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ՆԱԽԱԲԱՆ
“Building ESP Listening Skills: Political Leadership” ուսումնական ձեռնարկը նպատակ ունի զարգացնել ուսանողների անգլերեն
լեզվով լսելու և ընկալելու հմտությունները` միաժամանակ ծանոթացնելով ամերիկացի ականավոր քաղաքական գործիչ Ջոն Ֆիցջերալդ Քենեդիի կյանքին և գործունեությանը: Մատուցվող նյութը
հենվում է Էնն Քոլինզի “John F. Kennedy” գրքի ձայնագրության
վրա: Ձեռնարկն ուղղված է նաև ընդհանուր և մասնագիտական
բառապաշարի հարստացմանը, հայերենից անգլերեն թարգմանելու, տրամաբանելու, քննարկելու և բանավիճելու հմտությունների
զարգացմանը:
Ձեռնարկը նախատեսված է 34-38 լսարանային ժամի համար
(Common European Framework Level B1): Ձեռնարկի տասներկու
գլուխներից յուրաքանչյուրը բաղկացած է հետևյալ մասերից` նախաունկնդրում (Getting Started), ունկնդրում (Listening Practice), բառապաշար (Vocabulary Practice), թարգմանություն (Translation
Practice) և քննարկում (Discussion Practice): Առաջարկվող բազմապիսի վարժությունները նպատակ ունեն նպաստել անգլերեն լեզուն
ուսումնասիրող ուսանողների բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացմանն ու ամրապնդմանը: Ձեռնարկում ներկայացված են նաև թեմատիկ բառարան (Glossary) և ասույթներ Ջոն Քենեդիի ելույթներից
(Quotations from John F. Kennedy): Տրված են թեմաներ ակնարկ
գրելու (Essay Writing) և տեսանյութ պատրաստելու (Video Reporting)
համար:
Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի միջազգային հարաբերությունների, քաղաքագիտության ֆակուլտետների ուսանողների և քաղաքական անգլերեն ուսումնասիրող լայն շրջանակի համար:
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Ձեռնարկը մշակվել է ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի մի խումբ դասախոսների կողմից.
Մ. Կարապետյան (Units 1-3, 10-12, Essay Writing, Video
Reporting, Glossary)
Զ. Վարդապետյան (Units 7-9, Preface, Quotations from John F.
Kennedy)
Գ. Հովհաննիսյան (Units 1-12: Translation Practice B, Units 1012: Translation Practice A, Video Reporting, Glossary)
Ա. Պետրոսյան (Units 1-3: Translation Practice A, Units 4-6)
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UNIT 1

A GREAT PRESIDENT
GETTING STARTED

Do you think you know John F. Kennedy, what’s real about
him and what’s myth? Do the quiz to find out.
1.

John F. Kennedy was the _____ president of the USA.
a) 3rd
b) 25th
c) 35th

2.

Kennedy was the first _____ to become the US president.
a) Roman Catholic
b) Protestant
c) Lutheran

3.

Kennedy’s full name was John _____ Kennedy.
a) Francis
b) Fitzgerald
c) Frederick

4.

Kennedy died at the age of ______ .
a) 44
b) 46
c) 47

5.

Kennedy was the first US president to win a _____ .
a) Pulitzer Prize
b) Nobel Peace Prize
c) Freedom Award
8
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6.

The film JFK was made by _____ .
a) James Cameron
b) Quentin Tarantino
c) Oliver Stone

7.

Mount Kennedy is in _____ .
a) the Yellowstone National Park, USA
b) the Grand Canyon, USA
c) the Kluane National Park, Canada

8.

People loved Kennedy because he _____ .
a) was intelligent and charismatic
b) never failed
c) came from a rich family

LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to an introductory talk about JFK. Mark each of the
statements as T (true), F (false) or NG (not given) in the talk.
Correct the false statements.
1.
2.

_____
_____

3.

_____

Kennedy’s presidency didn’t last long.
Kennedy is among the most famous and
admired American presidents.
The book Profiles in Courage was Kennedy’s
autobiography.
9
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4.

_____

5.

_____

Many buildings and public places are named
after Kennedy.
Kennedy didn’t write his own speeches.

B. Listening for details
Listen to the talk again and take notes. Then answer the
questions below.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

When did Kennedy come to office?
Which other beloved presidents of the nation are
mentioned in the recording?
How did the world react to Kennedy’s assassination?
In what aspects was Kennedy ‘the first’ as president?
Which American president was younger than Kennedy
when elected president?
Which important places are named after Kennedy?
Why did people love and admire Kennedy?

VOCABULARY PRACTICE
Fill in the missing words as they appear in the talk.
1.
2.

He was the first president to ______________ a Pulitzer
Prize, a special ___________ from Columbia University.
The book was about eight US senators who showed
political ______________ .
10
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3.
4.
5.

UNIT 1

Important buildings and other places ______________ his
name.
Kennedy was good-looking and ______________ , and he
was also very good at ______________ speeches.
If you listen to Kennedy’s famous speeches today, you can
easily understand why people _____________ him.

TRANSLATION PRACTICE
A. Translate the following sentences into English.
1.

Չնայած իր կարճատև պաշտոնավարությանը, Քենեդին
հասցրեց դառնալ ամենասիրված նախագահներից մեկը:

2.

Քենեդին առաջարկեց առողջապահությանը և քվեարկելու իրավունքին վերաբերող դաշնային ծրագրեր, որոնք
չիրականացան իր կյանքի օրոք:

3.

Քենեդիի մասին ֆիլմեր դիտելիս զգում ես նրա ներկայությունը և համոզվում նրա ճարտասանական վարպետության մեջ:

4.

Քենեդիի հաջողությունը հաճախ վերագրում են նրա արտաքին գրավչությանը, բայց նա իսկապես շնորհաշատ և
կիրթ մարդ էր:

5.

Մարդիկ մինչև հիմա այցելում են այն վայրը, որտեղ կրակել են Քենեդիի վրա:
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B. Render the following texts in English. Use the glossary on
p. 96.
ԱՄՆ-ի առաջին կաթոլիկ նախագահը
Կուսակցության առաջնորդներից շատերը կարծում էին,
որ Քենեդին չափազանց երիտասարդ և անփորձ էր նախագահ դառնալու համար: Շատերը նաև կասկածում էին, որ
կաթոլիկ հավատք դավանող մեկը կարողանար համազգային
ընտրություններում հասնել հաղթանակի մի երկրում, որտեղ
ժողովրդի մեծամասնությունը բողոքական էր:
Իրենց հերթին շատ բողոքականներ վախենում էին, որ
լինելով կաթոլիկ, Քենեդին հնարավոր է ենթարկվեր Պապի`
Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի հրամաններին: Իր
ելույթում Քենեդին ասաց, «Ես հավատում եմ Ամերիկային,
որտեղ եկեղեցու և պետության տարանջատումը բացարձակ
է, … որտեղ ոչ մի հանրային պաշտոնյա չի հայցում կամ ընդունում հանրային քաղաքականությանն առնչվող հրահանգներ որևէ եկեղեցական աղբյուրից»:
«Քաջության տիպարները»
Հիվանդանոցում ապաքինվելիս Քենեդին գրեց «Քաջության տիպարները» գիրքը` ակնարկների ժողովածու ամերիկյան քաղաքական գործիչների մասին, որոնք վտանգում էին
իրենց կարիերան՝ պայքարելով արդար, բայց ոչ դյուրին գործի համար:
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Գիրքն արժանացավ Պուլիցերյան մրցանակի 1957 թ.-ին:
Մարդկանց հիացրեց հեղինակի գրական տաղանդը և Ամերիկայի պատմության կարևոր հարցերի` նրա խոր ըմբռնումը:

DISCUSSION PRACTICE

1.
2.

3.
4.

Do you personally think highly of John F. Kennedy? Give
reasons for your answer.
Do you think a country’s leader should be charming or
efficient? What is his / her role as a leader? What are his /
her responsibilities before the country and the people?
If you met Kennedy, what would you ask him?
What other statesmen do you admire?
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UNIT 2

THE KENNEDYS
GETTING STARTED

You’re going to listen to a talk about the Kennedy family.
Tick () the topics that you think will be discussed.
1.
2.
3.
4.

____
____
____
____

5.
6.

____
____

7.
8.

____
____

9. ____
10. ____
11.
12.
13.
14.
15.

____
____
____
____
____

John Kennedy’s great-grandfather
The potato famine in Ireland
How John’s parents met and got married
The employment history of John’s father,
Joseph Kennedy
John Kennedy’s wife and children
The number of children in Kennedy’s nuclear
family
The fate of each of the children in the family
Some details of Kennedy’s upbringing and
childhood
Characteristics of his oldest brother
The family ties with important politicians and
business people
John’s school and university years
John’s success as an orator at school
Joseph Kennedy’s work as an ambassador
The start of the fascist movement
John’s emerging interest in military activity

14
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LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to a talk about the Kennedys. Mark each of the
statements as T (true), F (false) or NG (not given) in the talk.
Correct the false statements.
1.

____

2.

____

3.

____

4.
5.

____
____

In the late 1840s, the Irish lived a prosperous
life in their own country.
The Kennedys became a rich and influential
political family.
Joseph had high expectations about his
children.
Jack had gambling problems.
Jack’s father served as ambassador to the UK.

B. Listening for details
Listen to the talk again and take notes. Then answer the
questions below.
1.
2.
3.

When and why did Jack’s ancestor Patrick Kennedy
immigrate to the US?
How did Patrick make his fortune?
Who did Patrick’s grandson Joseph marry? What family did
the woman come from?
15
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

How many children did Joseph and Rose have?
How many homes did the Kennedys have?
How did Joseph bring up his children? Which of them did
he have the greatest hopes for?
Which of his three brothers did Jack look up to?
Can you describe Joe Kennedy Jr. (Junior)?
How was Jack different from his older brother?
Where did Joe Jr. and Jack attend school?
Under which president was Jack’s father appointed
ambassador to the UK?
What were Joe Kennedy’s responsibilities as the US
ambassador?
What was the situation in Europe in the late 1930s?
How did his father’s job influence Jack’s interests?

VOCABULARY PRACTICE
Fill in the missing words as they appear in the talk.
1.
2.
3.
4.

The Kennedys were rich, so their life was very
_____________.
The children spent happy times swimming, ___________,
and playing sports.
Joe Kennedy Sr. (Senior) wanted his children to win at
everything, and he ______________ them to do their best.
Kennedy _____________ his back playing football, and he
had problems because of other ____________ .
16
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5.
6.
7.
8.

After leaving Choate, Jack _____________ Joe to Harvard
University.
President Franklin D. Roosevelt sent Joe Kennedy Sr. to the
UK as ______________ for the US.
Hitler and Mussolini had _____________ ideas; they
planned to _____________ other countries in Europe.
As US ambassador to London, Joe Kennedy Sr. had to
_____________ what was happening in the UK and Europe.

TRANSLATION PRACTICE
A. Translate the following sentences into English.
1.
2.

3.

4.
5.

