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Ավարտվում է 2017 թվականը՝ իր հետ շրջելով 
նորանոր ձեռքբերումներով հագեցած ևս մեկ 
տարի: Այն շատ լավ առիթ է՝ ամփոփելու նախորդ 
տարվա իրականացրած ծրագրերը, ուրվագծելու 
և որոշելու գալիք տարվա անելիքները:

ՀՀ գլխավոր հյուպատոսությունը 2017 թվա- 
կանին նպատակային աշխատանքներ է տարել 
Ռուսաստանի Հարավային դաշնային տարա-
ծաշրջանի և Հայաստանի Հանրապետության 
միջև դիվանագիտական, առևտրատնտեսա-
կան, մշակութային, գիտակրթական և այլ 
բնագավառներում փոխհարաբերությունների 
հետագա զարգացման և խորացման ուղղու-
թյամբ: Վստահ եմ, որ գալիք տարին ևս 
հագեցած է լինելու նոր և խոստումնալից 
ծրագրերով:

Մենք Նոր տարին մտնում ենք մեր 
ուժերին վստահ, լուրջ և իրատեսական 

ծրագրերով: Գալիք տարին լինելու է 
մեր հայրենիքի` Մայր Հայաստանի 

համար բարեկեցության և լայնա-
ծավալ փոփոխությունների ժամա-

նակաշրջան:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, 

ջերմորեն շնորհավորում եմ 
Ամանորի և Սուրբ ծննդյան 

տոների կապակցութ-
յամբ: Ցանկանում 

ե մ ,  ո ր 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В канун всенародно любимых 

праздников позвольте искренне 
поздравить Вас и Ваших близких с  
наступающим Новым 2018 годом   
и Святым Рождеством Христовым.    
Это те праздники, когда нужно ду-
мать о самом светлом и добром.

Уходящий год был не из лег-
ких. Мы многое пережили вместе 
со всей страной, преодолели мно-
жество трудностей и препятствий. 
Вместе с тем, 2017 подарил нам 
немало достижений и прекрасных 
минут. 

Множество самых разных, гар-
монично вписавшихся в спектр 
армяно-российских современных 
отношений мероприятий прове-
ла наша община в уходящем году. 
Широко отмечались национальные 
праздники. Мы принимали самое 
активное участие во всех областных 
и городских мероприятиях. Наши  
спортсмены и музыканты  достойно 
представили армянскую общину на 
разных всероссийских и междуна-
родных  площадках. Налажены тес-
ные дружеские отношения со всеми 
национальными диаспорами Дона.

Общиной ведется и активная 
социальная работа. Оказывается 
материальная помощь подшефным 
детским домам и малоимущим се-
мьям. 

По итогам года наша община 
уже много лет признается лучшей в 
конкурсе среди национально-куль-

գալիք 2018 թվականը լինի ընտանե- 
կան երջանկության, սիրո, առողջության, 
մնայուն հաջողությունների, նվիրական 
իղձերի իրականացման, հաղթանակների 
տարի:

Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։

Լավագույն բարեմաղթանքներով՝
Դոնի Ռոստովում ՀՀ գլխավոր 
հյուպատոս`Վարդան Ասոյան

турных, казачьих объединений города 
за лучшую работу по сохранению на-
циональной культуры, традиций, язы-
ка, за воспитание взаимоуважения и 
формирование толерантности.

Эти, на наш взгляд, светлые и бла-
городные дела мы продолжим и в на-
ступающем году.

Грядущий 2018 год откроет всем 
нам новые возможности и перспек-
тивы. Верю, что он станет годом по-
зитивных перемен для всех жителей 
Дона.

Дорогие друзья! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и удачи! Мира, 
добра и любви! Пусть у каждого – и в 
семье и на работе – все складывает-
ся хорошо.

Уверен, что самые смелые планы, 
самые прекрасные мечты обязатель-
но сбываются, если мы верим в себя. 
Желаю вам никогда не терять этой 
веры! А свет Рождества Христова  
пусть осветит наши души! 

С уважением,

Депутат Законодательного  
Собрания Ростовской Области

Председатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону  
армянская община»

А. А. Сурмалян

ՍԻՐԵԼԻ՛ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ

Ի խորոց սրտի շնորհավորում ենք ձեզ Սուրբ 
ծննդյան և Ամանորի առթիվ: Մաղթում ենք ձեզ 
և ձեր ընտանիքներին սեր և խաղաղություն, 
ստեղծագործ կյանք և աստվածահաճո ընթացք: 
Աստվածային շնորհներով, բեթղեհեմյան համեստ 
քարայրից առատապես բխող լուսափայլ ծննդյան 
ճաճանչներով զարդարենք մեր հոգիները: Հա- 
վատարիմ մնանք մեր հայրերի սրբազան հա-
վատքին, մեր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին և 
անաղարտ պահենք մեր հայեցի նկարագիրը:

Դոնի Ռոստովի Սուրբ Կարապետ եկեղեցու 
ավագ քահանա Տեր Թադևոս Ավագյան

ՍԻՐԵԼԻ՛ ՔՈՒՅՐԵՐ ԵՎ  
ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ


