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Sesavali

ძვირფასო მოსწავლეებო, მე-8 კლასში საერთო ისტორიის გაკვეთილებზე, თქვენ 
გაეცანით პერიოდს, რომელიც მოიცავდა XVI-XVIII საუკუნეებს და ამ დროს მსოფლიოში 
მიმდინარე მოვლენებს, ასევე კაპიტალისტური ურთიერთობების ჩასახვას. გაეცანით რა, 
გამოკვლევის საფუძველზე ამ პერიოდში მომხდარ ომებსა და რევოლუციებს, ახალი 
დროის “გათიშე და იბატონე” პოლიტიკას, დაპყრობების მასშტაბების გაფართოებას, 
კაპიტალის წამყვან ძალად გადაქცევას, თქვენ შესძელით მისულიყავით გარკვეულ 
დასკვნებამდე.

თქვენთვის წარმოდგენილი საერთო ისტორიის მე-9 კლასის სახელმძღვანელო 
მოიცავს პერიოდს XIX საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე. ამ სახელმძღვანელოს და-
ხმარებით თქვენ გაეცნობით ორი მსოფლიო ომის მიზეზებს, მსოფლიო პოლიტიკის 
განხორციელების გზებს, მსოფლიო არენაზე პიროვნებების პოზიციებს, ცვლილებებს, 
რომლებიც ხდება მართვის სისტემაში. თქვენ შეძლებთ განსაზღვროთ კავშირი ახლო 
წარსულის მოვლენებისა თანამედროვე პერიოდთან ქრონოლოგიური და ლოგიკური 
მიმდევრობით, მარტივიდან რთულისაკენ. სახელმძღვანელოში მოცემული კითხვები და 
დავალებები, ასევე ნახატები, ილუსტრაციები, რუკები და სქემები დაგეხმარებათ 
მოცემული ისტორიული პერიოდის პროცესების დაზუსტებაში, მოვლენების მიზეზებისა 
და შედეგების განსაზღვრაში.

სახელმძღვანელოში მასალები იწყება აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიის გა-
დმოცემით და გრძელდება დასავლეთის ქვეყნების ისტორიის გადმოცემით. ამ სახელ-
მძღვანელოში თქვენ ასევე იპოვით მონაცემებს გლობალიზაციის თანამედროვე პე-
რიოდში კონფლიქტების გადალახვის, ტოლერანტობის ფართო გავრცელების, მშვიდო-
ბის აღდგენის ცივილური გზების ძიების შესახებ. თქვენ მოგეცემათ შესაძლებლობა, 
შეხედოთ მსოფლიოს აზერბაიჯანიდან, რომელიც წარმოადგენს აღმოსავლეთის კულ-
ტურის კერას და ასევე შეხედოთ აზერბაიჯანს მსოფლიოს თვალსაზრისით.

ვიმედოვნებთ, რომ ეს სახელმძღვანელო იქნება ის კარი, რომლის შეღებითაც თქვენ 

აღმოაჩენთ სამყაროს. ახალ სასწავლო წელში გისურვებთ წარმატებებს!

avtorebi
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osmaleTis imperia. XIX საუკუნის დასაწყისში ოსმალეთის 
იმპერიის ეკონომიკა ღრმა კრიზისში იმყოფებოდა. სულთან 
სელიმ III-მ, რომელიც ეცდებოდა გარდაექმნა ოსმალეთის 
არმია ევროპულ ყაიდაზე, ვერ გამოიჩინა სიმტკიცე და შეაჩერა 
რეფორმები. ახლად ფორმირებული კორპუსი დათხოვნილ იქნა. 
შეთქმულების მონაწილეებმა სელიმ III  ტახტიდან ჩამოაგდეს 
და მუსტაფა IV დასვეს ტახტზე. ფრანგი იმპერატორის ნაპოლეონ 
I-ის დამპყრობლურმა შემოსევებმა აიძულა მძიმე მდგომარეობაში 
ჩავარდნილი ოსმალეთის იმპერია დაახლოვებოდა რუსეთს. 1805 
wels ხელმოწერილი ხელშეკრულების თანახმად, რუსეთის 
სამხედრო ხომალდებმა მიიღეს ბოსფორისა და დარდანელის 
სრუტეებზე გავლის უფლება.

ipoveT rukaze bosforisa da dardanelis sru-

teebi da gaanalizeT maTi mniSvneloba.

თუმცა მალე რუსების გააქტიურებამ ვალახიასა და მოლდოვაში 
დაახლოვა ოსმალეთის იმპერია საფრანგეთთან. რუსეთის ჯარების 
მიერ აღნიშნული ტერიტორიების დაპყრობა გახდა ოსმალეთის 
სახელმწიფოს მიერ რუსეთისათვის ომის გამოცხადების მიზეზი. 
ოსმალეთის სულთანის მცდელობა, რომ დაებრუნებინა ყირიმი 
საფრანგეთის დახმარებით, წარუმატებელი აღმოჩნდა. 1812 
wlis maisSi ხელმოწერილ იქნა buqarestis ზავი რუსეთთან. 
ხელშეკრულების შედეგად ბესარაბია მიეკუთვნება რუსეთს, 
რუსეთის ხომალდებს მიეცათ მდინარე დუნაიზე მოძრაობის 
უფლება. მოლდოვა და ვალახია დარჩა ოსმალეთის იმპერიის 
შემადგენლობაში. სერბიას მიეცა თვითმმართველობის უფლება.

ganixileT buqrestis zavis pirobebi. ganmarteT 
misi Sedegebi osmaleTis imperiisaTvis.

k r iz i s i - s a q o nl i s 
normis zeviT gamoSve-
ba, rac iwvevda sawar-
moTa gakotrebasa da 
warmoebis dacemas.

Tavi I. Turquli samyaro. yajarebis irani da kavkasia

1. osmaleTis imperia. yajarebis irani

XIX saukunis dasawyisSi aRmosavleTSi grZeldeboda ori Turquli 
dinastiis - osmanebisa da yajarebis mmarTveloba. evropam da ruseTma, 
romelTa intrigebis sferoSi imyofebodnen es saxelmwifoebi, gadawyvites 
daemorCilebinaT isini samxedro gziT. imavdroulad am saxelmwifoebis 
xalxebma, romlebic ukmayofiloni iyvnen xsenebuli dinastiebis mmarT-
velobiT, daiwyes Tavisi protestis gamoxatva.

rogori kvali datova istoriaSi am politikurad daZabulma pe-
riodma? SeZles Tu ara xalxebma mieRwiaT Tavisi miznebisaTvis? riT 
damTavrda evropisa da ruseTis miswrafeba dauflebodnen strategiuli 
TvalsazrisiT mniSvnelovani osmaleTis  imperiisa da yajarTa dinastiis 
mier marTuli iranis teritoriebs?

sulTan selim III 

 sulTan mustafa IV

I ganyofileba. msoflios qveynebi XIX saukuneSi da XX 

saukunis dasawyisSi
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I ganyofileba

1821 წელს ოსმალების წინააღმდეგ ბერძნების წამოწყებული 
აჯანყებით ისარგებლეს რუსეთმა, ინგლისმა და საფრანგეთმა, 
სულთანს მოსთხოვეს საბერძნეთისათვის ავტონომიის მინიჭება. 
უარყოფითი პასუხის მიღების შემდეგ ინგლისისა და საფ-
რანგეთის ფლოტებმა 1827 wlis oqtomberSi დაამარცხეს 
ოსმალეთის ფლოტი ნავარინის ბრძოლაში. მომდევნო წელს 
დაიწყო ოსმალეთის სახელმწიფოს ახალი ომი რუსეთთან. 
დამარცხების შედეგად ოსმალეთის იმპერიამ 1829 wels 
edirnes zavs moawera xeli, რომლის პირობების თანახმა-
დაც იკისრა ვალდებულება, რომ საბერძნეთისათვის მიენიჭებინა 
დამოუკიდებლობა, ხოლო ვალახიისათვის, მოლდოვასა და 
სერბიისათვის-შიგა ავტონომია. უზრუნველყოფილ იქნა რუსეთის 
სავაჭრო გემების შეუფერხებელი გავლა სრუტეებზე.

raSi mdgomareobda WeSmariti mizani im saxel-
mwifoebisa, romlebmac isargebles berZnebis ajan-
yebiT, rogorc sababiT? SeadareT edirnes xelSek-
ruleba buqarestis xelSekrulebasTan, SeafaseT ed-
irnes xelSekrulebis pirobebi, gaakeTeT daskvnebi.

პროგრესული ძალები, რომლებსაც ესმოდათ ოსმალეთის 
სახელმწიფოს ჩამორჩენილობა, აცნობიერებდნენ რეფორმების 
გატარების აუცილებლობას. პროგრესული ინტელიგენცია ხსნის 
გზას ხედავდა ხალხის განათლებასა და კონსტიტუციური 
მმართველობის რეჟიმის დამყარებაში. ამ გზით მათ სურდათ 
თავიდან აეცილებინათ ევროპის ჩარევა ოსმალეთის იმპერიის 
საშინაო საქმეებში და შეესუსტებინათ შიგა კრიზისი.

rogor gesmis gamoTqma:progresuli inteligen-

cia? Tqveni azriT, SeeZloT maT ideebs qveynis ga-

darCena? maT adgilas Tqven ras SesTavazebdiT qvey-

nis gadarCenisaTvis?

1839 წლის ნოემბერში სულთან აბდულ-მეჯიდმა მიიღო 
დადგენილება დასახელებით „ხატტი-შერიფ გიულ ხანე“.
რეფორმებმა, რომლებიც გატარდა ამ დადგენილების შემდეგ და 
გაგრძელდა 1876 წლამდე, ოსმალეთის სახელმწიფოს ისტორიაში 
მიიღეს დასახელება „თანზიმათი-ხეირიია“. რეფორმებით აღფრ-
თოვანებულმა ინტელიგენტებმა სტამბულში შექმნეს საიდუმლო 
საზოგადოება „ახალი ოსმანები“. მათი მთავარი მიზანი იყო 
კონსტიტუციური მონარქიის დამყარება.

ratom iyo inteligenciis mTavari mizani kons-
tituciuri monarqiis damyareba?

ამ საზოგადოების წევრებმა ხელისუფლებაში მოიყვანეს 
აბდულჰამიდ II. მან მიიღო კონსტიტუცია. ასე რომ, ოსმალეთის 
სახელმწიფო გადაიქცა კონსტიტუციურ მონარქიად. თუმცა 
აბდულჰამიდ II-მ არ დაუშვა „ახალი ოსმანები“ საპარლამენტო 
არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. პარლამენტი დათხოვნილ 
იქნა და კონსტიტუციის მოქმედება შეჩერდა. 

sulTan abdul-mejiTi

avtonomia-Siga 

kanonmdeblobisa 

da marTvis saqme-

ebSi TviTmarTvis 

uflebaa.
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ganmarteT mizezi, romlis gamoc abdul-
hamid II-m ar dauSva „axali osmanebi“ sapar-
lamento arCevnebSi monawileobis misaRebad.

1877-1878 წლების ომში რუსეთთან დამარცხების 
შემდეგ ოსმალეთის სახელმწიფო იძულებული იყო ხელი 
მოეწერა სან-სტეფანოს ზავზე. ხელშეკრულების პირობების 
თანახმად, ბულგარეთმა და რუმინეთმა მიიღეს და-
მოუკიდებლობა, რუსეთმა მიიღო ყარსის ოლქი და 
ბესარაბია. მაგრამ ინგლისმა, საფრანგეთმა და ავსტრიამ, იმ 
მიზნით, რომ არ დაეშვათ რუსეთის განმტკიცება 
ბალკანეთზე, აიძულეს იგი ბერლინის კონგრესზე გადაე-
ხედათ სან-სტეფანოს ხელშეკრულების პირობები.

ომში წარუმატებლობამ გააძლიერა პროგრესული 
ინტელიგენციის ბრძოლა სულთანის რეჟიმის წინააღმდეგ. 
სტამბოლში სამხედრო-სამედიცინო სკოლის კურსანტებმა 
შექმნეს საზოგადოება-"erTianoba da progresi". ასე 
ჩაეყარა საფუძველი მოძრაობას "ახალგაზრდა თურქები". 
მათი ძირითადი მოთხოვნა იყო კონსტიტუციის აღდგენა. 
1908 wlis zafxulSi დაიწყო "ახალგაზრდა თურქების" 
აჯანყება. მათ კონსტიტუციის აღდგენისათვის აბდულ-
ჰამიდ II-ს წაუყენეს ულტიმატუმი. სულთანმა მიიღო 
ultimatumi. გაცემული იქნა ბრძანებულება კონსტი-
ტუციის აღდგენისა და პარლამენტის მოწვევის შესახებ.

Tqveni azriT, ratom miiRo sulTanma ulti-
matumi, gasca brZanebuleba konstituciis aR-
dgenisa da parlamentis mowvevis Sesaxeb?

1912 wlis oqtomberSi ოსმალეთის იმპერიის 
წინააღმდეგ შეიქმნა "balkaneTis kavSiri", რომელშიც 
შევიდნენ: ბულგარეთ, საბერძნეთი, სერბია და ჩერნოგორია.

rukaze aCveneT is qveynebi, romlebic Sevidnen 

"balkaneTis kavSirSi"“ganmarteT is mizezebi, rom-

lebis gamoc maT Seqmnes es kavSiri.

ultimatumi-erTi mxaris mier 

(saxelmwifos, jarebis da sxv.) 

meore mxarisaTvis sakuTari 

pirobebis Sesrulebis Sesaxeb 

micemuli mkacri moTxovnebi.

1, 2. karikaturebi, 
miZRvnili osmaleTis 

imperiis dayofisadmi

1878 wlis berlinis kongresis gadawyvetilebiT:

    ბულგარეთი დაიყო 3 ნაწილად და დამოუკიდებლობა მიიღო მხოლოდ 
ჩრდილოეთ ბულგარეთმა. სამხრეთმა ბულგარეთმა მიიღო ავტონომია ოსმანთა 
იმპერიის შემადგენლობაში;

   სერბიამ, ჩერნოგორიამ და რუმინეთმა მიიღეს სრული დამოუკიდებლობა;

    ყარსი, არდაგანი და ბათუმი შევიდნენ რუსეთის შემადგენლობაში. მაკედონია და 
აღმოსავლეთ ბეიაზიდი დაუბრუნდა ოსმალეთის სახელმწიფოს;

   ოსმალეთის კუთვნილი ბოსნია და ჰერცეგოვინა გადაეცა ავსტრიას.

I ganyofileba
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  I BÖLMƏ

sulTan abdulhamid II

მოკავშირეებმა ოსმალეთის სახელმწიფოს ომი გამოუცხადეს. 
ამ ომში, რომელიც ბალკანეთის პირველი ომის სახელითაა 
ცნობილი, ოსმალეთის იმპერიამ განიცადა მარცხი და ხელი 
მოაწერა londonis ზავს. მისი პირობების თანახმად ოსმალე-
თის იმპერიამ დაკარგა თავისი ყველა ტერიტორია ევროპაში 
სტამბოლისა და აღმოსავლეთ ფრაკიის გარდა.

gaanalizeT londonis zavis pirobebis Sedegebi 
osmaleTis saxelmwifosaTvis.

ვერ მოასწრო დამთავრება ბალკანეთის პირველმა ომმა, რომ 
მოხდა შეიარაღებული კონფლიქტი ბულგარეთსა და საბერძნეთს 
შორის მაკედონიის გამო. ბულგარეთის მიერ სერბიისა და 
საბერძნეთისათვის ომის გამოცხადებით დაიწყო ბალკანეთის 

balkaneTis 1-li omi 

I ganyofileba
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◄ ◄ balkaneTis II omi

მეორე ომი. ომი დამთავრდა ბულგარეთის მძიმე დამარცხებით. 
ამით ისარგებლეს "ახალგაზრდა თურქებმა", ედირნე და გარშემო 
მყოფი ტერიტორიები უკან დაიბრუნეს.

balkaneTis omebi. balkaneTis omebis mizezebi da Sedegebi

I (1912)
1. moxda osmaleTis saxelmwifosa 
da bulgareTis, serbiis, saber-
ZneTisa da Cernogoriisagan Sem-
dgar balkaneTis kavSirs“ Soris.

2. osmaleTis saxelmwifom balka-
neTis naxevarkunZulze yvela 
teritoria dakarga da Seiqmna 
albaneTis sakniazo (samTavro).

II (1913)
1. daiwyo bulgareTsa da saberZneTs 
Soris. 

2. serbia, rumineTis da Cernogoria gamo-
vidnen saberZneTis mxares.

3. osmaleTis saxelmwifom, gamoucxada omi 
bulgareTs, SeZlo edirnes dabruneba.

4. bulgareTi damarcxda.

yajarebis irani. XIX 
საუკუნის დასაწყისში ამჟამინ-
დელი ირანი, ავღანეთი და 
ცენტრალური აზიის ერთი 
ნაწილი იმყოფებოდა აზერ-
ბაიჯანის თურქების ყაჯართა 
დინასტიის ხელისუფლების 
ქვეშ. სახელმწიფოს მართავდა 
შაჰი, რომელსაც განუსაზღვრე-
ლი უფლებები ჰქონდა. პრო-
ვინციებს მართავდნენ ფართო 
უფლებამოსილებების მქონე 
ხანები.

gaixseneT, rodis 
da visi xelmZRvane-
lobiT movidnen xe-
lisuflebaSi yajar-
ebi. aCveneT rukaze 
yajarTa saxelmwi-
fos teritoria.

ამ სახელმწიფოს ტერი-
ტორიების დაუფლებისათ-
ვის მიმდინარეობდა ბრძო-
ლა რუსეთს, ინგლისსა და 
საფრანგეთს შორის. რუსე-
თი ამ ბრძოლაში ეყრდ-
ნობოდა სამხედრო ძალასა 
და ყაჯარების კუთვნილ 
ჩრდილო-დასავლეთი სა-
ხანოების სეპარატისტუ-
ლად განწყობილ ხანებს.

I ganyofileba
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ratom eyrdnoboda ruseTi yajarebis kuTvnil 
Crdilo-dasavleT saxanoebis separatist xanebs?

ინგლისი კი აძლიერებდა თავის გავლენას ყაჯართა 
ტერიტორიაზე სამხედრო ძალის გამოუყენებლად - პოლიტიკური 
და სავაჭრო ხელშეკრულების დადების გზით. 

ყაჯართა სახელმწიფომ, რუსეთთან ომში მარცხის განცდის 
შემდეგ აღიარა სამხრეთი კავკასიის გადასვლა რუსეთის ხელი-
სუფლების ქვეშ. რუსეთმა მიიღო დიდი კონტრიბუცია და 
უფლება შეღავათიან ვაჭრობაზე. ინგლისმა ისარგებლა მუჰამედ-
შაჰის წარუმატებელი ლაშქრობით ჰერატზე, მოიპოვა შეღავათები 
თავისი ვაჭრებისათვის, ყაჯართა სახელმწიფოს წინააღმდეგ 
სამხედრო ძალის გამოყენების მუქარის დახმარებით. ამ მომენტში 
სიტუაციით ისარგებლა ოსმალეთის არმიამ, შევიდა ხუზისტანის 
ოლქში, გაანადგურა ქალაქი ხურრემშეხრი. 1843 წელს რუსეთისა 
და ინგლისის შუამდგომლობით ოსმანებსა და ყაჯარებს შორის 
დაიდო erzerumis ზავი. ზავის პირობების თანახმად, ქალაქი 
ხურრემაბადი დაუბრუნა ყაჯარებს, ქალაქი სულეიმანიე კი 
ოსმანთა სახელმწიფოს გადაეცა.

ganmarteT erzerumis zavis pirobebi. gaana-
lizeT misi pirobebis Sedegebi yajarTa saxelm-
wifosaTvis.

ყაჯართა ტახტის მემკვიდრემ აბბას მირზამ ჩაახშო ამბოხე-
ბები იეზდში, ქირმანსა და ხორასანდაქში, აღადგინა ამ ტერიტო-
რიებზე ყაჯართა ხელისუფლება. აბბას მირზას ხანმოკლე ავადმ-
ყოფობის შემდეგ სიკვდილმა ხელი შეუშალა სახელმწიფოს განმ-
ტკიცებას. 1834 წელს ტახტზე ასული მუჰამმედ მირზა-შაჰი თავი-
სი 14-წლიანი მმართველობის პერიოდში ორიენტაციას იღებდა 
ხან რუსეთზე, ხან ინგლისზე.

Tqven rogor SeafasebdiT muhammed mirza-Sahis 
ormag politikas? ram aiZula igi, moexdina aseTi 
politikuri manevrireba?

მისი ხელისუფლების დასასრულის მოახლოებისას დაიწყო 
ბაბიების მოძრაობა სეიდ ალი მუჰამმედის ხელმძღვანელობით. 
სეიდ ალი მუჰამმედი თავის თავს უწოდებდა შუამავალს „კარსა“ 
ალლაჰსა და მის ქმნილებას - ადამიანს შორის (არაბულად „ბაბი“ 
ნიშნავს კარს).

ratom moixseniebdnen sakuTar Tavs ase babiebis 
moZraobis monawileebi? Tqven rogor SegiZliaT 
axsnaT dasaxelebis aseTi arCevani?

1848 წელს ხელისუფლებაში მოსულმა ნასრედდინ-შაჰმა გა-
აძლიერა ბრძოლა ბაბიების წინააღმდეგ. სეიდ ალი მუჰამმედი 
დააპატიმრეს და ჩამოახრჩეს თებრიზში. ნასრედდინ-შაჰმა 
თებრიზიდან სადრ-აზემის (პირველი მინისტრის) თანამდე-
ბობაზე მოიწვია მირზა თაღი-ხანი, რომელსაც უწოდებდნენ 

seid ali muhammedi

abbas mirza
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“მთავარ ათაბაგს“. მათ მიერ გატარებულ ღონისძიებათა შედეგად 
ბაბიების მოძრაობა ჩაახშეს. მირზა თაღი-ხანის ინიციატივით 
სამხრეთ აზერბაიჯანში შეიქმნა ტელეგრაფი, გამოიცა პირველი 
გაზეთი და გაიხსნა უნივერსიტეტი. შეიქმნა მანუფაქტურები და 
დაიწყო სპილენძის საბადოების დამუშავება ყარადაღში. რელი-
გიურმა მოღვაწეებმა, რომლებიც უკმაყოფილონი იყვნენ მირზა 
თაღიხანის პოლიტიკით დაიწყეს მისი ხალხის თვალში და-
მცირება. ამის შედეგად იგი ჩამოაცილეს დაკავებულ თანამ-
დებობას და ჩამოახრჩვეს. 

gaanalizeT mirza TaRi-xanis mier gatarebuli  
RonisZiebebi. ratom iyvnen religiuri moRvaweebi 
ukmayofiloni misi iniciativiT gatarebuli Ronis-
Ziebebisa? ganmarteT.

1896  წელს ხელისუფლებაში მოვიდა მუზეფერედდინ შაჰი. იგი 
მეცნიერებას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. მან თებრიზში გაზეთის 
გამოცემის უფლება მისცათ. გაუმჯობესდა არმიის მომარაგება. 
აზერბაიჯანში შიმშილობის აღმოფხვრის მიზნით, რუსეთიდან 
მიღებული მარცვლეულის მოსახლეობაზე იაფად მიყიდვას 
მოწონებით შეხვდნენ.

 1906 წლის ბოლოს ყაჯართა სახელმწიფოში კონსტიტუციის 
მიღებისათვის გაძლიერებული მეშრუთე (კონსტიტუცია) მოძ- 
რაობის შედეგად მუზეფფერედდინ-შაჰმა კონსტიტუცია მი- 
იღო. თუმცა მისი სიკვდილის შემდეგ ტახტზე ასეულმა მის- 
მა შვილმა მუჰამმედალი-შაჰმა არ დაუშვა ამ კანონის განხორ-
ციელება. ეს გახდა ბიძგი ქვეყანაში "მეშრუთე" მოძრაობის გა-
ფართოებისთვის. მცირეწლოვანი შვილის ახმედის სასარგებლოდ 
მუჰამმედალი-შაჰმა უარი თქვა ტახტზე და ქვეყანა დატოვა.

ra mizeziT Tqva uari muhammedali-Sahma kon-
stituciur monarqiaze gadasvlaze? gamoTqviT Tqve-
ni azri.

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში რუსეთსა და ინგლისს შორის 
გავლენის სფეროებად დაყოფილი ყაჯართა სახელმწიფოს XX 
საუკუნის დასაწყისში მძიმე დრო ედგა. იმყოფებოდა რა ამ დიდი 
სახელმწიფოების გავლენის სფეროში, ყაჯარებმა აჰმედ-შაჰის 
მართვის პერიოდში კიდევ უფრო დაკარგეს თავისი პოლიტიკური 
ავტორიტეტი. 

nasreddin-Sahi 

muzaffereddin Sahi

kiTxvebi da davalebebi:

1. განმარტეთ XIX საუკუნის დასაწყისში ომებში ოსმანთა იმპერიის დამარცხე-
ბის მიზეზები.

2. განსაზღვრეთ ბალკანეთის პირველი და მეორე ომების მსგავსი და 
განმასხვავებელი ნიშნები და მოახდინეთ დასკვნების კომენტირება.

3. შეადგინეთ ოსმალეთის იმპერიაში მიმდინარე მოვლენების ქრონოლოგიური 
ცხრილი.

4. შეადარეთ "ახალგაზრდა თურქების" მოძრაობა ბაბიების მოძრაობასთან. 
გაანალიზეთ მათ შორის არსებული მსგავსება.

I ganyofileba
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kavkasia. კავკასიის დაპყრობის გზაზე პირველი ნაბიჯი 
გახდა აღმოსავლეთ საქართველოს მიერთება რუსეთთან. რუსეთის 
იმპერატორის ალექსანდრე I-ის მანიფესტის თანახმად, ქართლ-
კახეთის სამეფო ლიკვიდირებულ იქნა და გადაიქცა რუსეთის 
პროვინციად. რუსეთ-ოსმალეთისა და რუსეთ-ყაჯართა ომების 
შედეგად სამხრეთ კავკასიის უმრავლესი ნაწილების რუსეთის 
მხრიდან დაპყრობა დასრულდა. დაპყრობილ ტერიტორიებს 
კავკასიაში რუსი ჯარების მთავარსარდალი მართავდა. რუსი 
ოფიცრები ინიშნებოდნენ პროვინციების კომენდანტებად და 
ცხოვრებაში ატარებდნენ სამხედრო-კოლონიალურ მმართვე-
ლობას. იმ ოლქებში, სადაც ცხოვრობდნენ მუსლიმანები და 
განსაკუთრებით თურქები, მოსახლეობის ეროვნული და რელი-
გიური გრძნობების შეურაცხმყოფელი დამცირება ხდებოდა.

ras niSnavs marTvis samxedro-kolonialuri 
sistema? Tqveni azriT, ra mizani hqonda mosaxleo-
bis erovnuli da religiuri grZnobebis damcire-
bas?

რუსეთსა და ყაჯართა სახელმწიფოს შორის მეორე ომის 
შედეგად დაპყრობილ იქნა ნახჩევანისა და ირევანის სახანოები, 
ხოლო რუსეთ-ოსმალეთის ომის შედეგად - ახალციხე და ახ-
ალქალაქი. ამრიგად, დამთავრდა სამხრეთ კავკასიის დაპყრობა. 
რუსეთის ხელისუფლების მიერ, დაპყრობილ ტერიტორიებზე 
ირანიდან და ოსმალეთის იმპერიიდან სომხების გადმოსახლებამ 
და განთავსებამ მიგვიყვანა სამხრეთ კავკასიაში, ეთნიკურ და 
დემოგრაფიულ სიტუაციებში სერიოზულ ცვლილებებთან.

ra mizani hqonda ruseTis xelisuflebas somxebis 

gadasaxlebis politikis gatarebaSi?

XIX saukune da XX saukunis dasawyisi iyo rTuli dro kavkasiisa da 
Turquli samyarosaTvis. ruseTi aniWebda did mniSvnelobas samxreT 
kavkasiis dapyrobas Tavisi gavlenis gasaZliereblad Savi da kaspiis zRvebis 
auzSi, axlo da Sua aRmosavleTSi. kavkasia da Turquli samyaro aR-
moCndnen safrTxesTan pirispir.

Tqveni azriT, romel nabijebs gadadgams kavkasia da Turquli 
samyaro am safrTxis Tavidan asacileblad? ruseTis gegmebi am xal-
xebs romeli safrTxis pirispir datovebs? rasi mdgomareobda kavka-
siisa da Turquli samyaros xalxebis istoriuli roli am periodSi?

2.  kavkasia da Turquli samyaro

5. განსაზღვრეთ ბალკანეთის ომების შედეგები ოსმანთა იმპერიისათვის.
6. შეაფასეთ ის სიახლეები, რომლებიც შემოიტანა მუზაფფერედდინ-შააჰმა 

ყაჯართა სახელმწიფოს მართვაში.
7. გაანალიზეთ ფაქტორები, რომლებმაც შექმნეს პირობები რუსეთისა და ინგ-

ლისის დაახლოებისათვის. რაში მდგომარეობდა მათი პოლიტიკური გეგმები 
ყაჯარებთან მიმართებაში?

8. შეადგინეთ სქემატური ცხრილი, რომელიც ასახავს მსგავს და განმასხვავებელ 
ნიშნებს იმ პროცესებში, რომლებიც ხდება ოსმანთა და ყაჯართა პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში XIX საუკუნის II ნახევარსა და XX საუკუნის დასაწყისში.

I ganyofileba
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I BÖLMƏ 

დაიწყო ჩრდილოეთ კავკასიის მთიანი რეგიონების დაპყრობა. 
1864 wlamde გაგრძელებული ბრძოლები ისტორიაში შევიდა 
როგორც "kavkasiis omi". დაპყრობილ ტერიტორიებზე აშ-
ენდა ციხე-სიმაგრეები გროზნი და სხვა. მთიანი აულების 
სრული განადგურების თავიდან აცილებისა და ადგილობრივი 
მცხოვრებლების ბარში ჩამოსახლების თავიდან ასაცილებლად, 
მთიელები აღსდგნენ თავისუფლებისათვის გადამწყვეტი ბრძო-
ლისათვის.

XIX საუკუნის 20-იან წლებში ბრძოლა რუსეთის დამპყრობ-
ლური პოლიტიკის წინააღმდეგ გახდა განსაკუთრებით შეუპო-
ვარი. ამ ბრძოლაში ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხები გაერთიანდ- 
ნენ muridizmis* დროშის ქვეშ. ამ მოძრაობის ხელმძღვანელო-
ბაში გამოირჩეოდა შეიხი შამილი. იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც 
განთავისუფლებული იქნა რუსი დამპყრობლებისაგან მან შექ-
მნა ძლიერი რელიგიური სახელმწიფო-იმამატი. ამით თავიდან 
აიცილეს რუსეთის არმიის შეტევა ჩრდილოეთ კავკასიის მთიან 
რაიონებში. 

შეიხ შამილი იყო ძალიან ჭკვიანი და გამოცდილი მხედართ-
მთავარი. მის მიერ შექმნილ სახელმწიფოში, ყველაფერი ექვემდება-
რებოდა მტერთან ბრძოლის ინტერესებს. ჯარში დამყარებული 
იყო რკინისებრი დისციპლინა.მთიელებს გამათავისუფლებელ 
ბრძოლაში ეხმარებოდნენ აზერბაიჯანის ჩრდილოეთ რეგიონების 
მოსახლეობა და ოსმალეთის სახელმწიფო. რუსი დამპყრობლების 
წინააღმდეგ გმირულად იბრძოდნენ მოხალისეები ჭარ-ბელაქა-
ნიდან, შექიდან, კუბიდან, ბორჩალოდან და აზერბაიჯანის სხვა 
რეგიონებიდან.

თუმცა ხანგრძლივი სამხედრო მოქმედებებით უზარმაზარი 
ადამიანური და მატერიალური რესურსების მფლობელ რუსეთთან 

samxreT kavkasia 

(1801-1878)

miuridizmi-ruseTis 

dapyrobiTi politi-

kis sawinaaRmdegod 

mimarTuli erovnul 

-ganmaTavisuflebeli 

moZraobis saxelwo-

debis macne pirobiTi 

termini.

Seix Samili
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mefis mTavrobis mier 

1859-1864 wlebSi 

Crdilo-dasavleTi 

kavkasiis dapyrobasTan 

dakavSirebiT 

dawesebuli medali

ამოიწურა მთიელი ხალხების ძალები. 1859 wels შეიხ შამილი 
იძულებული გახდა შეეწყვიტა შეიარაღებული წინააღმდეგობა. 
1864 წელს ლიკვიდირებული იქნა ჩრდილო-დასავლეთ კავკასი-
აში მთიელთა წინააღმდეგობის უკანასკნელი კერა და მთელი 
კავკასია შეყვანილი იქნა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში.

gaanalizeT is mizezebi, romlebmac aiZules 

Seixi Samili, rom Seewyvita winaaRmdegoba. 

Turquli samyaro. ჯერ კიდევ XVIII საუკუნის 30-40-იან 
წლებში რუსეთმა დაიპყრო ყაზახეთის ჩრდილო-დასავლეთი 
ნაწილი-მცირე და საშუალო ჟუზი. 1846 wels didi Juzis 
დაპყრობით დამთავრდა ყაზახეთის დაპყრობა. ყაზახი ხალხი 
აღსდგა დამპყრობელ რეჟიმთან საბრძოლველად, რუსეთის კო-
ლონიალური პოლიტიკის წინააღმდეგ. მთელ ქვეყანაში ხდებოდა 
სახალხო გამოსვლები. რუსეთის ეროვნულ-კოლონიალური უღ- 
ლის წინააღმდეგ მიმართულ სახალხო მოძრაობას ხელმძღვანელ- 
ობდა ქენესარ ქასიმოვი. თუმცა რუსეთის უპირატესობა სამხედრო 
ძალაში და დახმარება, რომელსაც უწევდნენ მას ზოგიერთი ადგი-
ლობრივი სულთანები, გახდა აჯანყების დამარცხების მიზეზები.

ganmarteT ajanyebis damarcxebis mizezebi. 

SeadareT ruseTis kolonialuri wnexis winaaRmdeg 

es moZraoba babiebis moZraobas.

XIX საუკუნის შუა ხანებში ცენტრალური აზია გადაიქცა რუს- 
ეთსა და დიდ ბრიტანეთს შორის კონკურენციის არენად.  ამ პერი-
ოდში ცენტრალურ აზიაში არსებობდნენ ისეთი სახელმწიფოები, 
როგორიცაა კოკანდისა და ხივეს სახანოები, ბუხარის საემირატო.  
ეს რეგიონი იქცევდა რუსეთის ხელისუფლების ყურადღებას, 
როგორც ნედლეულის წყარო და გასაღების ბაზარი. რუსეთმა, 
ისარგებლა რა სახანოებს შორის ომებით, გააძლიერა თავისი 
დამპყრობლური პოლიტიკა ცენტრალურ აზიაში. რუსეთის არმია 
შევიდა კოკანდის სახანოში და დაიპყრო ცენტრალური აზიის 
ყველაზე დიდი ქალაქი-დაშქენდი. 1867 wels დაპყრობილ ტე-
რიტორიებზე შეიქმნა თურქესტანის საგენერალ-გუბერნატორო. 
მომდევნო წელს რუსეთის არმიამ დაიპყრო ბუხარა და სამარ-
ყანდი. მალე დაიდო ხელშეკრულება ბუხარის ემირთან და 
ხივეს ხანთან. ისინი გადავიდნენ რუსეთის მფარველობის ქვეშ. 
დაპყრობილ იქნა თურქმენეთის ტერიტორია. 1895 wels პამი-
რის დაპყრობით დამთავრდა ცენტრალური აზიის დაპყრობა.

raSi mdgomareobda ruseTisaTvis centraluri 

aziis dapyrobis mniSvneloba? gansazRvreT mkvidri 

mosaxleobisaTvis am dapyrobis Sedegebi.

რუსეთის მიერ ყაზახეთში და ცენტრალურ აზიაში გატარე-
ბული პოლიტიკის არსი იყო ეროვნულ-კოლონიალური წნეხი.

mefis mTavrobis mier 

kokandis saxanos dap-

yrobasTan dakavSire-

biT dawesebuli me-

dali
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ganmarteT im siaxleTa mizezebi, romlebic 
gaCnda yazaxeTisa da centraluri aziis cxovrebaSi 
ruseTis mxridan dapyrobis Semdeg.

1905 წლის იანვარში პირველი რუსული რევოლუციის 
დაწყების შემდეგ იმპერატორმა "17 ოქტომბრის მანიფესტით" 
გამოაცხადა დემოკრატიული თავისუფლებები. ეს თურქი-
მუსლიმი ხალხებით დასახლებულ რეგიონებში ეროვნული 
მოძრაობის გამოცოცხლების მიზეზი გახდა,  თურქი ხალხების 
ეროვნული ბურჟუაზია, მიწათმფლობელები და სასულიერო 
პირები განსაზღვრული შეღავათების მოპოვებას ცდილობდნენ. 
წინა პლანზე იდგა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, კულტურულ-
საგანმანათლებლო, ეროვნული და რელიგიური უფლებების 
აღდგენა. 1905-1906 წლებში ჩატარებული სრულიად რუსეთის 
მუსლიმანთა ყრილობებმა თურქი ხალხების ორგანიზებულობაში 
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა.

ra mniSvneloba hqonda Turquli samyarosaTvis 
sruliad ruseTis muslimanTa yrilobebs?

თურქი ხალხებით დასახლებული რეგიონებიდან, რუსეთის 
სახელმწიფო დუმაში არჩეულმა დეპუტატებმა, თავიანთი 
მოთხოვნების მთავრობამდე მიტანისათვის, დუმაში შექმნეს 
მუსლიმანური ფრაქცია. რევოლუციურმა გამოსვლებმა კავკა-
სიაში მიიღეს ფართო მასშტაბი. ამასთან დაკავშირებით კავ-
კასიის მეფისნაცვალი იძულებული იყო მხარეში შემოეტა სა-
განგებო მდგომარეობა. პირველი მსოფლიო ომის დაწყების 
წინ სომეხი ნაციონალისტები შეუდგნენ აქტიურ საქმიანობას, 
რომ აზერბაიჯანელებითა და ქართველებით დასახლებული 
კავკასიის ოლქებისაგან, ასევე ოსმალეთის იმპერიის აღმო-
სავლეთი ვილაიეთებისაგან შეექმნათ გამოგონილი სახელმწი-
ფო "დიდი სომხეთი". რუსეთის მმართველმა წრეებმა, ოსმა- 
ლეთის იმპერიის მიმართ დამპყრობლური გეგმების განხორ-
ციელებისათვის შეაიარაღეს მის ტერიტორიაზე მცხოვრები სომ-
ხები და გამოიყენეს ისინი თავიანთი მიზნებისათვის.

raSi mdgomareobda ruseTis imperiis mizani, 
somxebis SeiaraRebis dros?

ase rom, dapyrobis Semdeg:
    ყაზახეთისა და ცენტრალური აზიის მეურნეობის დარგები ჩართული იყვნენ 

რუსეთისა და მსოფლიო საქონელბრუნვაში; 
     რეგიონის ეკონომიკაში შეიქმნა პირობები კაპიტალისტურ ურთიერთობებზე 

გადასასვლელად;
    ორენბურგ-დაშქენდი რკინიგზის ექსპლუატაციაში გადაცემის შემდეგ რუსეთის 

ცენტრალურ რეგიონებთან გაიზარდა საქონელბრუნვა;
    დაჩქარდა მოსახლეობის მომთაბარული ცხოვრების წესიდან ბინადრულ წესზე 

გადასვლა.

mefis mTavrobis 

mier centraluri 

aziaSi rusuli 

armiis laSqro-

basTan dakavSire-

biT dawesebuli 

medali
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კავკასიის ფრონტზე სამხედრო ოპერაციების დაწყების შემ-
დეგ სომხური შეიარაღებული რაზმები ზურგში გააქტიურდნენ. 
მათ დაიწყეს თურქი-მუსლიმანი მოსახლეობის განადგურება, 
ოსმალეთის არმიისათვის იარაღისა და სურსათის მიმტან ქა-
რავნებზე თავდასხმა. ამასთან დაკავშირებით 1915 wlis 24 ap-
rils ოსმალეთის სახელმწიფომ გამოიტანა გადაწყვეტილება 
სომხური რაზმების მეთაურების დაპატიმრების შესახებ, ხოლო 
იმავე წლის მაისში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ოსმალეთის 
იმპერიის სომეხი მოსახლეობის ფრონტისპირა ოლქებიდან ქვეყ- 
ნის შიგა რაიონებში გადასახლების შესახებ. შემდგომ ათწლეულ-
ებში სომეხმა პოლიტიკოსებმა ეს მოვლენები შეაფასეს როგორც 
სომხების „მიზანმიმართული განადგურება სახელმწიფო დონეზე“ 
თურქების მხრიდან და წამოაყენეს პრეტენზიები ეგრეთწოდებულ 
"სომეხთა გენოციდთან" დაკავშირებით.

daamtkiceT„"somexTa genocidis" gamogonili xa-
siaTi.

პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში რუსეთის თურქებით 
დასახლებულ ოლქებში, გატარდა რიგი ღონისძიებები ფრონ-
ტისათვის აუცილებელი ნედლეულისა და სამრეწველო პრო-
დუქციის წარმოების გაზრდისათვის. იმის გამო, რომ იმპერიის 
ხელისუფლება არ ენდობოდა მუსლიმან ხალხებს, მათ არ 
იწვევდნენ არმიაში. ამის ნაცვლად მათ ახდევინებდნენ გან-
საკუთრებულ გადასახადს. თუმცა ფრონტზე რუსეთის არმიის 
მრავალრიცხოვანი დანაკარგების გამო მუსლიმანი მოსახლეობა 
მასიური წესით საქმდებოდა ზურგის სამუშაოებზე. 1916-1917 
წლებში ყაზახეთში და ცენტრალურ აზიაში მოხდა აჯანყებები 
მობილიზაციისა და რუსეთის იმპერიის კოლონიალური პოლი-
ტიკის წინააღმდეგ. ამ აჯანყებებს შორის განსაკუთრებით ძლიერი 
იყო სახალხო მოძრაობა ამანგელდი იმანოვის ხელმძღვა-
ნელობით, რომელშიც მონაწილეობდა 50 ათას კაცზე მეტი. 
სახალხო მოძრაობა მეფის რეჟიმის მიერ შეუბრალებლად იქნა 
ჩახშობილი.

amangeldi imanovi 

kiTxvebi da davalebebi:

1. რატომ ანიჭებდა რუსეთი დიდ მნიშვნელობას კავკასიის დაპყრობას?
2. განმარტეთ კავკასიის ხალხების მურიდიზმის ისლამური მოძრაობის დროშის 

ქვეშ გაერთიანების მიზეზები.
3. შეაგროვეთ მასალები და მოამზადეთ პრეზენტაცია შეიხ შამილის შესახებ.
4. განსაზღვრეთ და გაანალიზეთ "კავკასიის ომის" გამათავისუფლებელი 

ბრძოლის მიზეზები და შედეგები.
5. რა ცვლილებები მოხდა ყაზახეთსა და ცენტრალური აზიის სამეურნეო ცხოვ-

რებაში რუსეთის მიერ მათი დაპყრობის შემდეგ?
6. დაამტკიცეთ ოსმალეთის იმპერიის, სომხების ქვეყნის შიგა ოლქებში გადა-

სახლების შესახებ გადაწყვეტილების სისწორე.
7. შეადარეთ "კავკასიის ომი" ეროვნულ-გამათავისუფლებელ მოძრაობასთან, 

რომელსაც ჰქონდა ადგილი XX საუკუნის დასაწყისში კავკასიაში და რუსეთის 
თურქებით დასახლებულ ოლქებში.
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XIX საუკუნეში CineTSi ბატონობდა მანჯურთა დინასტია და 
ფეოდალური წესები. ინგლისელების მიერ ჩინეთში ოპიუმით 
ვაჭრობის გაფართოებამ გამოიწვია ჩინეთის მთავრობის უკმა-
ყოფილება. იმპერატორის სპეციალური წარმომადგენელი ჩამო-
ვიდა ქალაქ კანტონში, მოახდინა მთელი ოპიუმის კონფისკაცია 
და დაწვა იგი. ამით უკმაყოფილო დიდმა ბრიტანეთმა 1840 wels 
დაიწყო pirveli opiumis omi ჩინეთის წინააღმდეგ. კარგად 
მომზადებულმა ინგლისურმა არმიამ ალყა შემოარტყა კანტონს. 
აშშ-მა, გამოაცხადეს სამართლიანად ინგლისელების ომი ჩინეთის 
წინააღმდეგ, გაგზავნეს თავისი ესკადრა ჩინეთის ნაპირებისაკენ. 
რიცხობრივად და შეიარაღების მხრივ უპირატესობის მქონე 
ინგლისელებმა დაამარცხეს ცუდად შეიარაღებული ჩინელები, 
რომლებსაც არ ჰყავდათ ერთიანი ხელმძღვანელობა და არ ჰქონ-
დათ საბრძოლო მოქმედების გეგმა. 1842 wels ჩინეთი იძულე-
ბული იყო ხელი მოეწერა nankinis ზავისათვის. ზავის პირობების 
თანახმად ინგლისელებს მიეცათ უფლება ჩინეთის ხუთ ქალაქში 
გაეხსნათ საკონსულო და ეწარმოებინათ თავისუფალი ვაჭრობა. 
ამავდროულად უცხოელებმა მიიღეს უფლება ჩასახლებულიყვნენ 
ჩინეთში და აქ ჰყოლოდათ თავისი არმია. ამით საფუძველი ჩა-
ეყარა „ღია კარის“ პოლიტიკას. პირველი ოპიუმის ომმა საფუძ-
ველი ჩაუყარა ჩინეთის ნახევაკოლონიად გადაქცევას. ინგლისის 
შემდეგ არათანასწორუფლებიან ხელშეკრულებებს ჩინეთთან ხელი 
მოაწერეს აშშ-მა, საფრანგეთმა და რუსეთმა.

gaanalizeT nankinis zavis pirobebi. gansaz-
RvreT am xelSekrulebis Sedegebi CineTisaTvis.

1856 wels დაიწყო meore opiumis omi. ინგლის - საფრან-
გეთის სამხედრო რაზმებმა ალყა შემოარტყეს ჩინეთის ქალაქ 
კანტონს. ისინი მოითხოვდნენ წინა ხელშეკრულებების გადახედვას, 
ინგლისური გემებისათვის ჩინეთის მდინარეებზე მიმოსვლის 
უფლებას. ინგლის-საფრანგეთის ჯარები, რომლებსაც არ შეხვედ-
რიათ სერიოზული წინააღმდეგობა, 1860 წლის ოქტომბერში შევიდ-
ნენ პეკინში. დამარცხებული ჩინეთის მთავრობა იძულებული გახდა 

XIX saukuneSi CineTSi, indoeTsa da iaponiaSi SenarCunebuli iyo 
feodaluri wes-wyobileba. didi britaneTi CineTTan da indoeTTan 
axorcielebda vaWrobas ost-induri kompaniis saSualebiT. msoflio 
hegemoniaze miswrafebis mqone inglisi da aSS inarCunebdnen am teritoriebs 
Tavisi gavlenis qveS, Zarcvavdnen maT simdidres. Tavisi kolonialuri 
politikis realizaciisaTvis isini iyenebdnen yvela SesaZlo saSualebas.

brZolis romeli xerxebi airCies am qveynebis xalxebma da rogor 
gamoxates maT kolonialur saxelmwifoTa batonobis winaaRmdeg 
protesti? romeli faqtebi aris dafiqsirebuli wyaroebSi istoriis 
am mniSvnelovani momentis Sesaxeb?

Tavi II. aziis qveynebi

3. CineTi, indoeTi da iaponia

karikatura CineTis 

gavlenis sferoebad 

dayofis Sesaxeb
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დიდ ბრიტანეთთან და საფრანგეთთან არათანასწორუფლებიანი 
ხელშეკრულებებისათვის მოეწერა ხელი. პეკინის ხელშკრულებების 
პირობის მიხედვით, ოპიუმის გაყიდვა ღიად გამოაცხადა. ჩინეთი 
იძულებული გახდა საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთისათვის 
"kompensacia" გადაეხადა.

ganmarteT pekinis xelSekrulebis pirobebi  da 

SeadareT nankinis xelSekrulebas.

 უცხოური ძალადობა, ფეოდალების თვითნებობა, მანჯურების 
ბატონობა, გადასახადების სიმძიმე ხალხთა მასების მდგომარეობას 
კიდევ უფრო ამძიმებდა. ხალხის მანჯურების კოლონიზატორების  
წინააღმდეგ ბრძოლას დაერქვა "taifinebis moZraoba" (1850-
1864). მოძრაობის ხელმძღვანელი იყო ხუნ სუცუანი. იგი, თანაბარი 
უფლებებს იდეას უსადაგებდა (მოუწოდებდა) და “zebunebrivi 
saerTo ganviTarebis saxelmwifos“ ("taypin tyango") შექმნა 
უნდოდა. მანჯურიის წარმომავლობის ხელისუფლების დამხობის 
მსურველმა ტაიფინებმა გადასახადები შეამცირეს, ღატაკების ვა-
ლები გააუქმეს, ქალებს მამაკაცებთან თანაბარი უფლებები მისცეს.

ra iyo ucxo qveynebis interesi taifinebis moZ-
raobis CaxSobaSi?

თუმცა მონარქია და ფეოდალური წესები არ გაუქმებულა. 
აჯანყებულებმა ქალაქი ნანკინი აიღეს, ხუნ ხუცუანი იმპერატორად 
გამოაცხადეს. შექმნილმა მდგომარეობამ დიდი ქვეყნების სახ-
ელმწიფოს საქმეებში ჩარევა დააჩქარა. ჩინეთისაგან მორიგი დათ-
მობების მსურველი დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და აშშ აჯ-
ანყების ჩახშობით  ხელისუფლებს დაეხმარა. 1864 wels ნანკინი 
აიღეს და აჯანყება ჩაახშეს. ტაიფინების მოძრაობა  ჩაიხშო, მაგრამ 
ქვეყანაში კაპიტალიზმის მოსვლისა და განვითარების გზა გაიხსნა.

ra iyo ucxo qveynebis interesi taifinebis 
moZraobis CaxSobaSi?

