონერი დაჯგუ-
ფებები სელანიკში მოვიდნენ. „კავშირი და პრო-
გრესის“ პარტიის ადგილობრივმა კომიტეტმა 
სულთნისაგან 1876 wlis კონსტიტუციის კატე- 
გორიულად აღდგენა მოითხოვა. ყველგან აჯანყე- 
ბულთა მხარდაჭერის მხილველმა სულთან აბ- 
დულჰამიდ II-მ, ერთი დღის შემდეგ კონსტი-
ტუციის აღდგენისა და პარლამენტის მოწვევის 
შესახებ თანხმობა განაცხადა. „ახალგაზრდა 
თურქები“, რომლებიც პარლამენტში უმრავლე-
სობას წარმოადგენდნენ, ასევე კონტროლს უწ-
ევდნენ ჯარსა და პარლამენტს. ვარაუდობდნენ, 

Tqveni azriT, ra moxdeboda, rom osmalebis ideis ganxorcieleba SesaZlebeli yofiliyo??
SeafaseT qveyanaSi arsebuli cxovrebiseuli politikuri faqtebis gavlena mis poli-
tikur ganviTarebaze.

!

ratom wuxdnen "axalgazrda Turqebi" imis varaudiT, rom maTi xelmZRvanelobis gareSe 
qveyanaSi revoluciuri moZraoba SeiZleboda dawyebuliyo?

?

sazogadoeba"kavSiri da 
progresis" wevrebi

"axalgazrda Turqebis" ajanyeba LAY
İHƏ



25

რომ უკვე ადგილი ჰქონდა რევოლუციის მიზნების 
განხორციელებას. ანტირევოლუციის მომხრეებმა გადა- 
წყვიტეს ამით ესარგებლათ. 1909 წლის აპრილში 
ანტირევოლუციონერებმა სტამბოლის კორპუსის დახმა-
რებით სულთან აბდულჰამიდ II-ის ხელისუფლება აღა-
დგინეს. ასე რომ, სულთანმა თუმცა მოკლე დროით, მა-
ინც შეძლო პარლამენტის უფლებამოსილების შეზღუდვა 
და ძველი წესების დაბრუნება. მაგრამ თავიანთ ერთ- 
გულ სამხედრო ნაწილებზე დაყრდნობილმა „ახალგაზრ-
და თურქებმა“ აჯანყების ჩახშობა და აბდულ-ჰამიდ II-ის 
ტახტიდან ჩამოგდება შეძლეს. მალე ტახტზე მეჰმეთ რე-
შათ V ავიდა.

„ახალგაზრდა თურქების“ მიერ გატარებულმა საგა- 
რეო პოლიტიკამ იმპერიის დაშლა დააჩქარა. 1911-1912 
wlebis მომცველი იტალია-ოსმალეთის (ტრაბლისი) 
ომის შედეგად სტამბოლმა აფრიკაში მყოფი მისი ბოლო 
სამფლობელოები (ამჟამინდელი ლიბიის ტერიტორია) 
დაკარგა. ბალკანეთის I-მა ომმა (1912-1913) ოსმალეთის 
იმპერიას უფრო დიდი დარტყმა მიაყენა. ამ ომის შედეგად თურქების ევროპაში არსებული 
ტერიტორია ფრაკიას ერთ-ერთი მცირე ნაწილით შემოიფარგლა. ყოველივე ამან ქვეყანაში მათ 
წინააღმდეგ უთანხმოების გაზრდა გამოიწვია. ოპოზიციურმა ხელისუფლებამ „ახალგაზრდა 
თურქები“ რეპრესიების დაწყებისაკენ უბიძგა 1913 წელს ანვარ ბეგის მეთაურობით ოფიცერთა 
ერთი ჯგუფის მიერ განხორციელებული იქნა ხელისუფლების გადატრიალება. ქვეყანაში დიქ-

osmaleTis imperia XIX-XX saukunis dasawyisSi

abdulhamid II
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1. ra moutana „axalgazrda Turqebis“ ajanyebam osmaleTis saxelmwifos?
2. ra gadawyvetilebebs miiRebdiT Tqven, rom „axalgazrda Turqebis“ adgilze yofiliyaviT?
3. raSi SeiZleba gamoixatos, XIX- saukuneSi osmaleTis saxelmwifos dasusteba?
4. osmaleTis saxelmwifoSi gatarebuli reformebis, romel safexurs mianiWebdiT Tqven gansa-

kuTrebul mniSvnelobas? daasabuTeT Tqveni mosazreba.
5. CaatareT gamokvlevebi anvar faSas Sesaxeb da moamzadeT prezentacia.
6. sxvadasxva sqemis formiT warmoadgineT XX saukunis dasawyisSi osmaleTis imperiaSi momxda-

ri geopolitikuri cvlilebebi.

kiTxvebi da davalebebi

ტატორული რეჟიმი დამყარდა. პირველი მსოფლიო 
ომის დროს „ახალგაზრდა თურქებმა”, რომლებიც 
სახელმწიფოს დაშლის თავიდან აცილებასა და 
ევროპულ სახელმწიფოებზე დამოკიდებულებისა-
გან სრულ განთავისუფლებას ცდილობდნენ, მხარი 
გერმანიას დაუჭირეს. ეს კი, ოსმალეთის იმპერიის 
განადგურების მიზეზი გახდა. 

"axalgazrda Turqebis" mier 1913-wlis 

konferenciaze miRebuli programa.
„amonaweri ekonomikuri nawilidan.
muxli 18. soflis meurneobis ganviTarebis 
mizniT, miwis mflobelebze dabal procen-
tiani, grZelvadiani kreditis gacema. ami-
saTvis saWiroa mcdeloba, qveyanaSi gaixsnas 
ipoTekis banki.
muxli 19. arsebuli civilizaciuri moTxo-
vnebis Sesrulebis xelSemSleli, savaWro 
operaciebis Semnelebeli da SemzRudavi 
arsebuli kanonmdeblobis Serbilebis miz-
niT gansazRvruli samuSaoebis Catareba. 
<......>
muxli 22. saamqroTa erTobis damoukide-
bel specialobaTa erTobis saxiT cnoba da 
TavianTi saSinao sakiTxebis gadaWris saqmeSi 
maTTvis sruli uflebamosilebis miniWebis 
mcdeloba.
muxli 23. rogorc ki, saxelmwifos ekono-
mikuri mdgomareoba gasaqans miscems, aRma-
tebulis 10%  Semcirebis mcdeloba <......>
muxli 25. amJamindeli Zalian usamarTlo 
da araproporciuli saSemosavlo gada-
saxadis, ris fasadac rom iyos, am kanonis 
ucxoelebisaTvis SexebiT samarTliani da 
proporciuli yofisaken mimarTuli mcde-
lobisaTvis specialuri kanonis damzadeba. 
<....> 
muxli 28. miwis mesakuTreebs, meijareebs, se-
zonur muSakebsa da moijareebs Soris ur-
TierTobis damaregulirebeli kanonis miRe-
bis mcdeloba <......> 
muxli 30. mrewvelobis gafarToebis Sesaxeb 
kanonis miRebisa da misi ZalaSi Sesvlis 
daCqareba. <.....>“

Tunaia T.z.   politikuri partiebi 
TurqeTSi.

1859-1952.  stamboli. 1952. g. 216-217.

am muxlebis safuZvelze moamzadeT 
Tezisebi, romelSic aRwerili iqneba 
osmaleTis saxelmwifos imdroinde-
li ekonomikuri mdgomareoba.

!„axalgazrda Turqebi“ sulTan 
abdulhamid II-is winaaRmdeg 
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irani. XIX საუკუნის დასაწყისში ირანი ფეოდალური ურთიერთობების ბატონობის აგრარუ- 
ლი ქვეყანა იყო. ქვეყანას შეუზღუდავი ხელისუფლების მქონე შაჰი მართავდა. ხელისუფლებაში 
მყოფი  დინასტია  თურქული  მოდგმის  ყაჯართა  გვარი  იყო. 

politikuri mdgomareoba:ქვეყანა XIX საუკუნის პირველივე წლებიდან ინგლისისა და 
საფრანგეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესის ობიექტად გადაიქცა. რუსეთის სამხრეთ 
კავკასიაში განმტკიცების სურვილმა ირანის ხან ინგლისისაკენ, ხან კიდევ საფრანგეთისაკენ გად-
ახრა განაპირობა. იმიტომ რომ,  ნაპოლეონ I-ის მიერ ევროპაში წარმოებულ ომს რუსეთი ინგლის- 
თან დაეახლოვებინა, ხოლო ნაპოლეონი ინგლის-ინდოეთის ხელში ჩაგდების ხალისში ჩაეგდო. 
საბოლოო ჯამში ყაჯარებმა (ირანი), რომლებმაც 
ვერც ინგლისისაგან და ვერც საფრანგეთისაგან რაიმე 
სერიოზული დახმარება ვერ მიიღეს, რუსეთს, რომე-
ლიც სამხრეთ კავკასიისათვის ბრძოლას  შეუდგა, ომი  
გამოუცხადეს.

1804-1813 წლებისა და 1826-1828 წლების მომცვე- 
ლი I და II რუსეთ-ყაჯართა ომებში ყაჯარები დამარ-
ცხდნენ. საქართველო და არაზიდან ჩრდილოეთით არ-
სებული აზერბაიჯანული მიწები რუსეთს შეუერთდა. 
ყაჯარები ვალდებულნი გახდნენ რუსეთისათვის დი- 
დი ოდენობის კომპენსაცია გადაეხადთ. 1828 წლის 
თებერვალში თურქმენჩაის ხელშეკრულების გარდა, 
რუსეთსა და ყაჯრებს შორის specialuri savaWro  
traqtatic იქნა ხელმოწერილი. ტრაქტატის მიხ-
ედვით, რუსეთის დაქვემდებარებაში მყოფებმა ირ-
ანში eqsteritorialuroba და სხვა პოლიტ-
ეკონომი-კური  შეღავათები  მოიპოვეს.

რუსეთ-ყაჯართა ომის პერიოდში ჰერათისაგან 
დახმარების მიმღები ხორასანის ხანები ხშირი აჯ-
ანყებების მოხდენით ცენტრალურ ხელისუფლებაზე დაქვემდებარებისაგან თავის დაღწევას 
ცდილობ-დნენ. ხორასანის ხანების თვითნებობის, აგრეთვე ავღანების სისტანთან დაკავშირე- 
ბული პრეტენზიის აღსაკვეთად, შაჰ მაჰამმადი (1834-1848) 1837 wels ავღანეთში შევიდა და  
ჰერათს შეუტია. ინგლისის უწყვეტი მუქარისა და ზეწოლის შედეგად შაჰ მაჰამმადი იძულებული  
გახდა  ავღანეთიდან  ჯარი  გაეყვანა.

ekonomikuri mdgomareoba. მალე ინგლისსა და ყაჯრებს შორის დაიდო ხელშეკრულება 
ინგლისის დაქვემდებარებაში მყოფთა ექსტერიტორიალურობის შესახებ. XIX საუკუნის 60-იან 

rogor SeiZleba Sefasdes istoriuli drois mixedviT ruseT-yajarTa omebis Sedegebi 
azerbaijanTan dakavSirebiT?

?

gadaxedeT ruseTis, inglisisa da safrangeTis XIX saukunis dasawyisis istorias da 
gaanalizeT am qveynebis iranSi Sejaxebuli interesebi.

!

XIX saukuneSi, aRmosavluri qveynebi dasavlur qveynebs 
ganviTarebis TvalsazrisiT ukan CamorCebodnen. es ki, da-
savleTis saxelmwifoebs koloniuri politikis gagrZelebis 
gasaqans aZlevda. magram zogjer uZvelesi saxelmwifoeb-
rivi adaT-wesebis mqone saxelmwifoebis sruli daqvemdeba-
rebis SeuZleblobis gamo, „dasavlelebi“ ekonomikuri eqs-
pansiis, samxedro zewolis da SeRavaTiani xelSekrulebebis 
gziT am qveynebs naxevarkoloniebad aqcevdnen.

 irani, indoeTi, CineTi da iaponia

▪ yajarebi  
▪ babielebi  
▪ sifahiebis revolucia
▪ indoeTis erovnuli
kongresi 

▪ opiumis omi 

▪ sioguni
▪ mucuhito
▪ samurai
▪ taipinebis moZraoba
▪ sun iatseni

 sakvanZo sityvebi 

5

TurqmenCais xelSekrulebis xel-
moweris ceremonia 

mxatvari vladimir moSkovi

eqsteritorialurobis ufleba-xelSe- 
uxeblobis ufleba. romelime saxelmwifos 
teritoriaze mcxovrebi ucxoelebis saqme-
ebi ar SeeZloT ganexilaT am saxelmwifos 
sasamarTloebs.
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წლების შუა ხანებში საფრანგეთის სათავეში ყოფნით, გარკვეულმა ევროპულმა ქვეყნებმა, მათ  
შორის აშშ-მ ყაჯართა სახელმწიფოსთან არათანასწორუფლებიანი ხელშეკრულებები დადეს. 

უცხო ქვეყნებმა (განსაკუთრებით კი ინგლისი და რუსეთი), რომლებიც ყაჯართა სახელმწიფოს 
ტერიტორიას ნედლეულის წყაროსა და გაყიდვის ბაზრად მიიჩნევდნენ, მოპოვებული შეღავათე-
ბის საფუძველზე, როგორც შიგა, ასევე საგარეო ბაზრებზე შეავიწროეს იგი. ფაბრიკულმა საქონ-
ელმა, რომელიც უფრო იაფად გამოდიოდა დარტყმა მიაყენა ადგილობრივ ხელოსნობასა და საში- 
ნაო მრეწველობას. სასაქონლო - ფულადი ურთიერთობების დაჩქარებამ ფეოდალურ ლენური 
სისტემის გაკოტრების გაძლიერება და ინდივიდუალური საკუთრების მიწის ფონდის გაზრდა 
გამოიწვია. მიწის გარეშე დარჩენილი გლეხები ქალაქისაკენ მიეშურებოდნენ, რითაც უმუშევართა 
არმიას ზრდიდნენ. გლეხების, ვაჭრებისა და ხელოსნების გარდა, სასულიერო პირებიც ქვეყნის 
საჯარო-პოლიტიკური მდგომარეობით უკმაყოფილო იყვნენ. 1840-იანი წლების ბოლოს ქვეყანაში 
ბაბის სექტის ხელმძღვანელობით სახალხო მოძრაობას ჰქონდა ადგილი. მაგრამ აჯანყებას სას- 
ტიკად  გაუსწორდნენ.

yajarTa saxelmwifo XIX saukunis meore naxevarsa da XX saukunis dasawyisSi. 
XIX საუკუნის მეორე ნახევარში ყაჯართა სახელმწიფოზე უცხო ესპანსია კიდევ უფრო გაიზარდა. 

შაჰის მთავრობისაგან სხვადასხვა შეღავათების მო-
მპოვებელი ინგლისელები ქვეყნის სამხრეთში, ხო-
ლო რუსები თეჰრანსა და ჩრდილოეთ პროვინცი-ებში 

ბატონობდნენ. საქმე იქამდე იყო მისული, რომ სახელმწიფო მნიშვნელობის თანამდებობებზე 
უცხოელები ინიშნებოდნენ. 1879 wels რუსი ოფიცრების ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებული 
კაზაკთა რაზმები შემდგომში ყაჯართა არმიაში სამხედრო უნარიანობის მქონე ერთადერთ ნაწი- 
ლად  გადაიქცა.  ამან  კი,  შაჰის  რეჟიმის  რუსეთზე  დამოკიდებულება  გააძლიერა.

XX საუკუნის დასაწყისში ყაჯართა სახელმწიფოს დამოკიდებულ მდგომარეობაში ჩავარდნა, 
აგრეთვე უცხო კაპიტალის ქვეყანაში გაძლიერება, ფართო სახალხო მასების მდგომარეობის 
გაუარესების მიზეზი გახდა. ძალიან გაჭირვებული მოსახლეობა, როგორც იქნა შაჰის რეჟიმის წი-
ნააღმდეგ აღდგა. 1905 წლის დასასრულს თეირანსა და სხვა ქალაქებში არსებულმა გამოსვლებმა 
სათავე დაუდო რევოლუციის დაწყებას. დემონსტრანტების ძირითადი მოთხოვნა კონსტიტუციის 
მიღება, შაჰის ხელისუფლებისა და უცხოელების პრიორიტეტების შეზღუდვა, ასევე რეფორმების 
გატარება იყო. 1905-1911 wlebis მომცველი ამ რევოლუციის ძირითადი შედეგი კონსტიტუციის 
მიღება  გახდა.

indoeTi. ინგლისი, რომელიც XVIII საუკუნეში ინდოეთის დაპყრობას შეუდგა, XX საუკუნეშიც 
განაგრძო ეს პოლიტიკა. XIX საუკუნის I ნახევარში დაპყრობილი იქნა მარატხის კონფედერაციის  
და სიკჰების სახელმწიფოები. 1856 wels ინგლისელებმა დამოუკიდებელი სახელმწიფო audis  
samTavro დაიქვემდებარეს. ასე, რომ ქვეყანა დამპყრობთა მიერ გაერთიანებული აღმოჩნდა.

mmarTveloba. უმაღლესი ხელისუფლებისა და გადასახადების აკრეფის ხელში ჩამგდები 
ინგლისელები ინდოეთში ზოგიერთ ადათ-წესებს არ შეეხნენ. ყოფილმა მმართველებმა პენსიის  
სახით  სამუდამო  შემოსავალის  აღება  დაიწყეს.

ოსტ-ინდოეთის კომპანიის მიერ ახალი სამფლობელოების ხელში ჩაგდება, ინგლისის მთავრო- 
ბას ამ კომპანიის მიმართ ინტერესს ჰმატებდა. კომპანიას 1813-1833 წლებში მიღებული ახალი 
ქარტიების მიხედვით ჩინეთსა და ინდოეთში ვაჭრობის მონოპოლიური უფლებები უკვე აღარ 
გააჩნდა. ყველა ინგლისელ მეწარმეს ინდოეთისაკენ გზა ხსნილი ჰქონდა.

sipaebis ajanyeba. 1857 wlis გაზაფხულზე ინდოეთში ინგლისის კოლონიური პოლიტი- 
კის წინააღმდეგ სიპაების აჯანყება დაიწყო. რიგითი ჯარისკაცების მიერ ახალი ტყვიებით სარ-
გებლობაზე უარის თქმამ აჯანყების საფუძველი განამტკიცა. იმიტომ რომ, ბრძოლის დროს ჯარის-
კაცებს ძროხისა და ღორის ქონით დაქონილი შეკვრა კბილებით უნდა გაეჭრათ. რადგან ეს ისლა- 
მისა და ინდუიზმის წესებს ეწინააღმდეგებოდა, ჯარისკაცები აჯანყდნენ და მონღოლთა უკანას-
კნელი წარმომადგენელი შაჰ ბაჰადური თავიანთ ხელმძღვანელად აირჩიეს. 

ra saxis kavSirs aqvs adgili konstituciis miRebasa da Sahis xelisuflebis SezRudvas 
Soris?

?

eqspansia-saxelmwifos an organizaciis pir- 
Ta wris nebismieri gziT gafarToeba.
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მოკლე დროის განმავლობაში აჯან-
ყების ტალღა განგის ხეობის რამოდენიმე 
პროვინციას მოედო. ეს ბრძოლა, რომელიც 
დიდი სირთულით გრძელდებოდა, 1859 
wels შეწყდა. ერთიანი ხელმძღვანელო-
ბისა და მეთაურობის არ ყოფნა, აგრეთვე 
აჯანყებულთა ინტერესების სხვადასხვაობა 
და არარეგულარულობა აჯანყების მარცხის 
მიზეზი გახდა.

vice-mefoba indoeTSi. სიპაების აჯანყე- 
ბამ სტიმული მისცა მეტროპოლიური სახელ-
მწიფოს საკმაო ნაბიჯები გადაედგა. მდგომარე- 
ობის მოწესრიგების მიზნით მალე მიღებული იქ- 
ნა აქტი ინდოეთის მმართველობის გაუმჯობე-
სების შესახებ. ამ აქტის მიხედვით, მმართველობა 
ინგლისის ტახტს მიეკუთვნა. ოსტ-ინდოეთის კომ-
პანია გაუქმდა. ქვეყანაში ინდოეთის საკითხებთან 
დაკავშირებით მინისტრის თანამდებობა დაწესდა. 
ინდოეთში უმაღლეს ხელისუფლებად არსებული 
გენერალ გუბერნატორი ვიცე-მეფემ ჩაანაცვლა. 
1876 wels დედოფალმა ვიქტორიამ ინდოეთის 
იმპერატორის  ტიტულიც  მიიღო.

XIX საუკუნის II ნახევარში ინდოეთში კაპი-
ტალისტური ურთიერთობების ჩამოყალიბება და-
იწყო. ინგლისელი მეწარმეები კაპიტალს ძირი-
თადად რკინიგზის მშენებლობაზე, აგრეთვე მორ- 
წყვის სისტემისა და პლანტაციის მეურნეობის 
ჩამოყალიბებაზე აბანდებდნენ. სოფლის მეურნე-
ობაში ექსპორტის მიზნით ბამბა, ხორბალი, ჩაი,  
ყავა და კაუჩუკი მოჰყავდათ. მრეწველობაში პირ-
ველ ყოვლისა ქსოვისა და გადამამუშავებელი 
დაწესებულებები ყალიბდებოდა. ამის პარალე-
ლურად, ქვეყანაში პირველად ამუშავებული იქნა 
მეტალურგიული ქარხანა. იმავდროულად მრეწ-
ველობაში ეროვნული კაპიტალდაბანდებაც თავს 
იჩენდა. 1884 wels ბომბეიში ეროვნულ კაპიტალს 
კუთვნილი პირველი ქსოვის ფაბრიკა ამოქმედდა. 
მეტროპოლიისაგან განსხვავებით, ინდოეთში მუ-
შათა მდგომარეობა ძალიან მძიმე იყო. XIX საუკ-
უნის ბოლოს მუშათა სამუშაო საათი 16 საათს 
აღწევდა. მხოლოდ 1890-იან წლებში ბავშვთა და 
არასრულწლოვანთა შრომით სარგებლობის შემ-
ზღუდავი  პირველი  კანონები  იქნა  მიღებული. 

ra saxis Seusabamoba axlda axali 
tyviebiT sargeblobas, islamisa 
da induizmis wesebTan?

?

rogor SeiZleba Sefasdes, sipaebis ajanyebis Semdeg inglisis mTavrobis mier indoeTSi 
ganxorcielebuli cvlilebebi?

?

SeadareT erTmaneTs indoeli muSebis mdgomareoba inglisSi arsebuli muSebis md-
gomareobasTan. SeadareT erTmaneTs, am periodSi CrdiloeT azerbaijanSi arsebuli 
mdgomareoba indoeTSi arsebul mdgomareobasTan.

!

sipaebis ajanyeba

ajanyebulebis mier 1857 wlis seqtem-
berSi delis dacva/

“„sipaebi sxvadasxva razmebad iyofodnen 
da yoveli maTgani TavianT teritoriaze 
ibrZoda, riTac yovel saxlsa da quCas 
TavgamodebiT icavdnen. britanelebi yo-
velTvis erTmaneTTan kavSiris damyarebiT 
kolonebad winsvlas axorcielebdnen ...

ajanyebulebs oficruli marTvis mec-
niereba ingliseli meTaurebisagan hqondaT 
naswavli. isini brZolis dros mterTan 
cxenosani da qveiTi saxiT dapirispirebisas 
ufro kargad ibrZodnen. magram britanele-
bis erTiani SeteviTi gegmis xvedrad erTi-
ani winaaRmdegobrivi gegmis SemuSaveba ver 
SeZles. delis gmiri damcvelebi, romleb-
sac ar SeeZloT sxvadasxva nawilebs Soris 
kavSiris damyareba da arc erTiani xelmZR-
vaneloba gaaCndaT, qalaqis sxvadasxva mxa-
reebze ibrZodnen da mkacri winaaRmdegobis 
gaweviT TandaTan aRmosavleT ubnebisaken 

iwevdnen”.

ema vigodskaia "risxvis brwyinvaleba" 
saxelwodebis istoriuli narkvevidan

gansazRvreT ajanyebulTa susti 

mxareebi.
!

metropolia-Tavisi koloniebis, ekonomikuri 
TvalsazrisT masze damokidebuli terito-
riebis eqspluatatori saxelmwifo.

LAY
İHƏ



30

XIX საუკუნის დასასრულს საზოგადოებრივმა ცხოვრებამ აქტიური სახე მიიღო. ამაში დიდი 
როლი მიუძღოდა ევროპული განათლების მქონე, ასევე ეროვნულ ფასეულობებისა და ადათ-წე- 
სების მიმართ დიდი პატივისცემით გამორჩეულ ინტელიგენტებს. 1885 wels მათ ინგლისის 
მთავრობის თანხმობით indoeTis erovnuli kongresis (iek) სახელწოდების ახალი საჯარო 
საზოგადოება დაარსეს. კონგრესის წარმომადგენლები ინდოელი ხალხის უფლებების გაფართო- 
ებასა და ინტერესების ინგლისის პარლამენტში წარმოდგენას ცდილობდნენ. XX საუკუნის 
პირველ წლებში ექსტრემისტების მასობრივი მოძრაობის წინააღმდეგ მკაცრი დასჯითი ზომები 
იქნა გამოყენებული. კოლონიური ჩაგვრის თანდათანობითი ზრდა და ინგლისელი მოხელეების 
თვითნებობა, საერთო სახალხო უთანხმოების მიზეზი ხდებოდა. კოლონიზატორების თვით-
ნებობის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად ინგლისური საქონლის ბოიკოტი დაიწყეს. პასიურობის 
მიუხედავად, ბოიკოტი ყველაზე მასობრივი ბრძოლის ფორმა იყო. ეს, ინდოეთის ისტორიაში 
პირველ  საერთო  სახალხო  მოძრაობად  შეიძლება  ჩაითვალოს.

CineTi. XVII საუკუნიდან მოყოლებული ჩინეთის იმპერატორების მიერ, ქვეყნის გარშემო 
სამყაროსაგან იზოლაციის პოლიტიკა ექსპონსიონისტური პოლიტიკის გამტარებელი ევროპის 

სავაჭრო კომპანიების გეგმებს ეწინააღმდეგებოდა. ინგლისელებმა, 
რომლებიც მდგომარეობის შეცვლას ცდილობდნენ, ინდოეთის 
პროვინციებში მათ მიერ მოყვანილი ოპიუმის ჩინეთში ექსპორტი 
გაზარდეს. ამით მათ დიდი შემოსავლის ხელში ჩაგდების პარა-
ლელურად, ჩინეთის ბაზარზე სავაჭრო ურთიერთობების დამ-
ყარების შესაძლებლობაც მოიპოვეს. 1800 წელს ოპიუმით ვაჭრო- 
ბის აკრძალვის გამო, კონტრაბანდული გზის გამოყენება დაიწყო. ამ 
მდგომარეობას არ შეეძლო კონფლიქტი არ გამოეწვია. სამხრეთ 
პროვინციების მმართველის მიერ ამ მიმართულებით გადად- 
გმული მრავალი ნაბიჯი (ინგლისის ფაქტორიებში კონტრაბან-
დული საქონლის კონფისკაცია), 1839 წელს ინგლისელებთან და-
პირის-პირების მიზეზი გახდა. საბოლოო შედეგად, ინგლისის 
სამხედრო ესკადრას ჩინეთის სანაპიროებზე მიახლოებით 1840- 
-1842 წლების მომცველი, ისტორიაში pirveli "opiumis"-ის 
სახელწოდებით ცნობილი ბრძოლა დაიწყო. ჩინეთის მარცხით 
დამთავრებული ბრძოლა nankinis xelSekrulebiT დასრულ- 

და. ხელშეკრულების მიხედვით, ჩინეთმა ინგლისს დიდი ოდენობით კონფისკაცია გადაუხადა, 
ვაჭრობისათვის 5 პორტი გაიხსნა, ინგლისელებს სავაჭრო შეღავათები, მათ შორის ფაქტორიებში 
საგარეო მისიისათვის ექსტერიტორიალობის უფლება მიანიჭა. სიანგანი (ჰონკონგი) ინგლისის 
საკუთრებაში გადავიდა. 1844 wels აშშ-მ და საფრანგეთმაც ცინის მთავრობა აიძულა არა-
თანასწორუფლებიანი  ხელშეკრულება  გაეფორმებინა.ə

damokidebulebis gazrda. მომდევნო ათი წლის განმავლობაში საგარეო პოლიტიკური 
პრობლემები საშინაო პრობლემებთან შერწყმული აღმოჩნდა. 1850 წელს ქვეყნის სამხრეთ-
აღმოსავლეთ პროვინციებში ტაიპინების აჯანყება დაიწყო. მალე, აჯანყებულებმა ნანკინი შეიპყრეს 
და თავიანთი სახელმწიფო ჩამოაყალიბეს.

 ყირიმის ომის დამთავრების შემდეგ ინგლისელებმა და ფრანგებმა ჩინეთში თავიანთი 
მოქმედებები გააქტიურეს. ისინი 1842-1844 წლების ხელშეკრულებების ხელახალ განხილვას,  
ასევე ახალ შეღავათებსა და უფლებებს მოითხოვდნენ. 1856 wels ჩინეთის წინააღმდეგ დიდი 
ბრიტანეთისა და საფრანგეთის meore opiumis ომი (1856-1860) დაიწყო. ომის შედეგად ინგლი- 
სისა და საფრანგეთის დაქვემდებარებაში მყოფებმა იმპერიის ტერიტორიაზე თავისუფალი 
მოძრაობისა და მდინარე იანძის საშუალებით ვაჭრობის უფლება მოიპოვეს. მაგრამ ამ ხელშეკ-
რულებით გათვალისწინებული პირობების განხორციელება სირთულეებს აწყდებოდა. იმიტომ  
რომ, იანძის ერთი ნაწილი ტაიპინების ხელისუფლების დაქვემდებარებაში იყო. ასეთ პირობებში 
დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და აშშ-ს სამხედრო რაზმებმა ხმელეთსა და ზღვაზე ცინის  
ჯართან ერთად ტაიპინების წინააღმდეგ ბრძოლა დაიწყეს. დაძაბული ბრძოლის შედეგად ტაი- 
პინები  დამარცხდნენ. 1864 wels  აჯანყებულთა  დედაქალაქი  დაეცა.

Tqveni azriT, ra donis sargebeli SeiZleboda enaxaT ucxoelebs eqsteritorialobis 
uflebiT? ?

ra SeiZleboda yofiliyo, yirimis omis damTavrebis Semdeg, ingliselebisa da fran-
gebis mier CineTSi TavianTi moqmedebebis gaaqtiurebis mizezi?

?

karikatura opiumis omis 
Sesaxeb
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რუსეთსა და ჩინეთს შორის ხელმოწერილი aigun xelSekrulebis (1858) მიხედვით, ამუ- 
რის მარცხენა სანაპირო, ხოლო pekinis xelSekrulebis (1860) მიხედვით, უსურიისკის პრო- 
ვინცია რუსეთის შემადგენლობაში შევიდა. XIX საუკუნის II ნახევარ-
ში ჩინეთის პოზიცია საგარეო პოლიტიკის სფეროში, საფრანგეთსა  
(1884-1885) და იაპონიასთან (1894-1895) წარმოებული ომების შედეგად 
კიდევ უფრო შესუსტდა. მარცხების შედეგად იმპერიამ ვიეტნამზე, კო-
რეასა  და  ტაივანზე  კონტროლი  დაკარგა. 

სამხედრო მარცხები და იმპერიის შესუსტება მმართველ წრეებს 
მწუხარებას ჰგვრიდა. ისინი გამოსავალის სახით, არმიისა და ფლოტის 
ხელახალი შეიარაღების, ასევე სახელმწიფო მრეწველობის განვითარე- 
ბის აუცილებლობას ხედავდნენ. მალე ქვეყანაში, როგორც ადგილობ- 
რივთა, ასევე უცხოელების კუთვნილი დაწესებულებების ჩამოყალიბება 
დაიწყო. ახალგაზრდებისათვის ჩვეულებრივი განათლების პარალე-
ლურად  ევროპული  პროგრამის  სკოლები  გაიხსნა.

1905 წელს რამდენიმე რევოლუციური ჯგუფის შეერთების შედეგად 
სუნ იატსენის ხელმძღვანელობით ორგანიზაცია „გაერთიანებული კავ-
შირი“ ჩამოყალიბდა. სუნ იატსენს, რომელიც აცხადებდა, რომ ძირი- 
თადი მიზანი ეროვნულობა, დემოკრატია და სახალხო კეთილდღეობა 
იყო, ამ გზაზე ძირითად დაბრკოლებად მანჯურთა დინასტია მიაჩნდა. 1911-1913 წლების მომ- 
ცველი რევოლუციის შედეგად ჩინეთში მიღებული იქნა დროებითი კონსტიტუცია, დაემხო ცინის 
დინასტია და შეიქმნა საპრეზიდენტო მმართველობაზე დაყრდნობილი რესპუბლიკა. 

iaponia. XIX საუკუნის დასაწყისში იაპონიის ხელისუფლება, მი-
უხედავად იმისა, რომ იმპერატორს ეკუთვნოდა, რეალური ხელისუფ-
ლება ტოგუგავას დინასტიის წარმომადგენელი სიოგუნების ხელში 
იყო. სიოგუნების ცენტრალური ხელისუფლების განმტკიცებისაკენ მი- 
მართული დახურული პოლიტიკა ქვეყანას ასუსტებდა. ეკონომიკა ჩა-
მორჩენილი, გლეხებიდან მოყოლებული სამურაი და კნიაზებამდე 
უმეტესი  ფენების  მდგომარეობა  კი  შესუსტებული  იყო.

daxuruli politikis krizisi. სიოგუნების რეჟიმი XIX სა- 
უკუნის დასაწყისში, მძიმე საშინაო მდგომარეობის პარალელურად 
იაპონიის დახურული პოლიტიკის დაშლის მსურველი ევროპული 
ქვეყნების  გავლენას დაუპირისპირდა. აშშ ამ მიმართულებით აქტიურ 
პოლიტიკას ახორციელებდა. 1854 wels აშშ-სა და იაპონიას შორის 
ხელმოწერილი იქნა ხელშეკრულება მშვიდობისა და თანამშრომლობის შესახებ. პირობების მიხ-
ედვით ამერიკულმა გემებმა სიმოდისა და ჰაკოდატეს პორტებში შესვლის უფლება მოიპოვეს. 
სიმოდაში აშშ-ს საკონსულო ჩამოყალიბდა. რამოდენიმე წლის შემდეგ ხელმოწერილი ახალი 
ხელშეკრულების საფუძველზე ამერიკელებს სავაჭრო შეღავათები და ექსტერიტორიალობის უფ-
ლება მიეცათ. მალე, რიგ ევროპულ ქვეყნებთან, მათ შორის რუსეთთანაც ასეთი ხელშეკრულება 
დაიდო. ასე, რომ იაპონიის თვითგამოყოფის პოლიტიკა გაუქმდა.

ქვეყანაში მომხდარი ეს მოვლენები ერთმნიშვნელოვნად არ იქნა მიღებული. უამრავი სამურაიები 
და კნიაზები ფიქრობდნენ, რომ ქვეყნის დამოუკიდებლობას საფრთხე ემუქრებოდა. სიოგუნების 
პოლიტიკის გამაკრიტიკებელი ეროვნული სულისკვეთების მქონე სახელმწიფო მოღვაწეებმა „ზეციურ 
მბრძანებელს“ (იმპერატორს) მიმართეს.

reformebi. ამ საშინაო და საგარეო დაპირისპირებულობების პერიოდში 15 წლის იმპერატ-
ორმა მუცუჰიტომ (1867-1912) 1868 წელს სიოგუნის თანამდებობა და უფლებამოსილება შეზღუდა, 
რომლის შედეგად იმპერატორის ხელისუფლება აღადგინა. შემდგომი ათი წლის განმავლობაში 

rasTan SeiZleboda yofiliyo dakavSirebuli CineTis marcxi evropis saxelmwifoebTan??
daasabuTeT, rom XX saukunis dasawyisisaTvis CineTi naxevarkoloniad iyo gadaqceuli.!

Tqveni azriT, ratom fiqrobdnen samuraiebi da Tavadebi, rom ucxo qveynebTan xel-
Sekrulebis xelmoweriT qveynis damoukideblobas safrTxe emuqreboda?

?

tokugavas dinastiis 
gerbi

sun iatseni

LAY
İHƏ



32

იაპონიის ადათობრივი ეკონომიკური და სოციალური ურთიერთობების საფუძვლიანად შემ-
ცვლელი რეორგანიზაციული ღონისძიებები იქნა გატარებული. ეს ღონისძიებები მრჩეველთა  
მიერ მზადდებოდა და იმპერატორის სახელით ხორციელდებოდა. მრჩევლები ძირითადად ევ- 
როპაში განათლება მიღებული ახალგაზრდა და ენერგიული სახელმწიფო მოღვაწეები იყვნენ, 
რომლებიც ქვეყნის ძალის გაზრდასა და კულტურის აყვავებას, ასევე იაპონიის მსოფლიოს ყვე- 
ლაზე  ძლიერი  ცივილიზაციის  რიგში  მოხვედრას  ცდილობდნენ.

პირველ ყოვლისა გამარტივებული იქნა ნახევარფეოდალური საკნიაზო სამფლობელო სის- 
ტემა. ისინი prefeqturebma ჩაანაცვლა. კნიაზებმა კი გუბერნატორის სტატუსი მოიპოვეს. კნიაზ-

ებმა და სამურაებმა, რომლებმაც სამფლობელოები დაკარ- 
გეს, ხაზინადან პენსიის მიღება დაიწყეს. სამურაის რაზ- 
მების ნაცვლად საერთო ვალდებულების საფუძველზე თა-

ნამედროვე არმია ჩამოყალიბდა. პირველი ევროპული მოდელის სამინისტროები ჩამოყალიბდა. 
სახელმწიფომ უარი თქვა ხაზინის კუთვნილი დაწესებულებების დაფინანსებაზე და ისინი კერძო 
კომპანიებს მიჰყიდა. შემდგომში მსხვილ კომპანიებად გადაქცეული "micui", "micubiSi" და სხვ. 
ზუსტად იმ პერიოდში გამოვლინდნენ. ყოველივე ამან ნიადაგი მოუმზადა მეწარმეობისა და საბ-
აზრო ეკონომიკის განვითარებას. რეფორმების დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა გა-
ნათლების განვითარებას. ბავშვებისათვის 6 წლის ასაკიდან 4-წლიანი სავალდებულო სწავლა 
დაწესდა. ჩამოყალიბდა საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სადაც 
ევროპული პროგრამა გამოიყენებოდა. განისაზღვრა ერთიანი ფულადი სისტემა, გაიხსნა პირვე- 
ლი  ქალთა  პედაგოგიური  სკოლა.

1889 wels იაპონიაში მიღებული იქნა კონსტიტუცია. კონსტიტუციის მიხედვით, საკანონ- 
მდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მქონე იმპერატორის სტატუსი წმინდად და 
ხელშეუხებლად ითვლებოდა. ქვეყნის მოქალაქეებმა საკუთრების, სინდისის, სიტყვის, პრესისა  
და  შეკრების  თავისუფლება  მოიპოვეს. 

dapyrobebi. ქვეყანაში გატარებულმა რეფორმებმა მალე თავისი შედეგი გამოიღო. ეკონო-
მიკურად განვითარებულმა იაპონიამ კოლონიური დაპყრობები დაიწყო. პირველი სამიზნე რიუ- 
კიუს კუნძულები, ხოლო შემდეგი ტაივანი გახდა. ცოტა ხნის შემდეგ იაპონიამ მიზანში კორეა 
ამოიღო. კორეამ დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ჩინეთი დაამარცხა და მისგან დიდი ოდე-
ნობის კომპენსაციის მიღების, ასევე მის ტერიტორიაზე სამრეწველო დაწესებულებების აშენების 
უფლება მოიპოვა. რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში განმტკიცების სურვილი იაპონიის ინტერე- 
სებს არ შეესატყვისებოდა. 1904-1905 წლებში რუსეთ-იაპონიის ომში გამარჯვებულმა იაპონიამ  
ხელთ იგდო სამხრეთ სახალინი. ასე რომ, სამხრეთ მანჯურიასა და კორეაში უზრუნველყოფილი  
იქნა  მისი  დომინირებული  მდგომარეობა. 

XIX საუკუნის ბოლოს-XX საუკუნის დასაწყისში იაპონიამ მიაღწია მანამდე უცხო სახელ-
მწიფოებთან  დადებული  უთანასწორო  სამართლებრივი  ხელშეკრულებების  გაუქმებას.

1. ra sargebeli SeiZleboda moetana ganviTarebisaTvis,  xazinas kuTvnil samrewvelo 
dawesebulebebis kerZo kompaniebisaTvis miyidvas?
2. imperatoris mier ganxorcielebuli RonisZiebebidan, romeli migaCniaT ufro mniS-
vnelovnad? daasabuTeT Tqveni azri. 

?

1. SeadareT erTmaneTs, evropelebis mier CineTsa da indoeTSi ganxorcielebuli ko-
loniuri politika. ras gamoxatavda es politika da raSi mdgomareobda gansxvaveba?

2. ra SeiZleboda yofiliyo dasavleT saxelmwifoebis mier iaponiisagan Ria karis 
politikis moTxovnis mizezebi?

3. daaxasiaTeT da SeafaseT evropelebis Zaladoba CineTze.
4. iaponiaSi mucuhitos periods Tanamedroveebi da istorikosebi Tan reformebs da 

Tan revolucias uwodebdnen. gamoiyeneT faqtebi da daasabuTeT esa Tu is gamonaTqvami.
5. warmoidgineT, rom Tqven 1870-ian wlebSi indoeTSi an CineTSi cxovrobT (airCieT 

TqvenTvis asaki, samuSao, socialuri fena da sxv.) gamoxateT Tqveni azri ucxoelebze.

kiTxvebi da davalebebi

prefeqtura-administraciuli teri 
toriuli erTeuli iaponiaSi
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napoleonis omebi. 1804 წელს იმპერატორის ტიტულის მიმღებ ნაპოლეონს მთლიანი ევ- 
როპის დამორჩილება სურდა. ამისათვის კი, პირველ ყოვლისა საჭირო იყო ინგლისის დამარცხება.  
ამის საპასუხოდ ინგლისის, ავსტრიის, შვეციისა და რუსეთის მიერ მორიგი კოალიცია იქნა ჩამო-
ყალიბებული. 1805 წელს trafalgaris ბრძოლაში ინგლისის ფლოტმა გაიმარჯვა. მაგრამ 
ნაპოლეონმა ავსტრია და რუსეთი austerlicis ბრძოლაში დაამარცხა. 1806 წელს saRvTo  
romis imperias ოფიციალურად ბოლო მოეღო. შემდეგ პრუსია დამარცხდა. ნაპოლეონმა სახ-
ელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში ვესტფალიის ზავის შემდეგ შექმნილ სტატუსკვოს (არსე- 

XIX saukunis dasasrulsa da XX saukunis dasawyisSi ev-
ropis didi saxelmwifoebi saxelmwifoTaSoris urTierTo-
bebSi mbrZaneblis rols asrulebdnen. samrewvelo revo-
luciis gafarToebis Sedegad gamwvavda brZola koloniebis 
dapyrobisaTvis. es brZola samxedro-politikuri blokebis 
Camoyalibebis mizezi gaxda.

saxelmwifoTaSorisi urTierTobebi XIX 
saukunesa da XX saukunis dasawyisSi

▪ venis kongresi
▪ ZalTa wonasworoba

▪ metternixis sistema
▪ parizis konferencia
▪ safrangeT-prusiis omi

▪ samTa kavSiri
▪ antanta
▪ balkaneTis omebi

 sakvanZo sityvebi

6

evropis politikuri ruka XIX saukunis dasawyisSi

rukaze dayrdnobiT gaanalizeT evropaSi arsebuli politikuri mdgomareoba XIX 
saukunis dasawyisSi.

!
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ბული მდგომარეობა) ბოლო მოუღო. იგი მიხვდა, რომ მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი საზღვაო  
ფლოტის მქონე ინგლისს ვერ დაამარცხებდა და მის წინააღმდეგ kontinenturi blokada გა- 
მოიყენა. საფრანგეთზე დამოკიდებულ სახელმწიფოებს აეკრძალათ ინგლისთან სავაჭრო კავში- 
რების დამყარება. ნაპოლეონის სამხედრო სტრატეგია სწრაფ მოძრაობასა და გამარჯვებისათვის 
ძალების ერთ ფრონტზე შეკრებას ეყრდნობოდა. 1807 წელს ნაპოლეონმა რუსეთი დაამარცხა და მას- 
თან ზავი დადო, რომლითაც აიძულა იგი, კონტინენტურ ბლოკადას შეერთებოდა. მაგრამ კონ-
ტინენტურმა ბლოკადამ უარყოფითი გავლენა, არა ეკონომიკურად ძლიერ ინგლისზე, არამედ 
საფრანგეთსა და მასზე დამოკიდებულ სახელმწიფოებზე მოახდინა. რუსეთმა დაარღვია კონ-
ტინენტური ბლოკადა და ინგლისთან კავშირები კვლავ აღადგინა. ამ ვითარებასთან და ევრო-
პაში არსებულ სხვა საკითხებთან დაკავშირებული დაპირისპირებები 1812 wels ნაპოლეონის 
მიერ რუსეთში ლაშქრობის მიზეზი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ მან მოსკოვი ხელში ჩაიგდო, 
ზამთრის მოსავლისა და რუსების მიერ პარტიზანული საბრძოლო ტაქტიკის გამოყენების შედე- 
გად, ეს ლაშქრობა წარუმატებლად დამთავრდა. ნაპოლეონის წინააღმდეგ ევროპული სახელმწი-
ფოების ახალი კოალიცია ჩამოყა-ლიბდა. 1814 წელს მოკავშირეები პარიზში შევიდნენ და ნაპო- 
ლეონი ხელისუფლებას ჩამოაშორეს.

venis kongresi. 1814 წელს ყველა 
ევროპული სახელმწიფო venis kong-
resze შეიკრიბა. კონგრესის მიზანი ნა- 
პოლეონის ომების შემდგომი სახელმწი-
ფოთაშორისი ურთიერთობების ახალი 
წესების განსაზღვრა იყო. კონგრესზე 
წამყვან როლს ინგლისი, რუსეთი, ავ-
სტრია და პრუსია ასრულებდა. კონგ-
რესის შედეგად, ნაპოლეონისაგან უკან 
დაბრუნებულ ტერიტორიებთან დაკავ-
შირებით არა ეთნიკური სახელმწიფო-
ების ჩამოყალიბების პრინციპი, არამედ 
მათი მონარქიებს შორის განაწილების 
წესი იქნა გამოყენებული. აღდგენილი 

იქნა საფრანგეთის რევოლუციამდელი საზღვრები. რუსეთმა პოლონეთის შუა ნაწილის ანექსია 
მოახდინა. ინგლისი მალტას, ცეილონსა და აფრიკის სამხრეთს დაეპატრონა. 

ვენის კონგრესის გადაწყვეტილების საფუძველზე გერმანულენოვანი სახელმწიფოები კონ-
ფედერაციაში გაერთიანდნენ. საერთო დაცვის პრინციპზე დაფუძნებულ გერმანულ კონფედერა-
ციაში ავსტრია და პრუსია ძირითად როლს ასრულებდნენ.

1814-1815 წლების ვენის კონგრესის შემდეგ ევროპაში ურთიერთობების რეგულირება პერიო-
დულად მოწვეული კონგრესებით ხდებოდა. ძალის თანასწორობასა და მონარქიების ხელისუფ- 
ლების შემნარჩუნებელ ლეგიტიმურობაზე დაფუძნებული მსოფლიო წესრიგი დადგინდა. ამ სის- 
ტემის დამფუძნებელთაგან ერთ-ერთი ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის პრემიერ-მინისტრი, kle-
mens meternixi იყო. XIX საუკუნის პირველ ნახევარში ევროპაში სახელმწიფოთაშორისი ურ-
თიერთობები "meternixis sistemis" მიხედვით რეგულირდებოდა. ეს სისტემა მონარქიული 
დინასტიების ლეგიტიმურობის (კანონიერების) პრინციპს ეფუძვნებოდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ 
ყოველი სახელმწიფო მმართველი დინასტიის მბრძანებლის კუთვნილებად ითვლებოდა.

“aRmosavleTis sakiTxi”. XIX საუკუნეში სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში „აღმო-
სავლეთის საკითხს“ მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა. პოლიტიკური ცნობის სახით პირველად 
რუსეთის მიერ ვენის კონგრესზე დაყენებული ეს საკითხი, ოსმალეთის სახელმწიფო ტერიტორი-
ების დაპყრობასა და განაწილებისაკენ იყო გამიზნული. მეფის რუსეთის სტამბოლისა და სრუტე- 
ების დაპყრობის სურვილი დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოების ინტერესებს არ შეესაბამებოდა.

ამიტომაც იყო, რომ ისინი 1853 წელს რუსეთის მიერ ოსმალეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ 
დაწყებულ ყირიმის ომში, ოსმალეთის სახელმწიფოს მხარეს გამოვიდნენ. იმის გამო, რომ და-
საწყისში ბრძოლის ველი ყირიმი იყო, ბრძოლამ ასეთი სახელწოდება მიიღო. ამ ბრძოლაში 
ინგლისი, საფრანგეთი და სარდინია რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ომი, რომელშიაც რუს-
ეთმა მარცხი განიცადა, 1856 წელს პარიზის ზავის კონფერენციით დამთავრდა. კონფერენციით,  
ვენის კონგრესის შემდეგ ევროპაში ჩამოყალიბებული ძალთა თანასწორობა ხელახლად იქნა  

venis kongresze
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რეგულირებული. ბალკანეთის ნახევარკუნძული-
სა და ოსმალეთის სახელმწიფოს ტერიტორიული 
მთლიანობა კონფერენციაზე მონაწილე ევროპუ-
ლი სახელმწიფოების საერთო გარანტიის ქვეშ  
იქნა აყვანილი. ხელშეკრულების მიხედვით შავი 
ზღვა ყველა სახელმწიფოს სამხედრო გემებისათ-
ვის დახურულად იქნა გამოცხადებული. რუსეთმა 
შავ ზღვაზე ფლოტის შენახვის უფლება დაკარგა. 
ოსმალეთის სახელმწიფომ გაიმარჯვა, მაგრამ ამ  
ომში პირველად იყო, რომ უცხო სახელმწიფო-
ებისაგან ვალი ჰქონდა აღებული.

ბალკანების გავლენის წრეში მოხვედრით და-
ინტერესებულმა რუსეთმა 1877 წელს ოსმალეთის 
სახელმწიფოს წინააღმდეგ კვლავ ომი დაიწყო. 
სტამბოლისაკენ მიმართული რუსული ჯარების 
გაჩერების მიზნით, საქმეში ინგლისის ფლოტი ჩა-
ერთო. 1878 წელს ხელმოწერილი san-stefanos 
sazavo ხელშეკრულების საფუძველზე, ოსმალ-
ეთის სახელმწიფომ გარკვეული ტერიტორიები 
დაკარგა.

რუსეთის მიერ ბალკანეთში განმტკიცება და 
აღმოსავლეთ ანადოლუში განსაზღვრული ტერი- 
ტორიების დაპყრობა ინგლისის, გერმანიისა და  
avstria-ungreTis ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა. ამიტომაც სან-სტეფანოს საზავო ხელშეკ-
რულების ხელახალი განხილვის მიზნით, 1878 წელს berlinis kongresi იქნა მოწვეული. კონ-
გრესის გადაწყვეტილების მიხედვით serbeTis, Cernigoriisa (montonegro) და rumineTis 
დამოუკიდებლობა იქნა აღიარებული. bulgareTi osmaleTis სახელმწიფოზე დამოკიდებულ 
სამთავროდ გადაიქცა. yarsi, erdahani და baTumi შემადგენლობაში შევიდა. სან-სტეფანოს 
ხელშეკრულებისაგან განსხვავებით, makedonia აღმოსავლეთ ანადოლუში, beiazidis ოსმალეთის 
სახელმწიფოში დარჩა.

ბერლინის კონგრესის გადაწყვეტილების მიხედვით კვი- 
პროსი იჯარით ინგლისს, ხოლო ბოსნია-ჰერცოგოვინას მარ-
თვა დროებით ავსტრია-უნგრეთს გადაეცა.

კონგრესის გადაწყვეტილებები, რუსეთის გერმანიასა და ავსტრია-უნგრეთთან დაპირისპირ- 
ების  გაზრდის  მიზეზი  ხდებოდა.

ZalTa wonasworobidan konkurenciuli brZolisaken. 1862 წელს oto bismarkma, 
კანცლერად დანიშვნის შემდეგ, გერმანიისა და პრუსიის გაერთიანების მიზნით, აქტიური პოლი-
ტიკის გატარება დაიწყო. პრუსიის გაძლიერება საფრანგეთს აწუხებდა. გერმანიის გაერთიანებაც 
საფრანგეთის ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა. 1866 წელს ავსტრიის დამარცხების შემდეგ, გერმა- 
ნიის გასაერთიანებლად პრუსიის წინაშე ერთადერთი დამაბრკოლებელი ძალა საფრანგეთი 
იყო. ნაპოლეონ III პრუსიის წინააღმდეგ ომის დასაწყებად მიზეზებს ეძებდა. ესპანეთის ტახტის 
კანდიდატობისათვის ბრძოლა ომის დაწყების მიზეზი გახდა. ამის შედეგად, 1870-1871 წლების 
safrangeT-prusiis ომი მოხდა. საფრანგეთის მარცხით დამთავრებული ამ ომის შედეგად, 
დასრულებული იქნა გერმანიის გაერთიანება. მხარეებს შორის დადებული საზავო ხელშეკრულე- 
ბის მიხედვით, გერმანიამ ელზასი და ლოტარინგია დაიკავა. საფრანგეთი იძულებული გახდა  
მისთვის კომპენსაცია გადაეხადა. გერმანიის გაერთიანების შედეგად, ვენის კონგრესის შემდეგ  
ევროპაში შექმნილი ძალთა წონასწორობა შეიცვალა. 1870 წლიდან 1890 წლამდე ევროპაში სახ-
ელმწიფოთაშორის ურთიერთობებზე გავლენა მოახდინა ბისმარკის საგარეო პოლიტიკამ. ის ავ-
სტრიისა და საფრანგეთის მარცხის შემდეგ ჩამოყალიბებულ ძალთა წონასწორობის შენარჩუნებას 
ცდილობდა. მან, ჯერ საფრანგეთის განმარტოება უზრუნველყო, ხოლო შემედეგ, ევროპის სხვა 
მონარქიებთან კავშირის გაწყვეტის მიზნით, ქვეყანაში მხარი რესპუბლიკურ რეჟიმს დაუჭირა.  

“evropuli saxelmwifoebis moqmede-
ba icvleba geografiuli poziciis mixed-
viT. safrangeTsa da ruseTs marto erTi 
sazRvari gaaCniaT da es Zalian Zlieria. 
sammwkvriviani cixeebi da mdinare raini saf-
rangeTisTvis saimedo sazRvars warmoadgens. 
mkacri klimati ki mdinare nemans ruseTi-
saTvis mtkice sazRvrad aqcevs. avstria da 
prusia ki, yvela mezobeli saxelmwifoebis 
mxridan mosalodneli SetevebisaTvis, Tavs 
yovelmxvriv Riad grZnoben. am ori Zalis 
mxridan mudmivi safrTxis qveS myof avst-
ria da prusia erTmaneTTan, agreTve mezob-
lebTan kargi urTierTobebiT, aseve Wkviani 
da zomieri politikiT SeZleben mSvidad 

iyvnen...”
avstriis imperiis premier- 

ministri meternixi, 1815,
(h. kisinjeri, diplomatia), gv. 91

rogor SeiZleba imoqmedos geogra-
fiulma poziciam qveynebis politi-
kur-ekonomikur mdgomareobaze?

?

avstria-ungreTi - 1867  wlidan 
ase ewodeboda avstriis imperias.

LAY
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ბისმარკი ინგლისის დიდ ეკონომიკურ ძალაზე, ფართო კოლონიებსა და მსოფლიოს ყველა ძლი-
ერ სამხედრო ფლოტის ფლობაზე დაყრდნობილი პრიორიტეტით ანგარიშობდა. ამ პერიოდში 

ინგლისი კონფლიქტებისაგან თავის არიდების 
მიზნით ganyenebis politikas ატარებდა. ინგ- 
ლისის მიერ ევროპაში არსებული წონასწორო-
ბისათვის მნიშვნელობის მინიჭება, ბისმარკს იძ-
ულებულს  ხდიდა,  ეს  წონასწორობა  არ  დაერღვია. 

ბისმარკი წონასწორობის შენარჩუნების მიზ-
ნით, სხვადასხვა სახელმწიფოებთან კავშირებს 
ამყარებდა. 1879 წელს ავსტრია-უნგრეთთან კავ-
შირი დამყარდა. 1882 წელს, ამ კავშირს იტალიაც 
შეუერთდა და „samTa kavSiri“ ჩამოყალიბდა. 
სხვადასხვა ინტერესების მქონე სახელმწიფოების 
ერთ კავშირში გაერთიანება ბისმარკის ოსტატო-
ბაზე მიუთითებდა. 1890 წელს მისი გადადგო-
მის შემდეგ, გერმანიამ მსოფლიო მასშტაბის იმ- 
პერიალისტური პოლიტიკა გააძლიერა. ეს კი, საფ-
რანგეთის, რუსეთისა და ინგლისის, რომლებიც იმ  
სახელმწიფოს კონკურენტები იყვნენ, დაახლოების 
მიზეზი გახდა. 1890-იანი წლების პირველ ნახე-
ვარში ხელმოწერილი იქნა საფრანგეთისა და რუ-
სეთის საკავშირო ხელშეკრულება. ამით ბისმარ-
კის მიერ გატარებულ საფრანგეთის იზოლაციის 
პოლიტიკას  ბოლო  მოეღო.

konkurencia did saxelmwifoebs Soris. 
XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის 
დასაწყისში გაძლიერდა კონკურენცია ევროპის 
დიდ სახელმწიფოებს შორის. 1873-1895 წლების 
ეკონომიკურმა კრიზისმა გაყიდვის ბაზრები და 
ნედლეულის საჭიროება აუცილებელ პრობლემად 
გადააქცია. კონკურენცია, ძირითადად, კოლონი-
ების სფეროებში იყო გაძლიერებული. ყოველი  
დიდი სახელმწიფო თავისი კოლონიური ტერი-
ტორიის გაფართოებას ცდილობდა. ეს კი ევროპულ 

სახელმწიფოებს შორის ინტერესების დაჯახებისა და  
წინააღმდეგობის გამწვავების მიზეზი ხდებოდა. ინგლი- 
სი და რუსეთი ჯერ კიდევ XIX საუკუნის მეორე ნახევ- 
რიდან მოყოლებული ავღანეთისათვის იბრძოდნენ. ინგ- 
ლისელები ინდოეთის საზღვრების უსაფრთხოების უზ-
რუნველყოფას ცდილობდნენ, ხოლო რუსეთს ინდოეთ- 
ის ოკეანესთან დაახლოება სურდა. აფრიკაში, საფრან-
გეთი და ინგლისი იბრძოდნენ. კონკურენციულ ბრძო-
ლას, ასევე ეკონომიკურ და სამხედრო სფეროებშიც 
ჰქონდა ადგილი. ეს ფაქტორები უფრო ზრდიდა დაძა-
ბულობას სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში და 
ნიადაგს უმზადებდა ახალი სამოკავშირეო სისტემების 
ჩამოყალიბებას. გერმანიის გაძლიერება, კონტინენტზე 
არც ერთი სახელმწიფოს გაძლიერების არა მსურველი  
ინგლისის ტრადიციულ საგარეო პოლიტიკას ეწინააღ-
მდეგებოდა.

ინგლისის მრეწველობა გერმანიის მრეწველობასთან 
კონკურენციაში  მარცხს  განიცდიდა.  ამასთან  გერმანიის

"ra azri gamoixateba karikaturaze?"  
"germaniis geopolitikuri pozicia“"[.....] Cve-
ni geografiuli poziciaze dayrdnobiT miz-
nis misaRwevad sxva saxelmwifoebze ufro 
meti unda vecadoT. evropis centrSi vim-
yofebiT. SeiZleba wavawydeT Setevas, sul 
cota sami frontidan. maSin rodesac saf-
rangeTs dasacavi sazRvrebi mxolod aRmo-
savleTiT, xolo ruseTs dasavleTiT gaaC-
nia. garda amisa, msoflio istoriis saerTo 
dinebis, Cveni geografiuli mdebareobisa da 
SesaZlebelia, germanelebis sxva erebTan 
SedarebiT dRevandel dRemde erTobis ar 
qonis mizeziT mtrebis mier warmodgenili 
muqaris winaSe ufro axlos varT, vidre 
sxva xalxebi. RmerTs Cvens samezobloSi 
frangebis saxiT yvelaze moZalade xalxi 
mouTavsebia. gaaqtiurebulia ruseTis omis 
siyvaruliT gaJRenTili moqmedeba, maSin  
rodesac, es qveyana dRevandel dRes miR-
weul doneebze gasul saukuneebSi verc ki 
iocnebebda. orive mxridan muqaris qveS vim-
yofebiT". 

bismarkis parlamentSi gamosvlidan 

1888-weli. istoria. stamboli 2002, gv. 217

romeli faqtorebi miaCnda bismarks, 
safrTxed germaniis geopolitikuri 
poziciisaTvis?

?

karikatura bismarkis gadadgomis 
Sesaxeb “kapitani tovebs gems” 
Jurnali “Punch”, 1890 weli.

Tqveni azriT, ra mosazrebas gamoxatavs kari-
katura?

?

* გეოპოლიტიკა – სახელმწიფო პოლიტიკის გეოგრაფიულ ფაქ-
ტორებზე დაფუძნებით განსაზღვრაLAY
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მიერ თავისი სამხედრო საზღვაო ფლოტის გაძ-
ლიერება, ზღვებზე გაბატონებულ ინგლისს წუ-
ხილს ჰგვრიდა. ყველა ამ ფაქტორებმა ჯერ კიდევ  
XIX საუკუნის ბოლომდე მტრულად განწყობილი 
ინგლისის, საფრანგეთისა და რუსეთის დაახლო-
ება გამოიწვია. ეს, XIX საუკუნეში, ყოფილი პრე- 
მიერ მინისტრისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის 
henri palmerstonis გამონათქვამ პრინციპს: 
„ინგლისს არა ჰყავს მუდმივი მეგობარი და არც 
მუდმივი მტერი, მას მხოლოდ მუდმივი ინტერესი 
გააჩნია“ ასაბუთებდა. 

XX საუკუნის დასაწყისში საფრანგეთსა და 
დიდი ბრიტანეთს შორის დაახლოების პროცესი 
დაიწყო. გერმანიის გაძლიერება ამ დაახლოების 
ძირითად მიზეზს წარმოადგენდა. საფრანგეთმა და 
ინგლისმა დაიწყეს მოლაპარაკება კოლონიებთან 
დაკავშირებულ კონფლიქტურ საკითხებზე, რომ-
ლის შედეგად 1904 წელს დადეს გარიგება და 
ხელი მოაწერეს ისტორიაში antantad* წოდე- 
ბულ შეთანხმებას. ამ შეთანხმებამ, საფრანგეთის 
შუამავლობით ინგლისისა და რუსეთის შერიგე-
ბასაც ხელი შეუწყო. 1907 წელს, ინგლისსა და 
რუსეთს შორის ხელშეკრულების დადებით ან-
ტანტას კავშირის ჩამოყალიბება დასრულდა. ასე 
რომ,  ევროპა  ორ  მტრულ  ბლოკად  გაიყო.  

krizisebis periodi. XX საუკუნის დასა-
წყისში ევროპაში მრავალ სახელმწიფოთაშორის 
კრიზისს ჰქონდა ადგილი. ბალკანებში არსებული 
მდგომარეობა მშვიდობისათვის დიდ საფრთხეს 
წარმოადგენდა. ავსტრია-უნგრეთმა და რუსეთმა 
ისარგებლეს ოსმალეთის იმპერიის დასუსტებით და  
მხარეში თავისი გავლენის გაზრდას შეეცადნენ. რუ- 
სეთს, 1904-1905 წლების ომში იაპონიის წინაშე მარ-
ცხის შემდეგ, ყურადღება ბალკანებისაკენ ჰქონდა მი-
პყრობილი. აქ სლავურ ხალხებს, განსაკუთრებით კი, 
სერბეთს მფარველობდა. ბალკანებში მოსალოდნელი 
ნებისმიერი კრიზისი არსებულ კავშირებს (ავსტრია- 
-უნგრეთის მოკავშირე გერმანია და იტალია, რუსეთ- 
ის მოკავშირე საფრანგეთი და ინგლისი) შორის მტრო-
ბის მიზეზი შეიძლება გამხდარიყო. 1908-1913 წლებს 
შორის  ბალკანებში  რამდენიმე  კრიზისი  მოხდა: 

• 1908 წელს ავსტრია-უნგრეთმა ისარგებლა ოს- 
მალეთის სახელმწიფოს დასუსტებით და 1878 წლი-
დან მოყოლებული ბოსნია-ჰერცოგოვინას ოკუპაცია 
მოახდინა. 1905 წლის რევოლუციის შედეგად დასუს-
ტებულმა რუსეთმა ამისთვის წინააღმდეგობის გაწევა 
ვერ შეძლო. 

• ოსმალეთის იმპერია, pirvel balkaneTis om-
Si (1912-1913 წლები), ბალკანეთის სახელმწიფოებ- 
ის მიერ ორგანიზებული კავშირის წინაშე დამარცხდა. 

"inglisTan kavSiri evropaSi Cveni moRvawe-
obis mwvervali gaxda. ... ekonomikuri Tval-
sazrisiT soflis meurneobebsa da Tundac 
samrewvelo sferoebs Soris arsebuli 
sxvaoba, Cven inglisis bunebriv megobrad 
gvaqcevs. amasobaSi, zRvebze upirateso-
bis mqone saxelmwifosTan  kolonializmis 
sferoSi SeTanxmebis miRweva, Cvens mxridan 
sargeblis mopovebas uzrunvelyofs. garda 
amisa, ar SeiZleba uaryofili iqnas is faq-
ti, rom evropuli TvalsazrisiT, inglisis 
CveulebiTi politika kontinentze myof 
did Zalebs Soris wonasworobis SenarCune-
baSi gamoixateboda. dRes am wonasworobis 
garantirebuloba, vis SeiZleba argebdes 
ufro metad, vidre safrangeTs? [...] aTi 
wliT adre bevrni fiqrobdnen, rom ruseTis 
mokavSired darCena da inglisTan damegob-
reba brwyinvale, amavdroulad winaaRmde-
gobrivi iyo..."

safrangeTis sagareo saqmeTa ministris Te-
ofile delcesis gamosvla parlamentSi. 

1908 weli. istoria. stamboli 2002, gv. 219

1. safrangeTis inglisTan kavSiris au- 
cileblobaze metyvel, romel faq-
torebs vxvdebiT wyaroSi? 
2. Tqveni azriT, ratom iTvleboda 
winaaRmdegobrivad ruseTis mokavSi-
red darCena da inglisTan damegob-
reba?

?

karikatura balkaneTis krizisis Se-
saxeb. Jurnali “Punch”, 1912 weli. 

Tqveni azriT, ra ZiriTad ideas 
warmoadgens karikatura?

?
* ანტანტა (ფრ.) - გულწრფელი შეთანხმებაLAY
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ტერიტორიების განაწილებისათვის წარმოებული 
ბრძოლა, 1913 წელს დაწყებული meore balka-
neTis omis მიზეზი გახდა. ამ ომმა ორ იმპერი-
ალისტურ ბლოკს შორის არსებული კონკურენ- 
ცია კიდევ უფრო გააღრმავა. მიყოლებით მომხ-
დარი ეს კრიზისები, სხვადასხვა ქვეყნებში ნაცი-
ონალიზმის  გაძლიერების  მიზეზი  გახდა.

1. ra Sedegebi hqonda venis kongress?
2. SeadareT erTmaneTs maternixis sistema da bismarkis sagareo politika. 
3. ra iyo did saxelmwifoebs Soris winaaRmdegobis gazrdis mizezebi XX saukunis 

dasawyisSi?
4. ra gaxda inglisis adaTobrivi sagareo politikis Secvlis mizezi XX saukunis da-

sawyisSi?
5. gaanalizeT is faqtorebi, romlebic zemoqmedebdnen inglisis, safrangeTisa da ru-

seTis daaxloebaze. 
6. daukavSireT saxelmwifoebis gaZlierebaSi istoriul pirTa roli Tanamedrveobas 

da imsjeleT masze.

sst-iT integracia

filmebi da internetis resursebi davaleba

• The Balkan crises, 1903–1914.
• Historic films about the Balkan Wars at euro-
peanfilmgateway.eu
• “ბალკანეთის სამხედრო 1912-1913”. დოკუმენ-
ტური ფილმი (თურქულ ენაზე).

• ინტერნეტის საფუძველზე მოამზადეთ პრეზ-
ენტაცია, XIX საუკუნის დასასრულსა და XX 
საუკუნის დასაწყისში სახელმწიფოთაშორის 
ურთიერთობებში მომხდარ ცვლილებებთან 
დაკავშირებით.

kiTxvebi da davalebebi

balkaneTis omSi gansacdelSi myofi 
Turqi ojaxi

“ruseTisa da inglisis winaaRmdeg Cven 
unda vawarmooT frTxili politika da 
safrangeTi kontrolis qveS vamyofoT. 
ra Tqma unda, es ar gaxdeba popularuli 
da Cvens Sovinistebs ar daakmayofilebs. 
magram axlo momavalSi germaniisaTvis 

sxva alternativas ver vxedav”.

germaniis kancleri 

beTman holvegi, 1913 weli 

rogor afasebT germaneli kancleris 
azrebs? Tqveni azriT, SeiZleboda Tu 
ara, rom es politika germaniisaTvis 
ufro xelsayreli yofiliyo?

?

balkaneTis omi
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“mTliani evropis Suqebi Caqra”.  
1914 წლის 28 ივნისს ავსტრიის პრინცი ფრანც 
ფერდინანდი სერბი ნაციონალისტის მიერ იქ-
ნა მოკლული. ავსტრია-უნგრეთმა, რომელმაც  
გერმანიის მხარდაჭერა მიიღო, ერთი წლის 
შემდეგსერბეთს ომი გამოუცხადა. ასე, ჩვეულ-
ებრივ მატერორისტულმა მოვლენამ მსოფლიო 
ისტორიის პირველი დიდი ომის დაწყებაში  
ნაპერწკალის როლი შეასრულა. დიდი ბრიტა-
ნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ცნობა ომის 
დაწყების შესახებ ასე ჰქონდა შეფასებული: 
„მთლიანი ევროპის შუქები ჩაქრა. ალბათ, კი- 
დევ  დიდხანს  არ  აინთება“.

სამხედრო წრეების მიერ გამზადებული გე- 
გმები მოკლევადიან შეტევით ომზე იყო და-
ფუძნებული.

arsebobda varaudi, rom 1914 wels evropaSi dawyebuli omi 
didxans ar gagrZeldeboda. magram omma TandaTan farTo intensi-
uroba miiRo da pirvel msoflio omad gadaiqca. am omma msoflios 
did nawilze, ama Tu im  saxiT imoqmeda. amitomac msoflio omi 
ewoda.

pirveli msoflio omi

▪ Slifenis gegma

▪ sarikamiSis operacia
▪ Canakkalis operacia

▪ brest-litovskis zavi

▪ quTul-amares brZola

sakvanZo sityvebi

7

evropuli saxelmwifoebi pirveli msoflio omis dros

franc ferdinandisa da misi meuRlis 
mkvleloba. mxatvari axil belTramiLAY
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გერმანიის მიერ გამოყენებული slifenis 
gegma, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ფრანგე- 
ბის დამარცხებას, ხოლო შემდეგ რუსეთის არ-
მიასთან ბრძოლას ითვალისწინებდა. 1914 წლის 
აგვისტოში ნეიტრალური ბელგიის გერმანული 
ჯარის მიერ დაპყრობა, დიდი ბრიტანეთის მხრი-
დან გერმანიისათვის ომის გამოცხადების მიზე- 
ზი  გახდა.

