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«Նո րա գույն պատ մու թյուն» հաս կա ցու թյու նը

Հա մաշ խար հային պատ մու թյան նո րա գույն շր ջանն 
սկս վում է Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից և հաս
նում մինչև մեր օ րե րը։ 1918 թ. մինչև Ե րկ րորդ աշ խար հա
մար տի ա վար տը հա մար վում է ար դյու նա բե րա կան հա
սա րա կու թյան եր րորդ՝ ա վար տա կան շր ջա փու լը։ Ե րկ
րորդ աշ խար հա մար տից հե տո մարդ կու թյունն աս տի
ճա նա բար ան ցում կա տա րեց դե պի հե տար դյու նա բե
րա կան կամ տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյուն։ Հույժ 
կարևոր է այդ պատ մու թյան մեկ այլ հիմ նա րար ա ռանձ
նա հատ կու թյուն։ Ամ փո փե լով մարդ կու թյան ան ցած ու
ղին՝ այն շա րու նակ վում է մեր աչ քի ա ռաջ։ Այլ խոս քով՝ 
մենք նրա և՛ ա կա նա տե սը, և՛ մաս նա կիցն ե նք։

Ար դյու նա բե րա կան դա րաշր ջա նի 
եր րորդ շր ջա փու լը

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան եր րորդ շր ջա
փու լում մարդ կու թյու նը մեծ թռիչք կա տա րեց կյան քի բո
լոր աս պա րեզ նե րում։ 

Ար դեն գի տեք, որ XVIII–XIX դա րե րում Եվ րո պայի և 
Ա մե րի կայի ե րկր նե րում ըն թա ցել էր ար դյու նա բե րա կան 
հա սա րա կու թյան ձևա վո րու մը։ Այն զար գաց ման պատ
նեշ ներ և սահ ման ներ չէր ճա նա չում։ Ար դեն XX դա րի 
սկզբ նե րին ոչ ո քի չէր զար մաց նում շո գե քար շը կամ շո
գե նա վը։ Դրանց փո խա րի նե լու ե կան է լեկտ րա կան և 
դի զե լային շար ժիչ նե րը, ավ տո մո բի լը և ի նք նա թի ռը։ 
Տա րա ծում ստա ցան հե ռա խո սը, հե ռա գի րը և ռա դի ոն, 
ստեղծ վեց հե ռուս տա ցույ ցը։ Գի տա տեխ նի կա կան ա ռա
ջըն թա ցի ա րա գու թյունն ան նա խա դեպ է ր։

Շ նոր հիվ տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի՝ աշ խար հի տն
տե սա կան, քա ղա քա կան, հոգևոր–մ շա կու թային մի ա վո
րումն ա վե լի ակ նա ռու տեսք ստա ցավ։ Այդ կա պակ ցու

* ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
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թյամբ ե րկր նե րի (և մայր ցա մաք նե րի) միջև խո րա ցավ 
աշ խա տան քի բա ժա նու մը։ Նրանք մաս նա գի տա նում է ին 
ո րո շա կի ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան բնա գա վա ռում։ 
Մի ջազ գային ա ռևտ րի մեջ ներ քաշ վեց ամ բողջ աշ խար
հը։ Հս կա յա կան չա փե րի հա սավ կա պի տա լի ար տա հա
նու մը։ Ստեղծ վե ցին ա ռևտ րի, ար դյու նա բե րու թյան, ֆի
նանս նե րի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք 
կոչ ված է ին խթա նե լու այդ գոր ծըն թաց նե րը։ 

Է ա կան տե ղա շար ժեր տե ղի ու նե ցան ա ռօ րյա կյան քի 
բո լոր աս պա րեզ նե րում։ Մարդ կանց կեն ցա ղը, նրանց 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և գի տակ ցու թյու
նը մեծ ա րա գու թյամբ փո փո խու թյուն ներ է ին կրում։

Հա սա րա կա կան կյան քի գլ խա վոր մի ջա վայ րը դար
ձավ քա ղա քը։ Ամ բողջ աշ խար հում բազ մա մի լի ոն հս կա 
քա ղաք նե րը դար ձան սո վո րա կան։ Այդ պի սին է ին Նյու 
Յոր քը, Մե խի կոն, Լոն դո նը, Փա րի զը, Մոսկ վան, Պե կի նը, 
Տո կի ոն և այլն։ Դրանք կա ռու ցա պատ վե ցին բազ մա հարկ 
շեն քե րով և լայ նա հուն փո ղոց նե րով։ Քա ղաք նե րում կառ
քով կամ ձի ով ե րթևե կե լը մնաց ան ցյա լում։ Դրանց փո
խա րի նե լու ե կան ավ տո մե քե նան, տրամ վայը, մետ րո պո
լի տե նը։ Հաս տա տու թյուն նե րում և ունևոր նե րի տնե րում 
տա րա ծում է ին գտ նում վե րե լակն ու հե ռա խոս ը։

Նոր դա րերում կա տա րե լա գործ ված մե քե նա նե րի և 
սար քե րի շնոր հիվ կր ճատ վեց մարդ կանց ձեռ քի աշ խա
տան քը։ Բա րե լավ վե ցին աշ խա տան քի պայ ման նե րը, հօ
գուտ աշ խա տա վոր նե րի՝ բա րե փոխ վեց սո ցի ա լա կան 
օ րենսդ րու թյու նը։ Այդ ժամանակ սկս ված 8–ժա մյա աշ
խա տան քային օր վա հա մար պայ քարն ա վարտ վում է 
հա ջո ղու թյամբ։ Պար տա դիր տար րա կան կր թու թյա նը 
փո խա րի նե լու ե կավ նախ հիմ նա կան, ա պա միջ նա կարգ 
պար տա դիր կր թու թյու նը։ Մի ջին մա կար դա կի մաս նա
գետ նե րի պատ րաստ ման գոր ծում մեծ դեր է ին խա ղում 
ու սում նա րան նե րը։ Սկս վել էր բարձ րա գույն կր թու թյան 
մի աս նա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը։ Մշա կույ թը դար ձավ 
զանգ վա ծային։

Հե տար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյու նը

XX դա րի կե սե րից հա մաշ խար հային պատ մու թյան 
մեջ սկս վեց մի նոր փուլ, ո րը հա ճախ ան վա նում են հե
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տար դյու նա բե րա կան։ Այն նախ և ա ռաջ ար դյունք է գի
տա տեխ նի կա կան հե ղա փո խու թյան, ո րն ակ նա ռու էր 
հատ կա պես զար գա ցած ե րկր նե րում՝ Ա ՄՆ, Մեծ Բրի տա
նի ա, Գեր մա նի ա, Ֆրան սի ա, Ի տա լի ա, Ճա պո նի ա։

XX դա րի ե րկ րորդ կե սին ստեղծ վե ցին ա ռա ջին տի ե
զե րա նա վե րը, և մար դը ո տք դրեց Տի ե զերք։ Այդ նույն 
ժա մա նա կաշր ջա նը նշա նա վոր վեց «հա մա կարգ չային 
հե ղա փո խու թյամբ»։ Այն ար մա տա պես փո խեց մարդ կու
թյան կյան քը՝ գի տու թյուն, ար դյու նա բե րու թյուն, կեն
ցաղ։ Մարդ կանց կեն ցաղ են մտ նում հե ռուս տա ցույ ցը, 
հա մա կար գի չը, բջ ջային հե ռա խո սը, ավ տո մատ և է լեկտ
րո նային ճշգ րիտ սար քա վո րում նե րը։

Ի մաստն այն էր, որ գի տու թյան ու տեխ նի կայի ար
դյունք նե րի լայ նա ծա վալ ներդ րումն ար տադ րու թյան և 
կեն ցա ղի մեջ ար մա տա պես փո խեց դրանց ա վան դա
կան բո վան դա կու թյու նը։ Ա ռա ջին, ե թե նա խորդ դա
րաշր ջա նում ար տադ րու թյան նպա տակն էր ստեղ ծել 
նյու թա կան ար ժեք ներ, ա պա այժմ կարևոր վում է գի տե
լիք նե րի և տե ղե կույ թի ար տադ րու թյու նը։ Ե րկ րորդ, 
կարևոր վում են մարդ կանց կր թու թյու նը, ար հես տա
վար ժու թյու նը (պ րո ֆե սի ո նա լիզմ) և ստեղ ծա գոր ծա կան 
ու նա կու թյուն նե րը։ Որպես դրանց արդ յունք՝ ա ռա ջա
նում է կա պի տա լի (կամ նյու թա կան կա րո ղու թյուն նե րի) 
նկատ մամբ գի տե լի քի գե րա կա յու թյու նը։ Եր րորդ, 
ա րժևոր վում են մարդ կանց սպա սարկ ման ծա ռա յու
թյուն նե րը։ Դրանք այժմ չեն սահ մա նա փակ վում մի այն 
կեն ցա ղով ու ա ռևտ րով, այլ ը նդ գր կում են հա սա րա կա
կան կյան քի լայն շր ջա նակ՝ պե տու թյուն, ի րա վունք, բա
նակ, ա ռող ջա պա հու թյուն, կր թու թյուն, մշա կույթ և այլն։ 
Չոր րորդ, մի ջին ու նեց ված քի խա վը կազ մում է հա սա
րա կու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը։ Նրա կար ծի քը 
դառ նում է վճ ռո րոշ հա սա րա կա կան կարևո րու թյան 
հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ։ Հին գե րորդ, ժո
ղովր դա վա րու թյու նը և դրա հիմ նա րար ար ժեք նե րը տա
րած վում են աշ խար հի տար բեր շր ջան նե րում։ Հաղ թա
հար վում են տար բեր ե րան գի ազ գայ նա մո լա կան և բռ
նա պե տա կան վար չա կար գե րը։ Վե ցե րորդ, աշ խար հը 
մի ա վոր վում է՝ օգ տա գոր ծե լով տն տե սու թյան ու տե ղե
կատ վու թյան, մշա կույ թի ու գի տու թյան ձեռք բե րում նե
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րը։ Մի ա վոր վում է իր ա ռջև ծա ռա ցած մար տահ րա վեր
նե րին պա տաս խան ներ մշա կե լու հա մար՝ բնա կան 
ա ղետ ներ, շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տո տում, մո լո րա կի 
տա քա ցում, ե րաշտ, ան բեր րի ու թյուն, սով և այլն։

Հա մաշ խար հային գոր ծըն թաց ներն այ սօր էլ մնում են 
բարդ և շատ ա ռում նե րով հա կա սա կան։ Եվ այս բո լո րը 
հաս կա նա լուն ու ճիշտ կողմ նո րոշ վե լուն, հու սով ե նք, 
ձեզ կօգ նի «Նո րա գույն պատ մու թյան» դա սըն թա ցը։
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ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ 

ԵՐ ՐՈՐԴ ՇՐ ՋԱ ՓՈՒ ԼՈՒՄ
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1918 թ. նոյեմ բե րի 11–ին ա վարտ վեց Ա ռա ջին աշ խար
հա մար տը։ Իր ը նդ գրկ մամբ և պատ ճա ռած վնաս նե րով 
այն ան նա խա դեպ է ր։ Նրա հոր ձա նու տի մեջ է ին հայտն
վել ի նչ պես Եվ րո պան, այն պես էլ Ա սի այի ու Աֆ րի կայի 
ո րոշ շր ջան ներ՝ 38 եր կիր՝ 1,5 մի լի արդ բնակ չու թյուն։ 
Զոհ վել էր 10 մի լի ոն զին վո րա կան, 20 մի լի ոն մարդ դար
ձել էր հաշ ման դամ։ 

Աշ խար հա մարտն ու ղեկց վեց ուժ գին սո ցի ա լա կան և 
քա ղա քա կան ցն ցում նե րով՝ հե ղա փո խու թյուն ներ, տե
րու թյուն նե րի փլու զում, նո րան կախ պե տու թյուն նե րի 
ա ռա ջա ցում, գա ղու թային տա րածք նե րի վե րա բա ժա
նում։ Այդ ա մե նը պա հան ջում էր միջազգային հա րա բե
րու թյուն նե րի նոր կար գա վո րում։

Փա րի զի խա ղա ղու թյան վե հա ժո ղո վը

Փա րի զի վե հա ժո ղո վը գու մար վեց 1919 թ. հուն վա րից 
մինչև 1920 թ. հուն վա րը։ Իր հիմ նախն դիր նե րի բազ մա
զա նու թյամբ այն բա ցա ռիկ տեղ ու նի պատ մու թյան մեջ։

Ն րա հետ թերևս կա րող է հա մե մատ վել մի այն Վի են
նայի վե հա ժո ղո վը (1814–1815 թթ.)։ Նախ՝ եր կուսն էլ գու
մար վել են հա մաշ խար հային նշա նա կու թյան պա տե
րազ մից հե տո։ Եր կուսն էլ նպա տակ ու նե ին վե րա կանգ
նե լու մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի բնա կա նոն ըն
թաց քը, ո րը խա թար վել էր մի դեպ քում՝ նա պո լե ո նյան 
պա տե րազմ նե րի, ի սկ մյուս դեպ քում՝ Ա ռա ջին աշ խար
հա մար տի հետևան քով։ Եր կու վե հա ժո ղով նե րում էլ իշ
խում էր հա վեր ժա կան խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու և 
մի ջազ գային ան վտան գու թյան կա յուն հիմ քեր ստեղ ծե
լու ձգ տու մը։

Սա կայն առ կա է ին նաև է ա կան տար բե րու թյուն ներ։ 
Վի են նայի վե հա ժո ղո վին մաս նակ ցում է ին թե՛ հաղ թած, 
թե՛ պարտ ված կող մե րը։ Ա վե լին՝ պարտ ված Ֆրան սի ան 
պահ պա նեց մեծ տե րու թյան իր կար գա վի ճա կը, մինչ դեռ 

ԺՈՐԺ ԿԼԵ ՄԱՆ ՍՈ

Ֆ րան սի այի վար չա պետ 
1906–1909 թթ., 1917–1920 թթ.։ 
Ֆրան սի այի ա մե նա փոր ձա
ռու քա ղա քա կան գոր ծիչ նե
րից է ր։ Հմուտ դի վա նա գետ, 
որ հա մա տե ղում էր «վագ րի 
կեց ված քը» համ բե րա տար 
«վա րոր դի» վար քագ ծի հետ։ 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից 
հե տո Կլե ման սոն հա մար
վում էր հե րոս ու «հաղ թա
նա կի հայր»։ Սա կայն ֆրան
սի ա ցի նե րը դժ գոհ է ին Վեր
սա լյան պայ մա նագ րի ար
դյունք նե րից։ Դրա հետևան
քով Կլե ման սոն տա նուլ տվեց 
1920 թ. հուն վա րի ը նտ րու
թյուն նե րը՝ հե ռա նա լով քա
ղա քա կան աս պա րե զից։

1 ՆՈՐ ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ԿԱՐ ԳԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ
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Փա րի զում մաս նակ ցում է ին մի այն հաղ թած նե րը։ Բա
ցառ վեց նաև Ռու սաս տա նի մաս նակ ցու թյու նը՝ տե րու
թյան փլուզ ման, հե ղա փո խու թյան և պա տե րազ մից նրա 
մի ա կող մա նի դուրս գա լու հետևան քով։ Թե՛ Գեր մա նի
ան, թե՛ Ռու սաս տա նը չէ ին ճա նաչ վում մեծ տե րու թյուն։

Փա րի զի վե հա ժո ղո վում գերիշխում էր մեծ հն գյա կը՝ 
Մեծ Բրի տա նի ան, Ֆրան սի ան, Ա ՄՆ–ն, Ճա պո նի ան և 
Ի տա լի ան։ Սա կայն դա չէր նշա նա կում, թե նրանք ա մեն 
ին չում մի ա ձայն է ին։ Առ կա է ին լուրջ տա րա ձայ նու թյուն
ներ, և վե հա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը բազ միցս հայտն
վե ցին ձա խող ման եզ րին։ Ա ՄՆ –ն, որ նա խա պես մեծ 
մաս նակ ցու թյուն ու ներ նոր աշ խար հա կար գի ձևա վոր
մանը, հե ռա ցավ Փա րի զից։

Վեր սալ–վա շինգ տո նյան հա մա կար գը

Ա ռանձ նա կի հա կա սու թյուն ներ ծա վալ վե ցին գեր մա
նա կան հիմ նախնդ րի շուրջ։ Ի վեր ջո տե րու թյուն նե րը 
ե կան ը նդ հա նուր հայ տա րա րի, և 1919 թ. հու նի սի 28–ին 
Փա րի զից ոչ հե ռու գտն վող Վեր սա լի դղյա կում Գեր մա
նի այի հետ ստո րագր վեց հաշ տու թյան պայ մա նա գիր։ 
Պայ ման նե րը ծանր է ին։ Հօ գուտ Ֆրան սի այի, Բել գի այի, 
Չե խի այի և Լե հաս տա նի՝ Գեր մա նի ան զի ջում էր իր տա
րած քի 1/8 մա սը, զրկ վում էր գա ղութ նե րից, զի նա թափ
վում է ր։ Նրան ար գել վում էր ու նե նալ ստորջ րյա նա վա
տորմ և ռազ մա կան ա վի ա ցի ա, ի սկ բա նա կը սահ մա նա
փակ վում էր 100 000 զին վո րով։ Պար տա վոր վում էր 
վճա րել մեծ ռազ մա տու գանք՝ ի հա տու ցում հաղ թած 
ե րկր նե րի կրած նյու թա կան վնաս նե րի։

Վեր սա լյան պայ մա նագ րից հե տո՝ 1919–1920 թթ., նմա
նօ րի նակ պայ մա նագ րեր կնք վե ցին նաև Գեր մա նի այի 

 Վեր սա լի ար քա յա կան պա
լա տը, ուր կնք վեց 1919 թ. հու
նի սի 28–ի պայ մա նա գի րը։

ԴԵՅ ՎԻԴ ԼԼՈՅԴ ՋՈՐՋ

Մեծ Բրի տա նի այի վար չա
պետ 1916–1922 թթ.։ Լի նե լով 
լի բե րալ կու սակ ցու թյան 
ա ռաջ նորդ նե րից՝ նա կա րո
ղա ցավ պահ պա նել վար չա
պե տի պաշ տո նը լի բե րալ և 
պահ պա նո ղա կան կու սակ
ցու թյուն նե րի միջև հմ տո րեն 
խու սա նա վե լու շնոր հիվ։ Ժա
մա նա կա կից նե րից ստա ցավ 
«Եր կե րե սա նի Յա նուս» մա
կա նու նը։ Նրա շնոր հիվ Մեծ 
Բրի տա նի ան Փա րի զում հա
սավ իր ա ռջև դր ված գրե թե 
բո լոր խն դիր նե րի լուծ մա նը։ 
Հե տա գա յում Լլոյդ Ջոր ջը 
գրեց «Ճշ մար տու թյու նը հաշ
տու թյան բա նակ ցու թյուն նե
րի մա սին» աշ խա տու թյու նը։
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դաշ նա կից նե րի՝ Ա վստ րի այի, Բուլ ղա րի այի, Հուն գա րի
այի և Օս մա նյան տե րու թյան հետ։ Նրանք ու նե ցան տա
րած քային կո րուստ ներ, պար տա վոր է ին սահ մա նա փա
կել ի րենց զին ված ու ժե րը և հաղ թող նե րին վճա րել ռազ
մա տու գանք։

Մաս նա վո րա պես Օս մա նյան տե րու թյու նը, հա մա
ձայն 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ին Փա րի զի Սևր ար վար ձա
նում կնք ված պայ մա նագ րի, հրա ժար վում էր Եվ րո պայի, 
Ա րա բա կան թե րակղ զու, Փոքր Ա սի այի բազ մա թիվ տի
րույթ նե րից, այդ թվում նաև Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից և 
Կի լի կի այից։ Այդ տա րածք նե րում հիմք է ին դր վում ա պա
գա ի նք նիշ խան պե տու թյուն նե րի՝ Ի րաք, Սի րի ա, Լի բա
նան և այլն։ Կազ մա վոր վում էր նաև մի ա ցյալ և ժո ղովր
դա վա րա կան Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու նը։

Վե րո հի շյալ պայ մա նագ րե րը կազ մում է ին մի ջազ
գային հա րա բե րու թյուն նե րի հետ պա տե րազ մյան կար
գա վոր ման Վեր սա լյան հա մա կար գի ա ռանց քը։ Դա 
ը նդ գր կում էր Եվ րո պան և Մի ջին Արևել քը։ Սա կայն Հե
ռա վոր Արևել քում նույն պես առ կա է ին հիմ նախն դիր
ներ, ո րոնք պա հան ջում է ին լու ծում ներ։ Այն տեղ հա
կադր վում է ին Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի և նոր 
հա վակ նորդ ներ Ա ՄՆ –ի ու Ճա պո նի այի շա հե րը։

Հա կա սու թյուն նե րի կար գա վոր ման նպա տա կով Վա
շինգ տո նում (1921 թ. նոյեմ բեր – 1922 թ. փետր վար) հրա
վիր վեց մի նոր վե հա ժո ղով՝ Ա ՄՆ –ի, Մեծ Բրի տա նի այի, 

Օս մա նյան տե րու թյան բա
ժա նու մը՝ ը ստ Սևրի պայ մա
նագ րի
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Ֆրան սի այի, Ի տա լի այի, Ճա պո նի այի, Չի նաս տա նի և 
այ լոց մաս նակ ցու թյամբ։ Ստո րագր վե ցին հա մա ձայ նագ
րեր, ո րոն ցով ամ րագր վում է ին տա րա ծաշր ջա նում այդ 
տե րու թյուն նե րի ի րա վունք նե րը։

Այս պես ի հայտ ե կավ Վեր սալ–վա շինգ տո նյան հա
մա կար գը։ Այն ու նե ցավ ի նչ պես կարևոր ձեռք բե րում
ներ, այն պես է լ՝ բաց թո ղում ներ։

Ձեռք բե րում նե րի շար քում կարևոր էր մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի նոր սկզ բունք նե րի մշա կու մը.

•	 հրա	ժա	րում	 պա	տե	րազ	մից՝	 ի	բրև	 հա	կա	սու	թյուն
նե րի լուծ ման մի ջո ցի,

Առջևում (ձա խից աջ)՝ Ֆրան
սի այի վար չա պետ Ժ. Կ լե
ման սոն և Մեծ Բրի տա նի այի 
վար չա պետ Դ. Լլոյդ Ջոր ջը. 
Վեր սալ, 1919 թ.

Եվ րո պայի քա ղա քա կան 
քար տե զը 1923 թ.
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•	 ազ	գե	րի	 ի	նք	նո	րոշ	ման	 և	 սե	փա	կան	 պե	տու	թյուն	
ու նե նա լու ի րա վուն քի ճա նա չում,

•	 նո	րան	կախ	 պե	տու	թյուն	նե	րի	 կար	գա	վի	ճա	կի	 և	
սահ ման նե րի ճշգր տում,

•	 մշ	տա	կան	գոր	ծող	մի	ջազ	գային	ա	տյա	նի՝	Ազ գե րի 
լի գայի ստեղ ծում։

Է ա կան է ին նաև բաց թո ղում նե րը։ Ա ռա ջին՝ հա կա
ռակ ի րենց հռ չա կած ար դա րու թյան կար գա խոս նե րի՝ 
հաղ թա նա կած պե տու թյուն նե րը պա տե րազ մի կո րուստ
նե րի բե ռը բար դե ցին պարտ ված նե րի վրա։ Եվ դրան
ցում ծայր ա ռած քայ քա յու մը պա րարտ հող դար ձավ 
ծայ րա հե ղա կան տրա մադ րու թյուն նե րի և հե ղա փո խա
կան ցն ցում նե րի հա մար։ Ե րկ րորդ՝ պարտ ված նե րի մի
ա կող մա նի զի նա թա փումն ա ռաջ բե րեց վրեժխնդ րու
թյան (ռևանշ) մի տում ներ։ Եր րորդ՝ Եվ րո պայի և Մի ջին 
Արևել քի նո րաս տեղծ պե տու թյուն նե րի սահ ման նե րը գծ
վե ցին՝ ա ռանց հաշ վի առ նե լու դրանց ազ գային կազ մը, 
և մի լի ո նա վոր մար դիկ սկ սե ցին գաղ թել ե րկ րից եր կիր՝ 
կորց նե լով տուն–տեղ։ Չոր րորդ՝ հաղ թող նե րը տի րա
ցան պարտ ված նե րի (մաս նա վո րա պես Գեր մա նի այի) 
գա ղութ նե րին և սահ մա նե ցին տի րա պե տու թյան ա վե լի 
խիստ կարգ։

 Հայտ նի տն տե սա գետ Ջ. Մ. Քեյն սի կար ծի քը Վեր սա լյան հա մա կար գի վե րա բե րյալ

Հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը ո չինչ չա րեց Եվ րո պայի տն տե սա կան վե րա կանգն ման ուղ ղու թյամբ։ 
Չար վեց ո չինչ պարտ ված տե րու թյուն նե րին բա րի դրա ցի նե րի վե րա ծե լու, նո րաս տեղծ պե տու թյուն
նե րին կա յու նու թյուն հա ղոր դե լու, Ռու սաս տա նին ճիշտ ու ղու վրա կանգ նեց նե լու նպա տա կով։ Այն 
ճա նա պարհ չհար թեց դաշ նա կից նե րի տն տե սա կան հա մե րաշ խու թյան հա մար։ Փա րի զում հա մա ձայ
նու թյան չե կան Ֆրան սի այի և Ի տա լի այի քայ քայ ված ֆի նանս նե րի վե րա կանգն ման հար ցում։ Ո չինչ 
չար վեց աշ խար հի նոր կար գի ձևա վոր ման հա մար։ Կլե ման սոն մտա ծում էր մի այն այն մա սին, թե ի նչ
պես խեղ դա մահ ա նի թշ նա մու տն տե սու թյու նը, Լլոյդ Ջոր ջը՝ թե ի նչ պես հաս նի ա վե լի հա ջող գոր ծար
քի կնք ման ու տուն բե րի մի բան, որ ա ռն վազն մեկ շա բաթ դի մա նա քն նա դա տու թյան, ի սկ Ա ՄՆ –ի 
նա խա գա հը՝ թե ի նչ պես ա նի, որ իր ձեռ նար կած քայ լե րը չհա կա սեն ար դա րու թյանն ու ի րա վուն քին։



13

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Վեր հի շե՛ք Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի պատ ճառ նե րը, հա կա մար տող խմ բա վո

րում նե րի նպա տակ նե րը։ Մարդ կային ի ՞նչ կո րուստ ներ պատ ճա ռեց պա տե
րազ մը։

2. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Փա րի զի վե հա ժո ղո վը։ Ո ՞ր վե հա ժո ղո վի հետ կա րող եք 
հա մե մա տել:

3. Ո ՞րն էր Փարիզի վե հա ժո ղո վի գլ խա վոր նպա տա կը։ Ո ՞ր ե րկր ներն է ին 
գերիշխում վե հա ժո ղո վում։

4. Թվար կե՛ք Վեր սա լյան հաշ տու թյան հիմ նա կան պայ ման նե րը։
5. Ե ՞րբ է կնք վել Սևրի պայ մա նա գի րը։ Նշե՛ք դրա հիմ նա կան պայ ման նե րը։
6. Ի ՞նչ նպա տա կով և ե ՞րբ գու մար վեց Վա շինգ տո նի վե հա ժո ղո վը։
7. Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում ի ՞նչ նոր սկզ բունք ներ մշակ վե ցին։

Քն նարկ ման հարց
Ձեր կար ծի քով՝ Վեր սալ–վա շինգ տո նյան հա մա կար գում ի ՞նչն էր գե րակշ ռում՝ 
ձեռք բե րում նե՞ րը, թե՞ բաց թո ղում նե րը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Փա րի զի վե հա ժո ղով, մեծ հն գյակ, Վեր սա լի և Սևրի պայ մա նագ րեր, Վա շինգ տո
նի վե հա ժո ղով, Վեր սալ–վա շինգ տո նյան հա մա կարգ
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Վեր սալ–վա շինգ տո նյան հա մա կար գը ծնունդ տվեց 
մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի նոր սկզ բունք նե րի և 
դրանք կեն սա գոր ծող նոր հաս տա տու թյուն նե րի։

Ն պա տա կը և կա ռույ ցը

Մի ջազ գային այս ա տյա նի կա նո նադ րու թյու նը հաս
տատ վեց 1919 թ.։ Պաշ տո նա պես գո յատևել է մինչև 
1946 թ.։ Ստեղծ ման գա ղա փա րը պատ կա նում էր Ա ՄՆ –ի 
նա խա գահ Վ. Վիլ սո նին։ Լի գայի կա նո նադ րու թյան մեջ 
շեշտ վում էր, որ նրա կարևո րա գույն ա ռա քե լու թյունն է՝ 
ա պա հո վել խա ղա ղու թյուն և հա մա գոր ծակ ցու թյուն ամ
բողջ աշ խար հում։ Այս պի սի կազ մա կեր պու թյուն պատ
մու թյան մեջ ստեղծ վում էր ա ռա ջին ան գամ։ Հիմ նա դիր 
ան դամ նե րը 42–ն է ին։ Կենտ րո նը դար ձավ Ժնև քա ղա
քը (Շ վեյ ցա րի ա)։ Լի գան ու ներ իր կա ռույց նե րը.

Ընդ հա նուր ժո ղով. դրան մաս նակ ցում է ին բո լոր 
ան դամ նե րը՝ հա վա սար ձայ նով։ Նս տաշր ջան նե րը հրա
վիր վում է ին տա րին մեկ ան գամ։ Քն նար կում և նա խագ
ծեր էր մշա կում մի ջազ գային կարևո րա գույն խն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ։ Ու ներ մշ տա կան հանձ նախմ բեր։

Խոր հուրդ. դրա կազ մում մտ նող ութ ե րկր նե րից չոր
սը՝ Մեծ Բրի տա նի ան, Ֆրան սի ան, Ի տա լի ան և Ճա պո
նի ան, մշ տա կան ան դամ է ին։ Մնա ցած չոր սը վե րընտր
վում է ին։ Այս մար մի նը հա վաք վում էր տա րին ե րեք ան
գամ։ Բա ցի ը նդ հա նուր խն դիր նե րից, զբաղ վում էր նաև 
նո րաս տեղծ պե տու թյուն նե րի, տե ղա կան և ը նդ հա նուր 
բնույ թի ռազ մա կան բա խում նե րի, ազ գային փոք րա մաս
նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի հար ցե րով և այլն։

Քար տու ղա րու թյուն. վա րում էր Լի գայի ըն թա ցիկ 
գոր ծե րը։ Ու ներ շուրջ 500 աշ խա տա կից։ Աշ խա տանք նե
րը ղե կա վա րում էր գլ խա վոր քար տու ղա րը, ո րն ը նտր
վում էր չորս տա րի ժամ կե տով։ Քար տու ղա րու թյու նը 
հաշ վե տու էր ը նդ հա նուր ժո ղո վին և խորհր դին։

 ՎՈՒԴ ՐՈ ՎԻԼ ՍՈՆ
(1856–1924)

ԱՄՆ–ի 28–րդ նա խա գա հը 
(1912–1920 թթ.)։ Ի րա վա գի
տու թյան դոկ տոր։ Գտ նում 
էր, որ իր հզո րու թյամբ ա ռա
ջա տար տե րու թյուն դար ձած 
Ա ՄՆ–ն պետք է ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցի հետ պա տե րազ
մյան կար գա վոր ման գոր ծըն
թաց նե րին։ Նա խա գահ Ո ւիլ
սո նին է ին պատ կա նում հետ
պա տե րազ մյան կար գա վոր
ման հիմ քում ըն կած մի շարք 
հիմ նադ րույթ ներ ու գա ղա
փար ներ՝ Ազ գե րի լի գա, ման
դա տային հա մա կարգ, մի
ջազ գային դա տա րան և այլն։
Հայոց պե տա կա նու թյան 
ստեղծ ման ջա տա գով է ր։ 
Նրա գլ խա վո րած հանձ նա
խում բը 1920 թ. նոյեմբերին 
գծեց Հա յաս տա նի հան րա
պե տու թյան սահ ման նե րը։ 
Կողմ էր ՀՀ ման դա տը Ա ՄՆ –
ին տրա մադ րե լուն։

2 ԱԶ ԳԵ ՐԻ ԼԻ ԳԱՆ
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1920–ա կան թթ. Ազ գե րի լի գայի ջան քե րով հնա րա վոր 
ե ղավ լու ծել տար բեր պե տու թյուն նե րի միջև տա րած
քային, քա ղա քա կան, տն տե սա կան մի շարք հա կա սու
թյուն ներ։ Գեր մա նի ա–Լե հաս տան, Շվե դի ա–Ֆին լան
դի ա, Ի տա լի ա–Հա րավս լա վի ա, Հու նաս տան–Բուլ ղա
րի ա և այլն։

Սա կայն Ազ գե րի լի գայի ո րո շում նե րը օ րեն քի ուժ չու
նե ին և պար տա դիր չէ ին ան գամ նրա ան դամ նե րի հա
մար։ Դա ա ռա վել ա կն հայտ դար ձավ 1930–ա կան թթ., 
ե րբ սկս վեց Ի տա լի այի, Գեր մա նի այի և Ճա պո նի այի ծա
վա լա պաշ տու թյու նը։ Լի գան չկա րո ղա ցավ պաշտ պա նել 
իր ան դամ նե րի (Ե թով պի ա, Չե խոս լո վա կի ա, Ա վստ րի ա, 
Չի նաս տան) ան վտան գու թյու նը։ Եվ ա մե նա կարևո րը՝ 
չկա րո ղա ցավ կան խել Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տը։

Ման դա տային հա մա կար գը

Ման դա տային հա մա կար գը կյան քի կոչ վեց՝ հա մա
ձայն Ազ գե րի լի գայի կա նո նադ րու թյան։ Ճա նա չե լով 
Գեր մա նի այի և Օս մա նյան տե րու թյան ժո ղո վուրդ նե րի 
ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը՝ Լի գան գտ նում էր, որ ի նք նիշ
խա նու թյան ճա նա պար հին նրանք կա րիք ու նեն զար գա
ցած ե րկր նե րի «ժա մա նա կա վոր հո գա տա րու թյան և 
ա ռաջ նոր դու թյան»։ Նկա տի ու նե ին Մեծ Բրի տա նի ային, 

Դր վագ Ազ գե րի լի գայի 
նիս տից
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Ֆրան սի ային, Ա ՄՆ –ին, Ի տա լի ային։ Նրանք Լի գայից 
ստա նում է ին այս կամ այն ե րկ րի կա ռա վար ման ար տո
նա գիր (ման դատ) և հան դես է ին գա լիս նրա ա նու նից։

Լի գան ստեղ ծել էր մի հա տուկ հանձ նա խումբ, ո րը 
պետք է վե րահս կեր ման դա տային կա ռա վար ման գոր
ծըն թա ցը և ո րո շում ներ կա յաց ներ հո վա նա վո րյալ պե
տու թյուն նե րի ի նք նիշ խան կա ռա վար ման հա մա կար գին 
ան ցնե լու վե րա բե րյալ։

Ման դա տային հա մա կար գը են թարկ վել է քն նա դա
տու թյան՝ որ պես «գա ղու թա տի րու թյան քո ղարկ ված ձև»։ 
Սա կայն առ կա է ին նաև ձեռք բե րում նե րը։ Ման դա տային 
հա մա կար գի ճա նա պար հով են ան ցել մե րօ րյա այն պի
սի պե տու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են Ե գիպ տո սը, Սի րի ան, 
Ի րա քը, Լի բա նա նը և այլն։

Ազ գե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը

«Ազ գե րի ի նք նո րո շում» հաս կա ցու թյու նը մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րում սկ սել է ակ տիվ շր ջա նառ վել 
դեռևս 1878 թ. Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վում։

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին պա տե րազ
մող կող մե րից յու րա քան չյուրն այն օգ տա գոր ծում էր քա

Վիլ սո նի 14 կե տե րը նա խա տե սում է ին.

1. Խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րե րի կն քում։
2. Ծո վե րում նա վագ նա ցու թյան բա ցար ձակ ա զա տու թյուն։
3. Ա ռևտ րի ա զա տու թյուն՝ մաք սային պատ նեշ նե րի վե րա ցում։
4. Զի նա թափ ման ե րաշ խիք ներ։
5. Գա ղու թային հար ցե րի ան կան խա կալ կար գա վո րում։
6. Գեր մա նի այի կող մից ռու սա կան բո լոր բռ նա զավթ ված տա րածք նե րի ա զա տագ րում։
7. Բել գի այի ա զա տագ րում և պե տու թյան վե րա կանգ նում։
8. Գեր մա նի այի կող մից բռ նա զավթ ված ֆրան սի ա կան տա րածք նե րի վե րա դարձ՝ նե րա ռյալ Էլ զաս–

Լո թա րին գի ան։
9. Ի տա լի այի սահ ման նե րի ճշգր տում։
10. Ա վստ րո–Հուն գա րի այի ժո ղո վուրդ նե րին ի նք նիշ խա նու թյան տրա մադ րում։
11. Գեր մա նի այի կող մից բռ նա զավթ ված Ռու մի նի այի, Սեր բի այի և Չեռ նո գո րի այի տա րածք նե րի 

ա զա տագ րում, Սեր բի ային դե պի ծով ել քի տրա մադ րում։
12. Օս մա նյան տե րու թյան թուր քա կան մա սե րի ի նք նու րույն գո յու թյուն և ազ գային ե րկ րա մա սե րի 

ի նք նիշ խա նու թյուն։
13. Լե հաս տա նի ան կախ պե տու թյան ստեղ ծում։
14. Ազ գե րի հա մընդ հա նուր մի ու թյան (Ազ գե րի լի գա) ստեղ ծում՝ տա րած քային մի աս նա կա նու թյան և 

մեծ ու փոքր պե տու թյուն նե րին հա վա սա րա պես քա ղա քա կան ան կա խու թյան ե րաշ խիք նե րի տրա
մադր ման նպա տա կով։



17

րոզ չա կան նպա տակ նե րով։ Ճա նա չում էր հա կա ռա կոր
դի տա րած քում ապ րող ազ գային փոք րա մաս նու թյուն
նե րի ի նք նո րոշ վե լու ի րա վուն քը։ Հե տա գա յում հաղ թա
նա կած Ան տանտն այն սկ սեց օգ տա գոր ծել որ պես 
պարտ ված Գեր մա նի այի և նրա դաշ նա կից նե րի տա
րածք ների մաս նատ ման մի ջոց։

Ան կախ այդ ա մե նից՝ ազ գե րի ի նք նո րոշ ման ի րա
վուն քի ար մա տա վո րու մը հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն 
ու նե ցավ հա մաշ խար հային պատ մու թյան վրա։ Նրա 
ջա տա գո վը Ա ՄՆ –ի նա խա գահ Վ. Վիլ սոնն է ր։ Նա խա
պես ի նք նո րո շում ա սե լով՝ նա գտ նում էր, որ այն պետք 
է ե րաշ խա վո րի փոք րա մաս նու թյան «ա պա հով և հար
մար կյան քը» տվյալ պե տու թյան կազ մում։ Հե տա գա յում 
նա հան գեց «ի րա կան և լայն ի նք նո րոշ ման» գա ղա փա
րին։ Դա ի րա վունք էր տա լիս բո լոր ազ գե րին լի նե լու 
ի նք նիշ խան և ու նե նա լու սե փա կան պե տու թյու նը։

Սա կայն Վիլ սո նը հետևո ղա կան չէր. նա գտ նում էր, 
որ ի նք նո րոշ ման ի րա վունք պետք է տալ նախ և ա ռաջ 
պարտ ված ե րկր նե րի ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե
րին։ Նա մտա հոգ ված էր պահ պա նե լու Մեծ Բրի տա նի
այի, Ֆրան սի այի, Ի տա լի այի, Ա ՄՆ –ի գա ղու թային տի
րույթ նե րը։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ո ՞վ էր Ազ գե րի լի գայի ստեղծ ման գա ղա փա րի հե ղի նա կը։
2. Ե ՞րբ է կազ մա վոր վել Ազ գե րի լի գան։ Ո ՞րն էր դրա գլ խա վոր նպա տա կը։
3. Լի գայի ջան քե րով ի ՞նչ հա կա սու թյուն ներ հնա րա վոր ե ղավ լու ծել 

1920– ական թթ.։
4. Պար զա բա նե՛ք ման դա տային հա մա կար գի է ու թյու նը։
5. Ե ՞րբ և որ տե՞ղ է ա ռա ջին ան գամ շր ջա նառ վել «ազ գե րի ի նք նո րո շում» հաս կա

ցու թյու նը։
6. Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ է ին հաղ թող ե րկր նե րը «յու րո վի» մեկ նա բա նում ազ գե րի 

ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Գ ծա պատ կե րի տես քով ներ կա յաց րե՛ք Ազ գե րի լի գայի կա ռուց ված քը, գոր ծա
ռույթ նե րը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Ազ գե րի լի գա, Վ. Վիլ սոն, ման դա տային հա մա կարգ, «գա ղու թա տի րու թյան քո
ղարկ ված ձև», ազ գե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վունք
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Ա ռա ջին աշ խար հա մար տին հա ջոր դած տա րի նե րին 
որ պես ժո ղովր դա վա րա կան ա ռա ջա տար ե րկր ներ շա
րու նա կում է ին մնալ Ֆրան սի ան, Ա նգ լի ան և Ա ՄՆ–ն։ 
Ժո ղովր դա վա րու թյան ա վան դույթ ներն ա մուր է ին Բել
գի ա յում և Հո լան դի ա յում։ Նույն ճա նա պար հով է ին ըն
թա նում նո րան կախ պե տու թյուն նե րը՝ Լե հաս տա նը, 
Հուն գա րի ան, Չե խոս լո վա կի ան, Ֆին լան դի ան և այլք։ 
Չնա յած ա կն հայտ տար բե րու թյուն նե րին՝ նրանք ու նե ին 
մի շարք ը նդ հան րու թյուն ներ։

Տն տե սա կան ի րա վի ճա կը

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը, ի նչ պես գի տեք, պատ ճա
ռել էր մեծ ա վե րա ծու թյուն ներ, ո րոնք էլ հան գեց րին սո
վի, գոր ծազր կու թյան և թշ վա ռու թյան։ Ֆրան սի ան կորց
րել էր իր ազ գային հարս տու թյան կե սից ա վե լին, Մեծ 
Բրի տա նի ան՝ մեկ քա ռոր դը։ Մեծ է ին Բել գի այի և Հո լան
դի այի կո րուստ նե րը։ Տն տե սու թյու նը վե րա կանգ նե լու 
հա մար նրանք չու նե ին մի ջոց ներ։ Ու նե ին մեծ պարտ
քեր, և պար տա տե րը հիմ նա կա նում Ա ՄՆ–ն է ր։ Նա պա
տե րազ մի մեջ էր մտել 1917 թ. Ան տան տի կող մից և իր 
հյուծ ված դաշ նա կից նե րին տրա մադ րել մի լի ար դա վոր 
դո լար նե րի վար կեր։

Հաղ թած պե տու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես Ֆրան
սի ան, մտա ծում է ին ի րենց պարտ քե րը վճա րել ի հա շիվ 
պարտ ված Գեր մա նի այի։ Հա մա ձայն Վեր սա լի պայ մա
նագ րի՝ վեր ջինս պար տա վոր էր վճա րել մեծ ռազ մա
տու գանք։ Սա կայն ան կա րող էր դա ա նել, քան զի տն տե
սու թյու նը հիմ նա հա տակ քայ քայ վել է ր։ Ձևա վոր վել էր 
փակ շր ջա նակ. Գեր մա նի ան չէր կա րող վճա րել ռազ մա
տու գանք, ի սկ դաշ նա կից նե րը չէ ին կա րո ղա նում զար
գաց նել ի րենց տն տե սու թյու նը և վճա րել պարտ քե րը։ 
Սկս վեց տն տե սա կան ճգ նա ժամ։ 

3 ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 1920–Ա ԿԱՆ 
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
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ԱՄՆ–ն մշա կեց և 1924 թ. սկ սեց ի րա գոր ծել մի ծրա
գիր. նա մեծ ներդ րում ներ էր ա նում Գեր մա նի ա յում, ո րի 
տն տե սու թյունն սկ սեց ա ռող ջա նալ։ Գեր մա նի ան սկ սեց 
վճա րել ռազ մա տու գանք՝ նպաս տե լով դաշ նա կից նե րի 
տն տե սու թյան վե րա կանգն մա նը։ Այս ա մենն ա ռաջ բե
րեց դրա կան տե ղա շար ժեր մարդ կանց կյան քում և կեն
ցա ղում։ Սահ ման վեց ութ ժա մյա աշ խա տան քային օր, 
բարձ րաց վեց աշ խա տա վար ձը, մտց վեց ա ռող ջու թյան և 
ծե րու թյան ա պա հո վագ րու թյուն։ Վե րա կանգն վեց մարդ
կանց հա վա տը ա պա գայի նկատ մամբ։ 

Այս գոր ծըն թաց ներն ա ռա վել ցայ տուն է ին Ա ՄՆ –ում։ 
Գի տու թյան նվա ճում ներն այս տեղ ներդր վում է ին մեծ 
ծա վալ նե րով։ Հա զա րա վոր ձեռ նար կու թյուն ներ սկ սե
ցին աշ խա տել մի ա ցյալ հոս քագ ծե րով (կոն վեյեր)։ Դա 
բարձ րաց նում էր աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյու
նը և ի ջեց նում ապ րան քի ի նք նար ժե քը։ Մի այն Հ. Ֆոր դի 
գոր ծա րանն օ րա կան ար տադ րում էր 9 հա զար ավ տո մե
քե նա։

Այդ նույն ժա մա նակ ա մե րի կա ցի ա գա րա կա տե րե րը 
յու րաց րին հա զա րա վոր հեկ տար հո ղա տա րածք ներ։ Ազ
գաբ նակ չու թյան 20 տո կո սը կազ մող գյու ղաբ նակ նե րը 
կե րակ րում է ին ոչ մի այն Ա ՄՆ –ի բնակչությանը, այլև 

«ՖՈՐԴ–Տ» ԱՎ ՏՈ ՄԵ ՔԵ
ՆԱՅԻ ԳՈ ՎԱԶ ԴԸ

Մենք ցան կա նում ե նք 
ստեղ ծել մի ավ տո մե քե
նա, ո րն իր դի մաց կու նու
թյամբ, հու սա լի ու թյամբ, 
պար զու թյամբ, հար մա
րա վե տու թյամբ և, վեր ջա
պես, ծայ րա հեղ ցածր 
գնով գրա վի բո լոր տա րի
քի մարդ կանց ու շադ րու
թյու նը։ Ցածր գի նը պետք 
է ա պա հո վի բազ մա հա
զար սպա ռող ներ, մար
դիկ, ով քեր ու նակ չեն 
կամ չեն ու զում վճա րել 
մեծ գու մար ներ այլ ֆիր
մա նե րի ավ տո մե քե նա նե
րի հա մար։

«Ֆորդ» ավ տո մե քե նայի հա
վաք ման ա ռա ջին հոս քա գի
ծը Հ. Ֆոր դի գոր ծա րա նում։
1925 թ. այն օրա կան ար տադ
րում էր 9 հազ. ավ տո մե քե
նա։
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է ժան հա ցով, շա քա րով, յու ղով ո ղո ղե ցին եվ րո պա կան 
շու կա նե րը։

Հա սա րա կու թյան մեջ սկ սեց գե րա կայել այն հա մո
զու մը, թե Ա ՄՆ–ն գտել է զար գաց ման իր ու րույն ճա նա
պար հը՝ ա ռանց ճգ նա ժա մե րի և ներ քին հա կա սու թյուն
նե րի։ Դա ան վա նե ցին բար գա վաճ ման ու ղի։

Քա ղա քա կան զար գա ցում նե րը

Մեծ Բրի տա նի ա յում 1920–ա կան թթ. շա րու նա կում էր 
գե րա կայել ե րկ կու սակ ցա կան հա մա կար գը, սա կայն մի 
փո փո խու թյամբ. ա զա տա կան (լի բե րալ) կու սակ ցու թյու
նը հե ռա ցավ աս պա րե զից։ Պահ պա նո ղա կան կու սակ
ցու թյան ը նդ դի մա դիր ու ժը դար ձավ աշ խա տա վո րա
կան (լեյ բո րիս տա կան) կու սակ ցու թյու նը։ Այն ա վե լի 
վճ ռա կան էր աշ խա տա վո րու թյան շա հե րի պաշտ պա նու
թյան և հա սա րա կու թյան ժո ղովր դա վա րաց ման պայ քա
րում։ 1924 թ. լեյ բո րիստ նե րը հաղ թա նակ տա րան ը նտ
րու թյուն նե րում և կազ մե ցին ի րենց ա ռա ջին կա ռա վա
րու թյու նը։ Սա կայն նրանց դիր քերն ա մուր չէ ին։ Իշ խա
նու թյու նը կր կին ան ցավ պահ պա նո ղա կան նե րին։ 

Է ա կան փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին Բրի տա նա
կան տե րու թյան կա ռույ ցում։ 1921 թ. եր կար պայ քա րից 
հե տո տի րույ թի (դո մի նի ոն) կար գա վի ճակ ստա ցավ Իռ
լան դի ան։ Նման կար գա վի ճակ ար դեն ու նե ին Կա նա
դան և Ա վստ րա լի ան։ Ի սկ 1926 թ. այն շնորհ վեց նաև Նոր 
Զե լան դի ային և Հա րա վային Աֆ րի կային։ Նրանք հռ չակ
վում է ին «Բ րի տա նա կան տե րու թյան ի նք նա վար հա
մայնք ներ, ո րոնք ու նեն հա վա սար կար գա վի ճակ՝ ա զատ 
ի րենց ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան մեջ։ Մի
ա վոր ված են բրի տա նա կան գա հի նկատ մամբ ը նդ հա
նուր հա վա տար մու թյամբ»։ Այս կերպ Լոն դո նը շա րու
նա կում էր իր ձեռ քում պա հել տե րու թյան կա ռա վար ման 
կարևոր լծակ նե րը։

Ֆ րան սի ան ապ րեց ներ քին ու ժե րի բախ ման ժա մա
նա կաշր ջան։ 1923 թ. ճգ նա ժա մից հե տո իշ խա նու թյունն 
ան ցավ սո ցի ա լիստ նե րին։ Նրանք 1924 թ. կազ մե ցին կա
ռա վա րու թյուն և սկ սե ցին կա տա րել բա րե փո խում ներ 
հօ գուտ աշ խա տա վոր նե րի։ Սա կայն տն տե սա կան դրու
թյան կա յու նաց ման հետ ու ժե ղա ցան պահ պա նո ղա կան
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նե րը։ 1926 թ. նրանք ե կան իշ խա նու թյան և որ դեգ րե ցին 
«ու ժեղ ձեռ քի քա ղա քա կա նու թյու նը»։ Բարձ րաց րին 
հար կե րը, մե ծաց րին ռազ մա կան ծախ սե րը, զարկ տվե
ցին ծանր ար դյու նա բե րու թյա նը։

ԱՄՆ–ի ներ քա ղա քա կան կյան քում 1920–ա կան թթ. 
շա րու նա կում էր տի րա պե տել ե րկ կու սակ ցա կան հա մա
կար գը՝ ժո ղովր դա վար ներ և հան րա պե տա կան ներ։ Սա
կայն ժո ղովր դա վա րա կան կու սակ ցու թյու նը մղ վել էր հե
տին պլան։ Նրա ան դամ, նա խա գահ Վ. Վիլ սո նը չկա րո
ղա ցավ Փա րի զյան հաշ տու թյան շր ջա նակ նե րում ա պա
հո վել Ա ՄՆ –ի գե րա կա յու թյու նը։ Ա ՄՆ–ն չվա վե րաց րեց 
Վեր սա լի պայ մա նա գի րը և չմ տավ Ազ գե րի լի գա։ 1920 թ. 
կա յա ցած նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րում հաղ թե
ցին հան րա պե տա կան նե րը, և հա ջորդ տաս ներ կու տա
րի նե րին կա ռա վար ման ղե կը նրանց ձեռ քում է ր։

Խ րա խու սե լով ա զատ մր ցակ ցու թյունն ու շու կա յա
կան հա րա բե րու թյուն նե րը՝ հան րա պե տա կան նե րին հա
ջող վեց հաղ թա հա րել հետ պա տե րազ մյան դժ վա րու
թյուն նե րը։ Նրանք ա պա հո վե ցին ա մե րի կյան հա սա րա
կու թյան բար գա վա ճու մը։

Նո րաս տեղծ ազ գային պե
տու թյուն նե րը Եվ րո պա յում՝ 
«փոքր ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյուն նե րը»
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Փոքր ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյուն նե րը

Բել գի ան, Հո լան դի ան, Լե հաս տա նը, Չե խոս լո վա կի
ան, Ֆին լան դի ան, Լատ վի ան, Լիտ վան, Էս տո նի ան և 
այլ ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր ներ 1920–ա կան թթ. սկզբ
նե րին նույն պես ապ րե ցին տն տե սա կան և քա ղա քա կան 
ան կա յու նու թյան ժա մա նա կաշր ջան։

1924 թ. սկիզբ ա ռած կա յու նա ցու մը այդ ե րկր նե րում 
ևս նպաս տեց ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի և հաս
տա տու թյուն նե րի կա յու նաց մա նը։ Նրանք ներգ րավ վե
ցին ի նչ պես Ազ գե րի լի գայի, այն պես էլ մի ջազ գային այլ 
կա ռույց նե րի մեջ։ Դար ձան «մի աս նա կան ժո ղովր դա
վա րա կան աշ խար հի» ան բա ժան մա սը։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ո ՞ր ե րկր ներն է ին հա մար վում ժո ղովր դա վա րա կան։ Նշե՛ք ժո ղովր դա վա րա

կան ե րկր նե րի ը նդ հան րու թյուն նե րը։
2. Ին չո՞ւ Ա ՄՆ–ն օգ նեց եվ րո պա կան ե րկր նե րին: Ի ՞նչ ար դյունք ներ դա տվեց։
3. Ի ՞նչ դրա կան տե ղա շար ժեր ար ձա նագր վե ցին աշ խա տա վոր նե րի սո ցի ա լա կան 

և կեն ցա ղային պայ ման նե րում 1920–ա կան թթ.։
4. Ո րո՞նք է ին Ա ՄՆ –ի տն տե սա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։
5. Մեծ Բրի տա նի ա յում լեյ բո րիս տա կան կու սակ ցու թյունն ա ռա ջին ան գամ ե ՞րբ 

ե կավ իշ խա նու թյան։
6. Բրի տա նա կան գա ղու թային տե րու թյան մեջ ի ՞նչ դո մի նի ոն ներ ա ռա ջա ցան։
7. Նշե՛ք Ֆրան սի այի և Ա ՄՆ –ի քա ղա քա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն

նե րը։
8. Թվար կե՛ք «փոքր ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րը»։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Քա ղա քա կան կա յու նա ցում, բար գա վաճ ման ու ղի, դո մի նի ոն, լեյ բո րիս տա կան 
կու սակ ցու թյուն, «ու ժեղ ձեռ քի քա ղա քա կա նու թյուն», «փոքր ժո ղովր դա վա րա
կան ե րկր ներ», «մի աս նա կան ժո ղովր դա վա րա կան աշ խարհ»
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Ճգ նա ժա մի պատ ճառ նե րը

Տն տե սա կան մեծ ճգ նա ժա մը սկս վել է 1929 թ. Ա ՄՆ –
ում և տա րած վել ար դյու նա բե րա կան զար գա ցած բո լոր 
ե րկր նե րում: Շա րու նակ վել է մինչև 1933 թ.։ Դրա հա մար 
էլ կոչ վում է նաև հա մաշ խար հային։

Ճգ նա ժա մի հիմ նա կան պատ ճա ռը ար տադ րու թյան 
և սպառ ման միջև գո յա ցած ճեղք վածքն է ր։ Ա ՄՆ –ում 
ար տադ րում է ին շատ և բազ մա պի սի ապ րանք ներ, 
ո րոնց գնե րը բարձր է ին։ Հա սա րակ մար դիկ չէ ին կա րո
ղա նում գնել դրանք։ Ապ րանք նե րը կու տակ վում է ին, և 
դրանց հե տա գա ար տադ րու թյու նը դառ նում էր ան նպա
տակ։ Ա վե լի հե ռա տես ձեռ նար կա տե րե րը հաս կա նում 
է ին, որ պետք է բարձ րաց նել մարդ կանց աշ խա տա վար
ձը և ի ջեց նել ապ րանք նե րի գնե րը։ Դրան ցից էր Հ. Ֆոր
դը։

Սա կայն այս մո տե ցու մը տա րա ծում չգ տավ։ Դա ա ռաջ 
բե րեց ապ րանք նե րի և դրա մի ար ժեզր կում։ Սնան կա
ցան հա զա րա վոր բան կեր, ձեռ նար կու թյուն ներ և ա գա
րակ ներ։ 13 մի լի ոն մարդ դար ձավ գոր ծա զուրկ։

Դ րու թյու նը փր կե լու հա մար ա մե րի կյան ձեռ նե րեց
նե րը ո րո շե ցին դա դա րեց նել ներդ րում նե րը Գեր մա նի
ա յում։ Նոր ծլար ձա կող գեր մա նա կան տն տե սու թյու նը 
նույն պես հայտն վեց ճգ նա ժա մի մեջ։ Շղ թա յա կան ռե ակ
ցի այով դա տա րած վեց Ֆրան սի ա յում, Մեծ Բրի տա նի
ա յում, Բել գի ա յում, Հո լան դի ա յում, Լե հաս տա նում, Չե
խոս լո վա կի ա յում և այ լուր։ Դրան հետևե ցին սո վը և թշ
վա ռու թյու նը։

Նա խա գահ Ֆ. Ռուզ վել տի «նոր կուր սը»

Ա ռա ջինն Ա ՄՆ –ում ը մբռ նե ցին, որ ճգ նա ժամն ան
հնար է հաղ թա հա րել ա զատ շու կա յա կան տն տե սու թյան 
կա նոն նե րով։ Ա նհ րա ժեշտ է ին ար տա կարգ մի ջոց ներ։ 

Ֆ ՐԱՆԿ ԼԻՆ ՌՈՒԶ ՎԵԼՏ
(1882–1945)

ԱՄՆ–ի 32–րդ նա խա գահ։ 
Նշա նա վոր ի րա վա գետ, քա
ղա քա կան գոր ծիչ, ժո ղովր
դա կան կու սակ ցու թյան ղե
կա վար նե րից։
Ա ռանձ նա հա տուկ տեղ ու նի 
Ա ՄՆ –ի պատ մու թյան մեջ։ 
Եր կի րը ղե կա վա րել է նրա 
հա մար ճա կա տագ րա կան 
ժա մա նա կաշր ջա նում՝ 1933–
1945 թթ.։ Չորս ան գամ 
ա նընդ մեջ ը նտր վել է նա խա
գահ։
Վճ ռա կան էր, ճկուն և լայ նա
խոհ։ Նրա «Նոր կուր սի» 
շնոր հիվ Ա ՄՆ–ն դուրս ե կավ 
տն տե սա կան ճգ նա ժա մից՝ 
ա վե լի հզո րա ցած և ազ դե
ցիկ։ Ե րկ րորդ աշ խար հա
մար տի տա րի նե րին նա խա
գա հը դար ձավ հա կա հիտ լե
րյան մի ու թյան կազ մա կեր
պիչ նե րից։

4 ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՄԵԾ ՃԳ ՆԱ ԺԱ ՄԸ
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Գա ղա փա րի ջա տա գո վը դար ձավ նա խա գահ Ֆ. Ռուզ
վել տը։

Ժո ղովր դա վար նե րի այս ա ռաջ նոր դը նա խա գահ 
ը նտր վեց 1932 թ., ե րբ մո լեգ նում էր ճգ նա ժա մը։ Նա մշա
կեց մի հա մա լիր ծրա գիր, ո րի նպա տակն էր ճգ նա ժա մը 
հաղ թա հա րել սեղմ ժամ կե տում.

•	 Պե	տու	թյու	նը	 հս	կո	ղու	թյուն	 էր	 սահ	մա	նում	 դրա
մատ նե րի նկատ մամբ. փա կում էր թույ լե րը, ի սկ 
կեն սու նակ նե րին օգ նում է ր։

•	 Մի	ա	վո	րում	 էր	 ար	դյու	նա	բե	րա	կան	 ա	ռողջ	 ձեռ
նար կու թյուն նե րը և ստի պում նրանց հա մա գոր
ծակ ցել՝ ո րո շե լով, թե ի նչ են ար տադ րե լու, որ քան, 
ի նչ գնով։

•	 Հս	կո	ղու	թյուն	 էր	 հաս	տատ	վում	 գյու	ղատն	տե	սու
թյան նկատ մամբ։ Փակ վում է ին թույլ ա գա րակ նե
րը։ Ա ռողջ տն տե սու թյուն նե րին պե տու թյու նը օգ
նու թյուն էր ցու ցա բե րում։

•	 Պե	տու	թյու	նը	 հոգ	 էր	 տա	նում	 հա	սա	րակ	 մարդ
կանց կյան քը բա րե լա վե լու ուղ ղու թյամբ։ Բա ցում 
էր նոր աշ խա տա տե ղեր, սահ մա նում աշ խա տան
քային օր վա և աշ խա տա վար ձի նվա զա գույն չա
փը։ Մտց վեց գոր ծազր կու թյան նպաստ։

Ճիշտ է, Ա ՄՆ–ն հրա ժար վեց շու կա յա կան տն տե սու
թյա նը բնո րոշ ա զատ մր ցակ ցու թյու նից, սա կայն գտավ 

Մեծ ճգ նա ժա մը Ա ՄՆ –ում. 
գոր ծա զուրկ նե րը սպա սում 
են բա րե գոր ծա կան ճա շա
րա նի մոտ։
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ճգ նա ժա մից դուրս գա լու ու ղին։ Ա մե րի կյան տն տե սու
թյու նը շու տով ցույց տվեց ա ռող ջաց ման նշան ներ։ 1935 թ. 
գոր ծազր կու թյու նը կր ճատ վել էր կի սով չափ։ Սկ սել էր 
կա յու նա նալ ար դյու նա բե րու թյու նը։ Կա յու նա ցել էր դո
լա րը։ Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի նա խօ րե ին եր կի րը 
վե րա կանգ նել էր տն տե սու թյու նը և բռ նել վե րել քի ու
ղին։

Ճգ նա ժա մը Մեծ Բրի տա նի ա յում

Ճգ նա ժա մը խա թա րեց նաև այս ե րկ րի բնա կա նոն 
զար գա ցու մը։ Հատ կա պես ու ժեղ էր հար վա ծը ծանր ար
դյու նա բե րու թյանն ու բան կային հա մա կար գին։ Տա րա
ծում ստա ցավ գոր ծազր կու թյու նը։

Սա կայն Մեծ Բրի տա նի ան հա մե մա տա բար դյու րու
թյամբ տա րավ ճգ նա ժա մը։ Ասում էին, որ նրա հս կա յա
ծա վալ տե րու թյու նում «արևը մայր չէր մտ նում»։ Աշ
խար հի տար բեր կող մե րից շա րու նակ վում էր է ժան հում
քի և ապ րանք նե րի ներ մու ծու մը։ Եվ ար դեն 1935 թ. Մեծ 
Բրի տա նի ան հաղ թա հա րեց ճգ նա ժա մի ակ նա ռու 
հետևանք նե րը։

Վե րա կանգն մա նը մե ծա պես նպաս տեց նաև կա ռա
վա րու թյան հա վա սա րակ շիռ քա ղա քա կա նու թյու նը։ 
1931 թ. պահ պա նո ղա կան նե րը և լեյ բո րիստ նե րը մի կողմ 
թո ղե ցին ի րենց հա կա սու թյուն նե րը և կազ մե ցին «հա
մա տեղ ազ գային կա ռա վա րու թյուն»՝ լեյ բո րիստ Ռ. Մաք
դո նալ դի վար չա պե տու թյամբ։ Նա կա ռա վա րեց չորս 
տա րի և ա րեց ա մեն ի նչ՝ պաշտ պա նե լու բրի տա նա կան 
տն տե սու թյու նը։

Ճգ նա ժա մը Ֆրան սի ա յում

Ինչ պես նշել ե նք, այս ե րկ րում 1924 թ. նկատ վող տն
տե սա կան զար գա ցու մը զգա լի ո րեն պայ մա նա վոր ված 
էր Գեր մա նի այից ստաց վող ռազ մա տու գան քով։ Սա կայն 
ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում Գեր մա նի ան դա դա րեց րեց 
դրա վճա րու մը։ Կր ճատ վե ցին ֆրան սի ա կան ար տադ
րու թյան ծա վալ նե րը։ Դրամն ար ժեզրկ վեց։ Տա րած վեց 
գոր ծազր կու թյու նը։

ՋՈՆ ՔԵՅՆՍ
(1883–1946)

Անգ լի ա ցի տն տե սա գետ։ 
Ստեղ ծել է «կար գա վոր վող 
կա պի տա լիզ մի» տե սու թյու
նը։ Այն մեծ ազ դե ցու թյուն է 
ու նե ցել Ա րևմուտ քի ե րկր նե
րի տն տե սա կան զար գաց
ման վրա։ Մշա կել է պե տու
թյուն նե րի հա կաճգ նա ժա
մային քա ղա քա կա նու թյան 
սկզ բունք նե րը։
Քեյն սը հա մար վում է բո լոր 
ժա մա նակ նե րի ե րեք խո շո
րա գույն տն տե սա գետ նե րից 
մե կը։
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Հա զա րա վոր ա գա րա կա տե րեր սնան կա ցան։ Գյու
ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի գներն ա ճե ցին։ Սկս վեց 
սով։ Դրու թյունն ա վե լի ա ղե տա լի կլի ներ, ե թե չլի նե ին 
գա ղութ նե րից ստաց վող է ժան հումքն ու ապ րանք նե րը։ 

Ի տար բե րու թյուն Ա ՄՆ –ի և Մեծ Բրի տա նի այի՝ ֆրան
սի ա կան կա ռա վա րու թյու նը չու ներ հա կաճգ նա ժա մային 
հս տակ ծրա գիր։ Ե րկ րում ակ տի վա նում է ին ծայ րա հեղ 
կո մու նիս տա կան և ֆա շիս տա կան տրա մադ րու թյուն նե
րը։ Ֆա շիստ նե րը կազ մա կեր պե ցին ե րկ րի նա խա գա հի 
սպա նու թյու նը։ 

Ի պա տաս խան՝ ժո ղովր դա վա րա կան ու ժե րը հա
մախմբ վե ցին սո ցի ա լիստ նե րի շուրջ։ Ստեղծ վեց Ժո
ղովր դա կան ճա կա տը։ 1936 թ. այն կազ մեց կա ռա վա րու
թյուն՝ Լ. Բլյու մի վար չա պե տու թյամբ։ Կա տար վե ցին բա
րե փո խում ներ՝ ճգ նա ժա մը մեղ մե լու և աշ խա տա վոր նե
րի դրու թյու նը բա րե լա վե լու ուղ ղու թյամբ։

Այս կա ռա վա րու թյունն ազ գայ նաց րեց ռազ մա կան 
ար դյու նա բե րու թյու նը և Ֆրան սի ա կան բան կը, բա ցեց 
նոր աշ խա տա տե ղեր, բարձ րաց րեց աշ խա տա վար ձը և 
այլն։

Սա կայն ու ժեղ էր պահ պա նո ղա կան նե րի դի մադ րու
թյու նը, և մինչև 1930–ա կան թթ. վեր ջը Ֆրան սի ային այդ
պես էլ չհա ջող վեց հաղ թա հա րել ճգ նա ժա մի հետևանք
նե րը։

 Ժո ղովր դա կան ճա կա տի 
ցույ ցը Փա րի զում 1936 թ.
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«Փոքր ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյուն նե րը»

Ճգ նա ժամն ուժ գին հար վա ծեց նաև Բել գի այի, Հո
լան դի այի, Չե խոս լո վա կի այի, Լե հաս տա նի, Ֆին լան դի
այի և ժո ղովր դա վա րա կան այլ ե րկր նե րի տն տե սու
թյուն նե րին։ Նրանք չու նե ին հա րուստ նյու թա կան մի
ջոց ներ և կախ ված է ին մեծ տե րու թյուն նե րից։ Մինչև 
1930–ա կան թթ. վեր ջը նրանք չկա րո ղա ցան լի ո վին հաղ
թա հա րել ճգ նա ժա մի հետևանք նե րը: Ո ւս տի մի ան գա
մայն ան պատ րաստ գտն վե ցին այն փոր ձու թյուն նե րին, 
ո րոնք սպաս վում է ին Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի նա խօ
րե ին և դրա ըն թաց քում։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ո ՞ր ե րկ րից սկիզբ ա ռավ 1929–1933 թթ. տն տե սա կան մեծ ճգ նա ժա մը։
2. Նշե՛ք մեծ ճգ նա ժա մի հիմ նա կան պատ ճա ռը։ Ի նչ պե՞ս է ին փոր ձում լու ծել այդ 

խն դի րը Հեն րի Ֆոր դը և ա մե րի կյան մի շարք այլ ձեռ նար կա տե րեր։
3. Ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց նա խա գահ Ֆ. Ռուզ վել տը ճգ նա ժա մը հաղ թա հա րե լու 

հա մար։
4. Ին չո՞ւ Մեծ Բրի տա նի ան հա մե մա տա բար հեշտ դուրս ե կավ մեծ ճգ նա ժա մից։ 

Ե ՞րբ է ստեղծ վել և որ քա՞ն է կա ռա վա րել հա մա տեղ ազ գային կա ռա վա րու թյու
նը:

5. Ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց Լ. Բլյու մի կա ռա վա րու թյու նը Ֆրան սի ա յում ճգ նա ժա մը 
հաղ թա հա րե լու հա մար։

6. Ի նչ պե՞ս դրսևոր վեց ճգ նա ժա մը «փոքր ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րում»։

Քն նարկ ման հարց
Ին չո՞ւ շու կա յա կան տն տե սու թյան կա նոն նե րով հնա րա վոր չէր հաղ թա հա րել մեծ 
ճգ նա ժա մը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Տն տե սա կան մեծ ճգ նա ժամ, Ֆ. Ռուզ վելտ, «նոր կուրս», «հա մա տեղ ազ գային 
կա ռա վա րու թյուն», Ռ. Մաք դո նալդ, ժո ղովր դա կան ճա կատ, Լ. Բլյում



29

Ամ բող ջա տի րու թյան բո վան դա կու թյու նը

1920–1930–ա կան թթ. Եվ րո պայի ո րոշ ե րկր նե րում 
հաս տատ վեց կա ռա վար ման մի հա մա կարգ, ո րն իր 
բնույ թով բռ նա տի րա կան է ր։ Պե տու թյունն իր վե րահս
կո ղու թյու նը հաս տա տեց կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րի 
նկատ մամբ՝ քա ղա քա կա նու թյուն, տն տե սու թյուն, կրոն, 
մշա կույթ, մա մուլ և այլն։ Նման վար չա կար գերն ստա ցել 
են ամ բող ջա տի րու թյուն (տո տա լի տա րիզմ) ան վա նու
մը։

Այդ ճա նա պար հով ըն թա ցան Ի տա լի ան, Գեր մա նի ան 
և ԽՍՀՄ–ն։ Դրան ցում նպաս տա վոր պայ ման ներ է ին 
ստեղծ վել ծայ րա հե ղա կան ու ժե րի հա մար՝ գրա վե լու իշ
խա նու թյու նը։ Ճիշտ է, ամ բող ջա տի րա կան վար չա կար
գե րը տար բեր վում է ին մի մյան ցից, բայց ունեին մի շարք 
ը նդ հա նուր հատ կա նի շե ր։

•	 Հա	սա	րա	կու	թյու	նում	ան	հա	տը	ան	վե	րա	պա	հո	րեն	
են թարկ վում է մե ծա մաս նու թյա նը՝ հրա ժար վե լով 
սե փա կան մղում նե րից։

•	 Պե	տու	թյու	նը	 ճա	նաչ	վում	 է	 ի	բրև	 մի	ակ	 ստեղ	ծա
գործ ու ժը, ո րն ազ գին ա ռաջ նոր դում է դե պի «պայ
ծառ ա պա գա»։

•	 Գո	յու	թյուն	 ու	նի	 մի	այն	 մեկ	 ճշ	մա	րիտ	կու	սակ	ցու
թյուն, ո րն ուղ ղու թյուն է տա լիս պե տու թյանն ու 
ազ գին։

•	 Ան	հա	տից,	 ազ	գից,	 պե	տու	թյու	նից	 ու	 կու	սակ	ցու
թյու նից վեր կանգ նած է ա ռաջ նոր դը։

Տա րօ րի նակ է, բայց ճշ մար տու թյուն՝ ա ռաջ նորդ նե րը 
հան դես է ին գա լիս ա զա տու թյան և ժո ղովր դա վա րու
թյան ա նու նից։ Այդ պի սիք է ին Բ. Մու սո լի նին (Ի տա լի ա), 
Ա. Հիտ լե րը (Գեր մա նի ա) և Ի. Ստա լի նը (ԽՍՀՄ)։

5 ԱՄ ԲՈՂ ՋԱ ՏԻ ՐԱ ԿԱՆ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԸ 
ԵՎ ՐՈ ՊԱՅՈՒՄ
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Ֆա շիզմն Ի տա լի ա յում

Ֆա շիզմն ամ բող ջա տի րու թյան տա րա տե սակ նե րից 
է։ Ֆա շիզ մի հայ րե նիքն Ի տա լի ան է։ Բ. Մու սո լի նին հիմ
նել էր իր Մար տա կան մի ու թյու նը (ֆա շիս տա կան կու
սակ ցու թյուն), ո րի նպա տակն է ր՝ «ա պա հո վել ի տա լա
կան ազ գի բա րօ րու թյու նը»։

Քայ քայ ված ե րկ րում նման գա ղա փա րը հրա պու րիչ 
է ր։ Ո ւս տի կարճ ժա մա նա կում ֆա շիստ նե րը շա հե ցին 
հա սա րակ ի տա լա ցի նե րի հա մակ րան քը։ 1922 թ. Մու սո
լի նին դար ձավ Ի տա լի այի վար չա պետ։ Սկզ բում նա կա
ռա վա րում էր ը ստ սահ մա նադ րու թյան, սա կայն շու տով 
վե րած վեց բռ նա պե տի։ Ար դեն 1925 թ. օ րեն քով խորհր
դա րանն ի րա վունք չու ներ օ րենք ներ ըն դու նե լու ա ռանց 
նրա հա վա նու թյան։ Շու տով բո լոր քա ղա քա կան կու
սակ ցու թյուն նե րը, բա ցի ֆա շիս տա կա նից, օ րեն քից 
դուրս հայ տա րար վե ցին։

Մու սո լի նին ճա նաչ վեց ե րկ րի ա ռաջ նորդ՝ դու չե։ Նա 
մշա կեց տն տես վար ման մի նոր հա մա կարգ։ Ի տա լա կան 
տն տե սու թյան հիմ նա կան ճյու ղե րը մի ա վոր վե ցին ըն կե
րու թյուն նե րի մեջ։ Դրանց ան դամ նե րը՝ բան վոր նե րը, 
ճար տա րա գետ նե րը, կա ռա վա րիչ նե րը, մաս նակ ցում 
է ին կա ռա վար մանն ու շա հույ թի բաշխ մա նը։ Ըն կե րու
թյուն նե րի աշ խա տան քը հա մա կար գե լու հա մար ստեղծ
վեց Ար տադ րա կան մի ու թյուն նե րի ազ գային խոր հուր
դը։ Այն գտն վում էր ֆա շիս տա կան կու սակ ցու թյան և 
կա ռա վա րու թյան վե րահս կո ղու թյան ներ քո։ Մտց վեց 
ութ ժա մյա աշ խա տան քային օր, բարձ րաց վեց մի ջին աշ
խա տա վար ձը, ծա վալ վեց բնա կա րա նա շի նու թյուն և 
այլն։

Մու սո լի նին հայ տա րա րում էր, թե նպա տակ ու նի վե
րա կանգ նե լու Հին Հռո մի փառ քը։ 1936–1939 թթ. Ի տա լի
ան բռ նա զավ թեց Ե թով պի ան (Աֆ րի կա յում) և Ալ բա նի ան 
(Բալ կան նե րում)։ Պատ րաստ վում էր հար վածն ուղ ղել 
Հու նաս տա նի դեմ։ Նպա տակն էր «Մի ջերկ րա կան ծո վը 
վե րա ծել ի տա լա կան լճի»։

Ն պա տա կին հե տա մուտ՝ Ի տա լի ան 1936 թ. ռազ մա
կան հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նա գիր կն քեց Գեր

ԲԵ ՆԻ ՏՈ ՄՈՒ ՍՈ ԼԻ ՆԻ
(1883–1945)

Ի տա լի այի բռ նա պետ 1922–
1943 թթ.։ 1919 թ. ստեղ ծել է 
ֆա շիս տա կան կու սակ ցու
թյու նը և մշա կել դրա գա ղա
փա րա կան հիմ նադ րույթ նե
րը։ Օ գտ վե լով ե րկ րում 
ստեղծ ված ծանր տն տե սա
կան և քա ղա քա կան դրու
թյու նից՝ ե կել է իշ խա նու թյան։ 
1922 թ. դար ձել է վար չա պետ։ 
Վա րել է ռազ մա տենչ քա ղա
քա կա նու թյուն՝ դաշ նակ ցե լով 
Գեր մա նի այի և Ճա պո նի այի 
հետ։  Երկ րորդ աշ խար հա
մար տում (1939–1945 թթ.) 
փոր ձել է վե րա կանգ նել 
«Հ ռո մե ա կան տե րու թյան 
փառ քը», սա կայն ձա խող վել 
է։ 1943 թ. հե ռաց վել է իշ խա
նու թյու նից, ի սկ հե տո՝ մա
հա պատ ժի են թարկ վել։
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մա նի այի հետ։ Ծն վեց «Բեռ լին–Հ ռոմ» ռազ մա տենչ 
ա ռանց քը, ո րին հե տա գա յում մի ա ցավ Ճա պո նի ան։

Նա ցի ո նալ–սո ցի ա լիզ մը Գեր մա նի ա յում

Ամ բող ջա տի րա կան վար չա կար գը Գեր մա նի ա յում 
ձևա վոր վեց ա վե լի ուշ՝ 1930–ա կան թթ.։ Սա կայն ար մատ
նե րը գա լիս է ին հետ պա տե րազ մյան հիմ նախն դիր նե
րից։

Հի շենք՝ Գեր մա նի ան պա տե րազ մից դուրս էր ե կել 
ծայ րաս տի ճան քայ քայ ված։ Սր վել է ին ներ քին հա կա
սու թյուն նե րը, ակ տի վա ցել ծայ րա հե ղա կան ու ժե րը։ Այս 
պայ ման նե րում չա փա վոր սո ցի ա լիստ նե րը ա վե լի ըն
դու նե լի է ին հա մար վում։ Նրանք էլ 1919 թ. ե կան իշ խա
նու թյան։ Եր կի րը հռ չա կե ցին ժո ղովր դա վա րա կան հան
րա պե տու թյուն՝ իր խորհր դա րա նով, նա խա գա հով և 
վար չա պե տով (կանց լեր)։ Այն գո յատևեց մինչև 1932 թ.։ 
Հայտ նի է ի բրև Վայ մա րյան հան րա պե տու թյուն, քա նի 
որ նս տա վայ րը սկզ բում գտն վում էր փոք րիկ Վայ մար 
քա ղա քում։

Սա կայն չա փա վոր սո ցի ա լիստ նե րը չկա րո ղա ցան 
պա հել իշ խա նու թյու նը։ Տն տե սա կան կա յու նաց ման պայ
ման նե րում աշ խու ժա ցան ձեռ նե րեց ներն ու հո ղա տե րե
րը։ Նրանք էլ ի րենց ձեռքն ա ռան հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու մը։

Դ րու թյու նը փոխ վեց 1929 թ., ե րբ վրա հա սավ տն տե
սա կան մեծ ճգ նա ժա մը։ Կա ռա վա րու թյու նը չկա րո ղա
ցավ գտ նել դրա հաղ թա հար ման ու ղի նե րը։ Աշ խու ժա
ցան նա ցի ո նալ–սո ցի ա լիստ նե րը (նա ցիստ նե րը)։ 
Նրանց կու սակ ցու թյունն իր խն դիրն էր հա մա րում 
պաշտ պա նե լ ազ գի ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րը և նրա 
տի րա պե տու թյու նը հաս տա տե լ ո ղջ աշ խար հում։ Խոս
տա նում էր կա ռու ցել սո ցի ա լիզմ, ո րի դեպ քում եր ջա նիկ 
ու բա րե կե ցիկ կլի նի ո ղջ ազ գը։

Նա ցիստ նե րի գա ղա փար նե րը հրա պու րում է ին հու
սալ քու թյան մեջ գտն վող հա սա րակ գեր մա նա ցի նե րին։ 
Նրանց օ ժան դա կում է ին նաև խո շոր ձեռ նե րեց նե րը, 
ո րոնք ձգ տում է ին կա յու նու թյան։ Պա տա հա կան չէ, որ 
1930 թ. ը նտ րու թյուն նե րում նա ցիստ նե րը հա սան հա ջո

Ա ԴՈԼՖ ՀԻՏ ԼԵՐ
(1889–1945)

Գեր մա նա կան ֆա շիստ նե րի 
ա ռաջ նոր դը։ 1921 թ. ղե կա վա
րել է նա ցի ո նալ–սո ցի ա լիս
տա կան կու սակ ցու թյու նը։ 
«Իմ պայ քա րը» գր քում շա
րադ րել է վեր ջի նիս հիմ նա
րար գա ղա փար նե րը։
1933 թ. տն տե սա կան ճգ նա
ժա մի պայ ման նե րում նա և 
իր կու սակ ցու թյու նը ե կել են 
իշ խա նու թյան։ Ե ղել է «Եր
րորդ կայս րու թյան» վար չա
պե տը և նա խա գա հը։ Հռ չակ
վել է «ազ գի ա ռաջ նորդ»։
Վա րել է ռազ մա տենչ ար տա
քին քա ղա քա կա նու թյուն։ 
Սան ձա հա րել է Ե րկ րորդ աշ
խար հա մար տը (1939–1945 թթ.)։ 
Մարդ կու թյա նը պատ ճա ռել է 
մե ծա թիվ վնաս ներ։ Իր եր կի
րը կանգ նեց րել է կոր ծան ման 
եզ րին։
Ինք նաս պան է ե ղել 1945 թ.։
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ղու թյան։ Խորհր դա րա նում նրանց պատ գա մա վո րա կան 
խում բը ե րկ րորդն է ր։

1933 թ. նա ցիստ նե րի ա ռաջ նորդ Ա Հիտ լե րը նշա նակ
վեց վար չա պետ։ Ի սկ հա ջորդ տա րի նա հռ չակ վեց գեր
մա նա կան ազ գի ա ռաջ նորդ՝ ֆյու րեր՝ մի ա վո րե լով նա
խա գա հի և վար չա պե տի պաշ տոն նե րը։ Գեր մա նա ցի նե
րին ստի պե ցին հա վա տար մու թյան եր դում տալ նրան։ 
Հիտ լերն ու նրա շր ջա պա տը ի րենց ձեռ քում կենտ րո
նաց րին ո ղջ իշ խա նու թյու նը։ Փոխ վեց ե րկ րի պաշ տո նա
կան ան վա նու մը. այն կոչ վեց Եր րորդ ռայխ (գեր մա նե
րեն՝ կայս րու թյուն):

Փակ վե ցին բո լոր հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, 
կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ու կու սակ ցու թյուն
նե րը, թեր թերն ու ամ սագ րե րը։ Գոր ծում էր մի այն նա
ցիս տա կան կու սակ ցու թյու նը։ Այ լա խոհ նե րը ձեր բա կալ
վե ցին։ Ստեղծ վեց գաղտ նի ոս տի կա նու թյուն, ո րի հս կո
ղու թյան տակ է ին բո լո րը։ Ար մա տա վոր վեց Հիտ լե րի 
պաշ տա մուն քը։

Հիտ լե րը չազ գայ նաց րեց տն տե սու թյու նը։ Տար բեր 
ճյու ղե րում պահ պան վե ցին մաս նա վոր ձեռ նար կու թյուն
ներ։ Սա կայն դրանք պե տու թյան վե րահս կո ղու թյան 
տակ է ին։ Աշ խա տում է ին ը ստ նրա մշա կած պլան նե րի։ 
Խոր ճգ նա ժա մից հե տո տն տե սու թյունն սկ սեց զար գա
նալ։

1933–1939 թթ. Գեր մա նի այի հա մա խառն ար տադ րան
քը ե ռա պատկ վեց։ Վե րա ցավ գոր ծազր կու թյու նը։ Բա րե

Ֆա շիս տա կան խորհր դա րա
նը (Ռայխս տագ) ող ջու նում է 
Հիտ լե րին։
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լավ վե ցին աշ խա տա վոր նե րի կեն ցա ղային պայ ման
ները։

Նա ցիս տա կան Գեր մա նի այի ար տա քին քա ղա քա կա
նու թյու նը կա ռուց ված էր բռ նի ու ժի վրա։ 1935–1939 թթ. 
Գեր մա նի ան նախ ի րեն վե րա դարձ րեց Հռե նո սի ե րկ րա
մա սը, ի սկ ա պա բռ նակ ցեց Ա վստ րի ան և Չե խոս լո վա կի
ան։

Ինչ պես ա սա ցինք, նա ռազ մա կան դա շին քի մեջ մտավ 
Ի տա լի այի հետ։ Գեր մա նի ան և Ի տա լի ան մաս նակ ցե
ցին Իս պա նի ա յում ծա վալ ված քա ղա քա ցի ա կան պա տե
րազ մին (1936–1939 թթ.), նպաս տե ցին այդ ե րկ րում ֆա
շիս տա կան վար չա կար գի հաս տատ մա նը:

Ֆաշիստական վարչակարգը 
իրականացրեց հրեաների 
ցեղասպանությունը, որը 
հայտնի է «Հոլոքոստ» 
անունով:
Հ րե ա նե րին բռ նի ու ղար կում 
է ին հա մա կենտ րո նաց ման 
ճամ բար ներ և զանգ վա ծա
բար ո չն չաց նում։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի ՞նչ է ամ բող ջա տի րու թյու նը։ Թվար կե՛ք այն բնու թագ րող ը նդ հա նուր հատ կա

նիշ նե րը։
2. Եվ րո պայի ո ՞ր ե րկր նե րում հաս տատ վե ցին ամ բող ջա տի րա կան վար չա կար

գեր։
3. Ո ՞ր եր կիրն է հա մար վում ֆա շիզ մի հայ րե նի քը։
4. Մու սո լի նին ե ՞րբ դար ձավ վար չա պետ։ Ո ՞րն էր նրա գլ խա վոր նպա տա կը։
5. Ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց դու չեն՝ Ի տա լի այի տն տե սու թյու նը կար գա վո րե լու հա

մար։
6. Ֆա շիստ նե րը ե ՞րբ ե կան իշ խա նու թյան Գեր մա նի ա յում։
7. Ի ՞նչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու ներ գեր մա նա կան ֆա շիզ մը։
8. Նշե՛ք Հիտ լե րի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե րը։

Քն նարկ ման հարց
Ին չո՞ւ Ի տա լի ա յում և Գեր մա նի ա յում հաս տատ վե ցին ֆա շիս տա կան վար չա կար
գեր։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, արտահայտություններ
Ամ բող ջա տի րու թյուն, ֆա շիզմ, Բ. Մու սո լի նի, Մար տա կան մի ու թյուն, դու չե, Ար
տադ րա կան մի ու թյուն նե րի ազ գային խոր հուրդ, «Միջերկրական ծովը վերածել 
իտալական լճի», նա ցի ո նալ–սո ցի ա լիզմ, Ա. Հիտ լեր, ֆյու րեր, Եր րորդ ռայխ, 
Հոլոքոստ, 



35

ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մը

ԽՍՀՄ–ն կազ մա վոր վել է 1922 թ.։ Պաշ տո նա պես դա 
ի նք նիշ խան խորհր դային պե տու թյուն նե րի (Ռու սաս
տան, Ո ւկ րաի նա, Բե լո ռու սի ա և Ա նդր կով կա սյան Դաշ
նու թյուն) մի ու թյուն է ր։ Մայ րա քա ղա քը Մոսկ վան է ր։ Հե
տա գա յում կազ մա վոր վե ցին նաև այլ հան րա պե տու
թյուն ներ։

ԽՍՀՄ –ի կազ մա վոր ման հռ չա կագ րի մեջ շեշտ վում 
էր, որ մի ու թյու նը կա ռուց ված է ազ գե րի ի նք նո րոշ ման 
սկզ բուն քով։ Շեշտ վում էր նաև, որ նրան ցից յու րա քան
չյուրն ի րա վունք ու նի դուրս գա լու ԽՍՀՄ –ի կազ մից։ 
Ի րա կա նում, սա կայն, ԽՍՀՄ–ն ազ գե րի բռ նի մի ա վո րում 
էր. ա մեն բան ո րո շում է ին իշ խա նու թյան կենտ րո նա կան 
մար մին նե րը։ ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մը 1922 թ.

6 ԽՍՀՄ–Ն 1922–1939 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
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 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ին խորհր դայ նաց ված Հա յաս
տանն ու ներ մոտ 30 000 քառ. կմ տա րածք։ Ա րևմ
տյան Հա յաս տանն ու Կար սի մար զը խորհր դային 
կա ռա վա րու թյու նը զի ջել էր Թուր քի ային։ 1922 թ. 
ձևա վոր վել էր Ա նդր կով կա սյան Դաշ նու թյու նը՝ բաղ
կա ցած Հա յաս տա նից, Վրաս տա նից և Ա դր բե ջա նից։ 
Դրա կազ մում էլ Հա յաս տա նը մտավ ԽՍՀՄ –ի մեջ։ 
1936 թ. Ա նդր կով կա սյան Դաշ նու թյու նը լու ծար վեց, և 
Հա յաս տա նը ճա նաչ վեց ի նք նու րույն խորհր դային 
հան րա պե տու թյուն։ Այլ հան րա պե տու թյուն նե րի 
նման նա ևս չու ներ սե փա կան զին ված ու ժեր և ֆի
նանս ներ։ Զուրկ էր ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն 
վա րե լու ի րա վուն քից։

Տն տե սու թյան վե րա կանգ նու մը. 
նոր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը (նէպ)

Նա խորդ դա սըն թա ցից գի տեք, որ 1917 թ. Հոկ տեմ բե
րյան հե ղաշրջ մամբ Ռու սաս տա նում իշ խա նու թյու նը 
գրա վե ցին ծայ րա հեղ մարք սիստ նե րը՝ բոլշևիկ նե րը։ Եր
կի րը բա ժան վեց թշ նա մա կան ճամ բար նե րի, սկս վեց քա
ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ, ո րը տևեց 1918–1920 թթ.։ 
Պա տե րազ մին, սո վին, հա մա ճա րա կին զոհ գնա ցին մի
լի ո նա վոր մար դիկ։

Քայ քայ վել էր տն տե սու թյու նը։ Իշ խա նու թյու նը պա
հե լու հա մար բոլշևիկ նե րը դի մե ցին ար տա կարգ մի ջոց
նե րի։ Այդ քա ղա քա կա նու թյունն ստա ցել է ռազ մա կան 
կո մու նիզմ ան վա նու մը։ Նախ՝ սո վը մեղ մե լու հա մար 
մտց վեց պա րեն մաս նատ րում։ Զին ված ջո կատ նե րը շր
ջում է ին գյու ղից գյուղ և գյու ղա ցի նե րից խլում «պա րե
նի ա վել ցու կը»։ Ե րկ րորդ՝ վե րաց վեց ին շու կա յա կան հա
րա բե րու թյուն նե րը։ Պե տու թյունն ի նքն էր կա տա րում 
ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան ապ րանք նե րի բաշ խու մը. 
աշ խա տա վար ձի փո խա րեն մար դիկ ստա նում է ին նվա
զա գույն քա նա կի հաց, շա քար, յուղ, օ ճառ և այլն։ Դի
մադ րու թյուն ցույց տվող նե րին սպառ նում էր աք սոր։

Ու ժե րի գե րա գույն լա րու մով խորհր դային իշ խա նու
թյու նը կա րո ղա ցավ հաղ թա նա կով ա վար տել քա ղա քա
ցի ա կան պա տե րազ մը։ Դրա նից հե տո ան հրա ժեշտ էր 
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վե րա կանգ նել տն տե սու թյու նը։ Բոլշևիկ նե րը Վ. Լե նի նի 
նա խա ձեռ նու թյամբ մշա կե ցին նոր տն տե սա կան քա ղա
քա կա նու թյու նը (նէպ)։ Այն պա հան ջում էր փո փո խու
թյուն ներ կա տա րել թե՛ գյու ղում, թե՛ քա ղա քում։ Նէպը 
սկ սեց կի րառ վել 1921 թ. գար նա նից։

Վե րաց վեց պա րեն մաս նատ րու մը։ Գյու ղա ցու հա մար 
սահ ման վեց պա րե նային հարկ, ո րի վճա րու մից հե տո 
նա ա զատ էր իր բեր քը վա ճա ռե լու շու կա յա կան գնե րով։ 
Ի նչ վե րա բե րում է բան վոր նե րին, ա պա նրանք սկ սե ցին 
ստա նալ աշ խա տա վարձ, ո րի չա փը կախ ված էր նրանց 
ար տադ րան քի քա նա կից և ո րա կից։ Ար դյու նա բե րու
թյունն ա ռող ջաց նե լու նպա տա կով պե տու թյու նը կա տա
րեց հա ջորդ քայ լը. մաս նա վոր ձեռ նե րեց նե րին հանձ նեց 
մանր և մի ջին բազ մա թիվ ձեռ նար կու թյուն ներ։ Գյու ղի և 
քա ղա քի միջև աշ խու ժա ցան շու կա յա կան հա րա բե րու
թյուն նե րը։

Վե րա կանգն վե ցին ցան քա տա րա ծու թյուն նե րը, վե րա
բաց վե ցին հան քեր, գոր ծա րան ներ ու եր կա թու ղի ներ։ 
1928 թ. ԽՍՀՄ –ի ար տադ րան քի ծա վալ նե րը հա սան 1913 թ. 
մա կար դա կին. տն տե սու թյու նը վե րա կանգն վել է ր։

Ար դյու նա բե րա ցու մը և կո լեկ տի վա ցու մը

Ար դյու նա բե րա ցում (ինդուստրացում) նշա նա կում է 
տվյալ ե րկ րի տն տե սու թյան այնպիսի վե րա կա ռու ցում, 
որ  դրա նում գե րակշ ռի ար դի ա կան ար դյու նա բե րու թյու
նը։ Նման ճա նա պար հով ար դեն ըն թա ցել է ին Մեծ Բրի
տա նի ան, Ֆրան սի ան, Ա ՄՆ–ն, Գեր մա նի ան, Ի տա լի ան, 
Ճա պո նի ան։ ԽՍՀՄ –ը հետ էր մնում։

Բոլշևի կյան ղե կա վա րու թյան մեջ կար տա րա կար ծու
թյուն։ Ո մանք կար ծում է ին, թե պետք է զար գաց նել նէպ–ը 
և ա պա աս տի ճա նա բար ան ցնել սո ցի ա լիզ մին։ Կար հա
կա ռակ ուղ ղու թյու նը. վե րա դառ նալ «Ռազ մա կան կո մու
նիզ մին» և ու ժե րի գե րա գույն լա րու մով կարճ ժամ կե
տում կա ռու ցել սե փա կան ար դյու նա բե րու թյու նը։

Հաղ թեց ե րկ րորդ ուղ ղու թյու նը, ո րի ջա տա գո վը Ի. 
Ստա լինն է ր։ Նա հա մոզ ված էր, որ ար դյու նա բե րա ցու
մը պետք է կա տա րել հիմ նա կա նում ի հա շիվ գյու ղա ցի
նե րի՝ ստի պե լով նրանց պե տու թյա նը վճա րել բարձր 
հար կեր։ Նույն նպա տա կով նա գտ նում էր, որ պետք է 

Ի Ո ՍԻՖ ՍՏԱ ԼԻՆ
(1879–1953)

Խորհր դային կու սակ ցա կան 
և պե տա կան գոր ծիչ, կու մու
նիս տա կան կու սակ ցու թյան 
ա ռաջ նորդ։
1920–ա կան թթ. իր ձեռ քում 
կենտ րո նաց րել է ե րկ րի կա
ռա վար ման բո լոր լծակ նե րը։ 
Հաշ վե հար դար է տե սել բո
լոր հա կա ռա կորդ նե րի հետ։ 
Բռ նու թյուն նե րը 1930–ա
կան թթ. դար ձան զանգ վա
ծային։
Ծայ րա հեղ բռ նի մի ջոց նե րով 
ան ցկաց րել է ԽՍՀՄ ար դյու
նա բե րա ցումն ու կո լեկ տի
վա ցու մը։ Հայ րե նա կան մեծ 
պա տե րազ մի ժա մա նակ կա
րո ղա ցել է մի ա վո րել ժո
ղովր դի ու ժե րը և փո խել պա
տե րազ մի ըն թաց քը։ Ակ տիվ 
մաս նակ ցել է հա կա հիտ լե
րյան մի ու թյան ստեղծ մա նը։
Հետ պա տե րազ մյան տա րի
նե րին նրա նա խա ձեռ նու
թյամբ կր կին ծայր են ա ռել 
բռ նու թյուն նե րը։
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բռ նագ րա վել ե կե ղե ցու ու նեց ված քը։ Եր րորդ աղ բյու րը 
խորհր դային իշ խա նու թյան կող մից բռ նա դատ ված և աք
սոր ված մի լի ո նա վոր մարդ կանց ան վճար աշ խա տանքն 
է ր։ 

Ար դյու նա բե րա ցու մը կա տար վեց ը ստ հն գա մյա 
պլան նե րի։ Նա խա պես ո րո շում է ին՝ ի նչ կա ռու ցել, որ
տեղ, ի նչ մի ջոց նե րով։ Ա պա ան ցնում է ին դրանց կա
տար մա նը։ Հն գա մյակ ներն սկս վե ցին 1928 թ.։ Մինչև 
1941 թ., ԽՍՀՄ –ում կա ռուց վե ցին հա զա րա վոր մեծ ձեռ
նար կու թյուն ներ։

Հն գա մյա պլան նե րը վե րա բե րում է ին նաև գյու ղին։ 
Ստա լի նյան ղե կա վա րու թյու նը խն դիր էր դրել բռ նի մի
ա վո րե լու գյու ղա ցի նե րի ան հա տա կան տն տե սու թյուն
նե րը։ Դրան ցից ստեղծ վե լու է ին կո լեկ տիվ (ը նդ հա նուր) 
տն տե սու թյուն ներ՝ ը նդ հա նուր ու նեց ված քով։ Յու րա
քան չյուր գյու ղա ցի իր աշ խա տան քի դի մաց ստա նա լու 
էր բեր քի իր մաս նա բա ժի նը։ Գնա լով այս քայ լին՝ պե
տու թյու նը հո գում էր ոչ այն քան գյու ղա ցի նե րի, որ քան 
իր կա յուն ե կա մուտ նե րի մա սին։ Կոլտն տե սու թյուն նե րի 
նկատ մամբ նա սահ մա նում էր բարձր հար կեր։

Կո լեկ տի վա ցումն սկս վեց 1929 թ. և ա վարտ վեց 1939–
ին։ Նէպ–ի տա րի նե րին ձևա վոր ված ունևոր գյու ղա ցի
ու թյու նը՝ կու լա կու թյունը, դի մադ րում էր, չէր ցան կա
նում իր ու նեց ված քը հանձ նել կոլտն տե սու թյուն նե րին։ 
Նրանց գն դա կա հա րեցին կամ աք սո րեցին։

Ս տեղծ վե ցին հա զա րա վոր կոլտն տե սու թյուն ներ։ 
Գյուղ ներ մուծ վեց նոր տեխ նի կա։ Սկզ բում դրանք ա պա
հո վում է ին կա յուն բերք, սա կայն հե տա գա յում բեր քատ
վու թյունն ըն կավ։ Պատ ճառն այն էր, որ գյու ղա ցին շա
հագրգռ ված չէր իր աշ խա տան քի ար դյունք նե րով։

Քա ղա քա կան հա մա կար գը 
(ամ բող ջա տի րու թյուն)

ԽՍՀՄ –ում ձևա կա նո րեն առ կա էր իշ խա նու թյան տա
րան ջա տում։ Օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը ներ կա յաց նում 
է ին ը նտ րո վի խոր հուրդ նե րը՝ սկ սած ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
խորհր դից մինչև գյու ղա կան խոր հուրդ նե րը։ Գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան կենտ րո նա կան մար մի նը Ժո ղովր դա կան 
կո մի սար նե րի խոր հուր դը՝ Ժող կոմ խորհն է ր։ 



39

Ինչ վե րա բե րում էր դա տա կան իշ խա նու թյա նը, ա պա 
այն ներ կա յաց նում է ին Գե րա գույն դա տա րա նը և տար
բեր մա կար դա կի ժո ղովր դա կան դա տա րան նե րը։ ԽՍՀՄ 
Սահ մա նադ րու թյան մեջ խոս վում էր ժո ղովր դա վա րու
թյան և մարդ կանց ա զա տու թյուն նե րի մա սին։ Սա կայն 
դա հե ռու էր ի րա կա նու թյու նից։

Ի րա կան իշ խա նու թյու նը պատ կա նում էր կո մու նիս
տա կան կու սակ ցու թյա նը։ 1920–ա կան թթ. ձևա վոր վեց 
կոմկուսի գլ խա վոր քար տու ղար Ստա լի նի պաշ տա մուն
քը։ Նրա և իր շր ջա պա տի հրա մա նով է ին կա տար վում 
բո լոր գոր ծե րը։ Կա ռա վար ման այս ձևը, ինչպես գի տեք, 
կոչ վում է ամ բող ջա տի րու թյուն։ Բռ նու թյուն նե րը դար
ձան զանգ վա ծային. մի լի ո նա վոր մար դիկ ան հիմն դա
տա պարտ վե ցին ի բրև «ժո ղովր դի թշ նա մի», սպան վե
ցին կամ աք սոր վե ցին։

ԽՍՀՄ –ում կա ռուց ված հա սա րա կար գը դժ վար էր 
հա մա րել ի րա կան սո ցի ա լիզմ։ Մի բան ան կաս կած էր. 
կարճ ժամ կե տում մեծ նյու թա կան և մարդ կային զո հո
ղու թյուն նե րի գնով ե րկ րում ստեղծ վեց ար դի ա կան ար
դյու նա բե րու թյուն։ Գյուղ ներ մուծ վեց նոր տեխ նի կա։ 
Տեղի ունեցավ մշակութային հեղափոխություն:

Ան կա յուն էր ԽՍՀՄ –ի ար տա քին դրու թյու նը։ Եր կար 
տա տա նում նե րից հե տո նա ֆա շիս տա կան Գեր մա նի այի 
հետ գնաց հա մա ձայ նու թյան։ 1939 թ. օ գոս տո սի 23–ին 
ստո րագր վեց խորհր դա–գեր մա նա կան փո խա դարձ 
չհար ձակ ման հա մա ձայ նա գի րը։

Ս տա լի նյան ճամ բար նե րից 
մե կը, ուր տա ռա պում է ին 
հա զա րա վոր ան հիմն դա տա
պարտ ված մար դիկ։



40

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ե ՞րբ է ձևա վոր վել ԽՍՀՄ–ն։ Խորհր դային ո ՞ր հան րա պե տու թյուն նե րից այն 

կազմ վեց։
2. Ի ՞նչ սկզ բուն քով էր կազ մա վոր վել ԽՍՀՄ–ն։ Որ քա նո՞վ էր այդ սկզ բուն քը հա

մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը։
3. Ի ՞նչ է «Ռազ մա կան կո մու նիզ մը»։
4. Պար զա բա նե՛ք նոր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան է ու թյու նը։ Ի ՞նչ ար դյունք

ներ այն ու նե ցավ։
5. Զար գաց ման ի ՞նչ ու ղի բռ նեց ԽՍՀՄ–ն 1928 թ. հե տո։
6. Ի ՞նչ ար դյունք ներ տվեց ե րկ րի ար դյու նա բե րա ցու մը և գյու ղատն տե սու թյան 

կո լեկ տի վա ցու մը:
7. Ի նչ պի սի՞ վար չա կարգ և հա սա րա կու թյուն ստեղծ վեց Խորհր դային Մի ու թյու

նում 1920–1930–ա կան թթ.։
8. Ե ՞րբ է կնք վել խորհր դա–գեր մա նա կան չհար ձակ ման հա մա ձայ նա գի րը:

Քն նարկ ման հարց
Հ նա րա վո՞ր էր ա րդյոք ա վե լի մեղմ քա ղա քա կա նու թյամբ ԽՍՀՄ–ն դուրս բե րել 
հետ պա տե րազ մյան ծանր վի ճա կից և այն դարձ նել գեր տե րու թյուն։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
ԽՍՀՄ, «Ռազ մա կան կո մու նիզմ», նէպ, կու լակ, Ի. Ստա լին, արդյունաբե րա ցում, 
կո լեկ տի վա ցում, հն գա մյա պլան, «ժո ղովր դի թշ նա մի»
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Դեռևս XX դա րի սկզ բին Ա սի այի և Աֆ րի կայի ե րկր նե
րի նկատ մամբ շա րու նակ վում էր կի րառ վել «Արևելք» 
հաս կա ցու թյու նը։ Դա հե տամ նա ցու թյան հո մա նիշ էր, 
ո րով շեշտ վում էր վեր ջին նե րիս ան հա մա պա տաս խա
նու թյու նը զարգացման եվ րո պա կան մա կար դա կին։ Գո
վա բան վում էր ա մե նայն ա րևմ տյա նը։

Քե մա լա կան Թուր քի ա

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում Օս մա նյան տե րու թյու նը 
պար տու թյուն կրեց։ 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30–ին կն քեց 
զի նա դա դար և դուրս ե կավ պա տե րազ մից։ Ա նգ լի ա կան, 
ֆրան սի ա կան, ի տա լա կան և հու նա կան զոր քե րը մտան 
Թուր քի ա։ Սուլ թա նա կան վար չա կազ մը հա մա գոր ծակ
ցում էր հաղ թող նե րի հետ։

Տե րու թյան փլու զու մը և տա րած քային կո րուստ նե րը 
ազ գայ նա կան շարժ ման պատ ճառ հան դի սա ցան։ Այն 
սկս վեց 1919 թ. գե նե րալ Մ. Քե մա լի գլ խա վո րու թյամբ։

1920 թ. ապ րի լին Ան կա րա յում հրա վիր վեց Ազ գային 
մեծ ժո ղո վը։ Կազ մա վոր վեց կա ռա վա րու թյուն, ո րը չէր 
ճա նա չում սուլթանական կա ռա վա րու թյա նը։ Աս վա ծը 
վե րա բե րում էր նաև վեր ջի նիս կող մից կն քած Սևրի 
պայ մա նագ րին, հատ կա պես նրա այն հոդ ված նե րին, 
ո րոն ցով նա խա տես վում էր հայ կա կան և քր դա կան ան
կախ պե տու թյուն նե րի ստեղ ծու մը։

Քե մա լա կան նե րը 1920 թ. սեպ տեմ բե րին պա տե րազմ 
պար տադ րե ցին Հա յաս տա նի hան րա պե տու թյա նը և հա
սան հաղ թա նա կի։ Հաղ թա նակ տա րան նաև հու նա կան 
բա նա կի նկատ մամբ։ Խու սա նա վե լով Խորհր դային Ռու
սաս տա նի և Ան տան տի միջև, ներ կա յա նա լով մերթ ի բրև 
հե ղա փո խա կան, մերթ բա րե նո րո գիչ՝ Քե մա լը կա րո ղա
ցավ պահ պա նել Թուր քի այի տի րա պե տու թյու նը Արևե
լյան Թրա կի այի, Փոքր Ա սի այի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա

7 Ա ՐԵ ՎԵԼ ՔԻ Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ (ԹՈՒՐ ՔԻ Ա, Ի ՐԱՆ)
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նի նկատ մամբ։ Բռ նա զավթ վե ցին նաև Արևե լյան Հա յաս
տա նի ո րոշ տա րածք ներ։

 Այդ ա ռու մով վճ ռո րոշ էր 1921 թ.։ Մար տի 16–ին Մոսկ
վա յում Խորհր դային Ռու սաս տա նի և քե մա լա կան 
Թուր քի այի միջև կնք վեց Բա րե կա մու թյան և եղ բայ
րու թյան պայ մա նա գիր։ Բուն հայ կա կան հո ղե րը նվի
րա բեր վե ցին Թուր քի ային և Ա դր բե ջա նին։ Թուր քի
ային է ին զիջ վում ոչ մի այն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը, 
այլև Կար սը, Սուր մա լուն, Ար դա հա նը։ Նա խիջևանն 
ան ցնում էր Խորհր դային Ա դր բե ջա նի հո վա նա վո րու
թյան տակ։ Այդ նույն դրույթ նե րը հաս տատ վե ցին 
հոկ տեմ բե րի 13–ին Կար սում կնք ված պայ մա նագ
րում։

1923 թ. Լո զա նում տե րու թյուն նե րը Թուր քի այի հետ 
կն քե ցին պայ մա նա գիր, ո րով ճա նաչ վե ցին նրա նոր 
սահ ման նե րը։

Ներ քին քա ղա քա կա նու թյան մեջ Քե մա լը նպա տակ 
ու ներ ստեղ ծե լու կա յուն և բար գա վաճ պե տու թյուն։ Նա 
և իր Ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թյունն ը նտ րե ցին ա րևմ
տյան ու ղին։

Վե րաց վեց մի ա պե տու թյու նը (սուլ թա նու թյուն): 
1923 թ. Թուր քի ան հռ չակ վեց հան րա պե տու թյուն։ Ան
կա րան դար ձավ մայ րա քա ղաք, իսկ Մ. Քե մալն ը նտր
վեց նա խա գահ։

Հե տա գա տաս նա մյա կը Թուր քի այի հա մար դար ձավ 
վե րա փո խում նե րի ժա մա նա կաշր ջան։ Ըն դուն վեց հան
րա պե տու թյան սահ մա նադ րու թյու նը։ Այն ամ րագ րեց 
քա ղա քա ցի նե րի հիմ նա րար ի րա վունք նե րը՝ ան ձի և սե
փա կա նու թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյուն, խոս քի, մա մու լի, 
խղ ճի ա զա տու թյուն։ Հա տուկ ու շադ րու թյուն էր դարձ
վում պե տու թյան աշ խար հիկ բնույ թին։ Իս լա մա կան դա
տա րա նի փո խա րեն մտց վեց աշ խար հիկ դա տա րան։

Փակ վե ցին հոգևոր դպ րոց նե րը, կր թու թյու նը դար ձավ 
աշ խար հիկ։ Ա րա բա տառ այ բու բե նի փո խա րեն մտց վեց 
լա տի նա տա ռը։ Մտց վեց եվ րո պա կան տո մար։ Քայ լեր 
ձեռ նարկ վե ցին բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կարգ 
ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ։ Փոխ վեց կեն ցա ղը։ Մտց վեց 

 ՄՈՒՍ ՏԱ ՖԱ ՔԵ ՄԱԼ 
(Ա ԹԱ ԹՈՒՐՔ)

(1881–1938)

Թուրք ռազ մա կան և քա ղա
քա կան գոր ծիչ։ Աչ քի է ըն կել 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում։ 
Օս մա նյան տե րու թյան պար
տու թյան և ան ձնատ վու թյու
նից հե տո կողմ նա կից նե րի 
հետ սկ սել է «ժո ղովր դա կան 
շար ժու մը»։ 1920 թ. Ան կա րա
յում հրա վի րել է խորհր դա
րան և կազ մել կա ռա վա րու
թյուն։ Հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ է մտել Վ. Լե նի նի բոլշևի
կյան կա ռա վա րու թյան հետ՝ 
ստա նա լով զենք, հան դեր
ձանք, ոս կի։ Չի ճա նա չել 
Սևրի (1920 թ.) պայ մա նա գի
րը։ Պա տե րազմ է սկ սել 
ա րևմուտ քում՝ Հու նաս տա նի, 
արևել քում՝ Հա յաս տա նի դեմ։ 
Կազ մա կեր պել է հայե րի և 
հույ նե րի կո տո րած ներ։ 
1923 թ. Թուր քի ան հռ չա կել է 
հան րա պե տու թյուն և դար ձել 
նրա ա ռա ջին նա խա գա հը։ 
Կա տա րել է ար մա տա կան 
բա րե փո խու թյուն ներ՝ հեն վե
լով բա նա կի վրա։ Հռ չակ վել 
է Ա թա թուրք՝ թուր քե րի հայր։
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քա ղա քա ցի ա կան ա մուս նու թյուն, եվ րո պա կան հա գու
կապ։

Տ պա վո րիչ է ին տն տե սա կան տե ղա շար ժե րը։ Ազ գայ
նաց վե ցին տն տե սու թյան մի շարք կարևոր ճյու ղեր։ Վե
րաց վե ցին օ տար ձեռ նար կա տե րե րին տր ված մե նաշ
նորհ նե րը։ Զարկ տր վեց թեթև ար դյու նա բե րու թյա նը՝ 
գործ ված քի, ծխա խոտի, կո շիկի, սննդի արտադրությանը 
և այլն։ Քայ լեր կա տար վե ցին նաև ծանր ար դյու նա բե
րու թյուն ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ։

Ճիշտ է, Թուր քի ա յում ստեղծ վել էր հան րա պե տու
թյուն, բայց այն ժո ղովր դա վա րա կան չէր։ Իշ խա նու թյու
նը կենտ րո նա ցած էր Քե մա լի և նրա շր ջա պա տի ձեռ
քում, ո րոնց հե նա րա նը բա նակն է ր։ Նա խա գա հի ան ձը 
հե րո սաց վում էր, նրան է ին վե րագր վում ե րկ րի բո լոր 
հա ջո ղու թյուն նե րը։ Խորհր դա րա նը նրան շնոր հեց Ա թա
թուրք (թուր քե րի հայր) պատ վա նու նը։ 

Իշ խա նու թյու նը լռեց նում էր ը նդ դի մա դիր բո լոր ձայ
նե րը։ Փակ վում է ին ան հա ճո կու սակ ցու թյուն նե րը և հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ Հե տապնդ վում 
է ին ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րը՝ հույ ներ, հայեր, 
քր դեր, ա սո րի ներ։

Ի րա նի ար դի ա կա նաց ման մի տում նե րը

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Ի րա նը նույն պես 
ան ցավ ար մա տա կան տե ղա շար ժե րի ժա մա նա կաշր
ջան։ Նախ 1918–1920 թթ. ե րկ րում հաս տատ վեց Մեծ Բրի
տա նի այի վե րահս կո ղու թյու նը։ Նրան հրա պու րում է ին 
ի րա նա կան նավ թի հա րուստ պա շար նե րը։ Սա կայն բրի

 Թուր քի ան 1920–ա կան նե րին։ 
Կար միր գծով եզ րանշ ված է 
Թուր քի այի հա մար նա խա
տես ված տա րած քը՝ ը ստ 
Սևրի պայ մա նագ րի։
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տա նա ցի նե րը շու տով հե ռա ցան։ Նա խընտ րում է ին Ի րա
նը պա հել ի րենց ազ դե ցու թյան տակ, քան թե կա ռա վա
րել։

1921 թ. Ի րա նում կա տար վեց պե տա կան հե ղաշր ջում։ 
Ստեղծ վեց ազ գային կա ռա վա րու թյուն, որ տեղ գերիշ
խում էր ռազ մա կան նա խա րար Ռե զա խա նը։ Նա լու ծա
րեց հին վար չա կար գը։ Սա կայն հան րա պե տու թյուն չհռ
չա կեց, պահ պա նեց մի ա պե տա կան կար գը։ Ի նքն էլ 
1925  թ. խորհր դա րա նի կող մից ճա նաչ վեց շահ։ Հիմ
նադր վեց Փահ լա վի նե րի ար քա յա տոհ մը։

Ռե զա Փահ լա վի շա հը ստեղ ծեց ու ժեղ ձեռ քի իշ խա
նու թյուն, ո րի կենտ րո նա կան օ ղակ ներն է ին բա նա կը, 
դա տա րա նը և ար քու նի քը։ Դրան ցում զգա լի թիվ է ին 
կազ մում եվ րո պա կան կր թու թյուն ստա ցած պաշ տո նյա
նե րը։ Ե րկ րում հաս տատ վեց կարգ ու ար դա րու թյուն։ 

Ի րա նում նույն պես պե տա կա նաց վե ցին տն տե սու
թյան ա ռա ջա տար ճյու ղե րը, ա ռա ջին հեր թին՝ նավ թար
դյու նա բե րու թյու նը։ Վե րաց վե ցին օ տա րերկ րյա մե նաշ
նորհ նե րը։ Քայ լեր կա տար վե ցին՝ ստեղ ծե լու սե փա կան 

Ի րա նը 1920–ա կան նե րին
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թեթև ու ծանր ար դյու նա բե րու թյու նը։ Թափ ստա ցավ 
ճա նա պար հա շի նու թյու նը։

Տ պա վո րիչ է ին կր թու թյան բնա գա վա ռի տե ղա շար ժե
րը։ Շա հը սահ մա նա փա կեց հոգևո րա կա նու թյան ազ դե
ցու թյու նը։ Բաց վե ցին աշ խար հիկ դպ րոց ներ և ու սում
նա րան ներ։ Բաց վեց ազ գային հա մալ սա րա նը։ Ա րևմ
տյան գա ղա փար ներն սկ սե ցին թա փան ցել Ի րան։

Սա կայն շա հի իշ խա նու թյու նը մի ա հե ծան է ր։ Ու ժեղ 
էր ոս տի կա նա կան հս կո ղու թյու նը։ Հե տապնդ վում է ին 
այ լա խոհ նե րը։ Շահն ա վե լի հե ռու գնաց. խորհր դա րա
նին զր կեց իշ խա նու թյու նից։ Պատ գա մա վոր ներն ը նտր
վում է ին մի այն «հու սա լի» մարդ կան ցից։

Ժա մա նա կի ըն թաց քում Ռե զա շա հը կորց րեց իր հիմ
քե րը։ Նրա հե նա րա նը մնում էր բա նա կը։ Ար տա քին քա
ղա քա կա նու թյան մեջ նա գեր մա նա մետ է ր։ Դա էլ ճա
կա տագ րա կան ե ղավ նրա հա մար։ 1941 թ. ԽՍՀՄ –ի և 
Մեծ Բրի տա նի այի ռազ մա կան ճնշ ման ներ քո նա հրա
ժա րա կան տվեց հօ գուտ իր որ դու։ Ա վարտ վեց Ի րա նի 
նո րա գույն պատ մու թյան մի կարևոր է ջ։ Այն դրեց ե րկ րի 
ար դի ա կա նաց ման հիմ քե րը։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ո ՞րն էր Արևել քի ե րկր նե րի ար դի ա կա նաց ման նպա տա կը։
2. Ե ՞րբ Թուր քի ան հռ չակ վեց հան րա պե տու թյուն։ Ո ՞վ ը նտր վեց ե րկ րի նա խա

գահ։
3. Գնա հա տե՛ք 1921 թ. մար տի 16–ի ռուս–թուր քա կան պայ մա նա գի րը։
4. Ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան Թուր քի այի ներ քին կյան քում։
5. Փաս տե րով հիմ նա վո րե՛ք, որ թուր քա կան հան րա պե տու թյու նը ժո ղովր դա վա

րա կան չէր։
6. Փահ լա վի նե րի ար քա յա տու նը ե ՞րբ հաս տատ վեց Ի րա նում։
7. Ար դի ա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նարկ վե ցին Ի րա նում։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Կա տա րե՛ք «Տ րա մա գիր» վար ժու թյու նը՝ «Ար դի ա կա նա ցու մը Թուր քի ա յում և 
Ի րա նում 1920–1930–ա կան թթ.» թե մայով։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Մ. Քե մալ, կրո նի ան ջա տում պե տու թյու նից, Ա թա թուրք, Ռե զա շահ, Փահ լա վի նե
րի ար քա յա տոհմ

ՌԵԶԱ ՓԱՀԼԱՎԻ
(1878–1944)
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«Ծա գող արևի» եր կի րը

Նա խորդ դա սըն թա ցից գի տեք, որ նոր դա րաշր ջա
նում Արևել քի ե րկր նե րից մի այն Ճա պո նի ան լու ծեց ար
դի ա կա նաց ման խն դի րը։ Դա սկս վել էր 1868 թ., ե րբ իշ
խա նու թյու նից հե ռաց վեց ա վա տա տի րա կան ա վա գա
նին և ի րա գործ վե ցին ար մա տա կան բա րե փո խում ներ։ 
Ճա պո նի ան խու սա փեց ներ քին ցն ցում նե րից և օ տար 
ե րկր նե րի վե րահս կո ղու թյու նից։ 

Եր կի րը դուրս ե կավ զար գաց ման ու ղի։ Գտն վեց 
ա վան դույ թի ու նո րա մու ծու թյուն նե րի հա մադր ման ձևը՝ 
«Ճա պո նա կան ո գի, եվ րո պա կան գի տե լիք ներ»։

