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ప్రపంచ యుద్ధాల మధ్య ప్రపంచం. 1900-1950 భాగం-II
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జారల పాలనలో రష్యయ రండు ఖండాలలో విసిరంచిన (యురేషియా) సామ్రాజయం.
చైనా (15.6 కోట్ల) జనాభాతో భారతదేశం తర్వాత మూడవ పెదద దేశంగా ఉండేది.
USSR నందు రష్యయ, ఉక్రెయిన్, ఉబ్జెకిసాిన్, కజకసాిన్, తుర్కోమానియాలు ఉండేవి
రషయనలలో అధిక శాతం మంది ప్రజలు వయవసాయంతో జీవనోపాధి పందేవారు.
భూమిపై నియంత్రణ విషయంలో ప్యయడల్ భూసాాములకూ, రైతంగానికీ మధయ
ఘరషణలు తలెతుితూ ఉండేవి.
రెడ్ స్క్వేర్ లో కవాతు చేస్తున్న
మొదటి ప్రంచ యుదధకాలంలో రష్యయ జార్ : నికోలస్-II.
బోల్షివిక్కవలు, 1917 రష్యా విప్లవం
1914 కి ముందు రష్యయకు ప్రంచంలో కెల్లల పెదద సైనయం ఉండేది.
మొదటి ప్రంచ యుదధంలో అధిక ప్రాణ నష్యానిన చవి చూస్తన దేశం రష్యయ. (20
లక్షల సైనికులు, పౌరులు)
1917, మారి 8న సెయింట్ పీట్ర్్ బర్్ నగరంలో 10,000 మంది మహిళలు
నిరసన ఊరేగంపు చేటిా “రొట్టా, శాంతి” కావాలని కోర్వరు.
రష్యయ చక్రవరి జార్ నికోలస్-II నిరసనకారులను అణచివేయాలని. అవసరమైతే
కాలులు జరమని ఆదేశంచాడు.
1917లో తొలి రషయన్ విలవం లేదా మారి విలవం సంభవించింది.
కార్మిక్కలను ఉద్దేశంచి
1918 ఫిబ్రవర 1 వరకు రష్యయ జూలియన్ కాయలండర్ ను అనుసరంచింది.
ప్రసంగిస్తున్న లెనిన్
గ్రెగోరయన్ కాయలండరు ప్రకారం రష్యయలో, ఫిబ్రవర విలవం మారి 12న అకోాబరు
విలవం నవంవరు 7న జరగాయి.
యుదాధనిన వయతిరేకించే ప్రజలు సోవియట్ గా పిలువబడే సంఘాలుగా ఏరడాారు.
బోలిషవికుోలకు వాలదిమిర్ లెనిన్ (1870-1924) నాయకతాం వహించాడు.
1924 లో రష్యయ సోవియట్ ప్రభుతాం ఏర్వటు చేస్తన సమాఖయ (USSR) లో
చేరడానికి లోగడ జార్ సామ్రాజయంలో ఉనన దేశాలన్నన అంగీకరంచాయి.
1898 లో రష్యయలో సోషల్ ప్రజాసాామిక కారమకుల పార్టా ఏర్వట్యింది.
రకిస్తకి విలవం జరగన సంవత్రం 1905.
రెండవ ప్రప్ంచ యుద్ధ సమయంలో
జార్ ర్వర్ట అయిన సంవత్రం 1917 మారి 2.
‚మర్మంత లోహం, మర్మనిని ఆయుధాలు‛
పెట్రోగ్రాడ్ లో బోలిషవికుోలు తిరుగుబాటు చేస్తన తేదీ 1917 అకోాబరు, 24.
అని చాటుతున్న USSR గోడప్త్రిక
రష్యయలో పౌర యుదధం జరగన సంవత్రం 1918-20.
రష్యయలో కొమిమన్ ట్ర్న ఏర్వట్యిన సంవత్రం 1919.
రష్యయలో భూముల ఏకీకరణ (ఉమమడి క్షేత్రాల ఏర్వటు) అయిన సంవత్రం 1929.
1928లో ంచ వరష ప్రణాళికలతో USSR ప్రణాళికాబదధ ఆరధకాభివృదిధని చేటిాంది.
లోరంజ్ ట్టలిఫోన్ కర్వమగారంలో మార్వి వాస్తలేవా ఒంట్రగా విజయవంతమైన
సమ్మమకు పిలుపునిచిింది.
అంతర్వెతీయ మారోట్ తో అనుసంధానం కాకపోవుట్వలన USSR ఆరధక
స్టాక్ మారెవట్ న్షాపోవడంతో తన్
మాందయం నుండి తపించుకోగలిగంది.
సంప్ద్ను కోలోయిన్ న్యాయార్వ వాసి
తన్ కారును అమికానికి పెట్టాడు.
ఉమమడి వయవసాయ క్షేత్రాలను సాాలిన్ ప్రవేశ పెట్టాడు.
ఉమమడి కమతలలో వయవసాయం వలల 1929-30లలో తీవ్రకరువు ఎదురయియంది.
ఫెడార్ చెలోవ్ “ఎకోస్ ఆఫ్ ఎనేటివ్ ల్లయండ్”-“టు సెంచుర్టస్ ద రషయన్ విలేజ్”
రచించారు.
M.N. ర్వయ్, ఠాగూర్, నెహ్రూ కమూయనిజం విధానాలతో ఏకీభవించనటికీ దాని
నుండి ప్రేరణ పందారు.
జార్ె ఆరాల్ “యానిమల్ ఫం” అనన ప్రఖ్యయత వయంగయ నవలలో రషయన్
విలవంలోని ఆదర్వాలను ఎల్ల న్నరుకార్విర్క రచించాడు.
“కొమిమన్ ట్ర్న” అంతర్వెతీయ సంసథలో M.N. ర్వయ్ ముఖయ పాత్ర పోషించారు.
తీవ్ర ఆరధక మాంధయం 1929 చివరలో మొదలయియ 1939 వరకూ కొనసాగంది.
ఆరధక మాందయం వలన అమ్మరకాలో 25 % నిరుద్యయగులు పెరగారు.
ఆరధక మాందయం వలన ఇతర దేశాలలో నిరుద్యయగులు
వరకు పెరగారు.
జార్్ ఆరెెల్
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o “ప్రభుతా జోకయం వలన పెరగన గర్వకీతో ఆరధక రస్తథతి కోలుకోవడానికి ద్యహదం
చేస్ింది”- J.M. కీన్్.
o ఆరధక మాందయం నివారణకు న్యయఢీల్ విధానం ప్రవేశ పెటిాన అమ్మరకా అధయక్షుడు –
F.D. రూజ్ వెల్ా.
o ఆరధక సంక్షోభంలో జరమన్న ఎకుోవ నోటుల ముద్రంచడంతో ద్రవ్యయలబణం పెరగంది.
o జరమన్నకి రుణాలు ఇవాడం దాార్వ, యుదధ నష్యాల చెలిలంపును వాయిదా
వేయడందాార్వ సహాయడట్టనికి అమ్మరకా నిరణయించింది.
o ఆరధక మాందయం వలన అనిన దేశాలకంటే జరమన్న ఎకుోవ ప్రభావితమయింది.
రష్యా సైన్ాం
o 1932 పారశ్రామిక ఉతతిి సాథయి 1929 తో పలిస్తి 40% కి డిపోయింది.
o జరమన్నలో నిరుద్యయగుల సంఖయ 60 లక్షలకు చేరంది.
o జరమన్న వీధులోల పురుషులు “ఏ ని చేయడానికైనా స్తధధం” అని ర్వస్త ఉనన కారుాలు
మ్మడలో తగలించుకుని కనబడేవాళ్ళు.
o 1928లో జరమన్న పారలమ్మంటు ర్టచ్ సాాగ్ లో నాజీపార్టాకి 2.6% ఓట్లకు మించలేదు.
