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РУССКИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В канун всенародно любимых 

праздников примите самые ис-
кренние и сердечные поздравления 
с наступающим Новым 2019 годом 
и Светлым Праздником Рождества 
Христова! 

Традиционно, Новый год – это 
самый любимый и ожидаемый 
праздник. Он объединяет нас всех 
вокруг главных человеческих цен-
ностей: любви к семье, детям, ро-
дителям, к своим близким.

Уходящий год для нас был юби-
лейным и мы широко отметили 
тридцатилетие нашей общины. За 
это время сообща, вместе с вами 
мы постарались сделать жизнь об-
щины еще более насыщенной, по-
лезной и интересной. Организовы-
вали и проводили множество самых 

разных, гармонично вписавшихся в спектр армяно-российских современ-
ных отношений мероприятий .

Наша молодежная организация ДСАМ активно включилась в деятель-
ность общины, и принимала непосредственное участие во всех областных 
и городских мероприятиях. Наши спортсмены и музыканты достойно пред-
ставляли армянскую общину на разных всероссийских и международных 
площадках. 

Налажены тесные дружеские отношения со всеми национальными диа-
спорами Дона.

На протяжении всех 30 лет общиной ведется активная социальная ра-
бота. Оказывается материальная помощь подшефным детским домам и 
малоимущим семьям. Так будет и впредь.

Уже много лет наша община признается лучшей в конкурсе среди наци-
онально-культурных, казачьих объединений области. И это результат кро-
потливой ежедневной работы всей нашей команды. 

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

Дорогие друзья! Я уверен, что самые смелые планы, самые прекрасные 
мечты обязательно сбываются, если мы верим в себя. 

Сохраните в 2019 году все лучшее, позитивное и радостное.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи!
Пусть на Вашем жизненном пути надежными спутниками будут искрен-

нее слово, хорошее настроение, благополучие и мир! 
Семьям хочется особенно пожелать тепла и взаимного согласия, сохра-

нять все, чем дорожили ваши предки – любовь и постоянное внимание друг 
к другу.

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

ավարտվում է 2018 թվականը՝ մեր 
տարեգրության հերթական էջը. 
մենք շարունակում ենք միասին 
ստեղծել մեր պատմությունը` Հա-
յաստան երկրի ու հայ ժողովրդի 
պատմությունը։ Այն շատ լավ ա- 
ռիթ է՝ ամփոփելու նախորդ տար-
վա իրականացրած ծրագրերը, ուր-
վագծելու և որոշելու գալիք տարվա 
անելիքները:

Այս տարի Հայաստանը տոնելու 
շատ բան ուներ: Մեր Հայրենիքում 
2018 թվականին տեղի է ունեցել 
դարակազմիկ իրադարձություն.՝ 
թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական 
հեղափոխություն, որը դարձել է 
մեր պատմության մեջ նոր կարե-
վորագույն էջերից մեկը։ Հայ ժո-
ղովուրդը միշտ հավատացել է իր 
պայքարի հաղթանակին, հավա- 
տացել է երազանքներին, որ փայ-
փայել է դարեր շարունակ:

Հայաստանի Հանրապետության 
զարգացումն ու զորացումը ամբողջ 
աշխարհում բնակվող հայերի խըն- 
դիրն է, որի լուծման համար անհ- 
րաժեշտ է լինել էլ ավելի հա-
մախմբված ու միասնական, օգտա-
գործել յուրաքանչյուրիս ներուժն ու 
հնարավորությունները: 

ՀՀ գլխավոր հյուպատոսությունը 
2018 թվականին նպատակային աշ- 
խատանքներ է տարել Ռուսաս- 
տանի Հարավային դաշնային տա- 
րածաշրջանի և ՀՀ միջև դիվանա-
գիտական, առևտրատնտեսական, 
մշակութային, գիտակրթական և 
այլ բնագավառներում փոխհարա-
բերությունների հետագա զարգաց-
ման և խորացման ուղղությամբ: 

ՍԻՐԵԼԻ՛ ՔՈՒՅՐԵՐ ԵՎ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ,

ՍԻՐԵԼԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ,

Վստահ եմ, որ գալիք տարին ևս 
հագեցած է լինելու նոր և խոս-
տումնալից  ծրագրերով: 

Մենք Նոր տարին մտնում ենք 
մեր ուժերին էլ ավելի վստահ և 
լուրջ ծրագրերով: Գալիք տարին 
անկասկած լինելու է մեր Մայր Հա-
յաստանի համար բարեկեցության և 
լայնածավալ փոփոխությունների ժա-
մանակաշրջան: 

Սիրելի՛ հայրենակիցներ, ջերմո- 
րեն շնորհավորում եմ Ամանորի և 
Սուրբ ծննդյան տոների կապակ- 
ցությամբ: Իմ ամենամեծ բարեմաղ-
թանքը և ցանկությունն է, որ նոր 
տարուց սկսած ապագային նայենք 
ավելի վստահ և համարձակ: Տա-
րեմուտի այս օրը ցանկանում եմ բո-
լորի օջախներին սեր և ջերմություն, 
իսկ մեր երկրին՝ խաղաղություն և 
բարեկեցություն:

Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ 
Ծնունդ։ 

Լավագույն 
բարեմաղթանքներով՝ Դոնի 
Ռոստովում ՀՀ գլխավոր 
հյուպատոս Վարդան Ասոյան

Ի խորոց սրտի շնոր- 
հավորում ենք ձեզ 
Սուրբ ծննդյան և Ամա- 
նորի առթիվ: Մաղ-
թում ենք ձեզ և ձեր 
ընտանիքներին սեր և 
խաղաղություն, ստեղ- 
ծագործ կյանք և աստ- 
վածահաճո ընթացք: 
Աստվածային շնորհնե-
րով, բեթղեհեմյան հա- 
մեստ քարայրից առա- 
տապես բխող լուսա- 
փայլ ծննդյան ճաճանչներով զարդարենք մեր 
հոգիները: Հավատարիմ մնանք մեր հայրերի 
սրբազան հավատքին, մեր Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնին և անաղարտ պահենք մեր հայեցի 
նկարագիրը:

Դոնի Ռոստովի Սուրբ Կարապետ 
եկեղեցու ավագ քահանա Տեր 

Թադևոս Ավագյան