1914 წლის სექტემბერში მდინარე მარნას სა-
ნაპიროზე ბრძოლაში გერმანელების შეტევის შეწ- 
ყვეტამ საფრანგეთი გადამწყვეტი მარცხისაგან 

იხსნა. აღმოსავლეთ ფრონტზე კი, რუსეთის ჯარების შეტევები გერმანელების მიერ იქნა შეჩერე-
ბული. 1914  წლის  აგვისტოში  თანენბურგის  ბრძოლაში  რუსეთის  არმია  იქნა  დამარცხებული 

omis gavrceleba msoflioSi. 1914 წელს იაპონიის ანტანტას მხრიდან ომში ჩართვას 
სამხედრო მოქმედებების მსვლელობაზე ძლიერ არ უმოქმედია. 1915 წელს ანტანტის წევრები 
იტალიას გარკვეულ ტერიტორიებს შეპირდნენ და იგი თავიანთ მხრიდან ომში ჩართეს. იმავე  
წელს  ბულგარეთთან  გერმანია  და  მისი  მოკავშირეები  ომშ  ჩაებნენ.

ოსმალეთის იმპერია ომის დასაწყისში 
განმარტოებული იყო. იმ ორი გერმანული 
გემის მიერ, რომელებმაც ოსმალეთის სახ-
ელმწიფოსაგან თავშესაფარი მიიღეს, რუსეთის 
პორტისა და გემების მიმართ ცეცხლის გახ- 
სნის შედეგად, რუსეთმა 1914 წლის ოქ-
ტომბერს ოსმალეთის სახელმწიფოს ომი გა-
მოუცხადა. შემდეგ საფრანგეთმა და დიდ 
ბრიტანეთმაც ოსმალეთის სახელმწიფოს წინა- 
აღმდეგ ომი გამოაცხადეს. გერმანიისა და 
ოსმალეთის სამხედრო მეთაურობის მიერ 
1914 წლის ოქტომბერში მიღებული იქნა გა- 

დაწყვეტილება, რუსეთის წინააღმდეგ კატეგორიული შეტევის განხორციელების შესახებ. მაგრამ 
კავკასიის ფრონტზე მყოფი ოსმალური ჯარი საზამთრო ოპერაციისათვის აუცილებელ აღჭურვი-
ლობას არ ფლობდა. ამიტომაც 1914 წლის დეკემბერსა და 1915 წლის იანვარში განხორციელებუ-
ლი sarikamiSis operaciis შედეგად ოსმალეთის სახელმწიფო კატასტროფულ მდგომარეობაში 
აღმოჩნდა.

brZola, romelmac istoria Secvala. ინგლისმა და საფრანგეთმა რუსეთისათვის დახ-
მარების აღმოსაჩენად, ჩანაკკალეს სრუტის ხელში ჩაგდების გეგმა გაამზადეს. ამ გეგმის მიხედვით 
სტამბოლის დაპყრობა, ხოლო ოსმალების იძულებით დანებება უნდა განხორციელებულიყო, რომ-
ლის შედეგად რუსეთისათვის სამხედრო და ეკონომიკური დახმარება შესაძლებელი გახდებოდა.

1915 წლის თებერვალში დაწყებულ საზღვაო ბრძოლებთან ერთად საფრანგეთის, ინგლისისა 
და მისი დომინიონების, ავსტრიისა და ახალი ზელანდიის ძალები დამარცხდნენ სახმელე- 

თო ბრძოლებშიც, რომელიც იმ წლის ბოლომდე 
გრძელდებოდა. მსოფლიოს ორი ძლიერი სახ-
ელმწიფოს - ინგლისისა და საფრანგეთის მაღალი 
დონის აღჭურვილობის მქონე არმიების წინაშე 
თურქული ჯარების გამარჯვების მიზეზთაგანი 
იყო ის, რომ ისინი თავიანთ სამშობლოს იცავდ-
ნენ. 1916 წლის  იანვარში ანტანტას ძალების უკ- 
ან დახევით დასრულებული ჩანაკკალეს ბრძოლ-
ებმა თურქ ხალხს, მუსტაფა ქამალის სახით გე-
ნიალური  სამხედრო  ლიდერი  შესძინა.  

ჩანაკკალეში, თურქული სამყაროს ყოველი 
მხრიდან და ჩრდილოეთ აზერბაიჯანიდან თავი-
ანთი ნებით, დასახმარებლად ჩამოსული შეჰი-
დების საფლავებიც არის. ამასობაში, ეს კიდევ 

“slifenis gegma brwyinvale, amavdrou-
lad strategiuli TvalsazrisiT naklo-
vanebis mqone gegmas warmoadgenda. didi 
gamocdileba uCvenebda, rom didi britane-
Ti ar daTanxmdeboda belgiis dapyrobaze 
da omSi CaerTmeboda, magram es sinamdvile 
kaizerisa da germaniis mTavari Stabis 
yuradRebas etyoba gamoparvoda". 

h. kisinjeri. “diplomatia”, gv. 229

 didi britaneTis samxedro ministri, 
lordi kitCeneri Canakkales brZolis 
xelmZRvanel inglisel meTaurs swer-
da:"Tu Cveni floti srutes gaivlis, 
stamboli TavisTavad danebdeba da Tqven 
erT brZolaSi ki ara, omSi gamarjvebuli 
aRmoCndebiT".

zogierTi istorikosebi iuwyebian, rom 
Turqi jarebis mier Canakkales brZo-
laSi gamarjvebis Sedegad, omi isev 
grZeldeboda. adasturebs Tu ara am 
azrs wyaroSi mocemuli cnoba?

?

sarikamiSis brZola
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ერთხელ მოწმობს თურქი ხალხების მიერ ურ-
თიერთ დახმარებას გაჭირვების ჟამს.

brZolebi axlo aRmosavleTSi. ახლო  
აღმოსავლეთის ნავთობის წყაროების ხელში 
ჩაგდების მსურველი ინგლისი ორმაგ სტან-
დარტულ პოლიტიკას ატარებდა. არაბულ ტო-
მებს დამოუკიდებლობას ჰპირდებოდა და მათ 
ოსმალეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ უბიძ-
გებდა, მეორე მხრიდან ინგლისის საგარეო საქ- 
მეთა მინისტრი ებრაელების მხარდაჭერის მი- 
საღებად და აშშ-ს ომში ჩართვის უზრუნველ-
საყოფად  განსაზღვრულ  ნაბიჯებს  დგამდა. 

ინდოეთში მიმავალ საზღვაო გზის ზედა- 
პირზე მყოფ ირანის ყურესათვის დიდი მნიშ-
ვნელობის მიმნიჭებელ ინგლისელებს აქ ჯარი 
ჰყავდათ გამოყვანილი. ინგლისის არმია, რომე-
ლიც ბაღდადის ხელში ჩაგდებას ცდილობდა,  
1916 წელს quTul-amareSi თურქი ჯარების  
მიერ იქნა დამარცხებული. ამ არმიამ მდანებება 
აღიარა.

didi tyuili. ანტანტას სახელმწიფოების 
მხრიდან შეიარაღებულმა და წაქეზებულმა სომ- 
ხურმა ტერორისტულმა რაზმებმა, 1915 წლის 
აპრილის შუა რიცხვებში ვანში ამბოხება მოაწ-
ყვეს და მშვიდობიანი თურქ-მუსლიმანური მო-
სახლეობის მასობრივი მკვლელობები დაიწყეს. 
მცირე ხნის შემდეგ, სომხებმა მთლიან აღმოსავ-
ლეთ ანადოლუში მშვიდობიანი მოსახლეობის 
წინააღმდეგ ტერორიზმი განახორციელეს. ამას- 
ობაში გაზარდეს ჯაშუშური მოქმედებები ან-
ტანტას ქვეყნების სასარგებლოდ. სომხების მიერ 
განხორციელებული გენოციდის სამიზნე მხოლ-
ოდ მუსლიმანური მოსახლეობა არ იყო. მხარეში 
მცხოვრები ბერძნები და ებრაელებიც ამ ტერო-
რის მსხვერპლნი ხდებოდნენ. ამის საპასუხოდ 
ოსმალეთის სახელმწიფომ, პირველ რიგში სომეხი 
რელიგიურ-პოლიტიკური ხელმძღვანელებისაგან, 
მკვლელობებისა და ყაჩაღობების შეწყვეტა მო-
ითხოვა. მაგრამ სომხების მხრიდან გაწყვეტების 
გაგრძელება 1915 წლის 24 აპრილს ოსმალეთის 
სახელმწიფოს მიერ ამ საქმეში ბრალდებულთა 
დაპატიმრების შესახებ ბრძანების გაცემით დას- 

a) "zogierTi mxareebis [Tanamedrove 
siria da libia] mosaxleoba mTlianad 
arabebi ar aris. amitomac es miwebi Tq-
vens mier moTxovnil teritoriebs gareT 
unda iqnas daWerili. am cvlilebebis 
gaTvaliswinebiT, ufro adre sxva arab 
SeixebTan xelmowerili xelSekrulebebis 
xelSeuxeblobis pirobiT. [...] inglisi mzad 
aris meqqas Serifis moTxovnil terito-
riebze aRiaros arabebis damoukidebloba 
da maT mxari dauWiros". 

İdidi britaneTis egvipteSi guber-
natoris henri mak mahos mier meqqas  

mmarTvelis Sarif huseinisaTvis 
miwerili werili. 1915 

b) "inglisis mTavroba eTanxmeba azrs, 
palestinaSi ebraeli xalxisaTvis erovnu-
li mamulis daarsebis Sesaxeb. ... pales-
tinaSi mcxovrebi ara ebraeli mosaxleo-
bis samoqalaqo da religiuri uflebebisa 
da sxva qveynebSi ebraelebis politikuri 
uflebebisaTvis zianis mimyenebeli raime 
RonisZiebaze iniciativis gamouCenlobis 
pirobiT Seecdeba am miznis ganxorciele-

bas". 

didi britaneTis sagareo saqmeTa 
ministris artur balfuris ebrauli 
lobis xelmZRvanelTagan erT-erTi-

saTvis miwerili werili. 1917 
istoria. stamboli, 2002, gv 282.

SeadareT erTmaneTs wyaroSi moce-
muli cnobebi. Tqveni azriT, ra iyo 
inglisis mier ormagi standartuli 
politikis gatarebis mizani? gvaZ-
levs Tu ara Tanamedrove periodSi 
arsebuli arab-israelis dapirispi-
rebulobis gagrZeleba, imis varau-
dis safuZvels, rom es xdeba pirve-
li msoflio omis zegavleniT?

?

Canakkales brZola

quTul-amareSi inglisis generali nebdeba
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რულდა. სომხების მიერ ყოველწლიურად „გენო-
ციდის დღედ“ აღნიშნული თარიღი, სინამდვი- 
ლეში, სომეხი ყაჩაღთა რაზმების მეთაურთა და-
პატიმრების დღეა. ხოლო მაისში მიღებული იქნა 
კანონი ფრონტის მხარეში მცხოვრები სომხების 
დროებით გადასახლების შესახებ. მეორე მსოფ-
ლიო ომის დროს აშშ-ს მთავრობას ამ კანონის უფ-
რო მკაცრი ფორმა იაპონიის წინააღმდეგ ჰქონდა 
განხორციელებული.

კავკასიის ფრონტზე მყოფ რუს სამხედრო 
მეთაურებს აღიარებული ჰქონდათ სომეხთა რაზ-
მების მიერ მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღმდეგ 
ველური გაწყვეტის ჩადენა, ასევე სქესისა და ასაკ-
ის მიუხედავად ყოველი მათგანის მკვლელობა. 
ეს ველურობა ჯერ კიდევ გადასახლების შესახებ 
კანონის მიღებამდე სისტემატური ფორმით ხორ-
ციელდებოდა.

omi da samoqalaqo mosaxleoba. სამ-
ხედრო მოქმედებების მსვლელობაში მილიონო-
ბით სამოქალაქო მცხოვრები იძულებული გახდა 
საცხოვრებელი ადგილი დაეტოვებინა. 

სინამდვილეში, ორივე მებრძოლი მხარე სი-
სასტიკეს სჩადიოდა მშვიდობიანი ადამიანების 
წინააღმდეგ და მასობრივად წყვეტდა მათ. ბავ-
შვებსა და მოხუცებს იძულებით სამუშაოებში იყ-
ენებდნენ. ომში მონაწილე ყოველ სახელმწიფოს 
ეკონომიკა ომის მოთხოვნის შესაბამისად ჰქონდა 
მოწყობილი. თითქმის ყოველი შრომისუნარი- 
ანი მამაკაცის ფრონტზე ყოფნის გამო, ქარხანა- 
-ფაბრიკებსა და სოფლის მეურნეობის სფეროში მათ 
ქალები და ბავშვები ანაცვლებდნენ. ამასთან 
სამხედრო ტყვეები, კოლონიებიდან მოსულები  
და ფრონტიდან დაბრუნებული სპეციალისტებიც  
ზურგის  ფრონტზე  მუშაობდნენ. 

ადამიანების მობილიზებისათვის სახელმწი-
ფოები პროპაგანდის საშუალებებს იყენებდნენ. 
იმიტომ რომ, პროპაგანდა ომის შეუწყალებელ 
სინამდვილეებს მალავდა. ყოველგვარი პროპაგან-
დისტული საშუალების მიუხედავად, 1916 წლი- 
დან დაწყებული ზურგის ფრონტზე უკვე მშვი-
დობისაკენ მოწოდებები გაისმოდა. ომით უკმა-
ყოფილო მოსახლეობა თავის პროტესტს გაფიცვე-
ბის მოწყობით გამოხატავდა. ფასების მომატება, 
სამუშაო საათების დამატება და სასურსათო ბა-
რათის გამოყენება ადამიანების მდგომარეობას 
ამძიმებდა.

Tqveni azriT, omebSi propagandis romeli 
saSualebebiT sargebloben da ra miznebi 
gaaCnia mas?

?

a) somexi teroristuli razmebis brZa-
nebebi: 
"1. rusi armiis mier sazRvris gadalaxvis mo-
mentSi somexi razmebi da moxaliseebi maT 
SeuerTdebian da osmaleTis armias Seuteven.  
2. zurgis frontze ori wlis asaks zeviT 
yvela muslimani mokluli unda iqnas. 3. 
somxebma unda gadawvan somxebis mier mito-
vebuli saxlebi, sakvebi produqti, eklesie-
bi da saqvelmoqmedo dawesebulebebi, xolo 
Semdeg eweodnen propagandas, TiTqos es 
yvelaferi muslimanebs CaudeniaT. 4. fron-
tidan daWrilad dabrunebuli osmaleTis 
jariskacebi unda moklulni iqnen". 

TurqeTis mTavari Stabis arqivi,  
ATASE, nomeri 1/2, dokumenti/2061;  

K.S.Papazian, Patriotizm Perverted, gv. 37-38, 
Aram Turabian, Les Volontaires  

Armeniens sous les Drapaux Francais, gv. 6; 
C. de Maleville, 1915 wlis somxuri  

tragedia, gv. 34-35

b) 27 maisi 1915 weli kanoni gadasaxlebis 
Sesaxeb:
"1. isini, romelTa gadasaxlebac saWirod 
iTvleba, misasvlel adgilamde usafrTxod 
miiyvanebian; 2. gzebze uzrunvelyofili iq-
neba maTi dasveneba, aseve sicocxlisa da 
qonebis usafrTxoeba; 3. misasvlel adgilas 
srul moTavsebamde, maT gaewevaT yovel-
gvari daxmareba, raTa uzrunvelyofilni 
iqnen sagadasaxlebo gadasaxadiT, sarCo-
Ti da saWmel-sasmeliT; 4. materialuri 
mdgomareobis Sesabamisad, isini uzrun-
velyofilni iqnebian saqonliTa da miwis 
nakveTiT; 5. mTavrobis mier saxli iqneba 
aSenebuli". 

iusuf halajoRlu, somexTa gadasaxleba, 

stamboli, 2007, gv.70-71

SeadareT erTmaneTs wyaroSi moce-
muli cnobebi. gadawyviteT, Tu si-
namdvileSi vis mimarT iyo Cadenili 
genocidi. daasabuTeT Tqveni gadawy-
vetileba.

!

omis ltolvilebi. belgia, 1914 weli.LAY
İHƏ
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aSS-s omSi CarTva. ინგლისის ფლოტის მიერ ბლოკადაში 
მოქცეული გერმანია ეკონომიკური თვალსაზრისით დიდად ზა-
რალდებოდა. ბლოკადის საპასუხოდ გერმანიის წყალქვეშა ხომ-
ალდები მტრული სახელმწიფოების სამხედრო და სამოქალაქო 
გემების ჩაძირვას შეუდგნენ. 1917 წელს გერმანია წყალქვეშა 
ბრძოლების გაძლიერებით ინგლისის დანებების მიღწევას ცდი-
ლობდა. მაგრამ სავაჭრო ინტერესების მხრივ დაზარალებულმა 
და მოქალაქეებ გაწყვეტილმა აშშ-მა უარი თქვა ნეიტრალიტეტზე 
და გერმანიას ომი გამოუცხადა. აშშ-ს პროცესში ჩართვამ ომის 
მსვლელობაზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა.

ruseTis omidan gasvla. ომმა რუსეთის პოლიტიკური 
და სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა დაამძიმა. ეს კი, 1917 
წლის თებერვალში ქვეყანაში რევოლუციის მიზეზი გახდა. რუსი 
ჯარისკაცები ფრონტიდან მასობრივად გარბოდნენ და დეზერ-
ტირობდნენ. 1917 წლის ოქტომბერში გადატრიალების მოხდე- 
ნით ხელისუფლების ხელში ჩამგდები ბოლშევიკების მიერ გერ-
მანიასა და მის მოკავშირეებთან ხელმოწერილი იქნა brestli- 
tovskis sazavo xelSekruleba (3 მარტი, 1918 წელი). ორ 
ფრონტზე ომის წარმოებით განთავისუფლებული გერმანული 
ძალების დიდმა ნაწილმა დასავლეთ ფრონტზე   
თავი  მოიყარა.

"tankebsa da amerikelebs velodebi". 
გერმანიის სამხედრო მეთაურები ომის გამარ-
ჯვებისათვის ბოლო იმედს ამერიკელების მოს-
ვლამდე საკითხის გადაწყვეტაში ხედავდნენ. 
ამი-ტომაც იყო, რომ გერმანულმა ჯარმა 1918 
წლის დასაწყისიდან შეტევა დაიწყო. სამხედრო მოქმედებები ახალი იარაღებით, განსაკუთრებით 
კი თვითმფრინავებითა და ტანკებით სრულდებოდა. ინგლისი და საფრანგეთი ძალიან წინ უსწ- 
რებდა გერმანიას ტანკებისა და თვითმფრინავების წარმოებით. 1917 წელს, როცა ფრანგ მეთაურს  
ომის  შედეგზე  ჰკითხეს,  მან  თქვა:  „ტანკებსა  და  ამერიკელებს  ველოდები“. 

გერმანია და მისი მოკავშირეები 1918 წელს სამხედრო-ტექნიკური და ეკონომიკური თვალ-
საზრისით დასუსტების გამო დამარცხებულნი იქნენ. ბლოკადების შედეგად, მათი ეკონომიკა 
დასუსტებული, ხოლო არმიების მდგომარეობა გაუარესებული იყო. 1918 წლის სექტემბერში 
ბულგარეთი, ოქტომბერში ოსმალეთის იმპერია, ხოლო 3 ნოემბერს ავსტრია-უნგრეთი დანებდა.  
11 ნოემბერს გერმანიამ კომპიენის ტყეში ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას დანებების შესახებ. ასე   
რომ, ევროპის ისტორიისათვის კატასტროფის მომტანი ომი დასრულდა. დიდად დაზარალდა ევ-
როპის სოციალ-ეკონომიკური სფერო. მსოფლიო ეკონომიკასა და პოლიტიკაში ევროპის უპირა-
ტესობამ  დასუსტება  დაიწყო.

"mTavrobis saxeliT, Cveni xalxis 
saxeliT Tqveni - ara, gambedaobis arqonis 
gamo, aramed Zalian dabali asakis gamo 
omSi ara monawile bavSvebis mamac gulebs 
SevsZaxeb. Tqvengan saTburebSi saqmianobis 
gagrZelebasa da mosavlis mogrovebaSi 
monawileobis miRebas, aseve momavali 
wlisaTvis sargav-saTesad momzadebas 
moviTxov. [...] frango qalebo, bavSvebo, 
samSoblos gogonebo da Svilebo! omis 
moednebze mebrZolebs sargav-saTes veleb-
ze CaenacvleT!" 

safrangeTis premier-ministri 
rene viviani. agvisto, 1914.

istoria. stamboli, 2002, gv. 249.tankebi pirvelad pirvel msoflio omSi 
iqna gamoyenebuli

omis droindeli plaka-
ti:"miwis armiaSi Sedi!"

aSS 1918.

ras asabuTebs istoriuli wyaros 
Sinaarsi? ra iyo is mizezebi, rom-
lebic bavSvebisa da qalebis muSao-
bas aucilebels xdida?

?
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1. romel faqtorebs SeiZleboda zemoqmedeba moexdina pirvel msoflio omis dawyebaze?
2. Tqveni azriT, ras gamoxatavda gamonaTqvami:“mTliani evropis Suqi Caqra?” 
3. rogori zemoqmedeba moaxdina omma qalebisa da bavSvebis cxovrebaze?
4. ratom gamoiyeneboda omis periodSi propagandis saSualebebi?
5. Tqveni azriT, SeiZleba Tu ara, pirveli msoflio omis mizezTagani osmaleTis saxel-

mwifos danawileba yofiliyo?
6. rogor daasabuTebT, rom mogonili “somexTa genocidi” yalb provokaciul saSualebas 

warmoadgens?
7. ra iyo Canakkales brZolaSi Turquli jarebis gamarjvebis mizezi?

 sst-iT integracia

filmebi da internetis resursebi davaleba

• Allied Tanks during World War I (video)
• ფილმი “საბრძოლო ცხენი”. 
• “ჩანაკკალეს ლომები” (The Lions of Gallipoli 
War) (1964)
• ფილმი “120” (2008)

• ინტერნეტის საფუძველზე მოამზადეთ პრე-
ზენტაცია პირველ მსოფლიო ომში გამოყენე-
ბული ახალი სამხედრო ტაქტიკისა და ია-
რაღების შესახებ.

kiTxvebi da davalebebi

"SemdgomSi, somxebsa da antantas saxelmwifoebs politikuri interesebis gamo, es movlenebi gayal-
bebuli hqondaT da mas propagandis saSualebad iyenebdnen. mogonili “somexTa genocidis” propagandis 
gamwev pirvel wyaroTagan erT-erTi 1916 wels inglisis mTavrobis mier momzadebuli “cisferi wigni” 
iyo. wigni iuwyeba cnobebis damamzadebelTa obieqtur, sando da pativcemul pirebad yofnis Sesaxeb. 
magram am pirTa saxelebi saidumlod inaxeboda. cnobili amerikeli istorikosis j. makkartis mier 
inglisis arqividan am pirTa vinaobis maCvenebeli sabuTis povnis Semdeg “cisferi wignis” siyalbe da-
sabuTebuli iqna. gamoaSkaravebuli iqna, rom wignSi mocemuli sabuTebisa da cnobebis damamzadebeli 
pirebi somxebis mfarvelebi, osmaleTis saxelmwifos winaaRmdeg propagandis gamwevi amerikeli misio-
nerebi, rusuli armiis SemadgenlobaSi SesvliT osmaleTis armiis winaaRmdeg mebrZoli, anadoluSi 
muslimani mosaxleobis winaaRmdeg genocidis Camdeni daSnakTa partiis xelmZRvanelebi da aqtivistebi 
iyvnen. (Justin McCarthy, "Dünya Savaşında İngiliz Propagandası ve Bryce Raporu", ankara, 2001, gv. 
21) am wignis erT-erTi redaqtorTagani, cnobili istorikosi a. toinbi SemdgomSi aRiarebda, rom 
movlenebi ara obieqturad hqonda gaanalizebuli da istoriuli sinamdvileebi subieqturad iyo 
warmodgenili. (William H. Mc Neil, Arnold Toynbee a life, Oxford University Press, gv. 74). garda amisa 
1922 wels gamoqveynebuli 'The Western Question in Greece and Turkey' saxelwodebis nawarmoebis 50-e 
gverdze mocemuli iyo cnoba imis Sesaxeb, rom “cisferi wigni”s mizans “omis propaganda” warmoadgenda. 
inglisis mTavroba am wignis momzadebiT ZiriTadad amerikeli sazogadoebis warmodgenebSi somxebis 
mimarT sibralulis grZnobis gamovleniT, omSi aSS-s ufro adre CarTvis uzrunvelyofas isaxavda 
miznad. amasTan inglisis mTavrobis ministrebi acnobebdnen imis Sesaxeb, rom am wignma aSS-s preziden-
tis vilsonis mier omSi CarTvis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebaze mniSvnelovani gavlena moaxdina."

Suqru eleqdaR, istoriuli sinamdvilisa da saerTaSoriso samarTlis Suqze  
"somexTa genocidis" idea. stamboli, 2010. 

"ratom stambolSi, izmirSi, imperiis evropis nawilsa da sxva mxareebSi mcxovrebi aTiaTasobiTi 
somexis genocidi ar momxdara? isini cocxlad da janmrTelad darCnen, arc aravis ar gadausax-
lebia.“ ...dasavluri presa, romelic Turqebis mkvlelobaze Tvals xuWavda, gacilebiT azviadebda 
moklul somexTa ricxvs da avrcelebda. Tu osmalebs mTliani somxebis ganadgureba surdaT, ratom 
misces maT saSualeba gadarCeniliyvnen? yvelaze sarwmuno sabuTs ki warmoadgens is, rom deporti-
rebulTa umravlesoba cocxlad darCenili iyo". 

jastin makkarti, "Turqebi da somxebi". gv. 87

mogonili  “somexTa genocidi”

rogor asabuTebs avtori "somexTa genocidis" mogonilobas da raSi sdebs brals da-
savlur presas? daukavSireT wyaros safuZvelze dasavluri presa Tanamedrove periods.

?
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"samrewvelo sazogadoeba" da kul-
tura. სფერო, რომელიც ეკონომიკის საფუძველს 
წარმოადგენდა, ისტორიის სხვადასხვა საფეხუ-
რებზე ცვლილებებს განიცდიდა. მჯდომარე 
ცხოვრებაზე გადასვლით დამწყები და სოფლის 
მეურნეობის უპირატესობის მატარებელი აგრა-
რული საზოგადოება სამრეწველო რევოლუციის 
შედეგად, სამრეწველო საზოგადოებამ ჩაანაცვლა. 
საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგო-
მარეობაში მომხდარი ეს ცვლილებები კულტურის 
განვითარებისა და მისი ახალი თვისებებით შემ-
კობის მიზეზი გახდა. XIX საუკუნის ბოლოსა და 
XX საუკუნის დასაწყისში სავაჭრო, სატრანსპორტო 
და კავშირგაბმულობის საშუალების განვითარებამ 
ხალხთა შორის კულტურული კავშირების გაფარ-
თოება დააჩქარა. ამით საფუძველი ჩაეყარა კულ-
ტურის  განზოგადების  პროცესს.

masobrivi kulturisaken. კულტურის გან- 
ზოგადება XIX საუკუნის დასასრულიდან დაიწყო. 
ამას სოციალურ-ეკონომიკური მიზეზები ჰქონდა. ასე, რომ რკინიგზის სფეროში ტრანსპორტის 
განვითარება მოხდა. სავალდებულო სამხედრო სამსახურმა ხელი შეუწყო მოსახლეობის სხვადა- 
სხვა ფენებს შორის სოციალური თვალსაზ-
რისით კავშირების გაფართოებას. განათლების 
სფეროში მომხდარმა განვითარებამ და პრესის 
გავრცელებამაც ზემოქმედება მოახდინა კულ-
ტურის განზოგადებაზე. ამასობაში ტექნიკურმა 
განვითარებამ (ფოტოგრაფია, კინო და ა.შ) სა- 
შუალება მისცა კულტურის გავრცელებას მოს-
ახლეობის უფრო ფართო ფენებს შორის. ფო- 
ტო, ინფორმაციის მიწოდების ერთ-ერთ მნიშ-
ვნელოვან საშუალებად გადაიქცა. 1895 წელს  
ძმები lumerebis მიერ შექმნილი კინო,  
1920-იანი წლების ბოლომდე უხმო ფორმით 
ვითარდებოდა.

realurobidan  impresionizmisaken. XIX  
საუკუნიდან დაწყებული კულტურის ყველა 
სფეროში თავი იჩინეს აბსტრაქტული ხასი-
ათის ჟანრებმა. ამის მიზეზები საზოგადოებ-
აში მომხდარი პოლიტიკური, ეკონომიკური 

XIX saukuneSi da XX saukunis dasawyisSi, msoflio 
kulturaSi mniSvnelovani warmatebebi iqna mopovebuli. 
axalma mecnierulma aRmoCenebma da gamogonebebma zemoq-
medeba moaxdina msoflios Semdgom ekonomikur-teqnikur 
da kulturul ganviTarebaze. xelovnebaSi gamovlenili 
axali mimdinareobebi CveulebiT xelovnur mimarTulebebs 
Caenacvla.

kultura

▪ "samrewvelo sazogadoeba"
▪ masobrivi kultura

▪ impresionizmi
▪ eifelis koSki

▪ "kristaluri sasaxle"
▪ radio
▪ Zmebi lumerebi

sakvanZo sityvebi

8

“civilizaciis Camoyalibebisas buneba 
safrTxis qveS xvdeba. magram Camoyalibebis 
Semdeg, Tavs aRwevs am muqaras. bunebrivi 
pirobebis winaSe winaaRmdegobis gawevaze 
uZluri sazogadoebebi gamqralan. kul-
tura, bunebis mieri muqarisaTvis winaaRm-
degobis gamwevi sazogadoebebis nayofia. ... 
istoria kulturaTa istoriaa”. 

ingliseli istorikosi arnold 
toinbi istoriuli naSromi, 

stamboli 1988 gv. 154

rogor zemoqmedebas axdens kul-
turaze sazogadoebaSi momxdari po-
litikuri da social-ekonomikuri 
cvlilebebi? ganixileT mosazreba 
“istoria kulturaTa istoriaa”

?

impresionizmis (STabeWdilebis) cneba pir- 
velad “mzis amosvla”saxelwodebis nawar-
moebisaTvis iqna gamoyenebuli. Semdgom- 
Si mxatvrobis mimdinareobam amgvari sax- 
elwodeba miiRo.

STabeWdileba mxatvari klod mone. 
“mzis amosvla”. 
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და სოციალური ცვლილებები იყო. XIX საუკუნის შუა ხანებში ფრანგმა მხატვარმა კუსტავ კურბემ 
ბოლო მოუღო არსებული ხელოვნების ცნებებს და ყოველდღიური ცხოვრების შესახებ სურათე- 
ბის დახატვა დაიწყო. ის ერთ-ერთი მათგანი იყო, რომელმაც სათავე დაუდო რეალისტური ხე- 
ლობის მიმდინარეობას. ამ მიმდინარეობამ, რომელიც თავდაპირველად კრიტიკის ქვეშ მოექცა, 
შემდგომში  გავრცელება  დაიწყო.

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში მხატვრობაში იმპრესიონისტური მოძრაობა დაიწყო. ამ მოძრა-
ობის წევრები საღებავის სპეციალურ ჭურჭელში შენახვის უზრუნველმყოფელი ტექნიკური სიახ- 
ლის შედეგად, ღია ცის ქვეშ სურათებს ხატავდნენ. ნაწარმოებების ძირითად თემად გადაქცეულ 
ხედებზე  სინათლის ანარეკლი გამოიხატებოდა.

ჰოლანდიელი მხატვარი van gogi იმპრესიონიზმის ცნობილ წარმომადგენელთაგან ერთ-ერ- 
თი იყო..

თურქულ მხატვრობაში დასავლური სტილი XIX საუკუნეში სამხედრო სკოლებში ტექნიკური 
სამხატვრო გაკვეთილებით იყო დაწყებული.

siaxleebi arqiteqturaSi. XIX საუკუნეში მრეწველობა 
უკვე საზოგადოების ყველა სფეროებზე - ეკონომიკაზე, პოლიტი-
კასა და კულტურაზე დიდ ზეგავლენას ახდენდა. ბურჟუაზიას 
საზოგადოებაში დომინირებული ადგილი ეკავა. სამრეწველო 
საზოგადოება აღდგენილი იყო. იმის გამო, რომ მრეწველობა 
აუცილებელს ხდიდა მოქნილი მეთოდების ძიებასა და სამეცნი- 
ერო კვლევების ჩატარებას, ვითარდებოდა ჩვეულებითი სფერო-
ები და ყალიბდებოდა ახალი სამეცნიერო მიმართულებები. 
სამრეწველო გადატრიალების დაჩქარებას ზემოქმედება მოეხ-
დინა კულტურის ყველა სფეროზე. მოქანდაკეობაში შემოტანილ 
სიახლეთაგან ერთ-ერთი რკინისა და ფოლადის კონსტრუქციებ-
ის გამოყენება იყო. ამ თვალსაზრისით პარიზში 1889 წელს 
აშენებული ეიფელის კოშკი ბრწყინვალე ნიმუშად შეიძლება ჩა-
ითვალოს. კოშკი საფრანგეთის რევოლუციის ას წლისთავთან 
დაკავშირებით ჩატარებული გამოფენის შესასვლელი კარის სახ-
ით, ინჟინერის gustav eifelis მიერ დროებით იყო აშენებუ- 
ლი. მაგრამ ამ პერიოდში განვითარებადი კავშირგაბმულობი-
სათვის  ხელსაყრელად  ყოფნის  გამო,  ის  შენარჩუნებული  იქნა.  

რკინა, მინა და ბეტონი ამ პერიოდის ძირითადი საქანდაკო ელემენტები იყო. დროის თა-
ვისებურებების განმასახიერებელ შენობათაგან ერთ-ერთი, ლონდონში აშენებული პირველი 
მსოფლიო სავაჭრო შენობაა. 1850 წელს აშენებულს და “კრისტალურ სასახლედ” წოდებულ შე- 
ნობას  ჩვეულებრივი  ფორმა  არ  გააჩნდა.

XIX საუკუნეში ოსმალეთის მოქანდაკეობაში დასავლურმა სტილმა ფართო გავრცელება და- 
იწყო. სულთან აბდულმეჯიდის დროს აშენებული და ევროპული სასახლეების მსგავსი dolma- 
baRCas sasaxlec  პერიოდის  მოქანდაკეობის  ყველაზე  პოპულარულ  ნიმუშს  წარმოადგენს.

musika. 1789 წლის საფრანგეთის რევოლუციამ და XIX საუკუნის ადრეული წლების ეროვნულ 
განმათავისუფლებელმა მოძრაობებმა კლასიკური მუსიკის თვალსაჩინო წარმომადგენლის, lud-
vig van beThovenis შემოქმედებაზე ძლიერი ზეგავლენა მოახდინა. მან „მესამე სიმფონია“ იმის 
გამო, რომ სჯეროდა ევროპას დემოკრატიას მოუტანდა, თავდაპირველად ნაპოლეონ ბონაპარტს 
მიუძღვნა. მაგრამ 1804 წელს ნაპოლეონის მიერ თავის იმპერატორად გამოცხადების გამო, ამაზე  
უარი თქვა. ბეთჰოვენის მიერ დაწერილი „მეცხრე სიმფონია“, თანამედროვე პერიოდში ევროკავში-
რის ჰიმნს წარმოადგენს. romantizmma XIX საუკუნის ბოლომდე მუსიკის სფეროში უპირატე- 
სობა შეინარჩუნა. რუსი კომპოზიტორის, petre Caikovskis ნაწარმოებები თანამედროვე პერიოდ-
შიც ინარჩუნებს თავის გავლენას. იტალიელი კომპოზიტორმა juzepe verdim იტალიის ავსტრიის 
დაპყრობის წინააღმდეგ თავისუფლების მოძრაობას რამდენიმე ოპერა მიუძღვნა. მისი სახელი და 
ნაწარმოებები ავსტრიის მიერ დაპყრობის წინააღმდეგ იტალიის განმათავისუფლებელი მოძრა- 
ობის  ერთ-ერთ  სიმბოლოდ  იყო  გადაქცეული.

literatura. ამ პერიოდში პოეტებმა და მწერლებმა თავიანთ ნაწარმოებებში საჯა- 
რო-პოლიტიკურ პრობლემებზე შეხედულებების ფართოდ გამოხატვა დაიწყეს. თურქულ ლიტე- 
რატურაში დასავლური კულტურის ნიმუშის სახით პირველად მიმღები ibrahim Sinasi  

CaatareT mcireodeni gamokvleva van gogis Semoqmedebis Sesaxeb.!

eifelis koSkis aSeneba
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ყოფილა. მან საფუძველი ჩაუყარა თურ-ქულად გამოქვეყნებულ 
გაზეთსა და თეატრს. XIX საუკუნის თურქული აზროვნების 
ისტორიის ყველაზე დიდი სახე, სამშობლოსა და თავისუფლე- 
ბის პოეტი namik qamalia. მისი აზრით, სიამაყით სავსე მდი- 
დარი წარსულის მქონე თურქმა ხალხმა უნდა მიითვისოს და-
სავლეთის ცივილიზაციის მიღწევები და განავრცოს ის სხვა  
აზიურ  ხალხებზე. 

ინდოელი კულტურისა და საზოგადო მოღვაწე rabind-
ranaT Tagoris ნაწარმოებებს თავისი მხატვრული სისუფთა-
ვითა და ფილოსოფიური სიღრმით მსოფლიო მასშტაბის პო-
პულარობა გააჩნდათ. მისი „გორა“ სახელწოდების რომანმა 
1913 წელს ლიტერატურისათვის ნობელის პრემია მიიღო. რო- 
მანის ძირითადი გმირი გორა ინდოეთის თავისუფლებასა და 
განვითარებას ყველა ფენების ინდუიზმის რელიგიის გარშე- 
მო შეკრებაში ხედავს. ავტორი აქ კიცხავს სოციალურ უთანას-
წორობას. ლიტერატურაში Jiul vernis ნაწარმოებებში ფან- 
ტასტიკას უპირატესობა ენიჭებოდა. ამ პერიოდში რომანტიზ- 
მი გრძნობებისათვის უფრო ნაკლები ადგილის დამთმობმა  
მიმდინარეობებმა ჩაანაცვლა. რუსმა მწერლებმა Tedore dostoevskim, anton Cexovma და  
lev tolstoim  მსოფლიო  ლიტერატურაზე  დიდი  ზეგავლენა  მოახდინეს. 

ფრანგი მწერალი emil zola, როგორც თავისი ნაწარმოებებით, ასევე საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში უსამართლობის წინააღმდეგ დაკავებული პოზიციითაც იყო ცნობილი. მას, ფრანგულ 
არმიაში მოსამსახურე დრეიფუსისადმი ებრაელობის მოტივით უსამართლო დამოკიდებულების 
წინააღმდეგ  პროტესტული  განცხადება  ჰქონდა  გაკეთებული.

mecniereba. იმპრესიონისტი მხატვრების მიერ ხელოვნებასა და რეალურ ცხოვრებას შორის 
ურთიერთობებისადმი კრიტიკულმა დამოკიდებულებამ, 1850-იანი წლების შემდეგ, დიდად გან- 
ვითარებულ მეცნიერებაზეც ზეგავლენა მოახდინა. მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფიზიკაში არსე-
ბული გამოცდილების მეთოდიკა, ახალი აღმოჩენების მიზეზი გახდა. XIX საუკუნის დასასრულს, 

namik qamali

gazeT “avrora”s 1898 wlis 13 ianvars 
gamoqveynebuli mTavari gverdi, romelSic 
e. zolas “brals vsdeb!” dasaTaurebis Ria 

werili iyo gamoqveynebuli

“brals vsdeb!” 

(emil zolas mier safrangeTis prezi-
dentisaTvis miwerili werili)

"pativcemulo prezidento! 
dreifusis movlena Tqveni saxelisa da 

mmarTvelobisaTvis laqas warmoadgens! ro-
meliRac samxedro sabWom, zemodan mosuli 
brZanebiT maior esteraznis sufTad gamoyva-
na, sinamdvilisagan da samarTlianobisaTvis 
dartymis miyenebisagan zemoT daiWira. ... 
safrangeTis Subls laqa daatyda. istoria 
dawers, rom aseTi sazogadoebrivi danaSau-
li Tqveni prezidentobis periodSi iqna Ca-
denili. ... simarTles vilaparakeb. ... Txroba 
Cemi movaleobaa. ar minda danaSaulSi 
Tanamonawile gavxde. Torem Cemi Rameebi Ca-
udeneli danaSaulisaTvis wvalebis yvelaze 
saSinels wamwydomi ara braleuli adamianis 
moCvenebas ver gadaurCeba. ... safrangeTis 
Tavs ubedurebad damtydari usamarTlobis 
avadmyofoba Tavs gamoiCens. ... dreifusi ... 
eklesiis pirobis "cudi ebrauli" nadirobis 
msxverpli gamxdara. es movlena Cveni drois 
pirSavobaa".

rogor afasebT mwerlis pozicias??LAY
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მატერიასა და ენერგიას შორის ურთიერთობების დამდგენი აღ-
მოჩენები გაკეთდა. 

XIX საუკუნის მუსლიმანური სამყაროს ყველაზე პოპულარუ-
ლი ფილოსოფოსთაგანი jamaleddin afgani (1839-1897) ყოფ-
ილა. ის ინდოეთსა და ავღანეთში ინგლისელი კოლონიზატორების 
წინააღმდეგ გამოდიოდა და დასავლურ იმპერიალიზმთან საბრ-
ძოლველად, მუსლიმანთა გაერთიანების იდეა ჰქონდა დაყენებუ-
ლი. აფგანის აზრით, მეცნიერების, ასევე განათლების განვითარება 
და მოდერნიზაცია ისლამის პროგრესისათვის ძირითად პირობას 
წარმოადგენდა. 

XIX საუკუნის მეორე ნახევარსა და XX საუკუნის დასაწყისში 
თურქული სამყაროს აზროვნების ისტორიაზე ყველაზე დიდი ზე-
გავლენის მომხდენთაგანი, ყირიმის თათარი ismail gaspirali 
(1851-1914) იყო. მას, რუსეთში მყოფი თურქ-მუსლიმანური ხალხე- 
ბის კულტურისა და განათლების გზით გაერთიანება, ამ უკანას-
კნელის კი, ქალთა უფლებებისადმი პატივისცემისა და საერო 
საფუძვლებზე ჩამოყალიბება სურდა. გასპირალის აზრებმა ყაზა-
ნელ თათარს, iusuf akCurasa და აზერბაიჯანელ თურქ ali  
beg huseinzadazec დიდი  ზეგავლენა  მოახდინა.

გერმანელმა ფილოსოფოსმა fridrix nicSem და სხვებმა 
პიროვნების დიდების მქადაგებელ მიმდინარეობას საფუძველი 
ჩაუყარეს. 1870 წლის საფრანგეთ-პრუსიის ომში მოხალისედ მო-
ნაწილე და დაავადებული ნიცშეს ნაწარმოები "ase ityoda za-
ratustra" მსოფლიო კლასიკურ ნიმუშებს შორის მოიხსენიება. 
მიუხედავად იმისა, რომ მის უამრავ ნაწარმოებებში გერმანელე-
ბისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება იგრძნობა, შემდგომში 
გერმანიაში  ნაცისტები  ნიცშეს  ფილოსოფიას  იყენებდნენ. 

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში, მეცნიერებმა ჩაატარეს გა-
მოკვლევები ელექტრომაგნიტური ტალღების შესახებ. ამ გამო-
კვლევების შედეგად, რუსმა მეცნიერმა aleqsandre popovma  

და იტალიელმა მეცნიერმა kulielmo makronma რადიოს საფუძველი ჩაუყარა. XIX საუკუნის 
დასასრულს, გერმანელმა მეცნიერმა vilhelm rentgenma უხილავი სხივების არსებობა დაასა-
ბუთა. ამ ტალღებს, რომლებიც ელექტრომაგნიტური ტალღების ერთ-ერთ სახეობას წარმოად- 
გენს,  „რენტგენის“  სხივები  ეწოდება.

XIX საუკუნის დასაწყისში, albert ainStainma ზოგადი ფარდობითობის თეორია ჩამო-
აყალიბა. მან სხეულების ზომებისა და დროის ხანგრძლივობის ფარდობითობა, ასევე სივრცისა  

ra iciT rentgenis sxivebis, medicinasa da teqnikaSi gamoyenebis Sesaxeb??

ismail gaspirali

jamaleddin afgani

albert ainStaini

"Cveni CamorCenilobis erTader-
Ti mizezi umecrebaa. araferi viciT 
imis Sesaxeb, Tu ra aris gamogonili da 
ra momxdara evropaSi. am izolaciidan 
dasaxsnelad Cven unda SegveZlos amis 
wakiTxva. evropul azrovnebas evropu-
li wyaroebidan unda vswavlobdeT. Cven 
es disciplinebi dawyebiT da saSualo 
skolebis programaSi unda SevitanoT, rom 

moswavleebma es azrebi Seiswavlon". 
ismail gaspirali

mehmed arslani. ismail bei kas-
piralis ganaTlebis reforma. girnes 

amerikis universiteti, 2016, gv. 19.

rogor afasebT avtoris azrebs? da- 
ukavSireT Tqveni Sexeduleba Tana-
medrove periods.
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და დროის მატერიალური ობიექტების მოძრაო-
ბაზე დამოკიდებულება დაასაბუთა. ამის შედეგად 
შეიცვალა წარმოდგენა სივრცისა და დროის ურ-
თიერთ  თანაფარდობის  შესახებ.

XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის 
დასაწყისში მეცნიერების ახალი სფეროს, ფსიქო-
ანალიზის ჩამომყალიბებელი zigmund froi-
dis ნაწარმოებებში ყურადღება გამახვილებულია 
ბავშვების განვითარების ყველაზე აუცილებელ 
პერიოდში მშობლების დამოკიდებულების მნიშ-
ვნელობაზე. ის, ასევე აყალიბებდა თეზისს ბავშვე-
ბის მიმართ გამოჩენილი ზრუნვის ინტერესის, 
სიყვარულისა და გაცნობიერების, აგრეთვე მათი 
მომავალ ფორმირებაში ძირითადი როლის შესრულების შესახებ. 
ის, აზრის გამოკვლევისათვის ფსიქოანალიზის კლინიკური მე-
თოდის შემოქმედადაა ცნობილი

ganaTleba. ეკონომიკის განვითარებამ განათლების სფე-
როშიც სიახლეები გამოიწვია. ტექნიკური პროგრესის წაკითხვა 
და განსაზღვრული გაანგარიშებები აუცილებელი იყო. ამიტო-
მაც XIX საუკუნის მეორე ნახევარში, დასავლეთ ევროპის გარ-
კვეულ ქვეყნებში 13 წლის ასაკამდე ყველა მოსწავლისათვის 
აუცილებელი და უფასო სწავლება იქნა დადგენილი. ამ ფაქ- 
ტორმა გაზეთისა და წიგნის მკითხველთა რიცხვი გაზარდა. 
ამის შედეგად, დასავლეთ ევროპაში განვითარდა მეცნიერება 
და განათლება, რომელმაც თავის მხვრივ სოციალ-ეკონომიკურ 
განვითარებაზე ზემოქმედება  მოახდინა.

XIX საუკუნის პირველ ნახევარში, ოსმალეთის სახელმწიფო-
ში გატარებულმა რეფორმებმა, ასევე განათლების სფეროზეც 
ზეგავლენა მოახდინა. განათლების სფეროში გატარებული რე-
ფორმები ძირითადად საერო დაწყებითი, საშუალო და უმაღ- 
ლესი  სასწავლებლების  გახსნას  ითვალისწინებდა.

zigmund froidi

1. rogori zegavlena moaxdina "samrewvelo sazogadoebam” kulturis ganviTarebaze?
2. romeli social-ekonomikuri mizezebi gaaCnda kulturis ganzogadebas?
3. XIX saukunesa da XX saukunis dasawyisSi, romel siaxleebs hqonda adgili moqandake-

obaSi?
4. SeadgineT cxrili, XIX saukunesa da XX saukunis dasawyisSi samecniero sferoebis 

ganviTarebasTan dakavSirebiT.
5. gaakeTeT ganmarteba, XIX saukunesa da XX saukunis dasawyisSi, msoflio kulturisa 

da azerbaijanis kulturis urTierT zegavlenis Sesaxeb.
6. ra mizezebi da Sedegebi gaaCnda kulturis ganzogadebas?
7. gaakeTeT ganmarteba, XIX saukunis meore naxevarSi dasavleT evropis garkveul qveyneb-

Si savaldebulo da ufaso swavlebis gamoyenebis mizez-Sedegobrivi kavSiris Sesaxeb.  
8. SeasruleT cxrili, XIX saukunesa da XX saukunis dasawyisSi kulturis sxvadasxva 

sferoebSi arsebuli siaxleebis Sesaxeb.

კულტურის სფეროები სიახლეები
არქიტექტურა

მეცნიერება და განათლება

kiTxvebi da davalebebi

"qristianobam antikuri kulturis 
samkvidro Cvengan miiRo. xolo Semdeg 
islamuri kulturis samkvidro Camogva-
cala. ZiriTadad CvenTan saberZneTisa da 
romisagan ufro axlos myofi, pirdapir 
Cvens grZnobasa da gemovnebaze metyveli, 
espaneTis Cinebuli aRmosavluri kultura 

fexqveS gaTala..." 
f. nicSe. nawarmoebi “dajjali”

stamboli, 2000, gv. 43

rogor afasebT nicSes am azrs??
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msoflios qveynebi

1918–1945 wlebSi

pirveli msoflio omis Sedegebma zegavlena moaxdina Semdgom is-
toriul movlenebsa da procesebze. omis finalebma saxelmwifoTa-
Sorisi winaaRmdegobebi ver aRmofxvra. gamarjvebuli saxelmwifoebi, 
ara samarTliani mSvidobis aRdgenaze, aramed TavianTi politikur-ek- 
onomikuri interesebis ganxorcielebaze fiqrobdnen. es ki, SemdgomSi 
axali problemebis gamovlenisa da meore msoflio omis dawyebis mi-
zezi gaxda. es omi, ngrevis Zalisa da masStabis mixedviT ufro didi 
iyo. 

1918–1945 wlebi, msoflios polit-ekonomikur da kulturul gan-
viTarebaSi axali Taviseburebis gamovleniT gamoirCeva. adgili hqon-
da erovnul ganmaTavisuflebel moZraobasa da revoluciebs. ramde-
nime imperia daiSala da msoflios politikur rukaze axal-axali 
saxelmwifoebi Camoyalibda. am TvalsazrisiT, ssrk-is Camoyalibebam 
mTlianobaSi XX saukunis istoria gansazRvra.

1918–1945 wlebi, ara mxolod saxelmwifoTa Soris, aramed axlad 
gamovlenil ideologiebs - bolSevizms, faSizmsa da nacizms Soris 
arsebuli winaaRmdegobiTac gamoirCeva. es periodi, aseve social-ek- 
onomikuri da kulturis sferoebSi arsebuli siaxleebiT gamoirCeva. 

vaSingtonis konferenciaLAY
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gamarjvebulTa mSvidoba. პირველი მსო-
ფლიო ომის შემდეგ, გამარჯვებულმა სახელ-
მწიფოებმა სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობე-
ბის ახალი წესების განსაზღვრის მიზნით, მშვი- 
დობის კონფერენციის მოწვევა გადაწყვიტეს. 1919 
წლის იანვარში, პარიზში დაწყებული სამშვი- 
დობო კონფერენცია, დამარცხებული ქვეყნების 
დასჯასა და საზავო ხელშეკრულების პირობების 
მომზადებას ისახავდა მიზნად. გამარჯვებულებმა 
პარიზის მშვიდობის კონფერენციას ისტორიაში 
ახალი პერიოდის დაწყება უწოდეს. კონფერენ-
ციაზე მხოლოდ გამარჯვებული და ნეიტრალური 

pirveli msoflio omi katastrofiT damTavrda. milionobiT ada-
miani daiRupa da daWrili iqna. msoflios politikur da soci- 
al-ekonomikur ganviTarebaSi didi cvlilebebi moxda. oTxi didi 
imperia daiSala. omis Semdeg Camoyalibebuli stabiluroba, Sem- 
dgomSi axali winaaRmdegobebiTa da dapirispirebebiT Seicvala.

versal - vaSingtonis sistema

▪ parizis samSvidobo konferencia
▪ 14 muxliani principebi

▪ versalis sazavo xelSekruleba

▪ erTa liga

▪ "samandato reJimi"
▪ vaSingtonis konferencia

sakvanZo sityvebi

9

evropa 1920-ian wlebSi

ra cvlilebebi moxda pirveli msoflio omis Semdeg, evropis politikur viTare-
baSi? rogori zemoqmedeba SeeZlo moexdina amas, msoflios Semdgom ganviTarebaze?

?

inglisis premier-ministrs, loid 
jorjs germaniasa da antantas Soris 
cecxlis Sewyvetis Sesaxeb xelSekruleba, 
ase hqonda Sefasebuli:“am istoriul 
dRes vimedovneb, rom yvela omebi 
CavamTavreT”.

h. kisenjeri, “diplomatia”, 
gv.243

Tqveni azriT, swori iyo Tu ara 
misi azri? risi keTebaa saWiro, 
yvela omebis dasasruleblad?
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ქვეყნები იყო წარმოდგენილი. ომის დაუმთავრებლად, გერმანიასა და მის მოკავშირეებთან 
სეპარატისტული საზავო ხელშეკრულების დამდები sabWoTa ruseTic კონფერენციაზე არ იქნა 
მიწვეული. საზავო ხელშეკრულებების, 1918 წელს, აშშ-ს პრეზიდენტის ვ. ვილსონის მხრიდან 
წარმოდგენილი 14 muxlian principebze დაფუძნება იყო გათვალისწინებული. ამ მუხლთაგან 
ყველაზე მნიშვნელოვანი, ტერიტორიასთან დაკავშირებული უთანხმოების, ხალხის მიერ თავისი 
თვითგამორკვევის პრინციპზე დაყრდნობით მოგვარება იყო. მაგრამ გამარჯვებულ სახელმწიფო- 
ებს  შორის  კონფერენციაზე  გამოვლენილმა  აზრთა  სხვადასხვაობამ  მდგომარეობა  გააუარესა.

საზავო ხელშეკრულებების პირობები, მომზადების შემდეგ, დამარცხებულ სახელმწიფოებ-
ისათვის ულტიმატუმის სახით იქნა წარდგენილი. კონფერენციაზე პირველ რიგში გერმანიისა და 
versalis sazavo xelSekruleba იქნა ხელმოწერილი. ხელშეკრულების პირველი ნაწილი 
საზღვრის საკითხებს ეხებოდა. გერმანიას ელზასი და ლოტარინგია საფრანგეთისათვის უნდა 
დაებრუნებინა. საარის რეგიონი საფრანგეთს გადაეცა, მაგრამ მისი მდგომარეობის, 15 წლის შემ- 
დეგ, plebiscitis გზით განსაზღვრა იყო გათვალისწინებული. პოზნანი და დასავლეთ პრუსია 
პოლონეთისათვის უნდა გადაცემულიყო. ამასობაში, გერმანია კისრულობდა ვალდებულებას 
ავსტრიასთან გაერთიანების შესახებ, რომლითაც მთლიან კოლონიებს კარგავდა. ხელშეკრულების 
სამხედრო პირობების მიხედვით, გერმანიას სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა გაე-
უქმებინა, ხოლო მისი არმია და ფლოტი შეეზღუდა. მდინარე რეინის მიყოლებით გერმანიას არ 
შეეძლო ჯარის შენახვა. ხელშეკრულების ყველაზე მძიმე პირობათაგანი გერმანიის მხრიდან ომში 
ბრალეულობის აღიარება და საამისოდ მის მიერ კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება იყო. ამან, 
შემდგომში გერმანიის ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა.

vilsonis“ “14 muxliani” principebi:  

1. kidev erTjer farulad xelSekru-
lebebis xelmoweris dauSvebloba, sazavo 
xelSekrulebebis sazavo principebis 
Sesabamisad momzadeba; [...] 2. teritoriuli 
wylebis gamoklebiT, rogorc mSvidobian 
periodSi, aseve saomar mdgomareobaSic 
zRvebze Tavisufali yofa; 3. mTliani 
ekonomikuri SezRudvebis SeZlebisdagvarad 
moxsna da Tanaswori savaWro pirobebis 
Camoyalibeba [...]; 4. [...] yvela qveynebis 
iaraRebisa da resursebis Semcireba [...]; 5. 
koloniebTan dakavSirebuli mTliani 
moTxovnebis, [...] Sesabamisi xalxebis 
interesebs misadagebiT da saxelmwifoTa 
moTxovnebis samarTliani mogvareba; 6. 
rusuli miwebis sagareo Zalebisagan 
sruliad ganTavisufleba, xolo ruseTTan 
dakavSirebuli problemebis [...] sruliad 
damoukideblad da Tavisi politikuri 
ganviTarebis Sesabamisad mogvareba [...]; 12. 
[...] Turquli xelisuflebis qveS mcxovrebi 
xalxebisaTvis, Semdgomi arsebobis 
garantiis micema [...]; sruteebis Riad yofna 
da yvela qveynis gemebisaTvis Tavisufleba. 
[...]; 14. patara saxelmwifoebisaTvis, iseve 
rogorc didi saxelmwifoebisaTvis 
politikuri Tavisuflebisa da teritori-
uli mTlianobis garantiis micemis mizniT 
[...] erebis liga unda iyos organizebuli. 

istoria. stamboli, 2002, gv. 277

ras warmoadgens karikaturis ZiriTadi 
idea?

?

vilsoni da erTa liga
vilsoni: “esec zeTisxilis Sto.  

axla ki saqmeze!” 

mtredi: “minda yvela vasiamovno,  
magram es Zneli”.

Jurnali “Punch”, 1919 weli, inglisi.

plebisciti - saerTo saxalxo xmis micema
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ვერსალის ხელშეკრულება სხვა დამარცხებულ სახელმწიფოებთან ხელმოწერილი ხელშეკ-
რულებებით დამთავრდა. ავსტრიასთან 1919 წელს sen Jermenis, ბულგარეთთან neis, ხოლო 
უნგრეთთან 1920 წელს ტრიანონის ხელშეკრულებები იქნა ხელმოწერილი. ამ ხელშეკრულე- 
ბების მიხედვით მათ თავიანთი ტერიტორიების ერთი ნაწილი მეზობელი სახელმწიფოებისათ- 
ვის უნდა გადაეცათ, ასევე მსგავსად გერმანიისა, უნდა შეეზღუდათ სამხედრო ძალები და 
კომპენსაცია გადაეხადათ.

ანტანტას სახელმწიფოებს, რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში პრობლემად მიჩნეული „აღ-
მოსავლეთის საკითხის“ კატეგორიული გადაწყვეტა სურდათ. საკითხი, რომელიც ოსმალეთის 
სახელმწიფოს დანაწილებას ითვალისწინებდა, განხილული იქნა და ამ პროცესში ინგლისსა და 
საფრანგეთს შორის არსებულმა წინააღმდეგობებმა, ამ სახელმწიფოსთან ხელშეკრულების 
ხელმოწერა დააგვიანა. 1920 წელს ოსმალეთის სახელმწიფოსთან დადებული sevris xelSek- 
rulebaSi უფრო მძიმე პირობები იყო გათვალისწინებული. ოსმალეთის სახელმწიფოს ტე-
რიტორიები ინგლისს, საფრანგეთს, იტალიასა და საბერძნეთს შორის იქნა განაწილებული. მაგ- 
რამ mustafa qamalis მეთაურობით, თურქი ხალხის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის  
დაწყებამ  ამის  განხორციელებას  ხელი  შეუშალა. 

პარიზის კონფერენციაზე სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობების ხელახალი ჩამოყალი- 
ბების პროცესში, ეროვნულმა ფაქტორმა ძირითადი როლი შეასრულა. ეს ურთიერთობები უკვე  
არა ძალის წონასწორობით, არამედ erebis 
TviTgamorkvevis principiT რეგულირ-
დებოდა. ეს, ყოველი ხალხის მიერ დამო-
უკიდებელი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების 
უფლების აღიარებას ნიშნავდა. კონფერენ-
ციის შედეგად, განსაკუთრებით ევროპაში, 
ასევე ახლო და შუა აღმოსავლეთში საზ-
ღვრები შეიცვალა. გერმანიის, ავსტრია-უნ-
გრეთის, ოსმალეთისა და რუსეთის იმპე-
რიები დაიშალა. ავსტრია-უნგრეთის იმპე- 
რიის დაშლის შედეგად ახალი სახელ-
მწიფოები, avstri, ungreTi, Cexoslo-
vakia, daserbeTi-xorvatia-sloveniis 
samefo (შემდგომში იოგოსლავია) შეიქმნა. 
ამასთან poloneTis დამოუკიდებელი 
სახელმწიფო აღდგენილი იქნა. ხალხის 
თვითგამორკვევის უფლების აღიარებისას 
ახალი ეროვნული უმცირესობების პრობ-
ლემა გამოვლინდა. ასე რომ, ეროვნული 
უმცირესობის საკითხი და ეროვნულობა, 
ომის შემდეგაც მშვიდობისათვის საფრ- 
თხეს წარმოადგენდა. კონფერენციის ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი, სახელმწი-
ფოთაშორისი ურთიერთობების მშვიდო-
ბიანი გზით რეგულირების მიზნით erTa 
ligis ჩამოყალიბება იყო. მაგრამ დამ-
არცხებული სახელმწიფოები და საბჭოთა 
რუსეთი  ამ  ორგანიზაციაში  არ  მიიღეს. 

winaaRmdegobebi da "damsjeli mSvidoba". პარიზის კონფერენციამ გამარჯვებულ 
სახელმწიფოებს შორის წინააღმდეგობის არსებობა დაასაბუთა. გამარჯვებულები, ასევე დამ-
არცხებულებიც საზავო ხელშეკრულებებით უკმაყოფილო იყვნენ. ახლო აღმოსავლეთის და-
ნაწილებისა და სხვა საკითხებში ინგლისსა და საფრანგეთს შორის უთანხმოება მოხდა. საფრან- 
გეთმა ვერ მიაღწია იმ შედეგს, რომელიც მას თავისი უშიშროებისათვის მნიშვნელოვნად  
მიაჩნდა. იტალია, იმის გამო, რომ ომის დროს ფარული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
დათქმა, რომლის მიხედვითაც ტერიტორიებს მიიღებდა, არ შესრულდა, უკმაყოფილო იყო. აშშ, 
რომელსაც ევროპაში ძალთა წონასწორობის შენარჩუნება სურდა, გერმანიის სრულიად დასუს- 
ტება არ სურდა. ამიტომაც, ინგლისისა და საფრანგეთის გაძლიერების წინაღობის მიზნით, 

versalis xelSekrulebis gamakritikebeli ger-
manuli karikatura: giliotinas danaza dabmu-
li Tokis damWeri klemanso, marcxvniv vilsoni, 

marjvniv loid jorji
Jurnali "Simplissimus" 1919

1. Tqveni azriT, msjavrdebuli vis war-
moadgens?
2. ra aris karikaturis idea?

?
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გერმანიისა და ოსმალეთის სახელმწიფოსაგან ჩამორთმეული მიწების, ერთა ლიგის სამანდატო 
სისტემის საფუძველზე მართვის შესახებ წინადადება დააყენა. აშშ, იაპონიის შორეულ აღ- 
მოსავლეთში გაძლიერებასაც ეწინააღმდეგებოდა. სენატმა, იმის გამო რომ, ერთა ლიგის წევრო- 
ბა აშშ-ს ჩვეულებით იზოლაციის პოლიტიკას ეწინააღმდეგებოდა, ვერსალის ხელშეკრულების 
რატიფიკაცია არ მოახდინა.  ამის შედეგად აშშ ერთა ლიგის გარეთ დარჩა. 

გერმანიის კოლონიები და ოსმალეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაში მყოფი შუა აღ-
მოსავლეთში არსებული მიწები სახელწოდება "samandato reJimis" ქვეშ, ზოგიერთ გამარჯვე- 
ბულ სახელმწიფოებს გადაეცა. ამის შედეგად, კოლონიების საკითხი ინგლისის, საფრანგეთისა  
და იაპონიის სასარგებლოდ გადაწყდა. გერმანიის აფრიკასა და წყნარ ოკეანესთან მყოფი კოლონი-
ები, ასევე ოსმალეთის სახელმწიფოს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ტერიტორიებზე კონტროლი 
ხელში ჩაიგდეს. ინგლისი და მისი დომინიონები, საფრანგეთი, ბელგია და იაპონია მანდატის 
მფლობელნი გახდნენ. კოლონიები a, b, და g კატეგორიებად დაიყვნენ. მანდატის მფლობელ 
სახელმწიფოს a და b კატეგორიებში შემავალი ქვეყნები დამოუკიდებლობისათვის უნდა მო-
ემზადებინა. g კატეგორიაში შემავალი ტერიტორიები კი, მანდატის მფლობელი სახელმწიფოს 
საკუთრებად ითვლებოდა. სინამდვილეში, სამანდატო რეჟიმი გამარჯვებული სახელმწიფოების 
მიერ ტერიტორიული დაპყრობების ერთ-ერთი სახეობა გახდა. 

parizis konferenciis Sedegebi. პარიზის მშვიდობის კონფერენცია, არა ხანგრძლივი 
მშვიდობის უზრუნველყოფისაკენ, არამედ დამარცხებული სახელმწიფოების დასჯისაკენ იყო 
მიმართული. ომის მიზეზებში ბრალდებულ გერმანიას სამხედრო ძალების შენახვა აეკრძალა. 

გერმანიამ თავისი ტერიტორიების დიდი ნაწილი 
და ყველა კოლონია დაკარგა, ასევე უკიდურესად 
მძიმე სანქციების ქვეშ მოექცა. მას, ამავდროულად 
ომის კომპენსაციაც უნდა გადაეხადა. ეს და ვერ-
სალის ხელშეკრულების მძიმე პირობები შემ-
დგომში, 1920-იან წლებში გერმანიაში ნაციონა-
ლური პოლიტიკური ჯგუფების აქტიურობის მი- 
ზეზი  გახდა.

"14 მუხლიანი" პრინციპების, რომლებზეც და-
ყრდნობით ვერსალისა და დამარცხებულ სახ-
ელმწიფოებთან დადებული სხვა ხელშეკრულე-
ბები იყო გაფორმებული, განხორციელებაში ორ- 
მაგი სტანდარტი გამოიყენებოდა. ეს პრინციპები, 
თუმცა ევროპაში განსაზღვრულ დონეზე გამო-
იყენებოდა, აზიის, აფრიკისა და ზოგიერთ ამე-
რიკელ ხალხებს არ შეეხო. ომში, ინგლისის არმი-
აში მებრძოლ ინდოელ ხალხებს დამოუკიდებ- 
ლობა არ მიეცათ. ომის პერიოდში ოსმალეთის 
სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამბოხების სანაცვლოდ 
არაბებისათვის მიცემული შეპირება არ შესრულ-
და. ერაყი და ეგვიპტე მანდატის საფუძველზე 
ინგლისის კონტროლის ქვეშ დარჩნენ. სირია სა-
ფრანგეთის ზედამხედველობის ქვეშ გადაეცა. ჩი-
ნეთის ერთი ნაწილი და კორეა იაპონიის შემ-
ადგენლობაში დარჩა. იზოლაციის პოლიტიკის 
გამტარებელი აშშ-ს ერთა საზოგადოებაში შეუს-
ვლელობა და საბჭოთა რუსეთის განზე დარჩე- 
ნაც, ვერსალის სისტემის სისუსტეზე მეტყველ-
ებდა. ყოველი ეს წინააღმდეგობები, შემდგომში 
თანამედროვე პერიოდამდე ზეგავლენის მომხ-
დენი  შერკინებების  გამოვლენის  მიზეზი  გახდა.

vaSingtonis konferencia. ევროპაში, აფ-
რიკასა და ახლო აღმოსავლეთში პრობლემების 
მოგვარების შემდეგ, შორეულ აღმოსავლეთსა და 
წყნარი ოკეანის ზონაში ურთიერთობების რე- 

versalis xelSekrulebis  
zogierTi pirobebi: 

muxli 51. ... 1871 wlis frankfurtis 
xelSekrulebiT germaniisaTvis gadacemuli 
teritoriebi ... kvlav safrangeTis 
xelisuflebas gadaeca. 
muxli 231. germania, Tavisi da misi 
mokavSireebis moZaladeobis mizeziT 
antantas saxelmwifoebisaTvis damdgari 
mTliani zaralisaTvis Tavis pasuxismgeb-
lobas aRiarebs. 
muxli 232. antantas saxelmwifoebi 
TavianTi samoqalaqo mosaxleobisa da maTi 
qonebisaTvis miyenebuli mTliani zaralis 
anazRaurebas moiTxovs da germania am 
kompensaciis gadaxdas kisrulobs.

ra ufro mZime Sedegi SeiZleboda 
mohyoloda germaniisaTvis, versa-
lis xelSekrulebas? daasabuTeT 
mizezi.

?

“omis damasrulebeli zavi, evropis 
yvelaze Zlier or saxelmwifos ar 
moicavda: germaniasa da ruseTs. es 
qveynebi evropis mosaxleobis naxevarze 
mets da yvelaze did samxedro potenci-
als Seadgendnen. mxolod am sinamdvilesac 
ki SeeZlo versalis sistemis warumateb-

loba gamoewvia.”.

h. kisenjeri. “diplomatia”, gv. 258

romeli faqtori iTvleba ZiriTad 
mizezad, versalis xelSekrulebis 
warumateblobisaTvis? ra aris amis 
damamtkicebeli safuZvlebi?

?
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გულირების მიზნით, 1921-1922 წლებში, 
ვაშინგტონში კონფერენცია ჩატარდა. ერთ-
ერთი შედეგი, რომელიც კონფერენციას მოჰ-
ყვა, აშშ-ს, ინგლისს, საფრანგეთსა და იაპო-
ნიას შორის ხელმოწერილი ოთხი სახელ- 
მწიფო ხელშეკრულება იყო. ხელშეკრულება 
მხრეების მიერ წყნარი ოკეანის რეგიონში 
არსებული სამფლობელოების აღიარებას 
ითვალისწინებდა. კონფერენციაზე, ჩინეთ-
თან დაკავშირებული ურთიერთობების მა-
რეგულირებელი ხელშეკრულების მიხედ-
ვით ჩინეთის დამოუკიდებლობა და ტერი- 
ტორიული მთლიანობა აღიარებული იქნა. 
ამ ქვეყნის სამრეწველო და სავაჭრო სფე-
როებში თანასწორუფლებიანობის პრინციპი 
გამოიყენებოდა. სინამდვილეში, ყოველივე 
ეს, აშშ-ს “Ria karis” politikis ცხოვ-
რებაში  გატარებას  ნიშნავდა. 

კონფერენციაზე ხელმოწერილი  მესამე ხელშეკრულება კი, საზღვაო იარაღების შეზღუდვას 
ეხებოდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგთაგანი, რომელიც ხელშეკრულების დადებას მოჰ- 
ყვა, იაპონიის წყნარ ოკეანეზე მოქმედების შეზღუდვა იყო. სხვა შედეგს კი, ინგლისის საზღ- 
ვაო უპირატესობის აშშ-სთან განაწილება წარმოადგენდა. კონფერენციის შედეგებმა იაპონიის 
უკმაყოფილება გამოიწვია, ამასობაში აშშ-ს წინააღმდეგ მის შურისძიების პოლიტიკას სათავე 
დაუდო. 

ვერსალისა და ვაშინგტონის კონფერენციების გადაწყვეტილებებით, სახელმწიფოთაშორის 
ურთიერთობებში ახალი სისტემა ჩამოყალიბდა. მაგრამ ამ სისტემამ მსოფლიოში არსებული 
პოლიტიკურ-ეკონომიკური  პრობლემები  სრულიად  და  სამართლიანად  ვერ  მოაგვარა. 

vaSingtonis konferencia

1. ra iyo parizSi dawyebululi mSvidobis konferenciis mizani?
2. Tqveni azriT, ratom iyo rom, gamarjvebulebs parizis mSvidobis konferencia, istoriaSi 

axali periodis dasawyisad hqondaT gamocxadebuli?
3. ratom ar iqna miwveuli sabWoTa ruseTi konferenciaze?
4. SeadareT vilsonis "14 muxli" versalis xelSekrulebis pirobebs.

vilsonis “14 muxli” versalis xelSekruleba

saxeli msgavsi niSnebi Fganmasxvavebeli niSnebi

5. romeli principebis safuZvelze regulirdeboda saxelmwifoTaSorisi urTierTobebi, 
parizis konferenciaze?

