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An Cogadh Fuar
Aonad 1:
Coimhlint idé-eolaíochta? 				
An Cumannachas versus an Caipitleachas
Fréamhacha an Chogaidh Fhuair

Cé go maíonn go leor staraithe gur i 1945 a thosaigh an
Cogadh Fuar is amhlaidh gur tháinig na cúiseanna chun
tosaigh i bhfad roimhe sin. I nDeireadh Fómhair 1917 ghabh
na Boilséivigh, faoi cheannas Leinín, cumhacht sa Rúis.
Ba chúis bhuartha í an réabhlóid seo don chuid ba mhó de
thíortha an iarthair, ar thíortha daonlathacha caipitleacha iad.
Chreid na Boilséivigh sa Chumannachas agus b’aidhm leo
an córas caipitleach a scriosadh. Léiríonn an tábla thíos
na príomhdhifríochtaí idir an dá chóras.

Leinín ag scuabadh an
tseanréimis ar shiúl.

Tíortha Cumannacha

Tíortha Caipitleacha

Dá mbeadh toghchán ann ar chor
ar bith thiocfadh na hiarrthóirí uile
ón pháirtí chéanna. Ní chluinfí ach
tuairimí pháirtí an rialtais.

Toghcháin rialta shaora ina
mbeadh na daoine ábalta vótáil
ar son iarrthóirí ó réimse leathan
páirtithe.

Meáin
chumarsáide

Níl saoirse cainte ann. Caithfidh
na meáin chumarsáide treoracha
an rialtais a leanúint maidir le
tuairiscí srl.

Saoirse ag na meáin agus ag na
daoine a dtuairimí féin a nochtadh
fiú mura n-aontaíonn siad leis an
chóras.

Maoin

Tá an tionsclaíocht uile faoi
smacht an rialtais. Níl seans
ag daoine aonair brabús a
dhéanamh.

Is iad na daoine aonair úinéirí na
dtionscal difriúil. Is féidir leo an
brabús a choinneáil.

Córas

Ní raibh an Rúis uile faoi smacht ag na Boilséivigh ag an tús agus i 1918 bhris
cogadh cathartha amach idir na Boilséivigh (Na Deargaigh) agus a naimhde
(Na Bánaigh). De bharr eagla a bheith orthu roimh an chumannachas sheol an
Bhreatain, an Fhrainc, an tSeapáin agus Stáit Aontaithe Mheiriceá saighdiúirí chun
na Rúise le cuidiú leis na Bánaigh. Chaill na Bánaigh an troid i ndeireadh na dála
ach ní dhearna na Boilséivigh (Cumannaithe a thugtar orthu anois) dearmad riamh
go ndearna na tíortha caipitleacha iarracht iad a scriosadh.
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Blianta an amhrais

Mhair agus dhoimhnigh an t-amhras idir na tíortha le linn na 1920í agus na 1930í.
Cé nár bhris cogadh amach idir an Rúis (athraíodh an t-ainm go dtí ‘An tAontas
Sóivéadach’ nó Aontas na bPoblachtaí Sóivéadacha Sóisialacha nó APSS) agus
an tIarthar léiríodh an easpa muiníne eatarthu ar dhóigheanna eile.
• Cé gur chuidigh an Rúis leis na comhghuaillithe an Chéad Chogadh
Domhanda a bhaint, níor tugadh cuireadh dá gceannairí bheith
páirteach i gComhdháil Síochána Pháras a shocraigh ceisteanna na
hEorpa le Conradh Versailles.
• Níor ligeadh do APSS bheith páirteach i gConradh na Náisiún.
• Rinne an chuid ba mhó de thíortha an Iarthair neamhiontas den rialtas
úr sa Rúis. Níor aithin rialtas na Breataine iad go dtí 1924 ná na
Meiriceánaigh go dtí 1933.
• Le linn bhlianta deiridh na 1930í bhí an t-amhras agus an mhímhuinín
chomh láidir sin gur theip ar an Fhrainc agus ar an Bhreatain
comhghuaillíocht a bhunú leis an Rúis in éadan Hitler.

An Rúis faoi Stailín

Thuig Iósaf Stailín, ceannaire na Rúise
i ndiaidh bhás Leinín, gur mhaith leis an
Iarthar an cumannachas a scriosadh. Chuir
sé polasaithe i bhfeidhm a chinntigh go
mbeadh an Rúis ábalta í féin a chosaint dá
ndéanfadh tíortha an Iarthair ionsaí uirthi.
Chuir sé sraith Pleananna Cúig Bliana chun
tosaigh lena chinntiú go mbeadh geilleagar
na Rúise láidir go leor le cogadh in éadan
an Iarthair a sheasamh.
Nuair a theip ar an Fhrainc agus ar an
Bhreatain comhaontú a shocrú leis an
Rúis in éadan Hitler shínigh Stailín Socrú
Neamhionsaithe leis na Naitsithe i mí
Lúnasa 1939. Bhí a fhios aige gur mian le
Hitler an cumannachas a scriosadh fosta
ach d’oir sé dó moill a chur ar an chogadh
go dtí go mbeadh an Rúis réidh le troid.
Stailín, ceannaire APSS. Bhí sé diongbháilte
nach ndéanfadh aon tír ionradh ar an Rúis arís.
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Ag troid in éadan Hitler, namhaid choiteann

Nuair a rinne Hitler ionradh ar an Rúis i Meitheamh 1941 shocraigh Stailín
aontú leis na comhghuaillithe. Ní hamhlaidh gur aontaigh siad le chéile ach bhí
namhaid choiteann acu: Hitler. D’fhan amhras ar Stailín faoi thíortha an iarthair
agus nuair nár tharla ‘D-Day’ (ionradh na gcomhghuaillithe ar an Eoraip) go dtí
Meitheamh 1944 mhaígh Stailín gur léirigh sé seo go raibh an tIarthar ag iarraidh
go scriosfadh an Ghearmáin an Rúis. Nuair a tháinig an cogadh chun deiridh bhí
seisean lena chinntiú nach ndéanfaí ionradh ar a thír choíche arís.
Foinse A
I Márta 1919 bunaíodh Comintern (eagraíocht idirnáisiúnta an Chumannachais) i
Moscó . . .
bhí sé seo tiomanta don Aontas Sóivéadach a chosaint agus an réabhlóid
chumannach a leathnú.
Sliocht as Europe Between the Wars: A Political History
le Martin Kitchen.

Foinse B
Chuir Réabhlóid na mBoilséiveach
i 1917 eagla ar an chuid ba mhó
de thíortha na hEorpa agus mar
thoradh air sin rinneadh baghcat
ar an Rúis Chumannach . . .
Chuir cuid mhaith tíortha baic
ar thrádáil agus ar chaidreamh
eacnamaíochta le stát nua na
n-oibrithe. Bhíothas ag súil go
dtitfeadh an rialtas cumannach de
bharr na ngníomhartha seo.
Barúlacha an staraí Allan Todd
ina leabhar Democracies and
Dictatorships: Europe and the
World 1919-1989
Stailín ag croitheamh láimhe leis an
Naitsíoch Ribbentrop ag síneadh an
Chomhaontaithe Naitsí-Shóivéadaigh.
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Foinse C
Ba í leisce na Breataine agus na Fraince comhghuaillíocht a shocrú leis a d’fhág
Stailín gan rogha ar bith ach margadh a dhéanamh leis an Ghearmáin Naitsíoch . . .
agus níos mó ama a fháil don Arm Dearg iad féin a ullmhú le troid leis an Wehrmacht.
Tuairimí an staraí Allan Todd ina leabhar Democracies and
Dictatorships: Europe and the World 1919-1989

1. Cad iad na
príomhdhifríochtaí
idir an Cumannachas
agus an
Caipitleachas?
2. Cad chuige a
raibh an oiread sin
eagla ar lucht an
chumannachais agus
an chaipitleachais
roimh a chéile? Úsáid
an t-eolas sa téacs
agus Foinse A leis an
cheist a fhreagairt.
3. Cad é an fhianaise
atá ann gur mhian le
tíortha caipitleacha
go dteipfeadh ar an
chumannachas?

Tasc Breise
Ní raibh an
cumannachas
agus an
caipitleachas
le maireachtáil le chéile.
Déan argóint ar son agus in
éadan an ráitis seo.

An Tanc T-34, a bhí ina shiombail de spiorad an Aontais
Shóivéadaigh le linn an chogaidh.

Ná déantar dearmad!
Is rí-thábhachtach go dtuigeann
tú na fáthanna a raibh an
oiread sin eagla ar thíortha
cumannacha agus caipitleacha
roimh a chéile.
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Aonad 2:
Scoilteanna arís:				
Imeachtaí na bliana 1945
Yalta

I bhFeabhra 1945 bhuail an Triúr Mór - Winston Churchill (An Bhreatain), Franklin
D Roosevelt (Stáit Aontaithe Mheiriceá) agus Stailín (Aontas na bPoblachtaí
Sóivéadacha Sóisialacha) le chéile in Yalta sa Rúis. Cé nach raibh an cogadh thart
go fóill ba shoiléir go mbeadh an bua ag na comhghuaillithe agus ba é aidhm an
chruinnithe an rud a bhí le tarlú san Eoraip i ndiaidh an chogaidh a shocrú.

An Triúr Mór ag
Comhdháil Yalta.
Churchill ar clé,
Roosevelt sa lár
agus Stailín ar
dheis.

Bhí aidhmeanna difriúla ag gach ceannaire:
Bhí Churchill ag iarraidh a chinntiú go mairfeadh Impireacht na Breataine.
Mhothaigh sé gur bagairt é APSS mar gur tír chumannach é agus go raibh an
tArm Dearg ag brú na nGearmánach isteach in iarthar na hEorpa agus ag glacadh
seilbhe ar an Pholainn agus ar an Ungáir agus ar thíortha eile nach iad.
Ní raibh Roosevelt róthógtha faoi athbheochan Impireacht na Breataine. Ba
mhian leis domhan nua saor a bheadh faoi chosaint na Náisiún Aontaithe (NA), an
eagraíocht nua síochána. Ba mhian leis go rachadh an Rúis isteach sna NA agus
bhí sé réidh le hoibriú le Stailín leis sin a chinntiú.
Ba mhian le Stailín an Rúis a chosaint ó ionsaí iartharach trí chrios maolánach nó
stáit eadrána a bhunú idir í féin agus tíortha an Iarthair. Lena chinntiú go mbeadh
na tíortha seo cairdiúil leis an Rúis, ba mhian le Stailín iad a bheith faoi riail ag
rialtais chumannacha.
5
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Socruithe Yalta

In ainneoin na ndifríochtaí seo d’éirigh leo roinnt socruithe a aontú ag Yalta.
•
•
•
•
•
•
•

Roinnfí an Ghearmáin ina ceithre chuid agus lonnófaí arm na Breataine, na
Fraince, na Rúise agus na Stát Aontaithe sna ceantair dhifriúla;
Roinnfí Beirlín ar an dóigh chéanna;
Bheadh ar an Ghearmáin cúiteamh a íoc;
Bhunófaí Eagraíocht na Náisiún Aontaithe;
D’fhógródh an Rúis cogadh ar an tSeapáin trí mhí i ndiaidh ghéilleadh na
Gearmáine.
Aontaíodh ar theorainn na Polainne i ndiaidh an chogaidh cé nár aontaíodh
ar an chineál rialtais a bheadh ag an tír.
Socraíodh go mbeadh oirthear na hEorpa faoi thionchar na Sóivéadach.
Aontaíodh fosta, áfach, go mbeadh toghcháin dhaonlathacha sna tíortha
seo le ligean do phobail Oirthear na hEorpa a gcuid rialtas féin a roghnú.

Potsdam

Faoin am ar tháinig an Triúr Mór le chéile arís in Potsdam sa Ghearmáin i mí Iúil
1945 bhí roinnt athruithe tábhachtacha i ndiaidh titim amach:
•

•
•
•

Cailleadh Roosevelt in Aibreán 1945 agus ghlac Harry Truman (sa lár sa
phictiúr) a áit. Níor thaitin Stailín le Truman agus bhí amhras air faoina chuid
aidhmeanna. Bhí a chomhairleoirí ag moladh dó bheith crua le Stailín agus
gan mórán a ghéilleadh leis.
Bhí deireadh leis an chogadh san Eoraip agus bhí Hitler marbh.
Ghlac Clement Atlee (ar clé sa phictiúr) áit Churchill mar Phríomh-Aire na
Breataine ag comhdháil Potsdam.
Bhí dearcadh rialtais na Breataine agus na Stát Aontaithe i leith APSS ag
géarú mar gur tuigeadh dóibh go raibh an Rúis ag glacadh acmhainní na
Gearmáine agus ag bunú rialtas soip i roinnt tíortha a bhí faoina smacht.
Ní raibh cruinniú Potsdam
chomh cairdiúil agus a bhí
an cruinniú in Yalta. Chomh
maith leis sin mhéadaigh
amhras Stailín faoin Iarthar
nuair a dúradh leis go raibh an
buama adamhach réidh ag na
Meiriceánaigh ach nach raibh
siad sásta an teicneolaíocht a
roinnt le APSS.
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Socruithe Potsdam

Socraíodh na rudaí seo a leanas ag Potsdam:
•
•
•

An dóigh a raibh an Ghearmáin le bheith roinnte agus rialaithe;
An dóigh a raibh an Ostair le bheith roinnte;
Bheadh gach cumhacht ábalta cúiteamh a ghlacadh óna crios féin. Ní raibh
cead an oiread sin a ghlacadh agus a chuirfeadh isteach ar bheatha na
ngnáth-Ghearmánach. D’fhéadfadh an Rúis cúiteamh áirithe a ghlacadh as
an chrios Bhriotanach agus as an chrios Mheiriceánach mar chúiteamh ar
sholáthairtí bia, breosla agus amhábhair.

I dtéarmaí ginearálta, áfach, bhí easaontas mór ann ar an chruth a bheadh ar
an Eoraip san am a bhí le teacht. Anois go raibh an namhaid choiteann acu,
an Ghearmáin, cloíte bhí an chomhghuaillíocht chogaidh ag titim as a chéile.
Léirigh an drochamhras agus an teannas a bhí ag Potsdam an chéad titim
teochta sa Chogadh Fhuar.
Foinse A
Chreid muid inár gcroí istigh gurbh é seo breacadh an lae nua a raibh muid ag guí ar a
shon . . . Ní raibh amhras ar bith in intinn an Uachtaráin ná duine ar bith againn 		
ach go dtiocfadh linn maireachtáil leis na Rúisigh agus réiteach leo go síochánta 		
chomh fada chun tosaigh sa todhchaí agus a thiocfadh linn a shamhlú.
Barúil Harry Hopkins, comhairleoir Roosevelt.

Foinse B

1. Mínigh cérbh iad an Triúr Mór.
2. An raibh na haidhmeanna céanna
ag an Triúr Mór? Mínigh do fhreagra.
3. Tarraing léaráid damhán alla ag
léiriú na socruithe a rinneadh ag
Potsdam.
4. Déan staidéar ar Fhoinsí A agus
B. An dtagann Foinse B leis an
dearcadh atá léirithe i bhFoinse A?
5. Cén dóigh agus cad chuige ar
athraigh dearcadh SAM i leith APSS
idir an dá chomhdháil?
6. Cén taobh ba shásta i ndiaidh Yalta?
7. Cén taobh ba shásta le torthaí
Potsdam?

Fórsa an t-aon rud a thuigeann na Rúisigh.
Uachtarán Truman ag labhairt 		
faoi Potsdam.

Tasc Breise
Ar bhain cúis an
Chogaidh Fhuair
oiread céanna le
pearsantachtaí agus a
bhain sí le dearcthaí?
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Aonad 3:
Leathnú an Chumannachais san Eoraip 1945-49
Mímhuinín APSS-SAM

Bhí an domhan an-difriúil ag deireadh 1945 leis an dóigh a raibh sé roinnt blianta
roimhe sin:
•
•
•
•

Bhí APSS agus SAM i bhfad ní ba chumhachtaí ná tír ar bith eile.
Bhí an dá thír buartha go raibh an tír eile ag iarraidh a tionchar a leathnú.
Chreid siad beirt gurbh aidhm ag an tír eile iad a scriosadh. Bhí an Rúis
buartha faoin bhuama adamhach a d’úsáid na Meiriceánaigh sa tSeapáin i
Lúnasa 1945 agus bhí SAM buartha faoi mhéid an Airm Dheirg.
Bhí siad amhrasach faoi na fáthanna a raibh an tír eile ag gníomhú mar a
bhí agus d’fhorbair siad dearcadh cosantach i leith a chéile.

Óráid Churchill in Fulton

Ba é Winston Churchill a léirigh ar dhóigh an-soiléir amhras an Iarthair i leith
APSS in óráid a thug sé in Fulton, Missouri i Márta 1946. Agus é ag caint chuir
Churchill síos ar ghníomhartha APSS san Eoraip agus d’éiligh sé gur chóir don
Bhreatain agus do na Stáit Aontaithe teacht le chéile agus stop a chur le leathnú
an chumannachais. Úsáideadh an téarma an Cuirtín Iarainn den chéad uair san
óráid seo.

An óráid a thug
Churchill inar
luaigh sé an
‘Cuirtín Iarainn’.
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‘An tIarthar’

An Cuirtín Iarainn
‘An tOirthear’

An Pholainn

Neodrach

Aontas na
bPoblachtaí
Sóivéadacha
Sóisialacha
(APSS)

An Ghearmáin
An tSeicslóvaic
An Fhrainc

An Ostair

An Eilvéis
An Iodáil

An Ungáir

An Rómáin

An Iúgslaiv

An Bhulgáir

Teacht chun cinn an Chreasa Mhaolánaigh

Cad chuige ar labhair Churchill chomh láidir sin in éadan tíre a bhí ina comhghuaillí
aige tráth? Ba mhór an t-ábhar buairimh é do Churchill an dóigh a raibh tíortha
oirthear na hEorpa ag dul leis an chumannachas. Idir 1945 agus 1947 bhí toghcháin
i roinnt tíortha agus toghadh rialtais iontu a bhí iontach cairdiúil le Moscó. Mhothaigh
an tIarthar go raibh na toghcháin bréagach. Shéan an Rúis go raibh seo amhlaidh
ach faoi 1947 bhí rialtais chumannacha sna tíortha seo a leanas:
• An Albáin
• An Bhulgáir
• An Ungáir
• An Pholainn
• An Rómáin
Chomh maith leis sin bhí an chumhacht ag na Cumannaithe san Iúgslaiv, cé nach
raibh a gceannaire, Tito, faoi smacht iomlán ag Stailín. Ba laoch é Tito le linn an
chogaidh agus bhí go leor tacaíochta aige ó na daoine gan a bheith umhal don
Rúis. D’amharc an tIarthar air mar cheannaire eile cumannach, cosúil leis na
tíortha cumannacha eile.
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Na céimeanna i dtreo an Chumannachais
•
•
•
•

Bhí difríochtaí ar an dóigh ar tháinig an cumannachas chun cinn sna tíortha
éagsúla ach bhí roinnt cosúlachtaí eatarthu fosta.
D’úsáid APSS a thionchar le go gceapfaí cumannaithe, cuid acu a fuair
oiliúint i Moscó, i bpoist thábhachtacha sna rialtais shealadacha a bunaíodh i
ndiaidh an chogaidh.
Chuir siad athruithe radacacha chun tosaigh le cúrsaí eacnamaíochta a
fheabhsú. Chuidigh sé seo le tacaíocht a fháil do na cumannaithe.
Stiúir siad na toghcháin lena chinntiú go mbeadh an bua ag na cumannaithe.

