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Մոտենում  է  տարեմուտի 
խորախորհուրդ  երեկոն:  Ի  խո-
րոց  սրտի  շնորհավորում  ենք 
ձեզ  Ամանորի  և  սուրբծննդյան 
տոների առթիվ: 

Ցավով  ու  դառնություննե-
րով  լեցուն  տարի  ապրեցինք: 
Արցախյան պատերազմի հետե- 
վանքները,  Հայաստան  և  Ար- 
ցախ մեր հայրենիքի  շուրջ  ծա- 
վալվող  բարդ  ու  մտահոգիչ 
գործընթացները,  երկրում  տի-
րող դժվարին իրավիճակը զըր- 
կել  են  մեզ  առօրյա,  ինչպես  և 
ամանորյա  բնական  ուրախու-
թյունից:  Այդուհանդերձ,  Նոր 
տարին  դիմավորում  ենք  հույ- 
սով  և  հավատով,  որ  վերա-
կերտելու ենք հայրենական մեր 
կյանքը:

Թող  Փրկչի  ծնունդը  սքան-
չելի առիթ հանդիսանա մեր հո- 
գիների բժշկության, վերածննդի 
և հոգևոր վերելքի համար, քան- 
զի Քրիստոս  ծնվեց  բոլորի  հա- 
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Ավարտվում  է  2022  թվակա-
նը:

Որքան էլ մեզնից  յուրաքան-
չյուրն  իր  տեսանկետն  ունենա 
անցնող տարին հաջող կամ հա-
կառակը  համարելու,  ինչքան  էլ 
մենք  տարբեր  կարծիք  ունե-
նանք`  միևնույն  է,  մենք  բոլորս 
այդ  տարակարծություններով 
հանդերձ,  ունենք  մեկ  ընդհա-
նուր  ցանկություն  և  նպատակ` 
տեսնել  մեր  պետությունը  հզոր, 
խաղաղ  և  բարեկեցիկ:  Եվ  մեր 
ընդհանուր  ցանկությունը  մեզ 
պետք  է  մղի  համախմբելու  մեր 
ջանքերը,  գործելու  միասնաբար 
հանուն մեր Հայրենիքի, հանուն 
Հայաստանի  Հանրապետության 
և Արցախի:

Մենք  շարունակում  ենք  մի- 
ասին կերտել մեր պատմությու-
նը` Հայաստան երկրի ու հայ ժո-
ղովրդի պատմությունը։ 

Դոնի  Ռոստովում  ՀՀ  գլխա-
վոր  հյուպատոսությունը  2022 
թվականին  նպատակային  աշ- 
խատանքներ  է տարել Ռուսաս-
տանի  Հարավային  ու  Հյուսիս-
Կովկասյան  դաշնային  տարա- 
ծաշրջանների և ՀՀ միջև առևտ- 
րատնտեսական,  մշակութային, 
գիտակրթական  և  այլ  բնագա- 
վառներում  փոխհարաբերութ-
յունների  հետագա  զարգացման 
և խորացման ուղղությամբ: Գըլ-

Սիրելի հայրենակիցներ, 

ՍԻՐԵԼԻ ԲԱՐԵՊԱՇՏ ԺՈՂՈՎՈւՐԴ,

խավոր  հյուպատոսությունն  ա- 
ռավելագույն  ջանք  է  գործադրել 
ապահովելու տարածաշրջանում 
բնակվող  ՀՀ  քաղաքացիների  և 
ազգությամբ  հայերի  շահերը, 
փորձել  է  հնարավորին  որակ-
յալ  ծառայություններ  մատուցել 
Գլխավոր  հյուպատոսություն 
դիմող  քաղաքացիներին:  Վըս-
տահ  եմ,  որ  գալիք  տարին  ևս 
հագեցած է  լինելու նոր և ավելի 
խոստումնալից  ծրագրերով:

Այսօր թե՛  Հայաստանի Հան- 
րապետությունը,  թե՛  Ռուսաս-
տանի  Դաշնությունը  գտնվում 
են  լրջագույն  փորձությունների 
և  մարտահրավերների  առջև: 
Մեզ պետք է միասնական կամք 
և քրտնաջան աշխատանք՝ հաղ-
թահարելու դրանք։

Սիրելի՛ հայրենակիցներ, 
Ջերմորեն  շնորհավորում  եմ 

Ամանորի  և  սուրբծննդյան  տո-
ների  կապակցությամբ:  Մաղ-
թում  եմ  ձեզ  բարեկեցություն, 
ընտանեկան  երջանկություն, 
քաջառողջություն և հավատ սե-
փական ուժերին: 

Թող  Ամանորի  թարմ  շունչը 
մտնի մեր ընտանիք, որտեղ գի- 
տեն  նվիրվել  ու  սիրել:  Թող 
2023  թվականը  բերի  միայն  եր-
ջանկություն,  ապահովություն, 
խաղաղություն  և  հոգու  ջեր- 

մություն:  Իմ  ամենամեծ  ցան-
կությունն  է,  որ  նոր  տարում 
ապագային  նայենք  ավելի  վըս-
տահ և համարձակ: 

Հիշելով  մեր  անմահացած 
հերոսներին՝  մաղթենք  խրա-
մատներում  գտնվող  մեր  զին-
վորներին  անվտանգ  և  խաղաղ 
ծառայություն: 

Թող  2023  թվականը  խաղա- 
ղություն  բերի  ամբողջ  աշ-
խարհին: 

Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ 
Ծնունդ։ 

Ռուսաստանի 
Հարավային և Հյուսիս-
Կովկասյան դաշնային 
տարածաշրջաններում 
/ք.Դոնի Ռոստով/ ՀՀ 
գլխավոր հյուպատոս`  
Լևոն Մինասյան

մար,  որպեսզի  Նրան  հավա-
տացողն է՛լ ավելի ամրանա իր 
հավատքի մեջ, իսկ անհավատը 
դարձի գա ու փրկության հույսն 
ունենա: 

Մենք  Քրիստոսի  հարութ-
յանը  հավատացող  ժողովուրդ 
ենք: Դարերի հոլովույթում  ցա-
վը, տառապանքն  ու  մահը  մեզ 
երբեք չեն հաղթել: Վեր ենք հառ-
նել Տիրոջ պարգևած շնորհի զո- 
րությամբ,  վաղվա  օրվա  հան- 
դեպ  լավատեսությամբ:  Հավա- 
տում  ենք,  որ  Աստծո  ողորմա- 
ծությամբ և մեր ժողովրդի հաս-
տատակամ  հանձնառությամբ, 
փրկչական 2023 թվականը կկա-
րողանանք  դարձնել  ազգօգուտ 
և հայրենաշեն իրագործումների 
տարի: 

Տարեմուտի  նվիրական այս 
պահին աղոթենք,  որ ազգս  հե-
ռու լինի փորձություններից, որ 
Բարձրյալ  Տիրոջ  օրհնությամբ 
իրականություն  դառնան  մեր 

բարի ձգտումները` անձնական, 
ընտանեկան, ագային ու հայրե-
նական կյանքում:

Խաղաղություն,  սեր,  բարօ- 
րություն ենք մաղթում աշխար-
հին և համայն աշխարհասփյուռ 
մեր  ժողովրդին,  մեր  Հայրենի- 
քին,  Արցախին,  ձեր  ընտանիք-
ներին: 

Բարի Նոր տարի:

Դոնի Ռոստովի Սուրբ 
Կարապետ եկեղեցու  
ավագ քահանա`  
Տեր Թադևոս Ավագյան
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Дорогие друзыя!
Позвольте от всей души по-

здравить с Новым годом и Рож-
деством Христовым! 

Это самые любимые, ра-
достные и веселые праздники 
для всех. Они неизменно напол-
няют сердца тысяч людей свет-
лыми чувствами, несут в семьи 
любовь, надежду и добро.

Уходящий 2022-й год был 
сложным и для России, и для 
нашей малой Родины Армении. 
Но, несмотря на все сложности, 
нам удалось многое воплотить 
в жизнь. Мы сделали заметные 
шаги и в развитии.

Община продолжала ра-
ботать по самым основным 
направлениям. Это и благо-
творительная деятельность, и 
реализация значимых проек-
тов поддержки Арцаха. Орга-
низация и проведение научных 
конференций, издание книг. 
Продолжали работать классы 
по изучению армянского язы-
ка, организован и проведен ряд 
торжественных мероприятий, 
на которых руководство об-
ласти и города, высоко оценив 
нашу работу, наградило са-
мых активных членов общины.

Традиционно в течение все-
го года наиболее важные со-
бытия в жизни армян Дона ос-
вещало наше печатное издание 
«Нахичевань-на-Дону» и сайт 
общины nnao.ru.

Деятельно работал еще 
один наш проект — электронная 
энциклопедия фонда «Хаязг».

В уходящем году свое деся-
тилетие отметила наша моло-
дежная организация — ДСАМ, 
которая с первых дней активно 
включилась в деятельность об-
щины. Донской союз армянской 
молодежи принимает непосред-
ственное участие во всех меро-
приятиях. Сегодня ДСАМ по 
праву одна из самых результа-
тивных молодежных армянских 
организаций на постсоветском 
пространстве. Наша молодежь — 
активный участник всех зна-
чимых областных и городских 
мероприятий, а спортсмены и 
музыканты достойно представ-
ляют армянскую общину на раз-
ных всероссийских и междуна-
родных площадках.

В поле деятельности общи-
ны продолжает оставаться и 
социальная работа. Это и ма-
териальная помощь подшеф-
ным детским домам, беженцам 
и малоимущим семьям, работа 
по всесторонней поддержке ве-
теранов войны и труда. Эти, на 
наш взгляд, светлые и благо-
родные дела мы продолжим и в 
наступающем 2023 году.

Я хочу поблагодарить всех 
тех, кто помогает и поддер-
живает деятельность общины. 
Уверен: только вместе мы со-
храним и приумножим наши до-
стижения! Тем более в такое не-
легкое время и для России, и для 
Армении!

Верю, что 2023 год станет 
годом позитивных перемен, го-
дом мира, добра и любви!

Пусть новый 2023 год при-
несет в каждый дом, в каж-
дую семью здоровье, любовь и 
счастье, подарит всем радость 
жизни, мир и благополучие, ста-
нет для нас счастливым време-
нем новых идей, знаковых со-
бытий и добрых перемен. 

Пусть желания, загаданные в 
новогоднюю ночь, обязательно 
сбудутся, и пусть всегда будет 
место для новой мечты!

Пусть вера никогда не поки-
дает нас, а свет Рождества Хри-
стова освещает наши души!

С уважением, 
Депутат Законодательного 
собрания РО,
Председатель правления 
РРОО «Нахичеванская-на-
Дону армянская община» 
Арутюн Сурмалян