XIX საუკუნის ბოლო წლებში ჩინეთის დასუსტებით მო-
სარგებლე დამპყრობლებმა იქ „გავლენის სფეროდ“ დაყოფის 
პოლიტიკა შეიმუშავეს .ქვეყნის გადანაწილების გზაზე პირველი 
ნაბიჯი დიდი ბრიტანეთისა და აშშ-ს დახმარებით იაპონიამ 
გადადგა. კორეისათვის brZola CineT-iaponiis (1894-1895) 
ომის მიზეზი გახდა. 1895 წელს დადებული ზავის მიხედვით, 
ჩინეთმა კორეის დამოუკიდებლობა ცნო. ტაივანისა და ლია-
ოდუნის ნახევარკუნძულები იაპონიას გადაეცა, ჩინეთმა კომპენ-
საცია გადაიხადა. ომში წარუმატებლობამ ჩინეთის გადანაწილება 
დააჩქარა. აშშ-ს მიერ გამოცხადებული "Ria karis"   პოლიტიკის

taifinebi brZolaSi

kompensacia - 

damarcxebuli 

qveynis mier 

gamarjvebuli 

qveynisaTvis 

misacemi Tanxa.
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მიხედვით ჩინეთში არსებული ყველა  „გავლენის სფერო“ აშშ-დან  
შემოტანილი საქონლისათვის ღია უნდა ყოფილიყო. ეს იყო აშშ-ს 
ჩინეთში გამაგრების დასაწყისი.

ratom iyo dainteresebuli aSS Tavisi saqonlis 
CineTSi SetaniT? ganmarteT am interesis politikuri 
mizezebi.

XX საუკუნის დასაწყისში ჩინეთი ჯერ კიდევ ნახევრად-
კოლონიალური  იყო. მანჯურიის დინასტიის იმპერატორების შეუზ-
ღუდავი ხელისუფლება და უცხო ქვეყნების დაპყრობითი პოლიტიკა 
ქვეყანაში, დასაწყისშივე ხელისშემშლელი იყო ეროვნული ბურ-
ჟუაზიის და კაპიტალიზმის განვითარების გზაზე. ეს გახდა ხალხთა 
მასების უკმაყოფილების და აჯანყებების მიზეზი. აჯანყებებმა 
მოიცვა ქვეყნის მეტი წილი პროვინციებისა. სუნ იაცენის "gaer-
Tianebuli kavSiri“-ს სახელწოდებით საიდუმლო ორგანი-
ზაციის შექმნამ აჯანყებულებს ერთმანეთთან დაკავშირების საშუა-
ლება მისცა და რევოლუცია დაიწყო. 1911 წელს გამარჯვებულმა 
აჯანყებულებმა ქვეყანა გამოაცხადეს რესპუბლიკად. სუნ იაცენი 
აირჩიეს პრეზიდენტად. თუმცა, იგი გადადგა უცხო ქვეყნების და 
“გაერთიანებული კავშირის“ წევრების ზეწოლის შედეგად. სუნ 
იაცენმა შეასრულა ჩინეთის რევოლუციის წინაშე მდგარი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ამოცანის-მონარქიის დამხობის და რესპუბლიკის 
შექმნის მოვალეობა.

SeafaseT CineTis revuluciis Sedegebi-monarqiis 
damxoba da respublikis Seqmna. gaarkvieT maSindeli 
CineTis respublikis teritoria. es teritoria Se-
adareT Tanamedrove CineTis respublikis teri-
torias.

indoeTi. დიდი ბრიტანეთის მიერ ინდოეთის ოკუპაცია 
განხორციელდა ოსტ-ჰინდ ფირმის საშუალებით. ინგლისელების 
ექსპლუტაციების ძირითადი ფორმები ინდოელ ხალხზე და-
კისრებული მძიმე გადასახადები, ეროვნული ტანჯვა, ხალხის 
რიგებიდან გამოსული სამხედრო მოსამსახურეების მეორეხა-
რისხოვან სამხედროდ ცნობა, ინდოეთში ნაწარმი საქონლის 
გაყიდვა და იქიდან ნედლეულის გატანა იყო. დიდი ბრიტანეთის 
პარლამეტის გადაწყვეტილებით XIX საუკუნის 30-იან წლებში 
ინდოეთში შაქრის ლერწამისა და ბამბის პლანტაციების გაშენება 
დაიწყო. 1849 wels fanjabis dapatimrebiT  დამთავრდა 
ქვეყნის ოკუპაცია. XIX საუკუნის მეორე ნახევარში დამთავრდა 
ინდოეთის ნედლეულის წყაროდ გადაქცევის პროცესი. ინდოე-
ლების ძალდატანებით გაქრისტიანება გახდა ქვეყანაში აჯანყების 
მიზეზი. აჯანყება დაიწყო 1857 წლის მაისში ქალაქ მირუსში 
ინგლისის ჯარში მომსახურე ჯარისკაცების გამოსვლით. აჯანყე-
ბულებმა დელი ხელში ჩაიგდეს მოღოლის დინასტიის წარმომად-
გენელი შაჰი ბაჰადირ II ხელმწიფედ გამოაცხადეს. კოლონი-
ზატორების  წინააღმდეგ აჯანყება ეროვნულ განმათავისუფლე-

sun iaceni

sifahebi brZolaSi
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ბელ მოძრაობაში გადაიზარდა. ხმელეთიდან და ზღვიდან ინგ-
ლისელების სამხედრო ძალების შეტევის შედეგად 1859 წელს 
აჯანყება ჩაახშეს. მოსახლეობის ზიზღის სამიზნედ ქცეული  
ოსტ-ჰინდ ფირმა გაუქმდა.

ganmarteT ost-hind firmis gauqmebis dadebiTi da 
uaryofiTi mxareebi. gaarkvieT misi roli indoeTis 
cxovrebaSi.

1885 wels Seiqmna saerTo induri erovnuli kongresi. 
კონგრესმა გააერთიანა ეროვნული ბურჟუაზიის ზედა ფენები და 
ნაციონალური მოხელეები. “გათიშე და იბატონე-“ს პრინციპით 
მოქმედმა ინგლისელებმა ინდური ფრაქციის წარმომადგენელი 
ტილაკსა და მუსლიმანების ლიდერ სეიდ აჰმადს შორის წინაღმ-
დეგობები გაამწვავეს.

ra mizans emsaxureboda ingliselebis mier mosax-
leobis dapirispreba?

iaponia. იაპონიის მმართველმა წრეებმა XVIII საუკუნის შუა 
ხანებში ქვეყნის "Caketil qveyanad" გამოაცხადების ბრძანება 
გასცეს, მაგრამ დიდმა ბრიტანეთმა, ჰოლანდიამ და აშშ-მა 
იაპონიას ჩინეთის მდგომარეობაში ჩაგდებით დაემუქრნენ და 
აიძულეს, რომ ხელი აეღო კარჩაკეტილების პოლიტიკაზე. XIX 
საუკუნის მეორე ნახევარში იაპონია იძულებული გახდა უარი 
ეთქვა თვითიზოლაციის პოლიტიკაზე.

ganmarteT ras niSnavs sakuTari qveynis "Caketil 
qveyanad"“gamocxadeba? gaarkvieT am politikis Se-
degebi.

ხალხის გამოსვლებით შეშინებულმა ფეოდალებმა “საიმ-
პერატორო ხელისუფლების აღდგენის“ ლოზუნგით მიიღეს 
მთავრობის გადატრიალების გადაწყვეტილება. მუციხიტო დასვეს 
იმპერატორის ტახტზე. სიოკის რეჯიმი დაემხო. 1868 wels 
iaponiaSi burJuaziuli revolucia მოხდა, ხოლო 1889 
wels მიღებული პირველი კონსტიტუციის მიხედვით იაპონია 
ჩამოყალიბდა კონსტიტუციურ მონარქიად.

balkankadhar tilaki

seid ahmedi

imperatori mucixito

iaponia
1868 wlis burJuaziul revoluciis 
Sedegad:

imperatoris xelisufleba gaZlierda;

samTavroebi gauqmda;

dedaqalaqi tokioSi gadaitanes;

iena erTian valutad gadaiqca;

1889 wels konstitucia iqna miRebuli.
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შიდა ბაზრის შეზღუდვების შედეგად იაპონიაში 
გაიზარდა ოკუპაციისკენ მიდრეკილება, შორეულ აღმო-
სავლეთში დაიწყო ტერიტორიული გავლენისათვის რუს-
ეთთან წინააღმდეგობა. რუსეთის მიერ ლიაოდუს ნახ-
ევარკუნძულის იჯარით აღებამ და აღმოსავლეთ ჩინეთში 
რკინიგზის გაყვანამ, უფრო გაამწვავა წინააღმდეგობა. 1902 
wels დადებულმა ინგლის-იაპონიის ხელშეკრულებამ 
გააძლიერა რუსეთთან ომის მზადება.

    
1904 წლის იანვარში კორეის ჯემულპოს პორტში იაპო- 

ნიის ფლოტის მიერ რუსეთის გემების ჩაძირვით ომი 
დაიწყო. იმავე წლის ზაფხულში ლიაოინის მიდამოებში 
რუსეთის არმიამ მარცხი განიცადა იაპონელებთან. იაპო- 
ნიის არმიისა და ფლოტის პორტ-არტურის ციხესიმაგრის 
ხელში ჩაგდებამ და სუსიმას საზღვაო ბრძოლაში გა-
მარჯვებამ გადაწყვიტა ომის ბედი. 1905 wlis agvis- 
toSi დაიდო აშშ-ის ქ. პორტსმუტში სამშვიდობო 
ხელშეკრულება. რუსეთმა სამხრეთ მანჯურიაში და კო- 
რეაში იაპონიის ერთპიროვნული ბატონობა ცნო. სახა-
ლინის სამხრეთი ნაწილი გადაეცა იაპონიას.

ganixileT portsmutis zavis pirobebi. ra mniS-
vneloba hqonda iaponiisaTvis am zavs?

1910 წელს ხელმოწერილი იაპონია-კორეის ხელ-
შეკრულების საფუძველზე, კორეა გადაიქცა იაპონიის 
პროტექტორად.proteqtorati-ucxo 

safrTxisgan Tavdacvis  
mizeziT, damokidebul 
mdgomareobaSi Cag-
debul  qveyanas 
ewodeba.

iaponia XX saukunis 
dasawyisSi

kiTxvebi da davalebebi:
1. გვიჩვენეთ ოპიუმის ომების დამახასიათებელი თავისებურებები. შეადარეთ, 

თანამედროვე დროს მომხდარი ასეთი მოვლენები.
2. გაარკვიეთ ტაიპინების მოძრაობის განსხვავება მანამდე მომხდარ მოძრაო-

ბებთან.
3. განმარტეთ ტაიპინების მოძრაობის მნიშვნელობა ჩინელებისათვის.
4. გაარკვიეთ ინგლისელებისათვის დამახასიათებელი თვისებები ინდოეთში.
5. გვიჩვენეთ სიპაჰილების აჯანყების დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
6. რატომ გაწირეს იაპონელმა ფეოდალებმა სიოგუნის რეჟიმი?
7. შეადარეთ იაპონიასა და რუსეთში ჩატარებული ბურჟუაზიული რეფორმები.
8. გამოააშკარავეთ რუსეთისა და იაპონიის წინააღმდეგობის მიზეზები.თქვენი 

აზრით, სამუდამოდ აღმოიფხვრა თუ არა ეს წინააღმდეგობები? გამოთქვით 
თქვენი დამოკიდებულება.

I ganyofileba
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didi britaneTi. XIX საუკუნის პირველ ნახევარში დიდი 
ბრიტანეთის  სამრეწველო სფეროებში უპირატესობა ენიჭებოდა 
ფაბრიკებსა და ქარხნებს. საუკუნის შუა წლებში ფაბრიკებში 
საჭირო მოწყობილობა მზადდებოდა მანქანების საშუალებით. ეს 
ნიშნავდა მრეწველობის (ტექნიკური) გადატრიალების დასა-
სრულს. ამ პერიოდში ეკონომიკის წამყვანი როლი სოფლის 
მეურნეობიდან გადავიდა მრეწველობაში. მცირე და საშუალო 
საწარმოები დიდი საწარმოების მხრიდან „იყლაპება“ ამით კი 
მიმდინარეობდა წარმოებაში მრეწველობის სხვადასხვა სფე-
როების დიდი საწარმოების სახით koncentrirebis* პროცესი. 
ინგლისი იქცა მსოფლიოს პირველ სამრეწველო ქვეყანად. მას 
უწოდებდნენ „მსოფლიოს სახელოსნოს“.

ganmarteT inglisisaTvis „msoflios saxelos-

nos“ darqmevis mizezebi.

მრეწველობის მძლავრი განვითარების მიუხედავად, მრეწ-
ველობის ბურჟუაზია ჯერ კიდევ არ იყო ხელისუფლებაში 
წარდგენილი. 1832 wels ჩატარებული pirveli saparla-
mento reformebis შედეგად პარლამენტში ადგილი  დაეთმო 
სამრეწველო ბურჟუაზიას. 1867 wels ჩატარებულ meore 
saparlamento reformebis  შედეგად ვისაც კი ქალაქში ბინა 
ჰქონდა ან დაქირავებულ ბინაში ცხოვრობდა ყველა მამაკაცმა 
არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიიღო, ხოლო სოფლებში 12 
ფუნტი სტერლინგი იჯარის გადამხდელმა მეიჯარეებმაც ამ 
უფლებით ისარგებლეს. ამრიგად, მცირე ბურჟუაზიამ და 
შეძლებულმა მუშებმაც დაიმსახურეს ეს უფლება.

XIX საუკუნეში დიდი ბრიტანეთი იყო მსოფლიოში ყველაზე 
დიდი კოლონიების მფლობელი იმპერია. 1867 wels მიღებული 
„britaneTi samxreT amerikis Sesaxeb aqti“-ს მიხედვით, 
კანადა გახდა ინგლისის პირველი dominioni*.

ინგლისის პოლიტიკური წყობა რჩებოდა ადრინდებურად. 
ქვეყანას ორი პოლიტიკური პარტია: კონსერვატორები და ლიბე-
რალები მორიგეობით მართავდნენ. XX საუკუნის დასაწყისში 
ლიბერალებმა გაიმარჯვეს არჩევნებში. მათ მიერ ორგანიზებული 
სახელმწიფო მემადნეებისათვის 8 საათიანი სამუშაო დღე, ინვა-

Tavi III . evropis qveynebi da amerikis SeerTebuli Statebi 

4. didi britaneTi da safrangeTi

XIX saukuneSi inglisi da safrangeTi Tavis Zlierebas inarCu-
nebdnen. kapitalisturi urTierTobebis ganviTarebis mqone es qveynebi 
nedleulis da muSaxelis SeZenis mizniT sxvadasxva gzebs mimarTavdnen. 
amitom orive qveyana dapyrobiTi politikis gatarebas ar erideboda.

rogori cvlilebebis mizezi gaxda maTi aseTi politika msof-

lios rukaze? ra nabijebs dgamen inglisi da safrangeTi koloniebis 

dauflebisaTvis?

koncentrireba-

mrewvelobis 

sxvadasxva sfe-

ros didi sawar-

moebis formiT 

gaerTianeba.

samxedro qarxana. 

inglisi. XIX 

saukune

dominioni-TviT-

mmarTvelobiT 

uflebamosil 

kolonialur 

qveyanas niSnavs.
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I BÖLMƏ 

1.2. inglisi-safrangeTi;

ruseTi-safrangeTis 

kavSiri (karikaturebi)

ლიდებს, უმუშევრებს და ავადმყოფებს სოციალური დახმარება, 
70 წელს გადაცილებულ პირებს პენსია დაენიშნათ.

ინგლისის დედაქალაქი ლონდონი მსოფლიოს სავაჭრო და 
საფინანსო ცენტრი იყო. აქ ფართო საბანკო ქსელები არსებობდა. 
ინგლისს მსოფლიო ვაჭრობაში და კაპიტალის ექსპორტში პირ-
ველი ადგილი ეკავა. თუმცა სამრეწველო წარმოების მიხედვით 
იგი აშშ-სა და გერმანიას ჩამორჩებოდა. მრეწველობაში ახლად 
შემოსული ქიმიის და ელექტროტექნიკის სფეროები სწრაფად ვი-
თარდებოდა.

ინგლისს სამხრეთ აფრიკაში თავისი კოლონიების გაფარ-
თოება უნდოდა. ამ მიზნით მან ერთ დროს ევროპიდან გადმო-
სახლებულ ევროპული წარმომავლობის მქონე ბურებთან ომი 
დაიწყო (1899-1902) ომი ინგლისელების გამარჯვებით დამთავრ-
და. დადებული ზავის მიხედვით ინგლისელებმა მთელი სამხრეთ 
აფრიკის ოკუპაცია დაასრულეს. 1910 wels ამ მიწებმა "samxreT 
afrikis kavSiri“ სახელწოდებით დომინიონის უფლება მიიღეს.

XX საუკუნის დასაწყისში მსოფლიოს გადანაწილებისათვის 
გერმანიასთან ურთიერთობა გამწვავდა. ამ კონკურენციამ ინგლი-
სი ჯერ საფრანგეთთან დაახლოვა. საფრანგეთმა ინგლისის ბატო-
ნობა ეგვიპტეში ცნო. ინგლისმა თავის მხრივ ფრანგების ბატონობა 
მაროკოში ცნო. 1907 wels პეტერბურგში ინგლის-რუსეთის ხელ-
შეკრულება დაიდო. ამრიგად, მათ სამეულში antantas სამხედ-
რო-პოლიტიკური კავშირი შექმნეს.

▲  evropa XIX saukunis 
I naxevarSiA
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gaarkvieT antantas samxedro-politikuri 
kavSiris Seqmnis aucilebeli pirobebi.

safrangeTi. XIX საუკუნის დასაწყისში საფრანგეთი ითვ-
ლებოდა ფორმალურ რესპუბლიკად, თუმცა მთელი ხელი-
სუფლება იყო ნაპოლიონ ბონაპარტის ხელში. 1804 წელს სენატმა 
ნაპოლეონ ბონაპარტი ნაპოლიონ I-ის სახელით იმპერატორად 
გამოაცხადა და safrangeTSi I imperia შეიქმნა. საფრანგეთში 
დამპყრობლური ზრახვების წინააღმდეგ ევროპის ქვეყნებმა შექ-
მნეს (ინგლისი, ავსტრია, რუსეთი) კოალიციური კავშირი. 1805 
wlis oqtomberSi ტრაფალგარის საზღვაო ბრძოლაში ინგლი-
სის ფლოტმა დაამარცხა ფრანგები. ავსტრიის მხრიდან უფრო 
მეტი საშიშროების მოლოდინის გამო, ნაპოლიონ I-მა მთავარი 
დარტყმა განახორციელა მის მიმართ. 1805 წელს ნაპოლიონ I-მა 
აიღო ვენა. austerlisis brZolaSi დაამარცხა რუსეთისა და 
ავსტრიის ჯარები. 1806 წელს დაამარცხა პრუსიის ჯარი  და 
შეიჭრა ბერლინში. ნაპოლიონ I-მა "kontinentaluri bloka-
dis Sesaxeb" დეკრეტს მოაწერა ხელი. ამ დეკრეტის მიხედვით 
საფრანგეთის იმპერიას და მასზე დამოკიდებელ ქვეყნებს ინგ-
ლისთან ვაჭრობა აეკრძალათ. რუსეთთან ხელმოწერილი 1807 
wlis tilzitis ზავის შედეგად  რუსეთმა XIX საუკუნის 
დასაწყისში აღიარა საფრანგეთის მიერ ევროპაში  დაპყრობილი 
ტერიტორიები და შეუერთდა ინგლისის წინააღმდეგ კონტინენ-
ტალურ ბლოკადას.

ratom iyo ruseTi iZulebli xeli moewera 
tilzitis zavze?

1812 წლის ივნისში ნაპოლეონ I-მა დაიწყო ომი რუსეთის 
წინააღმდეგ და ბოროდინოს ბრძოლაში დიდი დანაკარგები გა-
ნიცადა. უწყვეტი ომები, ქვეყნის ეკონომიკის დასუსტება და საფ-
რანგეთის ჯარის რუსეთში დამარცხება იყო ნაპოლეონ I-ის იმპე-
რიის დაშლის დასაწყისი. 1813 wlis oqtomberSi ლეიფ- 
ციგთან ახლოს "xalxebis brZolaSi" 
მოკავშირეებმა დაამარცხეს ნაპოლეონის 
ჯარი. მომდევნო წლის მარტში პარიზში 
შესულმა მოკავშირეებმა ნაპოლეონ I გა-
დაასახლეს კუნძულ ელბაზე. ლუდოვი-
კო VIII დასვეს ტახტზე  და აღდგა ბურ-
ბონების დინასტია. საფრანგეთი დააბრუ-
ნეს ადრინდელ საზღვრებში.

1814-1815 wlebSi ჩატარებული ve-
nis kongresis გადაწყვეტილებით, ვარ-
შავის ჩათვლით პოლონეთის ერთი ნა-
წილი და ფინეთი გადაეცა რუსეთს. ავს-
ტრიამ  ხელში ჩაიგდო ვენეცია და ლომ-
ბარდინი.  რომის მართვაში აღდგა პაპის 

napoleon I

borodinos brZola

venis kongresi
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ხელისუფლება. გერმანიის სახელმწიფოებისაგან შეიქმნა გერ-
მანიის კავშირი. ინგლისმა ხელში ჩაიგდო ქაფის მიწები, კუნძული 
ცეილონი და მალტა. 

მეფე ალექსანდრე I-ის მიერ ორგანიზებული ეროვნულ-გან-
მათავისუფლებელი მოძრაობის და ოსმალეთის წინააღმდეგ 
ბრძოლის მიზნით  შეიქმნა „wminda kavSiri“. კავშირი, სადაც 
მთავარ როლს თამაშობდნენ ავსტრია, პრუსია და რუსეთი. ამ 
კავშირს ინგლისი არ შეუერთდა. 1815 wlis martSi ნაპოლე-
ონი ტყვეობიდან გაიქცა და საფრანგეთის ხელისუფლება ისევ 
ხელში ჩაიგდო, თუმცა მოკავშირეებმა იგი ვატერლოოს ბრძო-
ლაში დაამარცხეს და გადაასახლეს წმინდა ელენეს კუნძულზე .

 XIX საუკუნის შუა ხანებში ლუი ნაპოლეონ III  იმპერატორად 
გამოცხადდა და საფრანგეთში დაარსდა meore imperia. მეორე 
იმპერიის პერიოდში საფრანგეთში დამთავრდა სამრეწველო 
გადატრიალება. საფრანგეთმა ერთიანი ძლევამოსილი გერმანიის 
სახელმწიფოს შექმნის დაუშვებლობისათვის პრუსისთან  დაიწყო 
ომი. საფრანგეთის ჯარი მეცის ციხესიმაგრეში ალყაში მოექცა. მათ 
დასახმარებლად მოსული ნაპოლეონ III თვითონაც სედანის 
მიდამოებში დამარცხდა და დანებდა. 4 სექტემბრს საფრანგეთის 
მეორე იმპერია დაიშალა და ხალხთა მასების მოთხოვნით III 
რესპუბლიკის შექმნა გამოცხადდა, თუმცა ახალი მთავრობა 
იძულებული გახდა 1871 wlis 18 ianvars versalSi დაედო 
ზავი. ზავის პირობების მიხედვით გერმანიის იმპერიის შექმნა 
გამოცხადდა, ელზასის და ლოტარინგიას ოლქები გადაეცა გერ-
მანიას. საფრანგეთმა იძულებით გადაიხადა 5 მილიარდი ფრანკი.

ra mniSvneloba hqonda xalxisaTvis imperiis mTav-
robis uniaTobis gamoaSkaravebas?

XX საუკუნის დასაწყისში საფრანგეთის ეკონომიკაში საავ-
ტომობილო მრეწველობის, ქიმიის და გემთმშენებლობის სფე-
როები უფრო მეტად ვითარდებოდა. საავტომობილო და საავი-
აციო წარმოების მხრივ საფრანგეთი იყო ევროპაში პირველ 
ადგილზე, თუმცა მრეწველობის ზოგადი განვითარების მიხედ-
ვით საფრანგეთი ჩამორჩებოდა აშშ-ს, გერმანიასა და ინგლისს. 
საფრანგეთის კაპიტალი იყო იმპორტის მიხედვით მსოფლიოში 
მეორე ადგილზე.

საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბებული რადიკალთა პარტია 
იცავდა წვრილი და საშუალო ბურჟუაზიის ღირსებას. 1906 წელს 
საფრანგეთის მთავრობას ხელმძღვანელობდა რადიკალთა პარ-
ტიის წარმომადგენელი ს. კლემონსო. იგი მსხვილი კაპიტალის 
პრივილეგიების შემზღუდველი „ძლიერი ხელისუფლების პოლი-
ტიკა“-ს ატარებდა. XX საუკუნის დასაწყისში საფრანგეთის საგა-
რეო პოლიტიკის ძირითადი ამოცანა გერმანიის წინააღმდეგ 

napoleon III
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germania. XIX საუკუნის დასაწყისში გერმანია ისევ იყო 
დანაწევრებულ მდგომარეობაში. venis kongresis გადაწყვე-
ტილებით ჩამოყალიბდა "germaniis kavSiri". მასში შემავალ 
ორ ქვეყანას: პრუსიასა და ავსტრიას შორის მიმდინარეობდა 
ბრძოლა. პრუსიის ვარგისი სახნავ-სათესი მიწების ნახევარზე მეტი 
მსხვილი მიწათმფლობელების იუნკერების ხელში იყო მაგრამ, 
თანდათან მდიდარი გლეხები-გროსპაუერებიც ყალიბდებოდნენ. 
გერმანიის სოფლის მეურნეობაში მიწათმფლობელობის დარჩენის 
მიზეზით კაპიტალიზმი ნელა ვითარდებოდა.

kiTxvebi da davalebebi:

1. განსაზღვრეთ ინგლისის ეკონომიკური აღმავლობის მიზეზები.
2. შეადგინეთ პირველი საპარლამენტო რეფორმასა და მეორე საპარლამენტო 

რეფორმას შორის განსხვავების სქემა.
3. რა მისცა ინგლისს დაპყრობებმა?
4. გაარკვიეთ და მოამზადეთ პრეზენტაცია ნაპოლეონ ბონაპარტის ელბასა და 

წმინდა ელენეს კუნძულზე გადასახლების შესახებ.
5. შეადარეთ საფრანგეთის იმპერიის I და  II პერიოდები.
6. განიხილეთ ინგლისისა და საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკის შედარებისას 

რომელი უფრო დამპყრობელია.
7. განსაზღვრეთ საფრანგეთის ისტორიაში ნაპოლეონ ბონაპარტის როლი.
8. როგორ აფასებთ ვერსალის ზავის შედეგებს საფრანგეთისათვის?

9. 1814-1815 წლებში ჩატარებული ვენის კონგრესის გადაწყვეტილებით:______ 
___________________________________________________________

10. შეადარეთ ტრაფალგარის საზღვაო ბრძოლა  ბოროდინოს ბრძოლასთან.

5. germania da italia

XIX saukunis dasawyisSi germania feodaluri ngrevis procesSi imyo-

feboda. rogorc germaniaSi, italiaSic politikuri anarqia batonobda. 

1848-1849 wlebis revulucia damarcxda, ucxo tomelebis mier wamebis da 

politikuri ngrevis bolos moReba SeuZlebeli gaxda, miuxedavad yve-

lafrisa germania da italia XIX saukunis bolos-XX saukunis dasawyisSi 

msoflios gadanawilebis saintereso qveynebad gadaiqcnen.

rogor gamovidnen aseTi mdgomareobidan germania da italia?

raSi gamoixateba msoflios gadanawilebis procesSi CarTuli am 

qveynebis roli? 

გატარებული „რევანშიზმის“ (შურისძიებისათვის) პოლიტიკისთვის ახალი მოკავში-
რეების  მოძებნა იყო.

I ganyofileba



30

raSi xedavT XIX saukunis dasawyisSi germaniis 
CamorCenis mizezebs?

1848 წელს გერმანიაში დაწყებული რევოლუციის ძირითადი 
მოთხოვნები იყო ერთიანი ეროვნული სახელმწიფოს შექმნა და 
ფეოდალური წეს-წყობილების გაუქმება. მეფე ფრიდრიხ ვილჰემ 
IV დათანხმდა პარლამენტის არჩევნების ჩატარებას. იმავე წელს 
ბერლინში გაიხსნა პრუსიის პარლამენტი. პარლამენტს  უნდა 
შეემუშავებინა კონსტიტუცია, თუმცა მეფემ დაითხოვა ხალხის 
ნდობა დაკარგული პარლამენტი და თვითონ ხალხისათვის 
“კონსტიტუციის გაჩუქების“ შესახებ გასცა ბრძანებულება.

ერთიანი გერმანიისათვის (ავსტრია მის შემადგენლობაში) 
კონსტიტუციის შემუშავების მიზნით ფრანგფურტ-მაინში სა-
ერთო გერმანულმა პარლამენტმა დაიწყო მუშაობა. დეპუ-
ტატების უმრავლესობამ დააყენა ერთიანი გერმანიის იმპერიის 
შექმნის საკითხი. ამ იმპერიას უნდა გაეერთიანებინა გერმანიის 
კავშირში მყოფი ქვეყნები. 1949 წლის მაისში საქსონიის სამეფოს 
დედაქალაქ დრეზდენში და ბადუნის საჰერცოგოში საერთო 
გერმანულ პარლამენტში მომზადებული კონსტიტუციის დასა-
ცავად დაიწყო აჯანყებები. 1848-1849 წლების რევულუცია იყო 
ბურჟუაზიულ-დემოკრატიული რევულუცია. მართალია, რევუ-
ლუციამ დასახული მოთხოვნების დიდი ნაწილი ვერ შეასრულა, 
მაგრამ პრუსიაში მიიღეს კონსტიტუცია. 

Tqveni azriT, ra iyo erTiani germaniis Seqmnis 
mniSvneloba?

რევოლუცია დამარცხდა, მაგრამ გერმანია დაადგა კაპიტა-
ლიზმის განვითარების გზას. დაიწყო სამრეწველო გადატრი-
ალება. რევოლუციის შემდეგ რკინიგზის გაყვანის, ორთქლ-

germaniis gaerTianeba

mefe fridrix 

vilhelm IV
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მავლების რიცხვით და ნახშირის წარმოებით გერმანიამ საფ-
რანგეთს გაუსწრო. პრუსიის მეფემ ვილჰერმ I-მა 1862 წელს ოტო 
ფონ ბისმარკი დანიშნა პირველ მინისტრად. გერმანიის “rkinisa 
da sisxliT“ გაერთიანების მომხრე ბისმარკმა ამ საქმის ხელის 
შემშლელ ავსტრიასთან ერთადერთ საშუალებად ჩათვალა ომის 
წარმოება. დანიის პროვინციების შლეზვიგის და ჰოლშტეინის 
დამპყრობელმა პრუსიამ 1866 wels sadovas ბრძოლაში დაამ-
არცხა ავსტრია. დამარცხებული ავსტრია იძულებული გახდა 
შეერთებოდა გერმანიას. 1867 wels ბისმარკმა დააარსა 22 ქვეყ-
ნისგან შემდგარი Crdilo germaniis kavSiri. მიიღეს ერთი-
ანი კონსტიტუცია. 1870-1871 წლებში საფრანგეთ-პრუსიის ომში 
გამარჯვებულმა პრუსიამ ვერსალში გერმანიის იმპერიის და-
არსება გამოაცხადა. ცოტა ხნის შემდეგ მიიღეს საერთო გერ-
მანული კონსტიტუცია. ამრიგად, დამთავრდა გერმანიის გაერ-
თიანების პროცესი. ერთიანმა შიდა ბაზარმა ფორმირება ჰპოვა.

rogor afasebT da raSi xedavT oto bismarkis 

rols germaniis gaerTianebaSi?

ამ პერიოდში გერმანიამ, რუსეთმა და ავსტრიამ დაიწყეს 
ურთიერთდაახლოება, თუმცა გერმანიას რუსეთ-ოსმალეთის ომ-
ის (1877-1878) შემდეგ რუსეთის გაძლიერება არ უნდოდა და 
ამიტომ ჩაიშალა ეს დაახლოება. მიუხედავად ამისა, გერმანიამ 
ჯერ ავსტრიასთან შემდეგ კი იტალიასთან გააფორმა სამხედრო 
კავშირი. ამრიგად 1882 wels Seiqmna samTa kavSiri. ამის 
პასუხად, რუსეთი საფრანგეთს დაუახლოვდა და მათ შორის 
გაფორმებული 1893 წლის კონვენციით საფუძველი ჩაეყარა ან-
ტანტას.

SeadareT samTa kavSiri da antanta.

XX საუკუნის დასაწყისში გერმანია სამრეწველო საქონლის წარ-
მოებით აშშ-ის შემდეგ მეორე ადგილზე გავიდა, გერმანიის გაერ-
თიანებამ, ელზასის და ლოტარინგიას ხელში ჩაგდებამ, საფრან-
გეთისაგან 5 მილიარდი ფრანკის კომპენსაციის აღებამ შექმნა ქვეყნის 
ეკონომიკური განვითარების პირობები. ქვეყნის ეკონომიკურმა გან-
ვითარებამ მონოპოლიის შექმნა კიდევ უფრო დააჩქარა. გერმანიის 
კაპიტალი, ძირითადად გადიოდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში, 
ახლო აღმოსავლეთში და სამხრეთ ამერიკაში.

გერმანიის სათავეში იდგა იმპერატორი. ქვეყანაში ძლიერდე-
ბოდა Sovinisturi* განწყობა, გერმანიის „აუცილებელი ცხოვრე-
ბის სფეროს“ გაფართოების იდეა ჩამოყალიბდა. გერმანიის მმართ-
ველ წრეებს უნდოდათ მსოფლიოს  ხელახლა  გადანაწილება.  გერ-
მანიის იმპერია „ჩუმი შესვლის“ პოლიტიკის გამოყენების (მაგა-

germaniis 

gaerTianeba

1864 wels dania 

daamarcxa, Slecvigi 

da holSteini 

SemoierTa.

1866 wels sadovas 

brZolaSi daamarcxa 

avstria.

1870 wels daamarcxa 

safrangeTi, elzasi 

da lotaringia 

SemoierTa.

oto fon bismarki

Sovinizmi-nacio-

nalizmis erT-erT 

formaa. sxva erebis, 

xalxebis mimarT 

zizRis gamwvavebisa-

ken mimarTuli po-

litikaa.
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ლითად, ბერლინ-ბაღდადის რკინგზის გაყვანა) პარალელურად 
ნათლად ჩანდა, რომ ომის კურსი იყო აღებული. „Seteva aR-
mosavleTiT“ ლოზუნგით გერმანიამ 1905 წელს გენერალური 
შტაბის უფროსის ალფრედ ფონ შლიფენის ხელმძღვანელობით 
შეიმუშავა საფრანგეთის და რუსეთის წინააღმდეგ „ელვისებური“ 
ომის გეგმა. "Slifenis gegmis" მიხედვით, ომი უნდა ეწარმოე-
ბინათ ორ ფრონტზე. 

gamoTqviT Tqveni damokidebuleba msof- 
lios xelaxali gadanawilebis Sesaxeb.

italia. XIX საუკუნის პირველ ნახევარში 
იტალიაში პოლიტიკური აშლილობა გრძელდე- 
ბოდა. ქვეყნის ეკონომიკურად ყველაზე განვი-
თარებული მხარეები იყო სარდინიის სამეფო და 
ავსტრიის ზეწოლის  ქვეშ მყოფი ლომბარდია. 
სარდინიის მეფემ საფრანგეთის იმპერატორ 
ნაპოლეონ  III-თან კავშირი დაამყარა, ლომბარდიი-
სა და ვალენსიის მისთვის გადაცემის შემთხვევაში 
დათანხმდებოდა იტალიის ზოგიერთი მიწების 
საფრანგეთისათვის გადაცემაზე. 1859 wels sal- 
ferinos ბრძოლაში საფრანგეთისა და სარდინი- 
ის ჯარებმა  დაამარცხეს ავსტრია და ლომბარდია 
გაანთავისუფლეს.

 თუმცა ავსტრიასთან საფრანგეთმა მალულად 
ზავი დადო და გამოვიდა ომიდან. შედეგად ვენე-
ცია დარჩა ავსტრიის უღლის ქვეშ.

Tqveni azriT rogor SeiZleboda italiaSi poli-

tikuri anarqiis aRkveTa?

      
1861  წელს სარდინიის მეფე ვიქტორ ემანუელ II ერთიანი იტა-

ლიის  მეფედ გამოცხადდა. ჯერ ავსტრიის, შემდეგ კი საფრანგეთის 

გერმანიის მხრიდან დამარცხებამ პირობები შექმნა ვალენსიისა და 

რომის იტალიის სამეფოში გაერთიანებისათვის. ამრიგად, იტა-

ლიის მიწების გაერთიანება დასრულდა. ქვეყნის გაერთიანებამ 

პოლიტიკურ ანარქიას ბოლო მოუღო. ეროვნული სახელმწიფოს 

შექმნამ ბიძგი მისცა ეკონომიკურ აღმავლობას. აღმოიფხვრა შიდა 

ვაჭრობის  განვითარების   ხელის    შემშლელი ფაქტორები.

ganixileT italiis gaerTianebis mizezebi, gansazRvreT 

saxelmwifosTvis mniSvnelovani faqtorebi.viqtor emanuel II 

solferinos brZolaSi

italiis 

gaerTianeba
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kiTxvebi davalebebi:

1. რა სარგებლობა  მოუტანა  დაპყრობებმა გერმანიას?
2. როგორ აფასებთ გერმანიის დამპყრობლურ პოლიტიკას?
3. შეადარეთ გერმანიის საგარეო პოლიტიკა ინგლისისა და საფრანგეთის საგარეო 

პოლიტიკას და შეადგინეთ ცხრილი.
4. როგორ მოეღო ბოლო უცხოელთა გავლენას იტალიაში?
5. შეაგროვეთ ცნობები და მოამზდეთ პრეზენტაცია ელვისებური ომის გეგმის 

(„შლიფენის გეგმა“) შესახებ.
6. შეადარეთ იტალიის გაერთიანების პოლიტიკა გერმანიის გაერთიანების პოლი-

ტიკასთან.

7. თქვენი აზრით, რა იყო  იტალიის გერმანიასთან დაახლოების მიზეზი?

6. ruseTi

XIX saukunis dasawyisSi ruseTi teritoriis mixedviT msoflios yvelaze 

didi qveyana gaxda, magram dasavleT evropis qveynebs CamorCeboda. 1801 

sasaxlis gadatrialebis Sedegad pavle I mokles da misi Svili aleq-sandre 

I (1801-1825) taxtze dasves.

1. ra mniSvnelovani roli iTamaSa ruseTisaTvis aleqsandres 

taxtze ayvanam? XX saukunis dasawyisSi ruseTi  romeli isto-

riuli movleniT darCa  mexsierebaSi?

ალექსანდრემ მოხსნა მამის მხრიდან ზადეგანების წინა-
აღმდეგ მიმართული ყველა შეზღუდვა. გლეხების საკითხებში 
დაძაბულობის შენელებისათვის "Tavisufali mexorbleeb-
is“ შესახებ გასცა ბრძანება. ბრძანების შესაბამისად, მიწათ-
მფობელებს შეეძლოთ საკუთარი სურვილის მიხედვით ფულის 
სანაცვლოდ გლეხები მიწებთან ერთად გაენთავისუფლებინათ. 
ეს, ბატონყმობის გაუქმების შესაძლებლობის ოფიციალურად 
აღიარება იყო. 

1810 wels შეიქმნა უმაღლესი მმართველობის და მეფესთან 
არსებული მრჩეველთა ორგანო - saxelmwifo sabWo. აქ განი-
ხილებოდა კანონპროექტები, მნიშვნელოვანი სახელმწიფო საქ-
მეები. საბჭოს გადაწყვეტილება მეფის მხრიდან დამტკიცების 
შემდეგ შედიოდა ძალაში.

SeafaseT xelisuflebaSi mosvlisTanave aleq-
sandre I-is mier ganxorcielebuli RonisZiebebi da 
saxelmwifos mmarTvelobis sferoSi cvlilebebis 
mniSvneloba.

ნაპოლეონ I-ის არმიაზე გამარჯვების შედეგად დასავლეთ 
ევროპის ქვეყნების გაცნობის შემდეგ რუსმა ოფიცრებმა შექმნეს  mefe aleqsandre I

I ganyofileba
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glexebs eZlevaT 

informacia 

batonymobis 

gadavardnis Sesaxeb.

პროგრესული საზოგადოებები და ორგანიზაციები. მათ უნდოდათ 
ალექსანდრე პირველის სიკვდილის შემდეგ 1825 წლის 14 
ნოემბერს ტახტზე ასასვლელი ნიკოლოზ I-ის  ინაუგურაციაზე  
გადატრიალების მოხდენა, თუმცა ოფიცრების სენატის მოედანზე 
შეკრებამდე ინაუგურაცია დამთავრებული იყო. ამიტომაც 
ნიკოლოზ I-ის ერთგულმა ძალებმა გაანადგურეს აჯანყებულები. 
დეკემბერში მომხდარი ეს მოვლენა ისტორიაში „დეკაბრისტების 
აჯანყების“ სახელწოდებით შევიდა. დეკაბრისტების აჯანყება 
გახდა რუსეთში რევულუციური მოძრაობის დასაწყისი.

raSi mdgomareobda dekabristebis ajanyebis 
mniSvneloba?

რუსეთში ბატონყმობის გაუუქმებლობა იყო ქვეყნის ჩამორ-
ჩენის ძირითადი მიზეზი. 1861 wlis 19 Tebervls ალექსანდრე 
II-მ ხელი მოაწერა "debulebas" ბატონყმობის გაუქმების შესახებ. 
რეფორმები მიწათმფლობელ გლეხებსაც ეხებოდა. კანონის 
გამოცხადების დღიდან ყმა გლეხებს პირადი თავისუფლება 
მიენიჭათ. ე.ი  მათ მოიპოვეს მოქალაქებრივი უფლება. ახლა მათ 
შეეძლოთ მოძრავი და უძრავი ქონების ყიდვა. რეფორმის მიხედ-
ვით, კერძოდ, გათავისუფლებულ გლეხებს მიწა მიეცათ. სახელმ-
წიფო გლეხებს სესხს აძლევდა მიწის შესაძენად. მათ ეს ვალი უნდა 
დაეფარათ 49 წელიწადში, თუმცა გლეხების დროებითი „val-
debuleba“ გაუქმდა 1881 წელს. ბატონყმობის გაუქმებამ რუსეთ-
ში შექმნა კაპიტალისტური ურთიერთობების განვითარების სა-
შუალება.

SeadareT ruseTis istoriaSi 1861 wlis refor-
mebi 1881 wlis reformebs da miRebuli Sedegis 
Sesaxeb SeadgineT cxrili.

ბატონყმობის გაუქმებასთან ერთად, განხორციელდა რიგი 
ბურჟუაზიული რეფორმები. 1864 wels შეიქმნა არჩევითი სამ-
თავრობო ორგანო - zemstvo-ს სამმართველოები. აქ შედიოდნენ 
საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენლები. ზემსტვოები იყო 
ადგილობრივი სამმართველო ორგანოები, გუბერნიებისა  და  მის 

mefe nikoloz I

mefe aleqsandre II

valdebuleba-ne-

bismieri samuSaos 

iZulebiT Sesru-

lebis dakisreba.

I ganyofileba
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ტერიტორიაზე მხოლოდ სამეურნეო და კულტურული საკით-
ხებით იყვნენ დაკავებული.

იმავე წელს სასამართლო რეფორმებიც განხორციელდა და 
შეიქმნა დამოუკიდებელი  სასამართლოები. მართალია, მოსამართ-
ლეები სახელმწიფოს მხრიდან ინიშნებოდნენ, მაგრამ თანამ-
დებობიდან თავისუფლდებოდნენ მხოლოდ სასამართლოს გა-
დაწყვეტილებით. სასამართლო ყველა ფენის წარმომადგენლის 
ფიცმიღებული დამსწრეების მონაწილეობით იმართებოდა. 
კრებები ღიად ტარდებოდა. ეს რეფორმა იყო XIX საუკუნის  
60-70-იანი წლების რეფორმებს შორის უფრო თანმიმდევრული 
ბურჟუაზიული რეფორმა.

rogor asabuTebT am reformis Tanmimdevru-
lobas?

XIX საუკუნის 70-იან წლებში განხორციელებული სამხედრო 
რეფორმების შედეგად ჯარის რეკრუტიული თავმოყრა შეცვალა 
საერთო სამხედრო მოვალეობამ. ეს რეფორმები ნიშნავდა 
რუსეთის ფეოდალური მონარქიიდან ბურჟუაზიულ მონარქიაზე 
გადასვლას.

XIX საუკუნის შუა ხანებში რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში 
„aRmosavleTis sakiTxi“ იკავებდა მნიშვნელოვან ადგილს. 
აღმოსავლეთის საკითხის არსს ოსმალეთის სულთნის ხელი-
სუფლებაში არსებული მიწების გადანაწილებისა და ახლო აღმო-
სავლეთში ავტორიტეტის მოპოვებისათვის ევროპის დიდ ქვეყ-
ნებს შორის არსებული ბრძოლები შეადგენდა, თუმცა ახლო აღმო-
სავლეთის საკითხებში რუსეთს ჰყავდა ინგლისისა და საფ-
რანგეთისნაირი ძლევამოსილი კონკურენტები. მათ არ უნდოდათ 
ახლო აღმოსავლეთში რუსეთის გაძლიერება.

ganmarteT ruseTis pozicia "aRmosavleTis 
sakiTxebSi".“

პალესტინაში ქრისტიანობისათვის წმინდად მიჩნეული 
ადგილები ეკუთვნოდა ოსმალეთის იმპერიას. პალესტინის გარშემო 
დავა რუსეთისათვის გახდა მიზეზი yirimis omis (1853-1856) 
დასაწყებად. 1853 წლის ივნისში დაიწყო ომი ოსმალეთის 
სახელმწიფოსა და რუსეთს შორის. იმავე წელს ოქტომბერში 
ბალკანებში და სამხრეთ კავკასიაში სამხედრო მოქმედებები 
რუსეთისათვის გახდა წარმატებული. 1853 wlis 18 noembers 
sinopis yuris ბრძოლაში ოსმალეთის ფლოტის დამარცხებამ 
დააჩქარა ინგლისისა და საფრანგეთის ომში ჩართვა.

romel movlenas gviCvenebdiT omis pirveli peri-
odis yvelaze mniSvnelovan movlenad?

ინგლისი და საფრანგეთი გახდნენ ყირიმის ომში ოსმალეთის 
სახელმწიფოს მოკავშირეები. მათ თავიანთი ფლოტი შავ ზღვაში 
შეიყვანეს. პრუსიამ და ავსტრიამ რუსეთს მოთხოვეს, რომ თავისი 

yirimis omSi 

osmaleTis, inglisis, 

safrangeTis kavSiri

sulTan abdulmejidi 

yirimis omSi 

mokavSireebTan erTad

I ganyofileba
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ჯარები დუნაის სამთავროებიდან გაეყვანა. ამ მოვლენების შემდეგ 
ოსმალეთის სახელმწიფომ სამხედრო მოქმედებები საგრძნობლად 
გააფართოვა. რუსეთის ჯარმა დუნაიდან დაიხია. 1854 წლის 
სექტემბერში ინგლისის, საფრანგეთისა და ოსმალეთის ჯარებმა  
ყირიმში ალმაჩაის მიდამოებში რუსეთის ჯარები დაამარცხეს. 
მოკავშირეებმა სევასტოპოლი აიღეს. რუსეთი ყირიმის ომში 
დამარცხდა. დამარცხების მთავარი მიზეზი რუსეთის ეკო-
ნომიკური, სამხედრო ტექნიკის ჩამორჩენა იყო. 1855 წელს ნიკლოზ 
I-ის გარდაცვალების შემდეგ გამეფებული ალექსანდრე II  (1855-
1881) იძულებული გახდა მოკავშირეებთან ზავი დაედო.

თუმცა 1871 წელს ლონდონში გამართულ 
საერთაშორისო კონფერენციაზე რუსეთის შავ 
ზღვაში სამხედრო ფლოტის ყოლის უფლება 
აღდგენილი იქნა. რუსეთის დამპყრობლური 
გეგმების გაძლიერებამ 1877-1878 წლებში 
ახალი რუსეთ-ოსმალეთის ომის დაწყებამდე 
მიიყვანა. გამარჯვებულმა რუსეთმა 1878 
წლის მარტში ოსმალეთის სახელმწიფოსთან 
san-stefanis (iaSilqoi) zavs მოაწე-
რეს ხელი. ზავის თანახმად, ბულგარეთმა და 
რუმინეთმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს, 
რუსეთმა ყარსი და ბესარაბია ჩაიგდო ხელ-
ში.

XX საუკუნის დასაწყისში შორეულ აღ-
მოსავლეთში რუსეთსა და იაპონიას შორის 
კონკურენციამ მწვავე ხასიათი მიიღო. 1904 
wels dawyebuli რუსეთ-იაპონიის ომში 
წარუმატებლობამ რუსეთის სოციალურ-ეკო-
ნომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამ-
ძიმა და ამან რევოლუციამდე მიიყვანა.

1856 wels 30 marts parizSi mokavSireebsa da ruseTs Soris 

gaformebuli  zavis Tanaxmad:
    რუსეთს აეკრძალა შავ ზღვაში სამხედრო ფლოტის შენარჩუნება, სანაპიროებ-

ზე ციხე-სიმაგრეების ფლობა; 
    ბესარაბიის სამხრეთი ნაწილი ოსმალეთი იმპერიას გადაეცა. რუსეთმა ყარსი  

ოსმალეთს, ხოლო მოკავშირეებმა სევასტოპოლი და სხვა ოკუპირებული 
ტერიტორიები რუსეთს დაუბრუნეს. ოსმალეთის ტერიტორიული მთლიანობა 
აღდგა. რუსეთის საერთაშორისო ავტორიტეტი საგრძნობლად დაეცა; 

    შავი ზღვა ყველა ქვეყნის სავაჭრო გემებისათვის ღიად გამოცხადდა.

karikatura 1905 wels samxreT 
saxalinis dakargvis Sesaxeb

SeadareT parizis zavi da san-stefanos zavi.
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ruseT-iaponiis omi

რევოლუცია 1905 წლის იანვარში და-
იწყო და მოიცვა მთელი რუსეთი.

1905-1907 wlebSi dawyebuli 
revulucia SeiZleba ruseT-iaponiis 
omSi ruseTis warumateblobis Sede-
gad CaiTvalos? daasabuTeT Tqveni 
mosazreba.

იმავე წლის დეკემბერში მოსკოვში 
მომხდარი შეიარაღებული აჯანყება იყო 
რევოლუციის უმაღლესი მწვერვალი, თუმ- 
ცა შეიარაღებული  აჯანყების ჩახშობის 
შემდეგ რევოლუციამ დაიწყო შესუსტება. 
ამ პერიოდში მართალია saxelmwifo 
dumaSi ტარდებოდა არჩევნები, მაგრამ 
1907 წლის 3 ივნისს იმპერატორის მხრიდან 
II დუმის ხელახალი დათხოვნა ნიშნავდა 
რევოლუციის დასასრულს. რევოლუციამ 
მის წინაშე დაყენებული ძირითადი საკით-
ხები, მათ შორის აგრარული საკითხი ვერ 
შეასრულა.

Tqveni azriT ra mniSvneloba 
hqonda dumebs?

