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ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ

Սեպտեմբերի 9— 12 օրերին Ուզբեկսւոա
նի մայրաքաղաք Տաշքենդում տեղի ունե
ցավ Սովետական Միության մուսուլմաննե
րի իսլամական կոնֆերանսը՝ Միջին Ասիա–
1Ի ե Ղազւսխստանի մուսուլմանների հոգե–
վոր խորհրդի նախագահ մուֆթի Զիստւտ–
դինխան Բին Իշան Բաբախւսնի հրավերով։
Կոնֆերանսի բնաբանն էր՝ «Հիջրեթի
15-րդ դարը պետք է լինի աշխարհի խա
ղաղության և ժողովուրդների միջև բարե
կամության դար»։
Կոնֆերանսի աշխատանքներին մասնակ
ցում էին Սովետական Միության տարբեր
հանրապետությունների (Ուզբեկսւոան, Ղւս–
զախստան,
Տաջիկստան,
Կիրգիզիա,
Թուրքմենստան, Ադրբեջան), ինքնավար
հանրապետությունների (Բաշկիրիս*, Թա
թարստան, Դաղստան, Չեչենո-Ինգուշիա,
Կաբարդինա-Բալկարիւս), տարբեր մարզե–
րի ու շրջանների մուսուլմանների պատվի
րակությունները, թվով 173 պատգամավոր։
Կոնֆերանսին ներկա էին նաև 71 ներ
կայացուցիչներ Աֆրիկայի (Ալժիր, Գանսւ,
Լիբիա, Մավրիտանիս*, Մալի, Սենեգալ,
Սուդան, Տանզանիա, Տոգո, Ուգանդա, Բե
նին, Գվինեա, Եթովպիա), Ասիայի (Աֆ–
ղանսասւն, Եմենի Արաբական Հանրապե
տություն, Եմենի Դեմոկրատական Հանրա
պետություն, Քուվեյթ, Բանգլադեշ, Մոն–
ղոլիայի ժողովրդական Հանրապետություն,
Շրի Լանկա, Պակիստան, Ծապոնիսւ),
Մերձավոր Արևելքի (Հորդանան, Սիրիա,
Լիբանան, Թուրքիա, Կիպրոս), Եվրոպայի
(Բուլղարիա, Ավստրիա) երկրներից։ Բացի
այդ, հյուրի հանգամանքով ներկա էին Սո
վետական Միությունում գործող մուսուլմա
նական տարբեր հաստատությունների շուրջ
800 ներկայացուցիչներ։

ՏԱՇՔԵՆԴՈԻՄ

Կոնֆերանսին, որպես դիտորդ, հրավիր
ված էին և ուղերձներով հանդես եկան
Ռուս պրավոսլավ Եկեղեցու, Համաոուսա–
կան ավետարանական խորհրդի, Վրաց
ուղղափաո Եկեղեցու, Լատվիայի լութերա
կանների, ինչպես
նաև Խաղաղության
Քրիստոնեական Կոնֆերանսի,
Եվրոպա
կան Եկեղեցիների Կոնֆերանսի և այլ եկե
ղեցական հաստատությունների ներկայա
ցուցիչները։
Հւսյաստանյայց Աոսւքելական Եկեղեցու
կողմից ներկա էին Մայր տաճարի լուսա
րարապետ Տ. Հուսիկ արքեպ. Սանթուրյանը
և Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ
տիար Հովհաննես Թուիուզյանը։
Կոնֆերանսում վեց լեզվով (հայերեն,
արաբերեն, ռուսերեն, ուզբեկերեն, ֆրան
սերեն, անգլերեն) հրապարակվեց Տ. Տ.
Վազգեն Ա Ծայրագույն Պատրիարք և Ամե
նայն Հայոց կաթողիկոսի ողջույնի հետևյալ
խոսքը՝ ուղղված իսլամական կոնֆերանսի
մասնակիցներին։
5 սեպտ. 80 թ.
ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈԻԹՅԱՆ
ՄՈԻՍՈԻԼՄԱՆՆԵՐԻ ՄԵԾ
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԻՃՐԵԹԻ
ՀԱԶԱՐՀԻՆԳՀԱՐՅՈԻՐԱՄՅԱԿԻՆ
Հարգարժան եղբայրներ Մեր,
Հայ Աոսւքելական Եկեղեցու և Սովետա
կան Հայաստանում ու արտասահմանում
ապրող հայ հավատացյալների անունից,
ուրախ սրտով ողջունում ենք ձեր կոնֆե
րանսը, ուր հավաքված եք ոգեկոչելու մեծ
հիշատակը Մուհամեդ մեծ մարգարեի, որ
մեր օրերի հոգևոր-բարոյական արժեք ա
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ւսյժմեություն է ներկայացնում ոչ միայն
իսլամական աշխարհի համար, այլ նաև.
համայն մարդկության՛ հատկապես իր խա
ղաղասիրական և մարդասիրական պատ
գամներով։
Մենք հավատում ենք, թե բոլոր պատ
մական կրոնները և կրոնական կազմակեր
պությունները, որոնք դավանում են միև
նույն Աստծուն, պետք է իրար մոտենան,
իրար ավելի լավ ճանաչեն ու գնահատեն,
և ձեռք ֊ձ եռք ի տված միատեղ աղոթեն ու
,'գործեն, որպեսզի մեր օրերի ժողովուրդ–
ներն ու պետությունները գտնեն և ամրսւ–
պնդեն խաղաղ գոյակցության, համերաշխ
գործակցության ուղիները՝ հերջանկություն
աշխարհի բոլոր մարդկանց։
Վստահ ենք, թե այս մարդասիրական
ազնիվ ճանապարհին Տեր կոնֆերանսի ո–
րոշումներն ու միջոցառումները կարևոր մի
նպաստ պիտի հանդիսանան։
Մաղթում ենք ձեր աշխատանքներին
լիակատար հաջողություն Բարձրյալն Աս–

1 ՈՏ 0

տուծո օգնականությամբ։
Եղբայրական սիրով՝
ՎԱՋԳԵՆ Ա
ԾԱՅՐԱԳՈԻՅՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԵՎ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
Կոնֆերանսում լսվեցին տարբեր մայր
ցամաքների մուսուլմանական ժողովուրդ–
ների սոցիալ-տնտեսական վիճակը և քա
ղաքական տրամադրություններն արտա
հայտող բազմաթիվ զեկուցումներ, հաղոր
դումներ։
Կոնֆերանսի աշխատանքներն ավարտվե
լուց հետո տարբեր երկրներից հրավիրված
հյուրերին հնարավորություն տրվեց այցե
լելու Բուխարա, Սամարղանդ, Ալմա Աթա
և այլ քաղաքներ։ Նրանք այդ վայրերում
ծանոթացան Սովետական Սղության մու
սուլմանների մշակույթի և տնտեսական
նվաճումներին, կենցաղին։