o జరమన్నలో నాజీపార్టా 1937నాటికి 37% ఓట్లతో అతి పెదద పార్టాగా రణమించింది.
o జరమన్న నవంబరు 9, 1918న వైమర్ గణతంత్ర ర్వజయంగా ప్రకటింబడినది.
o హిట్లర్ జరమన్న చాన్లర్ అయిన తేదీ జనవర 30, 1933.
o 1-9-1939న పోలెండ్ పై జరమన్న దండెతిడంతో 2వ ప్రంచ యుదధం
ప్రారంభమైంది.
యూదులను కాపాడారన్న ఆరోప్ణతో
o USSR పై జరమన్న దండయాత్ర చేస్తన తేదీ జూన్ 23, 1941.
బహిరంగంగా శక్షంప్బడుతున్న మహిళలు
o హిట్లర్ యూదులపై సామూహిక హతయకాండ చేస్తన తేదీ జూన్ 23, 1941
o USA రండవ ప్రంచ యుదధంలో చేరన తేదీ డిసెంబరు 8, 1941.
o నాజీ పార్టా తకం సాస్తిక్ గురుితో ఎర్ర రంగు జండా.
o కమూయనిజం, పెటుాబడిదార్ట విధానాలను యూదుల కుట్రగా హిట్లర్ వరణంచాడు.
o హిట్లర్ యూదులను, ర్వజకీయ ప్రతయరుధలను, కమూయనిస్ాలను అరస్ా చేస్త
కాన్ంట్రేషన్ కాయంపు (శక్షా కాయంపు) లలో చంపించేవాడు.
o 1933 మారి 3న “ఎనేబ్లంగ్ యాకుా” తో జరమన్నలో నియంతృతాం ఏరడింది.
o నాజీ స్తదాధంతం అధిక సాామయ సూత్రాలపై ఆధారడి ఉంది.
o హిట్లర్ ఏరరచిన ప్రతేయక నిఘా, భద్రత దళాలు - 1. పోలీస్ స్తబబంది (ఆకుచి ఆష్వెట్్ కంద్రంలో మారణ హోమం
యూనిఫరం), 2. సాార్మ ట్రూర్్, 3. గెసాాపో (రహసయ పోలీస్ దళం), 4. రక్షణ
దళాలు, 5. నేర విచారణ పోలీస్లు, 6. భధ్రత స్తవలు.
o జరమన్నలో యూదుల 0.75 శాతం
o జరమన్నలో రహసయ పోలీస్ దళం – గెసాాపో
o రండవ ప్రంచ యుదధం న్నడలో మానవ మారణ హోమం చేటిాన దేశం- జరమన్న.
o మారణ హోమంలో చనిపోయినవారు: 1. యూదులు- ఆరు కోటుల, 2. జిపీ్లు ఇరవై లక్షలు, 3. పోలిష్ పౌరులు - కోటి, 4. మానస్తక, శార్టరక వైకలయం గల
జరమనుల- 70,000, 5. సాలింగ సంరుోలు – 10,000.
o హిట్లర్ జరమన్న ఆరధక బాధయతను ఆరధకవేతి హజాలమర్ ష్యకిక్ా కు అగంచాడు.
యూదులను హిట్లర్ సైన్ాం
o హిట్లర్ పౌరులను చండానికి తెరచిన కంద్రాలు -అషిాట్ె కాయంపులు.
స్టమూహికంగా చంప్డం
o 1943 సాాలిన్ గ్రాడ్ యుదధంలో ఓట్మితో జరమన్న అజయాలు ప్రారంభమైనాయి.
o భయంకర నాజీ పాలన నుండి విముకిి దాతలుగా సోవియట్ సైనాయనికి తూరు
యూరప్ అంతట్ట ఘన సాాగతం లభించింది.
o అంతిమంగా సోవియట్ సైనయం జరమన్న ర్వజధాని బ్జరలన్ ను చేజికిోంచుకుంది.
o నిరభంధం, విచారణ నుండి తపించుకోవడానికి హిట్లర్, అతని అనుచరులు
ఆతమహతయ చేస్కునానరు.
o రండవ ప్రంచ యుదధం తరువాత జరమన్న రండుగా విభజిం బడింది.
o తూరు జరమన్న ప్రజాసాామిక గణతంత్రం (GDR) రష్యయ ఆధీనంలో ఉండెను.
o శిమ జరమన్న గణతంత్ర సమాఖయ (FRG) అమ్మరకా ఆధీనంలో ఉండెను.
o హీర్కషిమా, నాగసాకిలపై అమ్మరకా అణుబాంబు దాడితో జపాన్
1945లో జెనా జరినీ వద్ే బచెన్ వాల్్
లంగపోయింది.
o జపాన్ ఓట్మి పాలయినటికీ జపాను ప్రజల అభీషాం మేరకు జపాన్ చక్రవరిని నిరబంధ శబిరంలో యూదు బానిస
కార్మిక్కలు
కొనసాగంచారు.
గురుదేవ.క ాం-న్యూ
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ఇంగాలండు మాదిరగానే ర్వజాయంగ బదద ర్వజరకానిన జపానులో ఏర్వటు చేశారు.
జపాను పారలమ్మంటును డైట్ అంట్టరు.
న్యయరంబర్్ నాయయసాథనం నాజీ సైనాయధితులను, నాయకులను విచారంచెను.
న్యయరంబర్్ నాయయసాథనం దకొండు మంది నాయకులక మరణశక్ష విధించింది.
జరమన్న, జపాన్ ఆరధక పునరుదధరణకు అమ్మరకా మారషల్ ప్రణాళికను ప్రవేశ పెట్టాను.
తూరు యూరప్ దేశాల పునరుదధరణకు రష్యయ (USSR) చేయూత నిచిింది.
ప్రంచ యుదధం తరువాత బ్రిట్న్, ఫ్రాన్్, జపాన్, ఇట్లీ, జరమన్నల వలసలు
అంతం అయాయయి.
1950ల నాటికి భారతదేశం, చైనా, ఇండోనేషియా, వియతనం, ఈజిపుా,
నైజీరయా వంటి దేశాలు సాాతంత్రయం పందాయి.
ప్రంచ రంగం మీద అమ్మరకా, రష్యయ అగ్ర ర్వజాయలుగా ఆవిరభవించాయి.
తూరు యూరప్, చైనాలతో కలిస్త రష్యయ ఇపుడు విశాల “సామయవాద శబ్రం” గా
రగణంబడసాగంది.
రష్యయలో సోషలిజంపై చరిలు 1850-1880.
రష్యయ సోషల్ ప్రజాసాామిక కారమకుల పార్టా ఏర్వటు – 1898.
రకిస్తకి ఆదివారం విలవం – 1905.
మారి 2 – జార్ చక్రవరి ర్వర్ట – 1917.
అకోాబరు 24 –పెట్రోగ్రాడ్ లో బోలిషవికుోలు తిరుగుబాటు – 1917.
పౌర యుదధం - 1918-20.
కొమిన్ ట్ర్న ఏర్వటు – 1919.
భూముల ఏకీకరణ ప్రారంభం – 1929.
వైమర్ గణతంత్ర ర్వజయంగా ప్రకట్న – నవంబర్ 9, 1918.
హిట్లర్ జరమన్నకి ఛాన్లర్ కావడం - జనవర 30, 1933.
పోలండ్ పై జరమన్న దండెతిడం, రండవ ప్రంచ యుదధం ప్రారంభం: 1-9-1939.
USSR పై జరమన్న దండెతిడం – జూన్ 22, 1941.
యూదులపై సామూహిక హతయకాండ – జూన్ 23, 1941.
అమ్మరకా రండవ ప్రంచ యుదధంలో చేరడం – డిసెంబర్ 8, 1941.
సోవియట్ స్తనలు ఔష్ విడ్ె కు విముకిి కలించడం - జనవర 27, 1945.
యూరప్ లో కూట్మిగా సాధించిన విజయం - మే 8, 1945.