Քիչ ընտանիքներ կան, որոնք տվել են քաղաքական գործիչների մի քանի սերունդ:
Իռլանդացի նորեկների սերնդի ներկայացուցիչներից
Ջոն Ֆիցջերալդն ու Պատրիկ Քենեդին ամերիկյան նշանավոր քաղաքական դինաստիայի սկիզբ դրեցին:
20-րդ դարի սկզբին Բոստոնում քաղաքային իշխանության կազմում աննախադեպ փոփոխություններ էին տեղի
ունենում. իռլանդացի ներգաղթյալներին հաջողվում էր
ընտրվել կարևոր հանրային պաշտոններում:
Ավագ Ջո Քենեդիին վստահվեց Միացյալ Թագավորությունում ԱՄՆ-ի դեսպանի պատվաբեր պաշտոնը:
Քենեդիների ընտանիքի մի քանի անդամներ մինչ այժմ
ծառայում են ԱՄՆ սենատում և պաշտոնավարում այլ
պետական կառույցներում:
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B. Render the following text in English. Use the glossary on
pp. 96-97.
Ջոզեֆ Պատրիկ Քենեդին հայտնի է որպես քաղաքական
գործիչների գերդաստանի հայր: Նա երկաթե կամք ունեցող
մարդ էր, որն իր ուղին հարթեց դեպի հարստություն և իշխանություն և ստիպեց իր զավակներին հասնել հաջողության ամեն գնով: «Մենք չենք ուզում ունենալ պարտվողներ: Այս ընտանիքում մենք ուզում ենք հաղթողներ»: Ջոզեֆ Պ. Քենեդին
25 տարեկանում արդեն բանկի նախագահ էր: 30 տարեկանում նա միլիոնատեր էր: Նա ներդրումներ ուներ կինոյի բիզնեսում և ոգելից խմիչքների առաքման գործում: Նա իր ինը
զավակներից յուրաքանչյուրին տվեց մեկ միլիոն դոլար: Նա
հայտնի դարձավ որպես Դեմոկրատական կուսակցության
մեծ հովանավոր: 1932 թ.-ի նախագահական ընտրություններում Ջոզեֆ Պ. Քենեդին աջակցեց Ֆրանկլին Դ. Ռուզվելտին, որն իր հերթին նրան նշանակեց ԱՄՆ արժեթղթերի և
փոխանակման կոմիտեի նախագահ: Կարճ ժամանակ անց
Ջոզեֆ Քենեդին նշանակվեց ԱՄՆ ծովային առևտրի կոմիտեի նախագահ: 1937 թ.-ին նա դարձավ առաջին իռլանդացի
ամերիկացին, ով պիտի ծառայեր Բրիտանիայում որպես
ԱՄՆ դեսպան: Նա ծառայեց երեք տարի և հրաժարական
տվեց 1940 թ.-ին` համոզված, որ նացիստական Գերմանիան
կգրավի Բրիտանիան, և որ այդ բախումից հեռու մնալը Ամերիկայի միակ հույսն էր: Երկրորդ աշխարհամարտի նախօրեին Անգլիայից վերադառնալուն պես Քենեդին գրեց.
«Անգլիայում ժողովրդավարությունն ավարտվեց: Հնարավոր
է այն լինի այստեղ»:
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Քենեդիի վիճահարույց տեսակետները նրան բերեցին
Հիտլերի հետ փոխզիջման գնացողի համբավ: ԱՄՆ-ի պահվածքը Չերչիլը համարեց խուսափողական, ասելով՝ «Փոխզիջման գնացողը նա է, ով կարծում է, թե կոկորդիլոսը իրեն
կպահի ընթրիքի համար»:

DISCUSSION PRACTICE

1.
2.
3.
4.

Why do people leave their homes and immigrate to other
countries?
Do you think working hard is enough to become rich and
successful?
What relationships do you think Jack had with his older
brother?
Why was the family excited when the father was appointed
ambassador?
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A WAR HERO
GETTING STARTED

You’re going to listen to a talk about how John F. Kennedy
became a war hero. Before you listen, tick () the statements
that you think are true.
1.

____

2.
3.

____
____

4.

____

5.

____

6.

____

7.

____

8. ____
9. ____
10. ____

World War II began when the German army
attacked Russia.
Jack and his older brother were both pilots.
In WW2 the Americans and Japanese were
enemies.
The fights between the Japanese and the
Americans took place on the islands near Papua
New Guinea.
The American patrol boats used torpedoes
against the Japanese ships.
The Japanese ship crashed into the American
boat, where Jack was the leader.
Many of the navy officers were injured,
including Jack.
They were rescued by an American plane.
Jack pulled an injured soldier on his back.
Jack thought of himself as a great hero.
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LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to a talk about John Kennedy’s heroism. Number the
events in the order they are discussed.
____
____
____
____
____

The American crew reached a small island.
World War II broke out.
Jack received an award from the US government.
Jack became a navy officer.
Jack’s boat sank.

B. Listening for details
Listen to the talk again and take notes. Then answer the
questions below.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

When did the US enter the Second World War?
Where was Jack appointed as leader?
Who did the American patrol boats fight against?
Why couldn’t the PT109 prevent the collision?
What injury did Jack suffer?
How did most of the crew manage to survive?
Where did they get some help?
What did Jack answer when asked how he had become a
war hero?
What happened to Jack’s older brother?
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VOCABULARY PRACTICE
Fill in the missing words as they appear in the talk.
1.

On 1 September 1939, the German army _____________
Poland, and World War II began.
2. Jack’s older brother was in the navy, _____________ war
planes in Europe.
3. After Jack finished training as a _____________ officer, he
was sent to the South Pacific as leader of a patrol
_____________ boat, the PT-109.
4. There was often _________________ fighting between
American and Japanese ships.
5. The food and other things the Japanese _____________
needed came to the islands on Japanese _____________.
6. Jack was holding the _____________ of the boat, and he
turned it quickly, trying to _____________ the PT-109 out
of the Amagiri’s way.
7. The American ______________ boats were to stop the
Japanese warships.
8. The Amagiri _____________ into the PT-109 and cut it into
two _____________.
9. Some officers had terrible _____________ on their faces
and bodies.
10. Jack asked his men, “Do you want to fight, or _________ to
the Japanese?”
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11. Jack and his men swam to a large island, where a few days
later, some _____________ found them.
12. After Jack arrived back in the US, he became a war _____.

TRANSLATION PRACTICE
A. Translate the following sentences into English.
1.

2.

3.

4.

5.

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ
ամերիկյան ռազմանավերը մասնակցում էին մարտական
գործողություններին հիմնականում ընդդեմ ճապոնական
զորքերի:
Պատերազմից հետո ամերիկյան կառավարությունը մեծ
պատիվների արժանացրեց իր զինվորներին, այդ թվում`
ապագա նախագահ Ջոն Քենեդիին:
Բազմաթիվ ամերիկյան ռեժիսորներ իրենց ֆիլմերում
անդրադարձել են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ամերիկայի և Ճապոնիայի զինվորների
բախումներին, իսկ երբեմն էլ` մարդկային հարաբերություններին:
Երբ մարդիկ հայտնվում են ծայրահեղ դժվար իրավիճակներում, ավելի ցայտուն են դրսևորվում նրանց բնավորության լավ կամ վատ գծերը:
Քենեդիների ընտանիքը Երկրորդ աշխարհամարտին
տվեց երկու զինվոր, որոնցից մեկը դժբախտաբար զոհվեց:
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B. Render the following text in English. Use the glossary on
p. 97.
Ջոն Քենեդիին վաղուց էր հետաքրքրում քաղաքական արիության թեման: Դեռևս Հարվարդում ուսանելիս նա գրեց
աշխատություն, որը հետագայում տպագրվեց «Ինչու էր
Անգլիան քնած» վերնագրով: Այնտեղ նա դիտարկում էր այն
փաստը, որ 1930-ականներին բրիտանացի քաղաքական
առաջնորդները տեղի տալով ժողովրդի դիմադրությանը՝ չէին
վերազինել երկիրը, որը Երկրորդ աշխարհամարտի նախօրեին թույլ էր և պատերազմին անպատրաստ: Հետագայում
նա զարգացրեց քաղաքական արիության թեման իր
«Քաջության տիպարները» գրքում:
Հայտնի ասույթներ Ջ. Քենեդիի
«Քաջության տիպարները» գրքից
§Չնսեմացնելով զոհվածների քաջությունը՝ չմոռանանք նաև
արիաբար փրկվածներին»:
§Մարդն անում է այն, ինչ պիտի անի, չնայած հետևանքներին, խոչընդոտներին, վտանգներին և ճնշումներին իր անձի
հանդեպ, և սա է ողջ մարդկային բարոյականության հիմքը¦:
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DISCUSSION PRACTICE

1.
2.
3.

What does the word ‘hero’ mean to you?
Do you think Kennedy deserved an award for courage?
Might it be a better choice to surrender to the Japanese
than to swim 5 km pulling the injured men? Give reasons
for your answer.
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UNIT 4

TO THE WHITE HOUSE
GETTING STARTED

What do you know about the American political system and
Kennedy’s road to the White House? Do the quiz to find out.
1.

Right after WW2 John Kennedy worked as a _____.
a) commander-in-chief
b) journalist
c) Congressman

2.

The US government consists of these branches: _____.
a) executive, legislative, judicial
b) the House of Representatives and the Senate
c) the Parliament and the Supreme Court

3.

The President of the US is the head of _____.
a) the country and Congress
b) the Senate
c) the country and the army

4.

The country has ______ major political parties.
a) two
b) three
c) four

5.

Kennedy succeeded _____ as president.
a) Richard Nixon
b) Dwight D. Eisenhower
c) his older brother Joe Kennedy
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6.

Kennedy was chosen for the House of Representatives as a
_____ candidate.
a) Republican
b) Labourite
c) Democratic

7.

Kennedy’s contender for presidency _____ .
a) represented Democratic Party
b) had served as vice president
c) felt very confident in front of the TV cameras

8.

John Kennedy was elected president in _____ .
a) January 1960
b) November 1960
c) January 1961

LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to a talk about John Kennedy’s road to presidency.
Number the ideas in the order they are discussed.
____
____
____
____
____

Kennedy became a senator.
Kennedy had a TV debate with Nixon.
Jack covered important national and international
events as part of his job.
Kennedy started his work as a Congressman.
Kennedy travelled throughout the US giving
speeches.
27

UNIT 4

B. Listening for details
Listen to the talk again and take notes. Then answer the
questions below.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What did Jack write about as a newsman?
What are the US president’s responsibilities?
What’s the job of Congress?
What does the judicial branch do?
What post-war policy did the Republican Party follow?
How did the views of the Democrats differ from those of
the Republicans?
7. How long had Jack served in Congress before he became a
senator?
8. Why were people interested in Senator Kennedy?
9. Where did Jack get the money for his presidential
campaign?
10. What played an essential role in Kennedy’s victory in the
election?
11. What was the new president’s inauguration speech about?
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VOCABULARY PRACTICE
There is a missing word in each of the sentences below. Insert
the word in the right place as it was used in the talk.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

After his son’s death Joe Kennedy
Senior … his hopes to Jack.
The American government is composed
of the President, Congress and the
Court.
The House of and the Senate create
laws.
The Republican Party thought people
should help.
The presidential from the Democratic
Party was Jack.
People thought highly of John Kennedy
as he was a war.
During the presidential run Jack needed
to get many to win against his
challenger.
In the US, the vice president control in
case of the president’s incapacity.
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UNIT 4

TRANSLATION PRACTICE
Translate the following sentences into English.
1.

2.

3.

4.

5.

ԱՄՆ-ում պետական կառավարումը բավականին արդյունավետ կերպով բաշխված է երեք հավասարազոր թևերի`
նախագահի, կոնգրեսի և գերագույն դատարանի միջև:
Քաղաքական գործիչներից շատերը իրենց աշխատանքային գործունեությունը սկսել են որպես հանրային ծառայողներ, ինչը նրանց հնարավորություն է տվել անձամբ
առնչվել մարդկանց խնդիրներին ու հոգսերին:
Կուսակցական պատկանելությունը երկրորդական է
դառնում այն դեպքում, երբ մարդիկ անվերապահորեն
վստահում են որևէ անհատի, որին ցանկանում են տեսնել երկրի ղեկավարի պաշտոնում:
Որքան ավելի լավ ճանաչի հանրությունը քաղաքական
գործչին, այնքան մեծ կլինի ընտրությունների ժամանակ
մարդկանց մասնակցության ցուցանիշը:
Նորընտիր Քենեդիի հայտնի ելույթի հայտնի կոչը մարդկանց մեջ քաղաքացիական մտածողություն և երկրի
հանդեպ պատասխանատվություն ձևավորելու խթան էր:
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DISCUSSION PRACTICE

1.