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Ճա պո նի ան զարկ 
տվեց ար դյու նա բե րու թյան տար բեր ճյու ղե րին։ Ներդր
վում է ին ա րևմ տյան գի տու թյան ու տեխ նի կայի նվա
ճում նե րը։ Տպա վո րիչ է ին ձեռք բե րում նե րը ծանր ար
դյու նա բե րու թյան մեջ՝ մե տա ղա ձու լու թյուն, նա վա շի նու
թյուն, մե քե նա շի նու թյուն, եր կա թու ղի ներ։ Ներդր վում 
է ին հե ռա գի րը, հե ռա խո սը, ռա դի ոն։ 1920–ա կան թթ. ճա
պո նա կան տն տե սու թյու նը թռիչք ապ րեց՝ ա վե լաց նե լով 
հա մա խառն ար տադ րան քը շուրջ 2 ան գամ։

Երկ րում մտց վեց ա րևմ տյան կր թա կան հա մա կարգ՝ 
տար րա կան դպ րո ցից մինչև հա մալ սա րան։ Ձևա վոր վեց 
սե փա կան տեխ նի կա կան մտա վո րա կա նու թյու նը՝ գիտ
նա կան ներ, գյու տա րար ներ, ճար տա րա գետ ներ։

Ճա պո նի ան սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյուն է ր։ 
Մի տում կար սահ մա նա փա կե լու կայ սեր իշ խա նու թյու
նը։ Այդ ուղ ղու թյամբ կա տար վե ցին քայ լեր։ Մտց վեց հա
մընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վունք։ Այ սու հետ վար չա
պետ էր դառ նում խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյան 
ղե կա վա րը։ Նա էլ կազ մում էր կա ռա վա րու թյու նը։

Տն տե սա կան մեծ ճգ նա ժա մը չխ նայեց Ճա պո նի ային։ 
Ան կու մը շոշափելի էր նաև այն պատ ճա ռով, որ եր կի րը 
հա րուստ չէր բնա կան պա շար նե րով։ Դրանց մեծ մա սը 

8 Ա ՐԵ ՎԵԼ ՔԻ Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ
ԹՅՈՒՆ  ՆԵ ՐԸ (ՃԱ ՊՈ ՆԻ Ա, ՉԻ ՆԱՍ ՏԱՆ, 
ՀՆԴ ԿԱ Ս ՏԱՆ) ԵՎ ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ
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ներկր վում է ր։ Կա ռա վա րող շր ջան նե րում սկ սեց տի րա
պե տել այն միտ քը, թե խն դիր նե րը պետք է լու ծել ռազ
մա կան ճա նա պար հով։ Ե րա զում է ին Հե ռա վոր Արևել
քում ստեղ ծել ճա պո նա կան հզոր տե րու թյուն։

Ճա պո նի այի ա ռա ջին զո հը դար ձավ Չի նաս տա նը։ 
1931–1938 թթ. նա ռազ մա կա լեց այդ ե րկ րի արևե լյան 
ա ռա վել զար գա ցած շր ջան նե րը։ 1938–1939 թթ. նա փոր
ձեց ծա վալ վել ի հա շիվ ԽՍՀՄ –ի և նրա դաշ նա կից Մոն
ղո լի այի, սա կայն ստա ցավ հա կա հար ված։ Ո ւս տի ո րո
շեց ծա վալ վել Հա րա վարևե լյան Ա սի ա յում։

Չի նաս տա նը հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն նե րի եր կիր

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ժա մա նակ Չի նաս տա նը 
հա րել էր Ան տան տին։ Եվ 1921–1922 թթ. Վա շինգ տո նի վե
հա ժո ղո վում նրա հիմ նախն դի րը դար ձավ հա տուկ քն
նու թյան ա ռար կա։ Կնք ված պայ մա նա գի րը հա կա սա

 Ճա պո նի ան, Չի նաս տա նը, 
Հնդ կաս տա նը 1923–1939 թթ.
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կան է ր։ Մի կող մից՝ ճա նաչ վում էր Չի նաս տա նի ի նք նիշ
խա նու թյու նը, մյուս կող մից՝ շեշտ վում էր նրա տա րած
քում մեծ տե րու թյուն նե րի հա վա սար հնա րա վո րու թյուն
նե րը։ Այ սինքն՝ Չի նաս տա նը բաց էր բո լո րի ա ռաջ՝ ներդ
րում ներ կա տա րե լու, հումք ար տա հա նե լու, է ժան աշ
խա տուժն օգ տա գոր ծե լու հա մար։

1920–ա կան թթ. սկզ բին Չի նաս տա նը պա ռակտ ված 
է ր։ Հյու սի սում Պե կի նի կա ռա վա րու թյունն էր, ո րը հա
մա գոր ծակ ցում էր մեծ տե րու թյուն նե րի հետ։ Հա րա վում 
ստեղծ վել էր մեկ այլ կա ռա վա րու թյուն՝ սո ցի ա լիստ 
Սուն Յաթ սե նի գլ խա վո րու թյամբ։ Նա հեն վում էր Չի
նաս տա նի ազ գային կու սակ ցու թյան (Գո մին դան) վրա, 
ո րը նպա տակ ու ներ ա պա հո վե լու ե րկ րի ի նք նիշ խան 
ա պա գան։

1925–1927 թթ. Չի նաս տա նում ծա վալ վեց հե ղա փո խու
թյուն։ Այն մի ա վո րում էր տար բեր հո սանք ներ՝ Գո մին
դան, հա մայ նա վար ներ (կո մու նիստ ներ), ազ գայ նա կան
ներ։ Ստեղծ վեց ազ գային կա ռա վա րու թյուն՝ գե նե րալ 
Չան Կայ շի ի գլ խա վո րու թյամբ։ Եր կի րը մի ա վոր վեց։

Սա կայն Չան Կայ շին հե ռա ցավ հա մայ նա վար նե րից և 
եր կի րը տա րավ ա զատ ձեռ նե րե ցու թյան ու շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ճա նա պար հով։ Բա ցի ա վան դա
կան թեթև ար դյու նա բե րու թյու նից, սկ սեց զար գաց նել 
ծանր ար դյու նա բե րու թյու նը։ Մշակ վեց աշ խա տան քային 
օ րենսդ րու թյուն, ո րը կար գա վո րում էր ձեռ նե րեց նե րի և 
աշ խա տա վոր նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը։ Քայ լեր կա
տար վե ցին բա րե լա վե լու աշ խա տան քի պայ ման նե րը, 
բարձ րաց նե լու աշ խա տա վար ձը։

Հա րա բե րա կան կա յու նու թյու նը խախտ վեց 1930–ա
կան թթ.։ Ի նչ պես նշել ե նք, ե րկ րի արևե լյան զար գա ցած 
շր ջան նե րը գրա վե ցին ճա պո նա ցի նե րը։ Ի սկ ա րևմուտ
քում ա պս տամ բու թյուն է ին բարձ րաց րել հա մայ նա վար
նե րը։ Ճիշտ է, Գո մին դա նը և հա մայ նա վար նե րը հա մա
ձայ նու թյան ե կան ճա պո նա ցի նե րի դեմ պայ քա րե լու հա
մար, սա կայն դրա նից ի րա վի ճակն է ա կա նո րեն չփոխ
վեց։ Չի նաս տա նում խորանում էր տն տե սա կան քայ քա
յու մը։ Նրա ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թացն ը նդ հատ
վեց։

ՉԱՆ ԿԱՅ ՇԻ
(1887–1975)
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Հնդ կաս տա նը բրի տա նա կան 
կա ռա վար ման ներ քո

Գի տենք, որ Հնդ կաս տա նը բրի տա նա կան գա ղութ 
է ր։ Մեծ Բրի տա նի ան ձգ տում էր ա մեն կերպ այս ե րկ
րում պահ պա նելու իր իշ խա նու թյու նը։ Մինչ դեռ հն դիկ
նե րի շր ջա նում հա սու նա նում էր գա ղու թային լու ծը թո
թա փե լու մղու մը։ 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին Հնդ կաս տա
նը թե՛ զին վոր նե րով, թե՛ նյու թա կան մի ջոց նե րով օ ժան
դա կել էր Մեծ Բրի տա նի ային, ուս տի ա կն կա լում էր գա
ղու թային լծի թու լա ցում և աս տի ճա նա կան ան կա խա
ցում։ Ի պա տաս խան՝ բրի տա նա ցի նե րը 1919–1921 թթ. սկ
սե ցին բռ նու թյուն ներ։ Տե ղի ու նե ցան ա րյու նա լի ը նդ հա
րում ներ, ո րոնց զոհ դար ձան հա զա րա վոր մար դիկ։

1930–ա կան թթ. ա զա տագ րա կան պայ քա րը մտավ 
նոր շր ջա փուլ։ Նրա ա ռաջ նոր դը դար ձավ Մա հաթ մա 
Գան դին։

Գան դի ի հե նա րա նը Հնդ կաս տա նի ազ գային կոնգ
րես կու սակ ցու թյունն էր, ո րը ձգ տում էր մի ա վո րելու 
ո ղջ ազ գը։ Դրան մե ծա պես նպաս տում էր ա ռաջ նոր դի 
ուս մուն քը։ Այն ժխ տում էր հա սա րա կու թյան տար բեր 
դա սե րի հա կա մար տու թյու նը։ Գտ նում էր, որ հն դիկ նե
րը պետք է հա մա գոր ծակ ցեն, որ պես զի ա պա հո վեն ար
դա րու թյուն և ան կա խու թյուն։ 

Ինչ վե րա բե րում է հա կաբ րի տա նա կան պայ քա րին, 
ա պա Գան դին գտ նում էր, որ դա պետք է ըն թա նա մի այն 
խա ղաղ ճա նա պար հով։ Նա մշա կեց «բազ մա փուլ պայ
քա րի» մար տա վա րու թյու նը։ Ա ռա ջին փու լում նա խա
տես վում էր հրա ժար վել ան գլի ա կան ապ րանք նե րից, 
կա ռա վա րա կան և կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րից։ 
Ե րկ րորդ փու լում պետք է հրա ժար վե ին հար կե րի և 
տուր քե րի վճա րու մից։

Գան դի ին հա ջող վեց հա մախմ բել ազ գը՝ ան կախ 
մարդ կանց ու նեց ված քային և կրո նա կան տար բե րու
թյուն նե րից։ Դա մեծ նվա ճում էր, ո րը ճա նա պարհ հար
թեց դե պի ան կա խու թյուն. նպա տակ, ո րին Հնդ կաս տա
նը հա սավ Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո։

ՄԱ ՀԱԹ ՄԱ ԳԱՆ ԴԻ
(1869–1948)

Հնդ կա կան ազ գային –ա զա
տագ րա կան շարժ ման հե ղի
նա կա վոր ղե կա վար նե րից է, 
Հնդ կաս տա նի Ազ գային 
կոնգ րես կու սակ ցու թյան 
ա ռաջ նոր դը և գա ղա փա րա
խո սը։ Ապ րել է Հա րա վային 
Աֆ րի կա յում, մաս նակ ցել 
բրի տա նա կան գա ղու թա տի
րու թյան դեմ պայ քա րին։
1915 թ. Հնդ կաս տան վե րա
դառ նա լով՝ ղե կա վա րել է 
ազ գային –ա զա տագ րա կան 
շար ժու մը։ Կի րա ռել է ան գլի
ա ցի նե րի դեմ ա ռանց բռ նու
թյան (քա ղա քա ցի ա կան ան
հնա զան դու թյուն) պայ քա րի 
մե թո դը։ 1948 թ. Հնդ կաս տա
նի բա ժա նու մից հե տո (Հնդ
կաս տան և Պա կիս տան)՝ 
կրո նա կան ե րկ պա ռա կու
թյան ժա մա նակ սպան վել է 
ա հա բեկ չի կող մից։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Հիշե՛ք, թե Ճա պո նի ա յում ե ՞րբ է ի րա կա նաց վել ար դի ա կա նա ցու մը։
2. Նշե՛ք ար դի ա կա նաց ման ճա պո նա կան ու ղու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։
3. Ձեր կար ծի քով՝ 1930–ա կան թթ. ին չո՞ւ Ճա պո նի ան ըն թա ցավ ռազ մա մո լա կան 

ճա նա պար հով։
4. Ի ՞նչ ո րո շում կա յաց րեց Վա շինգ տո նի վե հա ժո ղո վը Չի նաս տա նի վե րա բե րյալ։
5. Մեկ նա բա նե՛ք «հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի եր կիր» ար տա հայ տու թյու

նը։
6. Ե ՞րբ ա վարտ վեց Չի նաս տա նի մի ա վո րու մը։
7. Ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց Չան Կայ շի ի կա ռա վա րու թյու նը ե րկ րի ար դի ա կա նաց

ման ուղ ղու թյամբ։
8. Ո ՞վ էր գլ խա վո րում հն դիկ նե րի ազ գային –ա զա տագ րա կան պայ քա րը 1920–

1930–ա կան թթ.։
9. Նշե՛ք Մ. Գանդիի ուսմունքի հիմ նա կան սկզ բունք նե րը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
«Ճա պո նա կան ո գի, եվ րո պա կան գի տե լիք ներ», «հա վա սար հնա րա վո րու թյուն
նե րի եր կիր», Գո մին դան, Չան Կայ շի, Մ. Գան դի
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Ներ քին հա կա սու թյուն նե րով հա րուստ այս ժա մա
նա կաշր ջանն աչ քի ըն կավ իր մեծ ձեռք բե րում նե րով գի
տու թյան և մշա կույ թի ա մե նա տար բեր բնա գա վառ նե
րում։

Գի տու թյու նը

Մ շա կույ թը զար գա նում էր ի նչ պես հիմ նա րար, այն
պես էլ հու մա նի տար ուղ ղու թյուն նե րով։ Եվ նրա ար
դյունք ներն ա վե լի ա րագ ու ան մի ջա կա նո րեն է ին ներդր
վում՝ բա րե փո խե լով մարդ կանց կյանքն ու կեն ցա ղը։

Գիտ նա կան նե րը շա րու նա կում է ին հե տա զո տել Տի ե
զեր քի և նրա ման րա գույն մաս նիկ նե րի կա ռուց ված քը։ 
Այս բարդ ու դժ վա րին գոր ծում հա մա գոր ծակ ցում է ին 
աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րի գիտ նա կան ներ։ Ա. Այնշ
թայ նի հա րա բե րա կա նու թյան տե սու թյու նը բա ցա հայ
տեց նյու թի զանգ վա ծի, շարժ ման և է ներ գի այի նոր 
ը մբռ նում ներ։ Մեծ զարկ ստա ցան և լայ նո րեն ծա վալ վե
ցին ա տո մի կա ռուց ված քի տե սա կան և լա բո րա տոր հե
տա զո տու թյուն նե րը։ Այդ ա ռու մով մեծ կարևո րու թյուն 
ու նե ին նաև մա թե մա տի կայի նվա ճում նե րը։

Ակ նա ռու ար դյունք ներ գրանց վե ցին գե նե տի կայի 
բնա գա վա ռում։ Գի տու թյուն, որ նպա տակ ու նի բա ցա
հայ տե լու բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ժա ռան գա կա նու
թյան հիմ նախն դիր նե րը և օ րի նա չա փու թյուն նե րը։ Հա
մադ րե լով գի տա փոր ձե րի տվյալ նե րը՝ ռուս Ն. Վա վի լո
վը մշա կեց նոր մո տե ցում ներ գե նի կա ռուց ված քի և գոր
ծա ռույթ նե րի մա սին։

Ֆի զի կայի, քի մի այի, կեն սա բա նու թյան տար բեր բնա
գա վառ նե րում կա տար վե ցին հայտ նա գոր ծու թյուն ներ, 
ո րոնց շնոր հիվ ստեղծ վե ցին նոր նյու թեր, սար քա վո
րում ներ, է ներ գի այի աղ բյուր ներ և այլն։ Դրանք է ա կա
նո րեն փո խե ցին մարդ կանց ա ռտ նին կյանքն ու կեն ցա
ղը։ 

ՆԻ ԿՈ ԼԱՅ ՎԱ ՎԻ ԼՈՎ
(1887–1943)

Խորհր դային խո շոր գիտ նա
կան, ա կա դե մի կոս. գե նե
տիկ, բու սա բան, աշ խար
հագ րա գետ։ Գի տար շավ նե րի 
հի ման վրա պար զել է աշ
խար հում մշա կո վի բույ սե րի 
ա ռա ջաց ման յոթ կենտ րոն։ 
Դրան ցից մե կը նա հա մա րում 
էր Հա յաս տա նը։ Ստա լի նյան 
բռ նաճն շում նե րի ժա մա նակ 
ձեր բա կալ վել է և մա հա
պատ ժի են թարկ վել ի բրև 
«ժո ղովր դի թշ նա մի»։

9 ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԸ 1920–1930–Ա ԿԱՆ 
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
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Ի րա գործ վեց ու րա նի մի ջու կի տրո հու մը, ո րի ժա մա
նակ ան ջատ վում է մեծ է ներ գի ա։ Այն մարդ կու թյա նը 
տվեց զար գաց ման նոր հե ռան կար ներ։ Սա կայն մեծ է 
նաև դրա ա վե րիչ ու ժը։

Քի մի կոս նե րը ար հես տա կան հա մադ րու թյան (սին
թեզ) ճա նա պար հով ստա ցան նոր նյու թեր՝ պո լի մեր ներ։ 
Դրանք չկան բնու թյան մեջ, սա կայն խիստ ան հրա ժեշտ 
են ար դի ար դյու նա բե րու թյան հա մար՝ ար հես տա կան 
կաու չուկ, պո լի է թի լեն, սի լի կոն և այլն։

Այդ նույն ճա նա պար հով մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի հա
սավ դե ղա գոր ծու թյու նը։ Ստեղծ վե ցին վի տա մին ներ և 
հա կա բի ո տիկ ներ, ո րոնց շնոր հիվ մարդ կու թյու նը փրկ վեց 
նախ կի նում ան բու ժե լի հա մար վող հի վան դու թյուն նե րից։

Ճար տա րա գետ նե րի աշ խա տան քի շնոր հիվ ստեղծ
վե ցին նո րա գույն ավ տո մե քե նա ներ, ի նք նա թիռ ներ և 
նա վեր, ո րոնք աչ քի է ին ը նկ նում մեծ ա րա գու թյամբ և 
հե ռա հա սու թյամբ։ Աշ խու ժա ցան կա պե րը աշ խար հի 
տար բեր ծա գե րի միջև։ Ար դեն ա վան դա կան դար ձած 
ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի կող քին ի հայտ ե կան հր
թի ռային շար ժիչ նե րը՝ ա պա հո վե լով ան հա մե մատ ա վե
լի մեծ ա րա գու թյուն։ Այդ գոր ծում ան գնա հա տե լի էր 
գեր մա նա ցի ե րի տա սարդ ճար տա րա գետ Վ. Բրաու նի 
ա վան դը։

Կա տա րե լա գործ վե ցին հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց
նե րը։ Ռա դի ոն դար ձավ մարդ կանց կեն ցա ղի ան բա ժան 
մա սը։ Սկ սեց տա րա ծում գտ նել հե ռուս տա տե սու թյու նը։

1920–1930–ա կան թթ. բուռն զար գա ցում ստա ցավ հո
գե բա նու թյու նը։ Մի գի տու թյուն, ո րի խն դիրն է ու սում
նա սի րել մար դու նե րաշ խար հը՝ զգա յու թյուն ներ, հույ
զեր, մտ քեր։ Այս ա ռու մով մեծ էր ա վստ րի ա ցի գիտ նա
կան Զ. Ֆրոյ դի ներդ րու մը։ 

Ա ռա ջըն թաց ար ձա նագր վեց պատ մա գի տու թյան մեջ։ 
Նո րո վի ու սում նա սիր վե ցին մարդ կային պատ մու թյան 
տար բեր դա րաշր ջան ներ։ Զար գա ցավ նաև տն տե սա գի
տու թյու նը։ Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մի 
պայ ման նե րում սկ սե ցին մշակ վել տե սու թյուն ներ, ո րոնք 
բա ցա հայ տում է ին դրա հաղ թա հար ման ու ղի նե րը։

ՎԵՐ ՆԵՐ ԲՐԱՈՒՆ
(1912–1977)

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԶՎՈՐԻԿԻՆ
(1888–1982)

Ծա գու մով ռուս՝ ա մե րի կա ցի 
մեծ գյու տա րար: Ժա մա նա
կա կից է լեկտ րո նա յին հե ռուս
տա տե սու թյան ստեղ ծողը:
«Ես մի հրեշ եմ ստեղ ծել, ո րի 
մի ջո ցով հնա րա վոր է ամ
բողջ մարդ կու թյան ու ղեղ նե
րը «լվա նա լ»»,– դառ նու թյամբ 
ա սում էր նա կյան քի վեր ջում՝ 
նկա տի ու նե նա լով իր գյու տի 
ազ դե ցու թյա ն ուժը հա սա րա
կու թյան վրա: «Հե ռուս տա
ցույ ցի իմ ստեղծած լա վա գույն 
մա սը նրա ան ջա տիչն է»:
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Գ րա կա նու թյու նը և ար վես տը

Գ րա կա նու թյան և ար վես տի տար բեր ճյու ղերն ար
տա հայ տում է ին պա տե րազ մի, հե ղա փո խու թյուն նե րի 
ու տն տե սա կան ճգ նա ժա մի թո հու բո հի մի ջով ան ցած 
մար դու նե րաշ խար հը։ Գրա կա նու թյան մեջ այդ մար դու 
կեր պա րը տար բեր դի տան կյուն նե րից ար տա ցո լել են 
ժա մա նա կաշր ջա նի խո շո րա գույն գրող նե րը։ Տար բեր 
է ին նրանց հա մոզ մունք նե րը և գրե լաո ճը, բայց նրանց 
մի ա վո րում էր կյան քի խոր ը մբռ նու մը՝ ֆրան սի ա ցի Ա. 
Ֆրանս, գեր մա նա ցի թ. Ման, ռուս Մ. Գոր կի և այլք։

Նոր երևույթ էր ա մե րի կյան գրա կա նու թյու նը՝ իր ան
նկուն, կյան քի բո լոր փոր ձու թյուն նե րին դի մա կայող հե
րոս նե րով։ Նրանք ա ռա վել ցայ տուն պատ կեր ված են Է. 
Հե մին գուեյի վե պե րում և պատմ վածք նե րում։

 Հայ գրա կա նու թյու նը հա մա քայլ էր հա մաշ խար հային 
գրա կան մի տում նե րին։ Դրանք լա վա գույնս դրսևոր
վե ցին Ե. Չա րեն ցի, Ա. Բա կուն ցի, Շ. Շահ նու րի, Գ. 
Մա հա րու ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում։

Ե րաժշ տու թյան մեջ նույն պես ակ նա ռու է ին խո շոր 
ձեռք բե րում նե րը։ Դա սա կան ուղ ղու թյան խո շո րա գույն 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն է ին ֆրան սի ա ցի եր գա հան Մ. Ռա
վե լը, ա մե րի կա ցի Ջ. Գերշ վի նը, ռուս Ս. Պրո կոֆևը։ 
Նրանց սիմ ֆո նի ա նե րը, օ պե րա նե րը և բա լետ ներն աս
վա ծի լա վա գույն վկա յու թյունն է ին։

Զար գա նում է ին նաև ե րաժշ տա կան նոր ուղ ղու թյուն
ներ։ Խոսքն ա ռա ջին հեր թին ջա զի մա սին է։ Այն ձևա
վոր վել էր ա մե րի կյան սևա մորթ նե րի շր ջա նում և շնոր
հիվ իր խո րա թա փանց ան մի ջա կա նու թյան ստա ցել մեծ 
տա րա ծում։

 Այս տա րի նե րին Երևա նում բաց վե ցին կոն սեր վա տո
րի ա, ֆիլ հար մո նի ա, օ պե րային թատ րոն։ Ստեղ ծա
գոր ծում է ին խո շոր եր գա հան ներ Ալ. Սպեն դի ա րյա նը 
և Ա. Խա չատ րյա նը։

ԷՌ ՆԵՍՏ ՀԵ ՄԻՆ ԳՈ ՒԵՅ
(1899–1961)

Ա մե րի կյան մե ծա գույն գրող
նե րից մե կը, ո րը նաև զին
վոր, ճա նա պար հորդ և լրագ
րող է ր։ Ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րը մե ծա պես ազ դել են ար
դի գրա կա նու թյան վրա։ 
Հայտ նի է իր կարճ պատմ
վածք նե րով և վե պե րով՝ «Եվ 
ծա գում է արևը», «Հ րա ժեշտ 
զեն քին», «Ծե րու նին և ծո
վը»։ Ար ժա նա ցել է Նո բե լյան 
մր ցա նա կի։
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Թատ րո նը մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի հա սավ։ Այն աչ քի 
էր ը նկ նում բազ մա զա նու թյամբ։ Սա կայն տար բեր ազ
գու թյուն նե րի և ուղ ղու թյուն նե րի թա տե րա գիր նե րը, դե
րու սույց ներն ու դե րա սան նե րը լրաց նում է ին մի մյանց՝ 
կեր տե լով մարդ կային խո րա թա փանց կեր պար ներ։ Ի 
հայտ ե կան թատ րո նի ա կա նա վոր բա րե փո խիչ ներ՝ ռուս 
Կ. Ստա նիս լավս կին, գեր մա նա ցի Բ. Բրեխ տը։

Կի նոար վեստն ու նե ցավ ան նա խա դեպ ձեռք բե րում
ներ։ Նա խա պես կի նոն համր էր, հե տա գա յում դար ձավ 
հն չյու նային։ Ստեղծ վե ցին կի նոս տու դի ա ներ, որ տեղ 
աշ խա տում է ին տա ղան դա վոր դե րու սույց ներ և դե րա
սան ներ։ Նրան ցից էր Չ. Չապ լի նը, ո րին հա մա րում են 
բո լոր ժա մա նակ նե րի խո շո րա գույն կի նո գոր ծի չը։

 1920–1930–ա կան թթ. պե տա կան թատ րոն ներ բաց վե
ցին Երևա նում, Գյում րի ում, Վա նա ձո րում և շատ շր
ջան նե րում։ Ստեղ ծա գոր ծում է ին հայ բե մի վար պետ
նե րը՝ Հ. Ա բե լյա նը, Վ. Փա փա զյա նը, Հ. Ներ սի սյա նը 
և այլք։ Հ. Բեկ նա զա րյա նի ջան քե րով ստեղծ վեց «Հայ
ֆիլմ» կի նոս տու դի ան, ո րը 1925 թ. թո ղար կեց իր 
ա ռա ջին ֆիլ մը։

Գե ղան կար չու թյան հիմ նա կան խն դի րը դար ձավ 
մար դու և շր ջա կա աշ խար հի խոր քային բո վան դա կու
թյան բա ցա հայ տու մը։ Այն հե ռա ցավ նա խորդ դա րաշր
ջա նի մո տե ցում նե րից. այլևս չէր ձգ տում ճշգր տո րեն վե
րար տադ րե լու ի րե րի ձևե րը և հա մա մաս նու թյուն նե րը։ 
Փո փո խում էր դրանք՝ ան ցում կա տա րե լով ար տա քին 
նմա նու թյու նից դե պի բո վան դա կային նմա նու թյուն։ Այս 
սկզ բուն քով են ստեղծ ված ժա մա նա կի խո շո րա գույն գե
ղան կա րիչ նե րի կտավ նե րը՝ ֆրան սի ա ցի Ա. Մա տիս, իս
պա նա ցի ներ Պ. Պի կա սո, Ս. Դա լի և այլք։

 Հայ գե ղան կար չու թյու նը ակ նա ռու ա ռա ջըն թաց ու նե
ցավ։ Երևա նում բաց վե ցին կեր պար վես տի դպ րո ցը, 
ի սկ ա պա՝ պատ կե րաս րա հը։ Ստեղ ծա գոր ծում է ին 
մե ծա համ բավ ար վես տա գետ ներ Մ. Սա րյա նը և Հ. 
Կո ջո յա նը։

ՉԱՐԼԶ ՉԱՊ ԼԻՆ
(1889–1977)

Ա մե րի կյան կի նո ռե ժի սոր, 
դե րա սան։ Ա ռա ջին ան գամ 
հայտն վել է ան պաշտ պան, 
մի այ նակ «փոքր մար դու» 
կեր պա րով։ 1922 թ. Չապ լի նը 
հիմ նել է սե փա կան կի նոըն
կե րու թյու նը։ Նկա րա հա նել է 
բա զում կի նոն կար ներ, ո րոնք 
հա մար վում են հա մաշ խար
հային կի նոյի գլուխ գոր ծոց
ներ՝ «Թա փա ռաշր ջի կը», 
«Մեծ քա ղա քի լույ սե րը», 
«Ման չու կը», «Բռ նա պե տը» և 
այլն։ 
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Նոր մի տում նե րը մե ծա պես ազ դե ցին ճար տա րա պե
տա կան մտ քի վրա՝ շի նա րա րա կան նոր նյու թեր (եր կաթ
բե տոն, ա պա կի), բարձ րա հարկ շեն քեր, լայն փո ղոց ներ, 
հանգս տի գո տի ներ և այլն։ Լա վա գույն ճար տա րա պետ
նե րը նոր ձևե րը հա մադ րում է ին ա վան դա կան ձևե րի 
հետ։

Պաբ լո Պի կա սոյի հայտ նի 
«Գեր նի կա» գոր ծը։ Այն բո
ղոք է ֆա շիզ մի, բռ նու թյան և 
պա տե րազ մի դեմ։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի ՞նչ հա ջո ղու թյուն ներ ար ձա նագ րվե ցին գի տու թյան տարբեր ճյուղերում։ Ով

քե՞ր աչ քի ըն կան և ո ՞ր բնա գա վա ռում:
2. Ի ՞նչ գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն ներ կա տար վե ցին։ Ի նչ պե՞ս դրանք փո խե

ցին մարդ կանց կեն ցա ղը։
3. Հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի ո ՞ր ճյուղն սկ սեց բուռն զար գա նալ։ Ի ՞նչ էր այն 

ու սում նա սի րում։
4. Ի ՞նչ հե ղի նակ ներ և նվա ճում ներ կա րող եք նշել՝ գրա կա նու թյան, ե րաժշ տու

թյան, թատ րո նի, կի նոյի, գե ղան կար չու թյան բնա գա վառ նե րում։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Ն. Վա վի լով, ու րա նի մի ջու կի տրո հում, ար հես տա կան կաու չուկ, պո լի մեր ներ, 
պո լի է թի լեն, սի լի կոն, Վ. Բրաուն, Մ. Գոր կի, Ս. Պրո կոֆև, Չ. Չապ լին, Ա. Մա տիս, 
Պ. Պի կա սո, Ս. Դա լի
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Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րը 
1920–ա կան թթ.

Ար դեն աս վել է, որ Գեր մա նի ան հաղ թող նե րին պետք 
է վճա րեր ռազմատուգանք (ռե պա րա ցի ա ներ): Դրանց 
մե ծա գույն մա սը պետք է տր վեր Ֆրան սի ային: Գեր մա
նի այի կող մից վճա րում նե րը ու շաց նե լու հետ կապ ված 
1923 թ. ֆրանս–բել գի ա կան զոր քե րը ռազ մա կա լե ցին 
գեր մա նա կան Ռու րի ար դյու նա բե րա կան շր ջա նը: Եվ րո
պա յում ճգ նա ժամ ա ռա ջա ցավ: Դեպ քե րի նման զար գա
ցու մից դժ գոհ է ին Ա նգ լի ան ու Ա ՄՆ –ը: Հա ջորդ տա րի 
Լոն դո նում գու մար ված կոն ֆե րան սի ո րոշ մամբ ֆրանս–
բել գի ա կան զոր քե րը դուրս բեր վե ցին Ռու րից: Ի սկ ռե
պա րա ցի ոն վճա րում նե րի հետ կապ ված՝ ըն դուն վեց 
ա մե րի կյան բան կիր Դաուե սի պլա նը: Ա ՄՆ –ի տրա մադ
րած վար կե րի օգ նու թյամբ մի քա նի տա րի Գեր մա նի ան 
կա նո նա վոր մու ծում ներ էր կա տա րում: Գեր մա նի ան 
1926 թ. դար ձավ Ազ գե րի լի գայի ան դամ:

1925 թ. Մեծ Բրի տա նի այի և Ֆրան սի այի գլ խա վո րու
թյամբ տե ղի ու նե ցած եվ րո պա կան հա մա ժո ղո վը ո րո
շեց հար գել պա տե րազ մից հե տո ձևա վոր ված պե տա կան 
սահ ման նե րը: Եվ րո պա յում խա ղա ղու թյու նը պահ պա
նե լուն էր միտ ված 1928 թ. Փա րի զում 15 ե րկր նե րի կող
մից հռ չա կագ րի ստո րագ րու մը: Պե տու թյուն նե րը պար
տա վոր վում է ին բո լոր խն դիր նե րը լու ծել խա ղաղ բա
նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով:

Աշ խար հում մի ակ սո ցի ա լիս տա կան եր կի րը՝ ԽՍՀՄ–ն, 
հայտն վել էր դժ վա րին դրու թյան մեջ: Հաղ թող տե րու
թյուն նե րը պա հան ջում է ին նրա նից վճա րել Ռու սաս տա
նի նա խորդ կա ռա վա րու թյուն նե րի պարտ քե րը, բայց 
չհա ջո ղե ցին: Մի ա ժա մա նակ բոլշևիկ նե րի հա մաշ խար
հային հե ղա փո խու թյան ծրագ րից վա խե նա լով՝ Ա րևմուտ
քի ե րկր նե րը վա րում է ին խորհր դային պե տու թյան մի
ջազ գային մե կու սաց ման և շր ջա փակ ման քա ղա քա կա

10 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
1920–1930–Ա ԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
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նու թյուն: Մե կու սա ցու մից դուրս գա լու նպա տա կով 
խորհր դային պե տու թյու նը սկ սեց ե րկ կողմ հա րա բե րու
թյուն ներ հաս տա տել Արևել քի ե րկր նե րի հետ՝ Թուր քի ա, 
Ի րան, Աֆ ղանս տան, Չի նաս տան: Եվ րո պա կան ա ռա ջա
տար ե րկր նե րի վե րա բեր մուն քը շու տով փոխ վեց, և 
1924 թ. մե կը մյու սի հետևից Մեծ Բրի տա նի ան, Ֆրան սի
ան, Ի տա լի ան և այլ ե րկր ներ պաշ տո նա պես ճա նա չե ցին 
ԽՍՀՄ–ն: Սա կայն Խորհր դային Մի ու թյու նը Ազ գե րի լի
գայի ան դամ դար ձավ մի այն տաս տա րի հե տո:

Վեր սալ–վա շինգ տո նյան հա մա կար գի 
փլու զու մը

Ար դեն խո սել ե նք, որ 1929–1933 թթ. աշ խարհն ը նկղմ
վեց տն տե սա կան ճգ նա ժա մի մեջ։ Խա թար վե ցին մի ջազ
գային հա րա բե րու թյուն նե րը։ Յու րա քան չյուր եր կիր ձգ
տում էր մի այ նակ հաղ թա հա րե լու դժ վա րու թյուն նե րը։

Ն րան ցից ո մանք, օ րի նակ՝ Մեծ Բրի տա նի ան, Ֆրան
սի ան, Ա ՄՆ–ն, հակ ված է ին ա պա վի նե լու սե փա կան 
նյու թա կան և մարդ կային հնա րա վո րու թյուն նե րին, ուս
տի մաք սային տուր քե րով մե կու սա ցան այլ ե րկր նե րից։ 
Ե րկր նե րի մեկ այլ խումբ, ը նդ հա կա ռա կը, ձգ տում էր դժ
վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րել ար տա քին նվա ճում նե րի 
գնով։ Դրան ցից է ին Գեր մա նի ան, Ի տա լի ան և Ճա պո նի
ան։

Գեր մա նի ան հրա ժար վեց Վեր սա լյան պայ մա նագ
րից և դա դա րեց րեց ռազ մա տու գան քի վճա րու մը։ 1933 թ. 
նա դուրս ե կավ Ազ գե րի լի գայից։ Վե րա կանգ նեց պար
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը, սկս վեց ցա մա
քային, օ դային և ծո վային ու ժե րի ան նա խա դեպ շի նա
րա րու թյու նը։

Օգտվելով Ազ գե րի լի գայի ան վճ ռա կա նու թյու նից՝ 
Գեր մա նի ան քայ լեր ձեռ նար կեց իր «կորց րած հո ղե րը» 
վե րա դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ։ Ար դեն գի տեք՝ նա վե րա
կանգ նեց իր ի րա վունք նե րը Հռե նո սի ե րկ րա մա սի նկատ
մամբ, ի սկ 1938 թ. բռ նակ ցեց Ա վստ րի ան։

Ն վա ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն էր վա րում նաև 
Ի տա լի ան։ 1936 թ. նա գրա վեց Ե թով պի ան, ի սկ ա պա 
նաև Ալ բա նի ան։ Հե ռա վոր Արևել քում նույն դե րա կա տա
րու թյամբ հան դես էր գա լիս Ճա պո նի ան։ 
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Ի տա լի ան և Ճա պո նի ան նույն պես դուրս է ին ե կել 
Ազ գե րի լի գայից։ Այս ե րեք ռազ մա տենչ ե րկր նե րի միջև 
կնք վե ցին մի շարք պայ մա նագ րեր, ո րոնց հետևան քով 
1936–1940 թթ. ձևա վոր վեց «Բեռ լին–Հ ռոմ–Տո կի ո» ռազ
մա տենչ մի ու թյու նը։ Այն ձգ տում էր աշ խար հի վե րա բա
ժան ման։

Խա ղա ղեց ման քա ղա քա կա նու թյան 
ձա խո ղու մը

Նշ ված ի րա դար ձու թյուն նե րը սթափ գնա հա տա կա նի 
չար ժա նա ցան։ Մեծ Բրի տա նի ան և Ֆրան սի ան մտա ծում 
է ին, թե Գեր մա նի ան հե ռու է ար դի ա կան բա նակ ու նե
նա լուց։ Հա վա տա ցած է ին, թե նրան կա րե լի է հանգս
տաց նել մաս նա կի զի ջում նե րով։ Այս թյուր մո տեց ման 
բարձ րա կե տը դար ձավ Մյուն խե նյան գոր ծար քը։ Է ու
թյու նը հետևյալն էր. Գեր մա նի ան պա հան ջում էր «ի րեն 
վե րա դարձ նել» Չե խոս լո վա կի այի գեր մա նաբ նակ Սու
դե թի մար զը։ Դա տե ղիք տվեց հա րա բե րու թյուն նե րի 
լար մա նը ոչ մի այն Գեր մա նի այի և Չե խոս լո վա կի այի 
միջև, այլև ո ղջ Եվ րո պա յում։

1938 թ. սեպ տեմ բե րին Մյուն խե նում տե ղի ու նե ցավ 
հա մա ժո ղով, ո րին մաս նակ ցում է ին Մեծ Բրի տա նի ան, 

Մյուն խե նյան գոր ծարք. 
1938 թ.։ Մեծ Բրի տա նի այի և 
Գեր մա նի այի վար չա պետ նե
րը՝ Ն. Չեմ բեռ լե նը և 
Ա.  Հիտ լե րը
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Ֆրան սի ան, Ի տա լի ան և Գեր մա նի ան։ Ո րո շում կա յաց
վեց մար զը հանձ նել Գեր մա նի ային՝ «հա նուն կա յուն 
խա ղա ղու թյան»։ Սա կայն դա մի այն գրգ ռեց Գեր մա նի
այի ա խոր ժա կը։ 1939 թ. նա բռ նա զավ թեց ո ղջ Չե խոս լո
վա կի ան, ի սկ հե տո տա րած քային պա հանջ ներ ներ կա
յաց րեց Լե հաս տա նին։

Մեծ Բրի տա նի ան և Ֆրան սի ան մշա կել է ին մեկ այլ 
ծրա գիր, ո րը նպա տակ ու ներ Եվ րո պա յում ստեղ ծե լու 
մի աս նա կան ան վտան գու թյան հա մա կարգ։ Դրա մեջ 
պետք է ը նդ գրկ վե ին ի նչ պես Ա րևմ տյան, այն պես էլ 
Արևե լյան Եվ րո պայի ե րկր նե րը, այդ թվում նաև Խորհր
դային Մի ու թյու նը։ Նրանց նա խա ձեռ նու թյամբ վեր ջինս 
1934 թ. դար ձավ Ազ գե րի լի գայի ան դամ։

Սա կայն ծրագ րին վի ճակ ված չէր ի րա կա նու թյուն 
դառ նա լ։ Խիստ զգա լի էր պե տու թյուն նե րի փո խա դարձ 
ան վս տա հու թյու նը։ ԽՍՀՄ ղե կա վար Ստա լի նը այն հա
մոզ մանն էր, թե Ա րևմուտ քը ցան կա նում է Գեր մա նի այի 
հար վածն ուղ ղել իր դեմ։ Ո ւս տի գնաց Գեր մա նի այի հետ 
հա մա ձայ նու թյան։

1939 թ. օ գոս տո սի 23–ին ստո րագր վեց խորհր դա–
գեր մա նա կան փո խա դարձ չհար ձակ ման հա մա ձայ նա
գի րը։ Այն ու ներ նաև գաղտ նի կե տեր, ո րոնց հա մա ձայն՝ 
Արևե լյան Եվ րո պան բա ժան վում էր Գեր մա նի այի և 
ԽՍՀՄ –ի ազ դե ցու թյան ո լորտ նե րի։ Մաս նա վո րա պես 
ԽՍՀՄ –ին է ին ան ցնում Արևե լյան Լե հաս տա նը (Ա րևմ

 Խորհր դա–գեր մա նա կան փո
խա դարձ չհար ձակ ման հա
մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը 
Մոսկ վա յում 1939 թ. օ գոս տո
սի 23–ին

 Լեհաստանի բաժանումը 
Գերմանիայի և ԽՍՀՄ միջև 

1939 թ–ին



60

տյան Ո ւկ րաի նա և Ա րևմ տյան Բե լո ռու սի ա), Լիտ վան, 
Լատ վի ան, Էս տո նի ան և Մոլ դո վան։

Խորհր դային Մի ու թյունն ստա ցավ ժա մա նա կա վոր 
ա պա հո վու թյուն։ Գեր մա նի ան իր նվա ճո ղա կան ե ռանդն 
ուղ ղեց դե պի ա րևմուտք, ի սկ Ճա պո նի ան ա ռանց իր 
դաշ նակ ցի օ ժան դա կու թյան խորհր դային ե րկ րի դեմ 
պա տե րազ մի չգ նաց։ Սա կայն Գեր մա նի ա–ԽՍՀՄ բա
խու մը դեռ ա ռջևում է ր։

ԱՄՆ–ի ի նք նա մե կու սա ցու մը

Մինչ տե ղի է ին ու նե նում այս ի րա դար ձու թյուն նե րը, 
Ա ՄՆ –ը հետևում էր ի նք նա մե կու սաց ման քա ղա քա կա
նությա նը։ Դրա հետևորդ նե րը խիստ ազ դե ցիկ է ին Ֆ. 
Ռուզ վել տի կա ռա վա րու թյու նում։ Նրանք հա վա տա ցած 
է ին, որ հա կա սու թյուն նե րը Եվ րո պա յում վաղ թե ուշ 
հան գեց նե լու են պա տե րազ մի։ Ա ՄՆ–ն պետք է օ գուտ 
քա ղի դրա նից՝ ա ռևտուր ա նե լով պա տե րազ մող բո լոր 
ե րկր նե րի հետ։ Եվ ե րբ վեր ջին ներս թու լա նան, նա պետք 
է մտ նի պա տե րազ մի մեջ ու բո լո րին թե լադ րի իր պայ
ման նե րը։ 

Այս պես՝ 1930–ա կան թթ. չհա ջող վեց լու ծել մեծ տե րու
թյուն նե րի միջև հա կա սու թյուն նե րը։ Աշ խար հը հայտն
վեց նոր աշ խար հա մար տի շե մին։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ինչո՞ւ 1923 թ. Եվրոպայում ճգնաժամ առաջացավ: Ինչպե՞ս այն լուծվեց:
2. Ե՞րվ է Փարիզում ստորագրվել խաղաղության հռչակագիրը:
3. Ո՞ր թվականին ԽՍՀՄ–ը միջազգային ճանաչում ստացավ:
4. Տն տե սա կան մեծ ճգ նա ժամն ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ մի ջազ գային հա րա

բե րու թյուն նե րի վրա։
5. Ին չո՞ւ փլուզ վեց Վեր սալ–վա շինգ տո նյան հա մա կար գը։
6. Ի նչ պե՞ս և ե ՞րբ է ձևա վոր վել Բեռ լին–Հ ռոմ–Տո կի ո ռազ մա քա ղա քա կան ե ռան

կյու նին։ Ներ կա յաց րե՛ք ռազ մա տենչ ա ռանց քի ե րկր նե րի նպա տակ նե րը։
7. Ներ կա յաց րե՛ք Մյուն խե նյան գոր ծար քի է ու թյու նը։
8. Ին չո՞ւ Եվ րո պա յում չս տեղծ վեց հա վա քա կան ան վտան գու թյան գոր ծուն հա մա

կարգ։
9. Գնա հա տե՛ք 1939 թ. խորհր դա–գեր մա նա կան հա մա ձայ նա գի րը։
10. Ի ՞նչ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն էր վա րում Ա ՄՆ–ն 1930–ա կան թթ.։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
«Բեռ լին–Հ ռոմ–Տո կի ո» ռազ մա քա ղա քա կան մի ու թյուն, Մյուն խե նյան գոր ծարք, 
«ն վա ճո ղին խա ղա ղեց նե լու քա ղա քա կա նու թյուն», Ա ՄՆ –ի ի նք նա մե կու սաց ման 
քա ղա քա կա նու թյուն
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Երկ րորդ աշ խար հա մարտն սկս վել է 1939 թ. սեպ տեմ
բե րի 1–ին և ա վարտ վել 1945 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին։ Իր 
ա վե րա ծու թյուն նե րով և մարդ կային զո հե րի թվով այն 
մի քա նի ան գամ գե րա զան ցեց Ա ռա ջին աշ խար հա մար
տին։

Պա տե րազ մի պատ ճառ նե րը և 
հա կա մար տող դա շինք նե րը

Երկ րորդ աշ խար հա մարտն ար դյունք էր այն հա կա
մար տու թյուն նե րի, ո րոնք ի րենց լու ծու մը չս տա ցան Վեր
սալ–վա շինգ տո նյան խա ղա ղու թյան շր ջա նակ նե րում։ 
1930–ա կան թթ. դրանք ա վե լի սր վե ցին։

Շա րու նակ վում էր պայ քարն աշ խար հում ազ դե ցու
թյան ո լորտ նե րի, գա ղութ նե րի, հում քի աղ բյուր նե րի և 
շու կա նե րի հա մար։ Դրանք կր կին կենտ րո նա ցած է ին 
Մեծ Բրի տա նի այի և Ֆրան սի այի ձեռ քում։ Տե րու թյուն
ներ, ո րոնք ի րենց զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րով հետ է ին 
մնում Ա ՄՆ –ից, ի սկ 1930–ա կան թթ.՝ նաև Գեր մա նի
այից։

Ար դեն գի տեք՝ Գեր մա նի ա յում իշ խա նու թյան ե կած 
ֆա շիստ նե րը հակ ված է ին ե րկ րի հիմ նախն դիր նե րը լու
ծե լու ռազ մա կան ճա նա պար հով։ Նրանք դուրս ե կան 
Ազ գե րի լի գայից։ Սկ սե ցին վե րա զի նել բա նա կը։ Վե րա
կա ռուց վեց տն տե սու թյու նը. հա զա րա վոր ձեռ նար կու
թյուն ներ սկ սե ցին ար տադ րել ռազ մա կան ի նք նա թիռ
ներ, տան կեր, սու զա նա վեր, հրե տա նի։ 

Այլ խոս քով՝ տն տե սա կան հա կա սու թյուն նե րը կր կին 
ստա ցան շեշտ ված ռազ մա կան ար տա հայ տու թյուն։ Սա
կայն ի հա կադ րու թյուն Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի՝ այժմ 
բախ վում է ին եր կու հա կա դիր հա մա կար գեր՝ ժո ղովր
դա վա րա կան և ամ բող ջա տի րա կան։ Հարց էր դր ված. 
աշ խարհն ի ՞նչ ճա նա պար հով է ըն թա նա լու։

11 Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՄԱՐ ՏԸ
(ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՍԿԻԶ ԲԸ)
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Հա մաշ խար հային տի րա պե տու թյան հաս նե լու ճա
նա պար հին Գեր մա նի ան դաշ նակ ցեց Ի տա լի այի և Ճա
պո նի այի հետ։ Ար դեն խո սել ե նք՝ 1936–1940 թթ. ձևա վոր
վել էր «Բեռ լին–Հ ռոմ–Տո կի ո» ե ռան կյու նին: Դրան հա
րում է ին Իս պա նի ան, Հուն գա րի ան, Ռու մի նի ան, Սլո վա
կի ան, Բուլ ղա րի ան։

Ձևա վոր վել էր նաև հա կա դիր խմ բա վո րու մը, ո րի 
ա ռանցքն է ին Փա րի զը և Լոն դո նը։ Դրան հա րում է ին 
Բել գի ան, Հո լան դի ան, Լե հաս տա նը, Հա րավս լա վի ան, 
Հու նաս տա նը։

Կրկ նենք մեկ ան գամ ևս. Ա ՄՆ–ն ի րեն հայ տա րա րել 
էր չե զոք։

Ի նչ վե րա բե րում է ԽՍՀՄ –ին, ա պա նա, Գեր մա նի այի 
հետ կն քե լով չհար ձակ ման հա մա ձայ նա գիր, ժա մա նա
կա վո րա պես հե տաձ գեց բա խու մը ֆա շիս տա կան խմ բա
վոր ման հետ։

Գեր մա նա կան բա նա կի 
զին վոր

Երկ րորդ աշ խար հա մար տը 
Եվ րո պա յում
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Պա տե րազ մի սկիզ բը

1939 թ. սեպ տեմ բե րի 1–ին Գեր մա նի ան պա տե րազմ 
սկ սեց Լե հաս տա նի դեմ։ Չհան դի պե լով լուրջ դի մադ րու
թյան՝ նրա զոր քե րը խո րա ցան լե հա կան տա րած քում։ 
Նրանք խն դիր ու նե ին՝ «ոչն չաց նե լու լեհ ազ գին պատ կա նող 
և լե հե րեն խո սող բո լոր տղա մարդ կանց, կա նանց ու ե րե խա
նե րին՝ ա ռանց նե րո ղամ տու թյան ու խղ ճա հա րու թյան»։

Սեպ տեմ բե րի 3–ին Մեծ Բրի տա նի ան և Ֆրան սի ան 
պա տե րազմ հայ տա րա րե ցին Գեր մա նի ային։ Սա կայն 
դրան չհետևեց գործ նա կան որևէ քայլ, և Լե հաս տա նը մի
այ նակ մնաց Գեր մա նի այի դեմ։ Պա տե րազ մի ա ռա ջին 
քսան օ րե րին թշ նա մին գրա վեց Լե հաս տա նի մեծ մա սը։ 

Ել նե լով խորհր դա–գեր մա նա կան պայ մա նագ րից՝ 
սեպ տեմ բե րի 17–ին Լե հաս տա նի դեմ պա տե րազմ սկ սեց 
նաև ԽՍՀՄ –ը։ Խորհր դային զոր քե րը գրա վե ցին Ա րևմ
տյան Ո ւկ րաի նան և Ա րևմ տյան Բե լո ռու սի ան, ո րոնք 
1920 թ. ի վեր գտն վում է ին Լե հաս տա նի կազ մում։

Չ դի մա նա լով եր կա կի հար վա ծին՝ ըն կավ Լե հաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նը։ Ժա մա նա կա կից նե րից քչերն 
է ին գի տակ ցում, որ սկս վել է մի մեծ ու կոր ծա նա րար 
պա տե րազմ։

Պա տե րազ մի ա ռա ջին փու լը

Տևել է 1939 թ. սեպ տեմ բե րից մինչև 1941  թ. հու նի սը։ 
Գեր մա նի ան և ԽՍՀՄ –ը գոր ծում է ին ը ստ ի րենց հա մա

1939 թ. սեպտեմբերի 1–ին 
գեր մանական զորքերը հա
տում են Լեհաստանի պե տա
կան սահմանը: 
Դա Երկրորդ աշ խար հա մար
տի սկիզբն էր:
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ձայ  նագ րի։ Գեր մա նի ան ծա վալ վում էր Եվ րո պայի 
ա րևմուտ քում, ի սկ ԽՍՀՄ–ն՝ արևել քում։ ԽՍՀՄ–ն Գեր
մա նի ային մա տա կա րա րում էր հումք՝ նավթ, հա ցա հա
տիկ, բամ բակ, գու նա վոր մե տաղ ներ և այլն։ Եր կու կող
մե րին էլ ու ղեկ ցում էր հա ջո ղու թյու նը։

1940 թ. ապ րի լին Գեր մա նի ան գրա վեց Դա նի ան և 
Նոր վե գի ան։ Մեծ Բրի տա նի ան և Ֆրան սի ան կր կին 
ո չինչ չձեռ նար կե ցին։ Դրու թյունն է ա կա նո րեն չփոխ վեց, 
ե րբ գեր մա նա կան զոր քե րը ներ խու ժե ցին Հո լան դի ա և 
Բել գի ա, ա պա մո տե ցան Ֆրան սի այի սահ ման նե րին։ 
Թվում էր, թե կբոր բոք վի ան զի ջում պայ քար։ Սա կայն 
պարզ վեց, որ ֆրան սի ա կան բա նա կը բա րո յալք վել է, 
ի սկ նրան օգ նու թյան ժա մա նած ան գլի ա կան ու ժե րը սա
կա վա թիվ է ին։ Ժա մա նա կա կից ներն այս ի րա դար ձու
թյուն ներն ան վա նել են «տա րօ րի նակ պա տե րազմ»։

Ա վե լի տա րօ րի նակ էր նրա ա վար տը։ Ա ռանց է ա կան 
դի մադ րու թյան ըն կավ Ֆրան սի ան։ 1940 թ. հու նի սին 
գեր մա նա կան բա նա կը մտավ Փա րիզ։ Կնք վեց պայ մա
նա գիր, ո րով Ֆրան սի ան ճա նա չեց իր պար տու թյու նը։ 
Այն բա ժան վեց եր կու գո տու՝ հյու սի սային և հա րա վային։ 
Հյու սի սը ռազ մա կա լե ցին գեր մա նա ցի նե րը, ի սկ հա րա
վում ստեղծ վեց նրանց հնա զանդ կա ռա վա րու թյուն։

Դ րա նից հե տո Հիտ լերն իր ու ժե րը կենտ րո նաց րեց 
Ֆրան սի այի հյու սի սում և նա խա պատ րաստ վում էր ներ
խու ժե լու Մեծ Բրի տա նի ա։ Սա կայն վեր ջի նիս կա ռա վա
րու թյու նը, վար չա պետ Ու. Չեր չի լի գլ խա վո րու թյամբ, հա
մախմ բեց ժո ղովր դին, կա րո ղա ցավ ծո վից և օ դից փա կել 
գեր մա նա ցի նե րի ճա նա պար հը։ Ճիշտ է, նրանք ռմ բա հա
րում է ին բրի տա նա կան քա ղաք նե րը, սա կայն ան կա րող 
է ին ափ իջ նել ու սկ սել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ։ 
Ո ւս տի Գեր մա նի ան շրջ վեց դե պի արևելք և մինչև 1941 թ. 
ապ րի լը ռազ մա կա լեց Հուն գա րի ան, Ռու մի նի ան, Բուլ ղա
րի ան, Հա րավս լա վի ան, Հու նաս տա նը։ Ա մե նու րեք հաս
տատ վե ցին նրան հնա զանդ վար չա կար գեր։

Ինչ վե րա բե րում է ԽՍՀՄ –ին, ա պա նա ևս զբաղ ված 
էր իր տա րածք նե րի ը նդ լայն մամբ։ Լե հաս տա նից հե տո 
նա 1939 թ. ռազ մա կա լեց Մերձ բալ թյան ե րեք ե րկր նե րը՝ 
Լատ վի ան, Լիտ վան և Էս տո նի ան, ի սկ ա պա՝ Մոլ դո
վան։ 1940 թ. Մոսկ վայի թե լադ րան քով ստեղծ վե ցին Լիտ

Ո ՒԻՆՍ ԹՈՆ ՉԵՐ ՉԻԼ
(1874–1965)

Մեծ Բրի տա նի այի մե ծա գույն 
պե տա կան գոր ծիչ նե րից։ 
Զբա ղեց րել է բա զմաթիվ պե
տա կան պաշ տոն ներ։ Տա
ղան դը ծաղ կել է վար չա պե
տու թյան շր ջա նում (1940–
1945, 1951–1955)։
Ճ կուն, հա մար ձակ, լայ նա
խոհ այս գոր ծի չը Ե րկ րորդ 
աշ խար հա մար տի տա րի նե
րին կա րո ղա ցավ հա մախմ
բել իր ե րկ րի բո լոր հնա րա
վո րու թյուն նե րը և տա նել դե
պի հաղ թա նակ։ Հա կա հիտ
լե րյան մի ու թյան ակ տիվ նա
խա ձեռ նող նե րից մեկն է ր՝ Ֆ. 
Ռուզ վել տի և Ի. Ստա լի նի 
հետ։
Հետ պա տե րազ մյան շր ջա
նում հայտ նի էր իր շեշտ ված 
հա կա խորհր դային կեց ված
քով։ Սա ռը պա տե րազ մի գա
ղա փա րա խոսն էր և հան դես 
էր գա լիս «քա ղա քա կիրթ աշ
խար հը կո մու նիզ մից փր կե
լու» կար գա խո սով։
Գ րել է մի շարք պատ մա կան 
և գե ղար վես տա կան գոր ծեր։ 
Ար ժա նա ցել է Նո բե լյան մր
ցա նա կի։
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վայի, Լատ վի այի, Էս տո նի այի և Մոլ դո վայի խորհր դային 
հան րա պե տու թյուն նե րը։ Նրանք շատ ա րագ, «կա մա
վոր» կեր պով մտան ԽՍՀՄ –ի կազ մի մեջ։

ԽՍՀՄ –ի ղե կա վա րու թյու նը նույն բա նը փոր ձեց ա նել 
նաև Ֆին լան դի այի հետ։ Սա կայն ֆինն ժո ղո վուր դը վճ
ռա կան էր պայ քա րե լու մինչև վերջ։ 1939 թ. նոյեմ բե րից 
մինչև 1940 թ. մարտ ա մի սը ֆին նա կան փոք րա թիվ, բայց 
լավ մարզ ված բա նա կը խորհր դային բա նա կին պատ
ճա ռեց մեծ կո րուստ ներ։ Այ նուա մե նայ նիվ, ու ժերն ան
հա վա սար է ին։ Ֆին լան դի ան ի վեր ջո պարտ վեց և տա
րածք ներ զի ջեց ԽՍՀՄ –ին։ Սա կայն պահ պա նեց գլ խա
վո րը՝ իր ան կա խու թյու նը։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ներ կա յաց րե՛ք Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի պատ ճառ նե րը։
2. Ռազ մա քա ղա քա կան ի ՞նչ խմ բա վո րում ներ է ին ձևա վոր վել պա տե րազ մի նա

խօ րե ին։
3. Ե ՞րբ և ի ՞նչ ի րա դար ձու թյուն նե րով սկս վեց Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տը։
4. Ո ՞ր ժա մա նա կաշր ջանն է ը նդ գր կում պա տե րազ մի ա ռա ջին փու լը։ Նշե՛ք այդ 

փու լի ար դյունք նե րը։
5. Բա ցատ րե՛ք «տա րօ րի նակ պա տե րազմ» հաս կա ցու թյու նը։
6. Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ Ֆրան սի ան չկա րո ղա ցավ լուրջ դի մադ րու թյուն ցույց տալ 

գեր մա նա ֆա շիս տա կան զոր քե րին։
7. Տա րած քային ի ՞նչ ձեռք բե րում ներ ու նե ցավ ԽՍՀՄ–ն։

Գործնական աշխատանք
Տետրում լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը. 