‘Animal Farm’

రష్యా కరెనీ్ రూబుల్

JM కీన్్

FD రూజెెల్ా

రష్యాపై జరినీ ద్ండయాత్ర : 22-06-1941

24-10-1917 పెట్రోగ్రాడ్ లో లెనిన్
జరినీలో ఆర్మిక మాంద్ా
సమయంలో ‚ఏప్ని చేయడానికైనా
సిద్ధం‛ అని ప్రద్ర్మిస్తున్న పురుషులు

.క ాం-న్యూ1-9-1939
పోలండ్ పై జరినీ ద్ండయాత్ర : రెండవ ప్రప్ంచ గురుదే
యుద్ధంవప్రారంభం:

విష వాయువులు వదిల్ష యూదులను
చంప్డానికి ఉప్యోగించే గదులు
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త కం 190, 192 & 194 వ పేజీలోని ప్
పాఠ్యపుస్
ర శ్నలు
1. విలవం గురంచి గ్రామీణ ప్రంతంలో రెండు క్షాలను పైన చదవండ్డ.ఆ ఘటనలకు
మీరు కూడా సాక్షిగా ఊహంచుకండ్డ. 1. ఎస్టేట్ మజమాని 2. చినన రైతు 3. త్రికా
విలేఖరగా ఆనాటి ఘటనల గురంచి కులతంగా వ్రామండ్డ.
ఎస్ట
ే ట్ యజమాని:
1. విలవం కారణంగా తమ యొకో భూములను కోలోయారు.
2. ఎనోన ర్కజుల నుంచి కాపాడుకుంటూ వస్ినన సంద క్షణాలోల కరగపోయింది.
3. ఇషాం లేకునాన మారును అoగీకరంచవలస్తన రస్తథతి ఏరడింది.
చిన్నై రతు:
1. తమ యొకో బానిస బతుకులోల విలవం వెలుగు నింపుతుందని ఆశ డాారు.
2. తమ భూములను ండిసూి సాంత కాళుపై నిలబడడం అలవరుికునానరు.
పత్ర
ి కా విలేఖరి:
1. కొతి ప్రభుతా నిరణయాలు ప్రజలకు చేరవేయడంలో వీరదే ప్రముఖ పాత్ర.
2. ప్రభుతా వయతిరేక నిరణయాలను కూడా ప్రజల లోకి ంగలిగారు.
2. సమానతవం, స్టవచఛ, సందలతో కూడ్డన ప్రంచానిన నిరమంచడంలో సోవిమట్
ప్రయోగం ఏ మేయకు విజమం సాధంచిందో అంచనా వేమండ్డ?
1. భూమిని ంపిణీ చేయగలిగంది.
2. బాయంకులను, కర్వమగార్వలను జాతీయం చేస్తంది.
3. విదాయ విధానం మారుికోగలిగంది.
4. శాంతిని నెలకొలింది.
5. ద్యపిడీ లేని సమాజ సాథనకు బృహత్ ప్రయోగం మొదలు అయియంది.
6. ప్రజలు కోరుకునే ప్రభుతానిన సమకూరిడంలో సోవియట్ ప్రయోగం
విజయవంతం అయియంది.

