
Խոսք 
ընտրողին

Ի մ սի րե լի հայ րե նա կից նե րը սպա-
սում են, որ որ պես հա մայն քա-
պե տի թեկ նա ծու, թե ար դեն 

ընտր ված հա մայն քա պետ, ես դի մե լու 
եմ նրանց նույն պի սի ուղ ղամ տութ յամբ 
ու վճռա կա նութ յամբ, ինչ պի սին պա հան-
ջում է մեր հա մայն քի ներ կա վի ճա կը: Այ-
սօր իս կա պես ժա մա նակն է ա սե լու ամ-
բողջ ճշմար տութ յու նը: Մենք պատ ճառ 
չու նենք, ոչ էլ կա րիք՝ խու սա փել հա մայն-
քի անմ խի թար վի ճա կի ազ նիվ ու ար դար 
գնա հա տա կա նից: 

Սի սիանն իս կա պես գտնվում է ծանր 
և բարդ ի րա վի ճա կում, բայց կաս կած 
չու նեմ՝ մենք հաղ թա հա րե լու ենք առ կա 
դժվա րութ յուն նե րը: Միակ բա նը, ին չից 
պետք է վա խե նալ՝ հու սալ քութ յունն է, 
որ կաթ վա ծա հար է ա նում մեր ջան քե-
րը՝ նա հան ջը հար ձակ ման, հե տըն թացն 
ա ռա ջըն թա ցի վե րա ծե լու ճա նա պար-
հին: Ինձ ու իմ թի մին անհ րա ժեշտ են 
ձեր ըմբռ նու մը, հա վա տը, ա ջակ ցութ յու-
նը՝ հա մայն քի բո լոր բնակչ նե րիս հա մար 
ընդ հա նուր խնդիր նե րը հա ջո ղութ յամբ 
լու ծե լու հա մար:

Մեր բնա կա վայ րե րի մի մա սում չկան 
կյան քի տար րա կան պայ ման ներ: Աշ-
խա տա տե ղե րի բա ցա կա յութ յան կամ 
աշ խա տան քի ցածր ե կամ տա բե րութ յան 
պատ ճա ռով ա ռա վո տից ե րե կո աշ խա-
տող մար դիկ ան գամ դժվա րութ յամբ են 
ապ րում: Եվ այդու հան դերձ՝ մեր հա-
մայն քի ան կու մը նյութա կան, ֆի նան-
սա կան մի ջոց նե րի ան բա վա րա րութ յու-
նից չէ ի րա կա նում: Գլ խա վոր պատ ճա ռը 
հա մայն քա յին իշ խա նութ յուն նե րի կա-
ռա վար չա կան ան գոր ծութ յունն է կամ 
ա նարդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յու նը, 
ա նազ նիվ ու ի րենց գոր ծին չտի րա պե-
տող պաշ տոն յա նե րի ձա խո ղում նե րը:

Հա մայն քը վե րա կանգ նե լու և զար-
գաց նե լու հա մար կոնկ րետ մի ջո ցա ռում-
նե րի կա րիք կա, ըստ ո րում՝ ան հա պաղ: 
Բայց այդ չեն կա րող ա նել ու չեն ա նի այն 
մար դիկ, ով քեր մեզ հասց րել են այս վի-
ճա կին: Նախ կինն ու ներ կան պետք է 
հե ռա նան ընտ րութ յուն նե րի հետ ևան-
քով, որ պես զի մենք լու ծենք հա մայն քի 
ու սի սիան ցու ա ռաջ նա հերթ խնդի րը՝ 
աշ խա տան քը վե րա դարձ նենք մարդ-
կանց, կարգ ու կա նոն հաս տա տենք մեր 
հա մայն քում, ձևա վո րենք գործունակ 
և արդյունավետ,  սի սիան ցու շա հե րով 
ա ռաջ նորդ վող ազ նիվ ու ար դար հա-
մայն քա յին իշ խա նութ յուն:

Տեղ  յակ ենք, կա րող ենք, կա նենք:
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Ս
ի սիան հա մայն քի ա վա գա նու 
սեպ տեմ բե րի 25-ին կա յա նա-
լիք ընտ րութ յա նը մաս նակ ցում 
է նաև «Ապ րե լու եր կիր» կու-
սակ ցութ յու նը, ո րի նա խընտ-

րա կան ցու ցա կը գլխա վո րում է Ա րա Զա քար-
յա նը: Ա րա Զա քար յա նը նոր դեմք է Ս յու նի քի 
մար զի և մաս նա վո րա պես Սի սիա նի հա սա-
րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում: Ուս տի և 
կա րևոր հա մա րե ցինք պար զել ոչ միայն մեր 
պար բե րա կա նին, այ լև Սի սիա նի հան րութ յա-
նը հե տաքրք րող մի քա նի հար ցի վե րա բեր յալ 
նրա պատկերացումներն ու ծրագ րե րը:

– Հար գե լի պա րոն Զա քար յան, նախ 
ող ջու նում ենք Ձեր պատ րաս տա կա-
մութ յու նը՝ մաս նակ ցե լու Սի սիան հա-
մայն քի ղե կա վա րի հա մար ընտ րա պայ-
քա րին և հա ջո ղութ յուն ներ մաղ թում:

Ու քա նի որ ա ռա ջին ան գամ ենք 
նման պա տաս խա նա տու նպա տա կադ-

րութ յամբ ներ կա յա նում հան րութ յա նը, 
կու զե նա յինք նախ և ա ռաջ ճշտել՝ ո՞վ է 
Ա րա Զա քար յա նը: Ընդ ո րում՝ մի քա նի 
խոս քով էլ՝ Ձեր ապ րած տա րի նե րի մա-
սին:

– Ա րա Զա քար յա նը Սի սիա նի ներ կա վի-
ճա կով մտա հոգ սի սիան ցի նե րից մեկն է, ով 
ի վի ճա կի է իր կա ռա վար չա կան փոր ձով, գի-
տե լիք նե րով, հնա րա վո րութ յուն նե րով ու կա-
պե րով ծա ռա յել Սի սիան հա մայն քին և ն րա 
բնա կիչ նե րին: Ու հա մայն քի ղե կա վա րի պաշ-
տո նում ա ռա ջադր վե լու իմ ո րո շումն ի րա վի-
ճա կա յին չէ: 

2016 թվա կա նին բարձր քվե նե րով 
ընտր վել եմ Սի սիան քա ղա քա յին հա մայն-
քի ա վա գա նու ան դամ: Ա վա գա նու ան դա մի 
փոր ձա ռութ յունն ինձ բա վա րար է՝ ներ սից 
հաս կա նա լու, թե ինչ պես է աշ խա տում հա-
մայն քա յին իշ խա նութ յու նը: 

– Սի սիան բազ մաբ նա կա վայր հա-
մայն քը, որ ընդգր կում է Սի սիա նի եր բեմ-

նի ամ բողջ շրջա նը, մեր հան րա պե տութ-
յան ա մե նա խո շոր տա րա ծաշր ջան նե րից 
է: Եվ այդ հա մայն քը, այն էլ դժվա րին 
մեր ժա մա նակ նե րում, այն էլ բազ մա թիվ 
հիմ նախն դիր նե րի, մար տահ րա վեր նե րի 
դեպքում, ձգտում եք ղե կա վա րել, հա մե-
նայն դեպս նման հայտ եք ներ կա յաց րել: 
Ի՞նչն է Ձեզ մղում նման պա տաս խա նա-
տու քայ լի, ին չո՞վ են պայ մա նա վոր ված 
Ձեր ձգտու մը, մտադ րութ յու նը:

– Ս յու նի քը Հա յաս տա նի ող նա շարն է, Սի-
սիան հա մայն քը՝ Ս յու նի քի դար պա սը: Մեր 
հա մայն քի վար չա կան սահ ման ներն ար ևել-
քում և արև մուտ քում պե տա կան սահ ման 
են: Մենք ա մե նաեր կար պե տա կան սահ ման 
ու նե ցող շրջանն ենք Հա յաս տա նում: Ու սահ-
մա նի այս կող մից մյուս կողմ ըն դա մե նը 26 կմ  
է: Սա նշա նա կում է մեկ բան՝ Սի սիա նը, նրա 
բո լոր գյու ղերն ուղ ղա կի սահ մա նա մերձ բնա-
կա վայ րեր չեն, այլ սահ մա նա պահ: Ար ցախ-
յան բո լոր պա տե րազմ նե րում սի սիան ցի ներն 
ա մե նա շատ զո հերն են տվել, սա մեր ցավն է, 
բայց և հ պար տութ յունն ու պարտ քը՝ մեր հե-
րոս նա հա տակ նե րի սուրբ հի շա տա կի առջև, 
իմ պարտ քը… Սի սիա նը պետք է ապ րի, պետք 
է զար գա նա, որ ա նա ռիկ մնա Ս յու նի քի դար-
պա սը: Սի սիա նը, Ս յու նի քը պետք է ապ րեն, 
որ կան գուն մնան Ար ցախն ու Հա յաս տա նը:

– Դուք ե ղել և մնում եք ան կու սակ ցա-
կան, բայց ընտ րութ յան եք գնում «Ապ-
րե լու եր կիր» կու սակ ցութ յան դրո շով, 
ին չո՞ւ:

Արդ յո՞ք քա ղա քա կան այդ ու ժը Սի-

սիա նի տա րա ծաշր ջա նում հան րա յին 
ո րո շա կի ռե սուրս ներ ու նի, թե՞ ա մեն ինչ 
պայ մա նա վոր ված կլի նի Ձեր հե ղի նա-
կութ յամբ, նաև ա վա գա նու ան դամ նե րի 
թեկ նա ծու նե րի վար կա նի շով:

– Նախ՝ «Ապ րե լու եր կիր» կու սակ ցութ յան 
նա խընտ րա կան ցու ցա կը գլխա վո րում եմ որ-
պես ան կու սակ ցա կան, ո րով հետև, կար ծում 
եմ, հա մայն քա պե տը բո լոր պա րա գա նե րում 
պետք է վեր կանգ նած լի նի կու սակ ցա կան շա-
հե րից: Ես և կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ ներն 
այդ հար ցում, ինչ պես նաև Սի սիան հա մայն-
քի ներ կա վի ճա կի ու դրա կար ևո րութ յան ըն-
կալ ման ա ռու մով լիա կա տար փո խըմբռ նում 
ու նենք: Երկ րորդ, բո լոր այն հա մայնք նե րում, 
որ տեղ «Ապ րե լու եր կի րը» ներ կա յաց ված է 
ա վա գա նու կազ մում, «Ապ րե լու» հիմ նադ-
րա մը և կու սակ ցութ յանն ա ջակ ցող այլ կա-
ռույց ներ ու ներդ րող ներ բազ մա մի լիո նա նոց 
ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր են 
ի րա կա նաց նում, մաս նակ ցում սուբ վեն ցիոն 

ծրագ րե րի հա մա ֆի նան սա վոր մա նը, օ ժան-
դա կում հա մայն քա յին իշ խա նութ յա նը՝ բարձ-
րա կարգ մաս նա գետ նե րի, լուրջ ներդ րող նե րի 
հետ կա պեր հաս տա տե լու գոր ծում: Ի դեմս 
«Ապ րե լու եր կիր» կու սակ ցութ յան՝ մենք և 
Սի սիա նը ձեռք ենք բե րել ու ժեղ և լուրջ քա-
ղա քա կան գոր ծըն կեր ու բա րե կամ:

– Ծա նոթ լի նե լով Ձեր անձ նա կան հե-
ղի նա կութ յա նը, հայ րե նի ե զեր քին Ձեր 
գեր դաս տա նի նվիր վա ծութ յա նը, Սի-
սիա նում վեր ջին շրջա նում անց կաց ված 
հար ցա խույզ նե րի արդ յունք նե րին, կա-
րող ենք են թադ րել, որ բա ցի «Ապ րե լու 
եր կիր» կու սակ ցութ յան հա մա կիր նե րից, 
Ձեր հե տևից կգան նաև հա մայն քի ե րի-
տա սար դութ յու նը, Սի սիա նի ճա կա տագ-
րով մտա հոգ շատ մար դիկ:

Եվ, այդ քա նով հան դերձ, ո՞րն է սո-
ցիա լա կան-քա ղա քա կան այն խա վը, ո րի 
հա մար Դուք պա հանջ ված եք՝ իբ րև հա-
մայն քի ղե կա վար, ով քեր Ձեր սո ցիա լա-
կան-քա ղա քա կան հե նա րանն են:

– Մեզ այ սօր նախևառաջ միաս նութ յուն 
է պետք՝ տա րի նե րով կու տակ ված խնդիր-
նե րը լու ծե լու հա մար, իսկ դրանք շատ-շատ 
են: Մեր գյու ղե րից ու Սի սիան քա ղա քից մեծ 
ար տա գաղթ կա, ո րով հետև մար դիկ աշ խա-
տանք չու նեն, աշ խա տանք ու նե ցող ներն ամ-
բողջ օրն աշ խա տում են, բայց ցածր ե կա մուտ 
վաս տա կում: Մեր բնա կա վայ րե րում կյան քի 
ո րա կը շատ ցածր է՝ ան բա րե կարգ ճա նա-
պարհ ներ, խմե լու և ո ռոգ ման ջրի խնդիր, ժա-
ման ցի ու հանգս տի պայ ման նե րի բա ցա կա-
յութ յուն: Ե րի տա սար դին Սի սիա նում պա հող 
ո չինչ հա մար յա չկա, աշ խա տել ցան կա ցող ու 
աշ խա տող մար դուն Սի սիա նում պա հող պայ-
ման չկա: Մեր թի մի սո ցիա լա կան հե նա րանն 
եմ հա մա րում բո լոր նրանց, ով քեր ու զում են 
աշ խա տել և ապ րել Սի սիա նում:

– Փոր ձեք գնա հա տել Ձեր նա խընտ-
րա կան թի մի և մրցա կից քա ղա քա կան 
ու ժե րի նա խընտ րա կան թի մե րի հնա րա-
վո րութ յուն նե րը:

– Սեպ տեմ բե րի 25-ի ընտ րութ յուն նե րում 
ես և իմ թի մը սի սիան ցի նե րից հայ ցում ենք 
բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յան վստա հութ-
յան քվե՝ 50+1 տո կոս: Ա վա գա նին բաղ կա-
ցած է 21 ան դա մից, մեզ տրված առն վազն 
11 ման դա տը կնշա նա կի, որ սի սիան ցի նե րը, 
շար քա յին ընտ րող ներն են ա ռաջ նա յին ման-
դա տի կրո ղը, ի րենք են ան մի ջա կա նո րեն 
ընտ րում հա մայն քա պետ, այլ ոչ ա վա գա նին: 
Սա նշա նա կում է, որ ես և իմ գլխա վո րած 
թի մը կրե լու ենք ան հա տա կան պա տաս խա-
նատ վութ յուն յու րա քանչ  յուր ընտ րո ղի առջև, 
հաշ վե տու և պա տաս խա նա տու ենք լի նե լու 
միայն ի րենց առջև: 