Faoi dheireadh 1947 ní raibh ach an tSeicslóvaic saor ó smacht na gcumannaithe in
oirthear na hEorpa.

Dearcadh difriúil ar na himeachtaí seo

Bhí dearcadh difriúil ag gach taobh ar na himeachtaí seo agus chuir sé seo go mór
leis an teannas a bhí eatarthu.
•

Bhí tionchar ag tuairimí George Kennan ar dhearcadh na Meiriceánach
i leith ghníomhaíochtaí na Rúiseach.
Ba thaidhleoir é Kennan i Moscó agus
mhaígh sé gur mhaith leis na cumannaithe
réabhlóid dhomhanda chumannach a
bheith ann agus nach mbeadh SAM ábalta
maireachtáil go síochánta leo. Mhol sé go
mbeadh ar SAM gníomhú le leathnú APSS
a stopadh sa todhchaí (Foinse C). Ghlac
Uachtarán Truman lena thuairimí agus
tháinig polasaí srianta na Meiriceánach
chun tosaigh.

•

Theip ar SAM a thuiscint go raibh a cuid
slándála féin mar phríomhthosaíocht na
Rúise. Tháinig méadú ar an naimhdeas
agus ar an eagla a bhí ag an dá thír dá
chéile mar gur ghlac SAM leis go raibh
gach gníomh de chuid APSS dírithe ar an
chumannachas a leathnú.

George Kennan a chuir srianadh chun tosaigh mar
pholasaí i ndiaidh an Dara Cogadh Domhanda.
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Foinse A
Tá cuirtín iarainn i ndiaidh titim ar mhórroinn na hEorpa . . . agus tá gach duine,
ar bhealach amháin nó ar bhealach eile
. . . faoi smacht dian Mhoscó.
Sliocht as óráid Churchill in
Fulton, 5 Márta 1946.

Dhíol an tAontas Sóivéadach
praghas an-ard as an bhua sa
Dara Cogadh Domhanda, mar atá
le feiceáil sa ghrianghraf seo ó
Stalingrad.
Foinse B
Chaill an Rúis i bhfad níos mó daoine sa chogadh ná mar a chaill an Bhreatain
nó SAM . . . Mar sin de cén fáth ar chúis iontais é do dhaoine gur mhaith linn,
ar mhaithe lenár slándáil féin, go mbeadh rialtais dhílse sna tíortha seo?
Freagra Stailín ar óráid Churchill, 13 Márta 1946.

Foinse C
Caithfidh srianadh
fadtéarmach, foighneach
ach dian, a bheith mar
phríomhghné pholasaí
na Stát Aontaithe i leith
APSS.
Sliocht as an alt ‘The
Sources of Soviet
Conduct’ a scríobh
George Kennan, Iúil
1947.
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1. Scríobh trí chúis a raibh APSS agus SAM amhrasach faoina chéile i 1945.
2. Déan staidéar ar Fhoinse A. Mínigh cén dóigh ar chuidigh óráid Churchill
leis an Chogadh Fhuar a thosú?
3. An raibh na toghcháin in Oirthear na hEorpa chomh saor agus a gheall
Stailín a bheadh siad ag Yalta (feic Comhdháil Yalta). Úsáid Foinse B leis
an cheist seo a fhreagairt.
4. Mínigh an focal srianadh agus léirigh cad as ar tháinig sé. Úsáid an t-eolas
sa téacs agus Foinse C leis an cheist a fhreagairt.
5. Cé a bhí freagrach as an Chogadh Fhuar a thosú? Líon isteach an tábla
seo thíos i do chóipleabhar mar fhreagra.
Fáthanna a raibh an locht ar SAM as
an Chogadh Fhuar a thosú.

Fáthanna a raibh an locht ar APSS
as an Chogadh Fhuar a thosú.

Ná déantar dearmad!
Chuir an dá thaobh an locht ar an taobh eile
maidir leis an Chogadh Fhuar a thosú ar an
ábhar gur shíl siad go raibh gníomhartha
an taoibh eile ionsaitheach agus go raibh a
ghníomhartha féin cosantach.

Tasc
Breise
Cén
taobh ar
a raibh
an locht ba mhó maidir
le teannas a mhéadú?
Bhí an Rúis féin faoi léigear
le linn an chogaidh.
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Aonad 4:
Dúnghaois Truman agus Cúnamh Marshall
Imeachtaí sa Ghréig

Ghlac rialtas Truman le srianadh mar a pholasaí oifigiúil i 1947. Glacadh leis i
ndiaidh do Chumannaithe iarracht a dhéanamh an chumhacht a sciobadh sa
Ghréig agus sa tSeicslóvaic.
I Márta 1947 d’fhógair rialtas na Breataine nach raibh siad ábalta cúnamh
airgeadais a thabhairt do throid rialtas na Gréige in éadan na gCumannaithe sa tír
ní ba mhó. Bhí eagla ar Truman go nglacfadh an Tuirc agus na tíortha máguaird
leis an chumannachas dá nglacfadh an Ghréig leis. Bhí eagla air fosta go raibh
seans ann go leathnódh an cumannachas amach go dtí an meánoirthear agus go
gcuirfeadh sé seo foinsí ola na Stát Aontaithe i gcontúirt. Ar 12 Márta 1947 d’iarr
Truman ar Chomhdháil na Stát Aontaithe níos mó airgid a chur ar fáil le cuidiú leis
na Gréagaigh.

Dúnghaois Truman

Aithnítear gur pointe an-tábhachtach
í an óráid a thug an tUachtarán
Truman (Foinse A) i ndul chun
cinn an Chogaidh Fhuair. Mhaígh
an tUachtarán gurbh é an aidhm
a bhí aige cuidiú leo siúd a bhí ag
iarraidh iad féin a chosaint ó fhórsaí
ionsaithe. Chreid sé gur leathnaigh an
cumannachas i dtíortha bochta agus
mhaígh sé go dtarlódh dhá rud dá
dtiocfadh feabhas eacnamaíochta ar
Truman ag caint ar 12 Márta, 1947.
na tíortha seo
• Theipfeadh ar an chumannachas
greim a fháil ar an tír;
• Bheadh na tíortha seo ábalta trádáil leis na Stáit Aontaithe. Chuirfeadh sé
seo borradh faoi gheilleagar SAM mar go raibh siad ag brath go mór ar
thrádáil leis an Eoraip.
As sin amach ba chuid lárnach an polasaí seo, Dúnghaois Truman, de pholasaí
eachtrach na Stát Aontaithe. Ghlac an Chomhdháil le Dúnghaois Truman agus
cuireadh $400 milliún ar fáil le cuidiú le rialtas na Gréige. Nuair a theip ar iarracht
na gCumannaithe ar an chumhacht a sciobadh sa Ghréig glacadh leis seo mar
fhianaise go raibh ag éirí le Dúnghaois Truman.
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Plean Marshall

Bhí go leor tíortha eile seachas an Ghréig a raibh
drochbhail eacnamaíochta orthu le linn na mblianta
iarchogaidh. Chuir infheistíocht na Meiriceánach cosc
ar na Cumannaithe sa Ghréig ach cad é a thiocfadh
leo a dhéanamh faoi na tíortha eile san Eoraip. Mhol
Státrúnaí SAM, George Marshall, réiteach ar an
cheist seo i 1947 (Foinse B).
Thug Marshall cuairt ar an Eoraip in Aibreán 1947
agus thug sé faoi deara go raibh go leor tíortha i
ndrochstaid eacnamaíochta agus i mbaol dul leis an
chumannachas. An réiteach a bhí aige ar an scéal
Clár Athshlánaithe na hEorpa CAE – infheistíocht
ollmhór san Eoraip a bhí i gceist. Mhol sé $13 billiún
a infheistiú i dtrí thír déag de chuid na hEorpa le linn
tréimhse cheithre bliana. Chuirfí an t-airgead ar fáil
do gach tír a fhad is go mbeadh na tíortha sin sásta a margaí a oscailt d’earraí ón
Iarthar agus go gcuirfeadh siad a dtaifid eacnamaíochta ar fáil do chigirí ón Iarthar.
Ní raibh Comhdháil SAM róchinnte faoi infheistíocht chomh mór sin a dhéanamh
ar dtús ach nuair a ghlac na Cumannaithe seilbh ar an tSeicslóvaic thuig siad
chomh tromchúiseach a bhí an scéal san Eoraip. Dhá mhí i ndiaidh an coup d’état
sa tSeicslóvaic ghlac Comhdháil SAM le Plean Marshall.

Freagraí difriúla ar CAE

Mhaígh Stailín gurbh ionann Plean Marshall
agus ‘taidhleoireacht an dollair’. Dúirt sé go
raibh na Stáit Aontaithe ag iarraidh tionchar
a bheith acu ar thíortha trí smacht a fháil ar
a ngeilleagar. Dhiúltaigh sé do Chúnamh
Marshall agus rinne sé cinnte de go ndearna
gach tír eile faoina chumhacht amhlaidh.
Ghlac cuid mhór tíortha eile leis an ofráil seo
agus thosaigh an t-airgead ó SAM a theacht
go tíortha na hEorpa. Bhain an Bhreatain
agus iarthar na Gearmáine cuid mhór tairbhe
as an phlean seo. Bunaíodh an Eagraíocht
um Chomhar Eacnamaíochta san Eoraip
(OECD) leis an chlár a riar.
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Na tíortha a fuair cuidiú ó Phlean
Marshall.

An Cogadh Fuar
Toradh Dhúnghaois Truman agus Phlean Marshall

Bhí impleachtaí nach beag ag baint le Dúnghaois Truman agus le Plean Marshall
ar chaidreamh idirnáisiúnta agus ar an Chogadh Fhuar ar dhóigheanna dearfacha
agus ar dhóigheanna diúltacha:

Dearfach
Chuir Sam in iúl go raibh siad le bheith
páirteach i ngnóthaí na hEorpa
Tháinig biseach gasta ar gheilleagar
thíortha iarthar na hEorpa
Tháinig méadú gasta ar gheilleagar na
Stát Aontaithe

Diúltach

Bhí na difríochtaí polaitiúla agus
eacnamaíochta idir an tIarthar agus an
tOirthear ní ba dhoimhne
Rinne an Rúis iarracht a smacht ar
thíortha an Chuirtín Iarainn a láidriú trí
Cominform a bhunú - Biúró Faisnéise
na gCumannaithe – lena chinntiú go
raibh na tíortha seo ag comhoibriú lena
chéile
Bhunaigh an Rúis a leagan féin de
Phlean Marshall a spreag comhoibriú
eacnamaíochta idir na tíortha in oirthear
na hEorpa

Bhí Plean Marshall mar chuid ríthábhachtach d’athbheochan eacnamaíochta
na hEorpa. Is féidir a rá, áfach, go raibh baint ag an phlean seo le dul chun cinn
an Chogaidh Fhuair tríd an bhearna idir an tIarthar agus an tOirthear a leathnú.
Baineadh úsáid as an téarma An Cogadh Fuar le cur síos a dhéanamh ar an
chaidreamh idir na tíortha seo den chéad uair i 1947.
Foinse A
Creidim gur chóir dúinn polasaí a bheith againn sna Stáit Aontaithe le tacú le
daoine atá ag cur in éadan iarrachtaí ar iad a chur faoi chois ag mionlaigh armtha
nó ag grúpaí lasmuigh dá dtír . . . cothaíonn an bochtanas agus an ganntanas
síolta an ollsmachtachais (na deachtóireachta). Leathnaíonn siad agus fásann
siad i ndroch-chré na hainnise agus na coimhlinte. Baineann siad lán fáis amach
nuair nach bhfuil aon dóchas fágtha ag daoine ar mian leo saol níos fearr a
bheith acu. Caithfimid an dóchas sin a choinneáil beo…má theipeann orainn
ceannaireacht a thabhairt b’fhéidir go mbeadh síocháin an domhain i gcontúirt agus is cinnte go mbeadh leas ár náisiúin féin i mbaol fosta.
Sliocht as óráid a thug an tUachtarán Truman do Chomhdháil SAM,
12 Márta 1947.
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Foinse B
Tá sé le ciall gur cheart do na Stáit Aontaithe gach iarracht a dhéanamh le cuidiú
le gnáthdhul chun cinn eacnamaíochta sa domhan. Gan sin ní féidir seasmhacht
pholaitiúil ná síocháin chinnte a bheith ann. Níl an polasaí s’againn dírithe in
éadan aon tír ná teagasc ar leith ach in éadan an ocrais, an bhochtanais, an
éadóchais agus an anoird.
Sliocht as óráid a thug Státrúnaí SAM George C Marshall,
5 Meitheamh 1947.

Foinse C
Is soiléire in aghaidh an
lae go bhfuil cur i bhfeidhm
Phlean Marshall ag cur
tíortha na hEorpa faoi smacht
eacnamaíochta agus polaitiúil
na Stát Aontaithe . . . Is iarracht
é an Plean seo ar roinnt tíortha
a thabhairt le chéile san Eoraip
a bheidh naimhdeach i leith
leas thíortha daonlathacha
Oirthear na hEorpa agus go
háirithe naimhdeach i leith leas
an Aontais Shóivéadaigh.
Sliocht as óráid a thug leasAire Gnóthaí Eachtracha
APSS, Andrei Vyshinsky,
do na Náisiúin Aontaithe,
18 Meán Fómhair 1947.

Státrúnaí na Stát Aontaithe i 1947, George
Marshall.
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Foinse D
Chruthaigh Plean Marshall géarchéim i gcaidreamh na Sóivéadach leis an Iarthar.
Dhiúltaigh APSS bheith páirteach ann agus ar ball nuair a cháin siad an plean,
chinntigh sé sin go raibh an Eoraip scoilte ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta agus ó
thaobh na polaitíochta de.
Dearcadh an staraí John W Mason ina leabhar The Cold War 1945-1991.

1. Cad iad príomhaidhmeanna
Dhúnghaois Truman?
2. Cad é an míniú a bhí ag Truman
ar rannpháirtíocht SAM i ngnóthaí
na hEorpa? Úsáid Foinse A
agus an téacs leis an cheist a
fhreagairt?
3. Déan staidéar ar Fhoinsí B agus
C. Úsáid an t-eolas iontu leis na
difríochtaí idir dearcadh na Rúise
agus dearcadh Mheiriceá i leith
Phlean Marshall a mhíniú
4. ‘Rinne Plean Marshall an
Cogadh Fuar ní ba mheasa’. Ag
úsáid Fhoinse D agus an téacs
mínigh an aontaíonn tú nó nach
n-aontaíonn tú leis an bhreithiúnas
seo.

Oibrithe Gréagacha ag feabhsú an
chórais teileacumarsáide mar chuid de
Phlean Marshall.

Ná déantar dearmad!

Ba phointí tábhachtacha
i ndul chun cinn an
Chogaidh Fhuair
iad tabhairt isteach
Dhúnghaois Truman
agus Phlean Marshall.
Caithfidh tú bheith ábalta
a mhíniú cad chuige ar tugadh isteach iad
agus cad iad na himpleachtaí a bhain leo.

Tasc Breise
Ba é an aidhm a bhí
le Dúnghaois Truman
agus le Plean Marshall
cuidiú le SAM níos mó
ná le dream ar bith eile. Déan an
ráiteas seo a phlé.
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Aonad 5:
An Ghearmáin

Dhá bhliain i ndiaidh dheireadh an Dara Cogadh Domhanda ní raibh aontas i
measc na gcomhghuaillithe faoi thodhchaí fhadtéarmach na Gearmáine. Ba é an
t-easaontas seo ba chúis leis an chéad ghéarchéim sa Chogadh Fhuar.

Easaontas faoi thodhchaí na Gearmáine

Ag na comhdhálacha in Yalta agus in Potsdam d’aontaigh na comhghuaillithe go
roinnfí an Ghearmáin ina ceithre chuid agus go mbeadh na Francaigh, na Rúisigh,
na Briotanaigh agus na Meiriceánaigh i
mbun a gceantar féin.
Roinneadh Beirlín ar an dóigh chéanna
ach bhí an chathair seo suite 100 míle
taobh istigh de cheantar na Rúiseach.
Bhí ar na comhghuaillithe eile taisteal
tríd an chrios Shóivéadach lena
gceantar féin sa phríomhchathair a
bhaint amach.
Sin an méid a bhí aontaithe faoin
Ghearmáin. Bhí dearcadh iomlán difriúil
ag an dá thaobh faoi thodhchaí na
Fágadh Beirlín ina smionagar i ndiaidh an
Gearmáine:
Dara Cogadh Domhanda.
•

•

Ba mhian le tíortha an Iarthair go dtiocfadh feabhas ar staid na Gearmáine
ionas go mbeadh an tír mar chonstaic do leathnú an chumannachais agus
mar chrann taca don dul chun cinn eacnamaíochta a bhí le tarlú san Eoraip.
Chuige sin rinneadh go leor infheistíochta sa Ghearmáin, $1300 milliún faoi
Phlean Marshall.
Ba mhian le APSS go mbeadh an Ghearmáin lag ar an ábhar go raibh
ionradh déanta acu ar an Rúis faoi dhó ó bhí 1914 ann.

Faoi 1948 bhí biseach mór tagtha ar staid eacnamaíochta na gcodanna den
Ghearmáin a bhí faoi smacht an Iarthair, a bhuíochas sin do Chúnamh Marshall.
Ní raibh seo amhlaidh sa chrios a bhí faoi na Rúisigh, go deimhin bhí go leor
acmhainní bainte ón cheantar seo mar chúiteamh ar dhamáiste cogaidh. Mar
thoradh air sin bhí an caighdeán maireachtála san Iarthar i bhfad ní b’fhearr.
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Airgeadra nua

I Meitheamh 1948 bhunaigh na comhghuaillithe airgeadra nua i gceantair an
Iarthair darbh ainm an Deutschmark. Chreid siad go raibh seo riachtanach le
borradh eacnamaíochta a spreagadh. Níor iarradh tuairim Stailín faoi seo. Chonaic
seisean seo mar an chéad chéim in athstruchtúrú na Gearmáine agus mar
bhagairt arís ar an Rúis.
Níos measa arís bheadh an difear sa chaighdeán maireachtála an-soiléir ag
saoránaigh Bheirlín Thoir a bhí ina gcónaí an-chóngarach dá gcomharsana in
iarthar na cathrach. Shíl Stailín go mbeadh fadhb anseo mar go raibh seans
ann go dtiocfadh méadú ar mhíshástacht mhuintir an Oirthir faoin chaighdeán
maireachtála íseal a bhí acu. Le stop a chur leis seo, d’ordaigh Stailín go ndruidfí
gach bóthar, iarnród agus bealach uisce isteach go Beirlín Thiar ar 24 Meitheamh
1948. Tugadh ‘fadhbanna teicniúla’ mar fháth oifigiúil ar an chinneadh seo.
Cad chuige ar ghlac Stailín an seans seo? Ní dócha gur cogadh an toradh a
bheadh ar an ghníomh seo. Is cosúil go raibh sé ag súil le go dtréigfeadh tíortha
an Iarthair Beirlín agus go bhfágfadh siad í faoi stiúir na Sóivéadach. Ní raibh de
bhia agus de bhreosla ag Beirlín ach an méid a mhairfeadh sé seachtaine.
Ní raibh seans ar bith go ligfeadh SAM don Rúis smacht a fháil ar Bheirlín mar gur
shiombail chumhachtach a bhí inti den choimhlint idir an caipitleachas agus an
cumannachas san Eoraip. Dá gcaillfeadh SAM Beirlín bheadh an tionchar a bhí
acu ar an chuid eile den Eoraip i gcontúirt. Bhí orthu gníomhú go luath.
Ní raibh ach
3 aerchonair
Cé go raibh roinnt roghanna
ceadaithe
isteach go
ag SAM bhí orthu bheith
Beirlín
an-chúramach ar eagla go
dtosódh cogadh. Mhol an Ginearál Thiar.

Aertharlú Bheirlín

Glay a bhí i gceannas ar an chrios
Mheiriceánach go mbrisfí an
t-imshuí le fórsa ach níor ghlac
Truman leis seo. Mhothaigh sé
gurbh í an dóigh ab fhearr leis an
imshuí a bhriseadh na hearraí a
bhí de dhíth a thabhairt isteach
go Beirlín ar eitleáin. Ní dócha go
n-ionsódh Stailín eitleán mar go
n-amharcfaí air sin mar ghníomh
oscailte cogaidh.
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Ba mhór amach an iarracht
a rinne an tIarthar Imshuí
Bheirlín a shárú.

Ar feadh bliana thóg eitleáin 13,000 tona de bhia,
breosla agus leigheas isteach go Beirlín Thiar gach
lá. Cuid den am bhí eitleáin ag tuirlingt gach dhá
bhomaite. Níor shíl duine ar bith go n-éireodh leis
an iarracht seo. Cé go raibh ar shaoránaigh na
cathrach ciondáil theoranta a fhulaingt go rialta, faoi
lár 1949 bhí ar Stailín a admháil go raibh teipthe ar
an imshuí. Cuireadh deireadh leis ar 12 Bealtaine
1949. Le linn na tréimhse seo tógadh dhá mhilliún
tona earraí isteach, cailleadh 79 fear agus d’éirigh
leo cogadh a sheachaint agus Beirlín a shábháil ón
chumannachas.

Iarmhairtí Imshuí Bheirlín

Ba bhua mór bolscaireachta é imshuí Bheirlín don Iarthar agus teip shuntasach do
na Sóivéadaigh. Ba chéim thábhachtach í sa Chogadh Fhuar agus bhí iarmhairtí
suntasacha leis. Ba léir go raibh ag éirí le srianadh.
•

•

•

In Aibreán 1949 agus an tImshuí ar siúl go fóill bhunaigh 12 tír ECAT
(Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh). An aidhm a bhí léi
comhoibriú a bhunú idir thíortha an Iarthair le bagairt na Sóivéadach a
chosc. An prionsabal a bhí ag ECAT gurb ionann ionsaí ar thír amháin agus
ionsaí ar gach tír eile a bhí mar bhall de.
Cé gur bunaíodh ECAT mar eagraíocht chosanta, bhreathnaigh na
Sóivéadaigh uirthi mar chomhghuaillíocht ionsaitheach. Nuair a ceadaíodh
don Gearmáin Thiar bheith páirteach i 1955 dhaingnigh sin an dearcadh
seo - bhí APSS buartha go mbeadh an Ghearmáin ina tír láidir arís. I
mBealtaine 1955 bunaíodh Comhaontú Vársá. Leagan
cumannach de ECAT a bhí anseo leis na tíortha
cumannacha uile ag aontú iad féin a chosaint i gcás
ionsaithe ón Iarthar. Bhí an Rúis ina bhun.
Ní dócha anois go n-athaontófaí an Ghearmáin. I
mBealtaine 1949 bunaíodh Poblacht Chónaidhme
na Gearmáine, nó an Ghearmáin Thiar. I nDeireadh
Fómhair thug APSS an Ghearmáin Thoir ar a chrios sa
Ghearmáin.

Chaill Stailín an cath seo ach ní raibh an Cogadh Fuar ach
ag tosú. Bheadh an chéad eachtra eile ar an taobh eile den
domhan.
Konrad Adenauer, chéad Sainsailéir na Gearmáine Thiar.
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Foinse A

Foinse B

Nuair nár cheadaigh muid ár
ndíbirt as Beirlín thaispeáin
muid don Eoraip go ndéanfadh
muid beart nuair a bheadh
bagairt ann in éadan na
síochána.

Rinneadh an phleanáil don ghéarchéim
seo in Washington taobh thiar de
dhallamullóg na bolscaireachta frithShóivéadaí . . . d’fhéadfadh teagmhais
fhuilteacha bheith mar thoradh ar iompar
seo na gcumhachtaí Iartharacha.

Uachtarán Truman, ag
scríobh dó ina chuimhní
cinn, 1955.

Dearcadh Sóivéadach ar Imshuí
Bheirlín.

Foinse C
Ba í géarchéim Bheirlín an chéad mhórchoimhlint sa Chogadh Fhuar. Bhí an
mhímhuinín agus an t-amhras chomh láidir sin idir SAM agus APSS go raibh sé
deacair acu labhairt lena chéile fiú gan trácht ar aontú lena chéile.
Sliocht as The Cold War: Conflict in Europe and Asia le Steve Phillips.

1. Mínigh na difríochtaí a bhí idir na hiarchomhghuaillithe faoi thodhchaí na
Gearmáine.
2. Tarraing amlíne de na heachtraí a bhain le
hImshuí Bheirlín.
3. Déan staidéar ar Fhoinsí A agus B. Ag úsáid
an eolais sa téacs agus sna foinsí seo mínigh
cén dóigh agus cén fáth a raibh míniú na
Meiriceánach agus míniú na Rúiseach ar
Imshuí Bheirlín difriúil lena chéile.
4. An bhfuil Foinsí A agus B chomh hiontaofa
lena chéile ag staraí atá ag fiosrú Imshuí
Bheirlín? Mínigh do fhreagra.
5. Ag úsáid an eolais san aonad seo agus
Foinse C, mínigh an tionchar a bhí ag
Imshuí Bheirlín ar an chaidreamh idir na
Sárchumhachtaí?
6. Tarraing léaráid ag taispeáint príomhiarmhairtí Imshuí Bheirlín.
21

Ná déantar dearmad!

Beidh neart ceisteanna ar
an pháipéar faoi cé chomh
húsáideach is atá foinsí. Leis
an cheist seo a fhreagairt
caithfidh tú smaoineamh ar
cén úsáid atá le foinse le
heolas a thabhairt duit faoi
eachtra ar leith. Is féidir a rá go
bhfuil gach foinse úsáideach,
fiú amháin foinsí atá claonta.

Tasc Breise

An meancóga iad
na polasaithe a bhí
ag Stailín i leith na
Gearmáine agus
i leith Bheirlín?

An Cogadh Fuar
Aonad 6:
Leathnú an Chumannachais san Áise
Mao Zedong

An tSín

Cé go raibh an cumannachas srianta san
Eoraip bhí sé á bhunú in áiteanna eile.
Ó bhí na 1920í ann bhí Cumannaithe
na Síne, faoi Mao Zedong, i mbun
cogadh cathartha leis na Náisiúnaithe
(Kuomintang nó KMT) faoi Chiang Kaishek. Tháinig siad le chéile, ar bhonn
sealadach, leis na Seapánaigh a chloí
le linn an Dara Cogadh Domhanda ach
níor mhair an t-aontas i bhfad. In ainneoin
tacaíocht shuntasach ó SAM chaill an
KMT an teagmháil leis na daoine agus
bhain na Cumannaithe. Ar an chéad lá
de Dheireadh Fómhair 1949 d’fhógair
Mao Zedong Daon-Phoblacht na Síne.
Theith Chiang Kai-shek go dtí na hOileáin
Formósa (tugadh an Téaváin air ina
dhiaidh sin).

Freagairt na Rúise ar bhua an chumannachais sa tSín

Bhí na Rúisigh an-sásta gur bhain cumannaithe na Síne. Ní raibh Stailín ag súil
le go mbainfeadh na Cumannaithe an cogadh. Anois go raibh sin amhlaidh ba
mhian leis nasc a dhéanamh lena chomharsa chumannach. Chuige sin socraíodh
Conradh Cairdis idir an dá thír. Gheall an Rúis go dtabharfadh siad cuidiú
teicneolaíochta, eacnamaíochta agus míleata don tSín.

Freagairt SAM ar bhua an chumannachais sa tSín

Bhí na Meiriceánaigh an-bhuartha faoi seo. Ba thír ollmhór í an tSín, bhí daonra
ollmhór aici agus bhí acmhainní suntasacha aici. Ba léir go raibh coimhlint
dhomhanda á déanamh den Chogadh Fhuar. Mhothaigh na Meiriceánaigh go
raibh an eachtra seo mar chuid de scéim Stailín leis an chumannachas a leathadh
ar fud an domhain. Tharla bua na gCumannaithe go luath i ndiaidh don Rúis an
chéad bhuama adamhach a phléascadh. Cáineadh rialtas Truman go trom ar an
ábhar nár éirigh leo stop a chur leis na Cumannaithe.
Ar an ábhar gurb é an cumannachas a bhí i réim sa tSín:
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•
•
•

Dhiúltaigh SAM an rialtas nua sa tSín a aithint go hoifigiúil
Rinne SAM iarracht neamhiontas a dhéanamh den tSín chumannach agus
thug siad tacaíocht do cheart Chiang Kai-shek bheith mar thoscaire na Síne
sna Náisiúin Aontaithe.
Theip ar iarrachtaí Stailín suíochán a fháil do na Cumannaithe sa tSín sna
Náisiúin Aontaithe agus shiúil toscaireacht na Rúise amach as na NA mar
agóid.

Bagairt san Áise

Cad iad na himpleachtaí a bhí ag bua na gCumannaithe sa tSín don Áise? An
leanfadh comharsana na Síneach an cumannachas? An mbeadh an tSeapáin
i gcontúirt? Tugadh Teoiric an Domanó ar an eagla a bhí ar na Meiriceánaigh
go rachadh tír i ndiaidh tíre leis an chumannachas san Áise ar an ábhar go
ndeachaigh an tSín leis. Le Teoiric an Domanó a chosc bheadh ar SAM polasaí
domhanda a dhéanamh de pholasaí an tsrianta a bhí acu san Eoraip. Tháinig an
chéad bhagairt eile ón chumannachas i dtír a bhí ina comharsa ag na Sínigh - an
Chóiré.

Chreid na Meiriceánaigh dá dtitfeadh tír amháin go dtitfeadh na tíortha uile sa chianoirthear
faoi na cumannaithe.
Foinse A
Ní nach ionadh go raibh rath ar Mao sa tSín. Bhí na Náisiúnaithe i mbun
caimiléireachta le fada agus níor thuig siad riachtanais bhunús na ndaoine. Chuir
an Ginearál frithchumannach ó SAM, Stilwell, síos ar an rialtas náisiúnach ag rá
“caimiléireacht, anord, neamart, cánacha, briathra gan bhearta”. D’admhaigh sé, mar
mhalairt air sin, go ndéanann na cumannaithe iarracht “táirgeadh agus caighdeáin
mhaireachtála a ardú agus go ndéanann siad beart de réir a mbriathair”.
Sliocht as The Cold War: Conflict in Europe and Asia le Steve Phillips.
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Foinse B

Foinse C

Labhair go múinte.
Íoc go cothrom ar son an ruda a 		
cheannaíonn tú.
Tabhair ar ais gach a bhfaigheann tú
ar iasacht.
Íoc as damáiste ar bith.
Ná buail agus ná caith mallacht ar aon
duine.
Ná déan damáiste do na barra.
Ná bain buntáiste as na mná.
Ná caith go holc le príosúnaigh.

Tá todhchaí an chianoirthir uile
ceangailte le todhchaí na Síne. Óir
cuideoidh Cumannaithe na Síne leis an
chumannachas sa Chianoirthear uile. Tá
damba láidir tógtha agaibh san iarthar in
éadan na taoide seo. Ach anois beidh an
taoide seo ag cur thar maoil i dtreo eile.
Ráiteas a rinne ceannaire
Náisiúnaithe na Síne sna Náisiúin
Aontaithe, 1948.

Amhrán Máirseála de chuid
Arm Dearg na Síne.

Bhí Arm Dearg na Síne bunaithe ar an arm a chaith na blianta fada
ag troid ar son na Daon-Phoblachta.
Foinse D
Nuair a d’fhógair Mao Daon-Phoblacht Chumannach na Síne…baineadh
stangadh as muintir SAM…chonacthas bua an chumannachais mar fhianaise
go raibh Stailín ag pleanáil an cumannachas a scaipeadh ar fud an domhain
uile…mhothaigh cuid mhór Meiriceánach go raibh fórsaí na saoirse agus an
chaipitleachais faoi bhagairt.
Sliocht as The Cold War: Conflict in Europe and Asia le
Steve Phillips.
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1. Déan staidéar ar Fhoinse A agus ar Fhoinse
B. Ag úsáid na bhfoinsí seo duit agus an téacs
mínigh cad chuige a raibh dea-ghnaoi phobal
na Síne ar na Cumannaithe in áit a bheith ar
na Náisiúnaithe?
2. Déan staidéar ar Fhoinse C agus ar Fhoinse
D. Agus tú ag úsáid na bhfoinsí seo agus an
eolais sa téacs, mínigh cad chuige arbh ábhar
buartha ag na Stáit Aontaithe í titim chun
cumannachais na Síne?
3. Cén freagra a bhí ag rialtas SAM ar bhua na
gCumannaithe sa tSín? Cén tionchar a bheadh
ag an fhreagairt seo ar an chaidreamh a
bheadh acu leis an tSín Chumannach?
Chiang Kai-shek, ceannaire na Náisiúnaithe.

Tasc Breise
An ndearna
an seasamh
a ghlac SAM
dochar nó
sochar don chaidreamh idir
na Sárchumhachtaí?

Ná déantar dearmad!
Tá sé ríthábhachtach go
dtuigeann tú gur thiontaigh bua
an Chumannachais sa tSín an
Cogadh Fuar ina choimhlint
dhomhanda.

Ar feadh tamaill
bhí ardmheas
ag an eite chlé
ar Mao. Seo
Ché Guevara ag
bualadh leis an
Chathaoirleach
Mao, Samhain,
1960.
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Aonad 7:
An Chóiré

Ba sa Chóiré a cuireadh dlús leis an Chogadh
Fhuar. Sular chaill an tSeapáin an cogadh i 1945
bhí an Chóiré faoina smacht. Agus an cogadh
ag teacht chun deiridh tháinig arm na Rúise i dtír
i dtuaisceart na tíre agus na Meiriceánaigh sa
deisceart. Roinneadh an tír ar líne dhomhanleithid
38 go dtí go n-eagrófaí toghcháin agus athaontú
na tíre.

Dhá stát sa Chóiré
Syngman Rhee, ceannaire
na Cóiré Theas
•
•

Agus fórsaí na Rúise agus na Stát Aontaithe
ag fágáil na tíre i 1949 bhí dhá rialtas éagsúla
bunaithe sa tír.

I dtuaisceart na tíre bunaíodh rialtas cumannach faoi Kim Il Sung. Tugadh
Daon-Phoblacht na Cóiré ar an stát seo ach baisteadh an Chóiré Thuaidh
air fosta.
Bunaíodh deachtóireacht chaipitlíoch i ndeisceart na tíre faoi Syngman
Rhee. Baisteadh Poblacht na Cóiré uirthi seo ach tugadh an Chóiré Theas
uirthi fosta.

Tús an chogaidh

Bhí an dá stát ag éileamh athaontú na tíre,
ach sin a bheith faoina gcoinníollacha féin,
agus ar 15 Meitheamh 1950 ghlac an Chóiré
Thuaidh an chéad chéim nuair a rinne siad
ionradh ar an Chóiré Theas. Taobh istigh
de chúpla lá bhí an phríomhchathair, Súl,
faoina smacht. Chreid SAM go raibh Stailín
i ndiaidh an t-ionradh seo a spreagadh
agus bhí siad buartha go rachadh na
tíortha mórthimpeall na Cóiré leis an
chumannachas (Teoiric an Domanó) dá
mbunófaí stát cumannach sa Chóiré. D’iarr
SAM ar na Náisiúin Aontaithe stad a chur
leis an ionsaí seo.
Chóir a bheith gur dia a bhí i gceannaire na
Cóiré Thuaidh, Kim Il-Sung.
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Leis an fhírinne a dhéanamh, de réir na fianaise ba é Kim féin ba chúis leis an
ionsaí mar gur shíl sé nach raibh na daoine sásta le Rhee agus go gcuirfeadh siad
fáilte roimhe. D’aontaigh na Náisiúin Aontaithe leis na Meiriceánaigh: ar dtús cháin
siad an t-ionsaí seo agus ansin thosaigh siad a chur fórsa míleata le chéile leis an
ionsaí a scriosadh.

Frithghníomhú na Náisiún Aontaithe

Ní raibh an Rúis ábalta an rún seo a chrosadh mar
go raibh siad ag déanamh baghcait ar na Náisiúin
Aontaithe ar an ábhar nach raibh siad sásta suíochán
buan a thabhairt don tSín chumannach ar an Choiste
Slándála. Tháinig fórsa na Náisiún Aontaithe i dtír in
Inchon sa Chóiré Theas i mí Mheán Fómhair 1950. Ba
Mheiriceánaigh iad tromlach an fhórsa agus bhí Ginearál
Meiriceánach darbh ainm Douglas MacArthur i gceannas
orthu. Níorbh fhada go raibh fórsaí na Cóiré Thuaidh
brúite siar thar líne dhomhanleithid 38 acu.
Ar thrasnú na líne seo dóibh bhí fórsa na Náisiún
Aontaithe i ndiaidh a gcuid orduithe ó na NA a shárú. Bhí
An Ginearál Douglas
sé de rún ag MacArthur áfach (agus tacaíocht Truman
MacArthur, ceannaire
aige), an tír uile a athaontú. D’éirigh an tSín buartha faoi
Fhórsa na Náisiún
seo mar go raibh teorainn acu féin leis an Chóiré Thuaidh
Aontaithe sa Chóiré.
agus thug siad rabhadh do na Náisiúin Aontaithe faoi
iarmhairtí a gcuid gníomhartha. Bhí na NA go fóill ag
tabhairt neamhairde ar an tSín. Bhí eagla ar na Sínigh go ndéanfadh SAM iarracht
an tSín a ionsaí agus na Náisiúnaithe faoi Chiang Kai-shek a chur i mbun na tíre.

Ba iad
muintir
na Cóiré
ba mhó a
d’fhulaing
le linn an
chogaidh.
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Frithghníomhú na Síne

Ba léir go raibh bunús le
himní na Síne nuair a bhrúigh
MacArthur ar aghaidh go dtí
an Yalu, abhainn a bhí mar
theorainn idir an tSín agus an
Chóiré Thuaidh. Agus iad den
bharúil gurbh í seo uair na
práinne, rinne 250,000 trúpa
de chuid na Síne ionradh ar an
Chóiré Thuaidh i Samhain 1950.
Tugadh ‘óglaigh’ ar na saighdiúirí
seo ionas nár ghá cogadh a
fhógairt go hoscailte idir an tSín An USS Missouri ag Chong Jin, ag scaoileadh leis
agus SAM. Bhrúigh siadsan
an Chóiré Thuaidh. Níl Chong Jin ach 39 míle ón
fórsaí na Náisiún Aontaithe ar ais teorainn leis an tSín. Deireadh Fómhair, 1950.
anonn thar dhomhanleithead 38.
D’fhorbair an rud a bhí ina chogadh idir muintir na Cóiré go cogadh oscailte anois
idir an tSín agus SAM.
D’impigh MacArthur ar Truman ionsaí a cheadú ar an tSín agus an cumannachas
a chloí. D’iarr sé cead go fiú go n-úsáidfí an buama adamhach. Shocraigh Truman,
áfach, ar shrian a choinneáil in áit dul i mbun gleic airm, agus dhiúltaigh sé an
cead sin a thabhairt nó bhí eagla air go dtosófaí cogadh níos mó agus na Rúisigh
páirteach ann dá leanfaí leis an fheachtas sa Chóiré. In Aibreán 1951 thug sé an
bóthar do MacArthur mar gur cháin sé polasaithe Truman go hoscailte.
Lean an cogadh ar aghaidh ar feadh roinnt
míonna eile go dtí lár 1951 nuair a shocraigh
an dá thaobh síos sna trinsí. Thosaigh cogadh
spéire ansin idir eitleáin SAM agus APSS. Bhí
muintir APSS gléasta i gcultacha arm na Síne
agus d’úsáid siad eitleáin a raibh siombail na
Síne orthu, ionas go mbeadh siad ábalta a rá
nach raibh an Rúis páirteach. Lean an cogadh
spéire ar aghaidh ar feadh dhá bhliain ach níor
inis rialtas Mheiriceá don daonra faoin chogadh
spéire ar eagla go n-éileofaí cogadh oscailte leis
an Rúis.
Eitleán Meiriceánach i gcogadh na spéire sa
Chóiré.
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Deireadh an Chogaidh

Thosaigh cainteanna faoin tsíocháin i Meitheamh 1951 ach theip orthu teacht
ar réiteach a bheadh inghlactha ag na taobhanna uile. I 1953 tháinig athrú ar
cheannaireacht na Rúise agus na Stát Aontaithe agus thug sé seo seans don dá
thír an cogadh a stopadh. Cailleadh Stailín agus tháinig Nicíte Cruistsiof [Nikita
Khrushchev] ina áit agus toghadh Eisenhower mar uachtarán ar SAM. Chuaigh an
dá cheannaire sa tóir ar an tsíocháin agus socraíodh sos cogaidh in Panmunjom
in Iúil 1953. Is féidir gur chuir bagairt Eisenhower airm núicléacha a úsáid in éadan
na Síne brú ar an dá thaobh socrú a dhéanamh. Cé nár síníodh conradh ar bith,
socraíodh ar theorainn bhuan idir an Chóiré Thuaidh agus an Chóiré Theas rud
beag ó thuaidh den líne dhomhanleithid 38 agus cruthaíodh crios dímhíleataithe
idir an dá stát fosta.
1. An tSín

2. An tSín

3. An tSín

4. An tSín

5. An tSín

• PYONGYANG

• PYONGYANG

• PYONGYANG

• PYONGYANG

• PYONGYANG

• SÚL

• SÚL

• SÚL

• SÚL

• SÚL

An Chóiré 1950-53. An líne dhomhanleithid 38 an líne sa léarscáil.
1. An Chóiré roimh an chogadh (An Tuaisceart dearg, an Deisceart glas).
2. I ndiaidh ionsaí Kim Il-Sung. 3. An Ginearál MacArthur ag brú i dtreo na Síne.
4. Na Sínigh ag troid ar ais. 5. An Chóiré i ndiaidh an chogaidh.

An Cogadh sa Chóiré: Torthaí
•
•
•
•
•
•

Maraíodh níos mó ná dhá mhilliún duine sa chogadh seo agus ba bheag an
difear idir an teorainn iarchogaidh agus an teorainn a bhí eatarthu roimhe.
Bhí rath ar an srianadh arís: níor leath an cumannachas go dtí an Chóiré
Theas.
Bhí an caidreamh idir an Chóiré Theas agus an Chóiré Thuaidh go holc ar
fad.
Bhí níos mó teannais sa chaidreamh idir an tSín agus SAM.
Lean SAM ar aghaidh ag tabhairt aitheantais do réimeas Chiang Kai-shek
mar rialtas dleathach na Síne.
Thuig SAM an tábhacht a bhain leis an tSeapáin a chosaint ón
chumannachas. Síníodh conradh síochána, tharraing arm SAM amach as
an tír agus thosaigh SAM a infheistiú go trom sa tSeapáin.
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•
•

Shínigh SAM conarthaí leis na hOileáin Fhilipíneacha, leis an Astráil agus
leis an Nua-Shéalainn. Dheimhnigh seo gurbh iad siúd cosantóirí an réigiúin.
Rinneadh comhghuaillíocht mhíleata de ECAT.

Léirigh an cogadh sa Chóiré go raibh SAM tiomanta do pholasaí srianta
a leanúint áit ar bith sa domhan má mhothaigh siad go raibh bagairt an
chumannachais ann, fiú dá mbeadh orthu saighdiúirí a chur ann le troid.
Foinse A
Léiríonn an t-ionsaí ar an Chóiré gan aon dabht go bhfuil na Cumannaithe i
ndiaidh bogadh ón chomhcheilg le tíortha neamhspleácha a chloí, agus go
bhfuil siad ag úsáid ionraidh agus cogaidh anois.
An tUachtarán Truman ag caint faoi imeachtaí sa Chóiré i 1950.

Cuid den damáiste a rinneadh ar Shúl, príomhchathair na Coiré Theas, le linn an chogaidh.
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Foinse B
Is san Áise atá na comhchealgairí cumannacha i mbun a n-iarrachta ar choncas
domhanda a bhaint amach. Má chaillimid an cogadh seo leis an 		
chumannachas titfidh an Eoraip fosta. Níl rogha ar bith againn anseo ach an
bua a bhaint amach.
An Ginearál MacArthur ag labhairt faoi thábhacht an Chogaidh 			
sa Chóiré.

1. Cén fáth agus cén dóigh ar chuir SAM agus APSS a ladar isteach i scéal
na Cóiré?
2. Cén fáth nár eagraíodh toghchán sa Chóiré mar a bhí pleanáilte a
dhéanamh?
3. Déan staidéar ar fhoinsí A agus B. Cén fáth ar úsáid SAM modhanna
míleata sa Chóiré? Úsáid an t-eolas sna foinsí agus sa téacs leis an
cheist a fhreagairt.
4. Mínigh fáthanna rannpháirtíocht na Síne sa chogadh sa Chóiré?
5. Ag úsáid an eolais sa téacs, líon isteach an tábla thíos i do chóipleabhar.
Anois amharc ar na torthaí. An bua nó teip é an cogadh sa Chóiré do
pholasaithe na Meiriceánach? Mínigh do fhreagra.
Torthaí dearfacha an chogaidh do SAM

Torthaí diúltacha an chogaidh do SAM

Ná déantar dearmad!
D’éirigh an
Cogadh Fuar ‘te’
den chéad uair
sa Chóiré. Beidh
na scrúdaitheoirí
ag súil go mbeidh
tú ábalta a mhíniú cad chuige
ar thosaigh an troid agus na
príomhthorthaí a bhain leis an
choimhlint sa Chóiré.

Saighdiúir Meiriceánach ar an chrios
dhímíleataithe.
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Aonad 8:
Cómhaireachtáil Shíochánta? An Ungáir agus Beirlín

Fuair Stailín bás i Márta 1953. Ar feadh tamaill ina dhiaidh sin bhí
comhcheannaireacht ar bun sa tír ach faoi 1955 tháinig Nicíte Cruistsiof chun
tosaigh mar cheannaire nua. Shíl daoine go dtiocfadh feabhas ar chaidreamh
idirnáisiúnta agus thug na polasaithe a lean Cruistsiof le fios go raibh seans maith
go mbeadh seo amhlaidh.
Cruthaíodh
atmaisféar
dearfach de
bharr cuid de na
rudaí a rinne sé,
mar shampla:

Cruistsiof ag caint le Kennedy sa Vín, 1961
•

•

• I 1955 thug
Cruistsiof cuairt
ar an Iúgslaiv
agus ghabh
sé a leithscéal
leis an tír as an
drochbhail a
d’fhág polasaithe
Stailín ar an
gheilleagar.
• Sa bhliain
chéanna bhuail
sé le ceannairí
an Iarthair sa
Ghinéiv, an

chéad chruinniú dá leithéid le deich mbliana.
I mí Feabhra 1956 thug Cruistsiof óráid chlúiteach ag comhdháil an Pháirtí
Chumannaigh. Tugadh an Óráid Rúnda uirthi seo agus lena linn cháin
Cruistsiof cuid de na polasaithe a bhí á leanúint ag Stailín agus mhol
sé go mbeadh cómhaireachtáil shíochánta ann le tíortha nach tíortha
cumannacha iad.
Cuireadh tús le dí-Stailíniú na Rúise. Iarracht ar thionchar Stailín ar an tír a
mhaolú.

32

An Cogadh Fuar
Ní hamháin gur fháiltigh an t-iarthar roimh an óráid rúnda a thug Cruistsiof, d’éist
tíortha an Chuirtín Iarainn féin leis go géar. Ghlac siad siúd leis nár thacaigh
Cruistsiof le polasaithe Stailín i leith stáit ar adhastar (stáit shatailíteacha) ach
oiread. Shíl siad go mbeadh córas ní ba dhaonlathaí le sonrú ina dtír féin agus
go mbeadh an eacnamaíocht agus an caighdeán maireachtála ní b’fhearr. Go
deimhin, labhair Cruistsiof féin faoi ‘bhóithre
difriúla a bheith ann i dtreo an tsóisialachais’.

Freasúra

Tháinig freasúra chun tosaigh sa Pholainn
ar dtús nuair a thosaigh agóidí in éadan an
chruatain eacnamaíoch a bhí á fhulaingt ag
na daoine. Cé gur chuir tancanna Rúiseacha
na hagóidí faoi chois, chuir Cruistsiof roinnt
leasuithe i bhfeidhm nuair a cheap sé
cumannaí measartha darbh ainm Wladyslaw
Muintir na Polainne i mbun agóide Gromulka mar cheannaire ar an tír. Cuireadh
i 1956. Deir an fógra atá in airde leasuithe eile i bhfeidhm fosta ach bhí ar an
Pholainn fanacht i gComhaontú Vársá.
acu, ‘Ba mhaith linn arán’.

An Ungáir

Bhí an tÉirí Amach ba mhó san Ungáir, áit ar thosaigh réabhlóid oscailte de
bharr na mblianta deacra a bhí ag muintir na tíre faoi riail na gCumannaithe. Bhí
cúiseanna láidre le fearg mhuintir na hUngáire. Faoin chumannachas cuireadh a
reiligiún faoi chois, scriosadh a ngeilleagar agus rinneadh satailt ar a gcearta.

Éirí Amach na hUngáire: Imeachtaí 1956
23 Deireadh Fómhair

Tháinig mic léinn amach ar na sráideanna agus leasuithe
á n-éileamh acu.

26 Deireadh Fómhair

Ceapadh Imre Nagy (Cumannaí measartha) mar
cheannaire in áit Matyas Rakosi (Cumannaí radacach).

1 Samhain

D’fhógair Nagy go mbeadh toghcháin shaora ilpháirtí
sa tír agus go raibh an Ungáir ag tarraingt amach as
Comhaontú Vársá.

4 Samhain

Tháinig 6 000 tanc Rúiseach trasna na teorann.
Maraíodh 30 000 duine sa troid. Rinne Nagy iarracht
tearmann a fháil in Ambasáid na hIúgslaive ach gabhadh
agus cuireadh chun báis é. Ceapadh Janos Karar ina áit
agus tháinig an tír faoi stiúir na gCumannach arís. Ag an
phointe seo cuireadh roinnt leasuithe i bhfeidhm.
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Léirigh freagairt na Rúise nach raibh sí sásta cead a
thabhairt do thír ar bith Comhaontú Vársá a fhágáil
mar:
•
•

Bheadh bearna fágtha sa Chuirtín Iarainn agus
bheadh sé ní b’fhusa ionsaí a dhéanamh ar an
Rúis.
Teoiric an Domanó ó pheirspictíocht na
gCumannaithe. Dá ligfí do thír amháin fágáil
bheadh tíortha eile ag súil lena leanúint.

Freagairt an Iarthair

Le linn na géarchéime ina dtír bhí muintir na hUngáire
ag súil le cuidiú ó thíortha an Iarthair. Níor tháinig,
áfach, ach focail agus briathra. Bhí roinnt fáthanna leis
sin a bheith amhlaidh:
•

•
•

Tancanna na Rúise ar
shráideanna Bhúdaipeist i
1956.

Bhí Géarchéim Chanáil Shuais ar siúl agus
na cumhachtaí iartharacha gafa léi. Rinne an
Bhreatain agus an Fhrainc ionsaí ar an Éigipt mar gur ghlac Uachtarán
Nassar na hÉigipte seilbh ar an chanáil (ar leo í) le maoin a sholáthar a
rachadh chun tairbhe eacnamaíche na hÉigipte.
Bhí feachtas toghcháin ar siúl i Meiriceá don uachtaránacht.
Mhothaigh an tIarthar go mbeadh sé ní ba chontúirtí dúshlán na Rúise a
thabhairt in Oirthear na hEorpa ná mar a bheadh sé a ndúshlán a thabhairt
san Áise.

Léirigh eachtraí 1956 nach raibh athrú polasaí ar bith ag baint leis an cháineadh
a rinne Cruistsiof ar Stailín.
Labhair Cruistsiof faoi
cómhaireachtáil shíochánta ach
i ndáiríre, bhí sé i gceist aige
rudaí a fhágáil mar a bhí. Léirigh
imeachtaí i mBeirlín go raibh sé
seo amhlaidh.
Bhí freagairt na Sóivéadach
ar ‘Réabhlóid na hUngáire’ ina
ceacht ag stáit eile a bhí faoina
smacht gan aithris a dhéanamh
uirthi.

34

An Cogadh Fuar

Beirlín: Cúiseanna na ndeacrachtaí

D’fhág
Balla
Bheirlín
an
chathair
scoilte ina
dhá leath.

Thaispeáin eachtraí san Ungáir go raibh sé dodhéanta ag tíortha Oirthear na
hEorpa briseadh saor ó smacht na gCumannaithe. I mBeirlín, áfach, ní thiocfadh
a rá go raibh seo amhlaidh maidir le daoine aonair. De bharr infheistíocht na
Meiriceánach bhí iarthar Bheirlín mar a bheadh fógra beo ann don chaipitleachas.
Bhí go leor de mhuintir an Oirthir ag lorg an chineáil saoil a gheall an caipitleachas
dóibh.
Cé go raibh an chathair scoilte ina dhá cuid agus suite i lár na coda Sóivéadaí
den Ghearmáin, bhí daoine ábalta éalú ón oirthear ag úsáid iarthar Bheirlín mar
bhealach éalaithe. Deirtear go raibh níos mó ná dhá mhilliún i ndiaidh éalú ón
oirthear ar an bhealach seo. Lean an tuile seo ar aghaidh fiú nuair a thóg na
húdaráis sconsa. Ar ndóigh, ní raibh cead ag na daoine seo an tír a fhágáil.
Bhí na figiúirí seo ina ábhar buartha ag muintir APSS ar dhá chúis:
•
•

Bhí APSS ag cailleadh daonra/lucht oibre
Thug sé le fios gurbh fhearr le daoine maireachtáil faoin chóras chaipitleach
ná faoin chóras chumannach.

Freagairt Chruistsiof

Bhí Cruistsiof ag súil le brú a chur ar an iarthar le tarraingt amach as Beirlín
agus i 1958 rinne sé iarracht seo a thabhairt chun críche nuair a bhagair sé go
dtabharfadh sé smacht d’Oirthear na Gearmáine ar na bealaí isteach agus amach
ón chathair. Theip ar an iarracht seo. I 1960 d’fhreastail sé ar chruinniú i bPáras
le ceannairí an Iarthair agus rinne sé iarracht iad a mhealladh le Beirlín a fhágáil.
Tháinig deireadh leis an chruinniú seo nuair a d’fhógair sé gur scaoil na Rúisigh
eitleán spiaireachta U2 ón spéir agus é ag eitilt os cionn thailte APSS.
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Balla Bheirlín

Chuir eachtraí 1960 le teannas agus le héiginnteacht mhuintir na Gearmáine agus
theith níos mó daoine go hiarthar Bheirlín. Bhí ganntanas lucht saothair in oirthear
na cathrach dá bharr. D’aithin Cruistsiof nach dtiocfadh leis an teitheadh seo a
cheadú ní ba mhó agus i Lúnasa 1960 d’ordaigh sé go dtógfaí balla ollmhór idir
iarthar agus oirthear na cathrach. Cuireadh gardaí armtha ar bharr an bhalla agus
scaoileadh daoine a rinne iarracht éalú. Thit líon na dteifeach go suntasach.
Labhair SAM go láidir in éadan an ghnímh seo ach ní dhearna siad ní ba mhó
ná sin ar eagla go dtosófaí cogadh. Agus é ar cuairt ar Bheirlín thug uachtarán nua
SAM, John F Kennedy, Beirlíneach air féin ag léiriú a chuid tacaíochta do mhuintir
iarthar na cathrach, ach ba léir go raibh an babhta seo den chogadh fhuar bainte
ag na Sóivéadaigh. Ba shiombail chumhachtach é an ‘Cuirtín Coincréiteach’ seo
ar na difríochtaí idé-eolaíocha, sóisialta agus eacnamaíochta a bhí le sonrú idir
iarthar agus oirthear na hEorpa.
Foinse A
Leis na daoine uile atá ag fulaingt faoi sclábhaíocht
na gCumannaithe deirimid:
thig libh bheith ag brath orainne.

		

Státrúnaí Dulles (SAM) ag trácht ar imeachtaí san Ungáir i
nDeireadh Fómhair 1956.

Foinse B
Baineann cumhachtaí an Iarthair úsáid as Beirlín Thiar mar ionad le haghaidh
gníomhaíocht réabhlóideach in éadan na Gearmáine Thoir.
An fáth ar scoilteadh Beirlín go buan i Lúnasa 1961. Dearcadh Rúiseach.

Foinse C
Dá mba mhian leis na Rúisigh ionsaí a dhéanamh orainn ní ag cur sconsaí in
airde a bheadh siad . . . níl mise ag dul a bheith chomh buartha sin faoi seo.
An tUachtarán JFK ag labhairt faoi Bhalla Bheirlín i Lúnasa 1961.
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1. Cén fhianaise a bhí le sonrú ag tús a réime go raibh stíl cheannaireachta
dhifriúil ag Cruistsiof ná mar a bhí ag Stailín?
2. Mínigh an cúlra a bhain le himeachtaí na Polainne agus na hUngáire i
1956?
3. Déan Éirí Amach na hUngáire a phlé faoi na teidil seo a leanas:
• Fáthanna
• Imeachtaí
• Torthaí
4. Déan staidéar ar fhoinse B. Tugann foinse B agus an téacs fáthanna
difriúla dúinn ar na cúiseanna ar tógadh Balla Bheirlín i 1961:
• Mínigh cén dóigh agus cén fáth a bhfuil siad difriúil.
• An gciallaíonn sé seo nach bhfuil foinse B úsáideach don staraí ar
chor ar bith?
5. Déan tógáil Bhalla Bheirlín a phlé faoi na teidil seo a leanas:
• Fáthanna
• Torthaí
6. Déan staidéar ar fhoinsí A agus C. Cén fáth a bhfuil an dá dhearcadh seo
ó rialtas SAM difriúil?
7. Cén fáth nár thug SAM níos mó ná focail mar thacaíocht le linn imeachtaí
san Ungáir agus i mBeirlín?

John F. Kennedy ag
bualadh le Willy Brandt,
Méara Bheirlín Thiar, sa
Teach Bán i 1961.

Tasc Breise
An raibh difear
ar bith idir
Stailín agus
Cruistsiof?
An raibh APSS ag baint an
Chogaidh Fhuair faoi 1961?
Mínigh do fhreagra.

Ná déantar dearmad!

Ba iad imeachtaí san Ungáir agus i
mBeirlín an chéad uair a rinneadh
iarracht inmheánach ar chumhacht
APSS in oirthear na hEorpa a
shárú. Déan cinnte go bhfuil a
fhios agat cad chuige ar tharla na
himeachtaí seo agus an fáth ar
fhreagair Cruistsiof iad leis an lámh láidir.
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Aonad 9: Géarchéim Dhiúracán Chúba
Cúlra

Is féidir gurb í an eachtra a tharraing
an dá shárchumhacht níos cóngaraí
do chogadh ‘te’ an eachtra a tharla
ar oileán i Muir Chairib darb ainm
Cúba. Tá Cúba suite 90 míle amach
ó chósta Florida i SAM agus ar
feadh an chuid ba mhó den 20ú
haois rinne Cúba an-chuid trádála le
SAM. D’easpórtáil siad an chuid ba
mhó de bharra an tsiúcra chuig an
tsárchumhacht agus bhí an chuid ba
mhó de thionsclaíocht an oileáin faoi
smacht na Meiriceánach.

Fidel Castro

Fidel Castro agus é i mbun treallchogaíochta roimh

Bhí Fidel Castro mar cheannaire ar
thitim Batista.
Chúba ó 1959 go dtí 2008. Chuir
seisean an ruaig ar an deachtóir a
bhí i mbun na tíre, Fulgencio Batista. I dtús báire ní Cumannaí a bhí i gCastro
ach ba Náisiúnaí é agus ba mhian leis a thír a bheith neamhspleách ó smacht
tíortha eile. Ar theacht chun cumhachta dó thosaigh Castro a ghlacadh seilbhe ar
chomhlachtaí príobháideacha na tíre ar son an stáit.
Ní raibh SAM róshásta faoi seo mar gur comhlachtaí Meiriceánacha an-chuid
acu seo. Agus teannas ag méadú idir an dá thír tháinig meath ar thrádáil eatarthu
fosta. Thug Castro aghaidh ar na Rúisigh le trádáil a fhorbairt agus i 1960 síníodh
conradh le hola agus siúcra a thrádáil ar son innealra. I 1961 d’fhógair Castro gur
cumannaí a bhí ann.

Ionradh Bhá na Muc

Toghadh John F Kennedy mar uachtarán SAM i 1961. Bhí sé 43 bliain d’aois
agus an fear ab óige leis an phost sin a bheith aige riamh. Go luath i ndiaidh
do Kennedy an post a ghlacadh chur an CIA in iúl dó go raibh siad ag pleanáil
ionradh ar Chúba le cuidiú ó imircigh de chuid Chúba a bhí in éadan Castro. Thug
Kennedy cead dóibh dul ar aghaidh leis an phlean. Rinneadh prácás den iarracht
ar ionradh agus tugadh eachtra Bhá na Muc air, mar gur i mBá na Muc a tháinig
an 1500 ionróir i dtír. Shíl siad go mbeadh muintir na tíre sásta cuidiú leo ach bhí
dul amú orthu. Drochphleanáil an phríomhchúis ar tharla an teip seo fosta. Chuir
an eachtra seo droch-chuma ar Kennedy agus rinne sé laoch de Castro i gCúba.
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Diúracáin i gCúba

Bhí Castro buartha go raibh sé ar intinn ag
SAM é a ruaigeadh. Thosaigh sé a bhrath ar na
Rúisigh le níos mó tacaíochta a thabhairt dó.
Mar thoradh air sin shroich innealra faoi choinne
láithreáin diúracán núicléach a thógáil Cúba i
1962. D’oir seo do na Rúisigh mar bhí seans
acu diúracáin a lonnú chomh cóngarach do SAM
agus a bhí diúracáin na Meiriceánach sa Tuirc
don Rúis. Bheadh na diúracáin ábalta beagnach
áit ar bith sna Stáit Aontaithe a bhualadh, dá
dtarlódh go mbeadh gá leo.
Íomhá de dhiúracáin i gCúba a ghlac
eitleán U2.

D’éirigh le seirbhísí faisnéise SAM fianaise
a fháil go raibh na diúracáin seo i gCúba ar
12 Deireadh Fómhair 1962. Fuair siad amach go raibh longa Sóivéadacha ar a
mbealach go Cúba le níos mó trealaimh do na haonaid seo.
Níor mhaith le Kennedy go mbeadh cuma amaideach air arís agus dhaingnigh
sé a sheasamh i leith Chúba agus APSS. Ba bheag nár thosaigh an Tríú Cogadh
Domhanda dá bharr.

Géarchéim Dhiúracán Chúba

Le linn ghéarchéim Chúba bhí grúpa rialtais darbh ainm ExComm, coiste de chuid
na Comhairle Náisiúnta Slándála, ag cur comhairle ar Kennedy. Bhí a dheartháir,
Robert Kennedy, ar dhuine de phríomhbhaill an choiste seo. Chuir siad roinnt
roghanna os comhair an uachtaráin:
•
•
•
•
•

Ionradh ar Chúba
Imshuí cabhlaigh ar Chúba
Ionsaithe aeir ar láithreáin 		
na ndiúracán
Ionsaí núicléach ar Chúba
Cead a thabhairt do na 		
Sóivéadaigh na diúracáin a
lonnú i gCúba

An tUachtarán Kennedy agus
a Rúnaí Cosanta McNamara i
gcruinniú de chuid EXCOMM
le linn Ghéarchéim Dhiúracán
Chúba.
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Eitleán Meiriceánach agus long Shóivéadach le
linn Ghéarchéim Dhiúracán Chúba.

Bhí buntáistí agus míbhuntáistí
ag gach rogha. Ar 22 Deireadh
Fómhair shocraigh Kennedy ar
imshuí cabhlaigh a dhéanamh ar
Chúba. Ar an lá céanna chuir sé
in iúl don tír cad é a bhí ag titim
amach trí ráiteas teilifíse. Seo a
leanas mar a thit an chuid eile
de na himeachtaí i nGéarchéim
Dhiúracán Chúba amach:

Imeachtaí Ghéarchéim Dhiúracán Chúba, 1962
23 Deireadh
Fómhair

Cháin APSS an t-imshuí ag rá gurbh ionann gníomhaíocht SAM agus
foghlaíocht mara agus nach raibh siadsan ach ag cuidiú le Cúba a
shocruithe cosanta féin a fheabhsú.

24 Deireadh
Fómhair

Tús le himshuí cabhlaigh SAM.
Cuireadh pleananna faoi choinne ionraidh le chéile.
Thosaigh eitleáin SAM a eitilt os cionn Chúba.
Ar shroichint an imshuí cabhlaigh dóibh stadadh longa APSS.
Fianaise ó eitleáin U2 a thug le fios go raibh na láithreáin beagnach
críochnaithe.

26 Deireadh
Fómhair

Fuair Kennedy teileagram ó Chruistsiof ag rá go nglacfadh APSS na
diúracáin amach as Cúba dá gcuirfí deireadh leis an imshuí agus dá
ngeallfadh SAM nach ndéanfadh siad ionradh ar Chúba.
Tháinig teileagram eile ó Chruistsiof ag rá nach nglacfadh APSS na
diúracáin amach ach amháin dá nglacfadh SAM na diúracáin s’acu
amach as an Tuirc.
Scaoileadh anuas eitleán U2 agus é ar mhisean faisnéise thar Chúba.
Chuaigh eitleán eile U2 isteach go haerspás na Sóivéadach gan chead.

27 Deireadh
Fomhair

In éadan na comhairle a bhí saineolaithe taidhleoireachta agus míleata
a thabhairt dó le hionsaí aeir a dhéanamh ar Chúba lean Kennedy
comhairle a dhearthár agus rinne sé neamhiontas den dara teileagram
a sheol Cruistsiof. D’fhreagair sé an chéad cheann agus mhaígh sé
go gcuirfeadh sé deireadh leis an imshuí agus go ngeallfadh sé nach
ndéanfadh SAM ionradh ar Chúba dá dtógfaí amach na diúracáin. Dúirt
sé fosta go dtosófaí ionradh ar Chúba mura raibh freagra aige roimh 29
Deireadh Fómhair.

28 Deireadh
Fómhair

Ghlac Cruistsiof leis an mhargadh a d’ofráil Kennedy dó agus thosaigh
sé ar na diúracáin a bhaint amach as Cúba.
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Torthaí na géarchéime

I ndiaidh 13 lá de thaidhleoireacht ghéar, d’éirigh le ceannairí na sárchumhachtaí
cogadh núicléach a sheachaint. Bhí an chuma phoiblí ar an scéal go raibh bua
mór bainte amach ag Kennedy, ach i ndáiríre ní raibh an toradh chomh soiléir
sin. Gheall Kennedy go príobháideach go mbainfeadh sé diúracáin SAM amach
as an Tuirc. Go luath i ndiaidh don ghéarchéim críochnú thosaigh baint anuas
na ndiúracán Meiriceánach i gcodanna éagsúla den Eoraip, an Tuirc ina measc.
Taobh istigh de shé mhí, bhí na diúracáin imithe as Cúba ach bhí Castro ina
cheannaire go fóill.
D’fhoghlaim an dá thaobh roinnt ceachtanna luachmhara ón eachtra seo.
D’aontaigh siad beirt gur chóir easaontais mar seo a sheachaint sa todhchaí.
Chuige sin bunaíodh líne theileafóin idir Washintgton agus Moscó (an bheolíne).
Bheadh líne dhíreach theileafóin níos gasta ná dóigheanna cumarsáide eile.
D’aontaigh siad fosta ar thosú a chaint faoi airm núicléacha a laghdú. Bhí an
chuma ar an scéal go raibh dea-chaidreamh agus tuiscint cothaithe idir an bheirt
cheannairí. Taobh istigh de dhá bhliain bhí an bheirt acu imithe. Feallmharaíodh
Kennedy agus cuireadh deireadh le riail Chruistsiof.

An raon a bhí ag na diúracáin
a chuir an tAontas Sóivéadach
i gCúba. Bhí cuid mhaith de
chósta an oirthir faoi raon na
ndiúracán meánraoin agus
áiteanna chomh fada siar le
San Franscisco faoi raon na
ndiúracán idir-raoin.
Foinse A
Leanfadh freagairt mhíleata iomlán in éadan an Aontais Shóivéadaigh ionsaí
diúracáin ar bith ó Chúba in éadan tír ar bith sa leathsféar seo.
Kennedy ag labhairt ar an teilifís, 22 Deireadh Fómhair 1962.

41

An Cogadh Fuar

An tUachtarán John
F Kennedy ag síniú
An Fhorógra Toirmisc
maidir le hairm a
thabhairt isteach go
Cúba, 23 Deireadh
Fómhair, 1962.
Foinse B
An aidhm atá againn cuidiú le muintir Chúba forbairt ar an bhealach atá roghnaithe
acu. Ba mhaith leatsa do thír a shábháil ó chontúirt. Tá diúracáin agatsa lonnaithe
sa Tuirc . . . tá an Tuirc béal dorais dúinne.
Sliocht as an dara litir a scríobh Cruistsiof chuig Kennedy, 				
27 Deireadh Fómhair 1962.

Foinse C
Bhí na Sínigh ar buile gur chúlaigh na Rúisigh faoi cheist Chúba . . . bhí Castro
ar buile fosta: glacadh an cinneadh na diúracáin a tharraingt amach gan eisean
bheith páirteach ann . . . mhaígh Cruistsiof níos moille go raibh gach rud a bhí
uaidh bainte amach aige: gheall na Meiriceánaigh nach ndéanfadh siad ionradh
ar Chúba.
Sliocht as The Cold War le S R Gibbons.
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1. Mínigh cén dóigh agus cad chuige ar chuir Fidel Castro isteach ar rialtas
Mheiriceá?
2. Cad chuige ar thosaigh Castro a chothú caidrimh ní ba chóngaraí le
APSS?
3. Líon isteach an tábla thíos.
4. Cad chuige ar phioc Kennedy an rogha a phioc sé?
5. Déan staidéar ar fhoinse A. Cad iad na fáthanna, dar leat, a ndearna
Kennedy na bagairtí a rinne sé san fhoinse seo?
6. Déan staidéar ar fhoinsí B agus C. Agus an t-eolas agus na foinsí in úsáid
agat mínigh cé acu seo a bhain nó a chaill ceist na ndiúracán i gCúba?:
• Kennedy
• Cruistsiof
• Castro
Rogha

Gnéithe dearfacha do SAM

Gnéithe diúltacha do SAM

Ionradh ar Chúba
Imshuí cabhlaigh ar Chúba
Ionsaithe aeir ar na
láithreáin diúracán
Ionsaí núicléach ar Chúba
Na láithreáin diúracán a
cheadú

Ná déantar dearmad!

Tasc Breise
Cé chomh
cóngarach
agus a
bhíothas don
chogadh le linn ghéarchéim
dhiúracán Chúba?

Dúradh gur bua mór do JFK í
géarchéim dhiúracán Chúba ach
beidh ort bheith ábalta ceisteanna
mar ‘An bua Meiriceánach a
bhí ann i ndáiríre?’ nó ‘An raibh
Cruistsiof ag déanamh rud a raibh
sé cinnte nach ligfí dó le rud éigin
eile a bhí uaidh a bhaint amach: diúracáin SAM a
aslonnú amach as an Tuirc?’
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Aonad 10: Cogadh Vítneam

Bhí Vítneam mar chuid d’Impireacht na Fraince darbh
ainm an Ind-Sín ó bhí an 19ú céad ann (bhí Laos agus
an Chambóid mar chuid di fosta). Le linn an Dara Cogadh
Domhanda ghlac na Seapánaigh áit na bhFrancach. Ní raibh
fáilte roimh na Seapánaigh agus ba luath go raibh siad i
mbun cogaidh le harm náisiúnach Vítneamach darbh ainm
an Vietminh. Bhí Cumannaí darbh ainm Ho Chi Minh mar
cheannaire ar an arm seo. Nuair a chríochnaigh an Dara
Cogadh Domhanda bhí na Francaigh ag súil lena smacht
Ho Chi Minh
ar Vítneam a athnuachan ach tháinig siad faoi ionsaí ón
Vietminh fosta, a d’fhógair neamhspleáchas na tíre i 1946.
Cháin SAM gníomhaíocht na bhFrancach sa réigiún mar pholasaithe coilíneacha
ar dtús ach faoi 1950 thoiligh siad ar chúnamh a thabhairt don Fhrainc. Rinne siad
amhlaidh mar gur amharc siad ar an chogadh seo mar chuid den choimhlint leis an
chumannachas.
In ainneoin thacaíocht na Meiriceánach bhuail an Vietminh na Francaigh ag
cath Dien Bien Phu i 1954. Socraíodh sos cogaidh ina dhiaidh sin agus cuireadh
críochdheighilt shealadach i bhfeidhm ar líne dhomhanleithid 17. Bheadh an
Vietminh i gceannas ar thuaisceart na tíre agus frithchumannaí darbh ainm
Ngo Dinh Diem i mbun an deiscirt. Glacadh leis go n-athaontófaí an tír i ndiaidh
toghcháin a reáchtáil.
Níor eagraíodh na toghcháin seo in aon chor. Bhí rialtas an deiscirt go
diongbháilte in éadan leathnú an chumannachais sa tír agus bhí tacaíocht na
Meiriceánach acu. Bhí eagla orthu go mbeadh an bua ag Cumannaithe na tíre dá
mbeadh toghcháin ann. Mhothaigh SAM go raibh seans ann go dtabharfaí Teoiric
an Domanó chun críche agus dá rachadh Vítneam uile leis an chumannachas
go leanfadh tíortha eile an
réigiúin an sampla seo agus go
mbeadh bloc láidir cumannach
cruthaithe bunaithe ar
chumhacht na Síne.

D’úsáid na Francaigh napalm ina
gcogadh i gcoinne an Vietminh,
rud a léiríonn an grianghraf seo ón
bhliain 1953.
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Méadú ar rannpháirtíocht SAM

Ní bheadh ceannasaíocht na Síne san Áise
chun leas SAM agus chuir an tUachtarán
Eisenhower cúnamh ar fáil do rialtas
an deiscirt i bhfoirm airgid, arm agus
comhairleoirí míleata. Bhí srianadh an
chumannachais mar phríomhaidhm aige mar
a bhí le fada. Lean John F Kennedy a tháinig
i ndiaidh Eisenhower leis an pholasaí seo
agus mhéadaigh sé an méid cúnaimh a chuir Ngo Dinh Diem ag bualadh le hUachtarán
SAM, Eisenhower (an dara duine ón chlé)
SAM ar fáil do Vítneam. Le linn an ama seo
sna Stáit.
bhí ionsaithe leanúnacha á ndéanamh ar arm
an deiscirt ag an Fhronta Saoirse Náisiúnta
nó an Vietcong. Bunaíodh an grúpa seo i nDeisceart Vítneam i 1960 agus bhí sé
mar aidhm acu an tír uile a athaontú faoi rialtas cumannach. Thug Ho Chi Minh
tacaíocht don arm seo.
Bhí míbhuntáiste ann do SAM sa mhéid is nach raibh gnaoi an phobail ar Ngo
Dinh Diem mar cheannaire. Bhí an bhrúidiúlacht agus an chaimiléireacht go smior
sa réimeas s’aige agus ba iad na tiarnaí talún Caitliceacha ba mhó a raibh cumhacht
acu sa rialtas - i dtír arbh iad tuataí Búdaíocha tromlach na ndaoine. Ghnóthaigh
an Vietcong níos mó talaimh agus tacaíochta sa Deisceart. I Samhain 1963
feallmharaíodh Diem agus briseadh ar an rialtas. Scaoileadh Kennedy go luath ina
dhiaidh sin. Bhí 16,000 comhairleoir míleata ag SAM i Vítneam ag an am seo.

Rún Tonkin

I Lúnasa 1964 rinne Vítneam Thuaidh ionsaí ar scriostóir de chuid SAM i
Murascaill Tonkin. Chreid uachtarán nua SAM gur thug sé seo leithscéal dá thír
páirt i bhfad ní ba mhó a ghlacadh i gcúrsaí Vítneam. D’aontaigh Comhdháil na
Stát Aontaithe leis seo agus glacadh le Rún Tonkin a thug cead don uachtarán
cogadh a reáchtáil i Vítneam ar an dóigh ab fhearr ba dhóigh leis.
Rinne Johnson amhlaidh. Ar feadh trí bliana cuireadh na mílte saighdiúir ó
Mheiriceá go Vítneam agus rinne aerfhórsa SAM ionsaithe buamála ar an
Vietcong go rialta (Operation Rolling Thunder a tugadh ar an fheachtas seo).
Bhain SAM úsáid as Napalm (glóthach pheitril) agus Agent Orange (déanta as
dé-ocsain, a dhéanann dochar don inchinn agus don chóras néarógach) sna
hionsaithe buamála seo. Dhóigh an napalm gach rud, daoine neamhurchóideacha
ina measc agus scrios Agent Orange duilleoga na foraoise. Bhí na Meiriceánaigh
ábalta an namhaid a fheiceáil ón aer ach scrios an ceimiceán seo an talamh agus
rinne sé dochar do na milliúin tuathánach.
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Deacrachtaí na Meiriceánach – cad chuige?

Bhí níos mó ná 500 000 saighdiúir ag SAM i Vítneam i 1968 agus ba chóir go
mbeadh an bua acu go furasta. Cé go raibh an Vietcong ag fáil cúnamh teoranta
ón Rúis agus ón tSín bhí arm i bhfad ní ba lú acu agus bhí caighdeán a n-uirlisí
troda i bhfad ní b’ísle ná cuid fearas a naimhde Meiriceánacha. Ba shoiléir
nach mbeadh an bua chomh simplí sin ag na Meiriceánaigh agus bhí fáthanna
suntasacha leis seo:
• Bhí seantaithí ag na Vítneamaigh bheith ag troid le hairm eachtrannacha,
bhuaigh siad ar na Seapánaigh agus ar na Francaigh.
• Bhí go leor trúpaí coinscríofa in arm Mheiriceá nach raibh taithí ná goile acu
don troid.
• D’úsáid an Vietcong modhanna eadarnaíocha in éadan na Meiriceánach, bhí
siad gléasta ar nós na ngnáth-thuathánach agus bhí eolas maith acu ar an tír
agus ar an fhoraois.
• Thóg an Vietcong gréasán tollán an-chuimsitheach le tacú leis an fheachtas
treallchogaíochta.
• Chaill SAM an tacaíocht a bhí acu ó na gnáthdhaoine agus iad ag dul
i ngleic le harm a d’úsáid na taicticí seo. Ní raibh fáth ar bith a mbeadh
na gnáthdhaoine sásta tacaíocht a thabhairt do na Meiriceánaigh
a bhí toilteanach géarleanúint agus marú a dhéanamh ar mhuintir
neamhurchóideacha na tíre leis an Vietcong a chloí. Tharraing ár My Lai,
nuair a mharaigh saighdiúirí Meiriceánacha cuid mhór sibhialtach aird an
domhain ar bhrúidiúlacht na Meiriceánach.
Tollán de chuid an Vietcong

Bealach
isteach

aer

Bealach
amach

Armlón
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Tús an deiridh

In Eanáir 1968 thosaigh an Vietcong ionsaí suntasach ar fhórsaí na Meiriceánach.
Bhrúigh siad ó dheas gur bhuail siad le príomhchathair an deiscirt, Saigon, sular
éirigh leis na Meiriceánaigh iad a bhrú siar. Cé gur theip ar Ionsaí Tet mar a tugadh
ar an iarracht seo, chuir sé ina luí ar na Meiriceánaigh nach dtiocfadh leo an
cogadh seo a bhaint.
Bhí pobal Mheiriceá den tuairim seo fosta.
Chuir pictiúir theilifíse uafás an chogaidh in iúl
do dhaoine sa bhaile ar dhóigh nárbh fhéidir
roimhe seo. Bhí méadú ar an choinscríobh
agus bhí méadú fosta ar líon na málaí coirp
a bhí ag teacht ar ais ó Vítneam le saighdiúirí
óga a maraíodh sa troid. D’eagraigh mic léinn
agóidí in éadan pholasaithe Johnson agus
bhí na mothúcháin ina éadan chomh láidir
sin nár sheas sé sa toghchán i 1968. Lean
na hagóidí i ndiaidh do Richard Nixon bheith
tofa agus mharaigh an Garda Náisiúnta ceathrar mac léinn ag ceann amháin de
na hagóidí seo. Thosaigh saighdiúirí san arm a ghearán faoin jab a iarradh orthu a
dhéanamh.
Chinn Nixon ar SAM a tharraingt amach as an chogadh i Vítneam ach ba
mhian leis seo a dhéanamh ar bhealach nach mbeadh sé soiléir gur chaill siad
an troid. Chuige sin mhéadaigh sé an bhuamáil in éadan Vítneam Thuaidh
agus a phríomhchathair Hanáí. D’ordaigh sé go ndéanfaí ionsaithe buamála ar
chomharsana Vítneam, Laos agus an Chambóid i 1970. Rinneadh seo ar an ábhar
go raibh ábhair throda agus chothaithe
an Vietcong ag teacht trí na tíortha
seo (Bealach Ho Chi Minh a tugadh
mar leasainm ar an bhealach seo).
Caitheadh 10,000 tona de bhuamaí
ar Vítneam san iomlán. Chuir Nixon
tús le polasaí ar ar tugadh Vítneamú.
Ghlacfadh saighdiúirí de chuid Vítneam
Theas áit na saighdiúirí Meiriceánacha
a bhí ag filleadh ar SAM.
Chuidigh pictiúir mar seo sna nuachtáin
le dearcadh an phobail Mheiriceánaigh a
thiontú in éadan an chogaidh.
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Cainteanna síochána

I 1973 i ndiaidh roinnt blianta de chainteanna síníodh conradh síochána i bPáras.
Faoi na téarmaí den chonradh seo bheadh saighdiúirí SAM ag fágáil Vítneam agus
thabharfaí príosúnaigh chogaidh ar ais fosta. Bheadh cead ag an Vietcong fanacht
sa deisceart agus socraíodh go ndéanfaí cinneadh faoi thodhchaí pholaitiúil na tíre
níos moille.
Mhothaigh Nixon go raibh sé ábalta an cás a dhéanamh gur bhain sé ‘síocháin
le honóir’ amach ach taobh istigh de dhá bhliain ba shoiléir nach raibh aon fhírinne
san argóint seo. Faoi 1975 bhí Vítneam uile faoi smacht na gCumannaithe. Is
amhlaidh go raibh toradh an-lag ar rannpháirtíocht SAM sa choimhlint agus
praghas an-ard íoctha air seo.

Torthaí ar Chogadh Vítneam

• Cailleadh na mílte saighdiúir agus sibhialtach
• Bhí fadhbanna síceolaíocha ag cuid mhór d’iarshaighdiúirí SAM a throid sa
chogadh.
• Rinneadh scrios eacnamaíoch, sóisialta agus geografach ar Vítneam de
bharr an chogaidh.
• Chuaigh an Chambóid agus Laos leis an chumannachas ach ní dheachaigh
tír ar bith eile an bealach
céanna.
• Chaith SAM ar a laghad
$120 billiún ar an
chogadh.
• Chruthaigh eispéireas
Vítneam go dtiocfadh le
namhaid, a raibh taicticí
oiriúnacha in úsáid acu,
tír chomh cumhachtach
le SAM a chloí.
• Bhí an chuma ar an
scéal gur theip ar
shrianadh.
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Foinse A

Foinse B

Is é Vítneam bunchloch an domhain
shaoir in oirdheisceart na hÁise.

Ní mise an t-uachtarán a ligfidh do
Vítneam dul an bealach céanna a
ndeachaigh an tSín roimhe seo.

An Seanadóir John F Kennedy ag
labhairt i 1956.

Uachtarán Johnson i 1964.

Foinse D
Foinse C

Ní raibh a fhios agat riamh cé hé an
namhaid agus cé hé an cara. Bhí
cuma mar a chéile orthu uile. Bhí
siad uile gléasta mar a chéile.

An misean a bhí againn marú a
dhéanamh … bhí brú an-mhór
orainn coirp de chuid an namhad a
sholáthar agus tosaíodh ar chorp na
sibhialtach a chuntas mar choirp de
chuid an Vietcong. “Má tá sé marbh
agus ina Vítneamach, is Vietcong
atá ann” an riail a lean muid sa
dufair.

Cuntas cogaidh ó shaighdiúir
Meiriceánach.

Foinse E

Sliocht as cuntas a scríobh
saighdiúir Meiriceánach faoi
Chogadh Vítneam.

“Hey Hey LBJ, how many kids did you
kill today?”
Mana de chuid na mac léinn dírithe
ar Lyndon B Johnson, 1968.
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Foinse F
I ndiaidh an chogaidh bhí ainm SAM salaithe thar lear agus bhí an pobal
Meiriceánach scoilte ar dhóigh nach raibh siad ó bhí an Cogadh Cathartha sa tír,
1860-65.
Tuairim an staraí, John W Mason, ina leabhar The Cold War, 1945-1991.

D’úsáid léirseoirí i gcoinne an
chogaidh a lán dóigheanna
leis an phobal a thabhairt leo.

Tasc Breise
Ar ghníomh
é a raibh fáth
maith leis
an Cogadh
i Vítneam ó thaobh na
Meiriceánach de?
Cé chomh cosúil lena
chéile is a bhí an cogadh i
Vítneam agus sa Chóiré?

1. Tarraing amlíne a léiríonn na himeachtaí
difriúla a thit amach i Vítneam ó 1945-1975.
2. Déan staidéar ar fhoinsí A agus B. Agus an
t-eolas seo agus an t-eolas atá sa téacs in
úsáid agat mínigh na fáthanna ar thug SAM
tacaíocht do Vítneam Theas agus do na
Francaigh roimhe?
3. Déan staidéar ar fhoinsí C agus D. Tarraing
léaráid ag taispeáint na bhfáthanna ar theip ar
fheachtas na Meiriceánach i Vítneam.
4. Cé chomh hiontaofa is atá foinsí C agus D ag
staraí atá ag déanamh staidéir ar na fáthanna
ar theip ar fheachtas na Stát Aontaithe?
5. Déan staidéar ar fhoinsí E agus F. Cén tionchar
a bhí ag Cogadh Vítneam ar pholaitíocht SAM.
Úsáid na foinsí agus an t-eolas sa téacs leis an
fhreagra a léiriú.
6. Ar bhain na Stáit Aontaithe ‘síocháin le honóir’
amach i gCogadh Vítneam?
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Aonad 11: Earrach Phrág
Ceannaire nua sa Rúis

Chuir ceannaireacht an Pháirtí Chumannaigh
deireadh le riail Chruistsiof i 1964 mar nach raibh
siad sásta le cuid dá pholasaithe. Ghlac Leonid
Brezhnev (ar chlé), a bhí níos radacaí ná é a áit.
Ba é an chéad mhórfhadhb a bhí le socrú aige
géarchéim na Seicslóvaice i 1968.

Athruithe sa tSeicslóvaic

In Eanáir 1968 ghlac Alexander Dubcek (Cumannaí
measartha) áit Novotny a bhí ní ba dhiongbháilte.
D’éirigh Novotny as mar go raibh sraith agóidí i
ndiaidh titim amach sa tír. Bhí siad seo ann de bharr
easpa ceart sibhialta sa tír agus an chaighdeáin ísil
mhaireachtála
a bhí ag na daoine i ndiaidh 20 bliain faoi na
Cumannaithe.
Ba mhian le Dubcek go bhfanfadh an
tSeicslóvaic leis an chumannachas ach
thuig sé go mbeadh leasuithe de dhíth le go
mbeadh na daoine sásta glacadh leis seo.
Ba é ‘sóisialachas le haghaidh daonnachta’
an aidhm a bhí aige agus chuige sin chuir
sé leasuithe eacnamaíocha agus polaitiúla i
bhfeidhm. Ina measc bhí:
• Saoirse labhartha agus saoirse sna
meáin chumarsáide
• Níos lú cumhachta lárnaithe
• Forbairt i dtrádáil eachtrach
• Deireadh le cosc ar dhaoine taisteal
thar lear
• Laghdú ar chumhacht na bpóilíní
rúnda
Cuireadh fáilte fhorleathan roimh na leasuithe seo. Tugadh ‘Earrach Phrág’ ar an
atmaisféar nua seo.
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Freagra ar pholasaí Dubcek

Níor cuireadh fáilte roimh pholasaithe Dubcek i Moscó. Mhothaigh Brezhnev
go leanfadh tíortha eile in oirthear na hEorpa sampla Dubcek agus go mbeadh
scrios an Chuirtín Iarainn mar thoradh deiridh air. Bhí ceannairí cumannacha na
Gearmáine Thoir agus na Polainne den tuairim seo fosta. Scríobh ceannairí na
dtíortha seo maraon le ceannairí na hUngáire agus na Bulgáire chuig Dubcek
i mí Iúil na bliana sin lena
mbuaireamh a chur in iúl. Chuir
Dubcek ina luí orthu go raibh sé
tiomanta don sóisialachas agus
go bhfanfadh an tSeicslóvaic i
gComhaontú Vársá.
Ina ainneoin seo chuir
Brezhnev 400 000 saighdiúir
isteach sa tír ar 20 Lúnasa
1968. Mhaígh sé gur iarr
baill shinsearacha den
pháirtí chumannach air seo a
dhéanamh. Cé gurbh fheachtas
Tá an tanc seo mar chuimhneachán ar ionsaí
de chuid Chomhaontú Vársá é
Chomhaontú Vársá ar Phrág.
seo go hoifigiúil, agus go raibh
saighdiúirí ón Bhulgáir, ó Oirthear na Gearmáine agus ón Pholainn ann ba iad na
Sóivéadaigh ba mhó a bhí chun tosaigh.

Freagra ar an ionradh

D’aithin Dubcek nárbh fhiú fórsa a úsáid
in éadan an ionraidh seo agus mhol sé
dá mhuintir gan seo a dhéanamh. Mhol
sé dóibh cur in éadan an ionraidh le
hidirbheartaíocht shíochánta. Ghlac an chuid
ba mhó de na daoine leis an chomhairle seo
ach bhí troid i roinnt áiteanna.
B’éigean do Dubcek dul go Moscó agus
ar theacht ar ais dó d’fhógair sé go raibh
Earrach Phrág thart. D’éirigh sé as a
phost cúpla mí ina dhiaidh sin agus ghlac
cumannaí antoisceach darbh ainm Gustav
Husak a áit.
An chiall atá leis an phóstaer seo ‘Fáilte roimh
an sóisialachas, doicheall roimh an ionradh’.
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Dúnghaois Brezhnev

I Samhain chosain Brezhnev na gníomhaíochtaí a chuir se i gcrích sa tSeicslóvaic.
Mhaígh sé go raibh sé de dhualgas ar thíortha cumannacha gníomhú le chéile
le cosc a chur ar thír chumannach eile tiontú ar an chaipitleachas. Tugadh
Dúnghaois Brezhnev ar an pholasaí seo.
Níor thug tíortha an Iarthair níos mó ná focail chomhbhróin mar thacaíocht don
tSeicslóvaic, mar a bhí amhlaidh leis an Ungáir 12 bhliain roimhe sin. Bhí SAM
sáite i Vítneam agus bhí siad den tuairim nárbh fhiú dóibh a ladar a chur isteach
i ngnóthaí taobh thiar den Chuirtín Iarainn. Ní raibh siad ag iarraidh damáiste a
dhéanamh den dea-chaidreamh a bhí le sonrú idir an tIarthar agus an tOirthear le
blianta beaga anuas. Tugadh Détente ar an fheabhas seo sa chaidreamh.

Foinse A

Foinse C

Ba mhaith linn fórsaí nua sóisialacha
a chur a obair sa tír seo, fórsaí a
cheadódh cur i bhfeidhm níos iomláine
de bhuntáistí an tsóisialachais.

Cad chuige a bhfuil siad á dhéanamh
seo orm? Tá mo shaol ar fad tiomanta
d’Aontas na Sóivéadach.

Alexander Dubcek ag labhairt
go luath i 1968.

Alexander Dubcek ag labhairt i
ndiaidh ionradh Chomhaontú
Vársá.

Foinse B

Foinse D

D’iarr ceannairí Phoblacht
Shóisialach na Seicslóvaice ar
Aontas na Sóivéadach agus ar a
gcomhghuaillithe cúnamh práinneach
a chur ar fáil do dhaonra na
poblachta.

Ní raibh aon dabht ach go raibh
APSS ullmhaithe le gníomhú
nuair a mhothaigh siad go raibh
an sóisialachas i mbaol. Ó
pheirspictíocht na Sóivéadach
bhí rath ar a ghníomhartha . . . ní
bheadh cur in éadan ar bith sa
réigiún go dtí na 1980í.

Ráiteas eisithe ag TASS
(eagraíocht nuachta na
Sóivéadach), 21 Lúnasa 1968.

Sliocht as The Cold War:
Conflict in Europe and Asia
le Steve Phillips.
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1. Cén dóigh agus cén fáth a ndearna Dubcek iarracht leasuithe a chur i
bhfeidhm sa tSeicslóvaic?
2. Úsáid foinsí A agus C lena mhíniú an raibh sé ar intinn ag Dubcek briseadh
saor ón chumannachas?
3. Cad chuige a raibh APSS buartha faoi ghníomhartha Dubcek?
4. Cé chomh hiontaofa agus cé chomh húsáideach is a bheadh Foinse B mar
fhianaise ag staraí atá ag déanamh staidéir ar an chúis a ndearna APSS
ionradh ar an tSeicslóvaic? Úsáid an t-eolas sa téacs le cuidiú leat an
freagra a scríobh.
5. Arbh fhiú gníomhartha APSS sa tSeicslóvaic? Úsáid an t-eolas sa téacs
agus i bhfoinse D leis an fhreagra a scríobh.
6. Líon isteach an tábla thíos ag léiriú na gcosúlachtaí agus na ndifríochtaí idir
éirí amach na hUngáire agus éirí amach na Seicslóvaice.

Earnáil

An Ungáir

An tSeicslóvaic

Cúiseanna
Eachtraí
Frithghníomh APSS
Torthaí

Ná déantar dearmad!

Tasc Breise
Cén fáth a
raibh SAM
sásta a
ladar a chur
isteach sa scéal i Vítneam
ach nach raibh siad sásta
amhlaidh a dhéanamh sa
tSeicslóvaic?

Tá go leor cosúlachtaí idir
na heachtraí a thit amach sa
tSeicslóvaic agus na heachtraí a
thit amach san Ungáir 12 bliain
roimhe sin. Déan cinnte go bhfuil tú
ábalta cur síos a dhéanamh ar na
cosúlachtaí agus ar na difríochtaí idir an dá iarracht
seo ar riail chumannach a leasú.
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Aonad 12: An Afganastáin
Cúlra: Tábhacht na hAfganastáine don APSS

Is tír shléibhtiúil í an Afganastáin atá suite ar theorainn dheisceartach na Rúise;
is pobal Moslamach den chuid is mó a daonra. Sa bhliain 1978 ghlac Páirtí
Daonlathach Phobal na hAfganastáine (PDPA) seilbh ar an tír, agus thug siad faoi
rialtas a bhí i gcoinne an bhunúsaíochais Ioslamaigh agus a bhí ar son na Rúise a
bhunú. Sa bhliain 1979 caitheadh an rialtas seo
amach nuair a ghlac faicsean faoi cheannas
Hafizullah Amin cumhacht chucu féin.
Ba bhall é Amin den PDPA chomh maith
ach rinne se teagmháil leis an Áisíneacht
Lárnach Faisnéise (CIA) mar dhóigh le smacht
a choinneáil ar an tír. Ní nach ionadh, ba chúis
mhór buairimh ag an Rúis an smaoineamh
go mbeadh baint dhíreach ag SAM leis an
Afganastáin. Lena chois sin ó tharla go raibh
Ismail Khan, ceannaire an Mujahedin.
daonra chóir a bheith go hiomlán Moslamach
ag an Afganastáin, bhí muintir Mhoscó ag éirí níos buartha go bhféachfadh grúpa
bunúsaíoch Moslamach, na Mujahedin, leis an réimeas PDPA a chur de dhroim
seoil.

Cúiseanna leis an ionradh

Shocraigh Brezhnev ar bhaint dhíreach a bheith aige leis an scéal ar dhá chúis:
• Ba mhian le Moscó rialtas a chur in áit arís a bheadh báúil don Rúis;
• Thairis sin, bhí eagla ar na Rúisigh dá bhfaigheadh na reibiliúnaigh
Ioslamacha cumhacht go mb’fhéidir go spreagfaí Moslamaigh a mhair i
gceantair Áiseacha na Rúise le bheith ag iarraidh a saoirse féin a bhaint
amach ó smacht na Sóivéadach.
Agus leoga bhí fáthanna maithe go mbeadh Moscó buartha sa chás seo, nó
ba chosúil go raibh athbheochan ghinearálta i mbunúsaíochas Ioslamach sa
cheantar. Ní ba luaithe sa bhliain 1979 bhí cumhacht glactha chucu féin ag
Moslamaigh san Iaráin a bhí ar leac an dorais acu. Mar sin de ar Lá na Nollag
1979, rinne trúpaí Sóivéadacha ionradh ar an Afganastáin féachaint le réimeas
inghlactha a chur ar ais in áit. Roimh i bhfad bhí breis is 100,000 trúpa Rúiseach
san Afganastáin.
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Trúpaí Sóivéadacha san Afganastáin.

Freagairtí i leith an ionraidh

Go díreach mar a rinne siad leis an tSeicslóvaic i 1968, mhaígh an Rúis gur
tugadh cuireadh dóibh teacht isteach san Afganastáin le cuidiú leis an ord a chur
in áit arís, ach is beag duine a chreid iad. Bhí Jimmy Carter ar buile faoin ionradh,
ó tharla gur tharla sé le linn tréimhse détente. Agus sin ráite, ba chosúil go raibh
a bhreithiúnas ar an ionradh mar ‘an bhagairt is mó don tsíocháin dhomhanda ó
bhí an dara Cogadh Domhanda ann’ rud beag áibhéalach nuair a ghlactar san
áireamh roinnt de na tréimhsí móra teannais sa scór go leith bliain roimhe sin
(féach aonaid ar an Chóiré, Cúba, agus Vítneam).
Ba é an freagra láithreach a thug Carter smachtbhannaí a leagan ar an APSS.
Ba é an rud a rinneadh stad a chur le honnmhairiú gránach chuig an Rúis.
Ghníomhaigh Comhdháil na Stát Aontaithe fosta
agus dhiúltaigh an Comhaontú SALT II a cheadú,
a aontaíodh níos luaithe i 1979. Ina theannta sin,
d’údaraigh Carter méadú caiteachais i gcúrsaí airm.
Ba chosúil go raibh an détente marbh anois.
Bhí na Cluichí Oilimpeacha le bheith i Moscó i 1980.
Chonacthas do SAM gur deis iontach a bheadh ann
a thaispeáint don Rúis oiread a cháin an domhan
ionradh na hAfganastáine. Mar sin de, eagraíodh
baghcat ar na cluichí agus d’fhan iomaitheoirí as thar
60 náisiún sa bhaile, SAM ina measc.
Fuair na Mujahedin cuidiú ó SAM, i measc tíortha eile.
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Fadhbanna troda an chogaidh

Ainneoin go raibh siad i bhfad níos treise ina líon agus ina dtrealamh fuair na
fórsaí Rúiseacha amach nárbh fhéidir leo na reibiliúnaigh a chloí nó tharraing
siad taicticí treallchogaíochta chucu féin. Ba ríléir do Mhíchail Gorbaitsiof [Mikhail
Gorbachev] go háirithe go raibh ag teip orthu (rinneadh ceannaire den Aontas
Sóivéadach de in 1985). Thuig sé a laghad bá a bhí ag an phobal sa bhaile leis
an chogadh san Afganastáin agus a dhochraí a bhí sé do gheilleager na Rúise.
Chuir sé roimhe, más ea, deireadh a chur leis agus, i 1988, d’fhógair sé go
gcuirfeadh an Rúis deireadh lena
gceangal sa tír gan barántas
ar bith a éileamh ar cén cineál
rialtais a thiocfadh i gcumhacht
inti. Faoi mhí Feabhra 1989
aistarraingíodh trúpaí uile na
Rúise amach.
Faoin bhliain 1989 bhí na Rúisigh
ag imeacht ón Afganastáin.

Iarmhairtí an chogaidh

Bhí éifeacht ollscriosta ag an
chogadh ar an Afganastáin;
fágadh na cathracha loite agus an tuath dothaistil agus doghabhála de dheasca na
mianach talaimh. As measc daonra de 15 milliún d’fhág an choimhlint 5 mhilliún gan
áit chónaithe. Rinneadh tír teifeach den Afganastáin. Ba dhrocheispéireas pianmhar
do na Rúisigh é leis. Seachas nach dtiocfadh leo na Mujahedin a chloí, fuair 20 000
Sóivéadach bás le linn an chogaidh chomh maith. Bhí costais mhóra eile ag baint
leis an chogadh cé is moite den chaill dhaonna: óir dhíscigh (shúigh) sé ollmhéid
airgid as an eacnamaíocht Shóivéadach a bhí lag cheana féin. B’fhurasta a fheiceáil
cad chuige ar bhaist a lán daoine ‘Vítneam na Rúise’ ar an Afganastáin.
Foinse A
Agus í ar an taobh ó dheas ó APSS, chonaic Moscó an Afganastáin mar stát
tábhachtach eadrána nó maolánach. . . Ba chontúirt é leathnú an Bhunúsaíochais
Ioslamaigh ar fud an réigiúin in aghaidh sheasmhacht an Aontais Shóivéadaigh. Bhí
pobail mhóra Mhoslamacha i bpoblachtaí Lár-Áise an APSS a bhí buailte le teorainn
na hAfganastáine agus bhí siad ar nós cuma liom riamh faoina rannpháirtíocht san
Aontas Sóivéadach.
Sliocht as The Cold War: Conflict in Europe and Asia le Steve Phillips.
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Foinse B
Chreid Brezhnev mura dtabharfaí aghaidh ar imeachtaí na hAfganastáine go
dtosódh stáit chumannacha eile a chreidiúint nach raibh an tAontas Sóivéadach
toilteanach a thuilleadh cur in éadan chumhacht SAM.
Tuairimí an staraí Allan Todd ina leabhar Democracies and 		
Dictatorships: Europe and the World 1919-1989.

1. Déan staidéar ar Fhoinse A. Leis an eolas atá sa téacs agus san fhoinse
seo, mínigh cad chuige ar chinn an APSS ar ionradh a dhéanamh ar an
Afganastáin sa bhliain 1979.
2. Cad é mar a d’fhreagair tiortha eile don ionradh?
3. Déan staidéar ar Fhoinse B. Mínigh cad iad na cosúlachtaí idir tuairimí
Bhrezhnev i 1979 faoin Afganastáin agus a thuairimí i 1968 maidir leis an
tSeicslóvaic.
4. Agus tú ag úsáid an eolais atá sa téacs, déan léaráid damhán alla ag léiriú
na gcúiseanna ar chinn an APSS ar tharraingt siar amach as an Afganastáin
faoi 1989.
5. Cad iad príomh-iarmhairtí Chogadh na hAfganastáine?

Tasc Breise
Cé chomh
cosúil lena
chéile
agus a bhí
coimhlintí Vítneam agus na
hAfganastáine.

Rinneadh a lán damáiste ar
bhonneagar na hAfganastáine le
linn an chogaidh. Sa phictiúr seo
rinneadh scrios ar bhaile beag.
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Aonad 13: An choscairt deiridh: SAM agus APSS
Uachtarán Nua Mheiriceá

Ba é Ronald Reagan a bhain Toghchán Uachtaránachta
SAM i Samhain 1980. Chaith sé dhá theárma ina
Uachtarán (1981-9); le linn an ama seo thit an Cogadh
Fuar chuig íosphointí nua teannais agus ansin bhain sé
ardphointí nua chomhoibrithe amach; pointí a bhí chóir a
bheith doshamhalta go dtí sin.

‘Star Wars’

Bhí Reagan frithchumannach go smior agus mar sin de
in éadan détente. In 1983 thug sé an t-ainm clúiteach
‘impireacht an oilc’ ar an APSS agus thaispeáin sé
go soiléir an rún daingean a bhí aige a chinntiú nach
scriosfadh na Cummanaigh Meiriceá choíche. Chuige
sin thosaigh sé a chaitheamh ollsuimeanna airgid ar
chórais nua slándála agus chosanta. Tugadh isteach
réimse de dhiúracáin nua-aimseartha, agus bunaíodh líon Ronald Reagan
suntasach de na diúracáin seo san Eoraip, rud a ghoill go
mór ar ghrúpaí síochána ar nós CND.
Rud ní b’iontaí fós thacaigh Reagan le forbairt an Tionscnaimh Straitéisigh
Chosanta (Strategic Defense Initiative), córas léasair cosanta a mbeadh de
thoradh air go gcruthófaí sciath thart ar SAM, nárbh fhéidir le diúracáin na Rúise
teacht tríd. Ní haon ionadh é, b’fhéidir, gur tugadh an leasainm ‘Star Wars’ air.
D’éirigh an teannas chomh géar sin go ndearna an Rúis baghcat ar na Cluichí
Oilimpeacha i 1984 a reáchtáladh i Los Angeles.

Fadhbanna Geilleagair

Chosain forbairtí ar nós Star Wars na billiúin dollar agus roimh i bhfad bhí
deacrachtaí ag geilleagar SAM. Bhí an cás níos measa fiú sa Rúis, áfach; agus
Moscó ag iarraidh fanacht cab ar chab le dul chun cinn teicneolaíoch SAM, chóir a
bheith gur thit geilleagar na Rúise as a chéile ar fad. Bheadh ar an dá thír costais
a ísliú ar bhonn práinne.
Bhí Míchail Gorbaitsiof, an tríú ceannaire nua Rúiseach taobh istigh de thrí
bliana, go háirithe an-bhuartha faoi staid an gheilleagair Rúisigh. Ba eisean
an chéad cheannaire Sóivéadach nach raibh baint pholaitiúil aige leis an ré
Stailíneach. Bhí a fhios ag Gorbaitsiof nach dtiocfadh leis an Rúis leanúint de
bheith ag caitheamh airgid gan stad ar mhaithe le bheith ag an leibhéal céanna
caiteachas cosanta le SAM:
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•
•
•
•

Bhí an caighdeán maireachtála fíoríseal;
Bhí na milliúin duine ar tí bás a fháil le hocras;
Bhí géarghá le forbairtí nua-aimseartha ina lán de thionscail na Rúise;
I gcúrsaí teicneolaíochta bhí an Rúis na glúnta chun deiridh ar an Iarthar.

Bhí a fhios ag Gorbaitsiof sula mbeadh athruithe móra eacnamaíochta sa Rúis
go mbeadh gá roimh ré le gearradh siar mór i gcaiteachas cosanta; le haghaidh
gearradh i gcaiteachas cosanta ba ghá caidreamh níos fearr a bhunú le SAM.

Polasaí Eachtrach Ghorbaitsiof

Ba mhian le Gorbaitsiof an Cogadh Fuar a thabhairt chun deiridh. I 1986
chomharthaigh sé ollathrú i bpolasaí eachtrach na Sóivéadach nuair a thagair
sé do mhian na Rúise réiteach a fháil de gach arm núicléach. Léirigh sé fosta go
raibh sé toilteanach polasaithe a bí ann roimhe sin a chaitheamh i dtraipisí, amhail
Cómhaireachtáil Shíochánta agus Dúnghaois Brezhnev, ar mhaithe le slándáil an
APSS a chinntiú.

Cainteanna faoi Theorannú Arm

Mar dhóigh le teacht chun réitigh, thionóil Reagan agus Gorbaitsiof sraith de
chruinnithe mullaigh. I dtús báire is beag a baineadh amach, ach i ndiaidh
idirbheartaíocht dhian d’aontaigh an dá thaobh ar armlón a laghdú. Bhí an
comhaontú s’acu le fáil i gConradh na bhFórsaí Núicléacha le Meánraon
(Intermediate Nuclear Forces Treaty), a chinntigh gur cuireadh as feidhm na
mílte arm núicléach agus a chuir stad le clár Star Wars. Lig sé fosta d’fhoirne
cigirí maoirseacht a dhéanamh ar scrios na n-arm. Bliain ina dhiaidh sin d’fhógair
Gorbaitsiof aistarraingt na bhfórsaí Sóivéadacha amach as an Afganastáin agus
oll-laghdú ar líon fhórsaí armtha na Rúise.
Faoi chomharba Reagan, George H Bush, lean na hathruithe ar aghaidh. Bhí
an tUachtarán nuathofa an-tógtha leis an hathruithe polaitiúla a bhí Gorbaitsiof
a thabhairt isteach taobh thiar den
Chuirtín Iarainn. Bhuail Bush le
Gorbaitsiof i Málta sa bhliain 1989 agus
d’fhógair an dá Cheannaire go raibh
an Cogadh Fuar thart. I mí Iúil 1991
díscaoileadh Comhaontú Vársá, agus
leis sin fuarthas réitithe le ceann de
phríomhshiombailí na scoilte idir an
tOirthear agus an tIarthar.
Bush agus Gorbaitsiof ag síniú
comhaontú.
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1. Déan amach amlíne a
thaispeánfadh na forbairtí i
gcaidrimh SAM – APSS sna
1980í.
2. Déan staidéar ar Fhoinse A. Agus
tú ag úsáid an eolais sa téacs
agus san fhoinse seo, mínigh:
• Cén dearcadh a bhí
ag Reagan i dtús báire
maidir leis an APSS;
• Cé na polasaithe a thug
sé isteach mar gheall ar a
dhearcadh.
3. Déan staidéar ar Fhoinse B.
Agus tú ag úsáid na foinse
seo agus an téacs, mínigh cén
dóigh ar fhreagair an APSS do
chuid polasaithe Reagan sna
luathochtóidí.
4. Cad iad na cúinsí a thug ar
Ghorbaitsiof deireadh a chur leis
an Chogadh Fhuar?
5. Déan staidéar ar Fhoinse C. Agus
tú ag amharc ar an fhianaise
a thugtar sa chaibidil seo, an
síleann tú go bhfuil tuairim
Ghorbaitsiof i bhFoinse C ceart?
Tabhair fianaise mar thaca le do
fhreagra.

Foinse A
Impireacht an oilc . . . fócas an
oilc i saol an lae inniu . . . creidim
go bhfuil an cumannachas ina
chaibidil aisteach bhrónach eile i
stair an chine dhaonna a bhfuiltear
ag scríobh a cuid leathanach
deireanach anois féin.
Breithiúnas an Uachtaráin
Reagan ar an APSS, 1983.

Foinse B
Tá [córas riaracháin Reagan] ag brú
an chine dhaonna chun anachaine
agus tubaiste.
Freagra na Sóivéadach i leith
chuid polasaithe Reagan, 1984.

Foinse C
Ní amharcaim ar dheireadh an
Chogaidh Fhuair mar bhua do thaobh
amháin. Is é atá i ndeireadh seo an
Chogaidh Fhuair ár mbua coitianta le
chéile.
Míchail Gorbaitsiof agus é ag
caint ar dheireadh an Chogaidh
Fhuair.

Ná déantar dearmad!
Caithfidh tú a shocrú anseo cé
acu a thosaigh an Cogadh Fuar
a theacht chun deiridh as siocair
tionchar daoine aonair, nó arbh
é an rud é go dtarlódh an t-athrú
ar scor ar bith cionn is go raibh
geilleagar na Rúise chomh lag
agus chomh bocht sin.

Tasc Breise
Cé dó a bhfuil an chreidiúint ag dul as
ucht deireadh a chur leis an Chogadh
Fhuar, Reagan nó Gorbaitsiof?
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Aonad 14: An Rúis agus na stáit shatailíteacha
Gleasnast agus Peireastráice

Bhí a fhios ag Gorbaitsiof go gcaithfeadh an APSS athrú ó bhun, idir chúrsaí
polaitiúla agus chúrsaí eacnamaíocha, dá mb’áil leis fanacht beo. Ba é an chéad
chéim deireadh a chur le hiomaíocht na n-arm, sa dóigh go bhféadfaí airgead a
infheistiú i ngeilleagar an stáit. Spreag Gorbaitsiof an pobal fosta, áfach, cáineadh
cruthaitheach a dhéanamh ar an chóras chumannach mar dhóigh le cuidiú leis éirí
nua-aimseartha agus feabhsú.
Luaigh Gorbaitsiof go mbainfeadh a chuid athchóirithe leis na smaointe
peireastráice agus gleasnast:
• Peireastráice Ciallaíonn sé sin athstruchtúrú an gheilleagair Shóivéadaigh
trí thabhairt isteach níos mó polasaithe ar an mhúnla iartharach.
• Gleasnast Ciallaíonn sé sin oscailteacht. Lena chur ar dhóigh eile bheadh
saoirse ag daoine plé a dhéanamh, saoirse do na meáin, saoirse ó smacht
an rialtais.
I mí Mhárta 1985 d’fhógair Gorbaitsiof deireadh le Teagasc Brezhnev. Bhí an
smaointeoireacht taobh thiar de seo sothuigthe; chiallaigh a chinneadh deireadh
a chur leis an Chogadh Fhuar nach raibh aon ghá a thuilleadh le crios maolánach
Oirthear na hEorpa. Anois ní thriailfí tíortha a choinneáil siar dá mba mhian leo
a saoirse a bhaint amach. Lena thaispeáint gurbh fhíor dó sa mhéid a dúirt sé,
thosaigh Gorbaitsiof a aistarraingt trúpaí Rúiseacha as Oirthear na hEorpa.

Freagairt taobh thiar den Chuirtín Iarainn

Bhí pobail tíortha eile an Chuirtín Iarainn, a bhí bréan de bhlianta den chos ar bolg
agus den mheath gheilleagrach, bhí siad ag amharc ar a raibh ag titim amach sa
Rúis agus suim mhór acu ann. Ó chinn Gorbaitsiof ar na ceangail a bhí orthu leis
an Rúis a scaoileadh agus ó dhiúltaigh sé a éileamh go bhfanfadh tíortha leis an
chumannachas tuigeadh dóibh go raibh saoirse den chineál chéanna ar fáil dóibh
féin ach iad í a ghlacadh. Ba í an bhliain 1989
an bhliain ar bhris bunús na dtíortha saor. Murab
ionann agus an cás don Ungáir (1956) agus don
tSeicslóvaic (1968), níor cuireadh ina gcoinne
beag ná mór.

Léirseoirí ar Bhalla Bheirlín sular leagadh é sa bhliain
1989.
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Nuair a tháinig na chéad bhearnaí i mBalla Bheirlín
spreag sé an pobal trí chéile cuidiú lena leagan.

Oscailt an Chuirtín Iarainn

Mar atá le feiceáil sa tábla ar na chéad
leathanaigh eile lean lorg na saoirse cosán
beagán éagsúil i ngach tír.

Saoirse don Uile Dhuine?

Ní bhfuair achan phobal, áfach, an tsaoirse
a bhí siad a iarraidh. Sa tSín bhí an cás go
hiomlán difriúil. Chríochnaigh sraith d’agóidí
ag mic léinn ina dtubaiste i gCearnóg
Tiananmen i mBéising nuair a bhrúigh
fórsaí an rialtais gluaiseacht an fhreasúra
faoi chois go brúidiúil.