హజాలిర్ ష్యకిక్ా

యాల్టా సమావేశంలో పాల్గొన్న
చర్మిల్, రూస్ వెల్ా, స్టాల్షన్

3. ఇటువంటి ప్రయోగాల కసం వేల భందిని చండం సభయధనీమమా?
ఇద్ేరు నియంతలు ముస్స్ల్షని,
1. కఠినమైన స్తదాదంతల కారణం చూపి వేల మందిని చండం సమరధన్నయం కాదు.
హిట్లర్
2. ఒక బలమైన సమాజ నిర్వమణం కోసం ప్రయతనం చేయడం మంచిదే.
3. సమాజ నిర్వమణ ప్రయతనంలో భాగంగా ప్రజలను హింస్తంచడం తపు.
4. భయానక విధానాలు ఎటికీ ప్రజల మనస్లను ద్యచుకోలేవు.
4. కమ్యూనిస్టే విధానాలపై వచిిన విభయశలు ఏమిటి?
1. ఆస్ిలు సమాజ రం చేస్త అంశంలో అందరకీ అసంతృపిి ఉంది.
2. సోషలిస్ా విధానాలు దీరఘ కాలంలో సమస్తపోతయి.
3. ప్రతి క్షాలను తొలగంచడం వంటి అంశాలపై విమరాలు వచాియి.
4. కమూయనిస్ా విధానాల సాధన ప్యరిగా అసాధయమని కొందర వాదన.
5. ఉననటుేండ్డ ఉదోూగం కలోయి, కొనిన సంవతసరాల పాటు ఉదోూగం దొయకని
కారమకులుగా మిభమల్నన మీరు ఊహంచుకండ్డ. మీ జీవితంలోని ఒక రోజు గురంచి
వ్రామండ్డ?
1. ఆరధక మాందయం కాలంలో నేను నిచేస్ినన రశ్రమ మూతడిపోయింది.
2. నా దగ్రునన కొదిద డబుబతో కుటుంబానిన కొనిన ర్కజుల పాటు పోషించగలిగాను.
3. ఉనన డబుబ అయిపోవడంతో ఆకలి కష్యాలు మొదలయాయయి.
4. నాకు, నా కుటుంబానికి మూడు ప్యట్ల్ల ఆహారం కూడా ఉండేది కాదు.
5. నేను ని వెదుకుతూ నా గ్రామానిన వదిలి ట్ాణ ప్రాంతనికి వలస వెళాలను.
6. నేను వెళిున ట్ాణ ప్రాంతంలో కూడా నాల్లంటి వారు ఎకుోవగా ఉనానరు.
7. అకోడ కూడా ని దొరకక స్ిలు ఉండవలస్తన రస్తథతి.
8. ఎటికైనా ని దొరకి నా కుటుంబానికి మూడు ప్యట్ల్ల కడుపు నిండా తిండి
గురుదేవ.క ాం-న్యూ
పెట్టాలనే ఆశతో జీవచఛవంల్ల బ్రతుకుతునానను.

వాలదిమిర్ లెనిన్ (1870-1924)

జార్ నికోలస్ 2
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త కం 194 వ పేజీలోని ప్
పాఠ్యపుస్
ర శ్నలు
6. ండ్డంచిన ంట ధయ సగానికంటే తకుువగా డ్డపోయిన రైతుగా మిభమల్నన
ఊహంచుకండ్డ. మీ సందనను మ్యడు వందల దాలలో వ్రామండ్డ?
1. ంట్ ండించడానికి వడీాకి భూసాామి నుండి అపు తీస్కునానను.
2. ంట్ బాగా ండట్ంతో మంచిగా ల్లభాలు వసాియి అని ఆశ డాాను.
3. కాన్న ఊహించని విధంగా ధర సగానికి సగం తగ్పోయింది.
4. దళారుల బ్జడద వలల, నాకు నషాం వచేి రస్తథతి ఏరడింది.
5. నేను తీస్కునన అపును కూడా తీరిలేను.
6. నా పల్లనిన భూసాామికి వడీా క్రంద జమ చేయడం త మర్క గతయoతరం లేదు.
7. నాతో పాటుగా వేల మంది రైతుల రస్తథతి ఇల్లనే ఉంది.
8. ప్రభుతా చేయూత కోసం ఎదురుచూస్ినానను.
7. భాయత దేశంలో ఈనాడు సంక్షేభ రాజూంలోని ఏ అంశాలు అభలులో ఉనానయి?
1. వికల్లంగులు, వితంతువులు, ముసలివారకి పెనషనుల మంజూరు చేయడం.
2. పిలలలకు మధాయహన భోజనం.
3. పావల్ల వడీా రుణాలు, ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన, సబ్స్డీ బ్యయం ంపిణీ.
4. 100 ర్కజులు ఉపాధి హామీతో ఉపాధి అవకాశాలను కలించడం.
5. వెనుకబడిన వర్వ్లకు ప్రతేయక సదుపాయాలు కలించడం.
8. ప్రంచానిన జయించాలనన భావనను హటలర్ ఇకుడ ప్రతిపాదిసుతనానడా? ఫలం,
శక్తత ఉనన వాళ్లకే ఈ ప్రంచం చందాలని మీరు అనుకుంటునానరా?
1. హిట్లర్ చెపిన మాట్లలో ప్రంచానిన జయించాలనన కోరక కనిపిస్ింది.
2. సాహసం, దృఢ సంకలంతో జాతిని నిరమంచవచిని హిట్లర్ ఆశయం.
3. బలం ఉనన వారక కాకుండా, ఏ విధమైన వయతయసాలు లేకుండా అందరకీ ఈ
ప్రంచం చెందాలనేది నా అభిప్రాయం.
9. పిలలల్నన పంచే శ్రభ, బాధలకే భహళ్లు రమితం కావాలనన దృకథంతో మీరు
ఏకీబవిసాతరా?
1. నేను దీనితో ఏకీభవించను.
2. అవనిలోన్య, ఆకాశంలోన్య సగ భాగం మహిళలు.
3. పురుషులతో పాటు స్త్రీలకూ సమాన అవకాశాలు ఉనానయి.
4. కాబటిా వారు కూడా సమాజ అభివృదిధలో భాగసాాములు కావాలి.
5. కవలం పిలలలిన పెంచడం, వంటింటికి రమితం కార్వదు.
(లేదా)
1. నేను దీనితో ఏకీభవిసాిను.
2. జాతిని నిరమంచడంలో స్తథరమైన అంశం మహిళ.
3. మహిళ జనమనిచేి సoతనo కోసం ప్రాణతయగానికైనా స్తదధడుతుంది.
4. యుదధ రంగంలో పురుషుడు చేస్త తయగం కంటే పిలలలిన పెంచే శ్రమ గొది.
5. మహిళ చేస్త తయగాల మీద సమాజ నిర్వమణం ఆధారడి ఉంటుంది.
10. పిలలల పంకం, కరామగారాలు, కారాూలయాలు, పొలాలోల ని చేమడం వంటి
జీవితానిక్త సంఫంధంచిన అంశాలలో స్త్రీ, పురుషులు సమానంగా భాగసావములు
కాగలయని మీరు అనుకుంటునానరా?
1. అవును. ఇదదరూ భాగసాాములు అయినపుడే చకోటి సమాజ నిర్వమణం
జరుగుతుంది.
2. పిలలల పెంకంలో స్త్రీల పాత్ర అనిరాచన్నయం.
3. కర్వమగార్వలు, కార్వయలయాలు, పల్లలోలన్య స్త్రీలు పురుషులతో సమానంగా
నిచేస్ినానరు.
4. స్త్రీ, పురుషుల భాగసాామయంతోనే సమాజం ప్రగతి
సాధిస్ి
ంది.
గురుదే
వ.క
ాం-న్యూ