რევოლუციამ დაამტკიცა სოფლებში 
მთავრობის სოციალური საყრდენის სი-
სუსტე.

petre stolipini

kiTxvebi davalebebi:
1. რას ფიქრობთ XIX საუკუნის დასაწყისის რუსეთის მდგომარეობის შესახებ?
2. რა იყო ალექსანდრე II-ის მიერ გადასაჭრელი ძირითადი საკითხები?
3. ფაქტებზე დაყრდნობით დაწერეთ ესე „აღმოსავლეთის საკითხის“ შესახებ.
4. განმარტეთ „აღმოსავლეთის საკითხის“ შედეგები ოსმალეთის სახელმწიფო-    

სათვის.
5. რას ნიშნავს აგრარული რეფორმა? განმარტეთ მისი არსი.

ამიტომ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პეტრე სტოლიპინის 
მხრიდან გატარდა აგრარული რეფორმები. 1910 წლის 14 ივნისის 
კანონი სოფლის თემების დანგრევას ითვალისწინებდა. რეფორმა 
გლეხებს აძლევდა თემიდან გამოსვლის უფლებას, უკმაყოფილო 
ღარიბები და მოქმედი გლეხები გადაასახლეს cimbirSi, Sua 
aziSi, samxreT kavkasiaSi. რეფორმების შედეგად გაძლიერდა 
სოფლებში ხალხის ფენებად დაყოფა. ე.ი. დაჩქარდა სოფლის მდი-
დრების (კულაკები) და სოფლის ღარიბების (დაქირავებული გლე-
ხები) ჩამოყალიბების პროცესი.
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XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში დამოუკიდებელი ქვეყნების 
დაარსებამ, სამხედრო ხარჯების სიმცირემ, ვრცელმა ნოყიერმა 
მიწებმა და უხვმა სასარგებლო გათხრებმა შექმნა აშშ-ს ეკო-
ნომიკის განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობები. იმატა 
ევროპიდან ჩამოსული მოაჯირების რიცხვმა. აშშ-მა გემთ-
მშენებლობის განვითარების მიხედვით ინგლისის შემდეგ 
მსოფლიოში მეორე ადგილი დაიკავა. 1800 წელს პრეზიდენტად 
არჩეულმა ტომას ჯეფერსონმა გაატარა ღონისძიებები ქვეყნის 
გაძლირებისათვის, მან გააუქმებინა საარჩევნო ცენზი, დავა-
ლიანების მქონე პირთათვის და პატიმრებისათვის მიიღო 
ჰუმანური კანონები.

1812 წელს ახალი ომის მიზეზი გახდა ინგლისის მიერ 
ჩრდილოეთ ამერიკაში მყოფი კოლონიზატორების სახლში დაბ-
რუნების მცდელობა. 1814 wels ბელგიაში გაფორმდა gentis 
ხელშეკრულება. ხელშეკრულების მიხედვით ინგლისი ამიერი-
დან აშშ-ს არ უნდა მოპყრობოდა როგორც კოლონიას. ეს ომი 
იწოდება აშშ-ის ისტორიაში meore ekonomikur ომად. ომის 
მსვლელობაში ადგილობრივი ინდიელების ერთი ნაწილი გა-
ნადგურდა, ხოლო დანარჩენები გადაასახლეს მდინარე მისი-
სიპის დასავლეთით მათთვის გამოყოფილ სპეციალურ ტერი-
ტორიებზე. 

ratom uwodebdnen am oms aSS-is istoriaSi 
meore ekonomikur oms?           

   XIX საუკუნის დასაწყისში ევროპაში წარმოებულმა ომებმა აშშ-ს 
მისცა თავისი ტერიტორიების გაფართოების საშუალება. საუკ-
უნის შუა წლებამდე ლუიზიანა, ფლორიდა, ჩრდილოეთ კა-
ლიფორნია და ტეხასი აშშ-ს შეუერთდა. ჩრდილოეთ და სამხრეთ 
შტატებს შორის ეკონომიკა  ვითარდებოდა განსხვავებული გზე-
ბით. მონათმფლობელობა გაუქმებულ ჩრდილოეთში წარმოება 
ვითარდებოდა, სოფლის მეურნეობაში უპირატესობა ჰქონდა 
ფერმერულ მეურნეობას,  ხოლო სამხრეთში სოფლის მეურნეო-
ბაში მონური შრომა იყო გაბატონებული და მონათმფლობელურ 
პლანტაციებს ჰქონდა უპირატესობა, აქ რასობრივ განსხვავებას 
ღრმად ჰქონდა ფესვები გადგმული.

7. amerikis SeerTebuli Statebi
amerikis SeerTebuli Statebis Seqmnam amerikis kontinentze axali saxel-

mwifoebriobis weswyobilebas Cauyara safuZveli, koloniurobas mkacri dartyma 
miayena. j. vaSingtonis mier Cayrilma safuZvelma damoukidebeli saxelmwifoeb-
riobis princips ganviTareba moutana. paralelurad evropis qveynebs Soris 
arsebulma winaRmdegobebma, qveynis evropisa da aziisagan Sors mdebareobam, konti-
nentze konkurentis ar arsebobam aSS-s teritoriis gafarToebas Seuwyo xeli.

aSS-Si am periodSi romeli istoriuli procesi moxda? riT 

ganisazRvreba misi kontinentze hegemonobis istoriuli roli?

Tomas jefersoni 

jorj vaSingtoni
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ganmarteT ra iyo rasobriobis fesvebis Rrmad gadgmis 

mizezi?

ინგლისიდან ჩამოტანილი საქონლის დაყადაღებამ ბიძგი მისცა 
ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, დაიწყო ბანკების და-
არსება. მეტალურგიის და მანქანათმშენებლობის განვითარების გამო 
სამრეწველო გადატრიალება ავიდა უმაღლეს მწვერვალზე. ქვეყანაში 
ფართოდ გავრცელებული აბოლისიონისტური მოძრაობა მონათ-
მფლობელობის გაუქმებას მოითხოვდა იმიტომ, რომ მონათ-
მფლობელობა იყო ქვეყნის მრეწველობის განვითარების გზაზე 
ხელის შემშლელი ფაქტორი. 

ratom iTvleboda Tavidanve xelisSemSlel pi-
robad monaTmflobeloba aSS-s warmoebis ganviTa-
rebaSi? ganmarteT Tqveni mosazrebebi.

1854 წელს შეიქმნა რესპუბლიკური პარტია. პარტიაში 
ხელმძღვანელი როლი ეკუთვნოდა სამრეწველო ბურჟუაზიას. 
მუშები, ფერმერები, ვაჭრობი და სამრეწველო ბურჟუაზია 
რესპუბლიკური პარტიის მომხრეები იყვნენ. 1860 წელს რეს-
პუბლიკელების წარმომადგენელი აბრაამ ლინკოლნი აირჩიეს 
პრეზიდენტად. ამის პასუხად სამხრეთის მონათმფლობელები 
გავიდნენ კავშირიდან, კონფედერაცია დაარსეს და ჯეფერსონ  
დევისი აირჩიეს პრეზიდენტად. ამ წინააღმდეგობამ ქვეყანა 
მიიყვანა სამოქალაქო ომის დაწყების ზღვარზე.

gaanalizeT aSS-Si momxdari samoqalaqo omis 
mizezebi, kidev ra SeiZleba yofiliyo mizezebi am 
oms dasawyebad?

    
 სინამდვილეში, სამოქალაქო ომი იყო meore burJuaziuli  
revolucia. ომის პირველ საფეხურზე (1861-1862) სამხრეთის 
შტატებმა უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიეს. მათ ინგლისიდან და 
საფრანგეთიდან მიიღეს დახმარება  და უნდოდათ ვაშინგტონის 
ხელში ჩაგდება. 1862 wels მიღებული „homstedebis Sesa-
xeb“ კანონის მიხედვით, მიწის დამუშავების მსურველ   ყოველ 
ამერიკელს შეეძლებოდა დასავლეთის  მხარეზე  უსასყიდლოდ 
160 აკრა მიწის ნაკვეთის   მიღება. იმავე წელს ხელი მოეწერა 
"deklaracia Tavisuflebis Sesaxeb"-ს. დეკლარაციაში გათ- 
ვალისწინებული იყო მონათმფლობელობის გაუქმება. ამ ყვე-
ლაფერმა ომში ჩრდილოეთის უპირატესობა უზრუნველყო. 
1865 წელს გენერალ უ. გრანტის მეთაურობით ჩრდილოეთის 
ჯარმა აიღო კონფედერაციის დედაქალაქი რიჩმუნდუ. აშშ-ს 
სამოქალაქო ომი დასრულდა ჩრდილოეთის შტატების გამარ- 
ჯვებით.
ა. ra mniSvneloba hqonda aSS-Si monaTmflobelo-
bis gauqmebas?

აბრაამ ლინკონი თავდასხმის შედეგად მოკლეს, მაგრამ 
ბრძოლა გრძელდებოდა. 1866 წელს კონგრესში კონსტიტუციაში 
ცვლილების გამო, შავკანიანებმა და თეთრკანიანებმა მიიღეს 

abraam linkolni

plakati aSS-Si 

CrdiloeTsa da 

samxreTs Soris 

omis Sesaxeb

aSS-Si samoqalaqo 

omi 

(1861–1865)

omis mizezebi

mrewvelobis 

TvalsazrisiT 

ganviTarebul 

CrdiloeTsa da 

monaTmflobelur  

samxreT Statebs 

Soris dapirispirebis 

gamwvaveba.

I ganyofileba
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I BÖLMƏ 

თანაბარი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლება. ამრიგად, 
სამოქალაქო ომის მსვლელობამ გააუქმა მონათმფლობელობა. 
ბოლო მოეღო მონათმფლობელობის პოლიტიკურ ბატონობას. 
ხელისუფლება გადავიდა ბურჟუაზიის ხელში, ქვეყანაში აგრა-
რული საკითხების გადაწყვეტამ ბიძგი მისცა ეკონომიკურ 
განვითარებას.

აშშ-ში მონათმფლობელობის გაუქმებამ და სოფლის მეურ-
ნეობაში კაპიტალიზმის „ფერმერული გზის“ განვითარებამ, რკი-
ნიგზების გაყვანის ფართო მაშტაბის მიღებამ, წარმოებაში უახ-
ლესი მეცნიერების აღმოჩენის და გამოგონების გამოყენებამ უზ-
რუნველყო სწრაფი ეკონომიკური განვითარება.

ახალი სამრეწველო სფეროები: ავტმობილმშენებლობა, ელექ-
ტროტექნიკა, ნავთობისა და ქიმიის მრეწველობა ვითარდებოდა. 
იქმნებოდა წარმოების გაერთიანების "trestebi". პირველი 
ტრესტი დააარსა ჯონ როკფელერმა.

პირველი მსოფლიო ომის დროს „სტანდარტ-ოილ“-ის ტრესტი 
გადაქცეულიყო ყველაზე დიდ ნავთობსაწარმოდ.  ჯ. როკფელერს 
„ბატონო მილიარდ“ მიმართავდნენ. სხვა ყველაზე დიდი მეწარმე 
იყო „folad trestis“ მეპატრონე ჯონ მორგანი.
მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ (1900-1903) აშშ-
ში გატარდა რეფორმები. რეფორმების ყველაზე გამოჩენილი 
წარმომადგენლები იყვნენ თეოდორ რუზველტი და ვუდრო 

aSS XIX saukuneSi

Teodor ruzvelti

tresti - mis Se-
madgenlobaSi ar-
sebuli dawesebu-
lebebis warmoebis, 
gayidvis, zogjer 
kanonieri damouki-
deblobis monopo-
listuri  formaa.
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vudro vilsoni

ვილსონი. 1900 წელს პრეზიდენტად არჩეული რესპუბლიკელე-
ბის პარტიის წარმომადგენელი უ. მაკკეინი მოკლეს და იგი 
შეცვალა ვიცე პრეზიდენტმა რუზველტმა. თ.რუზველტის ინი-
ციატივით კონგრესმა შეიმუშავა „ტრესტების წინააღმდეგ“ 
კანონი. მსხვილ ტრესტებზე სახელმწიფომ დააწესა კონტროლი. 
მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებშიც გაიმარჯვა რუზველტმა და 
კონტროლი კიდევ უფრო გააძლიერა.

ra mniSvneloba hqonda „“trestebis winaaRm-
deg”“kanonis SemuSavebas? gamoikvlieT am kanonis 
dadebiTi da uaryofiTi mxareebi.

აშშ სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებთან ურთიერთობაში სარ-
გებლობდა „didi xelketi“-ს პოლიტიკით. თ. რუზველტის 
მიხედვით, აშშ-ის ვალია „საერთაშორისო პოლიციის როლის“ 
აღება საკუთარ თავზე. ეს პოლიტიკა გაგრძელდა პრეზიდენტ  
უ. ტაფტის პერიოდშიც. იგი ვალების გაცემით ლათინური 
ამერიკის ქვეყნებს აყენებდა დამოკიდებულ მდგობარეობაში. ამ 
პოლიტიკას ეწოდებოდა „dolaris diplomatia“.

1912 წელს პრეზიდენტად არჩეულმა ვილსონმა გადასა-
ხადების შემცირება, ტრესტების წინააღმდეგ კანონების მიღება, 8 
საათიანი სამუშაო დღის დაწესება  და სხვა მსგავსი წინადადებები 
წამოაყენა. მისი ხელისუფლების წლები იწოდება „ახალი დე-
მოკრატიის პერიოდად“. ვ. ვილსონმა შეძლო საბანკო სისტემებზე 
სახელმწიფო კონტროლის დაწესება. კანონის მიხედვით ქვეყანა 
დაიყო 12 რეგიონად და ყოველ რეგიონში დაარსდა ფეოდალური 
სათადარიგო ბანკი. 1913 წელს სენატორების პირდაპირ ხალხის 
მხრიდან არჩევის შესახებ კონსტიტუციაში გაკეთდა შესწორება. 
შეიქმნა შრომის სამინისტრო. ამ შესწორებებმა პირველი მსოფლიო 
ომის მიჯნაზე აშშ-ს პოზიცია საგრძნობლად გაამყარა. აშშ სამ-
რეწველო წარმოების მოცულობით გავიდა მსოფლიოში პირველ 
ადგილზე.

uiliam tafti

kiTxvebi davalebebi:

1. რატომ ეწოდება ვ. ვილსონის ხელისუფლების პერიოდს “ახალი დემო-
კრატიის“ პერიოდი?

2. „ევროპიდან ჩამოსული მოაჯირების რიცხვი მატულობდა“ გამოთქმაში რა 
იგულისხმებოდა და რა იყო ამის მიზეზი?

3. განმარტეთ „დიდი ხელკეტი“ და „დოლარის დიპლომატია“ გამოთქმების  
არსი.

4. განმარტეთ სამრეწველო წარმოების მოცულობის მიხედვით აშშ-ს მსოფ-
ლიოში პირველ ადგილზე გასვლის მიზეზი.

5. მოამზადეთ პრეზენტაცია სახელწოდებით "აშშ-ის ისტორიაში თ. რუზ-
ველტის მოღვაწეობა".

6. განმარტეთ თუ რატომ დაერქვა სამოქალქო ომს "მეორე ბურჟუაზიული რე-
ვოლუცია“.

7. ტექსტში მოცემულ ინფორმაციებზე დაყრდნობით შეადგინეთ პიროვნე-
ბების მოღვაწეობის საკუთარ თავში ამსახველი ცხრილი.

"didi xelketi"-

Teodor ruzvel-

tis mier laTinuri 

amerikis qveynebis 

winaaRmdeg ganxor-

cielebuli poli-

tika. 
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 გერმანიის სამხედრო-პოლიტიკური წრეებს, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგე-
თის და რუსეთის დასუსტებით, მათი მოკავშირეების ერთი ნაწილის ხელში 
ჩაგდებასთან ერთად, ახალი მოკავშირეების შეძენა სურდათ. მოკავშირეები 
ავტრია-უნგრეთის იმპერიასთან ერთად ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე 
გავლენის გაფართოებას და ახალი ტერიტორიების დაპყრობას ცდილობდნენ.
   დიდი ბრიტანეთი ომის გზით გერმანიის დასუსტების, მისი მოკავშირეების 
ერთი ნაწილის ხელში ჩაგდების, ოსმალეთის იმპერიის განაწილების იმედად 
იყო. საფრანგეთს უნდოდა დაკარგული ელზასის და ლოტარინგიას პრო-
ვინციების დაბრუნება და რეინის პროვინციის ერთი ნაწილის ხელში ჩაგდება, 
ხოლო რუსეთი ცდილობდა ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, ბოსფორის და 
ბალკანეთის სრუტეებში თავისი გავლენის აღდგენას და გერმანიის ეკო-
ნომიკურად დასუსტებას.

gansazRvreT pirvel msoflio omSi 
CarTuli qveynebis ZiriTadi miznebi.

1914 wels 28 ivniss ავსტრია-უნგრეთის ტახ-
ტის მემკვიდრის ფრანს ფერდინანდის სერბი ნა-
ციონალების მხრიდან მოკვლა გახდა ომის დაწყების 
მიზეზი. ავსტრია-უნგრეთმა სერბიას ულტიმატუმი 
წაუყენა და მოსთხოვა მკვლელის გავრილას გა-
დაცემა. უარის მიღების გამო ომი გამოუცხადა 
სერბიას.

gaanalizeT frans ferdinandis 
winaaRmdeg Cadenili Tavdasxmis mizezi 
da Sedegebi.

ამ დროს გერმანიამ ომი გამოუცხადა სერბიის 
მფარველ რუსეთს. ცოტა ხნის შემდეგ საფრანგე-
თისათვის ომის გამომცხადებლებმა გერმანიამ 
ბელგიაში შეიყვანა ჯარები. ეს დამთავრდა ინგ-

ლისის მიერ გერმანიის წინააღმდეგ ომის დაწყებით. იაპონიამ გერმანიას ომი 
გამოუცხადა და დაიწყო მისი შორეულ აღმოსავლეთში არსებული მიწების 
დაპყრობა  და ჩინეთის  დამორჩილება. 1914 წლის შემოდგომაზე ოსმალეთი 
სამთა კავშირის მოკავშირის სტატუსით ჩაერთო ომში. ამის პასუხად რუსეთმა, 
ინგლისმა და საფრანგეთმა დაიწყეს ომი ოსმალეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ. 
ომის დაწყებამდე ყველა ქვეყანას ჰქონდა წინასწარ მომზადებული სამხედრო 

frans frendinandis mkvleloba

8. pirveli msoflio omi

XX saukunis dasawyisSi msoflios xelaxali gadanawilebisaTvis, evropis 

qveynebis or samxedro politikur bloks Soris brZola pirveli msoflio 

omis dawyebis mizezi gaxda. am winaaRmdegobebis sawyisi germaniasa da did 

britaneTs Soris iyo.

ra kvali datova xalxebis istoriaSi pirvelma msoflio omma? 

rogori iyo msoflios gadanawilebis politikis Sedegebi?

I ganyofileba
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გეგმები. ომის დასაწყისში ევროპაში სამი ფრონტი იყო შექმნილი: 
დასავლეთის, აღმოსავლეთის (რუსეთი) და ბალკანეთის. ცოტა ხნის 
შემდეგ შექმნილი მეოთხე კავკასიის ფრონტზე იბრძოდნენ რუ-
სეთისა და ოსმალეთის ჯარები. შლიფენის მიერ მომზადებული 
„ელვისებური ომის“ გეგმის თანახმად გერმანიის ჯარი უნდა 
გადასულიყო სუსტი დაცვის მქონე ლუქსემბურგისა და ბელგიის 
ტერიტორიების  გავლით საფრანგეთში, საფრანგეთის ჯარები გაე-
ნადგურებინა და აეძულებინა დამორჩილებულიყო. ამის შემდეგ 
მოკლე დროში გათვალისწინებული იყო რუსეთის განადგურება. 
გერმანიის ჯარები აგვისტოს დასაწყისში ლუქსემბურგისა და 
ბელგიის გავლით შევიდნენ საფრანგეთის ჩრდილოეთში. საფ-
რანგეთის ხელისუფლება იძულებული გახდა დაეტოვებინა 
დედაქალაქი პარიზი.

SeadgineT Slifenis gegmis amsaxveli sqema.
 

რუსეთმა მოკავშირეებს დახმარების მიზნით აღმოსავლეთ 
პრუსიაში გაუგზავნა ორი არმია. გერმანიის სამხედრო მეთაუ-
რებმა მთელი ძალების მეორე არმიის წინააღმდეგ გამოსაყვანად 
მოიპოვეს შესაძლებლობა. ალყა შემოარტყეს და გაანადგურეს 
რუსეთის ორი კორპუსი. საფრანგეთი საფრთხეს გადაურჩა.

1914 wlis seqtemberSi მდინარე მარნას სანაპიროზე ინგ-
ლის-საფრანგეთის ჯარებმა აღკვეთეს გერმანელების შეტევა და 
უკან მიაბრუნეს. გერმანელებმა მხოლოდ მდინარე ენას  სანა-
პიროზე შეძლეს ამ შეტევის შეჩერება. ამრიგად, მარნას ბრძოლამ 
ჩაშალა „ელვისებური ომის“ გეგმა. გერმანია იძულებული გახდა 
ეწარმოებინა ომი დასავლეთ და აღმოსავლეთ ფრონტზე. ხმელეთ-
ზე საომარი ოპერაციების გაძნელებასთან დაკავშირებით ორივე 
მხარემ დაიწყო მოკავშირეების ძებნა.

1915 წელს გერმანიამ და მისმა მოკავშირეებმა შეიმუშავეს 
გეგმა. გეგმის თანახმად მთავარი დარტყმა უნდა განეხორ-
ციელებინათ რუსეთის მიმართულებით, იგი დაემარცხებინათ  
და ომიდან გამოეთიშათ. ამიტომაც მთავარი ყურაღება გადა-
იტანეს აღმოსავლეთის ფრონტზე. გერმანიამ და ავსტრია-
უნგრეთის ჯარებმა გოლისტას ტერიტორიაზე გაარღვიეს 
ფრონტი. გერმანელების ეს შეტევა რუსებისათვის დამთავრდა 
ტრაგიკულად. რუსეთის ჯარი დამარცხდა და უკან დაიხია.

Tqveni azriT, ratom undodaT am omidan ruseTis 
gayvana?

გერმანიამ თავის ისტორიაში პირველად დასავლეთის 
ფრონტზე წყალქვეშა ნავის გამოყენებით ჩაძირა ინგლისის სამ-
გზავრო და სატვირთო გემები. ასევე გერმანიამ პირველად 
ბელგიის ტერიტორიაზე გამოიყენა მომწამვლელი ქლორის გაზი. 
ამ დროს ანტანტას სახელმწიფოებმა რიგი ტერიტორიების 
დაპირებით იტალია გადაიბირეს თავის მხარეზე. 1915 წლის 
გაზაფხულზე ლონდონში, ინგლისს, საფრანგეთს, რუსეთსა და 

I ganyofileba



44

იტალიას შორის გაფორმდა საიდუმლო შეთანხმება. იტალია 
შეუერთდა ანტანტას. იმავე წლის შემოდგომაზე მოწინააღმდეგე 
მხარემ ბულგარეთი გადაიბირა და შექმნა oTxTa kavSiri.

ანტანტას ქვეყნებს უნდოდათ ჯერ ჩანაკკალას სრუტის, 
შემდეგ კი სტამბოლის დაპყრობით ოსმალეთის სახელმწიფოს 
განადგურება. თუმცა ანტანტას ქვეყნების მთელი სამხედრო ტექ-
ნიკის უპირატესობის მიუხედავად, 1915 wlis martSi Canak-
kalas ბრძოლაში ინგლის-საფრანგეთის ჯარები დამარცხდნენ. 
ჩანაკკალაში სამშობლოსათვის დაღუპულმა ყოველმა თურქმა 
ჯარისკცმა ჩაიდინა ისტორიაში არნახული გმირობა. გამარჯ-
ვების მოპოვებაში აზერბაიჯანელ მოხალისეებს დიდი წვლილი 
მიუძღვით. ამ დროს ინგლისელებს გაუცრუვდათ ერაყის დაპყრო-
ბის იმედი. ისინი ბაღდადთან ახლოს დაამარცხეს ოსმალეთის 
ჯარებმა.

rogor afasebT osmaleTis saxelmwifos omSi 
monawileobis mizezebs? ganixileT.

რუსეთის დამსუსტებელმა გერმანიამ მთელი ყურადღება 
საფრანგეთის წინააღმდეგ გადაიტანა. 1916 wlis TebervalSi 

გერმანიის ჯარები ვერდენის ახლოს გადავიდნენ შეტევაზე. ეს 
ბრძოლა ისტორიაში მოიხსენიება „verdenis sasaklaos“ სახ-
ელწოდებით. ბრძოლამ ექვსი თვე გასტანა. გერმანელები არც ისე 
დიდ ტერიტორიას დაეუფლნენ. იმავე წლის ზაფხულში გერ-
მანელების დასუსტებით ისარგებლეს ინგლის-საფრანგეთის 
ჯარებმა და mdinare somas სანაპიროზე გადავიდნენ შეტევაზე. 
შემოდგომის ბოლომდე გაგრძელებულ ბრძოლებში ინგლისე-
ლებმა და ფრანგებმა პირველად ისტორიაში გამოიყენეს ტანკები. 
ინგლისისა და გერმანიის სამხედრო ფლოტებს შორის გამართულ 
იუტლანდიის საზღვაო ბრძოლაში მხარეებიდან ვერც ერთმა ვერ 
გაიმარჯვა.

ganmarteT verdenSi gamarTuli brZolisaTvis 
„"verdenis sasaklao" saxelwodebis miniWebis mizezebi.

კავკასიის ფრონტზე რუსებმა აიღეს ერზრუმი და ტრაბზონი, ამ 
დროს ანტანტას მხრიდან ომში ჩართული რუმინელების ჯარები 
დაამარცხეს ავსტრია-გერმანია-ბულგარეთის ჯარებმა.

1917 წელს იმ ქვეყნებში სადაც ომი მიმდინარეობდა დაიწყო 
ომის საწინააღმდეგო საპროტესტო ტალღა. ამან რუსეთში კიდევ 
უფრო ფართო ხასიათი მიიღო. რუსეთში ბურჟუაზიულ-დემო-
კრატიულ რევოლუციის შედეგად მონარქია დაემხო. ქვეყანაში შე-
იქმნა დროებითი მთავრობა, თუმცა შემოდგომაზე ბოლშევიკებ- 
მა სახელმწიფო გადატრიალება მოახდინეს და ხელისუფლება 

Canakkalas brZolidan 

erTi epizodi

verdenis brZola
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ჩაიგდეს ხელში. 1918 wlis 3 marts bolSevikurma მთავრო-
ბამ გერმანიასა და მის მოკავშირეებთან brest-litovskis 

სეპარატისტული ზავი დადო და რუსეთი გამოიყვანა ომიდან. ამან 
გერმანიის მდგომარეობა საგრძნობლად შეასუსტა. რუმინეთმა 
ოთხთა კავშირთან ზავი დადო და გავიდა ომიდან.

აშშ-ს ანტანტის ქვეყნებზე დიდძალი სესხი ჰქონდა გაცემული 
და მათი გამარჯვების მსურველმა 1917 წლის აპრილში გერმანიას  
გამოუცხადა ომი. საფრანგეთსა და ინგლისს არ სურდათ გამ-
არჯვების აშშ-თან განაწილება. მათ უნდოდათ ამერიკის ჯარების 
მოსვლამდე ომის ბოლომდე მიყვანა. გერმანიას თავის მხრივ 
უნდოდა აშშ-ს ძალების მოსვლამდე ანტანტის ძალების და-
მარცხება.

ra iyo aSS-s omSi CarTvis mizezi?

1917 wlis oqtomberSi kaporetas ბრძოლაში გერმანიის, 
ავსტრიის და უნგრეთის ჯარებმა  დაამარცხეს იტალია.

აშშ-ს ძალების დახმარებით 1918 წლის ზაფხულში მდინარე 
მანას სანაპიროზე აღიკვეთა გერმანიის ჯარების შეტევა პარიზის 
მიმართულებით. მარშალი ფოშის საერთო მეთაურობით მოკავ-
შირეთა ჯარები შეტევაზე გადავიდნენ, გერმანელების ფრონტი 
გაარღვიეს და გაანადგურეს ისინი. მოკავშირეების ჯარებმა 
ბალკანეთის ფრონტზე შეტევა განახორციელეს და ბულგარეთის 
ჯარებს დანებებისაკენ მოუწოდეს. პალესტინასა და სირიაში 
თურქული ჯარების დამარცხებათან ერთად დანებდა ოსმალეთის 

იმპერია. 1918 წელს 3 ნოემბერს ავსტრია-
უნგრეთის მეთაურებმა ანტანტას მიერ 
ნაკარნახევ ზავს მოაწერეს ხელი. იმავე 
დღეს გერმანიაში დაიწყო რევოლუცია. 9 
ნოემბერს ხალხმა მონარქია დაამხო და 
ქვეყანაში ჩამოყალიბდა რესპუბლიკა. 1918 
wlis 11 noembers diliT kompienis 
ტყეში, მარშალ ფოშის შტაბ-ბინაში 
გერმანიასა და მის მოწინაღმდეგეებს 
შორის დაიდო ზავი. როგორც იქნა დამ-
თავრდა პირველი მსოფლიო ომი.

ამრიგად, ომი დასრულდა ოთხთა 
კავშირის დამარცხებით. ანტანტას, როგ-
ორც ცოცხალი ძალის, ასევე მატერი-
ალური თვალსაზრისის უპირატესობამ  
გადაწყვიტა ომის ბედი. ომის მსვ-
ლელობის დროს დაიშალა გერმანიის, 
ავსტრია-უნგრეთის, ოსმალეთისა და  რუ-

სეთის იმპერიები და ახლი დამოუკიდებელი სახელმწიფოები 
შეიქმნა.

marSal foSis vagonSi germanelebis 

danebebis aqtis xelmowera

marSal foSi
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ganmarteT axali damoukidebeli saxelmwifos 
Seqmnis mizezebi.

ამ ომში ყველაზე მოგებული აშშ დარჩა. იგი ინგლისის, 
საფრანგეთის, იტალიისათვის სესხის მიმცემი მსოფლიო ხაზინა  
გახდა. იაპონიაც ომიდან წარმატებით გამოვიდა. მან წყნარ 
ოკეანეში გერმანიის კოლონიები ხელში ჩაიგდო, ჩინეთში 
პოზიციები საგრძნობლად გაიმყარა. პირველი მსოფლიო ომი, 
მსოფლიო კოლონიური სისტემის კრიზისის დასაწყისი იყო.

am Sedegs kidev ras miumatebdiT?

pirveli msoflio omi

mizezebi

1917

1914

1915 1916

1918

did qveynebs Soris winaaRmdegoba

mazuris tbis midamoebSi damarcxdnen rusebi, xolo galisis 
brZolaSi avstria.

gorlisaSi damarcxdnen 
rusebi

“verdenis sasaklao”

ruseTi da rumineTi  
gamovidnen antantis 
blokidan.

brZola msoflios xelaxali gadanawilebisaTvis

aSS CaerTo omSi.

kaporetas brZolaSi 
damarcxdnen italielebi.

marnas brZolaSi germanelebis damarcxebasTan erTad elvi-
seburi omi“gegma CaiSala da gadaizarda poziciur omSi.

CanakkalaSi damarc-
xdnen inglis-

safrangeTis jarebi
 germanelebis damarcxeba iutlandiis 
sazRvao brZolaSi

oTxTa kavSiri 
gamovida omidan

bulgareTi, os-
maleTi, avs-
tria-ungreTi, 
germania.

tankebis gamoyeneba somas brZolaSi
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განჯაში სასულიერო სკოლადამთავრებული მირზა ჯაფარ 
თოფჩუბაშოვი პეტერბურგის უნივერსიტეტის პროფესორად და 
დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების ნამდვილ წევრად იყო 
არჩეული.

მ.ჯ. თოფჩუბაშოვმა საკუთარ თავში აზერბაიჯანის ინტელი-
გენტის შესაფერისი ყველა საუკეთესო თვისებები გააერთიანა. 
თავისი ხალხის დადებითი ღირებულებები განჯიდან პეტერ-
ბურგში გაიყოლა. მ.ჯ. თოფჩუბაშოვის პიროვნებას, მის განათლებას  
ა.ს. პუშკინის ვ.გ. ბრიანსკისნაირი პიროვნებები თაყვანს სცემდნენ.

SeafaseT m.j.TofCubaSovis pirovneba.

XIX საუკუნის დასაწყისში osmaleTis imperiaSi არსებული 
საგანმანათლებლო დაწესებულებები რელიგიური სკოლებითა და 
მედრესებით განისაზღვრებოდა. განხორციელებული სამხედრო 

kulturis safuZvels mecniereba da ganaTleba qmnis. mecnierebis, ga-

naTlebis ganviTareba religiuri skolebidan, mecnierebidan iwyeba. msoflio 

xalxebis kulturas Tu gavaanalizebT, am udavo faqtis srulad danaxva 

SeiZleba.

ra wvlili Seitana XIX saukunem msoflios kulturaSi? ra 
SesaZleblobebi gaxsna  samomavlod mecnierebam da kulturam?

9. msoflio xalxebis kultura

kiTxvebi da davalebebi:

1. გამოიკვლიეთ თუ რა მიზნებით დაიწყო ომი გერმანიამ.
2. შეადგინეთ ომში მონაწილე ქვეყნების მიზნების განმსაზღვრელი სქემა.
3. მოამზადეთ პრეზენტაცია პირველი მსოფლიო ომის შესახებ.
4. როგორ დაახასიათებდით ომს?
5. დაწერეთ ესე ან წარდგენა ომის მებრძოლი მხარეების სოციალ-ეკონომიკური 

მდგომარეობაზე ზემოქმედების შესახებ.
6. დაწერეთ თქვენი აზრი ომში გამოყენებული იარაღების შესახებ.
7. როგორი ცვლილების მიზეზი გახდა აშშ-ს ომში ჩარევა ანტანტას მხრიდან?
8. განმარტეთ ომში ანტანტას გამარჯვების  გარდაუვალობა.
9. მოამზადეთ  ინფორმაცია პირველი მსოფლიო ომის დროს წარმოებული ბრძო-

ლების შესახებ დამატებითი ცნობების შეგროვებით ბრძოლების შედეგების 
შესახებ. 

10. როგორ დამთავრდა ომი იაპონიისათვის?
11. სქემის (გვ. 47) მიხედვით გააანალიზეთ პირველ მსოფლიო ომში მომხდარი 

პროცესები.

mirza jafar 

TofCubaSovi
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და სამოქალაქო რეფორმები მოითხოვდა მსოფლიო დონის 
კადრებს. 40-იანი წლების სკოლების რეფორმები ემსახურებოდა 
ამ  მიზანს.

1869 wels მიღებული იქნა კანონი სახალხო განათლების 
შესახებ. ამ კანონის მიხედვით, სკოლის ასაკის ყველა გოგონასა და 
ბიჭებისათვის უფასო დაწყებითი განათლების მიღება აუ-
ცილებლობას წარმოადგენდა, სახელმწიფო ხარჯზე საშუალო 
სკოლები და ისტამბულის უნივერსიტეტი უნდა დაარსებულიყო.

XIX საუკუნეში ოსმალეთის სახელმწიფოში იბადებოდა ახ-
ალი ლიტერატურა. ამ ლიტერატურის გამოჩენილი წარმო-
მადგენლები იყვნენ ნამიკ ქამალი და თოფიკ ფიქრეთი. ლიტე-
რატურის განვითარება გახდა ეროვნული დრამატული თეატრის 
დაარსების მიზეზი. იმავე საუკუნის შუა ხანებში დრამატულმა 
თეატრმა დაიწყო მოქმედება. ხელოვნების სხვა დარგებიც 
ვითარდებოდა. 80-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანაში გაიხსნა 
სამხატვრო სკოლა. 

ra kavSirs xedavT literaturis ganviTarebasa 
da Teatris daarsebas Soris?

რუსეთის იმპერიის კოლონიურობისა და გარუსების პო-
ლიტიკა centralur aziaSi განათლებისა და კულტურის 
განვითარების გზაზე თავიდანვე საპრობლემო იყო, ამ ხალხების 
ეროვნული კულტურის წინააღმდეგ მოქმედება იყო. განათლების 
განვითარება დიდი ხნის მანძილზე ისლამთან იყო დაკავში-
რებული. მიუხედავად ამისა, თურქი ხალხის კულტურა ნელა, 
მაგრამ ვითარდებოდა. 

ცენტრალური აზიისა და ყაზახეთის ლიტერატურის წინსვლა 
თურქმენი პოეტის მემედველი ქემინეს და ყაზახი პოეტის აბაი 
კუნანბაევის  სახელებთან არის დაკავშირებული. ამასთან ერთად, 
ცენტრალურ აზიაში არქიტექტურა, კვეთა და სხვა ხელობა ფარ-
თოდ იყო გავრცელებული. XX საუკუნის დასაწყისში ცენტ-
რალურ აზიასა და ყაზახეთში მეცნიერება საკმაოდ განვითარდა, 
რეგიონის ფლორა და ფაუნა მნიშვნელოვნად იყო შესწავლილი.

Tqveni azriT visTvis ufro sasargeblo iyo am 
regionis florisa da faunis Seswavla?

ცენტრალურ აზიაში ახალი ტიპის სკოლების გახსნა განათ-
ლების განვითარებას დაეხმარა. 1804 wels yazanis univer-
sitetis გახსნამ თათარისტანის განათლების და მეცნიერების 
განვითარებას დიდი მისცა ბიძგი.

გარუსების პოლიტიკა აშკარად ჩანდა kavkasiis ხალხების 
განათლებაში. XIX საუკუნის დასაწყისში დაიხურა თბილისში 
არსებული ქართული სკოლები და თელავის სემინარია. მის 
ადგილას გაიხსნა იმპერიისათვის ერთგული კადრების მოსამ-
ზადებელი რუსული სკოლები. 

namik qamali

memmedveli qemine

abai kunanbaevi
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კავკასიის ხალხების ლიტერატურაში უფრო მეტი ასახვა ჰპო- 
ვა კოლონიალური ტანჯვის წინააღმდეგ ბრძოლამ. ქართველი 
მწერლები ი. ჭავჭავაძე და ნ. ბარათაშვილი ლექსებში კიცხავდნენ 
ეროვნულ კოლონიალურ ტანჯვას. ჩრდილო კავკასიის მთებში 
საგმირო სიმღერები ფართოდ იყო გავრცელებული. შეიძლება 
ითქვას, რომ ყველა სიმღერაში ისმოდა შეიხ შამილის დიდება.

XIX საუკუნის დასაწყისში კავკასიელი ხალხების მეცნიერე-
ბამ და კულტურამ ჰპოვა გარკვეული განვითარება. გაიხსნა ახ-
ალი სკოლები, დაიწყო რეგიონის ბუნებრივი რესურსების შეს-
წავლა, გაფართოვდა  პრესა.

 gamoaaSkaraveT msgavsi mxareebi Turqi da kav-
kasieli xalxebis ganaTlebisa da kulturis urTi-
erTobebSi.

ფეოდალური წესები iranSi აფერხებდა კულტურის განვი-
თარებას. ამ მიზეზით ქვეყანაში კულტურის არც ერთ სფეროში, 
შეიძლება ითქვას არ იყო წინსვლა. ირანის კულტურაში სიახლე 
ევროპული ნიმუშებით დახატული იშვიათი ტილოებისაგან 
და საუკუნის შუა წლებში გახსნილი darulfunebisagan* 
შედგებოდა. ირანის ჩამორჩენა სხვა აღმოსავლეთის ქვეყნებისაგან 
გრძელდებოდა XX საუკუნის დასაწყისშიც. საუკუნის დასაწყისის 
რევოლუციის ზემოქმედებით ლიტერატურაში გაჩნდა ახალი 
ტენდენციები. ასეთ მხატვრულ ნაწარმოებებში არსებული რეჟიმი, 
რუსეთისა და ინგლისის დამპყრობელი პოლიტიკა ხდებოდა 
კრიტიკის საგანი. იმავე პერიოდში indoeTSi განათლებას, 
კულტურის  განვითარებას ინგლისის დამპყრობლური პოლიტიკა 
უშლიდა ხელს. ინგლისელები ხალხის გაუმათლებლობაში ყოლით, 
ცდილობდნენ მათი ეროვნულ-კულტურული მემკვიდრეობის 
უფლების წართმევას.

ganmarteT metropoliebis koloniebis ganaTle-
bisa da kulturis urTierTobebis msgavsebis mizezebi.

XIX საუკუნეში ინდოეთში გაფართოვდა საგანმანათლებლო 
საქმიანობა. საუკუნის მეორე ნახევარში ქვეყანაში დაიწყო 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაჩქარებული განვითარება. ინდურ 
ლიტერერატურაში გაჩნდა ახალი ეტაპი. ეს იყოს ჰუმანიზმისა და 
პატრიოტიზმის იდეების გაფართოების, განვითარების ეტაპი.

საუკუნეების მანძილზე ისლამმა ინდოეთს შესძინა ახალი 
ლიტერატურა. ამ ლიტერატურის გამოჩენილ წარმომდგენელ-
თაგან ერთ-ერთი იყო სპარსულ და ურდუს ენებზე ლექსების 
დამწერი მუსლიმი პოეტი მ. ე. კალიბი. თუმცა ინდოეთის 
ლიტერატურის და ხელოვნების ყველაზე დიდი წარმომადგენელი 
იყო ცნობილი მწერალი, პოეტი, მხატვარი და კომპოზიტორი რაბინ 
დრანატ თაგორი. მისი მხატვრული ნამუშევრები ბევრ ქვეყანაში 
წარმატებით იქნა დემონსტრირებული. თაგორამ უკვდავება 
მოიპოვა მხატვრული შემოქმედებით. მწერალს მიენიჭა ნობელის 
პრემია.

kazanis universiteti

ilia WavWavaZe

mirza esedulla 

xan kalibi

darulfuni-

"codnis saxls" 

niSnavs.
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ფეოდალური მართვის მეთოდი, მთავრობის თვითიზოლა-
ციის პოლიტიკა და დასავლეთის ქვეყნების სამხედრო ჩარევა იყო 
CineTis კულტურის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტო-
რები. თუ XIX საუკუნის ჩინეთში მეცნიერული ცოდნის 
განვითარება ისტორიასა და გეოგრაფიასთან იყო დაკავში-
რებული, XX საუკუნის დასაწყისში აქ განათლების სფერომ 
საგრძნობლად წაიწია წინ. ქვეყნის რიგ ქალაქებში გაიხსნა 
ევროპული ტიპის სკოლები, ჩამოყალიბდა რევოლუციურ-დე-
მოკრატიული სულისკვეთების იდეები, ამ იდეების მიზანი იყო 
მანჯურიის დინასტიის მმართველობის გაუქმებით ქვეყნის უცხო 
ქვეყნების ჩარევისაგან დაცვა და დემოკრატიული რესპუბლიკის 
შექმნა.

daadgineT CineTis kulturuli CamorCenis mi-
zezebi.

iaponiis XIX საუკუნის კულტურის მნიშვნელოვანი სფე-
როები შედგებოდა მხატვრული ლიტერატურისაგან და ფერადი 
გრავიურებისაგან. მხატვრული ლიტერატურა, ძირითადად, სამ-
ურაების ცხოვრებას ასახავდა, ხოლო ხის გრავიურები ქვეყნის 
ბუნებას, ხალხის ყოფაცხოვრებას. XX საუკუნის დასაწყისში გა-
ძლიერდა იაპონიის  კულტურაზე  ევროპის  კულტურის გავლენა. 
ქვეყანაში შეიქმნა თეატრები, დაიდგა რიგი წარმოდგენები.

ruseTSi XIX საუკუნის პირველ ნახევარში კულტურის 
განვითარებას ხელს უშლიდა ბატონყმური წყობა. თუმცა მეცნიე-
რების, კულტურის განვითარება ნელი იყო, მაგრამ ძლევდა ამ 
წინააღმდეგობას. ნ. ლობაჩევსკი იყო XIX საუკუნის გამოჩენილი 
მათემატიკოსი. მის არაევკლიდური გეომეტრიის  სწავლებას დიდი 
წვლილი მიუძღვის მეცნიერების და ტექნიკის  განვითარებაში. 
მსოფლიოს პირველი რადიოსადგური და რადიომიმღები მოწ-
ყობილობის ავტორი ა.ს. პოპოვია.

ა.ს. პუშკინი ახალი რუსული ლიტერატურის და ენის შემოქ-
მედია. მსოფლიოს ლიტერატურის უზარმაზარი პიროვნების. ლ.ნ. 
ტოლსტოის  1812 წლის ომის ისტორიის ამსახველი „ომი და 
მშვიდობა“  მსოფლიო ლიტერატურის უდიდესი ნაწარმოებია. კ. 
ბრიულოვის ნახატი „პომპეის უკანასკნელი დღე“ ხელოვნების 
ერთ-ერთი დიდი  ნაწარმოებთაგანია. მხატვარმა ამ ნაწარმოებში 
ასახა ამოფრქვეული ვულკანის ვეზუვის ლავის და ფერფლის ქვეშ 
დარჩენილი განადგურებული ქალაქის ტრაგედია.

"adamianis saxe". 

rabindranat 

Tagori

iaponuri xis 

graviura.

  XIX saukune

aleqsandr puSkini

I ganyofileba

gamoTqviT Tqveni damokidebuleba evropis kul-
turis iaponiis kulturaze gavlenis moxdenis 
Sesaxeb.
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riT SeiZleba aixsnas mxatvris mier uZveles 
droSi momxdari movlenisadmi nawarmoebis miZ-
Rvna?

ი.ე. რეპინი და ვ.ა. სეროვი იყვნენ თავისი დროის ცნობილი 
მხატვრები. რუსული კლასიკური ოპერისა და სიმფონიური მუსიკის 
ფუძემდებელი მ. გლინკაა. მისი ნაწარმოებები, განსაკუთრებით 
„რუსლანი და ლიუდმილა,“ ,"ივანე სუსანინი" დღესაც სცენაზეა.

ბატონყმობის გაუქმებამ, კაპიტალიზმის განვითარებამ ხელოვ-
ნებასთან ერთად, მეცნიერების სწრაფ განვითარებას შეუწყო ხელი. 
ი.პ. პავლოვის პირობითი რეფლექსების შესახებ მოძღვრებამ დიდი 
გავლენა მოახდინა ფიზიოლოგიის განვითარებაზე.

XIX საუკუნის 30-40-იანი წლების მრეწველობის გადატრიალებამ 
დააჩქარა მეცნიერული აღმოჩენები. ე.ი. XIX საუკუნის მეორე 
ნახევარი მეცნიერული გამოგონებით მდიდარია. ასეთი გამოგო-
ნებებიდან ერთ-ერთი germaneli ინჟინერის დაიმლერის მიერ 
გაკეთებული ბენზინზე მომუშავე ძრავია. შიდა საწვავით მომუშავე 
ძრავის გამოგონებამ გზა გაუხსნა ავტომობილის წარმოებას. ელ-
ექტრო გამოგონება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამო-
გონებათაგანია. თ. ედისონის მიერ აღმოჩენილი ელექტრო ნათუ-
რები იყო ამ გამოგონების შედეგი.

axseniT mecnierebis da teqnikis urTierTsapi-
rispiro gavlena.

XX საუკუნის დასაწყისში გერმანელმა მეცნიერმა ალ-
ბერტ ეინშტეინმა მეცნიერულ საზოგადოებას გააცნო თავი- 
სი ფარდობითობის თეორიის ძირითადი იდეები. მან დაამტკიცა, 
რომ სხეულების ზომები და დროის ხანგრძლივობა ფარდობი- 
თია. ესენი სიჩქარეზეა დამოკიდებული.

gamoTqviT Tqveni azri fizikidan miRebuli 
codnis safuZvelze einSteinis Teoriis Sesxeb.

XIX საუკუნე  evropis qveynebis da aSS-is ლიტერა-
ტურასა და ხელოვნებაში მომხდარი დიდი ცვლილების, წინ-
სვლის საუკუნეა. გერმანელი მწერალი  ი.ვ. გოეთე და ინგლისელი 
პოეტი ჯ. ბაირონი იყვნენ რომანტიზმის მიმართულების გამო-
ჩენილი წარმომადგენლები. ნაწარმოებმა „ფაუსტი“ გოეთე აქცია 
მსოფლიო ლიტერატურის უზარმაზარ მოღვაწედ. ბაირონმა თა-
ვის ნაწარმოებებში შექმნილი რომანტიკული გმირის სახით  მო-
იპოვა დიდება.

ფრანგი მწერალი ო. ბალზაკი და ინგლისელი მწერალი ჩ. 
დიკენსი ლიტერატურაში რეალიზმის  მიმართულებას წარ-
მოადგენდნენ.

XIX საუკუნის ცნობილი ხელოვნების მოღვაწეთაგან ერთ-
ერთი პოლონელი კომპოზიტორი ფრედერიკ შოპენი იყო.  მის 
საფორტეპიანო ნაწარმოებებს დიდი წვლილი შეაქვს მსოფლიო 
მუსიკის ხელოვნებაში.

albert einStaini

tomas edisoni

frederik Sopeni

I ganyofileba
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იმავე პერიოდის ცნობილმა მხატვარმა ფრანცისკო გოიამ ასახა 
„მასობრივი დახვრეტა "ტაბლოზე ესპანელების მიერ ფრანგების 
დაპყრობების წინააღმდეგ ბრძოლა, ესპანელი აჯანყებულების 
ფრანგი ჯარისკაცების მხრიდან დახვრეტა გამოსახა. ფრანგი 
მწერალი რომენ როლანი, ნორვეგიელი დრამატურგი ჰ. იბსენი, 
ამერიკელი მწერლები მარკ ტვენი, თეოდორ დრაიზერი, ჯეკ 
ლონდონი იყვნენ მსოფლიოს ცნობილი ლიტერატორები.ისინი 
თავიანთ ნაწარმოებებში გვამცნობენ დროის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური მოვლენებისადმი კრიტიკულ დამოკიდებულე- 
ბას, ეხებიან აუცილებლად გადასწყვეტ პრობლემებს.

Tqveni azriT, ra iyo am mwerlebis damafiqre-
beli sazogadoebriv-politikuri movlenebi?

მსოფლიო ხალხების ისტორია ფასდება მათ მიერ კაცობ-
რიობის მეცნიერებისათვის და კულტურისათვის მიცემული პი-
როვნებებით.

"daxvretis" tablo.

fransisko goia

kiTxvebi da davalebebi:

1. დაამტკიცეთ, რომ 40-იანი წლების სკოლის რეფორმები სამხედრო და სა-
მოქალაქო რეფორმების მოთხოვნებიდან არის გამომდინარე.

2. დაასაბუთეთ, რომ კოლონიებში რუსეთის მიერ სკოლების გახსნის მიზანი, 
კოლონიზატორული  პოლიტიკის მომსახურებაა.

3. გვიჩვენეთ ირანისა და ინდოეთის განათლებისა და კულტურის ჩამორჩენის 
მსგავსი და განსხვავებული მხარეები.

4. ევროპის, ამერიკის და აღმოსავლეთის ხალხების მეცნიერების და კულტურის 
განვითარების დონე დააკავშირეთ მათ საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ წყაროსთან.