6. SeafaseT versalis sistemis winaaRmdegobebi.
7. gansazRvreT drois isarze mocemuli movlenebis TariRebi.

kiTxvebi da davalebebi

ვ. ვილსონის 
მიერ “14 

მუხლიანი” 
პრიციპების 

წარდგენა

პარიზის 
მშვიდობის 

კონფერენციის 
დაწყება

ვაშინგტონის 
კონფერენციის 

დაწყება
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aSS. პირველ მსოფლიო ომში მონაწილეობამ ქვე-
ყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო და ფი-
ნანსური ძალის გაზრდა გამოიწვია. იმის გამო, რომ  
მის ტერიტორიაზე სამხედრო მოქმედებები არ ხორ-
ციელდებოდა, აშშ-მ ომიდან შემოსავალი მიიღო, ასევე 
გაზარდა ეროვნული სიმდიდრე და მსოფლიოს ოქროს 
რეზერვის ნახევარზე მეტი თავის ხელში მოაქცია. ომში 
მონაწილე ევროპული ქვეყნების უმრავლესობა, აშშ-ზე 
ფინანსურ დამოკიდებულებაში აღმოჩნდა.

vudro uilsonis საგარეო პოლიტიკაში წარუ-
მატებლობა და ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისის 
დაწყება, 1920 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დე-
მოკრატიული პარტიის მარცხის მიზეზი გახდა. რეს-

პუბლიკელი uoren hardingi პრეზიდენტად იქნა არჩეული. მისი მოულოდნელი სიკვდილის  
გამო, ამ მოვალეობის შემსრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა kelvin kulijma მომდევნო სა-
პრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. აშშ-ს ეკონომიკის სწრაფი განვითარების პერიოდში, კული- 
ჯის მიერ ქვეყნის მმართველობამ მისი ავტორიტეტი გაზარდა. რესპუბლიკელები საბაზრო 
პრინციპების გაფართოებისა და ეკონომიკაში სახელმწიფოს რეგულატორის როლის შეზღუდვის 
პოლიტიკის მომხრეები იყვნენ და „ნორმალურ პერიოდში“, ანუ თავისუფალი ეკონომიკური, 
სამეწარმეო მოღვაწეობის ბატონობის პირობებში დაბრუნებას ჰპირდებოდნენ. 1922 წლიდან 

ქვეყანაში სამრეწველო აღზევება დაიწყო. ფოლადის წარმოებ- 
ის შედეგად, ნავთობის მოპოვება და ავტომობილის წარმოება 
განსაკუთრებით გაიზარდა. ამ პერიოდს, რომელიც 1922 წლამ- 
დე გრძელდებოდა, „პროსპერიტის“ (ინგლ. prosperity-პროგრესი) 
პერიოდს უწოდებენ. აშშ, მსოფლიოში ნავთობის მოპოვების  
70%-ს, ხოლო ფოლადის წარმოების 50%-ს წარმოადგენდა. ამ 
წლებში, ავტომობილი „ამერიკული ცხოვრების სტილის განუ-
ყოფელ ნაწილად“ გადაიქცა. მისი საშუალებით საცხოვრებელი 
პუნქტები და სამრეწველო დაწესებულებები ერთმანეთთან სან-
დო სატრანსპორტო ქსელით იყვნენ დაკავშირებულნი. ჰ. ფორ-
დის ქარხნებში გამოყენებულმა, წარმოების ორგანიზების კონ-
ვეიერის წესმა გასაქანი მისცა იაფი მანქანების მასობრივ 

წარმოებას. მსოფლიოში არსებული მთლიანი ავ-
ტომობილების 90% აშშ-ში იყო. 1929 წელს, მსო-
ფლიო სამრეწველო წარმოების, დაახლოებით 50%-
ის წარმომდგენმა აშშ-მა, ამასობაში საგარეო ვაჭ- 
რობის საერთო ბრუნვის მიხედვით, დიდ ბრი-
ტანეთს გაუსწრო. 

pirveli msoflio omis damTavrebis Semdeg, gamarjvebuli sa- 
xelmwifoebis wamyvani politikuri Zalebi saSinao politikaSi 
seriozul problemebs waawydnen. ekonomikur sferoSi gamovlenil 
problemebTan dakavSirebuli socialuri saprotesto moZraobe-
bis gafarToebam, saxelmwifoebi aiZula daTmobebze wasuliyvnen. 
mmarTvelma wreebma, politikuri, ekonomikuri da socialuri 
procesebis kontrolis qveS SenarCunebis mizniT, mmarTvelobis 
axal saSualebebze dayrdnoba daiwyes. magram yovel gamarjve-
bul saxelmwifos, sakuTari saSinao politikuri speqtri gaaCnda.

aSS, didi britaneTi, safrangeTi 

▪ "prosperiti"
▪ “axali speqtris” politika

▪ loid jorji

▪ leiboristuli mTavrobebi

▪ eduard erio
▪ saxalxo fronti

sakvanZo sityvebi

10

uoren hardingi (marcxvniv)  
da kelvin kuliji

h. fordis saavtomobilo 
qarxana

warmoebis organizebis konveieris wesi  
warmoebis procesis, samuSao adgilebze Tan-
mimdevrulad ganlagebuli specialuri mow-
yobilobebiT Sesrulebas, aseve procesis 
sxvadasxva da SedarebiT moklevadian opera-
ciebad dayofas iTvaliswinebs.LAY
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ტექნიკური პროგრესის შედეგის სახით, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წარმოებასთან და-
კავშირებული სამრეწველო სფეროები ვითარდებოდა. ამერიკულ ოჯახებში, ამ პერიოდში მაცი- 
ვარი, ტელევიზორი და სარეცხი მანქანაც გამოიყენებოდა. ევროპაში მათ, მხოლოდ 1950 წლი- 
დან იყენებდნენ. ქვეყანაში დაიწყო რადიო გადაცემების გავრცელება. მოსახლეობის კეთილდღე- 
ობა უმჯობესდებოდა, სამუშაო დღე მცირდებოდა და ხელფასი იზრდებოდა. ეს ფაქტორები  
აშშ-ში კლასობრივი ბრძოლის გამწვავებას - გაფიცვებსა და მასთან დაკავშირებულ მოძრაობას 
ასუსტებდა. 

ომის შემდეგ, აშშ-ში, მოსახლეობას შორის უცხოელი მოქალაქეებისა და რადიკალების მიმართ 
უნდობლობა იყო გავრცელებული. ქვეყანაში antisemitizmisa და rasizmis აყვავებას ჰქონდა 
ადგილი. კონსტიტუციაში შეტანილი დამატებით, 
ქვეყანაში სპირტიანი სასმელების წარმოების, გა-
ყიდვისა და გადაზიდვის აკრძალვამ, ამით უკა-
ნონოდ მოვაჭრე ორგანიზებული დამნაშავეები 
საკმაოდ გააძლიერა. ამიტომაც მცირე ხნის შემ- 
დეგ ეს აკრძალვა გაუქმდა. პროტესტანტული ეკ-
ლესიის მოთხოვნით, 1925 წლის ივლისში ქალაქ 
დეიტონში გამართულმა „მაიმუნის სასამართლომ“ 
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სკოლებში 
ადამიანის ევოლუციის თეორიის სწავლების ამ-
კრძალავი გადაწყვეტილება მიიღო.

1929 წლის 24 ოქტომბერს, ნიუ-იორკში მომ-
ხდარი ბირჟის გაკოტრება „დიდი ეკონომიკური 
კრიზისის“ მიზეზი გახდა. ქვეყანაში წარმოება 
დაახლოებით 50%-ით შემცირდა, უმუშევარ პირ-
თა რიცხვმა 17 მილიონს მიაღწია. თავისუფალი 
ბაზრისა და კონკურენციის პრინციპებისათვის 
უპირატესობის მიმნიჭებელმა, რესპუბლიკელმა 
პრეზიდენტმა ჰერბერტ ჰუვერმა სოციალური და 
ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება ვერ შეძლო. 
1932 წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში, 
ეკონომიკურ და სოციალურ პროცესებში 
სახელმწიფოს აქტიური ჩარევის მომხრე დემოკრატმა franklin ruzveltma გაიმარჯვა. 1933 
წლიდან "axali speqtris" politikis განმახორციელებელმა რუზველტმა, თავისი ხელი-
სუფლების პირველი ასი დღის განმავლობაში 70-ზე მეტი კანონის მიღება შეძლო: გამოყენებუ- 
ლი იქნა სახელმწიფო კონტროლი საბანკო სისტემაზე, ორგანიზებული იქნა საზოგადოებრივი 
სამუშაოები უმუშევართათვის, გაიზარდა ყურადღება მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის 
აღდგენაზე, ასევე გაიზარდა სახელმწიფოს როლი შრომითი ურთიერთობების რეგულირებაში, 
ქვეყნის ისტორიაში პირველად ჩამოყალიბდა სახელმწიფო პენსია და დახმარების სისტემა, 
გაფართოვდა სოციალური დაზღვევა. მაგრამ რეფორმების მოწინააღმდეგეებმა, ეკონომიკური 
სტაბილურობის აღდგენის შემდეგ, „ახალი სპექტრის“ გარკვეული კანონების კონსტიტუციასთან 
წინააღმდეგობის მიზეზის დაყენებით, მათი სასამართლოს გზით გაუქმება შეძლეს. მიუხედავად 
ამისა, ფ. რუზველტის პოლიტიკური ავტორიტეტის გაზრდამ, ზედიზედ კიდევ სამჯერ მის  
პრეზიდენტად  არჩევას  ხელი  შეუწყო. 

didi britaneTi. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, ეროვნული სიმდიდრის 1/3-ის დამკარ-
გავი ქვეყნის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ დამძიმდა. სამრეწველო წარმოება  
20%-ით, ხოლო საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2-ჯერ შემცირდა. მართალია, დიდმა ბრიტანეთმა კო-
ლონიური  ტერიტორიები გააფართოვა, მაგრამ  მან  მსოფლიოს ფინანსური ცენტრის  როლი  დაკარგა. 

ხელისუფლებაში მყოფი ლიბერალი ლოიდ ჯორჯის კოალიციური მთავრობის შიგნით 
(კონსერვატორები, ლიბერალები, ლეიბორისტები) აზრთა სხვადასხვაობამ ზრდა დაიწყო. ლეი- 

rogori zegavlena moaxdina "prosperitis" periodis miRwevebma, qveynis socialur 
mdgomareobaze?

?

gansazRvreT saxelmwifos maregulirebeli roli f. ruzveltis saSinao politikaSi.!

franklin delano ruzvelti(SuaSi)

antisemitizmi - ebraelebis mimarT, erovnu-
li da religiuri TvalsazrisiT gausaZlisi 
Sexedulebebis erTobliobas warmoadgens.
rasizmi - adamianTa rasebis, fizikuri da 
fsiqologiuri TvalsazrisiT uTanasworobisa 
da adamianTa rasobriv kuTvnilebasTan dakav-
SirebiT maTTvis gamorCevis uflebis mopove-
binebis Sesaxeb ideologiuri Sexedulebebis 
erTobliobas warmoadgens

LAY
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ბორისტების მიერ სამთავრობო კოალიციის დატოვების შემდეგ, 
1918 წლის დეკემბერში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში 
კონსერვატორებმა და ლიბერალებმა უფრო მეტი ადგილი დაიკა-
ვეს. მთავრობას კვლავ ლოიდ ჯორჯი მეთაურობდა. მთავრობას 
უჭირდა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური პრობ-
ლემების მოგვარება. ეკონომიკური კრიზისის მძიმე შედეგები,  
კონსერვატორებთან აზრთა სხვადასხვაობა და საგარეო პოლი-
ტიკური წარუმატებლობა, 1922 წლის ოქტომბერში, loid jor-
jis  მთავრობის  გადადგომის  მიზეზი  გახდა.   

1923 წელს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში პროტექცი-
ონისტული პოლიტიკისათვის უპირატესობის მიმნიჭებელი კონ-
სერვატორები, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მეტი მანდატის 
მომპოვებელ პარტიას წარმოადგენდნენ, თავისთავად მთავრობის 
ჩამოსაყალიბებელ საპარლამენტო უმრავლესობას არ ფლობდნენ. 
იმის გამო, რომ ლიბერალებთან კოალიცია არ გამოუვიდათ, 
მთავრობის ორგანიზების მიზნით ლეიბორისტებთან, რომლებიც 
საპარლამენტო უმცირესობას წარმოადგენდნენ, დათმობებზე წა-
ვიდნენ. დიდ ბრიტანეთში 1924 წლის იანვარში, რამსეი მაკდო-
ნალდის მეთაურობით ორგანიზებული პირველი ლეიბორისტუ- 
ლი მთავრობის მიერ, მუშებისათვის საცხოვრებლის აშენების მი-
ზნით, მიღებული იქნა კანონი სახელმწიფო ფინანსების გაზრდის 
შესახებ. ასევე გაუმჯობესებული იქნა სადაზღვევო სისტემა უმუ-
შევრობისათვის, შემცირებული იქნა გარკვეულ საკვებ პროდ-
უქტებზე დადებული ფასები და სხვა. ლეიბორისტებმა, იმის გამო, 
რომ ლიბერალების წინააღმდეგობას წააწყდნენ,  შახტებისა და 
რკინიგზების ნაციონალიზაციის შესახებ, წინასაარჩევნო დაპირე-
ბის შესრულება ვერ შეძლეს. გაფიცვების წინააღმდეგ ჯარის გა-
მოყენებაც, მთავრობის ავტორიტეტს არყევდა. მთავრობის მიერ 
პროტექციონიზმზე უარის თქმის განზრახვა კონსერვატორების 
წინააღმდეგობას წააწყდა. 1924 წლის ოქტომბერში მთავრობა გა-
დადგა. ამ თვეში ჩატარებულ საფარლამენტო არჩევნებში კონ-
სერვატორებმა გაიმარჯვეს. მთავრობამ ადგილობრივი მეწარმე-
ებისათვის დახმარების მიზნით საშემოსავლო გადასახადი შეამ- 
ცირა. საფინანსო სისტემის გაძლიერების მიზნით, ფუნტი სტერ-
ლინგის ოქროს ღირებულების გაზრდის ღონისძიებებმა, მსოფ- 
ლიო ბაზარზე ინგლისური საქონლის გაყიდვის შემცირება გა-
მოიწვია. სამრეწველო სფეროებმა შემცირება დაიწყო. ძირითად 
სამრეწველო სფეროებში (მანქანათმშენებლობა, ქიმია, ავტომო-
ბილი, ავიაცია) წარმოება ომის ადრინდელ დონეზე ვერ ავიდა. 
სარგავსათესი მინდვრების შემცირება აღინიშნებოდა. ქვეყანაში 
სოციალურმა დაძაბულობამ იმატა. 1926 წელს ქვეყნის ისტორიაში 

პირველად, მუშათა საერთო გაფიცვა მოხდა. მთავრობამ უარყო მათი ეკონომიკური მოთხოვნები  
და გაფიცვის ჩახშობის მიზნით მკაცრი ზომები მიიღო. 1927 წელს მიღებული კანონის მიხედ- 
ვით,  მთავრობაზე  ზეწოლის  მიზნით  საერთო  გაფიცვების  მოწყობა  აიკრძალა.

1929 წლის საპარლამენტო არჩევნების მიჯნაზე კონსერვატიული პარტიის შიგნით გაზრ- 
დილ უთანხმოებას ჰქონდა ადგილი. ნაციონალიზაციის შესახებ მოთხოვნაზე უარის მთქმელმა 
ლეიბორისტებმა პირველად იყო, რომ არჩევნებში გაიმარჯვეს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ 
პარლამენტში უფრო მეტი ადგილი დაიკავეს, უმრავლესობას ვერ ფლობდნენ, რომლის გამოც  
კონსერვატორებისა და ლიბერალების ინტერესებისათვის ანგარიში უნდა გაეწიათ. ramsei mak- 
donaldis მეთაურობით მეორე ლეიბორისტული მთავრობა (1929-1931) ჩამოყალიბდა. მსოფ- 
ლიო ეკონომიკური კრიზისის გავლენამ, ქვეყანაში სოციალ ეკონომიკური მდგომარეობა დაამძიმა. 
დიდ ბრიტანეთში არსებული კრიზისის შედეგები აშშ-ს, საფრანგეთსა და გერმანიაზე უფრო  
სუსტი იყო, ხოლო წარმოების დონე კი შედარებით ნაკლებად შემცირდა. 1930 წლის პირველ 
თვეებში მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გავლენამ დაამძიმა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 

gansazRvreT, omis Semdgomi didi britaneTis mZime eko-
nomikuri mdgomareobis mizezebi.

!

loid jorji

1923 wels Catarebuli 
saparlamento arCevnebis 

Sedegebi 

– liberalebi

– konservatorebi
– leiboristebi
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მდგომარეობა. მთავრობის მიერ სოციალური ხარჯების დამატებამ, 
ბიუჯეტში დანაკლისი გაზარდა. ქვეყანა ფინანსური გაკოტრების 
წინაშე იდგა. ადგილი ჰქონდა მკაცრი ეკონომიკური პოლიტიკის 
გატარებისა და სოციალური ხარჯების შემცირების აუცილებლო-
ბას. მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობაში არსებული 
აზრთა  სხვადასხვაობის  გამო,  რ. მაკდონალდი  გადადგა. 

შემდგომში ის, ლეიბორისტების ერთი ნაწილის, კონსერვატო-
რებისა და ლიბერალების 1931 წელს ერთად შექმნილი ეროვნულ 
მთავრობას მეთაურობდა. ეროვნულმა მთავობამ საგარეო ვაჭრო-
ბაში გამოიყენა პროტექციონიზმის პოლიტიკა, გააუქმა ფუნტი 
სტერლინგის ოქროს ღირებულება, განახორციელა ვრცელი სო-
ციალური პროგრამები. თუმცა უმუშევრობა ისევ რჩებოდა მძიმე 
სოციალურ პრობლემად. 1932 წელს შექმნილი ბრიტანეთის ფა-
შისტების კავშირი იყენებდა რა შექმნილ მძიმე მდგომარეობას, ცდილობდა გაეფართოებინა 
საქმიანობა, თუმცა საზოგადოებაში ძლიერი სოციალური საყრდენის არ არსებობის გამო ფაშ- 
იზმმა  ვერ  შეძლო  საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ  ცხოვრებაში  განმტკიცება.

1935 წლიდან მთავრობის ხელმძღვანელი კონსერვატორების განხორციელებული ვრცელი 
ეკონომიკური და სოციალური ღონისძიებების შედეგად ქვეყანა გადავიდა სტაბილური განვი-
თარების  ეტაპზე. 

safrangeTi. ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედების მიმდინარეობის გამო, მის 
ჩრდილოეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარე და ეკონომიკური თვალსაზრისით უფრო განვითარე-
ბული 10 დეპარტამენტი განადგურებული იყო. შრომისუნარიანი მოსახლეობის რიცხვი შემ-
ცირებული იყო. საფრანგეთმა ომში ეროვნული სიმდიდრის 1/4  ნაწილი დაკარგა. საფრანგეთს, 
რომელიც ომის დაწყებამდე მსოფლიოს ერთ-ერთ ძირითად კრედიტორ ქვეყანას წარმოადგენდა, 
ომის შემდეგ მოკავშირეების წინაშე საკმაო ვალი გააჩნდა. რუსეთის, ოსმალეთისა და ავსტრია- 
-უნგრეთის იმპერიებში მომხდარი რევოლუციების შედეგად, მისი კაპიტალური დაბანდება 
საგრძნობლად შემცირდა. ომის წლებში, ტექნიკური თვალსაზრისით მრეწველობის ხელახალი 
მოწყობით საფრანგეთი კვლავ მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი სამრეწველო სახელმწიფო გახდა. 
სამხედრო თვალსაზრისით ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოთაგან ერთ-ერთად გადაქცევამ, სა-
ერთაშორისო ურთიერთობებში მას წამყვანი პოზიცია მოაპოვებინა. კოლონიური ქვეყნების 
გაფართოებამ, ელზასისა და ლოთარინგიის უკან დაბრუნებამ, გერმანიის მიერ საარის ქვანახში- 
რის მაღაროების გამოყენებამ და ფართომასშტაბიანი აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებამ, ეკო-
ნომიკის  განვითარებას  ძლიერი  ბიძგი  მისცა. 

საპარლამენტო არჩევნებში რამდენიმე პოლი-
ტიკური ძალის გამაერთიანებელმა erovnulma 
blokma გაიმარჯვა. ეროვნული ბლოკის მთავ-
რობები, ქვეყანაში ომის შემდგომ დაწყებული ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას ცდილობდნენ. 
მთავრობები, რომლებიც ეკონომიკური ურთიერთობების რეგულირების საქმეში სახელმწიფოს 
როლის შემცირებას უპირატესობას ანიჭებდნენ, ლმობიერ საგადასახადო სისტემას იყენებდნენ. 
გაზრდილი საბიუჯეტო დანაკლისის საკითხის მოგვარების მიზნით, ეროვნული ბლოკის 
მთავრობის მიერ, რუსეთისაგან ვალების უკან დაბრუნების მცდელობა წარუმატებლად დამ- 
თავრდა. მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი გერმანიის მხრიდან კომპენსაციის გადახ- 
დის გაწელვის საპასუხოდ, 1923 წლის იანვარში, საფრანგეთისა და ბელგიის ჯარების მიერ რუ- 
რის სამრეწველო მხარის დაპყრობა საფრანგეთის საშინაო პოლიტიკური კრიზისისა და მისი 
მოკავშირეებთან ურთიერთობის გამწვავების მიზეზი გახდა. 1924 წელს ჩატარებულ საპარლა- 
მენტო არჩევნებში მემარცხენე ბლოკმა გაიმარჯვა. eduard erios მეთაურობით მთავრობის 
მცდელობების შედეგად, ქვეყნის ეკონომიკა განვითარების სიჩქარის მიხედვით მხოლოდ აშშ-ს 
ეკონომიკას ჩამორჩებოდა. ეს ტენდენცია 20-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1930 წლის 
შემოდგომაზე,  საფრანგეთში  მსოფლიო  ეკონომიკური  კრიზისის  მძიმე  ზეგავლენამ  თავი  იჩინა. 

ra iyo r. makdonaldis meore leiboristuli mTavrobis 
gadadgomis mizezi?

?

gaanalizeT pirveli msoflio omis pozitiuri da negatiuri Sedegebi safrangeTisaTvis.?

gansazRvreT erovnuli blokis mTavrobis mier ruris provinciis dapyrobis miznebi.!

ramsei makdonaldi

erovnuli bloki - 1920-1924 wlebSi Sedga 
5 mTavrobis kabineti.
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პოლიტიკური არასტაბილურობა ქვეყანაში ფაშის-
ტური ორგანიზაციების აქტიურობის მიზეზი გახდა. 
საფრანგეთის ფაშისტური ორგანიზაციების ძირითადი 
მიზანი ქვეყანაში საპარლამენტო წყობის გაუქმება და 
საკუთარი დიქტატურის დამყარება იყო. 1934 წლის 
თებერვალში პარიზში ფაშისტური აჯანყება წარუ-
მატებლად  დასრულდა.

ფაშიზმის საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზ- 
ნით სოციალისტებმა, კომუნისტებმა და რადიკალებმა 
1935 წელს სახალხო ფრონტი ჩამოაყალიბეს. 1936 წლის 
აპრილში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში სახ-
ალხო ფრონტის ბლოკმა გაიმარჯვა. ორ წლამდე ვად- 
ით მოქმედმა სახალხო ფრონტის მთავრობებმა ფართო 
სოციალური რეფორმები გაატარეს. სახელმწიფოს მა-
რეგულირებელი როლი ეკონომიკურ და სოციალურ 
ურთიერთობებში გაიზარდა, ფაშისტური ორგანიზა-
ციები აიკრძალა, საგადასახადო და განათლების სის-
ტემებშიც რეფორმები იქნა გატარებული და ა.შ. 
მთავრობამ მუშათა და მეწარმეთა შორის ურთიერთ-
ობების მარეგულირებელი შეთანხმების ხელმოწერას 
მიაღწია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მსხვილი კაპიტა-
ლის წარმომადგენლები სახალხო ფრონტის ხელისუფლებას არ ენდობოდნენ და ქვეყნიდან კა-
პიტალის გატანა საკმაოდ გაიზარდა. ამან კი, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უარყოფითი ზეგავ- 
ლენა მო-ახდინა. მართალია ფაშისტური ორგანიზაციები აკრძალული იქნა, მიუხედავად ამისა 
ისინი სხვა სახელებით მაინც განაგრძობდნენ თავიანთ მოქმედებებს. სახალხო ფრონტის ბლო- 
კის შიგნით, ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით, პარტიებს  
შორის გამწვავებული იდეოლოგიური აზრთა სხვადასხვაობა, მისი დაშლის მიზეზი გახდა. 
რადიკალური პარტიის წევრთაგან დაკომპლექტებულმა ახალმა მთავრობამ სახალხო ფრონტის 
ხელისუფლების  დროს  მიღებული  გარკვეული  კანონები  და  გადაწყვეტილებები  გააუქმა.

1. raSi mdgomareobda omis Semdeg aSS-is konstituciaSi Setanili damatebis azri?
2. gansazRvreT aSS-Si sxvaoba respublikelebisa da demokratebis ekonomikur politikaSi.
3. ra iyo safrangeTSi saxalxo frontis Camoyalibebis mizezebi?
4. romeli partiebi Sediodnen didi britaneTis erovnuli mTavrobis SemadgenlobaSi?
5. gaanalizeT inglisis saSinao politikuri mdgomareoba XX saukunis 20-ian wlebSi.
6. gansazRvreT, omis Semdeg safrangeTis ekonomikuri ganviTarebis mastimulirebeli faqtorebi.

kiTxvebi da davalebebi

saxalxo frontis mTavrobis meTaurebi
leon blumi (marjvniv) da kamil Sotani

1. 1924 - erio:"memarcxeneTa kav-
Siri Camoyalibda. me Tqven bednie-
rebas gpirdebiT". Sedegi: frankis 
fasis dakargva.
2. 1932 - erio:"kvlav memarcxene-
Ta kavSiri iqna Camoyalibebuli. me 
Tqven bednierebas gpirdebiT". Se-
degi: 934 wlis 6 Tebervals ty-
viebis wvima. 
3. 1935 - erio:"memarcxeneTa brw-
yinvale kavSiri, saxalxo fronti 
iqna Camoyalibebuli da Tqven da-
inaxavT".“Sedegi:"neta, kidev ra 
katastrofa moxdeba?"

xalxo frontis winaaRmdeg 
momzadebuli karikatura
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germania. 1918 წლის ნოემბრის და-
საწყისში, ქალაქ კილში სამხედრო მეზ-
ღვაურების აჯანყებით დაწყებული ბურ-
ჟუაზიულ-დემოკრატიული რევოლუცია, 
მონარქიის დამხობითა და გერმანიაში 
პირველად, რესპუბლიკის გამოცხადებით 
დამთავრდა. 1919 წელს მიღებული კონ-
სტიტუციის მიხედვითპირველი მუხლის 
თანახმად, გერმანიის იმპერია რესპუბ-
ლიკად გამოცხადდა და განაცხადა, რომ 
პოლიტიკური ხელისუფლების წყარო 
ხალხია. დამკვიდრდა საპრეზიდენტო- 
-საპარლამენტო რესპუბლიკური წყობა  
და ფედერატიული ადმინისტრაციულ-
სამმართველო სისტემა, გამოცხადებული 
იქნა დემოკრატიული უფლებები და 
თავისუფლებები. რესპუბლიკის საკანონ-
მდებლო ორგანოს რეიხსტაგი (იმპერიის 
საბჭო), სახელმწიფოს მეთაურს იმპერიის 
პრეზიდენტი, მთავრობის მეთაურს რე-
იხსკანცლერი  ეწოდა.

ომის შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკა მძი-
მე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. სამრეწვე-
ლო წარმოება ომამდელი დონის ნახე-
ვარზე ნაკლებს შეადგენდა. საომარ ხარ- 
ჯებს ქვეყნის ფინანსური სისტემა შერ-
ყეული ჰქონდა. ვერსალის ხელშეკრუ-
ლებით გერმანიისაგან მნიშვნელოვანი 
სამრეწველო ცენტრები და ნედლეულის 
წყაროები ჩამორთმეული იქნა, ქვეყანამ 
დაკარგა მოსახლეობის 10%, იძულებუ-
ლი გახდა გამარჯვებული სახელმწი-
ფოებისათვის კომპენსაცია გადაეხადა. 
რურის კრიზისის დროს გერმანიას ქვა-
ნახშირის წარმოების, ასევე  თუჯის და 
ფოლადის დნობის დიდი ნაწილებიც 
ჩამორთმეული ჰქონდა. დამპყრობთა სა-
წინააღმდეგოდ პასიური მოძრაობა (დამ-
პყრობი ძალების ინსტრუქციების შეუს-
რულებლობა და მასობრივი დაუმორ- 
ჩილებლობა) ფართოდ გავრცელებული  
იყო. 

XX saukunis 20–30-ian wlebSi garkveul evropul qvey-
nebSi, mosaxleobis umravlesoba Tavisi yoveldRiuri cxov-
rebiT, saxelmwifo problemebis mogvarebis SesaZleblobis 
ar mqone parlamentarizmiT da demokratiaze dafuZnebuli 
politikuri sistemiT ukmayofilo iyo. imis gamo, rom ada-
mianebs ufro Zlieri politikuri reJimisa da socialur 
demagogiuri ideebi astimulirebda, am reaqciuli politi-
kuri Zalebis xelisuflebaSi mosvlis garantia gamovlinda. 
amis Sedegad gansazRvrul qveynebSi totalitaruli po-
litikuri reJimi Camoyalibda.

germania, italia da ssr kavSiri

▪ “veimaris
   respublika”  
▪ “brolis Rame" 
▪ lateranis 
   konkordati

▪ “korporatiuli 
   saxelmwifo

▪ oqtombris
  revolucia 
▪ samoqalaqo omi 

sakvanZo sityvebi

11

ajanyebuli razmebi berlinis quCebSi. 
1918 weli, noemberi

nacistebis ajanyeba munhenSi. 1923 weli

konstitucias, imis gamo, rom qalaq veimarSi Cata-
rebul damfuZnebelTa krebaze iyo miRebuli, veima-
ris konstitucia, xolo 1919–1934 wlebSi germaniaSi 
arsebul politikur reJims ki, "veimaris respublika" 
ewodeboda.

* ვეიმარის რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ფორ-
მულირება “გერმანიის იმპერია” შენარჩუნებული 
იყო, როგორც ქვეყნის პოლიტიკური ერთიანობის 
ატრიბუტი.LAY
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კომუნისტებმა, სოციალ-დემოკრატებმა და ნაციონალ-სოციალისტებმა, რომლებიც არსებული 
მდგომარეობით სარგებლობას ცდილობდნენ, ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას აჯანყებების მოწყობის 
გზით  ხელისუფლების  ხელში  ჩაგდება  სცადეს,  რომელიც  უშედეგო  აღმოჩნდა.

 

1924-1929 წლები, ვეიმარის რესპუბლიკის 
„ოქროს ხანად ითვლებოდა. უცხოური კა-
პიტალის დახმარებით აღდგენილი ქვეყნის 
ეკონომიკა სწრაფად ვითარდებოდა. ქვე-
ყანაში პოლიტიკური სტაბილურობა აღი-
ნიშნებოდა. მაგრამ მსოფლიო ეკონომიკური 
კრიზისის შედეგად, სამრეწველო წარმოება 
მკვეთრად შემცირდა, ხოლო უმუშევართა 
რიცხვმა მოიმატა. ნაციონალისტ-სოციალის-
ტებმა და კომუნისტებმა, რომლებმაც მთავ-
რობის კრიზისთან ბრძოლაში უძლურობ- 
ით ისარგებლეს, ფართო პროპაგანდისტ- 
ული კამპანიის წარმოების გზით მომხრე-
ების  რიცხვი  გაზარდეს. 

1932 წელს რეიხსტაგში ჩატარებულ არ-
ჩევნებში ნაცისტებმა სხვა პარტიებთან შე-
დარებით უფრო მეტი ადგილი მოიპოვეს, 
მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ადგილიები 
მთლიანი ადგილების ნახევარზე ნაკლებს 
შეადგენდა. მათი ლიდერი ადოლფ ჰიტ-
ლერი, ამ პერიოდში კოალიციური მთავ-
რობის ჩამოყალიბების, ასევე სახელმწიფო 
გადატრიალების გზით ხელისუფლების 
ხელში ჩაგდების წინააღმდეგი იყო. 1933 
წლის იანვარში, რესპუბლიკის პრეზიდენტმა 
ჰინდერბურგმა მცირედი ყოყმანის შემდეგ,  
ის რეიხსკანცლერად დანიშნა. ჰიტლერი  
ჯერ იძულებილი გახდა მთავრობის შემა-
დგენლობაში თავდაპირველად ნაცისტებ- 
თან ერთად სხვა პარტიების წარმომად-
გენლებიც  შესულიყვნენ. 

გერმანიაში დაიწყო რესპუბლიკური წყო-
ბის თანდათან ტოტალიტარულ დიქტატურად გადაქცევა. ძირითად კონკურენტი და რეიხსტა- 
გის გადაწვაში ბრალდებული ძირითადი კონკურენტების სახით კომუნისტების მიმართ მტრუ- 
ლად განწყობილმა ნაცისტებმა, შემდგომში სხვა პარტიების მოქმედებებიც აკრძალეს. მთავრობამ 
საგანგებო უფლებამოსილებები მოიპოვა. მოქალაქეთა კონსტიტუციური თავისუფლება და ად-
გილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები გაუქმდა. ჰიტლერი, პარტიის შიგნით მის წინააღ-
მდეგ გამომსვლელ ოპოზიციას გადაემტერა. ჰინდერბურგის სიკვდილის შემდეგ ჰიტლერმა 
რეიხსკანცლერის, პრეზიდენტისა და მთავარი სარდლის უფლებამოსილებები თავის ხელში 
გააერთიანა. ჩატარებულ რეფერენფუმში, ქვეყნის მოსახლეობამ მთლიანი ხელისუფლების ჰიტ-
ლერის ხელში გაერთიანებას მხარი დაუჭირა. ჰიტლერმა 1935 წელს ჩატარებულ ყრილობაზე 
განაცხადა:  „ეხლა  სახელმწიფო  ჩვენ  კი  არ  გვიბრძანებს,  არამედ  ჩვენ  ვუბრძანებთ  სახელმწიფოს“. 

გერმანიაში ნაცისტური რეჟიმის დამკვიდრების მიზნით, პროპაგანდა და ტერორი მნიშ-
ვნელოვანი საშუალებები სახით გამოიყენებოდა. ქვეყანაში აშენდა დიდი საპატიმროები და 
ჩამოყალიბდა საიდუმლო პოლიცია (გესტაპო). ახლად დაწესებულ სახალხო განათლებისა და 
პროპაგანდის სამინისტროს, ქვეყნის მთლიანი პრესა, რადიო, კინო, ლიტერატურა და ხელოვნება 
ნაცისტური რეჟიმის განმტკიცების მიზნით განხორციელებულ პროპაგანდას დაუქვემდებარა. 
პროპაგანდის გაწევისას ნაციონალიზმსა და შოვინიზმის პარალელურად, ფართოდ გამოიყენებოდა 

gansazRvreT germaniis omis Semdgomi mZime ekonomikuri mdgomareobis mizezebi.!

romelma faqtorebma misca garantia nacistebis mosvlas xelisuflebaSi??

prezidenti hinderburgi da adolf hitleri

totalitarizmi - politikuri reJimi, romelic 
sazogadoebrivi cxovrebis yoveli sferos saxel-
mwifo kontrolis qveS moqcevas iTvaliswinebs.

nacional-socialisturi germanuli muSaTa 
partia – 1919 wlis ianvarSi, miunhenSi anton 
dreksleris mier Camoyalibebul germanul  muSa-
Ta partias,  adolf hitleris winadadebiT 1920 
wlis TebervalSi, nacional-socialisturi germa-
nuli muSaTa partia ewoda. amave wlis aprilSi, 
partiis “25 punqtis” saxelwodebis programa iqna 
miRebuli. partiis ideologia socializmis, faSiz-
mis, antikomunuzmis, antisemitizmis, nacionalizmisa 
da rasizmis debulebebisagan Sesdgeboda. 1921  
wlis ivlisidan adolf hitleri partiis xelmZ-
Rvaneli gaxda.  
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ისეთი დებულებები, როგორიცაა რევან-
შიზმი, რასიზმი, ანტისემიტიზმი და ანტი-
კომუნიზმი. 1938 წლის ნოემბერში, პარიზში 
გერმანელი დიპლომატის მკვლელობის მი-
ზნით განხორციელებული აქტის მომი-
ზეზებით, ქვეყანაში ნაცისტების ხელისუფ-
ლებამ ებრაელების წინააღმდეგ, ისტორიაში 
"brolis Ramed" ანუ "Camtvreuli vi- 
trinebis Ramed" ცნობილი ძარცვები გა-
ნახორციელა. ნაცისტებმა ეკონომიკაზე სახ-
ელმწიფო კონტროლი აღადგინეს. ეკონო-
მიკის ომის სამზადისისათვის დაქვემ- 
დებარების შედეგად, სამრეწველო წარმოებამ 
ორჯერ მოიმატა. უმუშევართა რიცხვი შე-
მცირდა. ნაცისტებმა აგრარული რეფორმის 
გატარების შესახებ დათქმული შეპირება არ შეასრულეს. მაგრამ გლეხთა ვალების ნახევრის წაშ- 
ლისა და გადასახადების ნაწილობრივი შემცირების შედეგად, სოფლის მეურნეობის შემოსავალმა 
მოიმატა. ყოველივე ამის მიუხედავად, II მსოფლიო ომის მიჯნაზე გერმანია თავს პროდუქტით 
მთლიანად  ვერ  უზრუნველყოფდა.  

italia. მსოფლიო ომიდან „გამარჯვებულთა რიგში დამარცხებული სახელმწიფოს“ სახით 
გამოსული იტალიის მოსახლეობის ყველა ფენებს შორის ომში მოპოვებულ მცირედ სარგებელთან 
დაკავშირებით იმედგაცრუებისა და პესი-
მიზმის გრძნობები იყო გავრცელებული. 
ქვეყანაში ადგილი ჰქონდა რთულ პო-
ლიტიკურ ვითარებას. კათოლიკურ ეკლ-
ესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთი-
ერთობა დაძაბული იყო. მმართველი 
წრეები სოციალური პროტესტების წინა-
აღმდეგ ბრძოლაში, ფაშისტური ორგა-
ნიზაციების  ძალებს  იყენებდნენ.

ფაშისტების ხელმძღვანელის, benito 
musolinis ბრძანებით მისი ათიათასო-
ბითი მომხრე, 1922 წელს რომში შევიდა. 
მეფემ მუსოლინი მთავრობის მეთაურად 
დანიშნა. ოპოზიციური ძალების შიგნით 
გაძლიერულმა დაპირისპირებამ, იტალი-
აში ლიბერალური სახელმწიფოს გაუქმება 
და ავტორიტარული და ტოტალიტარუ- 
ლი რეჟიმების განმასახიერებელი ფაშის-
ტური დიქტატურის დამყარებისათვის 
ხელსაყრელი  პირობები  შექმნა. 

1925 წელს, პარლამენტმა მუსოლინს 
დიქტატორის უფლებამოსილებები მია-
ნიჭა. მუსოლინსა და რომის პაპს შორის 
ლატერანის სასახლეში ხელმოწერილი 
კონკორდატით ვატიკანის სახელმწიფო 
ჩამოყალიბდა. 1929 წლიდან, მთავრობას 
რომის პაპისათვის, იმის გამო, რომ მას 
ქალაქ რომთან დაკავშირებულ პრეტენ-
ზიებზე უარი ჰქონდა ნათქვამი, დიდი 

SeecadeT ganmartoT cneba "ga-
marjvebulTa rigSi damarcxebu-
li saxelmwifo".

!

"Camtvreuli vitrinebis Ramis" Semdeg.  
noemberi, 1938 weli

b. musolinis (SuaSi) momxreebis Seteva  
romze. 1922 wlis 30 oqtomberi

italiis brZolis kavSiri (Fasci italiani di combatti-
mento – “italiis brZolis kavSiri”) – 1919 wlis ga-
zaxulze milanSi benito musolinis meTaurobiT Ca-
moyalibebuli pirveli faSisturi organizaciaa. 
Tavdapirvelad, gansazRvrul pricipebze dafuZnebu-
li programa ar arsebobda; isini sazogadoebis sxva-
dasxva fenebis simpaTiis mosapoveblad, popularul 
da radikalur moTxovnebs ayenebdnen –monarqiisa da 
uxucesTa titulebis gauqmebas, 8 saaTiani samuSao 
dRis gamoyenebas, “miwis misi damamuSavebelTaTvis ga-
dacemis” principis safuZvelze agraruli reformis 
gatarebas, saerTo samxedro valdebulebis gauqmebas 
da sxv. 

konkordati - romis papis mier sxva saxelmwifoeb-
Tan dadebuli SeTanxmebebis saxelwodebaa.    

* 1938 წლის 9-10 ნოემბერს გერმანიის მთელ ტერიტორიაზე ხელისუფლების ორგანოების მოვლენებისადმი 
ყურადღების მიუქცევლობის პირობებში ებრაელების კუთვნილი მაღაზიები, სინაგოგები და შენობები გაძარცვული  
იქნა  ფაშისტური  ორგანიზაციის  წევრების  მიერ.LAY
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ოდენობის კომპენსაცია უნდა გადაეხადა. პა-
პი  მუსოლინის  პოლიტიკას  მხარს  უჭერდა. 

1927 წელს მიღებული კანონის მიხედ-
ვით, გაკეთდა განხცადება, რომ იტალიაში 
„korporatiuli saxelmwifo" ჩამოყალ-
იბდებოდა. ქვეყნის ეკონომიკის ძირითად 
სფეროებში მეწარმეთა, პროფკავშირებისა და 
ყველა მოამაგეთა გამაერთიანებელი კორპო-
რაციები ჩამოყალიბდა, გამოყენებული იქნა  
8 საათიანი სამუშაო დღე და 40 საათიანი 
სამუშაო კვირა. მუსოლინი იტალიის ეკო-
ნომიკური დამოუკიდებლობისა და თვით-
უზრუნველყოფისაკენ მიმართულ avtar- 
kiis politikas ატარებდა. ეკონომიკის 
ტექნიკური და სტრუქტურული თვალსაზ-
რისით ხელახალი მოწყობისა და სახ-
ელმწიფოს მხრიდან სოციალ-ეკონომიკურ 
პროცესებში ჩარევის შედეგად, მიუხედა- 
ვად იმისა, რომ ეკონომიკური განვითარება 
დაჩქარდა, იტალია ევროპის მოწინავე ქვე-
ყნებს მაინც უკან ჩამორჩებოდა. ეთიოპიის 
დაპყრობის შემდეგ, 1936 წლის მაისში მუ-

სოლინმა გააკეთა განცხადება იტალიის იმპერიად გადაქცე- 
ვის  შესახებ. 

ruseTi – ssrk. პირველ მსოფლიო ომში რუსული 
არმიების მარცხებმა, ასევე მძიმე კრიზისულ მდგომარეო- 
ბაში აღმოჩენილი ეკონომიკით არმიისა და მოსახლეობის 
უზრუნველყოფის შეუძლებლობამ რუსეთში საშინაო პო-
ლიტიკური და სოციალ-ეკონომიკური წინააღმდეგობები 
გაამწვავა. ომისა და მთავრობის წინააღმდეგ გამომსვლე-
ლებმა მოიმატეს. 1917 წლის თებერვალში, პეტროგრადში 
მომხდარი რევოლუციური გამოსვლები გამარჯვებით დამ-
თავრდა. რუსეთში თებერვლის რევოლუციის შედეგად მო-
ნარქია დაეცა. 2 მარტს ორგანიზებულმა დროებითმა მთავ-
რობამ, ქვეყნის მომავალი მმართველობის ფორმის გან- 
საზღვრის მიზნით, დამფუძნებელთა კრების მოწვევის შე-
სახებ გადაწყვეტილება მიიღო. იმიგრაციიდან დაბრუნებული 
ბოლშევიკების ლიდერი ვ.ი. ლენინი, საბჭოების მხრიდან 
ხელისუფლების ხელში ჩაგდების მიზნით, ხალხს აჯან-
ყებისაკენ მოუწოდებდა. მთავრობამ ბოლშევიკებს გერმანიის 

სასარგებლოდ მოქმედებით სახელმწიფო ღალატში ბრალი დასდო და მათი რამდენიმე 
ხელმძღვანელი დააპატიმრა კიდეც. ქვეყანაში უფრო მკაცრი სახელმწიფო წესრიგის მომხრედ 
გამოსული, რუსული ჯარების მთავარსარდალის, კორნილოვის მიერ 1917 წლის აგვისტოში 
მთავრობის წინააღმდეგ ორგანიზებული ამბოხების ჩახშობის შემდეგ, 1 სექტემბერს რუსეთი 
რესპუბლიკად გამოცხადდა. დროებითი მთავრობის, ქვეყნის რთული სოციალ-ეკონომიკური 
პრობლემების მოგვარების მიმართულებით მოქმედებების უკმარისობამ, საზოგადოებაში მისი 
ავტორიტეტი შეასუსტა. ამ მდგომარეობით ისარგებლეს ბოლშევიკებმა, რომლებმაც 1917 წლის 
ოქტომბერში, წინა ღამეს პეტროგრადში სახელმწიფო გადატრიალების მიზნით ხელისუფლება 
ხელში ჩაიგდეს. ლენინის მეთაურობით ორგანიზებულმა საბჭოთა მთავრობამ - სახალხო კომი-
სართა საბჭომ მიღებული პირველი დეკრეტების საფუძველზე გლეხებისათვის მიწის გადაცემი- 
თა და ქვეყნის ომიდან გამოყვანით მოსახლეობის უმრავლესობის პატივისცემა მოიპოვა და 1918 
წლის თებერვლამდე რუსეთის ყოფილი იმპერიის დიდი ნაწილი თავისი კონტროლის ქვეშ მო- 
აქცია. 1918 წლის იანვარში ბოლშევიკების მიერ, პეტროგრადში მოწვეული დამფუძნებელთა კრე- 
ბის დათხოვნამ ამ ქვეყანაში სამამულო ომის დაწყებას  მისცა ბიძგი. 1918 წლის მაისის ბოლო- 

lateranis konkordatis xelmowera

vladimir iliC lenini

korporatiuli saxelmwifo - sazogadoebis yve-
la fenebis faruli kontrolis qveS yolisaTvis, 
totalitaruli reJimebis social-ekonomikur 
RonisZiebaTa kompleqsi pirvelad italiaSi, xolo 
Semdeg germaniasa da espaneTSi iqna gamoyenebuli.
avtarkia - ekonomikuri politika, romelic qve- 
ynis mier Tavis uzrunvelyofasa da sxav qveyneb-
Tan vaWrobis uarmyofeli daxuruli ekonomikis 
gamovlenas iTvaliswinebs.
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დან დაწყებული და ანტანტას არმიების აქტიური სამხედრო ჩარევით მიმდინარე სამამულო  
ომი, 1920  წლის  შემოდგომაზე,  ძირითადად  საბჭოთა  ხელისუფლების  გამარჯვებით  დამთავრდა.

1918 წელს მიღებული კონსტიტუ-
ციის მიხედვით, სახელმწიფოს რუსეთის 
საბჭოთა ფედერაციულ სოციალისტური 
რესპუბლიკა (რსფსრ), ხოლო ხელისუფ-
ლებას proletariatis diqtatura 
ეწოდა. ახალი ტიპის სახელმწიფო ხე-
ლისუფლების ორგანოები ჩამოყალიბდა. 
კონფისკაციის სახით, რომელიც კრიზისიდან გამოსვლის სა-
შუალებად ითვლებოდა, ნაციონალიზაციის ფართო ღონისძიებ- 
ები ხორციელდებოდა. „სამხედრო კომუნიზმად“ წოდებული ეკ-
ონომიკური პოლიტიკის წარმოება დაიწყო. თუმცა ქვეყანა ღრმა 
ეკონომიკურ კრიზისს განიცდიდა. 1921 წელს გამოვლენილი 
პროდუქტის კრიზისის შედეგად, დაახლოებით 5 მილიონი 
ადამიანი შიმშილით დაიღუპა. გატარებული ეკონომიკური პო-
ლიტიკის წინააღმდეგ მომხდარი აჯანყებების უმოწყალოდ 
ჩამხშობმა საბჭოთა მთავრობამ, მიიღო კანონი „ახალი ეკო-
ნომიკური  პოლიტიკის“  შესახებ. 

საბჭოთა რუსეთი, მის მიერ მიღებული „რუსი ხალხების 
უფლებათა დეკლარაციით“ ხალხების დამოუკიდებელი სახელ-
მწიფოს ჩამოყალიბების უფლებას განაცხადებდა, მიუხედავად 
ამისა, ფინეთისა და პოლონეთის დამოუკიდებლობის ოფიცი-
ალურად აღიარების შემდეგ, მან პოზიცია შეიცვალა და ფე-
დერაციული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების შესახებ გადაწყვე-
ტილება მიიღო. სხვა საბჭოთა რესპუბლიკების პოლიტიკურ, 
ეკონომიკურ და სამხედრო სფეროებში არსებული სუვერენული 
უფლებები, „საერთაშორისო იმპერიალიზმის“ წინააღმდეგ ერ-
თიანი ფრონტის ჩამოყალიბების მომიზეზებით, საბჭოთა რუსე- 
თის მიერ შეზღუდული იქნა. მათი „ფორმალური დამოუკი-
დებლობა“ 
მალე აღმოფხვრილი აღმოჩნდა. მოსკოვში, საბჭოთა რესპუბლი-
კათა ახალი ფედერაციული მოდელის გამზადების მიზნით, 
კომისია ჩამოყალიბდა. საბჭოთა რუსეთის ხელმძღვანელთაგან 
იოსებ სტალინის მიერ წარმოდგენილ პროექტში, საბჭოთა რესპუბლიკების ავტონომიური ტე-
რიტორიების სახით, რსფსრ-ის შემადგენლობაში შესვლა იყო გათვალისწინებული. მაგრამ ზო-
გიერთი საბჭოთა რესპუბლიკების პარტიების ხელმძღვანელებმა, განსაკუთრებით საქართველოს 
ხელმძღვანელობამ ეს პროექტი უარყო. ამ შემთხვევაში ლენინმა დააყენა კატეგორიული წინა- 
დადება სუვერენული და თანასწორუფლებიანი საბჭოთა რესპუბლიკების ნებაყოფლობითი კავში-
რის ჩამოყალიბების აუცილებლობის შესახებ. 1922 წლის 30 დეკემბერს რსფსრ-ის, ასფსრ-ის, 
უკრაინასა და ბელორუსიის მიერ სსრკ (საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკათა კავშირი) იქნა 
ჩამოყალიბებული. ცენტრალური აზია საბჭოთა რუსეთის შემადგენლობაში დარჩა. 1924 წლის 
იანვარში, სსრკ-ის პირველი კონსტიტუცია იქნა მიღებული. შემდეგ უზბეკეთი და თურქმენე- 
თი, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი და ყირგიზეთი საბჭოთა რესპუბლიკების სახით სსრკ-ის შემადგენლო- 
ბაში იქნენ შეყვანილნი. 1936 წლის დეკემბერში, სსრკ-ის ახლად მიღებული კონსტიტუცია 
„სოციალისტური  წყობის  გამარჯვებას“  კანონმდებლობით  ადგენდა. 

1920 იანი წლების დასასრულსა და 1930 იანი წლების დასაწყისში სსრკ-ში დაჩქარებული 
„სოციალისტური წყობის ღონისძიებები“ იქნა გატარებული. ამ ღონისძიებათა რიგში indus- 

gansazRvreT samamulo omSi sabWoTa mTavrobis gamarjvebis mizezebi.!
proletariatis diqtatura - komunisturi ideo-
logiis mixedviT muSaTa klasis interesebis warmomd-
geni politikuri xelisuflebis formaa. komunistebi, 
warmoaCendnen  ra, sakuTar Tavs mSromeli xalxis 
damcvelebad, sazogadoebas Zalis gamoyenebiT miaRebi-
nebdnen sakuTar ideebs, politikuri mowinaaRmdegebis 
mimarT iyenebdnen represiebs.

ra iyo leninis mier, sabWoTa respublikebis kavSiris Sesaxeb axali proeqtis ward-
genis mizezi?

?

sabWoTa xelisuflebas 
warmoaCendnen, rogorc 
muSebisa da glexebis xe-

lisuflebas
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trializaciasa და koleqtivizaci- 
as მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა. კო-
ლექტივიზაციის მძიმე შედეგთაგან ერთ- 
-ერთი, ჩრდილოეთ კავკასიაში, უკრა-
ინაში, ასევე ქვემო და ზემო ვოლგის-
პირეთში მილიონობითი ადამიანის შიმ-
შილით დაღუპვა იყო. მილიონობით 
კულაკის ოჯახის წევრები gulagis 
„მოსახლეობის“ რიგებში მძიმე დანა-
კლისებს უპირისპირდებოდნენ. კოლმე-
ურნეობებსა და საბჭოთა მეურნეობებში 
მშრომელი გლეხები კი, საბჭოთა სახ-
ელმწიფოს მხრიდან „ბატონობის უფ-
ლების მეორეჯერ აღდგენით“ დაჯილ-
დოვდნენ. 1932 წელს სსრკ-ში ჩატარე- 
ბული პასპორტებით უზრუნველყოფის 
პროცესში, გლეხების ქალაქებში დინე- 
ბის წინაღობის მიზნით, მათ პასპორტი  

არ მიეცათ. სამრეწველო პოლიტიკის შედეგად, ქალაქის მოსახლეობის რიცხვი გაიზარდა, 
უმუშევრობა სრულიად გაუქმდა. სამრეწველო წარმოების მიხედვით, 1937 წელს სსრკ მხოლოდ  
აშშ-ს ჩამორჩებოდა. ამ პერიოდში სოფლის მეურნეობის განვითარება მთლიანად მრეწველობის 
განვითარების მოთხოვნებს დაექვემდებარა. ყოველივე ამისა და ფართომასშტაბიანი რეპრესიების 
გატარების შედეგად, ბოლშევიკური პარტიის პოლიტიკური ხელისუფლების მონოპოლია დამყარ- 
და. ქვეყანაში შეიქმნა ხელისუფლების ტოტალიტარული სისტემა. 1936 წლის დეკემბერში მიღე-
ბულმა  კონსტიტუციამ  საკანონმდებლო  წესით  დაამკვიდრა „სოციალისტური  წყობის  გამარჯვება“.

1930-იანი წლების მეორე ნახევარში, სსრკ-ში 
„დიდი ტერორის“ შედეგად, ბოლშევიკური პარ-
ტიის ხელმძღვანელი პირები უფრო მეტი რეპ-
რესიების ქვეშ მოექცნენ. ეს სტალინის პარტიაში 
„ძირეული წმენდის“ ჩატარებით პოლიტიკური 
მოწინააღმდეგეების ჩამოცილების მიზანთან იყო 
დაკავშირებული. „კონტრევოლუციაში მონაწილე-
ობის“, „უცხოურ დაზვერვებში ჯაშუშობის“, „სტა-
ლინისა და მისი თანამებრძოლების წინააღმდეგ 
ტერორის მომზადების“ და სხვა ცრუ ბრალდებე- 
ბით დაპატიმრებულ, გადასახლებულ და დახ-
ვრეტილი იქნა მილიონობით ადამიანი. დაპატიმ-
რებულთა საქმეების გამოძიება 10 დღის გან-
მავლობაში მთავრდებოდა, აპელაციისა და პატი- 
ების შესახებ მოთხოვნის უფლებები არ მიიღე- 
ბოდა, ხოლო სასჯელი დახვრატის სახით, განაჩე- 
ნის გამოტანისთანავე სრულდებოდა. 1921-1954 

წლებში „ანტირევოლუციური დანაშაულებისათვის“ დაპატიმრებული დაახლოებით 4 მილიონი 
ადამიანიდან 650 ათასი დახვრეტილი იქნა. რეპრესიებმა საბჭოთა არმიის მეთაურთა შემადგენ-
ლობას ზღვარგადასული ზარალი მიაყენა. 1937-1938 წლების რეპრესიების პერიოდში, არმიისა და 
ფრონტის მეთაურთა და პოლიტიკური ხელმძღვანელების თითქმის 45% განადგურებული იქნა.  
ეს კი მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში საბჭოთა არმიების მძიმე მარცხების მიზეზი გახდა. 
ბოლშევიკური პარტიის მიერ ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ განხორციელებული ტერორისტული 
პოლიტიკის საწინააღმდეგო გამოსვლები, მისი არაორგანიზებულობის გამო უმოწყალოდ იქნა 
ჩახშობილი. 

represirebuli adamianebis patimarTa 
banakSi gagzavna

1. gansazRvreT 1923 wels germaniaSi komunistTa da nacistTa moqmedebebis msgavsi mxareebi.

2. romeli saSualebebi gamoiyeneboda nacistTa xelisuflebis ganmtkicebisaTvis?

3. ra piroba warmoadgenda garantias, italiaSi faSistebis xelisuflebaSi mosasvlelad? 

4. ra iyo ruseTSi Tebervlis revoluciis mizezebi? 

5. SeecadeT daasabuToT ssrk-is SemadgenlobaSi Sesuli erovnuli respublikebis forma-
luri damoukidebulobebi.

kiTxvebi da davalebebi

industrializacia - industrializaciis politika 
1925 wlidan daiwyo. misi mizani, mokle drois gan-
mavlobaSi ssrk-is mrewvelobis TvalsazrisiT swrafi 
ganviTarebis uzrunvelyofa iyo. sabWoTa saxelmwifom 
yovelive amas, ZiriTadad milionobiTi adamianis mier 
mZime pirobebSi Sesrulebuli SromiT miaRwia.
koleqtivizacia - koleqtivizaciis politika, mar-
Talia nawilobriv jer kidev 1920-iani wlebis da-
sawyisSi daiwyo, misi ZaladobiT da srul ganxorcie-
lebas 1929 wlidan Sudgnen. amis mizani individu- 
aluri soflis meurneobis gauqmeba,  xolo mis nacv-
lad administraciuli zedamxedvelobis qveS moqmedi 
koleqtiuri soflis meurneobebisa (kolxozi) da 
saxelmwifo saWoTa meurneobis (sovxozi) Camoyalibeba 
iyo.   
gulagi - "reformis SromiTi banakis mTavari sam-
marTvelo"– "antisabWour" elementebad miCneulTa 
Senaxvis daxurul sapatimro banakebze zedamxedveli 
damsjeli organo
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TurqeTi. პირველი მსოფლიო ომი ოსმალეთის სახელმწიფოს დაშლით დამთავრდა, რომელმაც 
თურქი ხალხი ეროვნული კატასტროფის წინაშე დააყენა. 1918 წლის 30 ოქტომბერს ხელმოწერილი 
მუდროსის ზავის მიხედვით, სულთნის მთავრობა ანტანტის სახელმწიფოების წინაშე დათმობებზე 
წავიდა. „ახალგაზრდა თურქების“ ლიდერები საზღვარგარეთ გადაიხვეწნენ, მათი პარტია კი 
დათხოვნილი იქნა. ზავის მიხედვით, სულთნის ხელისუფლების დაქვემდებარებაში მხოლოდ 
ამჟამინდელი თურქეთის ტერიტორიები რჩებოდა. გამარჯვებული სახელმწიფოების მიერ ხელ-
მოწერილი დოკუმენტი ქვეყნის დაყოფას ხელს უწყობდა, რომელიც მალე დაწყებულ მოვლენებში 
გამოიხატებოდა. ინგლისელებმა მოსული და ისკენდერუნი, ხოლო იტალიელებმა ანტალია და  
მისი  გარშემო  ტერიტორიები  ხელთ  იგდეს.  ბერძნებს  იზმირის  დაკავების  ნებართვა  მიეცათ. 

erovnuli ganmaTavisuflebeli brZola. 1919–1923 wlebis მომცველ ეროვნულ 
განმათავისუფლებელ ბრძოლას მუსტაფა ქამალ ფაშა მეთაურობდა. 1919 წლის მაისში ბერძნების 
მიერ იზმირში ჯარების შეყვანამ, მუსტაფა ქამალს მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმისაკენ 
უბიძგა. ის, ანადოლუში წავიდა და მოკლე დროში უცხოელი შემომჭრელებისა და დამთმობი 

marTalia pirveli msoflio omis Semdeg, osmaleTis sa- 
xelmwifo, rogorc  saxelmwifo ganadgurebis safrTxis 
winaSe aRmoCnda.Turqi xalxis TavisuflebisaTvis brZolis 
Sedegad TurqeTis respublika Camoyalibda. aTaTurqma, ro-
melic am saxelmwifos fuZemdeblad iTvleboda, qveyanaSi 
dasavleTze orientirebuli politika gaatara, romlis 
Sedegad mokle drois ganmavlobaSi ukan CamorCenil naxev-
radfeodalur saxelmwifos, Tanamedrove TurqeTis safuZ-
veli Caeyara. XX saukunis 20-iani wlebis dasawyisi, iranSi 
saxalxo TavisuflebisaTvis brZoliTa da xelisuflebis 
SecvliT SemorCa mexsierebaSi. xelisuflebaSi mosulma 
axalma dinastiam iranis ganviTarebis axali gza gansazRvra.

TurqeTi da irani

▪ aTaTurqi    
▪ “uflebaTa  
   dacvis” 
   sazogadoeba
▪ mudrosis zavi
▪ “erovnuli fici”
▪ etatizmi

▪ Seix mahammad
   xiabani 
▪ rza xani
▪ fehlaviebis

   dinastia
▪ inglis-iranuli 
   navTob kompania

sakvanZo sityvebi

12

osmaleTis saxelmwifo sevris xelSekrulebis mixedviT
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სულთნის ხელისუფლების წინააღმდეგ წარმოებული ბრძოლის 
ხელმძღვანელად გადაიქცა. მუსტაფა ქამალისა და მის თანამო-
აზრეთა პირველი საქმე ეროვნული ძალების მობილიზება გახდა.  
ამ მიზნით „უფლებების დაცვის“ საზოგადოება ჩამოყალიბდა. ამ 
საზოგადოებამ ზაფხულისა და შემოდგომის თვეებში ჩატარებულ 
ერზურუმისა და სივასის კონგრესებზე ხალხს მუდროსის ზავის 
ჩარჩოებში თურქეთის საზღვრებზე თავისუფლებისათვის ბრძო-
ლისაკენ მოუწოდა. სივასის კონგრესზე, დროებითი მთავრობის 
როლის შემსრულებელი, მუსტაფა ქამალის მეთაურობით წარ-
მომადგენლობითი  კომიტეტი  იქნა  არჩეული. 

წინ დასახული მიზნების განხორციელების 
გზაზე „ქამალჩიების“ მიერ გადადგმული ძირი-
თადი ნაბიჯი 1920 wlis aprilSi ანკარაში 
ახალი პარლამენტის - TurqeTis didi erov- 
nuli mejlisis (Tdem) მოწვევა იყო. Tdem-მა, 
რომელმაც თავი ქვეყანაში ერთადერთ მთავ-
რობად გამოაცხადა, „ძირითადი ორგანიზაცი-
ების შესახებ“ კანონი მიიღო. ეს კანონი 1924 
წლამდე თურქეთის დროებითი კონსტიტუცია 
გახდა. კანონში ნათქვამი იყო, რომ უმაღლესი 
ხელისუფლება შეუზღუდავ ერს ეკუთვნოდა, 
ხოლო მთლიანი საკანონმდებლო და აღმასრუ-
ლებელი ხელისუფლება Tdem-სა და პარლა-
მენტის  მიერ  არჩეულ  მთავრობას  ეძლეოდა. 

ქამალის მომხრეების საკანონმდებლო მოღ-
ვაწეობას თურქი ხალხის განმათავისუფლებელი 
ბრძოლის აღზევება მოჰყვებოდა. ამიტომაც ან-
ტანტას სახელმწიფოები ამ ბრძოლების ჩასახ-
შობად სხვადასხვა საშუალებებს მიმართავდნენ. 
1920 წლის მარტში მოკავშირეებმა სტამბოლი 
დაიკავეს, ასევე სივასის კონგრესის გადა-
წყვეტილები განმეორებით "erovnuli ficis" 
მქონე დეპუტატთა პალატა მოაცილეს. შემდეგ 
მათ ამ დრომდე აღმოსავლეთ ფრაკიის დამ-
კავებელი და დასავლეთ ანადოლუს დიდი ტე-
რიტორიის ხელთ მგდებელი ბერძენთა რეგუ-
ლარული რაზმები ქამალის თანამებრძოლების 
წინააღმდეგ გაგზავნეს. ანტანტას ლიდერებმა, 
რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ ამით თურქების 
შეიარაღებულ ბრძოლას ბოლო მოეღებოდა, 1920 
წლის აგვისტოში სულთანს sevris xelSek- 
rulebaze ხელი მოაწერებინეს. ხელშეკრუ-
ლების პირობების მიხედვით, თურქეთი ინგ-
ლისს, საფრანგეთს, იტალიასა და საბერძნეთს 
შორის ნაწილდებოდა. ქვეყნის ჩრდილოეთ-
აღმოსავლეთ ნაწილი სომხეთის სახელმწიფოში 
უნდა გადასულიყო, ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ნაწილში კი ინგლისის პროტექტორატის ქვეშ 
ქურდული სახელმწიფო უნდა ჩამოყალიბე-
ბულიყო. თურქეთი ფაქტიურად, როგორც და-

rogori Sefaseba SeiZleba mieces mudrosis zavs osma-
leTis imperiasTan dakavSirebiT? ras isaxavda miznad 
mustafa qamali erovnuli Zalebis mobilizebiT?

?

"erzurumSi Cemi Zveli nacnobebidan 
doqtori fuad sabiT begi iyo.
... erT dRes eqimma: 
-kargi ambavi, cecxli Sewyda. -telegra-
fi uCvena.
rac Seexeba ocdameoTxe muxls:"o, vai! 
aRmosavleT provinciebi somxebs eZlevaT”,
-vTqvi. eqimo:"egeTi rame ar aris!"
-Tqva. muxli wavikiTxe:"eqvs somxur 
provinciaSi Tu areuloba moxdeba, 
mokavSireebs am provinciebis okupacia 
SeeZlebaT”. es muxli niSnavs imas, rom 
somxuri yaCaRTa razmebi areulobas 
moaxdenen da antantas armia erzurumSi 
Seva. somxebi ki Turqebs daxocaven da 
Seecdebian umravlesobad gadaiqcnen. arc 
erTi somexis aramcxovrebi aqaurobis 
daucveloba usindisobaa”.  

suleiman nejaTi guneri, "samaxsov-
ro rveuli". stamboli. 1999

wyaros mixedviT gamoxateT mudro-
sis xelSekrulebis Sedegebi. Tqveni 
azriT, iyo Tu ara swori avtoris 
warmosaxva?

?

mustafa qamal aTaTurqi

Tdem-is gaxsna
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მოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობას ბოლო 
მოეღო.

ასეთმა მდგომარეობამ Tdem-ის მთავრობა 
ანტანტას წინააღმდეგ მებრძოლ საბჭოთა რუს-
ეთთან დაახლოვა. ამის საპასუხოდ, 1921 წლის 
ზაფხულში ჯარები ანკარას დაუახლოვდა. მაგ- 
რამ თურქების შემართული ბრძოლის შედეგად 
შეტევის მოგერიება შესაძლებელი გახდა. 1922 
წლის აგვისტოში დაწყებული შეტევის საწინა-
აღმდეგო მოქმედების შედეგად მტერი თურქულ 
არმიასთან დამარცხდა და იძულებული გახდა 
ანადოლუ  დაეტოვებინა. 

ომში გამარჯვებამ მუსტაფა ქამალისა და მის 
მომხრეთა პოზიცია უფრო განამტკიცა. 1922 wlis 
1 ნოემბერს მეჯლისმა მიიღო გადაწყვეტილება 
სასულთნოს გაუქმების შესახებ. მოპოვებულმა 
გამარჯვებებმა დასავლელ პოლიტიკოსებს „ახალი 
თურქეთის“ აღიარების აუცილებლობა უჩვენა. 
როგორც იქნა ლოზანის კონფერენციაზე საერ-
თაშორისო არენაზე თურქეთის აღიარება შესა-
ძლებელი გახდა. 1923 წლის ოქტომბერში თურ-
ქეთი  რესპუბლიკად  გამოცხადდა.  

saSinao politika. თავისუფლებისათვის 
ბრძოლის შემდეგ ეკონომიკური თვალსაზრისით 
ქვეყნის დამოუკიდებლობისაკენ მიმართული გარ-
კვეული ნაბიჯები გადადგეს. სახელმწიფომ უც-
ხოელებს კუთვნილი მთლიანი სამრეწველო და-
წესებულებები და რკინიგზები, შესაძლებელია 
ითქვას აბსოლუტურად ყველა შეისყიდა. დაარ-
სებული იქნა ცენტრალური ბანკი. 1923 wlis 
ოქტომბერში დედაქალაქი სტამბოლიდან ანკარა- 
ში იქნა გადატანილი. სულთანათი და ხალიფატი 
გაუქმდა, ხოლო ოსმალების დინასტიის ყველა 
წევრი ქვეყნიდან გაძევებული იქნა. შარიათისა  
და ვაყფთა სამინისტრო გაუქმდა. სასულიერო 
პირებს მთლიანი სიმდიდრე ჩამოართვეს. მედრესები დაიხურა. 1924 wlis 20 aprils ქვეყა- 
ნაში  კონსტიტუცია  იქნა  მიღებული. 

1920-იან წლებში  ევროპული მოდელის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის კოდექსები იქნა 
მიღებული. ქვეყანა ევროპულ კალენდარსა და ლათინურ ანბანზე გადავიდა. 1934 წელს გვარის 
შესახებ კანონის მიღების შემდეგ მუსტაფა ქამალმა თდემ-ის მიერ მინიჭებული aTaTurqis გვარი 
მიიღო. ათათურქის ძირითადი ეკონომიკური პოლიტიკა etatizmi იყო. ეტატიზმი პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში და ეკონომიკაში სახელმწიფოს წამყვანი როლის დამამკვიდრებელი იდეოლოგია იყო. ეს 
პოლიტიკა უცხოური კაპიტალის მოქმედების შეზღუდვისა და ეროვნული ბურჟუაზიის პოზიციის 
განმტკიცებისაკენ  იყო  მიმართული. 

1. raSi SesaZlebelia danaxva imisa, rom 
Tdem-is mier “ZiriTadi organizaciebis 
Sesaxeb” miRebuli kanoni sulTnis xe-
lisuflebas kategoriulad ewinaaRmde-
geboda?
2. rogor SeiZleba Sefasdes sevris 
xelSekruleba saxelmwifoebriobis 
TvalsazrisiT?

?

ra kavSiris danaxvaa SesaZlebeli 
gamoTqmul or azrs Soris?

?

"Turqi sociologisa da qamalizmis 
ZiriTadi ideologis, zia goialpis 
dasavluri civilizaciis miRebis aucileb-

lobis Sesaxeb azrebidan:"Tu Cven amas ar 
vizamT, dasavluri saxelmwifoebi Cven 
monur mdgomareobaSi Cagvayeneben. ... 
damoukideblobisa da Tavisuflebis 
dacvisaTvis Cven evropis civilizacias 
unda daveufloT".

Gukalp Ziya. Turkish Nationalism and 
Western Civilization. – N.Y., 1959.  p. 266. 

