Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас и ваши семьи с наступающим
2020-м годом и Светлым праздником Рождества!
2019-й отходит в историю, и мы провожаем его достойно.
Нам многое удалось сделать.
И в эти предпраздничные дни мы, как обычно, подводим итоги
уходящего года, года знаменательного и юбилейного для армян
Дона!
Наиболее масштабным проектом смело можно назвать ряд
культурно-исторических мероприятий, посвященных 240-летию
переселения армян на Дон.
Уходящий год принес нам и немало побед. Наши футболисты
и волейболисты стали чемпионами на Панармянских играх. На
протяжении всего года спортсмены общины в разных дисциплинах и соревнованиях занимали призовые места. Нами организовано и проведено множество мероприятий, издавались книги,
работали классы по изучению армянского языка, торжественно
отмечались государственные и национальные праздники.
Очень активно работал Донской союз армянской молодежи,
вся деятельность которого широко освещалась в нашей газете
«Нахичевань-на-Дону».
Немало предстоит сделать и в наступающем 2020 году. Ведь
нас ждет множество знаменательных событий, основные из которых это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и
20-летие нашей газеты.

Я хочу поблагодарить всех тех, кто небезразличен к деятельности нашей общины и вносит свою лепту в ее развитие.
Уверен, только вместе мы сохраним и приумножим наши достижения.
Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость новогодних праздников с близкими и дорогими нам людьми. Я верю, что добрые пожелания в новогоднюю ночь принесут
счастье и благополучие нашим домам и семьям. Самые теплые и
сердечные поздравления – ветеранам войны и труда. Мы стараемся и будем впредь стараться делать для вас все, что в наших
силах!

Дорогие жители Дона!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова, желаю вам и вашим семьям
счастья и здоровья. Пусть в Новом году нас не оставляет удача,
радость и благополучие! Пусть в каждом доме царят мир, покой
и благоденствие, приумножаются добрые традиции и процветает
гражданское согласие в нашем прекрасном многонациональном
донском крае!
Всего самого доброго вам и вашим близким!
Председатель правления
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
Депутат Законодательного собрания Ростовской области
Арутюн Сурмалян.
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Սիրելի հայրենակիցներ,

ավարտվում է 2019 թվականը, որը մեզ համար նշանակալի
հաջողությունների ու նոր նախաձեռնությունների տարի էր։
Մենք շարունակում ենք միասին ստեղծել մեր պատմությունը` Հայաստան երկրի ու հայ ժողովրդի պատմությունը։
Մեր հայրենիքի զարգացման և զորացման ամենակարևոր
գրավականը մեր միասնությունն է։
Արդյունավետ ու համակարգված աշխատանքի արդյունքում 2019 թվականին ևս կարողացանք իրականացնել մի
շարք ծրագրեր: ՀՀ գլխավոր հյուպատոսությունը 2019 թվականին ապահովել է իր գերակա խնդիրների կատարումը։
Հարավային Ռուսաստանում բնակվող մեր հայրենակիցներից շատերը 2019 թվականին դարձան Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացի և բռնելով հայրենադարձության ուղին` մշտական բնակություն հաստատեցին Մայր
Հայաստանում։ Վստահ եմ, որ գալիք տարին ևս հագեցած է
լինելու նոր և ավելի հզոր ծրագրերով:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ
Ամանորի և Սուրբծննդյան տոների կապակցությամբ:
Մաղթում եմ ձեզ բարեկեցություն, ընտանեկան երջանկություն, գերազանց առողջություն և հավատ ձեր ուժերին:
Թող Ամանորի թարմ շունչը մտնի մեր ընտանիք,
որտեղ գիտեն նվիրվել ու պահանջել, որտեղ կարողանում են սահման ու Հայրենիք պաշտպանել, որտեղ կարողանում են սիրել: Թող 2020 թվականը բերի միայն խինդ ու
երջանկություն, ապահովություն ու խաղաղություն, եռանդ
ու հոգու ջերմություն: Տարեմուտի այս օրը ցանկանում եմ

բոլորի օջախներին ջերմություն և
երջանկություն, իսկ մեր երկրին՝
խաղաղություն և նոր հաղթանակներ:
Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ
Ծնունդ։
Լավագույն
բարեմաղթանքներով՝
Դոնի Ռոստովում ՀՀ
գլխավոր հյուպատոս
Վարդան Ասոյան

ՍԻՐԵԼԻ ՔՈՒՅՐԵՐ ԵՎ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ,
ի խորոց սրտի շնորհավորում
ենք Սուրբծննդյան և Ամանորի
առթիվ: Մաղթում ենք ձեզ և
ձեր ընտանիքներին սեր և խաղաղություն, ստեղծագործ կյանք
և աստվածահաճո ընթացք: Թող
ամենքիս սրտերը սուրբծննդյան
լույսով լցվեն ու բոցավառվեն
այս տոնի խնդությամբ: Թող
Փրկչի ծնունդը սքանչելի առիթ
հանդիսանա մեր հոգիների
բժշկության, վերածննդի և հոգեվոր վերելքի համար: Քանզի
Քրիստոս ծնվեց բոլորի համար,
որպեսզի Նրան հավատացողն
է՛լ ավելի ամրանա իր հավատքի

մեջ, իսկ անհավատը դարձի գա
ու փրկության հույսն ունենա:
Թող մեր գիտակցության մեջ
հավերժ դրոշմվի այն փաստը,
որ Երկնային Թագավորը մսուրում ծնվեց, ամենապայծառ
Լույսը մսուրից ծագեց՝ խոնարհության, առաքինության կարեվորագույն դաս տալով ամենքիս: Թող Աստծո Միածին Որդու
Ծննդյան տոնի փրկչական լույսը վառվի բոլորի տներում ու
զարդարի սքանչելի ավետիսով՝
«Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ:
Մեզ և ձեզ մեծ ավետիս»:

Դոնի Ռոստովի Սուրբ
Կարապետ եկեղեցու
ավագ քահանա
Տեր Թադևոս Ավագյան