– Սի սիա նում (գաղտ նիք չէ) վեր ջին 
տաս նամ յակ նե րում ընտ րութ յուն նե րը 
(հա մա պե տա կան, ՏԻՄ) հիմ նա կա նում 
ան ցել են լար վա ծութ յան, եր բեմն նույ-
նիսկ ակն հայտ թշնա ման քի մթնո լոր-
տում: Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում ներ կա յիս 
նա խընտ րա կան մթնո լոր տը հա մայն-
քում: Ի՞նչն է ա ռա վել շատ բնու թագ րա-
կան քա րո զար շա վին՝ նա խընտ րա կան 
ծրագ րե րի, գա ղա փար նե րի մրցակ ցութ-
յո՞ւ նը, թե՞… Արդ յո՞ք հե ռու է այն ժա մա-
նա կը, երբ ընտ րութ յուն նե րից հե տո 
մար դիկ միմ յանց հա կա ռա կորդ ներ 

ԱՐԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ. «Սիսիանը 
սահմանապահ համայնք է, ու 
սահմանը պահում է ոչ միայն 
դիրքապահ զինվորը, այլև համայնքում 
ապրող յուրաքանչյուր ոք»

ք.Սիսիան
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չեն լի նի, ի րար թշնա մի չեն հա մա-
րի…

– Մեր հաղ թա նա կի ձգտե լու նպա տա կը 
հենց այն է, որ վերջ տանք միմ յանց վի րա վո-
րե լու, ա նի մաստ թշնա մութ յան ա րա տա վոր 
մթնո լոր տին, հա մախմ բել բո լոր ա ռողջ ու ժե-
րը և միաս նա բար լու ծել հա մայն քի խնդիր նե-
րը: Սո վո րա բար մեզ մոտ ընտ րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ ծրագ րե րով մրցակ ցե լու փո խա-
րեն թեկ նա ծու նե րը հիմ նա կա նում գո վազ դա-
յին քա րո զար շավ են վա րում ու ան հա տա կան 
քվեի հա մար զան գա հա րում, հան դի պում 
ընտ րող նե րի հետ: Ձ ևա կան նա խընտ րա-
կան ծրագ րե րը մարդ կանց մեծ մա սը լուրջ 
չի ըն դու նում և չեն էլ կար դում: Փոր ձել ենք 
ծրագ րա յին-գա ղա փա րական քա րոզ չութ յուն 
ի րա կա նաց նել. կար ծում եմ՝ ընտ րող նե րին 
հե տաքր քիր է, քա նի որ ար ձա գանք նե րը շատ 
են: 

– Իսկ վար չա կան ռե սու՞ր սը… Ցա վոք, 
վար չա կան ռե սուր սը միշտ էլ կա րևոր 
գոր ծոն է ե ղել բո լոր կար գի ընտ րութ-
յուն նե րում: Հի մա էլ՝ նույն պես. որ քան էլ 
ա սենք՝ վար չա կան ռե սուր սը չի օգ տա-
գործ վում, այդ պես չէ: Ի՞նչ կա սեք այդ 
կա պակ ցութ յամբ:

– Վար չա կան ռե սուր սի կի րառ ման գայ-
թակ ղութ յուն, ի հար կե, կա, մենք դա տես նում 
ենք, և կան փոր ձեր՝ վար չա կան լծակ ներ 
օգ տա գոր ծե լու: Սա նշա նա կում է ըն դա մե-
նը, որ վար չա կան ռե սուրս կի րա ռող նե րը չեն 
գիտակցել, թե ժո ղո վուրդն ին չո՞ւ 2018 թվա-
կա նին դուրս ե կավ փո ղոց, թե ի՞նչ է փոխ վել 
Հա յաս տա նում և սի սիան ցի նե րի վար քագ-
ծում, մտա ծո ղութ յան մեջ: Ա մեն դեպ քում 
հի մա վար չա կան լծակ կի րա ռող նե րը, ե թե 
այդ պի սի ցան կութ յուն ու նեին, ժա մա նա կին 
պետք է հոգ տա նեին ի րենց հե ղի նա կութ-
յան մա սին, որ մար դիկ գո նե հար գե լով լսեին 
ի րենց խոր հուր դը: Զա վեշտն այն է, որ վար-
չա կան լծակն օգ տա գործ վել է ներ կա կամ 
նախ կին պաշ տոն յա բազ մա թիվ մարդ կանց 
նկատ մամբ՝ նա խընտ րա կան ցու ցակ նե րում 
նե րա ռե լու հա մար:

– Ե թե Դուք հա վակ նում եք ղե կա վա-
րել հա մայն քը, ու րեմն ինչ-որ ա ռու մով 
դժգոհ եք կամ առն վազն գոհ չեք Սի սիա-
նի ներ կա վի ճա կից և ու զում եք շտկել 
դրութ յու նը: Հե տաքր քիր է՝ հա մայն քա յին 
գոր ծե րում հատ կա պես ի՞նչն է, որ Ձեզ 
չի գո հաց նում և մտա հո գութ յան տե ղիք 
տա լիս:

– Հա մայն քա յին իշ խա նութ յու նից ժո ղո-
վուր դը որ ևէ ակն կա լիք չու նի, նույ նիսկ ա նի-
մաստ են հա մա րում խո սել խնդիր նե րից: Ինձ 
չի գո հաց նում նաև այն, որ այ սօր Սի սիա նը 
հա մայն քա յին բյու ջեի մե ծութ յամբ Ս յու նի քի 
մար զում 4-րդ տե ղում է՝ Կա պա նից, Քա ջա-
րա նից ու Գո րի սից հե տո: Դժ գոհ եմ սուբ-
վեն ցիոն ծրագ րե րին հա մայն քի թույլ ներգ-
րավ վա ծութ յու նից: Սի սիա նի մաս նա բա ժի նը 
մար զին հատ կաց ված բո լոր սուբ վեն ցիա նե րի 
մեջ կազ մում է ըն դա մե նը 10 տո կոս, ին չո՞ւ: 

– Մենք հասց րել ենք ծա նո թա նալ 
Ձեր գլխա վո րած քա ղա քա կան թի մի նա-
խընտ րա կան ծրագ րին: Բազ մա թիվ կա-
րևոր հիմ նադ րույթ ներ ենք տես նում այդ 
փաս տաթղ թում:

Փոր ձեք շատ հա մա ռոտ ներ կա յաց-
նել՝ ո րո՞նք են նա խընտ րա կան ծրագ-
րի հիմ նա կան ուղ ղութ յու նը, մի տու մը, 
տրա մա բա նութ յու նը և, ի հար կե, որ քա-
նո՞վ է այն ի րա տե սա կան:

– Մեր ծրա գի րը նա խընտ րա կան չէ: «Տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» օ րեն-
քով սահ ման ված է, որ նո րըն տիր հա մայն-
քա յին իշ խա նութ յու նը եր կամս յա ժամ կե տում 
պար տա վոր է հաս տա տել հա մայն քի զար-
գաց ման 5-ամ յա ռազ մա վա րա կան ծրա գիր: 
Ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու հայ տը ներ-
կա յաց րած լուրջ ու պա տաս խա նա տու թի մը, 
ըստ այդմ, պետք է նա խա պես հոգ տա ներ 
նման ծրա գիր մշա կե լու մա սին: 

