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രണ്ടാം ല ടകമഹടയുദ്ധാം 

ആമുഖാം 

 രണ്ടാം ല ടകമഹടയുദ്ധാം എന്ന ്അറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധാം 6 വർഷലതടളാം നീണ്ു 

നിന്നു.(1939-45) 

 ആക്സിസ് ശക്തികളുാം (ജർമ്മനി, ഇറ്റ ി, ജെടൻ) സഖയകക്ഷികളുാം (ഫ്രടൻസ,് ലഫ്േറ്റ ്

ഫ്രിട്ടൻ, അലമരിക്ക, ലസടവിയറ്റ ്യൂണിയൻ, ഒരു പരിധിവപ്പര ചൈന) തമ്മി ുള്ള 

യുദ്ധമടണ ്നടന്നത.് 

 ൈരിഫ്തതിപ്പ  ഏറ്റവുാം രക്തരൂക്ഷിതമടയതുാം ഏറ്റവുാം വ ിയ യുദ്ധവുാം ആയിരുന്നു 

അത്. ല ടക ജനസാംഖയയുപ്പട ഏകലേശാം 3 ശതമടനതിന ്തു യമടയ യുദ്ധതിൽ 

നട  ്ലകടടിയി ധികാം ആളുകൾ മരിച്ചു. 

കടരണങ്ങൾ 

രണ്ടാം ല ടകമഹടയുദ്ധതിന് നിരവധി കടരണങ്ങൾ ഉണ്ടയിരുന്നു. ഒന്നടാം 

ല ടകമഹടയുദ്ധടനന്തരമുള്ള പ്പവർചസൽസ് ഉടമ്പടിയുപ്പട ആഘടതാം, ആലേടള 

സടമ്പതിക മടന്ദ്യാം, ഫ്പീണന പരടജയാം, ജർമ്മനിയി ുാം ജെടനി ുാം 

ചസനികതയുപ്പട ഉയർച്ച,  ീേ ്ഓര് ലനഷൻസിന്പ്പറ പരടജയാം എന്നിവ 

ഉൾപ്പെടുന്നു. 

   പ്പവർചസൽസ ്ഉടമ്പടി 

 ഒന്നടാം ല ടകമഹടയുദ്ധതിനുലശഷാം, വിജയികളടയ സഖയശക്തികൾ ജർമ്മനിയുപ്പട 

ഭടവി തീരുമടനിക്കടൻ ലയടോം ലൈർന്നു. 

 ജർമ്മനി പ്പവർചസൽസ ്ഉടമ്പടിയിൽ ഒെിലടണ്ിവന്നു. അതിന ്യുദ്ധതിനപ്്പറ കുറ്റാം 

അാംേീകരിക്കുകയുാം വ ിയ നഷ്ടപരിഹടരാം നൽകുകയുാം പ്പൈലേണ്ി വന്നു. 

ജർമ്മനിക്ക ്അതിനപ്്പറ ഭൂരിഭടോം ഫ്പലേശങ്ങളുാം നഷ്ടപ്പെടുകയുാം 100000 ൽ കൂടുതൽ 

വ ിയ ചസനയപ്പത തടയുകയുാം പ്പൈയ്തു. 

 പ്പവർചസൽസ ്ഉടമ്പടി ജർമ്മനിപ്പയ രടഷ്ഫ്ടീയമടയുാം ചസനികമടയുാം 

സടമ്പതികമടയുാം തകർതു. 

 അവർ ഫ്പതികടരാം ആഫ്േഹിച്ചു, സഖയശക്തികളുമടയി ശക്തിയുപ്പട ഒരു 

പരീക്ഷണതിന ്തേടറടയിരുന്നു. 
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  സടമ്പതിക മടന്ദ്യാം 

 1929 പ്പ  വ ിയ മടന്ദ്യാം ല ടകപ്പത മുഴുവൻ രടധിച്ചു. 

 മടന്ദ്യകട ത,് സമ്പേവ്യവസ്ഥ ൈുരുങ്ങി, വയടപടരാം കുറഞ്ഞു, രിസിനസുകൾ 

അടച്ചു, വി  കുറഞ്ഞു, രടങ്കുകൾ പരടജയപ്പെട്ടു, പ്പതടഴി ില്ലടയ്മ വർദ്ധിച്ചു. 

 സമ്പേവ്യവസ്ഥ മടന്ദ്യതി ടകുലമ്പടൾ, പൗരന്മടർ അവരുപ്പട ഫ്പശ്നങ്ങൾ 

പരിഹരിക്കടൻ ശക്തമടയ രടഷ്ഫ്ടീയ ലനതൃതവപ്പത ലതടുന്നു. 1933 ൽ ജർമ്മനിയുപ്പട 

ലനതടവടയ ലശഷാം, അല ടൾര ്ഹിറ്റ് ർ അതിനപ്്പറ നഷ്ടപ്പെട്ട മഹതവവുാം സമ്പതുാം 

അധികടരവുാം പുനഃ സ്ഥടപിക്കുപ്പമന്ന ്വടഗ്ദടനാം പ്പൈയ്തു. 

 ഒരു വ ിയ രടഷ്ഫ്ടമടയി ജർമ്മനിയുപ്പട പുനർനിർമ്മടണപ്പതക്കുറിച്ചുള്ള 

അലേഹതിന്പ്പറ കടഴ്ചെടട ്നിരവധി ജർമ്മൻകടർക്ക ്ഫ്പലൈടേനമടയി. 

 ഒന്നടാം ല ടകമഹടയുദ്ധതിനു ലശഷമുള്ള അപമടനാം മൂ മുണ്ടയ മുറിവുകളിൽ 

ഇത ്ഒരു രടാം ലപടപ്പ  ഫ്പവർതിച്ചു. സടമ്പതിക തകർച്ചയിൽ നിന്ന ്ഒരു വഴി 

വടഗ്ദടനാം പ്പൈേുന്നതിനടൽ പ രുാം നടസിസപ്പത പിന്തുണച്ചു. 

 രടസിസതിനപ്്പറ ഉേയാം 

 ഇരുപതടാം നൂറ്റടണ്ിനപ്്പറ തുടക്കതിൽ ഒന്നടാം ല ടകമഹടയുദ്ധതിനുലശഷാം 

ഫ്പടര യതിൽ വന്ന സമൂഹതിനപ്്പറയുാം സമ്പേവ്യവസ്ഥയുപ്പടയുാം ശക്തമടയ 

പ്പറജിപ്പമന്ലറഷനുാം ഏകടധിപതയ ശക്തിയുാം ര ഫ്പലയടേതി ൂപ്പടയുള്ള 

എതിർെിപ്പന അടിച്ചമർത ുാം ഒരു തീഫ്വ വ തുപക്ഷ, ഏകടധിപതയ തീഫ്വ 

ലേശീയതയടണ ്രടസിസാം. 

 മുലസടളിനി ആേയമടയി ഇറ്റ ിയിൽ രടസിസാം അവതരിെിച്ചു. 

 അല ടൾര ്ഹിറ്റ് ർ വാംശീയ ശുദ്ധിയുപ്പട അടിസ്ഥടനതിൽ രടസിസതിനപ്്പറ 

ജർമ്മൻ പതിെടയ നടസിസാം അവതരിെിച്ചു. നടസിസാം ജർമ്മൻ ജനതയ്ക്ക ്മടഫ്തമല്ല, 

മുഴുവൻ യൂലറടെിനുാം ല ടകതിനപ്്പറ മറ്റ ്പ  ഭടേങ്ങൾക്കുാം വിനടശകരമടയി. 

 ഒന്നടാം ല ടകമഹടയുദ്ധതിനുലശഷാം, യൂലറടെിൽ നിരവധി രടഷ്ഫ്ടീയ 

ഫ്പസ്ഥടനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു, അതിന ്രടസിസാം എന്ന ലപര ് ഭിച്ചു. 

 പ  രടജയങ്ങളി ുാം ജനടധിപതയ വിരുദ്ധ സർക്കടരിനപ്്പറ വളർച്ച രണ്ടാം 

ല ടകമഹടയുദ്ധതില ക്ക ്നയിച്ചു. 
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ജർമ്മൻ മി ിട്ടറിസാം 

 ഹിറ്റ് ർ പ്പവർചസൽസ ്ഉടമ്പടിപ്പയ അപ പിക്കുകയുാം ഉടൻ തപ്പന്ന സമടധടന 

ഉടമ്പടി അവേണിച്ചുപ്പകടണ്് ജർമ്മനിയുപ്പട ചസനയവുാം ആയുധങ്ങളുാം രഹസയമടയി 

നിർമ്മിക്കുകയുാം പ്പൈയ്തു. 

 ഫ്രിട്ടനുാം ഫ്രടൻസുാം ഹിറ്റ ്റുപ്പട ഫ്പവർതനങ്ങൾ പഠിപ്പച്ചങ്കി ുാം, കരുതടർജ്ജിച്ച 

ജർമ്മനി റഷയയിൽ നിന്നുള്ള കമ്മയൂണിസതിന്പ്പറ വയടപനാം തടയുപ്പമന്ന ്അവർ 

ആേയാം കരുതി. 

 1936-ൽ ഹിറ്റ് ർ രടസിസ്റ്റ ്ശക്തികളുമടയി ലറടാം-പ്പരർ ിൻ-ലടടക്കിലയട ആക്സിസിൽ 

ഒെിട്ടു. 

ഫ്പീണന പരടജയാം 

 ഫ്പീണനാം എന്നത ്സാംഘർഷാം ഒഴിവടക്കടൻ മപ്പറ്റടരു രടജയതിനപ്്പറ ആവശയങ്ങൾ 

അാംേീകരിക്കടനുള്ള നയമടണ.് 

 ഫ്രിട്ടനുാം ഫ്രടൻസുാം പ്പവർചസൽസ ്ഉടമ്പടി ജർമ്മനിലയടട ്വിലവൈനപരമടപ്പണന്നുാം 

ഹിറ്റ് റുപ്പട ഫ്പവർതനങ്ങൾ മനസി ടക്കടവുന്നതുാം 

നയടയീകരിക്കടവുന്നതുമടപ്പണന്നുാം മനസി ടക്കി. 

