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Սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական գործողությունները 

ցնցումներ առաջացրեցին ամբողջ աշխարհում: Առաջին 

արձագանքները լի էին մի շարք խառնված զգացմունքներով, 

որոնցից առաջինը զայրույթն էր: Լրատվամիջոցները կարևորա-

գույն խնդիր ստացան` օգնել մարդկանց հասկանալ կատարվածը, 

ինչպես նաև լուսաբանել այս հարձակումների արդյունքում 

ահաբեկչության դեմ սկսված պատերազմը, ինչը տասնյակ նոր 

հեռանկարներ և հասկացություններ առաջ բերեց: 

Մուսուլմանները, ինչպես նաև նրանց կողմից դավանած 

իսլամը, մշտապես գտնվել են համաշխարհային հանրության և 

ԶԼՄ-ների ուշադրության կենտրոնում: 

1979թ․ Իրանում տեղի ունեցած իսլամական հեղափո-

խության ժամանակ Թեհրանի փողոցներում հավաքված 3 միլիոն 

մարդկանց հակաարևմտյան կոչերը սարսափեցնում էին ողջ 

«արևմուտքի» բնակչությանը: Հարկ է հիշատակել նաև Սալման 

Ռուշդիին և իր «Սատանայական քառյակներ» աշխատությունը, 

որն անգլերեն էր տպագրվել 1988թ. սեպտեմբերին: Այն հարուցեց 

այնպիսի հետաքրքրություն, որ հեղինակը հայտնվեց համաշխար-

հային հանրության ուշադրության թիրախում: Աշխատությունը 

մեծ ճանաչման արժանացավ, սակայն ոչ ոք չէր էլ կարող 

ենթադրել, թե ինչպիսի փոթորիկ էր այն հարուցելու մի քանի ամիս 

անց, երբ Իրանի ղեկավար Այաթոլլահ Խոմեյնին ֆեթվա արձակեց, 
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որի համաձայն նա Սալման Ռուշդիին մահվան դատապարտեց 

աստվածանարգության համար` մեծ գլխագին առաջարկելով:1 

Այդ իրադարձություններից անմասն չմնացին բրիտանացի 

մուսուլմանները, ովքեր 1989թ. բողոքի ակցիաներ էին կազմակեր-

պում և դատապարտում Ռուշդիի վեպը, քանի որ այն անպատվում 

էր իսլամը և մուսուլմաններին: Առիթից օգտվելով անգլիական 

լրատվամիջոցները անմիջապես քննադատեցին իրենց մուսուլման 

հայրենակիցներին` մեղադրելով նրանց անհանդուրժողականութ-

յան և չափից դուրս կրոնական զգացմունքայնության մեջ, բայց 

վերջիններս պարզապես իրենց կարծիքն էին հայտնում այդ 

աշխատության վերաբերյալ: Դա եվրոպացի մուսուլմանների 

առաջին միասնական բողոքի ակցիան էր, որը մերձեցնում էր 

համայնքի անդամներին: Այնուհետև Պարսից Ծոցի առաջին 

պատերազմը (1990-1991թթ․), ցեղասպանությունը Բոսնիա Հերցե-

գովինայում (1993-1996թթ․), Օքլահոմայի պայթյունները (1995թ․), 

Թալիբների գործունեությունը Աֆղանստանում (1997-2002 թթ․), 

Գրոզնիյի և Կոսովոյի դեպքերը (1999թ․), պաղեստինյան ինթիֆա-

դան (intifādah)2 (սկսած 2000թ․) ստիպում էին հանրությանը 

քննարկել  իսլամական աշխարհը, և այդ նույն իրադարձություն-

ները խթանում էին նաև համերաշխությունը տարբեր երկրներում 

ապրող մուսուլմանների միջև: 3  

Սակայն այս բոլոր պատմական դրվագները երբեք այնքան 

մեծ և համաշխարհային հետաքրքրություն չեն առաջացրել 

մուսուլմանների նկատմամբ, որքան 2001թ. սեպտեմբերի 11–ին 

ԱՄՆ–ում և, հետագա տարիների ընթացում, եվրոպական տարբեր 

եկրներում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները: 

2001թ. «ալ-Կաիդա» ահաբեկչական կազ-մակերպության 19 

անդամներ իրենց ենթարկեցին «American Airlines» և «United 

                                                        
1 After 9/11: British South Asian Muslims, Islamophobia, Multiculturalism and the State, 

Tahir Abbas, The American Journal of Islamic Social Sciences, 2008. 
2 Արաբերեն`انتفاضة, ապստամբություն, դիմադրություն: Այստեղ` պաղեստինյան 

դիմադրություն: 
3  After 9/11: British South Asian Muslims, Islamophobia, Multiculturalism and the 

State,Tahir Abbas, The American Journal of Islamic Social Sciences, 2008.  
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Airlines» ընկերություններին պատկանող չորս ինքնաթիռների 

կառավարումը և ահաբեկչական գործողություններ իրականացրին 

ԱՄՆ–ի տարբեր քաղաքներում, որի արդյունքում գետնին 

հավասարվեցին Նյու Յորքի «World Trade Center»-ի հյուսիսային և 

հարավային աշտարակները, ինչպես նաև պայթյուններ հնչեցին 

Վաշինգտոնում (հարձակման էր ենթարկվել Պենտագոնը): 

«Ալ-Կաիդայի» առաջնորդ Օսամա բին Լադենը հայտա-

րաում է, որ այդ ահաբեկչությունները ԱՄՆ–ի դեմ իրականցվել են 

նրանց հակաիսլամական և պրո-իսրաելյան քաղաքականության 

պատճառով և նաև պնդում էին, որ Միացյալ Նահանգները դուրս 

բերեն իրենց զորքերը Աֆղանստանից: 4 

Այս իրադարձությունը բեկումնային եղավ ողջ իսլամական 

աշխարհի համար, քանի որ առաջ եկան «իսլամական 

ահաբեկչություն», «իսլամիստ», «ռադիկալ մուսուլման», «մահա-

պարտներ» տերմինները, որոնք նույնացվում էին իսլամի և 

մուսուլմանների հետ ընդհանրապես: Իսլամը դառնում է 

ահաբեկչությունը խորհրդանշող կրոն և այն ամենը, ինչը կապված 

էր այդ կրոնի հետ, սարսափ և ատելություն էր առաջացնում 

արևմուտքում: Լրատվամիջոցներն իրենց հերթին էին անընդհատ 

քննարկում և քարկոծում իսլամը: Նրանց կողմից օգտագործված 

«hijab»,  «imam» և «shari‘ah» բառերը այլևս չէին ներկայանում 

որպես օտարալեզու տերմիններ: Դրանք օգտագործվում էին 

իսլամական ծայրահեղականության համատեքստում, և դա 

անընդունելի էր, քանի որ ահռելի ազդեցություն էր թողնում 

հանրության վրա: Շատ մուսուլմաններ գտնում են, որ իրենց 

նկատմամբ կիրառվող անհանդուրժողականության հիմնական 

պատճառը լրատվամիջոցներն են, քանի որ նրանք սևացնում են 

մուսուլմանական աշխարհը, սխալ մեկնաբանության են 

ենթարկում արաբական տեքստերը և տերմինները: Այսպես, 

օրինակ` շահարկվում էր «jihad» 5  բառը, որը ներկայացվում էր 

                                                        
4 Compensation for Losses from the 9/11 Attacks, Lloyd Dixon and Rachel Kaganoff 

Stern, Institute of Civil Justice, 2004. 
5 Արաբերեն` جهاد,ինչ-որ նպատակի հասնելու ձգտում, պայքար 
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որպես սրբազան պատերազմ բոլոր ոչ մուսուլմանների դեմ, և 

դրանով փորձում էին վարկաբեկել իսլամը` պնդելով, որ այն 

ագրեսիա և չարիք է քարոզում՝6 չնայած Ղուրանում հիշատակվում 

է հետևյալ այյան. «Հանուն Ալլահի, պայքարեք միայն նրանց դեմ, 

ով ձեր դեմ է դուրս գալիս, և մի անցեք թույլատրված սահմանները, 

իրավամբ, Ալլահը չի սիրում ագրեսորներին»:7  

Այսպիսով, իսլամը չի քարոզում կամ խրախուսում 

ահաբեկչություններ կազմակերպելը հանուն Ալլահի, իրականում, 

բոլոր կրոնական տեքստերը կոդավորված են, և ամեն ինչ կախված 

է մեկանաբանողի խղճից: Պատմության ընթացքում շատերն են 

օգտագործել կրոնը որպես գործիք` ծառայեցնելով այն զանազան 

նպատակների` հիմք ընդունելով նվիրված հետևորդների 

կրոնական զգացմունքները, և իսլամը բացառություն չի կազմում: 