5. დაადგინეთ ამ დროის დიდი მწერლების შემოქმედების მსგავსი მხარეები და 
ახსენით ამ მსგავსების მიზეზები.

6. შეიძლება ამა თუ იმ ქვეყნის ისტორიის გარკვეული პერიოდის შესწავლის შემ-
დეგ, მისი ლიტერატურის თემების დაახლოებითი გარკვევა? პასუხი დაასა-
ბუთეთ.

I ganyofileba
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პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ სახელმწიფოთაშორისი 
ურთიერთობების მოგვარებისათვის 1919 წლის იანვარში პარიზში 
ჩატარდა მშვიდობის კონფერენცია. კონფერენციამ გააგრძელა 
თავისი მუშაობა ივნისის ბოლომდე. აქ წამყვან როლს თამა-
შობდნენ "didi sameuli"“-აშშ, დიდი ბრიატანეთი და საფ-
რანგეთი. არ იყვნენ მოწვეული დამარცხებული ქვეყნები და 
საბჭოთა რუსეთი.

 Tqveni azriT, ra iyo  sabWoTa ruseTis mouwvevlo-
bis mizezi?

კონფერენციის მიზანი იყო გერმანიასა და სხვა დამარცხებულ 
ქვეყნებთან ზავის მომზადება. ზავის საფუძველი იყო ვ.ვილსონის 
მიერ კონგრესზე  წარმოდგენილი "14 muxlisagan" შემდგარი 
"მსოფლიოს სამართლიანად ხელახალი მოწყობის პრინციპების" 
ორგანიზება.

1919 wlis 28 ivniss parizis versalis sasaxleSi 
გერმანიასთან ხელი მოეწერა ზავს.

თავის ტერიტორიაზე არსებული გერმანიის ქონების იაპო-
ნიისათვის გადაცემით უკმაყოფილო ჩინეთმა ხელშეკრულებას  
არ მოაწერა ხელი. ერთა ლიგის წევრად არ ყოფნის გამო აშშ-ის 
სენატმა არ დაამტკიცა ხელშეკრულება. versalis სამშვიდობო 
ხელშეკრულება ავსტრიასთან sen-jermeni, ბულგარეთთან 
neis, უნგრეთთან trianonis, ოსმალეთის იმპერიასთან  sevris 

didi sameuli:

jorj klemanso,

vudro vilsoni,

devid loid jorji.

parizi 1919 weli

 Tavi IV. evropis qveynebi da amerikis SeerTebuli Statebi

10. versal-vaSingtonis sistema

XX saukunis yvelaze didma tragediam-pirvelma msoflio omma gviCvena, 

rom didi qveynebis mier msoflios gadanawilebis survili ar xdeba mxolod 

simdidris moxveWis da zepoziciebis mizezi.

vin gaxdnen pirvel msoflio omSi gamarjvebuli da damar-

cxebuli mxareebi? romeli imperias moeRo bolo? ra doneze 

daicves samarTlianobis principebi gamarjvebulma qveynebma?

 II ganyofileba. msoflios qveynebi 1918-1945 wlebSi

„"14 muxlis"“ mTavari Sinaarsi:

1. ფარულ დიპლომატიაზე უარის თქმა; 2. თავისუფალი 
ვაჭრობა; 3. შეიარაღების შემცირება; 4. ხალხებისათვის 
თვითგამორკვევის უფლების მინიჭება. 5. ყველა კოლონია-
ლური  საკითხის უანგაროდ გადაწყვეტა. 6. ომის შემდეგ 
მსოფლიოს სამართლიანი სახით ხელახლა მოწყობის აუ-
ცილებლობა.
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ზავის ხელმოწერით დასრულდა. საზავო ხელშეკრულებები, 
საერთო ჯამში, ვერსალის სისტემას შეადგენდა.

gamoikvlieT versalis sistemis arsi.      

versalis sistemaSi arsebuli xelSekrulebebi

parizi (1919 wlis ivnisi)- germaniam aRiara  danaSauli omis daw-
yebaSi da pasuxismgebloba misi SedegebisaTvis mokavSireebTan erTad. 
generaluri Stabi iqna daTxovnili. germaniam reinis zonis gani-
araReba sakuTar Tavze aiRo. elzasi da lotaringia daubrunda 
safrangeTs. 15 wlis vadiT erTa ligis mmarTvelobaSi gadasuli 
saaris qvanaxSiris auzi daeTmo safrangeTs.

sevri (1920 weli, agvisto)-osmaleTma dakarga rigi koloniebisa. te-
ritoriis 4/5 dakarga. anadolus aRmosavleTSi gamogonili„somxeTisa“ 
da qurTistanis saxelmwifoebis Seqmna iyo gaTvaliswinebuli.

sen-jermeni (1919 weli, seqtemberi)-avstria-ungreTis imperiis 
daSlisa da axali saxelmwifoebis (ungreTis, Cexoslovakiis da serb-
xorvat-sloveniis) Seqmnas oficialuri saxe mieca.

nei (1919 weli, noemberi)-rumineTisa da serb-xorvat-sloveniis sa-
sargeblod moxda daTmoba; bulgareTs Tavisi SeiaraRebuli Zalebi 
20 aTasamde unda Seemcirebina da mZime konpensacia gadaexada; bul-
gareTs egeosis zRvaze gasvla aekrZala.

trianoni (1919 weli, noemberi)-dafiqsirda avstria-ungreTis im-
periis ngreva; ungreTma dauTmo rigi teritoriebisa rumineTs, 
serb-xorvat-sloveniis samefos, Cexoslovakiasa da avstrias.

versalis zavis 

xelmowera
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პარიზის კონფერენციის ყველაზე მნიშვნელოვან შედე-
გებიდან ერთ-ერთი იყო erTa ligis ჩამოყალიბება. ორგანი- 
ზაციის ძირითადი მოვალეობა იყო ხალხებს შორის ურთი-
ერთობების განვითარება, მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვა. 
დამარცხებული სახელმწიფოებისათვის ჩამორთმული  მიწები ერთა 
ლიგის მიერ დაარსებული mandaturi sistemis საფუძველზე 
გამარჯვებულებმა ხელახლა გადაინაწილეს. მანდატები მიეცა 
ინგლისს, საფრანგეთს, იაპონიას და ბელგიას. გერმანიის აფრიკაში 
და წყნარ ოკეანეში არსებული კოლონიები გადავიდა მანდატების 
მქონე ქვეყნების მეთვალყურეობაში. ოსმალეთის იმპერიის მიერ 
დაპყრობილ ტერიტორიებს დაეუფლნენ არაბულ ქვეყნებში მან-
დატების მეპატრონეები.

 

ufro metad visi interesebi iyo gaTvaliswi-

nebuli gamarjvebuli qveynebis mier erTa ligis 

Camoyalibebis dros? daasabuTeT Tqveni azri.

პარიზის კონფერენციაზე ყველაზე სადავო საკითხებიდან 
ერთ-ერთი იყო გერმანიისაგან კონპენსაციის მიღება. გამარჯვე-
ბულ ქვეყნებს შორის სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობის გამო 
ისინი ვერ შეთანხმდნენ ამ საკითხზე.

1919 wels versalis 

zavis Sedegad 

evropis 

teritoriuli 

cvlilebebi

mandaturi siste-

ma-yofili germa-

nuli koloniebisa 

da osmaleTis sa-

qonlis mfarve-

lobis formiT 

gadanawileba.
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ვერსალის სისტემის “დასრულების“ მიზნით 1921 წლის ბო- 
ლოს - 1922 წლის დასაწყისში მოიწვიეს vaSingtonis konfe-
rencia. კონფერენციაზე წინანდელი ხელშეკრულებები გადაიხ-
ედა და რიგი გადაწყვეტილებებისა იქნა მიღებული. შეერთებუ- 
ლი შტატებმა მიაღწია ოთხი ქვეყნის - აშშ, ინგლისის, 
საფრანგეთისა და იაპონიის წყნარ ოკეანეში ქონების ერთობლივი 
დაცვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას. ჩინეთს აშშ-ს "ღია 
კარის" პრინციპი წარედგინა. კონფერენციაზე განიხილეს იაპონიის 
შანდუნის ნახევარკუნძულის ჩინეთისათვის დაბრუნების საკით-
ხიც.

 

Tqveni azriT, ra iyo vaSingtonis konferen-
ciaze aSS-is aqtiurobis mizezi?

parizis da vaSingtonis konferenciis გადაწყვეტი-
ლებები წარმოადგენს ვერსალ-ვაშინგტონის სისტემის საფუძ-
ველს. მართალია მისმა დაარსებამ ომის შემდგომი დაძაბულობის 
შემცირებას საშუალება მისცა, მაგრამ ვერ მოაგვარა ყველა წი-
ნააღმდეგობა. თუმცა თვითონ ამ სისტემას ჰქონდა გარკვეული 
სიძნელეები და წინააღმდეგობები. წინააღმდეგობები, ძირითა-
დად, მისი დამაარსებლების უსამართლობიდან იყო გამომდი-
ნარე.

აშშ-მ  ვერსალის სისტემაზე თავი შეიკავა, არ დაამტკიცა მისი 
გადაწყვეტილებები. მისი ერთა ლიგაში მონაწილეობაზე უარის 
თქმა გახდა ამ სისტემის საფუძვლის დასუსტების მიზეზი. 
მიუხედავად ამისა, ვერსალ-ვაშინგტონის სისტემამ გარკვეული 
გზა გაუხსნა მსოფლიოს საერთაშორისო სამართლის ნორმების 
საფუძველზე განვითარებისათვის.

პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ეკონომიკური ურთი-
ერთობების აღსადგენად პირველი მცდელობა იყო რუსეთისა  
და გერმანიის მონაწილეობით genuas konferenciis (1922 
წელს, აპრილ-მაისი) მოწვევა. კონფერენციაზე რუსეთის წარ-
მომადგენლობაში  ნ. ნარიმანოვი მონაწილეობდა. კონფერენციის 
მსვლელობის დროს რუსეთმა გერმანიასთან შეთანხმებას მოაწ-
ერა ხელი. ეს იყო მათთვის ეკონომიკური ბლოკადიდან გამო-
სვლის გზაზე გადადგმული პირველი ნაბიჯი. 1925 wels lok-
arnos konferenciaze  გერმანიას, ბელგიას, საფრანგეთს, დიდ 
ბრიტანეთსა და იტალიას შორის მომარაგების ხელშეკრულებას 
მოეწერა ხელი. ამას reinis uzrunvelyofis paqtsac 
უწოდებენ. ამრიგად, დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა არა-
პირდაპირი გზით აღიარეს ვერსალის ზავის არასამართლიანობა.

ra iyo mizezi didi britaneTis da safrangeTis 

mier versalis zavis arasamarTlianad aRiarebis?

nariman narimanovi
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საერთაშორისო პოლიტიკური პირობების შერბილებისათვის 
საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ა. ბრიანმა და აშშ-ის 
სახელმწიფო მდივანმა ფ. კელოგმა 1928 წ. აგვისტოში დააყენეს 
საკითხი, ბრიან-კელლოგის ხელშეკრულებისა, სადაც მონაწილე-
ობდა 48 ქვეყანა და რომელმაც ითამაშა გარკვეული როლი. ხელ-
შეკრულებაზე ხელმომწერმა მხარეებმა ვალდებულება აიღეს, რომ 
უარს იტყოდნენ  ომების წარმოებაზე, ყველა ურთიერთობა და 
სადავო საკითხი გადაიჭრებოდა მშვიდობიანი გზით. ერთი წლის 
შემდეგ ამ ხელშეკრულებას შეუერთდა სსრკ-ც.

ra doneze damajerebeli iyo am qveynebisaTvis 
aRebuli valdebulebebis Sesruleba?

20-იანი წლებიდან აშშ საერთაშორისო ურთიერთობებში 
ატარებდა იზოლაციის პოლიტიკას. სწორედ ამ ხაზმა მსოფლიო 
პოლიტიკაში დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი წამყვან ქვეყნებად 
აქცია. თუმცა ომში დასუსტებულმა ამ ქვეყნებმა თავისი მოვა-
ლეობა ბოლომდე ვერ შეასრულეს.

pirvel msoflio omSi msoflios katastrofebamde da ngrevebamde 

mimyvani germania axal periodSi Sevida dangreuli ekonomikuri mdgomareo-

biT. italia ki iqca gamarjvebul qveynebs Soris imedgacruebul qveyanad.

rogor unda gamovides Seqmnili mdgomareobidan mZime pirobebiT omSi 

damarcxebuli germania? kidev ra movlenebi moxdeba msoflios axali 

omebisaken wasayvanad? vis xelSi gadava xelisufleba italiaSi?

11. germania da italia

frenk qelogi

kiTxvebi da davalebebi:

1. განიხილეთ ვერსალ-ვაშინგტონის სისტემაში შესული ზავები და გააკეთეთ დასკვ-
ნები.

2. შეადარეთ ვერსალისა და სევრის ზავები.
3. განმარტეთ ერთა ლიგის დაარსების მიზანი.
4. რა განსხვავებაა ვენის კონგრესზე დაარსებულ „წმინდა კავშირ“-სა და ერთა ლიგას 

შორის?
5. გაანალიზეთ ვერსალ-ვაშინგტონის სისტემის შედეგები, გამოთქვით მოსაზრებები. 
6. მოამზადეთ ვერსალ-ვაშინგტონის სისტემაში არსებული წინააღმდეგობების 

ამსახველი სქემა.
7. განასხვავეთ 1871 წ. ვერსალის (პარიზი) ზავი 1919 წ. ვერსალის ზავისაგან.

8. გამოთქვით თქვენი აზრი გენუას და ლოკარნოს კონფერენციის შედეგების შესახებ.

germania. პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებულმა და ეკ- 
ონომიკა განადგურებულ მდგომარეობაში ჩავარდნილმა გერმანიამ 

aristid briani
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reixstagis Senoba

დაიწყო თავისი "ყოფის გამოსწორება". 1918 წლის ნოემბერში 
გერმანიაში დაემხო მონარქია. მომდევნო წლის ივნისში ქალაქ 
ვეი-მარში  შეკრებილმა დამფუძნებელთა კრებამ მიიღო გერმანიის 
კონსტიტუცია.  კონსტიტუციის  მიხედვით, გერმანიაში ფედერალუ- 
რი წყობა, პარლამენტიანი საპრეზიდენტო რესპუბლიკა გამოც-
ხადდა. გამარჯვებულ ქვეყნებს შორის არსებული წინააღმდე- 
გობებით ისარგებლა გერმანიამ და საბჭოთა რუსეთთან ხელ- 
შეკრულებას მოაწერა ხელი. დასავლეთის ქვეყნებმა გერმა- 
ნიაში სტაბილურობის შექმნის შემდეგ დაიწყეს მისი დახმა- 
რება ეკონომიკური აღორძინების საქმეში. რეინის უსაფრთხო- 
ების ხელშეკრულება გერმანიას დაეხმარა აღორძინებაში. ეს 
ხელშეკრულება გახდა პირველი ნაბიჯი ომის შემდეგ გერმანიის 
თანასწორუფლებიანობის აღიარებისა. 1926 წელს გერმანია ერთა 
ლიგაში იქნა მიღებული.

ratom moawera xeli germniam ruseTTan xel-
Sekrulebas? daasabuTeT Tqveni mosazreba.

1919 wels ნაცისტური პარტიის დაარსება და შემდეგ 
ხელისუფლებაში მოსვლა გერმანიის ისტორიის ამ პერიოდის 
ყველაზე ტრაგიკული მოვლენათაგანია. გერმანიის nacisturi 
partiis პირველადი დევიზები იყო "ერი, ძლიერი სახელ-
მწიფო, ძლიერი ფიურერი" (ხელმძღვანელი). პარტიის გამოჩენი-
ლი ლიდერი იყო ადოლფ ჰიტლერი. 1923 წლის ნაცისტების 
ამბოხება წარუმატებელი იყო. ა. ჰიტლერს 5 წლით პატიმრობა 
შეეფარდა. იგი პატიმრობაში 7 თვეს დარჩა. პატიმრობაში 
ყოფნისას მან დაწერა წიგნი "Cemi brZola" ("main kamph").

1932 წლის არჩევნებში გერმანიის ეკონომიკური კრიზისიდან 
გამომდინარე სიძნელეებით ნაცისტებმა ისარგებლეს და სხვა-
დასხვა დაპირებებით გაიმარჯვეს. პრეზიდენტმა ფ. ჰინდენ-
ბურგმა ადოლფ ჰიტლერი დანიშნა რეიხსკანცლერად. ჰიტლერმა 
გააუქმა ქვეყანაში დემოკრატიული თავისუფლებები  და დაიწყო 
პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ღია ტერორი. გაუქმდა 
ვეიმარის კონსტიტუციის მიერ განსაზღვრული დემოკრატიული 
თავისუფლებები. ნაცისტური პარტიის გარდა აიკრძალა ყველა 
პოლიტიკური პარტია. დაარსდა saidumlo policia (ge-
stapo). 1933 წლის შემოდგომაზე გერმანიამ დატოვა ერთა ლიგა. 
1934 წლის აგვისტოში ჰინდერბურგის სიკვდილის შემდეგ მთელი 
ხელისუფლება ჰიტლერის ხელში იქნა კონცენტრირებული. ქვე-
ყანაში avtoriritaruli ფაშისტური დიქტატუტურა დამ-
ყარდა. ჰიტლერმა გააუქმა ვერსალის ზავის მთელი რიგი სამ-
ხედრო მუხლები, გერმანიის ჯარის რიცხვი გაზარდა და ყველა 
სახის იარაღების წარმოება აღადგინა. ამრიგად გერმანია იქცა 
ევროპის ომის კერად.

ganmarteT germaniis mier parizis zavis pirobe-
bis darRvevisa da xelaxali SeiaraRebis mizezebi.

reixskancleri-ger-

maniis imperiaSi da 

veimaris respubli-

kaSi mTavrobis 

xelmZRvaneli.

avtoritaruli re-

Jimi-politikuri 

xelisuflebis erTi 

pirovnebis an pir-

ovnebebis erTi 

jgufis mier mmar-

Tvelobis formaa.

nacisturi partia - 

1919 wels daarse-

buli da hitleris 

mier marTuli ger-

maniis nacional-

socialisturi par-

tiaa.
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გამოკითხვის საფუძველზე საარის ოლქი დაუბრუნდა 
გერმანიას. აღდგა სამხედრო ვალდებულება და გენერალური შტა-
ბი. დაიწყო სამხედრო, საჰაერო, წყალქვეშა ფლოტის შექმნა. 
ამრიგად გერმანია ფლობდა ევროპაში ყველაზე ძლიერ სამხედ-
რო-სამრეწველო კომპლექსს და სამხედრო ტექნიკით შეიარ-
აღებულ ჯარს. 

გერმანიის მიერ დემილიტარიზებულ რეინის ზონაში ჯარის 
შეყვანით ვერსალის სისტემამ მარცხი განიცადა.

ra iyo germaniis am doneze  gaZliereba - Sei-
araRebis, evropis xelaxla omis kerad gadaqcevis 
mizezi? awarmoeT kvleva.

1936 წლის შემოდგომაზე შეიქმნა გერმანია-იტალიის კავშირი. 
ამ დროს გერმანიასა და იაპონიას შორის antikominternis 
პაქტს მოეწერა ხელი. ცოტა ხნის შემდეგ იტალიაც შეუერთდა ამ 
პაქტს.

ჰიტლერის სამშობლოდ ჩათვლილი ავსტრიის მშვიდობიანი 
გზით შეერთება გახდა აგრესიული პოლიტიკის გაფართოების 
მიზეზი. მსხვილი ქვეყნების ამ აგრესიის მიმართ თვალის 
დახუჭვამ, 1938 წლის შემოდგომაზე მიუნხენის "გარიგებაზე" 
ხელმოწერამ, ევროპაში ომის ცეცხლის გაჩაღების პირობა შექმნა. 
1940 წლის სექტემბერში მსოფლიოს გადანაწილების მიზნით 
გერმანია-იტალია-იაპონიამ სამთა პაქტს მოაწერეს ხელი. შე-
მოდგომაზე ამ პაქტს შეუერთდნენ ჰიტლერის მომხრეებად 
მიჩნეული უნგრეთი, ბულგარეთი, ფინეთი, რუმინეთი და დანია.

riT ganmartavT didi qveynebis faSizmis gavr-

celebaze Tvalis daxuWvis mizezebs?

italia. იტალია პირველი მსოფლიო ომში გამარჯვებუ- 
ლი ქვეყნების რიგში გამოვიდა. მისი ახალი ტერიტორიების 
მოპოვების, საერთაშორისო სამყაროში გავლენის სფეროს გა-
ძლიერების სურვილი ამაო გამოდგა. საერთაშორისო არენაზე  
რეპუტაციის გამაგრების მცდელობა ვერ განხორციელდა. ომის 
შემდეგ ქვეყანაში კიდევ უფრო გამწვავდა სოციალური დაპი-
რისპირებები. ხელისუფლებამ უკმაყოფილო ხალხის მასების 
ძალისმიერი გზით გაჩუმებისათვის შექმნა სპეციალური 
ჯგუფები. მათ შორის ერთ-ერთი ბენიტო მოსულინის მიერ 
დაარსებული „faSisturi* ბრძოლის ჯგუფების კავშირი“ იყო. 
მათ „შავპერანგიანებსაც“ უწოდებდნენ. ფაშისტების პროგრა- 
მაში თანამშრომლობა, ძლიერი სახელმწიფო, ნაციონალიზმის 
იდეები იკავებდა ძირითად ადგილს.

ფაშისტების ანტიდემოკრატიული, ტერორისტული მოძრა-
ობების წინააღმდეგ იტალიის მრავალ ადგილებში „ხალხის 
მამაცები“ორგანიზაციები დაარსდა, მაგრამ ბრძოლა ვერ მიიყ- 
ვანეს ბოლომდე. 1921 wlis agvistoSi ფაშისტურ პარტიასა 
და იტალიის სოციალისტურ პარტიებს შორის გაფორმდა  
''daSoSminebis paqti''. მხარეებმა ერთმანეთის წინააღმ-დეგ 
მტრობაზე უარის თქმის პასუხისმგებლობა აიღეს. ამიტომაც 
იტალიაში ანტიფაშისტური ერთობის დაარსება გახდა შეუძ-
ლებელი. 

CexoslovakiaSi 

germanelebis 

sacxovrebeli 

sudetis provinciis 

germaniisaTvis 

gadacemis mizniT 

miunxenis Sexvedris 

monawileebi:  

adolf hitleri, 

benito musolini, 

eduard daladie, 

nevil Cemberleni

faSizmi-italiuri 

sityvaa niSnavs 

razms.
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viqtor emanuel III

romel movlenebs gauxsna gza italiaSi "daS-
oSminebis paqtma"?

მომდევნო წლის შემოდგომაზე ფაშისტების მიერ ნეაპოლში 
გამართულ შეკრებაზე გამოცხადდა „მსვლელობა რომში“. შე-
შინებულმა მეფე ვიქტორ ემანუელ III-მ ქვეყნის მართვისათვის 
მუსოლინი მოიწვია რომში. ამრიგად, სახელმწიფო გადა-
ტრიალების შედეგად ხელისუფლებაში ფაშისტები მოვიდნენ. 
ქვეყანაში უქმდებოდა კონსტიტუციური თავისუფლება. 1922 
welis bolos მუსოლინის მეთაურობით, დაარსდა დიდი ფა-
შისტური საბჭო. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ფუნ-
ქციების საკუთარ თავზე ამღებმა ფაშისტებმა გაიმარჯვეს მორიგ 
საპარლამენტო არჩევნებში. მუსოლინის დიქტატორის უფლე-
ბამოსილება კანონიერად მიეცა. 1929 wels მუსოლინიმ და რო-
მის პაპმა შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. მუსოლინის მთავრობამ 
korporatiul saxelmwifos* შექმნის იდეის განხორ-
ციელება დაიწყო. იტალიის ფაშიზმი გერმანიის ნაციზმისაგან 
განსხვავებით მონარქიის პირობებში მოღვაწეობდა და არ გააჩნდა 
ვრცელი დაპყრობითი პრეტენზიები.

kiTxvebi da davalebebi:

1. რატომ მიიჩნევა ტრაგედიად  ნაცისტური პარტიის დაარსება და ხელისუფ-
ლებაში მოსვლა? ინფორმაციის მოგროვებით მოამზადეთ პრეზენტაცია.

2. გვიჩვენეთ იტალიაში ფაშიზმის დაარსებისა და ღია გამოსვლების პირობების 
შექმნის ფაქტორების მიზეზები.

3. გვაცნობეთ თქვენი კრიტიკული აზრი, თქვენს მიერ შეგროვილი ინფორ-
მაციების საფუძველზე და შეადარეთ ნაციზმის და ფაშიზმის იდეები.

4.  შეაფასეთ ა. ჰიტლერის პოლიტიკური ნაბიჯები დროის თვალსაზრისით.
5. ფაქტებით დაამტკიცეთ, რომ ა. ჰიტლერი და მუსოლინი კაცობრიობისათ- 

ვის საშიში პიროვნებები იყვნენ.

გერმანელი ნაცისტების იდეები იტალიელი ფაშისტების იდეები

სოციალური ჯგუფების თანამშრომ-
ლობა, რასიზმის აგიტაცია, ძლიერი 
ტოტალიტარული და ავტორიტარუ-
ლი სახელმწიფოს დაარსება

თანამშრომლობა, მისი უზრუნ-
ველმყოფი ძლიერი სახელმწიფო 
ხელისუფლება, ნაციზმი

6.  განმარტეთ  დიდი  ფაშისტური  საბჭოს  დაარსების  მიზეზები.
7. შეადარეთ გერმანიის ფაშიზმი და იტალიის ფაშიზმი ვენის დიაგრამის საფუძ-

ველზე.

korporatiuli sa-

xelmwifo- SromiTi 

urTierTobebis 

saxelmwifos 

mxridan 

daregulirebaa.
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didi britaneTi. დიდმა ბრიტანეთმა ომის წლებში 
ეროვნული სიმდიდრის  ერთი მესამედი დაკარგა. 1924 წელს 
არჩევნებში გამარჯვებულმა ლეიბორისტებმა, რამსეი მაკდო-
ნალდის მეთურობით, შექმნეს პირველი ლეიბორისტული მთავ-
რობა. ახალმა მთავრობამ დაიწყo მუშებისათვის ახალი სახლები 
აშენება, უმუშევრობისათვის დაზღვევის ახალი სისტემის გა-
უმჯობესება, ვერ შეასრულეს დაპირებების მეტი ნაწილი, ამან 
გამოიწვია მუშებს შორის უთანხმოება. ამიტომაც ოქტომბრის 
არჩევნებში კონსერვატორებმა ჩამოაყალიბეს ახალი მთავრობა. 
მიუხედავად სოცილურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბი-
ლურობისა, დიდი ბრიტანეთის ნახშირის მოპოვების წარმოება 
კრიზისს განიცდიდა.  ეს გახდა მთელი ქვეყნის მაღაროელების 
საერთო გაფიცვების მიზეზი. მთავრობის მხრიდან საერთო 
გაფიცვების და დემონსტრაციების აკრძალვამ კონსერვატორების 
მთავრობის კრახი გამოიწვია. 

gviCveneT leiboristebis mier ganxorcielebuli 
RonisZiebebis mimarT Tqveni damokidebuleba. ra 
mniSvneloba hqonda am RonisZiebebis gatarebas?

1929 წლის არჩევნებში კონსერვატორები დამარცხდნენ ლეი-
ბორისტებთან. მათ მსოფლიოში გამეფებული ეკონომიკური 
კრიზისის შედეგების შერბილების მიზნით უმუშევრებისათვის 
გააფართოვეს დაზღვევა, გაატარეს ღონისძიებები მუშახელის 
სამრეწველო წარმოების დაწესებულებებში მუშაობით დაინ-
ტერესებისათვის. მიუხედავად ამისა მთავრობის მუშაობით 
უკმაყოფილების მატებამ ლეიბორისტები მიიყვანა გადად-
გომამდე. 1931 წელს დიდი ბრიტანეთის ლეიბორისტების, 
ლიბერალების და კონსერვატორების  მონაწილეობით შეიქმნა 
ეროვნული მთავრობა. ახალი მთავრობა შეეცადა ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუარესების  თავიდან აცილებას. ამ მიზნით 
საბანკო კრედიტების პროცენტები შეამცირა, გაზარდა სოფლის 
მეურნეობის დახმარება.

30-იანი წლების მეორე ნახევარში ხელისუფლებაში მყოფი  
დიდი ბრიტანეთის ისტორიაში ნ. ჩემბერლენის მთავრობა მოიხ-

12. didi britaneTi, safrangeTi da amerikis SeerTebuli Statebi

didi britaneTi, safrangeTi da aSS iyvnen pirveli msoflio omis ga-

marjvebuli qveynebi. omis maT sasargeblod gadawyveta am qveynebis 

interesebis Sesabamisi zavis dadebiT dasrulda. amis miuxedavad am qveynebis 

interesebi zogierT sakiTxebSi darCa ganuxorcielebeli.

rogori iyo am qveynebis mdgomareoba momdevno periodebSi? ra 

misca gamarvebam am qveynebs? ra roli iTamaSa maT cxovrebaSi pir-

veli msoflio omis Sedegebma?

ramsei makdonaldi

nevil Cemberleni
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სენიება წარუმატებელ მთავრობად. მის დროს ევროპაში ფაშიზმის 
"დაშოშმინების" მიზნით ხელმოწერილი miunhenis garigeba  
(1938 wlis seqtemberi) დიდი ბრიტანეთის საგარეო პოლი-
ტიკაში ყველაზე წარუმატებელი ნაბიჯთაგანი იყო.

ratom iTvleba miunhenis garigeba didi bri-
taneTis sagareo politikis yvelaze warumatebel 
nabijad?

safrangeTi. საფრანგეთის ეკონომიკას ომმა დიდი დარტყმა 
მიაყენა. საფრანგეთი გამარჯვებულ ქვეყნებს შორის იყო. მაგრამ 
ფინანსურად დამოკიდებული იყო აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთზე. 
1919 წელს საპარლამენტო არჩევნების შედეგად დაარსებულმა 
ეროვნული ბლოკის მთავრობამ კრიზისის აღმოსაფხვრელად 
გამოიჩინა ძალისხმევა.

კონპენსაციის გადახდევინებისათვის „მეთვალყურეობის“ სა-
ხელით საფრანგეთმა და ბელგიამ 1923 წელს რურში შეიყვანეს 
ჯარის ნაწილები. ამ ოპერაციის წარუმატებლობა გახდა ეროვნული 
ბლოკის დაშლის დასაწყისი. მორიგ არჩევნებში ე. ერრიონის 
მეთაურობით გაიმარჯვა მემარცხენე ბლოკმა, მაგრამ ქვეყანაში 
სტაბილური მთავრობის ჩამოყალიბება ვერ შეძლო.

Tqveni azriT, ra igulisxmeba rodesac vambobT 
kompensaciis gadaxda? gamoikvlieT.

ფუანქარენის მეთაურობით ეროვნული ერთობის მთავრობამ 
გაატარა რიგი ღონისძიებებისა ეკონომიკური სიძნელეების 
აღმოფხვრის მიზნით. გადასახადების მომატებით, სახელმწიფო 
მოხელეების ხელფასების შემცირებით უზრუნველყოფილ იქნა 
ფრანკის სტაბილურობა. თუმცა, ეკონომიკური კრიზისის გამომ-
წვევი სიძნელეები რჩებოდა. ეს გახდა საფრანგეთის რამდენიმე 
მთავრობის შეცვლის მიზეზი. 1934 წლის დასაწყისში ხე-
ლისუფლებაში მოვიდა ე. დალადიე. ამ დროს დაარსდა საფ-
რანგეთის მემარცხენე პარტიების გამაერთიანებელი სახალხო 
ფრონტი. 1936 წლის გაზაფხულზე  არჩევნებში გაიმარჯვა სახალ-
ხო ფრონტმა. ქვეყანაში აღიკვეთა  ფაშისტური დიქტატურის 
დაარსება.

მიღებულ ახალ კანონში ასახული იყო ფაშიზმის აკრძალვა, 
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის და ფინანსური მხარის 
გაუმჯობესება და ა.შ. 

ganmarteT saxalxo frontis daarsebis mizani.

1938 წელს ახალი მთავრობის დამაარსებელმა ე. დალადიემ 
სახალხო ფრონტს გამოუცხადა ერთგულება, მაგრამ მასთან 
შეწყვიტა ურთიერთობა. მან ფაშისტების სტიმულირება და 
ესპანეთის სამოქალაქო ომში ჩაურევლობის პოლიტიკის გატა- 
რება დაიწყო. საფრანგეთის მთავრობის, გერმანიის მხრიდან 
ავსტრიისა და ჩეხოსლოვაკიის ოკუპაციაზე თვალის დახუჭ-

eduard daladie
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ვამ თავდამსხმელებს უფრო მეტი სტიმული მისცა. 1938 
წლის დეკემბერში საფრანგეთმა და გერმანიამ „Tavdausxme-
lobis“ პაქტს მოაწერეს ხელი. ამით საფრანგეთის რეაქციული 
წრეები გერმანიას აღმოსავლეთისაკენ წასვლაზე მიუთითებდნენ. 

 SeafaseT safrangeTis xelisuflebis „"Tvalis daxu-
Wvis"“politika.

aSS. აშშ იყო პირველი მსოფლიო ომის ერთ-ერთი გამარჯვე-
ბული ქვეყანა. ომი იყო მისთვის „დიდი ბიზნესი“. აშშ კაპიტა-
ლის იმპორტის ქვეყნიდან იქცა ექსპორტის ქვეყანად. მას მო-
გროვილი ჰქონდა მსოფლიოს ოქროს მარაგის მესამედი.

1920 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა რეს-
პუბლიკელმა უ. ჰარდინგმა. მისი ხელისუფლება დაემთხვა 
სტაბილურ პერიოდს. ქვეყანაში შეიმუშავეს ეფექტური მუშაობის 
მეთოდები. ფორდის ქარხნებში განხორციელებულმა კონვეირის 
მეთოდმა კიდევ უფრო ფართო ხასიათი მიიღო. 1923 წელს უ. 
ჰარდინგი გარდაიცვალა. რესპუბლიკელი კალვინ კულიჩი 
პრეზიდენტად იქნა არჩეული. მისმა ლოზუნგმა „amerikis saqme 
biznesia“ ძლიერი ბიძგი მისცა ეკონომიკის განვითარებას. 
პრეზიდენტი კულიჩის დროს  განხორციელებული ერთ-ერთი 
სერიოზული ღონისძიება იყო ემიგრაციის კანონებში ცვლილება. 
სამხრეთ და აღმოსავლეთ ევროპიდან ემიგრაცია შეიზღუდა, 
ხოლო იაპონიიდან აიკრძალა.  ამით აღიკვეთა აშშ-ში თავისუფა-
ლი ემიგრაციის დინება. 

Tqveni azriT, ras miaRwia amerikam am dinebis 
aRkveTiT?

მორიგ არჩევნებში გაიმარჯვეს რესპუბლიკელებმა. აშშ მოიცვა 
ეკონომიკურმა კრიზისმა (1929-1933) ვინაიდან ამ კრიზისმა 
მთელი მსოფლიო მოიცვა, ამ კრიზისს დაერქვა დიდი კრიზისი. 
ეკონომისტ კ. ჯეინსის მთავრობა კრიზისიდან გამოსვლის გზას 
ხედავდა სახელმწიფოს მიერ მარეგულირებელი ღონისძიებების 
განხორციელებაში. 

1932 წლის არჩევნებში დემოკრატი ფრანკლინ რუზველტი 
პრეზიდენტად იქნა არჩეული. მან ქვეყნის კრიზისიდან გა-
მოყვანისათვის წამოაყენა „ახალი ხაზი“-ის პოლიტიკა. კონგრესმა 
მიიღო „ახალი ხაზი“-ს პოლიტიკა. ამ პოლიტიკის მთავარი ხაზი 
საზოგადოებაში იყო ეკონომიკური აქტივობის და სოციალური 
პროცესების ყველა სფეროში სახელმწიფოს მარეგულირებელი 
როლის გაძლიერება.

ამ სფეროს პირველი ნაბიჯი იყო საბანკო სისტემაზე სახელ- 
მწიფო კონტროლის გაძლიერება. მრეწველობის მოწესრიგები-
სათვის მიიღეს კანონი ეროვნული აღდგენის სამმართველოს 
დაარსების შესახებ. სოფლის მეურნეობის სფეროში მიღებულ 
კანონებში სახნავ-სათესი მიწების და მსხვილფეხა საქონლის რი-
ცხვის შემცირება, სახელმწიფოს მხრიდან საქონლის შესყიდვის  

uoren hardingi

kalvin kuliji
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გზით სოფლის მეურნეობის საქონლის მატებისათვის ბოლოს  
მოღება იყო გათვალისწინებული. მრეწველობაში შრომითი 
ურთიერთობების დარეგულირებისათვის ამოქმედდა ვაგნერის 
კანონი. "socialuri usafrTxoebis kanoni"-T ამერიკის 
ისტორიაში პირველად განხორციელდა სახელმწიფო პენსია და 
სოციალური სისტემა.

ganmarteT vagneris kanonis arsi.

ზოგადად, რუზველტის მიერ განხორციელებული „ახალი 
ხაზი“-ს პოლიტიკის  მთავარი არსი სახელმწიფოს საქმეში ჩარევის 
გზით კაპიტალიზმის საფუძვლების განმტკიცება და სოციალური 
რეფორმების გატარების ორგანიზება იყო. „ახალი ხაზის“ პო-
ლიტიკის განხორციელების შედეგად აშშ-ს ეკონომიკამ მიაღწია 
კრიზისამდელ მდგომარეობას. რუზველტის მიერ აშშ-ში გან-
ხორციელებული თვითმარეგულირებელი პოლიტიკა გვაუწყებდა 
კაპიტალიზმის ისტორიის ახალი საფეხურის დაწყებას. ფ. 
რუზველტი იკავებდა საგარეო პოლიტიკაში ნეიტრალურ პო-
ზიციას. კონგრესის მიერ მიღებული „ნეიტრალიტეტის შესახებ 
კანონი“-ს თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატები კონ-
ფლიქტის მონაწილე მხარეებისათვის იარაღის და საბრძოლო 
მასალის მიყიდვაზე ოფიციალურად ამბობდა უარს. ამ კანონის 
ნაკლოვნება იმაში მდგომარეობდა, რომ კანონში არ იყო აგრესორსა 
და აგრესიის მსხვერპლ  სახელმწიფოს შორის განსხვავება.

franklin ruzvelti

kiTxvebi da davalebebi:

1. შეადარეთ პირველი მსოფლიო ომის გამარჯვებული (აშშ, ინგლისი და 
საფრანგეთი) სახელმწიფოები პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით. 

2.  ინფორმაციების შეგროვებით მოამზდეთ ესეები დიდი კრიზისის შესახებ. 

3.  განმარტეთ  და  გამოიკვლიეთ  აშშ-ს  დამოკიდებულება ფაშიზმის  მიმართ  .

4. შეადარეთ და მოამზადეთ სქემა უ. ჰარდინგის, ქ, კულიჩის და ფ. რუზველტის 
პოლიტიკური შეხვედრების შესახებ.

5. რატომ გამოვიდა ომიდან აშშ, ინგლისსა და საფრანგეთთან შედარებით უფრო 
დიდი მოგებით? გვიჩვენეთ მიზეზი.

6. გვიჩვენეთ 20-30-იან წლებში საფრანგეთში მთავრობის ხშირ-ხშირად გამოცვლის 
და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას შორის არსებული მიზეზ-შედეგობრივი 
კავშირები.

7. განმარტეთ „ამერიკის საქმე ბიზნესია“ ლოზუნგის არსი. ლოზუნგის დამ-
ტკიცებისათვის გამოიყენეთ ფაქტები.
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1917 წლის ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ რუსეთში 
დაიწყო სამოქალაქო ომი. ომი ხელისუფლებაში მოსულ ბოლ- 
შევიკებსა (წითლებს) და დამხობილ ძალებს-თეთრებს შორის 
იყო. საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ მოძრაობამ მოიცვა ქვეყანა. 
უკმაყოფილო ძალებს ბოლშევიკებმა უპასუხეს წითელი ტერო-
რით. რუსეთის სახალხო კომისარების საბჭოს თავმჯდომარე 
ვ.ი. ლენინის მითითებით მეფე ნიკოლოზ II-ის ოჯახის წევრები 
ერთად  დახვრიტეს  ეკატერინბურგში.

ganmarteT:“ukmayofilo Zalebs bolSevikebma wiTe-

li teroriT upasuxes“.

საბჭოთა მთავრობამ სამოქალაქო 
ომის პერიოდში აწარმოა samxedro 
komunizmis*  პოლიტიკა. ამ პოლიტიკის 
მიხედვით, ყველა საწარმოო სფერო 
სახელმწიფოს ხელში ცენტრალიზებული 
გახდა. წარმოებასა და დანაწილებაზე 
დაწესდა სახელმწიფო კონტროლი. სო- 
ფლის მეურნეობის მოსავალზე დაწეს- 
და პირობითი გადასახადი, გლე- 
ხებისაგან "sasursaTo gadasaxa-
di*"-ს აღება დაიწყო. ეს პოლიტიკა 
ბოლშევიკებს დაეხმარა სამოქალაქო 
ომში გამარჯვებაში. სამოქალაქო ომის 
მსვლელობის დროს ბოლშევიკებმა ცნეს 
ბალტიისპირეთის ქვეყნების, ფინეთის 
და პოლონეთის დამოუკიდებლობა.

ganmarteT samxedro komu-
nizmis politikis arsi.

13. sabWoTa socialisturi respublikebis kavSiri

XX saukunis 20-ian wlebSi ruseTis istoriaSi daiwyo axali safexuri. 
sabWoTa xelisuflebis damyarebis Semdeg, didi Zalis mflobeli ssrk-is daarseba 
msoflios politikur rukaze cvlilebebis mizezi gaxda.

 

riT Semoifargleboda ssrk-is daarsebis istoriuli roli? am saxel-

wodebis qveS marTvis sistema ra wesebiT warmoebda? es mmarTveloba demo-

kratiuli safuZvlebiT iwarmoeboda? ra saxis cvlilebebis mizezi gaxda 

msoflios hegemoni saxelmwifoebis gegmebSi ssrk-is daarseba?

samoqalqo omi 

ruseTSi

sasursaTo gada-

saxadi-glexis 

namati mosavlis 

dabal fasad sa-

xelmwifosTvis 

ZaldatanebiT Caba-

rebaa.
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სამოქალაქო ომის შემდეგ ბოლშევიკების მიერ 
წარმართული შიდა პოლიტიკა უკმაყოფილებას იწ-
ვევდა. ეკონომიკური ჩამორჩენის და პოლიტიკური 
უკმაყოფილების აღმოსაფხვრელად საბჭოთა მთავრო-
ბა გადავიდა  1921 wels axal ekonomikur po- 
litikaze (aep). სასურსათო გადასახადი შეც-
ვალა ნატურალურმა გადასახადმა. სასურსათო გა-
დასახადი ნატურალურისაგან იმით განსხვავდება, 
რომ ამ შემთხვევაში გლეხის მიერ წარმოებული 
საქონლის ნამატის მესაკუთრე ხდება, მას უფლება 
ჰქონდა ეს ნამატი ბაზარში გაეყიდა. ეს თავის მხრივ 
გლეხებს მატებდა მატერიალურ ინტერესებს. ახალი 
ეკონომიკური პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
თვისებებიდან ერთ-ერთი იყო  სავაჭრო თავისუფლების 
მინიჭება. სამეურნეო  ანგარიშიანი ერთობლივი დაწე-
სებულების დაარსება იყო გათვალისწინებული.

daasabuTeT, rom axali ekonomikuri 
politika drois moTxovna iyo.

ამ პერიოდში რუსეთში მოხდა ერთპარტიული სისტემის 
ფორმირება. ბოლშევიკური პარტია იქცა ერთადერთ პოლიტიკურ 
პარტიად. 1922 wlis dekemberSi I საბჭოების  ყრილობამ 
დაამტკიცა რუსეთის, უკრაინის, ბელორუსიისა და სამხრეთ 
კავკასიის სამი რესპუბლიკის გაერთიანება - ssrk-is შექმნა.  
საბჭოთა საზოგადოების ფორმირებაში 20-იანი წლების შუა 
ხანებიდან დაწყებულმა ინდუსტრიალიზაციამ, შემდეგ განხორ-
ციელებულმა კოლექტივიზაციამ, კულტურული და ზნეობრივი 
ცხოვრების კომუნისტური იდეოლოგიის საფუძველზე ფორ-
მირების ღონისძიებებმა დიდი როლი ითამაშა. გასული საუკუ-
ნის 20-იანი წლების დასასრულიდან 30-იანი წლების ბოლომდე 
გატარებული ხუთწლიანი გეგმების შედეგად სსრკ აგრარული 
ქვეყნიდან იქცა ძლიერ სამრეწველო ქვეყანად.

ganmarteT xuTwliani dagegmvis mniSvneloba.

სოციალისტური წყობის ყველაზე ტრაგიკული ღონის-
ძიებებიდან ერთ-ერთი იყო კერძო მეურნეობების kolmeurneo-
bebsa* da sabWoTa meurneobebSi* გაერთიანება. ეს პოლი-
ტიკა მიმართული იყო კულაკების განადგურებისაკენ. ათასობით 
ადამიანი ურალში, ციმბირში, ყაზახეთში იქნა გადასახლებული. 
კოლექტივიზაციის საფუძველზე გლეხები გადაიქცნენ საზო-
გადოების ყველაზე უუფლებო ნაწილად. 1932 წლის ბოლოს პას-
პორტიზაციის სისტემაზე გადასვლა სოფლებში არ განხორციელ-
და. უპასპორტო გლეხი დაბადებისა და საცხოვრებელი ადგი- 
ლიდან შორს ვერ წავიდოდა.

mefe nikoloz II-is daxvreta

kolxoz (rusulad)- 

niSnavs koleqtiur 

meurneobas. 

samxedro komunizmis 

politika-ekono-

mikis samxedro 

moTxovnilebebis 

Sesabamisobaa. es 

politika mTeli 

mrewvelobis sakiT-

xebis naciona-

lizacias, Sromis  

anazRaurebis ga-

daxdis Tanas-

worobis molodins 

iTvaliswinebs.

sovxoz (rusulad)-

niSavs sabWoTa 

meurneobas.
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II BÖLMƏ 

gviCveneT socialisturi gardaqmnis sistemis 
Semadgeneli nawilebi, ganmarteT misi mniSvneloba.

სოციალისტური წყობის პოლიტიკური შედეგი ქვეყანაში ტო-
ტალიტარული სახელმწიფო სისტემის დაარსება გახდა. მმართ-
ველობა კომუნისტური პარტიის ხელში გადავიდა, იმ პარტიის, 
რომელიც დემოკრატიულ თავისუფლებას, პოლიტიკურ ოპ-
ოზიციას განძრევის საშუალებას არ აძლევდა. ეს ყველაფერი 1936 
wlis dekemberSi მიღებული „გამარჯვებული სოციალიზმი“ 
კონსტიტუციით  განისაზღვრა.

daamtkiceT, rom erTpartiuloba totalitaru-
li sistemidan gamomdinareobs.

სოციალისტური მშენებლობა დევნის, ტერორის და მასიური 
პოლიტიკური რეპრესიების პირობებში ხორციელდებოდა. 30-იან 
წლებში 20 მილიონზე მეტი ადამიანი „xalxis mtrad“ იქნა 
გამოცხადებული და რეპრესირებული. საბჭოთა რუსეთის პირ-
ველი საერთაშორისო აქტები ყოფილი მეფის რუსეთის შემად-
გენლობაში მყოფ პოლონეთთან, ლატვიასთან, ლიტვასთან, ესტო-
ნეთთან, ფინეთთან და საქართველოსთან ჰქონდა ხელმოწერილი.  
შემდგომში საბჭოთა რუსეთმა ხელმოწერილი ამ ხელშეკ-
რულებებიდან არც ერთი არ შეასრულა.

დიდი ქვეყნები იძულებული იყვნენ ეკონომიკური ინტე- 
რესების გამო საბჭოთა რუსეთთან დაემყარებინათ ურთი-

ssrk-is Seqmna

ssrk-is gerbi

totalitaruli 

reJimi-politikuri 

mmarTvelobis for-

maa, sazogadoebrivi 

cxovrebis yvela 

sferos mkacrad 

saxelmwifos kont-

rolze daq-

vemdebarebaa.



69

moskovSi molotov-riben-
tropis paqtis xelmowera

ერთობა. დიდ ბრიტანეთსა და საბჭოთა რუსეთს შორის სა-ვაჭრო 
ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. 1921 წლის ბოლოს საბჭოთა 
რუსეთმა ევროპის რიგ ქვეყნებთან მიაღწია სავაჭრო ხელ-
შეკრულების დადებას. განსაკუთრებული  მნიშვნელობა ჰქონდა 
ქვეყნის საერთაშორისო დონეზე წარსადგენად 1922 წელს იტალიის 
ქალაქ გენუაში გამართულ კონფერენციას. ქალაქ გენუას ახლოს 
გერმანიასთან ხელმოწერილმა რაფალოს შეთანხმებამ საბჭოთა 
რუსეთს შეუქმნა ეკონომიკური  ბლოკადიდან გამოსვლის პირობა.

rogor gesmiT ekonomikuri blokada? ra 
mniSvneloba hqonda rafalos SeTanxmebas sabWoTa 
ruseTisaTvis?

20-იან წლებში ევროპის ქვეყნების უმეტესობამ, მექსიკამ და 
იაპონიამ ოფიციალურად ცნეს სსრკ. ქვეყნის დამოუკიდებულება 
ყველაზე ბოლოს აშშ-მა აღიარა. 1934 წელს სსრკ მიიღეს ერთა 
ლიგაში. 30-იან წლებში გერმანიის, იტალიის და იაპონიის 
აგრესიული პოლიტიკის გამო სსრკ ევროპაში გამოვიდა კო-
ლექტიური  უსაფრთხოების  სისტემის  შექმნის  წინადადებით. 

1939 wlis agvistoSi სსრკ-სა და გერმანიას  შორის 
"Tavdaumsxmelobis"“Sesaxeb molotov - ribentropis 
faqts moewera xeli. შეთანხმებას თან ახლდა დამატებითი 
საიდუმლო პროტოკოლები, რომლის თანახმად ევროპა დაიყო 
გავლენის სფეროებად. პოლონეთის დასავლეთი და ლიტვა 
გერმანიის, ხოლო ესტონეთი ლატვია, ფინეთი, ბესარაბია 
ითვლებოდა სსრკ-ს გავლენის სფეროებად.

SeafaseT ssrk-is 30-iani wlebis dasasrulis 
sagareo politika.