 മയൂണിക് ഉടമ്പടിയിൽ, ജർമ്മൻ സാംസടരിക്കുന്നവർ തടമസിച്ചിരുന്ന 

പ്പൈലക്കടലലടവടകയയുപ്പട വടക്കൻ ഭടേത ്സുപ്പ റ്റൻ ടനറ്് കൂട്ടിലച്ചർക്കടൻ 

ഫ്രിട്ടനുാം ഫ്രടൻസുാം ജർമ്മനിപ്പയ അനുവേിച്ചു. 

 1939 മടർച്ചിൽ ജർമ്മനി വടഗ്ദടനാം  ാംഘിച്ച് പ്പൈലക്കടലലടവടകയ മുഴുവൻ ആഫ്കമിച്ചു. 

എന്നിരുന്നട ുാം, ഫ്രിട്ടനുാം ഫ്രടൻസുാം ഈ ഘട്ടതിൽ ചസനിക നടപടി 

സവീകരിക്കടൻ തേടറടയില്ല. 
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ജടെനീസ ്ചസനികത 

 1931 -ൽ സടമ്പതിക മടന്ദ്യാം മൂ ാം ജടെനീസ ്സമ്പേവ്യവസ്ഥ ലമടശമടയി. ജെടൻ 

ജനത സർക്കടരി ുള്ള വിശവടസാം നഷ്ടപ്പെടുകയുാം അവരുപ്പട സടമ്പതിക 

ഫ്പശ്നങ്ങൾക്ക ്പരിഹടരാം കടണടനടയി ചസനയതില ക്ക ്തിരിയുകയുാം പ്പൈയ്തു. 

 ീേ ്ഓര ്ലനഷൻസിനപ്്പറ പരടജയാം 

 കൂട്ടടയ സുരക്ഷയുമടയുള്ള യുദ്ധാം തടയുന്നതിന ് ീേ ്ഓര ്ലനഷൻസ ്വിഭടവനാം 

പ്പൈയ്തു. ഇത ്ഒരു നല്ല ആശയമടയിരുന്നു, പലക്ഷ അവസടനാം ഒരു പരടജയമടയി മടറി. 

പരടജയതിനപ്്പറ ഫ്പധടന കടരണങ്ങൾ: 

 പ  രടജയങ്ങളുാം  ീേിൽ ലൈർന്നില്ല, ഉേട. ഫ്പധടന വടസ്തു ശില്പിയടയ യുഎസ ്തപ്പന്ന 

ലൈർന്നില്ല. 

  ീേിന ്ശക്തിയില്ലടയിരുന്നു, ആഫ്രിക്കയിപ്പ  എലതയടപയയിൽ ഇറ്റ ി നടതിയ 

ആഫ്കമണാം അപ്പല്ലങ്കിൽ ചൈനയിൽ മഞ്ചൂറിയയിൽ ജെടൻ നടതിയ ചസനിക 

ആഫ്കമണാം തടയടൻ ചസനയമില്ലടയിരുന്നു. 

യുദ്ധതിന്പ്പറ േതി 

 എന്നടൽ രയൂറർ (നടസി ലനതടവ്) ലപടളണ്ില ക്ക ്കണ്ണുകൾ തിരിച്ചു. 

 ഒന്നടാം ല ടകമഹടയുദ്ധതിനു ലശഷാം ലപടളണ്ിലനടട ്ജർമ്മനി ലതടറ്റ ലപടളിഷ ്

ഇടനടഴി തിരിച്ചുപിടിക്കടൻ ഹിറ്റ് ർ ആഫ്േഹിച്ചു. 

 ലസടവിയറ്റ ്യൂണിയനിൽ നിന്നുളള് ആഫ്കമണാം ഒഴിവടക്കടൻ, ലപടളണ്ിപ്പന പരസ്പരാം 

വിഭജിക്കടൻ ജർമ്മനി രഹസയമടയി ഒരു കരടർ ഒെിട്ടു. 

 "മിന്നൽ യുദ്ധാം" എന്ന അതിശയകരമടയ ആഫ്കമണവുമടയി ജർമ്മനി ലപടളണ്ിപ്പന 

ആഫ്കമിച്ചു. 

 സാംഭവതിനുലശഷാം, ഫ്രടൻസുാം ലഫ്േറ്റ് ഫ്രിട്ടനുാം 1939 പ്പസപറ്്റാംരർ 3 ന ്ജർമ്മനിയിൽ 

കടുത യുദ്ധാം നടതി. 