1922-wels mustafa qamalis 
gasaubreba gazeT “Maiten” -Tan:

“Turquli demokratia franguli 
revoluciis damwyebi gziT svlis miuxeda-
vad, misTvis damaxasiaTebeli Taviseburebe-
biT ganviTarda. imitom rom, yoveli xalxi 
Tavisi sazogadoebis Sesabamisad, adgilob-
rivi pirobebisa da mdgomareobis mixedviT, 
aseve drois moTxovnebis Sesatyvisad Tavis 
reformebs atarebs”.  

kieevi n.g. etatizmis istoria 
TurqeTSi, T. 1991. gv. 79

lozanis konferenciaze monawileobis 
mimRebi Turquli delegacia
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1930-იანი წლების შუა ხანებში მუსტაფა 
ქამალის ცვლილებებმა თავისი შედეგების გამ-
ოღება დაიწყო. ქვეყნის პოლიტიკური და ეკო-
ნომიკური პოზიცია გაძლიერდა. თურქეთის მე-
ზობელ სახელმწიფოებთან ავტორიტეტი გაიზ- 
არდა. 1932 wels თურქეთი ერთა ლიგაში შე-
ვიდა. იმ პერიოდში თურქული დიპლომატიის 
საგარეო პოლიტიკაში გადადგმული ყველაზე 
წარმატებული ნაბიჯი, შავი ზღვის სრუტეების 
საკითხებთან დაკავშირებით საერთაშორისო მონ-
ტრეს კონფერენციის ჩატარება გახდა. მიღებუ- 
ლი ახალი კონვენციის მიხედვით, თურქეთმა 

სრუტეების საკითხებში დიდი უპირატესობები მოიპოვა. 1938 წელს მ.ქ. ათათურქი გარდაიცვალა. 
თურქეთის  ახალი  პრეზიდენტი  ისმეთ  ინონუ  გახდა. 

yajarTa saxelmwifo. პირველ მსოფლიო ომში ნეიტრალურად გამოცხადებულობის მი-
უხედავად, პირველ მსოფლიო ომში არამონაწილე ყაჯართა სახელმწიფოს ტერიტორია მებრძო- 
ლი სახელმწიფოების საბრძოლო ველად იყო გადაქცეული. რუსეთის ომიდან  გასვლის, ხოლო 
გერმანიისა და ოსმალეთის იმპერიების პირველ მსოფლიო ომში დამარცხების შემდეგ, ამ სა-
ხელმწიფოს ტერიტორია, შეიძლება ითქვას, რომ ინგლისის არმიის მიერ მთლიანად დაპყრობი- 
ლი აღმოჩნდა. ასეთ პირობებში ეკონომიკა დაცემული, ქვეყანა გაკოტრებული, ხოლო მეჯლისი 
დათხოვნილი იყო. სახელმწიფოში მთავრობის კაბინეტები ხშირად იცვლებოდა. ინგლისურის 
მოყვარული ვიუსუკუდდოვლეს მთავრობამ მეჯლისის თანხმობის გარეშე კონსტიტუციის დარ-
ღვევით 1919 წელს ინგლისთან შეთანხმებას ხელი მოაწერა. ამ შეთანხმებით ყაჯართა სახელმწი- 
ფოს არმია, ფინანსები, გზების მშენებლობა, საგარეო ვაჭრობა და ქვეყნის სხვა საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური  სფეროები  ინგლისის  კონტროლის  ქვეშ  გადაეცა. 

saerTo saxalxo ukmayofileba. ყოველივე ამან საერთო სა-
ხალხო უკმაყოფილება წარმოშვა. 1920 წლის 7 აპრილს თებრიზში Seix 
mahammad xiabanis მეთაურობით აჯანყება დაიწყო. ამის პარალელუ- 
რად, ჩრდილოეთით-გილანში, შემდეგ კი ხორასანში სახალხო გან-
მათავისუფლებელი მოძრაობა გაცხარდა. მაგრამ აჯანყებულთა მოძ-
რაობის სათითაობამ და ლოკალურობამ, ინგლისისაგან დახმარების 
მიმღებ ცენტრალურ ხელისუფლებას 1922 წლის დასაწყისამდე აჯან-
ყებების  ჩახშობაში  ხელი  შეუწყო. 

სახალხო განმათავისუფლებელი მოძრაობების ჩახშობის მიუხედა-
ვად, ინგლისის მარწუხებში მოქცეულმა ყაჯართა დინასტიამ ქვეყანა- 
ში თავისი ავტორიტეტი დაკარგა. 1921 წელს თეჰრანში სახელმწიფო 
გადატრიალება მოხდა. ziaddin TabaTabais მეთაურობით ახალი 
მთავრობა  ჩამოყალიბდა.  რზა  ხანი  სამხედრო  მინისტრი  გახდა.

ახალმა მთავრობამ „არისტოკრატების წინააღმდეგ ბრძოლის“ შესა- 
ხებ დეკლარაცია გამოაქვეყნა. დეკლარაციაში მოცემული იყო ცნობა 

მუშათა და გლეხთა მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნის, დამოუკიდებელი პოლიტიკის 
გატარებისა და 1919 წლის ინგლის-ყაჯართა ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ. მალე ყველა 
ინგლისელი ფინანსური მრჩევლები, სამხედრო მწვრთნელები, ასევე არმია ირანიდან გაყვანილი  
იქნა. ასე რომ, ინგლისმა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ირანში დაკავებული ყველა პოზიცია 
დაკარგა.  1923  წელს  რზა  ხანი  პრემიერ-მინისტრი  გახდა. 

1. rogor SeiZleba Sefasdes etatizmis politikis mniSvnelobis matarebeli saxel-
mwifo kapitalizmi?
2. ra saxis kavSirebi arsebobs  xalifatis gauqmebas, SariaTisa da vayfTa saminist-
ros gauqmebas, aseve evropuli modelis samoqalaqo da sisxlis samarTlis kodeqse-
bis miRebas Soris?

?

gaanalizeT montres konferencia wyaroebis mixedviT.!

Tqveni azriT, ra interesi hqonda inglisis mTavrobas iranSi myofi saxalxo ganmaTa-
visuflebeli moZraobis CaxSobaSi?

?

Seix mahammad 
xiabani

ismeT inonu da aTaTurqi
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fehlevebis dinastia. rza xanma, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის პოსტთან ერთად სამ-
ხედრო მინისტრის თანამდებობაც შენარჩუნებული ჰქონდა, 1925 წლის დეკემბერში მეჯლისი 
აიძულა ყაჯართა დინასტია ჩამოეგდო და მისი თავი შაჰად გამოეცხადებინა. ახალმა დინასტიამ 
fehlevis სახელწოდება მიიღო. მალე ქვეყანაში სამხედრო დიქტატურა დამყარდა. გამოყენე- 
ბული იქნა სამხედრო ვალდებულება. გატარებული ცენტრალიზაციის 
პოლიტიკის შედეგად ხანების სეპარატიზმს ბოლო მოეღო. სეპარატისტი 
ხანების მიწების კონფისკაციისა და მისი უმაღლესი წოდების მქონე 
ოფიცრებისათვის გადაცემის შედეგად ქვეყანაში ახალი მსხვილი მიწ-
ათმფლობელები გამოვლინდა. ყველაზე დიდი მიწათმფლობელი კი რზა 
შაჰი იყო. 1935 wlidan სახელმწიფოს ოფიციალურად ირანი ეწოდა. 
სპარსული ენა სახელმწიფო ენად გამოცხადდა და სხვა ენაზე წიგნის ან 
გაზეთის გამოქვეყნება აკრძალული იქნა. პანირანიზმი სახელმწიფოს 
ოფიციალურ  იდეოლოგიად  გამოცხადდა. 

ekonomikuri ganviTareba. რზა შაჰმა ეროვნული მრეწველობისა  
და ვაჭრობის განვითარების მიზნით საბაჟო ავტონომიების ტარიფები 
განსაზღვრა და ქვეყანაში შემოტანილ საქონელზე უმაღლესი მფარველო-
ბის გადასახადი დააწესა. ამ ღონისძიებებმა ეროვნული წარმოებისა და 
მრეწველობის განვითარებას გზა გაუხსნა. მნიშვნელოვნად იმატა ფაბრი-
კაქარხნების რიცხვმა. მაგრამ 1929-1933 წლის კრი-
ზისმა ირანის ეკონომიკურად ჩამორჩენილობაზე მია-
ნიშნა. ამან მთავრობის მიერ 1931 წლიდან მოყო- 
ლებული სახელმწიფო კაპიტალისტური პოლიტიკის 
გატარება გამოიწვია. გაუქმებული იქნა ინგლის-ირანულ ნავთობკომპანიასთან დადებული 
ხელშეკრულება, ასევე ბოლო მოეღო კომპანიის ექსტერიტორიალურობის უფლებას. 1933 wels 
ხელმოწერილი  იქნა  ირანის  ინტერესების  დამცველი  ახალი  ხელშეკრულება.

ამგვარადვე, სავალდებულო უფასო დაწყებითი საგანმანათლებლო, საშუალო და უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებები ჩამოყალიბდა. 1935 წელს ხელმოწერილი იქნა დეკრეტი 
თავსაბურავის იძულებითი მოხსნის შესახებ, გამოყენებული იქნა ევროპული სამოსი, გაუქმებუ- 
ლი იქნა ფუფუნებითი ფეოდალური ტიტულები, მიეცათ გვარები. საზოგადოებრივ ცხოვრე- 
ბაში სასულიერო პირების პოზიციების შესუსტების მიზნით 1930-იანი წლების შუა პერიოდში  
მათ  თავიანთ  ქადაგებებში  პოლიტიკაში  ჩარევა  და  მთავრობის  კრიტიკა  აეკრძალათ.

1930-იანი წლების შუა პერიოდამდე ირანის ssrk-თან ურთიერთობები კეთილ მეზობლურ 
ურთიერთობების ფორმას ატარებდა. ამ სახელმწიფოს საგარეო სავაჭრო კავშირების 40% ssrk-ის 
წილად მოდიოდა. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის ფონზე მთავრობის პოლიტიკაში გერმანიისა- 
კენ მიდრეკილებამ მოიმატა. ირანის რკინიგზისა და სამრეწველო  აღჭურვილობის მიწოდება 
გერმანიის მონოპოლიაში გადავიდა. საგარეო ვაჭრობაში გერმანიის წილი 40-50%-ზე ავიდა. 
ქვეყანაში ფაშისტური გერმანიის პროვოკაციისა და დაზვერვის ორგანოები გააქტიურდნენ. ამან  
კი თავის მხრივ, ssrk-სა და ინგლისის მხრიდან ომის წლებში ირანის საქმეებში ჩარევას გზა  
გაუხსნა. 

1. rza Sahis mxridan saxelmwifos ganviTarebisaTvis gadadgmul nabijTagan, romeli 
SeiZleba  Sefasdes umaRlesad?
2. Tqveni azriT, ras isaxavda miznad sazogadoebriv cxovrebaSi sasuliero pirTa po-
ziciebis Sesusteba?

?

1. romel msgavsobebze SeiZleba gamaxvilebuli iqnas yuradReba, TurqeTisa da iranis XX sa-
ukunis 20-30-iani wlebis istoriebSi?

2. rogor SeafasebdiT m.q. aTaTurqis moRvaweobas TurqeTis istoriaSi?
3. rogor SeiZleba Sefasdes rza Sahis mier iranSi gatarebuli centralizaciis politika?
4. gaanalizeT etatizmis politika.
5. moamzadeT referati yajarTa dinastiis moRvaweobasTan dakavSirebiT. 
6. rukis safuZvelze warmoadgineT 1920–1925 wlebis SualedSi axlo aRmosavleTSi momxda-

ri geopolitikuri cvlilebebi. 

kiTxvebi da davalebebi

rza Sahi fehlevi

paniranizmi - ideologia, romelic ir- 
anSi mcxovrebi xalxebis erT saxelmwi-
fos qveS gaerTianebas gamoxatavs.
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arabuli qveynebi. ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში ინგლისი და საფ- 
რანგეთი არაბულ ქვეყნებზე კონტროლის საკითხებში ერთმანეთთან ფარულად შეთანხმებული 
იყვნენ. არაბული ქვეყნების პოლიტიკური წრეები მხოლოდ 1917 წლის დასასრულს მიხვდნენ 
ათობითი მზაკვრული გეგმების არსებობის შესახებ ომის შედეგებისადმი მიძღვნილ ვერსალის 
კონფერენციაზე განხილული იქნა არაბული ქვეყნების მმართველობის საკითხი. 1920 წლის სან-
რემოს გარიგების მიხედვით სირია და ლიბანი საფრანგეთის, ხოლო ეგვიპტე, პალესტინა და  
ერაყი  ინგლისის  პროტექტორატის  ქვეშ  გადავიდა. 

egvipte. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ეგვიპტეში განმათავისუფლებელი მოძრაობის 
ახალი ეტაპი დაიწყო. ეგვიპტის ეროვნულობის საფუძველს faraonoba - ძველი ეგვიპტის 
პერიოდის დიდება შეადგენდა. ეს მოძრაობა 1922 წელს თუთანჰამოს სამარხის ახდის შემდეგ კი- 
დევ უფრო გაძლიერდა. ბრძოლას დამოუკიდებლობისათვის "al-vafd al-misri" სახელ-
წოდების ბურჟუაზიული პარტია ხელმძღვანელობდა. 1923 წელს ინგლისმა ეგვიპტის დამო-
უკიდებლობა აღიარა. 1923 წლის კონსტიტუციის მიხედვით ეგვიპტე კონსტიტუციური მონარ- 
ქია გახდა. მიუხედავად ამისა, ინგლისელებმა ამ ქვეყანაში კიდევ დიდ ხანს დაიცვეს და 
შეინარჩუნეს  თავიანთი  პოზიციები. 

Tqveni azriT, ra kavSiri SeiZleba arsebobdes TuTanhamos samarxis axdasa da mis 
Semdeg egvipteSi “faraonobis” moZraobis gaZlierebas Soris?  

?

pirvel msoflio omSi osmaleTis imperiis marcxma axlo 
aRmosavleTis arabul qveynebSi damoukideblobis survi-
li warmoSva, magram es ocneba ar auxdaT. gamarjvebul-
ma saxelmwifoebma TavianTi interesebidan gamomdinare ara 
marto arabuli qveynebis, aramed indoeTisa da CineTis 
mimarTac koloniuri politikis ganxorcieleba ganagrZes. 
gamarjvebul saxelmwifoTa rigSi myofi iaponia omis Sede-
gebiT ukmayofilo iyo, ris gamoc zrdida Tavis samxedro 
Zalas da adgenda dapyrobiT gegmebs.

aziuri qveynebi (arabuli qveynebi, 
indoeTi, CineTi, iaponia)

▪ amir faisali  
▪ “al-vafd al-misri” 
▪ san-remos 
   konferencia
▪ “marilis marSi”
▪ mohandos gandi
▪ Can kaiSi

▪ mao Zeduni
▪ gomindanis partia 
▪ `manjou-gos 
   saxelmwifo

▪ “brinjis ajanyeba”
▪ generali tanaka

sakvanZo sityvebi

13

arabuli samyaro XX saukunis pirvel naxevarSi

LAY
İHƏ



7373

palestina. სან-რემოს კონფერენციაზე პა-
ლესტინის მართვის მანდატის ინგლისისათვის 
გადაცემის წინააღმდეგ განმათავისუფლებელმა 
ბრძოლამ მთლიანი ქვეყანა მოიცვა. მებრძოლები 
არაბებისა და ებრაელების თანასწორი უფლებე- 
ბის ჩარჩოებში ცხოვრება შესაძლებელი თავი-
სუფალი პალესტინის სახელმწიფოს ჩამოყალი-
ბებას ცდილობდნენ. მაგრამ ინგლისისა და აშშ-ს 
მხარდაჭერაზე დაყრდნობილი სიონისტები პა-
ლესტინის მხოლოდ ებრაულ სახელმწიფოდ გა-
დაქცევას  მოითხოვდნენ.

siria. საფრანგეთის სამანდატო მართვის  
ქვეშ მოქცეულ სირიაში, ამ კოლონიური რეჟიმ- 
ის გაუქმებისათვის გლეხთა უწყვეტი გამოსვლე- 
ბი ხდებოდა. ამ გამოსვლებს შორის ყველაზე 
ძლიერი 1925-1927 წლების მომცველი შეიარა-
ღებული აჯანყება იყო. აჯანყებულთა მიერ და-
მასკოს დაკავების მიუხედავად, ისინი მცირე 
დროის შემდეგ ფრანგი კოლონიზატორების მი- 
ერ დამარცხებულნი აღმოჩნდნენ. საფრანგეთის 
მთავრობამ, რომელიც გაძლიერებული სახალხო 
მოძრაობის წინაშე იძულებული გახდა უკან და-
ეხია, 1936 წელს სამი წლის შემდეგ მანდატის 
გაუქმების  შესახებ  პირობა  დადო. 

erayi. სან-რემოს კონფერენციის შემდეგ ერ-
აყის მანდატის მიმღებმა ინგლისმა 1921 წელს 
ჰაშიმიდების დინასტიის წარმომადგენელი amir 
feisali ერაყის ტახტზე დასვა. მაგრამ ხელი-
სუფლების ყველა ორგანოებში ინგლისელი 
მრჩევლები იქნენ განწესებულნი. მალე მეფე 
ფეისელ I-სა და ინგლისის მთავრობას შორის 
ხელმოწერილი იქნა ხელშეკრულება. ამით ერა- 
ყის ინგლისზე ოფიციალური დამოკიდებულება 
კიდევ უფრო გაძლიერდა. ინგლისელების მიერ 
ქვეყანაში გატარებული კოლონიური პოლიტი- 
კის წინააღმდეგ მოძრაობის გაძლიერების მიუ-
ხედავად, ერაყი ჯერ კიდევ დიდ ხანს ინგლისის 
ბატონობის  ქვეშ  დარჩა.

saudis arabeTi. არაბეთის ნახევარკუნ-
ძულზე ნაჯდის, ჰიჯაზის, ასირის, იემენისა და 
სხვა სამთავროებს შორის უწყვეტი ბრძოლები 
მიმდინარეობდა. მალე ნაჯდის მმართველმა 
აბდულ ალ-აზიზ იბნ საუდმა გაიმარჯვა, რო-
მელმაც მექა და მადინა გააერთიანა და 1926  
წელს ნაჯდისა და ჰიჯაზის მეფის ტიტული 
მიიღო. შემდეგ მან მის გარშემო მყოფი ტერი-
ტორიებიც შემოიერთა. 1932 წელს მეფემ გამოსცა ბრძანებულება „ყურანის“ ქვეყნის კონსტი-
ტუციად,  ხოლო  მისი  ქვეყნის  საუდის  არაბეთად  გამოცხადების  შესახებ. .

istoriuli drois mixedviT SeafaseT kavSirebi, 1918–1920 wlebSi axlo aRmosav-
leTsa da azerbaijanSi momxdar procesebs Soris.

!

SeagroveT cnobebi, versalisa da san-remos konferenciebze arabul saxelmwifoebTan 
dakavSirebiT miRebuli gadawyvetilebis Sesaxeb.

!

“momavali israelis saxelmwifos 
pirveli premier-ministri da sionizmis 
xelmZRvaneli ben-gurioni niu-iorkSi 
ebraul gazeT “kempferSi" werda:"... me 
SemiZlia Zlieri axalgazrdebisagan 
dakompleqtebuli razmi Sevkribo. maTi 
davaleba iqneboda is, rom Tavi araebrae-
lad aCvenon da uxeSi antisemituri 
meTodebis gamoyenebiT ebraelebi 
antisemituri lozungebiT devnon. ... me 
SemiZlia garantia mivce, rom am qveynebi-
dan israelSi imigrantebis dinebis xeiri 
aTasi emisaris usargeblo qadagebisagan 
aTjere meti iqneboda."

XX saukunis aziisa da afrikis 
uaxlesi istoria, I -nawili, 1900–1945. 

moskovi, 2001, gv.239.

SeafaseT ben-gurionis azrebi!

mefe feisal I-is taxtze asvla

sionisti - ebraeli xalxis gamorCevis ideis 
ganmcxadebeli ebraul-rasistuli moZraoba. 
sionizmi ebraelebis "istoriul samSoblo" 
palestinaSi dabrunebisa da aq “ebrauli 
saxelmwifos” Camoyalibebis ideas ukavSirdeba.
antisemiti - ebraelebis winaaRmdeg mtruli 
ganwyobis gamomxatveli erovnuli autanlo-
bis, Sovinizmisa da rasizmis forma.
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indoeTi. ინგლისის ინდოეთში კოლონიური რეჟიმის განმტკიცებისაკენ მიმართული რე-
ფორმები, 1918-1921 წლებში განმათავისუფლებელი მოძრაობის გაზრდის მიზეზი გახდა. ინგ- 
ლისის მთავრობა ამ კანონებით ინდოეთში მყოფ მმართველ წრეებს კატასტროფიულ უფლებებს 
ანიჭებდა. მმართველი წრეების ყველა უმაღლესი წოდების თანამდებობები ინგლისელების  
ხელში იყო. ინდოელებს მხოლოდ ადგილობრივი მნიშვნელობის თანამდებობების დაკავება 
შეეძლოთ. კანონის მიხედვით, ინდოელი ხალხის არჩევნების უფლება 1 პროცენტიდან 3 პრო-
ცენტამდე  (ხნიერი  მოსახლეობის)  იყო  აყვანილი. 

moqalaqeobrivi daumorCilebloba. კანონი მთლიან ქვეყანაში კატეგორიული პრო-
ტესტის მიზეზი გახდა. ინდოეთის ეროვნულმა კონგრესმა მასობრივი ბრძოლის გაფართოების 

ტაქტიკა მოიწონა. mohandas karamCand gandma უხელმძღვა- 
ნელა ეროვნულ კონგრესს და მოსახლეობის ფართო ფენების 
მოძრაობაში ჩართვა შეეძლო. ქვეყანა დემონსტრაციებისა და 
მიტინგების ტალღამ მოიცვა. განდის მიერ გამოცხადებული 
მოქალაქეობრივი დაუმორჩილებლობის კამპანია ინდოეთისათ-
ვის თვითმმართველობის უფლების მინიჭების ლოზუნგის ქვეშ 
მიმდინარეობდა. ყველგან ინგლისური საქონლის ბოიკოტი და-
იწყო. მუშები უარს ამბობდნენ ინგლისურ დაწესებულებებში 
მუშაობაზე და მატარებლების მოძრაობას აბრკოლებდნენ. მაგ- 
რამ ინგლისის ხელისუფლების ორგანოებმა, რომლებმაც მოძ-
რაობის მონაწილეთა შორის ერთობის არ ყოფნით ისარგებლეს, 
სასტიკად  ჩაახშეს  იგი.

1928 წელს ლორდ საიმონის მეთაურობით ახალი კონსტი-
ტუციის პროექტის მომზადება დაიწყო. ინგლისის მთავრობის 
მიერ კომისიის შემადგენლობაში არც ერთი ინდოელი არ იყო 

შეყვანილი. კოლონიზატორების მიერ მომზადებულ ამ კონსტიტუციაში ინდოელი ხალხისათ- 
ვის ძალიან მცირე შეღავათების გათვალისწინება დიდი პროტესტის მიზეზი გახდა. 1930 წელს  
იეკის გადაწყვეტილებით ახალი მოქალაქეობრივი დაუმორჩილებლობის კამპანიის გატარება 
დაიწყო. 26 ianvari "indoeTis damoukideblobis dRed" გამოცხადდა (ეს დღე ახლაც 
ინდოეთში  ეროვნულ  ზეიმად  აღინიშნება). 

marilis marSi. მარილის წარმო-
ება და გაყიდვა კოლონიზატორების 
მონოპოლიას წარმოადგენდა. ქვეყანაში 
მარილი ძალიან ძვირად იყიდებოდა. 
1930 წელს მარილის მარში დაიწყო. მა-
ლე ეს მოძრაობა ქვეყნის ყველა მხა- 
რეში ინგლისელების წინააღმდეგ დაუ-
მორჩილებლობის  კამპანიად  იქცა. 

ინდოეთის პოლიტიკურ ორგანიზა-
ციებთან ხანგრძლივი დისკუსიების შე-
მდეგ, 1935 წელს ბრიტანეთის პარ-
ლამენტმა ინდოეთის ახალი კონსტი- 
ტუცია დაამტკიცა. კანონის მიხედვით, 
ინდოეთი ბრიტანულ ინდოეთად და 
სამთავროებისაგან შემდგარ ფედერა-
ციად გამოცხადდა. ქვეყნის მოსახლეო-
ბის 12%-მა საარჩევნო უფლება მიიღო. 

კონსტიტუციის მიცემით „დაყავი და იბატონე“ პრინციპის შემსრულებელმა ინგლისის მთავრო- 
ბამ, ქვეყნის პოლიტიკურ ძალებს (განსაკუთრებით კი, ინდუსებსა და მუსლიმანებს) შორის 
კონფლიქტები დაძაბა. ამან კი თავის მხრივ ინდოეთში ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრა- 
ობას  დარტყმა  მიაყენა.  

mohandas karamCand gandi 
(mahaTma gandi)

rogor SeiZleba Sefasdes drois mixedviT, gandis mo- 
qalaqeobrivi daumorCileblobis kampania?

?

rogor SeafasebdiT ingliselebis princips:"dayavi da ibatone"??

marilis marSis ganmasaxierebeli Zegli
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CineTi. პირველ მსოფლიო ომში ჩინეთის ანტანტას მხრეს ბრძოლის მიუხედავად, გამარ-
ჯვებული სახელმწიფოების მხრიდან მან საჭირო დაფასება ვერ მიიღო. პარიზის საზავო კონ-
ფერენციაზე ჩინეთის მოთხოვნა უცხოური სამხედრო ნაწილების ქვეყნიდან გაყვანასთან და-
კავშირებით უარყოფილი იქნა. პირიქით,  მიღებული იქნა გადაწყვეტილება გერმანიის ჩინეთში 
მყოფი სამფლობელოების იაპონიის განკარგულებაში გადასვლის შესახებ. ამის საპასუხოდ მთე- 
ლი  ჩინეთი  განგაშმა  მოიცვა. შედეგად  კი,  მთავრობამ  უარი  თქვა  ვერსალის  ზავის  ხელმოწერაზე.

sun iatseni. სუნ იატსენს ქვეყნის გაერთიანების გზაზე ეროვნული განმათავისუფლე- 
ბელი და რევოლუციური მოძრაობის ორგანიზებაში დიდი როლი მიუძღვის. თავდაპირველად მან 
რევოლუციისათვის მომზადებისათვის 1919 წლის ოქტომბერში გომინდანის პარტია აღად- 
გინა. მალე გარშემო განსაზღვრული პოლიტიკური პარტიების შემომკრები სუნ იატსენი, 1921  
წელს ქვეყნის სამხრეთში, გუანჭოუში შეკრებილი პარლამენტის მიერ ჩინეთის პრეზიდენტად  
იქნა არჩეული. მაგრამ ჩრდილოეთით მყოფმა ფეოდალურ-სამხედრო ძალებმა იგი არ აღიარეს.  
სუნ იატსენმა რომელმაც „ჩინეთის გადარჩენისათვის“ დასავლური ქვეყნებისაგან დახმარება  
ვერ მიიღო, საბჭოთა რუსეთს მიმართა. საბჭოთა რუსეთის დახმარებით მოკლე დროში ძლიერი 
არმიის  ჩამოყალიბება  შეძლო.

1921 წელს შანხაიში ჩინეთის კომუნისტური პარტია (Ckp) ჩამოყალიბდა. Ckp-ის ლიდერ  
mao Zeduns, რომელიც ძირითადად გლეხებს ეყრდნობოდა, ქვეყანაში პროლეტარული დიქ-
ტატურის ჩამოყალიბება სურდა. მალე, გომინდანის პარტიამ, რომელსაც სუნ იატსენი ხელ-
მღვანელობდა,  ქვეყნის  გაერთიანების  გზაზე  Ckp-თან  კავშირი  დაამყარა.

qveynis gaerTianeba. aSS-სა და ინგლისის მიერ მხარ-
დაჭერილ სხვადასხვა ფეოდალურ დაჯგუფებებს შორის ბრძო-
ლების მსვლელობის პირობებში 1925 წელს შანხაიში რე-
ვოლუციური მოძრაობა დაიწყო. „30 მაისის მოძრაობის“ სახ- 
ელწოდებით ცნობილი ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძ-
რაობა რევოლუციურ პატრიოტული ტალღის ქვეშ ვითარდე-
ბოდა. 1925 წელს გუანჯოუში „გომინდანელები“საგან და Ckp-ის 
წარმომადგენლებისაგან შემდგარმა მთავრობამ თავი ჩინეთის 
ეროვნულ მთავრობად გამოაცხადა და ქვეყნის გაერთიანებას 
შეუდგა. სუნ იატსენის სიკვდილის შემდეგ ეროვნული მთავ- 
რობა არმიის მთავარი სარდლის ჩან კაიშინის ხელში გადა- 
ვიდა. 1926 წლის ზაფხულისათვის შემოერთდა ქვეყნის სამ- 
ხრეთ პროვინციები და ორგანიზებული იქნა ჩრდილოეთით 
ლაშქრობა. 1927 წელს „გომინდანელი“ ძალები ჩინეთის ყველა- 
ზე დიდ ქალაქში, შანხაიში შევიდნენ. ამით, მანჯურიას გარ- 
და, ფაქტიურად მთლიანმა ჩინეთმა გომინდანის ხელისუფ- 
ლება  აღიარა. 

ჩან კაიშიმ, რომელმაც ნანკინი დაიკავა და დედაქალაქი იქ 
გაადაიტანა (1927), ნანკინის სახელმწიფო ჩამოაყალიბა, მაგრამ მალე კომუნისტებთან კავშირი 
შეწყვიტა და დასავლური ორიენტაციის პოლიტიკის გატარება დაიწყო. ამგვარად 1925-1927 
წლების მომცველი რევოლუცია დამთავრდა. ჩინეთის მომავალი განვითარების გზაზე აზრთა 
დაპირისპირებულობამ „გომინდანელები“სა და Ckp-ის მომხრეებს შორის სამოქალაქო ომი 
გამოიწვია. 

iaponia. პირველ მსოფლიო ომში ანტანტას მხარეს მებრძოლმა იაპონიამ, ომის შემდეგ ახ-
ლომახლოს მყოფი გერმანული სამფლობელოები ხელში ჩაიგდო, აგრეთვე შორეულ აღმოსავ- 

Tqveni azriT, ra SeiZleba yofiliyo dasavluri saxelmwifoebis  mier sun iatseni-
saTvis daxmarebis ar aRmoCenis an piriqiT, ssrk-is mier daxmarebis aRmoCenis mizezi? 
daasabuTeT Tqveni azri. 

?

SeafaseT versalis konferenciaze CineTTan dakavSirebiT miRebuli gadawyvetileba.!

ras isaxavda miznad Can kaiSis mier komunistebTan kavSiris Sewyveta da dasavluri 
orientaciis politikis gatareba?

?

Can kaiSi
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ლეთსა და წყნარი ოკენის აუზში თავისი პოზიციები განიმტკიცა. ომის წლებში იაპონიამ მსო- 
ფლიო ბაზარზე თავისი კონკურენტები მნიშვნელოვნად შეავიწროვა. ომის დროს მისი ოქროს 
რეზერვი  6-ჯერ  გაიზრდა. 

ომის ბოლო პერიოდში იაპონიამ ხელში ჩაგდებულ ტერიტორიებზე საგარეო ვაჭრობაში 
ხელსაყრელი პოზიციის დაკარგვა დაიწყო. იმიტომ, რომ ევროპულ ქვეყნებს ამ ბაზრებზე საქო- 
ნელი კვლავ მოჰქონდათ.  არახელსაყრელი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ქვეყანაში სო-
ციალურმა პრობლემებმა იმატა. ყოველდღიური მოხმარების საქონელი, განსაკუთრებით კი, 
იაპონიის ძირითადი პროდუქციული საქონელი, ბრინჯი ხელოვნურად გაძვირებული იქნა. 1918 
წელს იაპონიის უამრავი ქალაქების მომცველი და „ბრინჯის აჯანყებად“ წოდებული გამოს- 
ვლები  მოხდა.  გამოსვლები  ჩაახშეს,  ხოლო  პრობლემები  მოუგვარებელი  დარჩა.  

gamosavali. ქვეყანაში პოლიტიკური და ეკონომიკური პრობლემების მომატების სფეროში 
ხელისუფლება გამოსავალს იაპონიის გასამხედროვებაში ხედავდა. მალე, შეიძლება ითქვას,  

რომ ხელისუფლების თითქმის ყველა სტრუქტურს ადმირალებმა და 
გენერლებმა დაუწყეს ხელმძღვანელობა. 1927 წელს, ხელისუფლებაში 
ახალი მთავრობა მოვიდა, რომელსაც გენერალი ტანაკა მეთაურობდა. 
1927 წელს ტანაკამ იმპერატორს გაუგზავნა მემორანდუმი, რომელიც 
სამხედრო ძალადობის გზით იაპონიის მსოფლიო ბატონობასთან 
დაკავშირებულ ახალ სტრატეგიულ კურსს ითვალისწინებდა. ამ გეგმის 
მიხედვით, პირველ რიგში ჩინეთი, ინდოეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
აზიური ქვეყნები, შემდეგ კი სსრკ და ევროპაც კი დაპყრობილი უნ- 
და ყოფილიყო. 1929-1933 წლების მომცველმა ეკონომიკურმა კრიზ- 
ისმა იაპონიის ეკონომიკის გასამხედროვებას გზა გაუხსნა. ძალადობ-
რივი საგარეო პოლიტიკის გამტარებელმა იაპონიამ თავისი სამხედ- 
რო  ძალის  გაზრდა  დაიწყო. 

 rogor warmogidgeniaT ganmarteba “ ucxour bazarze damokidebuleba”??

rogor Seuwyobda xels iaponiis gasamxedroveba ekonomikuri 
krizisidan gamosvlas?

?

iaponiis dapyrobebi XX s-nis I naxevarSi

generali tanaka
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brZola CineTisaTvis. 1931 წელს იაპონელებმა ჩინეთზე შეტევა დაიწყეს და მოკლე  
დროში მთლიანი ჩრდილო-აღმოსვლეთი ჩინეთი დაიქვემდებარეს. 1932 წლის მარტში გაკეთდა 
განცხადება, ფაქტიურად იაპონიის კონტროლის ქვეშ მყოფი მანჯოუ-გოს დამოუკიდებელი 
სახელმწიფოს ჩამოყალიბების შესახებ. დასავლური ქვეყნების მიერ იაპონიის ჩინეთში გატარე- 
ბული ძალადობრივი პოლიტიკის გაკრიტიკება, 1933 წელს მისი ერთა ორგანიზაციიდან გასვ- 
ლით  დამთავრდა.

1937 წლის ზაფხულში იაპონიამ ჩინეთზე ფართომასშტაბიანი შეტევა დაიწყო. ჩრდილოეთ  
და ცენტრალურ ჩინეთში აქტიური სამხედრო მოქმედებების განმახორციელებელმა იაპონელ- 
ებმა, მალე ჩინეთის ისეთი დიდი ქალაქები, როგორიცაა ნანკინი და შანხაი ხელში ჩაიგდეს. ამის 
პარალელურად, მათ 1938 წელს სსრკ-ის მიწებზე, ხოლო 1939 წელს მონღოლეთში შესვლა  
სცადეს,  მაგრამ  დამარცხდნენ. 

Crdilo-aRmosavleT CineTis dampyrobma iaponiam es teritoria Tavis imperias ar 
SeuerTa da aq, „damoukidebeli“ manjou-gos saxelmwifo Camoayaliba. rogor Sea-
fasebdiT iaponiis am nabijs?

?

nawyveti general tanakas mier impe-
ratorisaTvis gagzavnili memorandumi-
dan:

“Tu iaponia Tavdacvisa da sxvebis 
dacvis uzrunvelsayofad "rkiniTa da 
sisxliT" politikas ar gaatarebs, 

aRmosavleT aziaSi sirTuleebs ver 

aRmofxvris ... CineTis dakavebisaTvis Cven 

Tavdapirvelad manjuria da monRoleTi 

unda CavigdoT  xelSi. Tu CineTs xelSi 

CavigdebT, aziis yvela mcire qveynebi, 

indoeTi, agreTve samxreT zRvispira qveyne-

bi Cvengan SeSindebian  da dagveqvemdeba-

rebian”.

aziisa da afrikis XX saukunis 
uaxlesi istoria. I nawili, 1900–

1945. gv 61.

gaaanalizeT iaponiis msoflio ba-
tonobis politika.

!
iaponiis jariskacebi SanxaiSi. 1937  

1. general tanakas mier momzadebuli memorandumiT gaTvaliswinebuli, romeli terito-
riebis dapyroba SeZlo iaponiam, meore msoflio omis dawyebamde?

2. ra SeiZleboda yofiliyo, iaponiis mier CineTis erTi nawilis iolad dapyrobis mizezi?

3. sqemis formiT warmoadgineT, pirveli msoflio omis Semdeg axlo aRmosavleTSi momx-
dari cvlilebebi.

4. SeafaseT mohandas gandi drois mixedviT.

5. CaatereT gamokvlevebi mao Zedunis Sesaxeb.

6. yuradRebiT gadaxedeT iaponiis istorias da SeadgineT am qveynis Zaladobrivi poli-
tikis gegma. 

kiTxvebi da davalebebi
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daZabuloba safrangeTsa da ger- 
manias Soris. პირველი მსოფლიო ომის 
დამთავრების შემდეგ, omis valebisa და 
kompensaciebis problema სახელმწიფო- 
თაშორისი ურთიერთობების ძირითადი სა- 
კითხი გახდა. 1922 წელს, ამ საკითხების 
მოგვარების მიზნით genuaSi (იტალია) ჩა- 
ტარდა საერთაშორისო კონფერენცია. კონ- 
ფერენციაზე საბჭოთა რუსეთი და გერმა- 
ნიაც მონაწილეობდნენ. რუსეთმა აუწყა,  
რომ მეფის ხელისუფლების პერიოდში აღ- 
ებული ვალები მას არ ეხებოდა. კონფე- 
რენციის მსვლელობისას საბჭოთა რუსეთსა 
და გერმანიას შორის rapaloSi (გენუას- 
თან ახლოს) ხელმოწერილი იქნა ეკონო- 
მიკური ხელშეკრულება. ეს ომის შემდეგ 
იზოლირებული ორივე სახელმწიფოსათვის 
მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდა. უშიშრო- 
ების უზრუნველსაყოფად და კომპენსაცი- 
ების გადახდევინების მიზნით, გერმანიის 
იძულებისათვის საფრანგეთს ორი გზა გა- 
აჩნდა: მუქარა სამხედრო ჩარევებით და  
შუამდგომლობისათვის ერების ორგანიზა- 
ციისათვის მიმართვა. მან, 1924 წლამდე 
უფრო მეტად პირველი მოგვარების გზა 

გამოიყენა. საფრანგეთმა ამ პერიოდში „სიკვდილით დასჯის“ სახელწოდების პოლიტიკა აწარმოა.  
ეს პოლიტიკა ვერსალის ხელშეკრულების მთლიანი პირობების შესრულებისათვის გერმანიის 
იძულებას ითვალისწინებდა. ამ პოლიტიკის შედეგად, 1923 წელს საფრანგეთისა და ბელგიის  
ჯარებმა გერმანიის ძირითადი სამრეწველო ცენტრი, რურის მხარე დაიპყრეს. გერმანიაში მომხ- 
დარმა ღრმა კრიზისმა წარმოშვა წუხილი, რომ კომპენსაციები გაუფასურებული ქაღალდის  
ფულით იქნებოდა გადახდილი. საფრანგეთს რურის მხარეში მყოფი ქვანახშირის სამხედრო  
გზით კონფისკაციის მოხდენით გერმანიის დასჯა სურდა. რურის კრიზისმა კომპენსაციის გადახ- 
დის დროის გაწელვის საკითხი გამოავლინა. ამისათვის 1924 წელს დაუესის გეგმა იქნა მიღე- 
ბული. აშშ-ს სახელმწიფო მოღვაწე ჩარლზ დაუესის მიერ მომზადებული ეს გეგმა, კომპენსაციის  
დროის გაგრძელებას ითვალისწინებდა. გერმანიამ ინფლაციიდან გამოსვლა ახალი ფულადი 
ერთეულის  გამოშვებითა  და  აშშ-საგან  მიღებული  ვალების  გამოყენებით  შეძლო. 

Serbilebis periodi. საფრანგეთ-გერმანიის დაახლოვების გავლენით, 1924-1929 წლები 
სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში Serbilebis periodis სახით გამოირჩევა. 1925 წელს  

versal-vaSingtonis sistemam saxelmwifoTaSorisi ur-
TierTobebi samarTlianad ar moagvara. gamarjvebuli 
saxelmwifoebi nebismieri sakiTxis mogvarebaSi TavianT in-
teresebs icavdnen. aman Tavisi aSkara gamoxatva gansakuT-
rebiT sazRvrebisa da kompensaciis sakiTxebSi hpova. Sedegad 
ki, garantia mieca male axali dapirispirebis gamovlenas. 
msoflio axali omis kars uaxlovdeboda.

saxelmwifoTaSorisi urTierTobebi 

XX saukunis 20-30-ian wlebSi 

▪ saomari valebi da 
   kompensaciuri
   problemebi

▪ dauesis gegma 
▪ Serbilebis periodi 

▪ “reinis” paqti 
▪ “kelog-brianis”
   paqti
▪ “antikominternis” 
   paqti

sakvanZo sityvebi

14

rukis safuZvelze gaanalizeT 1930-ian 
wlebSi evropaSi politikuri reJimebis sx-
vadasxvaobis zegavlena saxelmwifoTaSoris 
urTierTobebze.

!
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ჩატარებულ lokarnos konferenciaze მიღებულმა 
„რეინ“ის პაქტმა საფრანგეთს, ბელგიასა და გერმანიას 
შორის არსებული საზღვრების შეუვალობის გარანტია 
წარმოადგინა. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება გა- 
უგებრობების მშვიდობიანი გზით მოგვარების შესა- 
ხებ. ამით გერმანიამ კვლავ სახელმწიფოთაშორისი 
თანამშრომლობა დაიწყო. 1926 წელს ის ერთა ორგა- 
ნიზაციაში შევიდა და თანასწორუფლებიან მხარედ  
იქნა  აღიარებული. 

1928 წელს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინის- 
ტრის aristid brianisa და აშშ-ს სახელმწიფო  
მდივნის frenk kelogis ინიციატივით მიღებული 
პაქტი ყველა კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მო- 
გვარებას ითვალისწინებდა. “ბრიან-კელოგის“ პაქტი 
ომებზე  უარის  თქმას  ითვალისწინებდა. 

1920-იანი წლების ბოლოს სახელმწიფოთაშორის 
ურთიერთობებში ურთიერთრწმენა და სტაბილური 
პირობები არსებობდა. მაგრამ 1929 წელს მომხდარმა 
didma krizisma ამ სტაბილურობის დამშვიდობების 
ზარები  გაახმოვანა. 

sibnele horizontze. ერების ორ-
განიზაციის სისუსტემ 1931 წლიდან თავი 
იჩინა. სინამდვილეში ეს ორგანიზაცია 
თავიდან კონცენტრაციას მხოლოდ ევრო- 
პაში მშვიდობისა და უშიშროების დაც- 
ვაზე აკეთებდა. ჯერ კიდევ 1923 წლი-
დან დაწყებული ლიბიაში იტალიის მი- 
ერ განხორციელებულ გენოციდის პოლი-
ტიკაზე თვალს ხუჭავდნენ. omar mux-
taris მეთაურობით ლიბიელი ხალხის 
განმათავისუფლებელი ბრძოლა 1932 წელს 
უმოწყალოდ იქნა ჩახშობილი. იტალიას  
აქ მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ 
ქიმიური იარაღის გამოყენებით, ქალები  
და  ბავშვები  ჰყავდა  ამოხოცილი.

მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ზე-
გავლენით ყველა ქვეყნის საბაჟო ბარიერ-
ების მომატება, იაპონიის მიერ ნედლე- 
ულის წყაროებისა და გაყიდვის ბაზრების 
ხელში ჩაგდების მიზნით ახალი პოლი-
ტიკის გატარების მიზეზი გახდა. მან, 1931 
წელს ჩინეთის ჩრდილოეთით მდებარე 
მანჯურია დაიპყრო და აქ მასზე დამო-
კიდებული სათამაშო სახელმწიფო ჩამო-
აყალიბა. ერების ორგანიზაციის პროტეს- 
ტის საპასუხოდ, იაპონიამ ეს ორგანიზაცია 
მიატოვა.  

rogori zegavlena SeiZleba moaxdinos msoflio ekonomikaSi momxdarma procesebma 
saxelmwifoTaSoris urTierTobebze?

?

ra msgavsi mxareebi gaaCnia iapo-
niis am politikas, aseve saTamaSo 
saxelmwifos Camoyalibebas Tana-
medrove periodSi somxeTis dapy-
robiT politikasTan?

?

"xelSekrulebis xelmowera omis 
damTavrebis mizniT". 

inglisis gazeTi "deili mirori" 
lokarnos konferenciis Sesaxeb.

omar muxtaris datyveveba

kavSiri Tanamedrove periodTan:2008 wels 

or saxelmwifos Soris dadebul xelSekrule-

baSi, italiis mier libiaSi ganxorcielebul 

omSi Cadenili danaSaulebi dasabuTebulia. 

amitomac italias libiisagan patieba uTxovia.

"am istoriul dokumentSi, italia koloniur 

periodSi libiis xalxis winaaRmdeg mkvlelobe-

bis, gamanadgurebeli moqmedebisa da zegavlenebis 

gamo patiebas iTxovs. es, italiis mier libiisaT-

vis miyenebuli zaralis gacnobiereba da sindi-

sis gamoxatvaa". (silvio berluskoni, italiis 

premier-ministri). 

Oxford Business Group (2008). The Report: 
Libya 2008, p. 17LAY
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1933 წელს გერმანიაში ფაშისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ამ სახელმწიფომაც  
ერების ორგანიზაცია მიატოვა. დიდი კრიზისის შედეგად სხვადასხვა ქვეყნები იძულებულნი  
გახდნენ დახურული ეკონომიკური პოლიტიკა ეწარმოებინათ, რაც ერების ორგანიზაციის გა-
კოტრებითი  განიარაღების  სფეროში  თანხვედრების  თანდათან  მოცილების  მიზეზი  გახდა.

მსოფლიოში ავტორიტარული რეჟიმების რიცხვი 
მატულობდა. ეკონომიკური კრიზისის გაფართოება 
1930-იან წლებში ევროპაში დიქტატორული რეჟი-
მების მომატების მიზეზი გახდა. ამ ფაქტორმა, 
რომელიც liberaluri demokratiis შესუსტების 

ფაქტორს წარმოადგენდა, სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში გამწვავება კიდევ უფრო 
გაზარდა.

safrTxis gazrda. 1934 წელს ჰიტლერმა ავსტრიის პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის 
მცდელობის ორგანიზებით სახელმწიფო გადატრიალება სცადა. ეს, ავსტრიის გერმანიასთან  
anSlus (შეერთების) გზაზე პირველი ნაბიჯი იყო. მაგრამ მუსოლინმა ავსტრიის საზღვარზე  
ჯარი მიიყვანა და გერმანიის ამ მცდელობის წინააღმდეგ წარმატებული წინაღობა განახორ- 
ციელა. 1935 წელს საფრანგეთის, ინგლისისა და იტალიის მონაწილეობით ჩატარებულ strezis 
konferenciaze ავსტრიის  ტერიტორიული  მთლიანობა  გარანტიის  ქვეშ  იქნა  აყვანილი. 

გერმანიამ 1935 წელს ვერსალის ხელშეკრულების პირობები დაარღვია და სავალდებულო 
სამხედრო სამსახური აღადგინა. ამ პერიოდში საფრანგეთი გერმანიის განმარტოვების პოლიტი-
კას ატარებდა. 1936 წელს გერმანიამ კიდევ ერთხელ დაარღვია ვერსალის ხელშეკრულება და 
განიარაღებული რეინის მხარეში ჯარი მოათავსა. ამით ვერსალის სისტემა დაიშალა. ინგლისი და 
საფრანგეთი ამ მოვლენას მხოლოდ ზეპირი პროტესტით შეხვდნენ. ამან ჰიტლერის საშინაო და 
საგარეო  ავტორიტეტი  გაზარდა  და  იგი  უფრო  მკაცრი  ღონისძიებების  გატარებისაკენ  წაახალისა. 

1935-1936 წლებში იტალიის მიერ ეთიოპიის დაპყრობამ სახელმწიფოთაშორის ურთიერთო-
ბებში საფუძვლიანი ცვლილებები გამოიწვია. მუსოლინი, იმის გამო, რომ ინგლისმა და საფრან- 
გეთმა გააკრიტიკეს, მათ განუდგა და ჰიტლერს დაუახლოვდა. 1936 წელს გერმანიასა და იტალიას 
შორის კავშირი დამყარდა. შორეული აღმოსავლეთსა და ssrk-ს შორის არსებულმა გამწვავებამ 
იაპონიაც გერმანიას დაუახლოვა. 1936 წელს მათ შორის „antikominternis“ პაქტი იქნა ხელმო-

წერილი. პაქტის მიხედვით, ამ სახელმწიფოებს სა- 
ერთაშორისო კომუნისტური ორგანიზაციის წინა-
აღმდეგ ერთობლივი ბრძოლა უნდა ეწარმოებინათ. 
შემდგომში იტალია, უნგრეთი, ესპანეთი და სხვა 
გარკვეული ქვეყნებიც ამ პაქტს შეუერთდნენ.  

სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში 
დაძაბულობის გამომწვევ მოვლენათაგან  
ერთ-ერთი ესპანეთში მიმდინარე სამოქალა-
ქო ომი გახდა. 1936 წელს, ამ ქვეყანაში დე-
მოკრატიული არჩევნების გზით ხელისუფ-
ლებაში რესპუბლიკის მომხრე სახალხო 
ფრონტი იყო მოსული. მაგრამ ფაშიზმის 
მოყვარულმა სამხედრო ძალებმა გენერალ 
ფრანკოს მეთაურობით აჯანყება მოახდინეს. 
ასე, რომ ქვეყანაში რესპუბლიკელებსა და 
ფაშისტებს შორის სამოქალაქო ომი დაიწყო. 
1937 წელს ფაშისტებისათვის დახმარების 
მიზნით გერმანია და იტალია ჩაერთნენ. 
მაგრამ ლიბერალ დემოკრატიული რეჟიმის 
ქვეყნები ომს ერიდებოდნენ და ჩაურევლო-
ბის პოლიტიკას ატარებდნენ. ssrk კი, 

Tqveni azriT, ratom iqna moqceuli avstriis teritoriuli mTlianoba garantiis 
qveS? ra geostrategiuli mniSvneloba gaaCnda amas sxva saxelmwifoebisaTvis?

?

liberaluri demokratia politikuri 
reJimi, sadac xelisufleba misi warmoma-
dgenlebis saerTo da Tavisufali arCev-
nebis gziT amomrCeveli xalxis xelSia da 
misi dayofis principi gamoiyeneba.

kominterni msoflioSi komunisturi ide-
ologiis gavrcelebis mizniT ssrk-is mier 
Camoyalibebuli saerTaSoriso organiza-
ciaa

espaneTis samoqalaqo omSi mebrZoli, 
respublikeli moxalise qalebiLAY
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რესპუბლიკელებს ეხმარებოდა. ომი 1939 წელს ფაშისტების გამარჯვებით დამთავრდა და ესპა- 
ნეთში ფაშისტური დიქტატურა დამყარდა. ფაშიზმსა და დემოკრატიას შორის მომხდარი ესპა- 
ნეთის  სამოქალაქო  ომი  მოახლოებული  ახალი  მსოფლიო  ომის  ფეხთა  ხმა  იყო.

Cawynarebis politika. ვერსალის 
ხელშეკრულებით აკრძალვის მიუხედა-
ვად, ავსტრია 1938 წელს გერმანიას შე-
უერთდა. ამის შემდეგ ჰიტლერმა ჩე-
ხოსლოვაკიის გერმანელებით დასახლე- 
ბული მხარის, სუდეტის პროვინციის 
გერმანიისათვის გადაცემა მოითხოვა. 
1938 წლის სექტემბერში გერმანიის, იტა-
ლიის, ინგლისისა და საფრანგეთის მო-
ნაწილეობით miunxenis konferencia 
ჩატარდა. ინგლისი და საფრანგეთი, 
რომლებმაც სამხედრო თვალსაზრის- 
ით მზად არ ყოფნა და ქვეყანაში სა- 
ზოგადოებრივი აზრის ომის წინააღ- 
მდეგ ყოფნა გაითვალისწინეს, გერმა- 
ნიის მხრიდან სუდეტის დაკავებას წი-
ნააღმდეგობა არ გაუწიეს. ჩაწყნარების 
პოლიტიკის მწარმოებელ ინგლისმა და 
საფრანგეთმა, იმის გამო, რომ მათი 
მოკავშირე ჩეხოსლოვაკია არ დაიცვეს, 
ავტორიტეტი დაკარგეს. 1939 წელს გერ-
მანიამ მთლიანი ჩეხოსლოვაკია და-
იპყრო. რომლითაც არაგერმანელებისაგან დასახლებული მხარე ჰიტლერის მიერ პირველად იქნა 
დაპყრობილი. ეს კი, ინგლისისა და საფრანგეთის ჩაწყნარების პოლიტიკის წარუმატებლობაზე 
მიანიშნებდა.  

SeadareT erTmaneTs wyaroebi. ra gansx-
vavebuli mxareebi arsebobs espaneTis sa-
moqalaqo omis SefasebaSi? Tanamedrove 
periodis romel dapirispirebas waagavs?

?

a) "moskovis zedamxedvelobis qveS 
arsebuli sabWoTa gadatrialebiT sabWoTa 
kavSirisaTvis momsaxured yofnis miz-
niT ajanyebulebs Soris omi ... espaneTis 
saxalxo frontis niRbis qveS xdeba. adrin-
deli periodisagan gansxvavebiT poli-
tikuri xelisuflebis xelSi Casagdebad 
mebrZoli ori jgufi ukve aRar aris. dRes 
moskovis barbarosobasa da dasavlur civi-
lizacias Soris erTi omi warmoebs. „bol-
Sevikebis momxre frontma" Zalaufleba 
xelSi Caigdo da oms awarmoebs . tyviebs 
afrqvevs, Zarcvavs da wvavs. religiis wi-

naaRmdegma risxvam ki, sazRvari ar icis". 

generali de kastelnau. gazeTi 

"parizis xma", 1936 weli

b) "madridi winaaRmdegobas uwevs! am 
bavSvTa mkvlelebisaTvis yvelaze sando 
Zalebad miCneuli faSisturi germane-
lebisa da italielebis meTaurobis qveS 
myofi, ucxouri daqiravebuli jariskace-
bisagan Semdgari „nacionalistebisaTvis“ 
qebis Semsxmelnic madridis warmatebuli 
dacvis winaSe gancvifrebulni darCeni-
lan. espaneTis damoukideblobis gmirebi 
safrangeTis daxmarebas miiReben. madridi 
Tavisuflebis verdenad iyo gadaqceuli. 
[...] safrangeTi, moxaliseebis, sinamdvileSi 
maTi TavisuflebisaTvis brZolas, saerTa-
Soriso brigadebis mamaci mebrZolebis maT 
gamo antiSetevaze gadasvlas grZnobs. 

... iq momakvdavni, espaneTi hitleri-
sa da musolinis fronti ar gaxdes, omi 
Tqvens qveyanaSic rom ar movides, amitom 
kvdebian!" 

gazeTi "L’Humanite", 1936 weli

Tqveni azriT, ratom ar hqonda adgili winaaRmdegobas CexoslovakiaSi? SeiZleba 
Tu ara es dakavSirebuli iyos imasTan, rom am saxelmwifos adridanve moyolebuli 
damoukidebeli saxelmwifoebriobis tradiciebi ar gaaCnda?

?

germanuli jari praRaSi
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ინგლისისა და საფრანგეთის პასიურობამ და ჩაწყნარების პოლიტიკამ იტალიასაც გამბედაობა 
მისცა გაეფართოვებინა დაპყრობითი პოლიტიკა. 1939 წელს albaneTi იტალიის მიერ იქნა 
დაპყრობილი. იმ წელს გერმანიამ და იტალიამ foladis paqtze ხელი მოაწერეს. ეს სამხე- 
დრო  კავშირის  ხელშეკრულება  საომარ  მდგომარეობაში  ურთიერთდახმარებას  ითვალისწინებდა.

horizontze omi moCans. 1939 წელს გერ-
მანიამ პოლონეთის წინაშე ტერიტორიული პრე-
ტენზია წამოაყენა. ამის საპასუხოდ, ინგლისმა 
და საფრანგეთმა სსრკ-თან კავშირის შესახებ მო-
ლაპარაკებები დაიწყეს. მაგრამ მოლაპარაკებები 
ფერხდებოდა. 1939 წლის აგვისტოში ssrk-მა და  
გერმანიამ მოულოდნელად ხელი მოაწერეს პაქტს 
თავდაუსხმელობის შესახებ. მოლოტოვისა და 
რიბენტროპის (ორივე სახელმწიფოს საგარეო 
საქმეთა მინისტრები) პაქტად წოდებულ ამ ხელ-
შეკრულებამ ევროპაში განცვიფრება გამოიწვია. 
იმიტომ რომ, იდეოლოგიური თვალსაზრისით 
ორი მოწინააღმდეგე სახელმწიფოს გარიგება მო-
ულოდნელი იყო. პირველი მსოფლიო ომისაგან 
განსხვავებით, გერმანიას ორ ფრონტზე ბრძოლა 
არ სურდა. პაქტის საიდუმლო ოქმში ადგილი 
ჰქონდა შეთანხმებას პოლონეთის განაწილებისა 
და აღმოსავლეთ ევროპაში ორივე სახელმწიფოს 
გავლენის  სფეროების  შესახებ. 

1. romel sakiTxebs ekava ZiriTadi adgili saxelmwifoTaSoris urTierTobebSi, pirveli 
msoflio omis damTavrebis Semdeg?

2. ra iyo dauesis gegmis mizani? 
3. ra ganmasxvavebuli mxare gaaCnda 1924-1929 wlebis saxelmwifoTaSoris urTierTobebs?
4. ganmarteT 1920-iani wlebis dasasrulisa da 1930-iani wlebis dasawyisis saxelmwifo-

TaSoris urTierTobebSi arsebuli daZabulobis mizezebi. 
5. romelma faqtorebma moaxdina zegavlena 1930-ian wlebSi erebis organizaciis avtori-

tetis dakargvaze?
6. gaanalizeT inglisisa da safrangeTis Cawynarebis politikis warumateblobis mizezebi. 
7. SeadgineT drois isari, 1920-1930-ian wlebSi saxelmwifoTaSoris urTierTobebTan da-

kavSirebuli movlenebis safuZvlebze.

kiTxvebi da davalebebi

"avstriis okupacia, hitleris mier didi reixis Seqmnis programis ganxorcielebis dawyebisas 
gamoyenebuli meTodis mixvedraSi dagvexmareba. es meTodi Sinagani da ucxoeli jaSuSebis gamoyene-
biT xelSi Casagdeb qveyanaSi areulobis mowyobasa da etapobrivad waqezebas efuZneba. am jaSuSe-
bis mier organizebuli movlenebis qadageba gebelsis xelmZRvanelobiT da saerTaSoriso krizisis 
SeqmniT germanuli presis mxridan xorcieldeboda. Semdeg saqmeSi hitleri ereva da im xalxs, 
romelsac germanuli ojaxis erT nawilad Tvlida, ganacxadebs, rom dacvis gareSe ar datovebs. 
[...] armia romeliRac mizeziT arenaze gamodis. [...] avstriis okupaciam saerTaSoriso mdgomareobis 
sxva Tavisebureba, anu germanelebis mier Zalis demonstraciis winaSe didi saxelmwifoebis ukmayo-
filebis sisuste kidev erTxel gamoaSkarava. [...] es sisuste [...] SesaZlebelia zavis momxred yofniT 
ganimartos. [...] musolini hitlers daumegobrda. xolo safrangeTi, romelic avstriis okupaciis 
winaaRmdeg ar gamova (...), krizisSi imyofeba".

safrangeTis elCi berlinSi 
a. fransua-ponse. 

istoria,  stamboli, 2002. gv. 415

ra iyo germanelebis Zalis demonstraciis winaSe didi saxelmwifoebis ukmayofile-
bisa da sisustis mizezebi? rogor afasebT presis rols saerTaSoriso da saSinao 
sakiTxebSi?

?

karikatura molotovisa da ribent-
ropis paqtis Sesaxeb. david lou.
londoni Evening Standard, 1939

rogor fasdeba paqti karikatu-
riT?

?
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omis dawyeba. 1939 წლის 1 სექტემბერს გერმა- 
ნული არმიების მიერ პოლონეთზე შეტევით meore  
msoflio omi დაიწყო. საფრანგეთმა და ინგლისმა 
გერმანიას ომი გამოუცხადა. გერმანიის მიერ გამოყენებული „ელვისებური ომის“ სტრატეგიით 
პოლონეთი მოკლე დროში დაპყრობილი იქნა. პოლონეთის ძველი თვითმფრინავები და ცხენო- 
სანთა ჯარი გერმანელების ახალი ზარბაზნებისა და თვითმფრინავების წინაშე არაფერს წარ-
მოადგენდა. ამ ომში ტანკთა ჯარისა და საჰაერო ძალების ერთდროული გამოყენება პირველად 
მოხდა. ეს მეთოდი მსოფლიო სამხედრო ისტორიაში "elviseburis" (Blitskriq) სახელწოდებით 
შევიდა.

საბჭოურ-გერმანული პაქტის მიხედვით, აღმოსავლეთიდან შემტევმა საბჭოთა ჯარებმა პო-
ლონეთის აღმოსავლეთი დაიპყრეს. პოლონეთი დაყოფილი აღმოჩნდა. გერმანიასა და სსრკ-ს 
შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულებით, აღმოსავლეთ ევროპა ორ სახელმწიფოს შორის გავლე- 
ნის სფეროებად დაიყო. 1939 წლის ნოემბერში საბჭოთა ჯარებმა ფინეთს შეუტია. ეს კი, სსრკ-
ის ერების ორგანიზაციიდან გაყვანის მიზეზი გახდა. zamTris omad წოდებული და 1941 

versal-vaSingtonis konferenciam saerTaSoriso ur-

TierTobebSi winaaRmdegobebi ver aRmofxvra. piriqiT, axa-

li winaaRmdegobebi warmoSva, romelic TandaTan gaRrmav-

da.  amis Sedegad, 1939 wlis seqtemberSi meore msoflio 

omi daiwyo. es omi masStabis mixedviT adrindel omze 

ufro didi iyo. is aramarto saxelmwifoebs Soris, aramed 

ideologiebs Sorisac mimdinareobda.

meore msoflio omi. faSisturi 
blokis upiratesoba

▪ ucnauri omi 
▪ "elviseburi omi"
▪ "barbarosa" operacia 
▪ lend-lizis kanoni

▪ gaerTianebuli erebis deklaracia

sakvanZo sityvebi

15

“gebelsi (faSisturi germaniis 
propagandis ministri) 1940 wels 
norvegiis okupaciis wina dRes 
nacistebis saidumlo yrilobaze 

ase ambobda:“aqamde SevZeliT 
dagvemala mtrisagan Tu ra iyo 
germaniis namdvili samizneebi. 
1932 wlamde saSinao mtrebic ver 
mixvdnen, Tu saiT mivdiodiT da 
is, rom Cveni samarTlis erTgu-
lebis fici mxolod erT tyuils 
warmoadgenda. SeeZloT CvenTvis 
dabrkoleba SeeqmnaT. ... sagareo 
politikaSic ase moxda ... magram 
es ar Seasrules. Cven Cvens nebaze 
migviSves. Cveni saqmis damTavrebisa 
da maTze ukeT SeiaraRebis Semdeg, 

Cvens winaaRmdeg omi gamoacxades”. 

h. kisenjeri. “diplomatia”, 
gv. 330–331

ganixileT wyaros safuZvel-
ze:ra safuZvlebi gaaCnda 
faSizmis warmoqmnasa da mis 
gaZlierebas?

?meore msoflio omis dawyeba

LAY
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წლის მარტში დამთავრებული ამ ომის შედეგად,  
ssrk-მა ბალტიის ზღვისპირა ტერიტორიების გარ-
კვეული ნაწილი დაიპყრო, მაგრამ მიუხედავად ამ-
ისა, ფინეთმა თავისი დამოუკიდებლობა შეინარ-
ჩუნა. 1940 წელს სსრკ-ის მიერ ბალტიის ქვეყნები 
- ესტონეთი, ლატვია და ლიტვა დაპყრობილი იქნა. 
რუმინეთს ჩამოერთვა ბესარაბია. ამგვარად, საბჭო-
თა კავშირმა 1917 წლის რევოლუციამდელი რუსე- 
თის  იმპერიის  დასავლეთ  საზღვრები  აღადგინა.

"ucnauri omi". დასავლეთში ომის გამოც-
ხადების მიუხედავად საფრანგეთმა და ინგლისმა 
სამხედრო მოქმედებები არ დაიწყეს. ისინი გერ- 
მანიის შეტევას ელოდებოდნენ. ამიტომაც ომის 
ამ პერიოდს „უცნაური ომი“ უწოდეს. 1940 წლის 
გაზაფხულზე გერმანიამ დანიისა და ნორვეგიის 
დაპყრობით ჩრდილოეთიდან თავისი უსაფრთხო-
ება უზრუნველყო. მაისში გერმანულმა ჯარმა ნე- 
იტრალიტეტის დარღვევით ჰოლანდია და ბელ- 
გია დაიპყრო. ინგლისურ-ფრანგული ჯარები დი-
უნკერკში ალყაში მოაექცა. მაგრამ ინგლისთან სა-
ზავო ხელშეკრულების დადებაზე დაიმედებულმა 
ჰიტლერმა ალყაში მოქცეულ ჯარებს ინგლისში გა-
დასვლის საშუალება მისცა. მის მიერ დაშვებულმა 
ამ სტრატეგიულმა შეცდომამ ომის შედეგებზე გა- 
დამწყვეტი ზემოქმედება მოახდინა. ივნისში იტა-
ლიამ საფრანგეთს ომი გამოუცხადა. გერმანულმა 
ჯარმა პარიზი დაიკავა. marSal petenis მეთა-
ურობით ჩამოყალიბებული viSis mTavrobam (ასე 
ეწოდებოდა იმის გამო, რომ რეზიდენცია ქალაქ 
ვიშიში მდებარეობდა) მთავრობამ გერმანიასთან 
ხელშეკრულება დადო. ეს, საფრანგეთის ისტორი- 
აში  ყველაზე  დიდი  მარცხი  იყო. 

“Tavisufali msoflios ukanaskneli ci- 
xe-simagre”. 1940 წლის ზაფხულში გერმანულ 
ჯარს ნორვეგიიდან ესპანეთამდე მთლიანი ევრო- 
პა დაპყრობილი ჰქონდა. დიდი ბრიტანეთი, რო-
მელიც წინააღმდეგობას უწევდა, „თავისუფალი 
მსოფლიოს უკანასკნელი ციხე-სიმაგრე“ იყო. სა-
ფრანგეთისა და ფაშისტების მხრიდან დაპყრობი- 
ლი ევროპული ქვეყნების იმიგრანტი მთავრობები  
აქ იყვნენ შეხიზნულნი. ჰიტლერს ინგლისის სა-
ჰაერო და საზღვაო შეტევების გზით დაპყრობა 
სურდა. მაგრამ დიდი ბრიტანეთის სამხედრო სა-
ზღვაო ფლოტი ზღვებზე თავის უპირატესობებს 
ინარჩუნებდა. იმ მიზნით, რომ იგი დაემარცხები-
ნათ, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საჰაერო 
შეტევების გამოყენების შესახებ. მაგრამ დიდმა 
ბრიტანეთმა პირველადი რადარების საშუალებით 
საჰაერო შეტევებისათვის წინააღმდეგობის გაწევა 
შეძლო. ეს, გერმანიის პირველი სტრატეგიული 
მარცხი გახდა. 

germanelida sabWoTa samxedroebi 
polioneTSi

adolf hitleri parizSi

Brogor gamoiyeneboda BBlitskriq-i 
(elviseburi omi)

"dRevandel dRemde arsebulze ufro 
meti siswrafiT moqmedebis SeZleba, 
mtris cecxlis miuxedavad, moqmedebis 
unaris SenarCuneba, ... Setevis siRrmisa-
ken - mtris mowyobilobisaken mimarTvaa 
saWiro. es mxolod siurprizis gamomwvevi 
elementiT iqneba SesaZlebeli, ... es ki 
tankia. gamarjvebis yvelaze mniSvnelovan 
pirobaTagan erT-erTi dajavSnuli erTo-
bebis dajgufebaa. es Zalebi arc  dabneu-
li da arc ganmartoebuli ar unda iyos. 
didi, Zlieri Setevebis ganxorcielebis 
mizniT ara qveiTi jari, aramed tankebi 
unda iyos gamoyenebuli. ... strategiuli 
samizneebis misamarTiT dawyebuli mou-
lodneli Seteva mtris siRrmisaken unda 
iqnas mimarTuli“". 
h. guderiani. “yuradReba, Panzer!”, 1937LAY
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დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგობამ გერმანია 
აიძულა უფრო მეტ ფრონტზე ებრძოლა. ჰიტლერი 
დიდი ბრიტანეთის დამარცხებას, ისევე როგორც 
პირველ მსოფლიო ომში, წყალქვეშა გემებით შე-
ტევების გზით აპირებდა. იმიტომ რომ, დიდი 
ბრიტანეთის ძალა კოლონიებიდან და აშშ-დან მო-
სულ დახმარებებზე იყო დამოკიდებული. ამგვა-
რად, ატლანტის ოკეანეზე ბრძოლები დაიწყო. 1940 
წლის დასასრულს აფრიკაც ომის არენად გადაიქცა. 
ინგლისის ჯარმა იტალიელების ეგვიპტეზე შეტევა 
მოიგერია. 1941 წელს ჰიტლერმა იტალიისათვის 
დახმარების  მიზნით  ლიბიაში  ჯარი  გაგზავნა. 

1940 წელს იტალიის სურვილი საბერძნეთის 
დაპყრობის შესახებ წარუმატებელი აღმოჩნდა. ჰიტ-
ლერს ისევ მისთვის დახმარება მოუწია. 1941 წელს 
საბერძნეთი  და  იუგოსლოვია  დაპყრობილი  იქნა. 

ssrk-is omSi CarTva. ჰიტლერს კომუნიზმის 
გაუქმება და საბჭოთა კავშირის ბუნებრივი რეს-
ურსების ხელში ჩაგდება სურდა. ამისათვის "bar-
barosas" მოქმედება იყო დაგეგმილი. 1941 წლის 
22 ივნისს სსრკ-ზე შეტევა დაიწყო. ფინეთიდან 
შავ ზღვამდე 5,5 მილიონმა გერმანელმა, ფინელმა, 
უნგრელმა, რუმინელმა და იტალიელმა ჯარისკაც- 
ებმა დიდი სამხედრო ტექნიკით ლენინგრადის, 
მოსკოვისა და კიევის მიმართულებით შეტევა და- 
იწყეს. 1930-იან წლებში სტალინის მიერ განხორ-
ციელებული რეპრესიების შედეგად საბჭოთა არმია 
დასუსტებული იყო. გერმანულმა ჯარმა სამი თვის 
განმავლობაში უკრაინისა და ბელორუსიის დაპ-
ყრობა, ლენინგრადის ალყაში მოქცევა და მოსკოვ-
თან მიახლოვება შეძლო. მაგრამ ზამთრის მოსვლა, 
მომარაგების გართულება და საბჭოთა ხალხის მიერ 
სამშობლოს დაცვის მიზნით ძლიერი წინააღმდე- 
გობის გაწევა, გერმანული ჯარების 1941 წლის დე-
კემბერში მოსკოვთან ახლო-მახლოს შეჩერების მი-
ზეზი  გახდა.

samxedro moqmedebebi Soreul aRmosav-
leTSi. ბუნებრივი რესურსების თვალსაზრისით 
სუსტმა იაპონიამ 1930-იანი წლების დასაწყისში 
დაპყრობითი პოლიტიკის განხორციელება დაიწყო 
და ამის შედეგად ჩინეთის ტერიტორიები დაიპ- 
ყრო. ასევე დაიპყრო ინდოეთის ოკეანის აღმოსავ-
ლეთ კუნძულები და ხელთ იგდო აქ არსებული 
კაუჩუკისა, აგრეთვე ნავთობის რესურსები. საზღვაო 
გზების კონტროლის ქვეშ აყვანა კი, სასიცოცხლო 
მნიშვნელობას ატარებდა. იაპონიას საომარი ეკო-
ნომიკის ჩამოსაყალიბებლად ზღვებზე თავისი ეკ- 
ონომიკა უნდა უზრუნველეყო. ეს კი დიდ ბრი-
ტანეთსა და აშშ-თან კონკურენციის მიზეზი გახ-
და. 1941 წლის აპრილში იაპონიასა და სსრკ-ს 
შორის თავდაუსხმელობის შესახებ ხელშეკრულება 
იქნა ხელმოწერილი. იაპონიამ, რომელმაც ამით 
ისარგებლა, შორეულ აღმოსავლეთში გააქტიურება დაიწყო. 1941 წლის დასასრულიდან 1942  
წლის დასაწყისამდე ფილიპინები, ჰონკონგი, მალაიზია და სინგაპური დაიპყრო. იაპონია ამ ქვე- 
ყანაში „აზია აზიელებისაა“ ლოზუნგის ქვეშ „ყვითელი“ რასის მიერ თეთრების დამარცხების 
პროპაგანდას  ეწეოდა.  

germanuli jari moskovis siaxloves

“Zalian didi gamocdis winaSe vim-
yofebiT. didxans, Tveebis manZilze, rom 
gagrZeldeba is brZola da didi sirTule 
arsebobs. mekiTxebiT, Tu rogori iqneba is 
politika, romelsac ganvaxocieleb. Cemi 
pasuxia: zRvaze, xmeleTsa da haerze Cve-
ni mTliani ZalebiT brZola! ... mekiTxebiT, 
Tu ra aris Cveni mizani. Tqven ori sit-
yviT gipasuxebT: gamarjveba! radac rom 
dajdes, gamarjveba! ... Cveni gza rac ar 
unda Sori da rTuli iyos, gamarjveba!" 