სსრკ-მა დასავლეთის საზღვრების გაფართოებასთან ერთად, 
ხალხინ გოლთან იაპონელები გაანადგურა. ამრიგად, მან ერთის 
მხრივ შორეულ აღმოსავლეთში ომის საფრთხე შეასუსტა, სხვა 
მხრივ, პოლონეთის გადანაწილების თანხმობით მეორე მსოფლიო 
ომის დაწყების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზთაგანი გახდა.

stalinis  Sexvedra 
germaniis sagareo 
saqmeTa ministr 
ribentropTan

iaponiis jarebi 

xalxingolis 

maxloblad
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kavkasia. 1917 წლის ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ, კავკასიის საზოგა-
დოებრივ-პოლიტიკურმა ძალებმა, რეგიონის მართვისათვის 14 ნოემბერს მიიღეს 
გადაწყვეტილება სამხრეთ კავკასიის კომისარიატის შექმნის შესახებ. კომისარიატის 
შემადგენლობაში შედიოდნენ ქართველი, აზერბაიჯანელი, სომეხი და რუსი წარ-
მომადგენლები. მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება იყო 5 დეკემბერს კავკასიის 
ფრონტზე  სამხედრო ოპერაციების შეწყვეტის შესახებ arzinjanis SeTanxmebis ხელ-
მოწერა. სამხრეთ კავკასიაში დემოკრატიული მოძრაობის აღმავლობამ 1918 wlis 10 
Tebervals samxreT kavkasiis (amierkavkasiis) seimis დაარსება აუცილებ-
ლობად აქცია. თუმცა სეიმში ქართველ-სომხების უმრავლესობის გამო კავკასიის სხვა-
დასხვა ადგილებში მუსლიმან-თურქების მოსახლეობის წინააღმდეგ სომხური სამხედრო 
დაჯგუფების მიერ ჩადენილი მკვლელობებისა და ყაჩაღობების, მათ შორის მარტ 

 V Tavi.  aziis qveynebi

14. kavkasia da Turquli samyaro

oqtombris gadatrialebis Semdeg kavkasiis cxovrebaSi moxda didi 

cvlilebebi. mefis ruseTis monobaSi darCenil xalxebs undodaT Ta-

visufleba, damoukideblobis mopovebas cdilobdnen. daiwyo politikuri 

gamoRviZeba. aseT mdgomareobaSi qarTvelebi, azerbaijanelebi da somxebi 

iswrafodnen TavianTi miznebisaken. 

ra kvali datova am periodma kavkasiasa da Turqul samyaroSi? 

ra cvlilebebi moxda oqtombris gadatrialebis Semdeg?

 kiTxvebi da davalebebi:
1. გამოარკვიეთ კოლექტივიზაციის პერიოდის გლეხებისა და რუსეთის 

ბატონყმობის პერიოდის გლეხების სოციალურ მდგომარეობას შორის 
არსებული მსგავსებები.

2. გვიჩვენეთ ჰიტლერული გერმანიისა და სსრკ-ს საგარეო პოლიტიკის 
მსგავსი მხარეები.

3. დაახასიათეთ ტოტალიტარული სახელმწიფო სისტემის შექმნა, როგორც  
სოციალისტური გარდაქმნის ბუნებრივი, კანონზომიერი შედეგი.

4. რუსეთში 1917 წლის ოქტომბრის მოვლენებს გადატრიალებას უწოდებენ.
გამოთქვით ამის შესახებ თქვენი აზრი. გაანალიზეთ გადატრიალების 
შედეგი. ოქტომბრის მოვლენები გადატრიალება იყო თუ რევოლუცია?

5. დაასაბუთეთ, რომ სსრკ-ის შექმნა იყო რუსეთის იმპერიის აღდგენის 
დასაწყისი.

6. განმარტეთ და შეაფასეთ საბჭოთა სოციალისტური კულტურის გამოხატვის 
არსი.

7. დაასაბუთეთ, რომ სსრკ იყო მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი 
მიზეზთაგანი.

8. შეადარეთ რევოლუციამდელი და რევოლუციის შემდგომი რუსეთი. 

9. წყაროების საფუძველზე გამოიკვლიეთ და მოამზადეთ პრეზენტაცია სსრკ-
ის დაარსების შესახებ.
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აპრილში დაშნაკურ ბოლშევიკური ძალების მიერ აზერ-
ბაიჯანში განხორციელებული მასიური ჟლე-
ტის მიმართ დარჩა გულგრილი. მიუხედავად 
აზერბაიჯანელების პროტესტისა, სეიმმა ყარსის, 
ერდაჰანისა და ბათუმის პროვინციების საკუ-
თარი კონტროლის ქვეშ შენარჩუნების მიზნით 
ოსმალეთის იმპერიასთან  დაიწყო  ომი.

SeafaseT samxreT kavkasiis (amier-
kavkasiis)  komisariatis saqmianoba.

მალე ოსმალეთის ჯარებმა ქართული და 
სომხური დაჯგუფებები დაამარცხა და სამხრეთ 
კავკასიის სეიმი აიძულა დაეწყო სამშვიდობო 
მოლაპარაკება. ბათუმის სამშვიდობო კონფერენ-
ციის მსვლელობის დროს ქართველთა წარმომადგე-
ნელთა საბჭომ გერმანიასთან საიდულმო მო-
ლაპარაკებას მოაწერა ხელი. 1918 wlis 11 maiss ჩრდილოეთ კავკასიის მთიელი 
ხალხების საკავშირო რესპუბლიკამ (მთიელთა რესპუბლიკამ) დამოუკიდებლობა 
გამოაცხადა. 1918 წლის 26 მაისს სამხრეთ კავკასიის სეიმის ქართულმა ფრაქციამ სეიმიდან 
გამოსვლა და დამოუკიდებელი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნა 
გამოაცხადა. ამის შემდეგ სამხრეთ კავკასიის სეიმმა მოქმედება შეწყვიტა, 28 maiss 
აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკა და სომხეთის (არარატი) რესპუბლიკა შეიქმნა. 
კავკასიაში დაარსებული დამოუკიდებელი ქვეყნების ცნობა პირველად ოსმალეთის 
იმპერიამ განახორციელა. 1918 wlis 4 ivniss სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებთან 
„მშვიდობის  და  მეგობრობის“  შესახებ  ხელშეკრულებებს  მოაწერა  ხელი.

gamoikvlieT samxreT kavkasiis sei-

mis daSlis mizezebi.

სომხეთი რესპუბლიკის შექმნის დღიდან 
მეზობლების წინააღმდეგ ტერიტორიულ პრე-
ტენზიებს აყენებდა, იარაღის ძალით ახალი 
ტერიტორიების დაპატრონება უნდოდა. ბორ- 
ჩალოს მაზრაში 1918 წლის 9 დეკემბერს სომხ- 
ების აგრესიასთან დაკავშირებით სომხეთ-სა-
ქართველოს ომი დაიწყო. ომი ინგლისელების 
ჩარევით 31 დეკემბერს შეწყდა. 1918 წლის 
დეკემბერში ქალაქ ყარსში გამართულ კრებაზე 
სამხრეთ-დასავლეთი კავკასიის რესპუბლიკის 
დაარსება გამოცხადდა. სამხრეთ კავკასიაში 
მეორე მუსლიმან-თურქული სახელმწიფოს 
დაარსების არამოსურნე ინგლისის ჯარებმა 
1919 წლის 12 აპრილს ეს სახელმწიფო  დაშალეს.

raSi mdgomareobda ingliselebis interesi am 

saxelmwifos daSlaSi?

azerbaijanis demokratiuli 

respublikis mTavrobis kreba

saqarTvelos demokratiuli 
respublikis gamocxadeba
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1919 წლის ბოლოს საჭოთა რუსეთის წითელმა არმიამ 
დაამარცხა გენერალ დენიკინის თეთრგვარდიელთა ძალები  და 
შეიჭრა ჩრდილო კავკასიაში. 1920 წლის გაზაფხულზე დაწ-
ყებული საბჭოთა  რუსეთის სამხედრო ჩარევის შედეგად 1920-
1921 წლებში ბოლო მოეღო სამხრეთ კავკასიის დამოუკიდებ-
ლობას. 1922 wels სამხრეთ კავკასიის  საბჭოთა რესპუბლი- 
კების ფედერაცია - sksrf დაარსდა და ეს წარმონაქმნი იმავე 
წლის ბოლოს შეუერთდა სსრკ-ს.

ganmarteT ruseTis mier kavkasiaSi Seqmnili damo-

ukidebeli qveynebis dapyrobisa da ssrk-Tan SeerTebis 

mizezi.

centraluri azia da yazaxeTi. რუსეთში თებერვლის 
ბურჟუაზიული რევოლუციის გამარჯვება გახდა ცენტრალურ 
აზიასა და ყაზახეთში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძ-
რაობის დაწყების მიზეზი. 1917 wlis dekemberSi ყაზახეთის 
ეროვნული პარტია ალაშის მხრიდან ალაშ-ორდუს სახელწო-
დებით გამოცხადდა ეროვნული ყაზახეთის სახელმწიფოს შექმნა.  
1920 წლის გაზაფხულზე, ძირითადად რუსებისაგან  შემდგარმა 
ბოლშევიკურმა ძალებმა ალაშ-ორდუს სახელმწიფოს გადა-
ტრიალებიათვის ყაზახეთის ტერიტორიაზე შეიარაღებული ინ-
ტერვენცია განახორციელეს. სახელმწიფო დაიშალა, ეროვნულ 
ძალებთან მოხდა სისხლიანი ანგარიშწორება.

1920 wlis dasawyisSi I-მა საერთო ხორეზმის საბჭოების 
ყრილობამ გამოაცხადა ხივა-ხორეზმის საბჭოთა რესპუბლიკა. 
ხივას მოვლენებმა იმოქმედა ბუხარას საამიროზეც. თუმცა  შედე-

somexi agresorebis 

winaaRmdeg mebrZoli 

borCalos 

azerbaijaneli da 

qarTveli 

moxaliseebi
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გად ბუხარის ხელისუფლება ბოლშევიკების ხელში გადავიდა.
საბჭოთა რუსეთმა ცენტრალური აზია და ყაზახეთი შეიყვანა 

ახლად შექმნილი იმპერიის შემადგენლობაში. 20-იან წლებში ამ 
რეგიონებში დაარსებული რესპუბლიკები  „ნებაყოფილობით პრინ-
ციპით“ შევიდნენ სსრკ-ს შემადგენლობაში.

ratom iyo, rom respublikebis ssrk-s Semad-
genlobaSi Sesvla„"nebayofilobiT principiT"“ xor-
cieldeboda?

yirimi, volgispireTi da urali. 1917-1918  წლებ-
ში ყირიმში, ვოლგისპირეთსა და ურალში თურქი ხალხების 
ეროვნულ-განთავისუფლებელმა ბრძოლამ მიიღო ფართო ხასიათი. 
ყირიმის თურქებმა 1918 წლის ნოემბერში დაარსეს ყირიმის სახალ-
ხო რესპუბლიკა. თუმცა გენერალ მ.ა. სულკევიჩის მეთაურობით 
არსებული მთავრობა რამდენიმე თვის შემდეგ თვითგვარდიელი 
რუსული ძალების მიერ დაიშალა. 1917 wlis dekemberSi ორენ- 
ბურგში დაარსდა ბაშკირეთის ეროვნული მთავრობა. თუმ-
ცა ვოლგისპირეთსა და ციმბირის ტერიტორია წითლებსა და 
თეთრებს შორის გადაქცეული იყო ბრძოლის ველად, ამიტომ 
ამ ტერიტორიაზე დაარსებულმა ეროვნულმა სახელმწიფო 
სტრუქტურებმა ვერ შეძლეს თავისი არსებობის შენარჩუნება. 
თეთრგვარდიელი კოლჩაკის არმია ბოლშევიკების წითელმა არმიამ 
გაანადგურა და 1920 წლის დასაწყისში დაიპყრო ეს ტერიტორიები.

ratom iyo, rom am regionis Turq xalxebs Tavi-
anTi erovnuli saxelmwifoebis SenarCunebis saSu-
aleba ar miecaT?

TurqeTi. პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული ოსმა-
ლეთის იმპერია დაიშალა, ეკონომიკა მძიმე მდგომრეობაში ჩავარ-
და. გამარჯვებულმა ქვეყნებმა დაიწყეს თვით თურქეთის ნაწილე-
ბად დაშლა: ინგლისელებმა სამხრეთ აღმოსავლეთი ანადოლუ 
(ქილიკია), ინგლის-საფრანგეთის ჯარებმა აღმოსავლეთით თრაქია 
და შავი ზღვის სრუტეები, საბერძნეთმა დაიპყრო იზმირი. სულ-
თანმა მეჰმედ VI-მ ამის საწინააღმდეგო არავითარი ღონისძიება არ 
გაატარა. მუსტაფა ქემალ ფაშამ ასეთ მძიმე მდგომარეობაში ჩა-
ვარდნილი ქვეყნის დაცვა აიღო საკუთარ თავზე, თურქი ხალხის 
ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლას ჩაუდგა სათავეში. მისი 
მეთაურობით 1919 wlis seqtemberSi sivasSi didi erov-
nuli saerTo Turquli kongresi შეიკრიბა და არჩეულმა 
წარმომადგენელთა კომიტეტმა მეჯლისის შეკრებამდე საკუთარი 
თავი გამოაცხადა ერთადერთ კანონიერ უფლებამოსილ ორგანოდ. 
სულთანმა მათი მოთხოვნით 1919 წლის ბოლოს მოიწვია 
მეჯლისი, 1920 წლის იანვარში სტანბულში მუშაობის დაწყების-
თანავე დადო მეჯლსმა "ეროვნული ფიცი". ამ დოკუმენტში 
მუდროსის შეთანხმების დროს თურქეთმა საკუთარ საზღვრებში 
გამოაცხადა ტერიტორიული მთლიანობა. ამის გამგონე დამპყრობ-
ლები პანიკაში ჩავარდნენ და დაიკავეს სტამბოლის მთავრობის 

matvei (memmed bei) 

sulkeviCi.

memmed bei sulkeviCi 

SemdgomSi iyo azerbai-

janis demokratiuli 

respublikis jarebis 

Stabis ufrosi da 

daxvretili iqna bol-

Sevikebis mier. daxvre-

tis dros warmoTqva 

Semdegi sityvebi: 

"bednieri var, rom  

vkvdebi rogorc mus-

limanebis jaris ofi-

ceri".

yirimis saxalxo 

respublikis droSa
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სახლები, ყაზარმები, დაითხოვეს დეპუტატები. წარმომადგენელ-
თა კომიტეტმა ანკარაში საკუთარი თავი გამოაცხადა დროებით 
მთავრობად  და მოიწვია ახალი მეჯლისი.

ganmarteT osmalebis damarcxebis mizezebi pir-
vel msoflio omSi. ratom iyvnen dainteresebuli 
pegemoni saxelmwifoebi am imperiis miwebis danawi-
lebiT? romeli teritoriebi dakarges osmalebma 
am omis Sedegad?

1920 wlis 23 aprils TurqeTi didi erovnuli 
mejlisi (Tdem) gaixsna, მუსტაფა ქემალ ფაშა აირჩიეს თდემ-
ის თავმჯდომარედ  და შეიქმნა მთავრობა. 1920 წლის ივნისში 
ბერძნების ჯარებმა დასავლეთ ანადოლუში ახალი ტერიტორიები 
დაიპყრეს. მოკავშირეებმა აიძულეს სულთანის ხელისუფლება, 
რომ სევრის ზავზე მოეწერა ხელი. თდემ-მა არ ცნო ხელშეკრულება, 
სულთანის მთავრობა გამოცხადდა უკანონოდ. ამ პერიოდში 
გენერალური შტაბის უფროსის ისმათ ფაშას მეთაურობით შეიქმნა 
ძლიერი რეგულარული ჯარი. ამ ჯარმა 1921 წლის იანვარში 
სოფელ ინონუს მახლობლად ბრძოლაში უკუაგდო ბერძნების 
ჯარის შეტევა. ისმათ ფაშას ამ გამარჯვებით  ინონუს მეტსახელი 
დაერქვა. ეს ბრძოლა გახდა ეროვნულ-განმათავისუფლებელ 
ბრძოლაში გარდატეხის წერტილი.

ratom moixsenieba sofel inonus maxloblad brZola 

erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis gardatexis wer-

tilad?

1922 წელს 11 ოქტომბერს თურქეთმა ანტანტას მოკავში-
რეებთან გააფორმა mudanias SeTanxmeba. თდემ-მა 1 ნოემ-
ბერს გააუქმა სულთანის მმართველობა. 1923 wlis 24 ivliss 
lozanaSi ანტალიასა და თურქეთს შორის დაიდო ხელ-

mustafa qemal 

faSa aTaTurqi

TurqeTis respublika
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შეკრულება, დამპყრობელური რეჟიმი, მუდროსის და სერვის 
ზავები გაუქმდა, ცნეს თურქეთის დამოუკიდებულება და ახალი 
საზღვრები. 29 ოქტომბერს თდემ-მა თურქეთის რესპუბლიკა 
გამოაცხადა. მუსტაფა ქემალი პრეზიდენტად იქნა არჩეული. 1924 
წელს კონსტიტუცია იქნა მიღებული.

gaanalizeT lozanas xelSekrulebis Sedegebi.

mustafa qemalma daiwyo vrceli reformebis programis ganxorcieleba;

    ქალსა და მამაკაცს მიენიჭა თანაბარი უფლებები; 
   ეკონომიკის სფეროში გამოაცხადეს ეტატიზმის პოლიტიკა; 
   გაუქმდა აშარის გადასახადი;
  ეროვნულ კაპიტალზე ზრუნვა;

    შეიქმნა სახელმწიფო მრეწველობის და ვაჭრობის განვითარებისათვის 
პირობები;

   გლეხების ოჯახებს დაურიგდა მიწის ნაკვეთები.
 

TurqeTis didi erovnuli 

mejlisi (1930)

etatizmi- franguli 
sityvaa, ekonomikur, 
socialur da kul-

turul sferoSi 

saxelmwifos rolis 

gaZlierebas niSnavs.
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ganixileT ganxorcielebuli reformebi da gamoit-
aneT daskvnebi. rogoria TurqeTis ekonomikuri mdgoma-
reoba dRes? SeadareT.

რესპუბლიკელობის, ეროვნულობის, ხალხურობის, ეტატიზმის, სე-
კულარიზაციისა და რევოლუციურობის პრინციპების საფუძველზე ამ 
რეფორმებმა ქვეყანა დააყენა დემოკრატიული განვითარების გზაზე. 
თდემ-მა 1934 წელს მ. ქამალს ათათურქის ფსევდონიმი მიანიჭა.

sagareo politika. თურქეთი 1932 წელს ერთა ლიგაში შევიდა. 
სრუტეებთან დაკავშირებით მიაღწია ლოზანას კონვენციის ხელახალ 
გადახედვას. 1936 wels montres კონფერენცია მოიწვიეს და გა-
ფორმდა ახალი კონვენცია: შავ ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე 
სახელმწიფოების სამხედრო გემებს სრუტეებში გავლა აეკრძალათ. 1937 
wels თურქეთს, ავღანეთს, ირანსა და ერაყს შორის თავდაუსხმე-
ლობის შესახებ დაიდო saadabadis xelSekruleba. ამით, მეორე 
მსოფლიო ომის მიჯნაზე თურქეთის ნეიტრალიტეტს ჩაეყარა სა-
ფუძველი.

kiTxvebi da davalebebi:

1. ფაქტებით გვიჩვენეთ სომხეთის რესპუბლიკის დაპყრობითი პოლიტიკა. 
თანამედროვე დროსაც ამ დაპყრობითი პოლიტიკის ნიმუშების ჩამოთვლით 
განმარტეთ მოვლენები  ურთიერთკავშირში.

2. შეაფასეთ ინგლისელების სამხრეთ კავკასიასთან დაკავშირებული პოლიტიკა.

3. გაარკვიეთ მსგავსება სსრკ-ს ინტერესებსა და მეფის რუსეთის ინტერესებს 
შორის კავკასიაში.

4. ახსენით მუსტაფა ქემალის რეფორმების პროგრამის პრინციპები. გაარკვიეთ 
მისი პოლიტიკის შედეგები.

5. დაწერეთ ესე  „მუსტაფა ქემალი დიდი პოლიტიკოსია“.

6. განიხილეთ აზრი „ისტორიის შემქმნელი ხალხთა მასები კი არა, ისტორიული 
პიროვნებებია“. ამ აზრის საფუძვლიანობა დაამტკიცეთ.

7. დაასაბუთეთ 1923 წლის 29 ოქტომბრის თდემ-ს მიერ თურქეთის რესპუბ-
ლიკად გამოცხადების მნიშვნელობა.
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CineTi. პირველ მსოფლიო ომში ჩინეთი დიდი ქვეყნების 
მიერ იყო განაწილებული „გავლენის სფეროებად“. რადგან ჩინეთი 
აგრარული ქვეყანა იყო, ფეოდალური ბატონობა განვითარებას 
ხელს უშლიდა. გლეხების უმეტესობას მიწის ნაკვეთი არ გააჩნდა, 
ან ფლობდნენ ძალიან პატარა ნაკვეთს. წარმოება ნელა ვითარ-
დებოდა. მომწიფებულ რევულუციურ მოძრაობას ხელმძღვა-
ნელობდა ჰომინდანის პარტია.

ეროვნულმა დემოკრატიულმა ძალებმა წამოაყენეს კოლო-
ნიზატორების გაძევების, მოქალაქეებისათვის თანასწორუფ-
ლებიანობის მიცემის, დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის 
პრინციპები. 1925 wels სუნ იეცენის მიერ გუანჯოუში შექმნი-
ლმა მთავრობამ თავი გამოაცხადა მთელი ჩინეთის მთავრობად. 
თუმცა ეროვნული რვულუციის ჯარის მეთაურმა ჩან კაიშიმ 
მოახდინა სახელმწიფო გადატრიალება და ნანკინში შექმნა 
თავისი მთავრობა.

ganmarteT sun iecenis mTavrobis daarsebis mniS-
vneloba CineTisaTvis.

ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში კომუნისტების მმართვე-
ლობით შეიქმნა „საბჭოთა“ რაიონები. ჩინეთში აღდგა ორხ-
ელისუფლიანობა: ჰომინდანების ნანკინის მთავრობა და კო-
მუნისტების ჩინეთის საბჭოთა რესპუბლიკა. მათ შორის სა- 
მოქალაქო ომმა მიიღო ფართო მასშტაბი .

XX საუკუნის 30-იანი წლების შუა პერიოდში ჰომინდანის 
ჯარმა დაამარცხა კომუნისტები. სამხრეთ ჩინეთში  გაუქმდა 
საბჭოთა რაიონები.

ჩინეთის სამოქალაქო ომმა საგრძნობლად გაადვილა ქვეყანაში 
შემოჭრილი იაპონელების საქმე. იაპონიის აგრესიის გამო  მხა-
რეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შეთანხმებულიყვნენ  1936 წლის 
ბოლოს  სამოქალაქო ომის შეწყვეტის შესახებ.  ჰომინდანებმა და 
კომუნისტებმა შექმნეს ერთიანი ანტიიაპონური ფრონტი. ამრიგად, 
ჩიენლი ხალხის მიერ იაპონელი დამპყრობლების წინააღმდეგ 
დაიწყო ომი ეროვნული განთავისუფლებისათვის.

15. CineTi, indoeTi da iaponia

CineTi pirveli msoflio omis Semdegac naxevrad koloniur da naxevrad 

feodalur qveynad rCeboda. indoeTis social-ekonomikuri mdgomareoba Seda-

rebiT gamokeTda, magram koloniuri qveyana iyo. iaponia ki omSi antantas 

mxareze ibrZoda, amitom ufro vrcel teritoriebs daepatrona.

ra bedi ewia am qveynebs omis damTavrebis Semdeg? ra cvli-

lebebi moxda maT cxovrebaSi?

Can kaiSi
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 ganasxvaveT erTmaneTisagan samoqalqo omi da 
erovnul-ganmaTavisuflebeli brZola.

indoeTi. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ დიდი ბრი-
ტანეთის მიერ ინდოეთში კოლონიური ჩაგვრის გაძლიერებასთან 
ერთად ხალხის საბრძოლო სული უფრო მაღლდებოდა. საზო-
გადოების ყველა ფენამ  კოლონიზატორების წინააღმდეგ ერთიანი 
ფრონტით  დაიწყო გამოსვლა.

დიდი ბრიტნეთის მიერ ინდოეთში კოლონიალური რეჟიმის 
გაძლიერებისათვის მიღებულმა ინდოეთის მართვის შესახებ 
კანონმა, ბიძგი მისცა ეროვნული განთავისუფლების მოძრაობის 
აღმავლობას.  მ.ქ. განდის ხელმძღვანელობით ინდოეთის ეროვ-
ნულმა კონგრესმა დაიწყო სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის 
კამპანია. ინგლისურ საქონელზე გამოცხადდა ბოიკოტი.    გაჩერდა 
მატარებლების მოძრაობა, მაგრამ მოძრაობის მონაწილეებს შორის 
ერთობის არ არსებობით ისარგებლეს ინგლისელებმა და ჩაახშეს 
იგი. ქვეყანაში განხორციელდა მასიური ჟლეტა.

SeafaseT samoqalaqo daumorCileblobis kam-
pania.

1930 წელს ინდოეთის ეროვნული კონგრესის გადაწყვე-
ტილებით დაიწყო ახალი სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის 
კამპანია. 26 ianvari indoeTis damoukideblobis dRed 
გამოცხადდა. მარილის მონოპოლიის წინააღმდეგ 1930 წელს 
„marilis msvlelobas“ ორგანიზება გაუკეთდა. მ. განდი 
და მისი მოკავშირეები არაბეთის ზღვის სანაპიროზე გავიდნენ 
და დაიწყეს მარილის ამოღება. ამ მოვლენით გაბრაზებულმა 
მმართველმა წრეებმა  დააპატიმრეს მსვლელობის ბევრი მონაწილე. 
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის გაზრდით შეში-
ნებულმა ინგლისელებმა გაანთავისუფლეს ისინი.

1935 wels დიდი ბრიტანეთის პარლამენტმა  დაამტკიცა ინ-
დოეთის ახალი  „კონსტიტუცია“ . ხალხმა მას დაარქვა „monobis 
konstitucia“.

ganmarteT 1935 wels miRebuli konstituciisaTvis 
„"monobis konstituciis"“ darqmevis mizezebi.

iaponia. XIX საუკუნის მეორე ნახევარში იაპონიაში განხორ-
ციელებულმა ბურჟუაზიულმა რეფორმებმა ქვეყნის ეკონომიკური 
განვითარებისათვის შექმნა მთელი რიგი შესაძლებლობები. 
ქვეყანაში გამოჩნდნენ მსხვილი ფინანსური ოლიგარქები. მათ 
შორის განსაკუთრებით გამოირჩეოდა იაპონიის ეკონომიკის ყველა 
სფეროზე გავლენის მქონე მიცუი და მიცუბიში. ბუნებრივი მინე-
რალების თვალსაზრისით ქვეყანა იყო ღარიბი; მმართველი წრეები 
თანდათანობით გაძლიერებული წარმოების ნედლეულით მომა-
რაგებისათვის მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიების ხელში ჩაგ-
დებას ცდილობდნენ.

mahaTma gandi

finansuri oli-

garqebi-didi rao-

denobis fulis 

mflobelebi, sa-

xelmwifos ekono-

mikur da poli-

tikur cxovrebaSi 

gabatonebuli kapi-

talistebia.
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juja saxelmwifo 

manCjou-go

პირველ მსოფლიო ომში ანტანტას მხარეზე მებრძოლმა 
იაპონიამ ომის შემდეგ, მანამდე გერმანიის მფლობელობაში მყოფი 
მარიანის, მარშალის და კაროლინის კუნძულები ჩაიგდო ხელში. ამ 
კუნძულების დაკავებით  იაპონია  დაუახლოვდა აშშ-ს ძირითადი 
სამხედრო საზღვაო ბაზას, რომელიც  მდებარეობდა ჰავაის 
კუნძულებზე. 

ომის შემდეგ ქვეყნის სხვადასხვა ადგილებში „ბრინჯის 
არეულობები“-ს სახელწოდების მოვლენებმა იჩინა თავი. იაპონიის 
მთავრობამ სასწრაფოდ ჩაახშო ეს მოვლენები.

პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ იაპონიის პოლიტიკურ 
წრეებში „დიდი იაპონიის“ შექმნის იდეოლოგია იქცა მთავარ 
პოლიტიკად. ამ პოლიტიკის მთავარი მომხრეები იყვნენ პირდაპირ 
იმპერატორის მიერ მხარდაჭერილი „ახალგაზრდა ოფიცრები“. 
მათი მთავარი სამიზნე იყო ადამიანური რესურსებითა და ბუნებ-
რივი სასარგებლო მინერალებით მდიდარი ჩინეთის დიდი ნაწი-
ლის, დიდი ბრიტანეთის მფლობელობაში მყოფი ბირმის (ახლან-
დელი მიანმა), მალაიას და ინდოეთის ხელში ჩაგდება.

gaarkvieT kavSiri burJuaziul reformebsa 

da iaponiis dapyrobiT politikas Soris.

1931 წლის სექტემბერში იაპონიამ ჩინეთის სამხრეთ აღმო-
სავლეთ ნაწილი  ხელში ჩაიგდო და აქ დააარსა ჯუჯა სახელმწიფო 
მანჩჯოუ-კო. აგრესიული პოლიტიკის გაგრძელების მიზნით 
იაპონიამ დატოვა ერთა ლიგა. ჩინეთში 
გააგზავნეს ახალი სამხედრო ძალები. 
იაპონიის სამხედრო ძალები  შევიდნენ 
მონღოლეთის ტერიტორიაზე. 1937 
წელს იაპონიამ დაიწყო ომი ჩინეთთან. 
თავისი საგარეო პოლიტიკით იაპონია 
უფრო მეტად უახლოვდებოდა გერმა-
ნიას. უკვე 1938 წელს იაპონიის მმართ-
ველმა წრეებმა „აზიაში წესრიგის დამ-
ყარების'' პრეტენზიით დაიწყეს გამოსვ-
ლები. მართალია, იაპონიის აგრესია 
მონღოლეთში სსრკ-ის მიერ ამ კონფ-
ლიქტში ჩარევის შედეგად შეჩერებულ 
იქნა, მაგრამ ჩინეთთან წარმოებული 
ომი გაგრძელდა 8 წელიწადს. ჩინეთის 
მთელ სანაპირო ზოლს იაპონელები 
დაეუფლნენ. გერმანიის წარმატებებმა 
ევროპაში, იაპონიას ინდონეზიის კუნ-
ძულებზე და ინდო-ჩინეთის ნახევარ-
კუნძულზე აქტიური სამხედრო ოპე-
რაციების დასაწყებად  მისცა ბიძგი.
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მეორე მსოფლიო ომის მიზეზებიდან ერთ-ერთი ლიბე-
რალ-დემოკრატიული სახელმწიფოების ტოტალიტარული რე-
ჟიმი: ფაშიზმისა და კომუნიზმის რეჟიმის ერთმანეთისადმი 
დაპირისპირებით დასუსტებისა და განადგურების მცდელობა  
იყო. სსრკ-ის მხრიდან ფაშიზმის საფრთხის სათანადოდ ვერ 
შეფასებაც იყო ომის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი. მეორე 
მსოფლიო ომი აგრესიაგანცდილი ქვეყნების გარდა, ყველა მხა-
რისათვის  ატარებდა უსამართლო ხასიათს.

 Tavi VI . meore msoflio omi

16. meore msoflio omis dawyeba

XX saukunis 30-ian wlebSi msoflio saxelmwifoebs Soris arsebuli 
gavlenis sferoebis, nedleulisa da bazrebis xelaxla ganawilebisaTvis 
brZola gamwvavda. versal-vaSingtonis sistemis gamTvaliswinebel ger-
maniaSi, iaponiasa da italiaSi SurisZiebis survilma imata. ssrk-Si ki 
aRmosavleT evropis xelSi Cagdeba, Savi zRvis sanapiroebze, wina aziasa  da 
samxreT aziaSi, Soreul aRmosavleTSi daiwyo gavlenis sferos gafarToeba. 
didma britaneTma, safrangeTma da aSS-ma scades TavianTi poziciebis 
SenarCuneba.

ra iyo hegemoniisaTvis brZoli Sedegi? germaniam pirvel msoflio omSi 

ganuxorcielebeli gegmebi, romeli mimarTulebiT ganaxorciela? ra roli 

gaaCnda meore msoflio oms kacobriobis istoriaSi?

kiTxvebi da davalebebi:

1. გამოიკვლიეთ მოქალაქეთა უსაფრთხოების კამპანია, ინდოეთის მმართვე-
ლობის შესახებ კანონსა და ეროვნულ მოძრაობას შორის მიზეზ-შედეგობრივი 
კავშირი.

2. დაასაბუთეთ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კამპანიის დიდი ბრიტა-
ნეთის მიერ ინდოეთის მართვის რეჟიმის წინააღმდეგ ყოფნა.

3. განმარტეთ „დიდი იაპონიის“ პოლიტიკის ძირითად მოკავშირეებად 
სამხედროების ყოფნის მიზეზები.

4. დაადგინეთ რუკაზე "დიდი იაპონიის“ პოლიტიკის სამიზნედ არსებული 
ტერიტორიები.

5. შეადარეთ გერმანიისა და იაპონიის საგარეო პოლიტიკა და განსაზღვრეთ 
მსგავსი მხარეები.

6. უჩვენეთ იაპონიის სამხედრო მოქმედების აქტიურობაში გერმანიის როლი.
7. განმარტეთ, რომ "დიდი იაპონიის" შექმნის იდეოლოგია არის იაპონიის მიერ  

ერთა ლიგის  დატოვებისაკნ წამყვანი გზა.

8. გაანალიზეთ იაპონიის ერთა ლიგის დემონსტრაციულად დატოვების მიზეზი.
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daaxasiaTeT meore msoflio omis mizezebi, 
rogorc versal-vaSingtonis sistemis Sedegi.

omi daiwyo 1939 wlis pirvel seqtembers გერმა-
ნიის პოლონეთზე თავდასხმით. პოლონეთის ჯარი დამარცხდა. 
პოლონეთის მთავრობა იძულებული გახდა  დაეტოვებინა ქვეყანა. 
დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა მართალია გერმანიას ომი 
გამოუცხადეს, მაგრამ 1940 წლის მაისამდე მის წინააღმდეგ არ 
განუხორციელებია აქტიური სამხედრო მოქმედებები. ამიტომაც 
ეს პერიოდი შევიდა ისტორიაში „ucnauri omi“-ს სახელით. ამ 
დროს შექმნილი ვითარებით ისარგებლა საბჭოთა ხელისუფლებამ 
და ხელში ჩაიგდო პოლონეთის აღმოსავლეთი მიწები. სსრკ-
სა და გერმანიას შორის ხელმოწერილი „megobrobisa da 

sazRvrebis“ შესახებ ხელშეკრულების მიხედვით, ოფიციალურ 
დონეზე აიყვანეს პოლონეთის ტერიტორიის განაწილება. აგ-
რესიული მოქმედებების გამო, სსრკ გააძევეს ერთა ლიგიდან. 

SeiZleba CaiTvalos ssrk omis dawyebis erT-erT 
mizezad? daasabuTeT Tqveni pasuxi.

მეორე მსოფლიო ომის ძირითადი სამხედრო მოქმედებები  
განხორციელდა ევროპაში, აზიაში, აფრიკაში, ასევე ატლანტიკისა  
და წყნარ ოკეანეში. 1940 წლის გაზაფხულზე გერმანიის ჯარმა ხელ- 
ში ჩაიგდო ნეიტრალურ პოზიციაზე მდგარი დანია, შემდეგ ნორ- 
ვეგია. ცოტა ხნის შემდეგ დანებდა ჰოლანდია და ბელგია. 
გერმანიის ჯარებმა კალეს პორტის ხელში ჩაგდებით ინგლის-
საფრანგეთ-ბელგიის ჯარები მიამწყვდია დუნქერქის სანაპიროზე. 
მაგრამ ჰიტლერის ბრძანებით შეჩერდა შეტევა და  უფლება მიეცა 
მოწინააღმდეგეს ალყიდან გასულიყო. ეს მოვლენა ისტორიაში  
შევიდა  „dunqerqis saocrebis“  სახელით.

ganmarteT„"dunqerqis saocrebis"“arsi. Tqveni az-
riT, ratom moxda es "saocreba"?

მაისის ბოლოს გერმანელებმა საფრანგეთს შეუტიეს „მაჯინოს 
თავდაცვითი ხაზი“ გაიყო და გერმანიის ჯარები შევიდნენ პარიზში. 
ფრანგი ფაშისტების ლიდერმა მარშალმა ა. პეტენმა დანებების 
შესახებ შეთანხმებას მოაწერა ხელი. ქვეყანა ჩრდილოეთ გერმანიის 
ზემოქმედების ქვეშ მოექცა. საფრანგეთის ფაშისტური მთავრობა  
აკონტროლებდა მხოლოდ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილს. დიდი 
ბრიტანეთი უძლური აღმოჩნდა ფაშისტების ძლიერი და უწყვეტი 
საჰაერო შეტევების წინაშე. მაგრამ დიდი ბრიტანეთის სერიოზულმა 
წინააღმდეგობამ ფაშისტებს გეგმა ჩაუშალა.
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ფრონტებიდან ერთ-ერთი იყო ჩრდილო აფრიკა. როგორც 
გერმანიის მოკავშირე დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის 
წინააღმდეგ ომის დამწყებმა იტალიამ  ხელში ჩაიგდო აფრიკაში, 
კენიის ერთი ნაწილი, სუდანის მნიშვნელოვანი პუნქტები და 
ბრიტანეთის სომალი. მაგრამ 1940 წლის გაზაფხულზე ინიციატივის 
ამღებმა დიდი ბრიტანეთის ჯარმა იტალიის არმიის დამარცხებით  
გაანთავისუფლა ეგვიპტე. იანვარ-მაისის თვეებში ინგლისის ჯარმა 
ბრიტანეთის და იტალიის სომალი, კენია, სუდანი, ეთიოპია და 
ერითრეა  გაანთავისუფლა იტალიელებისაგან.

 1941 წლის გაზაფხულზე იუგოსლავია და საბერძნეთი 
მოლაპარაკების გარეშე დანებდნენ ფაშისტებს. ბალკანეთში ინგ-
ლისელების პოზიციებს მიაყენეს სერიოზული დარტყმა. ბრი-
ტანეთის კორპუსი  დაუბრუნდა ეგვიპტეს.  

აღმოსავლეთში საფრანგეთის დამმარცხებელმა იაპონელებმა  
დაიპყრეს ჩინეთის დიდი ნაწილი. იაპონიის სამხედრო ნაწილები  
განლაგდნენ ვიეტნამში, ლაოსსა და კამბოჯაში.

ამ პერიოდში ფაშისტებმა, შეიძლება ითქვას, რომ  დაიმორ-
ჩილეს მთელი ევროპა. მათი ამოცანა იყო სსრკ-ის დაპყრობა. 
გერმანიას ჰქონდა შემუშავებული სსრკ-ზე „barbarosa“-ს შე-
ტევის გეგმა. გეგმის მიხედვით, სსრკ 1941 წლის შემოდგომამდე 
უნდა ყოფილიყო დაპყრობილი."barbarosas" gegma

"barbarosas geg-

ma"-germaniis 

(wminda romi) 

imperatoris 

fridrix 

barbarosis 

saxelTan aris 

dakavSirebuli.
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        1941 wlis ivnisSi გერმანიამ განახორციელა სსრკ-ზე შე-
ტევა. "elviseburi omi"-ს სტრატეგიის საფუძველზე გერმანიის 
ჯარებს ზამთრამდე არხანგელსკი-ასტრახანის ხაზზე გასვლის 
მიზანი ჰქონდათ. კიევისა და სმოლენსკის ხელში ჩაგდების შემ-
დეგ, გერმანელები იმავე წლის შემოდგომაზე  მიუახლოვდნენ 
მოსკოვს, მაგრამ დეკემბერში საბჭოთა ჯარებმა კონტრშეტევით 
გერმანიის ჯარები გაანადგურეს მოსკოვის მისადგომებთან. ამით 
"ელვიებური ომის" გეგმა ჩაიშალა.
 

ganmarteT "elviseburi omi"-s“gegmis CaSlis mi-
zezebi.

     საბჭოთა ჯარების გამარჯვებამ 
გააძლიერა ანტიჰიტლერული კოალი-
ცია. მოსკოვის ბრძოლების დროს 
იაპონიამ უეცრად აშშ-ის ჰავაის კუნ-
ძულებზე პოსტჰარბორის ბაზას მიაყენა 
დარტყმა. იაპონიის ჯარი შევიდა ტაი-
ლანდში, მალაზიასა და ბირმაში. ამის 
საპასუხოდ აშშ-მ და დიდმა ბრიტა-
ნეთმა იაპონიას გამოუცხადა ომი. ამა-
ვე დროს გერმანიამ და იტალიამ აშშ-ს 
გამოუცხადეს ომი. აქედან გამომდი-
ნარე აშშ ჩაერთო მეორე მსოფლიო ომში.
 გერმანელების შეტევის პირველი 
დღეებიდან, დიდმა ბრიტანეთმა და აშშ-მა სსრკ-ს გამოუცხადა 
სოლიდარობა. აშშ-მა განაცხადა, რომ იცავს სსრკ-ს. 1941 wlis 
zafxulSi აშშ-მა და დიდმა ბრიტანეთმა "atlantikis qa-

rtia"-ს მოაწერეს ხელი. საბუთში აღინიშნა, რომ მათ სხვა 
ტერიტორიების დაპყრობის მიზანი არ გააჩნიათ, ძალადობის 
წინააღმდეგნი არიან და სამართლიანი სამყაროს შექმნა უნდათ. 
ჩეხოსლოვაკიისა და პოლონეთის ემიგრაციული მთავრობების 
აღიარებით, 24 სექტემბერს, სსრკ შეუერთდა „ატლანტიკის 
ქარტია“-ს. 1942 wlis 1 ianvars 26 სახელმწიფომ „ატლანტიკის 
ქარტია“-ში გაერთიანების შესახებ "gaerTianebuli ere-

bis deklaracias" მოაწერეს ხელი. ამრიგად, თანდათანობით 
შეიქმნა ანტიჰიტლერული კოალიცია. ამან კი ომის მსვლელობაში 
ძირითად გარდატეხაზე მოახდინა გავლენა.

aCveneT aSS-is meore msoflio omSi CarTvis 
dadebiTi da uaryofiTi mxareebi.

iaponiis sazRvao 

Zalebi 8 dekemberi

1941 weli

atlantikis qartiis monawi-

leebi (didi britaneTis pre-

mier-ministri u. CerCili da 

aSS-s prezidenti f. ruz-

velti)

"atlantikis 

qartia"-radgan 

atlantis okea-

neSi sabrZolo 

gemzea xel-

mowerili do-

kumenti ase 

iwodeba.
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  საფუძვლიანი გარდატეხის პირველი ნაბიჯები 1942 წლის 
ზაფხულში აშშ-ის ჯარმა წყნარი ოკეანის კუნძულ მიდუევის 
ახლოს, იაპონელებთან ბრძოლაში გადადგა. იაპონიამ წყნარ 
ოკეანეში შეტევა ვერ დაიწყო დიდი დანაკარგების გამო. იმავე 
წლის შემოდგომაზე ინგლისის ჯარმა საბერძნეთში el-elameis 
ბრძოლაში დაამარცხა იტალია-გერმანიის ჯარები, მაგრამ მო-
კავშირეებმა შეთანხმება დაარღვიეს და 1942 წელს ევროპაში  არ 
გახსნეს მეორე ფრონტი. ამან საშუალება მისცა გერმანელებს 
აღმოსავლეთში, სსრკ-ის წინააღმდეგ ფართომაშტაბიანი შეტევები 
განეხორციელებინა, მაგრამ გერმანელების შეტევა შეაჩერეს სტა-
ლინგრადის მახლობლად. საბჭოთა ჯარების საპასუხო შეტევა  
დასრულდა მტრის მძიმე მარცხით. სტრატეგიული უპირატესობა  
გადავიდა მოკავშირეთა ჯარების მხარეზე, ომში მოხდა სრული 
გარდატეხა.

   kiTxvebi da davalebebi:

1. არის თუ არა კანონზომიერება ახალი გავლენის სფეროს მოპოვების სურვილის 
მქონე სახელმწიფოებთან, თავიანთი პოზიციების შემნარჩუნებელ სახელმწი-
ფოებს შორის კონფლიქტის არსებობაში?

2. მოახდინა გავლენა მათ ურთიერთობებზე გერმანიისა და სსრკ-ის ტოტალი-
ტარულმა რეჟიმებმა? პასუხი დაასაბუთეთ.

3. შეაფასეთ „დუნქერქის საოცრება“.
4. რუკაზე აჩვენეთ, 1941 წლის ბოლომდე გერმანიის მიერ დაპყრობილი 

ტერიტორიები.
5. დაწერეთ ესე სახელწოდებით: „ატლანტიკის ქარტია“ სამართლიანი სამყაროს 

დაარსების დამხმარე დოკუმენტი იყო.''
6.  გაარკვიეთ და გამოაშკარავეთ ტოტალიტარული რეჟიმების მქონე ფაშიზმსა და 

კომუნიზმს შორის არსებული კონფლიქტების მიზეზები.

7. შეაგროვეთ ინფორმაცია მეორე მსოფლიო ომის შესახებ და მოამზადეთ პრე-
ზენტაცია.

17. Zireuli gardatexa omis msvlelobaSi, omis damTavreba

germaniam gamanadgurebeli dartymebis miyenebiT bevri teritoria daip-

yro. amis miuxedavad, meore msoflio omis meore naxevari, omis istoriaSi 

Sevida, rogorc safuZvliani gardatexa. 

Tqveni azriT, am periods ase ratom uwodeben? ra movlenebi 

moxda meore msoflio omis meore naxevarSi? ra iyo am omis Sedegi? 

ra roli iTamaSa meore msoflio omma saxelmwifoebisa da xalxebis 

istoriaSi? 

hezi aslanovi. sta-
lingradis brZolebis 
monawile azerbai-
janeli generali

II ganyofileba



85

  II BÖLMƏ

ratom iTvleba srul gardatexad stalingra- 
dTan axlos momxdari brZolebi?

       ამ დროს გაარღვიეს ლენინგრადის ბლოკადა, საბჭოთა ჯარები 
კავკასიაში გადავიდნენ შეტევაზე და გერმანელები გააბრუნეს 
უკან. 1943 წლის ზაფხულში მომხდარ კურსკის ბრძოლაში 
ფაშისტების დამარცხებით საბჭოთა კავშირ-გერმანიის ფრონტზე 
ძირეული გარდატეხა დასრულდა. ატლანტის ოკეანეში მიმდინარე 
ბრძოლებშიც მოხდა ძირეული გარდატეხა. 

ომის ძირეული გარდატეხა, კრიზისის მიზეზი გახდა 
ფაშისტური ბლოკის ქვეყნებისთვის. 1943 wlis ivlisSi მოკავ- 
შირეების ჯარების სიცილიაში შესვლა დასრულდა იტალიაში 
მუსოლინის ფაშისტური რეჟიმის დამხობით. იტალიის ახალ- 
მა მთავრობამ ომი გამოუცხადა გერმანიას. ძირეული გარდა- 
ტეხის დამთავრების შემდეგ, 1943 wlis Semodgomaze Tei- 
ranSi ანტიჰიტლერული კოალიციის ძირითადი ქვეყნების 
მთავრობის მეთაურების: ფ. რუზველტის, ი. სტალინისა და  
უ. ჩერჩილის პირველი შეხვედრა გაიმართა. თეირანის კონფე-
რენციის მთავარი განსახილველი თემა იყო მეორე ფრონტის 
გახსნა ევროპაში. ამ საკითხში გარკვეული აზრთა სხვადასხვა- 
ობის მიუხედავად, მეორე ფრონტის 1944 წლის მაისში, საფ-
რანგეთში  გახსნის  გადაწყვეტილება  მიიღეს.

ra gaxda meore frontis 1944 wlis maisSi saf-
rangeTSi gaxsnis mizezi?

1944 wlis 6 ivniss აშშ-ის გენერალი ეიზენჰაუერის სარდ-
ლობით, მოკავშირეთა ძალები შევიდა ჩრდილოეთ საფრანგეთში 
(ნორმანდია). ამით გაიხსნა ევროპის მეორე ფრონტი. 
   მოკავშირეებმა იმავე წლის ბოლომდე  გაანთავისუფლეს 

საფრანგეთის და ბელგიის დიდი ნაწილი. ამ დროს სსრკ-ის 

stalingradis brZola

duait eizenhaueri
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ტერიტორია სრულიად განთავისუფლდა მტრისაგან. საბჭოთა 
ჯარი შეიჭრა აღმოსავლეთ პრუსიასა და პოლონეთში. 1944 წლის 
სექტემბერში ბულგარეთსა და რუმინეთში მოკავშირეებმა ზავს 
მოაწერეს  ხელი და გერმანიას ომი გამოუცხადეს. ამ პერიოდში 
საბჭოთა ჯარი შევიდა იუგოსლავიაში. ამ დროს აშშ-ის ჯარებმა  
დაიპყრეს მარშალის, მარიანისა და ფილიპინების კუნძულები და  
დაიწყეს იაპონიის მთავარი საზღვაო გზების გაკონტროლება. 

ratom icavda Riad ssrk centralur da sam-
xreT-aRmosavleT evropis qveynebSi arsebul pro-
komunistur Zalebs?

1945 wlis TebervalSi   „დიდი სამეულის“  სახელმ-
წიფოების მეთაურებმა ialtaSi ახალი შეხვედრა გამართეს. 

ყირიმის (იალტა) კონფე-
რენციაზე მიღებული იქნა 
გადაწყვეტილება, რომ უნ- 
და მოხდეს გერმანიის 
უსიტყვო კაპიტულაცია, უნ- 
და განხორციელდეს ტე-
რიტორიის ოკუპაცია; 
სსრკ-ის, აშშ-ის, დიდი 
ბრიტანეთის გარდა საფ-
რანგეთსაც საოკუპაციო 
ზონა უნდა მიეცეს და 
გერმანიიდან უნდა იქ- 
ნას მიღებული კომპენ-
საცია. სსრკ-მა მიაღწია იმ-
ას, რომ მისი დასავლეთის 
საზღვრები საბოლოოდ 

ცნეს. ამასთან ის გერმანიასთან ომის დამთავრების მერე, 2-3 
თვის შემდეგ იაპონიის წინააღმდეგ ომის დაწყების შესახებ 
აღებული ვალდებულების ერთგულებას ამტკიცებს. სტალინმა 
ამის სანაცვლოდ სამხრეთ სახალინის, კურილიის კუნძულების, 
მანჯურიის რკინიგზისა და პორტ-არტურის სსრკ-სათვის გადა-
ცემა მოითხოვა.