 പിന്നീട ്ഫ്രിട്ടപ്പന ആഫ്കമിക്കടൻ ലനടർവീജിയൻ,  ടനിഷ ്തീരങ്ങളിൽ നടവിക 

തടവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കടൻ ഹിറ്റ ്ർ പ്പ ൻമടർക്കുാം ലനടർലവയുാം ആഫ്കമിച്ചു. 
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 ഫ്രടൻസിനപ്്പറ വീഴ്ച 

 1940 പ്പമയ് മടസതിൽ, ഫ്രടൻസിപ്പന ആഫ്കമിക്കടനുള്ള തഫ്ന്തതിനപ്്പറ ഭടേമടയി, 

ഹിറ്റ് ർ ലഹടളണ്്, പ്പരൽജിയാം,  ക്സാംരർേ ്എന്നിവിടങ്ങളി ൂപ്പട നടടകീയമടയ ഒരു 

സവീെ ്ആരാംഭിച്ചു. 

 ഈ സമയത,് ജർമ്മനിയുപ്പട വിജയാം മനസി ടക്കിയ ഇറ്റ ി (മുലസടളിനി) ജർമ്മൻ 

ലസനയിൽ ലൈർന്ന ്ഫ്രടൻസിപ്പന പരടജയപ്പെടുതി. 

 1940 ജൂൺ 22 ന ്ഫ്രടൻസ ്കീഴടങ്ങി. ഫ്രടൻസിനപ്്പറ വടക്കൻ ഭടേതിന്പ്പറ നിയഫ്ന്തണാം 

ജർമ്മൻകടർ ഏപ്പറ്റടുതു, അവർ പ്പതക്കൻ ഭടോം പ്പപചറ്റനപ്്പറ ലനതൃതവതി ുള്ള ഒരു 

പടവ േവൺപ്പമന്റിന ്വിട്ടു. 

ഫ്രിട്ടൻ യുദ്ധാം 

 ഫ്രടൻസിന്പ്പറ പതനതിനുലശഷാം, ഹിറ്റ ്ർ ഇലെടൾ ലഫ്േറ്റ ്ഫ്രിട്ടന്പ്പറ 

അധിനിലവശതില ക്ക ്മനസ ്തിരിച്ചു. 

 പുതിയ ഫ്രിട്ടീഷ ്ഫ്പധടനമഫ്ന്തിയടയിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ൈർച്ചിൽ, ഫ്രിട്ടൻ ഒരിക്ക ുാം 

വഴങ്ങിപ്പല്ലന്ന ്ഫ്പഖയടപിച്ചിരുന്നു. 

 1941 ലമയ് 10 വപ്പര ഒരു വർഷാം യുദ്ധാം തുടർന്നു. എന്നടൽ ഫ്രിട്ടീഷുകടർ ശക്തമടയ 

പ്പൈറുതുനിൽെ ്നടതി, തുടർന്ന ്ഹിറ്റ ്ർ തനപ്്പറ ആഫ്കമണാം അവസടനിെിക്കടൻ 

തീരുമടനിച്ചു. 

 പകരാം, അലേഹാം കിഴക്കൻ യൂലറടെി ുാം പ്പമ ിറ്റലറനിയനി ുാം ഫ്ശദ്ധ ലകഫ്ന്ദ്ീകരിച്ചു. 

ഫ്രിട്ടൻ യുദ്ധാം അവസടനിച്ചു. ഹിറ്റ ്റുപ്പട മുലന്നറ്റങ്ങൾ തടയടനടകുപ്പമന്ന 

സഖയകക്ഷികൾ ഒരു നിർണടയക പടഠാം പഠിച്ചു. 

 വടലക്ക ആഫ്രിക്ക ആഫ്കമണാം 

 1940 പ്പസപ്റ്റാംരറിൽ മുലസടളിനി തനപ്്പറ അടുത നടപടി സവീകരിച്ചു. ഫ്രിട്ടീഷ ്

നിയഫ്ന്തണതി ുള്ള ഈജിപ്ത ്പിടിപ്പച്ചടുക്കുക എന്നതടയിരുന്നു അലേഹതിനപ്്പറ 

 ക്ഷയാം. 

 ഈജിപ്തിപ്പ  സൂയസ ്കനട ടണ ്മി ിൽ ഈസ്റ്റിപ്പ  എണ്ണെടടങ്ങളിപ്പ തടനുള്ള 

തടലക്കടൽ. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

 

രടൽക്കടനിപ്പ  യുദ്ധാം 

 1941 ഏഫ്പി ിൽ ഹിറ്റ് ർ യൂലേടലടവിയയുാം ഫ്േീസുാം കീഴടക്കി. 

 ഫ്േീസിൽ, നടസികൾ അലഫ്കടലപടളിസിൽ സവസ്തിക ഉയർതിപ്പക്കടണ്് അവരുപ്പട 

വിജയാം ആലഘടഷിച്ചു. 

ലപൾ ഹടർരറിന ്ലനപ്പരയുള്ള ആഫ്കമണാം 

 തുടക്കതിൽ സടമ്പതിക മടന്ദ്യതിന ്സടക്ഷയാം വഹിച്ച അലമരിക്ക യുദ്ധതിൽ 

ഏർപ്പെടടൻ മടിച്ചു. 