1940 weli, maisi

"bolomde mivalT...zRvebze, okea-
nebze vibrZolebT, ufro didi rwmeniTa 
da ufro didi ZaliT, ... Cvens kunZuls 
davicavT. ... parnikebsa da quCebSi vibr-
ZolebT, magram araviTar SemTxvevaSi ar 
davmorCildebiT. Tu erT dRes es kunZu-
li-erTi wamiTac ki es ar mjera-dakave-
buli aRmoCndeba, maSin zRvis iqiT mxares 
myofi Cveni imperia britaneTis flotis 
mier uzrunvelyofili iaraRiTa da rw-
meniT oms ganvagrZobT". 

1940 weli, ivnisi  
u. CerCili, “omis ritorika”

suraTis safuZvelze gansazRvreT 
faqtorebi, romlebic arTulebs 
germanelebis mier moskovze Sete-
vas. Tqveni azriT, rogor zemoqme-
debas moaxdenda es faqtori omis 
msvlelobaze?

?

rogor afasebT u. CerCilis sit-
yvebs?

?
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aSS-s CarTva omSi. აშშ ომის დასაწყისში ნეიტრალიტეტის პოლიტიკას აწარმოებდა.  
მაგრამ ჯერ კიდევ 1941 წლის მარტში მიღებული lend-lizis (ვალი და ქირა) kanonis მიხ- 
ედვით, aSS-ს უსაფრთხოებისათვის აუცილებლად მიჩნეულ სახელმწიფოებს დახმარება ეწე-
ოდათ. ეს კანონი თავდაპირველად დიდ ბრიტანეთსს, ხოლო შემდეგ ssrk-ს შეეხო. 1941 წლის 
აგვისტოში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი uinston CerCili და aSS-ს პრეზიდენტი  
franklin ruzvelti ერთმანეთს ატლანტის ოკეანეში სამხედრო გემზე შეხვდნენ. რომლის 
შედეგად ხელმოწერილი იქნა ფაშისტური ბლოკის წინააღმდეგ ომის მიზნებისა და მომავალში  
ზავის პრინციპების განმსაზღვრელი ატლანტიის ქარტია. დოკუმენტში ორივე სახელმწიფომ 
განაცხადა, რომ არ სურდათ სხვა ტერიტორიების დაპყრობა, ასევე ყოველი ხალხის მიერ თავისი 
თვითგამორკვევის უფლებასა და ფაშისტური დიქტატურის დაშლის შემდეგ, ყველა ხალხის  
თავიანთ ტერიტორიებზე მშვიდობიან პირობებში ცხოვრების უფლებას აღიარებდნენ. ამასთან 
გამოთქვეს აზრი ყოველი სახელმწიფოს მიერ სამხედრო ძალის გამოყენების შეწყვეტის აუცი-
ლებლობის  შესახებ. 

დიდი ბრიტანეთი და aSS ssrk-ს ირანის ტერიტორიის საშუალებით ეხმარებოდა. სხვა  
გზები მურმანსკი, ვლადივოსტოკი და შავი ზღვის სრუტეები იყო. მაგრამ პირველი ორი ნავ- 
სადგური დახმარებისათვის ხელსაყრელი არ იყო. თურქეთს კი, ნეიტრალიტეტის გამო სრუ-
ტეები ჩაკეტილი ჰქონდა. ამასობაში იმის გამო რომ, ეგეოსის კუნძულები გერმანელებს ჰქონ- 
დათ დაპყრობილი, მოკავშირე გემების აქედან გავლა შეუძლებელი იყო. ყველაზე ხელსაყრელ  
გზად ირანი რჩებოდა. მაგრამ ირანს ამის დაშვება არ სურდა. ამიტომაც დიდმა ბრიტანეთმა და  
ssrk-მა 1941 წლის აგვისტოში ირანი ხელში ჩაიგდეს და აქ ხელისუფლების შეცვლა მოახდინეს.  
ირანი გავლენის სფეროებად დაიყო. ირანის ჩრდილოეთი საბჭოთა კავშირის, ხოლო სამხრეთი 
ინგლისის  გავლენის  სფეროდ  გადაიქცა. 

1941 წლის დეკემბერში იაპონიის თვითმფრინავებმა perl-harbors (ჰავაის კუნძულები)-  
aSS-ს ბაზას დარტყმა მიაყენა. გერმანიამაც aSS-ს ომი გამოუცხადა. aSS-ს ომში ჩართვა პოლი- 
ტიკური ბრუნვის წერტილი გახდა. სამხედრო მოქმედებები აღმოსავლეთსა და წყნარ ოკეანეში 
გავრცელდა. ომი, სრული სიტყვის მნიშვნელობით, მსოფლიო ომად გადაიქცა. aSS-ს, ssrk-სა  
და დიდი ბრიტანეთის მეთაურობით 26 სახელმწიფომ 1942 წლის იანვარში ატლანტის ქარ- 
ტიის საფუძველზე ხელი მოაწერეს gaerTianebuli erebis deklaracias და განაცხადეს,  
რომ ითანამშრომლებდნენ ფაშისტური ბლოკის წინააღმდეგ. ამგვარად ომის შემდეგ ჩამოსაყა-
ლიბებელი gaerTianebuli erebis organizacia ფორმირების მიმართულებით პირველი  
ნაბიჯი  გადაიდგა. 

faSisturi blokis upiratesobis umaRlesi wertili. 1942 წლის დასაწყისი ფა-
შისტური ბლოკის უპირატესობის უმაღლესი წერტილი გახდა. ამ წლის გაზაფხულზე კავკასი- 
ისა და ბაქოს ნავთობის ხელში ჩასაგდებად შეტევა დაიწყო. გერმანულმა ჯარმა მდინარე ვოლ- 
გას მიაღწია და სტალინგრადს ალყა შემოარტყა. მაგრამ საბჭოთა ჯარებმა გერმანელებს საშუალ- 
ება არ მისცა მიახლოებოდა ბაქოს, რომელიც დიდ ეკონომიკურ და სტრატეგიულ მნიშვნელობას 
ატარებდა. 

1. ratom aris, rom germanelebis mier poloneTze Seteva, msoflio samxedro istoriaSi 
elviseburi omis“ saxelwodebiTaa cnobili?

2. ra iyo ssrk-is erebis organizaciidan gayvanis mizezi?
3. ratom ewodeboda am oms „ucnauri omi“ omis Tavdapirvel periodSi?
4. ratom misca hitlerma diunkerSi alyaSemortymul inglisur-frangul jars inglisSi 

gadasvlis saSualeba?
5. romel faqtorebs ukavSirdeboda germanelebis mxridan didi britaneTis damarcxebis 

SeuZlebloba? Tqveni azriT, imoqmeda Tu ara aman omis msvlelobaze?
6. ra zegavlena moaxdina omis msvlelobaze aSS-s omSi CarTvam?
7. ganmarteT germanuli jarebis moskovTan siaxloves SeCerebis mizezebi.
8. SeadgineT sinqronuli cxrili evropaSi, afrikasa da Soreul aRmosavleTSi samxedro 

moqmedebebis mimdinareobasTan dakavSirebiT.

kiTxvebi da davalebebi
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gardatexa omSi. aSS-ს, ინგლისსა და ssrk-ს შორის წარმოებული დიპლომატიური 
მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული იქნა შეთანხმება, თავდაპირველად გერმანიის დამარცხე- 
ბისა და ფაშისტური ბლოკის უპირობოდ დაქვემდებარების შესახებ. მაგრამ აზრთა სხვადასხვა- 
ობები რჩებოდა. სტალინს გერმანიის ორ ფრონტზე ბრძოლის იძულების მიზნით, 1942 წელს 
ევროპაში მეორე ფრონტის გახსნა სურდა. antihitleruli koaliciis ჩამოყალიბებამ და 
მისმა გაძლიერებამ ომის მსვლელობაზე ზეგავლენა 
მოახდინა. მაგრამ aSS და ინგლისი მეორე ფრონ-
-ტის გახსნაზე თანახმა არ იყვნენ. რომლის მიზე- 
ზად შესაბამისი პირობების არ არსებობას ასახელ- 
ებდნენ და გერმანიის წინააღმდეგ მხოლოდ საჰა- 
ერო  შეტევებს  ახორციელებდნენ.

1942 წლის ზაფხულიდან მოყოლებული ფაშის- 
ტური ბლოკის შეტევები ყველა ფრონტზე აღმო- 
იფხვრა. წყნარ ოკეანეში მარჯანის კუნძულებზე მი- 
მდინარე ბრძოლებში იაპონიის მიერ ავსტრალიის 
დაპყრობის საფრთხეც აღმოფხვრილი იქნა. midueis 

1942 wlis zafxulidan moyolebuli faSis-
turma blokma upiratesobis TandaTan dakargva 
daiwyo. yvela frontze antifaSisturi bloki 
imarjvebda. mokavSireTa diplomatiuri da eko-
nomikuri mcdelobebis gaerTianebam gamarjveba 
uzrunvelyo. magram es gamarjveba uamravi ada-
mianis daRupvisa da didi ekonomikuri danakargis 
xarjze iqna mopovebuli.

Semobruneba omSi da faSisturi 
blokis marcxi

▪ antihitleruli koalicia 
▪ midueis brZola 
▪ el-alameinis brZola 
▪ stalingradis brZola

▪ omis ekonomika
▪ "gamarjvebis programa"

▪ inteleqtualuri omi 
▪ Teiranis konferencia 
▪ yirimis konferencia 
▪ potsdamis 
   konferencia
▪ holokosti

sakvanZo sityvebi

16

gaanalizeT diagramebi. rogori zemoqmedeba SeiZleboda moexdina mosaxleobis dana-
kargs, omis Semdeg msoflios socialur-ekonomikur mdgomareobaze?

?

midueis brZola

ssrk

ჩინეთი
პოლონეთი
ინდონეზია
იუგოსლავია
ფრან. ინდო-ჩინეთი
საფრანგეთი
დიდი ბრიტანეთი
aSS
ლიტვა
ჩეხოსლოვაკია
საბერძნეთი
ბირმა
ლატვია
გერმანია
იაპონია
რუმინეთი
უნგრეთი
იტალია
სხვები

0 მილიონი
ჯარისკაცის დანაკარგი საერთო დანაკარგი
სამოქალაქო მოსახლეობის დანაკარგი

12 მილიონი 24 მილიონი

58%
ანტიფაშისტური ბლოკი 

– სამოქალაქო
 (მოსახლეობა)

ანტიფაშის-
ტური ბლოკი-
(ჯარისკაცი)

ფაშისტური 
ბლოკი – (ჯარისკაცი)

ფაშისტური 
ბლოკი – 

სამოქალაქო 
(მოსახლეობა)

25%

13%

4%

danakargi meore msoflio omSi
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brZolaSi იაპონური ძალების მარცხმა აქ შემობრუ- 
ნება მოახდინა. ჩრდილოეთ აფრიკაში ინგლისურმა  
ჯარმა 1942 წლის ოქტომბერში, el-alameinis ბრძო- 
ლაში გერმანულ-იტალიური ჯარი დაამარცხა. ტუნის- 
ში ალყაშემორტყული გერმანულ-იტალიური ჯარი 1943  
წელს  დანებდა. 

საბჭოურ-გერმანულ ფრონტზე 1942 წელს ფაშისტური 
არმია ვოლგის სანაპიროზე სტრატეგიული მნიშვნელო- 
ბის მქონე სტალინგრადს მიუახლოვდა. ქალაქის სახელი 
ორივე მხარისათვის სიმბოლურ მნიშვნელობას ატარ- 
ებდა. ყოველი ქუჩისა და სახლის დაცვისათვის უმოწ- 
ყალო ბრძოლები მოხდა. ნოემბრის ბოლოს საბჭოთა  
არმია კონტრშეტევაზე გადავიდა. ალყაშემორტყმული 
გერმანული ჯარი 1943 წლის იანვარში დანებდა. sta- 
lingradis brZolam ომის მსვლელობაზე დიდი ზე- 
გავლენა მოახდინა. საბჭოთა-გერმანულ ფრონტზე სა- 
ფუძვლიანი  გარდატეხა  მოხდა. 

ატლანტიკის ოკეანეში მოკავშირეთა მომარაგებასთან 
დაკავშირებული ურთიერთობების კარგმა ორგანიზებუ-
ლობამ, გერმანულ წყალქვეშა შეტევებისათვის ხან-
გრძლივი პერიოდის განმავლობაში წინააღმდეგობის გა- 
წევა უზრუნველყო. 1943 წელს მოკავშირეებს აქ უპი-
რატესობა უკვე ჰქონდათ მოპოვებული.

ekonomikuri mobilizeba. ეს ომი, ადამიანებისა  
და ეკონომიკური რესურსების მობილიზების თვალ-
საზრისით ადრინდელებზე უფრო მაღლა იდგა. ქალა-
ქებში, ქარხნებსა და ფაბრიკებში ორგანიზებული 

სტრატეგიული მბომბავები წინა და უკანა ფრონ- 
ტის სხვაობის აღმოფხვრის მიზეზი გახდა. საომარი 
ეკონომიკის მომწყობი პირველი სახელმწიფო ინგ-
ლისი გახდა. იარაღის ქარხნებში სამუშაოდ, დიდ-
წილად ქალებისაგან შემდგარი დამატებითი მუშაკები 

იქნენ მიღებულნი. ssrk-ის სამხედრო მრეწველობა ძირითადად ურალსა და ციმბირში იქნა 
გადატანილი. ხალხის მობილიზაცია მოხდა. საპატიმრო ბანაკებში მყოფი პატიმრები ფრონტის  
წინა  ხაზზე  გაიგზავნენ. 

aSS-ში 1942 წელს მიღებული „გამარჯვების პროგრამის“ შედეგად სამხედრო სურსათ-სანო- 
ვაგის წარმოებამრავალგზის გაიზარდა. ყველა მოკავშირე სახელმწიფოებს, მათ შორის ssrk-საც 
იარაღი  და  საბრძოლო  მასალები  ეგზავნებოდათ.

ra SeiZleba yofiliyo ssrk-is samxedro mrewvelobis uralsa da cimbirSi gadatanis 
mizezebi?

?

erTi germaneli mebrZoli 

stalingradis brZolis Sesaxeb
"23 agvisto. Cvens nawilebs 

volgasTan miuRweviaT da qalaqis 
erTi nawili xelSi CaugdiaT. rusebs 
(rusul armias) ukve mxolod ori 
gamosavali gza aqvT: volgis iqeT 
mxares gaqceva an damorCileba. ... 
Cvens mier tyved ayvanilma erTma 
oficerma Tqva, rom sanam bolo 
jariskacisac ar daiRupeba, staling-
rads daicaven. [...]  “  
18 seqtemberi. batalionis meTa-

urma Cven : „politikur komis-
rebs damcvelebisaTvis sikvdilamde 
winaaRmdegobis gaweva ubrZanebia“, 
gviTxra. Tu stalingradis yovel 
saxls ase daicaven, Cveni arc erTi 
jariskaci cocxali ar darCeba. 
10 noemberi. [...] germaniaSi 

fiqroben, rom stalingradi mTli-
anad xelSi Cagvigdia. ra saSineli 
Secdomaa!
29 noemberi. alyaSi movxvdiT. [...]
28 dekemberi. yvela cxeni SevWa-

meT. axla katis xorcis Wamazec ki 
Tanaxma var. [...] jariskacebi gvamebs 
an giJebs hgvanan. mxolod saWmels 
eZeben. tyviebis srolisas miwaze 
ukve aRar wvebian. siarulisa da 
dawolis Zala aRar dagvrCa. daw-
yevlili iqnas es omi!"

istoria. stamboli, 2002, gv. 31

ra Tavisebureba gaaCnia wya-
ros? vin aris avtori? ra 
cvlilebebi xdeba movlenebis 
msvlelobisas?

?

stalingradis brZola

saomari ekonomika mTliani resursebis 
(nedleuli, soflis meurneoba, samuSao 
Zala, finansebi da sxva) omis moTxovni-
lebasTan SesabamisobaSi moyvanaa.

ras isaxavda miznad "gamarjvebis programa"??LAY
İHƏ
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inteleqtualuri omi. მეცნიერების სფეროშიც მობილიზება ხორციელდებოდა. აშშ და  
ინგლისი მეცნიერულ კვლევებსა და მათ სამხედრო სფეროში გამოყენებას ჯერ კიდევ ომის 
დასაწყისიდან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. ამის შედეგად radaris სახით ახალი კონტრო- 
ლის საშუალება გამოვლინდა. გერმანია არც ამ სფეროში ჩამორჩებოდა. მაგნიტური ლითონების, 
რეაქტიური თვითმფრინავებისა და რაკეტების დამზადებაშიც კი წინ იყო. ამ ახალი იარაღების 
წარმოებამ, მხოლოდ 1943 წლის შემდეგ პრიორიტეტი მოიპოვა, მაგრამ უკვე გვიანი იყო, არც  
მათი რიცხვი იყო იმდენად დიდი, რომლითაც ომის შედეგების აღმოფხვრა შესაძლებელი იქნე-
ბოდა. ზღვაზე, მოწყობილობის გადაზიდვის დაცვაში ურთიერთ თანამშრომლობამ, ასევე ოკე- 
ანეში თვითმფრინავების გადამზიდავი გემებით, საბრძოლო გემებით, აგრეთვე საჰაერო და საზ- 
ღვაო ფლოტით ერთობლივმა სარგებლობამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა. სტრატეგიული 
საჰაერო შეტევები მიზნად მტრის ეკონომიკური რესურსების განადგურებას ისახავდა. აშშ-ში  
ახალი ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები დამზადდა და 1944 წელს კომპიუტერების გამოყენება და- 
იწყო. ფაშისტური გერმანიისაგან გადახვეწილი ევროპელი მეცნიერების მოღვაწეობის შედეგად, 
ატომური  ბომბა  იქნა  დამზადებული. 

qveyana warmoeba 1940 1941 1942 1943 1944

ge
r
ma
ni
a

foladi (mi-
lioni tona)

21,5 32 32 35 28

sabrZolo 
TviTmfrinavi

10 200 12 400 15 400 24 800 37 950

tanki 2 200 5 120 9 400 19 900 27 300

a
S
S

foladi 60 65 76 79 80
sabrZolo 
TviTmfrinavi

2140 19400 47700 86000 95000

tanki 346 4000 25000 29500 17600

s
s
r
k

foladi 18 14 5 8 11
sabrZolo 
TviTmfrinavi

ინფორმაცია 
არ არსებობს

3950 25450 34900 40300

tanki 2800 4750 24700 24000 29000

deportacia. მეორე მსოფლიო ომში სხვადასხვა სახელმწიფოების მშვიდობიანი მოსახლე-
ობის წინააღმდეგ გადასახლების პოლიტიკა მასშტაბების მხრივ განსხვავდებოდა წინა ომებისა- 
გან. ეს პოლიტიკა სსრკ-ში განხორციელდა სხვადასხვა ხალხების - თურქების, კავკასიელების, 
ბალტიელების (ლიტველები, ლატვიელები, ესტონელები) და სხვათა წინააღმდეგ. საბჭოთა ხე-
ლისუფლებამ ომის მიმდინარეობაში შემობრუნების შემდეგ, 1943 წელს კავკასიაში მცხოვრები 
ყარაჩაელი თურქების, 1944 წელს CeCnebis, inguSebis, balyareli Turqebisa და yalmuxe-
bis, ყირიმიდან TaTrebis, საქართველოდან Turqi mesxebis გადასახლების შესახებ მიღებული  
იქნა გადაწყვეტილებები. ხდებოდა „ფაშისტებთან თანამშრომლობაში“ დადანაშაულებული ამ 
ხალხების ცენტრალურ აზიაში, ყაზახეთსა და ციმბირში გადასახლება. ის, რომ გადასახლებ- 
ულთა უმრავლესობას ქალები, მოხუცები და ბავშვები შეადგენდნენ, სინამდვილეში ადასტურებს 
ამ ბრალდების უსაფუძვლობას. ამასთან მთელი რიგი ხალხების (რუსები, უკრაინელები, სომხები, 
ქართველები და სხვ.) წარმომადგენლებიც საბჭოთა რეჟიმისაგან უკმაყოფილობის გამო და სხვა 
მიზეზებით ფაშისტებთან თანამშრომლობდნენ. სატვირთო მატარებლებით მძიმე პირობებში გა-
დასახლება, კლიმატური პირობები, შიმშილი და სხვ. ხდებოდა. გადასახლებულთა ერთი ნაწი- 
ლის  გარდაცვალების  მიზეზი.

1. gansazRvreT TariRi, romelSiac germaniis mier iaraRis warmoebis yvelaze maRal 
dones hqonda adgili.
2. gansazRvreT, Tu germaniis samxedro mrewvelobisagan ramdenjer metad iyo gazrdi-
li aSS-sa da ssrk-is samxedro mrewveloba 1942 wels. Tqveni azriT, ra kavSiri aqvs 
samxedro mrewvelobis gazrdas omSi momxdar SemobrunebasTan?

?
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ომში მონაწილე აშშ-მაც თავისი იაპონელი მოქალა- 
ქეების წინააღმდეგ განახორციელა გადასახლების ღო-
ნისძიება. აშშ-ის პრეზიდენტის ფ. რუზველტის 1942 
წელს მიღებული გადაწყვეტილებით 130 ათასი იაპონუ-
რი წარმოშობის აშშ-ის მოქალაქე გადასახლებული იქნა 
სპეციალურ  ბანაკებში.

dasasrulis dasawyisi. 1942-1943 წლებში, მოკავში-
რეებმა ყველა ფრონტზე ფაშისტური ბლოკის შეტევები 
მოიგერიეს და კონტრშეტევაზე გადავიდნენ. ატლანტურ 
და წყნარ ოკეანეებზე უპირატესობები მოიპოვეს. ევროპის 
ფრონტზე ძირითადი სიმძიმე საბჭოთა კავშირს აწევდა. 
1943 წელს მომხდარ kurskis brZolaSi საბჭოთა არმიამ 
გაიმარჯვა. ამ, ტანკებით ყველაზე დიდი ბრძოლის მოხდე-
ნის შედეგად, საბჭოურ-გერმანულ ფრონტზე საფუძვლი- 
ანი  შემობრუნება  დასრულდა. 

1943 წლის ივნისში ინგლისი და აშშ ფაშისტური  
ბლოკის წინააღმდეგ გადამწყვეტ შეტევაზე გადავიდა და 
სიცილიაში შეაღწია. ეს შეტევა მუსოლინის დაცემითა 
და ფაშისტური რეჟიმის დაშლით დამთავრდა. იტალიამ 
მორჩილება  განაცხადა. 

meore frontis gaxsna. საბჭოთა-გერ-
მანულ ფრონტზე საფუძვლიანი შემობრუნების 
დასრულების შემდეგ, ფაშისტური ბლოკის წი-
ნააღმდეგ კავშირის სამი დიდი სახელმწიფოს 
მეთაურები (სსრკ-ის მეთაური ი. სტალინი, 
აშშ-ს პრეზიდენტი ფ. რუზველტი და ინგლის-
ის პრემიერ-მინისტრი უ. ჩერჩილი) ირანის 
დედაქალაქ თეირანში ერთმანეთს შეხვდნენ. 
1943 წლის ნოემბრის დასასრულსა და დეკემ- 
ბრის დასაწყისში ჩატარებულ Teiranis kon- 
ferenciaze, ევროპაში გერმანიის წინააღმდეგ 
meore frontis gaxsnis შესახებ გადაწყვე-
ტილება იქნა მიღებული. ამის შედეგად, 1944  
წლის ივნისში მოკავშირეები (აშშ, ინგლისი, 
ფრანგები გენერალ შარლ დე გოლის მეთა-
ურობით და სხვ.) საფრანგეთის ნორმანდიის 
სანაპიროებზე გავიდნენ და პარიზის მიმარ-
თულებით შეტევა განახორციელეს. 1944 წლის 
დასასრულს საფრანგეთი თითქმის მთლიანად 
გათავისუფლებული იქნა. 

qalaq parizis ganTavisufleba

pirvel msoflio omSi ramdenimejer daWrili da tyved Cavardnili iyo. 
SemdgomSi samxedro akademiaSi javSanteqnikiani nawilebis omSi gamoyenebis Se-
saxeb axali strategiis Teoria hqonda ganviTarebuli. germaniis mier tankis 
nawilebis damzadebisas, de golis mier am sferoSi dayenebul winadadebebs 
safrangeTSi yuradReba ar mieqca. 1940 wels, javSanteqnikiani diviziis meTauris 
saxiT, frangebis mier germanelebis winaaRmdeg iSviaT warmatebaTagan erT-er-
Tis mompovebeli generali de goli, germaniis winaSe marcxisa da morCilebis 
azrs ar Seurigda da imigrantad londonSi gadavida. sadac frangul wina-
aRmdegobis moZraobas xelmZRvaneloba dauwyo. am periodSi safrangeTis gan-
TavisuflebisaTvis moZraobaSi monawileobis mimRebi azerbaijaneli partizani, 
ahmadia jabrailovi Sarl de golis brZolis amxanagi yofila.

Sarl de goli (1890–1970)

strategia - omis dros mTliani 
samxedro moqmedebebis (SeteviTi an 
TavdacviTi) dagegmva.

xelisuflebaSi mosvlis Sem-
deg, ebraeli xalxis mimarT ge-
nocidis politika ganaxorcieles. 
savaraudo angariSebis mixedviT, 
mokluli iqna 6 milionamde eb-
raeli, aseve adamianebze saSiSi 
cdebi iqna Catarebuli. ebraele-
bis winaaRmdeg ganxorcielebuli 
es genocidi msoflio istoria-
Si holokostis saxelwodebiTaa 
cnobili. es berZnuli saxelwode-
ba msxverplis dawviT mkvlelobas 
ukavSirdeba.

holokosti
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საბჭოთა-გერმანულ ფრონტზე სრული უპირატესობის მომპოვებელმა საბჭოთა არმიამ, 1944  
წელს ქვეყნის ტერიტორია მთლიანად გაანთავისუფლა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში შე- 
ვიდა. 1945 წლის თებერვალში მოკავშირეები უკვე გერმანიის ტერიტორიაზე შევიდნენ. საბჭოთა 
და აშშ-ს ჯარები აპრილში მდინარე ელბას სანაპიროზე გაერთიანდნენ. ბერლინის ალყაში მომქცე-
ვი საბჭოთა არმიის წინააღმდეგ საბრძოლველად, ჰიტლერს მოზარდთა და მოხუცებულთაგან 
ორგანიზებული  რაზმების  გარდა  სხვა  ძალა  აღარ  დარჩენოდა.

yirimis konferencia. 1945 წლის თებერვალში იალტაში (ყირიმი) სსრკ-ის, აშშ-სა და ინგ-
ლისის მეთაურთა მეორე შეხვედრა შედგა. კონფერენციაზე მოკავშირეთა შეტევითი მოქმედებე- 
ბის ურთიერთდაკავშირების შესახებ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მხარეებმა, გერმანიის 
მხრიდან მოლაპარაკების გარეშე მორჩილების შემდეგ, მის მიმართ პოლიტიკა განსაზღვრეს, შო- 
რეულ აღმოსავლეთში განსაზღვრული ტერიტო-
ების სსრკ-ისათვის დათმობის სანაცვლოდ, მის 
მხრიდან იაპონიის წინააღმდეგ ომის გამოცხა- 
დების შესახებ საიდუმლო შეთანხმება იქნა ხელ-
მოწერილი. 

30 აპრილს ჰიტლერმა თავი მოიკლა. 8 მაისს 
გერმანია დანებდა და ევროპაში ომი დამთავრდა. 
1945 წლის 17 ივლის - 2 აგვისტოსს პოტსდამში 
(ბერლინის სიახლოვეს) სსრკ-ის, აშშ-სა და ინგ-
ლისის მეთაურთა მესამე კონფერენცია შედგა. 
კონფერენცია მსოფლიოს ომის შემდგომ ბედს 
ეძღვნებოდა. კონფერენციის გადაწყვეტილებით 
ძირითადი ფაშისტური სამხედრო-პოლიტიკური 
დამნაშავეების განსჯის მიზნით, საერთაშორისო 
სამხედრო  ტრიბუნალი  დაარსდა.

iaponiis damorCileba. წყნარი ოკეანის 
მხარის განთავისუფლება, მანძილის სიშორისა და  
ტროპიკული ამინდის პირობების გამო, დიდი 
სირთულით განხორციელდა. იაპონელებს ტყვედ 
ჩავარდნას თვითმკვლელობა ერჩივნათ, კამიკაძე-
ები ბომბით დატვირთულ თვითმფრინავებს ამე-
რიკის გემებზე აჯახებდნენ. აშშ-მ 1945 წლის 6 
აგვისტოს ქალაქ ჰიროსიმაში, ხოლო 9 აგვისტოს 
ქალაქ ნაგასაკში ატომური ბომბის გადაგდებით 
კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი დანა-
შაული  ჩაიდინა. 

hitleris bolo jariskacebi. 
1945 weli, aprili

atomuri bombi

qalaqi hirosima, atomuri dabombvis 
Semdeg. 1945 wlis 6 agvisto

qaliSvili

hirosimaSi gardacvlidan,
gaivlida erTi aTi weli.
erTi Svidi wlis gogona var, 
ar izrdeba mkvdari bavSvebi.

gikakunebT karebs,
deida, biZia, xeli momiwere.
ar iqnas mokluli bavSvebi
tkbilis Wamac SeZlon. 

Turqi poeti nazim hiqmeTis leqsi 
hirosimaSi daRupuli bavSvebis Sesaxeb.

nazim hiqmeTi. krebuli
stamboli, 2008, gv. 1581LAY
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1. romelma movlenebma gamoiwvia Semobrunebebi omSi?
2. rogori zegavlena moaxdina omis msvlelobaze antihitleruli koaliciis Camoyalibe-

bam da gaZlierebam?
3. ra aris holokosti? SeadareT holokosti xojalis genocids.
4. rogori zegavlena moaxdina omma ekonomikasa da mecnierebaze?
5. ra Sedegebi gamoiwvia kurskis brZolam?
6. romeli msgavsi mxareebi gaaCniaT Teiranisa da yirimis konferenciebs?
7. ratom gamoucxada ssrk-ma omi iaponias?
8. SeagroveT damatebiTi cnobebi da moawyveT ganxilva aSS-s mier atomuri bombis ga-

moyenebis mizezebis Sesaxeb. moamzadeT sagazeTo referatebi da reportaJebi jgufuri 
formiT, hirosimasa da nagasakisaTvis miyenebuli atomuri dartymis Sesaxeb. 

9. gansazRvreT drois isarze mocemuli mniSvnelovani movlenebis TariRebi. 

აშშ აცხადებდა, რომ ეს ნაბიჯი უფრო მეტი დაღუპ- 
ვის აღმოფხვრის მიზნით გადადგა და ამით თავის 
მართლებას ცდილობდა. მაგრამ სინამდვილეში, ეს სამ- 
ხედრო აუცილებლობიდან არ იყო გამოწვეული. 8 აგ-
ვისტოს სსრკ-მაც იაპონიას ომი გამოუცხადა. 1945 წლის 
2 სექტემბერს, იაპონიამ დანებება გამოაცხადა. მეორე 
მსოფლიო  ომი  დამთავრდა.

hirosimaSi gadarCenili 
erTi mcxovrebis werili

“diliT 8-s rom aklda gameR-
viZa, ... uceb TavSi erTi darty-
ma miviRe da Tvalwin yvelaferi 
Camobnelda. ... sibneleSi mxolod 
qariSxalis xmauri Camesmoda. amis 
Semdeg, miuxedavad imisa, rom 
mkafiod ar Canda, garSemo ganaTda 
da Tavi gankiTxvis dReze damegu-
la. sqelma nacrisferma Rrublebma 
yvela adgili jer cisfer, Semdeg 
ki sxva ferebSi gaaxvia ... saxe mT-
lianad Camoglejili adamianebi da-
vinaxe ... saxeebi iseTi saSiSi formiT 
Sesiebuli hqondaT, rom mamakacebisa 
da qalebis garCeva Zneldeboda. maT 
Tvalebis adgilas Rruebi darCeno-

daT, maTi tuCebi iwvoda.”.

istoria. stamboli, 2002, gv. 37

wyarosa da suraTis safuZvelze ganixileT atomuri dabombvis mZime Sedegebi. damate-
biTi informaciaze dayrdnobiT am Temaze debatis mowyoba SesaZlebelia: "warmoadgen-
da Tu ara samxedro aucileblobas aSS-s mier atomuri bombis gamoyeneba?"

?

Aqalaq nagasaki atomuri dabombvis Semdeg. 1945 
wlis 9 agvisto.    

kiTxvebi da davalebebi

ელ-ალა-
მეინის 

ბრძოლა

სტალინგრად 
ბრძოლა

კურსკის 
ბრძოლა

მეორე 
ფრონტის 

გახსნა

ყირიმის 
კონფერენცია
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xelovneba. პირველი მსოფლიო ომის საშინელებებმა კულტურის ყველა სფეროებში შემოქ-
მედი ადამიანების - მხატვრის, პოეტის, მწერლის და სხვათა შემოქმედებაზე ზეგავლენა მოახ- 
დინა. ისინი თავიანთ ნაწარმოებებში ომებს აპროტესტებდნენ. ამგვარად „ბურჟუაზიული კულტუ- 
რის“ წინააღმდეგ კულტურული მოძრაობები ჩამოყალიბდა. დასავლური ფასეულობების კრი-
ტიკა დაიწყო. სიურეალიზმი (არარეალური) მიმდინარეობა, ზუსტად ასეთ პირობებში იყო 
ჩამოყალიბებული. ლიტერატურის სფეროში გამოვლენილი siurealizmi, მხატვრობაში უფრო 
ფართოდ გავრცელდა. რეალობასა და ლოგიკას შეუსაბამო აღწერები ამ სტილს ძალიან მიესადა- 
გება. პოპულარული ესპანელი მხატვრის salvador dalis ნაწარმოებები, სიურეალიზმის 
ბრწყინვალე ნიმუშებად ითვლება. 1920-იან წლებში ევროპის ხელოვნებაში avangarduli  
(siaxlis momtani)  სტილი  გავრცელდა. 

pirvel msoflio omma, msoflios Semdgom politikur-ekonomi-
kuri ganviTarebis paralelurad, kulturis sxvadasxva sferoebzec 
zegavlena moaxdina. xelovnebis sferoebsa da literaturaSi omis, 
aseve misi Sedegebis gamakritikebeli nawarmoebebis Semoqmedebas 
hqonda adgili. es periodi mecnierebaSi sxvadasxva siaxleebisa da 
aRmoCenebis gamovleniT gamoirCeva.

kultura

▪ avangarduli stili 
▪ siurealizmi

▪ masobrivi kultura 
▪ "molaparake presa"

sakvanZo sityvebi

17

suraTebis safuZvelze ganmarteT, Tu ra siaxleebi moxda 1920–1930-iani wlebis kul-
turaSi.

!

pirveli satelevizio gadacemis 
gadaRebis pavilioni

albert ainStainisaTvis aSS-s 
moqalaqeobis miniWeba

salvador dali. 
"mexsierebis maradiuloba" 

jazis jgufi
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arqiteqtura. 1920-1930-იან წლებში ქალაქთ-
მშენებლობა და არქიტექტურა განვითარდა. გერმა-
ნიაში შექმნილი bauhauzis არქიტექტურულ 
სტილს ახალი სამრეწველო ტექნიკით ხელოვნების 
გამთლიანება ახასიათებდა. 1933 წელს, ნაცისტების 
ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, მათი ზემოქ-
მედების შედეგად ამ სკოლის წარმომადგენლები 
სხვადასხვა ქვეყნებში გადავიდნენ. ამის შედეგად 
კი, გაძლიერდა ზეგავლენა სხვა ქვეყნების არქი-
ტექტურაზე. 1930-იანი წლებიდან მოყოლებული, 
რესპუბლიკის პერიოდში თურქულ არქიტექტურაში 
ევროპული სტილის მოდერნული არქიტექტურა 
უპირატესობას  ფლობდა.

musika. ორ მსოფლიო ომს შორის არსებულ პე-
რიოდში კლასიკურ მუსიკისაკენ შემობრუნება გაფართოვდა. განსაკუთრებული ადგილი ჰქონდა 
ინიციატივებს კლასიკური მუსიკისა და ფოლკლორული ნიმუშების სინთეზზე. აშშ-ს მხრიდან  
პირველ მსოფლიო ომში ჩართვამ, მასსა და ევროპას შორის კულტურული ურთიერთობის 
განვითარებასაც  მისცა  ბიძგი.  ამის  შედეგად,  jazis  მუსიკა  ევროპაშიც  გავრცელდა.

literatura: protestsa da imeds Soris. 1920-1930-იანი წლების განმავლობაში ომის 
ზეგავლენები ევროპაში თავს იჩენდა. საომარი ლიტერატურა ცალკე სახედ იყო გადაქცეული. 
ომის საშინელებანი მხატვრულ ტექსტებში გამოიხატებოდა. ჩეხი მწერალი franc kafka თავის 
ნაწარმოებებში ადამიანის უმწეობას გამოხატავდა. ამერიკელი მწერალი jon steinbekis რომ- 
ანში „რისხვის გროვა“, 1929-1933 წლებში მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში, არაფრის 
მქონე  გლეხების  ცხოვრება  იყო  აღწერილი. 

rabindranaT Tagors 1919 წელს, ინგლისის მხრიდან ინდოეთში თავისუფლების მოძრა- 
ობის მონაწილეთა ამოხოცვაზე პროტესტის ნიშნად, ინგლისის მთავრობის მიერ მისთვის მინიჭე-
ბული „სერ“-ის ტიტული უკან ჰქონდა დაბრუნებული. მას mahaTma gandis ხელმძღვანელობით 
განხორციელებულ თავისუფლების მოძრაობაში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. მსოფლიოს 
პოპულარულ პოეტებს შორის ცნობილი თაგორი კასტური წყობისა და კოლონიური პოლიტიკის 
წინააღმდეგ  გამოდიოდა.

რუსეთში 1917 წლის რევოლუციის შემდეგ, მსოფლიოს სოციალ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ 
წყობაში მომხდარმა კატეგორიულმა პოლარიზაციამ კულტურაზეც ზემოქმედება მოახდინა. 30-
იან წლებში სსრკ-ში კულტურის ყველა სფერო სახელმწიფოს კატეგორიული კონტროლის ქვეშ 
იყო მოქცეული. სახელმწიფოსა და პარტიისათვის სამსახურის გაწევის მიზნით, ადგილი ჰქონდა 
კულტურის მოღვაწეების ორგანიზებას სხვადასხვა სფეროების მიხედვით. ამის მიზანი საბჭოთა 
იდეოლოგიის მასების თავზე მოხვევა იყო. რუსი მწერალი maqsim gorki და პოეტი vladimer  
maiakovski  საბჭოთა  კულტურის  მსოფლიო  პოპულარიზაციის  წარმომადგენლები  იყვნენ. 

XX საუკუნეში მსოფლიოს ერთ-ერთი პოპულარული პოეტი, nazim hiqmaTi თურქეთში 
თავისუფალი ლექსის შემოქმედი გახდა. ის თავისი პოლიტიკური ხედვების გამო მრავალჯერ 
დააპატიმრებული  და  დევნილი  აღმოჩნდა. 

mecniereba. მეცნიერების სხვადასხვა სფერო-
ებში სიახლეები ხდებოდა. ფიზიკასა და სხვა სა-
ბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში გაკეთებული აღ-
მოჩენები სხვადასხვა სფეროების ჩამოყალიბებისა  
და განვითარების მიზეზი გახდა. პირველად 1926 
wels რეალიზებული რაკეტის ცდა წარმატებული 
გამოდგა. 1930-იან წლებში რადარის სფერო განვი- 
თარდა. ბირთვული ენერგიის სფეროში მნიშვნე-
ლოვანი აღმოჩენები გაკეთდა. სამედიცინო სფერ- 
ოში მომხდარი განვითარების შედეგად, ახალი აც-
რები და წამლები დამზადდა. ორგანოს გადანერ- 
გვის დაწყებამ, ამ სფეროში დიდი ცვლილებები 
გამოიწვია. 1929 wels პენიცილინის აღმოჩენამ და 

bauhauzis skola

semed vurRuni da nazim hiqmaTiLAY
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სხვადასხვა ავადმყოფობის საწინააღმდეგო აცრების გამოყენებამ, ადამიანთა მასობრივი სიკვ-
დილიანობის აღმოფხვრას მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია. 1921 წელს ფიზიკის სფეროში ნო- 
ბელის პრემიის მიმღებმა ალბერტ აინშტაინმა, ნაცისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ  
გერმანია დატოვა. მან, 1939 წელს აშშ-ს პრეზიდენტს ფ.რუზველტს წერილი მისწერა და გააფრ- 
თხილა, რომ გერმანია ატომური ბომბის დამზადების მიმართულებით გარკვეულ სამუშაოებს 
ატარებდა. ზუსტად ამ წერილის ზეგავლენამ აშშ მეორე მსოფლიო ომში ატომური ბომბის დამ-
ზადებისაკენ  უბიძგა. 

სოციალური მეცნიერებების სფეროშიც სიახლეები მოხდა. 1929 წელს ისტორიის მეცნიერებაში 
ფრანგული სკოლის გამოვლენით ჩვეულებითი ისტორიის ცნება შეიცვალა. ისტორიის ცენტრში 
უკვე არა მარტო ომები და მმართველთა მოღვაწეობები, არამედ სოციალ-ეკონომიკური ცხოვრება  
და  კულტურაც  ჩადგა. 

masobrivi kulturisaken. ინგლისელი მსახიობის Carlini Caplinisa და საბჭოთა 
რეჟისორის sergei eizenSteinis უხმო ფილმები მსოფლიო პოპულარობით სარგებლობდა.  
1920-იანი წლების მეორე ნახევრიდან დაიწყო ხმიანი ფილმების გადაღება. ფოტოგრაფიის, 
მულტფილმისა და კინოს სახით ხელოვნების ვიზუალურ სფეროებში მიმდინარე განვითარებამ, 
masobrivi kulturis ფორმირებაზე ზემოქმედება მოახდინა. წერით პრესას ფოტოები დაერ-
თო. ევროპაში „ტენტენის“, აშშ-ში „სუპერმენის“ სახის კომიკსები (სურათიანი თავგადასავლები) 
ზუსტად ამ პერიოდში იქნა წარმოებული. მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ განვითარებას- 
თან დაკავშირებით, ფილმების პროპაგანდის საშუალებად გამოყენება დაიწყო. 1923 wels ინგ- 
ლისში  შექმნილი  ტელევიზია,  30-იან  წლებში  უკვე  სახლებში  ფართოდ  გამოიყენებოდა.

“molaparake presa”. 1920-იან წლებში ხმის ჩაწერის უზრუნველმყოფი ტექნიკური გან-
ვითარების შედეგად, მუსიკის მოსმენის არეალი გაფართოვდა. 1920-იან წლებში ფართოდ გავრ-
ცელდა რადიო, რომელიც ევროპასა და აშშ-ში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებად გადაიქცა. 
ამითაც, “molaparake presa” პერიოდი დაიწყო. რადიო უკვე პოლიტიკური პროპაგანდის 
ძირითად საშუალებას წარმოადგენდა. მან ამავდროულად კლასიკური მუსიკის, ჯაზისა და თე- 
ატრის  გავრცელებაშიც  მნიშვნელოვანი  როლი  შეასრულა.

kultura da politika. 1920-1930-იან წლებში იტალიაში ფაშიზმს, გერმანიაში ნაციზმს, 
ხოლო სსრკ-ში ბოლშევიზმს თავისი მიზნებისათვის კულტურის ყველა სფერო კატეგორიული 
კონტროლის  ქვეშ  ჰქონდა  მოქცეული. 

ამ პერიოდში მსოფლიოში კულტურულ მოღვაწეებმა პოლიტიკურ განხილვებში უფრო აქტი- 
ური მონაწილეობა დაიწყეს. უამრავმა გერმანელმა ინტელიგენტმა ნაციზმი გააკრიტიკა. უმ-
ეტესი მათგანი, 1933 წელს ჰიტლერის ხე- 
ლისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, იძულე-
ბული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა. XX სა- 
უკუნის მხატვრობაში ღრმა კვალის დამ-
ტოვებელ ხელოვანთაგან ერთ-ერთი pab- 
lo pikaso იყო. მის სახელგანთქმულ ნა- 
წარმოებ "gernika"-Si, ესპანეთში სამოქა- 
ლაქო ომის პერიოდში, გერმანული თვით-
მფრინავების მიერ დანგრეული ქალაქი 
გერნიკაა  აღწერილი.  

ra roli SeiZleba Seasrulon saxelmwifoebma kulturis ganviTarebaSi??

pablo pikaso. "gernika"

1. rogori zegavlena moaxdina pirvelma msoflio omma kulturaze?
2. ra aris siurrealizmis stili da romel sferoSi gamovlinda?
3. romeli Tavisebureba axasiaTebda Turqul arqiteqturas, respublikis periodSi?
4. SeadgineT cxrili 1920-1930-ian wlebSi mecnierebis sferoSi momxdari siaxleebis Sesaxeb.
5. romeli siaxleebia aRniSnuli literaturaSi, pirveli msoflio omis Semdeg?
6. ganixileT kulturisa da politikis urTierTkavSiri.
7. SeadgineT drois isari 1920-1930-ian wlebSi kulturis sferoSi miRweuli warmatebebis 

Sesaxeb.

kiTxvebi da davalebebi

LAY
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msoflios qveynebi meore 

msoflio omis Semdeg

(1945–2017)

meore msoflio omis Semdeg msoflios politikur da social-ek- 

onomikur xedze didi cvlilebebi moxda. saerTaSoriso urTierTo-

bebSi gamovlenilma axalma msoflio wyobam, XX saukunis meore 

naxevris Taviseburebebi gansazRvra. socializmi msoflio sistemad 

gadaiqca, magram saukunis dasasruls daiSala. civi omis periodSi 

msoflio ramdenimejer atomuri omis safrTxis winaSe aRmoCnda. 

meore msoflio omis Semdeg, msoflio civilizaciis sxvadasxva 

sferoSi globaluri cvlilebebi moxda. globalizaciam saxelmwi-

foebsa da xalxebs Soris sazRvrebis mocilebasTan erTad, misTvis 

maxasiaTebeli problemebic gamoiwvia. axali eTnikur-religiuri da-

pirispirebebi moxda. ekologiuri problema msoflios momavlisaTvis 

safrTxed gadaiqca.

palestineli bavSvi tankis winaaRmdegLAY
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1945 წლის აპრილში, ფ. რუზველტის მოულოდნელი სიკვ-
დილის შემდეგ, ვიცე-პრეზიდენტმა hari trumenma, ამ თანამ-
დებობაზე ჩაანაცვლა. „ახალი ხაზის“ გამგრძელებელმა ჰარი ტრუ-
მენმა კონგრესს შემდგომში „სამართლიან ხაზად“ წოდებული  
ფართო ლიბერალური რეფორმის პროგრამა წარუდგინა. ომის 
შემდეგ გაძლიერებული მსხვილი კაპიტალური წრეები კი, ეკო-
ნომიკის სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირების პოლიტიკის წი-
ნააღმდეგ გამოდიოდნენ და „პროსპერიტის პერიოდის“ წესების 
დაბრუნებას მოითხოვდნენ. 1948 წლის საპრეზიდენტო არჩევ- 
ნებში ჰ. ტრუმენმა გაიმარჯვა. მინიმალური ხელფასის მომატების, 
სოციალური დაზღვევის შესახებ კანონის მომცველ პირთა რიცხ- 
ვის გაზრდის, ასევე მცირე შემოსავლიანი ოჯახებისათვის საც-
ხოვრებლების აშენების დაფინანსების შესახებ კანონები იქნა მი-
ღებული. ცივი ომის გამწვავებამ, სსრკ-ის ატომურ ჯაშუშობამ, ასე- 
ვე ჩინეთში კომუნისტების ხელისუფლებაში მოსვლამ აშშ-ს სა-
ზოგადოებაში მღელვარე განწყობა გააძლიერა. ამ დროს აშშ-ში 
გატარებულ მყარ ანტიკომუნისტურ კამპანიას სენატორ jozef 
makkartis სახელთან დაკავშირებით მაკკარტიზმი (1950-1954) 
ეწოდებოდა. სენატორი და მისი მომხრეები აშშ-ს მოსახლეობას კომუნისტური საფრთხით აშინებ-
დნენ  და  თავისუფალი  აზრის  მქონე  ადამიანებს  ფართოდ  დევნიდნენ. 

კორეის ომის გადამწყვეტი ზემოქმედების მომხდენით 1952 
წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რესპუბლიკელების კანდიდატ-
მა გენერალ duait eizenhauerma გაიმარჯვა. მისი „დინამიკური 
კონსერვატიზმის“ სახელწოდების მიმღები საშინაო პოლიტიკა, ეკ-
ონომიკაში  სახელმწიფო  ჩარევის  დასუსტებას  ითვალისწინებდა. 

1950-იან წლებში, აშშ-ში მომხდარი გრანდიოზული მეცნიერ-
ულ-ტექნიკური პროგრესი, ახალი სამრეწველო სფეროების გა-
მოვლინების, უმუშევართა რიცხვის შემცირებისა და მოსახლე- 
ობის კეთილდღეობის გაუმჯობესების მიზეზი გახდა. წარმოების 
კომპიუტერიზაცია და ავტომატიზაცია განხორციელდა. 1950-იან 
წლებში, აშშ-ს სამრეწველო პროდუქციის მოცულობა ომამდელ 
პერიოდთან შედარებით სამჯერ გაიზარდა. სოფლის მეურნე- 
ობის თანამედროვე დონის ტექნიკური მომარაგება გაუმჯობესე-
ბული იქნა. ქალაქის შემოგარენში ცხოვრებისათვის უპირატე- 

Tqveni azriT, rogor moxda rom, 1948 wlis saprezidento arCevnebSi h. trumenma 
gaimarjva?

?

meore msoflio omis Semdeg dasavlur saxelmwifoebs So-
ris safuZvliani lokalizacia moxda. gamarjvebulTa Soris, 
rogorc ekonomikuri da samxedro TvalsazrisiT Zlieri 
saxelmwifo, omidan mxolod aSS gamovida. aSS-m, dasavluri 
samyaros sabWouri Zaladobisagan dacva Tavis mTavar misiad 
gamoacxada da male lideri gaxda.

aSS

▪ “samarTliani xazi”
▪ “Savi leopardebi”  
▪ “uotergeiti” 
▪ “reiganomika”
▪ “obamaqeri”

sakvanZo sityvebi
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სობის მიმნიჭებელი საშუალო ფენის და პროფესიულ მუშაკთა ოჯახებისათვის, მთლიანი აუ-
ცილებელი პირობების მქონე სახლებისაგან შემდგარი, ახალი საცხოვრებელი მასივების ფარ-
თომასშტაბიანი მშენებლობა დაიწყო. 1960 წელს, ქვეყნის მოსახლეობის 1/3  აქ ცხოვრობდა. 
ქალაქელების  ნახევარზე  მეტს  საკუთარი  სახლი,  72%-ს  კი,  საკუთარი  ავტომობილი  გააჩნდა.

1960 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, როდესაც ტელედებატები პირველად ჩატარდა, კან-
დიდატებს შორის „ახალი საზღვრების“ ლოზუნგის წარმომდგენი დემოკრატების კანდიდატმა, 
jon kenedim გაიმარჯვა. ის, ეკონომიკის მართვაში სახელმწიფოს აქტიური მონაწილეობის მომ-
ხრე იყო. მოსახლეობის, სყიდვითუნარიანობის ამაღლებისა და ფართო სოციალური პროგრამე-
ბის განხორციელების მიზნით, გაზრდილი იქნა სახელმწიფო ხარჯები საშინაო პოლიტიკაში. 
ინფლაცია ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე დაბალ ზღვარზე დაეცა. პრეზიდენტის საშინაო და საგა- 
რეო პოლიტიკური მოღვაწეობით უკმაყოფილო საზოგადოების დამცველი ჯგუფების კატეგორი- 

ული წინააღმდეგობის პირობებში, კენედი 1963  
წლის 22 ნოემბერს მოკლული იქნა. მისმა შემ-
ცვლელმა და მორიგ არჩევნებში გამარჯვე- 
ბულმა lindon jonsonma, სიღატაკის აღ-
მოფხვრისა და ქვეყანაში „დიდი საზოგადო- 
ების“ ჩამოყალიბების მიზნით, ფართო სო-
ციალური რეფორმები გაატარა: მცირე შემო- 
სავლიანი პირებისათვის სამედიცინო მომსა-
ხურება უზრუნველყოფილი იქნა, ხელფასის მი-
ნიმუმი გაიზარდა, საშემოსავლო გადასახადი 
შემცირდა. 

აშშ-ში აფრო-ამერიკელების რასობრივი დის-
კრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა გაძლიერებული იყო.  
1955 წელს მონტგომერში (ალაბამის შტატი) აფრო-ამერი-
კელების მიმართ რასობრივი დისკრიმინაციის საპროტეს- 
ტოდ martin luTer kingis მეთაურობით განხორციელ-
ებული არა-ძალადობრივი ბრძოლა წარმატებით დამთავ- 
რდა. რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით 
კონგრესის მხრიდან საკანონმდებლო აქტების მიღების  
დროს, არკანზასის შტატის მიერ წინააღმდეგობების გაწე- 
ვისას ეიზენჰაუერმა იქ ჯარი შეიყვანა. აფრო-ამერიკელების 
ორგანიზაცია „შავი პანტერების“ ხელმძღვანელები არსებული 
წყობის წინააღმდეგ შეიარაღებული ბრძოლის მომხრენი 
იყვნენ. კენედის მიერ რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღ-
მდეგ კონგრესისათვის წარდგენილი საკანონმდებლო ინიცი-
ატივები კონსერვატიული ძალების მხრიდან უარყოფილი  
იქნა, მაგრამ მიხედავად ამისა, პრეზიდენტმა მისისიპისა  
და ალაბამის შტატებში, რომლების უნივერსიტეტებშიაც აფ-
რო-ამერიკელი სტუდენტები არ დაიშვებოდნენ, ჯარები შე-
იყვანა. 1960-იანი წლების მეორე ნახევარში კონგრესმა მი- 
იღო კანონები, რომლებიც რასობრივი დისკრიმინაციის აღ-
მოფხვრას  ითვალისწინებდა. 

1968 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ამომრჩეველთა უმეტესი ნაწილი მხარს ქვეყანაში 
რადიკალური ახალგაზრდობის ამბოხებისა და აფრო-ამერიკელების ძალადობრივი მოქმედების 
აღმოფხვრის უნარის მქონე კანდიდატს უჭერდა. რესპუბლიკელმა riCard niqsonma, რომელიც 
„კანონისა და წესების დაცვის უზრუნველყოფის“ პირობას დებდა არჩევნებში გაიმარჯვა. მან 
ფედერალური მთავრობის მარეგულირებელი ფუნქციის შემცირებით შტატებსა და საკრებულოებს 

gaanalizeT qveynis ekonomikis ganviTarebis zemoqmedeba mosaxleobis keTildReobaze.!

SeecadeT gansazRvroT, aSS-Si XX saukunis 60-ian 
wlebamde rasobrivi diskriminaciis SemorCenis mi-
zezebi.

!

jon kenedi Tavis qaliSvilTan

martin luTer kingi
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ფართო ფინანსური უფლებამოსილებები მიან- 
იჭა. 1971 წელს  მან განაცხადა, რომ ეკო-
ნომიკური კრიზისის შედეგების აღმოფხვრის 
მიზნით „ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის“ სა- 
ხელწოდების ღონისძიებები იქნებოდა გატა-
რებული. გამოყენებული იქნა კონტროლი ფა- 
სებსა და ხელფასებზე, გაიზარდა სოციალური 
ხარჯები, იმატა პროდუქტის ტალონების შემს- 
ყიდველ პირთა რიცხვმა და ა.შ. რ. ნიქსონმა 
საზოგადოების დიდი წუხილის მომგვრელი 
რადიკალური ახალგაზრდობის მოძრაობის წი-
ნააღმდეგ მკაცრი რეპრესიული ღონისძიებები 
გაატარა. „შავი პანტერების“ ზოგიერთი ლი- 
დერები მოკლულნი იქნენ. მაგრამ მთავრობა 
ამავდროულად იძულებული გახდა ახალ-
გაზრდობისა და აფრო-ამერიკელების წინაშე დათმობ- 
ებზე წასულიყო. 1972 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში 
ნიქსონმა, რომელმაც დემოკრატების პარტიის შიგნით არ- 
სებული დაპირისპირებულობით ისარგებლა, კვლავ გაი-
მარჯვა, მაგრამ მის გარშემო მყოფ პირთა მიერ საარჩევ- 
ნო კამპანიის პერიოდში კანონსაწინააღმდეგო საშუალე-
ბების გამოყენება („უოტერგეიტი“, ქრთამი, საიდუმლო 
გარიგებები) პოლიტიკური კრიზისის მიზეზი გახდა. im- 
piCmentis საფრთხის წინაშე ჯერ ვიცე-პრეზიდენტი, ხოლო შემდეგ პრეზიდენტი (1974) იძულ-
ებული გახდა გადამდგარიყო. ამ მოვლენამ სახელმწიფო ხელისუფლების რეპუტაცია შეარყია. 
აშშ-ს ისტორიაში პირველად, სახელმწიფოს მართვა არა არჩევნებით, არამედ დანიშვნითი გზით 
თანამდებობებზე  მოსულ  პოლიტიკურ  მოღვაწეებს  მოუწიათ. 

1976 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩევლების რესპუბლიკელთა ადმინისტრაციები-
საგან უკმაყოფილობის გამომყენებელმა და პირობის „ქვეყანას ტყუილს აროდეს მოუყვება“ მიმცემმა 
დემოკრატმა jimi karterma გაიმარჯვა. მაგრამ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში ქვეყნის ეკო-
ნომიკური და სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა: საბიუჯეტო დანაკლისი, ინფლა- 
ცია, უმუშევართა რიცხვი და სამხედრო ხარჯები გაიზარდა, ჯანდაცვისა და გადასახადების სფე-
როებში  შეპირებული რეფორმები კი განუხორციელებელი დარჩა. საშინაო და საგარეო პოლიტი-
კის სფეროებში დიდი წარუმატებლობის გამო გაკრიტიკებული კარტერი 1980 წლის საპრეზიდენტო 
არჩევნებში  რესპუბლიკელი  ronald  reiganis  წინაშე  დამარცხდა. 

რ. რეიგანის საშინაო პოლიტიკის ძირითადი მიზანი ქვეყნის 
ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანა იყო. ამ მიზნით მის მიერ 
შეთავაზებული ღონისძიებათა პროგრამა ("reiganomika") 1981 
წელს კონგრესმა დაამტკიცა. საბიუჯეტო ხარჯები, ძირითადად 
სოციალური ხარჯები, ასევე კერძო მეწარმეებისათვის დახმარების 
მიზნით გადასახადები შემცირებული იქნა. სამეწარმეო 
მოღვაწეობაზე სახელმწიფო კონტროლი შედარებით ლმობიერი 
გახდა. სამრეწველო კაპიტალდაბანდება გაიზარდა. გარდა ამისა, 
შესუსტდა სახელმწიფო კონტროლი ენერგეტიკის სფეროში, 
შემცირდა პროდუქციის ტალონების შემსყიდველთა რიცხვი, 
გაუქმდა უმუშევრებისათვის გათვლილი ხანგრძლივი დახმა-
რება და სხვ. სიღატაკის ზღვარზე მცხოვრები მოსახლეობა 
გადასახადებისაგან განთავისუფლდა, უმუშევართა რიცხვი გა-
ნახევრდა. 1980-იანი წლების შუა პერიოდში მშრომელი მო-
სახლეობის უმეტესობა მომსახურების სფეროში იყო დას-
აქმებული. ადამიანთა ცხოვრებაზე სერიოზული ზემოქმედე- 
ბის მომხდენი სიახლეები გამოვლინდა. 1981 წელს პირველი 
პერსონალური  კომპიუტერი იქნა წარმოებული. 1983 წლიდან 
ქვეყანაში შეიქმნა მობილური ტელეფონის კავშირგაბმულო- 
ბის  ქსელი.   

ra saxis SeRavaTebi miecaT kerZo mewarmeebs r. rei-
ganis ekonomikuri politikiT?

?

riCard niqsoni

ronald reiganis gamosvla 
kongresSi

impiCmenti (ing. Impeachment – un-
dobloba) – umaRlesi Tanamdebobebis 
mqone moxeleebis, maT Soris saxel-
mwifos meTaurisaTvis undoblobis 
gamoxatva, amasTan maTTvis sasamarT-
lo wesiT bralis wardgenis pro-
cedura. 
a. balaevi. istoriuli terminebis 
leqsikoni. baqo,  2017.
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მისი საშინაო პოლიტიკა პრეზიდენტ jorj herbert uoker buSma (1989-1993) განა-
გრძო. მაგრამ 80-იანი წლების დასასრულიდან, გაღრმავებული ეკონომიკური დაშლა, საბიუჯეტო 
დანაკლისის უფრო მომატება, სოციალური დახმარების პროგრამების დაფინანსებების შემცირება 
და სხვა მდგომარეობა, 1992 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ბუშის დამარცხების მიზეზი გახდა. 
არჩევნებში გამარჯვებული დემოკრატი bil klintonis სახელმწიფო ჯანდაცვის სფეროში 
რეფორმა კონგრესმა გააუქმა. მიუხედავად ამისა, თავისი ადგილი ჰპოვა სახელმწიფო მმართვე-
ლობის ხარჯების შემცირების, გადასახადების, სოციალური უზრუნველყოფისა და განათლე- 
ბის რეფორმების გატარების, ასევე ახალი სამუშაო ადგილების გახსნის სფეროში ღონისძიებების 
გატარებამ. აღმოფხვრილი იქნა ფედერალური საბიუჯეტო დანაკლისი, ასევე მნიშვნელოვნად 
შემცირდა სახელმწიფო ვალი, ინფლაცია და უმუშევრობა. კლინტონის პრეზიდენტობის პერი-
ოდი XX საუკუნეში აშშ-ს ეკონომიკის ისტორიის ყველაზე წარმატებული ეტაპებიდან ერთ-ერთს 
წარმოადგენდა. 

2000 წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელი jorj uoker buSis 
სადავო პირობებში გამარჯვებამ, თავდაპირველ პერიოდში მის რეპუტაციას სერიოზული ზარა-
ლი მიაყენა. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული მოვლენები ეკონომიკური ვარდნის მი- 

ზეზი გახდა, უმუშევრობამ მოიმატა. საშინაო უსაფრ-
თხოების განმტკიცებისაკენ მიმართულმა დამატებითმა 
ხარჯებმა და მთავრობის ფინანსურმა პოლიტიკამ, სა-
ბიუჯეტო დანაკლისის გაზრდა გამოიწვია. ჯ.უ. ბუშის 
მეორე პრეზიდენტობის პერიოდში ქვეყნის ეკონომი-
კური მდგომარეობა დამძიმდა. 2007 წლის ზაფხული- 
დან გაღრმავებისაკენ მიმავალმა ეკონომიკურმა კრიზ-
ისმა  მთავრობა  აიძულა  სერიოზული  ზომები  მიეღო. 

2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში აშშ-ს ის-
ტორიაში პირველად, „ჩვენ ცვლილებების გვჯერა“ სა- 
ხელწოდების პლატფორმით გამომსვლელმა აფრო-ამ- 
ერიკელმა, დემოკრატ ბარაკ ობამამ გაიმარჯვა, რომ- 
ლის მშობელთაგან ერთ-ერთი მუსლიმანი იყო. სტა- 
ბილურიეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყო-
ფად, სახელმწიფოს მარეგულირებელი როლის გაზრდ- 
ის მომხრედ გამოსულმა ობამამ ყურადღება პირველ 
რიგში, ეკონომიკური კრიზისის შედეგების აღმოფხვრას 
მიაქცია. ჯანდაცვის სამსახურში გასატარებელი რეფ- 
ორმების („Obamakeyz“) დაფინანსების მიზნით, მაღა-
ლი შემოსავლის მქონე ფენის მიერ გადასახდელი გა-
დასახადები გაიზარდა, საბიუჯეტო დანაკლისი და 
უმუშევრობა  შემცირდა. 

2016 წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში 
გამარჯვებული რესპუბლიკელი donald trampi იმ-
იგრანტების მიმართ მკაცრ დამოკიდებულებას იჩენდა 
და სოციალური ხარჯების შემცირებას ცდილობდა. 
მის პირველ ღონისძიებებსა და წინააღმდეგობრივ გა-
მოსვლებს საზოგადოებაში არაერთგვაროვნად შეხვდ-
ნენ. მაგრამ გატარებული საგადასახადო რეფორმა, ქვე-
ყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი გამოცოცხლებისა და 
უმუშევრობის  საკმაოდ  შემცირების  მიზეზი  გახდა.

1. gansazRvreT, Tu ra Sedegebi gamoiwvia omma aSS-s samxedro, politikur da ekonomikur 
sferoSi.

2. ra gansxvavebebi SegiZliaT aRniSnoT, XX  saukunis 50-ian da 60-ian wlebSi afro-ame-
rikelebis mier warmoebul brZolis saSualebebSi?

3. r. niqsonis winaaRmdeg impiCmentis safrTxis warmoSobis mizezi romel faqtorebTan iyo 
dakavSirebuli?

4. rogori zegavlena moaxdina aSS-s ekonomikaze, 2001 wlis 11 seqtembers momxdarma te-
roristulma movlenebma? 

5. gansazRvreT u. klintonisa da b. obamas mier gatarebul ekonomikur politikas Soris 
arsebuli msgavsebebi.

kiTxvebi da davalebebi

barak obama

donald trampi
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didi britaneTi. ეროვნული სიმდიდრის 25%-ის დამკარგავი დიდი ბრიტანეთისათვის  
ომი „გამარჯვებითა და ტრაგედიით“ (უ. ჩერჩილი) დამთავრდა. 1945 წელს ჩატარებულ რიგგა- 
რეშე საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა ლეიბორისტებმა გარკვეული სამეურნეო სფე- 
როებში ფასის გადახდით მოახდინეს ნაციონალიზაცია. ჩამოყალიბდა სოციალური დაზღვევის 
სისტემა და ქვეყნის ისტორიაში პირველად, სახელმწიფომ მოსახლეობა უფასო სამედიცინო 
დახმარებით  უზრუნველყო. 

1951 წელს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა კონსერვატორებმა, ლეიბორისტების მი- 
ერ ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროში განხორციელებული პოლიტიკა ნაწილობრივ შეცვალეს.  
50-იან წლებში, დიდი ბრიტანეთი სამრეწველო წარმოების მიხედვით, მსოფლიოში აშშ-ს შემდეგ 
მეორე სასხელმწიფო გახდა. მაგრამ სამეცნიერო-ტექნიკური რევოლუციის გავრცელების ერთ 
პერიოდში, სახელმწიფოს ეკონომიკის რეგულირების ფუნქციების დასუსტებამ და კოლონიების 
დაკარგვამ, ქვეყანა მძიმე კრიზისის წინაშე დააყენა. დიდი ბრიტანეთის საზოგადოება, ქვეყნის 
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამეცნიერო-ტექნიკურ სფეროში ჩამორჩენილობის, ასევე იმპერიის 
დაშლისა და მისი დიდი სახელმწიფოს სტატუსის დაკარგვის გამო, მორალურ პრობლემების წი- 
ნაშე აღმოჩნდა. 1960-იანი წლების დასასრულს, ოლსტერში ეროვნულ-პოლიტიკური მოტივით 
შეჯახებები კიდევ უფრო დაიძაბა. მთავრობის აქ ჯარების განთავსებამ მდგომარეობა კიდევ უფ- 
რო დაამძიმა. მთავრობას ევროპის ერთობის საერთო ბაზარზე შესვლით ექსპორტის გაზრდასა და 
საბიუჯეტო  შემოსავლების  გაზრდასთან  დაკავშირებული  იმედები  არ  შეუსრულდა.   

"rkinis ledis" saxeliT cnobili margaret tetCe-
ris კონსერვატიული მთავრობა (1979-1990) თავისუფალ მე-
წარმეობასა და სამართლიან კონკურენციას ეკონომიკური აღ-
ორძინების საფუძვლად თვლიდა და სახელმწიფოს ძირითად 
მოვალეობას ეკონომიკური განვითარებისათვის სტაბილური 
პირობების უზრუნველყოფაში, განსაკუთრებით კი ინფლაციის 
წინააღმდეგ ბრძოლაში ხედავდა. შრომისუნარიანი მოქალაქე-
ების მიერ სახელმწიფოს ხარჯზე დახმარების მიღების წინა-
აღმდეგ გამომსვლელი მთავრობა, ტეტჩერის „უფასო ყველი 
მხოლოდ თაგვის ხაფანგშია“ პოლიტიკის გატარებას შეუდგა. 
გადასახადები გაიზარდა, ხოლო კომუნალურ მეურნეობაზე, 
კულტურასა და განათლებაზე გათვლილი ხარჯები შემცირდა. 
სახელმწიფოს კუთვნილი სამრეწველო, სატრანსპორტო და 
კომერციული დაწესებულებების 1⁄3 პრივატიზირებული იქნა. 
ადგილი ჰქონდა მათი აქციების მუშებისა და მოსამსახურეთა მიერ შესყიდვის სტიმულირებას.  
მცირე და საშუალო მეწარმეობაზე სახელმწიფო ზრუნვა გაიზარდა. ამის შედეგად, 80-იან წლებში 
წარმოების საშუალო წლიური ზრდის სიჩქარე 3-4% გახდა. მოსახლეობას საკუთარი სახლები, უმე-
ტეს მათგანს ავტომობილიც გააჩნდა. მათ უმრავლესობას, თავიანთი შვილების განათლების უმ-

gansazRvreT XX saukunis 60-ian wlebSi didi britaneTis ekonomikuri CamorCenilobis 
mizezebi.

!

XX saukunis II naxevarSi, omis Sedegebis mokle droSi 
warmatebiT aRmomfxvreli dasavleT evropis qveynebi, swra-
fi ekonomikuri ganviTarebis periods gadiodnen. mosaxleoba 
umaRles cxovrebiseul dones dauflebuli iyo. adgili hqon-
da gaRrmavebul integraciis process, Camoyalibebuli iyo 
erTiani politikuri, ekonomikuri da kulturuli centri. 
meore msoflio omis gamarjvebulebi da damarcxebulebi ukve 
mokavSireebad gadaqceuli iyvnen.

dasavleT evropis qveynebi

▪ "gamarjveba da tragedia"
▪ m. tetCeri 
▪ droebiTi reJimi 
▪ Sarl de goli

▪ k. adenaueri
▪ “ekonomikuri saswauli”
▪ "sufTa xelebi"
▪ s. berluskoni

sakvanZo sityvebi

19

margaret tetCeri
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აღლესი დონით უზრუნველმყოფელ ფასიან სასწავლებ-
ლებში სწავლების შესაძლებლობა ჰქონდა. მაგრამ ამის 
პარალელურად, მოსახლეობის 20% სიღატაკის ზღვარზე 
ცხოვრობდა. ახალი საგადასახადო რეფორმა საზოგადო-
ების დიდი ნაწილის მხრიდან სოციალურ უსამართლო- 
ბად ფასდებოდა. 1989 წელს, მთავრობაში მისი პოლიტი-
კური ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ პროტესტის გაზრ-
დისას ტეტჩერი გადადგა.

კონსერვატორები 1997 წლამდე ხელისუფლებაში დარ-
ჩნენ. საგადასახადო რეფორმა გაუქმდა. შოტლანდიისა და 
უელსის ავტონომია გაფართოებული იქნა. ამ პერიოდში დი- 
დი ბრიტანეთი ეკონომიკური განვითარების სისწრაფის მი- 
ხედვით, ევროპული ერთობის ქვეყნებს წინ უსწრებდა. 
ლეიბორისტებმა, რომლებიც კონსერვატორებს ჩაენაცვლნენ, 
ლორდთა პალატის რეფორმა გაატარეს. ოლსტერის საკითხ- 
თან დაკავშირებით მხარეების დამაკმაყოფილებელი შეთანხ-
მება იქნა ხელმოწერილი. 2007 წლის 1 აგვისტოს, დიდი ბრი-
ტანეთის  ჯარების  ოლსტერიდან  გაყვანა  დასრულდა. 