రష్యా

మొద్టి ప్రప్ంచయుద్ధంలో
చనిపోయిన్ రష్యా సైనిక్కలు

హిట్లర్ ఆద్దశాలతో జరినీలో
యూదులను స్టమూహికంగా
చంపివేస్తున్న ద్ృశాం

స్టాల్షన్ – రష్యా

ఉమిడి వావస్టయ క్షేత్రాలు

ఉమిడి వావస్టయ క్షేత్రాలు
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త కం 197, 199 వ పేజీలోని ప్
పాఠ్యపుస్
ర శ్నలు
11. నాజీ సిదాధంతం అధక సావభూ సూత్రాలపై ఆధాయడ్డ ఉంది. జయమనీ జనాభాలో
యూదులు 0.75 శాతం మాత్రమే. యూదులనే కాకుండా నాజీలను వూతిరేక్తంచే
వాళ్లను కూడా శిక్షించేవాళ్ళు. పై కవితలో దీనిని ఎలా చూపించారు?
1. పాసార్ న్నమొలలర్ వ్రాస్తన ఈ కవిత నాటి రస్తథతులను ప్రతిబ్ంబ్స్ింది.
2. సమాజం ఏమైపోయినా నేను బాగుంటే చాలనే భావన నాటి ప్రజలలో ఉంది.
3. మొదట్ కమూయనిస్ాలను, సోషల్ డెమొక్రాట్లను, కారమక సంఘాలను చంపినపుడు
సామానయ పౌరుడు పెదదగా టిాంచుకోలేదు.
4. చివరగా న్నమొలలర్ కోసం వచిినపుడు అతనిని రక్షంచే నాధుడే లేదు.
12. హటలర్ సిదాదంతం, ఆరధక విధానాల పల్నతంగా రెండవ ప్రంచ యుదధం
సంఫవిoచిందని ఎలా చవచుి?
1. ప్రంచానిన జయిoచాలనన కోరక హిట్లర్ మనస్లో బలంగా ఉండేది.
2. అతని యొకో ప్రసంగాలు, చేస్త నులు తీవ్ర భావ్యదేాగానిన కలిగంచేవి.
3. ప్రంచాధితయమే జరమన్న చిరకాల వాంఛ అని ప్రకటించేవాడు.
4. అల్లంటి ప్రకట్నలవలల యూరప్ లో ఉద్రకి రస్తథతులు ఏరడాాయి.
5. హిట్లర్ స్తదాధంతం, సైనిక చరయలు రండవ ప్రంచ యుదాధనికి బాట్లు వేసాయి.

లెనిన్ భౌతిక కాయం

ఫిబ్రవర్మ విప్లవంలో మహిళలు

13. జయమన్ ప్రజల శత్రువులుగా హటలర్ యూదులను ఎందుకు ఎంపిక చేసుకునానడు?
1. నోరాక్ జాతి త మిగత అనిన జాతులు తమ కనాన తకుోవ అని హిట్లర్ భావన.
2. అనిన సమసయలకు మూలo యూదులని జరమన్ ప్రజల విశాాసం.
3. మొదటి ప్రంచ యుదదం ఓట్మికి యూదులే కారణమని హిట్లర్, జరమనల వాదన.
4. యూదులు కమూయనిజానిన అభిమానిస్ినానరనే సాకుతో వారని హింస్తంచేవారు.
5. అంతేకాక ఏస్క్రీస్ిను శలువవేస్తంది యూదులని వారని ఎంపిక చేస్కునానడు.
14. ’హోలోకాస్టే’ గురంచి, ఆష్వవట్్ తయహా శిబిరాల గురంచి భరంత తెలుసుకుని
వాటి ఆధాయంగా ఒక నివేదిక తయారు చేమండ్డ?
హోలోకాస్ట
ే :
1. జరమన్నలో యూదులను సామూహికంగా చండానికి విషప్యరత గాయస్ కాయబ్న్
లను ఉయోగంచేవారు.
2. దీనిలో కారబన్ మోనాకెస్డ్ అనే విష వాయువుని ఉయోగంచేవారు.
3. స్మారుగా 6 మిలియనల మందిని ఈ శబ్ర్వలలో చంపి ఉంట్టరు.
4. హోలోకాస్ా అనే దం గ్రీకు దం అయిన holokauston నుండి వచిింది.
ఆస్విట్
్ :
1. ఇది యుదధ ఖైదీలను చంపే అతి పెదద కాయంపు.
2. ఖైదీలపై అనేక రకాల వైదయ ప్రయోగాలు చేస్తవారు.
3. వీటిని పౌర ర్వజకీయ కాయంపులు అని కూడా పిలిచేవారు.
4. ఇవి ఆకలి చావులకు నిలయంగా ఉండేవి.