 1941 പ്പസപ്റ്റാംരർ 4 ന ്അറ്്റ ടനറ്ിക്കിൽ ഒരു യുഎസ ് ിസ്ലഫ്ടടയറിന ്ലനപ്പര ഒരു 

ജർമ്മൻ യു-ലരടട്ട ്പ്പപപ്പട്ടന്ന ്പ്പവടിവച്ചു. യുഎസ ്ഫ്പസി നറ് ്റൂപ്പസവൽറ്റ ്

നടവികലസനയുപ്പട കമടൻ ർമടലരടട ്ഫ്പതികരിക്കടൻ ഉതരവിട്ടു. 

 പലക്ഷ, ജടെനീസ ്മുഴുവൻ യുഎസ ്പസരിക് കെ ുകപ്പളയുാം ആഫ്കമിക്കുകയുാം 

നശിെിക്കുകയുാം പ്പൈയ്തു. 

 ലപൾ ഹടർരറിപ്പ  ലരടാംരടഫ്കമണതിനുലശഷാം, പടിഞ്ഞടറൻ പസരിക്കിപ്പ  

േുവടമുാം ലവക്ക ്േവീപുാം ജെടൻ ചസനയാം പിടിപ്പച്ചടുതു. തുടർന്ന ്അവർ 

രി ിെീൻസിൽ ആഫ്കമണാം ആരാംഭിച്ചു. 

 ജടെനീസ ്ഫ്രിട്ടീഷുകടപ്പര ആഫ്കമിക്കുകയുാം ലഹടലങ്കടാംേ ്പിടിപ്പച്ചടുക്കുകയുാം 

മ യപ്പയ ആഫ്കമിക്കുകയുാം പ്പൈയ്തു. 

അലമരിക്ക യുദ്ധതിൽ ഫ്പലവശിച്ചു 

 ലപൾ ഹടർരറിനപ്്പറ നടശതിന ്ഫ്പതികടരാം പ്പൈേടൻ, യുഎസ ്സഖയകക്ഷികളുപ്പട 

ചധരയവുാം ശക്തിയുാം വർദ്ധിെിച്ച യുദ്ധതില ക്ക ്ഫ്പലവശിച്ചു. 

 മി ്ലവ യുദ്ധതിൽ അലമരിക്ക ജടെനീസ ്കെ ുകളുാം കരിയറുകളുാം നശിെിച്ചു. 

ഇത ്ജെടപ്പനതിരടയ യുദ്ധപ്പത മടറ്റി. 

 സഖയശക്തികൾ നടസി കൂട്ടപ്പക്കട പ്പയക്കുറിച്ചുാം യഹൂേപ്പര കൂട്ടപ്പക്കട  

പ്പൈേുന്നതിപ്പനക്കുറിച്ചുാം പഠിക്കുകയുാം ശക്തമടയ നടപടി സവീകരിക്കുപ്പമന്ന ്

ഫ്പതിജ്ഞ പ്പൈേുകയുാം പ്പൈയ്തു. 

സഖയ വിജയാം 

 1942 പകുതിലയടപ്പട ജർമ്മനിയുപ്പട വിജയങ്ങൾ േണയമടയി കുറഞ്ഞു. 

 ആക്സിസ ്ശക്തികപ്പള പരടജയപ്പെടുതടൻ പ്പമടതാം യുദ്ധതിന ്

അണിനിരലക്കണ്തുപ്പണ്ന്ന ്സഖയകക്ഷികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 

 ലകട ് നടമമുള്ള ഓെലറഷൻ ഓവർല ടർ ്, ലനടർമടണ്ി അധിനിലവശാം 

ൈരിഫ്തതിപ്പ  ഏറ്റവുാം വ ിയ കര, കടൽ ആഫ്കമണമടയിരുന്നു. 1944 ജൂൺ 6, 

അധിനിലവശാം ആരാംഭിക്കുന്നതിനടയി തിരപ്പഞ്ഞടുത േിവസാം- ി-ല  എന്ന ്

വിളിക്കുന്നു. 
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 സഖയകക്ഷികൾ വിജയകരമടയി പടരീസില ക്ക ്മടർച്ച ്നടതി. പ്പസപ്റ്റാംരലറടപ്പട 

അവർ ഫ്രടൻസ,് പ്പരൽജിയാം,  ക്സാംരർേ്, പ്പനതർ ടനറ്സ് ്എന്നിവയുപ്പട 

ഭൂരിഭടേവുാം ലമടൈിെിച്ചു. അവർ ജർമ്മനിയില ക്ക ്അവരുപ്പട കടഴ്ചകൾ സ്ഥടപിച്ചു. 

 രൾജ ്യുദ്ധതിൽ, സഖയലസന പടിഞ്ഞടറ ്നിന്ന ്ജർമ്മൻ ചസനയപ്പതയുാം കിഴക്ക ്

നിന്ന ്ലസടവിയറ്റ ്യൂണിയപ്പനയുാം തള്ളി. 