2.

3.

4.

5.

Jack’s father had great expectations for his children’s
future and urged them to do their best. What role did
Joseph Kennedy, Sr. play in JFK's career?
Do you think parents should influence their children’s
choice of future profession? Can they dictate what career
their children should embark on? Why/Why not?
What makes the road to presidency especially rough?
What qualities should a candidate possess? Would you like
to be the president of your country?
Would you vote for Kennedy or Nixon if you had a chance?
Do you think charm is more important than
professionalism? What qualities of both candidates do you
think are worth admiring?
In what ways was Kennedy’s inauguration speech
inspiring?
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THE FIRST LADY
GETTING STARTED

Do you think you know about Kennedy’s wife and family? Do
the quiz to find out.
1.

Kennedy met Jackie _____ .
a) at a dinner party
b) at the editorial office
c) during high-level talks

2.

Jackie’s family immigrated to the US from _____.
a) Russia
b) Italy
c) France

3.

When they met, Jackie worked as a _____.
a) school teacher
b) model and actress
c) newspaper correspondent

4.

The married couple _____ .
a) faced some serious difficulties
b) often quarrelled
c) had only one child

5.

When the couple moved into the White House, Jackie ____ .
a) had some new rooms built
b) decorated the house with works of art
c) banned the access to the house for Americans
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6.

Jackie made one of the rooms into _____ .
a) a ballroom
b) a small school
c) photo workshop

LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to a talk about Jacqueline Kennedy. Then choose the
best paraphrase for each of the ideas from the talk.
1.

a) Jackie had a French family.
b) Jackie’s family used to live in France.

2.

a) Jackie tried to be a good housewife.
b) Jackie tried hard both for the best of her country and
her children.

3.

a) Kennedy and his wife didn’t look like the President and
the First Lady but resembled movie stars.
b) Kennedy and his wife were good-looking and often
posed for newspapers and magazines.

4.

a) Kennedy and Jackie were unhappy.
b) Not everything went off smoothly in the couple’s life.
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B. Listening for details
Listen to the talk again. Choose the correct answer to
complete each statement.
1.

Jacqueline was beautiful and _____.
a) intelligent
b) generous

2.

In her childhood, Jackie was fond of reading, learning
French and _____.
a) dancing
b) swimming

3.

Working for the Washington Times-Herald Jackie _____
celebrities.
a) collaborated with
b) took photos of

4.

Jackie was good at _____.
a) telling people about her husband
b) writing stories about her childhood

5.

Jackie contributed her share to the White House by
changing its _____.
a) working staff
b) looks

6.

The _____ at the Kennedy’s hosted influential people in
politics and show business.
a) reception hall
b) dinner parties

7.

One of Kennedy’s daughters _____.
a) was born dead
b) only lived two days
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VOCABULARY PRACTICE
Complete the summary with the right words as they appear in
the talk.
Kennedy married Jackie when he was a _____________.
Her family came from France and worked hard to prosper in
______________. At the time she met Kennedy, Jackie worked
as a photo correspondent with a ______________. Jackie was
communicative and ______________; hence, she fascinated
people. They also ______________ the way she dressed. Jackie
often ______________ to other countries with her husband
and met ______________ of government.
The First Lady made the White House look more
______________. She added pictures and other things from all
______________ America. She also made the President’s house
a ______________ home, where her two kids could live
happily.

TRANSLATION PRACTICE
A. Translate the following sentences into English.
1.

Ֆրանսերենի դասերին զուգահեռ պատանի Ժակլինը
դասական բալետի դասերի էր հաճախում Մետրոպոլիտեն օպերայում:
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2.

3.

4.

5.

Հետաքրքիր է, որ երիտասարդ տարիքում «Վաշինգտոն
Թայմզ Հերալդ»-ում աշխատելիս Ժակլինը հարցազրույց
է անցկացրել Ռիչարդ Նիքսոնի հետ:
Ժակլին Քենեդին խորապես գիտակցում էր երկրի հանդեպ իր պատասխանատվությունը: Այնուհանդերձ, նրա
համար առաջնահերթ կարևորություն ուներ լավ կին և
երեխաների համար լավ մայր լինելը:
Որպես առաջին տիկին Ժակլին Քենեդին երիտասարդության շունչ և թարմություն բերեց Սպիտակ տուն, որտեղ
մշտապես հյուրընկալվում էին արվեստի մարդիկ:
Օգտագործելով մի քանի օտար լեզուներով խոսելու իր
կարողությունը՝ տիկին Քենեդին տարբեր երկրներում
հանդես էր գալիս որպես բարի կամքի դեսպան:

B. Render the following text in English. Use the glossary on
p. 97.
Մեր ժամանակներում ոչ մի նախագահի ընտանիք չի
արժանացել ավելի մեծ հանրային ուշադրության, քան Քենեդիները: Ժակլին Քենեդիի նրբագեղությունը որպես առաջին
տիկին և Ջոն Քենեդիի գրավիչ արտաքինն ու հմայքը Քենեդիներին և նրանց երկու զավակներին գրեթե արքայական
ընտանիքի վերածեցին: Մարդիկ այնքա¯ն սիրահարված էին
այս երիտասարդ ընտանիքին: Ժակլինի ժողովրդականությունն այնքան մեծ էր, որ նրա ամուսինը հումորով նկատել
էր, «Ֆրանսիա կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ,
ես էի ուղեկցում Ժակլին Քենեդիին Փարիզ և ոչ թե նա` ինձ»:
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1963 թ.-ին Քենեդիի սպանությունից հետո Ժակլինը
հարցազրույց տվեց լրագրող Թեոդոր Ուայթին, որը նկարագրեց Քենեդիների ընտանիքն ու վարչակազմը որպես
«կամելոտ»: «Կամելոտ» հասկացությունը հաճախ օգտագործվել է որպես մշակույթի, լուսավորության և ապագայի
խորհրդանիշ: Ըստ ժամանակակից ընկալման՝ «կամելոտ»
գաղափարը արթնացնում է փառքի, բարոյականության և
արդարության զգացում:

DISCUSSION PRACTICE

1.
2.

Do you think a wife should help her husband in his work?
Why/Why not?
In your opinion, what should be the First Lady’s duties?
What personal qualities should she have?
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THE COLD WAR
GETTING STARTED

Do you think you know about the Cold War? Tick () the
possible causes of that war.
1.

____

2.

____

3.
4.
5.

____
____
____

6.

____

7.

____

8.
9.

____
____

10. ____
11. ____
12. ____
13. ____

The US and the USSR competed for the status of
the world’s dominant power.
The US and the USSR had conflicting political
systems.
Neither side wanted an open war.
The USSR wanted a secure western border.
After WW2 the former allies turned into
enemies.
The USA had a small army as compared with the
Soviet Army.
Soviet leaders felt personal animosity toward
the American way of life.
Americans feared a communist attack.
The USSR controlled part of Germany, including
Berlin.
The USA enticed qualified Soviet specialists.
The Soviets erected a wall around West Berlin.
The USSR spread its influence and views in
Eastern Europe.
The USA wanted to protect the people of East
Berlin.
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LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to a talk about the Cold War between the two
superpowers and answer the questions.
1.
2.
3.
4.

What was one of the most complicated issues during
Kennedy’s presidency?
What were the political regimes in the USA and the USSR?
What does the term ‘Cold War’ mean?
What happened to Germany after WW2?

Discuss the causes and consequences of Khrushchev-Kennedy
confrontation over the Berlin issue.
1.
2.
3.
4.

Why did Kennedy initiate talks with Khrushchev in June
1961?
What did the Soviets do after the talks? What was the
purpose of taking that measure?
How did the citizens of East Berlin react to the new
situation?
What did Kennedy do in response?
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B. Listening for details
Listen to the talk again and make notes under the following
headings.
The United States

The Soviet Union
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VOCABULARY PRACTICE
Fill in the blanks with the words below making the necessary
changes.
protect, weapon, escape, relationship, government, fighting,
nuclear, talks, worriedly, gun
1.

The Berlin Wall didn’t prevent the citizens of East Berlin
from ______________ to West Berlin.
2. The American President was sure that the Soviet way of
______________ was inefficient.
3. Kennedy didn’t know what Khrushchev was planning and
he thought ______________ that the USSR might attack
West Berlin.
4. The USSR was one of the major ____________ powers.
5. Kennedy couldn’t ______________ citizens of East Berlin
as the US only had control of West Berlin.
6. The ______________ were intended to discuss the
problem of Berlin.
7. The Cold War didn’t involve open ______________
although the two sides were mortal enemies.
8. The Soviet soldiers armed with _____________ guarded
near the Wall to prevent people from leaving East Berlin.
9. There were a lot of circumstances that destroyed the
______________ between the USSR and the USA.
10. Both countries were politically strong and produced
nuclear ______________ .
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TRANSLATION PRACTICE
A. Translate the following sentences into English.
1.
2.

3.

4.
5.

Դեռևս երիտասարդ տարիքից Ջեքը հետաքրքրված էր
պատերազմի և խաղաղության հարցերով:
Իր երդմնակալության ուղերձում Քենեդին Սառը պատերազմի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը ձևակերպեց
հետևյալ կերպ. «Եկե՛ք երբեք չբանակցենք վախից
դրդված, բայց և երբեք չվախենանք բանակցելուց»:
Կուբայի ճգնաժամի օրերին Քենեդին ի հայտ բերեց առաջնորդի իր տաղանդը, որոշումներ կայացնելու ունակությունները և ճգնաժամը կառավարելու իր հմտությունները:
Քենեդին Բեռլինը համարում էր Արևմուտքի խիզախության և կամքի փորձաքարը (testing field):
1949 թ.-ին ԱՄՆ միացավ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին
(ՆԱՏՕ), որն առաջին ռազմական դաշինքն էր Ամերիկայի պատմության մեջ:

B. Render the following texts in English. Use the glossary on
pp. 97-98.
ՆԱՏՕ-ի և Վարշավայի պայմանագրի ստեղծումը
§Սառը պատերազմ¦ եզրույթը տարածում գտավ, երբ
1947 թ. ամերիկյան լրագրող Վալտեր Լիպմանը առաջին անգամ այդ եզրույթն օգտագործեց իր համանուն գրքում:
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Օգտագործելով այն Լիպմանը նկատի ուներ, որ ԱՄՆ և
ԽՍՀՄ հարաբերությունները վատթարացել էին և հասել պատերազմի եզրին, թեպետ առանց իրական պատերազմական
գործողությունների:
Սառը պատերազմի արդյունքում ստեղծվեցին երկու լայնամասշտաբ ռազմական դաշինքներ: 1947 թ. արևմտյան տերությունների կողմից ստեղծվեց ՆԱՏՕ-ն: 1955 թ. Արևմտյան
Գերմանիան ճանաչվեց որպես անկախ պետություն: Նրան
թույլ տրվեց վերազինվել և միանալ ՆԱՏՕ-ին: Ի պատասխան
այս զարգացումներին, 1955 թ. ԽՍՀՄ-ի գլխավորությամբ
կնքվեց Վարշավայի պայմանագիրը:
***
§Սառը պատերազմ¦ եզրույթն օգտագործվում էր ԱՄՆ-ի
և ԽՍՀՄ-ի ու նրանց դաշնակիցների միջև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած պայքարը նկարագրելու համար: Սառը պատերազմը տևեց 1940-ից մինչև
1980-ականների վերջը: Այս ժամանակահատվածում միջազգային քաղաքականությունը գլխավորապես ձևավորվում էր
այս երկու ուժային բլոկների միջև թշնամության և նրանց գաղափարախոսության ազդեցության ներքո, այն է՝ ժողովրդավարություն և կապիտալիզմ` ԱՄՆ-ի և իր դաշնակիցների
դեպքում և կոմունիզմ` Խորհրդային բլոկի դեպքում: ԱՄՆ-ի
գլխավոր դաշնակիցներն էին Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան,
Արևմտյան Գերմանիան, Ճապոնիան և Կանադան: Խորհըրդային բլոկում էին Կուբան, Չինաստանը և Արևելյան Եվրոպայի շատ երկրներ` Բուլղարիան, Չեխոսլովակիան, Հունգարիան, Լեհաստանը, Արևելյան Գերմանիան, Ռումինիան:
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Երկրները, որոնք որևէ բլոկի հանդեպ պաշտոնական պարտավորվածություն չունեին, հայտնի էին որպես չեզոք` երրորդ
աշխարհի, ոչ դաշնակից պետություններ: 1961 թ. սեպտեմբերին Բելգրադում (Հարավսլավիա) կայացած համաժողովում 25 պետությունների ղեկավարների նախաձեռնությամբ
հիմնադրվեց Չմիանալու շարժումը (Non-aligned Movement –
NAM): Նրանք այն երկրների ղեկավարներն էին, որոնք վերջերս էին ազատագրվել օտար լծից և մերժում էին նորացված
կապերը որևէ մեծ տերության հետ: Նրանց շարքում առավել
ազդեցիկ էին Հնդկաստանի վարչապետ Ջավահարլալ Ներուն, Ինդոնեզիայի նախագահ Սուկարնոն, Եգիպտոսի նախագահ Նասերը, Գանայի և Գվինեայի նախագահները և
Հարավսլավիայի նախագահ Իոսիֆ Բրոզ Տիտոն: Խմբի անդամների թիվը հետագայում աճեց մինչև 110-ի` ընդգրկելով
Աֆրիկայի, Ասիայի, Լատինական Ամերիկայի շատ երկրներ:
Չմիանալու շարժման համաժողովներն անցկացվում էին
երեք տարին մեկ: Հյուրընկալող երկրի ղեկավարը ստանձնում է համաժողովի նախագահությունը: Չմիանալու շարժման հիմնադիր անդամներն իրենց համարում էին կարևոր
բուֆեր թշնամական ռազմական դաշինքների միջև, որն ի զորու է կանխել հնարավոր առճակատումները: Լավագույն օրինակ էր Վիետնամի պատերազմի ժամանակ նրանց մեծամասնության ընդդիմացումն ԱՄՆ-ին, իսկ 1979 թ. նրանց
ընդդիմացումը ԽՍՀՄ-ի՝ Աֆղանստան ներխուժելու քայլերին:
Գործնականում այս պետությունների ղեկավարները անվերապահորեն հարում էին ուժային բլոկներից որևէ մեկին:
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DISCUSSION PRACTICE

1.
2.
3.
4.

In your opinion, was the Cold War inevitable? Which
country was more to blame?
Why do you think Americans were so terrified of
Communist intervention after World War II?
How do you think this fear affected American and Soviet
cultures in the 1950s and early 1960s?
What technological achievements can be attributed to the
rivalry in the Cold War?
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PROBLEMS IN CUBA
GETTING STARTED

You’re going to listen to a talk about problems in Cuba. Before
you listen, tick () the statements that you think are true.
1.
2.

____
____

3.

____

4.

____

5.

____

6.

____

7.

____

8.

____

9.

____

10. ____

A big problem for the US was Cuba.
John Kennedy wanted to come to agreement
with the leader of Cuba, Fidel Castro.
F. Castro’s army was strong and could attack the
US.
Cubans living in the US approved of Castro’s
policy.
Kennedy decided to use Eisenhower’s plan to
attack Cuba.
The war between the US and Cuba lasted a
week.
Cuban and Soviet leaders had friendly
relationships.
Kennedy was planning to attack both Cuba and
the USSR.
The Soviet people criticised the American
government.
The election campaign of Kennedy’s party, the
Democrats, was unsuccessful.
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LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to a talk about problems in Cuba and answer the
questions.
1.
2.
3.
4.
5.

Why was Cuba a big problem for the US government?
What was President Eisenhower’s plan against Cuba?
What events happened in the Bay of Pigs?
How was the USSR under Khrushchev planning to
strengthen its military base in the Caribbean Basin?
What did Khrushchev do to prevent the outbreak of a
nuclear war?

B. Listening for details
Listen to the talk again and take notes. Then answer the
questions below.
1.
2.
3.
4.

What regime existed in Cuba in 1961? Who was the
country’s leader?
What did military advisors persuade Kennedy to do about
Cuba?
How was the plan implemented?
What was the important lesson that Kennedy learned from
the events of the Bay of Pigs?
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5.

Why did the USSR want to build nuclear missile sites in
Cuba?
6. What measures did Kennedy take to control the situation?
7. What did the Soviet leader Khrushchev write in his first
letter addressed to Kennedy?
8. What did Khrushchev write in his second letter to
Kennedy?
9. How did Kennedy respond to the letters?
10. What did the Soviet leader learn about the new US
president?

VOCABULARY PRACTICE
Fill in the blanks with the correct form of the word advise.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

He is a special ________________ to the President on
education and science.
We hired two experts _________________ on new
technology.
It is strongly ________________ that you take out
insurance.
He works part-time in an _____________ committee.
I’d ______________ buying your tickets in advance if you
want to travel in August.
The president drew up a plan with his military
_______________.
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7.

They ______________ the government on environmental
issues.
8. The students asked their lecturer for ______________ on
how to prepare for the exam.
9. Your lawyer can _________________ you whether to take
any action.
10. Let me give you a piece of _______________ on how to
avoid mistreatment.

TRANSLATION PRACTICE
A. Translate the following sentences into English.
1.

2.

3.

4.
5.

ԱՄՆ-ի ազգային շահից ելնելով` Քենեդին համաձայնեց
հետևել իր ռազմական խորհրդատուների և ԿՀՎ-ի (CIA)
ծրագրին:
Երկու գերտերությունների առաջնորդները եկան համաձայնության` միջուկային պատերազմի բռնկումը կանխելու համար:
ԽՍՀՄ առաջնորդը խոստացավ հեռացնել միջուկային
հրթիռները Կուբայից այն պայմանով, որ ԱՄՆ երբեք
չհարձակվեր Կուբայի վրա:
ԱՄՆ-ի հազարից ավելի կուբացի վտարանդի զինվորներ
հանձնվեցին Կուբայի բանակին:
Որոշ եվրոպական երկրներում հանրահավաքներ անցկացվեցին ընդդեմ ԱՄՆ-ի` Կուբայի և ԽՍՀՄ-ի վրա նրա
հնարավոր հարձակումը կանխելու նպատակով:
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B. Render the following text in English. Use the glossary on
pp. 98-99.
1961 թ. ԱՄՆ անհաջող փորձ արեց տապալելու Կուբայի
վարչապետ Ֆիդել Կաստրոյի կառավարությունը կուբացի
վտարանդիների օգնությամբ, որոնց աջակցում էր ԱՄՆ-ը:
Ներխուժման ծրագրին հավանություն էր տվել Քենեդին` Էյզենհաուերի հաջորդը: Դա Կաստրոյի վարչակարգը տապալելու միջոց էր` առանց բացահայտելու ԱՄՆ-ի մասնակցությունը գործողությանը: Ինչևէ, գործողությունն արագ վերաճեց լայնածավալ ներխուժման ծրագրի, որի բյուջեն հասավ
46 միլիոնի: ԿՀՎ-ն պետք է վերապատրաստեր և Գվատեմալա ուղարկեր ընդդիմադիր կուբացի վտարանդիներին:
Ապրիլի 15-ին, ներխուժումից մի քանի օր առաջ, ԿՀՎ-ի
օդաչուները մասամբ ոչնչացրին Կաստրոյի օդային ուժերը:
Նրանք պատրաստվում էին գործն ավարտին հասցնել հաջորդ օրը, երբ Քենեդին անհայտ պատճառներով հրաման
տվեց դադարեցնել օդային հարվածները: Ապրիլի 17-ին մոտ
1500 վտարանդիներ ցամաք իջան Կուբայի հարավում
գտնվող Խոզերի ծովածոցում: Հույս ունենալով ստանալ տեղական բնակչության աջակցությունը, նրանք մտադիր էին
հասնել Հավանա, բայց նրանց կանգնեցրեց Կաստրոյի բանակը: Մինչև ապրիլի 19-ին կռիվների դադարելը, հարյուր
հոգի սպանվեց, իսկ մնացածները գերեվարվեցին: Հետագայում Կուբայի կառավարությունը փրկագնի դիմաց ազատեց
գերված վտարանդիներին:
ԿՀՎ-ի անցկացրած ներքին գաղտնի վերստուգումը պարզեց, որ գործողությունը ծրագրելիս և իրագործելիս սխալներ
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էին թույլ տրվել: Վերստուգման արդյունքները հրապարակվեցին 1998 թ.-ին: Փաստորեն, լուրերի արտահոսք էր եղել, և
Կաստրոն պատրաստվել էր հակահարվածի: Կղզում չկար
նաև Կաստրոյի վարչակարգի դեմ կազմակերպված դիմադրություն, որը կօգներ ներխուժողներին: ԿՀՎ-ն ապակողմնորոշել էր Քենեդիին: Կուբացի ժողովուրդը չաջակցեց զավթիչներին:

DISCUSSION PRACTICE

1.
2.
3.
4.

Could Kennedy establish good relations with the USSR?
How did the world community respond to the Cuban crisis?
How did Cuba and the USSR cooperate?
Do you think Khrushchev was a strong leader?

51

UNIT 8

PEACE AND WAR
GETTING STARTED

You’re going to listen to a talk about peace and war. Tick ()
the topics that you think will be discussed.
1.
2.
3.

____
____
____

4.

____

5.
6.
7.

____
____
____

8.

____

9. ____
10. ____

The consequences of World War II
The Peace Corps and its mission
The Peace Corps activities in the South
Caucasus
Kennedy’s talk about the dangers of nuclear
war
Kennedy’s talk about terrorism in the world
The problem of Vietnam
The US support for the South Vietnamese
government
The US government’s improved relations with
North Vietnamese communists
The US and the USSR nuclear tests
The USSR as the first country to stop nuclear
tests
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LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to a talk about peace and war. Mark each of the
statements as T (true), F (false) or NG (not given) in the talk.
Correct the false statements.
1.

____

2.

____

3.

____

4.

____

5.

____

Since 1961 thousands of young Americans have
joined the Peace Corps.
Both Republicans and Democrats established a
fund for the Peace Corps.
South Vietnam was a Communist country, but
North Vietnam was not.
North Vietnam had a strong army and it
controlled many villages in South Vietnam.
The two superpowers finally agreed to stop
testing their nuclear weapons.

B. Listening for details
Listen to the talk again and take notes. Then answer the
questions below.
1.
2.
3.
4.

What was Kennedy’s attitude to war?
How did Kennedy help establish world peace?
What do the volunteers of the Peace Corps do?
What famous speech did Kennedy deliver in June 1963?
53

UNIT 8

5.

Why did the American government interfere in Vietnamese
affairs?
6. How did the American government support South
Vietnam’s leader?
7. Did the Vietnamese people support the policy of South
Vietnam’s leader?
8. What did the army officers of South Vietnam plan to do?
9. How did the US and the USSR show their power to each
other?
10. When did the relationships between the two superpowers
improve?

VOCABULARY PRACTICE
Match the words from the recording with the definitions.
1.

peace

2.

advisor

3.

military

4.

join

5.

danger

a) to use or try sth to find out
how well it works
b) connected with the armed
forces
c) a person who knows a lot
about a particular subject
d) a period of time in which there
is no war or violence
e) an object used for fighting or
attacking
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6.

government

7.

test

8.

weapon

f) become a member of an
organisation
g) the group of people who are
responsible for controlling a
country
h) the possibility of harm, death
or damage

TRANSLATION PRACTICE
A. Translate the following sentences into English.
1.
2.