– Մեր խմբագ րութ յու նը քա ջա տեղ յակ 
է Սի սիան հա մայն քի հոգ սե րին, իսկ Ձեր 
նա խընտ րա կան ծրագ րի ու այս զրույ ցի 
շնոր հիվ մեր պատ կե րա ցում նե րում ա վե-
լի հստա կութ յուն մտցվեց:

Խն դիր նե րը, ի հար կե, շատ-շատ են, 
բայց փոր ձեք ա ռանձ նաց նել ա ռա վել 
կա րևոր մի քա նի խնդիր, ո րոնք, Ձեր 
ընտր վե լու դեպ քում, ա ռա ջին հեր թին 
կգտնվեն հա մայն քա յին իշ խա նութ յան 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում:

– Նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յան ժամ-
կե տը սահ ման ված է օ րեն քով, ըն դա մե նը 24 
օր, ո րոնց ըն թաց քում թեկ նա ծու նե րը պետք 

է հասց նեն հան դի պել ընտ րող նե րի հետ 36 
բնա կա վայ րում, Սի սիան քա ղա քում: Այս պի-
սի պայ ման նե րում ստիպ ված ես վա րել մեկ 
թե մա յի քա րոզ չութ յուն, ու այդ թե մա յի մեջ 
միա վո րել հա մայն քի տա րաբ նույթ ու բազ-
մա թիվ խնդիր նե րի լու ծու մը: Կար ծում եմ՝ 
մեր թի մին հա ջող վել է լու ծել այդ խնդի րը: 
Ծ րագ րի գլխա վոր, հիմ նա կան թե ման «Ապ-
րե լու Սի սիանն է», «Ապ րե լու հա մայն քը», որ-
տեղ տնտե սա կան զար գաց ման հիմ նա կան, 
գե րա կա ուղ ղութ յուն ներն են գյու ղատն տե-
սութ յու նը, ագ րոարդ յու նա բե րութ յու նը և զ բո-
սաշր ջութ յու նը, իսկ հա մայն քա յին իշ խա նութ-
յան մար մին նե րի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը՝ 
բնակ չութ յան կյան քի ո րա կի ա պա հով ման 
մե խա նիզմ նե րի ձևա վո րու մը: 

– 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ից և հատ կա-
պես դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո Սի սիա նի 
տա րա ծաշր ջա նը մի քա նի ուղ ղութ յամբ 
դար ձավ Ադր բե ջա նին սահ մա նա կից: 
Ե թե նախ կի նում միայն Նա խի ջևա նի ուղ-
ղութ յամբ էր սահ ման, հի մա՝ նաև հյու-
սի սա յին, հյու սի սա րևել  յան և հ յու սի սա-
րևմտ յան ուղ ղութ յուն նե րով:

2021-ի նո յեմ բե րի 16-ին էլ մար տա-
կան գոր ծո ղութ յուն ներ տե ղի ու նե ցան 
ան մի ջա պես Սի սիան քա ղա քի մեր ձա կա 
տա րածք նե րում՝ Մեծ Իշ խա նա սա րի և 
Փոքր Իշ խա նա սա րի ստո րոտ նե րում:

Սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յան, 
ամ րա կայ ման, բնակ չութ յան անվ տան-
գութ յան ա պա հով ման ա ռու մով հա-

մայն քա յին իշ խա նութ յունն ուղ ղա կի 
գոր ծա ռույթ ներ չու նի: Բայց և անհ նար է 
պատ կե րաց նել մի վի ճակ, երբ հա մայն-
քա յին իշ խա նութ յու նը կող քից հա յե ցո ղի 
դե րում կլի նի: 

Եվ ու րեմն՝ ինչ պե՞ս եք պատ կե րաց-
նում հա մայն քա պե տա րա նի գոր ծո ղութ-
յուն նե րը (այդ թվում՝ հա մա գոր ծակ ցութ-
յու նը զին վո րա կան կա ռույց նե րի հետ)՝ 
տա րա ծաշր ջա նի պաշտ պա նութ յու նը 
կազ մա կեր պե լու ուղ ղութ յամբ:

– Նո րից պետք է նշեմ՝ Սի սիա նը ոչ թե 
սահ մա նա մերձ, այլ բա ռի ու ղիղ ի մաս տով 
սահ մա նա պահ հա մայնք է: Հա մայն քա պե տը 
պաշտ պա նութ յան բնա գա վա ռում օ րեն քով 
սահ ման ված կոնկ րետ գոր ծա ռույթ ներ ու նի: 
Սի սիան քա ղա քում և մեր բո լոր գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում մինչև հի մա լուծ ված չէ 
ա պաս տա րան նե րի խնդի րը: Այ դու հան դերձ, 
պաշտ պա նութ յան բնա գա վա ռում հա մայն-
քա պե տի ա մե նա կար ևոր գոր ծա ռույ թը, կար-
ծում եմ, Սի սիան հա մայն քում նախ և ա ռաջ 
աշ խա տա տեղ ստեղ ծելն է, աշ խա տան քի 
ե կամ տա բե րութ յան ա ճին նպաս տող պայ-
ման նե րի ձևա վո րու մը, մարդ կանց կյան քի 
ո րա կի բա րե լա վու մը՝ ճա նա պարհ նե րի բա-
րե կար գում, խմե լու և ո ռոգ ման ջրի կար գա-
վո րում, տա նի ք նե րի վե րա նո րո գում, միջ հա-
մայն քա յին տրանս պոր տի հար ցի լու ծում, 
կո յու ղի, ա մե նը, ինչ կապ ված է մար դու կյան-
քի ո րա կի հետ: Միայն այդ դեպքում է հնա-
րա վոր ա պա հո վել պայ ման ներ, որ մար դիկ 
չհե ռա նան հա մայն քից: Սի սիա նը սահ մա-
նա պահ հա մայնք է, ու սահ մա նը պա հում է 
ոչ միայն դիր քա պահ զին վո րը, այլև հա մայն-

Շարունակությունը՝ էջ 7

Մեծ Իշխանասար, լեռնագագաթ Սյունիքի 
բարձրավանդակում, Սիսիանի տարածաշրջանի հյուսիս-
արևելքում։ Իշխանասար լեռնազանգվածի ամենաբարձր 
գագաթը (3549 մ)։ Իշխանասար լեռնազանգվածում կա 
նաև Փոքր Իշխանասար գագաթը, որը գտնվում է Մեծ 

Իշխանասարից հյուսիս։

Նախիջևանի սահմանագլխին՝ Աղոթարան սրբազան 
լեռան գագաթին հայոց զինվորների տիրական 
ներկայությունն է:

3ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ  15 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.  № 17 (583)



ԱՊՐԵԼՈՒ ՍԻՍԻԱՆ. 
ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵ

Հա մայն քա յին բյու ջեի ե կա մուտ նե րի մեծ 
մա սը պե տա կան դո տա ցիան է, սե փա կան 
ե կա մուտ նե րի տե սա կա րար կշի ռը շատ ցածր 
է, ծախ սերն ա ռա վե լա պես վար չա կան բնույ-
թի են, ֆոն դա յին մա սին հատ կաց վող մի ջոց-
նե րի չա փը բա վա րար չէ կա պի տալ ծախ սերն 
ի րա կա նաց նե լու անհ րա ժեշտ ծա վա լով: 

Բ յու ջեի մե ծութ յամբ Սի սիան հա մայն քը 
Ս յու նի քի մար զում 4-րդ տե ղում է՝ Կա պա նից, 
Քա ջա րա նից և Գո րի սից հե տո:

2018-2022 թթ. Սի սիա նում ի րա կա նաց-
ված և դեռ չա վարտ ված սուբ վեն ցիոն 16 
ծրագ րի ընդ հա նուր չա փը կազ մում է Ս յու նի-
քի մար զին հատ կաց ված սուբ վեն ցիա նե րի 
ըն դա մե նը 10 տո կո սը: Մեկ շնչին բա ժին ընկ-
նող սուբ վեն ցիոն մի ջոց նե րի չա փով Սի սիա նը 
զի ջում է Կա պա նին, Գո րի սին, Քա ջա րա նին, 
Մեղ րուն, Գո րայ քին, մար զի 8 հա մայնք նե րի 
մեջ 6-րդ տե ղում է:

Սի սիան հա մայն քի ա ռա ջըն թա ցի և առ-
կա խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լուծ ման հա-
մար անհ րա ժեշտ է գո յատև ման բյու ջեից 
ան ցում կա տա րել զար գաց ման բյու ջեի, այ-
սինքն՝ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա-
մա կար գի ռազ մա վա րա կան նպա տա կադ-
րում սահ մա նել Սի սիան հա մայն քի ի րա կան 
զար գա ցու մը:

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՉԱՓ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Հա մայն քի ա ռա ջըն թա ցի հիմ քում տա-
րած քա յին կա յուն զար գա ցումն է: Գ յու ղա-
կան տա րածք նե րի թույլ զար գաց վա ծութ յու-
նը ձևա վո րում է սո ցիա լա կան դժգո հութ յուն 
և դառ նում տնտե սա կան հե տամ նա ցութ յան 
ցու ցիչ: Հա մայն քում զար գա ցում ա պա հո-
վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է արդ յու նա վետ 
տա րած քա յին կա ռա վա րում տա րածք նե րի 
տե ղա կարգ ման հիմ քով և հա մայն քա յին բյու-
ջեի մի ջոց նե րի ար դար բաշ խում մեկ բնակ չի 
հաշ վով: Բ նա կա վայ րե րի սո ցիալ-տնտե սա-
կան զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րի տե ղա կար-
գա յին դա սա կար գու մը ցու ցադ րում է Սի սիան 
քա ղաք-գյու ղեր զար գաց ման խզու մը: Խո-
շո րա ցու մից հե տո Սի սիան քա ղա քի զար-
գաց ման տեմ պե րի ա վե լա ցումն ի հա շիվ 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի հան գեց նում է 
տա րած քա յին ան հա վա սա րութ յան խո րաց-
մա նը: Բ նա կա վայ րե րի ֆի նան սա վո րումն 
ի րա կա նաց նե լու ենք ոչ թե ընդ հա նուր, այլ 
հա մա հար թեց ման սկզբուն քով՝ ըստ բնա կա-
վայ րե րի պա հան ջար կի գոր ծո նի, որ պես զի 
բա ցա ռենք Սի սիան քա ղա քի կամ որ ևէ այլ 
բնա կա վայ րի գեր ֆի նան սա վո րու մը մյուս նե-
րի թեր ֆի նան սա վոր ման հաշ վին: Բա րե լա վե-
լու ենք բնա կա վայ րե րի բիզ նե ս մի ջա վայ րի և 
գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի վար ման 
պայ ման նե րը:

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-
ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԿԼԱՍՏԵՐ

Սի սիան հա մայն քում առ կա և հե ռան-
կա րա յին ար տադ րա կան ար ժեշղ թա նե րի և 

զ բո սաշր ջա յին նե րու ժի հա մադ րու մը հնա րա-
վո րութ յուն է տա լիս ձևա վո րել Սի սիա նի գյու-
ղատն տե սա կան-զբո սաշր ջա յին կլաս տեր, 
ին չը սի ներ գե տիկ ազ դե ցութ յամբ կնպաս տի 
հա մայն քի սո ցիալ-տնտե սա կան զար գաց-
մա նը: Կ լաս տե րը ձևա վոր վում և հան դես է 
գա լիս որ պես ար տադ րութ յան, մա տա կա-
րար ման և ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման 
մեջ մաս նա գի տա ցած, նաև փոխ կա պակց-
ված գոր ծու նեութ յուն նե րով կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի և աշ խար հագ րա կան հատ կա նի շով 
փոխ կա պակց ված ըն կե րութ յուն նե րի խումբ, 
ո րոնք մրցակ ցում են ի րար հետ, բայց և ի րա-
կա նաց նում են հա մա տեղ աշ խա տանք: 

Սի սիան հա մայն քը կազ մա կեր պե լու ենք 
որ պես գյու ղատն տե սա կան-զբո սաշր ջա յին 
կլաս տեր, որ տեղ տնտե սա կան զար գաց ման 
գե րա կա ճյու ղերն են լի նե լու գյու ղատն տե-
սութ յու նը, ագ րո վե րամ շա կու մը և զ բո սաշր-
ջութ յու նը:

ՀՈՂԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Հա մայն քի հո ղա յին ֆոն դը հան րա պե-
տութ յու նում ա մե նա խո շոր նե րից է, իսկ Ս յու-
նի քի մար զում մենք ա ռա ջին տե ղում ենք: 
Այ դու հան դերձ, հա մայն քա յին և պե տա կան 
սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող հո ղե րի մոտ 
2/3-ը, ըստ հա մայն քա պե տա րա նի պաշ տո-
նա կան տե ղե կատ վութ յան, չեն օգ տա գործ-
վում:

Ա պա հո վե լու ենք հո ղե րից օգտ վե լու հա-
վա սար և ար դար պայ ման ներ բո լոր հո ղօգ-
տա գոր ծող նե րի հա մար: Կար գա վո րե լու ենք 
հո ղե րի կար գե րի հետ կապ ված խնդի րը: 
Վե րաց նե լու ենք հո ղա չա փե րի ի րա կան և 
փաս տաթղ թա յին ան հա մա պա տաս խա նութ-
յուն նե րը: Վե րա նա յե լու ենք հո ղե րի գո տիա-
կա նութ յան գոր ծակ ցի և կար գի հիմ քով հաշ-
վարկ վող հար կա չա փե րը և վար ձա չա փե րը: 
Վե րա հաշ վար կե լու ենք հո ղի հար կի և վար-
ձավ ճար նե րի վճա րա յին պար տա վո րութ յուն-
նե րը: 

Լու ծե լու ենք գե րավ ճար նե րի և պարտ-
քե րի խնդի րը: Հա մա ֆի նան սա վո րե լու ենք 
բարձ րար ժեք մշա կա բույ սե րի, ին տեն սիվ 
այ գի նե րի, հա տապ տուղ նե րի հիմ նադր ման 
ծրագ րե րը: Կազ մա կեր պե լու ենք բարձր վե-
րար տադ րութ յան ո րակ յալ սեր ման յու թի, պա-
րար տան յու թե րի մա տա կա րա րու մը և բեր քի 
ի րա ցու մը:

ՆՈՐ ԳՅՈՒՂՏԵԽՆԻԿԱ
Հա մայն քում առ կա աշ խա տան քա յին 

վի ճա կում գտնվող գյուղ տեխ նի կա յի մաշ-
վա ծութ յու նը 90 տո կո սից ա վե լի է, քա նա-
կը՝ խիստ ան բա վա րար, գյուղ տեխ նի կա յի 
հավաքակայանի թար մա ցու մը՝ չա փա զանց 
դան դաղ, 10 տա րի շա հա գործ ման ժամ կե-
տով տրակ տոր նե րի, թրթու րա վոր տրակ-
տոր նե րի, կե րա հա վաք և հա ցա հա տի կա-
հա վաք կոմ բայն նե րի տե սա կա րար կշի ռը՝ 98 
տո կոս: Միայն բեր քա հա վա քի փու լում գյու-
ղա ցի նե րի կո րուստ նե րը գե րա զան ցում 
են 30 տո կո սը, վա րու ցան քի օպ տի մալ 

