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Крім цього, в березні 2018 р. влада США прийняла Закон «Про поїздки до
Тайваню», згідно з яким США і Тайвань можуть офіційно один до одного посилати
чиновників вищого рангу, а в квітні 2018 р. Держдепартамент США схвалив план, що
дозволяє оборонним підприємствам вивчати можливість продажу Тайваню технологій і
систем озброєння для його програми зі створення підводних човнів. Ці кроки
сприймаються Китаєм як дії, що порушують статус-кво з «тайванського питання» [0, с. 30].
Таким чином, за останні три десятиріччя «тайванське питання» і його вплив на
американсько-китайські відносини без перебільшення потенційно є однією з
найгостріших проблем світової політики XXI ст. Подальша двостороння взаємодія з
«тайванського питання» буде залежати від того, наскільки обидві держави зможуть
визначити свої цілі в регіоні, засоби для їх реалізації та можливі витрати з прийнятих
рішень.
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XV – XVI ст. в історії Османської імперії вважаються часом її військовополітичного розквіту, особливо у роки правління султана Сулеймана І (1520 – 1566 рр.),
якого у своїй країні називали Кануні (Законодавець), а в Європі – Величний або Пишний.
З його ім'ям тісно пов’язані військові перемоги і рух країни на Захід, а до цього ще
потужний період правління Селіма I Явуза (1512 – 1520 рр.), що і привели імперію до
апогею її розвитку.
У XVI ст. для Османської імперії постає надважливим питанням відкриття шляху
до Середземного моря. Середземне море було ключем до європейського світу. Щоб
отримати аванпост і легітимність на дії в басейні Середземного моря необхідно було
завоювати острів Родос. Султан Сулейман І, який мав великі плани по розширенню
кордонів держави розумів, що таким чином він зможе забезпечити своїй країні
надзвичайно вигідні позиції у можливій подальшій боротьбі за лідерство в регіоні з
провідними на той час європейськими державами – Францією, Англією, Священною
Римською імперією німецької нації. До того ж, занепокоєння султана викликали лицарігоспітальєри, які проживали на острові та були найближчими християнами до
Анатолійського узбережжя [1, с. 253]. Вони постійно загрожували торгівлі османів з
Олександрією, захоплювали турецькі вантажні судна та паломників на шляху в Мекку,
підтримували повстання проти турецької влади в Сирії [2].
22 липня 1522 р. розпочинається осада фортеці Родос. Варто нагадати, що у 1480 р.
ще за правління Мехмеда ІІ Фатіха (1451 – 1481 рр.) турки вже намагалися захопити
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острів. Однак після тримісячної облоги вони були змушені відступити. Султан Сулейман
Величний, який цього разу керував військом, відправив на острів свою найкращу
флотилію. Флот, який складався майже із 400 кораблів і був сильною стороною османів,
блокував місто з моря. Сам султан повів 100-тисячне турецьке військо суходолом через
Малу Азію до місця на узбережжі навпроти острова.
Облога Родоса тривала більше ста днів. Лицарі-госпітальєри на чолі з магістром
ордена Філіппом де Вільє де л’Іль-Адамом тривалий час тримали оборону, але 21 грудня
1522 р., вичерпавши всі продовольчі запаси, змушені були піти на перемовини. Султан
Османської імперії запропонував лицарям та жителям фортеці покинути її. Тим, хто
забажає залишитися, гарантувалася релігійна свобода, звільнення від сплати податків на 5
років, збереження їхнього майна.
Саме ця на перший погляд проста тактика зробила вирішальний крок у завоюванні
фортеці Родос. Лицарі-госпітальєри покинули острів, тим самим зберігши собі життя.
Захоплення Родосу 1522 р. (а перед цим Белграда у 1521 р.) стали підставою успішної
діяльності османів в Європі. Перш за все, з'явилася важлива точка опори, завдяки якій
вони залишалися впливовою державою в Європі протягом кількох століть. Ніщо
практично тепер не загрожувало турецьким військово-морським силам в Егейському морі
і в Східному Середземномор'ї.
Мудрість – велика справа. Султан Сулейман з-поміж багатьох своїх рис виділявся
надзвичайною мудрістю. Саме за правління султана Сулеймана І Величного країна
досягла своєї найбільшої могутності. У цей час вдалося розширити її кордони і встановити
багато важливих дипломатичних стосунків. Султан відрізнявся не тільки мудрістю, а й
умінням налагоджувати дипломатичні стосунки. Він цінував мистецтво, особливо поезію.
Завдяки йому Османська імперія досягла розквіту не тільки у воєнній справі, а й у
внутрішньому житті. Великою є та держава, в якій процвітає не тільки зовнішня, а й
внутрішня політика. Таким був період правління султана Сулеймана І. Недарма цей час
назвали «золотим століттям» в історії Османської імперії.
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У сучасному світі досить гостро стоять питання взаємовідносин етносів і конфесій,
а також територіальні суперечки, що їх супроводжують. Тема нашого дослідження є
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