Stampa Sóivéadach a cheiliúir peireastráice.
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An Cogadh Fuar, 1945 - 91
AN PHOLAINN
1980: Bunaíodh Solidarnosc (Comhghuaillíocht) mar an chéad
cheardchumann saor laistigh den Chuirtín Iarainn. Tháinig sé
chun cinn mar thoradh ar chur in éadan thitim eacnamaíoch
agus pholaitiúil na Polainne. Ba ghairid go raibh 9 milliún ball ag
Solidarnosc agus d’aithin an Rialtas é.
1981: Agus é faoi bhrú ag Moscó, d’fhógair ceannaire na
Polainne, an Ginearál Jaruzelski, dlí airm. Fógraíodh go raibh
Solidarnosc mídhleathach ach lean sé air ag feidhmiú faoi
thalamh, le tacaíocht go háirithe ón Eaglais Chaitliceach agus a
ceannaire Polannach, an Pápa Eoin Pól II.
1989: Aibreán: Rinneadh Solidarnosc dleathach arís i ndiaidh
rabharta de stailceanna.
Tugadh an cead d’oibrithe dul ar stailc.
Meitheamh: Bhain Solidarnosc toghchán na Polainne.
Lúnasa: Cuireadh isteach rialtas neamhchumannach.
Nollaig: Rinneadh Uachtarán ar an Pholainn de Lech Walesa agus ba é an chéad
cheannaire neamhchumannach é in Oirthear na hEorpa le dhá scór bliain.

Lech Walesa

NA STÁIT BHALTACHA
Ar dtús, chuir fiú amháin Gorbaitsiof i gcoinne éilimh na Laitvia agus na Liotuáine ar
shaoirse, nó bhí eagla air go spreagfadh sé poblachtaí eile uile an APSS leis an rud
céanna a iarraidh.
1991: D’fhógair an Eastóin, an Laitvia agus an Liotuáin a neamhspleáchas.
AN GHEARMÁIN THOIR
1989: Deireadh Fómhair: Thug Gorbaitsiof cuairt ar Bheirlín Thoir agus spreag na daoine
le brú ar son an daonlathais.
Deireadh Fómhair: D’éirigh ceannaire na Gearmáine Thoir, Erich Honicker, as a phost.
Samhain: Osclaíodh Balla Bheirlín - siombail na scoilte Thoir-Thiar, rud a lig do dhaoine
gluaiseacht soir siar trí Bheirlín go saoráideach.
1990: Deireadh Fómhair: Athaontaíodh an Ghearmáin.
AN RÓMÁIN
1989: Nollaig: I ndiaidh dó marú líon ard daoine a bhí ag agóid ag lorg bia a údarú, theith
an deachtóir Nicolae Ceausescu. Rugadh air níos moille anonn agus chuir an t-arm chun
báis é.
An tSEICLSLÓVAIC
1989: Bealtaine: Eagraíodh slógaí móra agóidí chun athrú a éileamh.
Samhain: I ndiaidh beagán cur i gcoinne ag an tús cuireadh an réimeas cumannach de
dhroim seoil gan duine ar bith bheith marbh, chóir a bheith. De réir a chéile tugadh an
t-ainm an ‘Réabhlóid Veilbhite’ air seo.
Nollaig: Ba é Alexander Dubcek Cathaoirleach na Parlaiminte Feidearálaí nuathofa.
Rinneadh Uachtarán den scríbhneoir drámaí Vaclev Havel.
Scaradh an tSeiclslóvaic ina dhá cuid: Poblacht na Seice agus an tSlóvaic.
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AN UNGÁIR
1988: Tugadh bata agus bóthar don cheannaire antoisceach, Janos Kadar, agus tugadh
tórramh stáit d’Imre Nagy.
1989: Eanáir: Ligeadh do pháirtithe freasúra teacht chun cinn.
Márta: Reáchtáladh léirsithe in aghaidh trúpaí Sóivéadacha.
Bealtaine: Tógadh ar shiúl sconsaí a ghearr an teorainn leis an Ostair. Dá thoradh sin
d’imigh a lán Gearmánach Oirthearach tríd an Ungáir agus an Ostair isteach chuig an
Ghearmáin Thiar.
Deireadh Fómhair: Bunaíodh rialtas neamhchumannach.
An IÚGSLAIV
1980: Bás Tito.
1990: Tháinig ceithre réimeas dhifriúla aníos laistigh den Iúgslaiv.
1991-95: Troideadh sraith cogaí i measc na ngrúpaí éagsúla eitneacha sa réigiún.
AN BHULGÁIR
1989: Feabhra: Bunaíodh ceardchumann saor.
Samhain: D’éirigh na ceannairí cumannacha as oifig.

Turnamh an Chumannachais in Oirthear na hEorpa
Géarchéim sa Rúis
Ní raibh gach sórt go maith sa Rúis ach oiread: bhí an geilleagar go fóill i ngéarchéim
agus ba chosúil go raibh an tsochaí ag titim as a chéile. Bhí an Rúis roinnte idir iad siúd
a shíl go raibh barraíocht athruithe ann agus an mhuintir a shíl nach raibh go leor ann go
fóill. Ba dhuine den ghrúpa deiridh sin Boris Yeltsin, a toghadh ina Cheannaire ar an Rúis i
1990. Ba í an Rúis an ceann is mó de na poblachtaí difriúla a rinne an APSS.
I mí Lúnasa thug dochtairí nó antoiscigh pholaitiúla iarraidh Gorbaitsiof a chur dá
bhuille. Chuir trúpaí a bhí dílis do Ghorbaitsiof an coup faoi chois agus ba ghairid
gur insealbhaíodh ar ais in oifig é. Ach laistigh de cheithre mhí eisreachtaíodh an
Páirtí Cumannach sa Rúis agus tháinig deireadh leis an Aontas Sóivéadach: bhí a
neamhspleáchas fógartha ag gach ceann de na 15 poblacht. Chruthaigh triúr de na stáit
ba mhó, an Rúis, an Úcráin agus an Bhealarúis aontas nua darb ainm Comhlathas na Stát
Neamhspleách.
Ba de thoradh ar chinneadh Ghorbaitsiof deireadh a chur leis an Chogadh Fhuar agus an
APSS a athchóiriú a tháinig deireadh leis an smacht
cumannach. B’uachtarán gan tír é anois ceannaire
deiridh an APSS, agus d’éirigh sé as ar Lá Nollag
1991.

Boris Yeltsin ag tabhairt dúshlán do na hantoiscigh
agus dochtairí a bhí ag iarraidh go mbeadh an Páirtí
Cumannach i réim arís.
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Foinse A

Foinse B

Ciallaíonn Peireastráice an meirbhliú
[titim] eacnamaíochta a shárú. Is é is
Peireastráice ann forbairt an daonlathais
. . . Is athnuachan ón bhonn é ar achan
ghné den saol Sóivéadach.

Ní féidir ná ní ceart go mbeadh fórsa nó
bagairt an fhórsa ina uirlis de chuid an
pholasaí eachtraigh . . . Tá prionsabal na
saor-rogha barrthábhachtach.
Mikhail Gorbaitsiof ag leagan amach
a smaointe i dtaobh a pholasaí nua
eachtraigh ag na Náisiúin Aontaithe,
Nollaig 1988.

Mikhail Gorbaitsiof ag míniú a
smaointe ar a pholasaí nua baile in
Peireastráice, 1987.

Foinse C
Tá an teagasc nua in áit agus is é teagasc Frank Sinatra é. Tá amhrán a bhfuil
tóir mhór air ag Frank Sinatra, ‘Rinne mé ar mo dhóigh féin é’. Is amhlaidh a
dhéanann an Ungáir, an Pholainn agus an iliomad tíortha eile é ar a ndóigh
féin. Cinneann siad cén bóthar le glacadh. Is é a ngnó féin é.
Aire Eachtrach an APSS, Gennady Gerasimov, ag míniú an teagaisc a
cuireadh in ionad Theagasc Brezhnev, 1989 (cóirithe).

Foinse D
Tháinig deireadh leis an Chogadh Fhuar
nuair a chaill an APSS a dhúil san
impireacht. Ní thiocfadh léi coinneáil
leis na háiseanna a bhí de dhíth le
himpireacht a lorg nár chreid sí a bhí de
dhíth uirthi a thuilleadh, lena cosaint féin
ina aghaidh a naimhde.
Sliocht as An Cogadh Fuar:
Coimhlint san Eoraip agus san
Áis le Steve Phillips.

Mikhail Gorbaitsiof
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1. Déan amlíne a thaispeánann na
príomhfhorbairtí in Oirthear na
hEorpa 1985-91.
2. Déan staidéar ar Fhoinse A.
Agus tú ag úsáid an eolais
atá sa téacs agus na bhfoinsí
seo, mínigh an chiall atá le
agus an smaointeoireacht
atá taobh thiar de:
• gleasnast
• peireastráice.
3. Déan staidéar ar Fhoinsí B go
D. Agus tú ag úsáid an eolais
sa téacs agus na bhfoinsí
seo, mínigh:
• Na fáthanna a bhfuarthas
réitigh de Theagasc Brezhnev;
• Freagairt na Sóivéadach
ar thitim an Chuirtín Iarainn;
• Déan léaráid damhán alla ag
míniú na gcúiseanna ar thit an
APSS as a chéile i 1991.

Tasc Breise
Cén fáth ar chuir
muintir Oirthear
na hEorpa
suas den
chumannachas?

Ná déantar
dearmad!
Caithfidh tú a
thuigbheáil nárbh
é turnamh ná titim an Aontais
Shóivéadaigh an aidhm a bhí ag
Gorbaitsiof, ach gur dóchúla ná a
mhalairt go dtarlódh a leithéid ag
glacadh san áireamh na bpolasaithe a
thug sé isteach.

Muintir Bheirlín
ag ceiliúradh
thitim an bhalla.
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Sampla de Scrúdú CCEA
BUNLEIBHÉAL

Duilleog Áiseanna
Foinse A

Foinse B

Caithfimid an cogadh seo in aghaidh an
Vietcong a bhaint agus is é sin a thug
orainn Vítneam Thuaidh a bhuamáil.
Chuir muid teorainn leis an líon de
ruathair bhuamála. Níor dhírigh muid
ach ar choincréit agus ar chruach – go
díreach foirgnimh agus droichid, ní
daoine. Scriosfaidh an bhuamáil seo
Vítneam Thuaidh i gcionn roinnt míonna.

Lean buamáil SAM ar aghaidh ar feadh
ocht mbliana. Rinne siad 350,000 ruathar
buamála ar Vítneam Thuaidh. Lig siad
amach 8 milliún tonna buamaí, rud ab
ionann agus ceithre oiread an mhéid a
úsáideadh sa Dara Cogadh Domhanda.
Chomh maith le coincréit agus cruach a
aimsiú, mharaigh cuid buamaí SAM na
céadta mílte duine i Vítneam Thuaidh.
Fuair 8000 duine de chuid aerfhórsa
SAM bás sna ruathair.

As aitheasc a thug Uachtarán
Johnson, SAM, faoin oibríocht
Rolling Thunder i 1965.

As téacsleabhar staire le A White,
An Rúis agus an APSS, a
scríobhadh i 1986.

Foinse C
Sa bhliain 1966 ghlac saighdiúirí SAM seilbh ar an sráidbhaile s’againn, áit ar
chónaigh muid leis na céadta bliain. Scrios siad an sráidbhaile s’againn agus na
páirceanna leis an Vietcong a stopadh de bheith á n-úsáid. Bhí fuath agam ar
shaighdiúirí SAM as an ghníomh sin. Chuaigh mé leis an Vietcong agus
d’fhoghlaim an dóigh le maireachtáil i measc na dtuathánach sa dóigh nach
mbeadh a fhios choíche ag na Meiriceánaigh gur duine den Vietcong mé.
Gach uair a scrios na Meiriceánaigh an talamh s’againn rachadh níos mó
Vítneamach óg isteach sa troid linn ar son na saoirse.
Truong Bien Tú, Trodaí Vietcong, 1975.
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Foinse D
Bhain SAM an-úsáid as ceimiceáin. Bhí buamáil throm ar siúl a thug bás a lán
sibhialtach. Maraíodh tuairim agus 100,000 sibhialtach sa Deisceart. Tháinig
freasúra níos mó in aghaidh SAM dá thoradh sin agus tacaíocht bhreise don
Vietcong.
As téacsleabhar staire le hAllan Todd: An Domhan Nua-aimseartha, a
scríobhadh i 2001.

Le haghaidh ceist 1, tagair do na foinsí.

Rannóg A

Freagair gach cuid den cheist
1)

Baineann an rannóg seo le hIdirghabháil na Sárchumhachtaí i Vítneam.

(a)
		
		
		

Déan staidéar ar Fhoinse A.
Scríobh síos an dá rud a dúirt an tUachtarán Johnson faoi bhuamáil SAM 		
ar Vítneam Thuaidh.									
									
[4]

(b)
Déan staidéar ar Fhoinsí A agus B.
		
Cad é mar a thaispeánann Foinse B go raibh briathra an Uachtaráin 		
		
Johnson i bhFoinse A contráilte. Tabhair trí shampla.				
											
[6]
(c)
Déan staidéar ar Fhoinse C.
		
Cé chomh hiontaofa agus chomh húsáideach is atá Foinse C ag an staraí
		
a bheadh ag fiosrú cad chuige a ndeachaigh daoine isteach sa Vietcong?		
		
											
[8]
(d)
Déan staidéar ar Fhoinsí A, C agus D.
		
Chreid roinnt daoine go raibh SAM san éagóir sa troid a d’fhear siad ar
		
Vítneam. Shíl siad gur throdaithe ar son na saoirse iad an Vietcong
		
a raibh tacaíocht acu ó mhuintir Vítneam Theas agus nach raibh fáilte 		
		
roimh na Meiriceánaigh. Agus tú ag úsáid Fhoinsí A, C agus D agus do 		
		
chuid eolais féin, mínigh cé acu atá an míniúchán sin cothrom nó 			
		
nach bhfuil.
											
[12]
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Rannóg B
Freagair ceist AMHÁIN ón Rannóg seo.
Freagair gach cuid den cheist a roghnaíonn tú.
2.

Baineann an cheist seo le smacht na Rúise ar Oirthear na hEorpa.
Agus tú ag úsáid na gceannteideal thíos mínigh:
• cén dóigh ar choinnigh an APSS smacht ar Oirthear na hEorpa idir 1956 agus
1968;
• cén dóigh ar choinnigh an APSS smacht ar an Ungáir i ndiaidh Éirí Amach 1956;
• cén dóigh ar chuidigh Conradh Vársá leis an APSS smacht a choinneáil ar Oirthear
na hEorpa;
• cén dóigh ar chuidigh Balla Bheirlín leis an APSS smacht a choinneáil ar Oirthear
Bheirlín i 1961;
• cén dóigh ar choinnigh an APSS smacht ar an tSeicslóvaic i ndiaidh Éirí Amach
1968. 											
											
[30]

3.

Agus tú ag úsáid na gceannalt thíos, mínigh:
Cén dóigh ar éirigh le tíortha Oirthear na hEorpa teacht saor ó smacht na Rúise;
Na hathruithe ba mhian le Gorbachev a dhéanamh san APSS agus ina cuid stát 		
satailíte;
Balla Bheirlín ag teacht anuas agus nascadh le chéile arís Oirthear agus Iarthar 		
na Gearmáine;
An tAontas Sóivéadach ag titim as a chéile.

Conradh Vársá ag titim as a chéile i 1991.							
											
[30]
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4.

Baineann an cheist seo le hiarrachtaí Mheiriceá stad a chur le leathnú an 			
chumannachais san Áise.
Agus tú ag úsáid na gceannalt thíos, mínigh cén fáth agus cén dóigh ar thug SAM
iarraidh stad a chur leis na cumannaithe smacht a ghlacadh ar thíortha san Áise.
• Polasaí an tSrianta.
• Teoiric an Domanó.
• An dóigh ar thug SAM iarraidh stad a chur le leathnú an chumannachais sa 		
Chóiré.
• An dóigh ar thug SAM iarraidh stad a chur le leathnú an chumannachais sa 		
Vítneam.									
[30]

LEIBHÉAL ARD
Freagair C1 as Rannóg A agus ceist AMHÁIN as Rannóg B.
Le haghaidh ceist 1 déan tagairt don ábhar sna foinsí.

Rannóg A
1.

Baineann an rannóg seo le Cogadh Vítneam.

(a)
		
		

Déan staidéar ar Fhoinse A.
Cad é a nochtann Foinse A faoi pholasaí an Uachtaráin Johnson i 			
Vítneam? 								
[4]

(b)
Déan staidéar ar Fhoinsí A agus B.
		
An dtacaíonn Foinse B leis an rud a dúirt an tUachtarán Johnson i 		
		
bhFoinse A? Tabhair trí shampla mar thaca le do fhreagra.				
											
[6]
(c)
Cé chomh hiontaofa agus chomh húsáideach agus atá Foinse C ag 		
		
an staraí a bheadh ag fiosrú cad chuige a ndeachaigh daoine isteach sa 		
		
Vietcong?		
											
[8]
(d)
Déan staidéar ar Fhoinsí A, C agus D.
		
Chreid roinnt daoine go raibh SAM san éagóir sa troid a d’fhear siad 		
		
ar Vítneam. Shíl siad gur throdaithe ar son na saoirse iad an
		
Vietcong a raibh tacaíocht acu ó mhuintir Vítneam Theas agus nach raibh
		
fáilte roimh na Meiriceánaigh. Agus tú ag úsáid Fhoinsí A, C agus D agus 		
		
do chuid eolais féin, mínigh cé acu atá an míniúchán sin cothrom nó 		
		
nach bhfuil.										
			
								
[12]
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Rannóg B

Freagair ceist AMHÁIN as an rannóg seo.
Freagair an dá chuid de gach ceist.
2.

Idir 1953 agus 1968 bhíothas ag cur i gcoinne smacht na Sóivéadach in 			
Oirthear na hEorpa.

(a)
Mínigh cad chuige a rabhthas ag cur i gcoinne an APSS in Oirthear na 		
		
hEorpa idir 1953 agus 1968.					
											
[18]
(b)
Cad é an gníomh a rinne an APSS le déileáil leis an chur seo ina gcoinne 		
		
in Oirthear na hEorpa idir 1953 agus 1968?				
											
[12]
3.

Idir 1950 agus 1953 chuir SAM a ladar isteach i gcúrsaí na Cóiré.

(a)
Mínigh cén dóigh ar éirigh SAM bainteach leis an Chóiré.		
											

[18]

(b)
Cad iad na hiarmhairtí a bhí leis an Chogadh Chóiréach? 		
											

[12]

4.

Nuair a tháinig Gorbaitsiof i gcumhacht thosaigh sé a ligean uaidh smacht na 		
Rúise ar Oirthear na hEorpa.

(a)
Mínigh cén dóigh ar athraigh Gorbaitsiof smacht na Rúise ar Oirthear na 		
		
hEorpa.								
											
[18]
(b)
Cad iad na hiarmhairtí a tháinig de thoradh a ghníomhartha? 			
											
[12]

Cuid de na pictiúir ar fáil le cead ó Creative Commons.
Cuireadh an t-ábhar ar lch 42 ar fáil ó www.nsarchive.org
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