2010 წლიდან მოყოლებული კონსერვატორები ხელისუფლებაში იმყოფებიან და ამჟამად 
მთავრობას  ტერეზა  მეი  ხელმძღვანელობს. 

safrangeTi. საფრანგეთის ოკუპაციისაგან განთავისუფლების საფეხურზე, ფრანგების მი-
ერ მხსნელად წოდებული გენერალ შარლ დე გოლის მეთაურობით დროებითი მთავრობა იქნა 
ორგანიზებული. შარლ დე გოლი საფრანგეთის ადრინდელი ძლიერების აღდგენას იმედოვნებდა. 
მთავრობამ სახელმწიფო აპარატში მომუშავე გამყიდველი მოხელეების წინააღმდეგ ფართომას-
შტაბიანი განწმენდითი სამუშაოები ჩაატარა. მსოფლიოს ყველაზე ბრწყინვალე სოციალური 
დაზღვევის სისტემათაგან ერთ-ერთი იქნა ჩამოყალიბებული. 1944-1946 წლებში ოკუპანტებთან 
ნათანამშრომელი მეწარმეების საკუთრება კონფისკაციას დაექვემდებარა. ეკონომიკის ზოგიერთ 
სფეროებში კი, დაწესებულებების ღირებულებების მესაკუთრეთათვის გადახდით, მათი ნაცი-
ონალიზაცია მოხდა. 

დე გოლმა საკანონმდებლო ორგანოს მხრი- 
დან მთავრობის ყოველდღიურ მოღვაწეობაში 
ჩარევის წინააღმდეგ პროტესტი გამოთქვა და 
1946 წლის იანვარში თანამდებობა დატოვა. ოქ-
ტომბერში ჩატარებული რეფერენდუმით დამ-
ტკიცებული ახალი კონსტიტუცია აღმასრულე-
ბელ ხელისუფლებაზე პარლამენეტის მტკიცე 
კონტროლს ადგენდა. კოსტიტუციის ძალაში 
შესვლით საფრანგეთში დროებითი რეჟიმი, IV  
რესპუბლიკის პერიოდი შეიცვალა. ომის შე-
დეგების აღმოფხვრას, სამეცნიერო-ტექნიკურ 
პროგრესს, სახელმწიფოს მხრიდან მსვილ კაპი-
ტალდაბანდებასა და შეკვეთებს ეკონომიკის 
განვითარების დაჩქარება მოჰყვა. საფრანგეთი 
1950-იანი წლების შუა პერიოდში, ამ მაჩვენებ- 

ლის მიხედვით აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთს წინ უსწრებდა. XX საუკუნის დასაწყისისაგან განსხ-
ვავებით,  კაპიტალის  უცხოეთში  გატანა  მცირდებოდა  და  ის  ქვეყნის  ეკონომიკაში  ბანდდებოდა. 

1950-იანი წლების მეორე ნახევარში, მთავრობების ხშირი შეცვლა საპარლამენტო სისტემის 
რეპუტაციას არყევდა. 1958 წელს საფრანგეთის არმიის ალჟირში მყოფმა სამეთაურომ ამბოხება 
მოახდინა და პარლამენტისაგან ხელისუფლების დე გოლისათვის გადაცემა მოითხოვა. საფრან- 

ra saxelwodebas mianiWebdiT m. tetCeris eko-
nomikuri politikis ZiriTad princips?

?

tereza mei

Sarl de goli

"rkinis ledi"- 1976 wlis 19 ian-
vars tetCeris mier Tavis gamosv-
laSi ssrk-is gakritikebis sapasuxod, 
gazeT “krasnaia zvezdas” korespon-
denti iuri gavrilovi 24 ianvars 
“rkinis ledi“ aSinebs..”„ saxelwode-
bis referats aqveynebda. es saxeli 
m. tetCers sicocxlis bolomde ze-
dsaxelad darCa.

1998 wlis 10 aprils, olsterSi mdgomareobis mowesrigebis 
mizniT didi britaneTis, irlandiisa da olsteris politikur 
partiebs Soris dadebuli belfastis an pasxas SeTanxmebis sa-
fuZvelze, olsters farTo avtonomiis ufleba mieniWa. Seiara-
Rebuli dajgufebebi unda ganiaraRebuliyvnen.
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გეთში სამხედრო გადატრიალებისა და სამოქალაქო ომის საფრთხეს ჰქონდა ადგილი. პარლა- 
მენტმა დე გოლს ფართო უფლებამოსილებები მიანიჭა და მის მიერ ჩამოყალიბებულ მთავრობას 
ნდობა  გამოუცხადა. ამის  შემდეგ  კი,  „შვებულებაში გავიდა“. ამგვარად, IV  რესპუბლიკა  დაიშალა.

1958 წლის სექტემბერში, დე გოლის ხელმძღვანელობით მომზადებული კონსტიტუცია რე-
ფერენდუმში ამომრჩეველთა უმრავლესობის მიერ მოწონებული იქნა. ეს კონსტიტუცია ძლიერი 
საპრეზიდენტო ხელისუფლების ჩამოყალიბებას ითვალისწინებდა, რომლითაც საფრანგეთში V 
რესპუბლიკის  ჩამოყალიბება  იურიდიულად  დადგინდა. 

დე გოლის საპრეზიდენტო პერიოდში (1958-1969) ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ 
განვითარებასთან დაკავშირებული გეგმები იქნა მიღებული, სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის 
შედეგების საფუძველზე, მრეწველობის გარკვეული სფეროები ხელახლად იქნა მოწყობილი, 
სამრეწველო წარმოების მოცულობა გაიზარდა. მთავრობამ მსხვილ საფინანსო-სამრეწველო 
მონოპოლიებს დიდი მოცულობის დახმარება გაუწია. მიუხედავად ამისა, საფარნგეთი სამრეწვე- 
ლო კონცენტრაციის დონის მიხედვით, განვითარებულ კაპიტალისტურ ქვეყნებს უკან ჩამორჩე- 
ბოდა. პროდუქტის ექსპორტის თვალსაზრისით კი, მსოფლიოში აშშ-ს შემდეგ მეორე ადგილი  
ეკავა. მაგრამ 1960-იანი წლების შუა პერიოდიდან მოყოლე-
ბული, საზოგადოების სხვადასხვა ფენების უკმაყოფილება 
დე გოლის მოღვაწეობაში ავტორიტარული ორიენტაციის, 
მთავრობის კონსერვატორიისა და ცხოვრებისეული პირობე- 
ბის უკმარისობის მიმართ გაზრდილი იყო. სტუდენტები გა-
ნათლების ჩამორჩენილი სისტემის წინააღმდეგ გამოდიოდ- 
ნენ და სწავლის დამთავრების შემდეგ სამუშაოთი უზრუნ-
ველყოფის  შესახებ  გარანტიის  მიცემას  მოითხოვდნენ. 

1968 წელს პარიზში დაწყებულ სტუდენტთა გამოსვლებს, 
მოგვიანებით მუშები და მოსამსახურეებიც შეუერთდნენ. 
მთავრობამ პრეტენზიორთა ზოგიერთი მოთხოვნები დააკ-
მაყოფილა. პარლამენტი დათხოვნილი იქნა. არჩევნებში მისი 
პარტიის გამარჯვების მიუხედავად, დე გოლს საფუძვლიანი 
რეფორმების გატარება აუცილებლობად მიაჩნდა. სენატსა და 
ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან დაკავში-
რებული რეფორმების შესახებ, რეფერენდუმზე გატანილი კა-
ნონპროექტი არ იქნა მიღებული. ამის შედეგად, 1969 წელს  
იგი გადადგა. მისმა პოლიტიკურმა მემკვიდრემ, ჟორჟ პომპიდუმ, რომელმაც განაცხადა რომ,  
„ახალი საზოგადოება“ ჩამოყალიბდებოდა, ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევა შეანელა. 1970-იან 
წლებში საფრანგეთის ეკონომიკამ დაიწყო სტაბილური განვითარების პერიოდი და მოსხლე- 
ობის  მდგომარეობის  გაუმჯობესების  მიზნით  გატარდა  გარკვეული  რეფორმები. 

1980-იანი წლების დასაწყისში ხელისუფლებაში მოსული სო-
ციალისტების მიერ ცხოვრებაში გატარებული ნაციონალიზაციის 
ფართო ღონისძიებების შედეგად, ეკონომიკაში მსხვილი სახელმ-
წიფო სექტორი ჩამოყალიბდა. მინიმალური ხელფასი, შვებულების 
დღეები და საოჯახო შემწეობა რამდენიმეჯერ გაიზარდა, ყო-
ველკვირეული სამუშაო საათები და საპენსიო ასაკი შემცირდა, 
ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების უფლებამოსილებები 
გაფართოვდა, ხოლო სიკვდილით დასჯა გაუქმებული იქნა.  
1990-იან წლებში სამეცნიერო-ტექნიკური რევოლუციის მღელვარე 
განვითარებამ, საფრანგეთის სოციალ-ეკონომიკურ განვითარებას 
ძლიერი ბიძგი მისცა. ელექტრონიკა, ინფორმატიკა, ასევე მათთან 
დაკავშირებული სფეროები სწრაფად განვითარდა. 1994 წელს და-
იწყო ლა მანშის გვირაბის გამოყენება, რომელიც XX საუკუნის 
ყველაზე  დიდ  ტექნიკურ  მიღწევათაგან  ერთ-ერთად  ითვლება. 

2017 წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული ემანუელ მაკრონი საფ-
რანგეთის  რესპუბლიკის  ისტორიაში  ყველაზე  ახალგაზრდა  პრეზიდენტია. 

gaanalizeT IV respublikis mier saSiano politikaSi miRweuli warmatebebi.!

gansazRvreT, Tu ra iyo Sarl de golis saSiano politikis ZiriTadi mizani.!

mTavrobis winaaRmdeg ga-
mosvlebi parizSi

emanuel makroni
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germaniis federaciuli respublika. ომის შემდეგ განადგურებული გერმანიის, მორა- 
ლური თვალსაზრისით სრულიად დავარდნილ მდგომარეობაში ჩავარდნილი მოსახლეობისათვის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ყოველდღიურ საკვებსა და საცხოვრებელ ადგილთან და-
კავშირებული მოთხოვნების უზრუნველყოფა იყო. aSS-ს სიგარეტები შავ ბაზრობებზე, რომელიც 
უფრო და უფრო ფართოვდებოდა, ძირითად ვალუტად ითვლებოდა. დევნილი და დეპორტირე-
ბული  გერმანელების  რიცხვი  12  მილიონს  აღწევდა.

aSS-მ საკმაოდ ძლიერი გერმა-
ნიის დაცვა-შენარჩუნება განიზრახა, 
რაზედაც დიდი ბრიტანეთი და სა-
ფრანგეთიც იძულებულნი გახდნენ 
თანხმობა განეცხადებინათ. გერმანი-
ის დასავლეთით დაპყრობილი ზო-
ნების ეკონომიკური გაერთიანება ჩა-
მოყალიბდა. “მარშალის გეგმის საფ- 
უძველზე“ დახმარება იქნა გაწეული. 
დასავლეთის ქვეყნების მიერ 1948 
წელს, აქ გატარებულ რეფორმებზე  
ssrk-ის საპასუხო ღონისძიებებმა 
მოკავშირეებს შორის არსებული ომ-
ის საფრთხე გაზარდა. ამის შემდეგ 
დასავლეთ გერმანიის ტერიტორია- 
ზე ცალკეული სახელმწიფოს ჩამო-
ყალიბების სამზადისი დაიწყო. 1949 
წელს მიღებული კონსტიტუციის სა-
ფუძველზე ახლად არჩეულ პარლა-
მენტმა განაცხადა, რომ გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკა იყო ჩა-
მოყალიბებული. ქრისტიან დემო-

კრატიული კავშირის (qdk) ხელმძღვანელი konrad adenaueri gfr-ის პირველ ფედერაციულ 
კანცლერად იქნა არჩეული. ssrk-მაც თავის მხვრივ, ამის საპასუხოდ, გერმანიის საბჭოთა 
მპყრობელობის ზონაში გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩამოყალიბება გადაწყვიტა.  

1950-იან წლებში gfr-ში მომხდარი „ეკონომიკური სასწაული“, 
პირველ რიგში, ეკონომიკაში მსხვილ კაპიტალდაბანდებას, „მარშალის 
გეგმის“ საფუძველზე დახმარების გაწევას, დაბალი ხელფასის სა-
ნაცვლოდ მუშაობაზე თანახმა უმაღლესი სპეციალობის მქონე მუშ-
აკთა რეზერვის არსებობას, სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესსა და 
სამხედრო ხარჯების სიმცირეს, აგრეთვე ამ ქვეყნის დასავლეთ ევრო- 
პის ქვეყნების ეკონომიკურ ინტეგრაციაში მონაწილეობას უკავშირ-
დებოდა. სამრეწველო წარმოების მომატებული სიჩქარის მიხედვით, 
გფრ ამ პერიოდში მხოლოდ იაპონიასა და იტალიას ჩამორჩებოდა. 
60-იანი წლების დასაწყისში ეკონომიკური განვითარების უზრუნ-
ველმყოფელი წყაროების გამოლევამ, ეკონომიკურმა კრიზისებმა და 
გაფიცვითი მოძრაობების გაფართოებამ, ადენაუერის რეპუტაციას 
დარტყმა მიაყენა. ჟურნალ „შპიგელის“ გარშემო ატეხილ აჟიოტაჟთან* 
დაკავშირებით, საზოგადოებრივი აზრის ზემოქმედებით 87 წლის 
ასაკში ადენაუერი, 1963 წელს გადადგა. 1960-იანი წლების ბოლოს 
1980-იანი წლების დასაწყისში ხელისუფლებაში მყოფმა მთავრობებმა 
სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში რიგი რეფორმები განახორციელეს.  

qdk-ის თავმჯდომარე helmut koli 1982 წელს gfr-ის კანცლერად იქნა არჩეული. თავისუ-
ფალ სამეწარმეო მოღვაწეობაზე ზრუნვა გაძლიერდა. სტაბილური საფინანსო სისტემა ჩამოყალ- 
იბდა. 1980-იანი წლების შუა პერიოდიდან დაიწყო ეკონომიკური აღორძინება. 1990 წლის ოქტომ- 

* ჟურნალ „შპიგელის“ მიერ მთავრობის საქმიანობის გაკრიტიკებისათვის რედაქციაზე პოლიციის მხრი- 
დან მოხდა თავდასხმა და რიგი თანამშრომლები დაპატიმრებული იქნენ.

gansazRvreT, 1949 wels germaniis dayofis mizezad qceuli faqtorebi. !

germaniis dayofa da okupirebul zonebad 
gadaqceva, meore msoflio omis Semdeg

kornad adenaueri
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ბერში აღმოსავლეთ გერმანიის შეერთებ-
ით, გფრ დასავლეთ ევროპაში ტერიტორი-
ის მიხედვით მესამე, მოსახლეობის მიხ-
ედვით კი, პირველი სახელმწიფო გახდა. 
აღმოსავლეთ გერმანიის ეკონომიკური და 
სოციალური განვითარების დონის ამაღ- 
ლების მიზნით, განსაზღვრული ღონის- 
ძიებები იქნა გატარებული. ქვეყნის დას-
ავლეთსა და აღმოსავლეთ მხარეს მცხოვ- 
რებ გერმანელებს შორის ურთიერთობების 
დამყარება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ სა-
კითხს წარმოადგენდა. ქვეყნის პრეზიდენ- 
ტის აზრს „შეერთება - გაზიარების უნ- 
არს ნიშნავს“, დასავლეთ ევროპის მოსახ-
ლეობის დიდი ნაწილი არ ეთანხმებოდა. 
ეკონომიკური პრობლემების ზრდა კოლის 
რეპუტაციაზე უარყოფით გავლენას ახ- 
დენდა. 1998 წელს ჩატარებულ საპარ-
ლამენტო  არჩევნებში  ჰ. კოლი  დამარცხდა. 

ამჟამად, gfr-ის კანცლერის მოვალე-
ობას 2005 წლიდან qdk-ის ხელმძღვანე- 
ლი, angela merkeli ასრულებს. ის, გერ-
მანიის ისტორიაში, ამ მოვალეობის შემ-
სრულებელი  პირველი  ქალი  პოლიტიკოსია.

italia. ომის შემდეგ ჩატარებულ რეფე-
რენდუმში, რესპუბლიკის მომხრეებმა გაიმარ-
ჯვეს. 1947 წელს რესპუბლიკის კონსტიტუცია იქ- 
ნა მიღებული. 1950-იან წლებში გატარებული აგ-
რარული რეფორმის შედეგად, ქვეყნის სამხრეთ- 
ში მსხვილი მიწათმფლობელობა გაუქმდა. 1950-
1963 წლებში, იტალია სამრეწველო წარმოების 
საშუალო წლიური სიჩქარის მიხედვით, დასავ-
ლეთ ევროპის ყველა ქვეყანას წინ უსწრებდა. 
„ეკონომიკური სასწაული“, პირველ რიგში, წარ- 
მოების ძირითად სფეროებში მსხვილ კაპიტალ-
დაბანდებას, ეკონომიკაში სახელმწიფოს მარე-
გულირებელი როლის გაზრდას, „მარშალის გეგ- 
მის“ საფუძველზე დახმარების გაწევასა და იტა-
ლიის დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ეკონომიკურ 
ინტეგრაციაში მონაწილეობას უკავშირდებოდა. 

იტალიის 1980-იანი წლების ისტორია, პოლ-
იტიკური არასტაბილურობის გაძლიერებით გა- 
მოირჩევა. რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნე-
ბის გარდაუვალობის გამომწვევი მთავრობების 
გადადგომები, პოლიტიკურ სისტემაში რეფორ-
მების  გატარებას  მოითხოვდა. 

ras ukavSirdeboda social-ekono-
mikur viTarebaSi wamoWrili sir-
Tuleebi, germaniis xelaxla gaer-
Tianebis Semdeg?

?

1946 wels Catarebuli referendumis 
Sedegebi

angela merkeli da helmut koli

helmut koli germaniis danawilebis aRmofxvris 
Sesaxeb mravalgzis gamosvlebs akeTebda, magram mi-
uxedavad amisa, mas ar sjeroda, rom am movlenas 
moeswreboda. 1989 wlis noemberSi man gfr-sa da 
gdr-is SeerTebis Sesaxeb 10 muxlisagan Semdgari 
gegma moamzada. germaniis SeerTeba, gegmiT gaTva-
liswinebulze ufro adre - 1990 wlis oqtomberSi 
moxda.
angela merkeli - 2004–2017 wlebSi Jurnal 
"forbsis" mier Catarebul azrTa gamokiTxvis safuZ-
velze, 12-jer, msoflios yvelaze didi reputaciis 
mqone qal politikosad iyo CaTvlili. 2012 wels 
erT-erT internet saitma merkels "tefton marga-
ret tetCeri" uwoda.

italiaSi, mafiis dajgufebebis mxridan qveynis 
politikaze Zlieri zewola, 1990-iani wle-
bis dasawyisSi kidev ufro gaZlierebuli iyo. 
gavrcelebuli informaciis mixedviT, mTavroba 
mafias mfarvelobda da sul cota 100 depu-
tatTagani mafiozi iyo. LAY
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1992-1994 წლებში, პოლიტიკაზე მაფიის ზემოქმედების აღმოფხვრის მიზნით „სუფთა ხელები“ 
(„Mani pulite“) სახელწოდების ქვეშ ჩატარებული ფართომასშტაბიანი ანტიკორუფციული ოპერა-
ციების მიმდინარეობისას, იტალიის ძირითად პოლიტიკურმა პარტიებმა, ქვეყნის საზოგადო-
ების წინაშე რეპუტაცია დაკარგეს. 1993 წელს ახალი საარჩევნო კანონი იქნა მიღებული. 1994 წელს 
ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში, ახალი პოლიტიკური კავშირები მონაწილეობდნენ. ამით 
რესპუბლიკის  პირველი  პერიოდი  დამთავრდა  და  რესპუბლიკის  მეორე  პერიოდი  დაიწყო. 

2001 წლის არჩევნებში პარტია „Forza Italia“-ს („წინ, იტალია!“) 
თავმჯდომარემ, სილვიო ბერლუსკონმა გაიმარჯვა და მთავრობა 
ჩამოაყალიბა, რომელსაც 2011 წლამდე განსაზღვრული ფილოსო- 
ფიით ხელმძღვანელობდა. ევროპაში პირველად, მილიარდერი მთავ-
რობის  ხელმძღვანელი გახდა. ბერლუსკონი მსხვილი კაპიტალის 
წარმომადგენელი იყო, ამის გამო მის პოლიტიკაში გამარჯვებას 
„ბერლუსკონის  ფენომენი“  უწოდეს.  

მისი მთავრობის მიერ გატარებულ რეფორმებს საზოგადოებაში 
არა ერთგვაროვნად ხვდებოდნენ. მასწავლებლებმა და მოსწავლეებმა 
მთავრობა დაადანაშაულეს სახელმწიფო საგანმანათლებლო სისტე- 
მის შესუსტებაში და განათლების რეფორმების წინააღმდეგ გამო- 
ვიდნენ. ძლიერი საპროტესტო გამოსვლები მოხდა ოლქებისათვის 
ვრცელი ავტონომიის უფლებების მიმცემი ადმინისტრაციული რე-
ფორმების წინააღმდეგ. 2005 წელს გატარებული საკონსტიტუციო 

რეფორმით პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებები გაფართოვდა. 2006 წელს მისი მთავრობის 
მინისტრთაგან ერთ-ერთის მიერ მუჰამმად ფეიღამბერის წამოსასხმელის ჩაცმის კარიკატურის 
დახატვასა და მისი ტელევიზიის მაყურებლებისათვის ჩვენებას, ისლამურ სამყაროში დიდი 
აურზაური  მოჰყვა. 

2008 წელს ხელახალ საპარლამენტო არჩევნებში, მეორეჯერ გამარჯვებულმა ბერლუსკონმა 
მთავრობა ჩამოაყალიბა. მთავრობამ თავისი მოღვაწეობა ქუჩების ნაგვებისაგან გასუფთავების 
კრიზისის აღმოფხვრით დაიწყო. შემდეგ კი, სასამართლო და განათლების სფეროებში რეფორ- 
მები  იქნა  გატარებული. 

2018  წლის  1  ივნისიდან  იტალიის  რესპუბლიკის  65-ე  მთავრობას  ჯუზეპე  კონტე  მეთაურობს. 
gansazRvreT 1990-iani wlebis dasawyisSi italiis ZiriTadi politikuri partiebis 
mier reputaciis dakargvis mizezi.!

silvio berluskoni

1. rogor ganmartavdiT omis didi britaneTis mdgomareobaze gavlenis Sesaxeb "gamarjve-
ba da tragedia" Sefasebas? 

2. gamoTqviT Tqveni damokidebuleba m. tetCeris "ufaso yveli mxolod Tagvis xafangSia" 
mosazrebisadmi.

3. SeecadeT gamoTqvaT Tqveni azri, mTavrobis yoveldRiur moRvaweobaSi sakanonmdeblo 
organos Carevis winaaRmdeg de golis mier gamoxatul protestze.

4. awarmoeT gamokvleva da moamzadeT  wardgena germaniis istoriaSi  k. adenaueris 
rolis Sesaxeb.

5. gaaanalizeT "ekonomikuri saswaulebis" mizezebi italiasa da germaniaSi. 

kiTxvebi da davalebebi

"berluskonis fenomeni" - italiis politikur asparezze Sedare-
biT gvian, 57 wlis asakSi gamosuli s. berluskoni, evropis isto-
riaSi mTavrobis pirveli miliarderi xelmZRvaneli iyo. 1994 wlis 
ianvarSi, mis mier Camoyalibebulma politikurma partiam 60 dRis 
Semdeg, saparlamento arCevnebSi gamarjvebiT msoflios politikur 
istoriaSi iSviaTi rekordi daamyara. berluskonis mier gamoyenebuli 
politikur teqnologiaSi siaxle, televiziis saSualebiT sazogado-
ebrivi azris misTvis xelsayrel mdgomareobaSi, misi gavlenis qveS 
moxvedris unaris qona iyo. berluskoni qveynis problemebis mizezs 
ara sazogadoebaSi, aramed politikur elitaSi xedavda. is, nawereb-
Si Tavs "axali periodis warmomadgenels", "italiis mxsnels", aseve 
"TavisuflebisaTvis mebrZols" uwodebda, profesionaluri unarebisa 
da biznesSi warmatebulobis gamo, qveyanaSi Tavis konkurents ver 
xedavda. berluskoni italiis respublikaSi premier-ministris Tanam-
debobaze xangrZlivad - 1994 wlidan 2011 wlamde SesvenebebiT 4-jer  
myofi saxelmifo moRvawea.

juzepe konte
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ომმა საბჭოთა კავშირს დიდი ეკონომიკური დარტყმა მიაყენა. ქალაქები და სოფლები დან-
გრეული, ხოლო სამრეწველო დაწესებულებები და სოფლის მეურნეობა დიდად დაზარალებუ- 
ლი იყო. მეოთხე ხუთწლიანი გეგმის (1946-1950 წლები) მიზანი ქვეყნის ეკონომიკის აღდგენა იყო.  
მძიმე მრეწველობისა და ინფრასტრუქტურისათვის უფრო მეტი საშუალების გამოყოფამ, მოსახ- 
ლეობის ისედაც მძიმე მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. დიდი მეტალურგიული და-
წესებულებებისა და უზარმაზარი ელექტროსადგურების ფორმირებამ, ცივი ომის პერიოდში საბ-
ჭოთა კავშირი მსოფლიოს დიდ სამხედრო და ეკონომიკურ ძალად გადააქცია. 1949 წლიდან ატ- 
ომური ბომბის მქონე სსრკ-ში სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები თანდათან გაღრმავდა. 
ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტის სიმცირე, ასევე საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და 
ეკონომიკის  ნედლეულით  მომარაგება  ძირითად  პრობლემებს  წარმოადგენდა. 

totalitaruli reJimi. 1946 წლის შემდეგ მსოფლიოს 
ორ პოლუსად დაყოფამ, აზრებზეც გააძლიერა კონტროლი. 
საზოგადოების ყველა სფერო, აგრეთვე პოლიტიკური და სო-
ციალურ-ეკონომიკური მოღვაწეობა სახელმწიფო მონოპოლიას 
ეკუთვნოდა. გეგმიური ეკონომიკური სისტემა გაგრძელდა. რე-
ჟიმს გაძლიერებული ჰქონდა ოფიციალური იდეოლოგიური 
პროპაგანდა. 1940-იანი წლების მეორე ნახევარსა და 1950-იანი 
წლების დასაწყისში რეპრესიული და ტერორისტული რეჟიმი 
კიდევ უფრო გამკაცრებული იქნა. მაგრამ 1953 წელს სტალინის 
სიკვდილით  ქვეყანა  რეპრესიების  ახალ  ტალღებს  გადაურჩა.

“davewioT da gavuswroT amerikas”. სტალინის სიკ-
ვდილის შემდეგ, ხელისუფლებაში nikita xruSCovi მოვიდა. 
ხრუშჩოვის პერიოდი (1953-1964) სტალინის ტოტალიტარული 
რეჟიმისაგან თავისი ლმობიერებით გამოირჩევა. 1956 წელს  
skkp-ის XX ყრილობაზე გაკრიტიკებული იქნა სტალინის 
დროინდელი პიროვნების კულტის პოლიტიკა. ამით ხრუშჩოვ-
მა ქვეყანაში არსებული პრობლემების მიზეზები არა კომუნისტურ პარტიას, არამედ სტალინსა 
და მის გარემოცვას დააბრალა. ცვლილებები მოხდა საგარეო პოლიტიკაშიც. ცივი ომის მაგივრად, 
წამოყენებული იქნა „კაპიტალისტურ სახელმწიფოებთან მშვიდობიან პირობებში ერთად ცხოვ-
რების“  პრინციპი.

სტალინის პერიოდის გაკრიტიკება ეკონომიკის სფეროშიც ცვლილებების აუცილებლობას 
იწვევდა. ხრუშჩოვი ფიქრობდა, რომ კომუნიზმი მხოლოდ სიუხვის უზრუნველყოფით გაიმარ- 
ჯვებდა. ამ მიზნით წამოაყენებული იქნა ლოზუნგი “დავეწიოთ და გავუსწროთ ამერიკას”.  სა-
ცხოვრებლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესებასა და სოფლის მეურნეობაზე ყურადღების გაზრ-
დამ წინა პლანზე წამოიწია. ხალხის ცხოვრების პირობები გაუმჯობესდა. დაიწყო ყამირი მიწე- 
ბის  გამოყენება.

ხრუშჩოვის საშინაო და საგარეო პოლიტიკით უკმაყოფილო ძალებმა, 1964 წელს ის თანამდე-
ბობას  ჩამოაცილეს.

uZraobis periodi. ხრუშჩოვის შემდეგ ხელისუფლებაში მოსული leonid breJnevis 
(1964-1982) მმართველობის პერიოდს რეფორმების გატარებასთან დაკავშირებით ეკონომიკური 

meore msofli omis Semdeg, ssrk-Si stalinis totali-
taruli reJimi kidev ufro gaZlierda. yovelgvari Tavi-
suflebis SezRudva, komunisturi partiis diqtatura, aseve 
ekonomikasa da kulturaze saxelmwifo kontroli, am reJimis 
Taviseburebas warmoadgenda. 1953 wels stalinis gardacva-
lebis Semdeg, sabWoTa sazogadoebaSi TandaTan Serbilebis 
procesi daiwyo.

ssrk da aRmosavleT evropis qveynebi

▪ gegmiuri ekonomika
▪ mSvidobian pirobebSi Tanacxovreba
▪ uZraobis periodi 
▪ gardaqmna
▪ "praRis gazafxuli"
▪ srebrenicis genocidi

sakvanZo sityvebi

20

ioseb stalini

LAY
İHƏ



108108

უძრაობის პერიოდი ეწოდება. მთლიანი მსოფლიოს 
მომცველი ეკონომიკური კრიზისის დაწყებასთან ერთად 
განხორციელებულ მორიგ ხუთწლიან გეგმაში (1976-
1980), სამხედრო მრეწველობამ და ციმბირის ფართო 
ბუნებრივი რესურსების გამოყენებამ წინა პლანი დაიკავა. 
სახელმწიფოს პოლიტიკა გაძლიერდა. მაგრამ ეს არა 
პრობლემების მოგვარების, არამედ ეკონომიკური დაშლ- 
ის მიზეზი გახდა. aSS-თან შეიარაღების შეჯიბრში სამხე-
დრო ხარჯების გაზრდამ, ეკონომიკური ეფექტიანობისა 
და კაპიტალდაბანდების შემცირებამ ეკონომიკური და-
ცემა გამოიწვია. განათლების დონის თანდათანობით ამ- 
აღლება და ქალაქის მოსახლეობის გამრავლება, ოფიც-
იალური იდეოლოგიისაგან განსხვავებულად მოაზროვნე 
ადამიანების გამრავლების მიზეზი გახდა. ასპარეზზე 
საბჭოთა რეჟიმისადმი ოპოზიციური განწყობის ინტე-
ლიგენცია გამოვიდა. მაგრამ უშიშროების ორგანოებმა 

საზოგადოების ცხოვრებაზე კონტროლი გააძლიერეს. ყოველივე ამან, ssrk-ის საერთაშორისო 
ავტორიტეტს  დარტყმა  მიაყენა.

1980-იანი წლების დასაწყისში ssrk-ის მიერ მსოფლიოში და ქვეყნის შიგნით განხორციელე-
ბული პროპაგანდა, სოციალ-ეკონომიკური რეალობისაგან განსხვავდებოდა. 1953 წელს სტალინის 
სიკვდილის შემდეგ განხორციელებული რეფორმების მიუხედავად, საბჭოთა მოდელის მკაცრი 
ცენტრალიზაცია, ზემოდან დაგეგმვა, ეკონომიკაში ბიოროკრატიული ბარიერები და პირადი ინი-
ციატივების ალაგმვა ისევე რჩებოდა, როგორც 1930-იან წლებში იყო. მაგრამ მხედველობაში უნდა 
იქნას მიღებული, რომ 1930-იან წლებში საზოგადოების ძირითად ნაწილს სოფლებში მცხოვრები 
და დაბალი დონის განათლების მქონე სოციალური ჯგუფები შეადგენდნენ. 1980-იან წლებში კი, 
საზოგადოება  ხარისხისა  და  რაოდენობის  მიხედვით  შეცვლილი  იყო. 

gardaqmnidan daSlisaken. 1985 წელს ხელისუფლებაში მოსულმა mixeil gorbaCov-
ma „გარდაქმნა“ სახელწოდების რეფორმების პროგრამა გამოაცხადა. ხრუშჩოვის პერიოდისაგან 
განსხვავებით, გარდაქმნა არა მარტო ეკონომიკურ სფეროს, არამედ საშინაო და საგარეო პოლი-
ტიკურ სისტემასაც მოიცავდა. ეკონომიკური რეფორმების საფუძველზე ვაჭრობისა და მომსახუ- 
რების სფეროში კერძო მეწარმეობა იქნა დაშვებული. ეფექტურობის გაზრდის მიზნით გან-
ხორციელებულმა კადრების შემცირებამ, უმუშევრობის გაფართოება გამოიწვია. ინფლაცია და 
გაფიცვები  ხშირდებოდა. 

საზოგადოებაში მომხდარი სოციალურ-ეკონომიკური მიზეზები ბალტიის ქვეყნებში, ასე-
ვე კავკასიასა და სხვა მხარეებში ნაციონალიზაციის გაზრდის მიზეზი გახდა. გარდაქმნის 
პოლიტიკა რიგი ნაკლოვანებებით ხორციელდებოდა. ამ ნაკლოვანებების მთავრობის სხდომაზე  
მ. გორბაჩოვისათვის მამაცურად შემტყობინებელი heidar alievi 1987 წელს ჩამოცილებული  

იქნა თანამდებობიდან. ამით ისარგებლა სომ-
ხეთმა და აზერბაიჯანის მთიანი ყარაბაღის ტე-
რიტორიაზე პრეტენზია წამოაყენა. მალე სომ- 
ხეთში და ყარაბაღში  აზერბაიჯანელი მოსახ-
ლეობის წინააღმდეგ  დაიწყო ტერორისტული 
საქმიანობა. საბჭოთა ხელმძღვანელობის მხრი- 
დან მისმა აღუკვეთლობა ქვეყანაში ახალი ერ-
ოვნული კონფლიქტების კერების წარმოშობის 
მიზეზი გახდა. ამან, ეკონომიკური და პოლი-
ტიკური კრიზისი გააღრმავა. მეორის მხრივ, 
პარტიულ და სახელმწიფო მმართველობაში 
მყოფი კონსერვატიული ჯგუფის წევრები, გორ-
ბაჩოვს ანარქიის მოხდენაში ბრალს დებდნენ 
და 1991 wlis agvistoSi სახელმწიფო გა-
დატრიალების მცდელობას ჰქონდა ადგილი. 
მაგრამ ხალხის წინააღმდეგობა გადატრიალებ- 
ის წარუმატებლობის მიზეზი გახდა. ამან, ქვე-

1982 wlidan ssrk-is ministrTa 
sabWos Tavmjdomaris yofili 
pirveli moadgile heidar alievi 
SemdgomSi aRniSnavda:
 "ukve 70-ian wlebSi sabWoTa kav-
SirSi kriziss ganicdida. samxedro 
Zala Warbi iyo, Tumca ekonomi-
ka CamorCeboda. ssrk ekonomikur 
konkurencias veRar eweoda. mxolod 
sabWoTa kavSiri ki ara, aRmosavleT 
evropis qveynebic..."

ibrahim alievi. "XX saukunis 
80-ian wlebSi sabWoTa xelmZR-

vanelobis „gardaqmnis“ politika  
da misi Sedegebi". strategiya.az. 

16 Tebervali 2013 weli

ruseTis pirveli prezidenti boris el-
cini (marjvena mxares), sabWoTa kavSi-
ris prezident mixail gorbaCovisagan 
partiis arakanonierad gamocxadebas 

moiTxovs. 1991 weli, agvistoLAY
İHƏ
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ყანაში კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ უკმაყოფილება გაზარდა და ცენტრალური ხელის-
უფლების დაშლა დააჩქარა. ssrk-ში შემავალ სახელმწიფოებმა თავიანთი დამოუკიდებლობა გა-
მოაცხადეს. 1991  წლის  დეკემბერში  გორბაჩოვის  გადადგომით  ssrk-ის  არსებობას  ბოლო  მოეღო. 

ruseTi Tanamedrove periodSi. რუსეთის ისტორიისათვის 1990-იანი წლები საბაზრო 
ეკონომიკაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ეკონომიკური რეფორმებით ხასიათდებოდა. ამ 
რეფორმების საფუძველზე პრივატიზების პროცესი დგებოდა. თუმცა პრივატიზების პროცესში 
დაშვებული უკანონო ქმედებები, კორუფცია და ქვეყანაში კრიმინალური მდგომარეობის გაუარე-
სება რეფორმების წარუმატებლობის მიზეზი გახდა. გაიზარდა ინფლაცია, გაუარესდა მოსახლე-
ობის მდგომარეობა. ამ პერიოდში პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც მოხდა გარკვეული ცვლილებები, 
ჩამოყალიბდა მრავალპარტიული სისტემა. იმავდროულად ქვეყნის მრავალეროვნულობა ეთ-
ნიკურ-რელიგიური კოფლიქტების, დამო-
უკიდებლობისადმი მიდრეკილების ზრდის 
მიზეზი ხდებოდა. 1994-1996 წლების ჩეჩ-
ნეთის ომში დამარცხებამ პოლიტიკური და 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა კი- 
დევ უფრო გააუარესა. რუსეთის ფედერა-
ციის პირველი პრეზიდენტი boris elci-
ni 1999 წლის ბოლოს  იძულებული გახდა 
გადამდგარიყო. ხელისუფლებაში მოვიდა 
vladimir putini. მისი პოლიტიკის საფ-
უძველს სახელმწიფო ხელისუფლების გან-
მტკიცება და რუსეთის საერთაშორისო ავ- 
ტორიტეტის აღდგენა წარმოადგენდა. პო-
ლიტიკური სტაბილურობისა და რუსეთის 
ექსპორტის საფუძვლის ნავთობ-გაზის პრო- 
დუქციის ფასების მსოფლიო ბაზარზე ზრდის შედეგად ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობამ  დაიწყო გაუმჯობესება. სამხედრო მრეწველობის მოდერნიზაცია რუსეთის ყოფი- 
ლი  სამხედრო  სიძლიერის  აღდგენის  მიზეზი  გახდა.

2014 წელს რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსია აშშ-ისა და ევროკავშირის მიერ მის წინააღ- 
მდეგ  ეკონომიკური  სანქციების  გამოყენების  მიზეზი  გახდა. 

“sabWoTa modelis” Camoyalibeba aRmosavleT evropaSi. მეორე მსოფლიო ომის 
შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში თავდაპირველად მთლიანი პოლიტიკური ძალების გა-
მაერთიანებელი ეროვნული ერთიანობის მთავრობა ჩამოყალიბდა. პოლიტიკური თავისუფლება 
აღდგენილი იქნა. საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ამიტომაც ამ პერიოდს „სახალხო დემოკ- 
რატიის“ პერიოდი ეწოდებოდა. მაგრამ ამ ქვეყნებში საბჭოთა ჯარების მხრიდან თანდათანობი- 
თი ჩარევით, კომუნისტური პარტიების გარდა სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები აკრძალული 
იქნა. 1940-იანი წლების დასასრულს rumineTSi, ungreTSi, poloneTSi, bulgareTSi, aRmo- 
savleT germaniaSi და CexoslovakiaSi სოციალისტური სისტემა - „საბჭოური მოდელის“ 
ტოტალიტარული რეჟიმები ჩამოყალიბდა. ერთპარტიული რეჟიმი, კერძო საკუთრების გაუქმება  
და ნაციონალიზაცია, აგრეთვე გეგმიური ეკონომიკა, ამ რეჟიმის თავისებურებებს წარმოადგენდა. 
iugoslaviaSic, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ სსრკ-ის უპირატესობას არ აღიარებდნენ, 
სოციალისტური  რეჟიმი  იყო  ჩამოყალიბებული. 

სტალინის სიკვდილის შემდეგ, ssrk-ში მომხდარი შერბილების პოლიტიკამ, აღმოსავლეთ 
ევროპის ქვეყნებზეც ზემოქმედება მოახდინა. 1956 წელს უნგრეთში სოციალისტური რეჟიმის 
წინააღმდეგ სახალხო მოძრაობას ჰქონდა ადგილი, რომელიც საბჭოთა სამხედრო ძალების მიერ  
იქნა ჩახშობილი. 1968 წელს ჩეხოსლოვაკიაში გამოიჩინეს სარეფორმო ინიციატივა, რომელიც  
რეჟიმის ლიბერალიზაციისაკენ იყო მიმართული. ცენზურა გაუქმდა. კომუნისტური პარტიის  
გარდა, სხვა პარტიებსაც მოღვაწეობის ნებართვა მიეცათ. "praRis gazafxulad" წოდებული 
რეფორმები, საბჭოთა ხელმძღვანელობის უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. ამიტომაც სსრკ და  
მისი მოკავშირეები - ბულგარეთი, პოლონეთი და უნგრეთი ქვეყნის საქმეში ჩაერივნენ. ჩე-
ხოსლოვაკიაში  ხალხის  ნების  საწინააღმდეგოდ,  სახელისუფლო  ცვლილება  მოხდა. 

1980-იანი წლების მეორე ნახევარში ssrk-ში დაწყებული gardaqmnisa da sajaroobis 
პოლიტიკამ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზეც მოახდინა ზემოქმედება. ეს ქვეყნები გაფიცვებმა 
და დემონსტრაციებმა მოიცვა. 1989 წელი აღმოსავლეთ ევროპის სოციალიტური ქვეყნებისათვის 
შემობრუნების წერტილი გახდა. პოლონეთში, ჩეხოსლოვაკიაში, უნგრეთსა და ბულგარეთში 

ruseTis federaciis prezidenti
vladimir putini
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სოციალური სისტემის დაშლა მშვიდობიანი გზით, რეფორმებით განხორციელდა. რუმინეთში  
nikolae CauSeskus დიქტატორული რეჟიმი, სახალხო აჯანყებით იქნა გადატრიალებული.  
1989  წელს  ბერლინის  კედელი  დაინგრა  და  1990  წელს  გერმანია  გაერთიანდა.  

“daviwyebuli genocidi meordeba!" სოციალ-
ური სისტემის ნგრევა ახალი დაპირისპირებების წარ-
მოშობაში გამოიხატებოდა. იუგოსლავია რელიგიის (ის- 
ლამი, კათოლიკობა და მართმადიდებლობა) სხვადა-
სხვაობით გამოირჩეოდა. 1991 წელს იოგოსლავიაში ეთ- 
ნიკური და რელიგიური ომი დაიწყო. მუსლიმან ბოს-
ნიელებს, სხვადასხვა ქრისტიანული მიმართულების 
სერბებსა და ხორვატებს შორის ომი მიმდინარეობდა. 
1992 წელს gaero-მ იუგოსლავიის მიმართ ეკონომიკური 
ემბარგო გამოიყენა. სერბიელ ნაციონალისტებმა ბოსნი- 
ელი მუსლიმანების წინააღმდეგ გენოციდი განახორცი-
ელეს. გაეროს მშვიდობისმყოფელი ძალების მიერ მუს- 
ლიმანების იარაღები შეგროვილი იქნა და მხარის უს-
აფრთხოება მათ ჩაბარდათ. სერბიელ ნაციონალისტებმა 
მდგომარეობით ისარგებლეს და 1995 წელს ქალაქ sreb- 
renicaSi მუსლიმანების წინააღმდეგ გენოციდი განა-
ხორციელეს. ეს, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ევროპაში 
ადამიანთა  ყველაზე  მასობრივი  მკვლელობა  გახდა. 

1995 წელს ნატოს სამხედრო თვითმფრინავებმა სერ-
ბეთის სამხედრო ძალებს დარტყმა მიაყენა. ბოსნიის ომი 
deitonis (aSS) SeTanxmebiT დამთავრდა. გაეროს 
სამხედრო დანაშაულთა სასამართლომ სრებრენიცის 
გენოციდში დამნაშავე სამხედრო-პოლიტიკური ხელ-
მძღვანელები გაასამართლა. 2015 წელს გაეროს უშიშრო-
ების საბჭოში, მოვლენების გენოციდად აღიარების შესა- 
ხებ  წინადადებას,  რუსეთმა  ვეტო  დაადო.   

შემდგომში ბოსნიას პრეზიდენტი alia izeTbego-
viCi ხალხისადმი მიმართვაში აღნიშნავდა: „ომში დიდი 
ჩაგვრა განიცადეთ, ბოროტების პატიება ან არ პატიების 
საქმეში თავისუფალნი ხართ. მოიქეცით ისე, როგორც 
გენებოთ, მაგრამ გენოციდს ნუ დაივიწყებთ. იმიტომ  
რომ,  დავიწყებული  გენოციდი  მეორდება!“. 

rogor SeafasebdiT “somexTa genocidis” maRia-
rebeli ruseTis mier srebrenicas genocidis ar 
aRiarebas?

?

“saerTaSoriso sazogadoe-
bam calmxrivi formiT aTasobiTi 
adamiani ganaiaraRa, xolo Semdeg 
isini yvelaze gaborotebul mtrebs 
dauTmo. 

... saerTaSoriso sazogadoebis 
poziciam mkvlelebi Seaguliana, maT 
daexmara da saqme gauadvila. sreb-
renicas xelSi Cagdeba, sinamdvileSi 
ar unda momxdariyo. ... aTasobiT 
muslimani bosnieli bavSvebis, maTi 
mamebis, papebis da axloblebis ser-
bebis mxridan mkvlelobis Tavgada-
savliT gazrda ar unda yofiliyo 
daSvebuli". 

pirveli masobrivi sasafla-
oebis saaSkaraoze gamotaniT 

puliceris premiis mimRebi aSS-s 
Jurnalisti david rohde. "bolo 

TamaSi", gv. 351, 353.

ras uCvenebs avtori movlenis  
mizezad da raSi sdebs brals 
saerTaSoriso sazogadoebas? 
suraTisa da wyaros safuZ-
velze SeadareT erTmaneTs 
xojalisa da srebrenicas ge-
nocidebi.

?

1. ra uaryofiTi mxare gaaCnda meoTxe xuTwlian gegmas?
2. rogori zemoqmedeba moaxdina stalinis sikvdilma ssrk-is Semdgom politikur ganvi-

Tarebaze?
3. ra TaviseburebebiT gamoirCeva xruSCovis periodi?
4. ratom ewodeba leonid breJnevis xelisuflebis periods „uZraobis periodi“?
5. ratom gaxda gardaqmnis politika ssrk-is daSlis daCqarebis mizezi?
6. ratom iyo, rom socialisturi sistemis daSla axal dapirispirebebSi gamoixateboda?
7. gaanalizeT aRmosavleT evropis „sabWouri modelis“ warmoSobis mizez-Sedegobrivi 

kavSiri. 

kiTxvebi da davalebebi

srebrenicas genocidis 
msxverplis saflavi
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მეორე მსოფლიო ომში ორივე მხარის 
მცდელობების მიუხედავად, თურქეთი ნეიტ-
რალურად დარჩა. 1945 წლის თებერვალში 
თურქეთმა გერმანიასა და იაპონიას ომი გა-
მოუცხადა. ამის მიზეზი იყო ის, რომ ფორმი-
რება გათვალისწინებულ გაეროში წევრად მი-
ღებისათვის, ამ ნაბიჯის გადადგმა ძირითად 
პირობას წარმოადგენდა. მაგრამ ამ პერიოდში 
თურქეთის საერთაშორისო მდგომარეობა რთუ-
ლი იყო. ასე რომ, 1945 წლის მარტში სსრკ-ს 
თურქეთის წინაშე ტერიტორიული პრეტენზი-
ები ჰქონდა გამოცხადებული. ამიტომაც თურ-
ქეთი სსრკ-ის ძალადობის საფრთხის წინაშე 
იძულებული გახდა აშშ-ს დაახლოებოდა, tru- 
menis doqtrinisa და marSalis gegmis 
საფუძველზე, აშშ-მ თურქეთს სამხედრო-ეკო-
ნომიკური  დახმარება  აღმოუჩინა.

ომის პერიოდში გატარებული ეკონომიკური 
პოლიტიკა - ქონებრივი და მიწის გადასახადი 
მსხვილი მიწათმფლობელებისა და სამრეწველო 
დაწესებულებების მეპატრონეთა უკმაყოფილე-
ბის მიზეზი გახდა. 1945 წელს მიღებული აგ-
რარული კანონის მიხედვით, სახელმწიფო მი-
წების უმიწო გლეხებისათვის დანაწილება და 
მსხვილი მიწათმფლობელების სამფლობელოებ-
ის ერთი ნაწილის ნაციონალიზაცია იყო გა-
თვალისწინებული. კანონმა მიწათმფლობელე- 
ბის უკმაყოფილება გამოიწვია. ამიტომაც მი-
წათმფლობელი დეპუტეტების ზემოქმედებით  
ეს კანონი შერბილებული იქნა. 

პრეზიდენტ ismeT inenium, რომელმაც 
თურქეთის მეორე მსოფლიოში ჩართვა არ და-
უშვა, ასევე ომის შემდეგ ქვეყანაში დემოკრა- 
ტიის გაფართოებაც უზრუნველყო. მას ესმოდა,  
რომ შემხვედრი სოციალ-ეკონომიკური პრობ- 
ლემების გადაწყვეტა საგარეო ეკონომიკური  
კავშირების გაფართოების გარეშე შეუძლებელი 
იყო. ამიტომაც ამ პერიოდში ქვეყნის პოლიტი-
კურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში 
რეფორმები  გატარდა. 

TurqeTi da irani meore msoflio omSi neitralurni iyvnen, 
magram miuxedavad amisa, omma maTze iseTive zemoqmedeba moaxdina, 
rogorc monawile saxelmwifoebze. omis periodSi TurqeTSi gata-
rebulma ekonomikur RonisZiebebma, axalgazrda saxelmwifos soci-
alur mdgomareobaze Rrma zemoqmedeba moaxdina. marTalia, irani 
omis moednad ar gadaiqca, magram teritoria dapyrobili iyo. omis 
Semdeg, orive saxelmwifo geografiuli adgilmdebareobis pozici-
is mixedviT, msoflios geopolitikur mdgomareobaSi mniSvnelovan 
faqtorad gadaiqca.

TurqeTi da irani

▪ trumenis doqtrina
▪ marSalis gegma

▪ kibrisis samSvidobo operacia
▪ "TeTri revolucia"
▪ islamuri revolucia

▪ iran-erayis omi

sakvanZo sityvebi

21

“msoflios Tavisuflebamoyvarul xalxe-
bisaTvis, damoukideblobisa da ekonomikis 
TvalsazrisiT, stabiluri saxelmwifos saxiT 
TurqeTis momavali ueWvelia, rom saberZneT-
ze  umniSvnelo ar aris. ... TurqeTis erovnuli 
erToba da Tanasworoba Sua aRmosavleTSi 
wesrigis SesanarCuneblad, uaRresad mniSvnelo-
vania. ... aSS-m, iseve rogorc saberZneTSi moxda, 
TurqeTis mier saWiroebasTan dakavSirebuli 
moTxovnac unda uzrunvelyos. 

... saberZneTSi xelisuflebis SeiaraRe-
buli umciresobis xelSi gadasvlam, mezobel 
TurqeTzec SeiZleba zemoqmedeba moaxdinos. 
areulobis mTlian Sua aRmosavleTSi gavrce-
lebis varaudi didia. am gadamwyvet momentSi, 
Tu saberZneTsa da TurqeTs saWiro daxmarebas 
ar aRmovuCenT, amis gavlenebi dasavleTsa da 
aRmosavleTSi Tavs gamoiCens”. 

aSS-s prezident h. trumenis moxseneba 
aSS-s kongresSi. 1947 wlis 12 marti.

istoria. stamboli, 2002, gv. 297

rogor asabuTebs trumeni TurqeTis 
mniSvnelobas? romeli saxelmwifosaT-
vis iTvleba mniSvnelovnad TurqeTis 
momavali?

?

“unda vecadoT, ganviTarebuli sazogado-
ebis materialuri pirobebisa da moraluri 
saSualebebis srulyofas, rac SeiZleba adre 
mivaRwioT. respublikiT formirebuli saxalxo 
mmarTveloba, yvela mimarTulebiT winsvlasa 
da ganviTarebas gaagrZelebs. Tu aRmoifxvreba 
is sirTuleebi, romlebic omis periodis sare-
zervo RonisZiebebs aucilebels xdis, qveynis 
politikur da mentalur cxovrebaSi demokra-
tia ufro gafarTovdeba”. 

TurqeTis prezidentis, ismeT inenius 
moxseneba. maisi, 1945

istoria. stamboli, 2002, gv. 283

ismeT inenius azriT, romeli faqto-
rebi moaxdendnen zegavlenas, qveyanaSi 
demokratiis gafarToebaze?

?LAY
İHƏ



112112

1940-იანი წლების მეორე ნახევარში და 1950-იანი წლებიდან დაწყებული, თურქეთში სახელ-
მწიფო კონტროლი ეკონომიკაზე შედარებით შესუსტდა. ეკონომიკაში საგარეო ვაჭრობისათვის 
გასაქანის  მიმცემი  ლიბერალური  პოლიტიკის  ცხოვრებაში  გატარება  დაიწყო.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩამოყალიბებულმა საერთაშორისო პოლიტიკურ და ეკონომი-
კურ სისტემამ, თურქეთის საშინაო პოლიტიკურ ვითარებაზეც ზემოქმედება მოახდინა. გაეროს 
წევრ თურქეთის საშინაო პოლიტიკაში დემოკრატიზაციის ღონისძიებები გატარდა. პირველ  
რიგში დაშვებული იქნა პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბება. 1946 წელს ხელისუფლებაში 
მყოფი, რესპუბლიკის სახალხო პარტიის წევრთა ერთი ჯგუფი გამოიყო და ცალკე დემოკრატი-
ულ პარტიად ჩამოყალიბდა. ისინი ეკონომიკურ პოლიტიკაში ნაციონალიზაციის წინააღმდეგ 
გამოვიდნენ. 1950 წლის არჩევნებში დემოკრატიული პარტიის გამარჯვება, თურქეთის ისტორიაში 
შემობრუნების წერტილი გახდა. პარტიის ლიდერებიდან jelal baiari პრეზიდენტი, ხოლო 
adnan menderesi პრემიერ-მინისტრი გახდა. ამ პერიოდში თურქეთის საგარეო პოლიტიკაში, 
აშშ-საკენ მიდრეკილება გაძლიერდა. თურქეთმა ნატოში შესვლის მიზნით, კორეის ომში აშშ-სა 
და სამხრეთ კორეის მოკავშირის სახით აქტიური მონაწილეობა მიიღო. ამის შედეგად, 1952 წელს 
ნატოში შევიდა. მის ტერიტორიაზე აშშ-ს სამხედრო ბაზის ჩამოყალიბება დაშვებული იქნა. 1950-
იანი წლების შუა პერიოდიდან დაწყებული ეკონომიკური დასუსტებისა და კრიზისის ფაქტორ-
ებმა საშინაო მდგომარეობა გაამწვავა. სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, რომელიც თურქე- 
თის ეკონომიკის საფუძველს წარმოადგენდა, უცხოური მოთხოვნის შესუსტებამ ქვეყნის შემოსავ- 
ლები შეამცირა. ინფლაცია სტაბილური შემოსავლის მქონე მოსახლეობის - მოხელეების, მას-
წავლებლების, მუშებისა და სამხედროების მდგომარეობაზე უარყოფით გავლენას ახდენდა. 
მალე ეკონომიკური და პოლიტიკური მიზეზების გამო, დემოკრატიული პარტიის წინააღმდეგ 
უკმაყოფილება გაიზარდა. ამ მიზეზთაგან ერთ-ერთი პრესაზე, სასამართლოსა და უმაღლეს სას-
წავლებლებზე ზემოქმედების გაზრდა იყო. ქვეყანაში პოლიტიური პოლარიზაცია და დაძაბუ- 
ლობა თანდათანობით მატულობდა. პრემიერ-მინისტრი მენდერესი პრესაში და თავის გამოს- 
ვლებში ეკონომიკური კეთილდღეობის არსებობას აღნიშნავდა, სინამდვილეში კი, ეკონომიკა 
დაშლილი, ხოლო სიღარიბე მომატებული იყო. ამის შედეგად სტუდენტურ დემონსტრაციამ  
თავი იჩინა. 1960 წელს სამხედრო გადატრიალება მოხდა და არმიამ ხელისუფლება ხელში ჩა- 
იგდო.  ამგვარად,  თურქეთის  ისტორიაში  სამხედრო  გადატრიალებების  პერიოდს  სათავე  დაედო.

TurqeTi 1960–1980 wlebSi. 1961 წელს ახალი კონსტიტუცია იქნა მიღებული. მისი 
მნიშვნელოვანი მხარე ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის გაძლიერება და აღმასრულე- 
ბელი ხელისუფლების უფლებამოსილებების შეზღუდვა იყო. მთავრობაზე კონტროლის გაძლი-
ერების მიზნით, საკონსტიტუციო სასამართლო ჩამოყალიბდა. სასამართლო დამოუკიდებლობა 
ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების გარანტად ითვლებოდა. სასამართლო, პირველად  
იყო, რომ ხელისუფლების საკანონმდებლო და აღმასრულებელი შტოების თანასწორ, „ხელისუფ-
ლების მესამე“ შტოდ იქნა აღიარებული. აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილებები 
შეიზღუდა და მასზე კონტროლი გაძლიერდა. პრესის თავისუფლება გაფართოვდა. 1961 წლის 
კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი პოლიტიკური თავისუფლებები, პროფკავშირებისა და მე-
მარცხენე ორგანიზაციების (კომუნისტური და სხვ.) ჩამოყალიბების მიზეზი გახდა. მაგრამ 1969 
წლიდან გავრცელებულ პოლიტიკურ არასტაბილურობასა და პოლარიზაციას არმიის ხელახ- 
ლად პოლიტიკაში ჩარევა მოჰყვა. 1971 წელს ჩამოყალიბებულ ნახევრად სამხედრო რეჟიმის 
პერიოდში, კონსტიტუციური ცვლილებები მოხდა, რომლის შედეგად ძირითადი უფლებები და 
თავისუფლებები შეზღუდული იქნა. აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილებები 
გაძლიერებული, ხოლო მასზე სასამართლო კონტროლი შესუსტებული იქნა. ტრტ (სახელმწიფო 
ტელევიზია)-სა და უნივერსიტეტების ავტონომია შეიზღუდა. აღმასრულებელი ხელისუფლე- 
ბის  უფლებები  გაძლიერდა  და  მის  მიმართ  სასამართლო  კონტროლი  შესუსტდა. 

1950 წლიდან დაწყებული, kviprosis sakiTxi თურქეთის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ 
ძირითად პრობლემად იყო გადაქცეული. კუნძულის ბერძნულ და თურქულ საზოგადოებას შო- 
რის აზრთა სხვადასხვაობა არსებობდა. ბერძნები კვიპროსის საბერძნეთთან შეერთებას (enosis),  
ხოლო  თურქები  მის  ორ  მხარეს  შორის  გაყოფას  მოითხოვდნენ. 

1960 წელს კვიპროსში (კიბრისი) ვითარება დაიძაბა. ბერძენ ნაცინალისტებმა კვიპროსის  
თურქი მოსახლეობის მიმართ გენოციდისა და ტერორის პოლიტიკა განახორციელეს. 1974 წელს, 
სა-ბერძნეთის მიერ კვიპროსის შეერთების (enosis) ცდის საპასუხოდ, თურქეთმა „კიბრისის (კვიპ- 
როსის) სამშვიდობო ოპერაციის“ სახელწოდების ქვეშ, კუნძულზე ჯარი შეიყვანა აშშ-მა, ინგლისმა 

rogor afasebT 1971 wlis konstituciur cvlilebebs??
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და სსრკ-მა, რომლებიც თურქი მოსახლეობის გენოციდზე თვალს ხუჭავდნენ, მოვლენა ოკუპაცი- 
ად შეაფასეს. თურქეთის წინააღმდეგ პოლიტიკური ზეწოლა და ეკონომიკური ემბარგო იქნა 
გამოყენებული. მაგრამ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა, biulenT ejeviTma სიმტკიცე გამოიჩი- 
ნა და უკან არც ერთი ნაბიჯი არ გადაგა. კვიპროსის ჩრდილოეთში თურქული სახელმწიფოს 
ჩამოყალიბებით,  კუნძული  ორ  ნაწილად  გაიყო.

1970-იანი წლები, თურქეთში არსებული პოლიტიკური არასტაბილურობითა და მთავრობის  
ხშირი შეცვლით გამოირჩევა. მემარჯვენე (კონსერვატორი და ნაციონალი) და მემარცხენე (სოცი-
ალისტი და კომუნისტი) ორგანიზაციებს შორის არსებული პოლიტიკური ბრძოლა, უკვე შეიარ- 
აღებულ ბრძოლად გადაიქცა. ტერორისტულ და სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის შე-
იარაღებული დაპირისპირებები დაძაბული იყო. ეს კი, საზოგადოებაში ქაოსს იწვევდა. პროფესი-

ული კავშირების მიერ ორგანიზებული გაფი- 
ცვითი მოძრაობა ფართოვდებოდა. ასეთ პო- 
ლიტიკურ პირობებში 1980 წელს, ახალი სამ-
ხედრო გადატრიალება მოხდა. qenan evrenis 
მეთაურობით სამხედრო რეჟიმი ჩამოყალიბდა. 
პოლიტიკური წინააღმდეგობების აღმოფხვრის 
მიზნით, უამრავ პოლიტიკურ ლიდერს პოლი-
ტიკური მოღვაწეობა აეკრძალათ. 1983 წელს, სა-
განგებო მდგომარეობა გაუქმდა და არჩევნების 
შედეგად ხელისუფლებაში TurguT ozali 
მოვიდა. 

TurguT ozalis gegma ganviTarebis Sesaxeb
ganviTarebisaTvis aucilebeli elementebis sa-
TaveSi eqsporti da uxilavi Semosavlebi (tu-
rizmi, momsaxureba da sxv.) dgas. ... stabiluri 
ganviTarebis yvelaze mniSvnelovani piroba es 
aris. wyaroTagan yvelaze mniSvnelovani moqa-
laqeTa ekonomikaa. ... Tuki sagareo davalianeba 
Wkvianurad moxdeba, maSin TurqeTi gasaWirSi 
mouxvedrelad, kvlav SeZlebs am wyaroebis 
gamoyenebas. magaliTad, Tu 1 miliardi dolaris 
odenobis valiT Cvens mier gakeTebuli daban-
deba, ramdenime wlis ganmavlobaSi 1 miliardis 
odenobis eqsports ganaxorcielebs, es Wkvianu-
ri davalianebaa. amgvarad, Tan valebi advilad 
iqneba gadaxdili, Tan sxvisi fulis gamoyenebiT 
ufro swrafi ganviTareba moxdeba. warsulSi 
davalianebis sferoSi Cadenili Secdoma, aRe-
buli valebis valutis aramomgebian dabande-
bebSi gamoyeneba iyo. ... amasobaSi, Tu ucxouri 
kapitali Wkvianuri politikiT TurqeTSi iqneba 
Semotanili, Tan teqnologiuri ganviTarebis 
siswrafe moimatebs, Tan umuSevrobas mokle 
droSi aRmovfxvriT. 

“TurguT ozalis Sexvedrebi” 
istoria. stamboli, 2002, gv. 355

romeli faqtorebi iTvleba aucileb-
lobad ekonomikuri ganviTarebisaTvis? 
SeafaseT cneba „Wkvianuri davalianeba“

?

Turquli gadamrCeni armia kviprosSi

TurguT ozali

biulenT ejeviTi
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თურგუთ ოზალმა ეკონომიკაში ლიბერალური 
რეფორმები გაატარა. მისი ხელისუფლების წლებში 
თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა იქნა გამოყენე-
ბული. საგარეო ვაჭრობამ თავისუფალი სახე მიიღო. 
უცხოური კაპიტალი წახალისებული იქნა. წარმოებ- 
ის, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის განვითა-
რებას  გასაქანი  მიეცა. 

1989 წელს პრეზიდენტად არჩეული თ. ოზალი  
1993 წელს გარდაიცვალა. ამავე წელს, suleiman  
demireli პრეზიდენტი, ხოლო Tansu Cileri 
თურქეთის  პირველი  ქალი  პემიერ-მინისტრი  გახდა. 

1990-იან წლებში არსებულმა პოლიტიკურ არა-
სტაბილურობამ, ქვეყნის ეკონომიკურ ვითარებაზე 
უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა. მოსახლეობის 
რიცხვის მკვეთრმა გაზრდამ და მოსახლეობის სოფ- 
ლებიდან ქალაქებში გადასახლებამ, დემოგრაფიული 
წონასწორობა დაარღვია. უმუშევრობა და ინფლაცია 
სწრაფად იზრდებოდა. შემოსავლების განაწილებაში 
არსებული უსამართლობა და კორუფცია, ამ პერი- 
ოდში ქვეყნის ძირითად პრობლემათაგან ერთ-ერ- 
თი იყო. უცხო სახელმწიფოების თურქეთზე ზეგავ-
ლენის საშუალებად გადაქცეულ პკკ-ს ტერორის-
ტულმა ორგანიზაციამ ტერორისტული მოქმედებები 
გააფართოვა. 2002 წლის არჩევნებში გამარჯვებული 
სამართლიანობისა და განვითარების პარტია, ახლაც 
ხელი-სუფლებაშია. ამ პარტიის ლიდერი rejeb  
taib erdoRani ჯერ პრემიერ-მინისტრი გახდა, 
ხოლო  შემდეგ  პრეზიდენტად  იქნა  არჩეული.

irani. მეორე მსოფლიო ომის დროს ირანმა 
თავი ნეიტრალურად გამოაცხადა, მაგრამ მიუ-
ხედავად ამისა, შაჰის მთავრობის გერმანისათან 
დაახლოება, მისი ტერიტორიის 1941 წელს სსრკ- 
ისა და ინგლისის ჯარების მიერ ოკუპაციის მი- 

ზეზი გახდა. რზა შაჰი ჩამოაგდეს და მისი შვილი  
mohamed reza (1941-1979) Sahad იქნა გამოცხადებული. 
შეთანხმების მიხედვით, ამ სახელმწიფოებს, ომის დამ-
თავრების შემდეგ, ჯარები უკან უნდა გაეყვანათ. ამიტომაც, 
აშშ-სა და ინგლისის ჯარებმა 1945 წელს ირანი დატოვეს. 
მაგრამ საბჭოთა ჯარები დაპყრობილ მხარეში, სამხრეთ 
აზერბაიჯანში რჩებოდა. სამხრეთ აზერბაიჯანის საკითხი, 
ცივი ომის დაწყებაზე გავლენის მომხდენი ერთ-ერთი 
ფაქტორი გახდა. ეს საკითხი 1945 წელს შექმნილ გაეროს 
უშიშროების  საბჭოში  განხილული  პირველი  მოვლენა  იყო. 

შაჰის მთავრობამ სსრკ-თვის შეღავათიანი სანავთობო 
ხელშეკრულების შეპირებით, 1946 wels საბჭოთა ჯარების 
ირანიდან გაყვანას მიაღწია. ამის შემდეგ, ირანის არმიამ 
სამხრეთ აზერბაიჯანის ავტონომიური მთავრობა დაიპყრო  
და გაუქმა იგი. ამასობაში ინტელიგენციისა და დემოკრა-
ტიული ძალების წინააღმდეგ რეპრესიული პოლიტიკა იქნა 
განხორციელებული. ისინი დაპატიმრებულნი და სამხრე- 
თით გადასახლებულნი იქნენ. პრესაზე ცენზურა დაიდო. 
ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისი ძლიერდებოდა და უმ-

უშევრობა იზრდებოდა. მასობრივი დემონსტრაციები და მუშათა  გაფიცვები  ხდებოდა.

mohamed reza Sahi fehlevi

suleiman demireli

rejeb taib erdoRani
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1940-იანი წლების ბოლოს, ინგლისელების მონოპოლი-
აში მყოფი ნავთობმრეწველობის ნაციონალიზაციისათვის 
ბრძოლა დაიწყო. ამ მოძრაობის სათავეში ეროვნული ფრონ-
ტის ლიდერი muhamed mosadiki იდგა. 1949-1953 წლების 
მომცველი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობის ძი-
რითადი მოთხოვნები, ირანის პოლიტიკური ცხოვრების 
დემოკრატიზაცია, ნავთობმრეწველობაზე ინგლისის მონო- 
პოლიის შეწყვეტა და ამ სფეროს ნაციონალიზაცია იყო. 
1951 წელს, მოსადიკის წინადადებით, მეჯლისმა მიიღო 
კანონი ნავთობმრეწველობის ნაციონალიზაციის შესახებ. 
ხალხთა შორის დიდი ავტორიტეტის მქონე მოსადიკი 
პრემიერ-მინისტრად იქნა დანიშნული. ეს, აშშ-სა და ინ- 
გლისის უთანხმოების მიზეზი გახდა. მოსადიკმა ეკო- 
ნომიკური პრობლემების მოგვარების მიზნით, განსაზღ-
ვრული ღონისძიებები გაატარა. ამ მიზნით, მსხვილ მი-
წათმფლობელების კუთვნილი მიწების ერთი ნაწილის, უმი- 
წო გლეხებისათვის დარიგების შესახებ ბრძანება გასცა. მაგ- 
რამ მოსადიკის ეს მცდელობები მსხვილი მიწათმფლობე-
ლების მის წინააღმდეგ გამოსვლის მიზეზი გახდა. 1953  
წლის აგვისტოში, აშშ-სა და ინგლისის დახმარებით სახელ-
მწიფო  გადატრიალება  მოხდა. მოსადიკის  მთავრობა  დაეცა.

“TeTri revolucia” iranSi. 1960-იანი წლების დასაწყისში, ეკონომიკური კრიზისის 
გაღრმავებამ ირანში პოლიტიკური ვითარება დაძაბა და სოციალური დაპირისპირებები გააძლი- 
ერა. შაჰის მთავრობა უკვე ხვდებოდა, რომ პრობლემას ძალის გამოყენებით ვერ მოაგვარებდა.  
ამიტომ მთავრობა იძულებული გახდა რეფორმები გაეტარებინა. ამ რეფორმებს, იმის გამო, რომ  
იგი ძალის გამოყენების გარეშე განხორციელდა, "TeTri revolucia" ეწოდა. რეფორმები 
სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროებს მოიცავდა. ძირითადად აგრარულ სფეროში 
გატარებული, ამ რეფორმების განხორციელება პირველად 1962 წელს, სამხრეთ აზერბაიჯანში და-
იწყო. იმიტომ რომ, აქ სოციალური დაპირისპირებები უფრო გაღრმავებული, ხოლო უკმაყოფი- 
ლება უფრო გაზრდილი იყო. ამ რეფორმების შედეგად, სახელმწიფოსა და მსხვილი მიწათ-
მფლობელების მხრიდან გლეხებისათვის მიწის ნაკვეთების შესყიდვაში დახმარება უნდა აღ-
მოჩენილიყო. აგრარული რეფორმების შედეგად სოფლებში ნახევარფეოდალურ მიწის საკუთრე- 
ბას ბოლო მოეღო. გლეხთა დიდი ნაწილი მიწის მეპატრონედ გადაიქცა. მაგრამ აგრარული რე-
ფორმების ნახევრად გატარებისა 
და სახელმწიფოს მხრიდან გლე-
ხებისათვის ფინანსური დახმა-
რების აღმოუჩენლობის გამო, ამ 
სფეროში არსებული პრობლემები 
მთლიანად არ იქნა მოგვარებული. 
აგრარული რეფორმები მსხვილი 
მიწათმფლობელი სასულიერო პი- 
რების უკმაყოფილების მიზეზი 
გახდა. სასამართლო რეფორმის 
შედეგად, ამ სფეროზეც კონტ-
როლის დაკარგვამ, მათი შაჰის 
მთავრობის მიმართ სიძულვილი, 
კიდევ უფრო გაზარდა. გარდა 
ამისა, საერო, საშუალო და უმ-
აღლესი სკოლების გახსნამაც სა-
სულიერო პირთა ავტორიტეტი 
შეარყია. 1960-1970 წლებში გან-
ხორციელებულ რეფორმებში ქვეყ- 
ნის ინდუსტრიალიზაციას განსა-
კუთრებული მნიშვნელობა ენი-
ჭებოდა. 

a) “iranSi socialuri usamarTlobis, borotebis, agreTve 
eqspluataciis gamomvleni faqtorebisa da ganviTarebis wi-
naRobis formiT sazogadoebis damwyeb safexurze SenarCunebis 
mosurne reaqciis aRmofxvriT safuZvliani wyobis saWiroeba 
arsebobs. Zvelis sanacvlod axali wyobis Semotanisas ... ira-
neli xalxis Taviseburebis, qveynis teritoriis, istoriisa da 
geografiis Sesabamisi gza unda iqnas SerCeuli. ori principi 
CvenTvis wmindad unda yofiliyo ricxuli. pirveli, Cveni 
moraluri principi da religiuri rwmena, xolo meore piradi 
da sazogadoebrivi Tavisuflebis SenarCuneba”.

mohamed reza Sahi fehlevi

b) "Cemo xalxo, Sahis nu gjeraT. is Tqveni marCenali 
ar aris. fiqrobs mxolod sakuTar Tavze da imaTze, vinc mas 
ubrZaneben. Cvens qveyanas yidis da is yvelas gatyuebT. Sahi 
unda wavides!” 

m. xomeini
iranis islamuri respublikis politika revoluciis Semdeg.

konia, 2016, gv. 57, gv. 61

SeadareT erTmaneTs wyaroebi. Seesabameboda Tu ara 
Sahis moxseneba mis moRvaweobas? Tqveni azriT, prob-
lemebis mosagvareblad romelia ufro xelsayreli, 
reforma Tu revolucia?