Serge Schmemann

M. N. రాయ్

15. మొదటి ప్రంచ యుదధం తరువాత యష్ణూ, జయమనీల అనుబవాలను పోలిండ్డ. వాటిలోల పోల్నకలు, తేడాలు ఏమిటి?
జ. తేడాలు:
జర్మనీ
ర్ష్యా
1. విలువైన వనరులు గల ప్రాంతలను కోలోయింది.
2. ఎకుోవ యుదధ నషా రహారం చెలిలంచవలస్తన రస్తథతి
ఏరడింది.
3. తనకు గల వలసలను వదులుకోవలస్త వచిింది.
4. తనకు గల సైనాయనిన కూడా తగ్ంచుకోవలస్త వచిింది.

1. తనకు గల స్విశాలమైన సైనాయనిన కోలోయింది.
2. తీవ్రమైన ఆహార కొరతను ఎదురొోంది.
3. కొతిగా ఏరడిన కమూయనిస్ా ప్రభుతాం ప్రణాళికాబదధ
అభివృదిధని అందించింది.
4. ఆరధక అసమానతలను తొలగంచింది.

పోలికలు:
1. రండు దేశాలు మానవ వనరులను కోలోయినా ప్రణాళికల వలన రష్యయ తన ఆరధక వయవసథను రక్షంచుకోగలిగంది.
గురుదేవ.క ాం-న్యూ
2. కాన్న జరమన్న ఆరధక మాందయ ప్రభావానికి గురైంది.
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16. ప్రంచ యుదధం, తీవ్ర ఆరధక మాందూం తరువాత జాతీమ అభివృదిధక్త అనేక
నమ్యనాలు ముందుకు వచాియి. వాటిని పేర్కుని, వాటి రమితులను కూడా
పేర్కునండ్డ.
1. కొనిన దేశాలు నిరంకుశ నాయకతానిన ఎంచుకునానయి.
2. రష్యయ వంటివి సామయ వాద విధానానిన ఎంచుకునానయి.
3. అమ్మరకా, బ్రిట్న్ వంటి దేశాలు ఆరధక మాందయం నుండి తపించుకోవడానికి
సామాజిక భద్రత విధానానిన ఎంచుకునానయి. ఉదా: పిoఛను, నిరుద్యయగ సమసయ
4. కొనిన దేశాలు కీన్్ నమూనాను అనుసరంచాయి.
5. జరమన్నలో హిట్లర్ ఆదారయంలో నియంతృతా నాజీ ప్రభుతాం ఏరడింది.
పాసార్ నీ మొలలర్ నిరసన్లు రాస్టడు
షర్తులు :
1. ప్రంచమంత కమూయనిజం అంగీకరంచబడలేదు.
2. రష్యయలో లెనిన్ ఆరధక విధానాలు కూడా వయతిరేకించబడాాయి.
3. నియంతృతాం కూడా అంగీకరంచ బడలేదు.
4. హిట్లర్ నాజీజం మరయు ముసో్లిన్న ఫస్తజంను ప్రజలు వయతిరేకించారు.

కీలక పద్ధలు
o సోషల్నజం: ప్రభుతాం నియంత్రణలో ఉతతిి, ంపిణీ, ధరల నియంత్రణ జరగే
విధానమే సోషలిజం.
రవంద్రనాథ్ ఠాగూర్
o బోల్నషవిక్: రష్యయలో గల అతివాద నాయకులను బోలిషవిక్ లు అని పిలుసాిరు.
o సంక్షేభ రాజూం: ప్రజలకు అవసరం అయిన సామాజిక, ఆరధక, సంక్షేమ
థకాలను ప్రవేశ పెటేా ప్రభుతాoను సంక్షేమ ర్వజయం అని పిలుసాిరు.
o కమ్యూనిజం: ఆరథక వయతయసాలకు అవకాశం ఇవాకుండా సమ సమాజానిన
కోరుకునే విధానం.
o భూముల ఏకీకయణ: చినన చినన వయవసాయ భూములను ఏకం చేస్త ఉమమడి
వయవసాయ క్షేత్రాలుగా మారిడం. రష్యయ వయవసాయ క్షేత్రాల ఏర్వటుకు భూముల
ఏకీకరణ విధానానిన అనుసరంచింది.
o సిదాధంత బోధన: ప్రజలు ఆచరంచే విధానాలను బోధించడమే స్తదాధంత బోధన.
రషాన్-యూదు బాలుడు
o విలవం: ఉనన వయవసథ భరంచర్వనిది అయినపుడు విలవం జనిస్ింది.
చావడానికి ముందు తన్ తండ్రితో..
o పునరావాసం-సంసుయణ-సావధీనత: ఆరథక మాంధయ ప్రభావం నుండి అమ్మరకాను
రక్షంచుకోవడానికి అమ్మరకా అదయక్షుడు FD రూజ్ వెల్ా దీనిని ప్రతిపాదించాడు.
o ప్రచాయం: జాతి నిర్వమణoతో పాటు, సమాజ నిర్వమణం కోసం ప్రజలను
సమాయతిం చేయడంలో ముఖయ పాత్ర వహించేదే ప్రచారo.
o అధకాయ కేంద్రీకయణ: సాథనిక సంసథలకు ప్రాధానయత లేకుండా అధికారం అంత ఒక
చోట్ కంద్రీకరంచబడడం.
o జాతి ఆధతూం: ఎటికి తమ జాతి ప్రంచ జాతులలో గొదని ప్రజలు
భావించడం.
హోలోకాస్ా