SeafaseT ssrk-is pozicia yirimis konferenciaze

განთავისუფლებული ევროპის კონფერენციის დეკლარაცი-
აში ნაჩვენები იყო, რომ კონტინენტის ხალხებს თავიანთი ოცნე-
ბების შესაბამისი დემოკრატიული ინსტიტუტების დაარსების  
გარანტია ექნებათ. კონფერენციაზე, წინასწარ შემუშავებულ და 
განსაზღვრულ იქნა gaerTianebuli erebis organizaciis 
მუშაობის წესები.
  1945 წლის თებერვალში დაიწყო დასავლეთ ევროპაში 
მოკავშირეების საერთო შეტევა. რურის აუზში  ალყა შემოარტყეს 

didi sameuli: 

ioseb stalini, 

franklin 

ruzvelti da 

uinston CerCili 

yirimis (ialtis) 

konferenciaze
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potsdamis 
konferenciis 

monawileebi: 
stalini, trumeni, 

etli.

და გაანადგურეს გერმანულ ძალებს, იმავე წლის აპრილში 
საბჭოთა ჯარების მიერ დაიწყო ბერლინის ოპერაცია. 30 აპრილს 
რეიხსტაგზე  აღმართეს გამარჯვების დროშა. მაისის 8-დან 9-ზე 
გადასვლის ღამეს გერმანიიის მთავრობის სახელით, ფელდ-
მარშალ ვ. კეიტელმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ამით 
ევროპაში დასრულდა ომი. 
    1945 wlis zafxulSi potsdamSi ჩატარდა დიდი სამე-
ულის ახალი კონფერენცია. კონფერენციის ძირითადი მიზანი 
იყო, გერმანიის მიმართ მოკავშირეების პოლიტიკის განსაზღვრა 
(იდენტიფიცირება). დედაქალაქის ჩათვლით გერმანიის ტერი-
ტორია დაიყო 4 დაპყრობილ ზონად (სსრკ, აშშ, ინგლისი, 
საფრანგეთი). დაკავებული ფაშისტების ხელმძღვანელობა  გა-
დაეცა საერთაშორისო ტრიბუნალს. კონფერენციაზე საბოლოოდ 
გაირკვა გერმანიიის საზღვრები. მან  დაკარგა ტერიტორიის ერთი 
მეოთხედი. გაირკვა გერმანიისაგან ასაღები კონპესაციის რაო-
დენობა. 

ganixileT potsdamis konferenciaze ganxiluli 
sakiTxebi, SeadareT es konferencia yirimis konfe-
rencias.

1945 წლის ზაფხულამდე იაპონიის ჯარები განდევნეს 
ფილიპინებიდან, ინდონეზიიდან და ინდო-ჩინეთის ერთი ნა-
წილიდან. იაპონიამ  უარყო აშშ-ის, სსრკ-ის და ჩინეთის 
დანებების მოთხოვნა. ამ დროს აშშ-მა ძალის დემონსტრირების 
მიზნით ჯერ ხიროსიმაში და შემდეგ ნაგასაკაში ჩამოაგდო 
ატომური ბომბი, განადგურდა ათასობით მშვიდობიანი მოსახ-

atomuri bombis 
afeTqebis Semdegi 

gamosaxuleba
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დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი. ეს ომი კაცობრიო- 
ბის ისტორიაში ყველაზე დიდი, ყველაზე დამანგრეველი ომის 
სახელითაა ცნობილი.

ra iyo aSS-is mier Zalis demonstrirebis mizani?

Atom bombasından 
sonra Naqasaki qalığı

kiTxvebi da davalebebi:

1. გვიჩვენეთ რუკაზე ომის ისტორიაში გარდამტეხი  ბრძოლების ადგილები.
2. განმარტეთ თეირანის, ყირიმისა და პოტსდამის კონფერენციებს შორის მიზან-

შედეგობრივი ურთიერთობა.
3. რატომ აღინიშნება გამარჯვების თარიღი 9 მაისს, როდესაც მეორე მსოფლიო 

ომი ფაქტობრივად 2 სექტემბერს დასრულდა?
4. გაარკვიეთ ფაშისტური ბლოკის ქვეყნების კრიზისი, საფუძვლიანი გარდა-

ტეხის დამთავრება და ფაშისტური ბლოკის ქვეყნების გერმანიისათვის ომის 
გამოცხადების მიზეზ-შედეგების ურთიერთობის თანმიმდევრობა.

5. შეიძლება ჩაითვალოს ყირიმის კონფერენცია საბჭოთა დიპლომატიის გამარ-
ჯვებად? პასუხი დაასაბუთეთ.

6. გააკეთეთ პროგნოზი სსრკ-ის ცენტრის და სამხრეთ-აღმოსავლეთის ევროპის 
ქვეყნებში პროკომუნისტური ძალები ღია თავდაცვის საფუძველზე, იმავე 
ქვეყნებში შესაქმნელი პოლიტიკური რეჟიმის შესახებ.

7. გააკეთეთ შედარებითი ანალიზი პირველი მსოფლიო ომის შედეგებისა და 
მეორე მსოფლიო ომის შედეგების შესახებ.

8. „დიდი სამამულო ომი მეორე მსოფლიო ომის შემადგენელი ნაწილია“, ასეთი 
სახელწოდებით მოამზადეთ პრეზენტაცია.

atomuri bombis 

afeTqebis Semdeg q. 

nagasakas nangrevebi 
►

aSS-is "misuris" 

gemze iaponiis 

danebebis aqtis 

xelmowera

ლეობა. 8 აგვისტოს სსრკ-მა იაპონიას ომი გამოუცხადა, ცოტა  
ხნის შემდეგ მანჯურიის საზღვრებიდან დაიწყო საბჭოთა ჯა-
რების საერთო შეტევა. იაპონიის მთავრობამ გამოაცხადა კა-
პიტულაცია. 1945 წლის 2 სექტემბერს კაპიტულაციის ოფიცი-
ალურ აქტს მოეწერა ხელი.

II ganyofileba
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didi britaneTi. დიდი ბრიტანეთი გამოვიდა ომიდან 
გამარჯვებული, მაგრამ აშშ-ს და სსრკ-ს ჩამორჩებოდა. 1945 წლის 
ივლისში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში ხელისუფ-
ლებაში მოსულმა კლემენტ ეტლიმ  დაიწყო მთავრობის ნაცი-
ონალიზაციის პოლიტიკა. ნახშირი, გაზი, ფოლადის ჩამოსხმა, 
ელექტრო ენერგია, ქიმიის წარმოების სფეროები, კავშირ-
გაბმულობის საშუალებები, შიდა ტრანსპორტი და ბანკები 
დაექვემდებარა ნაციონალიზაციას მოხდა. პოლიტიკის სფეროში 
ლეიბორისტებმა პარლამენტში ლორდთა პალატის უფლებების 
შეზღუდვაში მიღწიეს წარმატებებს. 

საგარეო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო 
იმპერიის დაცვა-შენაჩუნება. მთავრობა იძულებული გახდა  
დამოუკიდებლობა მიენიჭებინა ინდოეთის, ცეილონის, ბირმის, 
პალესტინისა და იორდანიისთვის. ლეიბორისტების მიერ გა-
ტარებულმა რეფორმებმა საჭირო შედეგი არ გამოიღო. ლეი-
ბორისტების გავლენა შეასუსტა გადასახადების მატებამ, სა-
ბარათო სისტემამ.

1951 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვეს კონსერ-
ვატორებმა. უინსტონ ჩერჩილი ხელმეორედ გახდა პრემიერ 
მინისტრი. მან ხელახლა მოახდინა ფოლადის  ჩამოსხმის მრეწ-
ველობისა და ტრანსპორტის პრივატიზება, ყოფილ მეპატრო-
ნეებს დაუბრუნა. დიდმა ბრიტანეთმა სუდანს, მალაის ფედერა-
ციას, ოქროს სანაპიროს, კვიპროსს და ნიგერიას  მიანიჭა დამოუ- 
კიდებლობა. კოლონიური მდგომარეობიდან თავის დაღწევამ 
ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე სერიოზულად იმოქმედა. 
ამის შემდეგ საფრანგეთმა და იაპონიამ, დიდ ბრიტანეთს 
გაუსწრეს ეკონომიკურ განვითარებაში.

rukaze gansazRvreT damoukidebloba mopovebuli 
qveynebi.

1973 წელს დიდი ბრიტანეთი ევროპის ეკონომიკურ გაერ-
თიანებაში მიიღეს. საგარეო პოლიტიკაში დიდი ბრიტანეთი  

 Tavi VII. evropis qveynebi da amerikis SeerTebuli Statebi

 18. dasavleT evropis qveynebi da amerikis SeerTebuli Statebi

meore msoflio omis Semdeg dasavleT evropaSi daiwyo integraciis pro-
cesi, saxelmwifoebi erTmaneTs uaxlovdebodnen da qmnidnen ekonomikur 
kavSirebs. evropis qveynebis umravlesoba Sedioda axlad Seqmnil evropis 
ekonomikur kavSirSi (eek). Tumca didma britaneTma daikava neitraluri 
pozicia da ar Sevida am kavSirSi.

ra movlenebma iCina Tavi meore msoflio omis Semdeg evropis 

qveynebSi da aSS-Si? risgan Sedgeboda am qveynebis roli msoflio 

istoriaSi? 

 III BÖLMƏ.  DÜNYA ÖLKƏLƏRİ İKINCI DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏN 
SONRAKI DÖVRDƏ

 III ganyofileba. msoflios qveynebi meore msoflio omis 

momdevno periodSi

klement etli

uinston CerCili
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აშშ-თან აგრძელებს თანამშრომლობას და ნატოში იღებს აქტიურ 
მონაწილეობას. XX საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს  დაიწყო 
ბრძოლა ოლსტერის (ჩრდილოეთი ირლანდია) ირლანდიასთან 
შეერთებისათვის.

1979 წლის არჩევნებში გაიმარჯვეს კონსერვატორებმა. დიდი 
ბრიტანეთის ისტორიაში „რკინის ქალბატონად“ წოდებული 
მარგარეტ ტეტჩერი გახდა პრემიერ მინისტრი. შიდა პოლიტიკაში 
მისი პირველი ნაბიჯი ქვეყანაში  გახდა კერძო მესაკუთრეობის 
აღორძინება. მოხდა სახელმწიფო დაწესებულების ორი მესამედის 
პრივატიზება. 1982 wlis aprilSi არგენტინამ  ჯარი შეიყვანა 
დიდი ბრიტანეთის folklendis კუნძულებზე. ფოლკლენდის 
კრიზისი იყო „რკინის ქალბატონისთვის“ მნიშვნელოვანი გამოც-
და. ტეტჩერის მთავრობის საპასუხო ღონისძიებით  კუნძულები 
დაიბრუნეს.  

SeafaseT„ "rkinis ledad" wodebuli margaret 
tetCeris mmarTvelobis unari.

  

თუმცა ეკონომიკის სწრაფი განვითარებისა და კეთილდღეო-
ბის პერიოდი დიდხანს არ გაგრძელებულა. ბიუჯეტის დე-
ფიციტის, ინფლაციის, უმუშევრობის მატების გამო 1990 წლის 
ნოემბერში მ. ტეტჩერი თანამდებობიდან გადადგა და  წავიდა 
პარტიის  თავმჯდომარეობიდან. 1997-2001 წლებში საპარლა-
მენტო არჩევნებში გაიმარჯვეს ლეიბორისტებმა. დღესდღეობით 
დიდი ბრიტანეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი მსხვილი სამრეწველო 
ქვეყანაა. საზღვარგარეთ კაპიტალის დაბანდების რაოდენობის 
მიხედვით, აშშ-ს შემდეგ მსოფლიოში მეორე ადგილზეა.

gaanalizeT didi britaneTis sagareo da saSinao 
politikis ZiriTadi mimarTulebebi.

safrangeTi. საფრანგეთის ომის შემდგომი ისტორია დროე-
ბითი რეჟიმის მეოთხე და მეხუთე რესპუბლიკის პერიოდებად 
იყოფა.

დროებითი რეჟიმის პერიოდში (1944-1946) საფრანგეთს  მარ-
თავდა დროებითი მთავრობა გენერალ შარლ დე გოლის მეთაუ-
რობით. დროებითმა მთავრობამ  გაატარა ეკონომიკური რეფორ-
მები. მთავრობამ  შეისყიდა მეპატრონეებისაგან ელექტროსად- 
გურები, ქვანახშირის მაღაროები, ავიაცია და სადაზღვეო  კომ-
პანიები. შარლ დე გოლი,  საპრეზიდენტო რესპუბლიკის შექმნის 
ინიციატივის განხორციელების გამო, იძულებული გახდა 
გადამდგარიყო. 1946 wlis dekemberSi ახალი კონსტიტუციის 
ძალაში შესვლით, საფრანგეთის ისტორიაში დაიწყო IV respub-
likis 12 წლიანი მმართველობის ისტორია. 1958 წელს ალჟირში 
კოლონიზაციის წინააღმდეგ დაწყებული ბრძოლა გახდა IV 
რესპუბლიკის დაშლის მიზეზი. იმავე წლის შემოდგომაზე 
ჩატარებულმა რეფერენდუმმა მოიწონა შარლ დე გოლის მიერ 
შედგენილი კონსტიტუცია. საფრანგეთი  გახდა საპრეზიდენტო 
რესპუბლიკა და რესპუბლიკის პირველ პრეზიდენტად აირჩიეს 
შარლ დე გოლი.

margaret tetCeri

Sarl de goli

III ganyofileba
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  III BÖLMƏ

 safrangeTi

„droebiTi reJimis“ (1944-1946) dros ganxorcielda nacionalizacia.

IV respublikis (1946-1958) periodSi ganxorcielda aSS-Tan daaxloebis 
gamTvaliswinebeli "atlantizmi"-s politika.

 V respublika (1958-Tanamedrove periodamde):1. nato-s samxedro saqmeebs 

CamoSorda (golizmis politika): 2. 1962 wels evianis xelSekrulebis 

Tanaxmad cno alJiris damoukidebloba.

ganmarteT IV respublikis daSlis mizezebi.

    შარლ დე გოლმა ეკვადორს, დასავლეთ აფრიკის  კოლონიებს 
მიანიჭა დამოუკიდებლობა და ცნო  ალჟირის დამოუკიდებლობა. 
მან განახორციელა საფრანგეთის დამოუკიდებლობის გაძლიერე-
ბა, აშშ-ის ევროპაში გავლენის შესუსტება. თუმცა 1969 წელს რეფე- 
რენდუმზე დამარცხებული დე გოლი გადადგა. პრეზიდენტად 
არჩეულმა ჯორჯ პომპიდუმ  გააუმჯობესა აშშ-თან ურთიერთო-
ბები.

jorj pompidu
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sqema-cxrilis SedgeniT gaanalizeT da gansaz-
RvreT Sarl de golis politikuri nabijebi.

გასული საუკუნის 70-იანი წლების შუა ხანებში მორიგ 
საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვეს 
მემარცხენე ძალებმა. სოციალისტური პარტიის ლიდერი ფრანსუა 
მიტერანი აირჩიეს პრეზიდენტად. ხელფასები, უმუშევრობი-
სათვის, მრავალშვილიანობის მიხედვით დახმარება, პენსია და  
სტიპენდია გაიზარდა, ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევამ მიიღო  
ფართო ხასიათი

germania. მეორე მსოფლიო ომი გერმანიისთვის  დამთავრდა 
კატასტროფული შედეგებით. გერმანიამ, როგორც დამოუკი-
დებელმა სახელმწიფომ  დაკარგა არსებობა. მისი ტერიტორია 
დაიყო 4 დაპყრობილ ნაწილად.

დასავლეთის ქვეყნებმა “საბჭოთა საშიშროების“ გაძლიერების 
გამო, უარი თქვეს გერმანიის ეკონომიკურად დასუსტების გეგმაზე 
და  შეწყვიტეს კომპენსაციის აღება. მოკლე დროში  გაერთიანდა 
ინგლისელების, ამერიკელებისა და ფრანგების მიერ ოკუ-
პირებული ტერიტორიები. 1949 wlis maisSi შევიდა ძალაში 
გერმანიის ფედე-რაციული რესპუბლიკის (გფრ) კონსტიტუცია. 
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა გამოცხადდა საპარ-
ლამენტო რესპუბლიკად. კონრად ადენაუერი აირჩიეს ფედე-
რალურ კანცლერად. ქალაქი ბონი  დასახელდა რესპუბლიკის 
დედაქალაქად. იმავე წელს  შეიქმნა საბჭოთა ოკუპირებულ 
ნაწილში გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა (გდრ). 
აღმოსავლეთი ბერლინი გამოცხადდა მის დედაქალაქად. 1961 
wlis agvistoSi  აშენდა ბერლინის კედელი. ეს გახდა კრი-
ზისის მიზეზი. დასავლეთ ბერლინს მიეცა სპეციალური სტატუსი.

ganmarteT dasavleTi qveynebisa da ssrk-is mier 
germaniis mimarT ganxorcielebuli politikis mize-
zebi.

გფრ საერთაშორისო პოზიციის გაძლიერება მისი ეკო-
ნომიკური განვითარების სისწრაფეზე დიდად იყო დამო-
კიდებული. აშშ-ს „marSalis gegmis“ მიხედვით ფინანსური 
დახმარება, ყველაზე თანამედროვე ტექნიკის გაგზავნა და იაფი 
მუშახელით სარგებლობა გახდა ეკონომიკის სწრაფი გან-
ვითარების მიზეზი.

საგარეო პოლიტიკაში გფრ-ს  აშშ-კენ მიდრეკილებამ გაამყარა 
მისი საერთაშორისო პოზიციები. გფრ შევიდა nato*-ში და 
ევროპის ეკონომიკურ კავშირში. ამით დასრულდა გერმანიასა და 
საფრანგეთს შორის ისტორიული მტრობა.

1969 წელს ვილი ბრანდტის მეთაურობით „patara koali-
ciuri mTavroba“ მოვიდა ხელისუფლებაში. ხელფასები და 
სტიპენდიები გაზარდეს, დაწესებულებებში დაარსდა მფლო-
ბელების თვითნებობის შემზღუდველი საწარმოო საბჭოები. 
მთავრობამ „ახალი აღმოსავლური პოლიტიკა“ გაანახორციელა. 
აღიარეს აღმოსავლეთის ქვეყნების ომის შემდგომი საზღვრები, 
გდრ-თან დაარსდა სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობები. 
მიაღწიეს შეთანხმებას   დასავლეთ ბერლინის სტატუსის შესახებ .      

1961 wels aSeneba 

dawyebuli berli-

nis kedlebi 

nato (Crdilo at-

lantikuri xel-

Sekrulebis orga-

nizacia)-1949 wels 

aSS-is iniciativiT 

daarsebuli sam-

xedro politikuri 

organizaciaa.
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H helmut Kkoli

ganmarteT „"patara koaliciuri"“ mTavrobis mier 
Catarebuli RonisZiebebi

XX საუკუნის 70-იანი წლების ეკო-
ნომიკურმა კრიზისმა სხვა ქვეყნებთან 
შედარებით გფრ-ზე უფრო ნაკლები 
გავლენა მოახდინა. არჩევნებში გამარჯ-
ვებულმა ჰელმუტ შმიდტმა გააგრძელა 
ვ. ბრანდტის პოლიტიკური ხაზი, მაგრამ 
მორიგ არჩევნებში კვლავ ქრისტიან-
დემოკრატები  მოვიდნენ ხელისუფ-
ლებაში. ჰელმუტ კოლი გახდა ფედე-
რაციული კანცლერი. ახალმა მთავრობამ 
შეამცირა გადასახადები და სახელმწიფო  
ხარჯები, ბიზნესზე სახელმწიფო დარე-
გულირების შესუსტება, კონკურენციის სტიმულირებისათვის  
გაატარა ღონისძიებები. ქვეყანაში  დაიწყო ეკონომიკური აღმავ-
ლობა. ჰელმუტ კოლმა  გააერთიანა გერმანია. გერმანიის გამყოფი 
ატრიბუტი  – „ბერლინის კედელი“ დაანგრიეს.  1990 wlis 3 
oqtombers გაერთიანდა გერმანია. ჰ. კოლი  გახდა გაერთია-
ნებული გერმანიის პირველი ფედერაციული კანცლერი. გერ-

მანიის ეკონომიკა განვითარდა სტაბილურად და დინამიურად.

gaanalizeT da gviCveneT Tqveni damokidebuleba 
helmut kolis moRvaweobasTan dakavSirebiT.

italia. 1946 წლის ივნისში იტალიაში ჩატარდა საერთო 
სახალხო რეფერენდუმი და დამფუძნებელთა კრების  არჩევნები.   
გაიმარჯვეს რესპუბლიკის მომხრეებმა. იტალია რესპუბლიკად 
გამოცხადდა და მის მეთაურად დაინიშნა ალჩი დე გასპერი. 1947 
წლის თებერვალში დაიდო ზავი გამარჯვებულ ქვეყნებთან. ზა- 
ვის მიხედვით იტალიას ჩამოერთვა კოლონიები, ტერიტორიის 
ერთი ნაწილი გადაეცა საფრანგეთსა და იუგოსლავიას. ქვეყანაში  
აიკრძალა ფაშისტური ორგანიზაციების დაარსება და შეიზღუდა 
სამხედრო ძალების რიცხვი. ერთი წლის შემდეგ ძალაში შესული 
ახალი კონსტიტუციის თანახმად აიკრძალა ყველანაირი დისკ-
რიმინაცია. ქალები მამაკაცებთან გახდნენ თანასწორუფლებიანნი. 
სასამართლო ორგანო გახდა დამოუკიდებელი. დაწესდა არჩევ-
ნებში მრავალპარტიული სისტემის წესები და ჩატარდა საპარ-
ლამენტო არჩევნები.

 დამთავრდა რესპუბლიკის შექმნის პროცესი. აშშ-გან მი-
ღებული კრედიტი მოხმარდა მრეწველობის მოდერნიზაციას და 
წარმოების განვითარებას. 

AalCi de kasperi

berlinis kedlis 

dangreva
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 italiis mier gamarjvebul qveynebTan dadebuli 
zavis safuZvelze, SeafaseT momxdari movlenebi. 

1992 წელს იტალიაში „სუფთა ხელები“ სახელწოდებით  
დაიწყო ფართომაშტაბიანი კამპანია, რომელმაც მაღალ ფენებსა და 
პოლიტიკურ პარტიებში  გამოააშკარავა მასობრივი კორუფციის 
ფაქტები. მორიგ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვეს დემო-
კრატიულმა მემარცხენე ძალებმა.

aSS. აშშ მეორე მსოფლიო ომიდან სამხედრო, პოლიტიკური 
და ეკონომიკური თვალსაზრისით გამოვიდა, როგორც ყველაზე 
ძლიერი ქვეყანა. მას ახალი ბაზრების დაპატრონების, კაპიტალის 
იმპორტის გაზრდის, „დოლარის იმპერიის“ შექმნისათვის  
შეექმნა ხელსაყრელი პირობები. 1945 წელს ფ. დ. რუზველტის 
გარდაცვალების შემდეგ პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება  
დაიწყო ვიცე-პრეზიდენტმა ტრუმენმა. მან ეკონომიკურ და 
სოციალურ სფეროებში გააგრძელა ფ. რუზველტის "axali 
xazis“ პოლიტიკა. ომის შემდეგ სოციალური და შრომითი 
ურთიერთობების გამწვავებამ თავისი გამოხატულება ჰპოვა 
კონგრესის მიერ მიღებულ ტაფტ-ჰარლის კანონში. ეს კანონი არე-
გულირებდა პროფესიული კავშირების მოღვაწეობას და შრომით 
ურთიერთობებს.

ra iyo taft-harlis kanonis miRebis mizezi?

ომის შემდეგ აშშ-მა საგარეო პოლიტიკაში წამოაყენა 
დოქტრინები: „არა ძალადობას“ "ომის ზღვარზე წონასწორობის 
შენარჩუნება'', "ტოტალური დაპირისპირება". იქნა შემოთავა-
ზებული ტრუმენის დოქტრინა და მარშალის გეგმა. ტრუმენის 
დოქტრინა საბერძნეთსა და თურქეთში საბჭოთა გავლენის 
გაძლიერების წინააღმდეგ იყო მიმართული,  ხოლო მარშალის გეგმა 
ევროპელი მოკავშირეების ომის პერიოდში ჩამოშლილი ეკო-
ნომიკის აღდგენის დასახმარებლად იყო გათვალისწინებული. აშშ 
ახორციელებდა მსოფლიოს „ამერიკულად” მართვის ვრცელ 
პროგრამას. საქმიანობა დაიწყო პრეზიდენტთან არსებულმა ეროვ-
ნულმა უსაფრთხოების საბჭომ და ცენტრალურმა სადაზღვეო 
სამმართველომ (ცსს). 

გასული საუკუნის 50-იან წლებში პრეზიდენტმა დუაიტ 
ეიზენჰაუერმა გააგრძელა ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში 
სახელმწიფოს მარეგულირებელი როლის ზრდის პოლიტიკა,  
შემცირდა გადასახადები, ამოქმედდა ეფექტური ბაზარი და 
საკრედიტო პოლიტიკა. აშშ-ს ეკონომიკაში უზრუნ-ველყოფილი  
იქნა წინსვლა. მიუხედავათ ამისა, მორიგ საპრეზიდენტო არ-
ჩევნებში გაიმარჯვა დემოკრატების წარმომადგენელმა ჯონ ფიც-

italia

1946 wels gamocxadda respublika da cota xanSi miiRes konstitucia.

1947 wels gamarjvebul qveynebTan daido zavi: 1. Semcirda samxedro 
Zalebi. 2. safrangeTsa da iugoslavias dauTmo zogi teritoria.

hari trumeni
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ჯერალდ კენედიმ. მან წამოაყენა „axali horizontebi“ წო-
დებული რეფორმების პროგრამა.  ჯონ კენედის პოლიტიკური ხაზი 
გახდა კონსერვატორებისა და რასისტების წინააღმდეგობის მი-
ზეზი. იგი 1963 წლის ნოემბერში ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში 
იქნა მოკლული. ეს მოვლენა შევიდა ისტორიაში "saukunis 
danaSauli"-ს სახელწოდებით. 

gaanalizeT movlena romelic istoriaSi "saukunis 
danaSaulis" saxeliTaa cnobili. ratom iwodeba es 
movlena ase?

 
მორიგ არჩევნებში გამარჯვებულმა ლინდონ ჯონსონმა  

გამოაცხადა მოქალაქეობრივი უფლებები, სიღარიბის წინააღმდეგ 
ბრძოლის სფეროში რეფორმების გათვალისწინებით "didi 
sazogadoebis“ პროგრამა, მაგრამ ვიეტნამში განვითარებული 
ომი გახდა პროგრამის დაუსრულებლად დარჩენის მიზეზი.  
1968 წელს რიჩარდ ნიქსონის პრეზიდენტად არჩევით დაიწყო 
აშშ-ის ისტორიაში რესპუბლიკელების პერიოდი. დამთავრდა 
ვიეტნამის ომი. რ. ნიქსონის პრეზიდენტობის პერიოდში მოხდა  
"uoTer geiTis ambavi".  არჩევნების დროს   ადამიანების  ერთი 
ჯგუფი დააკავეს  ვაშინგტონის "უოთერ გეითის" სასტუმროში 
დემოკრატების წინააღმდეგ ფარული მოსასმენი მოწყობილობის 
მონტაჟის დროს. რ. ნიქსონი იძულებული გახდა გადამდგარიყო, 
ამან სერიოზული დარტყმა მიაყენა რესპუბლიკელების პარტიის 
რეპუტაციას.

ratom miayena seriozuli dartyma„uoTer ge-
iTis“ ambavma respublikuri partiis reputacias?

1980 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა რონალდ 
რეიგანმა. მან წამოაყენა "konservatorul revoluciad" წო-
დებული ხაზი. ამ პროგრამამ მიიღო „reiganomikis“ სახელწოდება. 
"რეიგანომიკის“ პროგრამის განხორციელების დახმარებით შეჩერ-
და ეკონომიკური კრიზისი, იკლო ინფლაციამ და უმუშევრობამ, 
დაჩქარდა ეკონომიკის განვითარება. ყველაფერმა ამან რ. რეიგანს 
საპრეზიდენტო არჩევნებში ხელმეორედ  მოუტანა გამარჯვება.  
იგი ატარებდა აშშ-ს  სამხედრო პოზიციების გაძლიერების 
პოლიტიკას. რეიგანის მთავრობამ წამოაყენა აშშ-ის სტრატეგიული 
იარაღის განახლებისა და "varskvlavebis omi*"-ს პროგრამა. 

რეიგანმა სსრკ-თან წინააღმდეგობის შერბილების სფეროშიც  
გადადგა სერიოზული ნაბიჯები. 1985-1988 წლებში  სსრკ-ის  
ხელმძღვანელობასთან ზედიზედ განხორციელებული შეხვედ-
რების შედეგად საშუალო და ახლო რადიუსის რაკეტების 
გაუქმების შესახებ ხელშეკრულება  შევიდა ძალაში.

მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა ჯორჯ 
ბუშმა განაგრძო რეიგანის პოლიტიკა. მისი პრეზიდენტობის 
პერიოდი მსოფლიო მაშტაბის დიდი მოვლენის "civi omi*"-ს 
დასრულებით დაგვირგვინდა. ამის მთავარი მიზეზი იყო  
სსრკ-ის  დაშლა.

jon kenedi

ronald reigani

civi omi- meore 

msoflio omis Sem-

deg socialistur 

da kapitalistur 

sistemebs Soris 

ideologiur-poli-

tikuri brZolaa.

varskvlavebis omi-

strategiuli 

iaraRebis kosmosSi 

ganlagebis gaTva-

liswinebuli prog-

ramebi.
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ganmarteT "civi omi"-s mniSvneloba. Tqveni 
azriT, ratom moeRo bolo jorj buSis mmarT-
velobis periodSi „"civ oms"?

1992 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა დემო-
კრატების ლიდერმა ბილ კლინტონმა. მან „რეიგანომიკა“ გა-
აკრიტიკა და ამერიკელებს შესთავაზა "მესამე გზის“ პოლიტიკა.  
ეს პოლიტიკა რუზველტის „ახალი ხაზის“ და 60-იანი წლების 
ლიბერალიზმის გამოცდილებას ასახავდა საკუთარ თავში.  2000 
წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ხელისუფლებაში  მოვიდა 
რესპუბლიკელების წარმომადგენელი, ჯორჯ ბუშის შვილი, 
უმცროსი ჯორჯ ბუში. აშშ მსოფლიოს სუპერ სახელმწიფო,  
გადაიქცა მსოფლიოს ეკონომიკის სამი (აშშ, ევროპა, იაპონია) 
ძალის მაცენტრალიზებლად.  მან საკუთარი თავი პოლიტიკური 
რეაქციების, საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში 
მთავარ ძალად გამოაცხადა.

2001 wlis 11 seqtembers ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში  
განხორციელდა ტერორისტული აქტები. ტერორიზმის  წინა-
აღმდეგ ბრძოლის დროშის ქვეშ თავს დაესხა ავღანეთს. ერაყში 
დაემხო სადამ ჰუსეინის რეჟიმი. 2008-2012 წლებში საპრე-
ზიდენტო არჩევნებში აშშ-ს ისტორიაში პირველად  აირჩიეს 
პრეზიდენტად შავკანიანი ბარაკ ჰუსეინ ობამა.

SeafaseT pirveli Savkaniani prezidentis arCeva. 
Tqveni azriT ra iyo aqamde Savkanianis prezidentad 
ar arCevis mizezi?

teroristuli aqti 
niu-iorkSi

kiTxvebi da davalebebi: 

1. გვიჩვენეთ  ომის შემდეგ დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკურ განვითარებაზე 
გავლენის ფაქტორები.

2. შეადარეთ უ. ჩერჩილისა და მ. ტეტჩერის საშინაო პოლიტიკა და გვიჩვენეთ 
მსგავსი მხარეები.

3. შეაფასეთ შარლ დე გოლის როლი საფრანგეთის ისტორიაში.
4. შეადგინეთ სახელმწიფოების ტერიტორიების ცვლილებების ამსახველი ცხრილი 

და სქემა.
5. განმარტეთ ევროპის ქვეყნების პოლიტიკური განვითარების საფეხურები.
6. მოამზადეთ პრეზენტაცია მსოფლიოს პოლიტიკური განვითარების საფეხურების 

შესახებ.
7. რატომ აკეთებდა აშშ „ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში“ კულისების მიღმა 

გამოსვლას?
8. შეადგინეთ და წარმოადგინეთ ინფორმაცია  თანამედროვე აშშ-ს შესახებ.
9. შეადარეთ ტაფტ-ხარტლი კანონი ფ. დ. რუზველტის „ახალი ხაზის“ პოლიტი-

კასთან.
10. შეაგროვეთ ინფორმაცია და მოამზადეთ პრეზენტაცია 2001 წლის 11 სექტემბერს 

ნიუ-იორკში მომხდარი ტერორისტული აქტის შესახებ.
11. სქემის საფუძველზე, დაწერეთ ესე  აშშ-ს შესახებ (გვ. 97). 

barak obama
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aRmosavleT evropis qveynebi.  სსრკ-ის სამხედრო ნაწი-
ლების რეგიონში ყოფნამ, "marSalis gegma"-ზე უარმა, გავლენა 
მოახდინა საბჭოთა რეჟიმის გავრცელებაზე. ამან, ცენტრალურ და 

aSS

h. trumeni (1945-1952)

l. jonsoni (1964-1968)  gamocxadda „"didi sazogadoeba"“ programis 
ganxorcielebis dawyeba    

r. niqsoni (1968-1972) meore saprezidento arCevnebis dros „"uoTer 
geiTis krizisi"“-saTvis gadagda

ronald reigani (1980-1988)

b. klintoni (1992-2000) „"mesame gzis"“ politika; 
j. buSi (2000-2008) erayis intervencia;  b. h. obama (2008-2016)  

jon kenedi (1960-1963)

trumenis doqtrina da „"marSalis gegma"“

„"konservatoruli revolucia"“ an „"reiganomika"“

1947 wels centraluri sadazvervo sammarTvelos daarseba

“"axali horizontebi"”

profkavSirebis uflebebis SemzRudavi taft-xartlis kanoni

strategiuli dacvis iniciativa ("varskvlavebis omi")

“"sakeTildReo saxelmwifos"“ daarseba

“"saukunis danaSauli"”

  meore msoflio omis bolo TveebSi, centralur da samxreT-

aRmosavleT evropis qveynebSi Seiqmna gaerTianebuli socialuri jgufebis 

umravlesobiT,  saxalxo frontebi.  1944-1946 wlebi am qveynebis isto-

riaSi Sevida, rogorc saxalxo demokratiis“ safexuri. am periodSi ssrk 

ganmaTavisuflebeli qveynis reputaciiT sargeblobda.

ra bedi ewia omis Semdeg centralur da aRmosavleT evropis 

qveynebs da ssrk-s. ra cvlilebebi moxda am teritoriebze XX 

saukunis bolosa da XXI saukunis dasawyisSi?

19. aRmosavleT evropis qveynebi.  ssrk
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სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში შექმნა მრავალპარ-
ტიულობის გაუქმებასა და კომუნისტური პარტიის უალტერ-
ნატიო  ხელისუფლების  პირობები.

 ra iyo, „marSalis gegma-ze ssrk-s mier uaris 
Tqmis mizani?     

კომუნისტურმა პარტიამ სოციალიზმის აშენების ხაზი წამოწია 
წინა პლანზე. დაიწყო საბაზრო ეკონომიკის გეგმიური ეკონომი- 
კით შეცვლა. იმავე ქვეყნებში ჩამოყალიბდა ტოტალიტარული 
სოციალისტური საზოგადოება. გაუქმდა კერძო საკუთრება, აღმო-
იფხვრა ბიზნესი და ინდივიდუალური გლეხური მეურნეობა.  
„saxalxo demokratiis“ ქვეყნებიდან საბჭოთა საამიროს წინა-
აღმდეგ გამოსული პირველი ქვეყანა იყო იუგოსლავია. იუგო-
სლავიის კომუნისტური პარტია 1948 წლის ბოლოს გაყვანილი  
იქნა  კომუნისტური  პარტიის  საინფორმაციო  ბიუროდან.
    1949 წელს ცენტრალური და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ევროპის 
სოციალისტური ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე მიმარ-
თული ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭო (ეუს), 1955 
წელს დაარსდ ამ ქვეყნების სამხედრო ძალების გამაერთიანებელი 
ვარშავის ხელშეკრულების ორგანიზაცია. იოსებ სტალინის გარ-
დაცვალებამ და პიროვნების კულტის დაგმობამ ცენტრალურ და 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში შექმნა პოლიტიკური 
მდგომარეობის შეცვლის პირობა. 1956 წელს უნგრეთში დაიწყო 
მასობრივი დემონსტრაციები. უნგრეთის მთავრობის მეთაურმა  
ი. ნადიმ გამოაცხადა თავისი ქვეყნის ვარშავის ხელშეკრულების 
ორგანიზაციიდან გამოსვლის შესახებ. 4 ნოემბერს ქალაქ ბუ-
დაპეშტში შეჭრილმა საბჭოთა ტანკებმა უნგრელი ხალხის 
განმათავისუფლებელი მოძრაობა სისხლში ჩაახშო. ი. ნადი ქვეყ- 
ნის  ღალატის  ბრალდებით  სიკვდილით  დასაჯეს.

ra iyo, ungreli xalxis ganmaTavisuflebeli 
moZraobis CaxSobis mizezi?   

XX საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს ჩეხოსლოვაკიაში "praRis 
gazafxuli"სახელწოდებით განვითარდა მოვლენები.  ა. დუბჩეკის 
მეთაურობით ჩეხოსლოვაკიის კომუნისტურმა პარტიამ მოინდომა 
გადასვლა ქვეყნის პირობების შესაბამისი სოციალისტური საზო-

varSavis 

xelSekrulebis 

xelmowera

varSavis 
xelSekrulebis 
organizaciis gerbi

imre nadi
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გადოების მოდელზე. ამისათვის შეიმუშავა „მოქმედების პროგრამა“.  
ამ მოვლენის მიმართ სსრკ-მა და ზოგიერთმა სოციალისტური ქვეყ-
ნის ხელმძღვანელობამ გამოხატა მწვავე პროტესტი. ვარშავის ხელ-
შეკრულების ორგანიზაციის წევრმა ქვეყნებმა სსრკ-მა, პოლონეთმა, 
გდრ-მ, უნგრეთმა და ბულგარეთმა ჯარები შეიყვანეს ჩეხოსლოვა-
კიაში.  ა დუბჩეკის მაგივრად  დაინიშნა გ. ჰუსაკი.

80-იანი წლების ბოლოს-90-იანი წლების დასაწყისში სსრკ-ში 
გარდაქმნის რეფორმები და სახელმწიფოს დაშლის დაწყება, ცენტ-
რალურ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში  დასრულდა 
სოციალისტური სისტემის გაკოტრებით.

ssrk. სსრკ მეორე მსოფლიო ომიდან გამოვიდა გამარჯვებული. 
იგი გახდა მსოფლიოს მეორე ზესახელმწიფო. ამავე დროს სსრკ-მა 
ომში ნახა დიდი ზარალი. მან დაკარგა 27 მილიონზე მეტი ადამიანი. 
მის წინაშე იდგა მიყენებული ჭრილობების მოშუშების, მეურნეობის 
წყნარი ფორმის ხაზზე გადაყვანისა და განვითარების ამოცანა.

1947 წლის დეკემბერში  გატარდა ფულის რეფორმა. მოსავლის 
განაწილებაში გაუქმდა ტალონის სისტემა. 1950 წლის დასაწ-
ყისისათვის აღდგა სამრეწველო დაწესებულებები და სასოფლო 
სამეურნეო პროდუქციის წარმოება  გაუტოლდა ომამდელ დონეს.

ganmarteT 1947 wlis reformebis arsi.

ქვეყნის პოლიტიკურ სტრუქტურებში მოხდა გარკვეული 
ცვლილებები. დასრულდა საგანგებო მდგომარეობა. გაუქმდა  
სახელმწიფო დაცვის კომიტეტი. ჩატარდა ადგილობრივი საბ-
ჭოების, რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოებისა და სსრკ-ს 
უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. სხვა მხრივ ტოტალიტარულმა 
რეჟიმმა კიდევ უფრო იმატა. გაფართოვდა სახელმწიფოს 
გამოსასწორებელი ბანაკების სისტემა. ომის შემდეგ დაიწყო 
მასიური რეპრესიების ახალი ტალღა.

ganmarteT:ra iyo masiuri represiebis ganxor-
cielebis mizezi? 

1953 wlis 5 marts გარდაიცვალა საბჭოთა კავშირის კპ 
ცკ-ის პირველი მდივანი იოსებ სტალინი. ნიკიტა ხრუშოვი  
აირჩიეს პარტიის ხელმძღვანელად. 1956 წლის თებერვალში 
ჩატარებულ XX ყრილობაზე სტალინის პიროვნების კულტი 
მწვავედ იქნა გაკრიტიკებული. ეს ქვეყნის პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. მან რეპ-
რესიებით დაზარალებული 100 ათასობით ადამიანს გამამარ-
თლებელი განაჩენის გამოუტანა. დაიწყო ეროვნულ პოლიტიკაში 
დაშვებული უხეში შეცდომების გამოსწორება. აღდგა ბალ-
ყარეთის, ინგუშეთის, ყალმუხეთის, კარაჩაის, ჩეჩენი ხალხების 
მეორე მსოფლიო ომის მსვლელობისას გაუქმებული ავტო-
ნომიები. პირველად დაენიშნათ კოლმეურნეებს პენსია. 1959 
წლიდან დაიწყეს მათთვის პასპორტების გაცემა. 

aleqsandre dubCeki
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leonid breJnevi
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1965 წლის მარტსა და სექტემბერში ეკონომიკური რე-
ფორმების მცდელობამ სასურველი შედეგი არ გამოიღო, პირი-
ქით, კრიზისისაკენ მიდრეკილება გაიზარდა. ლ. ბრეჟნევის 
ქვეყნის ხელმძღვანელობაში მოსვლასთან ერთად (1964 წ. ოქ- 
ტომბერი) ნ. ხრუშოვის „დათბობის“ პოლიტიკას ბოლო მოეღო. 
ქვეყანაში მოხდა ადმინისტრაციულ-ბიუროკრატიული სისტე-
მის ფორმირება. სსრკ-ს მიერ 1977 წლის ოქტომბერში მიღებუ-
ლი ახალი კონსტიტუციის მიხედვით, სამართლებრივად 
დამტკიცდა რომ ქვეყნის ხელისუფლება იყო კომუნისტური 
პარტიის კუთვნილება. ქვეყანა  აღმოჩნდა ეკონომიკური 
კრიზისის წინაშე. ლ. ბრეჟნევის შემდეგ ი. ვ. ანდროპოვის, კ. უ. 
ჩერნენკოს ხელმძღვანელად მოყვანამ არ გამოასწორა მდგო-
მარეობა. 1985 წლის მარტში ხელმძღვანელად იქნა მოყვანილი  
მ. ს. გორბაჩოვი.

საბჭოთა ხელმძღვანელობამ  დაიწყო ქვეყნის ღრმა სოცია-
ლურ-ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის გზების ძებნა. 
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გაძლიერებამ  
წაიწია წინ. ცოტა ხანში საზოგადოებრივი წყობის განახლების 
მიზნით „გარდაქმნის“ პოლიტიკა გამოცხადდა. წამოიჭრა ხე-
ლისუფლების განაწილების იდეა. 1990 წელს  დაფუძნდა სსრკ-ს 
პრეზიდენტის თანამდებობა. მ. გორბაჩოვი იყო ქვეყნის პირვე-
ლი და უკანასკნელი პრეზიდენტი.

gamoTqviT Tqveni azri mTiani yarabaRis avto-
nomiur olqSi dawyebuli separatistuli moZrao-
bis Sesaxeb. gaanalizeT da gamoitaneT daskvna.

    საბჭოთ ხელმძღვანელების მიერ სსრკ-ს შენარჩუნების 
მცდელობამ არავითარი შედეგი არ გამოიღო. 1991 წლის აგვისტოში 
კონსერვატორებმა შექმნეს სახელმწიფო საგანგებო  მდგომარეობის 
კომიტეტი. აღკვეთეს ვიცე-პრეზიდენტი ო. იანაევის მეთაურობით 
კონსერვატორების მიერ ხელისუფლების ხელში ჩაგდების 
მცდელობა. „აგვისტოს რევოლუციის“ წარუმატებლად დამ-
თავრებამ, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტ ბ. ელცინს კო-
მუნისტურ პარტიას მოქმედების შეჩერების პირობა შეუქმნა. 
1991 wlis 8 dekembers რუსეთის ფედერაციის, უკრაინისა და 
ბელორუსიის ლიდერებმა, აცნობეს სამოკავშირეო ხელშეკ-
რულების მოქმედების შეჩერება და დამოუკიდებელი სახელ-
მწიფოების თანამეგობრობის (დსთ) შექმნის იდეა. 25 დეკემ- 
ბერს  გადადგა  მ. ს. გორბაჩოვი  და  ამით  დაიშალა  სსრკ.

ra iyo ssrk-is daSlis Semdeg dsT-is Seqmnis  
mizani?  
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ssrk-s daSla

 მსოფლიოს სოციალისტური სისტემის ნგრევის შედგად 
სსრკ-თან პარალელურად, დამოუკიდებელ ქვეყნებად დაიშალა 
"balkaneTis imperia"-დ წოდებული იუგოსლავია (სერბეთი, 
ხორვატია, სლოვენია, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მაკედონია, ჩერნო-
გორია) და ჩეხოსლოვაკია (ჩეხეთი და სლოვაკეთი). 1999 წელს 
პოლონეთი, უნგრეთი და ჩეხეთი გახდნენ ნატო-ს წევრი ქვეყ-
ნები. 

ra iyo am qveynebis natoSi gawevrianebis dade-
biTi mxare?  

რუსეთი მსოფლიო არენაზე იცავს თავის რეპუტაციას. დღეს-
დღეობით რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვ. ვ. პუტინია.  

    
vladimir putini
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kiTxvebi da davalebebi:

1. განმარტეთ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სოციალიზმის  
მშენებლობის  მიმართულების საფუძვლად აღების მიზეზები.

2. აჩვენეთ ეუს-სა და ვარშავის ხელშეკრულების ორგანიზაციის შექმნის მიზნები.
3. გაარკვიეთ უნგრეთისა და ჩეხოსლოვაკიის მოვლენების მსგავსი და გან-

სხვავებული მხარეები.
4. რა სიახლეები მოუტანა სსრკ-ს ომის შედეგებმა?
5. გვიჩვენეთ დამოკიდებულება „პიროვნების კულტი“-ს მიმართ, რატომ ხდება 

„პიროვნების კულტი“?
6. რა იყო სსრკ-ს დაშლის მიზეზები? რა ღონისძიებები გატარდა იმისთვის, რომ 

ეს კავშირი არ დაშლილიყო?
7. განიხილეთ დამამტკიცებელი საბუთი, რომ სსრკ-ში მმართველობა კომუ-

ნისტურ პარტიას ეკუთვნოდა. გაარკვიეთ ამ საბუთის მიღების მიზნები.

8. შეაგროვეთ ინფორმაცია ვ. ვ. პუტინის შესახებ  და მოამზადეთ პრეზენტაცია.

1941-1945 წლებში საბჭოთა კავშირში მოპოვებული ნავთობის 
უმეტესი ნაწილი მოიპოვებოდა ბაქოში, დანარჩენი, მცირე ნაწილი 
კი, ერთად აღებული ჩრდილო კავკასიის, ყაზახეთის, ვოლგისპირა 
საბადოებიდან. მაგრამ საბჭოთა მთავრობამ თურქი-მუსლიმანი 

 Tavi VIII. aziis qveynebi
20. kavkasia 
omis periodSi, sabWoTa kavSirSi mcxovrebma kavkasielebma, faSizmze 

gamarjvebaSi didi roli iTamaSes. asi aTasobiT adamianma frontze gmirulad 

ibrZola, umagaliTo gmirobis magaliTebi aCvenes. kavkasiis xalxebi mebrZol 

jars sabrZolo masaliT, produqtiT da tansacmliT, yvelaze mTavari ki 

sawvaviT uwyvetad amaragebda.

rogori damokidebuleba aCvena yovelive amis gamo sabWoTa 

mTavrobam kavkasiis xalxebis mimarT? ra bedi ewia kavkasias meore 

msoflio omis Semdeg?

baqos navTobis 
gagzavna frontze
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ხალხების წინაშე  გამოამჟღავნა უნდობლობა. 1943 wlis 28 oq-
tombers სსრკ უმაღლეს საბჭოს პრეზიდიუმმა მიიღო "didi sa-
mamulo omSi faSistebisaTvis daxmarebis gamwev xal- 
xebis Sesaxeb“ დასახელების ავადსახსენებელი გადაწყვეტილება. 
გადაწყვეტილებაში ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე ჩრდილო 
კავკასიის და ყირიმის თურქ-მუსლიმანურ ხალხების ფაშისტებ-
თან თანამშრომლობაში დადანაშაულებით გაუკეთდათ depor- 
tacia*. 1943-1944 წლებში ჩრდილო კავკასიიდან ყარაჩაელი, 
ჩეჩენი, ინგუში, ბალყარელი ხალხები გადაასახლეს ციმბირში, 
ყაზახეთში და ცენტრალურ აზიაში. მთლიანობაში გადაასახლეს 
650  ათასი  თურქ-მუსლიმანი. 

ratom iyo saWiro ssrk umaRlesi sabWos pre-
zidiumisaTvis xalxebis deportacia? ra iyo am po-
litikis mizani?

საბჭოთა სახელმწიფოს თავდაცვის კომიტეტის გადაწყ-
ვეტილებით, 1944 წელს ახალციხის რეგიონში 110 ათასი თურქს 
და სხვა მუსლიმან მოსახლეობას ბრალი დასდეს თურქეთის 
სასარგებლოდ ჯაშუშობაში და გადაასახლეს. მთლიანობაში, 
საქართველოდან ამ პერიოდში 150 ათასი მოსახლეობა, მათ  
შორის 28 ათასი აზერბაიჯანელი გადაასახლეს ძალის გამო-
ყენებით თავიანთი მამა-პაპური მიწებიდან. 1944 წელს გაუქმდა 
ჩეჩენ-ინგუშეთის ასსრ, ყარაჩაელების და ბალყარელი ხალხების 
ავტონომიური  ორგანოები. 

1957-1958 წლებში საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის მიერ 
გატარებული „დათბობის“ პოლიტიკის შედეგად ციმბირში, 
ცენტრალურ აზიასა და ყაზახეთში დეპორტირებული ბალ-
ყარელები, ჩეჩნები, ინგუშები, ყარაჩაელი ხალხები შეწყალე-
ბულნი იქნენ და წინანდელ საცხოვრებელ ადგილებში მოიპ- 
ოვეს დაბრუნების უფლება. 1957 წელს რსფსრ უმაღლესი საბ- 
ჭოს სესიამ აღადგინა ბალყარეთის, ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, 
ყარაჩაელებისა და ყალმუხელი ხალხების ომის დროს უსა-
მართლოდ  დაკარგული  ეროვნული  ავტონომიური  ორგანოები. 

deportacia - mos-

axleobis gadasax-

leba samSoblodan.

axiskas Turqebis 

gadasaxleba 

samSoblodan
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 ratom moaxdina cvlilebebi sabWoTa kavSiris 
xelmZRvanelobam Tavis politikaSi?