?

muhamed mosadiki
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islamuri revolucia. აშშ-ს დახმარე-
ბით შაჰი ქვეყანაში დასავლურობის შემოტანის 
პოლიტიკას ატარებდა. მოსახლეობის დიდი  
ნაწილი სიღარიბესა და სიღატაკეში ცხოვრობ-
და. მცირე ჯგუფი კი, სახელმწიფოს მთლიან 
შემოსავლებს ითვისებდა. საშუალო ფენის არ  
არსებობა ამ ორ ჯგუფს შორის წონასწორობას 
არღვევდა. რეფორმების გატარების პარალელუ-
რად, შაჰის მთავრობა დემოკრატიული ძალების, 
ინტელიგენციისა და პროგრესული სასულიერო 
პირების მიმართ დევნის პოლიტიკას განაგრ-
ძობდა. მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური ვი- 
თარება უფრო და უფრო უარესდებოდა. საზო- 

გადოებაში რეფორმებისა და დასავ-
ლურობის შემოტანის ღონისძიებებ-
ის მიმართ სიძულვილი იზრდებო- 
და. ეს კი, თავის მხვრივ, რელიგი- 
ური ოპოზიციის გაძლიერების მი-
ზეზი გახდა. 1970-იანი წლების მე- 
ორე ნახევრიდან მოყოლებული, ირ- 
ანის სხვადასხვა ადგილებზე მომხ- 
დარი მოვლენები, ქვეყანაში სოცი-
ალური უკმაყოფილების გაზრდაზე 
მეტყველებდა.

შაჰის რეჟიმის ეროვნული და 
სოციალური ჩაგვრის ქვეშ, ყველაზე 
მეტად სამხრეთ აზერბაიჯანი მოჰყვა, 
სადაც ძლიერ უკმაყოფილებას ჰქონ- 

და ადგილი. 1978 წლის იანვარში, ქალაქ კუმში, რომელიც ქვეყნის ყველაზე დიდ რელიგიურ  
ცენტრთაგან ერთ-ერთს წარმოადგენს, დემონსტრანტების მიმართ იარაღის გამოყენებამ, სამხრეთ 
აზერბაიჯანში წინააღმდეგობა გამოიწვია. 1978 წლის 18 თებერვალს, თებრიზში რელიგიური 
ბელადის, SariaTmadaris მოწოდებით მოსახლეობა დემონსტრაციაზე გამოვიდა. დემონსტრა- 
ციაში საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენელი ადამიანები მონაწილეობდნენ. მშვი-
დობიანი პროტესტული აქცია არსებული წყობის წინააღმდეგ აჯანყებად გადაიქცა. შაჰის ჩამოგ-
დების მოთხოვნას პირველად თებრიზის აჯანყებაში ჰქონდა ადგილი. შაჰმა ირანის სხვა ქალაქე-
ბიდან ჩამოყვანილი სამხედრო ნაწილების დახმარებით თებრიზის აჯანყება უმოწყალოდ ჩაახშო. 
თებრიზის აჯანყებამ ირანის პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებაზე დიდი ზეგავლენა მოახ-
დინა. აჯანყებებმა მთლიანი ქვეყანა მოიცვა. მოსახლეობის ყველა სოციალური ფენების მოძრა-

ობაში ჩართვის მიზეზი გახდა. რევოლუციის 
ძირითად თავისებურებათაგან ერთ-ერთი, შაჰის 
ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში ყველა 
სოციალური ფენების გაერთიანება იყო. ამიტო-
მაც, ირანის ისლამური რევოლუცია ისტორიაში 
ყველაზე მასობრივ მოძრაობათაგან ერთ-ერ-
თი გახდა, რომელმაც შაჰის ხელისუფლების 
საფუძვლები შეარყია. ამ დროს საზღვარგარეთ 
მყოფი და შემდგომში თავისუფლების მოძ-
რაობის ხელმძღვანელმა, aiaTullah musa-
vi xomeinim თებრიზის მოსახლეობას წერი- 
ლი მისწერა და მათ გმირობას მიესალმა. 

თებრიზის აჯანყებაზე რეაქცია ევროპასა და ამერიკაშიც ძლიერი იყო. ამბავის „ვაშინგტონ  
პოსტ“ და „ნიუ-იორკ ტაიმს“ გაზეთების საშუალებით გავრცელების შედეგად, თებრიზი თა-
ვისუფლების  ცენტრის  სახით  პოპულარული  გახდა. 

1978 წლის სექტემბერში რევოლუციის მეორე ეტაპი დაიწყო. ამ დროს რევოლუციაში სასული- 
ერო  პირთა  როლი  გაიზარდა.  გადასახლებაში  მყოფი  მ. ხომეინი  მოძრაობას  ხელმძღვანელობდა.

iranis islamuri revolucia

“arc aRmosavleTi, arc dasavleTi” – umwe-
obaSi myofTa da zewolis qveS mcxovrebTa 
samyaroSi islamuri revoluciis lozungia. es 
allaahis nebiT muslimanuri qveynebis mier 
erTaderTi marCenali gzis saxiT islamis arCe-
viT, qveynebis namdvil blokebSi CaurTvelobis 
politikas ganmartavs. muslimanuri qveynebi da 
xalxebi arc dasavleTze (aSS-sa da dasavleT 
evropaze), arc aRmosavleTze (ssrk-ze) damoki-
debuli ar unda iyos”. 

aiaTola xomeini
istoria. stamboli, 2002, gv. 247

aSS-s prezidentma j. karterma 1978 wels 

iranSi oficialuri vizitisas Tqva:“msoflios 
yvelaze problemur mxareSi, Sahis didi lide-
robis qveS irani stabilurobis erTi kunZuls 

warmoadgens”.
iranis islamuri respublikis 

politika revoluciis Semdeg.
konia, 2016, gv. 62

Tqveni azriT, warmoadgenda Tu ara 
sinamdviles aSS-s prezidentis es Se- 
xeduleba?

?
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ქვეყანაში განუწყვეტელი გაფიცვებისა და დემონ-
სტრაციების მოძრაობის ხელმძღვანელთა „შაჰი უნდა 
წავიდეს“ სახით კატეგორიული მოთხოვნის, ასევე მი-
ლიონობითი რევოლუციონერის ზეწოლის შედეგად, 
შაჰმა 1979 წლის იანვარში ირანი დატოვა. თებერ- 
ვალში აიათულლააჰ ხომეინი პარიზიდან თეირანში 
დაბრუნდა. რევოლუციამ გაიმარჯვა. საერთო სახალ- 
ხო აზრთა გამოკითხვით 1979 წლის 1 აპრილს irani  
islamur respublikad გამოცხადდა. ამითაც, რე-
ვოლუციის ეროვნულ-დემოკრატიული მიმართულე-
ბით  განვითარება  აღიკვეთა.

ისლამური რევოლუციის შემდეგ, შაჰის ხელი-
სუფლების დაცვის გამო, აშშ-სთან ურთიერთობები 
გაუარესდა. სტუდენტთა ერთმა ჯგუფმა თეირანში 
მყოფი აშშ-ს საელჩო ხელში ჩაიგდო და თანამშრომ-
ლები მძევლად აიყვანა. აშშ-ს დაზვერვის ორგანო-
ების მიერ ჩატარებული მძევლების გათავისუფლების 
ოპერაცია წარუმატებლად დამთავრდა. მხოლოდ აშშ-ს 
მხრიდან ირანის ზოგიერთი მოთხოვნების შესრულე- 
ბის შემდეგ, მძევლები განთავისუფლებულნი იქნენ. 
ირანის ისლამურმა რევოლუციამ საერთაშორისო შე-
დეგიც გამოიღო. აშშ-ის პრეზიდენტი ჯ. კარტერი  
მორიგ  არჩევნებში  დამარცხდა. 

ამის შემდეგ აშშ-მა ირანის წინააღმდეგ ბრძოლის 
ტაქტიკა შეცვალა. მან, ირანთან სასაზღვრო გაურკ-
ვევლობაში მყოფი ერაყი 1980 wels, მის წინააღმდეგ 
ომისაკენ წააქეზა. სსრკ და არაბული ქვეყნებიც, რომ-
ლებიც ისლამური რევოლუციის ტერიტორიაზე მყოფ 
მუსლიმანურ ხალხებზე ზემოქმედებას ერიდებოდნენ, 
ერაყს ეხმარებოდნენ. ომი, რომელიც 1988 wlamde 
გრძელდებოდა, გაეროს შუამავლობით დამთავრდა.  
ამ ომში, რომელსაც გამარჯვებული არ ჰყავდა, მილი-
ონზე  მეტი  ადამიანი  დაიღუპა. 

თანამედროვე პერიოდში ირანის ეკონომიკის 
ნავთობის ფაქტორზე დამოკიდებულებამ, არანავთობ 
პროდუქტების წარმოებისა და ექსპორტის გაზრდის 
პოლიტიკა ქვეყნის ხელმძღვანელობის ძირითად 
მიზნად გადააქცია. აშშ-სა და დასავლეთ ევროპის 
ზოგიერთი სახელმწიფოების მხრიდან ირანის მი-
მართ გამოყენებული ეკონომიკური ემბარგო, ქვეყ- 
ნის ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ დამაბრ-
კოლებელ ფაქტორს წარმოადგენდა. ამიტომაც ბო-
ლო პერიოდებში, ირანის პოლიტიკური წრეების 
გეგმებში დასავლეთის მიმართ შერბილების, ხოლო 
ბირთვულ პროგრამაში შეღავათებისა და რეფორმე-
ბის ინიციატივები პირველ რიგს იკავებს. ეროვნუ-
ლი გარჩევის პოლიტიკის განგრძობა ქვეყნის საში- 
ნაო მდგომარეობაში სხვადასხვა დროს დაძაბულო-
ბის მიზეზი ხდებოდა. მსოფლიოს ყველაზე დიდ 
გულშემატკივართა მასებიდან ერთ-ერთის მფლობე-
ლი, თებრიზის „ტრაქტორსაზის“ ფეხბურთის გუნდის 
თამაშების დროს ლოზუნგების მოწოდებით ეროვ-
ნული გარჩევის პოლიტიკის წინააღმდეგ მშვიდო- 
ბიანი  საპროტესტო  ფორმის  მნიშვნელობას  ატარებდა. 

afiSa iranis islamuri 
revoluciis Sesaxeb

hesen ismailzade, 1979. Cikagos uni-
versitetis bibleoTeka

m. xomeinis dabruneba 
gadasaxlebidanLAY
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1. İrogori zegavlena moaxdina TurqeTis saSinao politikur mdgomareobaze, meore 
msoflio omis Semdeg Camoyalibebulma saerTaSoriso mdgomareobam? 

2. ra mniSvnelovani Tavisebureba gaaCnda 1961 wels TurqeTSi miRebul axal konsti-
tucias?

3. raSi mdgomareobda 1940-iani wlebis bolos Sahis mTavrobis mier gatarebuli po-
litikis arsi?

4. CamoTvaleT 1949–1953-iani wlebis moZraobis moTxovnebi.
5. ratom iyo, rom 1960-iani wlebis dasawyisSi Sahis mTavroba iZulebuli gaxda re-

formebi gaetarebina?
6. ra Sedegebi gamoiwvia 1962 wels gatarebulma reformebma?
7. SeadareT erTmaneTs, berZeni nacionalistebis mier kviprosis Turquli mosaxleobis 

mimarT da okupanti somxeTis mier yarabaRSi azerbaijanelebis winaaRmdeg Cadenil 
genocidebi da teroristuli politika. 

8. CawereT cxrilSi islamuri revoluciis mizezebi.

politikuri ekonomikuri socialuri

 

kiTxvebi da davalebebi

2006 wels ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის 
გამოცხადება, აშშ-ს ინიციატივით გაეროს მხრიდან 

მის მიმართ ეკონომიკური სანქციის გამოყენების მიზეზი გახდა. ამის შედეგად წარმოშობილმა 
ეკონომიკურმა პრობლემებმა, სოციალური დაძაბულობა კიდევ უფრო გაამწვავა. ირანის სა-
ზოგადოებაში  სარეფორმო  ღონისძიებების  გაფართოება  დაიწყო. 

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რეფორმისა და დიალოგის მომხრე hasan ru-
hanim გაიმარჯვა. ჰასან რუჰანის ძირითადი საგარეო პოლიტიკა დასავლეთის მიერ ირანის 
მიმართ გამოყენებული ემბარგოს მოხსნას, ხოლო დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებთან დაწყებული 
მრავალმხვრივი მოლაპარაკებები ირანის იზოლაციის თავიდან აცილებას ითვალისწინებდა. ამ 
პოლიტიკის მიზანი, ემბარგოს შედეგად ქვეყნის ეკონომიკაში გამოვლენილი კრიზისის აღმოფ- 
ხვრა იყო. 2015 წელს მიღწეული შეთანხმებების შედეგად, ეკონომიკურმა ემბარგომ ლმობიერი 
ხასიათი  მიიღო.  

hasan ruhani

iranis sagareo politika yovelgvari sagareo 
xelisuflebis uaryofis, sruli damoukideblo-
bis SenarCunebis, mTliani muslimanebis uflebebis 
dacvisa da didi hegemoniuri Zalebisagan damouki-
deblad yofnis principebzea dafuZnebuli. 

iranis konstituciis 156-e muxli.
iranis islamuri respublikis politika 

revoluciis Semdeg.
konia, 2016, gv. 153

ra winaaRmdegobrivobas moicavs kon- 
stituciis es muxli da iranis axlo 
TanamSromloba somxeTTan?

?
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koloniidan Tavisuflebisaken. მეორე მსოფლიო ომში ინგლისის მთავრობის მიერ 
ინდოეთის არჩეულ წარმომადგენლებთან მოუთათბირებლად, ინდოელი მებრძოლების ფრონ-
ტზე გაგზავნამ ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა გააძლიერა. ინდურ ეროვნული 
განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერმა, მოჰანდას განდიმ კოლონიზატორების წინააღ- 
მდეგ მშვიდობიანი ბრძოლის კამპანია გამოაცხადა. ინგლისის მთავრობა პირობას დებდა, რომ 
ომის შემდეგ რეფორმებს გაატარებდა, ამით კი ამ ბრძოლის შეწყვეტა სურდა. მაგრამ რეფორ- 
მებში ინდოეთისათვის დამოუკიდებლობის მინიჭება არ იყო გათვალისწინებული. ინგლისის  
მთავრობა ამავდროულად ჩვეულ პოლიტიკას იყენებდა, რომლითაც ეროვნული განმათავისუფ-
ლებელი მოძრაობის შესუსტების მიზნით, ინდოეთის ორ დიდ საზოგადოებას - ინდოელებსა  
და  მუსლიმანებს  შორის  შუღლს  აგდებდა. 

მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ, ინგლისის ეკონომიკური მდგომარეობა გა-
უარესებული იყო. ომს დიდი ფინანსური დავალიანება ჰქონდა გამოწვეული. კოლონიების მარ-
თვა დიდ ხარჯებს მოითხოვდა. ამიტომაც ინგლისის მმართველი წრეები იძულებულნი გახდნენ  

meore msoflio omma msoflios Semdgom politikur md-
gomareobaze didi zegavlena moaxdina. es gansakuTrebiT ko-
lonializmis sferoSi gamoixata. koloniuri xalxebis Ta-
visuflebisaTvis brZola gaZlierda. koloniuri imperiebi 
daiSala da msoflios sxvadasxva mxareebSi damoukidebeli 
saxelmwifoebi Camoyalibda. magram am xalxebma mSvidobis, 
stabilurobisa da ekonomikis TvalsazrisiT srul ganvi-
Tarebas ver miaRwies. koloniis periodidan SemorCenili 
problemebi axali religiuri, eTnikuri da politikuri da-
pirispirebebis mizezi gaxda.

indoeTi, pakistani da arabuli qveynebi

▪ qaSmiris omi
▪ arabeT-israelis omi 
▪ eqvsdRiani omi
▪ pirveli navTobis Soki

▪ kemp-devidis SeTanxmeba
▪ oslos SeTanxmeba

sakvanZo sityvebi

22

samxreTi da centraluri azia
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დათმობებზე წასულიყვნენ. 1947 wels ინგლისის პარლამენტმა ინდოეთი ორ ნაწილად - ინ-
დოეთად და პაკისტანად დაყო და მათ დამოუკიდებლობა მიანიჭა. დამოუკიდებლობის მოპო- 
ვების მიუხედავად, სხვადასხვა რელიგიურ და ეთნიკურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირებები  
მოხდა. მ. განდი მუსლიმანი დევნილებისადმი სამართლიანი მოპყრობისაკენ მოუწოდებდა. მისი  
ეს  პოზიცია,  1948  წელს  ერთი  ინდოელი  ნაციონალისტის  მიერ  მისი  მკვლელობის  მიზეზი  გახდა.

qaSmiris konfliqti. მხარეებს შორის ქაშმირის საკითხზე არსებული დაპირისპირება კიდევ 
უფრო გამწვავდა. ქაშმირი ინდოეთის ჩრდილოეთით მდებარე და ძირითადად მუსლიმანებისაგან 
შემდგარი მოსახლეობის მქონე მხარე იყო. დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანვე ინდოეთმა და 
პაკისტანმა ქაშმირისათვის ბრძოლა დაიწყეს. ომი, 1949 წელს გაეროს შუამავლობის შედეგად 
ცეცხლის შეწყვეტით დამთავრდა. ქაშმირის მესამედი ნაწილი პაკისტანის, ხოლო დანარჩენი ნა- 
წილი ინდოეთის კონტროლის ქვეშ მოექცა. მაგრამ ამან პრობლემები სრულიად ვერ მოაგვარა  
და  მხარეებს  შორის  დაპირიპირებები  ისევ  გაგრძელდა.  

damoukidebeli indoeTi. მ. განდის პოლიტიკური მემკვიდრე javaharlal neru ინ-
დოეთის პირველი პრემიერ-მინისტრი გახდა. მის საშინაო პოლიტიკას დემოკრატიზაცია, აგრეთვე 
ერთობა და ეკონომიკური მოდერნიზაცია წარმოადგენდა. ის საგარეო პოლიტიკაში იმ ლიდერ- 

თაგანი იყო, რომლებიც ბლოკებთან შეერთების წინააღ-
მდეგ მოძრაობას ხელმძღვანელობდნენ. 1966 წელს  
indira gandi პრემიერ მინისტრი გახდა. დიდი სამ-
რეწველო სფეროებისა და ბანკების ნაციონალიზაცია  
მოხდა. 1970 წელს ინდოეთის ეკონომიკური და პო-
ლიტიკური მდგომარეობა გაუარესდა. მისი ხელისუფ-
ლების პერიოდი ეთნიკურ-რელიგიური მტრობითა და 
ადგილობივი თვითმმართველობის სფეროში დაპირის-
პირებების გაძლიერებით გამოირჩევა. 1984 წელს ის მოკ-
ლული  იქნა.

თანამედროვე ინდოეთი თავისი ეკონომიკური გან-
ვითარების სისწრაფით გამოირჩევა, მაგრამ მისი ყველა- 
ზე დიდი პრობლემა მოსახლეობის სწრაფი ზრდაა. ამ-
ასობაში სოციალური უთანასწორობა და ეთნიკურ-რე- 
ლიგიური დაპირისპირებებიც ქვეყნის ძირითად პრობ-
ლემებად რჩება. ქაშმირის საკითხის ირგვლივ ინდოეთსა 
და პაკისტანს შორის დაძაბულობა გრძელდება. ორივე 
სახელმწიფოს მიერ ბირთვული იარაღის ფლობას, ეს  
დაპირისპირება საერთაშორისო პრობლემად აქვს გა-
დაქცეული.

pakistani. პაკისტანის დამოუკიდებელ სახემწიფოდ 
ჩამოყალიბებისას, მისი ტერიტორია ორ ნაწილად იყო გაყოფილი. აღმოსავლეთ პაკისტანი 
ინდოეთის აღმოსავლეთით, ხოლო დასავლეთ პაკისტანი ჩრდილოეთ-დასავლეთით მდებარე- 

ობდა. კულტურული, რელიგიური, ტერიტორიული, ეკონო- 
მიკური და ეთნიკური თვალსაზრისით ეს მხარეები ერთმა-
ნეთისაგან განსხვავდებოდა. მათ მხოლოდ ისლამური რელი-
გია აერთიანებდა. 1971 წელს აღმოსავლეთ პაკისტანმა თავი 
ბანგლადეშის  დამოუკიდებელ  სახელმწიფოდ  გამოაცხადა. 

ცივი ომის დროს პაკისტანი აშშ-ს არა ნატოს წევრ მნიშ-
ვნელოვან მოკავშირეთაგან ერთ-ერთი იყო. სსრკ-ის (შემდგომში 
რუსეთი), აშშ-სა და ჩინეთის სახის დიდი სახელმწიფოების სამ-
ხრეთ აზიის მხარესთან დაკავშირებულმა ინტერესებმა პაკის- 
ტან-ინდოეთის ურთიერთობებზე ზეგავლენა მოახდინა. ამ  
ფაქტორმა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ მდგო-
მარეობაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა. ამიტომაც ქვეყანაში 
არმიის საშინაო პოლიტიკაში ჩართვისა და ხშირად სამხედრო 
რეჟიმების ჩამოყალიბებისათვის სათანადო პირობები იყო შექ- 
მნილი. 1950-1970-იანი წლები პაკისტანში პოლიტიკური არა-
სტაბილურობითა და სამხედრო გადატრიალებებით გამოირ-
ჩეოდა. 

1988 წელსა და 1993 წელს benazir bhuto პრემიერ-
მინისტრად იქნა არჩეული. ის, ისლამურ სამყაროში ამ თან- 

“indoeTma da pakistanma birT-
vuli iaraRis cdebi ukve Caatares. 
... varaudis simciris miuxedavad, 
vSiSobT, rom eTnikuri da religi-
uri dapirispireba birTvul omad 
gadaqcevis saxiT globalur Sedegebs 
gamoiwvevs. indoeTi da pakistani 
erTmaneTTan molaparakebebs, agreTve 
ufro sando urTierTobisaken svlas 

unda mieCvion”. 

“niu-iork taimsi”, 
28 ivnisi 1988 weli

risken iyo mimarTuli wyaroSi 
ZiriTadi yuradReba? Tqveni 
azriT, gaaCnia Tu ara am SeS-
foTebas gamamarTlebeli sa- 
fuZvlebi?

?

benazir bhutoLAY
İHƏ
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ამდებობაზე არჩეული პირველი ქალი გახდა. პაკისტანის პოლიტიკურ ისტორიაში მნიშვნე- 
ლოვანი როლის შემსრულებელ ბჰუტოს, სიცოცხლე 2007 წელს განზრახი მკვლელობის შედეგად 
დაუსრულდა.   

პაკისტანი ერთადერთი მუსლიმანური ქვეყანაა, რომელსაც ბირთვული იარაღი გააჩნია. მას 
ამავდროულად მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი არმიია ჰყავს. მსოფლიო ნავთობის სატრან- 
ზიტო გზებისა და ცენტრალური აზიის ბუნებრივი წყაროების მასზე მდებარეობა, ქვეყნის 
სტრატეგიულ  პოზიციას  ზრდის.

პაკისტანის სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პერიოდიდანვე, ისლამის რელიგია მის საშინაო  
და საგარეო პოლიტიკაში ძირითად ფაქტორს წარმოადგენდა. პალესტინის კონფლიქტის გამო 
ისრაელის არ აღიარება და უიღურ თურქების ჩინეთის რეპრესიული პოლიტიკის წინააღმდეგ  
ხშირ-ხშირად გამოსვლა, ამის შედეგს წარმოადგენს. პაკისტანი აგრეთვე აზერბაიჯანის სტრა-
ტეგიული მოკავშირეა. ორივე ქვეყანას ისტორიული, კულტურული და რელიგიური ფაქტო- 
რები აერთიანებს. პაკისტანი ხოჯალის გენოციდის მაღიარებელი პირველი და აზერბაიჯანის 
ტერიტორიების დაპყრობის გამო, სომხეთის აღიარებაზე უარის მთქმელი ერთადერთი სა- 
ხელმწიფოა. 

arabuli qveynebi. მეორე 
მსოფლიო ომის შემდეგ, ახლო აღ- 
მოსავლეთში პოლიტიკური მდგო- 
მარეობა სრულიად შეიცვალა. მხა- 
რეში არაბული ხალხების თავი- 
სუფლებისათვის ბრძოლის შედე-
გად, ერთმანეთს მოყოლებით, და- 
მოუკიდებელი სახელმწიფოები 
ჩამოყალიბდა. 1947 წელს გაეროს 
უშიშროების საბჭომ, პალესტინის 
ორ ნაწილად გაყოფისა და აქ 
პალესტინის არაბული სახელმწი-
ფოსა და ისრაელის ებრაული სა- 
ხელმწიფოს ჩამოყალიბების შესა-
ხებ გადაწყვეტილება მიიღო. ქალ-
აქ იერუსალიმი კი საერთაშორისო 
სტატუსის ქვეშ რჩებოდა. 

მაგრამ არაბული ქვეყნები ამ 
გადაწყვეტილების წინააღმდეგ გა- 
მოვიდნენ. 1948 წელს გაკეთდა 
განცხადება ისრაელის სახელმწი-
ფოს ჩამოყალიბების შესახებ. ამის 
საპასუხოდ, ექვსმა არაბულმა სა- 
ხელმწიფომ (ეგვიპტე, ერაყი, იორ-
დანია, ლიბანი, საუდის არაბეთი  
და სირია) ისრაელს ომი გამო-
უცხადა. მაგრამ ძალების შედა-
რებითი ცუდი მართვისა და ის- 
რაელისათვის იარაღთან დაკავ- 
შირებით გაწეული საგარეო დახ- 
მარების შედეგად, არაბული ძა- 
ლები დამარცხდნენ. ამგვარად, 
საფუძველი ჩაეყარა ბრძოლებს, 
რომელიც დღესაც გრძელდება 
პალესტინის ტერიტორიები, რომ- 
ელზედაც გაეროს გადაწყვეტილე- 
ბით პალესტინის სახელმწიფო უნ-
და ჩამოყალიბებულიყო, ისრაელის 
მიერ იქნა ოკუპირებული. ათასო-
ბითი პალესტინელი იძულებული 
გახდა თავისი საცხოვრებელი ად-
გილი დაეტოვებინა. ისინი გაეროს 
მიერ ორგანიზებულ ლტოლვილთა 
ბანაკებში  იქნენ  დასახლებულნი.

gaero-s palestinis ganawilebis gegma

1.gaero, wesdebaSi gaTvaliswinebuli principebis ganxorcie-
lebas, axlo aRmosavleTSi qvemoT mocemuli ori principis 
gamoyenebas ... acnobebs:

a) israelis SeiaraRebuli Zalebis, bolo omSi dapyrobili 
teritoriebidan gasvla;

b) ... mxareSi yvela saxelmwifos suverenitetis, teritoriu-
li mTlianobisa da politikuri damoukideblobis ... aRiareba.

gaeros uSiSroebis sabWos nomer 242-e  gadawyvetileba 
22 noemberi 1967 weli        

gansazRvreT mocemuli wyaros Tavisebureba da 
SeadareT misi Sinaarsi gaeros mier azerbaijanis 
teritoriebis dapyrobasTan dakavSirebiT miRebul 
gadawyvetilebebs. 

!
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1967 წელს მომხდარ eqvsdRian omSi გამარჯვებულმა ისრაელმა ახალი ტერიტორიები  
დაიპყრო.  არაბული  ქვეყნების  მარცხმა,  არაბულ  სახელმწოფოებს  შორის  ერთობა  შეასუსტა. 

1973 წელს, არაბულმა სახელმწიფოებმა დაკარგული ტერიტორიების უკან დაბრუნების მიზ- 
ნით, კვლავ ომი დაიწყეს. ამ ომმა არაბულ-ებრაულ კონფლიქტს საერთაშორისო მასშტაბის სახე  
მისცა. სსრკ არაბულ ქვეყნებს, ხოლო აშშ ისრაელს ეხმარებოდა. არაბულმა სახელმწიფოებმა, რომ-
ლებიც ნავთობის ძირითად ექსპორტიორებს წარმოადგენდნენ, ნავთობის ფასის ოთხჯერ გაზრ- 
დის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს, მსოფლიოში პირველი sanavTobo Sokis მიზეზი  
გახდა.  ნავთობი  უკვე  საერთაშორისო  ურთიერთობებში  ზემოქმედების  სახით  გამოიყენებოდა. 

1970-იანი წლების მეორე ნახევარში არსებული ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები 
ეგვიპტის ისრაელთან დაახლოვების მიზეზი გახდა. 1978 წელს kemp-devidSi (აშშ), აშშ-ს 
შუამავლობით ეგვიპტე-ისრაელის შეთანხმება დაიდო. შეთანხმების მიხედვით, ეგვიპტე ისრაელს 
დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებდა, ხოლო ისრაელი სინაის ნახევარკუნძულს ეგვიპტეს 
უბრუნებდა. მაგრამ ეს შეთანხმება არაბული სახელმწიფოების უმრავლესობის უკმაყოფილების 

მიზეზი გახდა. მათ ეგვიპტესთან პოლიტი-
კურეკონომიკური  კავშირები  შეწყვიტეს.

ცივი ომის დამთავრებამ, ახლო აღ-
მოსავლეთშიაც კონფლიქტის მშვიდობიანი 
გზით მოგვარების იმედი გაზარდა. 1993  
წლის vaSingtonis SeTanxmebis მიხე-
დვით, ღაზას სექტორსა და იერიქონში პა-
ლესტინის ავტონომიის ჩამოყალიბება იყო 
გათვალისწინებული. მაგრამ მხარეებს შო- 
რის  კონფლიქტი  ჯერ  კიდევ  გრძელდება. 

egvipte. 1952 წელს ეგვიპტეში სამხე-
დრო გადატრიალების გზით, მონარქიულ 
რეჟიმს ბოლო მოეღო და მომდევნო წელს 
რესპუბლიკა იქნა გამოცხადებული. სამხე-
დრო გადატრიალების ხელმძღვანელთაგან 
ერთ-ერთმა, jamal abdul nasirma მა- 
ლე ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო. არაბული 
სამყაროს გაერთიანების იდეას, იგი არაბუ-

ლი ნაციონალიზმის სიმბოლოდ ჰყავდა გადაქცეული. ნასირის 
ხელისუფლების პერიოდში მიწის რეფორმები გატარდა. 84 
ჰა-ზე მეტი ტერიტორიის მქონეთა მიწები ჩამორთმეული 
და ნაკლების მქონე გლეხებისათვის უნდა დარიგებულიყო.  
ჯ. ა. ნასირის მიერ 1956 წელს სუვეცის არხის ნაციონალიზა- 
ციისა და შემოსავლების სოფლის მეურნეობასა და სხვა ეკ-
ონომიკურ პროექტებზე მიმართვასთან დაკავშირებით გაცემუ-
ლი განკარგულება, საერთაშორისო კრიზისის მიზეზი გახდა. 
ინგლისმა, საფრანგეთმა და ისრაელმა ეგვიპტის წინააღმდეგ 
სამხედრო მოქმედებები დაიწყეს, მაგრამ აშშ-სა და სსრკ-ის 
მოთხოვნით, ისინი იძულებულნი გახდნენ შეტევები შეეწყვი-
ტათ. ამ მოვლენამ ეგვიპტის პოზიცია განამტკიცა. ამის შედე- 
გად, 1958 წელს ეგვიპტე სირიასთან გაერთიანდა და გაერ-

თიანებული არაბული სახელმწიფო ჩამოაყალიბა. მაგრამ საშინაო დაპირისპირებების შედეგად ეს 
რესპუბლიკა მალე დანაწილდა. ნასირის არაბული ერთობის გეგმა არ განხორციელდა. ეგვიპტე 
ამ პერიოდში სსრკ-ს დაუახლოვდა. გატარებული რეფორმების მიხედვით, ნასირის პოლიტიკას  
„არაბული სოციალიზმი“ ეწოდებოდა. 1967 წელს ისრაელის მიერ სინაის ნახევარკუნძულის 
დაპყრობამ, ნასირის ავტორიტეტი შეასუსტა. მის შემდეგ ხელისუფლებაში მოსული anvar  
sadaTis პერიოდში ეგვიპტის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში საფუძვლიანი ცვლილებები  
მოხდა. "gaxsna" სახელწოდებით ცნობილი ლიბერალურ ეკონომიკური და პოლიტიკური ღო-
ნისძიებები იქნა გატარებული. სსრკ-ის სამხედრო და სამოქალაქო სპეციალისტები ქვეყნიდან 
გაყვანილნი იქნენ. 1978 წელს ეგვიპტის მიერ ისრაელთან კემპ-დევიდის შეთანხმების ხელმო- 
წერამ, არაბული სამყაროს უკმაყოფილება გამოიწვია. ამ შეთანხმებამ ქვეყნის საშინაო მდგომა-
რეობაც გაამწვავა და ა. სადათი 1981 წელს მოკლული იქნა. ხელისუფლებაში მოსული husni  
mubaraqis პერიოდში პოლიტიკური სტაბილურობა დამყარდა, მაგრამ დემოკრატიული უფლე- 

palestineli bavSvi tankis winaaRmdeg

jamal abdul nasiri
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ბები შეზღუდული იქნა. XXI საუკუნის პირველ ათწლეულში, ქვეყანაში უმუშევრობამ სწრა- 
ფად მოიმატა და ინფლაცია გაღრმავდა. სოციალური უსამართლობა და დიქტატორული რეჟიმი 
2011 წელს „არაბული გაზაფხულის“ ზემოქმედებით ეგვიპტეში მასობრივი აქციების მიზეზი  
გახდა. ამის შედეგად, ჰ. მუბარაქის ხელისუფლებას ბოლო მოეღო. 2012 წელს პირველად, დე-
მოკრატიული არჩევნების გზით ხელისუფლებაში მოსული muhammed mursis მიერ სახელმწი- 
ფოს ხელმძღვანელობა დიდ ხანს არა გაგრძელდა. 2013 წელს სამხედრო გადატრიალების შე- 
დეგად, ასევე მის ხელისუფლებასაც ბოლო მოეღო. ამჟამად ქვეყნის ხელმძღვანელია ებდულ  
ფეტაჰ  ეს-სისი.

erayi. 1958 წელს ერაყში სამხედრო გადატრიალება მოხდა და მონარქია დაეცა. ერაყი რეს- 
პუბლიკად გამოცხადდა. 1960-1970-იანი წლები ერაყის ისტორიაში მიწის რეფორმის, ნაცონალი-
ზაციისა და სოციალისტური იდეების გაფართოების პერიოდად ითვლება. მაგრამ მომხდარი სამ-
ხედრო გადატრიალებები, ამ პერიოდში ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობის უზრუნველ- 
ყოფას ხელს უშლიდა. 1967 წელს ერაყმა ისრაელს ომი გამოუცხადა. ამასობაში ისრაელის მფარ-
ველობის გამო, აშშ-სა და სხვა დასავლური სახელმწიფოებისათვის ნავთობის მიყიდვა შეწყვიტა. 
ყოველი უცხოური კომპანიის ნაციონალიზაცია მოხდა. ამის შემდეგ, ერაყის აშშ-სთან არსებული 
დიპლომატიური  ურთიერთობები  გაუარესდა  და  იგი  სსრკ-ს  დაუახლოვდა. 

1979 წელს saddam huseinis ხელისუფლებაში მოსვლით, 
ერაყის ისტორიაში ახალი ეტაპი დაიწყო. მისმა წინააღმდეგობ-
რივმა პიროვნებამ, ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ერაყის 
ისტორიაზეც ზეგავლენა მოახდინა. აშშ, იმის გამო რომ, მას  
ახლო და შუა აღმოსავლეთში „ერთი რეგიონალური ძალის“ გა-
მოვლენა არ სურდა, ეროვნულ და რელიგიურ კონფლიქტებს 
იყენებდა. 1980 წელს აშშ-ს ზეგავლენით, ერაყმა ირანს ომი გა-
მოუცხადა. სინამდვილეში, აშშ-ს, ომის შედეგად ორივე მხარის 
დასუსტება სურდა. ირანისათვის, რომელთანაც ურთიერთობა 
ისლამური რევოლუციის შემდეგ დაძაბული იყო, 1980-იანი 
წლების შუა პერიოდში იარაღის მიყიდვასთან დაკავშირებუ- 
ლი პრობლემის გამოვლენა, ამ პოლიტიკის შედეგს წარმოად-
გენდა. ომის პერიოდში, აშშ ერაყს იარაღის (მათ შორის ქიმური 
იარაღებიც) მიყიდვითა და სადაზვერვო მხარდაჭერით დახ-
მარებას  უწევდა. 

yuris omi. ირან-ერაყის ომი, რომელიც 8 წელიწადს გრძელდებოდა, ორივე მხარისათვის  
დიდი ადამიანური და ეკონომიკური დანაკარგით დამთავრდა. ერეყის დიქტატორი სადდამ  
ჰუსეინი განაცხადებდა, რომ ამ ომით მთლიან არაბულ სამყაროს შიიტური ირანის საფრ- 
თხისაგან იცავდა. ამიტომაც იყო, რომ კუვეიტისაგან აღებული ვალების მთლიანად გაუქმებას 
მოითხოვდა. კუვეიტმა კი, ეს მოთხოვნა უარყო. ამასობაში კუვეიტისა და ყურის სხვა არა- 
ბული ქვეყნების მიერ მსოფლიო ბაზარზე ნორმაზე მეტი ნავთობის გატანამ, მისი გაუფასურე- 
ბა გამოიწვია. ამით დაზარალებულმა ერაყმა 1990 წლის აგვისტოში კუვეიტი დაიპყრო. ეს  
ოკუპაცია, აშშ-სა და დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოების, ამ მხარესთან დაკავშირებულ ეკო-
ნომიკურ და გეოპოლიტიკურ ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა. ამიტომ აშშ-მ გაეროში მისი 
ავტორიტეტით ისარგებლა და ამ ორგანიზაციას, ერაყის ჯარების კუვეიტიდან გაყვანის შე- 
სახებ გადაწყვეტილება მიაღებინა. ერაყის მიერ ამის უარყოფა, 1991 წლის იანვარში, აშშ-ს მე- 
თაურობით 30-ზე მეტი სახელმწიფოს მხრიდან მასზე შეტევის მიზეზი გახდა. აშშ-მ ვიეტ- 
ნამთან ომში მარცხის მაგალითზე, არა მარტო, არამედ დიდი კოალიციით შეტევა გადაწყვიტა.  
ამ ოპერაციას „უდაბნოს ქარიშხალი“ ეწოდებოდა. ერაყი დამარცხდა და კუვეიტის ტერიტორია 
დატოვა. მაგრამ სსრკ-თან დადებული შეთანხმების მიხედვით, ერაყის ტერიტორიის ოკუ- 
პაცია  არ  მოხდა  და  არც  ს. ჰუსეინი  იქნა  ჩამოგდებული. 

2003 წელს, აშშ-მ სადდამ ჰუსეინის ჩამოგდების მიზნით, meore yuris omi დაიწყო.  
„ერაყის თავისუფლებად“ წოდებულ ამ ოპერაციებში აშშ-სა და ინგლისის მომიზეზებას ერაყის 
მიერ მასობრივი განადგურების იარაღების ფლობა წარმოადგენდა. ერაყი დაპყრობილი იქნა და  
ს. ჰუსეინის ხელისუფლებას ბოლო მოეღო. მაგრამ არავითარი მასობრივი განადგურების იარ-
აღი არ იქნა ნაპოვნი. ამის შემდეგ, აშშ-ს ერაყში ადამიანთა უფლებების დარღვევასა და ქვე- 
ყნის დემოკრატიზაციასთან დაკავშირებული მოტივაციით ოკუპაციის გამართლება სურდა. მაგ- 
რამ  ოკუპაციის  შედეგად,  ერთ  მილიონზე  მეტი  ერაყელი  დაიღუპა.  

saddam huseini
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1. ra politikas atarebda inglisis mTavroba indoeTSi erovnuli ganmaTavisuflebeli 
moZraobis Sesasusteblad?

2. ra mniSvnelobas atarebs kaSmiris sakiTxi?
3. ra politikuri da social-ekonomikuri problemebi gaaCnia Tanamedrove indoeTs?
4. pakistanis saxelmwifos Camoyalibebidan moyolebuli, romeli faqtori atarebda Zi-

riTad mniSvnelobas, mis saSinao da sagareo politikaSi?
5. ra cvlileba moxda axlo aRmosavleTis politikur viTarebaSi, meore msoflio omis 

Semdeg?
6. ra iyo arabul saxelmwifoebs Soris erTobis Sesustebis mizezi?
7. rogori zegavlena moaxdina civi omis damTavrebam, axlo aRmosavleTSi konfliqtis 

mogvarebaze?

kiTxvebi da davalebebi

erayeli Turqmenebi. ერაყის მთავ-
რობა ქვეყნის ერთ-ერთი დიდი ხალხ-
თაგანის, თურქმენების წინააღმდეგ სხვა- 
დასხვა პერიოდში რეპრესიულ პოლი- 
ტიკას ახორციელებდა. ერაყში რესპუბ-
ლიკის ჩამოყალიბების შემდეგაც, ეს პო- 
ლიტიკა გრძელდებოდა. 1959 წელს უძ-
ველეს თურქულ მიწაზე, კირკუკში თურ- 
ქმენების წინააღმდეგ ხოცვა-ჟლეტვა გან-
ხორციელდა. ს. ჰუსეინის ხელისუფლე-
ბის პერიოდში თურქმენების წინააღმდეგ 
asimilaciisa და ზეწოლის პოლიტიკა 
გაძლიერდა. 

მათი კუთვნილი საცხოვრებელი ად-
გილების თურქული სახელწოდებები 
არაბულით იცვლებოდა, ხოლო ისინი 
თავიანთი ისტორიული მიწა-წყალიდან 
კირკუკიდან, მოსულიდან და სხვ. დე-
პორტირდებოდნენ. 2003 წელს აშშ-სა და 
ინგლისის მხრიდან ერაყის დაპყრო- 
ბის შემდეგ, მხარეში ქურთები იქნენ 
დასახლებულნი და ამ ადგილის ეთნი-
კურობა ხელოვნურად იქნა შეცვლილი. 
2014 წელს იშიდის ტერორისტული ორ-
განიზაციის მიერ ამ მხარის დაპყრობე- 
ბის შედეგად, თურქმენები იძულებულ- 
ნი გახდნენ თავიანთი მიწები დაეტო-
ვებინათ.    

CaatareT gamokvlevebi Tanamedrove periodSi erayeli Turqmenebis mdgomareobasTan 
dakavSirebiT

!

iSidis teroris Sedegad ltolvilad 
qceuli Turqmenebi

1991 wels kuveitidan ukan daxeuli era-
yeli jariskacebi da samoqalaqo mosaxleoba 
aSS-s TviTmfrinavebis mier iqna dabombili

asimilacia - erTi xalxis mier sxva 
romelime xalxis enis wes-Cveulebebisa 
da sxvaTa miRebis Sedegad masSi Serwy-
ma da Sereva.
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samoqalaqo omi CineTSi. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, ჩინეთში ნაციონალისტები 
და კომუნისტები იაპონიის წინააღმდეგ ომის წარმოების მიზნით დროებით გაერთიანებულნი 
იყვნენ. ისინი ქვეყნის ჩრდილოეთ-დასავლეთ ნაწილში განმტკიცდნენ. აქ, იაპონიის წინააღმდეგ 
პარტიზანული ბრძოლების წარმოების მიზნით გლეხების მობილიზება მოახდინეს. კომუნისტე- 
ბის მიერ განათლების განვითარებისა და პროდუქციის წარმოების ზრდის მიმართულებით გა-
წეულმა საქმიანობამ, აქ მათი რეპუტაციის გაზრდა გამოიწვია. 1945 წელს ჩრდილოეთ ჩინეთის  
დიდი ნაწილი კომუნისტების კონტროლის ქვეშ იყო. ამ დროს ნაციონალისტური ძალები ჩინეთის 
სამხრეთ-დასავლეთით მტკიცდებოდნენ. ომის წლებში აშშ-ს, იაპონიის წინააღმდეგ ომის წარ-
მოების მიზნით, ნაციონალისტებისათვის დახმარება ჰქონდა გაწეული. იაპონიის დანებების 
შემდეგ ნაციონალისტებსა და კომუნისტებს შორის კვლავ სამოქალაქო ომი დაიწყო. 1945-1949  
წლების მომცველ ომში კომუნისტებმა გაიმარჯვეს. მათ მიწების გლეხებისათვის გადაცემის 
პროპაგანდით ისარგებლეს და მოსახლეობის ამ ფენის თავიანთკენ მიმხრობას მიაღწიეს. ნა-
ციონალისტები დამარცხდენ და ქვეყნის სამხრეთით დაიხიეს. 1949 წელს კომუნისტებმა მთლი- 
ანი ჩინეთი ხელში ჩაიგდეს და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჩამოყალიბების შესახებ განცხა- 
დება  გააკეთეს.  ნაციონალისტები  კი,  იძულებულნი  გახდნენ  კუნძულ  ტაივანის  გადასულიყვნენ. 

კომუნისტების გამარჯვებამ, აგრეთვე 1950 წელს ჩინეთსა და სსრკ-ს შორის ხელმოწერილმა 
მეგობრობის ხელშეკრულებამ, აშშ-ს ანტიკომუნისტური მოქმედების გააქტიურება გამოიწვია. 
ნაციონალისტებს, ტაივანში ჩინეთის რესპუბლიკად წოდებულ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში 
მხარდაჭერა აღმოუჩინა. ერთ პერიოდში გაეროში ჩინეთი ამ ქვეყანამ წარმოადგინა. სსრკ ჩინე- 
თის სახალხო რესპუბლიკას ეკონომიკურ, სამხედრო და ტექნიკურ დახმარებას უწევდა. ჩინეთსა  
და სსრკ-ს შორის, შეტევის წინაშე აღმოჩენის შემთხვევაში ურთიერთდახმარების შესახებ შეთ- 
ანხმება  იყო  ხელმოწერილი. 

1950-1951 წლებში ჩინეთმა ტიბეტი დაიპყრო. მათი რელიგიური ლიდერის დალაი ლამას მე- 
თაურობით ტიბეტელების მხრიდან თავისუფლებისათვის მოძრაობის მიძინების მიზნით, მათ  
ავტონომიას შეპირდნენ. მაგრამ შემდგომში დალაი ლამა იძულებული გახდა ინდოეთში გა-
დახვეწილიყო. 

komunisturi reformebi CineTSi. იაპონიის წინააღმდეგ წლების განმავლობაში წარ- 
მოებული ომი და სამოქალაქო ომი, ქვეყანაში დიდი ნგრევის მიზეზი გახდა. ამიტომ კომუნის- 
ტებმა რეფორმების გატარება დაიწყეს. მათ ლიდერს, mao Zeduns სოციალიზმზე დაყრდნობით 
ჩინეთის ეკონომიკის ხელახალი მოწყობა სურდა. მოსახლეობის 80% პროცენტს უმიწო გლეხები 
შეადგენდნენ. 1950 წელს გატარებული აგრარული რეფორმის შედეგად, მსხვილი მიწათმფლო-
ბელების სამფლობელოები ჩამორთმეული იქნა. წინააღმდეგობის გამწევი, მილიონზე მეტი მი-
წათმფლობელი მოკლული იქნა. მიწები გლეხებს შორის დანაწილდა. შემდგომში მთავრობამ  
გლეხები  აიძულა  კოლექტიურ  მეურნეობაში  გაერთიანებულიყვნენ. 

მრეწველობის სფეროშიც რეფორმები იქნა გატარებული. კერძო კომპანიების თანდათანობით 
ნაციონალიზაცია მოხდა და სახელმწიფო საკუთრებაში გადაეცა. სამრეწველო წარმოების მაღალი 
ზრდის  უზრუნველსაყოფად,  ხუთწლიანი  გეგმა  იქნა  გამოყენებული.  

meore msoflio omma samxreT-aRmosavleT aziur qveynebze 
didi zegavlena moaxdina. CineTi samoqalaqo omSi gaexvia. amis 
Sedegad, qveyanaSi komunisturi diqtatura damyarda. 1980-ian 
wlebSi gatarebulma ekonomikurma reformebma qveynis eko-
nomikuri ganviTareba gamoiwvia. iaponia ekonomikis sferoSi 
dawinaurda da msoflios erT-erT ganviTarebul saxelmwi-
fod gadaiqca. civi omis pirvel periodSi, koreaSi mimdinare 
samoqalaqo omi qveynis danawilebis mizezi gaxda.

CineTi, iaponia da korea

▪ "didi naxtomi"
▪ "kulturuli revolucia"
▪ "oTxi modernizacia"
▪ "tiananmenis movlena"
▪ koreis omi
▪ koreis saswauli

sakvanZo sityvebi
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didi naxtomi. პირველი ხუთწლიანი გეგმის წარმატებების შემდეგ, მაო ძედუნი 1958  
წელს მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სწრაფი განვითარებისათვის “didi naxtomis”  
გეგმა გამოაცხადა. ეს გეგმა უფრო დიდი კოლექტიური მეურნეობის (კომუნების) ჩამოყალიბე-
ბას ითვალისწინებდა. გლეხები კომიტეტების კონტროლის ქვეშ ერთად მუშაობდნენ, საერთო 
სასადილოებში იკვებებოდნენ და საერთო საცხოვრებლებში რჩებოდნენ. მაგრამ „დიდი ნახტომი“ 
წარუმატებელი აღმოჩნდა. ის მილიონობითი ადამიანის სიცოცხლის მომსპობი შიმშილით 
დამთავრდა.  ამის  შედეგად,  1961  წელს  ეს  პროგრამა  გაუქმდა.

1950-იანი წლების დასასრულს ჩინეთის საშინაო ვითარებასთან ერთად, საგარეო მდგომარე- 
ობაც გაუარესდა. სსრკ-თან წინააღმდეგობები წარმოიშვა. ორივე მათგანი მსოფლიო მაშტაბით 
კომუნისტურ მოძრაობაზე კონტროლის გაწევას ცდილობდა. იმის გამო რომ, მსოფლიოს ყველაზე 
დიდ  საზღვრებს  ფლობდნენ,  მათ  შორის  ადგილი  ჰქონდა  ტერიტორიულ  პრეტენზიებსაც. 

“didi naxtomis” წარუმატებლობამ და 
სსრკ-თან ურთიერთობებში არსებულ წინააღ-
მდეგობებმა მაოს პოზიცია შეასუსტა. ზოგი-
ერთი ხელმძღვანელები მის მყარ სოციალის- 
ტურ აზრებს ჩამოშორდნენ. მაგალითად, უმე- 
ტესი მათგანი კოლექტიური მეურნეობის 
მცირე საოჯახო მეურნეობებად დაყოფისა და 
პროდუქციის ღია გაყიდვისაკენ მოუწოდებდა. 
ფაბრიკისა და ქარხნის მუშების ხელფასის 
გაზრდისათვის კონკურენტუნარიანობას, მრე- 
წველობის განვითარებისათვის ძირითად პი-
რობად ითვლებოდა. 

მაო ძედუნი ფიქრობდა, რომ ახალი ეკო-
ნომიკური პოლიტიკა ჩინეთის კომუნისტებს 
საზოგადოებრივი თანასწორობის მიზანს და- 
აშორებდა. ამიტომაც 1966 wels ახალგაზრ-
დების მისამართით „რევოლუციის მოხდენით 
რევოლუციის შესწავლა“ სახელწოდების მო-
წოდებით გამოვიდა. მილიონობით მოსწავ- 
ლემ და სტუდენტმა ამ მოწოდების საფუძ- 
ველზე “wiTeli gvardielebi” სახელ-
წოდების ჯგუფები ჩამოაყალიბეს. ამით და-
იწყო მოძრაობა “kulturuli revolu-
cia”, რომელიც ათ წელიწადს გაგრძელდა. 
მისი მიზანი „ყველას თანასწორობის გლეხთა 
და მუშათა საზოგადოების“ ჩამოყალიბება  
იყო. გლეხები საზოგადოების მასტიმული-
რებელ ძალებად იქნენ გამოცხადებულნი. ინ-
ტელიგენცია სახიფათო ფენად, ხოლო ხელ-
ოვნება უსარგებლო სფეროდ ითვლებოდა. 
ამ საფრთხის მოსასპობად „წითელი გვარდი-
ელები“ სკოლებსა და უნივერსიტეტებს ხუ-
რავდნენ. ინტელიგენციას შორეულ სოფლებ- 
ში მძიმე სამუშაოებზე ასაქმებდნენ. ამ პერი- 
ოდში ათასობითი ადამიანი მოისპო. წარ-
მოშობილი ქაოსის შედეგად, სოფლის მეურ-
ნეობის წარმოება შესუსტდა და სამრეწველო 
დაწესებულებები დაიხურა. სამოქალაქო ომ- 
ის საფრთხეს ჰქონდა ადგილი. რამოდენიმე  
წლის შემდეგ თვით მაომაც ასეთი “კულტუ-
რული რევოლუციის” შეწყვეტის აუცილებ-
ლობა აღიარა. არმიას “wiTeli gvardi- 
elebis”  გაუქმების  შესახებ  ბრძანება  მიეცა. 

1949 wlidan CineTis mmarTveli mao Zeduni 
glexTa Tanasworobas, revoluciur sulisk-
veTebasa da daZabul Sromas CineTis ekono-
mikis ganviTarebisaTvis ZiriTad faqtorebad 
Tvlida. magram uaxlesi teqnologiebis ar 
arseboba, CineTis soflis meurneobisa da 
samrewvelo warmoebis aRzevebis mcdelobe-
bisaTvis dabrkolebas warmoadgenda. amaso-
baSi maos politika ekonomikis ganviTarebas 
aferxebda da ufro meti warmoebis stimu-
lacias ar axdenda. saojaxo cxovrebis komu-
nebSi cxovrebad Secvlis mcdelobas hqonda 
adgili. es politika, glexebis mier TavianTi 
da maTi ojaxebis keTildReobisaTvis Sromis 
survils xels uSlida. ekonomikuri daSlis 
sawinaaRmdegod, zogierT Cinelma komunist-
ma ekonomikis modernizaciisaken mouwodes. 
magram maom isini „kapitalistur stilisaken 
midrekilebaSi“ daadanaSaula da 1966 wels 
CineTSi antirevoluciuri gavlenebis gasuf-
Tavebis mizniT, „kulturuli revolucia“ 
daiwyo. magram „kulturulma revoluci-
am“ radikaluri komunizmis ganmtkicebis na-
cvlad, mis mimarT ukmayofileba gazarda. 
1970-ian wlebSi CineTSi Serbilebis periodi 
daiwyo. 1976 wels mao Zedunis sikvdilis 
Semdeg, es kidev ufro gaZlierda. 

mao Zeduni
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“კულტურული რევოლუციის” წლებში ჩინეთი, შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო პოლი-
ტიკის გარეთ იყო დარჩენილი. 1960-იან წლებში სსრკ-თან ურთიერთობები გაუარესდა. აშშ-ს  
მიერ  ტაივანისათვის  დახმარებაც,  ამ  ქვეყანასთან  ურთიერთობას  ამწვავებდა. 

ჩინეთის იზოლაცია ქვეყნის მმართველებს მწუხარებას ჰგვრიდა. ამიტომაც, დასავლეთთან 
ურთიერთობების შერბილების ინიციატივა იქნა გამოჩენილი. 1971 წელს აშშ-მ ჩინეთის მიმართ 
პოლიტიკა შეცვალა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გაეროში გაწევრიანებაზე თანხმობა გა- 
ნაცხადა. ამ ქვეყნებს შორის დიპლომატიური, კულტურული და შეზღუდული სავაჭრო ურ-
თიერთობები  ჩამოყალიბდა. 

ekonomikuri reformebi. 1970-იანი წლების დასასრულს den siaopini ჩინეთის ყველაზე 
ძლიერი ლიდერი გახდა. 1949 წლიდან ჩინეთის მმართველ „ძველი რევოლუციონერების“ 
ხელისუფლებას ბოლო მოეღო. დენ სიაოპინმა, მისი კომუნისტობის მიუხედავად, მკვეთრი 
რეფორმებით ლმობიერი ეკონომიკური პოლიტიკა განახორციელა. მაოსაგან განსხვავებით, მან 
ჩინეთის ეკონომიკის განვითარების მიზნით, კაპიტალისტური მეთოდების გამოყენებას ხელი  
შეუწყო, ამგვარად, "oTxi modernizacia" სახელწოდების რეფორმები იქნა გატარებული, რომ-
ლებიც სოფლის მეურნეობის, მრეწველობის, სამხედრო, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სფე- 
როებში განვითარებას მოიცავდა. თავდაპირველად კომუნები გაუქმდა და მიწები გლეხებს  
იჯარით გადაეცათ. გლეხები სტაბილური პროდუქციის გადასახადით სახელმწიფოს საიჯარო 
გადასახადს უხდიდნენ. დანარჩენი მოსავალი კი შეიძლებოდა გაყიდულიყო. ამის შედეგად 
პროდუქციის წარმოება ორმოცდაათი პროცენტით გაიზარდა. დაშვებული იქნა თავისუფალი  
ვაჭრობა. სახელმწიფომ სამრეწველო დაწესებულებებს წარმოების მიზნის განსაზღვრასთან და-
კავშირებით თავისუფლება მიანიჭა. გასაქანი მიეცა უცხოეთიდან ტექნოლოგიის შემოტანასა  
და ინვესტიციების მოზიდვას. დენ სიაოპინის ეკონომიკური პოლიტიკა, ჩინეთის სოციალ-ეკ-
ონომიკურ  ცხოვრებაში  განვითარების  მიზეზი  გახდა. 

tiananmenis movlena. დენ სიაოპინის 
ეკონომიკურმა რეფორმებმა განვითარებასთან 
ერთად ახალი პრობლემებიც წარმოშვა. ცხოვ-
რების დონის გაზრდასთან ერთად მდიდრებსა  
და ღარიბებს შორის სხვაობაც იზრდებოდა.  
ახალი პოლიტიკა არამარტო დასავლური ინ- 
ვესტიციისა და ტურისტების, არამედ ამავ-
დროულად პოლიტიკური აზრების ქვეყანაში 
შემოსვლასაც აძლევდა გასაქანს. უცხოეთში გა-
ნათლების მიმღები ჩინელების რიცხვმა მოი- 
მატა და მათ დასავლურ დემოკრატიული ფა- 
სეულობები შეისწავლეს. ამის შედეგად, ჩი-
ნეთში დაიწყო არსებული პოლიტიკური თავი-
სუფლებების შეზღუდვის კრიტიკა. სტუდენ- 
ტები, დემოკრატიის მოთხოვნით აქციებზე 
გავიდნენ. 1989 წელს, მათი აქციები პეკინის 
ტიანანმენის მოედანზე შეიარაღებული ძალების 
გამოყენებით  იქნა  დაშლილი.  

CineTi axal aTaswleulSi. თანამედროვე პერიოდში ჩინეთში ეკონომიკური თავის- 
უფლება არსებობის მიუხედავად პოლიტიკურ ცხოვრებაში შეზღუდვები გრძელდებოდა. ჩი-
ნეთის ნიმუში უჩვენებს, რომ შესაძლებელი იყო დემოკრატია ნელი და შეზღუდული პროცესი 
ყოფილიყო, ხოლო ეკონომიკურ სფეროში ლიბერალურ რეფორმებს, პოლიტიკურ რეფორმებზე 
მაშინვე არ ემოქმედა. 2007 წელს აშშ-ს, იაპონიასა და გერმანიის შემდეგ, ჩინეთი მსოფლიოს 
მეოთხე დიდ ეკონომიკას ფლობდა. მაგრამ მისი ეკონომიკის განვითარებას უარყოფითი მხარე- 
ებიც გააჩნდა. ამგვარად ქალაქებსა და სოფლებს შორის დიდი სხვაობა იყო წარმოშობილი,  
სოციალური უთანასწორობა საზოგადოებრივი უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. სწრაფმა ინ-
დუსტრიალიზაციამ  ეკოლოგიური  დაბინძურება  და  სხვა  პრობლემები  წარმოშვა. 

uiRuri Turqebi da CineTi. 1944 წელს უიღურ თურქებს აღმოსავლეთ თურქისტანის 
რესპუბლიკა ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. მაგრამ 1949 წელს ჩსრ-მ ეს სახელმწიფო დაშალა და 
მისი ტერიტორიის ოკუპაცია მოახდინა. ამის შემდეგ ჩინეთში უიღურ თურქების წინააღმდეგ 
ასიმილაციის პოლიტიკა ტარდება. მათი უფლებები ირღვევა და რელიგიური ლოცვები იზღუ- 
დება. 2009 წელს ურუმჩიში უიღურების წინააღმდეგ მკვლელობები იქნა ჩადენილი. მაგრამ 
სამწუხაროდ საერთაშორისო საზოგადოებას ამ მკვლელობებთან დაკავშირებით არავითარი აზ- 
რი  არ  გამოუთქვამს.

ucnobi ajanyebuli. tiananmenis moedan-
ze mimavali tankebis gzis martod 

gadamWreli demonstanti.
foto jef videneri
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iaponia meore msoflio omis Semdeg. მეორე მსოფლიო ომმა იაპონიის კატასტროფა  
გამოიწვია. ორი მილიონი იაპონელი დაიღუპა. ქვეყნის მთავარი ქალაქები, მათ შორის ტოკიოც 
დანგრეული იქნა. ატომურმა ბომბმა ჰიროსიმა და ნაგასაკი ფერფლად აქცია. დამარცხებულ  
იაპონიაში  დაპყრობითი  რეჟიმი  ჩამოყალიბდა. 

მომავალში ახალი ომის თავიდან აცილების მიზნით სამხედრო განიარაღება განხორციელ- 
და და იაპონიის შეიარაღებული ძალები გაუქმდა. დემოკრატიზაციის პროცესი დაიწყო. 1947  
wels აშშ-ს პოლიტიკური მრჩევლების მიერ მომზადებული კონსტიტუცია ძალაში შევიდა.  
იმპერია ინგლისის ნიმუშის საპარლამენტო მონარქიად გადაიქცა. კონსტიტუციამ იაპონიის 
საზოგადოებაში ღრმა ცვლილებები გამოიწვია. იაპონიის სახელმწიფო ადათ-წესების მიხედვით, 
იმპერატორი ღმერთის მიერ მოვლენილად ითვლებოდა. მის შენიშვნა აბსოლუტურ ბრძანებად 
ითვლებოდა. ახალ კონსტიტუციაში იმპერატორის პოლიტიკური ძალაც მნიშვნელოვნად შემ-
ცირდა. დიდი ბრიტანეთის მბრძანებლის მსგავსად, იმპერატორმაც მხოლოდ სიმბოლური 

ფუნქციის ტარება დაიწყო. ახალმა კონსტი-
ტუციამ იაპონიაში ხელისუფლების წყა- 
როდ ხალხის ყოფნა დაადგინა. ყველა მო- 
ქალაქეს, მათ შორის ქალებსაც არჩევნების 
უფლება მიეცათ. კონსტიტუცია ადამიან- 
ის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფ-
ლებების უზრუნველმყოფი იყო. მისი უმ-
ნიშვნელოვანესი მუხლი ომზე უარის თქმას 
ეხებოდა. 

ეკონომიკის სფეროშიც რეფორმები გა-
ტარდა. მსხვილ მიწათმფლობელებს მიწებ-
ის ერთი ნაწილი ჩამოერთვათ, რომლებიც 
შესაბამის ფასად გლეხებისათვის იქნა მი-
ყიდული. მაგრამ მიწის მცირე ნაწილებად 
დანაწევრებამ ეფექტურობა შეამცირა. მუშ-
ებს პროფკავშირის ჩამოყალიბების უფლება 
მიეცათ.

1951 წელს აშშ-მ და მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის წინააღმდეგ მებრძოლმა სხვა სახელ- 
მწიფოებმა იაპონიასთან საზავო ხალშეკრულებას ხელი მოაწერეს. სსრკ-მა და მისმა რამდენიმე 
მოკავშირემ, ეს ხელშეკრულება უარყო. აშშ-ს ოკუპაციის რეჟიმი გაუქმდა, მაგრამ იაპონიის 
შეიარაღებული ძალების გაუქმების გამო, აშშ-მ ქვეყნის დაცვის მომიზეზებით არმიის დარჩენა 
ხელისუფლებასთან შეათანხმა. ერთ დროს მტრად მყოფი აშშ და იაპონია უკვე მოკავშირეებად 
იყვნენ გადაქცეულნი. იაპონიაში დარჩენილი აშშ-ს ჯარისკაცების მიერ ჩადენილი დანაშაულ- 
ები,  იაპონელების  მხრიდან  ამ  ბაზების  დახურვის  მოთხოვნით  გამოსვლების  მიზეზი  გახდა.

1950-იანი წლების დასაწყისში მომხდარი koreis omis გამო, იაპონია აშშ-სათვის უფრო 
მნიშვნელოვანი გახდა. აქ მყოფი, ამერიკული არმიის მოთხოვნილება, იაპონურ სამრეწველო  
საქონელზე მოთხოვნას ზრდიდა. ეს, იაპონიის მრეწველობის განვითარების ახალ საწყისს წარ-
მოადგენდა. 1950-1960-იან წლებში იაპონიის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამი ძირითადი 
საშუალება იქნა გამოყენებული. პირველი, ძირითადი სამრეწველო რეფორმების სამიზნედ არ-
ჩევაა. მეორე, ახლად წარმოშობილ და სტრატეგიულად  ჩათვლილ სამრეწველო სფეროებში 
იმპორტის შეზღუდვის გზით საგარეო კონკურენციისაგან დაცვაა. მესამე საშუალება კი, მთავრო-
ბის მხარდაჭერით ექსპორტის სტიმულირება იყო. ამის შედეგად, ეკონომიკური სიმძიმის ცენ- 
ტრი სოფლის მეურნეობიდან მრეწველობაზე, მსუბუქი მრეწველობიდან მძიმე მრეწველობაზე 
გადავიდა. ამგვარად, იაპონიის ეკონომიკაში იმპორტი შეზღუდული იყო, მხოლოდ ნედლეულ-
ისა და ძირითადი მოთხოვნილების პროდუქციაზე დაბალი საბაჟო გადასახადი იყო დაწესე-
ბული. აშშ-სა და დასავლეთ ევროპისაგან განსხვავებით, ეკონომიკის სფეროში მფარველობითი  
და ჩარევითი პოლიტიკა იყო გატარებული. 1970-იან წლებში იაპონური კომპანიების საერთა- 
შორისო კონკურენციისათვის მზადყოფნის შემდეგ, უკვე შედარებითი ლიბერალიზაციის პოლი-
ტიკის განხორციელება დაიწყო. იაპონიის ეკონომიკის სწრაფი განვითარების ერთ-ერთი მიზეზი,  
ჯერ კიდევ XIX საუკუნის დასარულში და XX საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული განა- 

iaponiasTan sazavo xelSekrulebis xel-
mowera
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თლებისათვის მინიჭებული მნიშვნელობა იყო. ასე, რომ ადამიანის კაპიტალის ფაქტორმა ინ-
დუსტრიალიზაციასა და მოდერნიზაციაში ძირითადი როლი შეასრულა, ასევე ხელი შეუწყო  
ქვეყანაში სამრეწველო საზოგადოების ფორმირებას. ამის შედეგად, მეორე მსოფლიო ომის შემ- 
დეგ, იაპონიამ მოკლე დროში თავისი ეკონომიკის აღდგენა შეძლო, სუპერ ეკონომიკურ ძალად 
გადაიქცა და ქვეყნის საინფომაციო საზოგადოებაზე გადასვლა დაჩქარდა. 1990-იან წლებამდე 
იაპონიის ეკონომიკას მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი განვითარების მონაცემები გააჩნდა. ქვეყანა 
მსოფლიოს  მეორე  ყველაზე  დიდი  ეკონომიკის  მქონე  სახელმწიფოდ  გადაიქცა.

korea. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, კორეაში იაპონიის მხრიდან ოკუპაციას ბოლო მო- 
ეღო. ცივი ომის დაწყებასთან ერთად, ქვეყანა ორ ნაწილად გაიყო: სამხრეთი აშშ-ს, ხოლო 
ჩრდილოეთი სსრკ-ის მიერ იქნა და- 
პყრობილი. ამის შედეგად, განსხვა-
ვებული იდეოლოგიურ-პოლიტიკური 
სისტემის მქონე, ორი კორეის სახ-
ელმწიფო ჩამოყალიბდა. 1948 წელს 
ქვეყნის სამხრეთით koreis res-
publika, ხოლო ჩრდილოეთით, კო-
მუნისტების მბრძანებლობის ქვეშ, 
koreis saxalxo demokratiuli 
respublika იქნა ჩამოყალიბებული. 
1950-1953 წლებში, ორივე კორეის 
სახელმწიფოს შორის მოხდა ომი. გა-
ეროს ჩარევით, ომმა საერთაშორისო 
მასშტაბი მიიღო. აშშ-ს მეთაურობით, 
გაეროს საერთაშორისო ძალების და-
ხმარების შედეგად სამხრეთ კორეამ 
გაიმარჯვა. 

თავდაპირველ პერიოდში, სამხრეთ კორეაში პოლიტიკური სტაბილურობა არ იყო. ხშირ-
ხშირად სამხედრო გადატრიალებები ხდებოდა. 1960-იანი წლების შუა პერიოდიდან დაწყებული 
გატარებულმა რეფორმებმა, ქვეყნის თანამედროვე ეკონომიკურ განვითარებას - "koreis sas- 
wauls" დაუდო სათავე. ამ პერიოდში ადგილი ჰქონდა პრივატიზაციას, ასევე მსხვილ ადგილ- 
ობრივ კომპანიებს მფარველობა ეწეოდათ. ქვეყანაში აშშ-სა და იაპონიის კაპიტალის შემოტანამ, 
აგრეთვე 1980-იანი წლების მეორე ნახევრიდან დაწყებულმა პოლიტიკურმა განმტკიცებამ, ეკო-
ნომიკური  განვითარება  დააჩქარა. 

თანამედროვე პერიოდში კორეის ხალხის საწყისი მიზანი, ორ ნაწილად გაყოფილი, მათი 
ისტორიული სამშობლოს გაერთიანებაა. ცივი ომის დამთავრება, ამ მიმართულებით იმედების 
გაზრდის მიზეზი გახდა. 2000-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული, სამხრეთ და ჩრდილო- 
ეთ კორეის სახელმწიფო მეთაურებს შორის მოლაპარაკებების პროცესი ჩატარდა. მაგრამ ბოლო 
პერიოდში ჩრდილოეთ კორეის მეთაურობის ძალადობრივი პოლიტიკა, აგრეთვე მის მხრიდან 
ბირთვული  ცდების  ჩატარება  მხარესა  და  მსოფლიოში  მშვიდობისათვის  საფრთხეს  წარმოადგენს. 