Թանահատի վանքը
Մա տե նա գի տութ յան մեջ նաև՝ Թա նա հա տաց վանք, Թա նա հա տի վանք, Թա նատ, Թա-
նա տա վանք, Թա նա տաց վանք, Թա նա տի, Թա նա տեի վանք, Թա նա տի ան հանգս տից 
վանք, Թա նա տի վանք, Կար միր վանք, Ղը զըլ վանք: Գտն վում է Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի 
Ա րևիս գյու ղի մոտ, Ո րո տան գե տի ա ջա կողմ յան վտակ Սի սիա նի վե րին հո սան քի շրջա-
նում, գե տի աջ ա փին, բարձ րա դիր, տա փա րակ վայ րում: Վան քի հիմ նադ րու մը վե րագր-
վում է 5-6-րդ դա րե րին:

Անգեղակոթի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, հիմնադրվել է 17-րդ դարում, 
գտնվում է Անգեղակոթ գյուղում, այն գտնվում է Որոտան գետի ձախափնյա 
սարավանդի վրա՝ մարզկենտրոնից 108 կմ հս-արմ., ծովի մակերևույթից 1800 
մետր բարձրության վրա։

Արա Զաքարյան Տիգրան Իվանյան Իսկուհի 
Բաղդասարյան

Որոտնավանք (Վաղատնի վանք), միջնադարյան վանական համալիր 
Սիսիանի տարածաշրջանում: Գտնվում է Սիսիանից մոտ 14 կմ արևելք, 
Որոտանի կիրճի ձախակողմյան բարձունքի վրա։ Հիմնադրվել է 1000 
թվականին Սյունյաց թագուհի Շահանդուխտի կողմից։
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ժամ կետ նե րի խախտ ման արդ յուն քում՝ 
20 տո կո սը: 

Հա մա պա տաս խան գյուղ տեխ նի կա յով 
ա պա հո վութ յան հաշ վար կա յին ցու ցա նիշ նե-
րով օպ տի մալ ժամ կետ նե րում վա րու ցան քի 
և բեր քա հա վա քի ի րա կա նաց ման հա մար 
Սի սիան հա մայն քում ստեղ ծե լու ենք հա մայն-
քա յին մե քե նատ րակ տո րա յին կա յան, ին չը 
կնշա նա կի նաև հա մայն քում մի քա նի հար-
յուր բարձր վար ձատր վող նոր աշ խա տա տե-
ղի ստեղ ծում, վա րու ցան քի և բեր քա հա վա քի 
փու լե րում գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե-
րի կո րուստ նե րի էա կան կրճա տում: 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Սի սիան հա մայն քում ներ հա մայն քա յին 

և միջ հա մայն քա յին տրանս պոր տի խնդիրն 
իր բնույ թով սո ցիա լա կան է: Ըն թա ցիկ 2022 
թվա կա նին մի քա նի ա միս հայ տա րար ված 
մրցույթ նե րը չէին կա յա նում: Պատ ճառ նե րի 
թվում տրանս պոր տա յին ըն կե րութ յուն նե րը 
նշում են եր թու ղի նե րի ցածր ե կամ տա բե-
րութ յու նը՝ բնա կիչ նե րի վճա րու նա կութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված: Հա մայն քում տրանս պոր-
տա յին սպա սար կումն ի րա կա նաց վե լու է 
հա մայն քա յին են թա կա յութ յան տրանս պոր-
տա յին ըն կե րութ յան հիմ նադր ման և սուբ-
վեն ցիոն ծրագ րով անհ րա ժեշտ քա նա կի 
ժա մա նա կա կից ավ տո բուս նե րի ձեռք բեր ման 
մի ջո ցով: Ա ռաջ նա հերթ և հ րա տապ ծրա գիր 
է, ի րա կա նաց նե լու ենք ան մի ջա պես: 

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ 
ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ

Ո ռո գո վի բո լոր հո ղե րի ընդ հա նուր մա-
կե րե սը, ըստ փաս տաթղ թե րի, Սի սիան հա-
մայն քում կազ մում է մոտ 3500 հա, ի րա կա-
նում ա վե լի քիչ է: Բո լոր բնա կա վայ րե րում 
առ կա է ո ռոգ ման ջրի սուր խնդիր, ո ռոգ ման 
ցանցն ար դիա կան չէ, մե ծա մա սամբ մաշ ված, 
կա ռա վա րումն ի րա կա նաց վում է ա նարդ յու-
նա վետ: «Ս յու նիք» ՋՕԸ-ի Սի սիան տե ղա մա-
սի կող մից ջրա ռի թույլտ վութ յան ծա վալ նե-
րը բա վա րար չեն հա մայն քի գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի ջրի պա հան ջար կը բա-
վա րա րե լու և մ շա կա բույ սե րի ջրման օպ տի-
մալ, անհ րա ժեշտ ժամ կետ նե րը պահ պա նե լու 
հա մար: 

Ո ռո գո վի հո ղե րի մա կե րեսն ընդ լայ նե լու 
ենք, ներդ նե լու ենք ավ տո մատ և ար դիա կան 
ո ռոգ ման հա մա կար գեր, ա պա հո վե լու ենք 
ջրա ռի թույլտ վութ յուն նե րի ծա վալ նե րը բնա-
կիչ նե րի ո ռոգ ման ջրի ի րա կան պա հան ջար կի 
հաշ վար կա յին ցու ցա նի շի հիմ քով: 

ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Սի սիան քա ղա քում բազ մաբ նա կա րան 
85 շեն քից ներ կա յում վե րա նո րոգ ման կա-
րիք ու նեն 44 բազ մաբ նա կա րան շեն քի տա-
նի քը. 24 շենք՝ Գե տափն յա թա ղա մա սում, 7 
շենք՝ կենտ րո նում՝ Իս րա յել Օ րի, Սի սա կան, 
Ա դոն ցի փո ղոց նե րում, և 13 շենք՝ Գա յի թա-
ղա մա սում՝ Շա հում յան, Մ յաս նիկ յան և Գա յի 
փո ղոց նե րում: 

Բո լոր շեն քե րի տա նիք նե րը հիմ նա նո րո-
գե լու ենք: Սի սիան քա ղա քում վե րա նո րոգ-
ման են թա կա տա նի քով բազ մաբ նա կա րան 
որ ևէ շենք այլևս չի լի նե լու:

ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ 
ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սի սիան քա ղա քում փո ղո ցա յին կա նո նա-
վոր ցան ցը ձևա վո րում են 22 հա մա քա ղա-
քա յին նշա նա կութ յան փո ղոց նե րը, ո րոնց մի 
մասն աս ֆալ տա պատ ված և պատ շաճ կա-
հա վոր ված չէ, բա կա յին հատ ված նե րում ճա-
նա պարհ նե րը հա մա տա րած բա րե կարգ ման 
կա րիք ու նեն:

Ի րա կա նաց նե լու ենք ներ հա մայն քա յին 
ճա նա պարհ նե րի աս ֆալ տա պատ ման և բա-
րե կարգ ման ծրագ րեր բո լոր բնա կա վայ րե-
րում: Հա մայն քա յին ճա նա պար հա յին ցան ցի 
կա յուն կա ռա վա րում ա պա հո վե լու հա մար 
հա մայն քի տա րած քում գրանց ված փո խադ-
րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կից գո յա ցող ֆի-
նան սա կան մի ջոց նե րն ուղ ղե լու ենք նպա-
տա կա յին նշա նա կութ յամբ՝ ճա նա պարհ նե րի 
բա րե կար գում և պահ պա նութ յուն:

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ 

ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

Սի սիան հա մայն քում բնա կիչ նե րին մա-
տա կա րար վող ջրի քա նա կի բա վա րա րութ յան 
պայ ման նե րում բնա կա վայ րե րի մեծ մա սում 
առ կա է ջրա մա տա կա րար ման խնդիր: Քա ղա-
քի ներ քին բաշ խիչ ցան ցը վե րա կա ռուց ման 
կա րիք ու նի, ջրա մա տա կա րար ման հա մա-
կար գը չու նի գոտ ևո րում՝ հա մա պա տաս խան 
ջրըն դու նիչ կա յան նե րով: Գ յու ղա կան բնա կա-
վայ րե րի մեծ մա սում նույն խնդիրն է՝ կապ-
ված ջրա մա տա կա րար ման ներ քին ցան ցե րի 
ան բա վա րար տեխ նի կա կան վի ճա կի և ջ րի 
ո րա կի հետ: 

Հա մայն քի գյու ղե րում, ա ռան ձին բա ցա-
ռութ յուն նե րով, կո յու ղի գո յութ յուն չու նի: 
Սի սիան քա ղա քի կո յու ղա տար ցան ցը կա-
ռուց վել է խորհր դա յին տա րի նե րին, տեխ-
նի կա կան վի ճա կը խիստ ան բա վա րար է: 
Գոր ծող կո յու ղու կո լեկ տոր նե րի և հա վա քող 
խո ղո վա կա շա րե րի մաշ վա ծութ յան և լց վա-
ծութ յան մա կար դա կը բարձր է:

Բո լոր բնա կա վայ րե րում ի րա կանաց նե լու 
ենք ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման 

ցան ցե րի, ջրըն դու նիչ նե րի և կո յու ղա հո րե րի 
վե րա նո րոգ ման ու կա ռուց ման ծրագ րեր: 

ԱՊԱՍՏԱՐԱՆՆԵՐ
Հա մայն քի բնա կա վայ րե րում փաս տա ցի 

չկան ա պաս տա րան ներ: Սի սիան քա ղա քում, 
գլխա վոր հա տա կագ ծով, որ պես ա պաս տա-
րան նե րի տե ղա կայ ման վայ րեր են հա վաս-
տանշ ված 3 բնա կե լի բազ մաբ նա կա րան 
շենք, թիվ 1-ին միջ նա կարգ դպրո ցը, հա ցի, 
սննդի կոմ բի նատ նե րը, բուժ գոր ծիք նե րի 
գոր ծա րա նը, տրի կո տա ժի ֆաբ րի կան: Փաս-
տաթղ թով ա պաս տա րան ներ նա խա տես ված 
են նաև գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում: Հա-
մայն քը, սա կայն, փաս տա ցի չու նի ա պաս տա-
րան ներ: Խն դիրն ար դիա կան է ու հրա տապ, 
լու ծե լու ենք ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շրջա նակ նե րում: 

ԽԵԼԱՑԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐ 
ԵՎ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

Հա մայն քի բո լոր բնա կա վայ րե րում ե րե-
խա նե րը պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե նան 
ման կա պար տեզ հա ճա խե լու և նա խադպ րո-
ցա կան կրթութ յուն ստա նա լու: Ար դիա կա-
նաց նե լու ենք հա մայն քա յին են թա կա յութ-
յան ՆՈՒՀ-ե րի նյու թա տեխ նի կա կան բա զան: 
Ժա մա նա կա կից աշ խար հում վա ղուց ար դեն 
ե րե խա նե րին հա սա նե լի են խե լա ցի տեխ նո-
լո գիա նե րը՝ ին տե րակ տիվ գրա տախ տակ ներ, 
հա տակ ներ, հա յե լի ներ, ֆիզ կուլ տու րա յի ու 
« Խա ղա և զար գա ցիր» ու սում նա կան հա-
մա լիր ներ: Նոր սերն դի հա մար ա պա հո վե լու 
ենք անհ րա ժեշտ պայ ման ներ, որ մեր ե րե-
խա նե րը ման կա պար տեզ նե րում իս կա պես 
ա պա հով ված լի նեն ո րակ յալ ու ժա մա նա կա-
կից նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան պայ ման-
նե րով: Նույն տրա մա բա նութ յան մեջ ներդ-
րում ներ ենք ա նե լու ե րաժշ տա կան, պա րի և 
գե ղար վես տի դպրոց նե րում, ստեղ ծե լու ենք 
մարդ կանց կյան քի բարձր ո րա կը ձևա վո րող 
անհ րա ժեշտ բո լոր պայ ման նե րով մի ջա վայր: 
Լու ծե լու ենք ման կա պար տեզ նե րում հեր թե րի 
խնդի րը:

ԱԳՐՈԼՈԳԻՍՏԻԿ ԿԵՆՏՐՈՆ 
Գ յուղմ թերք նե րի վրա հեշ տութ յամբ են 

ազ դում շու կա յի պա հան ջարկն և ա ռա ջար-
կը, որ տեղ պա հան ջար կը գրե թե կա յուն է, 
սա կայն ա ռա ջար կը խիստ ան կա յուն, չկա 
ան կա յու նութ յան նվա զեց ման կա ռա վա րում: 
Այս ի րա վի ճա կը հան գեց նում է բարձր ռիս-
կե րի հա մայն քի ագ րո բիզ նես ներդ րող նե րի 
հա մար, խնդիր ներ ստեղ ծում գյուղմ թեր քի 
ի րաց ման ա ռու մով: Ագ րո լո գիս տիկ ըն կե-
րութ յունն ա պա հո վե լու է ժա մա նա կա կից 
գյու ղատն տե սութ յան հա մար մո նի տո րին գի և 
կա ռա վար ման հար թակ, կնքե լու է տա րե կան 
պայ մա նագ րեր գյու ղա ցիա կան տնտե սութ-
յուն նե րի հետ՝ ներ կա յաց նե լով ար տադ րա-
կան ծրագ րեր, տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն 
և մա տա կա րա րե լով ո րակ յալ նյու թեր՝ ա վե լի 
մատ չե լի գնե րով: Լո գիս տիկ ըն կե րութ յու նը 
նվա զեց նե լու է շու կա յում գյուղմ թեր քի պա-
հան ջար կի ա նո րո շութ յու նը, հետ ևա բար և 
հա մայն քա յին ագ րո բիզ նե սում ներդ րող նե րի 
ռիս կը: 

ԿԵՆՑԱՂ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Հա մայն քի բո լոր բնա կա վայ րե րում առ-
կա է կեն ցաղ-մշա կու թա յին սպա սարկ ման 
ցան ցի վե րա կա ռուց ման խնդիր: Կեն ցա ղի և 
մ շա կույ թի տնե րի ար դիա կա նա ցու մը չի սահ-
մա նա փակ վե լու շեն քա յին, գույ քա յին պայ-
ման նե րի բա րե լա վու մով: Մեր խնդի րը ոչ թե 
շեն քե րի վե րա նո րո գումն է, այլ բնա կա վայ-
րե րում սպա սարկ ման ծա ռա յութ յուն ներ մա-
տու ցող բիզ նե սի զար գա ցու մը, ա ռանց ո րի 
հա մայն քը չի կա րող կա յա նալ որ պես գյու-
ղատն տե սա կան-զբո սաշր ջա յին կլաս տեր:

Ներ կա յաց ված նա խագ ծե րի վերջ նա կան 
արդ յուն քը հա մայն քի բնա կա վայ րե րում նոր 
աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծումն է, բիզ նես մի-
ջա վայ րի բա րե լա վու մը և հա մայն քի բնա կիչ-
նե րի հա մար կյան քի բարձր ո րա կի ա պա հո-
վու մը: 

Ապրելու երկիրը սկսվում է համայնքներից 

Մ ենք հա մոզ ված ենք՝ հզոր և զար գա-
ցած պե տութ յան հիմ քը հզոր և զար-
գա ցած հա մայնք ներն են։ «Ապ րե լու 

եր կիր» կու սակ ցութ յունն իր քա ղա քա կան 
գոր ծու նեութ յու նը սկսել է հա մայնք նե րից՝ 
հրա տապ խնդիր նե րի լու ծու մը տես նե լով 
հենց հա մայնք նե րում...