ജർമ്മനി നിരുപടധികാം കീഴടങ്ങി 

 ഒടുവിൽ, ജർമ്മനി സ്റ്റട ിൻഫ്േട ിൽ ലസടവിയറ്റ ്യൂണിയന ്കീഴടങ്ങി, യുദ്ധതിപ്പ  

വഴിതിരിവ.് 

 1945 ഏഫ്പിൽ 25 ആയലെടലഴക്കുാം ലസടവിയറ്റുകൾ പ്പരർ ിപ്പന വളഞ്ഞു, അവരുപ്പട 

പീരങ്കികൾ നേരാം ആഫ്കമിച്ചു. 

 ഹിറ്റ് ർ തനപ്്പറ അന്തയതിന ്തേടപ്പറടുക്കുകയുാം ആത്മഹതയ പ്പൈേുകയുാം പ്പൈയ്തു. 

 1945 ലമയ് 7 ന ്ജർമ്മനി നിരുപടധികാം കീഴടങ്ങി. പ്പമയ് 8 ന,് അലമരിക്കയുാം മറ്റ ്

സഖയശക്തികളുാം വി-ഇ േിനാം ആലഘടഷിച്ചു-യൂലറടെിപ്പ  വിജയാം. യൂലറടെിപ്പ  

യുദ്ധാം അവസടനിച്ചു. 

ജടെനീസ ്കീഴടങ്ങൽ 

 യൂലറടെിപ്പ  യുദ്ധാം അവസടനിച്ചുപ്പവങ്കി ുാം, സഖയകക്ഷികൾ ഇലെടഴുാം 

പസരിക്കിൽ ജെടലനടട ്യുദ്ധാം പ്പൈേുകയടയിരുന്നു. 

 ജടെനീസ ്മടതൃരടജയതിനപ്്പറ അധിനിലവശാം സഖയകക്ഷികൾക്ക ്അര േശ ക്ഷാം 

ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുപ്പമന്ന ്ഫ്പസി നറ് ്ഫ്ടൂമടൻ മനസി ടക്കി. 

 ആറ്റാം ലരടാംര് അഥവട എ-ലരടാംര് എന്ന ശക്തമടയ പുതിയ ആയുധാം ഉപലയടേിച്ച ്

യുദ്ധാം എഫ്തയുാം ലവോം അവസടനിെിക്കടൻ ഫ്ടൂമടൻ തീരുമടനിച്ചു. 

 തുടക്കതിൽ, ഫ്ടൂമടൻ ജടെനീസ ്കീഴടങ്ങടൻ മുന്നറിയിെ ്നൽകിപ്പയങ്കി ുാം ജെടൻ 

അത് കടരയമടക്കിയില്ല. 

 1945 ആേസ്റ്റ ്6 ന് അലമരിക്ക ഹിലരടഷിമയിൽ അണുലരടാംര് എറിഞ്ഞു. 

 ജടെനീസ ്ഇലെടഴുാം യുദ്ധാം തുടർന്നു, തുടർന്ന ്ഓേസ്റ്റ ്9 ന ്നടേസടക്കിയിൽ 

രണ്ടമപ്പത ലരടാംര് വർഷിച്ചു. 

 1945 പ്പസപ്റ്റാംരർ 2 ന ്ജെടൻ കീഴടങ്ങിയലതടപ്പട യുദ്ധാം അവസടനിച്ചു. 

യുദ്ധതിന്പ്പറ അനന്തരര ങ്ങൾ 

 രണ്ടാം ല ടകമഹടയുദ്ധാം യൂലറടെി ുാം ഏഷയയി ുാം ആഫ്രിക്കയി ുാം 

േശ ക്ഷക്കണക്കിന ്മനുഷയ ജീവനുാം രി യൺ ല ടളർ നടശനഷ്ടങ്ങളുാം വരുതി. 

യുദ്ധാം ആലേടള ഭരണതിന ്ഒരു അജണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 

 ജെടനിപ്പ  ചസനികവൽക്കരണവുാം ഒരു പുതിയ ഭരണഘടനയുാം അാംേീകരിച്ചു. 

 കമ്മയൂണിസതിന്പ്പറ ഉയർച്ച: യുദ്ധടനന്തരാം കമ്മയൂണിസ്റ്റ ്പടർട്ടികൾ മടറ്റാം വടഗ്ദടനാം 

പ്പൈയ്തു, ആളുകൾ ലകൾക്കടൻ തേടറടയി. ഫ്രടൻസി ുാം ഇറ്റ ിയി ുാം കമ്മയൂണിസ്റ്റ ്

പടർട്ടി അാംേതവാം വർദ്ധിച്ചു. എന്നിരുന്നട ുാം, പിന്നീട ്അത് നിരസിച്ചു. 
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മഹടശക്തികളുപ്പട ഉയർച്ച 