3.
4.
5.

Ջոն Քենեդին հիմնեց Խաղաղության կորպուսը` օգնելու
համար ազգերին ապրել խաղաղ և համերաշխ:
Խաղաղության կորպուսի կամավորներն ապրում են այլ
երկրներում` ուսումնասիրելով նրանց մշակույթն ու կենսակերպը:
Իր հայտնի ելույթում Քենեդին խոսեց միջուկային պատերազմի վտանգների մասին:
Հարավային Վիետնամի կառավարության առաջնորդը
կաթոլիկ քաղաքական գործիչ էր:
Հյուսիսային Վիետնամը, որն ուներ կոմունիստական
վարչակարգ, ցանկանում էր վերահսկել հարավային
Վիետնամը և տարածել իր ազդեցությունը հարավարևելյան Ասիայում:
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B. Render the following text in English. Use the glossary on
pp. 99-100.
Նգո Դիհն Դիեմը Հարավային Վիետնամի առաջին նախագահն էր: Նրա ընտանիքը կաթոլիկ էր, և նա կրթություն
ստացավ ֆրանսիական դպրոցում: 1933 թ. նա Բաո Դայ կայսեր կողմից նշանակվեց ներքին գործերի նախարար: Դիեմն
ատում էր ֆրանսիացիներին, չէր հանդուրժում նրանց ներկայությունը իր երկրում և դեմ էր նրանց հետ համագործակցելուն: Նա հրապարակավ խզեց կապերը Բաո Դայի հետ,
հեռացավ կառավարությունից` արժանանալով վիետնամական ազգայնականների հավանությանը:
Երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում Ճապոնիան գրավել էր Վիետնամը: Երբ Վիետ Մինհը (ազգայնական շարժում) խլեց իշխանությունը ճապոնացիներից 1945 թ. օգոստոսին, Հո Շի Մինը` Վիետ Մինհի առաջնորդը, Դիեմին
պաշտոն առաջարկեց կառավարությունում: Վերջինս մերժեց,
քանի որ նա Վիետ Մինհը համարում էր կոմունիստական և
հետևաբար` սպառնալիք իր կաթոլիկ արժեքներին և իր երազած անկախ Վիետնամի տեսլականին: 1950 թ. նա ինքնակամ տարագրվեց: Նա ի վերջո հաստատվեց ԱՄՆ-ում, որտեղ արժանացավ նախագահ Էյզենհաուերի վարչակազմի
ուշադրությանը: Վերջիններս վախենում էին, որ կոմունիստները իրենց ձեռքը կվերցնեն հարավարևելյան Ասիան: Ի
դեմս Դիեմի նրանք տեսան վիետնամցի ազգայնականի, ով
կարող էր հակազդել կոմունիստական Վիետ Մինհին, չնայած
այն հանգամանքին, որ Դիեմի երկարատև բացակայության
պատճառով նրան մոռացել էին իր հայրենիքում:
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Մինչ Դիեմն աքսորում էր, Վիետ Մինհը պայքարում էր
ֆրանսիացիների դեմ, որոնք փորձում էին վերահաստատել
իրենց ազդեցությունն ասիական գաղութներում: 1954 թ.-ին
ֆրանսիացիներն ընդունեցին իրենց պարտությունը, և Վիետ
Մինհը հավատում էր, որ Վիետնամը ձեռք կբերի լիակատար
անկախություն: Այնուամենայնիվ, երկկողմ համաձայնագրերը, որոնք վերջ դրեցին պատերազմին, Վիետ Մինհին հանձնեցին վերահսկողությունը միայն երկրի հյուսիսային մասի
նկատմամբ: Դա հայտնի դարձավ որպես Ժնևի պայմանագիր, որը երկիրը բաժանեց հյուսիսային և հարավային մասերի: Հարավային հատվածը` Բաո Դայի վերահսկողությամբ,
մեծապես հովանավորվում էր ԱՄՆ-ի կողմից: ԱՄՆ-ի
պնդմամբ Դիեմը նշանակվեց վարչապետ: Ժնևի պայմանագիրը նախատեսում էր 1956 թ. ընտրություններ անցկացնել
երկիրը վերամիավորելու համար: Այս հեռանկարը վախեցնում էր ԱՄՆ կառավարությանը, քանի որ Հո Շի Մինը հաստատ կհաղթեր ընտրություններում: ԱՄՆ-ի աջակցությամբ
Դիեմը խախտեց պայմանագիրը` հրաժարվելով անցկացնել
համազգային ընտրություններ: Փոխարենը ընտրություններն
անցկացվեցին միայն հարավում, և արդյունքում Դիեմը հըռչակվեց Վիետնամի Հանրապետության առաջին նախագահ:
Հետո խախտելով Ժնևի պայմանագիրը, ԱՄՆ ռազմական
խորհրդատուները ձեռնամուխ եղան Վիետնամի Հանրապետության բանակի ստեղծմանն ու վերապատրաստմանը:
Նախագահ ընտրվելուն պես Դիեմը հարուստ հողատերերին վերադարձրեց հողը, որ Վիետ Մինհը տվել էր գյուղացիներին: Նա հրաժարվեց պաշտոններ տալ բուդդիստներին`
փոխարենը պաշտոններ բաժանելով իր մերձավոր բարեկամ-
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ներին: Մի եղբորը նշանակեց Ազգային ոստիկանության նախարար, երկրորդին` Կենտրոնական Վիետնամի կառավարիչ, երրորդին` Սայգոնի արքեպիսկոպոս: Դիեմի կառավարությունը հարստանում էր թմրադեղերի և մարդկանց թրաֆիքինգի և ավազակային գործունեության արդյունքում: Բուդդիստները դուրս եկան Դիեմի իշխանության դեմ: 1963 թ.
ցույցերի ժամանակ ոստիկանությունը սպանեց ինը մարդու:
Ի նշան ճնշումների դեմ բողոքի, մի քանի բուդդիստներ ինքնահրկիզվեցին, ինչը ցնցեց ԱՄՆ-ի հասարակությանը: Դիեմի վարչակարգը, որը ներկայացվում էր որպես ազատ և ժողովրդավարական, բացահայտվեց ԱՄՆ-ի հասարակության
առաջ որպես վայրագ և կոռումպացված: Նախագահ Քենեդին հասկացավ, որ Դիեմի հարցում իրենք սխալվել էին:
ԱՄՆ դեմ չեղավ, երբ մի խումբ գեներալներ պետական հեղաշրջում իրականացրին երկրում: 1963 թ. Դիեմն ու իր եղբայրը
սպանվեցին, երբ փորձում էին փախչել երկրից:

DISCUSSION PRACTICE

1.
2.
3.
4.

How important is the Peace Corps and its activities?
Did Kennedy manage to establish world peace?
How did the Peace Speech influence the people in the
world?
Why did the US and the USSR start testing nuclear
weapons?
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5.
6.

In which ways are wars and conflicts resolved in the
modern world?
What is it like to be a soldier in peace and war in the 21st
century?
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GETTING STARTED

Do you think you know about the Civil Rights Movement in
the US? Do the quiz to find out.
1.

______ states did not believe in equal rights for black
Americans.
a) South-eastern
b) Northern
c) Southern

2.

In the past black Americans and white Americans travelled
on ______ buses.
a) special
b) different
c) the same

3.

In ______ the relations between black Americans and
white Americans got worse.
a) the early 1960s
b) the mid 1960s
c) the late 1960s

4.

Kennedy’s younger brother ______ , who was Attorney
General, sent 400 men to protect a black student.
a) Edward
b) Richard
c) Robert
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5.

Later John Kennedy sent ______ soldiers to protect the
black student.
a) five hundred
b) two thousand
c) three thousand

6.

George Wallace, the ______ , together with his soldiers did
not allow two black students to enter the University of
Alabama.
a) mayor
b) governor
c) police officer

7.

In his famous speech about equal rights, John Kennedy said
that the US “will not be fully ______ until all its citizens are
free”.
a) democratic
b) free
c) equal

8.

In 1963 during the big meeting in Washington, the ______
Martin Luther King Junior gave a famous speech.
a) lawyer
b) statesman
c) churchman
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LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to a talk about equal rights and mark each of the
statements as T (true), F (false) or NG (not given) in the talk.
Correct the false statements.
1.

____

2.

____

3.

____

4.

____

5.

____

According to the Supreme Court, it was legal to
stop black children from going to the same
schools as white children.
Kennedy kept his presidential promise to
consider the issue of equal rights as a priority in
the policy he conducted.
Most black Americans voted for Kennedy in the
presidential elections.
Kennedy didn’t take measures to protect a black
student at the University of Mississippi.
Kennedy was planning an important new law
about equal rights for different groups of
Americans.
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B. Listening for details
Listen to the talk again and take notes. Then answer the
questions below.
1.

What was the biggest issue that Kennedy was trying to
resolve?
2. How were the rights of the black violated in the US?
3. How was Kennedy planning to settle the issue of equal
rights? What solemn promise did the president make in
1961?
4. What was the political situation in the US in 1961-1962?
5. Who was James Meredith?
6. What measures were taken to protect James Meredith?
7. How were the two black students treated at the University
of Alabama in 1963?
8. What did Kennedy say in his famous speech on TV and
radio?
9. What happened in Washington on 28 August 1963?
10. Who was one of the most prominent leaders of the march?
11. Why did Kennedy invite the march leaders to the White
House?
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VOCABULARY PRACTICE
Fill in the blanks with the words below making the necessary
changes.
leader, election, equal, protect, vote, citizen, right, law, peace,
admire
1.

You can apply for US ________________ after five years’
residency.
2. The right to _________________ before the law is
fundamental to any democratic society.
3. The majority of ________________ were in favour of
reforms.
4. He is the _________________ heir to a large fortune.
5. The party thrived under his ____________________.
6. We hope for a __________________ resolution of the
conflict.
7. Environmental __________________ is a global issue in the
21st century.
8. We have great ____________________ for him as a writer
and public speaker.
9. ____________________ reforms will provide fair and
transparent elections.
10. Fundamental human _______________ are embodied in
many international agreements.
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TRANSLATION PRACTICE
A. Translate the following sentences into English.
1.

Նախագահական ընտրություններից առաջ Ջոն Քենեդին
խոստացավ պայքարել սևամորթ ամերիկացիների իրավունքների և ազատությունների համար:

2.

Ոստիկանությունը երբեմն օգնում էր սևամորթ ամերիկացիներին, երբ նրանց իրավունքները ոտնահարվում
էին խանութներում, ռեստորաններում և ավտոբուսներում:

3.

1960-ականներին ԱՄՆ-ում իրավիճակը վատթարացավ`
հանգեցնելով սևամորթների և սպիտակամորթների միջև
լուրջ բախումների:

4.

Ջոն Քենեդին պատրաստ էր օժանդակել սևամորթ ուսանողներին` ուղարկելով զինվորներ համալսարաններում նրանց պաշտպանելու համար:

5.