1. romel msgavs Taviseburebebs hqonda adgili, mao Zedunisa da stalinis moRvaweobebSi?
2. ra iyo CineTSi „oTxi modernizacia“ saxelwodebis reformebis ZiriTadi mimarTule-

bebi?
3. rogori zegavlena moaxdina 1947 wels iaponiaSi miRebulma konstituciam, qveynis 

Semdgom politikur ganviTarebaze?
4. romeli ZiriTadi saSualebebi iqna gamoyenebuli, 1950-1960-ian wlebSi iaponiis eko-

nomikis ganviTarebisaTvis?
5. ra iyo, meore msoflio omis Semdeg koreis danawilebis mizezi?
6. gaanalizeT iaponiis ekonomikis swrafi ganviTarebis mizezebi.
7. gaanalizeT 1960-iani wlebis Sua periodidan dawyebuli „koreis saswaulis“ mizezebi.
8. SeadareT erTmaneTs, iaponiisa da samxreT koreis istoriuli ganviTarebis Tavisebure-

bebi, XX saukunis meore naxevarSi. 

kiTxvebi da davalebebi

koreis omis devnilebi

LAY
İHƏ



130130

ფაშისტურ ბლოკზე გამარჯვების შემდეგ, დასავლეთსა და სსრკ-ს შორის კვლავ წინააღმდე-
გობები წარმოიშვა. დასავლეთი, ფაშისტური ოკუპაციისაგან განთავისუფლებული აღმოსავლეთ 
ევროპისა და ბალკანეთის ქვეყნების სსრკ-ის გავლენის სფეროში შესვლას ვერ ურიგდებოდა.  
უ. ჩერჩილმა 1946 წელს ფულტონში (აშშ), თავის ცნობილ მოხსენებაში პირველად, ევროპის გამ- 
ყოფი „რკინის ფარდის“ გამოთქმა გამოიყენა. სსრკ ატომური ბომბის მქონე აშშ-სა და მისი მოკავ-
შირეებს ფრთხილ ეკიდებოდა. გერმანიის მდგომარეობის განსაზღვრის საკითხმა, მხარეებს შორის 
აზრთა სხვადასხვაობები წარმოშვა. დიდი კავშირის უკანასკნელი საერთო ნაბიჯი, 1947 წელს 
გერმანიასა და მის მოკავშირეებთან საზავო ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩატარებული 
კონფერენცია იყო. ამგვარად, დასავლეთ ევროპაში 1937 წლამდე არსებული საზღვრები, ძირითა- 

meore msoflio omis damTavrebis Semdeg, anti-
faSisturi koaliciis or did saxelmwifos Soris 
winaaRmdegobebi warmoiSva. aman, 1940-iani wlebis 
meore naxevarSi aSkara gamwvaveba gamoiwvia. amgva-
rad, XX saukunis meore naxevris ZiriTadi Tavise-
burebis ganmsazRvreli civi omi daiwyo.

civi omis periodi

▪ civi omi 
▪ trumenis doqtrina 
▪ marSalis gegma 
▪ Serbilebis periodi

▪ mesame msoflio qveynebi 
▪ "blokebSi CaurTvelTa

   moZraoba

▪ berlinis kedeli

▪ kubis krizisi 
▪ strategiuli dacvis

  iniciativa 

sakvanZo sityvebi

24

rukis safuZvelze gaanalizeT politikuri mdgomareoba civi omis periodSi. diagra-
maze dayrdnobiT CamoayalibeT Sexedulebebi civi omis Sesaxeb.

!
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დად აღდგენილი იქნა. ხოლო აღმოსავლეთ ევროპაში,  
სსრკ-მა 1939-1940 წლებში დაპყრობილი მიწები თავის 
ხელში  შეინარჩუნა. 

didi kavSiris daSla. 1946-1947 წლებში სსრკ-
ის აღმოსავლეთ ევროპაზე გავლენის გაზრდა, თანდათა-
ნობით აშშ-სა და დასავლეთ ევროპის მწუხარებას იწ- 
ვევდა. აშშ-მ ამის საწინააღმდეგოდ ორი სტრატეგიის გა-
ტარება გადაწყვიტა. 1947 წლის დასაწყისში პრეზიდენტ  
ჰ. ტრუმენმა ევროპულ სახელმწიფოებს სამხედრო დახ-
მარების გაწევა შესთავაზა. ამას „ხაზის გავლების“ პოლი-
ტიკა ეწოდებოდა. მეორე სტრატეგიულ ნაბიჯს კი, 1947  
წლის ზაფხულში აშშ-ს სახელმწიფო მდივნის ჯორჯ მარ- 
შალის ევროპული ქვეყნებისათვის ეკონომიკური დახ-
მარების შეთავაზება წარმოადგენდა. დასავლეთ ევროპის 
ქვეყნებმა ეს შეთავაზება მიიღეს, ხოლო სსრკ-მა და მისი 
ზეგავლენით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა ამაზე უარი 
თქვეს.

1947 წელს სსრკ-ის, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების, 
იტალიისა და საფრანგეთის კომუნისტურ პარტიებმა 
საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის მიერ მომზადე- 
ბული ანგარიშგება მიიღეს. ანგარიშგება მსოფლიოს ორ 
ფრონტად - აშშ-ს მეთაურობის ქვეშ მყოფ „იმპერიალის-
ტურ“ და სსრკ-ის მეთაურობის ქვეშ მყოფ „დემოკრა- 
ტიულ და ანტიიმპერიალისტურად“ წოდებულ ფრონტე-
ბად ყოფდა. ამგვარად, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში 
ფაშისტური ბლოკის წინააღმდეგ ჩამოყალიბებული დი- 
დი კავშირი დაიშალა. მსოფლიოს ორ ბლოკად დაყოფამ 
მკვეთრი  სახე  მიიღო.  

1947 წლიდან ორ დიდმა სახელმწიფომ თავიანთი 
გავლენის სფეროების განმტკიცება დაიწყეს. აშშ 1948  

gaixseneT:1939-1940 wlebSi ssrk-ma, romeli 
xelSekrulebis Sedegad daipyro zogierTi te-
ritoriebi? romeli iyo es teritoriebi?

?

g) aSS-s axali eqspansionisturi orientaciis miza-
ni, amerikis imperializmis mier mTlian msoflioSi Tavisi 
Zalauflebis uzrunvelyofaa. es axali midrekileba ... 
aSS yvelaze didi ori konkurentis (germania da iaponia) 
damarcxebiTa da misi kapitalisturi partniorebis - ing-
lisisa da safrangeTis dasustebiT monopoliuri poziciis 
ganmtkicebisaken iyo mimarTuli. es axali orientacia 
samxedro, ekonomikur da politikur sferoSi RonisZie-
bebis momcvel farTo programas eyrdnoba. am programis 
gamoyeneba amerikuli eqspansionizmis samizneSi myof yvela 
qveynebSi aSS-s ekonomikuri da politikuri xelisuflebis 
Camoyalibebis uzrunvelyofas gamoiwvevs. ... aSS-s mxridan 
evropis damonebis gegmis winaaRmdeg moZraobis xelmZR-
vaneloba, gansakuTrebuli istoriuli movaleobis saxiT 
komunistur partiebs awevT.

sabWoTa kavSiris xelmZRvanelobis angariSgeba, evro- 
pis komunistur partiaTa konferenciaze, 1947 weli

istoria. stamboli, 2002, gv. 203

SeadareT erTmaneTs b) da g) wyaroebi. moawyveT 
debatebi, orive mxaris poziciaSi myofi ganmasx-
vavebeli mxareebis safuZvelze.

!

a) “baltiuri sanapiroebidan 
adriatikis sanapiroebze myof tries-
tamde, kontinentis zedapirze rkinis 
farda daeSva. am speqtris ukan mT-
liani aRmosavleT evropis qveynebis 
dedaqalaqebi aris. ... es qalaqebi 
da xalxebi sabWoebis alyaSia. ... 
yvela maTganze ara mxolod sabWoTa 
zegavlena, aramed moskovis farTo, 
mzardi kontroli gamoiyeneba ... 
aRmosavleT evropaSi myof am qvey-
nebSi komunistebs ... totalitaruli 
kontrolis gamoyeneba surT. yvelgan 
policiuri saxelmwifo yalibdeba. 
...namdvili demokratia arsad ar  
darCa…. ar vfiqrob, rom ruseTs 
(ssrk) omi surs. misi namdvili sur-
vili omis nayofebis mogroveba da 
Zalis ... ganvrcobaa”.

u. CerCilis moxseneba fultonSi

https://winstonchurchill.org.

Tqveni azriT, ratom iTvle- 
ba es moxseneba saxelmwifoTa-
Soris urTierTobebSi Semob-
runebis wertilad? ra mniS- 
vnelobas atarebda es Semob-
runeba?

?

b) “aSS ... sagareo zewolebis  
winaaRmdeg gamomsvlel Tavisufal 
xalxebs unda icavdes. ... Cvens mier 
gasawevi daxmareba ZiriTadad ekonomi-
kur da finansur sferoSi unda mox-
des. yoveli xalxi ukve or winaaRm-
degobriv cxovrebiseul wess Soris 
arCevanis winaSe imyofeba. amaTgan 
erT-erTi umravlesobis Zalas efuZ-
neba da iseT Taviseburebebs flobs, 
rogoricaa: Tavisufali organiza-
ciebi, warmomadgenlobaze dayrdno-
bili mTavroba; Tavisufali arCev-
nebi; adamianis uflebebis, azrisa da 
sindisis Tavisuflebis uzrunvelyofa; 
araviTari politikuri zewolebis ar 
arseboba. meore ki Zalis gamoyenebis 
gziT umravlesobis iZulebulobasa 
da umciresobis Zalas efuZneba, rome-
lic daSinebiTa da zewoliT, presaze 
kontroliT, gayalbebuli arCevnebiTa 
da adamianis Tavisuflebis gauqmebiT 
yalibdeba. totalitaruli reJimebis 
mier daTesili Teslebi siRaribiTa 
da siRatakiT ikvebeba. ... msoflios 
Tavisufali xalxebi, Cvengan, Tavi-
suflebis dacvaSi daxmarebis gawevas 
moelian”.

trumenis doqtrina, 1947 weli
kenedi pauli. didi Zalebis 

aRzeveba da dacema.
2001, gv. 482LAY
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წლიდან მარშალის გეგმას იყენებდა. გეგმის მიხედვით, 
ევროპის ქვეყნების ეკონომიკის აღდგენის მიზნით, მათ-
თვის ეკონომიკური დახმარებები იქნა აღმოჩენილი. ამ 
ქვეყნებთან დადებული ხელშეკრულებების მიხედვით, სა-
ბაჟო ტარიფების შემცირებისა და იმპორტის შეზღუდვე- 
ბის  გაუქმების  შესახებ  გადაწყვეტილება  იქნა  მიღებული. 

ევროპაში მშვიდობისა და ეკონომიკური თანამ-
შრომლობის განმტკიცებისათვის შემდგომში - 1957 წელს  
evropis ekonomikuri kavSiri (ამჟამინდელი ევრო-
კავშირი) შეიქმნა. აშშ და დასავლეთ ევროპა სამხედრო 
სფეროშიც ორგანიზებულნი იქნენ. 1949 წელს, აშშ-მ, 
კანა-დამ და დასავლეთ ევროპის რიგმა სახელმწიფოებმა  
CrdiloeT atlantikis xelSekrulebis orga- 
nizacia  (nato) ჩამოაყალიბეს. 

socialisturi blokis Camoyalibeba. 1940-იანი  
წლების მეორე ნახევარში რუმინეთში, უნგრეთში, პო-
ლონეთში, ბულგარეთსა და ჩეხოსლოვაკიაში სსრკ-ს 
ჩარევით საბჭოური მოდელის რეჟიმები ჩამოყალიბდა. 
ერთპარტიული სისტემა, გეგმიური ეკონომიკა და ნაცი-
ონალიზაცია იქნა გამოყენებული. ამ სახელმწიფოებს 
სსრკ-თან თანამშრომლობას აიძულებდნენ. მხოლოდ 
იუგოსლავიამ შეძლო ამაზე უარი ეთქვა. 1949 წელს მარ-
შალის გეგმის ალტერნატიულად, სოციალისტური ბლოკის 
ქვეყნებმა ekonomikuri urTierTdaxmarebis sabWo 
(eus) ჩამოაყალიბეს და საბჭოთა კავშირისგან დახმარე-
ბაც მიიღეს. 1949 წელს ჩინეთშიც კომუნისტები მოვიდ- 
ნენ ხელისუფლებაში და საბჭოთა მომხრე ბლოკს შე-
უერთდნენ. ამავე წელს სსრკ-ის მიერ ატომური ბომბის 
დამზადების შეძლებამ, სოციალისტური ბლოკი კიდევ 
უფრო  გააძლიერა. 

ამგვარად, სოციალურ-ეკონომიკური და იდეოლოგი-
ური თვალსაზრისით ურთიერთ საწინააღმდეგო სისტე-
მების ჩამოყალიბებამ, სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობები საფუძვლიანად შეცვალა. დასავ- 
ლეთის ბლოკი კომუნიზმის გავრცელებას, ხოლო სსრკ ბლოკადაში მოხვედრას ერიდებოდა.  
ორივე მხარის მიერ ატომური ბომბის ფლობა, ომის დაწყების შემთხვევისათვის მსოფლიოს 
განადგურების  საფრთხეს  წარმოადგენდა. 

germaniis gayofa. 1948 წელს ჩეხოსლოვაკიაში კომუნისტური გადატრიალებით, აღმო- 
სავლეთ ევროპის ყველა ქვეყანა სსრკ-ის გავლენის ქვეშ მოექცა. ამ გავლენის დასავლეთით 
გავრცელების წინაღობის მიზნით, აშშ-მ და მის მოკავშირეებმა, გერმანიის თავიანთი კონტრო- 
ლის ქვეშ მყოფ მხარეებში ახალი გერმანული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება გადაწყვიტეს. ეს, ცი-
ვი ომის პირველი კრიზისის მიზეზი გახდა. ამის საპასუხოდ ,1948 წელს სსრკ-მა დასავლეთის 
დაპყრობის ზონები ბლოკადაში მოახვედრა. აშშ, ბლოკადაში მყოფ დასავლეთ ბერლინს საჰაერო 
გზის საშუალებით ეხმარებოდა. სსრკ-მა, რომელმაც მიზანს ვერ მიაღწია, 1949 წელს ბლოკადა  
მოხსნა. ამ მოვლენამ დასავლეთის დაპყრობილი ზონების გაერთიანება და germaniis federa-
ciuli respublikis ჩამოყალიბება დააჩქარა. ამას, სსრკ-მა თავის დაპყრობის ზონაში ger- 
maniis demokratiuli respublikis ჩამოყალიბებით უპასუხა. ამგვარად გერმანიის დანა-
წილება, ამავდროულად  მსოფლიოს  ორ  ბლოკად  დაყოფის  სიმბოლოდ  გადაიქცა. 

koreis omi (1950–1953) da “yinulebis dnoba”. ცივი ომის მეორე კრიზი კორეაში  
მოხდა. ომამდელ პერიოდში იაპონიის ხელისუფლების ქვეშ მყოფი კორეის ჩრდილოეთი, 1945  
წელს სსრკ-ის, ხოლო სამხრეთი აშშ-ს მიერ იქნა დაპყრობილი. ორივე სახელმწიფოს შორის არ- 
სებული აზრთა სხვადასხვაობა კორეის დაშლის მიზეზი გახდა. 1948 წელს აშშ-ს მფარველობის  
ქვეშ koreis respublika, ხოლო ჩრდილოეთით  კომუნისტური რეჟიმის სახელმწიფო ჩამო-
ყალიბდა. 1950 წელს CrdiloeT koreis ძალებმა სამხრეთ კორეა დაიპყრეს. გაერომ ოკუ- 

marSalis gegmis gamocxadeba. 
omis periodSi, evropaSi ekonomi-
kuri wyoba mTlianad dangreuli 
iyo. .... evropa, Tu mniSvnelovani 
odenobiT damatebiT daxmarebas ver 
miiRebs, ekonomikuri, socialuri da 
politikuri TvalsazrisiT da-
nawevrebis uaRresad mZime safrTxis 
winaSe aRmoCndeba. ...naTlad Cans is, 
Tu rogor imoqmedebs es amerikis 
ekonomikaze. aSS-s mier msoflio 
ekonomikis gajansaRebisaTvis SesaZlo 
yvelafris keTeba logikuria. amis 
gareSe politikuri stabilurobi-
sa da sando mSvidobiani pirobebis 
uzrunvelyofa SeuZlebeli iqneba. 
Cveni politika ara romelime qve-
yanas an doqtrinas, aramed SimSils, 
siRatakesa da qaoss ewinaaRmdegeba. 
amis mizani ki, Tavisufali organi-
zaciebis arsebobisaTvis saWiro po-
litikuri da ekonomikuri pirobebis, 
aseve mTlian msoflioSi cocxali 
ekonomikis kvlav Camoyalibebis 
uzrunvelyofaa.

j. marSalis harvardis universi-
tetSi moxsenebidan, 1947 weli

htpps://www.marshallfoundation.org

ra iyo marSalis gegmis mize-
zi? rogor xdeba miznis da-
sabuTeba?

?
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პაცია გააკრიტიკა და წევრ ქვეყნებს სამხრეთ კორე-
ისათვის დახმარების აღმოჩენისაკენ მოუწოდა. ამ პე-
რიოდში გაეროს უშიშროების საბჭოში არა კომუნის- 
ტური ჩინეთის, არამედ ტაივანის მიღებაზე პროტეს- 
ტის გამომთქმელი სსრკ-ის ბოიკოტის გამო, მან მიღე-
ბული გადაწყვეტილება ვერ გააპროტესტა. სამხრეთ 
კორეაში გაგზავნილი გაეროს ძალების ძირითად ნაწ-
ილს აშშ-ს ჯარი შეადგენდა. ჩრდილოეთ კორეას სსრკ  
და ჩინეთი ეხმარებოდა. 1953 წელს, სტალინის სიკვ-
დილის შემდეგ სსრკ-ს პოზიცია რამდენადმე შერ- 
ბილდა. ცივ ომში "yinulebis dnobis" periodi 
დაიწყო. ამის შედეგად, 1953 წელს კორეის ომი დამ-
თავრდა. მაგრამ ეს ქვეყანა, ურთიერთ დაპირისპი- 
რებული პოლიტიკური სისტემების მქონე სახელმწი-
ფოებად დანაწილებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. 
1955 წელს სსრკ-მა, ამას სოციალისტურ სახელმწიფო-
თა სამხედრო ბლოკის - varSavis xelSekrulebis organizaciis დაფუძნებით უპასუხა. 
შეიარაღებისა და კოსმოსის დაპყრობის სფეროში კონკურენცია გაძლიერდა. სსრკ-მა, 1957 
წელს კოსმოსში პირველად ხელოვნური თანამგზავრი გააგზავნა. თუმცა, 1959 წელს სსრკ-ის 
ხელმძღვანელის ნიკიტა ხრუშჩოვის აშშ-ში ვიზიტმა და აშშ-ში ჯონ კენედის ხელისუფლებაში 
მოსვლამ  ურთიერთობებში  ზომიერება  გამოიწვია. 

axali krizisebi:sueci, berlini da karibi. 1956 წელს, ეგვიპტის მიერ განხორ-
ციელებული სუეცის არხის ნაციონალიზაციის საპასუხოდ, ინგლისი, საფრანგეთი და ისრაელი  
მის წინააღმდეგ გამოვიდნენ და მხარე დაიპყრეს. აშშ-სა და სსრკ-ის ზემოქმედებით მოკავში- 
რეებმა უკან დაიხიეს. შემდგომი კრიზისი ბერლინის სტატუსის გარშემო მოხდა. საბჭოთა 
ხელმძღვანელობა ბერლინის გდრ-ის ან გაეროს კონტროლის ქვეშ გადაცემას მოითხოვდა. ამ 
პერიოდში გერმანელები გდრ-დან დასავლეთ გერმანიისაკენ გარბოდნენ. ამის თავიდან ასაცი- 
ლებლად, გდრ-ისა და საბჭოთა ხელმძღვანელობამ 1961 წელს ბერლინის აღმოსავლეთ და  
დასავლეთ ნაწილებად გამყოფი კედელი ააშენეს. ცივი ომის პერიოდის ძირითად კრიზისთაგან 
ერთ-ერთი, 1962 წელს kubis sakiTxi გახდა. კუბაში 1959 წელს, აშშ-ს მიერ დაცული დიქტატურის 
ჩამომგდები fidel kastro სსრკ-ს დაუახლოვდა. სსრკ-ს, 
საგარეო ჩარევებისაგან კუბის დაცვის მომიზეზებით, აქ 
ბირთვული რაკეტები ჰქონდა მოწყობილი. რაკეტების პირ-
დაპირი სამიზნე, აშშ იყო. მსოფლიო ბირთვული ომის  
ზღვარზე იყო. მაგრამ მხარეები დათმობებზე წავიდნენ. 
სსრკ-მა კუბიდან რაკეტები გაიტანა. ამის სამაგიეროდ, აშშ-მ 
კუბის ბლოკადის გაუქმებისა და მის საქმეებში ჩაურევ- 
ლობის  უზრუნველყოფა  მოახდინა.

Serbileba. კუბის კრიზისმა ბირთვული ომის თავი- 
დან აცილების აუცილებლობა გამოიწვია. 1960-იან წლებში 
მხარეებს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულებებით ბირთ-
ვული ცდები, კოსმოსში ბირთვული იარაღის მოთავსება 
და იარაღების გამრავლება აკრძალული იქნა. ორივე მხა-
რეს შერბილებისათვის პოლიტიკური და ეკონომიკური მი- 
ზეზები გააჩნდა. მსოფლიო მასშტაბით სამხედრო ბაზების 
ფლობისათვის აშშ-ს დიდი ფინანსური საშუალება სჭირ-
დებოდა. 1960-იანი წლების შუა პერიოდში ვიეტნამის ომში 
განცდილი დანაკარგი, ქვეყნის შიგნით უკმაყოფილების მი-
ზეზი გახდა. სსრკ-ში გამალებულ შეიარაღებაზე გაწეული 
ხარჯები, ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამძიმებდა. 
სსრკ-ს უკვე უცხოეთის დახმარება ესაჭიროებოდა. 1963  
წლიდან  სსრკ-მა  დასავლეთიდან  ხორბლის  შესყიდვა  დაიწყო.  

qalebi da bavSvebi vietnamSi 
aSS-is samxedroebis mier Ca-

denili amoxocvis win. 
1968. foto, ronald heberli 

nikita xruSCovi da jon kenedi
lesli gilbert ilinkvorti 1962 weli

Tqveni azriT, ras gamosaxavs ka-
rikatura?
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სოციალისტური ბლოკის შიგნითაც, სსრკ-ის მიმართ 
უკმაყოფილება იზრდებოდა. 1968 წელს ჩეხოსლოვა-
კიაში სსრკ-ის მიმართ უკმაყოფილებამ (პრაღის გაზა-
ფხული) იჩინა თავი, ხოლო 1969 წელს ჩინეთთან შე-
იარაღებული  დაპირისპირება  მოხდა.   

ყველა ამ ფაქტორმა აშშ და სსრკ აიძულა კომპრო-
მისზე წასულიყვნენ. ეს სახელმწიფოები, ერთმანეთის 
გავლენის სფეროში ჩაურევლობასთან დაკავშირებით 
შეთანხმდნენ. 

შეთანხმებები 1972 წლის strategiuli Seia- 
raRebis SezRudvebis (sSS-1) შესახებ ხელშეკრუ-
ლებით  იქნა  განმტკიცებული. 

შერბილების პერიოდის უმაღლესი წერტილი, 1975  
წელს, სსრკ-ის მონაწილეობითი, ასევე ევროპის სახ-
ელმწიფოებთან ერთად, აშშ-სა და კანადის მხრიდანაც 
ხელმოწერილი, evropis uSiSroebisa da Tanam- 
Sromlobis konferenciis daskvniTi dokumen- 
ti იყო. დოკუმენტში სახელმწიფოთაშორისი თანამ-
შრომლობა და ადამიანის უფლებების დაცვა იყო 
გათვალისწინებული. 

koloniebis gauqmeba da “mesame msofli-
os qveynebi”. მეორე მსოფლიო ომით კოლონიების 
განთავისუფლების პროცესი დაიწო. აზიის, აფრიკისა 
და წყნარი ოკეანის მხარეში მყოფი კოლონიების გან- 
თავისუფლება, mesame msoflio qveynebis ჩამოყა-
ლიბებით დამთავრდა. „მესამე მსოფლიოს“ განმარტე- 
ბა 1950-იანი წლებიდან ცივი ომის მწარმოებელ ბლო-
კებში არა შემავალი და ნაკლებად განვითარებული 
ქვეყნების ცნობისათვის გამოიყენება. მესამე მსოფ-
ლიოს ქვეყნებმა თავიანთი პოლიტიკური არსებობა, 
1955 წელს bandungis konferenciaze მსოფლიოს 
ორპოლარულად დაყოფის წინააღმდეგ ყოფნის შესა-
ხებ ცნობებით უჩვენეს. 1961 წელს იოგოსლავიის, 
ინდოეთისა და ეგვიპტის ინიციატივით, blokebSi  
CaurTvelTa moZraoba ჩამოყალიბდა. 1970-იანი 
წლების დასაწყისში მესამე მსოფლიოს ქვეყნები სამ 
ჯგუფად, აშშ-ს მომხრე, სსრკ-ის მომხრე და ნეიტ-
რალურ ჯგუფებად დაიყვნენ. ზოგიერთნი კი, თან  
სსრკ-ის და თან აშშ-ს გამაკრიტიკებელი და „მესამე 
მსოფლიოსათვის“ თავისი მოდელის წარმომდგენი ჩი- 
ნეთის გავლენის ქვეშ შევიდნენ. მესამე მსოფლიოს 

ქვეყნები, მათ მიერ მიღებული დახმარების კვალობაზე აშშ-სა და სსრკ-ის გავლენის ქვეშ ექცე- 
ოდნენ. აშშ და სსრკ ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ყოფილ კოლონი-
ზატორულ სახელმწიფოებს ანაცვლებდნენ და მათი მხრიდან გაწეული დახმარების სამაგიეროდ, 
მხარეებში  თავიანთ  ხელისუფლებას  განამტკიცებდნენ. 

მესამე მსოფლიოს ქვეყნებში, ზოგჯერ, კოლონიის პერიოდში გაყვანილი ხელოვნური საზ-
ღვრებისა და დიდი სახელმწიფოების ზემოქმედებით, ეთნიკური კონფლიქტები წარმოიშობოდა 
და სამოქალაქო ომები ხდებოდა. 2011 wlidan აზერბაიჯანის რესპუბლიკა მიუმხრობლობის 
მოძრაობაში  სრულუფლებიან  წევრად  იქნა  მიღებული. 

regionaluri omebi. შერბილების პერიოდში აშშ-სა და სსრკ-ს შორის წონასწორობის დარ-
ღვევის გარეშე რეგიონალური ომები მოხდა. ამათგან ერთ- ერთი vietnamis omi იყო. ამ ომში 
სსრკ-სა და აშშ-ს შორის კონფლიქტი შემოვლითი გზით განხორციელდა. აშშ სამხრეთ ვიეტნამს, 
ხოლო სსრკ ჩრდილოეთ ვიეტნამს ეხმარებოდა. 1965 წელს აშშ-მ მხარეში სამხედრო ძალა გააგ- 
ზავნა. დამარცხებულმა აშშ-მ, საერთაშორისო საზოგადოების ზეგავლენით, 1973 წელს თავისი  
ჯარები  უკან  გაიყვანა.

evropis uSiSroebisa da Tanam-
Sromlobis konferenciis daskvniTi 
sabuTi 

1. konferenciaSi Semavali saxel-
mwifoebi, erTmaneTis absolutur 
suverenitets, amasTan iuridiuli 
Tanasworobis, teritoriuli mTliano-
bisa da politikuri damoukideblobis 
uflebebs pativs scemen ... 

2. konferenciaSi monawile saxel-
mwifoebi, saxelmwifoTaSoris urTier-
Tobebisa da urTierT kavSirebSi sxva 
saxelmwifos teritoriuli mTlianobis, 
aseve politikuri damoukideblobis 
mimarT, gaeros miznebsa da am sabuTs 
Seusabamo formiT muqarasa da Zalis 
gamoyenebaze uars ityvian. 

3. konferenciis monawile saxelmwi-
foebi erTmaneTis sazRvrebs ... Seuva-
lad Tvlian ...

4. teritoriuli mTlianoba. 
konferenciis monawile saxelmwifoe-
bi, erTmaneTis miwebis samxedro gziT 
dapyrobaze, agreTve pirdapiri an 
SemovliTi Zalis gamoyenebaze uars am-
boben. aseTi xasiaTis mqone yovelgvari 
dapyroba da miTviseba samarTalsawina-
aRmdegod CaiTvleba. 

7. konferenciis monawile saxelmwi-
foebi rasis, sqesis, enisa da religiis 
miuxedavad, adamianis uflebebsa da 
ZiriTad Tavisuflebebs, maT Soris 
azris, sindisis, religiisa da rwmenis 
Tavisuflebebs pativs scemen. ... 

istoria. stamboli, 2002, gv. 215

rogor SeafasebdiT Tanamedrove 
euTo-s ZiriTadi miznis momcve-
li am pirobebis, somxeTis mier 
darRvevis mimarT, am organizaci-
is mxridan arc erTi RonisZiebis 
gautareblobas?

?

LAY
İHƏ



135135

რეგიონალური ომების მსოფლიო მშვიდობისათვის საფრთხედ გადაქცევისას, სსრკ და აშშ 
კონფლიქტების დიპლომატიური გზით მოგვარებას ცდილობდნენ. 1967 და 1973 წლებში არსე- 
ბული  არაბულ-ებრაული  კონფლიქტი,  სწორედ  ასე  იქნა  შეწყვეტილი. 

civi omis ukan dabruneba (1975–1985). 1979 წელს სსრკ-მა ავღანეთი დაიპყრო. სსრკ-ის  
მიზანი, აქ აშშ-ს გეგმების საფუძველზე გავრცელებადი პოლიტიკური ისლამისტობის თავის 
ტერიტორიაზე - ცენტრალური აზიის მუსლიმანურ რესპუბლიკებზე ზემოქმედების თავიდან  
აცილება იყო. ეს, ცივი ომის ახალი ეტაპის დასაწყისი გახდა. აშშ-მ სსრკ-ის ხორბლისა და ტექ-
ნოლოგიის ექსპორტს ემბარგო დაადო, აგრეთვე 1980  
წელს მოსკოვში ჩატარებული ოლიმპიური თამაშების 
ბოიკოტი მოახდინა. აშშ-მ, შეიარაღების ახალი პროგ- 
რამა მოამზადა და ამ სფეროში სსრკ-თვის გასწრება 
დაისახა მიზნად. 1983 წელს საბჭოთა რაკეტების საფრ-
თხის წინააღმდეგ strategiuli Tavdacvis pro- 
grama იქნა გამოცხადებული. საბჭოთა რაკეტების საფ-
რთხის ხელოვნური თანამგზავრებით განსაზღვრისა და 
კოსმოსიდან მისი განადგურების მომცველ ამ პროგრა- 
მას,  „ვარსკვლავთა  ომიც“  ეწოდებოდა. 

civi omis dasasruli. 1980-იანი წლების მეორე 
ნახევარში შეიარაღებაზე გაწეული დიდი ხარჯები და 
ეკონომიკური დაკნინება, სსრკ-ს ურთიერთობების შერ- 
ბილებისაკენ უბიძგებდა. 1986 წელს, ჩერნობილის ატ-
ომურ სადგურზე მომხდარმა შემთხვევამ, მსოფლიოში 
ბირთვული ომის მიმართ შიში გაზარდა. 1987 წელს, 
aSS-sa da ssrk-s Soris mokle da saSualo  
radiusis birTvuli iaraRebis gauqmebis შესა-
ხებ ხელშეკრულება იქნა ხელმოწერილი. მსოფლიოს 
სხვადასხვა მხარეებში თავისი გავლენის გავრცელების 
მიზნით, ჩარევებმა სსრკ-ის პოლიტიკური და ეკონო-
მიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. 1989  
წელს  საბჭოთა  ჯარები  ავღანეთიდან  გაყვანილი  იქნა.

1989 წელი, ცივ ომში შემობრუნების წერტილი გახდა. აღმოსავლეთ ევროპაში დემოკრატი- 
ზაციის მოძრაობა გაფართოვდა. პოლონეთსა და უნგრეთში თავისუფალი არჩევნები ჩატარდა. 
აღმოსავლეთ გერმანიის ხელმძღვანელობამ გერმანიის კედლის მოცილების ნებართვა გასცა. 
ჩეხოსლოვაკიაში, ბულგარეთსა და რუმინეთში კომუნისტურ დიქტატურას ბოლო მოეღო. 1990 
წელს, გერმანია გაერთიანდა. აღმოსავლეთ ევროპაში „საბჭოთა მოდელი“ უკვე იწურებოდა და  
სსრკ-ს „პირველი თავდაცვის ხაზი“ ეკარგებოდა. სსრკ-ს შიგნითაც დამოუკიდებლობისათვის 
ბრძოლების, ეთნიკური კონფლიქტებისა და ნაციონალური ორიენტაციების მომატებამ, ამ სა-
ხელმწიფოს  დაშლა  დააჩქარა.  1991  წლის  დეკემბერში  სსრკ-ის  არსებობას  ბოლო  მოეღო. 

1. ra Sedegi mohyva 1947 wels, germaniasa da mis mokavSireebTan sazavo xelSekrulebis 
dadebis mizniT, Catarebul konferencias?

2. ra iyo civi omis mizezebi?
3. romeli procesis Sedegs warmoadgenda „mesame msoflios qveynebis“ Camoyalibeba?
4. ra iyo 1979 wels ssrk-is mier avRaneTis okupaciis mizani?
5. romel faqtorebma ubiZga ssrk-s, 1980-iani wlebis meore naxevarSi, urTierTobebis 

Serbilebisaken?
6. ratom iTvleba civ omSi 1989 weli, Semobrunebis wertilad?
7. SeadgineT drois isari, civi omis periodis mniSvnelovan movlenebTan dakavSirebiT.
8. SeadareT erTmaneTs, 1950-ian wlebSi momxdari krizisebi.
9. gaanalizeT Serbilebis periodis Taviseburebebi.

kiTxvebi da davalebebi

sabWoTa armiis avRaneTidan 
gamosvla

berlinis kedlis dangreva
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civi omis periodi civi omis Semdgomi periodi

samxedro sfero: პირველხარისხოვანი მნიშ- 
ვნელობის ქონა, შეიარაღების ინიციატივა, 
სამხედრო კავშირები, თავდაცვის ხარჯების 
გაზრდა, სამხედრო თვალსაზრისით ორპო-
ლარულობა.

samxedro sfero: მეორეხარისხოვანი მნიშ-
ვნელობის ქონა, განიარაღების ინიციატივა, 
უცხოურ ქვეყნებში სამხედრო ბაზებისა და 
ძალების რიცხვის შემცირება, თავდაცვის ხარ-
ჯების შემცირება, ერთპოლარულობა. 

ekonomikuri sfero: მეორეხარისხოვანი მნი-
შვნელობის ქონა, კაპიტალიზმ-სოციალიზმის 
ბრძოლა, აღმოსავლეთ-დასავლეთ სავაჭრო კავ-
შირების არ არსებობა, თავისუფალი სავაჭრო 
რეჟიმების არ არსებობა.

ekonomikuri sfero: პირველხარისხოვანი 
მნიშვნელობის ქონა, ეკონომიკაზე სახელმწიფო 
ყურადღების შემცირება, თავისუფალი სავაჭრო 
რეჟიმების გაფართოება.

politikur-ideologiuri sfero: სამ-
ხედრო სფეროში უპირატესობის ინიციატივა, 
ბლოკზე ორიენტირებული საგარეო პოლიტი- 
კა, ფაქტიური უპირატესობისათვის ჩარევა, გა-
ეროს უშიშროების საბჭოს გავლენის არქონა.

politikur-ideologiuri sfero:კონ- 
კურენცია მშვიდობიან პირობებში, მრავალ-
მხრივობის ხელახალი  ჩამოყალიბება, სტაბი-
ლურობის მიზნის მატარებელი ჩარევები, გა-
ეროს გავლენის გაზრდა. 

ცივი ომის დამთავრებით სახელმწი-
ფოთაშორის ურთიერთობებში ახალი სი- 
სტემის აუცილებლობა გამოვლინდა. ორ-
პოლარულ მსოფლიო სისტემას ბოლო 
მოეღო. აშშ-ს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის  
მიერ 1991 წელს ყურის ომის დროს 
გამოთქმული „ახალი მსოფლიო წესრი-
გის“ ცნება ორპოლარული სისტემის და- 
სრულებასა და ახალი სისტემის ჩამო-
ყალიბებას ითვალისწინებდა. ეს, სახელ-
მწიფოთაშორის ურთიერთობებში ახალი  
პროცესის, გეოპოლიტიკური და გეო-
სტრატეგიული ცვლილებების გამოვლე-
ნაზე მეტყველებდა. 1991-2000 წლებში 
გარდამავალ პერიოდში მყოფ რუსეთს, 
ევრაზიასა და სხვა გეოპოლიტიკურ მხა-
რეებში თავისი პოზიცია დაკარგული 
ჰქონდა. აშშ ერთადერთი ეკონომიკური, 
პოლიტიკური და სამხედრო სუპერ ძალა 
გახდა. 1990-იან წლებში ყურის ომსა და  
ბალკანეთის კონფლიქტში გაეროს მექა- 
ნიზმის გამომყენებელი აშშ, სახელმწი- 

civi omebis damTavrebis Semdeg, msoflioSi axali politiku-
ri da ekonomikuri viTareba Seiqmna. fiqrobdnen, rom omebi da 
konfliqtebi damTavrebuli iyo da adgili hqonda erTpola-
rul urTierTobaTa sistemis Camoyalibebas. magram globali-
zaciis pirobebSi axali konfliqtebi da dapirispirebebi moxda. 
terorizmi msoflio masStabis safrTxed gadaiqca.

saxelmwifoTaSorisi urTierTobebi 
Tanamedrove periodSi

▪ axali msoflio wesrigi 
▪ 11 seqtembris movlena    
▪ ruseT-saqarTvelos omi 
▪ globalizacia

▪ arabuli Semodgoma

sakvanZo sityvebi

25

a) "saerTaSoriso urTierTobebis safuZvelze, saxel- 
mwifoTaSorisi konkurencia da ZalTa brZola dgas". 

henri morgenTau
m. roSkini da n.o. beri. saerTaSoriso urTier-

Tobebis axali samyaro. ankara, 2014. gv 55
b) "axal msoflioSi brZolis ZiriTadi wyaro 

ideologiuri da ekonomikuri ar iqneba. kacobriobas 
Soris didi danawevrebisa da brZolis ZiriTadi wya-
ro kultura iqneba. ... civilizaciebis winaaRmdegoba, 
globalur politikas uxelmZRvanelebs. civilizacias 
Soris arsebulma „gadakveTis xazebma“ momavlis omis 
speqtrebi unda moicvas. kulturaTa Soris arsebu-
li brZola, Tanamedrove msoflioSi myofi brZolis 
evoluciis bolo etapi iqneba". 

samuel hantigtoni, “civilizaciebis 
Sejaxeba”. www.foreignaffaris.com

eTanxmebiT Tu ara avtorTa mier gamoTqmul 
mosazrebebs? Tqveni azriT, SeiZleba Tu ara, 
rom kulturaTa Soris dialogma kultu-
raTa winaaRmdegobrivoba daabrkolos? ga-
moikvlieT azerbaijanis roli, Tanamedrove 
periodis kulturaTaSoris dialogSi.

?

cxrilis safuZvelze SeadareT erTmaneTs civi omisa da civi omis Semdgomi periodebis 
Taviseburebebi. 

!
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ფოთაშორისი ურთიერთობების მმართველის, ზედა- 
მხედველის როლს ასრულებდა. 2001 wlis 11 seq-
tembris ტერორისტული მოვლენის შემდეგ, სახელ-
მწიფოთაშორის ურთიერთობებში ახალი პერიოდი და- 
იწყო. აშშ-ს ყველაზე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ობ-
იექტებზე - პენტაგონსა და მსოფლიო სავაჭრო ცენ- 
ტრზე შეტევების ორგანიზებამ, მის სახელმწიფოთა-
შორის იმიჯსა და გლობალურ რეპუტაციაზე უარყო-
ფითი ზეგავლენა მოახდინა. ამგვარად, სამოქალაქო 
ომის შემდეგ, აშშ-ს ტერიტორიაზე მომხდარ და ყვე- 
ლაზე დიდი დანაკარგის გამომწვევმა 11 სექტემბრის 
მოვლენამ, მსოფლიოში ახალი საერთშორისო პირო- 
ბები  გამოავლინა. 

ევროკავშირი, რუსეთი, იაპონია, ჩინეთი და ინ-
დოეთი რეგიონალური ძალების სახით, აშშ-ს მოქმე- 
დების სფეროს თანდათანობით შეზღუდვას ცდილ-
ობდნენ. მრავალპოლარული მსოფლიო წესრიგი ხელ- 
ახლად ყალიბდებოდა. თურქეთის, ირანის, ბრაზილი-
ისა და ინდონეზიის სახის სახელმწიფოები ცვალებადი 
მსოფლიო  წესრიგის  რეგიონალურ  ძალებად  გადაიქცნენ. 
ამ მრავალპოლარულ მსოფლიო წესრიგში, მსოფლიოს გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური და გეო-
სტრატეგიული სიმძიმის ცენტრი ატლანტიკურიდან წყნარი ოკეანის მხარეზე გადავიდა. აფრიკა-
ევრაზიის მხარეში ენერგიის წყაროები და სატრანზიტო გზები გეოპოლიტიკური ბრძოლის მოედ- 
ნად გადაიქცა. ევრაზიის სიმძიმის ცენტრის, შავი ზღვა-კავკასია-ცენტრალური აზიის სამკუთხე-
დისათვის  აშშ-ს,  რუსეთსა  და  ჩინეთს  შორის  გეოპოლიტიკური  ბრძოლა  გაძლიერდა. 

ახალი რეგიონალური კავშირების (Sanxais TanamSromlobis organizacia, guamisa da 
samxreT amerikis erTa kavSiri) ორგანიზება 
მრავალპოლარული მსოფლიო წესრიგის თავი- 
სებურებებს მიეკუთვნება. ცივი ომის პერიოდ-
ის შემდგომ არსებული საერთაშორისო ურთი-
ერთობების სხვა თავისებურება ეკონომიკური და 
ფინანსური საკითხების წინა პლანზე გადასვლა 
იყო. სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში ის-
ედაც მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პოტენციალსა 
და ძალას, ამ პერიოდში უფრო დიდი მნიშვნე-
ლობა ენიჭებოდა. სამხედრო და იდეოლოგიური 
კონფლიქტების მიზეზები უკვე აღმოფხვრილი  
იყო, საერთაშორისო ურთიერთობები კი, ეკო-
ნომიკურ კონკურენციაზე ყალიბდებოდა. ამის 
მიზეზთაგან ერთ-ერთი იყო ის, რომ საერთა- 
შორისო ურთიერთობებში ომის მეთოდის ეკო- 
ნომიკური და სოციალური ხარჯები ძალიან 
დიდი იყო. ამასობაში, მეცნიერული და ტექნო- 
ლოგიური სიახლეების გამოყენებას, ეკონომიკუ- 
რი აქტიურობის დაჩქარებასთან ერთად, საზო-
გადოებათშორისი კავშირებიც გაძლიერებული 
ჰქონდა. მესამე, ურთიერთეკონომიკურ კავშირებს, 
სახელმწიფოთა ეკონომიკური მგრძნობელობა 
გაზრდილი ჰქონდა. უკვე არა ქვეყნების სამხე- 
დრო პოტენციალს, არამედ ეროვნული შემო-
სავლების, ასევე ცხოვრებისა და კეთილდღეობის 
დონის გაზრდას უფრო დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭებოდა. თანამედროვე პერიოდში ეკონომი-
კურ კონკურენციულ ბრძოლაში, აშშ-ს წინაშე  
ორი ძირითადი მხარე დგას: ევროკავშირი და 

rogor fasdeba aSS-s presaSi  
11 seqtemberi?

?

11 seqtembris terori aSS-s presaSi. 
"aSS-ze Seteva ganxorcielda". te-
roris dRes gatacebulma TviTmfri-
navebma tyupi caTambjenebi mospes da 
pentagons dartyma miayenes. gazeTi 

"niu-iork taimsi"

“civi omis" Semdeg SemoTavazebuli 
erTpolusiani msoflios modelic ar iqca re-
alobad. ras niSnavs erTpolusiani msoflios 
modeli? es erT centrSi gaerTianebul xeli-
suflebas, erT xelSi Tavmoyril Zalas, erTi 
centridan gacemul gadawyvetilebas niSnavs. 
es erTi batonis, erTi suverenis msoflios 
niSnavs. mimaCnia rom Tanamedrove msofli-
osaTvis erTpolusiani modeli ara mxolod 
miuRebelia, imavdroulad SeuZlebelicaa. 
dRes Cven saerTaSoriso sakiTxebSi Zalis, Se-
iZleba iTqvas Tundac raime saxiT aRukveTlad 
hipertrofikuli gamoyenebis mowmeni vxdebiT. 
Tanac samxedro Zalis.... im Zalisa, romelic 
msoflioSi erTmaneTis mimdevrobiT momxdar 
konfliqtebs morevSi CaiTrevs. samarTlebrivi 
sistema SeiZleba iTqvas rom mTlianad....

amerikis SeerTebuli Statebi ekonomikaSi, 
politikaSi da humanitarul sferoSi abijebs 
Tavis erovnul sazRvrebs, Tavis warmatebebs 
sxva saxelmwifoebs Tavs axvevs. evropaSi arse-
buli raketsawinaaRmdego TavdacviTi sistemis 
elementebis ganTavsebis gegmebic ar SeiZleba, 

rom Cven ar gvaSfoTebdes.".

2007 wels, miunhenSi uSiSroebis konferen-
ciaze, ruseTis prezident v. putinis moxse-

nebidan. htpps://kremlin.ru./events/president

gaanalizeT wyaro. SeadareT es moxsene-
ba CerCilis mier fultonSi gakeTebul 
moxsenebas. Tqveni azriT, SeiZleba Tu 
ara, es civi omis dasawyisad CaiTvalos?

?
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აზია-წყნარი ოკეანე. ამასთან, კონკურენცი-
ული ბრძოლის მოტივებიც შეცვლილია. ამ  
მოტივების განმსაზღვრელია ის, თუ ვინ აწ-
არმოებს ყველაზე უკეთესად, ასევე ცხოვრე- 
ბის დონის უფრო სწრაფი ამაღლება, საუკე-
თესო განათლების მქონე მუშაკთა ძალის  
ქონა,  ვაჭრობაში  წინსვლა  და  სხვ. 

ამგვარად, საზოგადოების ეკონომიკური 
კეთილდღეობის გრძნობის გაზრდას სახელ-
მწიფოთა საგარეო პოლიტიკაზე გავლენა  
ჰქონდა მოხდენილი. ამის შედეგად, საერ-
თაშორისო ურთიერთობებში ეკონომიკური 
ფაქტორი წინა პლანზე იყო წამოწეული. 
ეს კი, თავის მხრივ გლობალიზაციის პრო- 
ცესის გაფართოების მიზეზი გახდა. გლობა-
ლიზაცია, ცივი ომის შემდგომი პერიოდის 
განმარტებისათვის ყველაზე ხშირად გამო-

ყენებული ცნებაა. სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და ეკონომიკური განვითარების შედეგად, თანამე-
დროვე მსოფლიოს სისტემაში შემავალ სახელმწიფოთა შორის კავშირებმა მოიმატა. ამის შედეგად, 
მსოფლიოს ნებისმიერ მხარეში მომხდარი მოვლენები და პროცესები, სხვა სახელმწიფოებსა და 
საზოგადოებებზეც  გავლენას  ახდენს. 

დიდი ეკონომიკური ძალები გავლენის ახალი სფეროების ხელში ჩაგდების მიზნით, ბრძოლას 
აწარმოებენ. ახლო აღმოსავლეთი, აფრიკა, ცენტრა-
ლური აზია, კავკასია და ლათინური ამერიკა მა-
თი ბრძოლის მოედნად იყო გადაქცეული. სსრკ-
ის დაშლის შემდეგ, კავკასიასა და ცენტრალურ 
აზიაში გამოვლენილი კონკურენციული ბრძოლის 
საფუძველს, სტრატეგიული და პოლიტიკური ინ- 
ტერესები, ასევე ბუნებრივ რესურსებზე ზედა-
მხედველობა წარმოადგენს. აშშ და რუსეთი მხა- 
რეში გავლენის მოპოვებას ცდილობენ, ხოლო ევ- 
როკავშირი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის რე- 
სურსებით სარეგებლობისათვის ბრძოლაში მონა-
წილეობს. 

2008 წლის ruseT-saqarTvelos omi, რეგი-
ონალური ომი იყო, მაგრამ თავისი შედეგების 
მიხედვით, იგი გლობალურ მნიშვნელობას ატა- 
რებდა. ეს, ცივი ომის შემდგომ ახალ მსოფლიო 
წესრიგში აშშ-ს ერთადერთი მმართველის როლის 
ოფიციალურად დასრულებაზე მეტყველებდა. დასავლური ორიენტაციის მქონე საქართველოს 
წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან შეტევასთან დაკავშირებით, აშშ-მ და დასავლეთ ევროპის სახ-
ელმწიფოებმა  თავიანთი  დამოკიდებულება  მხოლოდ  ოფიციალური  განცხადებით  გამოხატეს. 

"teritoriis simcirisa da mosaxle-
obis naklebobis miuxedavad, azerbaija-
ni didi energetikuli wyaroebis gamo, 
geopolitikur mniSvnelobas atarebs. 
Tu azerbaijani moskovis xelisuflebis 
srul daqvemdebarebaSi Seva, centralu-
ri aziis saxelmwifoebis damoukidebloba 
azrs dakargavs. dasavleTis bazrobebTan, 
ruseTis arakontrolirebad teritoriebze 
gamavali erTi milsadeniT dakavSirebuli 
azerbaijani, dasavleTis energoresursebiT 
mdidar aziur qveynebze gadasasvlel gzas 
uzrunvelyofs. ukrainis, aseve azerbai-
janisa da centraluri aziis momavalic 

ruseTis momavals gansazRvravs". 

z. bzeJinski. “Wadrakis didi dafa”. 
stamboli, 2005, gv. 98–99

wyaros safuZvelze gaanalizeT az- 
erbaijanis geopolitikuri pozicia, 
Tanamedrove saerTaSoriso urTi- 
erTobebSi. ra geopolitikur mniS-
vnelobas atarebs azerbaijani? ra 
saxis zegavlenas axdens kavkasiaSi 
konkurenciuli brZola, azerbai-
janze? SeiZleba Tua ara, am brZo-
lis dakavSireba mTiani yarabaRis 
konfliqtTan?

?

gaanalizeT karikaturis arsi. rogor ze-
gavlenas axdens globalizacia msofli-
os socialur, ekonomikur da ekologiur 
mdgomareobaze?

?

 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omi
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თანამედროვე პერიოდში გლობალიზაცია ფართო ხასიათს იღებს, მოსახლეობის რიცხვის  
ზრდა და ეკოლოგიური მდგომარეობა სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში მნიშვნელოვან  
როლს ასრულებს. ახალი კონფლიქტები და ომები მთლიანი მსოფლიოსათვის საფრთხედ 
რჩება. ამ ომების მიზეზები, ძირითადად, ტერიტორიების ხელში ჩაგდებასა და სიმდიდრეებზე 
ზედამხედველობას უკავშირდება. ამ დროს დიდი სახელმწიფოების ორსტანდარტული პოზიციები, 
საერთაშორისო კავშირის მიერ მიღებული პრინციპების შეუსაბამო ფორმით თავიანთი პოლიტიკ-
ურ-ეკონომიკური ინტერესების დაცვა, ამ კონფლიქტების სამართლიან გადაჭრას აბრკოლებს. 
გაეროს ოთხი რეზოლუციის მიუხედავად, აზერბაიჯანის 20%-ზე მეტი ტერიტორიის დამპყრობი 
სომხეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო გაერთიანების მიერ ღონისძიების განუხორციელებლობა  
ამის დადასტურებაა. 2008 წლის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ, გლობალიზაციის 
წინააღმდეგ გამოსვლებმა ფართო ხასიათი მიიღო. სხვადასხვა ქვეყნებში ნაციონალიზმი და ისლა- 
მის  წინააღმდეგ  მტრობა  გაიზარდა.

Taviseburebebi aSS evrokavSiri ruseTi CineTi

samxedro 
potenciali

სამხედრო პოტენ-
ციალი საკმაო 
ოდენობით გააჩ- 
ნია, მაგრამ ერ-
აყის ომის შემდეგ 
დასუსტებული 
იყო. 

სამხედრო 
ორგანიზაცია 
არ არსებობს.

XX საუკუნის 90-იან 
წლებში შედარებით 
დასუსტდა, მაგრამ 
თანამედროვე პერი-
ოდში სამხედრო 
მრეწველობის გან-
ვითარებას დიდი 
ყურადღება ექცევა

მოდერნიზაცია 
განხორციელე- 
ბულა, მაგრამ 
საკმაოდ 
განვითარებული 
არ არის.

ekonomikuri 
mdgomareoba

თანამედროვე 
პერიოდში 
უკუსვლის 
ეტაპზეა.

საკმაოდ 
განვითარებუ-
ლია.

ეკონომიკურ 
პრობლემებში 
ყოფნის მიუხედვად 
მდიდარ 
ენერგეტიკულ 
რესურსებს ფლობს

სწრაფად ვითარ-
დება, მაგრამ სე- 
რიოზული სოცი- 
ალურ-ეკონომი- 
კური პრობლემე-
ბი გააჩნია.

globaluri 
mdgomareoba

გლობალურ 
პოლიტიკას 
ატარებს.

გლობალურ 
პოლიტიკას არ 
ატარებს

საერთაშორისო პო- 
ლიტიკურ სისტემა-
ზე გავლენის მოხ- 
დენის პოლიტიკას 
ატარებს

გლობალურ 
პოლიტიკას არ 
ატარებს.

samxedro biujetebis Sedareba (miliardi dolari, 2006) წყარო: www.photius.com
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CineTi safrangeTi iaponia germania

gaanalizeT diagramasa da cxrilSi mocemuli cnebebi. Tqveni azriT, rogori zemoqmedeba 
SeiZleba moaxdinos am faqtorebma msoflios arsebul geopolitikur viTarebaze?
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arabuli gazafxuli - matyuara  
gazafxuli? დიდ ძალებს შორის კონკუ-
რენციული ბრძოლის მოედანთაგან ერთ-
ერთი, შუა აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ 
აფრიკის მხარეა. ტუნისში, ეგვიპტეში, ლი-
ბიასა და სირიაში დიქტატორული რეჟი-
მების წინააღმდეგ მომხდარი აჯანყებების 
მიზანი, დემოკრატიის დამკვიდრება იყო.  
არაბული ქვეყნების მომცველი ამ აჯან-
ყებების მიზეზები დიქტატორული რეჟი- 
მის პარალელურად, შემოსავლების არასა-
მართლიანი განაწილებაც იყო. 2010 წელს 
ტუნისში დაწყებული პროცესი დომინოს 
პრინციპის გავლენით სხვა არაბულ ქვეყ-
ნებზეც გავრცელდა. ტუნისში, ეგვიპტესა 
და ლიბიაში დიქტატორული რეჟიმები და- 
იშალა. მაგრამ გლობალური ძალების ჩა-
რევებმა, მხარეში დემოკრატიზაციის ნაც- 
ვლად ქაოსი გამოიწვია. ეს ქვეყნები პო-
ლიტიკურ არასტაბილურობამ და ტერორმა 
მოიცვა. სირიასა და ერაყში სამოქალაქო 
ომი  გრძელდება. ათასობითი ადამიანი იქ- 
ნა მოკლული და ათასობითი ადამიანი 
იძულებული გახდა საცხოვრებელი ადგი- 
ლი მიეტოვებინა. 

1. raSi mdgomareobda “axali msoflio wesrigis” cnebis arsi?
2. rogori zegavlena moaxdina 2001 wlis 11 seqtembris movlenam, saerTaSoriso urTierTobebze?
3. ra cvlilebebi moxda mravalpolarul msoflio wesrigis geopolitikur, geoekonomikur da 

geostrategiul viTarebaSi?
4. ra TaviseburebebiT xasiaTdeba, civi omis Semdgomi saerTaSoriso urTierTobebi? 
5. rogor zegavlenas axdens globalizacia, Tanamedrove periodSi saxelmwifoTaSoris urTier-

Tobebze? 
6. ratom iyo, rom arabulma gazafxulma mxareSi demokratizaciis nacvlad qaosi gamoiwvia?
7. gansazRvreT drois isarze naCvenebi mniSvnelovani movlenebi.

kiTxvebi da davalebebi

1991 2001 2008 2010

"arabuli gazafxulis gasacnobiereblad is-
toriis codnaa saWiro. arabuli samyaros safuZ-
vels, samarTlianobisaTvis moZraobis adaT-wesebi 
warmoadgens. sawyisi mizezi, samarTlianobis cnebis, 
islamur zneobaSi pirvel rigSi yofnaa ... rogorc 
istoria gviCvenebs, usamarTloba arabul samyaroSi 
yovelTvis ajanyebebis mizezi yofila. amitomac 
vxedavT rom, am moZraobis centrSi samarTlianobis 
winaaRmdeg brZola dgas. arabul qveynebSi, gansa-
kuTrebiT tunissa da egvipteSi komprador bur-
Juazias mmarTveloba xelSi Cagdebuli hqonda da 
mas Tavisi miznebisaTvis iyenebda. es ki, ucxouri Za-
lebis miznebs emTxveveboda.  ucxour ZalebSi Zvel 
kolonizator saxelmwifoebs - ingliss, safran-
geTsa da italias, aseve mxareSi  gavlenian aSS-s 
vgulisxmobT. yovelive aman, xelisuflebis xelT 
mpyrobeli da qveynis simdidris mimTvisebeli umci-
resobis gverdiT, Rataki da umuSevari umravlesoba 
Seqmna. saerTaSoriso savaluto fondis moTxov-
niT, socialuri uzrunvelyofis xarjebi Semcirda. 
agreTve mniSvnelovani resursebis privatizacia 
moxda. am privatizaciiT xelisuflebasTan axlos 
myofebma isargebles. qveynidan gatanili fulebi 
dasavleTis bankebSi iqna Setanili. ... Sua aRmosav-
leTSi saxalxo moZraobis safuZvels sami ZiriTadi 
sakiTxi warmoadgens: usamarTloba, amis Sedegad 
adamianuri Tavmoyvareobis dakargva da mTavrobebis 
palestinis sakiTxTan  dakavSirebuli poziciebi". 

detlef giunteri bremenis universiteti, 
kulturis mecnierebaTa instituti

gaanalizeT wyaro. rogor fasdeba ara-
buli gazafxulis saSinao da sagareo mi-
zezebi?

?

arabuli gazafxuli, (tunisi)
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msoflio kulturis centri icvleba. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მსოფლიოს პო-
ლიტიკურ და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში გლობალური ცვლილებები მოხდა. ცივი ომ- 
ის  შემდეგ,  მსოფლიოს  ორპოლარულად  გაყოფამ,  კულტურაზეც  ზემოქმედება  მოახდინა.

სსრკ-ის მიერ კომუნიზმის გატანის პოლიტიკის წინააღმდეგ, აშშ-მ, ლიბერალური კულტუ-
რის ბრძოლა დაიწყო. ამ ბრძოლის მეთოდთაგან ერთ-ერთი, აშშ-ს ხელოვნების მოღვაწეები- 
სათვის მსოფლიო პოპულარიზაციის მოპოვება იყო. ომის დროს დიდად დაზარალებულ პარიზს, 
მსოფლიოს ხელოვნების ცენტრად ყოფნის თავისებურება დაკარგული ჰქონდა. ასეთ ცენტრად  
უკვე ნიუ-იორკი ითვლებოდა. სინამდვილეში ეს, აშშ-ს კულტურული პოლიტიკის შემადგენელი 
ნაწილი იყო. ამერიკული კულტურა საზღვრებს სცდებოდა და მთლიან მსოფლიოზე ზემოქმე-
დებას ახდენდა. მჯდომარე ცხოვრებაზე გადასვლით დამწყებ აგრარულ საზოგადოება, რომე-
ლიც სოფლის მეურნეობას უპირატესობას ანიჭებდა, სამრეწველო გადატრიალების შედეგად სამ- 
რეწველო საზოგადოებამ ჩაანაცვლა. XX საუკუნის მეორე ნახევარში კი, სწრაფად განვითარებუ- 

ლი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებები, სა-
ინფორმაციო საზოგადოების ცნების გაჩენის მიზეზი გახდა. 
ინფორმაცია, წარმოების ძირითად ფაქტორად გადაიქცა. 
სამრეწველო საზოგადოებაში გამოყენებული ადამიანისა და 
მანქანის ძალის, აზრისა და ინტელექტის ძალით ჩანაცვლე- 
ბა, ახალი პერიოდის თავისებურებათაგან ერთ-ერთს წარმო-
ადგენს. საინფორმაციო საზოგადოების ზემოქმედების მომხ-
დენი  ერთ-ერთი  სფერო  კულტურაა. 

ომის დაწყებამდე გერმანიიდან აშშ-ში გადასული „ტვინის 
გადინებამ“ მეცნიერების განვითარებაზე ზემოქმედება მოახ-
დინა. ამ გადინების გავლენები 60-იან წლებამდე გაგრძელ-
და. მეორე მსოფლიო ომის წლებში, აშშ-ში დამზადებულ  

XX saukunis meore naxevarSi kacobriobam did 
samecniero-teqnikur ganviTarebas miaRwia. atomu-
ri energiis aRmoCenam, kosmosis aTvisebam da axali 
teqnologiebis (kompiuteri, roboti, satelituri 
kavSiri da sxv.) gaCenam kulturis formasa da Si-
naarsSi cvlilebebi gamoiwvia. am cvlilebebs pozi-
tiuri da negatiuri Sedegebi mohyva.

kultura

▪ agraruli sazogadoeba

▪ samrewvelo sazogadoeba 
▪ sainformacio 
  sazogadoeba

▪ tvinis gadineba

▪ pirveli xelovnuri

  Tanamgzavri 
▪ eqstremaluri

  realizmi

▪ rok-en-roli

sakvanZo sityvebi

26

suraTebis safuZvelze gaakeTeT ganmarteba, XX saukunis meore naxevarSi samecnie-
ro-teqnikur da kulturul sferoSi momxdari siaxleebis Sesaxeb.

!

pirveli xelovnuri Tanamgzavri

erT-erTi pirveli 
kompiuteris modeli

elvis presli iuri gagarini

LAY
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კომპიუტერმა, ცხოვრების ყველა სფეროზე ზემოქმედება მოახდინა. სარაკეტო ტექნოლოგიის 
განვითარების შედეგად, 1957 წელს pirveli xelovnuri Tanamgzavri კოსმოსში სსრკ-ის  
მიერ იქნა გაგზავნილი. ამგვარად, საერთაშორისო კონკურენცია კოსმოსურ ფრენაზეც გადავიდა.  
1961 წელს საბჭოთა კოსმონავტი იური გაგარინი დედამიწის გარშემო ორბიტალური ფრენის 
შემსრულებელი პირველი ადამიანი გახდა. XX საუკუნის 80-იანი წლებიდან მსოფლიო მეცნი-

ერების ძირითად მიმართულებათაგან 
ერთ-ერთი nanoteqnologiebi იყო. ნა- 
ნოტექნოლოგიების განვითარებას, საინ-
ფორმაციო ტექნოლოგიის შემდეგ მესამე 
სამეცნიერო ტექნიკურ რევოლუციად 
თვლიან. ნანოტექნოლოგია ძალიან მცირე 
ზომის ნაწილაკებსა და ამ აგებულებებში 
მომხდარ ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიო-
ლოგიურ მოვლენებს სწავლობს. ნანოტექ-
ნოლოგიები მეცნიერებისა და ტექნიკის 
სხვადასხვა სფეროებში - მედიცინაში, 
ბიოტექნოლოგიებში, გარემოს დაცვაში, 
სამხედრო და სხვა სფეროებში შეიძლება 
იქნას  გამოყენებული.

პოლიტიკური და სამხედრო მნიშ- 
ვნელობის მატარებელი ბირთვი, თავდა- 
პირველად სამხედრო სფეროში გამოიყე-
ნებოდა. შემდგომში ელექტროენერგიის 
წარმოებაშიც მისი გამოყენება დაიწყო. 

მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარებას პოზიტიური მხარეები გააჩნდა, მაგრამ ამავდროულად  
ის მსოფლიოსათვის საფრთხესაც წარმოადგენდა. ჰიდროგენული ატომების დაშლის შედეგად 

მიმდინარე რეაქცია ინტერკონტინენტალური რაკეტების დამზა-
დების მიზეზი გახდა. ბიოლოგიაში განსაზღვრული იქნა დნმ-ის 
ქიმიური აგებულება. ყოველივე ამან განვითარებული მეცნიერე-
ბისა და ტექნიკის მქონე ქვეყნებსა და ჩამორჩენილ ქვეყნებს  
შორის  სხვაობა  კიდევ  უფრო  გაზარდა.

ცივი ომის დამთავრებამ, კულტურის სხვადასხვა სფეროებ- 
შიც შინაარსობრივი ცვლილებები გამოიწვია. ახალ ათასწლე-
ულში წინა პლანზე უკვე არა ეროვნულმა და კაცობრიობის ფა-
სეულობების წინააღმდეგობებმა, არამედ ურთიერთკავშირებმა 
წამოიწია. პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის პრო- 
ცესმა  კულტურაზეც  მოახდინა  ზემოქმედება. 

literatura. მეორე მსოფლიო ომმა ლიტერატურაზეც 
ძლიერი ზეგავლენა მოახდინა. უამრავ მწერალმა და პოეტმა ომ- 
ის პერიოდი საბრძოლო მოედნებსა და ტყვეთა ბანაკებში გაატა-
რეს. ამან, ასევე მათ შემოქმედებაზეც ზემოქმედება მოახდინა.  

XX საუკუნის პოპულარული მწერალი ernest hem- 
inguei ბრძოლებში დაჭრილი იყო. მის მიერ და-
წერილმა ნაწარმოებმა "მოხუცი და ზღვა" 1954 წელს 
ნობელის პრემია მიიღო. ფრანგი მწერალი albert 
kamiu კი, მიმდინარეობა აბსურდიზმის* თვალსაჩინო 
წარმომადგენელთაგან ერთ-ერთად იქნა ცნობილი. 
მას, მეორე მსოფლიო ომის დროს, ფაშისტების წი- 
ნააღმდეგ მოძრაობაში მონაწილეობა ჰქონდა მი-
ღებული. პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი 
კალმის მპყრობელთაგანი კოლუმბიელი მწერალი  
gabriel garsia markesi იყო. 

* აბსურდიზმი- ალოგიკური, აბსურდზე დაფუძნებული 
ფილოსოფიურ-კულტურული მიმდინარეობა.

ernest heminguei

udidesi beladi heidar alievi da 
yirgizi mwerali Cingiz aiTmaTovi

rogor hqonda Sefasebuli sxvadasxva qvey-
nebis presas, kosmosSi pirveli adamianis 
gafrena?

?
presa, adamianis kosmosSi gafrena
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მის ნაწარმოებში, უბრალო ცხოვრებისა და რეალობების საპირისპიროდ, ჯადოსნური გამო-
სახულება და მოვლენები გამოიყენებოდა. 1982 წელს, მარკესი, რომელიც XX საუკუნის ერთ-ერთი 
ყველაზე  პოპულარულ  მწერალთაგანი  იყო,  ნობელის  პრემიის  ღირსად  იქნა  მიჩნეული. 

XX საუკუნის მეორე ნახევრის თურქული ლიტერატურის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა- 
გან, მწერალი iaSar qamali  და სატირისტი aziz nesini შეიძლება იქნას დასახელებული. 
XX საუკუნის თურქული სამყაროს კიდევ ერთი პოპულარული მწერალი Cingiz aiTmaTovi  
იყო. ამ ყირგიზმა მწერალმა თავისი ნაწარმოებებით თურქული კულტურის სიმდიდრე მთელ 
მსოფლიოს გააცნო. მის რომანში  „და დღე იყო უფრო გრძელი წუთისოფელზე“ თავიანთი 
ეროვნული ვინაობის დამცველი ადამიანებია აღ-
წერილი. ნაწარმოები ერთი ადამიანის ჩაგვრაზე 
მოგვითხრობს და ამის ფონზე, სინამდვილეში, 
თავიანთი ვინაობისა და ადათ-წესების დამცველი 
ხალხის ბედია განმარტებული. ნაწარმოები საბ- 
ჭოთა კავშირის პერიოდში სოციალური და კულ- 
ტურული პრობლემების კრიტიკაზე იყო აგე-
ბული. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ცნობილი 
მანგურტის განსახიერება, სწორედ ამ რომანით  
იქნა შემოტანილი. 

xelovneba. XX საუკუნის მეორე ნახევარში, 
კულტურის სფეროში მეტწილად ახალგაზრდები 
იქნენ წარმოდგენილნი. პერიოდის ყველაზე ფარ-
თოდ გავრცელებულ მუსიკალურ ჟანრთაგან 
ერთ-ერთი როკი იყო. როკი 1950 წელს დასავ-
ლურ კლასიკური მუსიკისა და სახალხო მუსიკის 
სინთეზის შედეგად შეიქმნა. ამ მუსიკის საფუძ- 
ველს პროტესტის ფილოსოფია წარმოადგენს. ის,  
აფრო-ამერიკელი ახალგაზრდების მხრიდან რას-
იზმის წინააღმდეგ წარმოდგენილი პროტესტებია. 
elvis presli 1950-იან წლებში, ამ ჟანრის ცნობილი წარმომადგენელი იყო. "bitlzis" ჯგუ- 
ფი კი, პერიოდის ახალგაზრდებისათვის კულტად იყო გადაქცეული. ამ ჯგუფს „XX საუკუნის 
მოცარტს“ უწოდებდნენ. აშშ-ში აფრო-ამერიკელებმა თავდაპირველად jazis, ხოლო შემდგომში 
rok-en-rolis  მუსიკაში  დიდი  როლი  შეასრულეს.

XX საუკუნის მეორე ნახევრის შემდეგ, მხატვრობაშიც განსაზღვრული ცვლილებები მოხდა. 
მაგალითად, ფართოდ გავრცელებული იქნა ექსტრემალური რეალიზმი. მის წარმომადგენელთა 
ძირითადი ყურადღება არა ნაწარმოებების შინაარსისაკენ, არამედ ფერისა და ფორმის ზუსტი 
აღწერისაკენ იყო მიმართული. ომის შემდეგ, ევროპის ქალაქების აღდგენა არქიტექტურის გან-
ვითარების მიზეზი გახდა. ქალაქებში მოსახლეობის მომატებამ გავლენა მოახდინა მრავალ-
სართულიანი სახლების მშენებლობაზე. ტელევიზიის ფართოდ გავრცელებით რადიოს მნიშვნე-
ლობა  შემცირდა. 

ტელევიზიის განვითარებამ კულტურის სხვადასხვა სფეროების პარალელურად, ასევე სპორ- 
ტის გლობალიზაციაც გამოიწვია. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატები და ზაფხულის ოლიმპი- 
ური თამაშები, მთელ მსოფლიოში დიდ მოვლენებად ფასდება. თანამედროვე პერიოდში სპორტი 
ზოგჯერ სახელმწიფოთაშორისი კავშირების განვითარებასაც ხელს უწყობს. ამის შედეგად, სპორტი 
მასობრივი  კულტურის  სწრაფი  განვითარების  მიზეზად  იქცა. 

1966 -wlis msoflio Cempionatze 
azerbaijanis safexburTo skolis 

aRzrdili anatoli baniSevski (meore 
fexburTeli) ssrk-is nakrebSi

1. rogori zegavlena moaxdina  meore msoflio omma kulturaze?
2. ra Sedegebi gamoiwvia televiziis ganviTarebam?
3. rogori zegavlena SeiZleba moaxdinos sainformacio sazogadoebam kulturis ganviTa-

rebaze?
4. gaanalizeT XX saukunis meore naxevarSi samecniero da teqnikuri sferoebis ganviTarebis 

Taviseburebebi.
5. SeadgineT cxrili XX saukunis meore naxevris literaturis sferos Sesaxeb.
6. moawyveT debatebi, sainformacio sazogadoebis mxridan kulturis ganviTarebaze zegav-

lenis pozitiuri da negatiuri mxreebis Sesaxeb.

kiTxvebi da davalebebi
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Pulsuz

Əziz məktəbli !

Bu dərslik sənə Azərbaycan dövləti tərəndən 

bir dərs ilində istifadə üçün verilir. 

O, dərs ili müddətində nəzərdə tutulmuş bilikləri 

qazanmaq üçün sənə etibarlı dost və yardımçı olacaq.

İnanırıq ki, sən də bu dərsliyə məhəbbətlə yanaşacaq,

onu zədələnmələrdən qoruyacaq, təmiz və səliqəli 

saxlayacaqsan ki, növbəti dərs ilində digər məktəbli

yoldaşın ondan sənin kimi rahat istifadə edə bilsin.

Sənə təhsildə uğurlar arzulayırıq!
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