ఆర్మిక మాంద్ాంలో జరినీ ప్ర్మసిితి

నాజీ పార్టా

హిట్లర్
ఆద్ెరాంలో
పిలలలక్క
సైన్ాంలో
శక్షణ ఇస్తున్న
గురుదేవ.క ాం-న్యూ
చిత్రాలు

ఆర్మిక మాంద్ాంలో ప్రజల ప్ర్మసిితి
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మీ అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరుుకండి
1. యషూన్ విలవం ఆ సమాజంలో ఎన్నన మారులను తెచిింది. అవి ఏమిటి? వాళ్ళల
ఎదుర్కునన సవాళ్ళల ఏమిటి?
1. విలవం తర్వాత వచిిన ప్రభుతాం షరతులు లేని శాంతిని నెలకొలింది.
2. భూములను జాతీయం చేస్త రైతులకు ంచిపెట్టారు.
3. కర్వమగార్వలను, బాయంకులను జాతీయం చేసారు.
4. వివక్షతలు లేని సమాజానిన ఏరరచడానికి ప్రయతనలు జరగాయి.
5. పుర్వతన విదాయ విధానానిన మారుికునానరు.
ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు:
1. భూముల ఏకీకరణలో అనేక సమసయలు ఎదురైనాయి.
2. పారశ్రామికీకరణ వలన కారమకుల రస్తథతి దయన్నయంగామారంది.
3. ఉపాధి అవకాశాలను, జీవన ప్రమాణానిన పెంచలేకపోయింది.
4. రషయన్ విలవ ఆదర్వాలు ప్రజల అభిమానానిన సంపాదిoచ లేకపోయాయి.
2. తీవ్ర మాందాూనిక్త కాయణాల గురంచి భినన వాదనలు పోలిండ్డ. వాటిలోల దేనితో
మీరు ఏకీబవిసాతరు? కాయణాలు పేర్కునండ్డ?
1. తీవ్ర ఆరధక మాందయం 1929-1939 మధయ కాలంలో ఏరడింది.
2. ధరలు తగ్పోవడమే కాక ప్రజల కొనుగోలు శకిి కూడా తగ్పోయింది.
3. సోషలిజ స్తదాధంత కరిలు దీనికి పెటుాబడిదార్ట విధానమే కారణమ వాదించారు.
4. పునర్వవాసం, ఆరధక సంసోరణలు చేట్ాడం దాార్వ ఈ రస్తథతుల నుండి విముకిి
పందవచిని రూజాల్ా (అమ్మరకా అధయక్షుడు) ప్రతిపాదించాడు.
5. మారోిస్ాలు మాందాయనికి సామయవాద మొకోటే రష్యోరమని పేరొోనానరు.
6. కీన్్ ఆరధక విధానం పుర్కగమించట్ంలో ప్రభుతానికి కీలక పాత్ర ఉందని, అది
ప్రభావంతంగా జోకయం చేస్కోకపతే మాందాయనికి దార తీస్ిందని తెలిపాడు.
7. అల్లగే ఆరదక మాదయంలో గర్వకి క్షీణస్ిననపుడు, ప్రభుతాం నిధులు ఖరుి చేస్త
ఉపాధిని కలించాలని, దీని వలన ప్రజలకు ఆదాయం సమకూర మారోట్లల
వస్ివులకు గర్వకీ ఏరడుతుందని కీన్్ వాదించాడు.
8. పై వాటిలో నేను కీన్్ యొకో వాదనతో ఏకీభవిసాిను.
9. ఎందుకనగా క్షీణతకు కారణాలు దీనిని అధిగమించట్టనికి అతడు చేస్తన
సూచనలు సమరధన్నయం.

రాబర్ా లే

నాజీ పార్టాలోని మహిళలు

హిట్లర్ చే నియమించబడిన్
స్పషల్ పోలీస్తలు

3. నాజీ జయమనీల చేతిలో యూదులు ఏ విధమైన వేధంపులకు గుర అయాూరు? ప్రతీ
దేశంలోనూ కొంత భంది తభ ప్రతేూక గురతంపు కాయణంగా వేరుగా
చూఫడుతునానరా?
హజాలిర్ ష్యకిక్ా
1. ప్రంచంలోని అనిన జాతుల కంటే జరమన్ జాతి గొదని జరమన్నల అభిప్రాయం.
రూపందించిన్ ప్రజల కారు
2. జరమన్ ప్రజలు ముఖయంగా యూదులను అసహియoచుకునేవారు.
3. జాతి గౌరవానిన ఆసర్వగా తీస్కుని జరమన్నలో హిట్లర్ అధికారం సాథపించాడు.
4. దేశం కంటే హిట్లర్ ను ఆర్వధించడమే గొ గౌరవం అనే బలమైన భావనను
ప్రజలలోకి ంగలిగాడు.
5. హాలోకాస్ా, ఆషిాట్ె శబ్ర్వలలో గాయస్ ను ఉయోగంచి లక్షల మంది
జరినీలోనిన్ మారణ హోమం
యూదులను హతయ చేసారు.
6. స్తదాధంతరమైన అంశాలైన సోషలిజం, పెటుాబడి దార విధానాలకు సైతం
యూదులే కారణమని చూడంలో హిట్లర్ విజయం సాధించాడు.
7. క్రూరమైన హింసాతమక దదతుల దాార్వ యూదులను హింస్తంచడం జరమన్నలో
నితయకృతయం అయియంది.
8. నేడు కూడా కొనిన దేశాలలో ప్రతేయక గురింపు భావన మనకు ప్రస్ట్ంగా
కనిపిస్ింది. ఉదా: పాలస్తినా సమసయ, స్తరయా సమసయ, తలిబానల సమసయ మొ॥వి.
నాజీలు యూదులను చంప్డానికి
గురుదేవ.క ాం-న్యూ