Ջոն Քենեդին հրավիրեց երթի առաջնորդներին Սպիտակ տուն` լսելու նրանց կարծիքները հավասար իրավունքների հիմնահարցի շուրջ:

B. Render the following text in English. Use the glossary on
pp. 100-101.
1963 թ. օգոստոսին տարբեր ռասաների ավելի քան
250000 ամերիկացիներ նշեցին Ստրուկների ազատագրման
հռչակագրի հարյուրամյակը: Նրանք միացան Վաշինգտոնում
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մեկնարկած աշխատանքի և ազատության երթին: Ամենահիշարժան պահը Լինկոլնի հուշահամալիրի աստիճաններից
Մարտին Լյութեր Քինգի արտասանած «Ես երազանք ունեմ»
ճառն էր: Ավելի ուշ՝ աշնանը քաղաքացիական իրավունքների
օրենքի նախագիծը վավերացվեց սենատի և ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական առաջնորդների կողմից:
Ինչևէ, մինչև Քենեդիի սպանությունը այն օրենքի ուժ
չստացավ: Նախագիծը մնաց Լինդոն Ջոնսոնի մոտ: Նախքան փոխնախագահ դառնալը Ջոնսոնը ավելի քան երկու
տասնամյակ ծառայել էր կոնգրեսում որպես Տեխասի նահանգից կոնգրեսական, այնուհետև՝ սենատոր: Նրա ջանքերով, հարավի մի քանի սպիտակ կոնգրեսական առաջնորդների և Ռոբերտ Քենեդիի գլխավորած արդարադատության
նախարարության օգնությամբ, 1964 թ. հուլիսի 2-ին քաղաքացիական իրավունքների մասին օրենքն ընդունվեց: Դա
արվեց ի պատիվ Ջոն Քենեդիի, ում մահվանից հետո զգացմունքային զեղումների մթնոլորտ էր տիրում: Սա վճռորոշ
քայլ էր քաղաքացիական իրավունքների շարժման սկզբնական նպատակին` լիակատար իրավահավասարության հասնելու գործընթացում:
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DISCUSSION PRACTICE

1.
2.
3.
4.

Was Kennedy a leader of the Civil Rights Movement or a
bystander? Give reasons for your answer.
How did Kennedy affect the Civil Rights Movement?
Comment on Kennedy’s famous speech on equal rights.
How important were the events of the 1960s for black
people?
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RACE TO THE MOON

GETTING STARTED

What do you know about the Space Race? Do the quiz to find
out.
1.

Which 2 countries were involved in the space race?
a) the USA
b) the USSR
c) the UK

2.

What year did the space race start, as both sides
announced plans to launch satellites into orbit?
a) 1945
b) 1955
c) 1965

3.

Which side launched the first artificial satellite into space?
a) The USA
b) The USSR

4.

What did the Americans name their first satellite, which
was launched in 1958?
a) Mercury
b) Gemini
c) Explorer 1

5.

Which president signed the order that authorised the
formation of NASA (National Aeronautics and Space
Administration)?
a) Kennedy
b) Eisenhower c) Roosevelt

6.

What was the name of the first space probe to actually hit
the moon?
a) Explorer
b) Luna 2
c) Sputnik
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7.

Who was the first human to orbit the Earth?
a) John Glenn b) Alan Shepard c) Yuri Gagarin

8.

What was the name of the vessel that carried Gagarin
around the Earth?
a) Vostok 1
b) Sputnik
c) Luna 3

9.

Who was the first American in space?
a) John Glenn b) Alan Shepard

c)

Michael Collins

10. Which president claimed in 1961 that the US would land a
man on the moon by the end of the decade?
a) Kennedy
b) Eisenhower
c) Johnson
11. Who was the first American to orbit the Earth?
a) John Glenn b) Alan Shepard c) Neil Armstrong
12. Which country was the first to land humans on the moon?
a) The USSR
b) The USA
13. Which side sent the first woman into space?
a) The USSR
b) The USA
14. Which side performed the first spacewalk?
a) The USSR
b) The USA c) It was a joint effort.
15. Which year marked the unofficial end of the space race
between the US and the USSR?
a) 1959
b) 1965
c) 1975
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LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to a talk about the space race. Number the events in
the order they are discussed.
____
____
____
____
____

The USSR sent a human into space for the first time.
President Eisenhower initiated the Apollo Space
Program.
Two Americans walked on the moon.
Kennedy addressed Congress requesting a huge sum
of money for the Apollo Space Program.
Kennedy sought collaboration with the Soviets but
Khrushchev refused him.

B. Listening for details
Listen to the talk again and complete the sentences below.
1.
2.
3.
4.

Kennedy’s aim was to show the world _____________
________________________________________________.
__________________________________ was enormously
expensive.
Congress supplied the money________________________
________________________________________________.
Kennedy’s concern was that the US________________
________________________________________________.
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5.

6.

7.

Khrushchev refused to cooperate with Americans as he
didn’t want them _______________________________
________________________________________________.
In one of his speeches, Kennedy said Americans chose to
go to the moon and do other things _________________
________________________________________________.
Unfortunately, Kennedy didn’t see __________________
________________________________________________.

VOCABULARY PRACTICE
A. Fill in the blanks with the words below making the
necessary changes.
arena, race, beyond, to seek, firepower, battle, exploration,
superiority
The ______________ for space between the United States
and the Soviets was more than just another ______________ in
the Cold War – it was a race for the cosmos, a quest for greater
knowledge and understanding of the world ______________
our planet.
Beginning in the late 1950s, space ______________
became another dramatic ___________ for this competition, as
each side ______________ to prove the _____________ of its
technology, its military _____________ and its politicaleconomic system.
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B. Choose the right word for each sentence.
1.

Americans and the Soviets fought on the _____________
sides of the Cold War.
a) opposite
b) contrary

2.

The race started out of the Americans’ fear that their
country was getting _____________ the USSR.
a) beyond
b) behind

3.

The two countries competed to be the first to send man
into _____________.
a) universe
b) space

4.

Kennedy _____________ a speech to Congress to request
the money for the Apollo Space Program.
a) offered
b) gave

5.

Both countries undertook intensive work on space
_____________.
a) travel
b) journey
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TRANSLATION PRACTICE
A. Translate the following sentences into English.
1.

2.

3.

4.
5.

Տիեզերքը դաժան միջավայր է մարդու և նրա ստեղծած
սարքավորումների համար: Արևի և տիեզերական այլ
աղբյուրների ճառագայթումը կարող է քայքայել նյութն ու
թուլացնել մարդու մարմինը:
Տիեզերքի անօդ տարածության մեջ առարկաները գերշիկանում են` ենթարկվելով արևի ջերմությանը և սառչում, երբ հայտնվում են Երկրի կամ այլ երկնային մարմնի
ստվերում:
Գիտնականների, ինժեներների և նախագծողների
խնդիրն է ստեղծել տիեզերանավեր, որոնք կդիմանան
այս ծայրահեղ պայմաններին:
Տիեզերքի ուսումնասիրությունը լոկ գիտություն չէ, այն
պահանջում է հսկայական ներդրումներ:
Գումարի չափը, որը պետությունը պատրաստ է ներդնել
տիեզերական ուսումնասիրությունների ոլորտում, կախված է տվյալ պահին տիրող քաղաքական իրավիճակից:

B. Render the following text in English. Use the glossary on
p. 101.
Սառը պատերազմի ընթացքում, որը ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի
միջև լարված հարաբերությունների ժամանակաշրջան էր, երկու գերտերությունները ահռելի գումարներ ներդրեցին իրենց
տիեզերական ծրագրերում, քանի որ քաղաքական և հանրա-
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յին տարակարծությունների մեծ մասը ծավալվում էր տիեզերքում գերակայություն ունենալու շուրջ: Բնականաբար, սառը
պատերազմից հետո երկու երկրների տիեզերական հետազոտությունների բյուջեները խիստ կրճատվեցին: ԱՄՆ-ի և
ԽՍՀՄ-ի միջև գերտերության տիտղոսի համար մղվող
մրցակցությունը խթանեց երկու պետությունների տիեզերական ծրագրերը: Երբ Խորհրդային Միությունը առաջին անգամ մարդ ուղարկեց տիեզերք, շատ ամերիկացիներ և հատկապես նախագահ Քենեդին ամոթ և հուսահատություն զգացին: Քսան օր անց Քենեդին դիմեց կոնգրեսին: «Ես համոզված եմ, որ նախքան տասնամյակի ավարտը այս ազգը
պետք է իրեն նվիրի գլխավոր նպատակին հասնելուն, այն է՝
մարդ իջեցնել լուսնի վրա և ապահով վերադարձնել նրան
Երկիր»: Այս մրցավազքի գլխավոր շարժիչ ուժը աշխարհաքաղաքականությունն էր, հետո՝ գիտական հետազոտությունը:
1969 թ. պարզ դարձավ, որ լուսնի մրցավազքում հաղթեց
ԱՄՆ-ը: Քենեդիի նպատակը իրականացավ: Ամերիկացիներ
Նիլ Արմսթրոնգն ու Էդվին Յուջին Օլդրինը առաջինն էին, որ
քայլեցին Լուսնի վրա:
70-ականների սկզբին գերտերությունների միջև լարվածությունը քիչ թե շատ թուլացավ: Երկու տերությունները
միացրին իրենց ուժերը Ապոլոն-Սոյուզ առաքելության համար: Այդուհանդերձ, սառը պատերազմի անվստահության
մթնոլորտը շարունակեց ազդել հետագա ծրագրերի վրա:
Սկսվեց մի շրջան, որը հանրության մեջ հայտնի դարձավ
«աստղային պատերազմներ» անունով:
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DISCUSSION PRACTICE

1.

2.
3.

4.

Was the space race a worthwhile venture or just a waste of
taxpayer money in a mindless attempt to outdo the Soviet
Union during the Cold War?
Have there been ways in which the American or the Soviet
public have benefitted from the space race? If so, how?
Do you see any significant future benefits for both the
American and Russian people from the continuation of
space exploration?
In which points do the US and Russian space exploration
programme ideologies coincide or differ?
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GETTING STARTED

John Kennedy and Abraham Lincoln lived 100 years apart.
However, there are some mysterious facts that unite the two
presidents. Read the following files to find out. Discuss the
similarities and differences with your partner.

In November 1963, Kennedy and his wife planned to
go to Dallas. His secretary, named Lincoln, advised him
not to go, but he went anyway, and was shot in the head
on Friday, November 22, as he drove through Dallas in a
Ford Lincoln Continental. He died almost immediately,
and Vice-president Lyndon Johnson (1903-1973) became
President.
The man who probably shot Kennedy, Lee Harvey
Oswald, shot him from a warehouse and escaped to a
theatre. He died before he came to trial.

On Friday, April 14, 1865, Abraham Lincoln
and his wife planned to go to see a play at Ford’s
Theatre. His secretary, named Kennedy, advised
him not to go, but he went anyway and was shot
in the head as he watched the play. He died the
next day, and Vice-president Andrew Johnson
(1808-1875) became President.
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The man who shot Lincoln, John Wilkes Booth,
shot him in a theatre. He escaped to a warehouse,
but was shot, or killed himself, before being
captured.
LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to a talk about Kennedy’s assassination. Number the
events in the order they are discussed.
____
____
____
____
____
____
____

The Warren Commission decided that it was Oswald
who organised and realised the assassination.
Kennedy and his wife went to Texas for political
purposes.
The president died on the way to hospital.
The police found the room and the gun from which
Kennedy was shot.
The man who supposedly killed the president was
caught.
Kennedy was deadly wounded by an assassin.
Oswald was shot dead.
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B. Listening for details
Listen to the talk again and take notes. Then answer the
questions below.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Who were the other people in Kennedy’s car?
Why were people on the sidewalks smiling?
What happened in Elm Street?
Where did the three bullets hit the president?
What measures did the police take to find the killer?
What did Lee Harvey Oswald tell the police?
What happened to Oswald?
What happened to Jack Ruby?
What is the Warren Commission?
What did the Warren Commission decide?
What are some of the hypotheses about Kennedy’s
assassination?

VOCABULARY PRACTICE
Find the right definition for each of the words as they appear
in the talk.
Bullet
a) a small gun
b) a small piece of metal shot from a gun
c) a small bomb that can be thrown by hand
78

THE WORLD IN SHOCK

CIA
a) Central Intelligence Agency
b) certified internal auditor
c) Controllers Institute of America
Move
a) affect someone emotionally
b) change the location of someone
c) travel very fast
Shot
a) an act of kicking a ball
b) someone who shoots regularly and very well
c) a sound of a gun being fired
Commission
a) a group of people authorised to do something
b) a fee paid for a service
c) a job or task given to a person
Governor
a) the person in charge of an institution
b) an official who governs a country
c) the political head of a state in the US
Senator
a) a member of the Upper House of the US
b) a member of the Lower House of the US
c) an appointed official in the US
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TRANSLATION PRACTICE
A. Translate the following sentences into English.
1.

