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Kratka zgodovina Iraka

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Irak)

 področje Iraka je bilo v daljni preteklosti poznano kot

Mezopotamija in je bilo stičišče večjih kultur Sumercev, Asircev,
Babiloncev in Perzijcev.
 zibelka civilizacije je bila Sumerija, ki je nastala v obdobju bakrene

in začetku bronaste dobe.

rekonstrukcija sumerskega
templja (arhitektura)

dvonadstropne zgradbe

Mesto Ur je bilo glavno mesto
starodavne civilizacije
Sumerija ter prvo zabeleženo
mesto na svetu, ki je
predstavljalo začetek
civilizacije na našem planetu.
stopničasta
piramida
Zigurat

fotografiji
iz Iraka
leta 2013
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•

klinopis - vrsta pisave, ki so jo razvili
Sumerci v Mezopotamiji pred približno
4000 let p.n.š. (zapisovali davke, hvalnice
bogovom, kraljem, trgovske pogodbe in prva
literarna dela v zgodovini, itd.)

• napisali prve knjige na svetu

fotografijia iz Iraka leta 2013

 visoko razvito znanje iz matematike in astronomije
 oblikovan sistem mer in uteži
 poznali so statično elektriko, električno energijo,






galvanske baterije
imeli so tudi znanje iz optike
poznali so mikroskop
prvo kolo
razvoj prvega denarja
prvi zakon v zgodovini, ki je vseboval 31 pravnih paragrafov.
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fotografiji iz Iraka leta 2013

prva zasn0va za strop

prvi obok

fotografiji iz Iraka leta 2013

prva krožna oblika gradnje in strešna
kritina iz smole in delov palme

prvi tečaj za odpiranje vrat
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fotografiji iz Iraka leta 2013

prva kanalizacija

romarska pot za kristjane

na območju mesta
Ur je živel prerok
Abraham
prireditve
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čoln iz obdobja Sumercev

sumerska harfa, ki je bila osnova za
današnjo harfo, stara cca. 4750 let (na
ta inštrument je igrala sumerska
kraljica Šbad)

Nekatera izmed mnogih mest v Iraku z bogato
zgodovinsko preteklostjo so še:
 Babilon
 Musul (Ašur)
 Sāmarra
 in drugi
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Babilon
Pred približno 290 let p.n.št. je kralj Nebukadezar med drugim ustvaril
tudi čudovite templje, palače, ulice in zidove.

Za svojo ženo Amitis je zgradil “umetno goro” s prekrasni vrtovi,
okrašenimi s čudovitim tropskim cvetjem in drevjem (viseči vrtovi).

Babilonska vrata so predstavljala največja mestna vrata v tistem obdobju.
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Banke so pravzaprav izumili Babilonci. Takrat so kmetje dali žito v
vladne silose v zameno pa so dobili certifikate. Ti certifikati so počasi
postali monetarno sredstvo za izmenjavo za vse drugo. Tisti, ki so
skrbeli za izdajo certifikatov pa so postali »bankirji« in so začeli posojat
z obrestmi.

Zgodovina Iraka je bila zelo burna, saj so jo zaznamovala
obdobja vojn in miru, obdobja vzponov in padcev različnih
vladavin,...
 Leta 1932 je Irak postal samostojna kraljevina, vendar je bila

politika zelo nestabilna.
 Po smrti kralja Faisala je leta 1958 prišlo do revolucije (vodil jo je
general Abdul Karim Qasim), padca monarhije in Irak je postal
republika.
 Leta 1963 so ga vrgli z njegovega “prestola” pripadniki Arabske
socialistične stranke Baas.
 Devet mesecev kasneje so tudi to stranko vrgli s prestola, a se je
1968 vrnila. General Ahmad Hassan al-Bakar, ki je bil ena vodilnih
osebnosti v državnem udaru proti Qasimu, je bil proglašen za
predsednika. Upokojil se je 1979 in za svojega naslednika
imenoval Sadam Husseina, ki je bil na oblasti do leta 2003.
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Republika Irak

Irak pomeni v sumerščini vzhajanje sonca
- je obmorska država na Bližnjem
vzhodu
- ima dostop do Arabskega zaliva
meji na:
• Kuvajt
• Saudsko Arabijo
• Jordanijo
• Sirijo
• Turčijo
• Iran
Irak leži na ozemlju starodavne
Mezopotamije, kjer je nastala prva
civilizacija na našem planetu.
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Irak je upravno razdeljen na 18 provinc










Al Anbar
Al Basrah
Karbala
Al Muthanna
Al Qadisyah
An Najaf
Arbil
Sulaymaniyah
At Ta’mim











Babil
Bagdad
Dahuk
Dhiqar
Diyala
Maysan
Ninawa
Salahad Din
Wasit
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