Գաղտնիք չէ, որ լրատվամիջոցները հանրության ուշադրությունը 

գրավելու համար պատրաստ են աղավաղել ճշմարտությունը և 

մատուցել մարդկանց այն, ինչ նրանք ցանկանում են տեսնել: 

Այսպես, օրինակ` շատ լրագրողներ այսօր նախընտրում են 

«իսլամիստական» կամ «իսլամիստ»  տերմինները «իսլամական» 

բառի փոխարեն, երբ ցանկանում են ներկայացնել որևէ անձ կամ 

կազմակերպություն, որը հանցանք է գործում հանուն իր 

հավատքի: Սակայն ոչ բոլոր լրագրողներն են համաձայն այդ 

մոտեցմանը, շատերն օգտագործում են «իսլամիստական» 

եզրույթն այն դեպքում, երբ խոսում են որևէ քաղաքական 

կուսակցության կամ կազմակերպության մասին, որը հիմնված է 

իսլամի վրա և շատ հաճախ նրանք կապ չունեն ահաբեկչության 

հետ, իսկ մուսուլման լրագրողները նախընտրում են «կրոնական 

կազմակերպություններ» տերմինը: Բրիտանացի մուսուլմանները 

գերադասում են օգտագործել «human bombs»  արտահայտությունը 

«suicide bombers»-ի փոխարեն, երբ խոսում են մահապարտների 

մասին: 2005թ. սեպտեմբերի 30-ին դանիական «Jyllands-Posten» 

թերթում լույս տեսած Մուհամմադ մարգարեի վիճահարույց 

                                                        
6  Good Muslim, Bad Muslim: A Political Perspective on Culture and Terrorism, 

Mahmood Mamdani, American Anthroplogist, New Series, Vol. 104, No. 3, 2002. 
 القرآن الكريم  ,2:190  ,دار الشربجى , دمشق ,٣٠٠٢ 7



ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴԵՐԸ 9/11-Ի ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ … 

 

56 

ծաղրանկարները բողոքի մեծ ալիք բարձրացրեցին մուսուլ-

մանների շրջանում, գրեթե բոլոր մուսուլմանական երկրներում 

հարձակման ենթարկվեցին դանիական դեսպանատները: 

Իրավիճակը թոթափելու համար  անգլիական և մի շարք այլ 

եվրոպական թերթեր  փոխեցին քաղաքականությունը: Նրանք 

սկսեցին մարգարեի ծաղրանկարները ներկայացնել «caricatures»` 

«ծաղրանկար» տերմինով, այլ ոչ թե «cartoon»` «մուլտֆիլմ» 

տերմինով, քանի որ ցանկանում էին ընդգծել այդ մուլտֆիլմերի 

ավելի շատ ծաղրող, քան զվարճացնող բնույթը, որով միացան 

բողոքի ակցիային և պաշտպանեցին հավատացյալների կրոնա-

կան զգացմունքները:8 

Աշխարհում մեծ արձագանք գտավ նաև հոլանդացի 

կինոռեժիսոր Տեո Վան Գոգի սպանությունը երիտասարդ 

մուսուլման Մուհամմադ Բույերի կողմից: Վերջինիս զայրացրել էր 

Տեո Վան Գոգի կողմից նկարահանված «The Submission» ֆիլմը, որը 

քննադատում էր մուսուլման կնոջ ծանր և իրավազուրկ 

կարգավիճակը: Այս սպանությունը ևս մեծ հարված հասցրեց 

մուսուլմանների հեղինակությանը արևմուտքում: 

2001թ.-ից լայնորեն քննարկվում էր «մշակութային 

դիսկուրսի» անհրաժեշտության հարցը: Ամենուրեք խոսում էին 

Սամուել Հանթիգթոնի` «Քաղաքակրթությունների բախումը» 