ఉప్యోగించిన్ ఆష్వెట్్ మారణ కంద్రం
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4. తీవ్ర ఆరధక మాందూ రసిితులలో సంక్షేభ రాజూం అనన భావన క్తంద చేటిేన వివిధ
చయూలను పేర్కునండ్డ. యష్ణూలో చేటిేన సంసుయణలకూ, వీటికీ ఉనన పోల్నకలు, తేడాలను
పేర్కునండ్డ.
1. మితి మీరన యుదధ ఖరుిలు ఒక వైపు, సంక్షేమ ధకాలపై ఖరుిలు మరొక వైపు
దేశాలకు పెను భారంగా మార్వయి.
2. ఆరధక మాందయం నుండి తపించు కోవడానికి అనేక దేశాలు కొతి మార్వ్లను
అనేాషించాయి.
3. అమ్మరకా న్యయడీల్ విధానానిన ప్రవేశపెటిాంది.
ర్ష్యాలో ఆరి
ి క మాాంద్ాాం రాకపోవడానికి కార్ణాం:
1. టిషామైన ప్రభుతా విధానాలు.
2. రష్యయకు అంతర్వెతీయ మారోట్ తో అనుసంధానం లేకపోవడం.
3. వస్ివుల యొకో సలయ్ - డిమాండ్ ల మధయ సమతౌల్లయనిన సాధించడం.
4. ఇల్లంటి సంసాథగత విధానాల దాార్వ రష్యయ తన ఆరధక వయవసథని ఆరధక మాందయం
నుండి రక్షంచు కోగలిగంది.
5. తీవ్ర ఆరధక మాందూంలో జయమనీ ఎదుర్కునన సవాళ్ళల ఏమిటి? నాజీ పాలకులు, హటలర్
వాటిని ఎలా ఎదుర్కునానడు?
1. యుదధ నషారహార చెలిలంపుల కారణంగా జరమన్న ఆరధక రస్తథతి దిగజార పోయింది.
2. మాందయం యొకో ప్రభావం అనిన దేశాల కంటే జరమన్నపై ఎకుోవగా డింది.
3. పారశ్రామిక ఉతతిి కనిషా సాథయికి చేరంది.
4. “ఏ ని చేయడానికైనా స్తదధం” అనన బోరుాలు మ్మడలో వేస్కుని పురుషులు వీధులలో
ని కోసం తిరగేవారు.
5. తీవ్ర నిరుద్యయగ రస్తథతికి ఇది అదదం డుతుంది.
నాజీ పాలకులు ఎదుర్కొన్న తీరు:
1. బలమైన దేశానిన నిరమసాిననన హిట్లర్ మాట్లు ప్రజలలో ఆశలను రేకెతిించాయి.
2. ప్రభుతా నిధులతో ఉపాధిని కలించడంపై హిట్లర్ తన దృషిాని కంద్రీకరంచాడు.
3. ఉపాధిని కలించడానికి పెదద ఎతుిన ఆయుధ కర్వమగార్వలలో పెటుాబడులు పెట్టారు.
4. హిట్లర్ యొకో దుందుడుకు విదేశీ విధానం కూడా ఈ రస్తథతులనుండి
గట్టాకోడానికి సహకరంచింది.
6. నాజీ పాలనలో తీసుకొచిిన రాజకీమ మారులు ఏమిటి? ఒక ఫలమైన నామకుడు
ఉంటే చాలు దేశ సభసూలు తీరపోతామని తరుచు ప్రజలు వాదిసూత ఉంటారు. నాజీ
జయమనీలో ఎదురైన అనుబవాల నేధూంలో ఈ వాదనకు ఎలా సందిసాతరు?
నాజీ పాలన్లో తీసుకొచిిన్ రాజకీయ మారుులు:
1. ర్వజకీయ పార్టాల తొలగంపు.
2. ప్రసార సాధనాలు, నాయయ వయవసథలపై ప్యరి నియంత్రణ.
3. నిరంకుశంగా రపాలించడం.
4. రపాలనలో పారలమ్మంట్ యొకో ప్రాధానయతను తగ్ంచడం.
5. హిట్లర్ చేస్తన తీవ్ర నిరంకుశ రపాలనకు సైతం ప్రజలు మదధతును ఇవాడం మనం
అరుదుగా చూస్త అంశం.
నా అభిపా
ి యాం:
1. దేశ ప్రజలో తీవ్ర నిర్వశా, నిసృహలు ఉననపుడు జాతిని మేలోలిపే హిట్లర్ ల్లంటి
శకిివంతమైన నాయకుని యొకో అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. (లేదా)
1. జాతిని ఆలోచన లేని భావావేశ పునాదులపై నిరమంచే హిట్లర్ వంటి నాయకుడు వదుద.
అభివృదిధ, సంక్షేమ పునాదులపై జాతి నిర్వమణం చేస్త నాయకుడే ముదుద.

హిట్లర్ భౌతిక కాయం

జపాన్ పాలక్కడు
జపాన్ లోని
హిరోషిమా,
నాగసాకి

మారిల్ - USA

"...ఆష్వెట్్ కంద్రంలో మూడు మిల్షయన్ల యూదులనుగురుదే
విషవాయువులను
ఉప్యోగించి చంపి స్టమూహిక ద్హనాలు చేస్టరు.!" 10
వ.క ాం-న్యూ

K. Suresh, S.A., S.S.,
Z.P. (Boys) High School,
SRIKALAHASTI

గురుదేవ.క ాం-న్యూ
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PPTs, Videos, Previous Question
Papers, Model papers, Lesson Plans,
Teaching Notes, Materials,
Maps……etc., in Telugu and English
Mediums of APSCERT syllabus.

Visit
http://sureshsrikalahasti.weebly.com/
gurudeva.com - new
http://mana social.weebly.com
https://www.youtube.com/user/1973shekar
https://www.youtube.com/user/kunaatisuresh

K. SURESH

గురుదేవ.క ాం-న్యూ
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భారత రాష్ట్రపతులు

1. Dr. రాజంద్ర ప్రసాద్

2. సరేవల్నల రాధాకృషాన్

3. Dr. జాక్తర్ హుస్టసన్

భహమద్ హదమతులాల

4. V.V. గిర

5. Dr. పకృదీదన్ ఆలీ అహమద్

6. B.D. జెటిే

7. నీలం సంజీవ రెడ్డి

8. జాాని జైల్ సింగ్

9. R. వెంకట్రాభన్

10. శంకర్ దయాల్ శయమ

11.K. R. నారామణన్

12. A.P.J. అబ్దదల్ కలాం

13. ప్రతిభా పాటిల్

14. ప్రణబ్ ముఖరీ్

(ACTING PRESIDENT)

భారత ప్రధాన మంత్రులు

1) జవహర్ లాల్ నెహ్రూ

2) గులా్రీలాల్ నందా

3) లాల్ ఫహుదూర్ శాస్త్రి

4) ఇందిరా గాంధీ

5) మొరార్ దేశాయ్

6) చయణ్ సింగ్

7) రాజీవ్ గాంధీ

8) V.P. సింగ్

9) చంద్ర శేఖర్

10) P.V. నయసింహా రావు

11) దేవెగౌడ

12) I.K. గుజ్రాల్

14) భన్నమహన్ సింగ్

15) నరేంద్ర మోడ్డ

గురుదేవ.క ాం-న్యూ
13) వాజ్ పాయి
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