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ՀՀ անկախության 28 – ամյակի առթիվ
ս.թ. սեպտեմբերի 22-ին Դոնի Ռոստովում
ՀՀ գլխավոր հյուպատոսության անունից
կազմակերպվեց հանդիսավոր ընդունելություն «Երիտասարդությունը մեր ապագան
է» խորագրով, որին ներկա էին թվով մոտ
հարյուր քսան մարդ, այդ թվում՝ Դոնի Ռոստովում ՀՀ գլխավոր հյուպատոս Վ. Ասոյանը և գլխավոր հյուպատոսության խորհրդական Արթուր Սարգսյանը, Դոնի Նախիջևանի հայկական համայնքի վարչության
նախագահ Հարություն Սուրմալյանը և
Դոնի հայ երիտասարդական միության
անդամները։
Միջոցառման սկիզբում հնչեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, այնուհետև ողջույնի խոսքով ներկաներին
դիմեց Վ. Ասոյանը: Իր ելույթում Վ. Ասոյանը կարևորեց երիտասարդության դերը
Հայաստանի Հանրապետության զարգացման հարցում։ Գլխավոր հյուպատոսը իր
ելույթում նաև հակիրճ ներկայացրեց ան-

ցած 28 տարիների ընթացքում Հայաստանի
Հանրապետության ձեռքբերումներն ու հաջողությունները տարբեր ոլորտներում,
կարևորելով հայ երիտասարդների միասնությունը և նրա դերը մեր նորօրյա պատմության մեջ։
Հայ համայնքի ղեկավար Հ. Սուրմալյանն անդրադարձավ հայ-ռուսական դարերից ի վեր եկող բարեկամական հարաբերություններին, ամենատարբեր ոլորտներում դրանց զարգացմանն ու ամրապնդմանն ուղղված ջանքերին:
Ընդունելության ընթացքում ներկայացվեցին ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքները,
ցուցադրվեցին ՀՀ տարբեր ոլորտներում
գրանցված հաջողություններին նվիրված
տեսահոլովակներ, ազգային, ազգագրական
ու հայրենասիրական երգ ու պարի միջոցով
Դոնի հայ երիտասարդական միության
անդամներին փոխանցվեց Հայաստանի
շունչն ու մթնոլորտը:
Լիանա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

21 сентября армяне мира отметили День Независимости Республики
Армения
Декларация о независимости
республики была принята на сессии
Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года.
Постановлением Верховного Совета 21 сентября 1991 года был
проведен референдум о выходе из
состава СССР и установлении независимой государственности. 94,99%
граждан республики, принявших в

нем участие, проголосовали «за». Через два дня, 23 сентября, Верховный
Совет провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
После провозглашения независимости
десятки
государств
признали и установили дипломатические отношения с Арменией.
Первой в этом ряду была Литва,
которая признала Армению еще до
провозглашения независимости, 4
августа.

Победа в ВОВ была общей, а попытки внести разлад
между странами, используя конъюнктурные интересы,
обречены на провал, сказал российский посол России в
Армении Сергей Копыркин.
Москва признательна Еревану за отказ от участия в
мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию начала
Второй мировой войны. Об этом
заявил посол, выступая на конференции «Мир накануне Второй мировой войны», которая

прошла в филиале МГУ в Ереване.
Мероприятия по случаю
80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в
Польше 1 сентября. Варшава
не пригласила на них делегацию России, однако пригласила

своих союзников по НАТО, ЕС,
в том числе Германию, страны «Восточного партнерства».
Ереван отказался от участия в
этих мероприятиях, сказав, что
вопрос, связанный со Второй
мировой войной, принципиален
для Армении.

«Мы признательны армянской стороне за ее принципиальную позицию в отношении
неучастия в этих мероприятиях.
Это очередное свидетельство,
доказательство того, что Армения и ее народ помнят подвиги
своих предков и чтут память

погибших героев», - сказал посол.
Посол также заявил, что настрой Москвы на стратегическое союзничество с Арменией
неизменен. «Мы стратегические
партнеры, союзники, братские
страны и братские народы. Ни в
коей мере позиция России не изменилась. Насколько я понимаю,
это соответствует и установкам
руководства Армении», - сказал
Копыркин журналистам.
Конференция в Ереване организована посольством РФ в
Армении, Российским центром
науки и культуры в Ереване,
НКО «Объединение региональных научно-образовательных
центров» при участии Филиала
Московского государственного
университета в Ереване.