աշխատության մասին, որտեղ վերջինս նշում է, որ հաջորդ 

համաշխարհային պատերազմը լինելու է քաղաքակրթությունների 

բախման արդյունքում: Այդ աշխատությունը գրվել է Սառը 

պատերազմի ավարտից հետո, և, համաձայն Հանթինգթոնի, 

աշխարհը բաժանվել է «արևմուտքի» և «ոչ արևմուտքի», և 

ժամանակի ընթացքում արևմուտքը կտարածի իր տնտեսական և 

քաղաքական ազդեցությունը ամբողջ աշխահում:9  

Գրեթե նույն գաղափարը հիշատակվում է Էդվարդ Սայիդի 

«Oրիենտալիզմ» աշխատության մեջ, որտեղ նա հակադրում է 

                                                        
8 British Muslims, Ehsan Masood, British Council, 2006. 
9 Social Discrimination: Across the Muslim divide, Wembley: Islamic Human Rights 

Commission, Ameli, S.R., Elahi, M. and Merali,2004,  
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եվրոպակենտրոնության գաղափարը արաբաիսլամական եզրույ-

թին և գտնում է, որ արևելքը միշտ ընկալվել է որպես արևմուտքի, 

թերևս միակ, մշակութային մրցակից:10  

9/11 դեպքերը խորը ազդեցություն թողեցին Մեծ 

Բրիտանիայի հասարակության վրա, քանի որ այնտեղ բնակվում է 

շուրջ 2 միլիոն մուսուլման, և նրանց ներկայությունը շատերին էր 

անհանգստացնում: Այսպիսով վերջիններս դառնում են նոր 

ռասիստական դիսկուրսի առարկա: Այս նոր ռասիզմը ավելի 

նուրբ էր, սակայն ուներ հստակ ուղղություն և նպատակներ: 

Քաղաքական գործիչները օգտագործում էին 9/11-ից առաջ եկած 

իսլամի նկատմամբ վախը, որպեսզի իրականացնեին իրենց 

քաղաքական ծրագրերը: Իսլամի դրույթների վրա կենտրոնանալու 

փոխարեն նրանք անընդհատ պտտվում էին «ահաբեկչության դեմ 

պայքար» եզրույթի շուրջը, քանի որ ցանկանում էին օգտագործել 

հանրության վաղեմի հակակրանքը մուսուլմանների նկատմամբ, 

և ներկայացնել այն տեռորի համատեքստում: Բացի այդ, նրանք 

ցանկանում էին կասկածի տակ դնել բրիտանացի մուսուլմանների 

նվիրվածությունը Մեծ Բրիտանիայի նկատմամաբ: Իշխանութ-

յունների կողմից որդեգրած այսպիսի քաղաքականությունը և 

լրատվամիջոցների հակաիսլամական դրիքորոշումը հանգեցրեց 

նրան, որ իսլամաֆոբիան համակեց ողջ բրիտանական հասարա-

կությանը:11  

Բրիտանացի լրագրող Էլիզաբեթ Փուլն իր աշխատության 

մեջ մանրամասն նկարագում է լուսաբանման փոփոխությունները, 

որոնք տեղի ունեցան բրիտանական մամուլում 9/11-ից հետո: 

Վերջինս նշում է, որ համաշխարհային հանրությունը միշտ ուշի 

ուշով էր հետևում իսլամական աշխարհում կատարվող 

գործընթացներին, բայց այն քաղաքականացված և բացասական 

տեղեկատվության միտումը, որ զարգացավ ահաբեկչական 

գործողություններից հետո, իրավամբ, նորություն էր: Առաջին 

                                                        
10  http://www.oxbridgewriters.com/essays/international-relations/affected-british-

muslim-communities.php 
11  After 9/11: British South Asian Muslims, Islamophobia, Multiculturalism and the 

State,Tahir Abbas, The American Journal of Islamic Social Sciences, 2008 ,  
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անգամ ահազանգը գալիս էր ոչ թե իսլամական երկրներից, այլ 