Աշխարհը չի մոռանա 1963 թ. նոյեմբերի 22-ը: Այդ օրը
46-ամյա Քենեդին սպանվեց Դալասում` ստանալով մի
քանի հրազենային վնասվածք:

2.

Այդ պահից ի վեր դավադրության բազմաթիվ վարկածներ են առաջ քաշվել, որոնք ծնել են հակասական կարծիքներ հասարակության մոտ:

3.

Սակայն հնարավոր է, որ երբեք էլ չի բացահայտվի եղելությունը:

4.

Մի անհավանական վարկածի համաձայն` Քենեդին
սպանվել է գաղտնի ծառայության գործակալ Ջորջ Հիքիի
կողմից, ով եղել է նախագահի հետ նույն մեքենայում:

5.

Այս տեսակետի կողմնակիցները գտնում են, որ իրականում Քենեդիի դեմ սպանության դավադրություն չի եղել.
դա ընդամենը պատահականություն, դժբախտ պատահար է եղել:

B. Render the following text in English. Use the glossary on
p. 102.
Ավելի քան 50 տարի անց նախագահ Քենեդիի սպանության պատմական ճշմարտությունը մնում է չբացահայտված:
Խիստ հակասական են նաև վերնախավի և ժողովրդի կարծիքներն այդ մասին: Պարզ է միայն այն, որ Քենեդիի նման
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վառ քաղաքական գործիչը չէր կարող սպանվել բոլորից մեկուսացած մի խելագարի կողմից:
ԿՀՎ-ն 70-ականներին կանգնած էր մի շարք հակասությունների առջև: ԿՀՎ-ի որոշ նախկին գործակալներ ներքաշված էին Ուոթերգեյթի սկանդալի մեջ: Նախագահ Նիքսոնն
ու Սպիտակ տան աշխատակազմի որոշ բարձրաստիճան անդամներ խոչընդոտում էին արդարադատությանը՝ քողարկելով
լուրջ հանցանքներ: Վարչության խնդիրներն ավելի լրջացան
1974 և 1975 թվականների վերջերին, երբ §Նյու Յորք
Թայմզ¦-ը գրեց, որ վարչությունը խախտել է ԱՄՆ օրենքը`
լրտեսելով ամերիկյան քաղաքացիներին: Կոնգրեսի երկու
պալատներում անցկացված հետագա լսումները հաստատեցին, որ ԿՀՎ-ն խախտել էր իր կանոնադրությունը` տեղադրելով գաղտնալսող սարքեր, բացելով ԱՄՆ փոստը, գաղտնի
գործակալներ տեղավորելով ամերիկյան քաղաքական և կրոնական խմբերում և կողոպտելով կասկածելի քաղաքական
խմբերի գրասենյակները: 1975 թ. կոնգրեսի լսումները նաև
բացահայտեցին, որ ԿՀՎ-ն նշանակալից դեր ուներ մի շարք
երկրներում հեղաշրջումներ, քաղաքական գործիչների սպանություններ և սպանության փորձեր կազմակերպելու մեջ: Ոչ
բոլոր դավադրություններն էին պսակվել հաջողությամբ, և ոչ
բոլոր հաջողվածներն էին կազմակերպվել ԿՀՎ-ի անմիջական մասնակցությամբ: Կասկածներն այնքան սրվեցին, որ
շատերը մտորում էին, որ վարչությունը հնարավոր դերակատարություն էր ունեցել 1963 թ. նախագահ Քենեդիի սպանության գործում: Այնուամենայնիվ, ոչ ոք չի ներկայացրել
հավաստի վկայություն ի պաշտպանություն այս հայտարարության:
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ԿՀՎ-ն կորցրեց իր բարոյական դեմքը, երբ նրան չհաջողվեց կանխատեսել Իրանի շահ Ռեզա Մոհամմադ Փահլավիի տապալումը 1979 թ. հունվարին: Դա գործակալության
ամենատխրահռչակ ձախողումն էր, քանի որ շահի վախճանը
ԱՄՆ-ին

զրկեց

նավթի

իր

գլխավոր

մատակարարից,

փակվեցին Իրանում գտնվող ԱՄՆ-ի հետախուզական կայանները, որոնցով նա վերահսկում էր խորհրդային ռազմական գործընթացները: Այս ձախողումները հանգեցրին նրան,
որ Թեհրանում ԱՄՆ դեսպանատունը դարձավ խոցելի, և
տասնյակ ամերիկացիներ պատանդ վերցվեցին:

DISCUSSION PRACTICE

1.

2.
3.

4.

Despite numerous FBI investigations and government
commissions, many people still refuse to accept the official
version of events of 22 November, 1963. What are your
views? Who stood behind Kennedy’s assassination?
What are the possible reasons for this plot? Do you think
the truth will ever be revealed?
What are some other possible causes of political
assassinations? What are their impacts on political and
social processes?
What is your opinion on the unnatural deaths of many of
the witnesses to the assassination?
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5.
6.

What is your opinion on the historical accuracy of Oliver
Stone's movie JFK?
How was Kennedy different from other American
presidents? What set him apart from every president that
came before him?
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THE YEARS AFTER
GETTING STARTED

You’re going to listen to a talk about Kennedy’s legacy (what
he left behind). Tick () the topics that you think will be
discussed.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

____
____
____
____
____
____
____
____

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

____
____
____
____
____
____
____

Kennedy’s descendants
Barack Obama
Kennedy’s siblings
Kennedy’s round-the-world trips
Jacqueline Kennedy’s new marriage
American vulnerability to Soviet missiles
Lyndon Johnson’s presidential inauguration
Kennedy’s contribution to the US and the
world
Kennedy’s policy options
Members of Kennedy’s administration
The US Ambassador to Japan
Khrushchev’s letter to Kennedy
Kennedy’s mistakes (e.g. Bay of Pigs)
The President’s desk in the White House
The problems Kennedy experienced in the
family
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LISTENING PRACTICE
A. Listening for main ideas
Listen to the talk and complete the following sentences with
the ideas from the talk.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Kennedy’s death came as a ______________________
________________________________________________.
Lyndon B. Johnson ________________________________
Kennedy’s work for________________________________.
Other members of the Kennedy family ____________
________________________________________________.
Caroline Kennedy is ________________________________
_________________________________________ Japan.
John Kennedy never __________________________ and
he was able to _____________________________ his
mistakes.
Americans respect Kennedy because ______________
________________________________________________.
Kennedy kept the US _______________________________
________________________________________________.
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B. Listening for details
Listen to the talk again and take notes. Then answer the
questions below.
1.
2.

Who was John Kennedy’s successor?
What did the new law adopted in 1964 give African
Americans?
3. Which member of the Kennedy family became a senator?
4. What’s the story of Jackie Kennedy after her husband’s
death?
5. What do you know about the Kennedys’ descendants?
6. What happened to Kennedy’s son, John?
7. What mistakes did Kennedy make as a politician?
8. Which are his mistakes as a family man?
9. What is his contribution to the world peace?
10. How do people evaluate Kennedy’s presidency?

VOCABULARY PRACTICE
Match the following words to make word-partnerships.
1.
2.
3.
4.
5.

nuclear
equal
better
attorney
bring

a)
b)
c)
d)
e)
86

peace
general
war
leader
courage
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6. quiet
7. strong

f) rights
g) future

TRANSLATION PRACTICE
Render the following text in English. Use the glossary on
pp. 102-103.
Քենեդին կանխեց երրորդ համաշխարհայինը
Կուբայի հրթիռների ճգնաժամը միջուկային պատերազմի
հրահրման հավանաբար ամենաիրատեսական «կայծն» էր:
1960 թ.-ին Խորհրդային Միության Կենտրոնական կոմիտեի
քարտուղար Խրուշչովը որոշեց միջուկային հրթիռներ մատակարարել Կուբային, որոնք Ամերիկայի արևելյան նահանգները միջուկային հրթիռների հարձակման թիրախ կդարձնեին:
Զգալով վտանգը՝ ԱՄՆ բողոքեց: Խրուշչովը հերքեց Կուբային հրթիռներ մատակարարելու մեղադրանքը: Սակայն 1962
թ.-ին Կուբայի գլխավերևում թռչող ամերիկյան լրտեսական
օդանավերին հաջողվեց լուսանկարել սովետների կողմից
կատարվող շինարարական աշխատանքները, և առաջին անգամ հոկտեմբերի 14-ին նկարներում նշմարվեցին հրթիռներ
հիշեցնող օբյեկտներ: Քենեդին պահանջեց, որ Խորհրդային
Միությունը հեռացնի զենքը և Կուբայի շրջակա ջրերը հայտարարեց կարանտինային գոտի: ԱՄՆ նախագահը Խրուշչովին կոչ արեց §վերացնել աշխարհի խաղաղությանը և երկու տերությունների միջև կայուն հարաբերություններին
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սպառնացող վտանգը¦ և զգուշացրեց, որ Կուբայից
արևմտյան կիսագնդի որևէ պետության վրա կատարված
ցանկացած հարձակում կդիտվի որպես ԽՍՀՄ-ի հարձակում
ԱՄՆ-ի վրա:
ԱՄՆ զորքերն ուղարկվեցին Ֆլորիդա՝ Կուբա ներխուժելու համար: Օդային ուժերը մարտական վիճակի բերվեցին:
Ամերիկյան նավերը պաշարեցին Կուբան` հրաման ստանալով խուզարկել բոլոր կասկածելի թվացող խորհրդային նավերն ու հետ ուղարկել ցանկացած նավ, որը հարձակողական
զենք էր կրում: Մի քանի օր նախագահները լարված քննարկումներ էին վարում դիվանագիտական ուղիներով: Լարված
բանակցությունների արդյունքում Քենեդին գաղտնի խոստում
տվեց չներխուժել Կուբա և հեռացնել հին հրթիռները Թուրքիայից: Իր հերթին, Խրուշչովը համաձայնեց քանդել Կուբայում տեղակայված ռազմական բազաները և ԱՄՆ-ին առաջարկեց ստուգումներ անցկացնել տարածքում: Խորհրդային
զիջումներից բարկացած Կուբան հրաժարվեց ստուգումներ
թույլ տալ իր տարածքում: Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ի լրտեսական օդանավերը բացահայտեցին, որ հրթիռների բազաները
քանդվում էին: Աշխարհը խուսափեց միջուկային պատերազմից:
Սա թերևս Քենեդիի ամենամեծ դերակատարությունն էր
իր նախագահության ընթացքում: Շատերն էին գիտակցում,
որ Առաջին և Երկրորդ աշխարհամարտերը սկսվել էին, քանի
որ աշխարհում ծավալվող ագրեսիվ գործողությունների հանդեպ արձագանքները թույլ էին եղել: Քենեդին կանխեց երրորդ համաշխարհայինը` դրսևորելով քաջություն, ուժ և
շրջահայացություն:
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DISCUSSION PRACTICE

1.

2.
3.

4.

What do you think was JFK's most significant
accomplishment as president? What was his worst blunder
as president?
Discuss JFK's private life. What secrets did he keep from
the public?
Do you think the president of a country and his family
should always be in the public eye? Does he or she have
the right to blunders?
Do you think the leader of a country should be a role
model for his countrymen? Why/Why not?
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ESSAY WRITING
ESSAY TOPICS
Below are some extra topics for consideration. Choose one or
two to write an essay.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

What effect did World War II have on the Kennedy family
in general, and JFK in particular?
What kind of parents were Joe and Rose Kennedy? How did
their approach to parenting shape their children and
prepare John F. Kennedy for public life?
What was JFK's religion? Why was this significant for his
political career?
Discuss the Civil Rights Movement and JFK’s relationship to
it.
Discuss the book Profiles in Courage and its impact on
Kennedy’s political career.
Why might it have been a blessing for JFK not to win the
Democratic nomination for Vice-President in 1956? Give
reasons for your answer.
What is political courage? How do you know if an elected
official has demonstrated political courage?
To what extent did Kennedy’s personal life – particularly
his health and his love affairs – affect his public life and his
performance as President?
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9.