Պատերազմի 
պատճառները

Ռազմաքաղաքական 
խմբավորումները

Պատերազմի 
փուլերը

Պատերազմի 
արդյունքները

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, արտահայտություններ
Երկ րորդ աշ խար հա մարտ, պա տե րազ մի ա ռա ջին փուլ, «տա րօ րի նակ պա տե
րազմ», Ու. Չեր չիլ, Լիտ վայի, Լատ վի այի, Էս տո նի այի և Մոլ դո վայի խորհր դային 
հան րա պե տու թյուն ներ, խորհրդա–ֆիննական պատերազմ



67

ԽՍՀՄ հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը

Երկ րորդ աշ խար հա մար տի ե րկ րորդ շր ջա փուլն 
սկսվեց 1941 թ. հու նի սի 22–ին ԽՍՀՄ –ի վրա Գեր մա նի
այի հար ձակ մամբ և շա րու նակ վեց մինչև 1943 թ. վեր ջը։

Խորհր դային ղե կա վա րու թյու նը գի տակ ցում էր, որ 
Գեր մա նի այի հետ կնք ված համաձայ նա գի րը կա յուն 
խա ղա ղու թյուն չի ե րաշ խա վո րում։ Նա ձգ տում էր հնա
րա վո րինս ժա մա նակ շա հելու։ Մյուս կող մից՝ հույս ու
ներ, որ պա տե րազմն ա րևմուտ քում կհյու ծի ի նչ պես 
Գեր մա նի ային, այն պես էլ նրա հա կա ռա կորդ նե րին։ 
Սա կայն այս հաշ վարկ նե րը չար դա րա ցան։

Գեր մա նի ան ԽՍՀՄ –ի դեմ հա նեց ահ ռե լի ռազ մա կան 
ուժ և տեխ նի կա։ Նրան սա տա րում է ին դաշ նա կից նե րը՝ 
Ի տա լի ան, Ռու մի նի ան, Հուն գա րի ան, Ֆին լան դի ան։ 
Ռազ մա ճա կա տի գի ծը ձգ վում էր Բալ թիկ ծո վից մինչև 
Սև ծով։ Սկզբ նա կան շր ջա նում թշ նա մին ու ներ բա ցար
ձակ ա ռա վե լու թյուն։ Եր կու –ե րեք ամ սում գրա վեց Ո ւկ
րաի նան, Բե լո ռու սի ան, Մերձ բալ թի կան, շր ջա փա կեց 
Լե նինգ րա դը, ա րագ ըն թաց քով մո տե ցավ Մոսկ վային։

Թշ նա մու դեմ կանգ նեց ո ղջ ժո ղո վուր դը՝ պատ րաստ 
ցան կա ցած գնով պաշտ պա նե լու հայ րե նի քը։ Նման պա
տե րազմ նե րը կոչ վում են հայ րե նա կան։ Սկզբ նա կան շր
ջա նի ծանր կո րուստ նե րից հե տո խորհրդային երկիրը 
կարողացավ փո խել պա տե րազ մի ըն թաց քը։

1941 թ. նոյեմ բե րին գեր մա նա կան զոր քե րը գտն վում 
է ին Մոսկ վայից ըն դա մե նը 25–30 կմ հե ռա վո րու թյան 
վրա։ Սա կայն խորհր դային ու ժե րը գե րա գույն լա րու
մով կա րո ղա ցան կանգ նեց նել նրանց։ Ա վե լին՝ ան ցան 
հա կա հար ձակ ման և նրան հետ շպր տե ցին Մոսկ վայից։ 
Սա գեր մա նա կան բա նա կի ա ռա ջին խո շոր պար տու
թյունն է ր։

1942 թ. վեր ջից պա տե րազ մի մեջ ամ րագր վեց շր ջա
դարձ. խորհր դային բա նա կը պաշտ պա նու թյու նից ան

12 Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՄԱՐ ՏԸ
(ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ ԵՎ Ա ՎԱՐ ՏԸ)
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ցավ հար ձակ ման։ Դա հնա րա վոր դար ձավ եր կու խո շոր 
հաղ թա կան ճա կա տա մար տե րի շնոր հիվ՝ Ստա լինգ րա
դի (1942 թ. նոյեմ բեր – 1943 թ. փետր վար) և Կուրս կի 
(1943 թ. հու լիս – օ գոս տոս)։ Թշ նա մին տվեց հա րյուր հա
զա րա վոր զո հեր։ Մինչև 1943 թ. վեր ջը խորհր դային բա
նա կը շա րու նա կեց հար ձա կու մը։

Հա կա հիտ լե րյան մի ու թյու նը

ԽՍՀՄ –ի վրա Գեր մա նի այի հար ձա կու մից հե տո Մեծ 
Բրի տա նի ան և Ա ՄՆ –ը ի րենց զո րակ ցու թյու նը հայտ նե
ցին նրան։ Այս տրա մադ րու թյուն նե րը տի րա կան դար
ձան 1941 թ. դեկ տեմ բե րին Մոսկ վայի մա տույց նե րում 
խորհր դային բա նա կի հաղ թա նա կից հե տո։ Կարևոր էր 
նաև մեկ այլ ի րո ղու թյուն. այդ նույն օ րե րին Գեր մա նի
այի դաշ նա կից Ճա պո նի ան հար ձակ վել էր Ա ՄՆ –ի ծո

ԽՍՀՄ Հայ րե նա կան մեծ պա
տե րազ մը
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վային ու ժե րի վրա՝ դրանց պատ ճա ռե լով մեծ կո րուստ
ներ։ Ա ՄՆ –ը պա տե րազմ հայ տա րա րեց Ճա պո նի ային։ 
Ի րենց հեր թին Ա ՄՆ –ին պա տե րազմ հայ տա րա րե ցին 
Գեր մա նի ան և Ի տա լի ան։

1942 թ. հուն վա րի 1–ին Վա շինգ տո նում հրա վիր վեց 
հա կա հիտ լե րյան պե տու թյուն նե րի հա մա ժո ղով։ 
Դրանում գերիշխում է ին Ա ՄՆ–ը, Մեծ Բրի տա նի ան և 
ԽՍՀՄ–ը։ Ըն դուն վեց հռ չա կա գիր, ո րով կող մե րը շեշ
տում է ին ի րենց հաս տա տա կա մու թյու նը հա մա տեղ 
պայ քա րե լու Գեր մա նի այի և նրա դաշ նա կից նե րի դեմ։ 

Ճա պո նա ցի նե րի հար ձա կու
մը ա մե րի կյան խա ղա ղօվ կի
ա նո սյան նա վա տոր մի վրա 
Փիրլ Հար բո րում. 1941 թ. դեկ
տեմ բե րի 7

Կուրսկի ճա կա տա մար տը: 
Պատ մության մեջ խո շո րա
գույն տանկային ճա կա տա
մարտն էր:



70

Հռ չա կագ րի հի ման վրա հե տա գա յում կնք վե ցին փո խա
դարձ օգ նու թյան պայ մա նագ րեր։

Հա կա հիտ լե րյան մի ու թյան խն դիր նե րը քն նար կե լու 
նպա տա կով 1943 թ. նոյեմ բե րին Ի րա նի մայ րա քա ղաք 
Թեհ րա նում տե ղի ու նե ցավ Ա ՄՆ –ի, Մեծ Բրի տա նի այի 
և ԽՍՀՄ –ի ղե կա վար նե րի՝ Ֆ. Ռուզ վել տի, Ու. Չեր չի լի, 
Ի. Ստա լի նի հան դի պու մը։ Քն նարկ վում էր Եվ րո պա յում 
ե րկ րորդ ճա կատ բա ցե լու խն դի րը։ Ո րոշ վեց դա ի րա
գոր ծել 1944 թվականին։

Պա տե րազ մի հե տա գա ըն թաց քը

1944 թ. հու նի սի 6–ին դաշ նա կից ներն ափ ի ջան 
Ֆրան սի այի հյու սի սում։ Բաց վեց ե րկ րորդ ճա կա տը։ 
Շու տով ա զա տագր վեց Ֆրան սի ան։ Նրա նո րա կազմ կա
ռա վա րու թյու նը, որ ղե կա վա րում էր գեներալ Շառլ դը 
Գո լը, ճա նա չե ցին Մեծ Բրի տա նի ան, Ա ՄՆ –ը և ԽՍՀՄ 
–ը։

Երկ րորդ աշ խար հա մար տը 
Ա սի ա յում
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Խորհր դային բա նա կը 1944 թ. ա զա տագ րեց ԽՍՀՄ –ի 
ո ղջ տա րած քը և ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ծա վա
լեց Արևե լյան Եվ րո պա յում։ Շու տով Ռու մի նի ան, Բուլ
ղա րի ան և Հուն գա րի ան դուրս ե կան պա տե րազ մից։

Գեր մա նի այի պար տու թյունն այլևս կաս կած չէր հա
րու ցում։ Ե րեք տե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը ո րո շե ցին 
կր կին հան դի պել՝ հաղ թու թյան պայ ման նե րը ճշ տե լու 
հա մար։ 1945 թ. փետր վա րին Ղրի մի Յալ թա քա ղա քում 
տե ղի ու նե ցավ Ֆ. Ռուզ վել տի, Ու. Չեր չի լի և Ի. Ստա լի նի 
նոր հան դի պու մը։ Ո րո շե ցին պա տե րազ մը շա րու նա կել 
մինչև Գեր մա նի այի ան վե րա պահ ան ձնատ վու թյու նը։ 
Նա խա գիծ մշակ վեց Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր
պու թյուն (ՄԱԿ) ստեղ ծե լու հա մար։

1945 թ. գար նա նը դաշ նա կից նե րի զոր քերն ա րևմուտ
քից, խորհր դային զոր քերն արևել քից ծա վա լե ցին հզոր 
հար ձա կում։ Խորհր դային ու ժերն ապ րի լին շր ջա պա տե
ցին Բեռ լի նը։ Հիտ լերն ի նք նաս պան ե ղավ։ Մայի սի 9–ին 
Գեր մա նի ան ըն դու նեց իր ան վե րա պահ ան ձնատ վու
թյու նը։

Պա տե րազ մի ա վար տը

1945 թ. հու լի սին ա վեր ված Բեռ լի նից ոչ հե ռու՝ Պոտս
դամ քա ղա քում, բաց վեց հաղ թած պե տու թյուն նե րի հեր
թա կան հա մա ժո ղո վը։ Գեր մա նի այի կա պակ ցու թյամբ 
ո րոշ վեց, որ նա պետք է զի նա թափ վի և զար գա նա ժո

 Հա կա հիտ լե րյան մի ու թյան 
ե րկր նե րի ղե կա վար նե րը՝ Ու. 
Չեր չի լը, Ֆ. Ռուզ վել տը և Ի. 
Ստա լի նը, Յալ թայի հան դիպ
ման ժա մա նակ
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ղովր դա վա րու թյան ու ղի ով։ Նույն սկզ բուն քը տա րած
վում էր նրա դաշ նա կից նե րի վրա՝ Ի տա լի ա, Հուն գա րի ա, 
Ռու մի նի ա, Բուլ ղա րի ա, Ֆին լան դի ա։ Վե րա կանգն վում 
է ին Լե հաս տա նը և Չե խոս լո վա կի ան։ Ճշգրտ վում է ին 
նրանց սահ ման նե րը։ ԽՍՀՄ–ն հա վաս տեց Ճա պո նի այի 
դեմ պա տե րազ մին մաս նակ ցե լու իր պար տա վո րու թյու
նը։

 Խորհր դային կող մը բարձ րաց րեց նաև հայ կա կան 
տա րածք նե րը Թուր քի այից վերց նե լու հար ցը, սա կայն 

 Խորհր դային պատ վի րա կու
թյու նը սպա սում է Գեր մա նի
այի պատ վի րա կու թյա նը՝ 
ան վե րա պահ ան ձնատ վու
թյու նը ստո րագ րե լու հա մար։ 
Կենտ րո նում՝ ԽՍՀՄ մար շալ 
Գե որ գի  Ժու կո վը։

Ա մե րի կա ցի նե րը «Մի սու րի» 
գծա նա վի վրա ըն դու նում են 
Ճա պո նի այի ան վե րա պահ 
ան ձ նատ վու թյու նը. 1945 թ. 
սեպ տեմ բե րի 2՝ Երկրորդ աշ
խարհամարտի ավարտը:
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հան դի պեց դաշ նա կից նե րի դի մադ րու թյա նը։ Նրանք 
կան խագ ծում է ին պա տե րազ մից հե տո Թուր քի ային 
օգ տա գոր ծել ԽՍՀՄ –ի դեմ։ Եվ դա այն դեպ քում, ե րբ 
հայ ժո ղո վուր դը աշ խար հա մար տին ակ տիվ մաս
նակ ցու թյուն էր ու նե ցել՝ 600 000 զին վոր, ո րից 
ա վե լի քան 200 000–ը զոհ վեց։ Տվել էր զո րա վար նե
րի ու հե րոս նե րի մի փայ լուն փա ղանգ։

Պոտս դա մից հե տո դաշ նա կից ներն սկ սե ցին նա խա
պատ րաստ վել հա կա ճա պո նա կան ռազ մա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րին։ Աշ խար հա մար տի տա րի նե րին Ճա պո նի
ան, օգ տա գոր ծե լով իր ռազ մա կան գե րա զան ցու թյու նը, 
գրա վել էր Հա րա վարևե լյան Ա սի այի մեծ մա սը։

Սա կայն հա կա ռակ սպաս վա ծի՝ հա կա ճա պո նա կան 
պա տե րազ մը տևա կան ըն թացք չու նե ցավ։ Օ գոս տո սի 
6–ին և 9–ին Ա ՄՆ –ը ա տո մային ռմ բա հար ման են թար
կեց ճա պո նա կան Հի րո սի մա և Նա գա սա կի քա ղաք նե
րը։ ԽՍՀՄ–ն նույն պես ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
սկ սեց Ճա պո նի այի դեմ։ Կոտր վեց ճա պո նա ցի նե րի դի
մադ րո ղա կան ո գին։ Սեպ տեմ բե րի 2–ին նրանք ըն դու
նե ցին ի րենց ան վե րա պահ ան ձնատ վու թյու նը։ Սա 
Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի ա վարտն է ր։ 

Այս պի սով՝ Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տը տևեց ու ղիղ 
վեց տա րի։ Նրան մաս նակ ցել էր 72 եր կիր՝ 1,7 մի լի արդ 
բնակ չու թյամբ։ Զոհ վեց մոտ 65 մի լի ոն մարդ։

Ա ռա ջին և ե րկ րորդ նկար նե
րում՝ ա ռա ջին ա տո մային 
ռում բը և պայ թյու նը։ 
Եր րորդ նկա րում՝ Հի րո սի մա
յում ա տո մային ռում բի պայ
թյու նից հե տո մնա ցած մի ակ 
շի նու թյու նը, ո րն առ այ սօր 
պահ պան վում է որ պես հու
շար ձան–հի շե ցում։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ե ՞րբ է սկս վել աշ խար հա մար տի ե րկ րորդ փու լը և ո ՞ր ի րա դար ձու թյամբ։
2. Ձեր կար ծի քով՝ ո րո՞նք է ին այս փու լի սկզ բում Գեր մա նի այի հա ջո ղու թյան 

պատ ճառ նե րը։
3. Ե ՞րբ է ձևա վոր վել հա կա հիտ լե րյան մի ու թյու նը։ Ին չո՞ւ հնա րա վոր ե ղավ մի ու

թյան ստեղ ծու մը նախ կի նում մր ցա կից ե րեք խո շոր տե րու թյուն նե րի միջև։
4. Ե ՞րբ տե ղի ու նե ցավ շր ջա դարձ Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի ըն թաց քում՝ հօ գուտ 

հա կա հիտ լե րյան մի ու թյան։
5. Ի ՞նչ հար ցեր քն նարկ վե ցին Թեհ րա նի հա մա ժո ղո վում։
6. Ո ՞ր ժա մա նա կաշր ջանն է ը նդ գր կում պա տե րազ մի եր րորդ փու լը։ Նշե՛ք այդ 

փու լի ար դյունք նե րը։
7. Ի ՞նչ ո րո շում ներ ըն դու նեց Պոտս դա մի հա մա ժո ղո վը։
8. Ե ՞րբ ա վարտ վեց Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տը։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Տետրում շարունակե՛ք լ րաց րել ա ղյու սա կը. 

Պատերազմի 
պատճառները

Ռազմաքաղաքական 
խմբավորումները

Պատերազմի 
փուլերը

Պատերազմի 
արդյունքները

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Պա տե րազ մի ե րկ րորդ և եր րորդ փու լեր, Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազմ, Ստա
լինգ րա դի և Կուրս կի ճա կա տա մար տեր, հա կա հիտ լե րյան մի ու թյուն, Վա շինգ
տո նի, Թեհ րա նի, Յալ թայի և Պոտս դա մի հա մա ժո ղով ներ, ան վե րա պահ ան
ձնատ վու թյուն, Հի րո սի մա, Նա գա սա կի
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Ա ՌԱ ՋԻ Ն ԲԱ ԺՆԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

1. Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում հաղ թած տե րու թյուն նե րը՝ Մեծ Բրի տա նի ա, Ֆրան
սի ա, Ա ՄՆ, Ի տա լի ա, Ճա պո նի ա, պարտ ված ե րկր նե րին պար տադ րե ցին հաշ
տու թյան ի րենց պայ ման նե րը: Պայ մա նագ րե րը նե րա ռում է ին ազ գե րի ի րա
վունք նե րի, տա րածք նե րի, պատ ճա ռած վնաս նե րի փոխ հա տուց ման հար ցեր։ 
Աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զի վրա ի հայտ ե կան բազ մա թիվ նոր պե տու
թյուն ներ։

• Ո ՞ր խորհր դա ժո ղով նե րում և ի ՞նչ պայ մա նագ րե րով ամ րագր վեց նոր աշ խար հա
կար գը: Ներ կա յաց րե՛ք մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի նոր հա մա կար գի դրա
կան և բա ցա սա կան կող մե րը: Ա ՄՆ–ն ին չո՞ւ մաս չկազ մեց Վեր սա լյան հա մա կար
գին:

2. Պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ ստեղծ վեց մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն, 
ո րի գլ խա վոր նպա տակն էր ա պա հո վել խա ղա ղու թյունն ու ան վտան գու թյու նը 
ամ բողջ աշ խար հում: Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո հաղ թող տե րու թյուն նե
րը մշա կե ցին մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման նոր ձևեր ու 
կա ռույց ներ։ Փորձ ար վեց այդ հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քում դնե լու ազ գե րի հա
վա սա րու թյան և ի նք նո րոշ ման սկզ բունք նե րը։

• Ե ՞րբ ստեղծ վեց ու ի նչ պե՞ս էր կոչ վում այդ կազ մա կեր պու թյու նը, տվե՛ք դրա գոր ծու
նե ու թյան գնա հա տա կա նը: Պար զա բա նե՛ք ման դա տային հա մա կար գի է ու թյու նը: 
Թվար կե՛ք մի քա նի ման դա տա տեր և ման դա տային ե րկր ներ: Բա ցա տրե՛ք ազ գե րի 
ի նք նո րոշ ման ի րա վունք հաս կա ցու թյու նը:

3. 1920–ա կան թթ. Եվ րո պայի ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րը հար կադր ված է ին 
հաղ թա հա րել մի շարք դժ վա րու թյուն ներ՝ տն տե սու թյան վե րա կանգ նում, աշ խա
տա տե ղե րի ստեղ ծում, մարդ կանց կյան քի պայ ման նե րի բա րե լա վում և այլն: 
Նրանց օգ նու թյան ե կավ Ա ՄՆ–ն, ո րն ա մե նից քիչ էր տու ժել պա տե րազ մից:

• Ին չո՞ւ Ա ՄՆ–ն կա րո ղա ցավ շատ ա րագ հաղ թա հա րել ճգ նա ժա մը և բռ նել բար գա
վաճ ման ու ղին: Ե ՞րբ, ո ՞ր ծրագ րով և ի ՞նչ նպա տա կով նա օգ նու թյուն տրա մադ րեց 
Գեր մա նի ային: Ի ՞նչ հետևանք ներ ու նե ցավ դա: Ո րո՞նք է ին «փոքր» ժո ղովր դա
վա րա կան ե րկր նե րը և ի ՞նչ հա ջո ղու թյուն ներ ար ձա նագ րե ցին քա ղա քա կան կյան
քում:
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4. 1929 թ. սկս վեց հա մաշ խար հային տն տե սա կան մեծ ճգ նա ժա մը։ Բռնկ վե լով Ա ՄՆ 
–ում՝ այն տա րած վեց բո լոր զար գա ցած ե րկր նե րում։ Ար դյուն քը զանգ վա ծային 
գոր ծազր կու թյունն էր և աղքատու թյու նը։

• Ո ՞րն էր հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մի գլ խա վոր պատ ճա ռը: Որ քա՞ն 
տևեց և ի ՞նչ հետևանք ներ ու նե ցավ ճգ նա ժա մը: Ներ կա յաց րե՛ք նա խա գահ Ֆ. Ռուզ
վել տի «Նոր կուր սի» բո վան դա կու թյու նը:

5. 1920–1930–ա կան թթ. աշ խար հի մի շարք ե րկր նե րում հաս տատ վե ցին ամ բող ջա
տի րա կան վար չա կար գեր: Ռևան շի ձգ տող պե տու թյուն նե րում իշ խա նու թյան 
ե կան ֆա շիստ ներն ու ռազ մա մոլ նե րը: Նրանք ու զում է ին վե րա բա ժա նել աշ
խար հը, այդ նպա տա կով ռազ մա կանաց րին ի րենց տն տե սու թյուն նե րը և պատ
րաստ վում է ին նոր աշ խար հա մար տի։

• Պար զա բա նե՛ք ամ բող ջա տի րա կան հա սա րա կու թյան բնո րոշ կող մե րը: Ի ՞նչ է ֆա
շիզ մը, նշե՛ք ֆա շիս տա կան հայտ նի գա ղա փա րա խոս նե րի կամ գոր ծիչ նե րի: Ո ՞ր 
ե րկր նե րում հաս տատ վե ցին ֆա շիս տա կան վար չա կար գեր: Հա մե մա տե՛ք այդ 
վար չա կար գե րը:

6. 1922 թ. նախ կին Ռու սաս տա նյան կայս րու թյան տա րած քի վրա կազ մա վոր վեց 
նոր տե րու թյուն՝ ԽՍՀՄ–ն։ Ու ժե րի գե րա գույն լա րու մով ԽՍՀՄ–ն ար դի ա կա նաց
րեց իր ար դյու նա բե րու թյու նը և կո լեկ տի վաց րեց գյու ղատն տե սու թյու նը։ Եր կի րը 
վե րած վեց գեր տե րու թյան։ Սա կայն դա կա տար վեց բռ նի մի ջոց նե րով, ո րոնց զոհ 
գնա ցին մի լի ո նա վոր մար դիկ։ Ձևա վոր վեց ամ բող ջա տի րա կան վար չա կարգ՝ Ի. 
Ստա լի նի ղե կա վա րու թյամբ։

• Ո ՞ր հան րա պե տու թյուն նե րից կազմ վեց ԽՍՀՄ–ն: Բնու թագ րե՛ք նէ պը: Ի ՞նչ է ան ձի 
պաշ տա մուն քը, նշե՛ք դրա հետևանք նե րը: Ը նդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց րե՛ք սո ցի
ա լիս տա կան հա սա րա կու թյան ստա լի նյան տա րաձևը:

7. Եր կու աշ խար հա մար տե րի միջև ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում ար մա տա կան տե
ղա շար ժեր կա տար վե ցին Արևել քի ե րկր նե րում։ Դրանք միտ ված է ին ար դի ա կա
նաց նե լու վեր ջին նե րիս տն տե սու թյու նը, քա ղա քա կան հա մա կար գը, մշա կույ թը 
և կեն ցա ղը։

• Ո ՞վ սկ սեց Թուր քի այի ար դի ա կանա ցու մը, ի ՞նչ ար դյունք ներ դա տվեց: Ներ կա յաց
րե՛ք խորհր դա–թուր քա կան հա րա բե րու թյուն ներն այս շր ջա նում: Ե ՞րբ և ար քա յա
տոհ մի ի ՞նչ փո փո խու թյուն ե ղավ Ի րա նում: Թվար կե՛ք ար դի ա կա նաց ման ուղ ղու
թյամբ Ի րա նում կա տար ված քայ լե րը:
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8. Արևել քի ե րեք խո շոր ա վան դա կան հա սա րա կու թյուն նե րը այս նույն ժա մա նա
կաշր ջա նում շա րու նա կում է ին ար դի ա կա նաց ման ու բա րե փո խում նե րի գոր ծըն
թա ցը։ Եթե Ճա պո նի ան XX դա րի սկզբին արդեն ավարտել էր արդիականացման 
գործընթացը, ապա Չի նաս տա նի ներ քա ղա քա կան ան կա յու նու թյունն ու Հնդ
կաս տա նի հա կա գա ղու թային շար ժու մը հե տաձ գե ցին ար դի ա կա նաց ման գոր
ծըն թացն այդ ե րկր նե րում մինչև XX դա րի ե րկ րորդ կե սը։

• Ո րո՞նք է ին Ճա պո նի այի ար դի ա կա նաց ման հա ջո ղու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը: 
Ին չո՞ւ Չի նաս տա նի և Հնդ կաս տա նի ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թացն իր տրամա
բա նա կան ա վար տին չհա սավ: Հե ղա փո խա կան և ա զա տագ րա կան ի ՞նչ շար ժում
ներ է ին ծա վալ վել Չի նաս տա նում և Հնդ կաս տա նում, ով քե՞ր է ին ղե կա վա րում 
դրանք:

9. 1920–1930–ա կան թթ. կարևոր փուլ էր նո րա գույն շր ջա նի մշա կույ թի պատ մու
թյան մեջ. կա տա րե լա գործ վեց կր թու թյան հա մա կար գը, զար գա ցան գի տու թյան 
տար բեր ուղ ղու թյուն նե րը, ա ռա ջա ցան նո րե րը: Գի տու թյան նվա ճում նե րը զանգ
վա ծա բար ներդր վում է ին ար տադ րու թյան և մարդ կանց կեն ցա ղի մեջ։ Գրա կա
նու թյու նը և ար վես տի տար բեր բնա գա վառ նե րը բա ցա հայ տե ցին նոր դա րաշր
ջա նի մար դու նե րաշ խար հը։

• Ներ կա յաց րե՛ք այս շր ջա նի գի տու թյան նվա ճում ներն ու հե ղի նակ նե րին ը ստ ուղ
ղու թյուն նե րի: Ար վես տի ի ՞նչ նոր ճյու ղեր զար գա ցան: Թվար կե՛ք գրա կա նու թյան և 
ար վես տի հայտ նի գոր ծիչ նե րի: Նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներից ի ՞նչ գոր ծե րի եք 
ծա նոթ:

10. Միջ պա տե րազ մյան շր ջա նի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա է ին եր
կու հա կա դիր մի տում ներ։ Մի կող մից՝ խա ղա ղու թյու նը պահ պա նե լու մի տումն 
էր, մյուս կող մից՝ աշ խար հը ռազ մա կան ու ժով վե րա բա ժա նե լու մի տու մը։ 1930–
ա կան թթ. փլուզ վեց մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի Վեր սալ–վա շինգ տո նյան 
հա մա կար գը։

• Խա ղա ղու թյան ա պա հով ման նպա տա կով ի ՞նչ քայ լեր ար վե ցին 1920–ա կան թթ.: 
Ե ՞րբ ԽՍՀՄ –ը մի ջազ գային ճա նա չում ստա ցավ: Ո րո՞նք է ին Վեր սալ–վա շինգ տո
նյան հա մա կար գի փլուզ ման պատ ճառ նե րը: Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ հաղ թած ե րկր
ներ Ի տա լի ան ու Ճա պո նի ան դար ձան ագ րե սոր ե րկր ներ: Գնա հա տե՛ք խորհր
դա–գեր մա նա կան չհար ձակ ման հա մա ձայ նա գի րը:
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11. Ե րկ րորդ աշ խար հա մարտն ար դյունք էր այն հա կա սու թյուն նե րի, ո րոնք ի րենց 
լու ծու մը չէ ին գտել Վեր սալ–վա շինգ տո նյան խա ղա ղու թյան շր ջա նակ նե րում։ 
Սկս վեց նոր ա րյու նա լի հա մաշ խար հային ռազ մա կան բա խում, ո րը տևեց վեց 
տա րի:

• Ռազ մա քա ղա քա կան ի ՞նչ խմ բա վո րում ներ ստեղծ վե ցին նոր աշ խար հա մար տից 
ա ռաջ, ներ կա յաց րե՛ք տե րու թյուն նե րի նպա տակ նե րը: Քա նի՞ փու լի է բա ժան վում 
Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի պատ մու թյու նը: Պար զա բա նե՛ք ա ռա ջին փու լի ար
դյունք նե րը:

12. Աշ խար հա մար տի ե րկ րորդ փու լում պա տե րազ մը ծա վալ վեց նաև Եվ րո պայից 
դուրս և իս կա պես դար ձավ հա մաշ խար հային: Հա կա հիտ լե րյան մի ու թյունն ու
նե ցավ վճ ռա կան հաղ թա նակ ներ։ Բաց վեց ե րկ րորդ ճա կա տը, ի սկ խորհր դային 
բա նակն ա զա տագ րեց իր եր կի րը։ 1945 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին ա վարտ վեց մարդ
կու թյան պատ մու թյան ա մե նաա րյու նա հեղ պա տե րազ մը։

• Որ քա՞ն տևեց ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը: Գնա հա տե՛ք 
խորհր դային բա նա կի դե րը Գեր մա նի այի ջախ ջախ ման գոր ծում: Ի ՞նչ ո րո շում ներ 
կա յաց րեց Պոտս դա մի հա մա ժո ղո վը:
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ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ
ՍԱ ՌԸ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ
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Երկբևեռ աշ խար հի ձևա վո րու մը

Հա կա ռակ դաշ նա կից նե րի հա վաս տի ա ցում նե րին՝ 
Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո աշ խար հը չմի ա վոր
վեց ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի շուրջ։ ԽՍՀՄ–ն 
1944–1945 թթ. ռազ մա կա լել էր Արևե լյան Եվ րո պայի 
ե րկր նե րը՝ Ռու մի նի ա, Բուլ ղա րի ա, Լե հաս տան, Հուն գա
րի ա, Արևե լյան Գեր մա նի ա։ Նրա ազ դե ցու թյան տակ 
հայտն վեց նաև Հա րավս լա վի ան։ Մոսկ վայի ճնշ ման 
ներ քո դրան ցում 1945–1949 թթ. ստեղծ վե ցին հա մայ նա
վա րա կան վար չա կար գեր։ Այս պես կազ մա վոր վեց «սո
ցի ա լիս տա կան ճամ բա րը»։

 Հատ կա պես վի ճա հա րույց էր Գեր մա նի այի հիմ
նախն դի րը։ Դաշ նա կից նե րի ռազ մա կա լած չորս գո
տի նե րը պետք է մի ա վոր վե ին և կազ մե ին նոր՝ ժո
ղովր դա վա րա կան Գեր մա նի ա։ Սա կայն այդ ծրա գի
րը չի րա գործ վեց։ Մեծ Բրի տա նի ան, Ա ՄՆ–ն և Ֆրան
սի ան ի րենց գո տի նե րը մի ա վո րե ցին և ստեղ ծե ցին 
Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյու նը (Ա րևմ
տյան Գեր մա նի ա)։ ԽՍՀՄ–ն էլ իր գո տու հի ման վրա 
ձևա վո րեց Գեր մա նի այի Ժո ղովր դա վա րա կան Հան
րա պե տու թյու նը (Արևե լյան Գեր մա նի ա)։ Բա ժան վեց 
նաև Բեռ լի նը։ Հե տա գա յում (1961 թ.) կա ռուց վեց Բեռ
լի նի սահ մա նա բա ժան պա տը՝ սա ռը պա տե րազ մի 
խորհր դա նի շը։

Արևմ տյան քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն սկ սե ցին խո սել 
Եվ րո պային սպառ նա ցող խորհր դային վտան գի մա սին։ 
Ա ռա ջի նը Ու. Չեր չիլն է ր։ 1946 թ. իր ճա ռե րից մե կում նա 
մե ղադ րեց ԽՍՀՄ –ին «Եվ րո պայի կենտ րո նում եր կա թե 
վա րա գույր քա շե լու և Արևե լյան Եվ րո պան մնա ցյալ աշ
խար հից կտ րե լու մեջ»։ Նա ա ռաջ քա շեց «բո լոր մի ջոց նե
րով խորհր դային տե րու թյան զսպ ման» գա ղա փա րը։ Նրան 

 ՀԱ ՐԻ ԹՐՈՒ ՄԱՆ
(1884–1972)

ԱՄՆ–ի 33–րդ նա խա գա հը 
(1945–1953)։ Սա ռը պա տե րազ
մի նա խա ձեռ նող նե րից մե կը։

13 ՍԱ ՌԸ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ
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շա րու նա կեց Ա ՄՆ –ի նա խա գահ Հ. Թրու մա նը՝ օգ նու
թյուն խոս տա նա լով այն ե րկր նե րին, ո րոնց սպառ նում 
էր «խորհր դային վտան գը»։

Ձևա վոր վեց եր կու բևեռ։ Մե կը ներ կա յաց նում էր 
ա րևմ տյան ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րը, մյու սը՝ 
արևե լյան հա մայ նա վա րա կան ե րկր նե րը։ Նրանք հա
մախմբ ված է ին եր կու գեր տե րու թյան շուրջ՝ Ա ՄՆ–ի և 
ԽՍՀՄ–ի։ Ըն թա նում էր սուր պայ քար, ո րն ան վա նե ցին 
սա ռը պա տե րազմ։

Սա ռը պա տե րազ մը տևեց 45 տա րի։ Գեր տե րու թյուն
նե րի միջև տե ղի չէ ին ու նե նում ուղ ղա կի ռազ մա կան 
բա խում ներ։ Ըն թա նում էր տևա կան, ան զի ջում և հյու ծիչ 
մր ցակ ցու թյուն բո լոր աս պա րեզ նե րում՝ տն տե սա կան, 
ռազ մա կան, դի վա նա գի տա կան, գա ղա փա րա խո սա
կան։ Եր բեմն կող մե րը հայտն վում է ին Եր րորդ աշ խար
հա մար տի եզ րին։ Սա կայն նրանց զս պում էր մի ջու կային 
զեն քի առ կա յու թյու նը՝ ու նակ ո չն չաց նե լու ո ղջ մարդ կու
թյու նը։ Ժա մա նա կա կից ներն այս վի ճա կը բնու թագ րում 
է ին այս պես՝ «ո՛չ պա տե րազմ, ո ՛չ խա ղա ղու թյուն»։

ՆԱ ՏՕ–ն (Հյու սի սատ լան տյան դա շին քը)

Եր կու հա կա դիր բևեռ նե րի պայ քա րը հատ կա պես 
ան զի ջում էր ռազ մա կան աս պա րե զում։ Նրանք ստեղ
ծե ցին ի րենց ռազ մա կան կա ռույց նե րը։ Ա ռա ջին քայլն 
ա րեց Ա րևմուտ քը։ Նա զգում էր խորհր դային վտան գից 
պաշտ պան վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։

 Հատ ված Չեր չի լի 1946 թ. մար տի 5–ի ճա ռից

Եր կա թե վա րա գույր է ի ջել Եվ րո պայի վրա։ Դրա նից այն կողմ 
Կենտ րո նա կան և Արևե լյան Եվ րո պայի հնա գույն պե տու թյուն ներն 
ե ն։ Վար շա վան, Բեռ լի նը, Պրա հան, Բու դա պեշ տը, Բելգ րա դը, Բու
խա րես տը, Սո ֆի ան գտն վում են խորհր դային գո տում։ Բա ցա ռու
թյուն են կազ մում Ազ գե րի բրի տա նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և 
Ա ՄՆ–ն։ Հա մայ նա վար նե րը գնա լով մե ծա ցող վտանգ են ներ կա
յաց նում քրիս տո նե ա կան աշ խար հի հա մար…
Ե թե Ազ գե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ան գլա խոս բնակ չու թյա նը ա վե
լաց նենք Ա ՄՆ–ն և հաշ վի առ նենք, թե ի նչ կն շա նա կի նման հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը ծո վում, օ դում, գի տու թյան և ար դյու նա բե րու
թյան բնա գա վա ռում, ա պա գո յու թյուն չի ու նե նա ու ժե րի ոչ մի ե րե
րուն և վտան գա վոր հա րա բե րակ ցու թյուն։
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ԱՄՆ–ի նա խա ձեռ նու թյամբ 1949 թ. հիմն վեց Հյու սի
սատ լան տյան դա շին քը՝ ՆԱ ՏՕ (ա նգ լե րեն՝ North Atlantic 
Treaty Organization)։ Բա ցի Ա ՄՆ –ից, դրա մեջ մտան Մեծ 
Բրի տա նի ան, Ֆրան սի ան, Ի տա լի ան, Կա նա դան, Բել գի
ան, Հո լան դի ան, Դա նի ան, Իս լան դի ան, Լյուք սեմ բուր
գը, Նոր վե գի ան, Պոր տու գա լի ան, հե տա գա յում նաև՝ 
Հու նաս տա նը, Թուր քի ան, Ա րևմ տյան Գեր մա նի ան և Իս
պա նի ան։

ՆԱ ՏՕ–ն ստեղծ եց իր ռազ մա կան ու ժե րը, ո րոնք տրա
մադ րում է ին ան դամ ե րկր նե րը։ Ստեղծ վե ցին մի ու թյան 
կա ռա վար ման մար մին նե րը։ Կարևո րա գույն ո րո շում նե
րը կա յաց վում է ին նրա Խորհր դում, որ տեղ յու րա քան
չյուր ան դամ ու ներ իր ներ կա յա ցու ցի չը։ Ըն թա ցիկ խն
դիր նե րի կա պակ ցու թյամբ ո րո շում ներ ըն դուն վում է ին 
Քա ղա քա կան կո մի տե ում։ Մի ու թյան աշ խա տանք նե րը 
հա մա կար գե լու հա մար ը նտր վում էր Գլ խա վոր քար
տու ղար։

Վար շա վյան դա շին քը

Դ րան ի պա տաս խան՝ սո ցի ա լիս տա կան բևե ռը 1955 թ. 
հիմ նեց Վար շա վյան դա շին քը։ Նա խա ձեռ նո ղը ԽՍՀՄ–ն 
է ր։ Դա շին քի մեջ, բա ցի ԽՍՀՄ –ից, մտ նում է ին Բուլ ղա
րի ան, Չե խոս լո վա կի ան, Հուն գա րի ան, Լե հաս տա նը, 
Ռու մի նի ան և Արևե լյան Գեր մա նի ան։ Այն նույն պես ու
ներ իր զին ված ու ժե րը՝ բաղ կա ցած ան դամ ե րկր նե րի 

ՆԱ ՏՕ –ի ե րկր նե րի նիս տը
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զո րա մի ա վո րում նե րից։ Ձևա վոր վեց Քա ղա քա կան 
խորհր դակ ցա կան կո մի տեն, որ տեղ ան դամ ե րկր նե րը 
ո րո շում ներ է ին կա յաց նում դա շին քի դեմ ծա ռա ցած 
կարևո րա գույն խն դիր ների վե րա բե րյալ։ Վար շա վյան 
դա շին քի աշ խա տանք նե րը հա մա կար գում էր նրա Գլ
խա վոր հրա մա նա տա րը։ 

Եր կու գեր տե րու թյուն նե րը ստեղ ծում և փոր ձար կում 
է ին սո վո րա կան և մի ջու կային զեն քի նո րա նոր տե սակ
ներ՝ տան կեր, հր թիռ ներ, ա տո մային սու զա նա վեր, գեր
ձայ նային ի նք նա թիռ ներ։ Ռազ մա կան (հե տա խու զա կան) 
նպա տակ նե րով սկ սե ցին օգ տա գոր ծել նաև տի ե զե րա

ՆԱ ՏՕ –ի և Վար շա վյան դա
շին քի ե րկր նե րը

Վար շա վյան դա շին քի ե րկր
նե րի նիս տը
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նա վե րը։ Այն քան մեծ էր դրանց ա վե րիչ ու ժը, որ կող
մերն սկ սե ցին հրա ժար վել մեծ պա տե րազ մից։

Դա չէր նշա նա կում, թե նրանք հրա ժար վել է ին հա
մաշ խար հային տի րա պե տու թյան ձգ տում նե րից։ Մի
մյանց զս պե լու հա մար դի մում է ին «տե ղա կան նշա նա
կու թյան» պա տե րազմ նե րի՝ Հե ռա վոր Արևել քում, Մեր
ձա վոր Արևել քում, Աֆ րի կա յում և այ լուր։ Ձգ տում է ին 
հյու ծել մի մյանց։

Աս վա ծին հա վե լենք, որ ՆԱ ՏՕ–ն գոր ծա ռում է առ այ
սօր, ի սկ Վար շա վյան դա շին քը դա դա րեց րեց իր գոր ծու
նե ու թյու նը 1991 թ.։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ին չո՞ւ Արևե լյան Եվ րո պայի ե րկր նե րը հայտն վե ցին Խորհր դային Մի ու թյան ազ

դե ցու թյան ո լոր տում։
2. Ի նչ պե՞ս ձևա վոր վե ցին գեր մա նա կան եր կու պե տու թյուն նե րը:
3. Ի ՞նչ է սա ռը պա տե րազ մը։ Ե ՞րբ է այն սկս վել: Ո ՞ւմ ե լույ թը նշա նա վո րեց դրա 

սկիզ բը: Ո ՞ր աս պա րեզ նե րում այն դրսևոր վեց։
4. Ո րո՞նք է ին աշ խար հի եր կու բևեռ նե րը: Ով քե՞ր է ին գլ խա վո րում դրանք:
5. Ե ՞րբ են ստեղծ վել ՆԱ ՏՕ–ն ու Վար շա վյան դա շին քը։ Ո ՞ր ե րկր ներն է ին 

ընդգրկված դրանց կազ մում:

Գործ նա կան աշ խա տանք
Ինք նու րույն կազ մե՛ք և ներ կա յաց րե՛ք ՆԱ ՏՕ–ն և Վար շա վյան դա շին քը գծա պատ
կե րով։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Սա ռը պա տե րազմ, «խորհրդային վտանգ», «բոլոր միջոցներով խորհրդային 
տերության զսպում», «ո՛չ պատերազմ, ո՛չ խաղաղություն», ե րկբևեռ աշ խարհ, սո
ցի ա լիս տա կան ճամ բար, կա պի տա լիս տա կան ճամ բար, «եր կա թե վա րա գույր», 
Հ. Թրու ման, ՏՓԽ, ՆԱ ՏՕ, Վար շա վյան դա շինք
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Զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը

Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո մարդ կու թյունն 
աս տի ճա նա բար ան ցում կա տա րեց դե պի հե տար դյու
նա բե րա կան կամ տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյուն։ 
Այն ո րա կա պես տար բեր վում է նա խորդ բո լոր հա սա րա
կու թյուն նե րից, քան զի հիմ նա կան նպա տա կը ոչ թե սոսկ 
նյու թա կան բա րիք նե րի ար տադ րու թյունն է, այլ նոր գի
տա կան գա ղա փար նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի։

Դ րանք դար ձել են ի նչ պես ար տադ րու թյան, այն պես 
էլ ա ռտ նին կյան քի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը։ Ի հայտ 
ե կան է ներ գի այի նոր աղ բյուր ներ, սին թեզ վե ցին նոր 
նյու թեր։ Ստեղծ վե ցին տրանս պոր տի նոր մի ջոց ներ։ Աշ
խար հը մի ա վոր վեց հա մա ցան ցային կա պով։ Մի ջազ
գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը տն տե սու թյան տար բեր 
աս պա րեզ նե րում ստա ցավ հա մընդ հա նուր բնույթ։

Արևմուտ քի զար գա ցած ե րկր նե րում այս տե ղա շար
ժերն ու ղեկց վում է ին ժո ղովր դա վա րու թյան հե տա գա 
խո րաց մամբ։ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու
նը ճա նաչ վեց որ պես հիմ նա կան խն դիր։ Հար կավ, այս 
ա մե նը կա տար վում էր պահ պա նո ղա կան ու ժե րի դի
մադ րու թյան պայ ման նե րում։ Սա կայն ա ռա ջըն թացն այ
լընտ րանք չու ներ։

Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ

Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին Ա ՄՆ –ը դար ձավ 
Ա րևմուտ քի ա ռա ջա տար տե րու թյու նը։

Ն րա նում ձեռ նարկ վե ցին տն տե սու թյան վե րա կա
ռուց ման վճ ռա կան քայ լեր։ Այս ճա նա պար հին նրան 
սպա սում է ին բա զում դժ վա րու թյուն ներ։ Դրան ցից ա ռա
ջի նը պե տու թյան դե րի նվա զե ցումն էր և ա զատ շու կա
յա կան տն տե սու թյան վե րա կանգ նու մը։

14 Ա ՐԵՎ ՄՈՒՏ ՔԻ Ե ՐԿՐ ՆԵ ՐԸ 
1945–1980–Ա ԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
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Վե րաց վեց պե տու թյան վե րահս կո ղու թյու նը ար տադ
րու թյան և շու կայի նկատ մամբ։ Սահ մա նա փակ վե ցին 
պե տա կան հար կե րը։ Տն տե սու թյունն սկ սեց ա զատ զար
գա նալ։ 1950–1980–ա կան թթ. ե րկ րի հա մա խառն ար տադ
րանքն ա վե լա ցավ շուրջ հինգ ան գամ։

Կա ռա վա րու թյու նը վա րում էր հա սա րակ ա մե րի կա
ցի նե րի դրու թյու նը բա րե լա վե լու քա ղա քա կա նու թյուն։ 
Ստեղծ վե ցին ա ռող ջա պա հու թյան, կր թու թյան, սո ցի ա
լա կան ա պա հո վու թյան հա մազ գային հիմ նադ րամ ներ։ 
Հա սա րա կու թյու նը կա մաց–կա մաց վե րագ տավ ա պա
գայի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը։

Սա կայն առ կա է ին նաև լուրջ խն դիր ներ։ Կար գոր
ծազր կու թյուն, ո րը տա րած ված էր հատ կա պես սևա
մորթ նե րի շր ջա նում։ Շատ նա հանգ նե րում նրանք ի րա
վունք չու նե ին սպի տա կա մորթ նե րի հետ աշ խա տե լու 
նույն վայ րում, հա ճա խե լու նույն դպ րո ցը, նս տե լու նույն 
տրամ վայը։ Դա տե ղիք տվեց սևա մորթ նե րի շարժ մա նը, 
ո րը տևեց քսան հինգ տա րի։ Ի վեր ջո՝ հաղ թեց ա ռողջ 
բա նա կա նու թյու նը. ըն դուն վե ցին օ րենք ներ, ո րոնք վերջ 
դրե ցին ռասայական խտ րա կա նու թյա նը։ Ա մե րի կյան 
ազ գը վե րագ տավ իր մի աս նու թյու նը։ 

Ինչ պես նշել ե նք, Ա ՄՆ –ի և ԽՍՀՄ –ի մր ցակ ցու թյունն 
ըն թա նում էր բո լոր աս պա րեզ նե րում, հատ կա պես՝ ռազ
մա կան։ Սան ձա զերծ վում է ին «տե ղա կան պա տե րազմ
ներ»՝ Չի նաս տան, Կո րե ա, Վի ետ նամ։ Սուր է ին հա կա
սու թյուն նե րը Կու բայի շուրջ։ Դրանք այն աս տի ճան բոր
բոք վե ցին, որ 1962 թ. աշ խար հը հայտն վեց մի ջու կային 
պա տե րազ մի եզ րին։ Սա կայն կող մերն ը նկր կե ցին։

ԱՄՆ–ի և ԽՍՀՄ –ի մր ցակ ցու թյունն իր հան գու ցա լուծ
մա նը մո տե ցավ 1980–ա կան թթ.։ Ե րկ րի նա խա գահն էր 
Ռ. Ռեյ գա նը (1980–1988 թթ.)։ Նա հա մախմ բեց իր դաշ նա
կից նե րին և ԽՍՀՄ –ին պար տադ րեց մր ցակ ցու թյան 
ա վե լի ծանր պայ ման ներ։ ԽՍՀՄ–ն չդի մա ցավ և փլուզ
վեց։

Եվ րո պայի ա ռա ջա տար ե րկր նե րը

Ֆ րան սի ա։ Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին այս ե րկ
րի թե՛ ներ քին, թե՛ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան մեջ 
տե ղի ու նե ցան ար մա տա կան տե ղա շար ժեր։ Դրանք 

 ՌՈ ՆԱԼԴ ՌԵՅ ԳԱՆ
(1911–2007)

Ա կա նա վոր պե տա կան գոր
ծիչ, Հան րա պե տա կան կու
սակ ցու թյան ղե կա վար նե րից։ 
Ա ՄՆ 40–րդ նա խա գա հը 
(1980–1988)։ Ե ղել է կի նո դե
րա սան, սպոր տային մեկ նա
բան, ա րհ մի ու թե նա կան գոր
ծիչ։ Ա վե լի ուշ սկ սել է զբաղ
վել քա ղա քա կա նու թյամբ՝ 
ցու ցա բե րե լով մեծ ըն դու նա
կու թյուն ներ։ Ը նտր վել է Կա
լի ֆոռ նի այի նա հան գա պետ։
Նա խա գա հու թյան ըն թաց
քում ի րա գոր ծել է բա րե փո
խու թյուն ներ՝ ի ջեց րել է հար
կե րը, ը նդ լայ նել սո ցի ա լա
կան ա պա հո վագ րու թյու նը, 
զար գաց րել կր թա կան հա
մա կար գը։
ԽՍՀՄ –ի նկատ մամբ ու նե ցել 
է կոշտ կեց վածք՝ հա մա րե լով 
նրան «չա րի քի բևեռ»։ Պար
տադ րել է նրան լար ված մր
ցակ ցու թյուն թե՛ ռազ մա կան, 
թե՛ տն տե սա կան, թե՛ գա ղա
փա րա խո սա կան աս պա րեզ
նե րում, ո րը պատ ճառ դար
ձավ ԽՍՀՄ –ի փլուզ ման։
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կապ ված է ին նա խա գահ Շառլ դը Գո լի ան վան հետ 
(1958–1969 թթ.)։ Նա փո խեց ե րկ րի սահ մա նադ րու թյու նը՝ 
ը նդ լայ նե լով նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րը։ Ա նց կաց
րեց տն տե սա կան բա րե փո խում ներ։ Շնոր հիվ նո րա գույն 
տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր ման՝ Ֆրան սի ան դար ձավ 
ա ռա ջա տար է լեկտ րո նի կայի, մե քե նա շի նու թյան, ա տո
մային է ներ գե տի կայի և այլ աս պա րեզ նե րում։

Ֆ րան սի ան սկ սեց վա րել ի նք նու րույն ար տա քին քա
ղա քա կա նու թյուն։ Ճա նա չեց Հյու սի սային Աֆ րի կայի իր 
վեր ջին գա ղութ նե րի (Ալ ժիր, Թու նիս) ան կա խու թյու նը։ 
Բա րե լա վեց հա րա բե րու թյուն նե րը ԽՍՀՄ –ի և Չի նաս
տա նի հետ։ Ստեղ ծեց սե փա կան ա տո մային զեն քը և մե
կու սա ցավ ՆԱ ՏՕ–ից։

Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյուն (Ա րևմ
տյան Գեր մա նի ա)։ Այս պե տու թյու նը 1955 թ. ան դա մակ
ցեց ՆԱ ՏՕ–ի ռազ մա կան դա շին քին։ 1973 թ. դար ձավ Մի
ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) ան դամ։

Ա մե րի կյան օգ նու թյու նը Ա րևմ տյան Գեր մա նի ային 
հնա րա վո րու թյուն տվեց վե րա կանգ նե լու և զար գաց նե
լու իր տն տե սու թյու նը։ Ար դեն 1970–ա կան թթ. տն տե սա
կան ցու ցա նիշ նե րով նա ա ռա ջինն էր Եվ րո պա յում։ Նա սկ
սեց բա րե լա վել իր հա րա բե րու թյուն նե րը ԽՍՀՄ –ի և սո
ցի ա լիս տա կան մյուս ե րկր նե րի հետ։ 

Երկ րի խո շո րա գույն պե տա կան գոր ծիչ նե րից էր 
Հելմուտ Քո լը։ Նրա վար չա պե տու թյան տա րի նե րին 
(1982–1989 թթ.) Ա րևմ տյան Գեր մա նի ան հե ղի նա կու թյուն 
էր ո ղջ աշ խար հում։ Գեր մա նի ան 1990 թ. վե րա մի ա վոր
վեց։ Նրա ա ռա ջին վար չա պետ դար ձավ նույն Հ. Քո լը։

Մեծ Բրի տա նի ա։ 1950–1980–ա կան թթ. այս ե րկ րի հա
մար փոր ձու թյան տա րի ներ է ին։ Նա նույն պես վե րա կա
ռու ցեց իր քայ քայ ված տն տե սու թյու նը՝ օ գտ վե լով Ա ՄՆ 
–ի օգ նու թյու նից։ Հե տա գա յում սկս վեց բուռն զար գա ցու
մը տն տե սու թյան ի նչ պես ա վան դա կան, այն պես էլ նոր 
ուղ ղու թյուն նե րում։

Քա ղա քա կան կյան քում շա րու նա կում է ին գերիշխել 
պահ պա նո ղա կան և լեյ բո րիս տա կան կու սակ ցու թյուն
նե րը։ Բա րե լավ վե ցին ազ գաբ նակ չու թյան կեն սա պայ
ման նե րը։

 ՇԱՌԼ ԴԸ ԳՈԼ
(1890–1970)

Ֆ րան սի այի մե ծա գույն քա
ղա քա կան և ռազ մա կան գոր
ծիչ նե րից։ Ե րկ րորդ աշ խար
հա մար տի ժա մա նակ չհա մա
ձայ նեց Ֆրան սի այի ան
ձնատ վու թյան հետ, հե ռա
ցավ Լոն դոն և կազ մա կեր
պեց «Ա զատ Ֆրան սի ա» դի
մադ րու թյան շար ժու մը։ Մեծ 
Բրի տա նի ան, Ա ՄՆ–ն, 
ԽՍՀՄ–ն ճա նա չե ցին նրա՝ 
«աք սո րի կա ռա վա րու թյու
նը»։ Ֆրան սի այի ա զա տագ
րու մից հե տո՝ 1944–1946 թթ., 
ղե կա վա րել է ժա մա նա կա
վոր կա ռա վա րու թյու նը։
Եր կու ան գամ ը նտր վել է նա
խա գահ։ Ըն դու նել է նոր սահ
մա նադ րու թյուն, զարկ տվել 
տն տե սու թյա նը, բարձ րաց
րել ե րկ րի մի ջազ գային հե
ղի նա կու թյու նը։
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Սա կայն Մեծ Բրի տա նի ան ու ներ իր ա ռանձ նա հա
տուկ խն դիր նե րը՝ կապ ված գա ղու թային հա մա կար գի 
փլուզ ման հետ։ 1940–1960–ա կան թթ. ան կա խու թյան ու
ղին բռ նե ցին Ա սի այի և Աֆ րի կայի բրի տա նա կան շատ 
գա ղութ ներ։ Ճիշտ է, նրանց մեծ մա սին հա ջող վեց մի ա
վո րել Ազ գե րի բրի տա նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մեջ, բայց դա պա հան ջեց մեծ ջան քեր։

Սա ռը պա տե րազ մի տա րի նե րին Մեծ Բրի տա նի ան 
ու ներ շեշտ ված հա կա խորհր դային պահ վածք։ «Յու րա
հա տուկ դաշ նակ ցային հա րա բե րու թյուն ներ» ու ներ Ա ՄՆ –ի 
հետ։ 

Այս ե րկ րի նո րա գույն պատ մու թյան մեջ նոր էջ բաց
վեց Մ. Թետ չե րի վար չա պե տու թյան տա րի նե րին (1979–
1990 թթ.)։ «Երկաթյա լեդիի»՝ ինչպես անվանում էին 
նրան, ճկուն և հա վա սա րակ շիռ քա ղա քա կա նու թյունն 
ա պա հո վեց ե րկ րի հե տա գա զար գա ցու մը։ 

Ի տա լի ա: Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի հետևանքով 
Ի տա լի ան տա րած քային կո րուստ ներ ու նե ցավ հօ գուտ 
Ֆրան սի այի, Հա րավս լա վի այի և Հու նաս տա նի: 1946 թ. 
անց կաց ված հան րաք վե ով ե րկ րում հռ չակ վեց հան րա
պե տու թյուն: Ը նդ հուպ մինչև 1990–ա կան թթ. սկիզ բը 
Ի տա լի այի քա ղա քա կան դաշ տում իշ խում էր Քրիս տո
նե ա դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյու նը:

Տն տե սու թյան վե րա կանգն ման հա մար Ի տա լի ան օգ
նու թյան կա րիք էր զգում: Մար շա լի պլա նի շր ջա նակ նե
րում Ի տա լի ան տն տե սա կան և ֆի նան սա կան խո շոր 
ա ջակ ցու թյուն ստա ցավ: Ար դյուն քում՝ Ի տա լի ան 1950–
1960–ա կան թթ. «տն տե սա կան հրաշք» ար ձա նագ րեց: 
Եր կի րը սկ սեց ակ տիվ դե րա կա տա րում ու նե նալ Եվ րո
պայի մի աս նաց ման գոր ծըն թաց նե րում:

ՄԱՐԳԱՐԵՏ ԹԵԹՉԵՐ
(1925–2013)
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ներ կա յաց րե՛ք Ա րևմուտ քի տն տե սա կան ու քա ղա քա կան զար գաց ման ա ռանձ

նա հատ կու թյուն նե րը։
2. Զար գաց ման ի ՞նչ ու ղի ով ըն թա ցավ Ա ՄՆ–ն հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին։ 

Ի ՞նչ խն դիր ներ է ին ծա ռա ցած հա սա րա կու թյան ա ռջև:
3. Ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին Ֆրան սի ա յում Շառլ դը Գո լի նա խա գա

հու թյան տա րի նե րին։
4. Ո րո՞նք է ին Ա րևմ տյան Գեր մա նի այի տն տե սա կան զար գաց ման նա խադ րյալ նե

րը։
5. Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին ի ՞նչ խո չըն դոտ ներ էր ստիպ ված հաղ թա հա

րել Մեծ Բրի տա նի ան։ Ո ՞ր կու սակ ցու թյուն ներն է ին գե րիշ խում: Ե ՞րբ է կա ռա
վա րել Մ. Թետ չե րը:

6. Ո ՞ր թվա կա նի հան րաք վե ով է Ի տա լի ան հռ չակ վել հան րա պե տու թյուն: Ո ՞ր քա
ղա քա կան ուժն էր գե րիշ խող Ի տա լի ա յում: Ին չի՞ շնոր հիվ տե ղի ու նե ցավ «տն
տե սա կան հրաշ քը» Ի տա լի ա յում:

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, արտահայտություններ
Հետ պա տե րազ մյան հա սա րա կու թյուն, հա մա ցանց, մի ջու կային պա տե րազմ, Ռ. 
Ռեյ գան, Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյուն, Հ. Քոլ, Ազ գե րի բրի տա նա
կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն, Մ. Թետ չեր, «Երկաթյա լեդի», Քրիս տո նեա դե մո
կրա տա կան կուսակցություն, «տնտեսական հրաշք»
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Հետ պա տե րազ մյան ա ռա ջին տա րի նե րը

Պա տե րազ մից հե տո ԽՍՀՄ–ն ան ցում կա տա րեց խա
ղաղ կյան քի։ 1945 թ. վեր ջե րից ծա վալ վե ցին երկրի տն
տե սու թյան վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րը։

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում հաղ թա նա կը ձեռք 
էր բեր վել խորհր դային ե րկ րի ժո ղո վուրդ նե րի հե րո
սու թյան շնոր հիվ։ Վիթ խա րի է ին մարդ կային և նյու
թա կան կո րուստ նե րը։ Զոհ վել էր 27 մի լի ոն մարդ։ 
Ա վեր վել էր 1710 քա ղաք, 70 հա զա րից ա վե լի գյուղ և 
ա վան, մեծ քա նա կու թյամբ գոր ծա րան ներ։

Խա ղաղ պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան վե րա կա
ռուց վեց կա ռա վար ման հա մա կար գը։ Ի. Ստա լի նը և նրա 
շր ջա պա տը ո րո շե ցին շա րու նա կել նա խա պա տե րազ
մյան քա ղա քա կա նու թյու նը՝ ա վար տել սո ցի ա լիզ մի կա
ռու ցու մը, ի սկ ա պա ան ցնել կո մու նիզ մի։

Հա մե մա տա բար կարճ ժամ կե տում ժո ղովր դի ան դուլ 
աշ խա տան քով վե րա կանգն վեց ԽՍՀՄ տն տե սու թյու նը, 
ի սկ ա պա սկ սեց զար գա նալ։ 1952 թ. ԽՍՀՄ –ի հա մա
խառն ար տադ րան քը 1,5 ան գամ գե րա զան ցում էր նա
խա պա տե րազ մյան մա կար դա կը։

Ու շադ րու թյան կենտ րո նում ռազ մա կան ար դյու նա բե
րու թյունն է ր։ Նպա տակն էր ստեղ ծել սե փա կան ա տո
մային զենք և վե րաց նել Ա ՄՆ –ի մե նաշ նորհն այդ աս
պա րե զում։ Խորհր դային գիտ նա կան նե րի և կոնստ րուկ
տոր նե րի մե ծա գույն ջան քե րի շնորհիվ 1949 թ. այդ 
խնդի րը լուծ վեց։

Սա կայն բար վոք չէր վի ճա կը տն տե սու թյան մյուս 
ճյու ղե րում։ Պահ պան վեց գյու ղատն տե սու թյան հե տամ
նա ցու թյու նը։ Նյու թա կան խթան նե րի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով ցածր էր գյու ղա ցու աշ խա տան քի ար տադ
րո ղա կա նու թյու նը։ Բա ցի դրա նից, նա կեն սա թո շակ և 

ԿԻՐԻԼ ՇՉՅՈԼԿԻՆ
(ԿԻՐԱԿՈՍ ՄԵՏԱՔՍՅԱՆ)

(1911–1968)

Հայազգի խորհրդային խոշոր 
գիտնական, որի բացառիկ 
հետազոտու թյունները մե ծա
պես նպաս տեցին խորհրդա
յին միջու կային զեն քի ստեղծ
մանը:

15 ԽՍՀՄ–Ն 1945–1985 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
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ար ձա կուրդ չէր ստա նում, չու ներ ան գամ ան ձնա գիր և 
ա ռանց իշ խա նու թյուն նե րի թույլտ վու թյան չէր կա րող 
հե ռա նալ գյու ղից։

Դժ վա րին պայ ման նե րում է ին ապ րում նաև բան վոր
նե րը՝ ցածր աշ խա տա վարձ, բնա կա րա նային ան բա վա
րար պայ ման նե ր և այլն։

Մար դիկ ա կն կա լում է ին, թե հաղ թա նա կից հե տո 
կբա րե լավ վի կյան քը, խորհր դային հս կա ե րկ րի բո լոր 
քա ղա քա ցի նե րը կու նե նան ար ժա նա վայել ապ րե լու, 
ա զա տո րեն մտա ծե լու և ստեղ ծա գոր ծե լու հնա րա վո րու
թյուն։ Սպա սում է ին, թե կթու լա նա ստա լի նյան ա մե նա
տի րու թյու նը։

Պա տե րազ մի ա վար տից հե տո նոր թափ ա ռան բռ
նաճն շում նե րը։ Ա ռա ջին հար վածն ուղղ վեց պա տե րազ
մում աչ քի ըն կած զո րահ րա մա նա տար նե րի դեմ, ա պա 
հեր թը հա սավ պե տա կան ու կու սակ ցա կան այն գոր ծիչ
նե րին, ում հե ղի նա կու թյու նը և դիր քը վախ էր ներշն չում 
Ստա լի նին։

Հա լա ծանք նե րի են թարկ վե ցին նաև գի տու թյան և 
մշա կույ թի հա զա րա վոր գոր ծիչ ներ։ Նրանց մե ղադ րում 
է ին կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան գա ղա փար նե րից 
շեղ վե լու, օ տա րա մո լու թյան մեջ։ 

Ի րա կա նաց վեց տար բեր ազ գե րի բռ նի տե ղա հա նու
թյուն ու վե րաբ նա կե ցում Սի բի րում, Հե ռա վոր Արևել
քում, Մի ջին Ա սի ա յում։

«Ձն հա լի շր ջա նը»

1953 թ. մար տի 5–ին մա հա ցավ խորհր դային պե տու
թյան և կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան ա ռաջ նորդ Ի. 
Ստա լի նը։ Ա վարտ վեց ԽՍՀՄ –ի պատ մու թյան մի ամ բողջ 
դա րաշր ջան։

 Մի քա նի տա րի ան ց Չեր չի լը Ստա լի նի մա սին խո սե
լիս նրան ան վա նեց արևե լյան բռ նա պետ ու մեծ քա
ղա քա կան գոր ծիչ, ով սկ սեց ղե կա վա րել հե տամ նաց 
Ռու սաս տա նը, ի սկ ի րե նից հե տո թո ղեց ա տո մային 
զենք ու նե ցող եր կիր։

ՆԻ ԿԻ ՏԱ ԽՐՈՒՇ ՉՈՎ
(1894–1971)

Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու
թյան և խորհր դային պե տու
թյան ճա նաչ ված գոր ծիչ։ 
1930–ա կան թվականներից 
զբա ղեց րել է բարձր պաշ
տոն ներ։ Ե ղել է Ո ւկ րաի նայի 
կոմ կու սի ա ռա ջին քար տու
ղար։ Հայ րե նա կան մեծ պա
տե րազ մի տա րի նե րին (1941–
1945)՝ տար բեր ռազ մա ճա
կատ նե րի ռազ մա կան խոր
հուրդ նե րի ան դամ։
1953 թ.՝ Ստա լի նի մահ վա նից 
հե տո, հաղ թել է իշ խա նու
թյան հա մար մղ վող պայ քա
րում։ Հան դես է ե կել ստա լի
նյան բռ նու թյուն նե րի սուր 
քն նա դա տու թյամբ։ Վե րա
դարձ րել է մի լի ո նա վոր բռ
նա դատ ված նե րի։ Վե րա
կանգ նել է զոհ ված նե րի բա
րի ա նու նը։ Փոր ձել է հաս
տա տել ժո ղովր դա վա րու
թյուն, ա զա տա կա նաց նել 
տն տե սու թյու նը։ Սա կայն կու
սակ ցու թյան հե տա դի մա կան 
ու ժե րը 1964 թ. կազ մա կեր
պե ցին դա վադ րու թյուն և 
նրան հե ռաց րին իշ խա նու
թյու նից։
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Խորհր դային ե րկ րում հաս տատ ված ամ բող ջա տի րու
թյու նը խո չըն դո տում էր հա սա րա կու թյան զար գա ց մանը։ 
Վար չա կար գի հա մա խոհ նե րը նույն պես հաս կա նում 
է ին, որ ե կել է նախ կին քա ղա քա կա նու թյու նը փո խե լու 
ժա մա նա կը։ Նրանց միջև իշ խա նու թյան հա մար սուր 
պայ քար ծա վալ վեց։ Հաղ թեց Նի կի տա Խրուշ չո վը, ո րը 
ստանձ նեց կոմ կու սի, ի սկ ա պա նաև կա ռա վա րու թյան 
ղե կա վա րու թյու նը։ Սկս վեց ԽՍՀՄ պատ մու թյան մի նոր 
փուլ, ո րն ան վա նում են «ձն հա լի շր ջան»։

Ձն հա լը ծա վալ վեց հատ կա պես 1956 թ.՝ կո մու նիս տա
կան կու սակ ցու թյան XX հա մա գու մա րից հե տո։ Խրուշ
չո վը հան դես ե կավ զե կու ցու մով, որ տեղ քն նա դա տու
թյան են թար կեց ստա լի նյան բռ նա տի րու թյու նը։ Սա կայն 
նա ա մեն ի նչ բար դում էր մի այն Ստա լի նի և մի քա նի 
ան ձանց վրա։ Կա տար վա ծին հա մա կող մա նի գնա հա
տա կան չտր վեց։

Չ նա յած դրան՝ ծա վալ վեց հա սա րա կու թյան ժո ղովր
դա վա րաց ման գոր ծըն թա ցը։ Վերջ դր վե ցին բռ նու թյուն
նե րին։ Մի լի ո նա վոր բռ նա դատ ված ներ ար դա րաց վե ցին 
և վե րա դար ձան տուն։ Շա տերն ար դեն կեն դա նի չէ ին. 
վե րա կանգն վեց մի այն նրանց բա րի ա նու նը։ Ա ռաջ քաշ
վե ցին նոր մար դիկ, ով քեր մտա ծում է ին հա սա րա կու
թյան վե րա փոխ ման մա սին, աշ խու ժա ցավ ստեղ ծա գոր
ծող մտա վո րա կա նու թյու նը։

Բա րե փոխ վեց նաև տն տե սա կան կյան քը։ Նպա տակ 
դր վեց բարձ րաց նե լու բնակչության կեն սա մա կար դա կը։ 
Ու շադ րու թյուն դարձ վեց գյու ղատն տե սու թյան և թեթև 
ար դյու նա բե րու թյան վրա։ Վե րաց վեց գյու ղա ցի ու թյան 
կի սա ճոր տային վի ճա կը. նրանք ստա ցան ան ձնա գիր և 
կեն սա թո շակ։ 

Ա ռա ջըն թաց ար ձա նագր վեց խորհր դային գի տու թյան 
և ար դյու նա բե րու թյան մեջ։ ԽՍՀՄ –ում գոր ծարկ վեց աշ
խար հում ա ռա ջին ա տո մային է լեկտ րա կա յա նը։ Տի ե
զերք ար ձակ վեց ա ռա ջին ար հես տա կան ար բա նյա կը։ 
Եվ վեր ջա պես՝ 1961 թ. ապ րի լի 12–ին Տի ե զերք թռավ 
ա ռա ջին մար դը՝ Յու րի Գա գա րի նը։

Սա կայն վար չահ րա մա յա կան հա մա կար գը նոր թափ 
ա ռավ 1960–ա կան թթ. սկզբ նե րից։ Կր կին ա մեն բան կա
տար վում էր վերևից ե կող հրա ման նե րով։ Տն տե սա կան 

 ԼԵ Ո ՆԻԴ ԲՐԵԺ ՆԵՎ
(1906–1982)

Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու
թյան և խորհր դային պե տա
կան գոր ծիչ։ Գոր ծու նե ու թյու
նը սկ սել է 1930–ա կան թթ.։ 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե
րազ մի տա րի նե րին մարտն
չել է տար բեր ռազ մա ճա
կատ նե րում։
1964 թ. մաս նակ ցել է 
Ն. Խ րուշ չո վի պաշտո նան
կու թյա նը։ Ե ղել է Խորհր
դային Մի ու թյան կո մու նիս
տա կան կու սակ ցու թյան ղե
կա վար։ Կա ռա վար ման սկզ
բում փոր ձել է ան ցկաց նել 
տն տե սա կան բա րե փո խում
ներ, բայց ան հա ջող։ Ե րկ րում 
ծաղ կեց կա շա ռա կե րու թյու
նը։ Ան կում են ապ րել կյան քի 
բո լոր բնա գա վառ նե րը՝ տն
տե սու թյուն, քա ղա քա կան 
կյանք, մշա կույթ։ Ծայր է 
ա ռել ա ռա ջա վոր մտա վո րա
կան նե րի հե տապն դում։
Ար տա քին քա ղա քա կա նու
թյան մեջ շա րու նակ վում էր 
կոշտ մր ցակ ցու թյու նը Ա ՄՆ 
–ի հետ։
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զար գա ցու մը դան դա ղեց, ի սկ գյու ղատն տե սու թյան մեջ 
նո րից սկս վեց ան կում։ Բա նը հա սավ նրան, որ սո վից 
խու սա փե լու հա մար ԽՍՀՄ–ն հա ցա հա տիկ գնեց Ա ՄՆ –
ից։

Օգտ վե լով այս դրու թյու նից՝ ե րկ րի ղե կա վա րու թյան 
հե տա դի մա կան ու ժե րը 1964 թ. Խրուշ չո վին հե ռաց րին 
իշ խա նու թյու նից։ Այս պի սի ա վարտ ու նե ցավ ամ բող ջա
տի րու թյան հաղ թա հար ման ա ռա ջին փոր ձը։

Լ ճաց ման տա րի նե րը

Խորհր դային ե րկ րի նոր ղե կա վար դար ձավ 
Լեոնիդ  Բրեժնևը։ Պահ պա նո ղա կան ներն աս տի ճա նա
բար հրա ժար վե ցին «ձն հա լի շր ջա նի» ժո ղովր դա վա րա
կան ձեռք բե րում նե րից։ Նրանք թույլ չէ ին տա լիս հա սա
րա կար գի որևէ քն նա դա տու թյուն։ Ցան կա ցած դժ գո հու
թյուն պի տա կա վոր վում էր ի բրև «բուր ժուա կան այ լա խո
հու թյուն» և խս տո րեն պատժ վում։ 

Այ դու հան դերձ, պահ պա նո ղա կան նե րը սկզ բում փոր
ձե ցին կա տա րել տն տե սա կան բա րե փո խում ներ՝ սահ
մա նա փա կել վերևից պար տադր վող պլան նե րը, ը նդ լայ
նել ձեռ նար կու թյուն նե րի ի նք նու րույ նու թյու նը։ Ի նչ պես 
միշտ, դրանք սկզ բից ո րոշ աշ խու ժա ցում ա ռա ջաց րին, 
սա կայն հե տա գա յում կա սեց վե ցին։ Կր կին զգաց վում էր 
ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան ապ րանք նե րի խիստ պա
կաս՝ դա տարկ խա նութ ներ, հեր թեր, դժ գո հու թյուն։ Սկ
սեց ծաղ կել կա շա ռա կե րու թյու նը։

Տն տե սու թյու նը լճա ցում էր ապ րում։ Այն հան գեց րեց 
հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում նա խաճգ
նա ժա մային վի ճա կի։ Ա հա թե ին չու Բրեժնևի կա ռա վար
ման և դրան հա ջոր դող մի քա նի տա րի նե րը ստա ցան 
լճաց ման տա րի ներ ան վա նու մը։

Փաս տո րեն, խորհր դային տն տե սու թյան բա րե փո
խու մը հեր թա կան ան գամ ձա խող վեց: Գլ խա վոր պատ
ճառն այն էր, որ չզու գակց վեց քա ղա քա կան հա մա կար
գի բա րե փոխ մամբ։ Մար դիկ կորց րին հա վա տը սո ցի ա
լիս տա կան հա սա րա կար գի և ա պա գայի նկատ մամբ։

ՅՈՒ ՐԻ ԳԱ ԳԱ ՐԻՆ
(1934–1968)

Աշ խար հի ա ռա ջին տի ե զե
րագ նա ցը։ Թռիչք է կա տա րել 
դե պի Տի ե զերք 1961 թ. ապ րի
լի 12–ին «Վոս տոկ» տի ե զե
րա նա վով։ Զոհ վել է մար զա
կան թռիչ քի ժա մա նակ։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Հետ պա տե րազ մյան շր ջա նում ի նչ պի սի՞ դժ վա րու թյուն նե րի ա ռջև էր կանգ նած 

խորհր դային եր կի րը։
2. Զար գաց ման ի ՞նչ ան հա մա չա փու թյուն ներ կային ԽՍՀՄ տն տե սու թյան մեջ այդ 

տա րի նե րին։
3. Ո ՞ւմ դեմ էր ուղղ ված քա ղա քա կան բռ նու թյուն նե րի նոր ա լի քը։
4. Հա մա ձա՞յն եք ա րդյոք Ստա լի նի մա սին Չեր չի լի ա սած խոս քե րին։ Ի ՞նչ կար ծիք 

ու նեք Ստա լի նի և նրա վա րած քա ղա քա կա նու թյան մա սին. հիմ նա վո րե՛ք ձեր 
տե սա կե տը։

5. Ին չո՞ւ են Ն. Խրուշ չո վի կա ռա վար ման տա րի նե րը կոչ վում «ձն հա լի շր ջան»։ 
Գնա հա տե՛ք նրա գոր ծու նե ու թյու նը։

6. 1950–60–ա կան թթ. գի տու թյան բնա գա վա ռում ի ՞նչ ձեռք բե րում ներ ար ձա նագր
վե ցին ԽՍՀՄ –ում։

7. Ո րո՞նք է ին խորհր դային հա սա րա կու թյան լճաց ման պատ ճառ նե րը։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Հա մե մա տե՛ք ստա լի նյան բռ նա պե տու թյան և բրեժնևյան «լ ճաց ման տա րի նե րը»՝ 
կա տա րե լով «Տ րա մա գիր» վար ժու թյու նը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, արտահայտություններ
Ազգերի բռնի տեղահանություն, Ն. Խրուշ չով, «ձն հա լի շր ջան», ա տո մային է լեկտ
րա կա յան, Եր կիր մո լո րա կի ար հես տա կան ար բա նյակ, Յու. Գա գա րին, Լ. Բրեժնև, 
«բուրժուական այլա խո հություն», լճաց ման տա րի ներ
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Վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյու նը

Նա խորդ դա սից ի մա ցանք, որ Խորհր դային Մի ու թյու
նը 1980–ա կան թթ. կե սե րին կանգ նած էր լուրջ հիմ
նախն դիր նե րի ա ռջև հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր 
ո լորտ նե րում։ Խո րա ցող տն տե սա կան ճգ նա ժա մը ստի
պեց ե րկ րի ղե կա վա րու թյա նը քայ լեր ձեռ նար կել հա սա
րա կար գը փր կե լու ուղ ղու թյամբ։

1985 թ. մար տին կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան 
ղե կա վար ը նտր վեց Մի խայիլ Գոր բա չո վը։ Նա սկ սեց 
վե րա փո խում ներ ի րա կա նաց նել, ո րոնց նպա տակն էր 
վե րա կա ռու ցել խորհր դային հա սա րա կու թյու նը։

Վե րա կա ռուց ման նա խա ձեռ նող նե րը սկզ բում փոր
ձե ցին տն տե սու թյու նը դուրս բե րել ճգ նա ժա մից ներ քին 
մի ջոց նե րի հաշ վին։ Ո րոշ վեց կա տա րե լա գոր ծել տն տե
սու թյան կա ռա վա րու մը՝ ա զա տու թյուն տա լով տն տես
վա րող նե րին։ Խորհր դային պե տու թյան բա րե փո խիչ նե
րը, սա կայն, սկզբնական շրջանում չհա մար ձակ վե ցին 
հրա ժար վել վար չահ րա մա յա կան կա ռա վար ման սկզ
բունք նե րից։ Չձևա վոր վե ցին ա զատ մր ցակ ցու թյուն և 
շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն ներ։ Փո խա րե նը՝ սկ սե
ցին բար գա վա ճել ստ վե րային տն տե սու թյու նը, կազ մա
կերպ ված հան ցա գոր ծու թյու նը, կա շա ռա կե րու թյու նը։

Գոր բա չովն ու իր հա մա խոհ նե րը ո րո շե ցին շտ կել 
դրու թյու նը քա ղա քա կան բա րե փո խում նե րի մի ջո ցով։ 
Սկս վեց հա սա րա կու թյան ժո ղովր դա վա րա ցու մը։ 1989 թ. 
ե րկ րում ա ռա ջին ան գամ ան ցկաց վե ցին այ լընտ րան
քային ը նտ րու թյուն ներ։ Ը նտր վե ցին ԽՍՀՄ ժո ղովր դա
կան պատ գա մա վոր ներ։ Գոր բա չովն ը նտր վեց ԽՍՀՄ 
Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ, ի սկ մեկ տա րի ան ց՝ 
ԽՍՀՄ նա խա գահ։

Փոխ վեց վե րա բեր մուն քը այ լա խոհ նե րի նկատ մամբ. 
նրան ցից շա տերն ա զատ ար ձակ վե ցին։ Ո րո շա կի ա զա

 ՄԻ ԽԱՅԻԼ ԳՈՐ ԲԱ ՉՈՎ
(1931)

Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու
թյան և խորհր դային պե տու
թյան գոր ծիչ։ Ա վար տել է 
Մոսկ վայի հա մալ սա րա նի 
ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ
տե տը։ 1985 թ. ը նտր վել է Կո
մու նիս տա կան կու սակ ցու
թյան ղե կա վար, 1990 թ.՝ 
ԽՍՀՄ նա խա գահ։ Ձեռ նար
կել է ե րկ րի կյան քի բո լոր 
բնա գա վառ նե րի վե րա կա
ռուց ման ծրա գիր, սա կայն 
հա ջո ղու թյուն չի ու նե ցել։ Ար
տա քին քա ղա քա կա նու թյու
նում գնա ցել է զի ջում նե րի 
Ա ՄՆ –ին և ՆԱ ՏՕ–ին։ Զոր քե
րը դուրս է բե րել Աֆ ղանս
տա նից և սո ցի ա լիս տա կան 
ճամ բա րի ե րկր նե րից։
1991 թ. դեկ տեմ բե րի 21–ին 
ԽՍՀՄ–ն դա դա րեց գո յու թյուն 
ու նե նա լուց։  Չորս օր անց Գոր
բա չո վը հրա ժա րա կան տվեց։
Ար ժա նա ցել է խա ղա ղու թյան 
Նո բե լյան մր ցա նա կի։

16 ՎԵ ՐԱ ԿԱ ՌՈՒ ՑՈՒ ՄԻՑ ԴԵ ՊԻ ՓԼՈՒ ԶՈՒՄ
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տու թյուն ստա ցան մա մու լը, հե ռուս տա տե սու թյու նը, 
ռա դի ոն։

Փոխ վեց նաև պե տու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու
թյու նը։ Խորհր դային զոր քե րը դուրս բեր վե ցին Աֆ ղանս
տա նից, Արևե լյան Եվ րո պայի սո ցի ա լիս տա կան ե րկր նե
րից։ Սա ռը պա տե րազ մի դա րաշր ջա նը մո տե նում էր իր 
ա վար տին։

Սա կայն այս դրա կան տե ղա շար ժերն է ա կա նո րեն 
չազ դե ցին ե րկ րի տն տե սա կան վի ճա կի վրա։

Ազ գային հար ցի սրու մը

Վե րա կա ռու ցու մը շարժ ման մեջ դրեց հս կա յա ծա վալ 
Խորհր դային Մի ու թյու նը։ Նա խորդ տա րի նե րին զսպ
ված կամ սա ռեց ված շատ հա կա սու թյուն ներ նո րից 
ա կն հայ տո րեն դրսևոր վե ցին։ Հատ կա պես սր վեց ազ
գային հար ցը։

Վե րա կա ռուց ման իս կա կան փոր ձա քա րը ե ղավ 
1988 թ. սկս ված Ար ցա խյան շար ժու մը (այս մա սին ա վե
լի ման րա մասն տե՛ս Հայոց պատ մու թյան դա սագր քում)։ 
Մի ու թե նա կան իշ խա նու թյուն ներն ան զոր գտն վե ցին 
ազ գե րի ի նք նո րոշ ման սկզ բուն քի հի ման վրա կար գա
վո րե լու հա կա մար տու թյու նը Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա
նի միջև։ Ազ գային հո ղի վրա բա խում ներ տե ղի ու նե ցան 
նաև Մի ջին Ա սի ա յում, Ղրի մում, Հյու սի սային Կով կա
սում, Մոլ դո վա յում, Վրաս տա նում և այ լուր։

 Խորհր դային զոր քե րի դուրս
բե րու մը Աֆ ղանս տա նից
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1990 թ. մի ու թե նա կան բո լոր հան րա պե տու թյուն ներն 
ըն դու նե ցին ազ գային ի նք նիշ խա նու թյան մա սին հռ չա
կագ րեր։ Դրան հետևեց նրանց ան կա խաց ման գոր ծըն
թա ցը։ Հա յաս տա նում այն սկս վեց 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ի 
Ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ըն դուն մամբ։

Խորհր դային տե րու թյան փլու զու մը, 
Ա ՊՀ –ի ստեղ ծու մը

Քա ղա քա կան զար գա ցում նե րը ցույց է ին տա լիս, որ 
խորհր դային տե րու թյու նը նախ կին վի ճա կով պահ պա
նել հնա րա վոր չէ։ Հան րա պե տու թյուն նե րը ան կա խաց
ման ու ղի է ին բռ նել։ ԽՍՀՄ ղե կա վա րու թյու նը ան կա
րող էր այլևս պա հել սե փա կան իշ խա նու թյու նը։ Այդ 
պատ ճա ռով նա զեն քի դի մեց Վրաս տա նում, Լիտ վա
յում, Լատ վի ա յում, ի նչ պես նաև Ար ցա խում։

Մ. Գոր բա չո վը ո րո շեց կան խել ԽՍՀՄ ան կու մը մի ու
թե նա կան նոր պայ մա նա գիր կն քե լու մի ջո ցով։ Նա խա
տես վում էր ը նդ լայ նել հան րա պե տու թյուն նե րի ի րա
վունք նե րը։

Ար ցա խյան շար ժու մը 
Հա յաս տա նում. 
Ազատության հրապարակ, 
1988 թ.
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Խորհր դային նոր դաշ նու թյան մեջ, ո րն ը ստ նա խագ
ծի կոչ վե լու էր «Ինք նիշ խան պե տու թյուն նե րի մի ու
թյուն», հա մա ձայն էր մտ նե լու 15 հան րա պե տու թյուն նե
րից մի այն 9–ը։ Ո րոշ ված էր 1991 թ. օ գոս տո սի 20–ին ստո
րագ րել այդ դաշ նու թյան կազ մա վոր ման նոր պայ մա նա
գիր։

Դ րա հետ հա մա ձայն չէ ին ԽՍՀՄ պահ պա նո ղա կան 
ու ժե րը։ Նրանք նշ ված ժամ կե տից մեկ օր ա ռաջ՝ օ գոս
տո սի 19–ին, խռո վու թյուն բարձ րաց րին Մոսկ վա յում։ 
Սա կայն ժո ղովր դա վա րա կան ու ժե րը ճն շե ցին դա։ Իշ
խա նու թյունն ան ցավ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ղե կա
վա րու թյան ձեռ քը՝ նա խա գահ Բո րիս Ել ցի նի գլ խա վո
րու թյամբ։

Օ գոս տո սյան խռո վու թյու նից հե տո Խորհր դային Մի
ու թյան կազ մա լուծ ման գոր ծըն թացն ա րա գա ցավ։ Ան
կա խու թյան հան րաք վե ներ ան ցկաց վե ցին մի շարք հան
րա պե տու թյուն նե րում, այդ թվում՝ Հա յաս տա նում։

1991 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ին սլա վո նա կան ե րեք հան
րա պե տու թյուն նե րի (Ռու սաս տան, Ո ւկ րաի նա և Բե լա
ռուս) ղե կա վար նե րը գաղտ նի հան դի պում ու նե ցան։ 
Նրանք հա մա ձայ նու թյան ե կան ԽՍՀՄ–ն կազ մա լու ծե լու 
և Ան կախ Պե տու թյուն նե րի Հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
(Ա ՊՀ) ստեղ ծե լու հար ցում։ Կոչ ա րե ցին մյուս հան րա պե

Ուկ րաի նայի, Բե լա ռու սի և 
Ռու սաս տա նի ղե կա վար ներ 
Լ. Կ րավ չու կը, Ս. Շուշկևի չը և 
Բ. Ել ցի նը Բելովեժյան հա մա
ձայ նու թյան կնք ման պա հին
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տու թյուն նե րին ևս մի ա նալու ի րենց։ Դրան հա ջոր դեց 
դեկ տեմ բե րի 21–ին Ղա զախս տա նի մայ րա քա ղաք Ալ մա 
Ա թա յում 11 հան րա պե տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի հան
դի պու մը։ Այս տեղ ստո րագր վեց Ա ՊՀ ստեղծ ման և 
ԽՍՀՄ լու ծար ման մա սին հա մա ձայ նա գիր։ Այլևս գո
յու թյուն չու նե ցող ե րկ րի նա խա գահ Մ. Գոր բա չո վը չորս 
օր անց վայր դրեց իր լի ա զո րու թյուն նե րը։ 

Այս պես՝ մոտ 70 տար վա գո յու թյու նից հե տո փլուզ վեց 
Խորհր դային Մի ու թյու նը։

ԽՍՀՄ փլու զու մը, 
Ա ՊՀ ստեղ ծու մը
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Նշե՛ք վե րա կա ռուց ման նպա տակ նե րը։
2. ԽՍՀՄ –ի վե րա փոխ ման ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց Մ. Գոր բա չո վը։ Ին չո՞ւ դրանք 

ցան կա լի ար դյունք ներ չտ վե ցին։
3. Ի ՞նչ հետևանք նե րի հան գեց րեց վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյու նը։
4. Ին չո՞ւ ԽՍՀՄ –ում սր վեց ազ գային հար ցը։
5. ԽՍՀՄ փլու զու մը կան խե լու հա մար ի ՞նչ էր ծրագ րել մի ու թե նա կան կենտ րո նը։
6. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել պահ պա նո ղա կան ու ժե րի խռո վու թյու նը։ Ին չո՞ւ այն ձա

խող վեց։
7. Ով քե՞ր է ին Ա ՊՀ –ի հիմ նադր ման նա խա ձեռ նող նե րը։ Ե ՞րբ և որ տե՞ղ է այն ստեղծ

վել։
8. Ե ՞րբ և ի ՞նչ պայ ման նե րում լու ծար վեց Խորհր դային Մի ու թյու նը։

Քն նարկ ման հարց
Ձեր կար ծի քով՝ հնա րա վո՞ր էր ա րդյոք կան խել ԽՍՀՄ –ի փլու զու մը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Մ. Գոր բա չով, վե րա կա ռու ցում, ազգային հարցի սրում, Արցախյան շարժում, 
խորհրդային հանրապետությունների անկախացման գործընթաց, Բ. Ելցին, 
օ գոս տո սյան խռո վու թյուն, ԽՍՀՄ կազմալուծում, Ալմա Աթա, Ան կախ Պե տու
թյուն նե րի Հա մա գոր ծակ ցու թյուն (Ա ՊՀ)
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Սո ցի ա լիզ մի խորհր դային տա րաձևի 
հաս տա տու մը եվ րո պա կան ե րկր նե րում

Դուք ար դեն գի տեք, որ Խորհր դային Մի ու թյու նը Ե րկ
րորդ աշ խար հա մար տի ա վար տին ռազ մա կա լել էր Եվ
րո պայի մի շարք ե րկր ներ՝ Բուլ ղա րի ան, Ռու մի նի ան, 
Հա րավս լա վի ան, Ալ բա նի ան, Հուն գա րի ան, Լե հաս տա
նը, Չե խոս լո վա կի ան, Արևե լյան Գեր մա նի ան։ Դրանք 
ըն կան խորհր դային պե տու թյան քա ղա քա կան ու ռազ
մա կան ազ դե ցու թյան տակ։ ԽՍՀՄ օ ժան դա կու թյամբ 
այդ ե րկր նե րում 1945–1949 թթ. իշ խա նու թյան գլուխ ան
ցան հա մայ նա վար նե րը։ 

Այս ե րկր նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան սո ցի ա լիս տա կան 
հա սա րա կար գի կա ռուց մա նը՝ ը ստ խորհր դային տա
րաձևի։ Հաս տատ վեց կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյուն
նե րի մի ա հե ծան իշ խա նու թյու նը, պե տա կա նաց վե ցին 
ար դյու նա բե րու թյու նը, բան կե րը, հո ղը։ Կո լեկ տի վաց
վեց գյու ղատն տե սու թյու նը։ Հաս տատ վեց կա ռա վար
ման վար չահ րա մա յա կան ե ղա նակ։  Սո ցի ա լիս տա կան 

հա մա կար գի ե րկր նե րը

17 ՍՈ ՑԻ Ա ԼԻՍ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ
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Հե տա գա յում սո ցի ա լիզ մի ճամ բա րը հա մալ րե ցին Չի
նա կան Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տու թյու նը, Հյու սի
սային Կո րե ան, Վի ետ նա մը, Լաո սը, Կու բան։ Այս պես 
աշ խար հում ձևա վոր վեց սո ցի ա լիս տա կան հա մա կար
գը՝ ԽՍՀՄ –ի գլ խա վո րու թյամբ։

Սա կայն շու տով Հա րավս լա վի ան և Չի նաս տանն ըն
թա ցան սո ցի ա լիզ մի կա ռուց ման սե փա կան ու ղի ով։ 
Նրանք չմ տան սո ցի ա լիս տա կան հա մա կար գի եր կու 
կարևոր մար մին նե րի՝ Տն տե սա կան փո խօգ նու թյան 
խորհր դի (ՏՓԽ, ստեղծ վել է 1949 թ.) ու Վար շա վայի դա
շին քի մեջ։ Ի սկ Հա րավս լա վի ան դար ձավ «Չ մի ա ցած 
ե րկր նե րի շարժ ման» հիմ նա դիր նե րից մե կը։

Սո ցի ա լիս տա կան հա մա կար գի 
հա կա սու թյուն նե րը

Նոր հա սա րա կար գի կա ռուց ման հետ ժո ղո վուր դը 
մեծ հույ սեր էր կա պել՝ կեն սա մա կար դա կի վե րելք, ի րա
կան ժո ղովր դա վա րու թյան հաս տա տում, մշա կու թային 
զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն և այլն։ Սա կայն կա պի
տա լիս տա կան ե րկր նե րի հետ հա մե մա տու թյու նը 
ա մենևին էլ սո ցի ա լիզմ կա ռու ցող նե րի օգ տին չէր։ 

Ար դեն 1950–ա կան թթ. կե սե րից Եվ րո պայի սո ցի ա լիս
տա կան ե րկր նե րում ա ճեց բնակ չու թյան դժ գո հու թյու նը։ 
Հատ կա պես լուրջ հա կա սու թյուն ներ կային Հուն գա րի ա
յում, Չե խոս լո վա կի ա յում, Լե հաս տա նում, Գեր մա նի այի 
Ժո ղովր դա վարական Հան րա պե տու թյու նում։

Հատ ված Չե խոս լո վա կի այի մտա վո րա կա նու թյան՝ «Եր կու հա զար բառ՝ ուղղ ված բան վոր նե րին, 
գյու ղա ցի նե րին, ծա ռայող նե րին և գիտ նա կան նե րին, մշա կույ թի աշ խա տող նե րին և բո լոր մարդ

կանց» ու ղեր ձից

Ժո ղովր դի մե ծա մաս նու թյու նը հույ սով ըն դու նեց սո ցի ա լիզ մի կա ռուց ման ծրա գի րը։ Սա կայն դրա 
ղե կա վա րումն ըն կավ ոչ այն մարդ կանց ձեռ քը։ Կոր ծա նա րար չէր լի նի պե տա կան փոր ձի, գործ նա
կան գի տե լիք նե րի պա կա սը, ե թե նրանք ու նե նային գո նե կեն ցա ղային պար կեշ տու թյուն, ե թե կա րո
ղա նային լսել այ լոց կար ծի քը …
Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նը, ո րը պա տե րազ մից հե տո վայե լում էր մարդ կանց վս տա հու թյու
նը, աս տի ճա նա բար այն փո խեց տար բեր պաշ տոն նե րի հետ … Ղե կա վա րու թյան սխալ ու ղե գի ծը կու
սակ ցու թյու նը վե րա ծեց տի րա պե տող կազ մա կեր պու թյան, ո րին ձգ տում է ին իշ խա նա տենչ, ե սա սեր, 
հաշ վեն կատ, վախ կոտ և ան մա քուր մար դիկ։

«Լի տե րար նի լիս տի», 27.06.1968 թ.
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Ս տա լի նի ան ձի դա տա պար տու մը և «ձն հա լը» բա րե
փոխ ման հույ սեր ա րթ նաց րին գրե թե բո լոր սո ցի ա լիս
տա կան ե րկր նե րում։

Հուն գա րի այի ղե կա վա րու թյու նը փոր ձեց ի րա կա
նաց նել ժո ղովր դա վա րա կան և տն տե սա կան բա րե փո
խում ներ։ Ի սկ 1956 թ. հայ տա րա րեց Վար շա վյան դա շին
քից դուրս գա լու մա սին։ Խորհր դային Մի ու թյու նը զոր
քեր մտց րեց Բու դա պեշտ և ճն շեց սկս ված ա պս տամ բու
թյու նը։

Նույ նը կա տար վեց նաև Չե խոս լո վա կի ա յում 1968 թ.։ 
ԽՍՀՄ ղե կա վա րու թյու նը դա ո րա կեց որպես սպառ նա
լիք սո ցի ա լիս տա կան հա մա կար գին։ Վար շա վյան դա
շին քի զոր քե րը մտան Պրա հա և ճն շե ցին չե խե րի ու սլո
վակ նե րի ի նք նու րույ նու թյան փոր ձը։

Պ րա հայի դեպ քե րից հե տո ԽՍՀՄ–ն կոշ տաց րեց 
Արևե լյան Եվ րո պայի ե րկր նե րի նկատ մամբ իր վե րահս
կո ղու թյու նը։

Լ ճաց ման տա րի նե րին բրեժնևյան վար չա խում բը 
թույլ չտ վեց կա տա րե լ հա սա րա կու թյան բա րե փոխ ման 
փոր ձեր ոչ մի այն ԽՍՀՄ –ում, այլև Հուն գա րի ա յում, Չե
խոս լո վա կի ա յում, Լե հաս տա նում։

Պ րա հայի փո ղոց նե րը 
1968 թ. օ գոս տո սին
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Լուրջ հա կա սու թյուն ներ ա ռա ջա ցան նաև ԽՍՀՄ –ի ու 
Չի նաս տա նի միջև. գոր ծը հա սավ նույ նիսկ ռազ մա կան 
բախ ման։

Չ նա յած ներ քին ու ար տա քին հա կա սու թյուն նե րին՝ 
սո ցի ա լիզ մի հա մա կար գը ոչ մի այն ռազ մա քա ղա քա
կան, այլև տն տե սա կան մեծ նե րուժ ու ներ։

«Թավ շյա հե ղա փո խու թյուն նե րը»

1980–ա կան թթ. վեր ջին սր վե ցին սո ցի ա լիս տա կան 
ե րկր նե րի ներ քին հա կա սու թյուն նե րը։ Տն տե սա կան հե
տամ նա ցու թյու նը դար ձավ ամ բող ջա տի րա կան հա սա
րա կու թյան ճգ նա ժա մի գլ խա վոր պատ ճա ռը։ Մեծ դեր 
խաղաց նաև ԽՍՀՄ –ում սկս ված վե րա կա ռուց ման ձա
խո ղու մը։

Արևե լաեվ րո պա կան ե րկր նե րում 1989–1990 թթ. տե
ղի ու նե ցան հե ղա փո խու թյուն ներ, ո րոնք, բա ցա ռու
թյամբ Ռու մի նի այի, ա նա րյուն ըն թա ցան։ Ա հա թե ին չու 
այս դեպ քերն ստա ցան թավ շյա հե ղա փո խու թյուն ներ 
ան վա նու մը։ Իշ խող վար չա կար գե րը տա պա լե լու նպա
տա կով ը նդ դի մա դիր ու ժե րը ծա վա լել է ին ժո ղովր դա
վա րա կան շար ժում ներ՝ հան րա հա վաք ներ, ցույ ցեր, 
գոր ծա դուլ ներ։ Ար դյուն քում՝ հե ղի նա կազրկ ված կո մու
նիստ նե րին փո խա րի նե լու ե կան քա ղա քա կան նոր ու
ժեր և ա ռաջ նորդ ներ։

 Բեռ լի նը եր կու հատ վա ծի 
բա ժա նող պա տի ան կու մը. 
1989 թ. նոյեմ բե րի 9
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Ա ռա ջի նը Լե հաս տա նում 1989 թ. տե ղի ու նե ցան ժո
ղովր դա վա րա կան ը նտ րու թյուն ներ։ Ձևա վոր վեց ոչ հա
մայ նա վա րա կան կա ռա վա րու թյուն։ Այ նու հետև փոխ վեց 
իշ խա նու թյու նը նաև Հուն գա րի ա յում, Չե խոս լո վա կի ա
յում, Բուլ ղա րի ա յում։

Գեր մա նա կան Ժո ղովր դա վա րա կան Հան րա պե տու
թյու նում 1989 թ. ա հագ նա ցած ցույ ցե րը հան գեց րին այն 
բա նին, որ հա մայ նա վար նե րը հե ռաց վե ցին իշ խա նու
թյու նից։ Նույն թվականի նոյեմ բե րի 9–ին քանդ վեց Բեռ
լի նի պա տը՝ սա ռը պա տե րազ մի դա րաշր ջա նի խորհր
դա նի շը։ Սկս վեց Ա րևմ տյան Գեր մա նի այի հետ Արևե լյան 
Գեր մա նի այի մի ա վոր ման գոր ծըն թա ցը, ո րն ա վարտ
վեց 1990 թվականին։

Ռու մի նի ա յում դեպ քերն այլ զար գա ցում ու նե ցան։ 
Սկս վեց հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյուն։ Մայ
րա քա ղաք Բու խա րես տում տե ղի ու նե ցան զին ված ը նդ
հա րում ներ։ Հե ղա փո խա կան ու ժե րը հաղ թե ցին, ի սկ 
երկրի ղեկավար բռ նա պետ Ն. Չաու շես կուն մա հա պատ
ժի են թարկ վեց։ 

Արևե լյան Եվ րո պայի նախ կին սո ցի ա լիս տա կան 
ե րկր նե րում վե րա կանգն վեց բազ մա կու սակ ցա կան հա
մա կար գը, ը նտր վե ցին նոր իշ խա նու թյան մար մին ներ։ 
Ի րա կա նաց վե ցին քա ղա քա կան, տն տե սա կան, սո ցի ա
լա կան և մշա կու թային բա րե փո խում ներ։

1991 թ. պաշ տո նա պես լու ծար վե ցին Վար շա վայի 
պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու թյու նը և Տն տե սա կան 
փո խօգ նու թյան խոր հուր դը։ Ի սկ նույն տար վա վեր ջին, 
ի նչ պես ար դեն աս վել է, դա դա րեց գո յու թյուն ու նե նալուց 
նաև ԽՍՀՄ–ն։ Դրա նով ա վարտ վեց սո ցի ա լիս տա կան 
հա մա կար գի փլու զու մը։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ին չո՞ւ Արևե լյան Եվ րո պան ըն կավ ԽՍՀՄ ազ դե ցու թյան ո լոր տը։
2. Արևե լաեվ րո պա կան ե րկր նե րում կո մու նիստ նե րը ե ՞րբ ե կան իշ խա նու թյան։ 

Հա սա րա կու թյան ի ՞նչ տա րաձև հաս տատ վեց այդ ե րկր նե րում։
3. Թվար կե՛ք սո ցի ա լիս տա կան հա մա կար գի ե րկր նե րը։
4. Ի ՞նչ հա կա սու թյուն ներ ա ռա ջա ցան սո ցի ա լիս տա կան նո րաս տեղծ ե րկր նե րում։ 

Ձեր կար ծի քով՝ ո րո՞նք է ին դրանց պատ ճառ նե րը։
5. Ներ կա յաց րե՛ք Խորհր դային Մի ու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը սո ցերկր նե րի 

հան դեպ։
6. Ե ՞րբ են տե ղի ու նե ցել «թավ շյա հե ղա փո խու թյուն նե րը»։ Ի ՞նչ յու րա հա տուկ 

դրսևո րում ներ ու նե ցան դրանք տար բեր ե րկր նե րում։

Քն նարկ ման հարց 
Ին չո՞ւ սո ցի ա լիզ մի հա մա կար գը փլուզ վեց։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Սո ցի ա լիս տա կան հա մա կարգ, ՏՓԽ, Գեր մա նի այի Ժո ղովր դավարա կան Հան
րա պե տու թյուն, «թավ շյա հե ղա փո խու թյուն ներ», Ն. Չաու շես կու
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Գա ղու թային հա մա կար գը, ի նչ պես գի տեք, ձևա վոր
վել էր Նոր դարե րում։ XIX դա րի ըն թաց քում ո րոշ գա
ղութ ներ ան կա խու թյուն նվա ճե ցին։ Այդ գոր ծըն թա ցը 
շա րու նակ վեց նաև Նո րա գույն շր ջա նում։ Ա ռա ջին աշ
խար հա մար տից հե տո նախ կին մի շարք գա ղութ ներ 
նույն պես ան կա խա ցան կամ գտն վում է ին ման դա տային 
ե րկ րի կար գա վի ճա կում։

Գա ղու թային հա մա կար գի 
փլուզ ման պատ ճառ նե րը

Երկ րորդ աշ խար հա մար տի ա վար տին սկս վեց ու հե
տա գա յում մեծ թափ ստա ցավ գա ղու թաց ված ժո ղո
վուրդ նե րի ու ե րկր նե րի ա զա տագ րա կան պայ քա րը։ 
Դրա շնոր հիվ փլուզ վեց գա ղու թային հա մա կար գը։ 
Ա պա գա ղու թաց ման գոր ծըն թա ցի հա ջո ղու թյան հիմ նա
կան պատ ճառ ներն է ին՝

•	 Ա	ճեց	 ու	 հզո	րա	ցավ	 գա	ղու	թային	 ե	րկր	նե	րի	 ազ
գային –ա զա տագ րա կան պայ քա րը. ամ րապնդ վեց 
գա ղու թային ժո ղո վուրդ նե րի ազ գային ի նք նա գի
տակ ցու թյու նը։

•	 Թու	լա	ցան	գա	ղու	թային	տե	րու	թյուն	ներ	Մեծ	Բրի
տա նի ան և Ֆրան սի ան. նրանք այլևս տն տե սա
կան ու ռազ մա քա ղա քա կան նախ կին հզո րու թյու
նը չու նե ին։

•	 Գեր	մա	նի	ան,	Ճա	պո	նի	ան	և	 Ի	տա	լի	ան	 զրկ	վե	ցին	
ի րենց գա ղութ նե րից։

•	 Եր	կու	 գեր	տե	րու	թյուն	նե	րը՝	 Ա	ՄՆ–ն	 և	 ԽՍՀՄ–ն,	
ա ջակ ցում է ին գա ղութ նե րի ա զա տագ րա կան պայ
քա րին, սա կայն հե տա մուտ է ին ա ռա ջին հեր թին 
սե փա կան շա հե րին. ժո ղովր դա վա րու թյան կամ 
սո ցի ա լիզ մի քո ղի տակ նրանք ձգ տում է ին ազ դե
ցու թյան նոր շր ջան ներ նվա ճելու։

18 ԵՐ ՐՈՐԴ ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ
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Բա ցի վե րը նշ վա ծից, իր ազ դե ցու թյունն ու նե ցավ 
նաև փո փոխ ված մի ջազ գային ի րադ րու թյու նը։ Ազ գե րի 
ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը մի ջազ գայ նո րեն ըն դու նվեց 
և սկ սեց կի րառ վել. այս պայ ման նե րում գա ղու թային և 
կա խյալ ե րկր ներն ի րենց պայ քա րը մի ան գա մայն ար
դա րա ցի և օ րի նա կան է ին հա մա րում։

Գա ղութ նե րի ան կա խա ցու մը

Ա պա գա ղու թաց ման նոր փուլն սկս վել էր Ե րկ րորդ 
աշ խար հա մար տի ժա մա նակ։ Ի սկ պա տե րազ մից հե տո 
ա ռա ջի նը ոտ քի ե լան Հնդ կաս տա նի և Հե ռա վոր Արևել
քի կա խյալ ու գա ղու թային վի ճա կում գտն վող ժո ղո
վուրդ նե րը։

Մեծ Բրի տա նի ան 1947 թ. ստիպ ված էր ճա նա չե լ Հնդ կա
ս տա նի, ի սկ հե տա գա յում նաև իր մյուս գա ղութ նե րի ան
կա խու թյու նը։ Ֆրան սի ա կան գա ղութ ներ Վի ետ նա մը, 
Ալ ժի րը, Թու նի սը զին ված պայ քա րի շնոր հիվ նույն պես 
ա զա տագր վե ցին գա ղու թային լծից։ Ան կա խու թյուն 
ստա ցան նաև ա րա բա կան աշ խար հի մյուս ե րկր նե րը։ 

Ա սի այի և Հյու սի սային Աֆ րի կայի ա պա գա ղու թաց
մա նը հա ջոր դեց Աֆ րի կայի մնա ցած մա սի՝ այս պես կոչ
ված «Սև մայր ցա մա քի» ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա
կան շարժ ման վե րել քը։ Մի այն 1960 թ. ան կա խու թյուն 
նվա ճեց աֆ րի կյան 17 պե տու թյուն։

Ա սի ա յում գա ղու թա տի րու թյան վեր ջին օ ջա խը վե րա
ցավ XX դա րի ա վար տին, ե րբ Պոր տու գա լի ան Չի նաս
տա նին վե րա դարձ րեց Մա կաո քա ղա քը։

Այս պի սով՝ XX դա րի ե րկ րորդ կե սին փլուզ վեց գա ղու
թային հա մա կար գը, աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զի վրա 
ա ռա ջա ցան տաս նյակ նոր պե տու թյուն ներ։

Նո րան կախ ե րկր նե րը զար գաց ման դժ վա րին ու ղի 
ան ցան։ Սա կայն քա ղա քա կան ան կա խու թյան նվա ճու մը 
չհան գեց րեց տն տե սա կան ան կա խու թյան։ Նրանք դեռ 
կախ վա ծու թյուն ու նե ին նախ կին գա ղու թա տեր ե րկր նե
րից։ Բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կը գրե թե չփոխ վեց։ 
Այս ե րկր նե րին բնո րոշ է ին հե տամ նաց տն տե սու թյու նը, 
ազ գային ար դյու նա բե րու թյան թեր զար գա ցա ծու թյու նը, 
ա վան դա կան, նույ նիսկ նա հա պե տա կան ու ցե ղային 
կա ռույց նե րի առ կա յու թյու նը։

ԷՌ ՆԵՍ ՏՈ ՉԵ ԳԵ ՎԱ ՐԱ
(1928–1967)

Լա տի նաա մե րի կյան հե ղա
փո խա կան։ Ծն վել է Ար գեն
տի նա յում, սո վո րել է բժշ կու
թյուն։ Մաս նակ ցել է 1959 թ. 
Կու բայի հե ղա փո խու թյա նը։ 
Կու բա յում հան րա ճա նա չու
թյամբ ե րկ րորդն էր Ֆի դել 
Կաստ րոյից հե տո։ 1965 թ. 
մեկ նել է Կոն գո, այ նու հետև՝ 
Բո լի վի ա՝ պար տի զա նա կան 
շար ժում կազ մա կեր պե լու 
նպա տա կով։ Զոհ վել է պատ
ժիչ նե րի դեմ մար տում։ Նրա 
ա նու նը հայտ նի է «Եր րորդ 
աշ խար հի» մի շարք ե րկր նե
րում՝ որ պես ա զա տու թյան և 
հե ղա փո խու թյան մար տի կի 
խորհր դա նիշ։
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Գա ղու թա տեր ե րկր նե րը ի րենց նախ կին գա ղութ նե
րում գտան շա հա գործ ման նոր ձևեր՝ կա պի տա լի ներդ
րում, է ժան աշ խա տու ժի շա հա գոր ծում և այլն։

Եր րորդ աշ խար հի ձևա վո րու մը

Մինչև գա ղու թային հա մա կար գի փլու զու մը մարդ
կու թյան 2/3–ը մե կու սաց ված էր հա մաշ խար հային պատ
մա կան ըն թաց քից։ Այժմ ներգ րավ վե լով մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տը՝ նո րա կազմ պե տու թյուն
ներն սկ սե ցին ո րո շա կի դե րա կա տա րու թյուն ու նե նալ 
հա մաշ խար հային քա ղա քա կա նու թյան մեջ։ Լա տի նա
կան Ա մե րի կայի ե րկր նե րի հետ համատեղ նրանք ձևա
վո րե ցին պե տու թյուն նե րի մի նոր խումբ, ո րն ստա ցավ 
«Եր րորդ աշ խարհ» ա նու նը։ Նրանց ան վա նում են նաև 
զար գա ցող ե րկր ներ։

Նո րան կախ ե րկր նե րը որ դեգ րե ցին զար գաց ման կա
պի տա լիս տա կան կամ սո ցի ա լիս տա կան ու ղին։ Կողմ
նո րո շու մը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, թե որ ճամ բա
րից էր տվյալ պե տու թյու նը տն տե սա կան ու ռազ մա կան 
օգ նու թյուն ստա նում։

Ընտ րե լով այս կամ այն ու ղին՝ զար գա ցող ե րկր նե րի 
գե րակ շիռ մա սը, սակայն, չմի ա ցավ եր կու հա կա դիր 
ճամ բար նե րից որևէ մե կին։ Հնդ կաս տա նի վար չա պետ 
Ջ. Նե րուի ջան քե րի շնոր հիվ 1961 թ. ձևա վոր վեց «Չ մի ա

Աշ խար հի բա ժա նու մը ը ստ 
զար գաց ման աս տի ճա նի
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ցած ե րկր նե րի շար ժում» կազ մա կեր պու թյու նը։ Սա ռը 
պա տե րազ մի պայ ման նե րում այս ե րկր նե րը ձգ տում է ին 
պահ պա նելու ի րենց ի նք նու րույ նու թյու նը։ Նման դիր քո
րոշ ման հիմ քում ըն կած էր չե զո քու թյան ձգ տու մը։ 

ԱՄՆ–ն և ԽՍՀՄ–ն սկզ բում բա ցա սա կան վե րա բեր
մունք ցու ցա բե րե ցին «Եր րորդ աշ խար հի» ե րկր նե րի 
հան դեպ։ Սա կայն հե տա գա յում փո խե ցին ի րենց դիր քո
րո շու մը։ «Եր րորդ աշ խարհն» իր ու րույն տե ղը զբա ղեց
րեց կա պի տա լիզ մի ու սո ցի ա լիզ մի աշ խարհ նե րի 
կողքին։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Թվար կե՛ք գա ղու թային հա մա կար գի փլուզ ման պատ ճառ նե րը։
2. Ներ կա յաց րե՛ք գա ղու թային ե րկր նե րի ան կա խաց ման գոր ծըն թա ցը։
3. 1960 թ. եր բեմն ան վա նում են «Աֆ րի կայի տա րի». ին չո՞ւ:
4. Թվար կե՛ք Ա սի այի և Աֆ րի կայի նո րան կախ մի քա նի ե րկր ներ։
5. Ո րո՞նք է ին գա ղու թային հա մա կար գի փլուզ ման տն տե սա կան հետևանք նե րը։
6. Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված նո րան կախ պե տու թյուն նե րի զար գաց ման ու ղու 

ը նտ րու թյու նը։
7. Բա ցատ րե՛ք «Եր րորդ աշ խարհ» հաս կա ցու թյու նը։
8. Ձեր կար ծի քով՝ չմի ա ցած ե րկր ներն ի ՞նչ դեր են խա ղա ցել սա ռը պա տե րազ մի 

դա րաշր ջա նում։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Գա ղու թային հա մա կար գի փլու զում, «Եր րորդ աշ խարհ», չմի ա նա լու քա ղա քա
կա նու թյուն, Ջ. Նե րու, «Չ մի ա ցած ե րկր նե րի շար ժում» կազ մա կեր պու թյուն։
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Մեր ձա վոր և Մի ջին Արևել քի կի սան կախ ե րկր նե րում 
XX դա րի ա ռա ջին կե սին տե ղի էր ու նե նում հա սա րա
կու թյան ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թաց։ Ե րկ րորդ աշ
խար հա մար տի ա վար տից հե տո այդ գոր ծըն թա ցը մտավ 
նոր շր ջա փուլ։ Ար դի ա կա նաց ման ո լոր տում ներգ րավ
վե ցին նաև ա րա բա կան ե րկր նե րը։

Թուր քի ա

Թուր քի այի հետ պա տե րազ մյան կյան քին բնո րոշ է ին 
ներ քին ճգ նա ժա մերն ու քա ղա քա կան ու ժե րի վե րա դա
սա վո րում նե րը։ Ձևա վոր վել է ին բազ մա թիվ կու սակ ցու
թյուն ներ։ Ա ռա ջա տա րը Ժո ղովր դա կան կու սակ ցու
թյունն էր, ո րն էլ 1950 թ. ե կավ իշ խա նու թյան։

ԺԿ–ն կա ռա վա րեց տա սը տա րի, և այդ շր ջա նում կա
տար վե ցին է ա կան տե ղա շար ժեր։ Սահ մա նա փակ վեց 
տն տե սու թյան մեջ պե տու թյան դե րը, ակ տի վա ցավ 
ա զատ ձեռ նե րե ցու թյու նը։ Դրան հետևե ցին Մար շա լի 
պլա նի մեջ ը նդ գրկ վե լը և ա մե րի կյան մեծ ներդ րում նե
րը։ Թուր քի ան ամ բող ջո վին կողմ նո րոշ վեց դե պի 
Ա րևմուտք, 1952 թ. ան դա մագր վեց ՆԱ ՏՕ–ին։

Ժո ղովր դա վար նե րի ու ժե ղա ցու մը հա մախմ բեց հին 
վար չա կար գի կողմ նա կից նե րին։ Թուր քի ա յում ա վան
դա բար մեծ է զին վո րա կա նու թյան ազ դե ցու թյու նը, ո րն 
էլ 1960 թ. կա տա րեց զին վո րա կան հե ղաշր ջում։ Հրա
վիր վեց Սահ մա նա դիր ժո ղով և ըն դուն վեց նոր սահ մա
նադ րու թյուն։ Կր կին «հռ չակ վե ցին» ժո ղովր դա վա րա
կան ա զա տու թյուն ներ։ Ի հայտ ե կան տար բեր ուղ ղու
թյուն նե րի նոր քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներ։ Սկ սե
ցին բա ցա հայտ գոր ծել նաև ծայ րա հեղ իս լա մա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը։

Թուր քի ա յում ներ քա ղա քա կան վի ճա կը կր կին սր վեց 
1970–ա կան թթ. վեր ջին։ 1980 թ. տե ղի ու նե ցավ հեր թա
կան զին վո րա կան հե ղաշր ջու մը։ Մի այն ե րեք տա րի 

19 ՄԵՐ ՁԱ ՎՈՐ ԵՎ ՄԻ ՋԻՆ Ա ՐԵ ՎԵԼ ՔԻ 
Ե ՐԿՐ ՆԵ ՐԸ
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ան ց եր կի րը վե րա դար ձավ քա ղա քա ցի ա կան կա ռա վար
ման։ Ըն դուն վեց եր րորդ սահ մա նադ րու թյու նը։ Ը նտ րու
թյուն նե րում հաղ թեց «Մայր հայ րե նիք» կու սակ ցու թյու
նը, ո րի ա ռաջ նորդ թ. Օ զա լը դար ձավ վար չա պետ։ Նա 
ի րա կա նաց րեց տն տե սու թյան ա զա տա կա նաց ման և շու
կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման քա ղա քա
կա նու թյուն։ Մեծ տեղ տր վեց օ տա րերկ րյա կա պի տա լի 
ներդր մա նը։

Չ նա յած տն տե սա կան ա ռա ջըն թա ցին՝ ժո ղովր դա վա
րու թյու նը Թուր քի ա յում կա յուն հիմ քեր չու նի։ Ներ քա
ղա քա կան վի ճա կը պար բե րա բար խա թար վում է։ 1980–
ա կան թթ. սկ սած դրա գլ խա վոր պատ ճառ նե րից է նաև 
քր դա կան հիմ նախն դի րը։ Ե րկ րի հա րա վարևե լյան շր
ջան նե րում ռազ մա կան բա խում ներ են տե ղի ու նե նում 
թուր քա կան բա նա կի և քր դա կան ը նդ դի մա դիր ու ժե րի 
միջև։

Ար դի Թուր քի այի քա ղա քա կան կյան քում առ կա են 
տա րաբ նույթ մի շարք հա կա սու թյուն ներ։ 2003 թ. իշ խա
նու թյան ե կած Ռ. Էր դո ղա նի կա ռա վա րու թյու նը նպա
տակ ու նի եր կի րը դարձ նելու Եվ րա մի ու թյան ան դամ։ 
Սա կայն ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վունք նե րի հա ճա խա
կի ոտ նա հա րում նե րը, ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե
րի նկատ մամբ կի րառ վող խտ րա կա նու թյու նը և Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյու նը չճա նա չե լու հան գա ման քը ար գե լա
կում են Թուր քի այի մուտ քը Եվ րա մի ու թյուն։

Ի րան

Հետ պա տե րազ մյան ա ռա ջին տա րի նե րին Ի րա նի 
ներ քին կյան քում ըն թա նում էր պայ քար՝ մի ա պե տու
թյան սահ մա նա փակ ման և խորհր դա րա նի (մեջ լիս) դե
րի բարձ րաց ման հա մար։ Ե րկ րում աշ խու ժա ցան նաև 
ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րը։

Հայտ նի քա ղա քա կան գոր ծիչ Մ. Մո սա դե ղի ջան քե
րով խորհր դա րա նը 1951 թ. ըն դու նեց նավ թային ար դյու
նա բե րու թյան ազ գայ նաց ման մա սին օ րեն քը։ Դա ա ռա
ջին հեր թին ուղղ ված էր Մեծ Բրի տա նի այի և Ա ՄՆ –ի 
դեմ։ Շու տով Մ. Մո սա դե ղը դար ձավ վար չա պետ։ Նրա 
հե ղի նա կու թյունն այն քան ա ճեց, որ Ռե զա շա հը ցրեց 

Թ. Օ ԶԱ Լ
(1927–1993)

ՄՈ ՀԱՄ ՄԱԴ ՄՈ ՍԱ ԴԵՂ
(1882–1967)
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կա ռա վա րու թյու նը։ Վե րա կանգն վե ցին Ա րևմուտ քի 
ե րկր նե րի դիր քե րը Ի րա նում։