ԱՄՆ-ից, որը հանդիսանում էր արևմտյան արժեքների կրող և 

պաշտպան: Էլիզաբեթ Փուլի  հետազոտության համաձայն «The 

Guardian» և «The Times» թերթերում մուսուլմանների հետ կապված 

865 հոդված է հրատարակվել 9/11-ից հետո:12 

2001թ. Մեծ Բրիտանիայի տարբեր  քաղաքներում 

(Բրադֆորդ, Օլդհամ, Բերնլի) բախումներ տեղի ունեցան 

տեղաբնիկների, մուսուլման փոքրամասնության և ոստիկա-

նության միջև: Երիտասարդ մուսուլմանները պահանջում էին 

դադարեցնել արևմուտքի հակաիսլամական արշավը, որը 

վիրավորում էր իրենց կրոնական զգացմունքները: Շատ հաճախ 

իրենք իսլամաֆոբիայի զոհ էին դառնում, քանի որ հասարա-

կությունը  հրաժարվում էր իրենց ընդունել որպես լիիրավ 

քաղաքացի և անձ, և այդ կրոնաքաղաքական գործընթացները 

հանգեցրին նրան, որ մուսուլմանները սկսեցին օտարվել, 

մեկուսանալ և ավելի շատ խորհել իրենց իսլամական ինքնության 

շուրջ: Իսկ բրիտանացիները գտնում էին, որ իրենց երկիրը 

քրիստոնեական է, և եթե մուսուլմանները ցանկանում են ապրել 

իրենց հետ, պետք է համակերպվեն բրիտանական ապրելա-

կերպին և հարգեն բրիտանական արժեքները:  

Մշակույթների տարբերության և անհանդուրժողա-

կանության խնդիրները շարունակում են արդիական մնալ, և 

մշակութային բախումների արդյունքում տուժում են հատկապես 

այն մուսուլմանները, ովքեր ապրում են արևմուտքում և, 

հետևաբար, իրենց վրա է դրվում իսլամական աշխարհում 

կատարվող ողջ գործընթացների պատասխանատվությունը և 

իրենք են պատժվում իրենց կրոնակիցների հանցանքների համար: 

 
 

 

 

 

                                                        
12  Media Representations of British Muslims, Reporting Islam, Elizabeth Poole, I.B. 

Tauris & Co.Ltd,2002 
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On September 11th, 2001, four airliners, including two Boeing 

757s and two Boeing 767s, were taken control of by 19 hijackers. Two 

planes left Boston’s Logan Airport and subsequently crashed into the 

North and South Towers of the World Trade Center early that morning. 

One plane left Washington Dulles International Airport in Virginia and 

crashed into the Pentagon. Another plane left Newark International 

Airport in New Jersey and crashed into the ground near Shanksville, 

Pennsylvania after passengers revolted. Within hours of the crash of two 

planes into the World Trade Center buildings, both North and South 

towers completely collapsed at 9:59 a.m. and 10:28 a.m. respectively, 

ultimate resulting in the death of 2,996 people, including 2,977 victims 

and 19 hijackers. 

The terrorist attack of 9/11 was shocking for the World 

population and the first responses were filled with a variety of mixed 

emotions, the most significant of which was the outrage. The role of 

media coverage was outstanding those days, and the reporters and 

journalist did their best to explain the nature of terrorist attack that had 

taken place in the United States. However, media also had its evil role in 

post 9/11 World. The rhetoric which was used on the news was 

sometimes misleading and Islamophobia. Also, there were reported a lot 

of Arabic words with incorrect interpretation which became a part of 

Western media. As a result, almost everywhere in the Western World 

Muslims were attacked and discriminated. Naturally, everybody realized 

that 1.6 billion mainstream Muslims had no or could not have relation 

with violence and extremism, but the fear environment in that period 
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was so intense that people used to see an image of terrorist in each 

Muslim. Moreover, on the mass media and in many research centers 

worldwide was being argued a topic whether Islam is the peaceful 

religion. Such discussions usually offended religious feelings of most 

Muslims. Many American and European young Muslims started to look 

for their religious and traditional roots and sometimes it had negative 

consequences as they could join radical or extremist Islamic 

organizations, usually funded by Saudi Arabia or other Gulf countries. 

Certainly, the activity of those organizations was misleading and  as a 

result, in July 7th 2005 the United Kingdom faced London underground 

bombings which was implemented by  four Islamist “home grown” 

terrorists.  

Cultural differences, clashes and intolerance have remained one of 

the biggest issues of the 21st century and a lot of people worldwide 

suffered from such actions and the role of media is very important 

nowadays and it should reconcile people instead of fueling societies with 

fear and anger. 

 
 