გადასახლებული ხალხები შეწყნარებულნი იქნენ და მათ 
უმრავლესობას  მისცეს მშობლიურ მიწა-წყალზე დაბრუნების 
უფლება, მაგრამ ახისკას თურქებს, სსრკ უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმის, 1956 წლის 28 აპრილით დათარიღებული ბრძა-
ნების მიხედვით, ჩამოერთვათ წინანდელ საცხოვრებელ ადგი-
ლებში დაბრუნების უფლება.

XX საუკუნის 50-იან წლების მეორე ნახევარში, azerbaijanis 
ხელისუფლებამ ცენტრის წინაშე, დააყენა საკითხი როგორც 
ახისკას თურქების, ისევე ამ დროს გადასახლებაში მყოფ 17 ათასზე 
მეტ აზერბაიჯანელის, თავიანთ მამა-პაპურ მიწაზე დაბრუნების 
პირობების შექმნის, ამის შეუძლებლობის შემთხვევაში  მათი 
აზერბაიჯანის სსრ-ში შესვლის ნებართვის შესახებ. შედეგად 1958 
წლიდან მოყოლებული საქართველოდან ცენტრალურ აზიის 
რესპუბლიკაში გადასახლებული აზერბაიჯანელების და ახისკას 
თურქების ერთი ნაწილის აზერბაიჯანში გადაყვანის პროცესი 
დაიწყო და მოკლე დროის განმავლობაში 13 ათასზე მეტი 
ადამიანი დააბინავეს  ჩვენს რესპუბლიკაში.

ახისკას თურქების გადასახლებაში დარჩენილი ნაწილის 
თავიანთ სამშობლოში დაბრუნებისათვის ბრძოლის გაგრძელების 
მიუხედავად, საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ამას ვერ მიაღწიეს. 
ახისკას  თურქები 1989 წლის მაის-ივნისის თვეებში უზბეკეთში 
მეორეჯერ  გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი. ფერგანესა და 
ენდიჯანში ნაცისტურ-შოვინისტურმა ჯგუფებმა, მათ წინააღმდეგ  
განახორციელეს თვითნებური, ტერორისტული აქტები, ჟლეტვა 
და თარეში. შედეგად, ახისკას თურქები მეორეჯერ გახდნენ  
ლტოლვილები თავიანთი კარ-მამულიდან.

ras daukavSirebdiT axiskas Turqebis xelmeored 
Zaladobis msxverplad gaxdomas?

XX საუკუნის 60-80-იან წლებში სამხრეთ კავკასიის 
რესპუბლიკებში, მათ შორის azerbaijanSi, მოხდა ეროვნული 
აღორძინება, ეროვნული გრძნობების გაღვიძება. სომხეთში  
დაიწყო თურქებზე და აზერბაიჯანელებზე ღია სიძულვილის 
გამომწვევი აგიტაცია. 80-იან წლების მეორე ნახევარში საბჭოთა 
ხელისუფლების გარდაქმნის გამოცხადება, ნაციონალური მოძრა-
ობების მასიური ხასიათის მიღება  გახდა რადიკალური ძალების 
გააქტიურების საბაბი, წამოყენებული იქნა დამოუკიდებელი 
სახელმწიფოების აღდგენის მოთხოვნები. აზერბაიჯანელები 
გამოაძევეს სომხეთის სსრ-ის შემადგენლობაში შემავალი, 
ისტორიული აზერბაიჯანული მიწებიდან - გოგჩის, ზენგაზურის 
და ირევანის ტერიტორიებიდან.

ratom aqcia sabWoTa xelisuf-lebam azerbaija-
nelebi TavianTi miwa-wyalidan ltolvilebad?

axiskas Turqebis 

masiuri Jleta 

ferganaSi. 1989 

weli
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სომხეთში მკვეთრად ნაციონალისტურმა ძალებმა 80-იან წლე-
ბის ბოლოს მეზობელ სახელმწიფოებს, მათ შორის აზერბაიჯანსა 
და საქართველოს წაუყენეს ტერირორიული პრეტენზიები. 1991 
წლის 25 სექტემბერს სომხეთი გავიდა საბჭოთა კავშირის 
შემადგენლობიდან. სომხეთის პირველმა პრეზიდენტმა ლევონ 
ტერ პეტროსიანმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ დაიწყო ღია 
სამხედრო აგრესია. რუსეთის ყოველმხრივი დახმარებით, მათ 
შორის რუსეთის სამხედრო ძალების მონაწილეობით, დაპყრო-
ბილი იქნა მთიანი ყარაბაღი და მის გარშემო არსებული 7 რაი- 
ონი. ეროვნული ლიდერის ჰეიდან ალიევის მცდელობის შედე-
გად შეაჩერეს ეს აგრესია, გამოცხადდა ცეცხლის შეწყვეტა.  
სომხეთის მიერ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მიმართული დაპ-
ყრობითი  პოლიტიკა  ცნობილი  გახდა  მთელი  მსოფლიოსათვის.

ცეცხლის შეწყვეტის პერიოდში, აზერბაიჯანის ჯარის გაძ-
ლიერებისათვის განხორციელდა თანმიმდევრული და მიზან-
დასახული ღონისძიებები. შეიარაღებული ძალებისათვის თანა-
მედროვე სამხედრო ტექნიკითა და გამოცდილი კადრებით 
უზრუნველყოფა  მოექცა ყურადღების ცენტრში. აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ბრძანებულებით 
2005 წელს შექმნილი თავდაცვის მრეწველობის სამინისტროს 
დაწესებულებებში დაიწყო ასობით დასახელების საბრძოლო 
მასალისა და სამხედრო ტექნიკის წარმოება. 

დღესდღეობით აზერბაიჯანს ნატო-ს სტანდარტებთან შესა-
ბამისი გაწვრთნილი ძლიერი სამხედრო ძალები ჰყავს და სამ-
ხედრო პოტენციალის მიხედვით სამხრეთ კავკასიაში იქცა ლიდერ 
სახელმწიფოდ.

somxeTis yarabaRTan dakavSirebuli pretenziebi, 
romel istoriul warsuls emTxveva? maTi yarabaRSi 
damkvidreba, romeli xelSekrulebis pirobebis mixed-
viT ganxorcielda?

საქართველოში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობით 
შეშინებულმა საბჭოთა ხელისუფლებამ, 1989 წლის 9 აპრილს 
თბილისში შეიყვანა ჯარი, მიტინგი იარაღის გამოყენებით 
დაშალეს,  დაიღუპა 16 ადამიანი.

ამ სისხლიანმა მოვლენამ ქართველი ხალხი უფრო განამტკიცა 
და თავიანთი დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის ბრძოლისათვის 
განაწყო. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველო  გავიდა სსრკ-ის შემად-
გენლობიდან. საბჭოთა ხელისუფლებამ ამაში ხელის შეშლის 
მიზნით სეპარატისტული ძალების შეიარაღებით საქართველოში  
შექმნა ეროვნული დაპირისპირების კერები. ედუარდ შევარდნა-
ძემ, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, კონფლიქტის რეგიონ- 
ებში ცეცხლის შეწყვეტის დოკუმენტს მოაწერა ხელი. საქარ-
თველოში დამყარდა სიწყნარე. დასრულდა საქართველოს ტერი-
ტორიაზე გამავალი ბაქო-სუფსა ნავთობსადენის მშენებლობა. 
კასპიის ზღვიდან ამოღებული ნავთობის ნედლეულის ბაქო-
თბილისი-ჯეიჰანის ძირითადი საექსპორტო მილსადენის საშუ-
ალებით ტრანსპორტირების შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. 

heidar alievi

ilham alievi
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აზერბაიჯანის გაზის ბაქო-თბილისი-ერზრუმის გაზსადენის 
საშუალებით მსოფლიო ბაზარზე გატანის შესახებ შეთანხმებას 
მოეწერა ხელი. ამ პროექტების განხორციელებაში პრეზიდეტ  
ე. შევარდნაძეს  მიუძღვის  მნიშვნელოვანი  როლი.

XXI საუკუნის დასაწყისში მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფ-
ლებაში მოსვლის შემდეგ საზოგადოება გახდა დემოკრატიული. 
მან  განავითარა აზერბაიჯანთან და თურქეთთან თანამშრომლობა, 
დასავლეთთან დიპლომატიურ ურთიერთობებში მიაღწიეს წარ-
მატებებს. ამით შეშფოთებულმა რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოში 
საქართველოში განახორციელა სამხედრო ჩარევა, მაგრამ აშშ-ისა 
და ევროკავშირის ქვეყნების მკაცრმა მიმართვამ, რუსეთი იძუ-
ლებული გახდა შეეჩერებინა აგრესია. 2013 წელს ხელისუფლებაში 
მოსული „ქართული ოცნების“ ბლოკი, აგრძელებს საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის ბრძოლას.

ratom iyo ruseTi SeSfoTebuli saqarTvelos 
warmatebebiT?

ჩრდილო კავკასიაში 90-იან წლების დასაწყისში, ეროვნულმა 
ძალებმა დაიწყეს გააქტიურება. რუსეთის ფედერაციამ ამ 
რეგიონში არსებული ავტონომიური რესპუბლიკების და ოლქების 
უფლებების ნაწილობრივ გაზრდის მიუხედავად, მართვის 
სადავეები თვითონ შეინარჩუნა. ამან ჩეჩნეთის ეროვნული 
განმათვისუფლებელი ბრძოლის გაძლიერებას  მისცა ბიძგი.  1991 
წელს  გამოცხადდა ჩეჩნეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. 
პრეზიდენტი ჯოვჰარ დუდაევი მთელი მოსახლეობის რუსეთის 
წინააღმდეგ მობილიზაციას შეეცადა. 1996 წელს ომის შეჩერების 
შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ხელი, მაგრამ რუსეთი 1999 წელს 
დიდი სამხედრო ძალით ჩეჩნეთს ისევ დაესხა თავს.

XXI საუკუნის დასაწყისში ჩრდილო კავკასიაში რუსეთმა 
თავისი პოზიციების გაამყარების სურვილს მიაღწია და სამხრეთ 
კავკასიის რესპუბლიკების თავის გავლენის ქვეშ მოქცევისთვის 
მცდელობებს უმატა. კერძოდ, სომხეთს დიდი რაოდენობით 
ფარული სამხედრო ტექნიკა და იარაღი მისცა, ამ რესპუბლიკაში  
გაზარდა სამხედრო ბაზების რიცხვი. 

CeCneTis respublika

kiTxvebi da davalebebi:
1. შეაგროვეთ ინფორმაცია ახისკას თურქების შესახებ და მოამზადეთ პრეზენ-

ტაცია.
2. შეადარეთ თურქმენჩაის ხელშეკრულების შემდეგ აზერბაიჯანში გადა-

სახლებული სომხების, XX საუკუნეში აზერბაიჯანში გადასახლებული ახის-
კას თურქების გადასახლების პოლიტიკასთან.

3. დაასაბუთეთ XXI საუკუნის დასაწყისში საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის 
ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ საზოგადოების დემოკრატიულობის 
აზრი.

4. რა გახდა ომის პერიოდში ფაშიზმზე გამარჯვების მოპოვებაში დიდი როლის 
მქონე თურქი ხალხებისთვის საბჭოთა კავშირის „ჯილდო“?

5. კომენტარი გაუკეთეთ რუსეთ-ჩეჩნეთის ურთიერთობებს.
6. რა შედეგით დამთავრდა სომხეთის მიერ მეზობელი სახელმწიფოების  

მიმართ  ტერიტორიული პრეტენზიების წაყენება?
7. განმარტეთ, რუსეთის მიერ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში გან-

ხორციელებული სამხედრო  ჩარევის  მიზეზები.

eduard SevardnaZe

III ganyofileba



107

 yazaxeTi. მ. გორბაჩოვის "gardaqmnis"  პირველი მსხვერ-
პლი   გახდა ყაზახეთი.  ყაზახეთის კომუნისტური პარტიის ცკ-ის 
პირველი მდივანი დ. კუნაევი გადააყენეს და მის ადგილას  
დაინიშნა ყაზახი ხალხისათვის უცნობი, ეროვნებით რუსი 
პიროვნება. ეს გახდა მთელი ყაზახი ხალხის სერიოზული 
პროტესტის მიზეზი. რესპუბლიკაში დაიწყო ეროვნული განმა-
თავისუფლებელი მოძრაობა. 1986 წლის 17-19 დეკემბერს ალმა-
ატიში (იმ დროს ალმა-ატა) ყაზახი ახალგაზრდები  გამოვიდნენ 
საპროტესტო აქციაზე. საბჭოთა ჯარების ჩარევის შედეგად 
დაიღვარა ათასზე მეტი ყაზახი ახალგაზრდის სისხლი. ეს იყო, 
გარუსების პოლიტიკის წინააღმდეგ პირველი ღია ეროვნული 
მოძრაობა.

ra iyo, ssrk-is garusebis politikis gatarebis 
mizani?

centraluri aziis respublikebi.  სსრკ-ის დაშლის 
შედეგად ყაზახეთმა და ცენტრალური აზიის რესპუბლიკებმა 
დამოუკიდებლობა მოიპოვეს.  რუსეთი ამ რესპუბლიკების დსთ-ს 
შემადგენლობაში შეყვანით  შეეცადა  თავისი გავლენის ქვეშ შე-
ნარჩუნებას, მაგრამ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოძრაობებს წინ 
ვერ აღუდგა. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა 
XXI საუკუნის დასაწყისში თურქეთთან და სხვა თურქულ 
სახელმწიფოებთან ორმხრივი სასარგებლო თანამშრომლობის 
გაღრმავების პოლიტიკა წარმატებით დაასრულა. უზბეკეთის, 
თურქმენეთის და ყირგიზეთის რესპუბლიკებმა დამოუკიდებელი 
სახელმწიფოს გაძლიერების გზაზე მიაღწიეს დიდ წარმატებას. 
უზბეკეთის პრეზიდენტმა ისლამ ქერიმოვმა აღკვეთა ისლამური 
ძალების რესპუბლიკაში საერო ხელისუფლების შერყევის 
მცდელობები. თურქმენეთის პირველმა პრეზიდენტმა საფარ-
მურად ნიაზოვმა გადადგა საფუძვლიანი ნაბიჯები, რათა სახ-
ელმწიფოს კუთვნილებაში მყოფი მთლიანი სიმდიდრით ხალხს 

nursulTan 

nazarbaevi

meore msoflio omis dros TurqeTi neitralur saxelmwifosaviT, omSi 

CarTul mxareebTan, maT Soris germaniasTan da mis mokavSireebTan, savaWro 

da ekonomikur kavSirebs inarCunebda. sabWoTa kavSiris mosazRvre olqebSi 

samxedro mdgomareoba iyo gamocxadebuli. saerTaSoriso mdgomareobis 

Secvlis gamTvaliswinebelma TurqeTma, 1945 wels TebervalSi germanias da 

iaponias omi gamoucxada. am nabijma TurqeTi saerTaSoriso samyaroSi izo-

lirebas gadaarCina. omis Semdgom wlebSi centraluri aziis respublikebi 

ki sabWoTa kavSiris ZiriTad soflis meurneobis mosavlis, gansakuTrebiT ki 

bambis warmoebis centrad rCeboda.

risgan Sedgeba meore msoflio omis Semdeg Turquli samyaros 

roli istoriaSi?

21. Turquli samyaro

islam qarimovi
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ესარგებლა. ძალიან დიდი რაოდენობის საექსპორტო ბუნებრივი 
გაზიდან მოპოვებული შემოსავლის ანგარიშზე, თურქმენი ხალხი 
გაანთავისუფლა კომუნალური გადასახადებისგან,  ხოლო ზოგი- 
ერთ ყოველდღიურ მოხმარების პროდუქტს უფასოდ ღე- 
ბულობდნენ. დღესდღეობით თურქმენეთის პრეზიდენტი კ. ბერ-
დიმეჰემმედოვია.

gaanalizeT, Turqmeni xalxis yvela simdidriT 
sargeblobis politika.

TaTreTi da baSkireTi.  ომის შემდგომ პერიოდში თა-
თარისტანში და ბაშკირეთში ნავთობის მოპოვებამ დაიწყო დიდი 
სისწრაფით განვითარება. აზერბაიჯანელი გეოლოგებისა და 
მენავთობეების მცდელობით ამ რეგიონში აღმოაჩინეს ახალი 
ნავთობის საბადოები და  დაიწყეს წარმოება. 70-80-იან წლებში  
ამოქმედდა უზარმაზარი მანქანათმშენებლობის და სხვა სამრეწ-
ველო საწარმოები. 
  სსრკ-ის დაშლის შემდეგ თათრეთში და ბაშკირეთში გაძლიერდა 
მოთხოვნები ადგილობრივი ხალხების მმართველობაში უფრო 
აქტიური მონაწილეობაზე. დამოუკიდებლობისთვის დაიწყო მა-
სობრივი სახალხო მოძრაობები. თათრეთის პირველმა პრე-
ზიდენტმა მენთემირ შაიმიევმა პარლამენტში ეროვნული მოძ-
რაობით პრომოსკოვურ ოპოზიციას შორის მოხერხებული მოქ- 
მედებით, რესპუბლიკაში შეძლო სიმშვიდის შენარჩუნება. 
თათრეთმა რუსეთში ავტონომიურ წარმონაქმნებს შორის, 
პირველმა, მიიღო დეკლარაცია სუვერენიტეტის შესახებ. 1994 
წლის 15 თებერვალს რუსეთსა და თათრეთს შორის სახელმწიფო 
მართვის უფლებების განაწილების შესახებ ხელშეკრულებას 
მოაწერეს ხელი. ფედერალურმა მთავრობამ, ამ ხელშეკრულე- 
ბით მიაღწია სახელმწიფოს მთლიანობის შენარჩუნებას, თათ-
რეთმა კი განსაკუთრებული სტატუსის გამტკიცებას.

kurbankulu 

berdimehemmedovi

baSkireTis respublikaıTaTreTis respublika
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aCveneT mizezebi, Tu ris gamo ver gaxda Ta-
Taristani sruliad damoukidebeli saxelmwifo. 
Tqveni azriT, ra iyo, TaTaristanisTvis micemuli 
specialuri statusis mniSvneloba TaTari xalxi-
sTvis?

ბაშკირმა ხალხმა, 90-იან წლებში მიაღწია ცენტრზე დამოკ-
იდებულების შემცირებას და რესპუბლიკის სიმდიდრეების უფრო 
მეტი ნაწილის ადგილობრივი მოთხოვნილებების დაკმაყო-
ფილებისათვის გამოყენებას.  ბაშკირეთმა რუსეთთან სახელმწიფო 
მმართველობის უფლებების განაწილების შესახებ  გააფორმა 
ხელშეკრულება.

yirimis Turqebi. ომის შემდგომ პერიოდში ყირიმის 
თურქებმა თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნებისათ- 
ვის აწარმოეს თანმიმდევრული ბრძოლები, მაგრამ საბჭოთა 
ხელმძღვანელობამ ყირიმში ჩასახლებული რუსი, სომეხი და სხვა 
ქრისტიანი მოსახლეობის ინტერესების საფუძველზე, მათ არ 
მისცეს მასიურად თავიანთ სამშობლოში დაბრუნების საშუ-
ალება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთმა  გააძლიერა 
ყირიმში თავისი პოზიციები. დიდი რაოდენობით სამხედრო 
საზღვაო ბაზების განთავსებით, სევასტოპოლის ხელში ჩაგ-
დებისათვის უკრაინასთან დაიწყო ომი. 2014 წლის თებერვალ-
მარტში, რუსეთმა საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებისა და 
საკუთარ თავზე აღებული ვალდებულებების უხეში დარღვევით  
შეიერთა ყირიმი. 

rasTan iyo dakavSirebuli ruseTis pretenzia 
yirimis mimarT? axseniT yirimSi gaZli-erebis 
mniSvneloba ruseTisaTvis. 

TurqeTi. ომის წლებში თურქეთის დიპლომატიის ყველაზე 
დიდი წარმატება ნეიტრალური პოლიტიკის გატარება და 
შედეგად, თურქეთის ტერიტორიების სამხედრო მოქმედებებისაგან 
იზოლირება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იყო. მეორე 
მსოფლიო ომის შემდეგ თურქეთის საგარეო პოლიტიკაში აშშ-თან 
დაახლოება გამტკიცდა. 1946 წელს ანკარაში აშშ-ში "trumenis 
doqtrina"-ს საფუძველზე თურ - 
ქეთისათვის დახმარების გაწევის 
შესახებ გაფორმდა ხელშეკრულ-
ება. შემდეგ აშშ-ს "marSalis 
gegmis" ფარგლებში დაიწყო 
თურქეთისათვის დახმარების გა-
წევა. ქვეყანაში გაძლიერდა  
აშშ-ის კაპიტალის შემოდინება. 
ომის შემდგომ პერიოდში ყვე-
ლაზე აუცილებელი პრობლემა 
იყო ეკონომიკის გაჯანსაღება. 
მთავრობამ შრომითი ურთიერ-
თობების მოგვარებისთვის დაა-
არსა შრომის სამინისტრო. 1945 

"trumenis doqtrinis" 
xelmowera
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წელს დიდმა სახალხო მეჯლისმა  დაამტკიცა "kanoni miwis  
reformis Sesaxeb": სახელმწიფოს, ადგილობრივი ორგანო- 
ების კუთვნილი, დაუმუშავებელი მიწები და 500 ჰექტარზე მეტი 
მიწა ვისაც ჰქონდა  უნდა მიეცა გლეხებისთვის. 1947 წლიდან 
განხორციე-ლდა მიწის რეფორმა. ეს კანონი კერძო მიწებს არ 
შეხებია.

მთავრობამ  უარი თქვა დახურულ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, 
უცხოურ კაპიტალს კარები გაუღო და თავისუფალ საბაზრო 
ეკონომიკის განვითარებას მისცა ბიძგი. 1952 წელს თურქეთი  
ნატო-ს შეუერთდა.

daadgineT nato-s da varSavis xelSekrulebis 
organizaciis msgavsi da gansxvavebuli mxareebi. 
gaaanalizeT maTi gamaerTianebeli mxareebi.

1960 წელს, სტუდენტებმა სტამბულში დემოკრატიის შეზ-
ღუდვის წინააღმდეგ  გამართეს მიტინგი, პოლიციამ მიტინგის 
მონაწილეებს გაუხსნა ცეცხლი. ჯარმა მოახდინა სამხედრო 
გადატრიალება, ხელისუფლება გადავიდა ერონული ერთობის 
ხელში: დაითხოვეს სახალხო მეჯლისი, გაუქმდა 1924 წლის კონ-
სტიტუცია და  პოლიტიკური პარტიები. 1966 წელს გენერალი 
ჯოვდათ სუნაი აირჩიეს პრეზიდენტად და შემცირდა პო-
ლიტიკური დაძაბულობა. 1973 წელს გატარდა აგრარული რე-
ფორმა. დაქირავებული მიწების ერთი ნაწილი, საფასურის 
გადახდით  შესყიდულ იქნა და მიყიდეს გლეხებს. გლეხს მი- 
წის საფასური 15 წელიწადში უნდა დაებრუნებინა.

1974 წელს საბერძნეთმა დაიწყო კვიპროსის შეერთება. eno-
zisad* წოდებული ეს ნაბიჯი, კვიპროსელი თურქების მასიური 
ჟლეტით იყო გამორჩეული. ამის შესაჩერებლად თურქეთმა 

suleiman demireli

enozisi-berZnuli 

sityvaa niSnavs 

erTianobas. 

ideologia, romelic 

iTvalis-winebs 

saberZneTis 

sazRvrebs gareT 

darCenili berZnebiT 

dasaxlebuli miwebis 

saberZneTTan Seer-

Tebas.
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კვიპროსის ჩრდილოეთში შეიყვანა ჯარი. ამ ადგილას  დაარსდა 
ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკა. კვიპროსის სა-
კითხმა  დაამძიმა თურქეთის საერთაშორისო მდგომარეობა.

1979 წლის არჩევნებში, სულეიმან დემირელის მეთაურობით, 
სამართლიანობის პარტიამ გაიმარჯვა, მისმა მთავრობამ ტერო-
რიზმის და ანარქიის წინააღმდეგ დაიწყო ბრძოლა, მაგრამ 
ქვეყანაში დაიწყო გაფიცვების და დემონსტრაციების ტალღა.

1980 წელს გენერალმა ქენან ევრენმა  მოახდინა სამხედრო 
გადატრიალება, ქვეყანაში დაამყარა პოლიტიკური სტაბილურობა.  
1983 წლის საპარლამენტო არჩევნებში თურგუთ ოზალის მე-
თაურობით  გაიმარჯვა "დედა სამშობლოს" პარტიამ. თ ოზალმა 
შეიმუშავა ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის 
პროგრამა. ეს პროგრამა  ითვალისწინებდა ინფლაციის ალაგმვას, 
საშუალო ფენის ეროვნული შემოსავლიდან მიღებულ წილის 
მატებას, მოსახლეობის დამატებით შემოსავლების მატების 
ღონისძიებებს. შედეგად, თურქეთის ეკონომიკამ დაიწყო ჩქარი 
ტემპით განვითარება.  თ. ოზალმა "TurqeTis ekonomikis sa-
ocrebis mama"-ს წოდება მიიღო.

gaarkvieT da gaanalizeT, TurqeTis ekonomikaze 
gavlenis momxdeni faqtorebi.

2003 წლის არჩევნებში, სამართლიანობისა და განვითარების 
პარტიამ გაიმარჯვა და ლიდერი რეჯებ თეიუბ ერდოღანი  
აირჩიეს პრემიერ მინისტრად. ამ პერიოდში თურქეთის რეს-
პუბლიკამ საერთაშორისო სამყაროში თავისი პოზიცია კიდევ 
უფრო გაამყარა.  ეკონომიკის დარგში მიღებულმა წარმატებებმა 
თურქეთი  შეიყვანა ყველაზე განვითარებულ 20 დიდი ქვეყნის 
რიგში. რ. თ. ერდოღანის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში 
მიღწეული წარმატებები 2014 წელს მისი გაპრეზიდენტების 
მიზეზი გახდა.

TurguT ozali

rejeb Teiub 

erdoRani

kiTxvebi da davalebebi:

1. გაარკვიეთ და მოამზადეთ პრეზენტაცია, მ გორბაჩოვის „გარდაქმნის“ პოლი-
ტიკის თურქულ სამყაროზე გავლენის შესახებ.

2. დაასაბუთეთ, რომ თ. ოზალს უწოდებდნენ „თურქეთის ეკონომიკური 
საოცრების  მამა“-ს.

3. შეადარეთ თურქეთის 1960 წლის და 1980 წლის გადატრიალებები.
4. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, აშშ-ს თურქეთისათვის „ტრუმენის დოქტრინისა“ 

და „მარშალის გეგმის“ ჩარჩოს საფუძველზე დახმარებების შესახებ. თქვენი 
აზრით, რა იყო აშშ-გან თურქეთისთვის ამ დახმარებების მიზანი?

5. რა ბედი ეწია თათარისტანს და ბაშკირეთს სსრკ-ის დაშლის შემდეგ? რა იყო ამ 
ტერიტორიაზე რუსეთის პრეტენზიის მიზეზები?

6. შეაგროვეთ ინფორმაცია სსრკ-ის დაშლის შემდეგ ყაზახეთის შესახებ და 
შეადგინეთ სქემა-ცხრილი.

7. მოამზადეთ ესე „აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობის“ სახელწოდებით.
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irani. ირანში მოძრაობას ეროვნული ფრონტის ხემძღვანე- 
ლი მაჰამმად მუსადდიკი მეთაურობდა. ამ მოძრაობის გავლენით 
1951 წლის მარტში ნავთობის მრეწველობის ნაციონალიზაციის 
შესახებ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ცოტა ხანში მ. მუ-
სადდიკი დაინიშნა პრემიერ მინისტრად, მაგრამ ორი წლის შემ- 
დეგ გენერალ ზაჰიდის მეთაურობით მოხდა სამხედრო გადა-
ტრიალება. ქვეყნიდან გაქცეული მაჰამმად რიზა შაჰ ფეჰლევი 
დაბრუნდა ირანში და ხელისუფლებაში გამტკიცდა. 

სამხრეთ ირანის ნავთობის, საერთაშორისო ნავთობის kon-
sorciumis* იჯარაზე მიცემასთან ერთად, ბოლო მოეღო ინგ-
ლისელების ნავთობის მონოპოლიას ირანში. ქვეყანაში ხალხის 
უკმაყოფილების გამო შაჰმა განახორციელა "TeTr revolu-
cia“-დ წოდებული რეფორმების პროგრამა, რაც მიზნად ისახავდა 
ირანის სამრეწველო ქვეყნად გადაქცევას. განვითარდა განათლება 
და ჯანდაცვა. აგრარული რეფორმების შედეგად, ქვეყნისაგან და 
მსხვილი მიწის მეპატრონეებისაგან მიწის ნაკვეთის შესყიდვის 
გზით გლეხები გადაიქცნენ ფერმერებად. ქალებს გარკვეული 
პირობებით მიეცათ, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. 

ratom iwodeboda iranis reformebi "TeTr revo-
lucia"-d?

XX საუკუნის 70-იან წლებში ირანის ეკონომიკის განვითა-
რება, სიჩქარის მიხედვით, აზიაში იაპონიის შემდეგ გავიდა  
მეორე ადგილზე, მაგრამ რეფორმების არათანმიმდევრულობა 
ამწვავებდა სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მდგომა-
რეობას. 1978 wlis ianvarSi ქ. ყუმში დემონსტრანტების 
წინააღმდეგ იარაღის გამოყენება, ირანის რევოლუციის დაწ-
ყებისათვის გახდა სიგნალი. რევოლუციის ხელმძღვანელობა 
აიათულა ხომეინის მეთაურობით სასულიერო პირების ხელში 
გადავიდა. გავრცელებულმა სახალხო მოძრაობამ მეჰემმედ რზა 

omis Semdeg iranSi ingliselebis monopoliaSi myofi navTobis mrew-
velobis nacionalizaciis moZraoba daiwyo. xolo egvipte meore msoflio 
omis Semdgom wlebSic faqtiurad, did britaneTze  iyo damokidebuli. 
egvipteli xalxi ingliseli kolonizatorebis winaaRmdeg mtkice brZolas 
awarmoebda. xolo arabul samyaroSi palestina-arabi, israeli-arabebis 
konfliqts cecxli moekida. omis Semdgom periodSi iranisa da arabuli 
qveynebis cxovrebaSi uamravi cvlilebebi moxda da maT istoriaSi axali 
movlenebi Caiwera.

 ra iyo iranisa da arabuli qveynebis istoriaSi momxdari 

cvlilebebi? ra kvali datova am movlenebma istoriis mexsierebaSi? 

risgan Sedgeboda maTi roli msoflios istoriaSi?

22. irani da arabuli qveynebi

mahammad musaddiki

konsorciumi 

(laTinurad-sazia-

ro)-komerciis 

monawileebis saor-

ganizacio-samarT-

lis formaa. 

sxvadasxva damou-

kidebeli kompanie-

bis mxridan ama Tu 

im proeqtis gan-

xorcielebis 

mizniTaa 

daarsebuli.
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mehemmed rza Sah 

fehlevi

ruhulla musevi 

xomeini

შაჰ ფეჰლევი აიძულა დაეტოვებინა ქვეყანა. ამრიგად, 1925 წელს 
ტახტზე ასული ფეჰლევიების დინასტიის ხელისუფლებას  მოეღო 
ბოლო. 1979 wlis 1 aprils  გამოცხადდა ირანის ისლამური 
რესპუბლიკა. რევოლუციის მთავარი მამოძრავებელი ძალის, 
აზერბაიჯანელების სურვილი არ ასრულდა. მათ არ მიეცათ 
დედაენაზე  განათლების  მიღებისა  და  სკოლის  გახსნის  უფლება.

 ratom ar Seasrula azerbaijanelebis survili 
iranis islamurma respublikam?

რევოლუციის შემდგომ პერიოდში ირანი დიდი ხნის მან-
ძილზე მსოფლიოს ქვეყნებისაგან იყო იზოლირებული. საგარეო 
პოლიტიკის სფეროში, ირანი ისლამურ ქვეყნებთან ურთიერთო-
ბას ანიჭებდა უპირატესობას, თუმცა იგი იცავდა აზერბაიჯანის 
ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ დამპყრობელ სომხეთთან  
ინარჩუნებდა მჭიდრო პოლიტიკურ-ეკონომიკურ და დიპლო-
მატიურ ურთიერთობას. კასპიის ზღვის სექტორებად დანაწი-
ლებისას  მოითხოვა  20  პროცენტი  წილი. 

arabuli qveynebi. გაეროს გენერალურმა ანსამბლეამ,  
1947 წლის ნოემბერში  მიიღო გადაწყვეტილება palestinis 
გაყოფისა და მის ტერიტორიაზე ორი სახელმწიფოს, ებრაელური 
და არაბული ქვეყნის დაარსების შესახებ. დასავლეთ ქვეყნების  
დახმარებით 1948 წლის მაისში ებრაელებისათვის გამოყოფილი 
პალესტინის ტერიტორიაზე, დაარსდა დამოუკიდებელი ისრა-
ელის სახელმწიფო. ამის საპასუხოდ, პალესტინაში არაბული 
ქვეყნების დახმარებით, ისრაელის წინააღმდეგ  დაიწყო ომი. ომი 
დასრულდა არაბული ქვეყნების მარცხით. ისრაელმა პალესტინის 
არაბული სახელმწიფოსათვის გამოყოფილი ტერიტორიის ერთი 
ნაწილი  ჩაიგდო ხელში. იმ დროიდან მოყოლებული, დღემდე 
არსებულ პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტს ჩაეყარა საფუძველი. 

 ra aris palestina-israelis konfliqtis mougva-
reblobis mizezi?

1964 წელს, იასირ არაფატის მეთაურობით დაარსდა pales-
tinis ganTavisuflebis organizacia. ისრაელის წინააღ-
მდეგ დაიწყო პარტიზანული ომი. 1967 წლის ივნისში, ისრაელის 
ჯარმა შეუტია ეგვიპტეს, იორდანიასა და სირიას. ექვსდღიან 
ომში დამარცხდნენ არაბული ქვეყნები. ისრაელმა დაიპყრო 
ღაზას სექტორი, სინაის ნახევარკუნძული, მდინარე იორდანიის 
დასავლეთი სანაპირო, კუდსუნის არაბული ნაწილი, სირიის 
კოლანის გორაკები. ისრაელის დამპყრობელური პოლიტიკა, 1973 
წელს ახალი პალესტინა-ისრაელის ომის დაწყების მიზეზი გახდა. 
ამ ომში ისრაელი პირველად დამარცხდა. ჟენევაში კონფერენცია 
იქნა მოწვეული, მაგრამ აშშ-მა და ისრაელმა ჩაშალეს კონფერენ-
ცია. აშშ-ს დახმარებით 1978 wlis seqtemberSi kemp-dev-
idSi ეგვიპტესა და ისრაელს შორის სეპარატისტულ შეთანხ- 
მებას მოეწერა ხელი. ამით არაბული სახელმწიფოების ერთობა 
შეირყა. სამაგიეროდ, ეგვიპტესა და ისრაელის შეთანხმებამ, ორ 
ქვეყანას შორის ომს მოუღო ბოლო. ქალაქ კუდსის ისრაელის 

iasir arafati
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„ერთიან და განუყრელ დედაქალაქად“ გამოცხადებამ, კიდევ  
უფრო  გაამწვავა  პოლიტიკური  მდგომარეობა.

  ratom gaamwvava politikuri mdgomareoba ebrae-
lebis mier qalaq kudsis„"erTian da ganuyrel deda-
qalaqad" gamocxadebam?

XX საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში, პალესტინა-
ისრაელის ურთიერთობების მოწესრიგებისათვის  შეიქმნა ხელ-
საყრელი პირობები. 

1994 წლის მაისში, ისრაელსა და პალესტინას შორის „ღაზა-
ერიჰა“-დ წოდებული შეთანხმებას მოეწერა ხელი. შეთანხმების 
თანახმად, დაპყრობილ ღაზასა და ერიჰას ოლქებში შეიქმნა 
პალესტინის ავტონომია, მაგრამ ისრაელმა 1997 წელს კუდსის 
არაბების საცხოვრებელ ნაწილში ებრაელების ჩასახლების დაწ-
ყებით, ახლო აღმოსავლეთში საფრთხის ქვეშ დააყენა მშვი-
დობიანი პროცესი. 

ratom daayena safrTxis winaSe mSvidobiani pro-
cesi, axlo aRmosavleTSi israelis kudsis arabebis 
sacxovrebel nawilSi ebraelebis dasaxlebis dawye-
bam? gamoTqviT Tqveni damokidebuleba.

მდინარე იორდანეს მთელი დასავლეთი ნაპირის და ღაზას 
სექტორის მმართველობა  მიეცა პალესტინის ავტონომიას. თუმცა 
2000 წელს ისრაელ-პალესტინის ურთიერთობა ხელახლა გამ-
წვავდა და სიტუაცია მივიდა ომის ზღვარზე. პალესტინის 
ავტონომიის ახალი ხელმძღვანელი მაჰმუდ აბბასი, პრობლემის  
გადაჭრას ცდილობს მშვიდობიანი გზით.

1952 wlis ivnisSi, egvipteSi daiwyo კაიროს გარ-
ნიზონის ნაწილების აჯანყება. აჯანყებას ჯამალ აბდულ ნასირის 
მეთაურობით „თავისუფალი ოფიცრები“-ს ორგანიზაცია ხელ-
მძღვანელობდა. მეფე ფარუკი იძულებული გახდა ხელი-

palestinelebis mier 

1946 wlidan 2012 

wlamde dakarguli 

miwebi

palestineli 

ltolvili
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სუფლებიდან წასულიყო და დატოვა ქვეყანა. 1953 წელს ეგ- 
ვიპტე გამოცხადდა რესპუბლიკად. ჯამალ აბდულ ნასირი  
გახდა მისი პირველი პრეზიდენტი. ის ცდილობდა, რომ ეგ- 
ვიპტე  გამხდარიყო  სრულიად  თავისუფალი. 

ეგვიპტის მიერ სუეცის არხის ნაციონალიზაცია გახდა დიდი 
ბრიტანეთის, საფრანგეთის და ისრაელისათვის ომის დაწყების 
მიზეზი. თუმცა ინტერვენტები იძულებული გახდნენ დაეტო-
ვებინათ  ეგვიპტის  ტერიტორია.

ratom gaxda, didi britaneTis, safrangeTisa da 
israelisTvis omis dawyebis mizezi, egviptis mier 
suecis arxis nacionalizacia? ganmarteT.

ჯ. ნასირის გარდაცვალების (1970) შემდეგ პრეზიდენტად  
აირჩიეს ანვარ სადათი. შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავლის 
მან „ღია კარი“-ს, „ლიბერალიზაციის“ პოლიტიკა გამოაცხადა. ეს 
პოლიტიკა გახდა უცხოელი მონოპოლიების ეგვიპტის ეკონო-
მიკაში, ფართოდ წარმოდგენის მიზეზი. 

1981 წლის ოქტომბერში სამხედრო აღლუმის დროს  მოკლეს 
ანვარ სადათი. ქვეყნის პრეზიდენტი  გახდა ჰუსნი მუბარაკი. 
ჰუსნი მუბარაკის მთავრობა, ეროვნული ეკონომიკის გაძლიერე-
ბისათვის გაწონასწორებულ პოლიტიკას მიჰყვა.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, saudis arabeTis საშინაო 
და საგარეო პოლიტიკა განისაზღვრებოდა ნავთობის ფაქტორით. 
სამეფო თხევადი საწვავის  ექსპორტით გადაიქცა ძლევამოსილ 
სახელმწიფოდ. 

აშშ-მა ომის შემდეგაც, გააფართოვა საქმიანი ურთიერთობები 
საუდის არაბეთთან. დეჰრანში აშენდა სამხედრო ბაზა.  გაკეთდა 
ტრანს-არაბული ნავთობსადენი. ნავთობის წარმოების რაოდე-
ნობის მიხედვით, არაბეთი გავიდა ახლო აღმოსავლეთში პირველ 
ადგილზე. 70-იან  წლებში, ნავთობზე მსოფლიოს ფასების მატებამ, 
საუდის არაბეთი განვითარების თვალსაზრისით მსოფლიოს 
ქვეყნებს შორის  გახადა ლიდერი ქვეყანა.

ras niSnavda saudis arabeTisTvis navTobis faq-
tori? venis diagramis SedgeniT SeadareT saudis 
arabeTi da azerbaijani ekonomikuri TvalsazrisiT. 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, erayis ხელისუფლებას პრო-
ინგლისური ძალები ფლობდნენ. 1958 წლის ივლისში ჯარისა და 
პატრიოტული ძალების დახმარებით მოხდა რევოლუცია. დაემ- 
ხო მონარქიული რეჟიმი, ერაყი გამოცხადდა რესპუბლიკად. 
ქვეყანაში რიგი მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა, 
დაიწყო აგრარული  რეფორმები. 

XX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს სადამ ჰუსეინის მე-
თაურობით, სამხედროების ჯგუფმა ხელისუფლება ჩაიგდო 
ხელში. ს. ჰუსეინის არაბული სამყაროს ლიდერობის პრეტენ-
ზიებმა, ქვეყნის მომავალ კატასტროფას  გაუხსნა გზა. ერაყმა კუ-
ვეიტში შეჭრით დაიპყრო მისი ტერიტორია. საერთაშორისო სა-
ზოგადოებამ ეს აგრესია სასტიკად დაგმო. ერაყმა გაერო-ს უს- 
აფრთხოების საბჭოს კუვეიტის ტერიტორიის გათავისუფლების 
მოთხოვნა უარყო. აშშ-ისა და დიდი ბრიტანეთის ჩათვლით,  

jamal abdul 

nasiri

husni mubareki

gaero-s logo
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რიგმა ქვეყნებმა, ერაყის წინააღმდეგ დაიწყო სამხედრო ოპერა- 
ცია სახელწოდებით "qariSxali udabnoSi". ერაყი ომში 
დამარცხდა.  ეს  ომი  ისტორიაში  შევიდა,  როგორც  "yures omi".

ganmarteT omSi erayis damarcxebis mizezi.

2002 წელს, აშშ-ის სამხედრო ძალებმა განახორციელეს ერა- 
ყის სამხედრო ინტერვენცია, შედეგად დაემხო სადამ ჰუსეინის 
რეჟიმი. იმის მიუხედავად, რომ ერაყში გარდამავალი მთავრობა 
მოქმედებდა,  ქვეყანაში  მძვინვარებდა  არასტაბილურობა. 

saddam huseini axlo aRmosavleTis qveynebi (XX-XXI saukunis dasawyisi)
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 indoeTi. 1947 წელს ხანგრძლივი დაპირისპირების 
შედეგად ბოლო მოეღო ინდოეთში ინგლისელების ბატონობას. 
რელიგიის მიმდევრობის მიხედვით სახელმწიფო დაიყო 
ინდოეთად და პაკისტანად. ინდოელებმა ჯაჰავარლალ ნერუს 
მეთაურობით  შექმნეს დროებითი მთავრობა, მაგრამ ეს სრული 
თავისუფლება არ იყო. პირველივე წლებიდან ამ ქვეყნებს 
ერთმანეთის მიმართ გაუჩდათ ტერიტორიული პრეტენზიები. 
ქაშმირის დაუფლებისათვის 1948 წელს დაიწყო ინდოეთ-
პაკისტანის ომი. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით, ჩრდილო 
ქაშმირი პაკისტანის, ხოლო დანარჩენი ნაწილი გადავიდა 
ინდოეთის მფლობელობაში. ქაშმირი შემდგომშიც  რჩებოდა ორ 
ქვეყანას შორის სისხლიანი სამხედრო დაპირისპირების მიზეზად. 
პაკისტანი ქაშმირის საკითხის საერთაშორისო დონეზე  გადა-
წყვეტას ცდილობდა. მას, არ თვლიდა ინდოეთის შემადგენელ 
ნაწილად. 1950 წელს გამოცხადდა ინდოეთის რესპუბლიკა. 

 meore msoflio omis bolos indoeTSi erovnul-ganmaTavisuflebelma 

moZraobam farTo xasiaTi miiRo. didi britaneTi iZulebuli gaxda in-

doeTisaTvis dominiunis ufleba mieca. religiuri niSnebiT, indoeTis 

teritoriaze ori saxelmwifo daarsda:indoeTi, sadac mosaxleobis 

umravlesobas induizmis religiis mimdevrebi warmoadgendnen da pakistani, 

sadac mosaxleobis umravlesobas muslimanebi warmoadgendnen. meore msof-

lio omis Semdeg avRaneTi monarqiuli meTodiT marTuli, CamorCenili, 

agraruli saxelmwifo iyo.

23.   indoeTi, pakistani, avRaneTi

 kiTxvebi da davalebebi:

1. რა იყო ირანში „თეთრი რევოლუციის“ რეფორმების  განხორციელების მიზანი? 
გაარკვიეთ ამ რეფორმების შედეგები.

2. მსოფლიოს პოლიტიკური რუკის მიხედვით, დაადგინეთ არაბული ქვეყნები.

3. გამოაშკარავეთ, არაბეთ-ისრაელის კონფლიქტის მიზეზები.

4. რა იყო „ქარიშხალი უდაბნოში“ ოპერაციის მიზეზი?

5. გაანალიზეთ, ეგვიპტეში განხორციელებული „ღია კარი“-ს და „ლიბერალიზაციის“ 
პოლიტიკის შედეგები.

6. რომელ ფაქტორებთან არის დაკავშირებული საუდის არაბეთის ძლევამოსილება?

7. განმარტეთ პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტის მიზეზები.

8. როგორი გავლენა მოახდინა ირანის ისლამური რესპუბლიკის შექმნამ აზერ-
ბაიჯანზე?

9. რა მნიშვნელობა ჰქონდა „ღაზა-ერიჰა“-ს პალესტინელებისათვის? 

ra bedi ewiaT indoeTs, pakistansa da avRaneTs? ra rols Tama-

Sobdnen es qveynebi aRmosavleT aziis politikur cxovrebaSi?
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კონსტიტუციის თანახმად, ინდოეთის სახელმწიფო წყობა წარ-
მოადგენს ფედერაციულ რესპუბლიკას, ხოლო მმართველობის 
ფორმა  საპარლამენტო  რესპუბლიკას. 

SeadareT erTmaneTs indoeTisa da azerbaijanis 
saxelmwifo wyoba.

ინდოეთის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი 
პრინციპები ჯ. ნერუს მიერ იყო მომზადებული. „ნერუს ხაზი“-ს 
არსი სამხედრო ბლოკებთან (მიუმხრობლობა) არ შეერთება, 
მშვიდობისა და ურთიერთობის დაცვა, ეროვნული ეკონომიკის 
გეგმიური განვითარების ორგანიზება წარმოადგენდა.

1961 წელს ინდოეთის ნახევარკუნძულის სამხრეთში მდებარე, 
პორტუგალიის მიერ დაპყრობილი გოა, დიუ და დამანი  და-
უბრუნდა ინდოეთის რესპუბლიკას.

ინდოეთის რესპუბლიკა მრავალეროვანი, რელიგიის მიხე-
დვით (მრავალრელიგიური) მრავალფეროვანი, მოსახლეობის 
სოფლის ტიპის დასახლებით გამორჩეული ქვეყანაა. ამიტომაც ამ 
რესპუბლიკაში ეროვნული და რელიგიური დაპირისპირება  
ხშირად ხდებოდა. ფენჯაბდში მცხოვრები სიკხის თემი, და-
მოუკიდებელი სიკხის სახელმწიფოს შექმნისათვის ბრძოლაში, 
ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ ზეწოლის საშუ-
ალებად ტერორს იყენებდა. პრემიერ მინისტრები ინდირა გან- 
დი  და  რეჯივ  განდი  გახდნენ  ტერორის  მსხვერპლი. 

javaharlar neru

aRmosavleTi da samxreT 

aRmosavleT aziis 

qveynebi ▼

indira gandi
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ინდოეთის მოსახლეობის რაოდენობამ ერთ მილიარდს 
გადააჭარბა, ეს მაჩვენებელი მსოფლიოში ჩინეთის შემდეგ  
იკავებს მეორე ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მო-
სახლეობის 300 მილიონი სიღარიბეში ცხოვრობს და 25 პრო-
ცენტმა წერა-კითხვა არ იცის "დემოკრატიული უპირატესობის“ 
გამოყენებით, ინდოეთი მსოფლიოში ყველაზე ძლევამოსილ 
ქვეყნებს შორის ყოფნისათვის განაგრძობს ბრძოლას. მიუხედავათ 
სიძნელეებისა, ინდოეთი სამხრეთ აზიაში ინარჩუნებს წამყვან პო-
ზიციას. ეკონომიკის ლიბერალიზაცია, უცხოური კაპიტალის 
მოზიდვა, პრივატიზაცია მისი განვითარების მთავარი ტენ-
დენციებია.

garkvieT da gaanalizeT indoeTis mier misi po-

ziciebis SenarCunebis mizezebi.

pakistani. 1947 წლის აგვისტოში შექმნილი პაკისტანის 
კონსტიტუციის თანახმად, პაკისტანი  გამოცხადდა ფედერაცი- 
ულ რესპუბლიკად. სახელმწიფოს დამაარსებელმა მეჰემმედელი 
ჯინემ ქვეყანაში განახორციელა მიწისა და საგადასახადო 
რეფორმები. პაკისტანი, რომელსაც სამხედროები მართავდნენ, 
1962 წელს მარტში გახდა საპრეზიდენტო რესპუბლიკა. 1970 
წელს ქვეყანაში პირველად ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები. 
არჩევნებში გამარჯვებულმა პაკისტანის სახალხო პარტიის ლი- 
დერმა ზულფუკარ ბჰუტომ შექმნა სამოქალაქო მთავრობა. ინ- 
დოეთის მოსაზღვრე აღმოსავლეთ პაკისტანში 1971 წელს ინდო- 
ეთის ჯარის შესვლასთან ერთად დაარსდა ბანგლადეშის სა-
ხელმწიფო, ხოლო პაკისტანმა ის, დამოუკიდებელ სახელმწი-
ფოდ აღიარა. ზ. ბჰუტო თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში 
დაადანაშაულეს და გენერალი ზ. ზია-ულ-ჰაკის მიერ სახელ-
მწიფო გადატრიალების შედეგად თანამდებობიდან გადაყენე-
ბულ  იქნა.

 ra mniSvneloba hqonda qveynis islamur respub-

likad gamocxadebas?