Սա կայն Ի րա նին ան հրա ժեշտ է ին բա րե փո խում ներ։ 
Դա գի տակ ցում էր նաև շա հը։ Սկս վեց բա րե փո խում նե
րի մի շր ջան, ո րի նպա տակն էր ար դի ա կա նաց նել եր կի
րը, ստեղ ծել ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյուն։

Պայ ման ներ ստեղծ վե ցին մաս նա վոր ձեռ նե րե ցու
թյան զար գաց ման հա մար։ Վե րա կա ռուց վեց բան կային 
հա մա կար գը։ Հո ղային բա րե փոխ ման շնոր հիվ մի լի ո
նա վոր գյու ղա ցի ներ հող ստա ցան։ Մի ա ժա մա նակ ար
դի ա կա նաց վեց կր թա կան հա մա կար գը, ստեղծ վե ցին 
բազ մա թիվ բու հա կան հաս տա տու թյուն ներ։

Չ նա յած ակ նա ռու ձեռք բե րում նե րին՝ ե րկ րում ա ճում 
է ին հա կա շա հա կան տրա մադ րու թյուն նե րը։ Շա տե րին 
դուր չէր գա լիս շահի ա րևմ տա մետ քա ղա քա կա նու թյու
նը։ Ե րկ րում թափ ա ռավ ը նդ դի մա դիր շար ժու մը, ո րի 
գլուխ կանգ նեց իս լա մա կան հոգևո րա կա նու թյու նը։ 
1978 թ. Ի րա նում հե ղա փո խու թյուն սկս վեց։ Մի ա պե
տու թյու նը տա պալ վեց։ Մեկ տա րի տևած պայ քա րի հե
տո՝ 1979  թ. ապ րի լի 1–ին, հռ չակ վեց Ի րա նի Իս լա մա
կան Հան րա պե տու թյու նը, ըն դուն վեց նոր սահ մա նադ
րու թյուն։

Սա կայն պե տա կան իշ խա նու թյու նից վեր գոր ծում է 12 
հոգևոր ա ռաջ նորդ նե րից (ա յա թոլ լահ ներ) կազմ ված 
խոր հուր դը։ Այն ի զո րու է չե ղյալ հայ տա րա րե լու խորհր
դա րա նի ըն դու նած ցան կա ցած օ րենք։ Այս պես Ի րա նը 
վե րած վեց կրո նա պե տու թյան։

Փակ վե ցին ե րկ րում գոր ծող օ տա րերկ րյա բան կերն 
ու ըն կե րու թյուն նե րը, վե րաց վե ցին ա մե րի կյան ռազ մա
կա յան նե րը։ Սր վե ցին հա րա բե րու թյուն նե րը նաև ԽՍՀՄ 
–ի հետ։ Նո րահռ չակ հան րա պե տու թյու նը պա տե րազմ 
սկ սեց Ի րա քի դեմ, ո րը տևեց ութ տա րի (1980–1988 թթ.)։ 
Սա կայն այդ բա խու մը կող մե րին դրա կան բան չտ վեց։

Սա ռը պա տե րազ մի դա րաշր ջա նի ա վար տին Ի րա
նում կա տար վեց վե րա դարձ իս լա մի ա վան դույթ նե րին։

ԱՅԱ ԹՈԼ ԼԱՀ ՀՈ ՄԵՅ ՆԻ
(1900–1989)

Ն շա նա վոր հոգևոր–քա ղա
քա կան գոր ծիչ, հայտ նի 
ա ստ վա ծա բան։ 1930–ա
կան թթ. ի վեր պայ քա րում էր 
շա հա կան վար չա կար գի դեմ։ 
Դեմ էր Ի րա նում ա րևմ տյան 
ար ժեք նե րի տա րած մա նը։ 
Գտ նում էր, որ եր կիրն ու նի 
իր ու րույն զար գաց ման ու
ղին։ 1963 թ. աք սոր վել է ։
1978–1979 թթ. հե ղա փո խու
թյան ժա մա նակ վե րա դար
ձել է։ Նոր սահ մա նադ րու
թյամբ ճա նաչ վել է Ի րա նի 
հոգևոր ու քա ղա քա կան 
ա ռաջ նորդ։ Մինչև կյան քի 
վեր ջը հա մար վում էր ա նա
ռար կե լի հե ղի նա կու թյուն։
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Ա րա բա կան ե րկր նե րի զար գաց ման 
մի տում նե րը

Ա րա բա կան աշ խարհն ը նդ գր կում է մի մեծ տա րա
ծաշր ջան՝ Մեր ձա վոր Արևել քից Աֆ րի կայի հյու սի սով 
մինչև Ատ լան տյան օվ կի ա նոս։ Այժմ այն մի ա վո րում է 21 
եր կիր։

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից և Օս մա նյան կայս րու
թյան ան կու մից հե տո ո րոշ ա րա բա կան ե րկր ներ ստա
ցան ան կա խու թյուն կամ էլ ման դա տային կար գա վի ճակ՝ 
Ե գիպ տոս, Ի րաք, Սի րի ա, Լի բա նան և այլն։

Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո ան կա խու թյուն 
նվա ճե ցին Ալ ժի րը, Թու նի սը, Մա րոկ կոն, Լի բի ան և այլ 
ե րկր ներ։ Նրանց մի մա սը զար գա նում էր ա րևմ տյան ու
ղի ով, մյուս մա սը՝ սո ցի ա լիզ մի, եր րորդ խում բը ա ռաջ
նորդ վում էր ա վան դա կան ար ժեք նե րով։ 

Ա րա բա կան ե րկր նե րը հա րուստ են նավ թի պա շար
նե րով։ Ճիշտ է, նավ թը տա լիս է հարս տու թյուն և բա րե
կե ցու թյան հնա րա վո րու թյուն, սա կայն, մյուս կող մից 
սահ մա նա փա կում է նրանց ի նք նիշ խա նու թյու նը։ Նրանց 

 Մեր ձա վոր և Մի ջին 
Արևել քի ե րկր նե րը

Աշխարհի ամենաբարձր «Բուրջ 
խալիֆա» շեն քը (828 մ) Դու
բա յում՝ որպես արա բական աշ
խարհի զար գաց ման խորհր
դա նիշ



115

նկատ մամբ ի րենց ազ դե ցու թյու նը հաս տա տե լու կամ 
պահ պա նե լու հա մար պայ քա րում են աշ խար հի հզո ր 
տե րու թյուն նե րը։ Վեր ջին ներս փոր ձում են թույլ չտալ, 
որ պես զի ա րա բա կան աշ խար հը մի ա վոր վի։

XXI դա րի սկզբնե րին ա րա բա կան աշ խար հը են թարկ
վեց լուրջ քա ղա քա կան և ռազ մա կան ցնցում նե րի: 
Դրան ցում զգա լի դե րա կա տա րում ու նեցան իս լամ ար
մա տա կան նե րը և ար տա քին ու ժե րը: 2011 թ. հուն վա րից 
սկսվել և մինչ օրս շա րու նակ վում են հե ղա փո խու թյուն
նե րը, զանգ վա ծա յին ե լույթ նե րը կամ քա ղա քա ցի ա կան 
պա տե րազմ նե րը Հյու սի սա յին Աֆ րի կա յում և ՄԵր ձա
վոր Ա րևել քում: Տա պալ վե ցին եր կա րա մյա շատ վար չա
կար գեր, սա կայն կա յու նու թյուն դե ռևս չի հաս տատ վել 
Ե գիպ տո սում, Լի բի ա յում, Ալ ժի րում, Թու նի սում և այլ 
ա րա բա կան երկր նե րում:

Մեր ձա վոր Արևել քում մի ջազ գային ի րադ րու թյան 
փոր ձա քա րը շա րու նա կում է մնալ պա ղես տի նյան հիմ
նախն դի րը։ ՄԱԿ–ի 1947 թ. ո րոշ մամբ՝ Պա ղես տի նում 
պետք է ստեղծ վեր եր կու պե տու թյուն՝ հրե ա կան և ա րա
բա կան։ 1948 թ. ստեղծ վեց Իս րայե լի հրե ա կան պե տու
թյու նը, ո րը խո չըն դո տում է ա րա բա կան պե տու թյան 
ձևա վոր մա նը։ Հա կա մար տու թյու նը շա րու նակ վում է 
նաև մեր օ րե րում։

Դր վագ ա մե նօ րյա 
իս րայե լա–պաղեստինյան 
հա կա մար տու թյու նից
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Փոր ձե՛ք վեր հա նել հետ պա տե րազ մյան Թուր քի այի զար գաց ման ա ռանձ նա

հատ կու թյուն նե րը։
2. Ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն ու նի քր դա կան հար ցը Թուր քի այի կյան քում։
3. Ի ՞նչն էր բնո րոշ Ի րա նի ներ քա ղա քա կան կյան քին հետ պա տե րազ մյան ա ռա ջին 

տա րի նե րին։
4. Ո րո՞նք է ին 1978–1979 թթ. ի րա նա կան հե ղա փո խու թյան հիմ նա կան ար դյունք

նե րը։
5. Ի նչ պի սի՞ փո փո խու թյուն նե րի են թարկ վեց հետ պա տե րազ մյան ա րա բա կան 

աշ խար հը։
6. Ա րա բա կան աշ խար հի ե րկր նե րի զար գաց ման ի ՞նչ ու ղի ներ գի տեք։ XXI դ. 

սկզբներին ինչպիսի՞ իրավիճակ է առաջացել արաբական աշխարհում:
7. Ե ՞րբ և ի նչ պե՞ս ա ռա ջա ցավ պա ղես տի նյան հիմ նախն դի րը:

Քն նարկ ման հարց
Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ է այդ քան եր կար շա րու նակ վում ա րա բա–իս րայե լա կան 
հա կա մար տու թյու նը Պա ղես տի նում։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Թ. Օ զալ, քր դա կան հիմ նախն դիր, Մ. Մո սա դեղ, Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե
տու թյուն, կրո նա պե տու թյուն, Ալ ժիր, Թու նիս, Մա րոկ կո, Լի բի ա, Պա ղես տի նի 
հիմ նախն դիր
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«Ճա պո նա կան հրաշ քը»

Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո՝ մինչև 1952 թ., Ճա
պո նի ա յում շա րու նակ վում էր ա մե րի կյան ռազ մա կա լու մը։ 
Ա ՄՆ –ի ա ջակ ցու թյամբ ակ տի վա ցան ճա պո նա կան հա սա
րա կու թյան ա ռա ջա դի մա կան ու ժե րը։ Նրանց ջան քե րով էլ 
ի րա կա նաց վե ցին ար մա տա կան բա րե փո խում ներ։

Կարճ ժամ կե տում Ճա պո նի ան ա պա ռազ մա կա նաց
վեց ու դար ձավ ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր։ 1947 թ. ըն
դուն վեց նոր սահ մա նադ րու թյուն։ Ճիշտ է, պահ պան վել 
է մի ա պե տու թյու նը, սա կայն կայսրն այլևս չու նի ի րա
կան իշ խա նու թյուն. նա ազ գի մի աս նու թյան խորհր դա
նի շն է։ Բարձ րա գույն օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը պատ
կա նում է ե րկ պա լատ խորհր դա րա նին՝ ը նտր ված ը ստ 
հա մընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վուն քի։ Խորհր դա րա
նում մե ծա մաս նու թյուն կազ մող կու սակ ցու թյու նը ձևա
վո րում է կա ռա վա րու թյու նը։

«Ճա պո նա կան ո գի, եվ րո պա կան գի տե լիք ներ» 
կար գա խո սի ներ քո եր կի րը բու ժեց պա տե րազ մա կան 

Ճանապարհների ցանցը 
քա ղա քա մայր Տոկիոյի 
կեն տրո նում

20 ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆԱ ՑԱԾ Ա ՐԵ ՎԵԼ ՔԸ
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վեր քե րը և ան ցավ տն տե սու թյան զարգաց մա նը։ 1950–
1980–ա կան թթ. ե րկ րի հա մա խառն ար տադ րանքն ա վե
լա ցավ շուրջ հինգ ան գամ։ Զար գա ցան հատ կա պես մե
տա ղա ձու լու թյու նը, նա վա շի նու թյու նը, սար քա շի նու
թյու նը, ավ տո մե քե նա շի նու թյու նը, է լեկտ րո նի կան։ 
Դրան մե ծա պես նպաս տեց գի տու թյան և տեխ նո լո գի ա
նե րի ան նա խըն թաց վե րել քը։ Ճա պո նի ան ի նքն սկ սեց 
կա պի տալ ար տա հա նել այլ ե րկր ներ։ 

Այս ա մե նի շնոր հիվ նա դար ձավ աշ խար հի տն տե սա
կան եր րորդ խո շոր կենտ րո նը՝ ա ռաջ թող նե լով մի այն 
Ա ՄՆ –ին և Եվ րո պա կան հա մա գոր ծակ ցու թյա նը։ Ի սկ 
1980–ա կան թթ. սկզ բին մեկ շն չի ե կամ տի ցու ցա նի շով 
գե րա զան ցեց աշ խար հի գերհ զոր եր կիր Ա ՄՆ –ին։

«Ճա պո նա կան հ րաշ քի» գլ խա վոր նա խա պայ մա նը 
հա սա րա կու թյան ա մուր հիմ քերն է ին, այն պի սի ար ժեք
ներ, ի նչ պի սին ե ն՝ աշ խա տան քային բարձր կար գա պա
հու թյու նը, գի տե լի քի և նո րա րա րու թյան հան դեպ հար
գանքն ու բուռն ձգ տու մը։ Պա տա հա կան չէ, որ այս փոր
ձը ու ղե նիշ ծա ռայեց հե ռա վո րարևե լյան մի շարք ե րկր
նե րի զար գաց ման հա մար՝ Հա րա վային Կո րե ա, Սին գա
պուր, Թայ վան և այլն։

Ար դի ա կա նաց ման չի նա կան ու ղին

Երկ րորդ աշ խար հա մար տի ա վար տին Չի նաս տանն 
ա զա տագր վեց ճա պո նա կան բռ նա զավ թու մից և մի ա
վոր վեց։ Սա կայն 1946–1949 թթ. ե րկ րում ծա վալ վեց քա
ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ՝ հա մայ նա վար նե րի ու գո
մին դա նա կան նե րի միջև։ Հա մայ նա վար նե րը Մաո Ցզե
դու նի գլ խա վո րու թյամբ հաղ թե ցին, գրա վե ցին մայ րա
քա ղաք Պե կի նը և 1949 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ին հռ չա կե ցին 
Չի նա կան Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տու թյու նը (ՉԺՀ), 
ի սկ գո մին դա նա կան ներն ամ րա ցան Թայ վան կղ զում և 
ստեղ ծե ցին չի նա կան ե րկ րորդ պե տու թյու նը։

ՉԺՀ–ն կա յա ցավ ԽՍՀՄ –ի ան մի ջա կան օգ նու թյամբ։ 
Նրա ղե կա վար ներն ըն դօ րի նա կե ցին հա սա րա կու թյան 
խորհր դային տա րաձևը։ Ազ գայ նաց վե ցին և պե տա կան 
վե րահս կո ղու թյան տակ դր վե ցին ար տադ րու թյան բո լոր 
հիմ նա կան մի ջոց նե րը՝ հո ղը, հան քա հո րե րը, եր կա թու

 ՄԱՈ ՑԶԵ ԴՈՒՆ
(1893–1976)

Չի նաս տա նի կո մու նիս տա
կան կու սակ ցու թյան և պե
տու թյան ղե կա վար։ Կր թու
թյամբ ման կա վարժ։ 1920–ա
կան թթ. ը նդ գրկ վել է կո մու
նիս տա կան կու սակ ցու թյան 
շար քերը՝ ար տա հայ տե լով 
գյու ղա ցի ու թյան շա հե րը։
Բարդ է ին հա րա բե րու թյուն
նե րը Գո մին դա նի հետ։ Մերթ 
մի ա վոր վում է ին, մերթ կա
տա ղի պայ քա րում։ Ե րկ րորդ 
աշ խար հա մար տի տա րի նե
րին հա մա գոր ծակ ցում է ին 
ը նդ դեմ ճա պո նա կան զավ
թիչ նե րի։ Պա տե րազ մից հե
տո Մոսկ վայի օ ժան դա կու
թյամբ հա մայ նա վար նե րը 
հա սան գե րա կա յու թյան և 
գրա վե ցին հա մա րյա ո ղջ Չի
նաս տա նը։ 1949 թ.՝ ՉԺՀ–ի հռ
չա կու մից հե տո, Մաոն դար
ձավ ե րկ րի վար չա պե տը, ի սկ 
ա պա՝ նա խա գա հը։ Շա րու
նա կում էր մնալ կո մու նիս
տա կան կու սակ ցու թյան 
ա ռաջ նոր դը։
Հետևե լով Ստա լի նին՝ Մաոն 
Չի նաս տա նում «բու ծում էր» 
սո ցի ա լիզմ՝ կո մու նիզ մի կա
ռուց ման հե ռան կա րով։ Ար
դյունք նե րը ող բեր գա կան է ին՝ 
տն տե սու թյան ան կում, աղ
քա տու թյուն, բռ նաճն շում ներ։
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ղի նե րը, ձեռ նար կու թյուն նե րը։ Գյու ղում ի րա կա նաց վեց 
կո լեկ տի վա ցում։

Խորհր դային օ րի նա կով վե րա կա ռուց վեց հա սա րա
կա կան կյան քը։ Հաս տատ վեց կոմ կու սի մե նա տի րու
թյու նը։ Ձևա վոր վեց Մաոյի պաշ տա մուն քը։ Մա մու լը, ռա
դի ոն, հե ռուս տա տե սու թյու նը գո վեր գում է ին «մեծ նա
վա վա րին»՝ նրան վե րագ րե լով ե րկ րի ու նե ցած և չու նե
ցած բո լոր հա ջո ղու թյուն նե րը։

Մաոն 1958 թ. հայ տա րա րեց, որ նա խա տե սում է 
«Մեծ թռիչ քի» մի ջո ցով Չի նաս տա նում կա ռու ցել կո մու
նիզմ։ Ծրա գի րը, բնա կան է, ձա խող վեց՝ մեծ վնաս հասց
նե լով ե րկ րին։ Քայ քայ վեց տն տե սու թյու նը, ա ճեց ներ
քին դժ գո հու թյու նը։ Ի նչ պես ժա մա նա կին Ստա լի նը, 
Մաոն մեղ քը բար դեց «ժո ղովր դի թշ նա մի նե րի» վրա։ 
Նա սկ սեց «մ շա կու թային հե ղա փո խու թյուն», ո րի ըն
թաց քում սպան վում կամ աք սոր վում է ին վար չա կար գի 
հա մար ան հա ճո մար դիկ։ Այս վի ճա կը շա րու նակ վեց 
մինչև ա ռաջ նոր դի մա հը (1976 թ.)։

Նոր ղե կա վար Դեն Սյաո պի նը ճգ նա ժա մը հաղ թա
հա րե լու հա մար որ դեգ րեց հա սա րա կու թյան աս տի ճա
նա կան ար դի ա կա նաց ման ու ղին։ Թույ լատր վեց մաս
նա վոր կա պի տա լի գոր ծու նե ու թյու նը, զար գա ցան շու
կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։ Օ տար ձեռ նե րեց նե րը 
Չի նաս տա նում մեծ ներդ րում ներ կա տա րե ցին։ Ա վան
դա կան թեթև ար դյու նա բե րու թյան կող քին ձևա վոր վեց 
ար դի ծանր ար դյու նա բե րու թյուն՝ ա տո մային է ներ գե
տի կա, մե քե նա շի նու թյուն, սար քա շի նու թյուն, է լեկտ րո
նի կա։ Այս զար գա ցու մը շա րու նակ վում է նաև մեր օ րե
րում։ Չի նա ցի նե րը նպա տակ ու նեն 2020–ա կան թթ. դառ
նա լու աշ խար հի տն տե սա պես ա մե նաա ռա ջա տար եր
կի րը։

Չի նաս տա նում հա ջող վեց այն, ին չը չհա ջող վեց կա
տա րել ԽՍՀՄ –ում՝ աս տի ճա նա կան ան ցում պլա նային 
տն տե սու թյու նից շու կա յա կան տն տե սու թյան, ամ բող
ջա տի րու թյու նից դե պի ժո ղովր դա վա րու թյուն։

Ար դի ա կա նաց ման հնդ կա կան ու ղին

Բ րի տա նա կան գա ղու թային տի րա պե տու թյան դեմ 
հն դիկ ժո ղովր դի մղած եր կա րատև պայ քա րը պսակ վեց 

ԴԵՆ ՍՅԱՈՊԻՆ
(1904–1997)

Չինական կուսակցական և 
պետական գործիչ, ում գոր
ծու նեությունը որոշիչ դեր 
խա ղաց Չինաստանի արդի 
տնտեսական վերելքի հա
մար: Չինական բարեփո խում
ների «ճարտա րապետ»:
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հա ջո ղու թյամբ։ 1947 թ. Հնդ կաս տա նը ճա նաչ վեց Ազ գե
րի բրի տա նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ի նք նա վար տի
րույթ (դո մի նի ոն), ի սկ ե րեք տա րի ան ց դար ձավ ի նք նիշ
խան պե տու թյուն։

Ըն դուն ված սահ մա նադ րու թյամբ եր կի րը հռ չակ վեց 
խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն։ Բազ մա լե զու 
և բազ մակ րոն պե տու թյու նում պաշ տո նա կան լե զու դար
ձավ ան գլե րե նը։ Քա ղա քա կան կյան քի ա ռա ջա տար ու
ժը շա րու նա կում էր մնալ Հնդ կա կան ազ գային կոնգ րես 
կու սակ ցու թյու նը։ Ա ռա ջին վար չա պետ ը նտր վեց նրա 
ա ռաջ նորդ Ջա վա հար լալ Նե րուն։

 Այս ըն թաց քում Հնդ կաս տա նից ան ջատ վե ցին նրա 
հյու սի սարևմ տյան շր ջան նե րը, ո րոնք բնա կեց ված 
է ին մու սուլ ման նե րով։ Այս պես՝ 1949 թ. հռ չակ վեց 
Պա կիս տան պե տու թյու նը։

Տն տե սա կան հե տամ նա ցու թյու նը և աղ քա տու թյու նը 
վե րաց նե լու նպա տա կով պե տու թյունն ի րա կա նաց րեց 
մի շարք բա րե փո խում ներ։ Ո րոշ վեց հա մադ րել պե տա
կան և մաս նա վոր տն տե սաձևե րը։ Այս ծրա գի րը շա րու
նա կեց հա ջորդ վար չա պե տը՝ Ին դի րա Գան դին։

Կա տար վեց հո ղային բա րե փո խում։ Հո ղա զուրկ գյու
ղա ցի նե րը հող ստա ցան։ Պե տու թյու նը նրանց մի ջոց ներ 
տրա մադ րեց ոտ քի կանգ նե լու և զար գա նա լու հա մար։ 
Եվ այ սօր հնդ կա կան գյու ղատն տե սու թյունն ա պա հո
վում է մեկ մի լի ար դից ա վե լի բնակ չու թյան կա րիք նե րը։

Տ պա վո րիչ է ին ար դյու նա բե րա կան զար գաց ման ար
դյունք նե րը։ 1950–1980–ա կան թթ. Հնդ կաս տա նը ստեղ
ծեց ար դի ա կան տն տե սու թյուն՝ մե տա ղա ձու լու թյուն, քի
մի ա կան ար դյու նա բե րու թյուն, ա տո մային է ներ գե տի
կա, է լեկտ րո նի կա, մե քե նա շի նու թյուն և այլն։ Ձևա վոր
վեց տեխ նի կա կան մտա վո րա կա նու թյուն։ Հե տաքր քիր 
է, որ այս բո լորն ար վեց պե տու թյան մշա կած հն գա մյա 
պլան նե րով։ Հա ջո ղու թյուն նե րը հնդ կա կան ա վան դա
կան հոգևոր ար ժեք նե րի և եվ րո պա կան ժո ղովր դա վա
րա կան սկզ բունք նե րի հա մադր ման ար դյունք է ին։

ՋԱ ՎԱ ՀԱՐ ԼԱԼ ՆԵ ՐՈՒ
(1889–1964)

Հնդ կաս տա նի պե տա կան 
գոր ծիչ, հան րա պե տու թյան 
հիմ նա դի րը։ Մաս նա գի տու
թյամբ՝ ի րա վա բան։
1919 թ. ան դա մակ ցել է Ազ
գային կոնգ րե սին, դար ձել Մ. 
Գան դի ի ա շա կերտն ու հա
մա խո հը։ Ակ տիվ մաս նակ ցել 
է հա կաբ րի տա նա կան պայ
քա րին։
1947 թ. Հնդ կաս տա նը ճա նաչ
վեց բրի տա նա կան դո մի նի
ոն, և Նե րուն դար ձավ նրա 
ա ռա ջին վար չա պե տը։ Մեծ 
ե ռանդ ներդ րեց նրա ան կա
խու թյան հռ չակ ման գոր ծում 
1950 թ.։ Շուրջ տասն հինգ 
տա րի ղե կա վա րե լով ան կախ 
Հնդ կաս տա նի կա ռա վա րու
թյու նը (մինչև 1964 թ.)՝ նա 
մշա կեց և ի րա գոր ծեց հա մա
լիր ծրա գիր ե րկ րի զար գաց
ման հա մար։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Հետ պա տե րազ մյան ա ռա ջին տա րի նե րին ի նչ պի սի՞ փո փո խու թյուն ներ կա

տար վե ցին Ճա պո նի ա յում։
2. Ներկայացրե՛ք «ճա պո նա կան հրաշ քի» պատ ճառ նե րը։ Դա սագր քի և ձեր կող

մից ի նք նու րույ նա բար ձեռք բեր ված փաս տե րով հիմ նա վո րե՛ք, որ Ճա պո նի ան 
գեր զար գա ցած եր կիր է ։

3. Ի ՞նչ ու ժե րի միջև ըն թա ցավ քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը Չի նաս տա նում։ 
Ե ՞րբ է հռ չակ վել ՉԺՀ–ն։

4. Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ Մաոյի «մեծ թռիչ քի» քա ղա քա կա նու թյու նը ձա խող վեց։
5. Ներ կա յաց րե՛ք ար դի ա կա նաց ման չի նա կան ու ղին։
6. Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված Հնդ կաս տա նի ա զա տագ րա կան պայ քա րի հա ջո

ղու թյու նը։
7. Թվար կե՛ք Հնդ կաս տա նի ար դի ա կա նաց ման գլ խա վոր ար դյունք նե րը։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Կա տա րե՛ք «Տ րա մա գիր» վար ժու թյու նը՝ հա մե մա տե լով Չի նաս տա նի, Ճա պո նի
այի և Հնդ կաս տա նի ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Ազ գի մի աս նու թյան խորհր դա նիշ, «Ճա պո նա կան հրաշք», Չի նա կան Ժո ղովր դա
կան Հան րա պե տու թյուն, Հա րա վային Կո րե ա, Սին գա պուր, Թայ վան, Մաո Ցզե
դուն, «մեծ թռիչք», «մեծ նավավար», Դեն Սյաո պին, Ի. Գան դի
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Սա ռը պա տե րազ մի տա րի նե րի մի ջազ գային հա րա
բե րու թյուն նե րը բնու թագր վում է ին եր կու գեր տե րու
թյուն նե րի՝ Ա ՄՆ և ԽՍՀՄ, քա ղա քա կան, տն տե սա կան ու 
գա ղա փա րա կան հա կա մար տու թյամբ։ Սա կայն դա չվե
րա ճեց լայ նա ծա վալ պա տե րազ մի։ Պատ ճա ռը ՆԱ ՏՕ–ի 
և Վար շա վյան դա շին քի միջև ձևա վոր ված ռազ մա կան 
հա վա սա րակշ ռու թյունն է ր։ Պա կաս կարևոր չէր նոր մի
ջազ գային –ի րա վա կան հա մա կար գի առ կա յու թյու նը։

Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը 

Երկ րորդ աշ խար հա մար տի ա վար տին ա կն հայտ էր 
դար ձել Ազ գե րի լի գայի փո խա րեն մի նոր մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն ստեղ ծե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 
Այն պետք է դառ նար ի րա կան մի ջոց աշ խար հը նոր պա
տե րազմ նե րի ար հա վիրք նե րից փր կե լու հա մար։ 1945 թ. 
ստեղծ վեց Մի ա ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը 
(ՄԱԿ)։ Հիմ նա դիր հա մա գու մա րին մաս նակ ցում էր 50 
պե տու թյուն։ Ըն դուն վեց ՄԱԿ–ի կա նո նադ րու թյու նը։ 
Նրա կենտ րո նա կա յա նը ո րոշ վեց հաս տա տել Նյու Յոր
քում։

Ներ կա յումս ՄԱԿ–ն ու նի 193 ան դամ պե տու թյուն։ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ՄԱԿ–ին ան դա մակ ցել է 
1992 թ. մարտի 2–ին։

ՄԱԿ–ի գլ խա վոր մար մին ներն ե ն՝ Գլ խա վոր հա մա
ժո ղո վը (ա սամբ լե ա), Ա նվ տան գու թյան խոր հուր դը և 
Քար տու ղա րու թյու նը։ Պաշ տո նա կան լե զու ներն ե ն՝ ան
գլե րե նը, ֆրան սե րե նը, ռու սե րե նը, իս պա նե րե նը և չի
նա րե նը։

Գլ խա վոր հա մա ժո ղո վը հրա վիր վում է ա ռն վազն 
տա րին մեկ ան գամ։ Նրա աշ խա տանք նե րին մաս նակ
ցում են բո լոր ան դամ պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը։ Ի րա վա սու է քն նար կե լու բո լոր այն հիմ նախն դիր
նե րը, ո րոնք ա ռնչ վում են աշ խար հում խա ղա ղու թյան և 

ՄԱԿ –ի դրո շը 
և կենտ րո նա կա յա նը

21 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
1945–1991 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
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ան վտան գու թյան պահ պան մա նը։ Ո րո շում ներն ըն դուն
վում են ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ։ 

Անվ տան գու թյան խոր հուր դը մշ տա պես գոր ծող 
մար մին է։ Ու նի 5 մշ տա կան ան դամ՝ Ա ՄՆ, Ռու սաս տան, 
Չի նաս տան, Մեծ Բրի տա նի ա, Ֆրան սի ա, և 10 ոչ մշ տա
կան ան դամ։ Ա նվ տան գու թյան խորհր դի ո րո շում ներն 
ըն դուն վում են մշ տա կան ան դամ նե րի մի ա ձայ նու թյան 
պայ մա նով և պար տա դիր են ՄԱԿ–ի բո լոր ան դամ պե
տու թյուն նե րի հա մար։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում Ա ն
վտան գու թյան խոր հուր դը ո րո շում է կա յաց նում այս կամ 
այն հար ցում զին ված ուժ կի րա ռե լու մա սին։ Այդ ու ժը 
տրա մադ րում են ան դամ պե տու թյուն նե րը։

Քար տու ղա րու թյունն ա պա հո վում է ՄԱԿ–ի և նրա 
մար մին նե րի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը։ Ղե կա վա
րում է գլ խա վոր քար տու ղա րը, ով ՄԱԿ–ի ա մե նա բարձր 
պաշ տո նյան է։ Ը նտր վում է 5 տա րի ժամ կե տով Գլ խա
վոր ա սամբ լե այի կող մից՝ Ա նվ տան գու թյան խորհր դի 
ե րաշ խա վո րու թյամբ։

ՄԱԿ–ին կից գոր ծում են մի շարք մաս նա գի տաց ված 
հանձ նախմ բեր, ո րոնք զբաղ վում են տն տե սա կան, մշա
կու թային և սո ցի ա լա կան տա րաբ նույթ հար ցե րով։

ՄԱԿ –ի հռ չա կա գի րը

Մենք՝ մի ա վոր ված ազ գե րի ժո ղո վուրդ ներս, ո րո շել ե նք.
•	փր	կել	 գա	լիք	 սե	րունդ	նե	րին	պա	տե	րազ	մի	ար	հա	վիրք	նե	րից,	 ո	րոնց	 հետևան	քով	 մարդ	կու	թյու	նը	
վեր ջին շր ջա նում եր կու ան գամ ա նա սե լի կո րուստ ներ է կրել,
•	վե	րա	կանգ	նել	 հա	վա	տը	մար	դու	 հիմ	նա	րար	ի	րա	վունք	նե	րի՝	ան	ձի	ա	զա	տու	թյան,	տղա	մար	դու	 և	
կնոջ, փոքր ազ գե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան նկատ մամբ,
•	ստեղ	ծել	պայ	ման	ներ	ար	դա	րու	թյան	հաս	տատ	ման	և	մի	ջազ	գային	օ	րենք	նե	րով	ամ	րագր	ված	մարդ
կանց պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա մար,
•	խրա	խու	սել	հա	սա	րա	կա	կան	ա	ռա	ջըն	թա	ցը։
Այդ նպա տա կով ան հրա ժեշտ է.
•	 լի	նել	ան	հան	դուր	ժո	ղա	կան	բռ	նու	թյուն	նե	րի	նկատ	մամբ	և	ապ	րել	խա	ղաղ՝	որ	պես	 լավ	հարևան
ներ,
•	մի	ա	վո	րել	ու	ժե	րը՝	մի	ջազ	գային	խա	ղա	ղու	թյունն	ու	ան	վտան	գու	թյու	նը	պահ	պա	նե	լու	նպա	տա	կով,
•	ե	րաշ	խա	վո	րել,	որ	զին	ված	ու	ժեր	չեն	գոր	ծադր	վի,	բա	ցա	ռու	թյամբ	այն	դեպ	քե	րի,	ե	րբ	դրա	ան	հրա
ժեշ տու թյու նը կբ խի հա մընդ հա նուր շա հե րից,
•	տեխ	նի	կայի	և	գի	տու	թյան	նվա	ճում	ներն	օգ	տա	գոր	ծել	ի	շահ	բո	լոր	ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	տն	տե	սա	կան	և	
սո ցի ա լա կան բար գա վաճ ման։
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Նոր մի ջազ գային –ի րա վա կան հա մա կար գի 
ձևա վո րու մը։ Ե ԱՀԽ

ՄԱԿ–ի կա նո նադ րու թյու նը սկիզբ դրեց նոր մի ջազ
գային –ի րա վա կան հա մա կար գի ձևա վոր մա նը։ Այդ գոր
ծըն թա ցը թափ ստա ցավ հատ կա պես 1970–ա կան թթ.։ 
1975 թ. Ֆին լան դի այի մայ րա քա ղաք Հել սին կի ում 33 
եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի, Ա ՄՆ –ի և Կա նա դայի ղե
կա վար նե րի հրա վի րած Եվ րո պա յում ան վտան գու թյան 
ու հա մա գոր ծակ ցու թյան խորհր դա ժո ղո վը (Ե ԱՀԽ) ըն
դու նեց մի կարևոր փաս տա թուղթ՝ «Եզ րա փա կիչ ակ տը»։ 
Դրա նում ամ րագր վե ցին միջ պե տա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի 10 սկզ բունք ներ, ո րոնք կազ մում են նոր մի
ջազ գային հա մա կար գի հեն քը։ Դրան ցից ե ն՝ ի նք նիշ խան 
պե տու թյուն նե րի սահ ման նե րի ան խախ տե լի ու թյուն, 
պե տու թյուն նե րի տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյուն, 
վե ճե րի խա ղաղ կար գա վո րում, պե տու թյուն նե րի ներ
քին գոր ծե րին չմի ջամ տե լը, մար դու ի րա վունք նե րի ու 
ա զա տու թյուն նե րի հար գում, ժո ղո վուրդ նե րի ի րա վա
հա վա սա րու թյուն ու ի նք նո րոշ ման ի րա վունք և այլն։

 Հա յաս տա նը «Եզ րա փա կիչ ակ տը» ստո րագ րել է 
1992 թ. հու լի սի 8–ին։

 Հոդ ված ներ մար դու ի րա վունք նե րի հռ չա կագ րից
(ըն դուն վել է 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ին)

ՀՈԴ ՎԱԾ 1. Բո լոր մար դիկ ծն վում են ա զատ և հա վա սար ար ժա նա պատ վու թյամբ ու ի րա վունք նե րով։ 
Նրանք օ ժտ ված են բա նա կա նու թյամբ և պետք է ի րար վե րա բեր վեն եղ բայ րա բար։

ՀՈԴ ՎԱԾ 5. Ոչ ոք չպետք է են թարկ վի կտ տան քի կամ դա ժան, տմար դի և նվաս տաց նող վե րա բեր
մուն քի կամ պատ ժի։

ՀՈԴ ՎԱԾ 23. Յու րա քան չյուր ոք ու նի աշ խա տե լու, աշ խա տան քի ա զատ ը նտ րու թյան, աշ խա տան
քային հար մար և բա րեն պաստ պայ ման նե րի և գոր ծազր կու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լու ի րա
վունք…

ՀՈԴ ՎԱԾ 25. Յու րա քան չյուր ոք ու նի իր և իր ըն տա նի քի հա մար բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, այն 
է՝ սնն դի, հա գուս տի, բնակ տա րա ծու թյան, ան հրա ժեշտ բու ժօգ նու թյան և սո ցի ա լա կան ծա ռա յու
թյուն նե րի ի րա վունք…
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Տա րա ծաշր ջա նային պա տե րազմ ներ և 
հա կա մար տու թյուն ներ

Ինչ պես նշել ե նք, սա ռը պա տե րազ մը ար տա հայտ
վում էր նաև տե ղա կան բնույ թի պա տե րազմ նե րով։

1950–1953 թթ. Կո րե ա յում սկս վեց քա ղա քա ցի ա կան 
պա տե րազմ, ո րին մի ջամ տե ցին մի կող մից՝ Ա ՄՆ–ն, 
մյուս կող մից՝ ԽՍՀՄ–ն ու Չի նաս տա նը։ Կող մե րին չհա
ջող վեց հաս նել ա ռա վե լու թյան։ Կո րե ան բա ժան վեց եր
կու հատ վա ծի՝ հյու սի սային (հա մայ նա վա րա կան) և հա
րա վային (ժո ղովր դա վա րա կան)։

Եր կա րատև պա տե րազմ ծա վալ վեց Հնդ կա չի նում։ 
Նախ՝ Ֆրան սի ան, ստա նա լով Ա ՄՆ –ի ա ջակ ցու թյու նը, 
փոր ձեց վե րա կանգ նել իր գա ղու թային տի րա պե տու
թյու նը։ Սա կայն Խորհր դային Մի ու թյու նը և Չի նաս տա նը 
օգ նե ցին Վի ետ նա մի հա մայ նա վար նե րին, և ֆրան սի ա
կան կող մը ստիպ ված էր լքե լ տա րա ծաշր ջա նը։ Նրանց 
փո խա րի նե լու ե կան ա մե րի կա ցի նե րը։ Սկս վեց մի նոր 
պա տե րազմ (1964–1973 թթ.)։ Այս ան գամ էլ Վի ետ նա մի 
հա մայ նա վար նե րը, օգ նու թյուն ստա նա լով ԽՍՀՄ –ից, 
մեծ կո րուստ նե րի գնով հա սան հաղ թա նա կի։

Ար դեն նշել ե նք, որ 1940–ա կան թթ. վեր ջե րից Մեր ձա
վոր Արևել քում սկիզբ էր ա ռել ա րա բա–իս րայե լա կան 
սուր հա կա մար տու թյու նը։ Հրե ա նե րը ստեղ ծե ցին Իս
րայել պե տու թյու նը և գրա վե ցին ա րաբ նե րի տա րած
քը։ Սկս վե ցին ա րա բա–իս րայե լա կան ա րյու նա լի պա տե
րազմ ներ։ Ա ՄՆ–ն օգ նում էր Իս րայե լին, ի սկ ԽՍՀՄ–ն՝ 
ա րաբ նե րին։

Դր վագ ա րա բա–իս րայե լա
կան պա տե րազ մից
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ե ՞րբ է ստեղծ վել Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը։
2. Ո րո՞նք են նրա գլ խա վոր մար մին նե րը։
3. Ներ կա յաց րե՛ք դրանց գոր ծու նե ու թյու նը։
4. Թվար կե՛ք Ե ԱՀԽ «Եզ րա փա կիչ ակ տով» ամ րագր ված մի ջազ գային հա րա բե

րու թյուն նե րի մի քա նի սկզ բունք ներ։
5. Սա ռը պա տե րազ մի տա րի նե րին տա րա ծաշր ջա նային ի ՞նչ պա տե րազմ ներ են 

տե ղի ու նե ցել։ Ին չո՞վ ա վարտ վե ցին դրանք։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Գ ծա պատ կե րի մի ջո ցով ներ կա յաց րե՛ք ՄԱԿ–ի կա ռույ ցը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն (ՄԱԿ), Գլ խա վոր ա սամբ լե ա, Ա նվ
տան գու թյան խոր հուրդ, Եվ րո պա յում ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան 
խոր հուրդ (Ե ԱՀԽ), Կորեայի բաժանում, Վիետնամ
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Ե ՐԿ ՐՈՐ Դ ԲԱ ԺՆԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

1. Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո ձևա վոր վեց ու ժե րի նոր հա րա բե րակ ցու թյուն: 
Եր կու գերհ զոր ե րկր նե րի՝ ԽՍՀՄ –ի և Ա ՄՆ –ի միջև պայ քար ծա վալ վեց աշ խար
հում գե րիշ խա նու թյան հաս նե լու հա մար, ա ռա ջա ցավ ե րկբևեռ աշ խար հա կար
գը: Նրանց միջև ծայր ա ռավ սա ռը պա տե րազ մը, ո րը շա րու նակ վեց մինչև 1990–
ա կան թթ. սկիզ բը։

• Բնու թագ րե՛ք սա ռը պա տե րազ մը: Ին չո՞վ այն ա վարտ վեց: Ներ կա յաց րե՛ք եր կու հա
կա դիր ռազ մա քա ղա քա կան խմ բա վո րում նե րի կազ մը, նպա տակ նե րը:

2. Հետ պա տե րազ մյան շր ջա նում Ա րևմուտ քի ա ռա ջա տար ե րկր նե րը ար մա տա կան 
ա ռա ջըն թաց ու նե ցան կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում: 1970–ա կան թթ. նրանք 
թևա կո խե ցին զար գաց ման նոր փուլ, ո րն ստա ցել է «հե տար դյու նա բե րա կան» 
կամ «տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյուն» անունը։

• Ներ կա յաց րե՛ք Ա ՄՆ –ի տն տե սա կան հզո րաց ման ար դյունք նե րը: Ո ՞ւմ օգ նու թյան 
շնոր հիվ ա րագ ոտ քի կանգ նե ցին և զար գա ցան Ա րևմ տյան Եվ րո պայի ե րկր նե րը: 
Մի այն դա բա վա րա՞ր էր նրանց տն տե սու թյան թռիչ քի հա մար:

3. Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո Խորհր դային Մի ու թյու նը կա րո ղա ցավ կարճ 
ժամ կե տում ա մո քել պա տե րազ մից ստա ցած վեր քե րը։ Ապ րեց հա ջո ղու թյուն նե
րի ու դժ վա րու թյուն նե րի ժա մա նա կաշր ջան։

• Ին չո՞ւ Ստա լի նը պա տե րազ մից ան մի ջա պես հե տո դի մեց քա ղա քա կան բռ նաճն
շում նե րի: Ներ կա յաց րե՛ք խորհր դային ե րկ րի նվա ճում նե րը գի տու թյան բնա գա
վա ռում: Բնու թագ րե՛ք ԽՍՀՄ –ի պատ մու թյան ձն հա լի և լճաց ման շր ջան նե րը: Ին
չո՞ւ խորհր դային հա սա րա կու թյան բա րե փո խում նե րի փոր ձե րը ան հա ջո ղու թյան 
մատն վե ցին:

4. 1980–ա կան թթ. կե սե րին Խորհր դային Մի ու թյու նը հայտն վել էր տն տե սա կան 
խոր ճգ նա ժա մի մեջ։ Ե րկ րի նոր ղե կա վար Մ. Գոր բա չո վը և իր շր ջա պա տը փոր
ձե ցին վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով ար դի ա կա նաց նել խորհր
դային հա սա րա կու թյու նը։ Հա սա րա կու թյան ո րո շա կի ա զա տա կա նաց ման պայ
ման նե րում նախ կի նում զսպ ված բազ մա թիվ և բազ մաբ նույթ հա կա սու թյուն ները 
դրսևորվեցին նոր ուժով։
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• Պար զա բա նե՛ք վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան է ու թյու նը: Ին չո՞ւ այն ձա խող
վեց: Ան խու սա փե լի՞ էր ա րդյոք ԽՍՀՄ –ի փլու զու մը. հիմ նա վո րե՛ք պա տաս խա նը: 
Ի ՞նչ է Ա ՊՀ–ն, ե ՞րբ է ստեղծ վել:

5. ԽՍՀՄ –ի ռազ մա քա ղա քա կան ճնշ ման տակ Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո 
ձևա վոր վեց սո ցի ա լիզ մի հա մա կար գը։ Սո ցի ա լիս տա կան ե րկր նե րի մեծ մա սում 
հաս տատ վեց հա սա րա կու թյան խորհր դային տա րաձևը։ ԽՍՀՄ –ին մի առ ժա մա
նակ հա ջող վեց իր վե րահս կո ղու թյան տակ պա հել սո ցերկր նե րի ըն կե րակ ցու
թյու նը։ Սա կայն աս տի ճա նա բար հա սու նա նում էր ճգ նա ժա մը։

• Թվար կե՛ք սո ցի ա լիզ մի ճամ բա րի պե տու թյուն նե րը: Հա սա րա կու թյան խորհր
դային տա րաձևը ո ՞ր պե տու թյուն նե րում հաս տատ վեց: Ին չո՞ւ ո րոշ սո ցերկր նե րի 
բա րե փոխ ման փոր ձե րը ձա խող վե ցին: Պար զե՛ք սո ցի ա լիզ մի հա մաշ խար հային 
հա մա կար գի փլուզ ման պատ ճառ նե րը:

6. XX դա րի ե րկ րորդ կե սե րին փլուզ վեց հա մաշ խար հային գա ղու թային հա մա կար
գը, պատ մու թյան թա տե րա բե մից հե ռա ցան գա ղու թա տեր կայս րու թյուն նե րը։ 
Նո րան կախ ե րկր նե րը զար գաց ման դժ վա րին ու ղի ան ցան։ Լա տի նա կան Ա մե
րի կայի և Ա սի այի ա վե լի վաղ ան կա խա ցած ե րկր նե րի հետ նրանք ձևա վո րե ցին 
«Եր րորդ աշ խար հը»։

• Ներ կա յաց րե՛ք գա ղու թային հա մա կար գի փլուզ ման պատ ճառ նե րը: Թվար կե՛ք նո
րան կախ մի քա նի ե րկր ներ տար բեր մայր ցա մաք նե րից: Ի ՞նչ է Եր րորդ աշ խար հը: 
Մի ջազ գային ի ՞նչ նոր կազ մա կեր պու թյուն ստեղ ծե ցին այս աշ խար հի պե տու թյուն
նե րը, ո ՞րն է դրա գլ խա վոր նպա տա կը:

7. Մեր ձա վոր և Մի ջին Արևել քի ե րկր նե րը Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո ապ
րե ցին հա կա սա կան մի ժա մա նա կաշր ջան։ Թուր քի ան փոր ձում է մեր ձե նալ եվ
րո պա կան չա փա նիշ նե րին, ար դի ա կա նաց նել հա սա րա կու թյու նը։ Սա կայն նա 
դեռ հե ռու է ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր լի նե լուց։ Ի րա նում տա պալ վեց շա հա
կան մի ա պե տու թյու նը, հաս տատ վեց իս լա մա կան հան րա պե տու թյուն։ Ա րա բա
կան ե րկր նե րը հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին ան կա խա ցան ու բռ նե ցին ար
դի ա կա նաց ման ու ղին։

• Եվ րո պա կան մի ու թյուն մտ նե լու հա մար ի ՞նչ խն դիր ներ պետք է լու ծի Թուր քի ան: 
Ի րա նում հե ղա փո խու թյու նից հե տո հաս տատ վել է այս պես կոչ ված թե ոկ րա տա
կան պե տու թյուն. ի ՞նչ է թե ոկ րա տի ան, պատ մու թյու նից կա րո՞ղ եք հի շել նման այլ 
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պե տու թյուն ներ: Նշե՛ք ա րա բա կան աշ խար հի ե րկր նե րի զար գաց ման հիմ նա կան 
ու ղի նե րը:

8. Ժա մա նա կա կից Ճա պո նի այի, Չի նաս տա նի և Հնդ կաս տա նի զար գաց ման փորձն 
ա պա ցու ցում է, որ հա սա րա կու թյան ար դի ա կա նա ցու մը բո լո րո վին էլ չի նշա նա
կում պատ ճե նել զար գա ցած ե րկր նե րի ան ցած ու ղին։ Ար դի հա սա րա կու թյու նը 
ձևա վոր վում է հա մաշ խար հային պատ մա կան ա ռա ջըն թա ցի գլ խա վոր մի տում
նե րի և ազ գային ար ժեք նե րի հա մադր ման ար դյուն քում։

• Ո րո՞նք են «ճա պո նա կան հրաշ քի» պատ ճառ նե րը և ար դյունք նե րը: Պար զա բա նե՛ք 
Չի նաս տա նի ար դի ա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ներ կա յաց րե՛ք Հնդ
կաս տա նի ար դի ա կանաց ման ար դյունք նե րը:

9. Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում ար ձա
նագր վե ցին է ա կան տե ղա շար ժեր։ Ստեղծ վեց Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր
պու թյու նը (ՄԱԿ)։ Սա ռը պա տե րազ մի տա րի նե րին բնո րոշ է ին տե ղա կան բնույ
թի պա տե րազմ նե րը։ Պա տե րազ մող կող մե րի թի կուն քին կանգ նած է ին եր կու 
հա կա մար տող գեր տե րու թյուն նե րը՝ Ա ՄՆ–ն և ԽՍՀՄ–ն։

• Ե ՞րբ է ստեղծ վել ՄԱԿ–ը: Ո ՞րն է նրա գլ խա վոր նպա տա կը: Թվար կե՛ք Հել սին կյան 
«Եզ րա փա կիչ ա կտ»–ում ամ րագր ված կարևոր սկզ բունք նե րից մի քա նի սը: Սա ռը 
պա տե րազ մի տա րի նե րին տե ղի ու նե ցած տա րա ծաշր ջա նային ի ՞նչ պա տե րազմ
ներ գի տեք, ի ՞նչ վտանգ է ին դրանք պա րու նա կում:
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ԲԱԺԻՆ ԵՐՐՈՐԴ

ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ ՍԱ ՌԸ
ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻՑ ՀԵ ՏՈ
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Զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը

Ար դեն աս վել է, որ 1970–ա կան թթ. Ա րևմուտ քի ե րկր
նե րը մտել են զար գաց ման մի նոր շր ջա փուլ։ Դրան ցում 
ձևա վոր վել է հե տար դյու նա բե րա կան կամ տե ղե կատ
վա կան հա սա րա կու թյուն։ XX դա րի վեր ջին և XXI դա րի 
սկզ բին հս տակ ուր վագծ վե ցին այն մի տում նե րը, ո րոնք 
պայ մա նա վո րում են ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

Մաս նա վո րա պես ար դի փու լում ար տադ րու թյան 
կարևո րա գույն ար դյուն քը նյու թա կան բա րիք նե րը չեն, 
այլ տե ղե կույ թը։

Մարդ կու թյու նը կու տա կել է մեծ քա նա կու թյամբ նյու
թա կան և մտա վոր մի ջոց ներ, և այժմ կարևոր վում է 
դրանց կա ռա վար ման ու ճիշտ օգ տա գործ ման խն դի րը։ 
Ի զուր չէ, որ հա մա կար գի չը և կա պի ու հա ղոր դակ ցու
թյան ար դի ա կան մի ջոց նե րը սրըն թաց մուտք են գոր ծել 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ա մե նա տար բեր 
ո լորտ ներ և մարդկանց կեն ցաղ։ 

Աշ խար հում հաս տատ վել է կա պի և տե ղե կատ վու
թյան հա մա ցանց (ին տեր նետ)։ Դա իս կա կան հե ղաշր
ջում է ա ռա ջաց րել մարդ կանց մտա ծո ղու թյան և գոր ծե
լա կեր պի մեջ։ 

Ա հա թե ին չու մեր օ րե րում ա վե լի ու ա վե լի են կարևոր
վում տար բեր տե սա կի տե ղե կատ վա կան և կա ռա վար
ման ծա ռա յու թյուն նե րը։ Ա ռա ջա տար ե րկր նե րում այս 
ո լոր տում այժմ ը նդ գրկ ված է աշ խա տու ժի 50–60 տո կո
սը։

Արևմուտ քի զար գա ցած ե րկր ներն այ սօր ներ կա յա
նում են եր կու կենտ րոն նե րով՝ Ա ՄՆ և Եվ րո պա կան Մի
ու թյուն։ Դրանց հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան կյան քում 
շա րու նա կում են գե րակշ ռել ա զա տա կան, պահ պա նո
ղա կան և սո ցի ա լիս տա կան ու ժե րը։

22 Ա ՐԵՎ ՄՈՒՏ ՔԻ Ե ՐԿՐ ՆԵ ՐԸ
ՀԵՏ ՍԱ ՌԸ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄՅԱՆ 
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ
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Եվ րո պա կան Մի ու թյուն

1950–ա կան թթ. սկս վել էր Ա րևմ տյան Եվ րո պայի մի
աս նա կա նաց ման գոր ծըն թաց: Մի ա ցյալ Եվ րո պայի գա
ղա փա րը քայլ առ քայլ նյու թա կա նա նում է ր։ Ի վեր ջո, 
1967 թ. ձևա վոր վեց Եվ րո պա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու
նը:

1992 թ. եվ րո պա կան ե րկր նե րը կն քե ցին մի շարք հա
մա ձայ նագ րեր՝ մի ա ցյալ տն տե սա կան, ի րա վա կան և 
մշա կու թային տա րածք ձևա վո րե լու վե րա բե րյալ։ Այս
պես Եվ րո պա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը վե րած վեց մի 
նոր կազ մա կեր պու թյան, ո րը 1993 թ. կոչ վեց Եվ րո պա
կան Մի ու թյուն (ԵՄ)։ Մի ու թյան հիմ նա դիր 12 ե րկր նե րի 
բնա կիչ ներն ստա ցան ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա
վունք։ Կազ մա վոր վեց կա պի տա լի, ապ րանք նե րի և ծա
ռա յու թյուն նե րի մի ա ցյալ շու կա։ Գոր ծա ծու թյան մեջ է 
մտել մի ու թյան դրա մը՝ եվ րոն։

Եվ րա մի ու թյան շար քե րը հա մալ րել են ևս 16 պե տու
թյուն, ո րոն ցից 11–ը նախ կին սո ցի ա լիս տա կան ե րկր ներ 
ե ն։ 2013 թ. օգոստոսի 1–ի դրու թյամբ ԵՄ –ի կազ մում կա 
28 ան դամ պե տու թյուն։

Եվ րո պա կան Մի ու թյան 
դրո շը

Եվ րո պա կան Մի ու թյան 
ե րկր նե րի տա րած քը
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Մի ա ցյալ Եվ րո պայի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը, սա
կայն, ու նի դժ վա րու թյուն ներ։ Լուրջ խն դիր է հատ կա
պես ազ գային և հա մաեվ րո պա կան ար ժեք նե րի հա մադ
րու մը, ազ գային ի նք նու թյան պահ պա նու մը։

2008 թ. սեպ տեմ բե րին Ա ՄՆ –ում սկս ված և ա պա հա
մաշ խար հային բնույթ ստա ցած տն տե սա կան նոր ճգ
նա ժա մը լուրջ հիմ նախն դիր ներ է ա ռա ջաց րել նաև ԵՄ 
–ի տա րած քում։ Ո րոշ պե տու թյուն ներ հայտն վել են շատ 
ծանր վի ճա կում. Հու նաս տա նը սնան կա ցել է, նույն 
վտան գի ա ռջև են կանգ նած Իս պա նի ան, Պոր տու գա լի
ան, Ի տա լի ան և այլն։ Ի րա վի ճա կից հնա րա վոր է դուրս 
գալ և ա պա հո վել Եվ րա մի ու թյան ա պա գան ան դամ 
ե րկր նե րի հա մա տեղ ջան քե րով։

Արևմուտ քի զար գա ցած ե րկր նե րը 
ար դի փու լում

Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ։ Սա ռը պա տե
րազ մի ա վար տից հե տո Ա ՄՆ–ն մնաց մի ակ գեր տե րու
թյու նը։ Դրան հա մա պա տաս խան էլ նա վե րա կա ռու ցեց 
իր ներ քին ու ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը։

1992 թ. իշ խա նու թյունն ան ցավ ժո ղովր դա վար նե րին։ 
Նա խա գահ ը նտր վեց Բ. Քլին թո նը։ Նա վե րա դարձ կա
տա րեց դե պի իր կու սակ ցու թյան ա վան դա կան քա ղա
քա կա նու թյու նը։ Մե ծաց րեց պե տու թյան մի ջամ տու թյու
նը հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում։ Տն
տե սու թյունն սկ սեց կա յուն զար գա նալ, ստեղծ վե ցին 
նոր աշ խա տա տե ղեր։ Այս ա մե նը հնա րա վո րու թյուն 
տվեց Քլին թո նին ե րկ րորդ ան գամ ը նտր վե լու նա խա
գահ։

Հա ջորդ նա խա գահ, սա կայն, ը նտր վեց հան րա պե
տա կան Ջ. Բու շը։ Նրա կա ռա վար ման տա րի նե րին 
(2001–2009 թթ.) տն տե սու թյան մեջ նկատ վում էր լճա
ցում, ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի ան կում, դո լա րի ար
ժեզր կում։ Հա կա ռակ դրան՝ պե տու թյու նը վա րում էր 
ռազ մա տենչ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն։ Դա ա վե լի 
սուր բնույթ ստա ցավ իս լա մա կան ծայ րա հե ղա կան նե րի 
կող մից 2001 թ. սեպ տեմ բե րի 11–ին Նյու Յոր քում և Վա
շինգ տո նում կա տա րած ա հա բե կում նե րից հե տո։
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2003 թ. Ա ՄՆ–ն իր դաշ նա կից նե րի հետ ռազ մա կա լեց 
Ի րա քը, տա պալ վեց Սադամ Հու սեյ նի վար չա կար գը։ Սա
կայն մինչ օ րս Ի րա քի ներ քին կյան քում կա յու նու թյուն չի 
հաս տատ վել։ Չեն դա դա րում ռազ մա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը նաև Աֆ ղանս տա նում։ 

Այս ա մե նին գու մար վեց 2008 թ. սկս ված տն տե սա կան 
ճգ նա ժա մը, և այդ թվա կա նի նա խա գա հա կան ը նտ րու
թյուն նե րի ել քը կան խո րոշ ված է ր։ Հաղ թե ցին ժո ղովր
դա վար նե րը, և Ա ՄՆ –ի պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ան
գամ նա խա գահ դար ձավ աֆ րոա մե րի կա ցին՝ Բա րաք 
Օ բա ման։

Մեծ Բրի տա նի ա։ Մ. Թետ չե րից հե տո այս ե րկ րի ներ
քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան մեջ է ա կան տե
ղա շար ժեր կա տար վե ցին՝ 1997 թ. սկ սած։ Իշ խա նու թյան 
ե կավ լեյ բո րիս տա կան կու սակ ցու թյու նը, ի սկ նրա ղե
կա վար թ. Բլեյ րը դար ձավ վար չա պետ։ Նա տն տե սա
կան կոշտ քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով ա պա հո վեց 
ե րկ րի բար գա վա ճու մը։ Կա րո ղա ցավ այն դարձ նել հա
մաշ խար հային գոր ծըն թաց նե րի ակ տիվ մաս նա կից։ 
Մաս նա վո րա պես սեր տա ցան հա րա բե րու թյուն նե րը Եվ
րա մի ու թյան հետ։ Այ դու հան դերձ, Մեծ Բրի տա նի ան շա
րու նա կում է սա տա րել Ա ՄՆ –ի բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե
րին։ 2010 թ. ը նտ րու թյուն նե րում հաղ թե ցին պահ պա նո
ղա կան նե րը, ձևա վոր վեց նոր կա ռա վա րու թյուն՝ նրանց 
ա ռաջ նորդ Դ. Քա մե րո նի վար չա պե տու թյամբ։ԲԱՐԱՔ ՕԲԱՄԱ

(1961)