 യുദ്ധതിൽ തങ്ങളുപ്പട ചസനിക ശക്തി കടണിച്ചലതടപ്പട അലമരിക്കയുാം ലസടവിയറ്റ ്

യൂണിയനുാം രണ്് മഹടശക്തികളടയി മടറി. ലഫ്േറ്റ ്ഫ്രിട്ടനുാം ഫ്രടൻസുാം അവരുപ്പട 

സ്ഥടനാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 

യുദ്ധടനന്തര പുനർനിർമ്മടണാം - പുതിയ സടമ്പതിക സാംഘടനകളുപ്പട 

ജനനാം 

 യുദ്ധടനന്തര സടമ്പതിക ഫ്കമാം സ്ഥടപിക്കടൻ ലനതടക്കൾ ഉലേശിച്ചത ്പരസ്പര 

സമ്മതലതടപ്പടയുള്ള തീരുമടനപ്പമടുക്കൽ, വടണിജയ, സടമ്പതിക രന്ധങ്ങളുപ്പട 

ലമഖ യിപ്പ  സഹകരണാം എന്നിവപ്പയ അടിസ്ഥടനമടക്കിയടണ.് 

 പ്പഫ്രട്ടൺ വുഡ്സ ്ലകടൺരറൻസിൽ, 1944 ജൂച യിൽ യുഎസ്എയിപ്പ  നയൂ 

ഹടാംപ്പഷയറിപ്പ  പ്പഫ്രട്ടൺ വുഡ്സിൽ 43 രടജയങ്ങളുപ്പട ലയടേതിൽ ല ടക രടങ്കുാം 

ഇന്റർനടഷണൽ ലമടണിറ്ററി രണ്ുാം (ഐഎാംഎര)് രൂപീകരിച്ചു. 

 മുമ്പപ്പത ആലേടള സടമ്പതിക മടന്ദ്യതിനപ്്പറയുാം വയടപടര യുദ്ധങ്ങളുപ്പടയുാം 

അസ്ഥിരപ്പെടുതുന്ന ഫ്പതയടഘടതങ്ങപ്പള മറികടക്കടൻ ഒരു രഹുരടഷ്ഫ്ട ൈട്ടക്കൂട ്

ആവശയമടപ്പണന്ന ്സഖയകക്ഷികളുപ്പട, ഫ്പലതയകിച്ച ്യുഎസിനപ്്പറയുാം ഫ്രിട്ടനപ്്പറയുാം 

ലനതടക്കൾ മനസി ടക്കി. 

 അന്തടരടഷ്ഫ്ട സമടധടനവുാം സുരക്ഷിതതവവുാം നി നിർതടൻ ആലേടള 

സടമ്പതിക ഇടപ്പപടൽ ആവശയമടപ്പണന്ന ്അവർ വിശവസിച്ചു. 

UNO രൂപീകരണാം 

 യുദ്ധാം ഒഴിവടക്കുന്നതിൽ  ീേ ്ഓര ്ലനഷൻസ ്പരടജയപ്പെപ്പട്ടങ്കി ുാം, അന്തടരടഷ്ഫ്ട 

സമടധടനാം നി നിർതുന്നതിന ്ശക്തമടയ ഒരു രഹുരടഷ്ഫ്ട സ്ഥടപനാം 

സ്ഥടപിക്കടൻ വയവസ്ഥ പ്പൈയ്തു. 

 യു.എൻ.ഒ.യുപ്പട രൂപീകരണമടയിരുന്നു വികസനതിനു ലശഷമുള്ള ഫ്പധടന 

വികസനാം. 

 യുദ്ധസമയത,് റൂപ്പസവൽറ്റുാം ൈർച്ചി ുാം 1941 ആേസ്റ്റ ്9 ന് നയൂരൗണ്് ടൻ ിൽ നിന്ന ്

ഒരു യുദ്ധക്കെ ിൽ രഹസയമടയി കണ്ുമുട്ടി, അറ്്റ ടന്റിക് ൈടർട്ടർ എന്ന സാംയുക്ത 

ഫ്പഖയടപനാം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 

 രടജയങ്ങൾക്കിടയിൽ സവതഫ്ന്ത വയടപടരവുാം ആളുകൾക്ക ്സവന്താം സർക്കടർ 

തിരപ്പഞ്ഞടുക്കടനുള്ള അവകടശവുാം ഈ ൈടർട്ടർ നിർലേശിച്ചു. 

 ഇത ്പിന്നീട ്രണ്ടാം ല ടക മഹടയുദ്ധതിനപ്്പറ അവസടനതിൽ സഖയകക്ഷികളുപ്പട 

സമടധടന പദ്ധതിയടയി ഫ്പവർതിച്ചു. ഇത് യുഎൻ ൈടർട്ടർ എഴുതുന്നതില ക്കുാം 

നയിച്ചു. 

 മൗ ികമടയ മനുഷയടവകടശങ്ങളി ുാം മടനുഷിക വയക്തിതവതിനപ്്പറ അന്തസി ുാം 

മൂ യതി ുാം, പുരുഷന്മടരുപ്പടയുാം സ്ഫ്തീകളുപ്പടയുാം വ ുതുാം പ്പൈറുതുമടയ 

രടജയങ്ങളുപ്പട തു യ അവകടശങ്ങളിൽ വിശവടസാം വീണ്ുാം ഉറെിക്കടൻ രടജയങ്ങൾ 

ഫ്പതിജ്ഞപ്പയടുതു. 