ახალმა მთავრობამ დაიწყო საზოგადოების სოციალურ-
ეკონომიკური ცხოვრების ისლამიზაცია, ზია-ულ-ჰაკი ავია-
კატასტროფაში დაღუპვის გამო, დაწყებული საქმე დარჩა და-
უსრულებელი. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პაკის- 
ტანის სახალხო პარტიის ლიდერმა, ზ. ბჰუტოს შვილმა ბენაზირ 
ბჰუტომ დაიკავა პრემიერ მინისტრის თანამდებობა. ახალმა 
მთავრობამ ქვეყნის ცხოვრების დემოკრატიზებისათვის, ხალხის 
მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის წამოაყენა საკუთარი გეგმა, 
მაგრამ ოპოზიციაში მყოფი დემოკრატიული ალიანსის პარტია,  
ამ გეგმის განხორციელების პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოვიდა  
და მოითხოვა ბ. ბჰუტოს გადადგომა. ამით დაიწყო ქვეყანაში 
არეულობები  და  პრემიერ  მინისტი  გადააყენეს. 

მორიგი სამხედრო გადატრიალების შედეგად მოვიდა ხელი-
სუფლებაში გენერალი ფერვიზ მუშარაფი. მან  გაიმარჯვა 2001 
წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში, მაგრამ 2009 წელს საპრე-
ზიდენტო არჩევნებში პაკისტანის სახალხო პარტიის ლიდერი  

mehemmedeli jinne
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ასიფ ალი ზარდაი აირჩიეს პრეზიდენტად. პაკისტანის ისლა- 
მური რესპუბლიკა იქცა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთ 
ძლევამოსილ ქვეყნად. მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით 
მსოფლიოში მეექვსე ადგილს იკავებს. პაკისტანი ერთ-ერთი 
პირველი ქვეყანაა, იმ სახელმწიფოებს შორის, ვინც ცნო აზ-
ერბაიჯანის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. ჩვენს ქვეყნებს 
შორის სხვადასხვა სფეროში არსებობს მჭიდრო კავშირი. 90-იან 
წლებში პაკისტანში აბდულ-ყადირ ხანუმის მეთაურობით მო-
მუშავე ადგილობრივმა სპეციალისტებმა  შეძლეს ბირთვული 
იარაღის დამზადება. პაკისტანის ბირთვული იარაღი ატარებს 
თურქ-ისლამური სამყაროს ყველაზე ცნობილი მხედართმთავ-
რების სულთან მაჰმედ კაზნევის, ემირ თეიმურისა და ბაბურ  
შაჰის  სახელებს.

gaarkvieT islamur qveynebs Soris pakistanis 
unikaluri Tvisebebi.

   avRaneTi. XX საუკუნის 50-იან წლებში აშშ-ის და ინ-
გლისის მიერ ქვეყნის ეკონომიკაზე აქტიურმა გავლენამ გარკ-
ვეულწილად დააჩქარა ავღანეთში კაპიტალიზმის განვი- 
თარება. ქვეყანაში გამოცოცხლდა დემოკრატიისათვის მოძრა- 
ობა. 1964 წელს მიიღეს კონსტიტუცია. პოლიტიკური პარ-
ტიებს დაარსების უფლება მიეცათ, ფარული ხმის მიცემაზე 
გადავიდნენ, ქალებმა მოიპოვეს ხმის მიცემის უფლება. 1973 
წელს სამხედრო გადატრიალების შედეგად დაემხო მონარქია, 
საუდის არაბეთთან და ირანთან დამყარდა მჭიდრო კავშირი.

gaarkvieT pakistanis, indoeTTan erTad, para-
lelurad avRaneTis adgili msoflios rukaze.

1978 წლის აპრილში, ქაბულში სახელმწიფო გადატრიალების 
შედეგად ხელისუფლებაში მოსულმა ძალებმა გამოაცხადეს 
ავღანეთის დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების შესა-
ხებ. ახალმა მთავრობამ საბჭოთა ნიმუშის სოციალისტური 
საზოგადოების ჩამოყალიბების მიზნით  გაატარა რიგი რეფორ-
მები. მიწათმფლობელებს ჩამოერთვათ მიწები და დაურიგდათ 
გლეხებს, ქალებს  მიენიჭათ მამაკაცებთან თანაბარი უფლებები,  
გადავიდნენ უფასო დაწყებით სწავლებაზე, მაგრამ მმართველი 
პარტიის შიგნით წინააღმდეგობის გამწვავებამ, ქვეყანა მიიყვანა 
პოლიტიკურ გადატრიალებამდე. ასდპ-ის ლიდერის ნ. თარაქის, 
ოპონენტი ჰაფიზულა ემირის მიერ ჩამოგდება, 1979 წელს გახ-
და ავღანეთში სსრკ-ს ჯარების შეყვანის მიზეზი. რის შედეგა-
დაც ხელისუფლებაში ბაბრექ ქარმალი იქნა მოყვანილი. მან გა-
აგრძელა  „სოციალიზმის მშენებლობის“ ხაზი. საბჭოთა ჯარების 
აგრესიას მოჰყვა საერთაშორისო საზოგადოების პროტესტი. 
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ganmarteT avRaneTSi siaxleebis gadatrialebis 
gziT ganxorcielebis mizezebi.

ავღანეთის ომში საბჭოთა ხელისუფლებამ ვერ მიაღწია 
წარმატებას და იძულებული გახდა 1989 წელს ავღანეთიდან  
გამოეყვანა ჯარები, მაგრამ ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების 
გამოყვანამ ქვეყანაში  მნიშვნელოვნად გაამწვავა პოლიტიკური 
მდგომარეობა. ქვეყანაში გაძლიერდა სამოქალაქო ომი. მდგო- 
მარეობის დასტაბილურებისა და სამოქალაქო ომის შეწყვე-
ტის მიზნით, მთავრობისა და ოპოზიციური ძალების მო-
ნაწილეობით კოალიციური მთავრობის შექმნის შესახებ წა-
მოაყენეს წინადადებები. თუმცა ამ ღონისძიებამ ქვეყნის შიდა 
მდგომარეობას ვერ მოუტანა სტაბილურობა.

ra iyo sabWoTa saxelmwifos avRaneTSi waru-
mateblobis mizezi?

1995 წელს ავღანეთის სამხედრო პოლიტიკურ ცხოვრებაში,  
დაიწყო ისლამისტად ცნობილი "Talibanuri" მოძრაობა.  1999 
წელს თალიბები უკვე ქვეყნის მთელ ტერიტორიას აკონტრო-
ლებდნენ. 2001 წელს სექტემბერში აშშ-ში განხორციელებულ 
ტრაგიკულ ტერორში უსამა ბინ ლადენი და მისი "al qaidas" 
ორგანიზაციის წევრების დანაშაულის გათვალისწინებით,  თალი-
ბებს გამოუცხადეს ომი. იმის გამო, რომ უსამა ბინ ლადენი 
ავღანეთში იმალებოდა, აშშ-მა და მისმა მოკავშირე ქვეყნებმა 
სამხედრო ოპერაციების შედეგად  გაანადგურეს თალიბების რეჟიმი. 
ჰამიდ ქერზაი აირჩიეს ქვეყნის პრეზიდენტად. მორიგ საპრე-
ზიდენტო არჩევნებშიც მან გაიმარჯვა და დემოკრატიული ძალების 
დახმარებით, ერთიანი დემოკრატიული ავღანეთისათვის აგრძე-
ლებს  ბრძოლას. 

დღესაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი გრძელდება. ავღანეთში 
არსებული უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი საერთაშორისო 
ძალების შემადგენლობაში აზერბაიჯანის სამხედროებიც იღებენ 
მონაწილეობას.

hamid qerzai
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CineTi. 1949 wlis oqtomberSi გამოცხადდა ჩინეთის 
სახალხო რესპუბლიკის (ჩსრ) შექმნა. ჩინეთის კომუნისტური 
პარტიის გენერალური მდივანი მაო ძედუნი აირჩიეს ჩსრ-ის 
მეთაურად. ჰომინდანჩი ჩან კაიშიმ ტაივანის კუნძულებზე 
დაიხია და  შექმნა საკუთარი სახელმწიფო. აგრარული რეფორ-
მების შედეგად გაუქმდა მიწათმფლობელობა. მიწათმფლო-
ბელებისაგან ჩამორთმეული მიწა გლეხებს შორის დაანაწილეს.   
დაიწყო  სოფლის  მეურნეობის  კოოპერატივებად  გარდაიქმნა.
   საგარეო პოლიტიკაში ჩინეთი იცავდა სსრკ-ს პოზიციას. 
დასავლეთის ქვეყნები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას არ 
ცნობდნენ, როგორც სახელმწიფოს. გაეროში მის ადგილს იკა-
ვებდნენ ჰომინდანჩები. მაო ძედუნმა "დიდი ნახტომი" და „სახ-
ალხო კომუნები“-ს ხაზი წამოაყენა. "დიდ ნახტომს" 5-10 წლის 
განმავლობაში ჩსრ უნდა ექცია მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე 

meore msoflio omis Semdeg, CineTSi samoqalaqo omi komunistebis ga-

marjvebiT damTavrda. iaponia omidan mZime mdgomareobaSi gamovida. koreis 

CrdiloeTi ssrk-is mier, xolo samxreTi aSS-s jarebis mier iyo dap-

yrobili. potsdamis konferenciis safuZvelze, 38-e paraleliT ganisazRvra 

ori qveynis sasazRvro xazi. 

ra bedi ewia SemdgomSi am qveynebs? rogori iyo CineTis, iapo-

niisa da koreis omis Semdgomi mdgomareobebi? riT ganisazRvra am 

qveynebis gavlena msoflios politikur mdgomareobaze?

24. CineTi, iaponi, korea     

mao Zeduni

kiTxvebi da davalebebi:

1. რა იყო დიდი ბრიტანეთის მიერ ინდოეთისა და პაკისტანისათვის დამო-
უკიდებლობის მინიჭების მიზანი? 

2. განმარტეთ „ნეჰრუს ხაზი“- ს არსი.
3. ინდოეთი თანამედროვე ეტაპზე, რომელი უპირატესობებით სარგებლობას 

ცდილობს, რომ იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ძლევამოსილი ქვეყანა?
4. რომელი რეფორმები განხორციელდა, პაკისტანის სახელმწიფოს დაარსების 

პირველ წლებში?
5. რომელი ქვეყნის ჩარევითა და დახმარებით დაარსდა ბანგლადეშის სახელმწიფო, 

აღმოსავლეთ პაკისტანში?
6. მოამზადეთ ესე პაკისტან-აზერბაიჯანის ურთიერთობების შესახებ.
7. რომელი რეფორმები განახორციელა ავღანეთის დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ?

8. გაანალიზეთ საბჭოთა ჯარების ავღანეთიდან გამოყვანის შედეგები.

9. განმარტეთ აშშ-ის და მისი მოკავშირეების ავღანეთის ინტერვენციის მიზეზები.
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განვითარებულ ქვეყნად, მაგრამ ამ პოლიტიკის წარუმატებლად 
დამთავრება მაო ძედუნის წინააღმდეგ  გახდა კრიტიკის მატე- 
ბის მიზეზი. 1965 წლის ბოლოს მაო ძედუნმა გამოაცხადა 
"კულტურული რევოლუცია". ეს რევოლუცია, სინამდვილეში 
ატარებდა მაოს წინააღმდეგ და განსხვავებული აზრის მქონე 
ძალებთან ანგარიშსწორების მიზანს. "kulturuli revolu-
ciis", დროს, რომელიც ათ წელიწადს გაგრძელდა, 21 მილიონზე 
მეტი  კაცი  გახდა  რეპრესიების  მსხვერპლი. 

ganmarteT "kulturuli revoluciis" mizani. ra 
iyo am revoluciis mizezi?

"კულტურული რევოლუციის" წლებში სსრკ-ჩინეთის ურთი-
ერთობა კიდევ უფრო გაუარესდა. სსრკ-ჩინეთის საზღვარზე 
კუნძულ დამანსკზე მოხდა სამხედრო შეტაკება, რომელსაც 
მოჰყვა მსხვერპლი. მაო ძედუნის გარდაცვალების შემდეგ ჩი-
ნეთში დაიწყო განახლების პროცესი. განახლების პროცესმა გა-
მოიწვია დემოკრატიისათვის ბრძოლა. "kulturuli revo- 
luciis" წლების 100 მილიონზე მეტმა ძალადობის მსხვერპლმა  
მიიღო გამამართლებელი განაჩენი. ხელისუფლებაში მოსულმა 
დენ სიაოპინმა კომუნიზის მშენებლობაში დაჩქარების გამოც-
დილება უარყო, დაიწყო ეკონომიკური რეფორმების გატარება.

gaanalizeT den siaopinis komunizmis mSeneblo-
baSi daCqarebis gamocdilebis uaryofa, ekonomikaSi 
reformebis gatarebis dawyeba. ratom gadadga man 
es nabiji? 

1992 წელს  დამტკიცდა სოციალიზმის მშენებლობის "Cinuri 
modelis" კონცეფცია. დიდი ბრიტანეთის მიერ იჯარით აღე-
ბული ჰონკონგი 1997 წელს დაუბრუნდა ჩინეთს. დღესდღეობით 
ჩინეთი აგრძელებს ყველაზე განვითარებულ ქვეყნების რიგში 
თავისი პოზიციის გამყარებას.

iaponia.  იაპონიის ტერიტორია მეორე მსოფლიო ომის დროს 
აშშ-ს ჯარების მიერ იყო ოკუპირებული. ამ მდგომარეობამ  გას-
ტანა 1952 წლამდე. მოკავშირეების გადაწყვეტილებით იაპონიაში 
გაუქმდა militarizmi*, დაიწყო დემოკრატიული წესების 
განხორციელება. პოლიტიკურმა პარტიებმა და პროფესიულმა 
კავშირებმა ხელახლა დაიწყეს თავისუფალი მოღვაწეობა. 1947 
wels მიიღეს იაპონიის ახალი კონსტიტუცია. კონსტიტუციის 
მიხედვით, სახელმწიფო წყობა გახდა კონსტიტუციური მო-
ნარქია. ქვეყნებს შორის დავებში მუქარისა და შეიარაღებული 
ძალების  გამოყენებაზე  ხელი  იქნა  აღებული.

SeadareT 1889 wels iaponiaSi miRebuli konsti-
tucia 1947 wlis konstitucias.

den siaopini

"kulturuli 

revolucia" CineTSi

militarizmi-(la-

Tinurad samxedros 

niSnavs) axali teri-

toriebis dapyro-

bisaTvis samxedro 

Zalebis gaZ-

lierebisaken mimar-

Tuli politikaa.
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III BÖLMƏ 

"civima omma" მკვეთრად შეცვალა აშშ-ის პოზიცია იაპონიის 
მიმართ. იაპონიის სსრკ-ის წინააღმდეგ ბრძოლის საყრდენად 
გადაქცევის მიმართულება იქნა აღებული. ამიტომ აშშ-თან 
თანამშრომლობა იაპონიის ომის შემდგომი საგარეო პოლიტიკის 
საფუძველს წარმოადგენდა. 1951 wlis seqtemberSi san-

franciskos კონფერენციაზე გაფორმდა აშშ-სა და იაპონიას შო-
რის უსაფრთხოების ხელშეკრულება. აშშ-მა დაიტოვა იაპონიაში  
სამხედრო  ბაზების  შენარჩუნების  უფლება.

aRmosavleT aziis 

da indo-CineTis 

qveynebi XX 

saukunis Sua 

xanebSi-XXI 

saukunis dasawyisSi
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iaponia, tokio.

იაპონია შეეცადა მსოფლიო ქვეყნებთან ურთიერთობის 
ნორმალიზებას. ერთობლივი დეკლარაციის ხელმოწერით სსრკ-ს 
და იაპონიას შორის საომარ მდგომარეობას ბოლო მოეღო და  
აღდგა დიპლომატიური ურთიერთობები. სსრკ-ის 
დაშლის შემდეგ რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვა-
ნელობამ აღიარა სასაზღვრო-ტერიტორიული პრობ-
ლემის არსებობა. ჩინეთთან ურთიერთობის მოწეს-
რიგებას მიექცა უფრო მეტი ყურადღება. იაპონია 
შევიდა  ყველაზე  განვითარებული  ქვეყნების  რიგში.

იაპონია გადაიქცა მსოფლიოს ერთ-ერთ ძალოვან 
ცენტრად. იგი თავისი ეკონომიკური ძლიერების მი-
ხედვით შეიძლება მხოლოდ აშშ-ს შევადაროთ, მაგრამ 
აშშ-გან განსხვავებით იაპონიას არ გააჩნია საკუთარი 
ნედლეული და ენერგიის ბაზა, ახდენს მათ იმპორტს. 
თანამედროვე იაპონიის პოლიტიკური სისტემა  ეფუძ-
ნება იმპერატორის, როგორც სახელმწიფოს მეთაურის 
შენარჩუნების პირობით მრავალპარტიული პარლამენტის დე-
მოკრატიას.

ganmarteT iaponiis msoflios erT-erT Zalovan 
centrad gadaqcevis mizezebi.

korea. 1948 wels ქვეყნის სამხრეთში შეიქმნა კორეის რეს-
პუბლიკა, ხოლო ჩრდილოეთში კორეის სახალხო დემოკრატი- 
ული რესპუბლიკა.  ჩრდილოეთ კორეის კომუნისტების ლიდერი 
კიმ ირ სენი საბჭოთა ხელმძღვანელობამ დაითანხმა სამხრეთ 
კორეაში სამ-ხედრო ოპერაციების ჩატარებაზე. სსრკ-სა და ჩინე- 
თის სახალხო რესპუბლიკიდან ძლიერი დახმარების მიმღებმა 
ჩრდილო კორეის ჯარებმა, სამხრეთი კორეის სახელმწიფოსათვის 
გამოყოფილი  ტერიტორიის  90  პროცენტი  ჩაიგდო  ხელში. 

1950-1953 წლებში კორეის ნახევარკუნძულებზე ჰეგემონობი-
სათვის სსრკ-ის, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის, ჩრდილოეთ 
კორეისა და აშშ-ის, სამხრეთ კორეის და დიდი ბრიტანეთის  
ჯარებს შორის გაიმართა ომი. აშშ-სა და სსრკ-ის ხელმძღვანე-
ლობის შეცვლამ მოახდინა საერთაშორისო ურთიერთობებში 
გარდატეხა. ჟენევის ხელშეკრულების მიხედვით, 38-ე პარალელი  
გახდა  ორ  სახელმწიფოს  შორის  საზღვარი.

ომის შემდეგ სამხრეთ კორეის ეკონომიკაში უცხოური ინვეს-
ტიციების ჩადებამ ეკონომიკის სწრაფ განვითარებას მისცა ბიძგი. 
დღესდღეობით სამხრეთ კორეის კომპანიების მიერ წარმოებულ 
საქონელს  მსოფლიოს  ნებისმიერ  ადგილას  შევხდებით.

gaarkvieT samxreT koreis swrafi ganviTarebis 
mizezebi. 

CrdiloeTi da 

samxreTi korea
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ჩრდილოეთ კორეას დღეს ბირთვული იარაღი გააჩნია, 
სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერი ქვეყანაა. ორივე ქვეყანა 
გაერთიანების ინიციატივას იჩენს, მაგრამ ბოლო მოლაპარაკე-
ბები ჩაიშალა. ბუნებრივია მეზობელი ქვეყნები ძლიერი სამ-
ხედრო პოტენციალის მქონე ჩრდილოეთ კორეასთან, ეკონომი-
კურად მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების რიგში მდგომი სამხრე- 
თი  კორეის  შეერთებით  დიდად  არ  არიან  დაინტერესებულნი.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში კორეის რესპუბლიკა მონაწი-
ლეობას იღებს ბევრი ეკონომიკური პროექტების განხორ-
ციელებაში.

faSizmis winaaRmdeg erTad mebrZolma mokavSire saxelmwifoebma, omis 

Semdeg TanamSromloba ver gaagrZeles. omidan ekonomikurad da samxedro-

politikuri TvalsazrisiT Zlierad gamosvlis aSS-s msoflios liderobis 

pretenziebi kidev ufro gaezarda. ssrk-ma Tavis mxriv, gavlenis sferos 

gafarToebisaTvis, sabWoTa jaris mier ganTavisuflebul qveynebSi daamyara 

socialisturi reJimi. Seiqmna msoflios socialisturi fronti. amrigad 

ori zesaxelmwifo da ori sazogadoebrivi sistema (kapitalizmi da socia-

lizmi) daupirispirda erTmaneTs. daarsda ori dapirispirebuli samxedro 

bloki:nato da varSavis xelSekrulebis organizacia. maT Soris daiwyo 

"civi omi".

25. saerTaSoriso urTierTobebi. msoflio Tanamedrove periodSi

ra gaxda "civi omi"-s Sedegebi? rogori iyo saerTaSoriso urTi-
erTobebis mdgomareoba? romel istoriul procesebSi Seasrules ro-

li msoflio qveynebma Tanamerdove periodSi?

kiTxvebi da davalebebi:

1. როგორ შეიქმნა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და როგორი ჩანს მისი ადგილი 
მსოფლიოში?

2. სსრკ-ს და სოციალისტური სისტემის დაშლის შემთხვევაში გაარკვიეთ ჩინეთში ამ 
ურთიერთობების დარჩენის მიზეზები.

3. გაანალიზეთ იაპონიის პირველი და მეორე მსოფლიო ომების შემდგომი მდგო-
მარეობა.

4. გამოიკვლიეთ იაპონიის ეკონომიკურ აღმავლობის მიზეზები.
5. შეადარეთ ჩრდილოეთი და სამხრეთი კორეის ეკონომიკურ-სოციალური 

მდგომარეობა.
6. რატომ არ არიან დაინტერესებული მსოფლიოს ლიდერი ქვეყნები კორეის 

გაერთიანებით?

"civi omi"-ს პირველი მოწოდება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ 
მინისტრის მიერ 1946 wels ქალაქ ფულტონში გამოსვლის 
დროს გაჟღერდა, ხოლო პირველი რეალური ნაბიჯი "trumenis 
doqtriniT" იქნა გადადგმული. ეს გეგმა თურქეთსა და საბ-
ერძნეთში სსრკ-ს დასუსტების მიზნით იქნა წამოყენებული. ეს 
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დოქტრინა ომში დაზარალებული ევროპის ქვეყ- 
ნების ეკონომიკური დახმარების გამთვალის-
წინებელი "მარშალის გეგმით" დასრულდა. სსრკ-მა 
თავის მხრივ იუგოსლავიის და ჩინეთის გამოკ-
ლებით, სოციალისტური ქვეყნების გამაერთიანე-
ბელი ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭო 
(ეუდ)  შექმნა.

ra mniSvneloba hqonda „msofliosTvis 
"trumenis doqtrinas", "marSalis geg-
mas",“ekonomikuri urTierTdaxmarebis sab-
Wos“ Seqmnas?

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღმოსავლეთშიც 
ძირეული ცვლილებები მოხდა. იაპონიის ოკუპა-
ციისაგან განთავისუფლებული კორეის ჩრდილოეთი 
საბჭოთა ჯარების, სამხრეთი აშშ-ს ჯარების მიერ იქ-
ნა დაკავებული. 1948 წელს ჩრდილოეთში კორეის 
სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა, სამხრეთით 
კორეის რესპუბლიკა შეიქმნა. ევროპაში პოლარი-
ზაცია გერმანიის დანაწილებით დასრულდა. 1949 
wlis seqtemberSi დასავლეთის ქვეყნების საო-
კუპაციო ზონაში gfr-ის შექმნა, ხოლო oqtom- 
berSi საბჭოთა ჯარების დაპყრობილ ზონაში   
gdr-ის დაარსება გამოცხადდა. აშშ-ს და სსრკ-ს 
ხელმძღვანელობის შეცვლასთან დაკავშირებით საერ-
თაშორისო ურთიერთობებში დაძაბულობა შედარე- 
ბით "შერბილდა". კორეაში ჩრდილოეთსა და სამ- 
ხრეთს შორის მომხდარ ომს ბოლო მოეღო. საფრან-
გეთმა ინდო-ჩინეთში კამპუჩიასა და ლაოსის დამო-
უკიდებლობა  ცნო.
  ეს ყველაფერი საერთაშორისო პირობების დათ-

ბობას გვამცნობდა, მაგრამ ეს დათბობა დიდხანს არ 
გაგრძელდა. გასული საუკუნის 60-იანი წლების და-
საწყისში ბერლინის და კარიბის კრიზისების გამო 
საერთაშორისო ურთიერთობებში დაძაბულობამ ხე-
ლახლა  იმატა. 

ra iyo berlinisa da karibis krizisebis saerTa-
Soriso urTierTobebSi daZabulobis xelaxla mate-
bis mizezi?

ვიეტნამის ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის მიმდინარე 
სამხედრო დაპირისპირებაში აშშ-ს ჩარევამ ვითარება უფრო გა-
ამწვავა, მაგრამ 60-იანი წლების ბოლოს საერთაშორისო ურთი-
ერთობებში ხელახლა დაიწყო დაძაბულობის შესუსტება. აშშ-ს 
ჯარების ვიეტნამიდან გაყვანამ სამხრეთ ვიეტნამის რეჟიმის 
დაშლას გაუხსნა გზა. გაერთიანებული ვიეტნამი გადავიდა 
კომუნისტების  კონტროლის  ქვეშ.

karibis krizisis dros ssrk-s 

samxedro gemis kubasTan 

miaxloeba

1962 wels karibis krizisis 

mizezis ssrk-s raketebis 

ganTavseba kubaSi
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კონფლიქტის წყაროთაგან ერთ-ერთი იყო კვიპროსის კრი-
ზისი. 1974 წელს "ენოზის"-ის (შემოერთება) პოლიტიკის წამო-
ყენებით კუნძულ კვიპროსის საბერძნეთისათვის შეერთების 
მსურველი ბერძენი ნაციონალისტების ოცნება დამთავრდა 
თურქეთის  ჯარების  დესანტის  კუნძულზე  გადასხმით. 

ganmarteT “kviprosis problema”.

აშშ-სა და სსრკ-ს შორის სტრატეგიული თავდასხმითი ია- 
რაღების შემცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერამ 
საკმაოდ შეარბილა საერთაშორისო ურთიერთობებში დაძაბუ- 
ლობა. შერბილების პროცესი უფრო გააძლიერა 1975 wels 
helsinkSi (fineTi) evropis usafrTxoebis da Tanam-
Sromlobis organizaciis Seqmnam.

ra iyo ssrk-s Serbilebis politikaSi Carevis 
mizani?    

მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ საერთაშორისო ურთი-
ერთობების განვითარებაში კოლონიალური სისტემის დანგრევის 
შედეგად გამოჩნდა „მესამე მსოფლიო“ სახელმწიფოები. ისინი  
ატარებდნენ ნეიტრალურ, სამხედრო ბლოკებში შეუსვლელობის 
პოლიტიკას. 80-იანი წლების შუა ხანებში, ბლოკებში შეუსვლე-
ლობის მოძრაობა თავის რიგებში 100-ზე მეტ ქვეყანას აერ-
თიანებდა.  

70-იანი წლების მეორე ნახევარში სსრკ-მა ევროპაში განათავსა 
საშუალო რადიუსის რაკეტები. სსრკ-ს ავღანეთში სამხედრო 
ჩარევით დაიწყო საერთაშორისო ურთიერთობებში „ბოლო შე-
ტაკება“-დ წოდებული დაძაბულობის ეტაპი. აშშ-ს პრეზიდენ- 
ტის რ. რეიგანის მიერ „ვარსკვლავების ომი“ პროგრამის გა-
მოცხადებამ დაძაბულობა კიდევ უფრო გაამწვავა, მაგრამ 80-იანი 
წლების ბოლოს სამხედრო-ეკონომიკური წარმოების და შეი-
არაღების სფეროში აშშ-თან შეჯიბრების ვერ გამძლე სსრკ-მა 
საერთაშორისო ურთიერთობებში დაძაბულობის შემცირებას  მი-
ანიჭა უპირატესობა. ამ მიზნით სსრკ-სა და აშშ-ს შორის ჩატ- 
არდა რიგი შეხვედრები. საშუალო და ახლო რადიუსის რა-
კეტების გაუქმების შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. ეუთო-ს 
მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლების 1990 წლის პარიზის 
უმაღლესი დონის შეხვედრაზე axali evropisaTvis ქარტია 
იქნა  მიღებული.
    გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში სსრკ-ს 
დაშლასთან ერთად ბოლო მოეღო სოციალიზმს. დამთავრდა 
სსრკ-სა და - აშშ-ს დაპირისპირება. ამით დასრულდა 1946 წელს 
დაწყებული "ცივი ომი" .

gaanalizeT ssrk-is daSlis mizezebi.    

ssrk-aSS-s Soris 
"civ omTan" 
dakavSirebuli 
karikatura

III ganyofileba



129

სსრკ-ისა და სოციალისტური სისტემის დაშლამ  მსოფლიოს 
ძალთა ბალანსიც დაარღვია. დაიწყო აშშ-ის ჰეგემონიის ერთ-
პოლუსიანი საერთაშორისო ურთიერთობების ფორმირება. 1997 
წელს მიაღწიეს რუსეთსა და nato-ს შორის შეთანხმებას  
„ერთმანეთის არ გადამტერების“ შესახებ. ამან nato-ს შეუქმნა 
აღმოსავლეთისაკენ სვლის პირობები. აღმოსავლეთ ევროპის 
ყოფილი სოციალისტური ქვეყნები nato-ს შეუერთდა. ეს 
ქვეყნები  ამავდროულად  მიიღეს  ევროკავშირის  წევრ  ქვეყნად. 

დღეს მსოფლიოს ყველაზე კონფლიქტური კერები ახლო 
აღმოსავლეთშია. XXI საუკუნის დასაწყისში ამ რეგიონში და-
სავლეთის ქვეყნების ჩარევამ გაამწვავა წინააღმდეგობა. ერაყის, 
სირიის, იემენის სისხლიანი ბრძოლები მთელი რეგიონისათვის 
საშიშ  ხასიათს  ატარებდა.

ganmarteT yvelaze meti konfliqtis kerebis 
axlo aRmosavleTSi arsebobis mizezebi.  

ყოფილი სსრკ-ის ტერიტორიაზე კონფლიქტების მიზეზი 
სეპარატიზმის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული. ამ კონ-
ფლიქტების მაგალითად 1988 წელს დაწყებული მთიანი ყა-
რაბაღის, XX საუკუნის ბოლოს დაწყებული აფხაზეთისა და 
სამხრეთ ოსეთის, დნესტრისპირეთის, ყირიმისა და აღმოსავ- 
ლეთ  უკრაინის  დაპირისპირება  შეიძლება  დავასახელოთ.

თანამედროვე ეტაპზე საერთაშორისო ტერორიზმმა მიიღო 
უფრო საშიში ხასიათი. აშშ-ის თაოსნობით, რიგი ქვეყნების მი- 
ერ ავღანეთსა და ერაყში გატარებული რადიკალური ღონის-
ძიებები საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის 
ნათელი ნიმუშია. საერთაშორისო ტერორიზმის რიგებში სომხუ-
რი ტერორიზმი იკავებს მისთვის დამახასიათებელ ადგილს. 
სომხური ტერორი, ძირითადად, გენეტიკურ მტრებად მიჩნე- 
ული თურქებისა და აზერბაიჯანელი თურქების წინააღმდეგ  
არის მიმართული. XX-XXI საუკუნეების დასაწყისში ათიათას-
ობით უდანაშაულო აზერბაიჯანელი და თურქი გახდა სომ- 
ხური ტერორის მსხვერპლი. XX საუკუნის 90-იან წლებში 
აზერბაიჯანის წინააღმდეგ 32 ტერორისტული აქტი განხორ-
ციელდა,  მათ  შორის  ხოჯალოს  გენოციდი.

rodis moxda xojalos genocidi? gaanalizeT am 
genocidis Sedegebi. 

     
xojalos 

tragediis Zegli

1, 2. xojalos 

tragedia 

1

2
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ფიზიკისა და ქიმიის სფეროში ბევრი გამოგონება მოხდა. XX 
საუკუნის 20-30-იან წლებში მეცნიერების და ტექნიკის სფეროში  
მოიპოვეს ბევრი წარმატება. შექმნეს მაღალწნევიანი ორთქლის 
ქვაბები, მანქანათმშენებლობაში გამოიყენეს ნახევარავტომატური 
და ავტომატური დაზგები, დაიწყო მაღალსიჩქარიანი თვით-
მფრინავების წარმოება, გამოიგონეს ტელევიზორი. ამ წარმა-
ტებების მიღწევა ფიზიკის მეცნიერების განვითარებასთან იყო 
დაკავშირებული. ფიზიკის მეცნიერების სფეროს კვლევების გამო, 
ალბერტ ეინშტეინს მიენიჭა ნობელის პრემია. სხვა მეცნიერულ 
სფეროებშიც მოხდა ძირეული სიახლეები. მედიცინაში, კავშირ-
გაბმულობაში, ტრანსპორტში მომხდარი დიდი წინსვლის 
საფუძველი  50-იანი  წლების  ფიზიკის  სფეროს  აღმოჩენები  იყო.

სსრკ-ში 1957 წელს დედამიწის პირველი ხელოვნური 
თანამგზავრი ორბიტაზე იქნა გაყვანილი. ხოლო 1961 წელს 
კაცობრიობის ისტორიაში პირველად გაფრინდა კოსმოსში 
ადამიანი. ეს იყო იური გაგარინი. 60-იანი წლების ბოლოს 
ამერიკელი  ასტრონავტი  ნეილ  არმსტრონგი  მთვარეზე  დაჯდა.

XX saukune da XXI saukunis dasawyisi omebTan erTad kulturiTac 

darCa istoriis mexsierebaSi. sxvadasxva xalxebSi kulturis ganviTareba 

gaxda integraciis mizezi. kultura ara mxolod mecnierebis, literaturis 

da xelovnebisgan Sedgeba. didi Turqi filosofosi zia goialfi werda: 

"yovel did ers kulturis ganviTarebis erT-erT sferoSi pirveloba aqvs 

mogebuli... Turqebi ki zneobiT arian pirvel adgilze".

ra saxis saCuqari misca msoflios Tanamedrove xalxebis kul-

turam? risgan Sedgeba Turquli samyaros, aseve msoflios qveynebis 

roli kulturis istoriaSi? 

26. msoflios xalxebis kultura 

iuri gagarini

kiTxvebi da davalebebi:
1. რა ცვლილებები მოხდა აღმოსავლეთში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ?
2. აქვს რაიმე კავშირი აზერბაიჯანს ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომ-

ლობის ორგანიზაციასთან?
3. გვიჩვენეთ "მესამე მსოფლიო" სახელმწიფოების მიერ მიღებული პოლიტიკის 

მხარეები. 
4. რომელი მოვლენები გახდა  საერთაშორისო ურთიერთობებში 70-იანი წლების 

დაძაბულობის მიზეზი?
5. გვიჩვენეთ თანამედროვე მსოფლიოში მომხდარი კონფლიქტის კერები 

მსოფლიოს რუკაზე და ეცადეთ განმარტოთ კონფლიქტის წარმოშობის მიზე-
ზები.

6. რა გახდა საერთაშორისო ურთიერთობებში „ბოლო შეტევის“ მიზეზი?
7. გვიჩვენეთ ყოფილი სსრკ-ის ტერიტორიაზე კონფლიქტების ძირითადი მიზე-

ზები.
8. დაწერეთ ესე „სომხური ტერორიზმის“ თემაზე.
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ra mniSvneloba hqonda ssrk-Si 1957 wels de-
damiwis pirveli xelovnuri Tanamgzavris gayvanas or-
bitaze, xolo 1961 wels pirvelad kacobriobis is-
toriaSi adamianis kosmosSi gafrenas kavSirisaTvis? 

XX საუკუნის მეორე ნახევარში როგორც მეცნიერების 
განვითარება, ასევე ახალი აღმოჩენების წარმოებაში გამოყენება 
მნიშვნელოვანწილად დაჩქარდა. როგორც მეცნიერების, ასევე 
ტექნიკის განვითარების პროცესს დაერქვა მეცნიერულ-ტექნიკუ-
რი რევოლუცია (მტრ). კიდევ უფრო განვითარდა კომპიუტერის 
და ტელეკომუნიკაციის ტექნოლოგია. ამ სფეროში აზერბაიჯა-
ნელმა მეცნიერმა ლუთფიზადემ (ლუთფი ელესკერზადე) შეუ-
დარებელი წვლილი შეიტანა.

პერიოდის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოვლენები ლი-
ტერატურის და ხელოვნების ნაწარმოებებში ამა თუ იმ დო- 
ნეზე აისახა. 20-30-იანი წლების რეალისტური ლიტერატურის 
ყველაზე ცნობილი წარმომადგენლები იყვნენ გერმანელი მწე-
რალი თომას მანი, ესპანელი პოეტი ფედერიკო გარსია ლორკა, 
აშშ-ს მწერალი თეოდორ დრაიზერი. მათ ნაწარმოებებში ასა-
ხულია  პერიოდის  მნიშვნელოვანი  მოვლენები. 

ra misca mecnierul-teqnikurma revoluciam 

msoflio ekonomikas? gviCveneT damokidebuleba.

ტოტალიტარული რეჟიმის მმართველობის დროს სსრკ-ში 
ტრადიციული ლიტერატურასთან ერთად ყალიბდებოდა „სოცი-
ალისტურ  რეალიზმად“  წოდებული  ახალი  ლიტერატურა.

20-30-იანი წლები არის ხელოვნების ახალი პერიოდის 
დასაწყისი და განვითარების პერიოდი. დასავლეთ ევროპაში აშშ-
ში და რუსეთში  დაიწყო თეატრების გამოცოცხლების და კინოს 
განვითარების ახალი პერიოდი.  ვითარდებოდა გახმოვანებული 
კინოხელოვნება, იხვეწებოდა კინოს გადაღების ხელოვნება, ამ 
თვალსაზრისით ჩარლი ჩაპლინი და მაქს ლინდერი უფრო გან-
სხვავებული, მაყურებელის ყურადღების მიმზიდველი ხელ-
ოვანები იყვნენ. ეს ათწლეულები არის ახალი ეტაპი მუსიკის 
განვითარების სფეროშიც. ჯაზური მუსიკაც შეიქმნა ამ პერიოდში. 
ამ მუსიკალური ჟანრის სამშობლო ამერიკაა. აშშ-ს ევროპის ქვე-
ყნებთან ურთიერთობები პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ 
გაფართოვდა. ამიტომაც ჯაზურმა მუსიკამ დაიწყო ევროპაში 
გავრცელება.

ra iyo am periodis kulturis swrafi ganviTa-
rebis mizezi?  

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ლიტერატურის და ხელოვნე- 
ბის განვითარებისათვის შეიქმნა ახალი პირობები. ახალი პი-
რობების შექმნა ფაშისტური რეჟიმის დამხობასა და დემოკ- 

luTfizade

Carli Caplini

III ganyofileba



132

რატის განვითარებასთან იყო დაკავშირებული. ახალი პირო-
ბებთან ერთად გამოჩნდა ახალი თემაც. დროის გამოჩენილი 
მწერლები, პოეტები თავის შემოქმედებაში ფაშიზმს, ომს გმობ-
დნენ, ადამიანებში ცდილობდნენ ჰუმანისტური გრძნობების 
გაღვივებას. თურქი მწერლების ნაწარმოებებმაც  დიდი როლი 
ითამაშა ამ სფეროში. ამ მხრივ უფრო მეტად გამოირჩეოდა 
სებაჰედდინ ალის, მალიჰ ჯოვდათ ანდაინის, ოქტაი რიფატის  
და  სხვა  მწერლების  ნაწარმოებები.

ამერიკელმა მწერალმა ერნესტ ჰემინგუეიმ უფრო წინ წაიწია 
და თავის ნაწარმოებებში ჰუმანისტური პრინციპებით ასახა 
ადამიანების ერთგულება. მის ნაწარმოებში „მოხუცი და ზღვა“  
ეს მხარე უფრო გამოხატულადაა ნაჩვენები. ამ ნაწარმოების  
გამო,  1952  წელს  მას  ნობელის  პრემია  მიენიჭა.

humanuri principebis amsaxvel romel nawarmo-
ebs icnobT azerbaijanis literaturaSi? 

სსრკ-სა და სხვა სოციალისტურ ქვეყნებში დომინირებდა  
"socialisturi realizmi" როგორც მიმდინარეობა. „სოცი-
ალისტური რეალიზმი“-ს პრინციპების ჩარჩოდან გასული, პე-
რიოდის, საზოგადოების საზოგადოებრივ-პოლიტიკური წინა-
აღმდეგობების მაკრიტიკებელი მწერლები და პოეტების ხდე- 
ბოდნენ  რეპრესიების  მსხვერპლი. 

საუკუნის შუა ხანებში - 50-იან წლებში დასავლეთის ლიტე-
რატურაში შეიქმნა ახალი მიმდინარეობა, "გაბრაზებული ახალ-
გაზრდები" სახელწოდებით ამ მიმდინარეობის დამფუძნებ- 
ლები იყვნენ ინგლისელი მწერლები ჯ. უეინი, ლ. ოსბორნი,  
ქ. ემისი და სხვები. მათი ნაწარმოებების სხვა მწერლების ნა-
წარმოებებისგან განსხვავებული თვისებები ფაშიზმის, თვალთ-
მაქცობის წინააღმდეგ ბრძოლის სიჯიუტე იყო. ამ მწერლებს 
ახალგაზრდების ბედი აფიქრებთ და აწუხებთ. საქმე იმაშია,  
რომ ნაწარმოებში „გაბრაზებული ახალგაზრდები“ ფაშიზმის, 
თვალთმაქცობის წინააღმდეგ ზიზღი იყო უკიდურესად ძლი- 
ერი.

ganmarteT meore msoflio omis da omis Semdeg 
dawerili nawarmoebebis mniSvneloba Tanamedrove 
periodisaTvis.

ამ მიმდინარეობის წევრები იბრძოდნენ პიროვნების თავი-
სუფლების, ადამიანის თვითგამორკვევის უფლებისათვის. ე.ი. 
ისინი იყვნენ საზოგადოებისაგან უკმაყოფილო, "ნაწყენი" ადა-
მიანები. ამ ლიტერატურული მიმდინარეობის მემკვიდრე გახდა 
როკ მუსიკა.  XX საუკუნის მეორე ნახევარში როკ მუსიკამ ჰპო-
ვა ფართო გავრცელება. ეს მუსიკალური მიმდინარეობა შეიქმნა 
დიდ ბრიტანეთსა და აშშ-ში. მისთვის ამ დიდების მომტანი 
იყო მასობრივი კულტურის შედეგი და მამოძრავებელი ძალის 

sebaheddin ali

mstislav 

rostropoviCi
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არსებობა. ამიტომაც როკ მუსიკის მიმდინარეობა ერთ მოძრა- 
ობაში გადაიზარდა და როკ მოძრაობის სახელწოდება მიიღო.  
როკ მუსიკის დამაარსებლები იყვნენ ელვის პრესლი, ასევე 
"ბიტლსი" “Hi”, “Ti Reks”-ი და სხვა ჯგუფები. მათ მიერ შექ-
მნილი სიმღერების შინაარსი უბრალოებასთან ერთად ბრძნუ- 
ლიც იყო. როკ მუსიკის მნიშვნელობა სცენაზე და საყოფაცხოვ-
რებო საკითხებში შედგებოდა დემოკრატიის აგიტაცისაგან.  
ამავე დროს ეს მუსიკალური მიმდინარეობა საზოგადოებრივი  
და პოლიტიკური მოვლენების მიმართ გულგრილი არ ყოფილა.  
გმობდა  ომს,  რასიზმს  და  მილიტარიზმს.

kidev romel JanrebSi aisaxeba rokis protes-
tis mizezis faqtorebi?

XX  საუკუნის 50-60-იანი წლების ხელოვნება მხატვრობაში 
აღსანიშნავია ახალი-აბსტრაქტული მხატვრობის ჩამოყალიბე-
ბით. ამ მიმართულების სამშობლოც აშშ-ია. ამერიკის ნიჭიერმა 
მხატვრებმა ჰ. პოლოკმა, მ. მობიმ და ს. პოლიაკოვმა ამ ჟანრს 
ჩაუყარეს საფუძველი. გლობალურ სამყაროში კულტურის ნე- 
ბისმიერ სფეროში წამოსული საყურადღებო მოვლენების სწრა-
ფად გავრცელება არის ბუნებრივი მოვლენა. მხატვრობის ამ 
მიმართულებამ  დაიწყო  აშშ-დან  სხვა  ქვეყნებში  გავრცელება.

ratom Tvlidnen saWirod mxatvrebi TavianTi 
azrebis abstraqtulad gadmocemas?

ტოტალიტარულ საბჭოთა საზოგადოებაში ლიტერატურის და 
ხელოვნების უპირველესი მოვალეობა იყო სოციალისტური წყო- 
ბის შექება, კომუნისტური იდეოლოგიის დიდება. განსხვავებული 
იდეოლოგიის მქონე დასავლეთ ევროპის და აშშ-ს ლიტერატურისა 
და ხელოვნებაში არსებული სიახლეები სსრკ-ში იყო მიუღებელი. 

muslim magomaevi

mehriban xanum 
alieva pirveli 
evropuli TamaSebis 
saorganizacio komi-
tetis Tavmjdomare, 
heidar alievis 
fondis prezidenti
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სსრკ ლიტერატურისა და ხელოვნების სფეროში ახდენდა მის-
თვის  დამახასიათებელი  კულტურის  პროგრესს.

საბჭოთა რეჟიმი  რაც არ უნდა მკაცრი ყოფილიყო, იყვნენ 
ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეები, რომლებმაც თავი 
დააღწიეს სოციალისტური იდეოლოგიის გავლენას. მსოფლიო 
დონის შემსრულებელი მსტისლავ როსტროპოვიჩი, კინორე-
ჟისორი ანდრეი ტარკოვსკი და სხვები ემსახურებოდნენ არა 
კომუნისტურ  იდეოლოგიას,  არამედ  ნამდვილ  ხელოვნებას.

ჩვენმა ხალხმა XX საუკუნის მეორე ნახევარში კაცობრიობის 
კულტურას მისცა კარა კარაევის, ფიქრეთ ემიროვის, არიფ 
მელიქოვისნაირი მსოფლიო დიდების კომპოზიტორები და რა-
შიდ ბეჰბუდოვის, მუსლიმ მაგამაევის, ალიმ კასიმოვის, აზიზ 
მუსტაფაზადესნაირი მომღერლები, ხოლო ჩინგიზ აბდულაევი 
თანამედროვე დროის მსოფლიო დიდების მქონე აზერბაიჯა-
ნელი მწერალია. საერთოდ, კულტურის, მათ შორის დასავ- 
ლეთის მუსიკის გავლენის შესახებ ლაპარაკი ცალმხრივი იქნე-
ბოდა. აღმოსავლური მუსიკის, მათ შორის მუღამის დასავლურ 
მუსიკაზე გავლენა დღითიდღე იზრდება. აზერბაიჯანელი 
კომპოზიტორების, განსაკუთრებით ფიქრათ ამიროვის  სიმფო-
ნიურმა ნაწარმოებებმა დასავლეთში მუღამის საოცარი მუ- 
სიკის მიმართ დიდი ინტერესი გამოიწვია და მან სიყვარული 
დაიმსახურა. 2012 wels აღმოსავლეთში, დიდი კულტურის 
კერის მქონე აზერბაიჯანში ჩატარებულმა „ევროვიზიის“ მუ-
სიკალურმა კონკურსმა ჩვენი კულტურა პროპაგანდისათვის 
კიდევ ერთხელ წარუდგინა მსოფლიოს. 2015 wels კი ჩატ- 
არდა  I evropuli TamaSebi. 

alim kasimovi

kiTxvebi da davalebebi:

1. გაანალიზეთ მეცნიერებისა და ტექნიკის ორმხრივი  ურთიერთობა. 
2. განმარტეთ მედიცინაში, კავშირგაბმულობაში და ტრანსპორტის სფეროში 

მიღწეული დიდი წარმატებები იმ პირობით, რომ იგი ეფუძნება ფიზიკის 
აღმოჩენებს. 

3. თქვენი აზრით, რა იყო 20-30-იანი წლების ლიტერატურაში მწერლების მიერ 
ნახსენები მნიშვნელოვანი მოვლენები?

4. რით ახსნით ლიტერატურასა და ხელოვნებაში შექმნილი ახალი მიმდინა-
რეობების ყოფნას დასავლეთის ქვეყნებში? დაასაბუთეთ თქვენი აზრი.

5. როკ მუსიკის მიმდინარეობას რატომ ეწოდება როკური მოძრაობა?
6. დასავლეთის დემოკრატიული სულისკვეთების ლიტერატურისა და 

ხელოვნების მიმდინარეობის წინააღმდეგ სსრკ-ის პოლიტიკას შეიძლება 
ეწოდოს თანმიმდევრული? განმარტეთ.

7. გვიჩვენეთ ნიმუშები აღმოსავლეთის მუსიკის, განსაკუთრებით კი მუღამის 
გავლენის შესახებ დასავლურ მუსიკაზე.

8. შეაგროვეთ მასალები და მოამზადეთ პრეზენტაცია დასავლეთის კულტურის 
აღმოსავლეთის კულტურაზე გავლენის შესახებ.

9. დაწერეთ ესე "XXI საუკუნის აღმოსავლეთის კულტურის ყველაზე ლამაზი 
ნიმუში აზერბაიჯანია".

aziza mustafazade
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saerTo istoriis sagnis resursebi   

rukebi 

1. I  ბალკანეთის ომი

2. II  ბალკანეთის ომი

3. სამხრეთი კავკასია  XIX საუკუნეში (1801-1822)

4. იაპონია  XIX საუკუნის ბოლოს -XX საუკუნის დასაწყისში

5. ევროპა  XIX საუკუნის I ნახევარში

6. გერმანიის გაერთიანება

7. იტალიის გაერთიანება

8. რუსეთ-იაპონიის ომი

9. აშშ XIX საუკუნეში

10. პირველი მსოფლიო ომი

11. 1919 წლის ვერსალის ზავის შედეგად ევროპაში განვითარებული ცვლილებები

12. რუსეთის სამოქალაქო ომი

13. სსრკ-ის დაარსება

14. თურქეთის რესპუბლიკა

15. მანჯოუ გო-ს სახელმწიფო

16. ბარბაროსას გეგმა

17. ევროპა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ

18. სსრკ-ის დაშლა

19. ჩეჩნეთის რესპუბლიკა

20. თათრეთის რესპუბლიკა

21. ბაშკირეთის რესპუბლიკა

22. კვიპროსი

23. პალესტინელების მიერ 1946 წლიდან 2012 წლამდე დაკარგული მიწები

24. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები (XX-XXI საუკუნის დასაწყისი)

25. ახლო აღმოსავლეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიის ქვეყნები

26. აღმოსავლეთ აზიისა და ინდო-ჩინეთის ქვეყნები (XX საუკუნის შუა -XXI 
საუკუნის დასაწყისი)

27. ჩრდილოეთი და სამხრეთი კორეა
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