2001 թ. սեպ տեմ բե րի 11–ի 
ա հա բեկ չու թյու նը 

Նյու Յոր քում
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Ֆ րան սի ա։ Դա րա վեր ջին ե րկ րի ներ քին կյան քում 
առ կա է ին լուրջ խն դիր ներ՝ ար դյու նա բե րու թյան ցածր 
աճ, մեծ գոր ծազր կու թյուն։ Դա էր պատ ճա ռը, որ 1995 թ. 
ը նտ րու թյուն նե րում սո ցի ա լիստ նե րը պարտ վե ցին։ Նա
խա գահ ը նտր վեց պահ պա նո ղա կան նե րի ա ռաջ նորդ Ժ. 
Շի րա կը։ Ու ժեղ ձեռ քի քա ղա քա կա նու թյան կողմ նա կից 
այս նա խա գա հը կտ րուկ քայ լե րով կա րո ղա ցավ ա ռող
ջաց նել տն տե սու թյու նը՝ մեծ ներդ րում ներ, հար կային 
բա րե փո խում ներ, կեն սա մա կար դա կի բարձ րա ցում։ Մի
ա ժա մա նակ Ֆրան սի ան վա րում էր ճկուն և հա վա սա
րակ շիռ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն։ Նա Եվ րա մի ու
թյան ճար տա րա պետ նե րից է ր։ 2007 թ. ե րկ րի նոր նա
խա գահ ը նտր վեց Ն. Սար կո զին, ո րը շա րու նա կում էր Ժ. 
Շի րա կի քա ղա քա կա նու թյու նը։

Սա կայն ներ քա ղա քա կան դժ վա րու թյուն նե րը և հա
մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մը հան գեց րին 
նրան, որ 2012 թ. մայի սի նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն
նե րում կր կին հաղ թեց սո ցի ա լիստ նե րի թեկ նա ծուն՝ Ֆ. 
Օ լան դը։

Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյուն։ Ար դեն 
գի տեք, որ 1990 թ. Գեր մա նի ան մի ա վոր վեց։ Արևե լյան 
Գեր մա նի ան իր զար գաց մամբ հետ էր մնում, և այն հաղ
թա հա րե լու նպա տա կով կա տար վե ցին մեծ ներդ րում
ներ։ Մի ա վոր ված Գեր մա նի այի ա ռա ջին վար չա պետ Հ. 
Քո լը ծրագ րեց խնայո ղու թյան մի ջո ցով ստեղ ծել ար դի
ա կան տն տե սու թյուն։ Այդ քա ղա քա կա նու թյու նը շա րու
նա կեց հա ջորդ կա ռա վա րու թյու նը։ Իր տն տե սա կան, 
քա ղա քա կան և մշա կու թային զար գաց մամբ Գեր մա նի
ան այժմ աշ խար հում զբա ղեց նում է ա ռա ջին տե ղե րից 
մե կը։

2005 թ. Ա. Մեր քե լը դար ձավ Գեր մա նի այի ա ռա ջին 
կին վար չա պե տը։

Ի տա լի ա։ Ժա մա նա կա կից Ի տա լի ան դաս վում է աշ
խար հի զար գա ցած ե րկր նե րի շար քում։ Նրա տն տե սու
թյան ա ռա ջա տար ճյու ղը մե քե նա շի նու թյունն է։ Դա րա
վեր ջի ներ քա ղա քա կան կյան քը ե րկ րում կա րե լի է բնո
րո շել ի բրև «ան կա յուն հա վա սա րակշ ռու թյուն»։ Վեր ջին 
տա րի նե րին իշ խա նու թյան մոտ ա վե լի հա ճախ պահ պա
նո ղա կան ու ժերն ե ն՝ Ս. Բեռ լուս կո նի ի գլ խա վո րու

ԴԵՎԻԴ ՔԱՄԵՐՈՆ
(1966)

ՖՐԱՆՍՈՒԱ ՕԼԱՆԴ
(1954)

ԱՆ ԳԵ ԼԱ ՄԵՐ ՔԵԼ
(1954)
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թյամբ։ Ի բրև վար չա պետ՝ նա փոր ձում էր ար մա տա խիլ 
ա նել կա շա ռա կե րու թյունն ու ստ վե րային ձեռ նե րե ցու
թյու նը՝ հա նուն ե րկ րի կա յուն զար գաց ման։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի նչ պե՞ս է կոչ վում Ա րևմուտ քի զար գա ցած ե րկր նե րում ձևա վոր ված ար դի հա

սա րա կու թյու նը։
2. Ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ է ա ռա ջաց րել գի տու թյան բուռն վե րել քը ար դի հա սա

րա կու թյան կյան քում։
3. Ներ կա յաց րե՛ք ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե

րը։
4. Ե ՞րբ է սկս վել Ա րևմ տյան Եվ րո պայի մի աս նաց ման գոր ծըն թա ցը: Ի ՞նչ հա մաեվ

րո պա կան կա ռույց և ե ՞րբ ստեղծ վեց: Ե ՞րբ է ստեղծ վել Եվ րո պա կան Մի ու թյու
նը։ Ներ կա յումս քա նի՞ ան դամ ու նի։

5. Բնու թագ րե՛ք Ա ՄՆ –ի ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը ար դի փու
լում։

6. Ի ՞նչ ը նդ հա նուր մի տում ներ կա րող եք նշել Ա րևմուտ քի զար գա ցած ե րկր նե րի 
տն տե սա կան և քա ղա քա կան կյան քում։

Քն նարկ ման հար ցեր
Խմ բային աշ խա տան քով պա տաս խա նե՛ք հետևյալ հար ցե րին.
1. Ին չո՞ւ Ա րևմուտ քի զար գա ցած գրե թե բո լոր ե րկր նե րում վեր ջին նա խա գա հա

կան կամ խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րում իշ խող կու սակ ցու թյուն նե
րը պարտ վե ցին։

2. Հա մա ձա՞յն եք այն պնդ մա նը, որ Ա ՄՆ –ը մնում է աշ խար հի մի ակ գերհ զոր պե
տու թյու նը. հիմ նա վո րե՛ք ձեր տե սա կե տը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Հե տար դյու նա բե րա կան կամ տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյուն, Եվ րո պա կան 
Մի ու թյուն, Բ. Քլին թոն, Ջ. Բուշ, Բ. Օ բա մա, թ. Բլեյր, Դ. Քա մե րոն, Ժ. Շի րակ, Ն. 
Սար կո զի, Ֆ. Օ լանդ, Ա. Մեր քել, Ս. Բեռ լուս կո նի
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Զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը

ԽՍՀՄ –ի ան կու մից հե տո (1991 թ.) հետ խորհր դային 
տա րած քում տե ղի էր ու նե նում ան ցում ամ բող ջա տի
րու թյու նից դե պի ժո ղովր դա վա րու թյուն։ 

Այդ շր ջա փու լի սկզ բում նո րան կախ պե տու թյուն նե րը 
կանգ նել է ին տն տե սա կան, քա ղա քա կան և հա սա րա
կա կան մեծ դժ վա րու թյուն նե րի ա ռջև։ Դրանք հաղ թա
հա րե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վե ցին հետևյալ կարևոր 
քայ լե րը՝

•	 տն	տե	սա	կան	կյան	քի	ա	զա	տա	կա	նա	ցում	և	շու	կա
յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գա ցում,

•	 մաս	նա	վոր	սե	փա	կա	նու	թյան	ար	մա	տա	վո	րում,
•	 կա	ռա	վար	ման	 վար	չահ	րա	մա	յա	կան	 հա	մա	կար	գի	

կազ մա լու ծում,
•	 դրա	մա	կան	նոր	հա	մա	կար	գե	րի	ստեղ	ծում։	
Ան ցու մային շր ջա նում սե փա կա նաշ նորհ վե ցին հա

զա րա վոր ձեռ նար կու թյուն ներ։ Ձևա վոր վեց ձեռ նե րեց
նե րի խավը։ Գյու ղատն տե սու թյան մեջ վե րա փո խու մը 
հան գեց րեց կո լեկ տիվ տն տե սու թյուն նե րի վե րաց մա նը 
և հո ղի սե փա կա նաշ նորհ մա նը։ Ստեղծվեցին մաս նա
վոր գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րը։ 

Այս գոր ծըն թա ցը հա մե մա տա բար սա հուն ըն թացք ու
նե ցավ մերձ բալ թյան հան րա պե տու թյուն նե րում՝ Լիտ
վա, Լատ վի ա, Էս տո նի ա։ Նրանք շու տով ը նդ գրկ վե ցին 
եվ րո պա կան կա ռույց նե րում։

Մյուս հան րա պե տու թյուն նե րում ակ նա ռու է ին բա ցա
սա կան հետևանք նե րը։ Գոր ծազր կու թյան, չն չին աշ խա
տա վար ձե րի, ապ րանք նե րի բարձր գնե րի պայ ման նե
րում հա սա րա կու թյան մեծ մա սը հայտն վեց ծայ րա հեղ 
աղ քա տու թյան վի ճա կում։ Դրան հա կա ռակ՝ ա ռան ձին 
ան հատ ներ կայ ծակ նային ա րա գու թյամբ կու տա կե ցին 
ահ ռե լի կա րո ղու թյուն։ Դրա աղ բյուրն ա ռա ջին հեր թին 
«վայ րի սե փա կա նաշ նոր հումն» էր. «ճար պիկ նե րը» չն

23 ՀԵՏ ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ Ե ՐԿՐ ՆԵ ՐԸ
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չին գնե րով ձեռք բե րե ցին նախ կին պե տա կան սե փա
կա նու թյան մեծ մա սը։

Հա սա րա կու թյան ծայ րա հեղ բևե ռա ցու մը դար ձել է 
հետ խորհր դային ե րկր նե րի քա ղա քա կան ան կա յու նու
թյան հիմ նա կան պատ ճա ռը՝ տե ղիք տա լով սպա նու
թյուն նե րի, ը նտ րա կեղ ծիք նե րի, «գու նա վոր հե ղա փո
խու թյուն նե րի»։

Այս ե րկր նե րի քա ղա քա կան հա մա կար գը դեռևս կա
տա րե լա գործ ման կա րիք ու նի։ Ճիշտ է, բո լորն ըն դու նել 
են սահ մա նադ րու թյուն և ի րենց հռ չա կել ժո ղովր դա վա
րա կան պե տու թյուն, բայց թույլ են քա ղա քա կան կու
սակ ցու թյուն նե րը և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րը։ Դրանք, չն չին բա ցա ռու թյուն նե րով, մի ա վոր
ված են ոչ թե գա ղա փար նե րի, այլ «ա ռաջ նորդ նե րի» 
շուրջ։

Նո րան կախ ե րկր նե րի վրա ազ դում են նաև ար տա
քին գոր ծոն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ Ա ՄՆ –ի, Եվ րա մի ու
թյան և Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նու թյու նը։ Ա ՄՆ–ն և 
Եվ րա մի ու թյու նը ձգ տում են հաս տա տելու ի րենց ներ
կա յու թյու նը հետ խորհր դային տա րած քում, մինչ դեռ 
Ռու սաս տա նը չի ու զում կորց նել իր դիր քե րը։

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն

ԽՍՀՄ –ի փլու զու մից հե տո Ռու սաս տա նի պատ մու
թյան մեջ սկս վեց նոր դա րաշր ջան։ Նա խա գահ Բ. Ել ցի
նի կա ռա վար ման տա րի նե րը (1991–1999 թթ.) բարդ և հա
կա սա կան է ին։ Մի կող մից՝ տն տե սա կան քայ քա յում և 
կա ռա վար ման հա մա կար գի կազ մա լու ծում, մյուս կող
մից՝ ան հա ջող տն տե սա կան բա րե փո խում ներ։ Դրան 
գու մա րած՝ ա րյու նա լի պա տե րազ մը Հյու սի սային Կով
կա սում չե չեն ան ջա տո ղա կան նե րի դեմ։ Նա խա գա հին 
այդ պես էլ չհա ջող վեց լու ծել այս խն դիր նե րը։

Հա ջորդ նա խա գահ ը նտր վեց Վ. Պու տի նը (2000–
2008 թթ.)։ Նրան հա ջող վեց ճկուն ներ քին ու ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյամբ վե րա կանգ նել ու զար գաց նել ե րկ
րի տն տե սու թյու նը, վե րա փո խել կա ռա վար ման հա մա
կար գը։ Մեծ մի ջոց ներ ներդր վե ցին մարդ կանց բա րե կե
ցու թյան բա րե լավ ման հա մար։ Վե րա կանգն վեց հա վա տը 
ա պա գայի նկատ մամբ։ Մի ա ժա մա նակ Ռու սաս տա նի 

Վ ԼԱ ԴԻ ՄԻՐ ՊՈՒ ՏԻՆ
(1952)
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Դաշ նու թյու նը սկ սեց ա վե լի հա վա սա րակ շիռ և հաս տա
տա կամ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն վա րել Ա ՄՆ –ի, 
Եվ րա մի ու թյան, Չի նաս տա նի, Հնդ կաս տա նի, Լա տի նա
կան Ա մե րի կայի և այլ ե րկր նե րի հետ։ Ար դյուն քում՝ Ռու
սաս տա նը վե րա դարձ րեց մեծ տե րու թյան իր կար գա վի
ճա կը։ 

Այս հան գա ման քը վճ ռա կան դեր խա ղաց, և Պու տի
նը, չոր սա մյա ը նդ մի ջու մից հե տո, 2012 թ. կր կին ը նտր
վեց Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան նա խա գահ։

Ան կախ Պե տու թյուն նե րի 
Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը

Կազ մա վոր ման պա հին (1991 թ. դեկ տեմ բեր) Ան կախ 
Պե տու թյուն նե րի Հա մա գոր ծակ ցու թյանն (ԱՊՀ) ան դա
մագր վել էր 11 պե տու թյուն։ Շու տով մի ա ցավ նաև Վրաս
տա նը, ի սկ մերձ բալ թյան ե րեք նախ կին խորհր դային 
հան րա պե տու թյուն նե րը ին տեգր վե ցին Ա րևմ տյան Եվ
րո պային։ 

ԱՊՀ–ի կա յաց ման ճա նա պար հին կարևոր քայլ էր 
1993 թ. ըն դուն ված նրա կա նո նադ րու թյու նը, ո րը, սա
կայն, վա վե րաց վեց ոչ բո լոր պե տու թյուն նե րի կող մից։ 
Այժմ նրա կազ մում կա 9 լի ի րավ ան դամ։ Ո ւկ րաի նան, 
Վրաս տա նը և Թուրք մենս տա նը չեն ստո րագ րել կա նո
նադ րու թյու նը։

Ձևա վոր վել են Ա ՊՀ մար մին ներ, ո րոնք հա մա կար
գում են ե րկր նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը։ Մշ տա պես գոր
ծող մար մին է Գոր ծա դիր կո մի տեն, ո րը տե ղա կայ ված 
է Մինս կում։

Հա մա գոր ծակ ցու թյան ե րկր նե րի հա մար ա ռաջ նա
հերթ է ան վտան գու թյան հար ցը։ Ո ւս տի 1992 թ. ստո
րագր վեց Ա ՊՀ հա վա քա կան ան վտան գու թյան պայ մա
նա գի րը։ 2002 թ. այն կոչ վեց Հա վա քա կան ան վտան գու
թյան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու թյուն, ո րի մեջ 
մտնում է վեց պե տու թյուն՝ Ռու սաս տա նը, Բե լա ռու սը, 
Հա յաս տա նը, Ղա զախս տա նը, Ղր ղըզս տա նը և Տա ջիկս
տա նը։ Մեկ այլ պայ մա նագ րով կար գա վոր վեց Ա ՊՀ ան
դամ ե րկր նե րի ար տա քին պե տա կան սահ ման նե րի 
պաշտ պա նու թյան հար ցը։ Կազ մա վոր վել են Ա ՊՀ խա
ղա ղա րար զո րա մի ա վո րում նե րը։ Դրանք այժմ տե ղա
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կայ ված են Մոլ դո վա յում, Վրաս տա նում և Տա ջիկս տա
նում՝ հա կա մար տու թյուն նե րի շր ջան նե րում։

Լուրջ քայ լեր են ձեռ նարկ վում մի աս նա կան տն տե
սա կան դաշ տի ձևա վոր ման ուղ ղու թյամբ։ Այդ ա ռու մով 
կարևոր էր 1996 թ. Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան, Բե լա ռու
սի, Ղա զախս տա նի և Ղր ղըզս տա նի միջև կնք ված հա
մա ձայ նա գի րը։

Ա մեն տա րի տե ղի են ու նե նում Ա ՊՀ ե րկր նե րի ղե կա
վար նե րի գա գաթ նա ժո ղով ներ, ուր ո րո շում ներ են ըն
դուն վում հա մա գոր ծակ ցու թյան տար բեր հար ցե րի շուրջ։

Սա կայն Ա ՊՀ ան դամ ե րկր նե րի միջև առ կա են բազ
մա թիվ հիմ նախն դիր ներ։ Դրանք խո չըն դո տում են 
նրանց լի ար ժեք հա մա գոր ծակ ցու թյա նը։ 2003, 2004 և 
2005 թթ. համապատասխանաբար Վրաս տա նում, Ո ւկ
րաի նա յում և Ղր ղըզս տա նում տե ղի ու նե ցան «գու նա
վոր» հե ղա փո խու թյուն ներ (իրենց ան վա նում նե րը 
ստա ցան ըստ տվյալ հեղափոխության կողմից ընդունած 
խորհրդանիշի, գույնի): Դ րանք խո րաց րին Ռու սաս տա
նի հետ նրանց հա կա սու թյուն նե րը։ Պահ պան վել են նաև 
ԽՍՀՄ –ից ժա ռանգ ված ազ գա մի ջյան մի շարք հա կա
մար տու թյուն ներ։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը և 
Ա ՊՀ ե րկր նե րը

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, ի նչ պես ար դեն 
գի տենք, ձևա վոր ման պա հին ան դա մագր վել էր Ա ՊՀ –ին։ 

«Նարնջագույն» 
հեղափոխությունը 

Ուկրաինայում, 2004 թ.



141

Հա կա սու թյուն նե րով լե ցուն տա րա ծաշր ջա նում գտն վող 
Հա յաս տա նի հա մար դա շատ կարևոր է ։

Բա ցի ը նդ հա նուր հա րա բե րու թյուն նե րից, Ա ՊՀ ե րկր
նե րի միջև ստեղծ վել են նաև ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն
ներ։ Մեր հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյան միջև ձևա վոր վել է ռազ մա վա րա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյուն։ 1997 թ. կնք վեց Բա րե կա մու թյան, հա մա
գոր ծակ ցու թյան և փո խա դարձ օգ նու թյան պայ մա նա
գի րը։ Բա րիդ րա ցի ա կան կա պեր են հաս տատ վել նաև 
Թուրք մենս տա նի, Ո ւկ րաի նայի, Վրաս տա նի և Ա ՊՀ այլ 
ե րկր նե րի հետ։ Մի ակ բա ցա ռու թյու նը Ա դր բե ջանն է։ 
Հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր մա նը խո չըն դո տում է 
Ա դր բե ջա նի ծայ րա հե ղա կան կեց ված քը։ Նա չի ցան կա
նում ճա նա չել Լեռ նային Ղա րա բա ղի ժո ղովր դի ի նք նո
րոշ ման ի րա վուն քը և հե րո սա կան պայ քա րով նվա ճած 
ան կա խու թյու նը։ 

Ան ցած ա վե լի քան քսան տա րի նե րի փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ Ա ՊՀ –ի ա պա գան մե ծա պես կախ ված է ան
դամ ե րկր նե րի պատ րաս տա կա մու թյու նից՝ շու տա փույթ 
հաղ թա հա րե լու առ կա հա կա սու թյուն նե րը և զար գաց
նե լու փոխ շա հա վետ հա րա բե րու թյուն ներ։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի նչ պի սի՞ հա սա րա կու թյուն է կա ռուց վում նախ կին խորհր դային հան րա պե տու

թյուն նե րում։
2. Ի ՞նչ մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նարկ վե ցին վար չահ րա մա յա կան տն տե սու թյու նից շու

կա յա կա նին ան ցնե լու նպա տա կով։
3. Նշե՛ք հետ խորհր դային ե րկր նե րի քա ղա քա կան զար գաց ման մի քա նի ա ռանձ

նա հատ կու թյուն։
4. Ի ՞նչ ու ղի ով զար գա ցան մերձ բալ թյան նախ կին խորհր դային ե րկր նե րը։
5. Ձեր կար ծի քով՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը վե րա կանգ նե՞լ է գեր տե րու թյան 

կար գա վի ճա կը. պա տաս խա նը հիմ նա վո րե՛ք փաս տե րով։
6. Ան կախ Պե տու թյուն նե րի Հա մա գոր ծակ ցու թյան (Ա ՊՀ) կա յաց ման գոր ծըն թա

ցը ի նչ պի սի՞ դժ վա րու թյուն նե րի ա ռջև է կանգ նած։
7. Հա յաս տա նի հա մար ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի ան դա մակ ցու թյու նը Ա ՊՀ –ին։

Քն նարկ ման հարց
Կազ մա կեր պե՛ք խմ բային քն նար կում՝ «ԱՊՀ–ն ու նի՞ ա րդյոք զար գաց ման հե ռան
կար» հար ցի շուրջ։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Հետ խորհր դային տա րածք, պե տա կան սե փա կա նու թյան մաս նա վո րե ցում, «վայ
րի սե փա կա նաշ նոր հում», Վ. Պու տին, հա վա քա կան ան վտան գու թյան հա մա
կարգ, Ա ՊՀ գոր ծա դիր կո մի տե, «գու նա վոր հե ղա փո խու թյուն ներ»
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Ար դեն գի տենք, որ սա ռը պա տե րազմն ա վարտ վեց 
Ա րևմուտ քի հաղ թա նա կով։ Սո ցի ա լիզ մի հա մաշ խար
հային հա մա կար գը փլուզ վեց։ Ա ՄՆ–ն մնաց մի ակ գեր
տե րու թյու նը։ Այս ի րո ղու թյու նը ո րա կա կան փո փո խու
թյուն նե րի հան գեց րեց մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե
րում։

Ո րա կա կան փո փո խու թյուն ներ մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րում

Սա ռը պա տե րազ մից հե տո ան նա խա դեպ կարևոր վեց 
ՆԱ ՏՕ–ի և Եվ րա մի ու թյան դե րա կա տա րու թյու նը։ 

Ընդ լայն վող ՆԱ ՏՕ–ն ժա մա նա կա կից աշ խար հի ա մե
նահ զոր ռազ մա քա ղա քա կան դա շինքն է։ Այն նպա տակ 
ու նի աշ խար հում հաս նե լու գե րիշ խա նու թյան։ Ի սկ Եվ
րա մի ու թյան նպա տակ նե րում գե րա կա յում է տն տե սա
կան, քա ղա քա կան, մշա կու թային, ի րա վա կան մի ա վոր
ման ձգ տու մը։

Վար շա վյան դա շին քի լու ծա րու մով վե րա ցավ 
ՆԱՏՕի գլ խա վոր հա կա ռա կոր դը։ Դա հան գեց րեց նրա 
նպա տակ նե րի և գոր ծու նե ու թյան ձևե րի վե րա կա ռուց
ման։ 1994 թ. ՆԱ ՏՕ–ն ի րա կա նաց րեց իր պատ մու թյան 
մեջ ա ռա ջին ռազ մա կան գոր ծո ղու թյու նը՝ մի ջամ տե լով 
նախ կին Հա րավս լա վի ա յում ըն թա ցող պա տե րազ մին։

2001 թ. սեպ տեմ բե րի 11–ի ա հա բեկ չու թյու նը Ա ՄՆ –ի 
դեմ ա ռիթ դար ձավ ՆԱ ՏՕ–ի գոր ծու նե ու թյան աշ խար
հագ րու թյան ը նդ լայն մա նը։ Նա ռազ մա կան գոր ծո ղու
թյուն ներ ծա վա լեց Աֆ ղանս տա նի դեմ և այդ ե րկ րում 
տե ղա կայեց իր զին ված ու ժե րը։

ՆԱ ՏՕ–ն սկ սեց հա մա տեղ ծրագ րեր ի րա կա նաց նել 
նաև ոչ ան դամ ե րկր նե րի հետ։ 1999 թ. սկս վեց այս կազ
մա կեր պու թյան ծա վա լու մը դե պի Արևելք։ Նախ կին սո
ցի ա լիս տա կան մի շարք ե րկր ներ ան դա մակ ցե ցին նրան։ 

24 ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ 
ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
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2013 թ. դրու թյամբ ՆԱ ՏՕ–ի կազ մում ը նդ գրկ ված է 28 
պե տու թյուն։

 1994 թ. Հա յաս տա նը մի ա ցավ ՆԱ ՏՕ–ի «Գոր ծըն կե
րու թյուն հա նուն խա ղա ղու թյան» ծրագ րին։ Ներ կա
յումս Հա յաս տա նը և ՆԱ ՏՕ–ն հա մա տեղ ի րա կա նաց
նում են «Ան հա տա կան գոր ծըն կե րու թյան ծրա գի րը»։ 
2004 թվականից հայ կա կան զին ված ու ժե րը մաս նակ
ցում են Կո սո վո յում ՆԱ ՏՕ–ի խա ղա ղա պահ ա ռա քե
լու թյա նը։

Եվ րա մի ու թյու նը, ի նչ պես ար դեն ա սել ե նք, սկիզբ է 
ա ռել 1992 թ.։ Ներ կա յումս այն աշ խար հի խո շո րա գույն 
տն տե սա կան կենտ րոն նե րից մեկն է։ Նրան ան դա մակ
ցել է եվ րո պա կան 28 պե տու թյուն՝ մոտ 510 մի լի ոն 
բնակ չու թյամբ։

 Հա յաս տա նը ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցում է ԵՄ –ի հետ։ 
1996 թ. նա ԵՄ –ի հետ ստո րագ րեց հա մա գոր ծակ ցու
թյան հա մա ձայ նա գիր։ 2007 թ. Հա յաս տա նը ԵՄ –ի 
հետ հա մա տեղ ի րա կա նաց նում է մի ծրա գիր, ո րը 
նա խա տե սում է լայ նա ծա վալ բա րե նո րո գում ներ ժո
ղովր դա վա րու թյան, մար դու ի րա վունք նե րի, սո ցի ա
լա կան, տն տե սա կան, ի րա վա կան և այլ ո լորտ նե

Պա տե րազմ Կո սո վո յում
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րում։ Ան դա մակ ցու մը ԵՄ –ին հա մար վում է Հա յաս
տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րա
կան նպա տակ նե րից մե կը։

Մի ա վոր ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծըն թաց նե
րը խո րա ցան նաև աշ խար հի այլ շր ջան նե րում։ Մաս նա
վո րա պես 2001 թ. Ռու սաս տա նը և Չի նաս տա նը հիմ
նադ րե ցին Հա մա գոր ծակ ցու թյան Շան հայի կազ մա
կեր պու թյու նը։ Ներ կա յումս դրա կազ մում կա 6 պե տու
թյուն։ Ու նե նա լով հս կա յա կան տա րած քային, մարդ
կային, տն տե սա կան և է ներ գե տիկ հնա րա վո րու թյուն
ներ՝ այն փոր ձում է նե րազ դել հա մաշ խար հային գոր
ծըն թաց նե րի վրա։

Մի ջազ գային հա կա մար տու թյուն նե րը և 
ու ժե րի նոր փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը

Սա ռը պա տե րազ մից հե տո ու ժե ղա ցան ազ գա մի ջյան, 
ի նչ պես նաև ներ պե տա կան հա կա մար տու թյուն նե րը։ 
Նույ նիսկ Եվ րո պան զերծ չմ նաց դրան ցից։ Կի զա կե տը 
դար ձավ նախ կին Հա րավս լա վի ան։

Փոր ձե լով կա սեց նել ե րկ րի տրո հու մը՝ Սեր բի ան պա
տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սեց նախ կին հա
րավս լա վա կան հան րա պե տու թյուն նե րի դեմ։ ՆԱ ՏՕ–ն 
օգ նու թյան ե կավ նրանց։ Պա տե րազմն ա վարտ վեց Սեր

Մի քանի պետությունների 
տրոհված Հարավսլավիան



146

բի այի պար տու թյամբ։ Նրա ա վան դա կան դաշ նա կից 
Ռու սաս տա նը չկա րո ղա ցավ օգ նու թյուն ցու ցա բե րել։

Հա րավս լա վի այի վեր ջին «բե կո րը» Կո սո վոն է ր։ Եվ
րա մի ու թյու նը, Ա ՄՆ–ն և աշ խար հի մի շարք պե տու թյուն
ներ 2008 թ. ճա նա չե ցին նրա ազ գային ի նք նո րոշ ման և 
սե փա կան պե տու թյուն ու նե նա լու ի րա վուն քը։

Սուր հա կա մար տու թյան օ ջախ է դար ձել Ի րա քը, ո րի 
նա խա գահն էր բռ նա պետ Սա դամ Հու սեյ նը։ 2003 թ. 
Ա ՄՆ–ն և նրա դաշ նա կից նե րը, մե ղադ րե լով Ի րա քին 
հա մաշ խար հային ա հա բեկ չու թյանն օ ժան դա կե լու և 
գաղտ նի մի ջու կային զենք ստեղ ծե լու մեջ, նրա դեմ սկ
սե ցին պա տե րազմ։ ՄԱԿ–ը դեմ էր այս պա տե րազ մին։ 
Դաշ նա կից նե րը հա սան հաղ թա նա կի։ Ռազ մա կա լե ցին 
Ի րա քը և տա պա լե ցին Սա դա մի վար չա կար գը։ Ստեղծ
վեց նոր իշ խա նու թյուն։ Սա կայն ե րկ րում դրու թյունն ան
կա յուն է, ըն թա նում են ա րյու նա լի ը նդ հա րում ներ։

Նոր աշ խար հա կար գի հիմ նախն դի րը

Մեր օ րե րի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
կարևո րա գույն խն դիրն է նախ կին ե րկբևեռ աշ խար հի 
փո խա րեն ձևա վո րել նոր աշ խար հա կարգ։ Առ կա է եր կու 
մի տում. ա ռա ջի նը տա նում է դե պի մի աբևեռ աշ խար հի 
ստեղ ծում, ե րկ րոր դը՝ բազ մաբևեռ աշ խար հի։ 

 Չի նաս տան. 
Շան հայ քա ղա քը
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Ա ռա ջին մի տու մը ներ կա յաց նում է Ա ՄՆ–ն։ Նա մեծ 
ջան քեր է գոր ծադ րում իր կամ քը թե լադ րե լու աշ խար
հին։ 2001 թ. սեպ տեմ բե րյան ա հա բեկ չու թյու նը ցույց 
տվեց Ա ՄՆ –ի խո ցե լի ու թյու նը։ Ա րևմ տյան պե տու թյուն
նե րը միշտ չէ, որ ա ջակ ցում են նրան. հա ճախ հետևում 
են ի րենց սե փա կան շա հե րին։

XXI դա րի սկզբ նե րին Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյունն 
սկ սեց վե րա կանգ նել գեր տե րու թյան իր դիր քե րը։ Եվ րա
մի ու թյունն սկ սեց վա րել ա վե լի ի նք նու րույն և նպա տա
կա մետ քա ղա քա կա նու թյուն։ Նկա տե լի դար ձավ Չի
նաս տա նի տն տե սա կան և քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան 
ա ճը։

Եվ այժմ ա կն հայտ է, որ ա պա գա յում աշ խար հը պետք 
է լի նի բազ մաբևեռ՝ ճկուն տն տե սա կան, քա ղա քա կան և 
մշա կու թային զար գա ցում նե րով։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. ՆԱ ՏՕ–ն ե ՞րբ ի րա կա նաց րեց իր ա ռա ջին ռազ մա կան գոր ծողությունը:
2. Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ նախ կին սո ցի ա լիս տա կան ե րկր նե րից շա տե րը մտան 

ՆԱ ՏՕ–ի և Եվ րա մի ու թյան մեջ։ Ի նք նու րույն ճշ տե՛ք՝ որ քա՞ն ան դամ ու նեն 
դրանք այս պա հի դրու թյամբ:

3. Ի ՞նչ դիր քո րո շում ու նի Հա յաս տա նը այս կազ մա կեր պու թյուն նե րի նկատ մամբ։
4. Ե ՞րբ է հիմ նադր վել Հա մա գոր ծակ ցու թյան Շան հայի կազ մա կեր պու թյու նը և 

ո ՞ւմ կող մից։
5. Թվար կե՛ք ար դի դա րաշր ջա նի տա րա ծաշր ջա նային մի քա նի հա կա մար տու

թյուն ներ։
6. Ձեր կար ծի քով՝ ար դի փու լում ա ճե՞լ է ՄԱԿ–ի դե րը մի ջազ գային հա րա բե րու

թյուն նե րում, թե՞ ո չ։ Հիմ նա վո րե՛ք ձեր պա տաս խա նը։

Քն նարկ ման հարց
Նոր աշ խար հա կար գի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում ո ՞ր մի տու մը կգե րակշ ռի՝ մի
աբևե՞ռ, թե՞ բազ մաբևեռ:

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Հա մա գոր ծակ ցու թյան Շան հայի կազ մա կեր պու թյուն, Բալ կա նյան նոր պա տե
րազմ, Ի րա քյան պա տե րազմ, նոր աշ խար հա կար գի ձևա վո րում, մի աբևեռ կամ 
բազ մաբևեռ աշ խարհ
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Հա մաշ խար հայ նա ցում

Հա մաշ խար հայ նա ցու մը (գ լո բա լա ցում) ար դի աշ
խար հի ա մե նա կարևոր գոր ծըն թաց նե րից է։ Այն տա նում 
է դե պի տար բեր ե րկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի հա մա
գոր ծակ ցու թյան և տն տե սա կան մի ա վոր ման։ Ստեղծ
ված հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան դաշ տը հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս ա րագ և փոխ շա հա վետ գոր ծարք
ներ կա տա րե լու տար բեր ե րկր նե րի, բան կե րի և ձեռ
նար կու թյուն նե րի միջև։

Հա մաշ խար հայ նաց ման տեխ նի կա կան հիմ քը հա
մաշ խար հային լրատ վա կան հա մա ցանցն է (ին տեր
նետ)։ Ձևա վոր վել է տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյուն։ 
Այժմ աշ խար հում կա մոտ մեկ մի լի արդ հա մա կար գիչ։ 
Այդ թիվ տարեցտա րի ա ճում է։

Հոգևոր ո լոր տում հա մաշ խար հայ նա ցու մն ու ղեկց
վում է ա րևմ տյան ար ժեք նե րի և ան գլե րե նի լայն տա

 Հա մաշ խար հայ նաց ման 
դեմ ուղղ ված ցույց

25 ԱՐ ԴԻ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ
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րած մամբ։ Ու ղի է հարթ վում մարդ կու թյան մի ա վոր ման 
և ա րագ զար գաց ման հա մար։ Սա կայն այս երևույ թն ունի 
նաև բա ցա սա կան հետևանք ներ։ Այն կա րող է տա նել դե
պի ազ գային ար ժեք նե րի և մշա կույ թների հա մա հար
թեցում։ Դրա նշան ներն արդեն առ կա են. ստան դար տաց
ված հա գուստ ներ, կարծ րա տի պային ֆիլ մեր, պատ կե
րա ցում ներ, գա ղա փար ներ, պահ վածք, կեն սա կերպ և 
այլն։

 Այ սօր Հա յաս տա նը նույն պես ներ քաշ վել է հա մաշ
խար հայ նաց ման գոր ծըն թա ցի մեջ։ Դա հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս աշ խար հին հա մա քայլ զար գաց նե
լու տն տե սու թյու նը, քա ղա քա կա նու թյու նը, մշա կույ թի 
տար բեր ո լորտ նե րը։ Մի ա ժա մա նակ խն դիր է ծա ռա
նում՝ ի նչ պես նոր պայ ման նե րում պահ պա նել և զար
գաց նել ազ գային ար ժեք նե րը։

Հա մաշ խար հայ նաց ման դեմ ուղղ ված 
շար ժու մը. կրո նի դե րի ա ճը

Աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում սկիզբ է ա ռել հա մաշ
խար հայ նաց ման հա կա ռա կորդ նե րի շար ժու մը։ Նրանց 
կարծիքով՝ պետք է պայ քա րել այս երևույ թի դեմ, քա նի 
որ այն տա նում է դե պի ազ գե րի, մշա կույթ նե րի, կա ռա
վա րու թյուն նե րի և ա ռան ձին ան հատ նե րի դե րի սահ մա
նա փակ ման։

Հա մաշ խար հայ նա ցու մը հա սա րա կու թյան ո րոշ շեր
տե րի մոտ ա ռա ջաց նում է ձգ տում՝ ներ փակ վե լու կրո նի 
շր ջա նակ նե րում։ Ա րևմուտ քում հա մաշ խար հայ նաց ման 
հա կա ռա կորդ նե րը դի մում են քրիս տո նե ու թյա նը։ Ո րոշ 
կու սակ ցու թյուն ներ քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րը ներա
ռում են ի րենց ծրագ րե րում։ Այս շարժ ման դրսևո րում նե
րից է նաև «կա նաչ նե րի շար ժու մը»։ Նրա ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը համոզված են, որ հա մաշ խար հայ նա ցումն ա վե
լի է ը նդ գծում բնու թյան ան խնա օգ տա գոր ծու մը և տե
ղիք տա լիս ա ղետ նե րի։

Շար ժումն Արևել քում հա ճախ ու ղեկց վում է հա
կաարևմ տյան տրա մադ րու թյուն նե րով, քա նի որ հա մաշ
խար հայ նա ցու մը նույ նաց վում է բռ նի ա րևմ տա կա նաց
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ման հետ։ Ի րենց ի նք նու թյան պաշտ պա նու թյան հա մար 
այս տեղ հա ճախ դի մում են կրո նին՝ իս լամ, բուդ դա յա կա
նու թյուն, հին դուիզմ և այլն։ Հա կաարևմ տյան տրա մադ
րու թյուն նե րը եր բեմն ծնում են ա հա բեկ չու թյուն։

Հու մա նի տար հիմ նախն դիր նե ր. 
ցե ղաս պա նու թյուն, ա հա բեկ չու թյուն

Ար դի աշ խար հի ցա վոտ հիմ նախն դիր նե րից է ցե ղա
սպա նու թյու նը։ 1990–ա կան թթ. ցե ղա սպա նու թյուն իրա
կա նացվեց աֆ րի կյան Ռուան դա յում։ Դրան հա ջոր դեց 
ցե ղաս պա նու թյուն աֆ րի կյան մեկ այլ ե րկ րում՝ Սու դա
նում։ Նույ նիսկ Եվ րո պան զերծ չմ նաց նման ոճ րա գոր
ծու թյու նից։ 1990–ա կան թթ. Հա րավս լա վի այի ան կման և 
պա տե րազ մի ժա մա նակ հա կա մար տող կող մե րի վայ
րա գու թյուն նե րը շատ դեպ քե րում բնու թագր վում է ին 
որպես ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ։

Դա փաս տում է, որ մարդ կու թյու նը դեռևս չի մշա կել 
ցե ղաս պա նու թյուն նե րի կան խար գել ման գոր ծուն մի
ջոց ներ։ Ա կն հայտ է՝ ՄԱԿ–ի՝ «Ցե ղաս պա նու թյան հան
ցա գոր ծու թյուն ները կան խելու և դրա հա մար պատ ժի 
մա սին» 1948 թ. բա նաձևը չի ծա ռա յում իր նպա տա կին։ 
Դրա նում հս տա կո րեն ձևա կերպ ված չէ ցե ղաս պա նու
թյան հա մար պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը։

 XIX դ. վեր ջին և XX դա րի սկզ բին Օս մա նյան տե րու
թյան ի րա կա նաց րած Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը 

Ռուան դայի 1994 թ. ցե ղա
սպա նու թյան հետևանք նե րը
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դեռևս չեն դա տա պար տել ՄԱԿ–ը և պե տու թյուն նե րի 
մեծ մա սը։ Այդ պի սով՝ հան ցա գործ նե րի մոտ պատ
րանք է ստեղծ վում, թե կա րե լի է խու սա փել պա տաս
խա նատ վու թյու նից։

Աշ խար հի հա մար մեծ վտանգ է ա հա բեկ չու թյու նը։ 
2001 թ. սեպ տեմ բե րի 11–ին Նյու Յոր քում և Վա շինգ տո
նում, ի նչ պես նաև հե տա գա յում Լոն դո նում, Մադ րի դում, 
Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցած պայ թյուն նե րը ա կն հայտ 
դարձ րին, որ նույ նիսկ ա մե նահ զոր պե տու թյուն նե րը չեն 
կա րող ա պա հո վել ի րենց ան վտան գու թյու նը մի ջազ
գային ա հա բեկ չու թյու նից։ Սա կայն կա րե լի է հա ջո ղու
թյան հաս նել, ե թե բո լոր ե րկր նե րը հա մա տե ղեն ի րենց 
ջան քե րը։

Հա մընդ հա նուր հիմ նախն դիր նե ր

XXI դա րի սկզբ նե րին մարդ կու թյու նը բախ վում է մի 
շարք լուրջ սպառ նա լիք նե րի, ո րոնք վտան գում են նրա 
գո յու թյու նը։ Դրանց թվին է պատ կա նում նախ և ա ռաջ 
ար դյու նա բե րա կան զար գաց ման հետևան քով շր ջա կա 
մի ջա վայ րի աղ տո տու մը։ Այն տա րած վում է՝ հան գեց նե
լով մո լո րա կի կլի մայի ար մա տա կան փո փոխ ության՝ 
ե րաշտ ներ, ջր հե ղեղ ներ։ Ար ձա նա գրվում է մո լո րա կի 
ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում՝ կհալվեն բևեռային սա
ռույցները, կբարձրանա օվկիանոսի մակարդակը, մեծ 
տարածքներ ջրասույզ կլինեն։ 

Խաղաղ օվկիանոսում առա
ջացած աղբի ահռելի «կղզի», 
որի չափերը համեմատելի են 
եվ րոպական պե տու թյուն նե
րի տարածքների հետ
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Տա րած վում են նոր հի վան դու թյուն ներ, ան հե տա նում 
են բույ սե րի և կեն դա նի նե րի շատ տե սակ ներ։

Աս տի ճա նա բար սպառ վում են սնն դի, խմե լու ջրի, 
է ներ գա կիր նե րի (հիմ նա կա նում գա զի և նավ թի) պա
շար նե րը։ Գիտ նա կան նե րը կան խա տե սում են, որ ե թե 
ան հա պաղ մի ջոց ներ չձեռ նարկ վեն, ա պա շու տով ա մե
նու րեք կսկս վեն ա վե րիչ պա տե րազմ ներ։

Վ տան գի գի տակ ցու թյամբ մարդ կու թյունը սկ սում է 
մտա ծել բնու թյան և մար դու հա վա սա րակշ ռու թյու նը վե
րա կանգ նե լու մա սին։ Գնա լով ա վե լի լայն թափ է ստա
նում բնա պահ պա նա կան շար ժու մը։ Ա ռան ձին պե տու
թյուն ներ բնա պահ պա նա կան մի ջոց ներ են ձեռ նար կում։ 
Սա կայն այդ ա մե նը բա վա րար չէ։ Այս դեպ քում նույն պես 
հա ջո ղու թյան կա րե լի է հաս նել մի այն հա մայն մարդ
կու թյան ջան քե րով։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի՞ նչ է հա մաշ խար հայ նա ցու մը։ Հա սա րա կա կան կյան քի ո ՞ր ո լորտ նե րում է այն 

դրսևոր վում։
2. Ո րո՞նք են հա մաշ խար հայ նաց ման դեմ ուղղ ված շարժ ման պատ ճառ նե րը։
3. Մեր ժա մա նակ նե րում ին չո՞ւ է մե ծա ցել կրո նի դե րը մարդ կանց կյան քում։
4. Վերհիշե՛ք՝ ինչ է ցեղասպանությունը: Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ են մեր օ րե րում ևս 

տե ղի ու նե նում ցե ղաս պա նու  թյուններ։
5. Մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյունն ի նչ պի սի՞ վտանգ է ներ կա յաց նում մարդ կու

թյա ն համար։
6. Նշե՛ք մարդ կու թյան ա ռջև այ սօր ծա ռա ցած հա մընդ հա նուր հիմ նախն դիր նե րը։

Քն նարկ ման հարց
Հա մաշ խար հայ նաց ման գոր ծըն թացն ա վե լի շատ դրա կա՞ն, թե՞ բա ցա սա կան կող
մեր ու նի։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Հա մաշ խար հայ նա ցում, հա մաշ խար հայ նաց ման դեմ ուղղ ված շար ժում, 
«կանաչների» շարժում, կրո նի դե րի մե ծա ցում, հու մա նի տար հիմ նախն դիր ներ, 
մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյուն, Ռուան դա, Սու դան, մարդ կու թյան դեմ ծա ռա ցած 
հա մընդ հա նուր խն դիր ներ, բնա պահ պա նա կան շար ժում
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Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո, ի նչ պես նշել ե նք, 
աս տի ճա նա բար ձևա վոր վեց հե տար դյու նա բե րա կան 
հա սա րա կու թյու նը։ Նրա հա մար ա ռաջ նային են դար
ձել նոր գի տա կան գա ղա փար նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի 
ստեղ ծումն ու ներդ րու մը։ Այս կա պակ ցու թյամբ ան նա
խա դեպ ա ճում է գի տու թյան և մշա կույ թի դե րա կա տա
րու թյու նը։

Հիմ նա րար գի տու թյուն նե րը

Հիմ նա րար գի տու թյուն նե րի կի զա կե տը շա րու նա
կում է մնալ շր ջա կա աշ խար հի կարևո րա գույն օ րենք նե
րի ու սում նա սի րու թյու նը։ Մասնավորապես գիտ նա կան
ների ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց ած է նյու թի տար րե րի՝ 
ա տո մի և գե նի վրա։ 

Ա տո մով զբաղ վում է մի ջու կային ֆի զի կան։ Հա ջող
վել է բա ցա հայ տել նրա ներ քին կառուցվածքի և տար
րա կան մաս նիկ նե րի հիմ նա րար օ րենք նե րը։ Այդ գոր
ծում հա մա գոր ծակ ցել են տար բեր ազ գե րի գիտ նա կան
նե րը՝ գեր մա նա ցի Վ. Հայ զեն բեր գը, ռուս Լ. Լան դաուն 
և այլք։

Խո շոր նվա ճում նե րի է հա սել մո լե կու լյար կեն սա բա
նու թյու նը։ Աս վածն ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է 
ԴՆԹ–ի ու սում նա սի րու թյա նը։ Դա գե նի այն նյութն է, 
ո րով պայ մա նա վոր ված են օր գա նիզմ նե րի ժա ռան գա
կան հատ կա նիշ նե րը։ Շնոր հիվ դրա գի տու թյու նը հնա
րա վո րու թյուն է ստա ցել հաս կա նա լու կեն դա նի նե րի և 
մար դու կյան քի շատ օ րի նա չա փու թյուն ներ։ Այդ գոր ծում 
հատ կան շական է ա մե րի կա ցի գիտ նա կան Ջ. Վաթ սո նի 
ա վան դը։

Հա ջո ղու թյուն նե րի է հա սել տի ե զե րա գի տու թյու նը՝ 
բացահայտվել են նոր մո լո րակ ներ, ա ստ ղեր, ա ստ ղա
բույ լեր (գա լակ տի կա ներ)։ Ա ռաջ են քաշ վել Տի ե զեր քի 
ծագ ման և զար գաց ման նոր տե սու թյուն ներ։ Այդ ա ռու մով 

ՋԵՅՄՍ ՎԱԹ ՍՈՆ
(1928)

ԴՆԹ–ի կա ռուց ված քը բա 
ցահայ տող գիտ նա կան նե րից 
մե կն է: Դա գիտության մեջ 
մեծագույն հայտ նա գոր ծու
թյուններից է, որը հե ղի նակ
ների խմբին  բերեց Նոբելյան 
մրցա նա կ:

ԷԴՎԻՆ ՀԱԲԼ
(1889–1953)

XX դարի խոշորագույն աստ
ղա  գետներից է, որի հե տա
զոտությունները շրջա դար 
ձային նշա նա կու թյուն ունե
ցան ժամանակակից տի ե զե
րա գի տու թյան հա մար:

26 ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԱՐ ԴԻ ԴԱ ՐԱՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ
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մեծ է ա մե րի կա ցի Է. Հաբ լի և հայ Վ. Համ բար ձու մյա նի 
գի տա կան վաս տա կը։

Գիտ նա կան նե րի և ճար տա րա գետ նե րի աշ խա տան
քով մարդ կու թյան պատ մու թյան մեջ սկս վեց տի ե զե
րագ նա ցու թյան դա րաշր ջա նը։ Ստեղծ վե ցին նոր տի պի 
թռ չող սար քա վո րում ներ, ո րոնք նախ դուրս ե կան մերձ
երկ րյա տա րածք, ա պա ուղևոր վե ցին դե պի այլ մո լո
րակ ներ՝ Վե նե րա, Մարս, Յու պի տեր և այլն։ Ռուս Յու. 
Գա գա րի նը դար ձավ աշ խար հի ա ռա ջին տի ե զե րագ նա
ցը։ Ա մե րի կա ցի տի ե զե րագ նաց նե րը ո տք դրին Լուս նի 
վրա։ Թռիչք  ները շա րու նակ վում են նաև մեր օ րե րում։ 
Տի ե զե րագ նա ցու թյան պատ մու թյան մեջ ան գնա հա տե լի 
է ա մե րի կա ցի ճար տա րա գետ Վ. Բրաու նի և ռուս Ս. Կո
րոլյո վի ներդ րու մը։

Մի ջու կային ֆի զի կայի նվա ճում նե րը հնա րա վոր 
դարձ րին ա տո մային է ներ գի այի օգ տա գոր ծումը խա
ղաղ նպա տակ նե րով։ Ստեղծ վե ցին ա տո մային է լեկտ
րա կա յան ներ։ Դրանք ի զո րու են մարդ կու թյա նը ա պա
հո վե լու ան սպառ է ներ գի այով, սա կայն պա հան ջում են 
շա հա գործ ման մեծ ճշգր տու թյուն, այ լա պես ա ղետ ներն 
ան խու սա փե լի կլինե ն։ Ա տո մային է ներ գե տի կան զար
գա ցած է այն պի սի ե րկր նե րում, ի նչ պի սիք են Ա ՄՆ–ն, 
Ռու սաս տա նը, Ֆրան սի ան և Ճա պո նի ան։

 Ատոմային էներգետիկան զար գա ցած է նաև Հա յաս
տա նում։ Հայ կա կան ա տո մա կա յա նը տա լիս է ե րկ րի 
է լեկտ րաէ ներ գի այի 40 %–ը։ Աչ քի է ը նկ նում հու սա լի
ու թյամբ ճար տա րա գետ նե րի և բան վոր նե րի ար հես
տա վարժ աշ խա տան քի շնոր հիվ։

Ան նա խա դեպ նվա ճում ներ ար ձա նագր վե ցին ին ֆոր
մա տի կայի (տե ղե կա գի տու թյուն) բնա գա վա ռում։ Ստեղծ
վե ցին հա մա կար գիչ ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն տվե
ցին կու տա կե լու, հա մա կար գե լու, մշա կե լու և հա ղոր դե
լու ան հա վա տա լի քա նա կու թյամբ տե ղե կույթ։ Դա հե
ղա փո խել է մարդ կանց կյան քի շատ կող մեր։ Ին ֆոր մա
տի կայի զար գաց ման գոր ծում հատ կան շական է ա մե րի
կա ցի մա թե մա տի կոս Ն. Վի նե րի դե րը։

 ՎԻԿ ՏՈՐ ՀԱՄ ԲԱՐ ՁՈՒՄՅԱՆ
(1908–1996)

Հայ ա ստ ղա ֆի զի կոս, Հա
յաս տա նի գի տու թյուն նե րի 
ազ գային ա կա դե մի այի նա
խագահ, Բյու րա կա նի աշ
խար հահռ չակ ա ստ ղա դի տա
րա նի հիմ նա դիրն ու տնօ
րենը։ Հիմք է դրել գի տա կան 
նոր ուղ ղու թյուն նե րի, ստեղ
ծել գի տա կան դպ րոց ներ, 
ո րոնք մեծ ազ դե ցու թյուն են 
ու նե ցել ֆի զի կայի շատ բնա
գա վառ նե րի վրա։

ՍԵՐԳԵՅ ԿՈՐՈԼՅՈՎ
(1906–1966)

Խորհր դային տի ե զե րա նա վե
 րի և տիեզերական հա մա
կարգերի գլխա վոր նա խա
գծո ղը:
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Շր ջա դար ձային ազ դե ցու թյուն ու նե ցան գի տու թյան և 
տեխ նի կայի հե տա գա զար գաց ման հա մար կի սա հա
ղորդ չային սար քե րի (տ րան զիս տոր նե րի) և լա զե րի գյու
տե րը։

Գի տու թյան տար բեր աս պա րեզ նե րի տվյալ նե րի հա
մադր մամբ (ֆի զի կա, քի մի ա, կեն սա բա նու թյուն) հնա
րա վոր ե ղավ ար հես տա կան նոր նյու թերի (պո լի մեր ներ) 

ՆՈՐ ԲԵՐԹ ՎԻ ՆԵՐ
(1894–1964)

Ա կա նա վոր մա թե մա տի կոս, 
կի բեռ նե տի կայի հիմ նա դիրը։ 
Նրա և մի քա նի այլ գիտ նա
կան նե րի գոր ծե րը զարկ տվին 
հաշ վիչ տեխ նի կայի, ի նք նաշ
խատ բա զմաթիվ սար  քե րի 
ստեղծ մա նը, խթա նե ցին տե
ղե կույ թի մշակ ման և պահ
պան ման տե սու թյան զար գա
ցու մը։

Ա մե րի կյան «Ա պո լոն–11» տի ե զե րա նա վով 1969 թ. Լու սին ի ջած 
ա ռա ջին ա ստ ղագ նաց նե րը

Ամերիկացիներ Սթիվ Ջոբսը և 
Սթիվ Վոզնյակը  1976 թ. ստեղ
 ծեցին ա ռա ջին ան  հա տա կան 
հա մա կար գի չը:
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ստացումը։ Դրանք ար մա տա պես փո խե ցին ի նչ պես ար
տադ րու թյու նը, այն պես էլ ա ռօ րյա կյան քը։

Մեծ թռիչք է ապ րել բժշ կու թյու նը։ Ստեղծ վել են նոր 
դե ղա մի ջոց ներ և վի տա մին ներ։ Սո վո րա կան են դար ձել 
բարդ վի րա հա տու թյուն նե րը։ Կա տար վում են մարդ
կանց օր գան նե րի՝ սրտի, ե րի կամի, լյարդի պատ վաս
տումներ։ Մշակ վել է ա ռող ջա պա հու թյան նոր հա մա
կարգ, ո րի նպա տակն է կան խար գե լել հի վան դու թյուն
նե րը։

Ձևա վոր վել է մի նոր գի տու թյուն, ո րը կոչ վում է բնա
պահ պա նու թյուն (է կո լո գի ա)։ Այժմ մարդ կու թյունն ու նի 
բնու թյան վրա նե րազ դե լու տեխ նի կա կան մեծ հնա րա
վո րու թյուն ներ։ Հա ճախ դա կա տար վում է չմ տած ված՝ 
տե ղիք տա լով բնա կան ա ղետ նե րի։ Բնա պահ պա նու
թյան խն դիրն է ու սում նա սի րել և պահ պա նել շր ջա կա 
աշ խար հը։

Տեխ նի կայի զար գաց ման հետևան քով մեր կյան քի 
ան բա ժա նե լի մասն են դար ձել հե ռուս տա տե սու թյու նը, 
հա մա ցան ցը, բջ ջային հե ռա խո սը և այլն։

Հու մա նի տար գի տու թյուն ները

Ար դի դա րաշր ջա նում մե ծա ցել է հու մա նի տար գի
տու թյուն նե րի դերն ու նշա նա կու թյու նը։ Մարդ կու թյունն 
ա վե լի ու ա վե լի է կենտ րո նա նում իր ը նդ հա նուր խն դիր
նե րի շուրջ, յու րո վի է լու սա բա նում ան ցյա լը, ներ կան և 
ա պա գան։

Պատ մու թյան մեջ շա րու նակ վում է քա ղա քակր թու
թյուն նե րի մա սին տե սու թյան մշա կու մը։ Այն նպա տակ 
ու նի հա մա կար գե լու մարդ կու թյան ան ցյա լը և բա ցա
հայ տե լու նրա զար գաց ման հե ռան կար նե րը։ Այդ գոր
ծում կարևոր են ֆրան սի ա ցի պատ մա գետ Ֆ. Բրո դե լի 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը։

Տն տե սա գի տու թյան մեջ ձևա վոր վել է մի ուղ ղու թյուն, 
ո րը նպա տակ ու նի ու սում նա սի րե լու ա ռան ձին ե րկր նե
րի և հա մայն աշ խար հի տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րը՝ 
օգ տա գոր ծե լով մա թե մա տի կայի մե թոդ նե րը։

Ի մաս տա սի րու թյու նը մշա կել է տե սու թյուն ներ, ո րոնք 
նո րո վի են դի տար կում մարդ է ա կի դերն աշ խար հում։

ԹԻՄ ԲԵՐՆԵՐՍ–ԼԻ
(1955)

Բրիտանացի գիտնական, հա
 մա ցանցի (ինտերնետի) գյու
տարարը, ինչի գա ղա փա րը և 
կառուցման սկզբունք ները 
առաջարկեց 1989 թ.:

 ՖԵՐ ՆԱՆ ԲՐՈ ԴԵԼ
(1902–1985)

Ֆրան սի ա ցի հայտնի պատ
մա գետ։ Աշ խա տու թյուն նե րը 
նվիր ված են հա մաշ խար
հային քա ղա քակր թու թյուն
նե րի ու սում նա սի րու թյա նը։ 
Ա նդ րա դար ձել է նաև հայոց 
պատ մու թյան խն դիր նե րին։
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Զար գա ցել է հո գե բա նու թյու նը։ Այն կենտ րո նա ցել է 
մի կող մից՝ ան հա տի, մյուս կող մից՝ հա սա րա կա կան 
խմբե րի և ազ գե րի հո գե բա նու թյան վրա։

 Ար դի դա րաշր ջա նում հայ գի տու թյու նը հա մա քայլ է 
հա մաշ խար հային գի տու թյա նը։ Դրան մե ծա պես 
նպաս տեց Գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այի 
ստեղ ծու մը 1943 թ.։ Ձևա վոր վե ցին գի տա կան դպ րոց
ներ՝ մա թե մա տի կայի, ին ֆոր մա տի կայի, ա ստ ղա ֆի
զի կայի, մի ջու կային ֆի զի կայի, քի մի այի, կեն սա բա
նու թյան, հա յա գի տու թյան և այլ աս պա րեզ նե րում։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ար դի դա րաշր ջա նում ի ՞նչ նո րու թյուն ներ են ար ձա նագր վել հիմ նա րար գի տու

թյուն նե րի բնա գա վա ռում։
2. Կի րա ռա կան ի ՞նչ հնա րա վո րու թյուն ներ են ըն ձե ռում մի ջու կային ֆի զի կայի 

ձեռք բե րում նե րը։
3. Ար դի դա րաշր ջա նում ի ՞նչ նոր գի տու թյուն է ձևա վոր վել։ Ի ՞նչ խն դիր ներ է այն 

լու ծում։
4. Ի ՞նչ խն դիր ներ ու նեն ար դի հու մա նի տար գի տու թյուն նե րը։
5. Նա խորդ շր ջա նի հետ հա մե մա տե լով՝ նշե՛ք գի տու թյան զար գաց ման բնա գա

վա ռում ար ձա նագր ված նո րու թյուն նե րը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Մի ջու կային ֆի զի կա, Վ. Հայ զեն բերգ, Լ. Լան դաու, մո լե կու լյար կեն սա բա նու
թյուն, Ջ. Վաթ սոն, տի ե զե րա գի տու թյուն, Է. Հաբլ, Վ. Համ բար ձու մյան, տի ե զե
րագ նա ցու թյուն, Վ. Բրաուն, Ս. Կո րոլյով, ա տո մային է ներ գի ա, ին ֆոր մա տի կա 
(տե ղե կա գի տու թյուն), Ն. Վի ներ, բնա պահ պա նու թյուն (է կո լո գի ա), Ֆ. Բրո դել
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Երկ րորդ աշ խար հա մար տին հա ջոր դած տա րի նե րին 
մշա կույ թի հիմ նախն դի րը շա րու նա կում էր մնալ մար դը՝ 
իր ապ րում նե րով ու մտ քե րով, ու րա խու թյուն նե րով ու 
հի աս թա փու թյուն նե րով։ Դա ար տա ցոլ վել է գրա կա նու
թյան և ար վես տի բո լոր աս պա րեզ նե րում։

Գ րա կա նու թյու նը

Իր տար բեր ժան րե րում գրա կա նու թյու նը նպա տակ 
ու նի բա ցա հայ տե լու այն ը նդ հա նուր ար ժեք նե րը, ո րոնք 
մի ա վո րում են մարդ կանց՝ ան կախ նրանց ազ գային և 
ռա սա յա կան տար բե րու թյուն նե րից։ Ա նց նե լով կյան քի 
բարդ փոր ձու թյուն նե րի մի ջով՝ նրանք պահ պա նում են 
հա վա տը բա րու նկատ մամբ։ Այս ո գով են գր ված դա
րաշր ջա նի մե ծա գույն գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րը՝ գեր մա նա ցի Հ. Բյոլ, ֆրան սի ա ցի Ֆ. Սա գան, ա մե
րի կա հայ Վ. Սա րո յան, ռուս Ա. Սոլ ժե նի ցին և այլք։

 Հայ գրա կա նու թյու նը հա մըն թաց էր հա մաշ խար
հային գրա կան զար գա ցում նե րին։ Ի հայտ ե կավ 
գրա կան նոր սե րունդ, ո րի լա վա գույն ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը ժա մա նա կա կից հայի նե րաշ խար հում բա ցա
հայ տե ցին հա մա մարդ կային ար ժեք ներ՝ բա նաս
տեղծ ներ Պ. Սևակ, Հ. Սա հյան, ար ձա կա գիր ներ Հ. 
Մաթևո սյան, Պ. Զեյ թուն ցյան։

Ե րաժշ տու թյու նը

Զար գա նում է տար բեր ժան րե րով։ Դա սա կան ե րաժշ
տու թյան խո շո րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ ներն ստեղ ծել են 
սիմ ֆո նի ա ներ, օ պե րա ներ, բա լետ ներ։ Դրանք ար տա
հայ տում են մեր ժա մա նա կակ ցի նե րաշ խար հը։ Այս 
ա ռու մով հի շա տա կե լի է այն խո շոր ա վան դը, որ հա մաշ
խար հային ե րաժշ տու թյան գան ձա րան են ներ մու ծել 

 ՎԻԼՅԱՄ ՍԱ ՐՈՅԱՆ
(1908–1981)

Ա մե րի կա հայ գրող։ Նրա 
ձևա վոր ման գոր ծում մեծ դեր 
է խա ղա ցել ի նք նակր թու թյու
նը, ա մե րի կյան և հա մաշ
խար հային գրա կա նու թյան 
ըն թեր ցու մը։ Գրա կան գոր
ծու նե ու թյու նը սկ սել է 1930–
ա կան թթ.։
1942 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ։ 
Պա տե րազ մը ըն կա լել է որ
պես զար հու րե լի ա ղետ։
Բազ մա թիվ թա տեր գու թյուն
նե րի հե ղի նակ է։ Դրան ցից 
հան րա հայտ է «Իմ սիր տը 
լեռ նե րում է» դրա ման, ո րը 
բե մադր վել է աշ խար հի շատ 
բե մե րում։
Սա րո յա նը բազ միցս այ ցե լել 
է հայ րե նիք, կա պեր հաս տա
տել գրող նե րի և ար վես տա
գետ նե րի հետ։ Ա ճյունն ամ
փոփ ված է Երևա նի պան թե
ո նում։

27 ԱՐ ԴԻ ԴԱ ՐԱՇՐ ՋԱ ՆԻ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ
ՆԸ ԵՎ ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ
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ռուս եր գա հան Դ. Շոս տա կո վի չը, ան գլի ա ցի Բ. Բրի թե
նը, հայ Ա. Խա չատ րյա նը։

Մեծ տա րա ծում է գտել մեկ այլ ժանր՝ ջա զը։ Նրա 
ներ կա յա ցու ցիչ Լ. Ա րմսթ րոն գը հա մար վում է բո լոր ժա
մա նակ նե րի խո շո րա գույն ե րա ժիշտ նե րից մե կը։ Ե րի
տա սարդ նե րը նա խա պատ վու թյուն են տա լիս նաև ռոք 
ե րաժշ տու թյա նը։

 Հայ եր գա հան նե րի նոր սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
հա մադ րում են ազ գային ա վան դույթ նե րը հա մա
մարդ կային ար ժեք նե րի հետ։ Աս վա ծի լա վա գույն 
ար տա հայ տու թյունն են Ա. Բա բա ջա նյա նի և Ա. 
Տեր տե րյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը։

Կեր պար վես տը

Շա րու նա կե լով նա խորդ դա րաշր ջա նի ձեռք բե րում
նե րը՝ տար բեր ազ գու թյուն նե րի վրձ նի վար պետ ներն 
ստեղ ծել են գե ղան կար չա կան գոր ծեր, ո րոնք գծի և գույ
նի զու գոր դու թյամբ ար տա հայ տում են շր ջա կա աշ խար
հի և մար դու բարդ ա ռն չու թյուն նե րը։ Նրանց մո տե ցում
նե րը տար բեր ե ն։ Ո մանք ձգ տում են տալու ար տա քին 
նմա նու թյու նը, ո մանք հե ռա նում են դրա նից՝ խն դիր ու
նե նա լով բա ցա հայ տելու ի րե րի խոր քային ի մաստ նե րը։ 
Շատ են տա ղան դա վոր նկա րիչ նե րը, սա կայն կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել իս պա նա ցի Ժ. Մի րոյին, ֆրան սի ա ցի Մ. 
Շա գա լին և ա մե րի կա հայ Ա. Գոր կուն (Ո. Ա դո յան)։

 Շա րու նա կում է ին ստեղ ծա գոր ծել Ե. Քո չա րը, Մ. 
Սա րյա նը։ Ձևա վոր վեց հայ գե ղան կար չու թյան սա
րյա նա կան դպ րո ցը, ո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նոր 
փառք բե րե ցին հայ մշա կույ թին՝ Մ. Ա վե տի սյան, Հ. 
Հա կո բյան և այլք։

Թատ րո նը և կի նոն

Ար դի դա րաշր ջա նում թատ րո նը շա րու նա կում է իր 
ա ռա քե լու թյու նը՝ մարդ կանց նե րար կե լով բարձր ճա շակ 
և հա սա րա կա կան գա ղա փար ներ։ Թատ րո նի տար բեր 

 Ա ՐԱՄ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ
(1903–1978)

XX դարի խո շո րա գույն կոմ
պո զի տոր նե րից։ Նրա շնոր
հիվ հայ ազ գային ե րաժշ տու
թյու նը հա մաշ խար հային ճա
նա չում ստա ցավ։ Նա ազ
գային ա ռա ջին բա լե տի, գոր
ծի քային կոն ցերտ նե րի հե
ղի նակ է, հայ կա կան կի նոե
րաժշ տու թյան հիմ նա դի րը։ 
Ստեղ ծա գոր ծա կան պսա կը 
դար ձավ «Ս պար տակ» բա
լետը։

  ԼՈ ՒԻ Ա ՐՄՍԹ ՐՈՆԳ
(1901–1971)
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դպ րոց նե րը զար գա նում ե ն՝ փո խա ռե լով մի մյանց փոր
ձը։

Մարդ կու թյան մշա կու թային կյան քում ա ռանձ նա հա
տուկ տեղ ու նի կի նոն։ Հե ռուս տա տե սու թյան շնոր հիվ 
այն մտել է յու րա քան չյուր տուն։ Դի տում են բո լո րը՝ պա
տաս խան սպա սե լով ի րենց հե տաքրք րող հար ցե րին։

Կի նոն տար բեր է, բայց նրա լա վա գույն ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րը չեն ճա նա չում ազ գային սահ ման ներ։ 
Դրանք պատ կա նում են հա մայն մարդ կու թյա նը։ Աս վա
ծը վե րա բե րում է խո շո րա գույն բե մադ րիչ նե րին՝ ի տա
լա ցի Ֆ. Ֆե լի նի, ռուս Ա. Տար կովս կի, հայ Ս. Փա րա ջա
նով։

 Շա րու նա կում է ին ստեղ ծա գոր ծել հայ թատ րո նի մե
ծե րը։ Նրանց ազ դե ցու թյամբ ձևա վոր վեց թա տե րա
կան նոր սե րունդ՝ Մ. Մկրտ չյան, Ս. Սարգ սյան, Խ. 