To what extent was Kennedy a successful leader in the time
of crisis?
10. Why was Kennedy more successful in the Cuban Missile
Crisis than he was during the Bay of Pigs invasion? In what
ways?
11. What are your views on filmmaker Oliver Stone’s
interpretation of JFK assassination? Do you consider the
film a success or a failure?
12. Who was Joseph McCarthy, and what was JFK's behaviour
like during the McCarthy era?
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VIDEO REPORTING
VIDEO REPORT TOPICS

Choose one or two topics for a video report. In groups of three
to five prepare a scenario and shoot a brief video clip.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JFK’s life and political accomplishments.
Kennedy’s early career.
The Congressman John F. Kennedy.
Presidential campaign and Kennedy-Nixon TV debate.
Kennedy’s inaugural address.
Combat against racial discrimination.
James Meredith at the University of Mississippi.
The summit with Soviet leader Nikita Khrushchev
in Vienna.
9. Kennedy’s speech requesting Congress to provide funds for
the Apollo Space Program.
10. Kennedy’s decisive leadership.
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QUOTATIONS FROM JOHN F. KENNEDY
John F. Kennedy was very good at giving
speeches. Here are some of his famous quotes.
Comment on them.

Ask not what your country can do for you;
ask what you can do for your country.
Change is the law of life. And those who
look only to the past or present are
certain to miss the future.
The ignorance of one voter in a democracy
impairs the security of all.
Those who make peaceful revolution
impossible will make violent revolution
inevitable.
A man may die, nations may rise and fall,
but an idea lives on. Ideas have endurance
without death.
Victory has a thousand fathers, but defeat
is an orphan.
A nation reveals itself not only by the men
it produces but also by the men it honors,
the men it remembers.
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The goal of education is the advancement
of knowledge and the dissemination of
truth.
Leadership and learning are indispensable
to each other.
The rights of every man are diminished
when the rights of one man are
threatened.
Life is never easy. There is work to be done
and obligations to be met – obligations to
truth, to justice, and to liberty.
Mankind must put an end to war – or war
will put an end to mankind.
Conformity is the jailer of freedom and the
enemy of growth.
Let us not despair but act. Let us not seek
the Republican answer or the Democratic
answer but the right answer. Let us not
seek to fix the blame for the past – let us
accept our own responsibility for the
future.
We celebrate the past to awaken the future.
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UNIT

QUOTATIONS FROM JOHN F. KENNEDY

John F. Kennedy, 35th President of the United States
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Glossary
WORDS & EXPRESSIONS

UNIT 1
1.

հասնել հաղթանակի համազգային ընտրություններում –

win a national election
2.

եկեղեցու և պետության տարանջատում – separation of

church and state
3.

հայցել կամ ընդունել հրահանգներ – request or accept

instructions
4.
5.

եկեղեցական աղբյուր – an ecclesiastical source
պայքարել արդար, բայց ոչ դյուրին գործի համար – fight

for just but unpopular causes
6.

կարևոր

հարցերի

խոր

ըմբռնում

–

deep/profound

understanding of great issues
UNIT 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

գերդաստանի հայր – a family patriarch
իր ուղին հարթել – wheel and deal one’s way (to)
ստիպել որևէ բան անել – pressure to do sth
ամեն գնով – at all costs
ոգելից խմիչքների առաքում – alcohol distribution
հայտնի դառնալ որպես հովանավոր – become known as

a contributor (to)
7.

ԱՄՆ արժեթղթերի և փոխանակման կոմիտեի նախագահ – the Chairman of the US Securities and Exchange

Commission
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ԱՄՆ ծովային առևտրի կոմիտեի նախագահ – Chairman

of the US Maritime Commission
վիճահարույց տեսակետ – a controversial view

9.
10. բերել Հիտլերի հետ փոխզիջման գնացողի համբավ –
earn one a reputation as the appeaser of Hitler
UNIT 3
1.
2.

պատերազմին անպատրաստ – ill-prepared for the war
նսեմացնել զոհվածների քաջությունը – belittle the

courage with which men have died
3.

ողջ մարդկային բարոյականության հիմքը – the basis of

all human morality
UNIT 5
1.

արժանանալ հանրային ուշադրության – receive public

attention
2.
3.
4.
5.

սիրահարված լինել – be enamoured (with)
հումորով նկատել – quip
պաշտոնական այցի ժամանակ – on a state visit (to)
արթնացնել զգացում – evoke a sense (of)

UNIT 6
1.
2.
3.

ուժային բլոկ – a power bloc
թշնամություն – an intense rivalry
գլխավոր դաշնակից – a principal ally
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4.
5.

պաշտոնական պարտավորվածություն/հանձնառություն
(չ)ունենալ – have (no) formal commitment
ազատագրվել օտար լծից – free oneself from foreign

domination
6.
7.
8.

մերժել նորացված կապերը որևէ մեծ տերության հետ –

reject renewed ties to any big power
հյուրընկալող երկիր – a host country
բուֆեր թշնամական ռազմական դաշինքների միջև – a

buffer between rival military alliances
9.

կանխել առճակատումների հնարավորությունը – prevent

the possibility of confrontations
10. անվերապահորեն հարել – lean heavily (toward)
UNIT 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

տապալել կառավարությունը – overthrow the government
աջակցել վտարանդիներին – back the exiles
ինչ-որ մեկի հաջորդը – sb’s successor
վերաճել լայնածավալ ներխուժման ծրագրի – escalate

into plans for a full-scale invasion
անհայտ պատճառներով – for reasons never explained
հրաման տալ դադարեցնել օդային հարվածները – order
a halt to the air strikes
ստանալ տեղական բնակչության աջակցությունը – find
support from the local population
փրկագնի դիմաց – for a ransom
ազատել գերված վտարանդիներին – release the
captured exiles
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10. ԿՀՎ-ի անցկացրած ներքին գաղտնի վերստուգումը –
internal CIA secret audit
11. ծրագրել և իրագործել գործողությունը – plan and execute
an operation
12. լուրերի արտահոսք – a leak of news
13. վարչակարգի դեմ կազմակերպված դիմադրություն –
organised resistance to the regime
UNIT 8
1.
2.

ներքին գործերի նախարար – the Minister of the Interior
դեմ լինել համագործակցելուն – disapprove of

collaboration (with)
3.
4.

հրապարակավ խզել կապերը – break publicly (with)
հեռանալ կառավարությունից – withdraw from the

government
5.
6.
7.
8.
9.

խլել իշխանությունը – seize power
մեկին համարել սպառնալիք – see sb as a threat (to)
ինքնակամ տարագրվել – leave for self-imposed exile
հաստատվել որևէ վայրում – take up residence (in)
արժանանալ վարչակազմի ուշադրությանը – come to the

attention of the administration
10. վախենալ, որ կոմունիստները իրենց ձեռքը կվերցնեն –
fear a communist takeover
11. կարողանալ հակազդել – be capable of countering
12. փորձել վերահաստատել ազդեցությունը գաղութներում –
seek to reclaim the colonies
13. ձեռք բերել լիակատար անկախություն – gain full
independence
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14. Ժնևի պայմանագիր – the Geneva Accords
15. երկիրը բաժանել (մասերի) – split the country (into)
16. նախատեսել ընտրություններ անցկացնել երկիրը վերամիավորելու համար – call for holding reunifying elections
17. հաստատ հաղթել – be certain to win
18. խախտելով Ժնևի պայմանագիրը – in violation of the
Geneva Accords
19. հրաժարվել պաշտոններ տալ – deny positions (to)
20. հարստանալ թմրադեղերի ու մարդկանց թրաֆիքինգի
արդյունքում – profit from the drug and human trafficking
21. ի նշան ճնշումների դեմ բողոքի ինքնահրկիզվել – set
oneself on fire in protest to pressures
22. բացահայտվել ԱՄՆ-ի հասարակության առաջ որպես
վայրագ և կոռումպացված – reveal to the US public as
brutal and corrupt
23. իրականացնել պետական հեղաշրջում – stage a coup
d’état
24. փորձել փախչել – attempt to flee
UNIT 9
1.
2.

նշել հարյուրամյակը – celebrate the centennial
Ստրուկների ազատագրման հռչակագիր – the Emancipation

Proclamation
3.
4.
5.
6.

Վաշինգտոնում մեկնարկած աշխատանքի և ազատության երթ – the March on Washington for Jobs and Freedom
հիշարժան պահ – a memorable moment
արտասանել ճառ – deliver a speech
ավելի ուշ՝ աշնանը – later that fall
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վավերացվել – win the endorsement
ավելի քան երկու տասնամյակ ծառայել կոնգրեսում
(որպես) – serve more than two decades in Congress (as)
արդարադատության նախարարություն – the Justice

Department
10. զգացմունքային զեղումներ – outpouring of emotion
11. ընդունել քաղաքացիական իրավունքների մասին օրենքը
– pass the Civil Rights Act
12. ի պատիվ – to honour/ in honour of
13. վճռորոշ քայլ – a crucial step
14. հասնել սկզբնական նպատակին – achieve the initial goal
15. լիակատար իրավահավասարություն – full legal equality
UNIT 10
1.

լարված հարաբերությունների ժամանակաշրջան – a

period of tense relations
2.

ահռելի գումարներ ներդնել – pour huge amounts of

money (into)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

գերակայություն տիեզերքում – superiority in space
խիստ կրճատվել – shrink dramatically
խթանել ծրագրերը – give a boost to the projects
իրեն նվիրել – commit oneself (to)
մրցավազքի շարժիչ ուժը – the push behind the race
միացնել ուժերը առաքելության համար – join forces for

the mission
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UNIT 11
1.
2.

վառ քաղաքական գործիչ – a larger-than-life figure
բոլորից մեկուսացած մի խելագար – a single disturbed

loner
3.

կանգնած լինել մի շարք հակասությունների առջև – face

a series of controversies
4.

խոչընդոտել արդարադատությանը – be implicated in

obstruction of justice
5.
6.
7.
8.
9.

հետագա լսումներ – subsequent hearings
տեղադրել գաղտնալսող սարքեր – use wiretaps to spy (on)
կողոպտել գրասենյակները – burglarise offices
սպանության փորձ – an attempted assassination
ներկայացնել հավաստի վկայություն – produce credible

evidence
10. ի պաշտպանություն հայտարարության – to support
allegation
11. շահի տապալումը – the fall of the shah
12. շահի վախճանը – the demise of the shah
13. հետախուզական կայան – a surveillance station
UNIT 12
1.
2.

սովետների կողմից կատարվող շինարարական աշխատանքներ – Soviet-managed construction work
նշմարել հրթիռ հիշեցնող օբյեկտ – spot an object

resembling a missile
3.

Կուբայի շրջակա ջրերը հայտարարել կարանտինային
գոտի – declare the waters around Cuba a quarantine zone
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4.
5.
6.
7.

GLOSSARY

վերացնել աշխարհի խաղաղությանը սպառնացող վտանգը – halt the threat to world peace
օդային ուժերը մարտական վիճակի բերել – alert air units
հարձակողական զենք կրել – carry offensive weapons
դիվանագիտական ուղիներով – through diplomatic

channels
8.

քանդել ռազմական բազաները – dismantle the military

bases
9. ստուգումներ տարածքում – on-site inspection
10. խորհրդային զիջումներից բարկացած – angry at Soviet
submission
11. ստուգումներ թույլ տալ – permit inspection
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