 ആലരടേയമുള്ള ഒരു ഫ്േഹതിൽ സമടധടനവുാം അന്തസുാം സമതവവുാം 

ഉറെുവരുതടനടണ ്യുഎൻ  ക്ഷയമിടുന്നത.് 
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ശീത യുദ്ധാം 

 കിഴക്കൻ യൂലറടെിപ്പ  യുദ്ധടനന്തര ലസടവിയറ്റ ്വിപു ീകരണാം, ല ടകപ്പത 

നിയഫ്ന്തിക്കടനുള്ള ഒരു റഷയൻ പദ്ധതിപ്പയക്കുറിച്ചുള്ള അലമരിക്കയുപ്പട ഭയതിന ്

ആക്കാം കൂട്ടി. 

 അലതസമയാം, ലസടവിയറ്റ് യൂണിയൻ അലമരിക്കൻ ഉലേയടേസ്ഥരുപ്പട 

വടൈടലടടപങ്ങൾ, ആയുധനിർമ്മടണാം, അന്തടരടഷ്ഫ്ട രന്ധങ്ങലളടടുള്ള ഇടപ്പപടൽ 

സമീപനാം എന്നിവലയടട ്നീരസാം ഫ്പകടിെിച്ചു. 

 യുഎസഎ്സആ്ർ വിപു മടയ ഫ്പവണതകൾ നിയഫ്ന്തിക്കുന്നതിന ്യുഎസ ്ഒരു 

“നിയഫ്ന്തണ തഫ്ന്താം” പിന്തുടർന്നു. 

 എന്നിരുന്നട ുാം, ഇത ്അലമരിക്കയുാം ലസടവിയറ്റ ്യൂണിയനുാം നിർമ്മിച്ച 

ആയുധങ്ങളുപ്പട അഭൂതപൂർവമടയ വളർച്ചയില ക്ക ്നയിച്ചു. 

 യുദ്ധതിപ്പ  സഖയകക്ഷികളുപ്പട വിജയാം ശീതയുദ്ധതിനുാം ഇന്നപ്പത 

ശീതയുദ്ധടനന്തര ല ടകതിനുാം സടഹൈരയങ്ങൾ സജ്ജമടക്കി. 

ലകടളനിവൽക്കരണാം 

 യുദ്ധാം അവസടനിച്ചയുടൻ, ഫ്രിട്ടനുാം ഫ്രടൻസുാം വിവിധ ആഭയന്തര, രടഹയ 

സമ്മർേങ്ങപ്പള അഭിമുഖീകരിച്ചു. അവർക്ക ്അതടത ്ലകടളനികളിൽ 

പിടിച്ചുനിൽക്കടനടവില്ല. 

 ഏഷയൻ, ആഫ്രിക്കൻ ലകടളനികളിൽ ലകടളനിവൽക്കരണാം ആരാംഭിച്ചു. പ  

ലകടളനികൾക്കുാം സവടതഫ്ന്തയാം  ഭിച്ചു. 

ഇന്തയയ്ക്്ക സവടതഫ്ന്തയാം 

 രണ്ടാം ല ടകമഹടയുദ്ധാം ഫ്രിട്ടീഷ ്സടഫ്മടജയതിൽ വ ിയ നടശാം വരുതി. ലഫ്േറ്റ ്

ഫ്രിട്ടൻ ശതലകടടിക്കണക്കിന ്പൗണ്് പ്പൈ വഴിക്കുകയുാം അവരുപ്പട ല ടകശക്തി 

വീപ്പണ്ടുക്കടൻ സഹടയിക്കടൻ അവരുപ്പട ലകടളനികളില ക്ക ്ലനടക്കുകയുാം പ്പൈയ്തു. 

 ഫ്രിട്ടീഷ ്സടഫ്മടജയതവതിപ്പനതിപ്പര ല ടകപ്പമമ്പടടുമുള്ള ലകടളനികളിൽ നിന്നുള്ള 

ജനസമ്മർോം വർദ്ധിച്ചു. കടരണാം, ഫ്രിട്ടീഷുകടർ യൂലറടെിൽ ജർമ്മനിയുപ്പട 

ലകടളനിവൽക്കരണതിപ്പനതിപ്പര ലപടരടടി, എന്നടൽ ല ടകപ്പമമ്പടടുാം ഫ്രിട്ടൻ അത് 

തുടർന്നു. 
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 ഇന്തയയിൽ, മഹടത്മട േടന്ധി ഫ്രിട്ടീഷുകടർപ്പക്കതിപ്പര ഈ സമയത ്കവിറ്റ ്ഇന്തയ 

ഫ്പസ്ഥടനാം ആരാംഭിച്ചു. 

 യുദ്ധടനന്തരാം, ല രർ പടർട്ടി ഫ്രിട്ടനിൽ അധികടരതില റി, അത് ഇന്തയയ്ക്ക ്

സവടതഫ്ന്തയപ്പത അനുകൂ ിച്ചു. 

 1947 ആേസ്റ്റ ്15 ന് ഇന്തയയ്ക്ക ്സവടതഫ്ന്തയാം  ഭിച്ചു. 
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