ԱՐ ՇԻԼ ԳՈՐ ԿԻ 
(ՈՍ ՏԱ ՆԻԿ Ա ԴՈՅԱՆ)

(1904–1948)

Հա յազ գի ա մե րի կյան նկա
րիչ։ Ծն վել է Վաս պու րա կա
նի Հայոց ձոր գա վա ռում։ 
1915 թ. մոր և քույ րե րի հետ 
գաղ թել է Երևան։ 1919 թ. մեկ
նել է Նյու Յորք։ 1925 թ. փո
խել է ա նու նը և ազ գա նու նը՝ 
Գոր կի (ռուս.՝ դա ռը)։ Մոր 
կեր պա րը ար վես տա գե տի 
հա մար դար ձել է ման կու
թյան օ րե րի ա մե նա կեն դա նի 
հու շը։ Նրա հայտ նի գոր ծե
րից է «Մոր հետ» կտա վը։
1930–40–ա կան թթ. Գոր կու 
ստեղ ծած կտավ նե րը նրան 
հա մաշ խար հային հռ չակ են 
բե րում։ Գոր կին հա մար վում է 
ար դի գե ղան կար չու թյան խո
շո րա գույն դեմ քե րից մե կը։

Ա. Գոր կի. «Մոր հետ»
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Աբ րա հա մյան։ Կի նո յում ստեղ ծա գոր ծում է ին բե
մադ րիչ ներ Ֆ. Դով լա թյա նը և Հ. Մա լյա նը։

Հե ռուս տա տե սու թյու նը

Մեր դա րաշր ջա նում հե ռուս տա տե սու թյու նը զուտ 
տեխ նի կա կան հնար քից վե րած վել է մշա կույ թի յու րա
հա տուկ աս պա րե զի։ Այն հա մադ րա կան բո վան դա կու
թյուն ու նի, ծրագ րե րում տեղ ու նեն ա մե նա տար բեր հա
ղոր դում ներ՝ քա ղա քա կան վեր լու ծու թյուն, սպորտ, 
ե րաժշ տու թյուն, թատ րոն, կի նո, գի տու թյուն, կր թու թյուն 
և այլն։ Դրանք մե ծա պես ազ դում են մարդ կանց գի տակ
ցու թյան և ճա շա կի ձևավորման վրա։

Ճար տա րա պե տու թյու նը

Ար վես տի այս բնա գա վառն ար դի դա րաշր ջա նում մեծ 
ա ռա ջըն թաց է ապ րում։ Նոր նյու թե րի օգ տա գործ մամբ 
հնա րա վոր է դար ձել ստեղ ծել ճար տա րա պե տա կան նոր 
ձևեր։ Նա խագծ վում են բնա կե լի հա մա լիր ներ, մշա կույ
թի կենտ րոն ներ, գրա սե նյակ ներ, ա ռևտ րի հա մա լիր ներ 
և այլն։ Ու շադ րու թյուն է դարձ վում դրանց ներ քին գե
ղար վես տա կան հար դա րան քին։ Կա ռուց վում են ճա նա
պարհ ներ և գետ նու ղի ներ (մետ րո պո լի տեն)։ Այս ա մե նի 
շնոր հիվ մարդ կանց կյան քը դառ նում է ա վե լի հար մա
րա վետ ու հա ճե լի։

 ՍԵՐ ԳԵՅ ՓԱ ՐԱ ՋԱ ՆՈՎ
(1924–1990)

Կի նո ռե ժի սոր (բե մադ րիչ)։ 
Ծն վել է Թիֆ լի սում, а վար
տել տեղական կոն սեր վա
տո րի այի վո կալ բա ժի նը, 
ա պա կի նե մա տոգ րա ֆի այի 
հա մա մի ու թե նա կան ի նս տի
տու տը։ Նրան ճա նա չում է 
բե րել «Մո ռաց ված նախ նի նե
րի ստ վեր նե րը» ֆիլ մը, ո րն 
ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ 
մր ցա նակ նե րի։ Սա յաթ–Նո
վայի կյան քին և ստեղ ծա գոր
ծու թյա նը նվիր ված «Ն ռան 
գույ նը» կի նոն կա րը հաս տա
տել է նրա ար վես տի յու րօ րի
նա կու թյու նը։ Նրա ստեղ ծա
գոր ծու թյա նը բնո րոշ են գե
ղան կար չա կան մեծ ճա շա կը, 
մտ քի փի լի սո փա յա կան խո
րու թյու նը։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Նշե՛ք ար դի շր ջա նի գրա կա նու թյան խո շո րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։
2. Ե րաժշ տու թյան բնա գա վա ռում ի ՞նչ ա կա նա վոր ստեղ ծա գոր ծող նե րի կա րող եք 

նշել։ Ե րաժշ տու թյան ո ՞ր ճյուղն է ին նրանք ներ կա յաց նում։
3. Ո ՞ր ուղ ղու թյուն ներն են գե րակշ ռում կեր պար վես տում ար դի փու լում։
4. Ի՞նչ դեր ունեն կինոն և թատրոնը մարդկանց կյանքում:
5. Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի հե ռուս տա տե սու թյու նը մարդ կանց 

կյան քում։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Աշ խա տան քային տետ րում ի նք նու րույն լրաց րե՛ք ա ղյու սա կը.

Բնագավառը Գործիչներ Ստեղծագործություններ

Գրականություն

Երաժշտություն

Կերպարվեստ

Թատրոն

Կինո

Ճարտարապետություն

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Հ. Բյոլ, Ֆ. Սա գան, Վ. Սա րո յան, Ա. Սոլ ժե նի ցին, Դ. Շոս տա կո վիչ, Բ. Բրի թեն, Ա. 
Խա չատ րյան, ջազ ե րաժշ տու թյուն, Ժ. Մի րո, Մ. Շա գալ, Ա. Գոր կի, Ֆ. Ֆելինի, Ա. 
Տարկովսկի, հե ռուս տա տե սու թյուն
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ԵՐ ՐՈՐ Դ ԲԱ ԺՆԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

1. Հե տար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ար դի փու լի գլ խա վոր ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րից են պե տու թյան և շու կա յա կան տն տե սու թյան միջև հա վա սա
րակշռ ման, պե տու թյան սո ցի ա լա կան դե րա կա տա րու թյան ա ճի մի տում նե րը։ 
Ա րևմուտ քի ե րկր նե րի հա սա րա կա կան կյան քի զար գաց ման գոր ծում կարևոր 
դեր են խա ղում նաև նա խորդ ժա մա նա կաշր ջա նում ձևա վոր ված քա ղա քա կան, 
տն տե սա կան և մշա կու թային ա վան դույթ նե րը։

• Փոր ձե՛ք բնու թագ րել հե տար դյու նա բե րա կան կամ տե ղե կատ վա կան հա սա րա
կու թյու նը: Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչ ա պա գա ու նի Եվ րա մի ու թյու նը: Ներ կա յաց րե՛ք 
Ա րևմուտ քի ե րկր նե րի զար գաց ման գլ խա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ար դի 
փու լում:

2. ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո նրա տա րած քում ա ռա ջա ցավ Ան կախ Պե տու թյուն նե րի 
Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը (Ա ՊՀ)։ Մի ջազ գային այս կազ մա վո րու մը դժ վա րին ու ղի 
է ան ցնում։ Ա կն հայտ ձեռք բե րում նե րի կող քին առ կա են բազ մա թիվ խո չըն դոտ
ներ։ Ա ՊՀ գո յու թյու նը կախ ված է ոչ մի այն նրա շր ջա նակ նե րում տե ղի ու նե ցող 
տն տե սա կան ու քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րից, այլ նաև աշ խար հի զար գաց
ման մի տում նե րից։ Ձևա վոր ման պա հից այն կանգ նեց տն տե սա կան, քա ղա քա
կան և ազ գա մի ջյան լուրջ հիմ նախն դիր նե րի ա ռջև։

• Ի ՞նչ հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման ա ռջև է ին կանգ նել հետ խորհր դային հան րա պե
տու թյուն նե րը 1990–ա կան թթ.: Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյունն ա րդյո՞ք վե րա կանգ
նել է գեր տե րու թյան կար գա վի ճա կը. հիմ նա վո րե՛ք ձեր տե սա կե տը: Ո ՞ր ե րկր նե
րում տե ղի ու նե ցան «գու նա վոր հե ղա փո խու թյուն ներ»: Ներ կա յաց րե՛ք Հա յաս
տան –ԱՊՀ հա րա բե րու թյուն նե րը ար դի փու լում:

3. Սա ռը պա տե րազ մի ա վար տից հե տո մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում տե ղի 
ու նե ցան ո րա կա կան փո փո խու թյուն ներ։ Ա ՄՆ–ն մնաց մի ակ գեր տե րու թյու նը։ 
Ը նդ լայն վե ցին և հզո րա ցան ՆԱ ՏՕ–ն և Ե Մ–ն, ին չը հան գեց րեց նրանց դե րի ան
նա խա դեպ ա ճին։ Ա կն հայտ է դար ձել, որ բազ մաբևեռ աշ խար հի ձևա վոր ման 
մի տու մը սկ սում է գե րակշ ռել։

• Ին չո՞ւ հետ սա ռը պա տե րազ մյան շր ջա նում կտ րուկ ա ճեց ՆԱ ՏՕ–ի դե րը: Ի ՞նչ դե
րա կա տա րու թյուն ու նի Եվ րա մի ու թյու նը ար դի աշ խար հում: Ին չո՞ւ տրոհ վեց Հա
րավս լա վի ան: Մի աբևե՞ռ է աշ խարհն այ սօր, թե՞ ոչ. հիմ նա վո րե՛ք պա տաս խա նը:
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4. Ար դի աշ խար հին բնո րոշ երևույթ նե րից է հա մաշ խար հայ նա ցու մը։ Այն ու նի դրա
կան և բա ցա սա կան կող մեր: Դա ա ռա ջաց նում է հա մաշ խար հայ նաց ման հա կա
ռա կորդ նե րի շար ժում, ո րն Արևել քի ե րկր նե րում եր բեմն ու ղեկց վում է ա հա բեկ
չու թյան դրսևո րում նե րով։ Ցե ղաս պա նու թյու նը և ա հա բեկ չու թյու նը, ի նչ պես նաև 
շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տո տու մը, թշ վա ռու թյու նը և այլն ար դի աշ խար հի ա մե
նա ցա վոտ հիմ նախն դիր նե րից ե ն։ Պայ քա րը դրանց դեմ հնա րա վոր է մի այն բո
լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մա տեղ ջան քե րով։

• Ի ՞նչ է հա մաշ խար հայ նա ցու մը: Ա վե լի շատ դրա կա՞ն, թե՞ բա ցա սա կան հետևանք
ներ ու նի այն: Թվար կե՛ք մարդ կու թյան ա ռջև ծա ռա ցած ար դի հա մընդ հա նուր հիմ
նախն դիր նե րը և նշե՛ք դրանց լուծ ման ու ղի ներ:

5. Ար դի դա րաշր ջա նում գի տու թյու նը դար ձել է մարդ կու թյան ա ռա ջըն թա ցի կարևո
րա գույն գոր ծոն։ Հիմ նա րար և հու մա նի տար գի տու թյուն ներն է ա պես փո խել են 
մարդ կու թյան կյան քը։ Մի ա ժա մա նակ նրան կանգ նեց րել են մի շարք բարդ հիմ
նա հար ցե րի ա ռաջ, ո րոնց լու ծու մը պա հան ջում է բո լոր ազ գե րի հա մա տեղ և 
նպա տա կա մետ աշ խա տանք։

• Գի տու թյան ո ՞ր ճյու ղերն են մեծ զար գա ցում ար ձա նագ րել ար դի փու լում: Գի տա
կան ի ՞նչ նվա ճում ներ կա րող եք նշել, ո րոնք ներդր վել են մեր կեն ցա ղում: Ար դի 
փու լում ի ՞նչ հար ցե րի պա տաս խան պետք է տան հու մա նի տար գի տու թյուն նե րը:

6. Հե տար դյու նա բե րա կան դա րաշր ջա նում ա վե լի բազ մա զան է դարձել գրա կա
նու թյան և ար վես տի ստեղ ծա գոր ծա կան թե մա տի կան: Գրա կա նու թյան, ե րաժշ
տու թյան, կեր պար վես տի, թատ րո նի, կի նոյի, ճար տա րա պե տու թյան խո շո րա
գույն վար պետ ներն ստեղ ծել են ար ժեք ներ, ո րոնք ներ կա յաց նում են նո րա գույն 
շր ջա նի մար դուն, նրա շր ջա պա տը, փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և ար ժե քային 
հա մա կար գը։

• Գրա կա նու թյան և ար վես տի ի ՞նչ հայտ նի հե ղի նակ նե րի գի տեք, թվար կե՛ք նրանց 
ստեղծագործությունների ա նուն ներ: Ներ կա յաց րե՞ք հե ռուս տա տե սու թյան, կի նոյի, 
հե ռա խո սի, հա մա կարգ չի, ժա ման ցի այլ ձևե րի տեղն ու դե րը մար դու կյան քում. 
քն նար կե՛ք և պար զե՛ք դրանց օ գուտ ներն ու վնաս նե րը:
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ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

1914 թ. օ գոս տո սի 1 – 1918 թ. նոյեմ բե րի 11 – Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը

1917 թ. նոյեմ բե րի 7 (հոկ տեմ բե րի 25) – Հոկ տեմ բե րյան հե ղաշր ջու մը Ռու սաս տա նում

1918 թ. նոյեմ բեր – Հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը Գեր մա նի ա յում, Ա վստ րի ա յում և Չե խոս լո

վա կի ա յում

1919 թ. հուն վար – 1920 թ. հուն վար – Փա րի զի խա ղա ղու թյան վե հա ժո ղո վը

1919 թ. հու նի սի 28 – Վեր սա լի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը

1919–1946 – Ազ գե րի լի գայի գոր ծու նե ու թյու նը

1920 թ. օ գոս տո սի 10 – Սևրի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը

1921 թ. մար տի 16 – Ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի կն քու մը Մոսկ վա յում

1921–1928 – Նէպ–ի շր ջա նը խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րում, ա պա՝ ԽՍՀՄ –ում

1921 թ. նոյեմ բեր – 1922 թ. փետր վար – Վա շինգ տո նի վե հա ժո ղո վը

1922–1943 – Մու սո լի նի ի ֆա շիս տա կան վար չա կար գը Ի տա լի ա յում

1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30 – ԽՍՀՄ –ի կազ մա վո րու մը

1923 – Գեր մա նա կան ճգ նա ժա մը

1923 – Հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը Թուր քի ա յում

1924 – Դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մը ԽՍՀՄ –ի և Մեծ Բրի տա նի

այի, Ֆրան սի այի, Չի նաս տա նի միջև

1924 – Չ. Դաուե սի ծրագ րի ըն դու նու մը

1925 – Փահ լա վի նե րի ար քա յա տան հաս տա տու մը Ի րա նում

1925–1927 – Հե ղա փո խու թյու նը Չի նաս տա նում. ե րկ րի մի ա վո րու մը

1928 – Փա րի զի խա ղա ղու թյան հռ չա կագ րի ստո րագ րու մը

1929–1933 – Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մը

1933–1945 – Ֆա շիս տա կան վար չա կար գը Գեր մա նի ա յում

1933 – Ֆ. Ռուզ վել տի «Նոր կուր սի» կեն սա գործ ման սկիզ բը Ա ՄՆ –ում

1934 – ԽՍՀՄ –ի ան դա մագր վե լը Ազ գե րի լի գային

1936 – Ժո ղովր դա կան ճա կա տի կա ռա վա րու թյան ստեղ ծու մը Ֆրան սի ա յում

1936–1939 – Քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը Իս պա նի ա յում

1936–1940 – Բեռ լին–Հ ռոմ–Տո կի ո ֆա շիս տա կան ռազ մա կան խմ բա վոր ման ձևա վո րու մը

1938 թ. սեպ տեմ բե րի 30 – Մյուն խե նի «գոր ծար քի» կն քու մը

1939 թ. օ գոս տո սի 23 – Չհար ձակ ման հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը ԽՍՀՄ –ի և Գեր մա նի

այի միջև

1939 թ. սեպ տեմ բե րի 1 – 1945 թ. սեպ տեմ բե րի 2 – Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տը

1939 թ. սեպ տեմ բեր 1 – 1941 թ. հու նիս 22 – Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի ա ռա ջին փու լը

1941 թ. հու նի սի 22 – 1945 թ. մայի սի 9 – Խորհր դային Մի ու թյան ժո ղո վուրդ նե րի Հայ րե նա կան 

մեծ պա տե րազ մը

1941 թ. հու նի սի 22 – 1943 թ. վերջ – Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի ե րկ րորդ փու լը

1942 թ. հուն վա րի 1 – Հա կա հիտ լե րյան մի ու թյան ձևա վո րու մը
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1943 թ. փետր վա րի 2 – Ստա լինգ րա դի ճա կա տա մար տի հաղ թա կան ա վար տը. ար մա տա կան 

բեկ ման սկիզ բը Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի ըն թաց քում

1943 թ. նոյեմ բեր – Ա ՄՆ –ի, Մեծ Բրի տա նի այի և ԽՍՀՄ –ի ղե կա վար նե րի հան դի պու մը Թեհ

րա նում

1944 թ. հուն վար – 1945 թ. սեպ տեմ բեր – Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի եր րորդ փու լը

1944 թ. հու նի սի 6 – Ե րկ րորդ ճա կա տի բա ցու մը Եվ րո պա յում

1945 թ. փետր վար – Ա ՄՆ –ի, Մեծ Բրի տա նի այի և ԽՍՀՄ –ի ղե կա վար նե րի հան դի պու մը Յալ

թա յում

1945 թ. մայի սի 9 – Ֆա շիս տա կան Գեր մա նի այի լի ա կա տար պար տու թյու նը. Մեծ հաղ թա նա

կի օ րը

1945 թ. հու լի սի 17 – օ գոս տո սի 2 – Հաղ թող ե րկր նե րի Պոտս դա մի հա մա ժո ղո վը

1945 թ. օ գոս տո սի 6 և 9 – Ա ՄՆ –ի կող մից ճա պո նա կան Հի րո սի մա և Նա գա սա կի քա ղաք նե րի 

ա տո մային ռմ բա հա րու մը

1945 թ. հոկ տեմ բե րի 24 – Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) պաշ տո նա կան 

գոր ծու նե ու թյան սկիզ բը

1946 թ. մար տի 5 – Չեր չի լի ճա ռը Ա ՄՆ –ի Ֆուլ տոն քա ղա քում՝ սա ռը պա տե րազ մի սկիզ բը

1947 թ. հու նիս – Եվ րո պա կան ե րկր նե րին տն տե սա կան օգ նու թյուն հատ կաց նե լու՝ Մար շա լի 

պլա նի ըն դու նու մը

1947–1964 – Ջ. Նե րուն՝ Հնդ կաս տա նի վար չա պետ

1948 – Իս րայել պե տու թյան կազ մա վո րու մը

1949 – Տն տե սա կան փո խօգ նու թյան խորհր դի (ՏՓԽ) ստեղ ծու մը

1949 – Հյու սի սատ լան տյան դա շին քի՝ ՆԱ ՏՕ–ի ստեղ ծու մը

1949 – Եվ րո պայի խորհր դի ստեղ ծու մը

1949 – ԳԴՀ–ի և ԳԺՀ–ի կազ մա վո րու մը

1949 – Չի նա կան Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը

1950 – Հնդ կաս տա նի լի ա կա տար ան կա խու թյան հռ չա կու մը

1952 – Թուր քի այի ան դա մագր վե լը ՆԱ ՏՕ–ին

1955 – Վար շա վայի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը. սո ցի ա լիս տա կան ե րկր նե րի ռազ մա քա ղա

քա կան խմ բա վոր ման ստեղ ծու մը

1957 – Եվ րո պա կան տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ստեղ ծու մը

1957 թ. հոկ տեմ բեր – Խորհր դային Մի ու թյան կող մից Ե րկ րի ա ռա ջին ար հես տա կան ար բա

նյա կի ար ձա կու մը

1958–1969 – Շ. դը Գո լը՝ Ֆրան սի այի նա խա գահ

1960 – Աֆ րի կայի տա րին. 17 ե րկր նե րի ան կա խա նա լը Աֆ րի կա յում

1961 թ. ապ րի լի 12 – Յու րի Գա գա րի նի շուր ջերկ րյա թռիչ քը. ա ռա ջին մար դը Տի ե զեր քում

1961 – Չմի ա ցած ե րկր նե րի շար ժում կազ մա կեր պու թյան հիմ նադ րու մը

1961 – Բեռ լի նի պա տի՝ սա ռը պա տե րազ մի խորհր դա նի շի կա ռու ցու մը

1964–1973 – Վիետնամական պատերազմը

1966–1976 – «Կուլ տու րա կան հե ղա փո խու թյու նը» Չի նաս տա նում
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1967 – Եվ րո պա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կամ ըն կե րակ ցու թյան ստեղ ծու մը

1968 – «Պ րա հայի գա րու նը»

1975 թ. օ գոս տո սի 1 – Հել սին կի ում 33 եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի, Ա ՄՆ –ի և Կա նա դայի 

ղե կա վար նե րի հրա վի րած Եվ րո պա յում ան վտան գու թյան ու հա մա գոր ծակ ցու թյան 

խորհր դա ժո ղո վի (Ե ԱՀԽ) կող մից «Եզ րա փա կիչ ա կտ»–ի ստո րագ րու մը

1979 – Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը

1985 – Վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան սկիզ բը ԽՍՀՄ –ում

1988 – Ղա րա բա ղի (Ար ցախ) հիմ նախնդ րի լուծ ման նո րա գույն փու լի սկիզ բը

1989–1990 – «Թավ շյա հե ղա փո խու թյուն նե րը» Արևե լյան Եվ րո պայի սո ցի ա լիս տա կան ե րկր

նե րում

1990 – Գեր մա նի այի վե րա մի ա վո րու մը

1990–1998 – Հ. Քո լը՝ մի ա վոր ված Գեր մա նի այի ա ռա ջին վար չա պետ

1991 թ. օ գոս տո սի 19–21 – Պահ պա նո ղա կան ու ժե րի խռո վու թյու նը Մոսկ վա յում

1991 – Սո ցի ա լիզ մի հա մաշ խար հային հա մա կար գի փլու զու մը

1991 թ. դեկ տեմ բե րի 21 – Ա ՊՀ կազ մա վո րու մը. ԽՍՀՄ –ի փլու զու մը

1992 – Եվ րո պա կան Մի ու թյան ստեղ ծու մը

1992 – Ա ՊՀ Հա վա քա կան ան վտան գու թյան պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը

2000–2008 – Վ. Պու տի նը՝ Ռու սաս տա նի նա խա գահ

2001–2009 – Ջ. Բու շը՝ Ա ՄՆ –ի նա խա գահ

2001 – Ռու սաս տա նի և Չի նաս տա նի կող մից Հա մա գոր ծակ ցու թյան Շան հայի կազ մա կեր պու

թյան հիմ նադ րու մը

2001 թ. սեպ տեմ բե րի 11 – Իս լա մա կան ծայ րա հե ղա կան նե րի կող մից ի նք նա թի ռային խո յա

հա րում նե րի ի րա կա նա ցու մը Նյու Յոր քում և Վա շինգ տո նում

2003 – Ի րա քի բռ նա զավ թու մը Ա ՄՆ –ի և նրա դաշ նա կից նե րի կող մից

2003–2005 – «Գու նա վոր հե ղա փո խու թյուն նե րը» Վրաս տա նում, Ո ւկ րաի նա յում և Ղր ղըզս

տա նում

2005 – Ա. Մեր քե լը՝ Գեր մա նի այի ա ռա ջին կին վար չա պետ

2007 – Ն. Սար կո զին՝ Ֆրան սի այի նա խա գահ

2008 թ. սեպ տեմ բեր – Հա մաշ խար հային տն տե սա կան նոր ճգ նա ժա մի սկիզ բը

2008 – Բ. Օ բա ման՝ Ա ՄՆ –ի նա խա գահ

2010 – պահ պա նո ղա կան Դ. Քա մե րո նի կա ռա վա րու թյան ձևա վո րու մը Մեծ Բրի տա նի ա յում

2011 թ. հուն վար – Հե ղա փո խա կան շար ժում նե րի ա լի քի և եր կա րա մյա վար չա կար գե րի տա

պա լ ման սկիզբը ա րա բա կան աշ խար հում

2012 – Վ. Պու տի նի եր րորդ ան գամ ը նտր վե լը Ռու սաս տա նի նա խա գահ

2012 – Ֆ. Օ լան դը՝ Ֆրան սի այի նա խա գահ
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ԵԶ ՐԵ ՐԻ (ՏԵՐ ՄԻՆ ՆԵՐ) ԲԱ ՌԱ ՐԱՆ

Ագ րե սի ա (լատ.՝ հար ձա կում) – Մի ջազ գային ի րա վուն քի տե սա կե տից՝ մի պե տու թյան կող մից 

ու ժի ա նօ րի նա կան գոր ծադ րու մը մեկ այլ պե տու թյան ի նք նիշ խա նու թյան, տա րած քային 

ամ բող ջա կա նու թյան կամ ան կա խու թյան դեմ:

Ա զա տա կա նա ցում (լի բե րա լա ցում, լատ.՝ ա զատ բա ռից) – Այս տեղ՝ պե տա կան վե րահս կո ղու

թյան թու լա ցում կամ վե րա ցում տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձևե րի, գնե րի, 

աշ խա տա վար ձի, տա րադ րա մի ար ժե քի, տո կո սադ րույ քի չա փե րի նկատ մամբ և այլն:

Ա զատ տն տե սա կան գո տի – Որևէ պե տու թյան մեջ ա ռանձ նաց ված տա րածք, որ տեղ այդ պե

տու թյան և օ տա րերկ րյա ձեռ նար կա տե րե րին ու ներդ րող նե րին թույ լատր վում է ա զա տո

րեն տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն (ար տադ րու թյուն, ա ռևտուր, գույ քի ձեռք բե րում և 

այլն) ծա վա լել: Դրա հա մար ստեղծ վում են բա րեն պաստ պայ ման ներ՝ օ րենսդ րա կան, 

հար կային, վար ձա կալ ման և այլ ար տո նու թյուն ներ:

Ազ գային հարց – Քա ղա քա կան, ի րա վա կան, մշա կու թային, տն տե սա կան, պատ մա կան և այլ 

հիմ նախն դիր նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րն ա ռա ջա նում է պե տու թյան ներ սում տար բեր ազ

գե րի, ազ գու թյուն նե րի և էթ նի կա կան այլ խմ բե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ար դյուն

քում:

Ազ գայ նա ցում – Տն տե սու թյան ո րոշ ճյու ղե րի, մաս նա վոր ձեռ նար կու թյուն նե րի, հո ղի և այլ 

մաս նա վոր սե փա կա նու թյան վե րա ծու մը պե տա կան սե փա կա նու թյան: Դա կա րող է կա

տար վել ու նեզրկ ման, ի նչ պես նաև լրիվ կամ մաս նա կի փոխ հա տուց ման ճա նա պար հով:

«Ազ գե րի բրի տա նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն» – Մեծ Բրի տա նի այից և նրա նախ կին տի

րույթ նե րից՝ բրի տա նա կան գա ղու թային տե րու թյան փլուզ ման ար դյուն քում կազմ ված 

միջ պե տա կան մի ա վո րում: Սկ սել է ձևա վոր վել 1947 թ.: Դրա մեջ են մտել նաև նախ կին 

դո մի նի ոն նե րը: Այժմ ը նդ գր կում է 54 եր կիր:

Ամ բող ջա տի րու թյուն (տո տա լի տա րիզմ, լատ.՝ ամ բողջ, լի ա կա տար բա ռից) – Բռ նա պե տա

կան իշ խա նու թյան ձև. բնո րոշ կող մերն ե ն՝ սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու

թյուն նե րի փաս տա ցի վե րա ցու մը, հա սա րա կու թյան լի ա կա տար են թար կու մը իշ խա նու

թյան շա հե րին և հա մա տա րած (տո տալ) վե րահս կո ղու թյան հաս տա տու մը բո լո րի և ա մեն 

ին չի նկատ մամբ, քա ղա քա կան ը նդ դի մու թյան և այ լա խոհ նե րի հան դեպ բռ նա րարք նե րի 

լայ նա ծա վալ կի րա ռու մը:

Այ լա խոհ (դի սի դենտ, լատ.՝ չհա մա ձայ նող) – Այս տեղ՝ մարդ, ո րը հա մա ձայն չէ և պայ քա րում 

է իր ե րկ րում տի րա պե տող գա ղա փա րա խո սու թյան դեմ: XX դ. 60–80–ա կան թթ. այդ պես 

է ին ան վա նում սո ցի ա լիս տա կան ե րկր նե րի այն քա ղա քա ցի նե րին, ով քեր բա ցե ի բաց քն

նա դա տում է ին պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը:

Ան հա տի պաշ տա մունք – Մեկ մար դու դե րի, ան հա տի բարձ րա ցու մը, փա ռա բա նու մը, կեն

դա նու թյան օ րոք նրան պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քի վրա չա փա զանց ված ազ դե

ցու թյուն վե րագ րե լը:

Անձ նատ վու թյուն (կա պի տու լյա ցի ա, լատ.՝ պայ մա նա վոր վել) – Որևէ ե րկ րի կամ խմ բա վոր

ման զոր քե րի ռազ մա կան դի մադ րու թյան դա դա րե ցում: Ան վե րա պահ կա պի տու լյա ցի ա 
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կնք վում է պա տե րազ մում լի ա կա տար պար տու թյուն կրած հա կա ռա կոր դի հետ այն պայ

ման նե րով, ի նչ որ թե լադ րում է հաղ թող կող մը: Պա տե րազ մում պարտ ված կող մի ռազ

մա կան տեխ նի կան, ու նեց ված քը, ամ րու թյուն նե րը, հե նա կա յան նե րը ան ցնում են հա կա

ռա կոր դի ձեռ քը, ի սկ զին վո րա կան ան ձնա կազ մը հանձն վում է որ պես ռազ մա գե րի: Օ րի

նակ՝ Գեր մա նի այի և Ճա պո նի այի ան վե րա պահ կա պի տու լյա ցի ան 1945 թ.:

Ան ջա տո ղա կա նու թյուն (սե պա րա տիզմ, լատ.՝ ան ջատ բա ռից) – Ե րկ րի ներ սում գտն վող 

որևէ շր ջա նի, ժո ղովր դի ձգ տու մը ան ջատ վե լու, մե կու սա նա լու:

Աշ խար հա քա ղա քա ցի ու թյուն (կոս մո պո լի տիզմ, հուն.՝ աշ խարհ և քա ղա քա ցի բա ռե րից) – Գա

ղա փա րա քա ղա քա կան հո սանք, ո րը քա րո զում է ան տար բեր վե րա բեր մունք հայ րե նի քի 

և իր ժո ղովր դի հան դեպ, հրա ժա րում ազ գային ա վան դույթ նե րից, մշա կույ թից, ազ գային 

պե տու թյու նից կամ ազ գային ի նք նիշ խա նու թյան հա մար պայ քա րից՝ հա նուն ի նչ –որ «հա

մաշ խար հային պե տու թյան» ստեղծ ման և «հա մաշ խար հային քա ղա քա ցի ու թյան» հաս

տատ ման:

Ար դի ա կա նա ցում (մո դեռ նի զա ցի ա, ֆրանս.՝ ար դի, ժա մա նա կա կից բա ռից) – Հա սա րա կա կան 

կյան քի բո լոր ո լորտ նե րի փո փո խու թյուն, կա տա րե լա գոր ծում, ո րը հա մա պա տաս խա նում 

է հա սա րա կա կան ա ռա ջըն թա ցի ար դի ա կան պա հանջ նե րին և զար գաց ման մա կար դա

կին:

Արդյունաբերացում (ին դուստ րա ցում) – Ար դյու նա բե րու թյան մեջ և տն տե սու թյան մյուս ճյու

ղե րում խո շոր մե քե նա յա կան ար տադ րու թյան ստեղծ ման ու գե րակ շիռ դե րի հաս տատ

ման գոր ծըն թա ցը:

Ար տա գաղթ – Մշ տա կան կամ ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան նպա տա կով հայ րե նի քից հար

կա դիր կամ կա մա վոր հե ռա նա լը մեկ ու րիշ եր կիր՝ քա ղա քա կան, տն տե սա կան, ազ գային 

և այլ շար ժա ռիթ նե րով:

Բա րե փո խում (ռե ֆորմ, լատ.՝ վե րա փո խել բա ռից) – Հա սա րա կա կան կյան քի վե րա փո խու

թյուն, փո փո խու թյուն, վե րա դա սա վո րու թյուն: Որ պես կա նոն՝ դրանք ու նեն ա ռա ջա դի մա

կան բնույթ:

Բռ նա զավ թում (լատ.՝ ա նեք սի ա՝ մի ա ցում) – Ագ րե սի այի տա րա տե սակ. մի պե տու թյան կող

մից մյուս պե տու թյան ամ բողջ տա րած քի (կամ դրա մի մա սի) բռ նի մի ա վո րում կամ զավ

թում: Ա նեք սի ա է կոչ վում նաև որևէ ժո ղովր դի բռ նի պա հե լը օ տար պե տու թյան սահ ման

նե րում:

Բռ նա պե տու թյուն (դիկ տա տու րա, լատ.՝ ան սահ մա նա փակ իշ խա նու թյուն) – Քա ղա քա կան հա

մա կարգ, ո րին բնո րոշ են կա ռա վար ման ոչ ժո ղովր դա վա րա կան (բռ նի, ու ժային) մե թոդ

նե րը: Դրա մի տա րա տե սակն է պրո լե տա րի ա տի դիկ տա տու րան: Ը ստ մարք սիս տա կան 

ուս մուն քի՝ բան վոր դա սա կար գի քա ղա քա կան իշ խա նու թյու նը, ո րը հաս տատ վում է սո

ցի ա լիս տա կան հե ղա փո խու թյան հաղ թա նա կի ար դյուն քում:

Գա ղա փա րա խո սու թյուն – Գա ղա փար նե րի և հա յացք նե րի հա մա կարգ. ար տա ցո լում է հա

սա րա կու թյան տար բեր խա վե րի, խմ բե րի վե րա բեր մուն քը ի րա կա նու թյան հան դեպ, ար

տա հայ տում նրանց ար մա տա կան շա հե րը, մտայ նու թյու նը և պա հանջ նե րը:
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Գա ղութ – Այս տեղ՝ պատ մու թյան նոր և նո րա գույն շր ջա նում որևէ օ տար պե տու թյան իշ խա

նու թյան ներ քո գտն վող եր կիր կամ տա րածք, ո րը զրկ ված էր քա ղա քա կան ու տն տե սա

կան ի նք նու րույ նու թյու նից: Այն կա ռա վար վում էր գա ղու թա տեր պե տու թյան (մետ րո պո

լի ա, հուն.՝ մայր և քա ղաք բա ռե րից) կող մից պար տադր ված հա տուկ վար չաձևի հի ման 

վրա:

Դի մադ րու թյան շար ժում – Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի տա րի նե րին ծա վալ ված ազ գային –ա

զա տագ րա կան, հա կա ֆա շիս տա կան շար ժում: Ծա գել է ֆա շիստ նե րի կող մից զավթ ված 

եվ րո պա կան ե րկր նե րի տա րած քում, ը նդ գր կել բնակ չու թյան բո լոր խա վե րը, քա ղա քա

կան տար բեր հա յացք ներ ու նե ցող մարդ կանց:

Դո մի նի ոն (լատ.՝ տի րույթ) – Այդ պես է ին կոչ վում «Ազ գե րի բրի տա նա կան հա մա գոր ծակ ցու

թյան» ան դամ ե րկր նե րը մինչև 1947 թ.: Դո մի նի ոն ներ են ե ղել նախ կին Բրի տա նա կան 

տե րու թյան ի նք նա կա ռա վար վող ո րոշ տա րածք ներ և նախ կին գա ղութ ներ: Օ րի նակ՝ Կա

նա դան (1867 թ.), Ա վստ րա լա կան Մի ու թյու նը (1901 թ.), Իռ լան դի ան (1921 թ.) և այլն: Դրան

ցում պե տու թյան ղե կա վար է հա մար վել Ա նգ լի այի թա գա վո րը: 1931 թ. հռ չակ վել է դո մի

նի ոն նե րի ան կա խու թյու նը:

Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց ներ (ԶԼՄ) – Ազ գաբ նակ չու թյա նը ա մե նա տար բեր բնույ

թի տե ղե կատ վու թյան հա ղորդ ման հա մա կարգ: Տե ղե կատ վու թյան հա ղոր դումն ի րա կա

նաց վում է տպագ րա կան, է լեկտ րո նային, տեխ նի կա կան, պատ կե րային (մա մուլ, հե ռուս

տա տե սու թյուն, ռա դի ո, հա մա ցանց, կի նո) և այլ մի ջոց նե րով:

Ինք նիշ խա նու թյուն (սու վե րե նու թյուն) – Պե տու թյան ան կախ, ի նք նու րույն լի նե լը ար տա քին 

և ներ քին գոր ծե րում: Ազ գային ի նք նիշ խա նու թյուն նշա նա կում է սո ցի ալ–քա ղա քա կան 

կար գի ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վունք, տն տե սա կան ան կա խու թյուն, տա րած քային ամ

բող ջա կա նու թյուն և այլն:

Խտ րա կա նու թյուն – Քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում, նվա զե ցում՝ ազ

գային, ռա սա յա կան, կրո նա կան կամ այլ հատ կա նիշ նե րից կախ ված:

Կեն սա մա կար դակ – Ե րկ րի բնակ չու թյան բա րե կե ցու թյան աս տի ճա նը: Դրա ցու ցա նիշ ներ 

ե ն՝ աշ խա տա վար ձի, հար կե րի չա փը, նվա զա գույն սպա ռո ղա կան զամ բյու ղը, սո ցի ա լա

կան ա պա հո վու թյան ծախ սե րի չա փը և այլն:

Կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն (լատ.՝ մի ա նալ բա ռից) – Տար բեր կու սակ ցու թյուն նե րի միջև 

կա յա ցած հա մա ձայ նու թյան ար դյուն քում նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված մի ա

ցյալ կա ռա վա րու թյուն:

Կո լեկ տի վա ցում – Այս տեղ՝ ԽՍՀՄ –ում XX դ. 20–30–ա կան թթ. ի րա կա նաց ված գյու ղատն տե

սու թյան բռ նի վե րա փո խու մը՝ ան հա տա կան գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րի վե րա

ծու մը, հիմ նա կա նում հար կադ րա բար, կո լեկ տիվ տն տե սու թյուն նե րի:

Կոո պե րա ցի ա (լատ.՝ հա մա գոր ծակ ցու թյուն) – 1. Ար տադ րու թյան և աշ խա տան քի կազ մա կերպ

ման ձև, ո րը հիմն վում է խմ բային սե փա կա նու թյան վրա: 2. Կա մա վոր ըն կե րու թյուն, ո րն 

օգ նում է իր ան դամ նե րին՝ տն տե սու թյուն վա րե լու, վարկ ձեռք բե րե լու և այլ հար ցե րում:

Կուլ տու րա կան հե ղա փո խու թյուն – Այս հաս կա ցու թյու նը ներ մու ծել է Վ. Լե նի նը՝ Հոկ տեմ բե

րյան հե ղաշր ջու մից հե տո Ռու սաս տա նի մշա կույ թի (կուլ տու րայի) զար գաց ման նոր փու լը 
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նշե լու հա մար: Այն սո ցի ա լիս տա կան վե րա փո խում նե րի լե նի նյան ծրագ րի բաղ կա ցու ցիչ 

մա սե րից էր: Ի րա կա նում այն ծա ռայեց ղե կա վա րող բոլշևի կյան կու սակ ցու թյան շա հե

րին, մշա կույ թը քա ղա քա կա նաց վեց: Սա կայն տվել է նաև նվա ճում ներ:

Հա կա հիտ լե րյան մի ու թյուն – Պե տու թյուն նե րի և ժո ղո վուրդ նե րի մի ու թյուն: Ստեղծ վել էր 

1942 թ. հուն վա րի 1–ին. Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի տա րի նե րին պայ քա րում էր Գեր մա նի

այի ու նրա դաշ նա կից նե րի դեմ: Պա տե րազ մի ա վար տին դրա կազ մում կար 50–ից ա վե լի 

պե տու թյուն: Մի ջու կը «Մեծ ե ռյակն» է ր՝ ԽՍՀՄ–ն, Ա ՄՆ–ն, Մեծ Բրի տա նի ան:

Հա մա դաշ նու թյուն (կոն ֆե դե րա ցի ա, լատ.՝ մի ու թյուն, մի ա վո րում) – Ան դամ յու րա քան չյուր 

պե տու թյուն պահ պա նում է իր ի նք նիշ խա նու թյու նը և ու նի իշ խա նու թյան սե փա կան մար

մին նե րը: Հա մա դաշ նու թյու նը, որ պես կա նոն, չի ու նե նում ը նդ հա նուր սահ մա նադ րու

թյուն և մի աս նա կան քա ղա քա ցի ու թյուն: Քա ղա քա կան, ռազ մա կան և տն տե սա կան նպա

տակ նե րի հաս նե լու հա մար ստեղծ վում են մի ա ցյալ հա մա կար գող մար մին ներ:

Հա մաշ խար հայ նա ցում, գլո բա լա ցում (ֆր. գլո բալ՝ հա մընդ հա նուր բա ռից) – Ար դի աշ խար հի 

ամ բող ջա կան, հա մա կարգ ված մի աս նաց ման գոր ծըն թա ցը: Դա պայ մա նա վոր ված է հա

մընդ հա նուր հիմ նախն դիր նե րի (բ նա պահ պա նա կան, ժո ղովր դագ րա կան, տն տե սա կան, 

մշա կու թային և այլն) հա մա տեղ լուծ ման ան հրա ժեշ տու թյամբ:

Հե ղա փո խու թյուն – Հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան, սո ցի ալ–տն տե սա կան կա ռուց ված քի և 

մշա կու թային կյան քի ար մա տա կան, ո րա կա կան հե ղաշր ջում: Որ պես կա նոն՝ հե ղա փո

խու թյուն ներն ու ղեկց վում են փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց նող նե րի կող մից գոր ծադր

վող բռ նու թյամբ և բնակ չու թյան զանգ վա ծային ե լույթ նե րով:

Հ րա պա րա կայ նու թյուն – Այս տեղ՝ ԽՍՀՄ –ում վե րա կա ռուց ման տա րի նե րին ա ռաջ քաշ ված 

կար գա խոս: Այն պետք է նպաս տեր խորհր դային հա սա րա կու թյան հոգևոր–մ շա կու թային 

կյան քի, ե րկ րում տի րա պե տող գա ղա փա րա կան թե լադ րան քի, կա ղա պար վա ծու թյան և 

սահ մա նա փա կու թյան մթ նո լոր տի վե րա փոխ մա նը: Հրա պա րա կայ նու թյա նը բնո րոշ են 

հա սա րա կու թյան բո լոր խա վե րի հա մար տե ղե կատ վու թյան բաց և մատ չե լի լի նե լը, 

ա զատ քն նար կու մը, հաս տա տու թյուն նե րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի և պաշ տո նա տար 

ան ձանց գոր ծու նե ու թյան վե րահս կե լի լի նե լը:

Ձեռ նար կա տի րու թյուն – Գոր ծու նե ու թյան տե սակ, ո րի դեպ քում ան հա տը (ձեռ նար կա տե րը) 

մի ջոց ներ, կա պի տալ է ներդ նում որևէ գոր ծի մեջ (ար տադ րու թյուն, ա ռևտուր և այլն) շա

հույթ ստա նա լու նպա տա կով:

«Ձն հա լի շր ջան» – Խորհր դային Մի ու թյան պատ մու թյան կար ճատև մի շր ջան (1954–1964), 

ո րն սկս վեց Ի. Ստա լի նի մահ վա նից հե տո: Տե ղի ու նե ցավ կոմ կու սի գա ղա փա րա կան թե

լադ րան քի թու լա ցում, քա ղա քա կա նու թյան մեջ ո րո շա կի ա զա տա կա նա ցում:

Ման դատ (լատ.՝ հանձ նա ռու թյուն) – Այս տեղ՝ կա ռա վար ման ձև, գա ղու թային կախ վա ծու թյան 

տա րա տե սակ. ա ռա ջա ցել է Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո: Ազ գե րի լի գան ման դատ էր 

տա լիս ա րևմ տյան որևէ զար գա ցած ե րկ րի՝ Գեր մա նի այի գա ղութ նե րը և Օս մա նյան կայս

րու թյան նախ կին են թա կա ե րկր նե րը կա ռա վա րե լու հա մար:

Մի աս նա ցում (ին տեգ րում, լատ.՝ հա մա բե րում) – Ազ գային կյան քի մի ջազ գայ նաց ման նոր, 

բարձ րա գույն ձև: Ազ գային տն տե սու թյուն նե րի մի ա հյուս ման և հա մա ձայ նեց ված միջ պե
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տա կան սերտ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման գոր ծըն թաց է: Ին տեգ րա ցի այի օ րի

նակ է նաև հա մա գոր ծակ ցու թյան այլ ձևե րի հաս տա տու մը (ՆԱ ՏՕ, Ա ՊՀ, Եվ րա մի ու թյուն 

և այլն):

Նա խա գահ (պ րե զի դենտ, լատ.՝ ա ռջևում նս տա ծը) – Պե տու թյան ը նտ րո վի ղե կա վա րը:

Նէպ (նոր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ռու սե րեն հա պա վու մը) – 1921 թ. Խորհր դային 

Ռու սաս տա նում ըն դուն ված քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը փո խա րի նեց «Ռազ մա կան կո մու

նիզ մի» քա ղա քա կա նու թյա նը: Մտց վեց պա րե նային հարկ, թույ լատր վեց ապ րան քադ րա

մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, շու կայի, սե փա կա նու թյան տար բեր ձևե րի գո յու թյու նը, 

օ տա րերկ րյա կա պի տա լի մուտ քը տն տե սու թյան մեջ և այլն:

Շու կա յա կան տն տե սու թյուն – Տն տե սու թյուն, ո րը զար գա նում է շու կայի, ապ րան քային տն

տե սու թյան, ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի հան դեպ պա հան ջար կի և ա ռա ջար կի 

օ րենք նե րի հի ման վրա:

«Չ մի ա վոր ված ե րկր նե րի շար ժում» – Ե րկր նե րի մի ա վո րում, ո րի մաս նա կից նե րը ի րենց ար

տա քին քա ղա քա կա նու թյան գլ խա վոր սկզ բունք ներ են հռ չա կել՝ ռազ մա քա ղա քա կան մի

ա վո րում նե րին մի ա նա լուց հրա ժա րու մը, հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան վրա հիմն

ված նոր հա մաշ խար հային տն տե սա կար գի ստեղ ծու մը: Շար ժու մը ձևա վոր վել է 1961 թ., 

այժմ մի ա վո րում է ա վե լի քան 100 պե տու թյուն:

Պա րեն մաս նատ րում – Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի մթեր ման հա մա կարգ խորհր

դային պե տու թյու նում 1919–1921 թթ., «Ռազ մա կան կո մու նիզ մի» քա ղա քա կա նու թյան տար

րե րից մե կը: Գյու ղա ցի նե րը պար տա վոր է ին հա ցի և այլ մթերք նե րի ա վել ցու կը կա յուն 

գնե րով հանձ նել պե տու թյա նը:

«Ռազ մա կան կո մու նիզմ» – Խորհր դային Ռու սաս տա նում քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի 

տա րի նե րին (1918–1920 թթ.) բոլշևիկ նե րի կող մից ի րա կա նաց ված քա ղա քա կա նու թյու նը: 

Դրա հիմ քում դր ված է ին այս պի սի մի ջո ցա ռում ներ՝ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն

նե րի ազ գայ նա ցում, ար տադ րու թյան և ապ րանք նե րի բաշխ ման ա ռա վե լա գույն կենտ րո

նա ցում պե տու թյան ձեռ քում, պա րեն մաս նատ րում, մաս նա վոր ա ռևտ րի ար գե լում և 

այլն:

Ռազ մա տու գանք (կոնտ րի բու ցի ա, լատ.՝ ա ռգ րա վել բա ռից) – Պա տե րազ մում պարտ ված ե րկ

րի կող մից հաղ թող ե րկ րին կա տար վող դրա մա կան վճա րում: Այժմ՝ մի ջազ գային ի րա

վուն քով ար գել ված է:

Սե փա կա նաշ նոր հում – Պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի սե

փա կա նու թյան (հո ղա մա սեր, ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն ներ, բան կեր, տրանս

պոր տի, կա պի, զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց ներ, շեն քեր, բնա կա րան ներ և այլն) 

վե րած վե լը մաս նա վոր սե փա կա նու թյան՝ ան հա տույց կամ վճա րի դի մաց:

Ստ վե րային տն տե սու թյուն – Տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան այն ո լոր տը, ո րի մաս նա կից նե

րը գոր ծում են ը նդ հա տա կյա կար գով և հաշ վառ ված չեն պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու

թյան կող մից ու խու սա փում են հար կեր վճա րե լուց:

Վե րա կա ռու ցում (ռուս.՝ պե րեստ րոյ կա) – ԽՍՀՄ –ում 1985–1991 թթ. ի րա կա նաց ված վե րա փո

խում նե րի ը նդ հան րաց ված ան վա նու մը: Վե րա կա ռուց ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներն 
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է ին՝ խորհր դային հա սա րա կու թյան կյան քի հա մա կող մա նի ժո ղովր դա վա րա ցու մը, ար

մա տա կան տն տե սա կան վե րա փո խու մը, ար տա քին–քա ղա քա կան ո լոր տում՝ մի ջազ գային 

ան վտան գու թյան հա մա պար փակ հա մա կար գի ստեղ ծու մը:

«Տա րօ րի նակ պա տե րազմ» – Այս տեր մի նով բնու թագր վում է Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի 

Ա րևմ տյան ճա կա տում 1939 թ. սեպ տեմ բե րի 3–ից մինչև 1940 թ. մայի սի 10–ը տի րող ի րա

վի ճա կը: Ֆրան սի ան և Մեծ Բրի տա նի ան, պա տե րազմ հայ տա րա րե լով Գեր մա նի ային, 

ակ տիվ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ չմ ղե ցին նրա դեմ, թեև ու նե ին թվային գե րակշ ռու

թյուն:

Քա ղա քակր թու թյուն – 1. Հա սա րա կու թյան նյու թա կան և հոգևոր մշա կույ թի զար գաց ման 

մա կար դակ, աս տի ճան: 2. Մարդ կու թյան պատ մու թյան այն շր ջա նը, ո րը հա ջոր դել է նախ

նա դա րին և շա րու նակ վում է մինչև օ րս: 3. Հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան–սո ցի ա լա կան 

կա ռուց ված քի, տն տե սու թյան, մշա կույ թի, մարդ կանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, վար

քագ ծի, կեն ցա ղի յու րա հա տուկ դրսևո րում նե րի ամ բող ջու թյու նը, ո րը բնու թագ րա կան է 

ո րո շա կի պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նի:

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն – Ե զր, ո րով բնո րոշ վում է հա սա րա կու թյան զար գաց

ման ո րո շա կի մա կար դա կը: Բո լոր քա ղա քա ցի նե րը հա վա սար են օ րեն քի ա ռաջ, ի րա

վունք ու նեն ան ձնա պես կամ հա սա րա կա կան կազմակերպու թյուն նե րի մի ջո ցով մաս

նակ ցե լու պե տու թյան կա ռա վար մա նը: Բո լոր քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք ներն ու պար

տա կա նու թյուն նե րը ամ րագր ված են ե րկ րի սահ մա նադ րու թյամբ:

Քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ – Ե րկ րի ներ սում տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րի, սո ցի ա լա

կան խմ բե րի միջև զին ված պայ քա րը պե տա կան իշ խա նու թյան հաս նե լու հա մար:

Քա ղա քա կան վար կա նիշ (ռեյ տինգ) – Քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րի և կու սակ ցու թյուն նե րի 

հե ղի նա կու թյան ու հան րա հայ տու թյան, ի նչ պես նաև կոնկ րետ քա ղա քա կան ի րա վի ճա

կում նրանց գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման ան հա տա կան թվային ցու ցա նիշ:
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Ալբերտ Անդրանիկի Ստեփանյան
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Ռուբեն Արամի Սաֆրաստյան
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դպրոցի 9–րդ դասարանի համար
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Альберт Андраникович Степанян
Арам Срапионович Назарян
Рубен Арамович Сафрастян

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
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ԴԱՍԱԳՐՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
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Էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am, www.dasagirq.am