Ս տեղ ծու մից ար դեն օ րեր անց կու սակ-
ցութ յու նը սկսեց իր ակ տիվ մաս նակ ցութ յու-
նը 2021 թ. հոկ տեմ բե րին և դեկ տեմ բե րին 
տե ղի ու նե ցած ընտ րութ յուն նե րին։ Արդ յուն-
քում՝ մաս նակ ցե լով 15 հա մայն քում, «Ապ րե-
լու եր կի րը» 13 հա մայն քում ու նի ա վա գա նու 
40 ան դամ։

Նո յեմ բեր յան հա մայն քում կու սակ ցութ-
յու նը ստանձ նել է հա մայն քի ղե կա վա րու մը, 
Տաթև հա մայն քում ի րա կա նաց վում է հա մա-
տեղ կա ռա վա րում։

Փա րա քար հա մայն քում կու սակ ցութ յու նը 
հա վա քել է 49% ձայն։

Մենք կար ևո րում ենք հա մայնք նե րի 
ա րագ և  արդ յու նա վետ զար գա ցու մը։ Այդ 
նպա տա կով գոր ծադ րում ենք մեր և մեր գոր-
ծըն կեր նե րի ջան քե րը՝ լու ծե լու հա մայնք նե րի 
առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը, ինչ պես նաև 
ի րա կա նաց նե լու նոր ծրագ րեր՝ հա մայնք նե րը 
գրա վիչ դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ։

Մաս նա վո րա պես, Նո յեմ բեր յան հա մայն-
քին «Ապ րե լու» հիմ նադ րա մը նվի րա բե րել է 
120 մլն դ րամ՝ սուբ վեն ցիոն ծրագ րե րի ի րա-
կա նաց ման հա մար:

Տաթև հա մայն քին «Ապ րե լու» հիմ նադ-
րա մը նվի րա բե րել է 110 մլն դ րամ՝ սուբ վեն-
ցիոն ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար:

Մենք շա րու նա կե լու ենք մեր ա ռա քե-
լութ յու նը և պատ րաստ ենք ստանձ նել ձեր 
հա մայն քի կա ռա վար ման պա տաս խա նատ-
վութ յու նը՝ այն դարձ նե լով ու ժեղ, զար գա ցած 
և բա րե կե ցիկ՝ հա նուն մեր միաս նա կան հայ-
րե նի քի։
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ի սիան հա մայն քի սի րե լի՛ 
հայ րե նա կից ներ
Այս օ րե րին, երբ ըն թա նում է 
Սի սիան հա մայն քի ա վա գա-
նու ընտ րութ յուն նե րի քա րո-
զար շա վը, ձեզ են մո տե նում 
բազ մա թիվ քա ղա քա կան ու-

ժե րի թեկ նա ծու ներ, ընտ րա պայ-
քա րին միա ցած ձեզ հա րա զատ, ծա նոթ և 
ոչ այդ քան ծա նոթ մար դիկ, Դուք ա կա մա յից 
հայտն վում եք բարդ ընտ րութ յան առջև՝ ու՞մ 
ընտ րել և ի՞ն չու։

Կաս կած չու նեմ, որ սի սիան ցին ու նի բա-
վա րար ի մաստ նութ յուն, ի րերն ու եր ևույթ նե-
րը գնա հա տե լու և դ րանց հի ման վրա ո րո-
շում ներ կա յաց նե լու կամք։ Սա կայն մի քա նի 
գա ղա փա րով ու զում եմ կիս վել ձեզ հետ:

Ընտ րեք ոչ թե «ծա նո թով», այլ ար ժա-
նիին. մի՛ վստա հեք ձեր ե րե խա նե րի ճա կա-
տա գի րը ձեզ լավ ծա նոթ ձա խո ղակ նե րին։

Ընտ րեք ձեր սրտի և խղ ճի մտոք՝ վստա-
հե լով ձեր տրա մա բա նութ յան թելադրանքին, 
ոչ թե՝ այ լոց. դուք լա վա գույնս գի տեք՝ ինչ է 
պետք ձեզ և ձեր ըն տա նի քին։

Ընտ րեք ան կեղ ծութ յու նը և ն վիր վա ծութ-
յու նը Սի սիան հա մայն քին, նրան, ով սի րում է 
ձեր հա մայն քը, ոչ թե՝ հա մայն քա պե տի պաշ-
տո նը. մար դը պետք է հզո րաց նի պաշ տո նը, 
այլ ոչ թե՝ պաշ տո նը մար դուն։

Ընտ րեք խելքն ու գոր ծու նա կութ յու նը, 

Ա ՐԱՄ Ս ՏԵ ՓԱՆ ՅԱՆ
« Տատ նի» հան քա յին ջրե րի գոր ծա րա նի 
սե փա կա նա տեր

Ո ղ ջու նում եմ Ա րա  Զա քար յա նի 
ա ռա ջադ րու մը և  ան կեղ ծո րեն 
ա ջակ ցում նրան։ Ա րան ե րի տա-

սարդ է, իսկ ե րի տա սարդ լի նե լը նո րա-
րա րա կան գա ղա փար նե րի ի րա գործ ման 
ա ռա ջին նա խա պայ ման նե րից է. դան դաղ 
ու պահ պա նո ղա կան քայ լե րով այ սօր-
վա ի րա կա նութ յան մեջ ա ռա ջըն թաց չես 
գրան ցի։ 

 Սե րում է հարգ ված ըն տա նի քից։ 
 Հայ րը ղե կա վա րել է մի շարք հիմ նարկ-
ներ, ե ղել է լավ կազ մա կեր պիչ, հարգ ված 
հա մագ յու ղա ցի է, լավ ըն կեր. հատ կա-
նիշ ներ, ո րոնք փո խանց վել են որ դուն։ 
Ա րան հա մեստ է, պար կեշտ, նվիր վող, 
հայ րե նա սեր, մարդ, ով կապ ված է իր 
հող ու ջրին և  փոր ձում է նպաս տել իր 
երկ րի ա ռա ջըն թա ցին։

Ես վստա հում եմ Ա րա յին։ Ան պայ-
ման մաս նակ ցե լու եմ ընտ րութ յուն նե րին, 
ին չը մինչ այդ չեմ ա րել։  Նախ՝ գի տեմ, 
որ ձայնս տեղ է հաս նե լու, և  երկ րորդ՝ 
հա մոզ ված եմ՝ Ա րան գա լիս է ո՛չ իր 
փառ քի հա մար։  Գի տեմ՝ հե տա գա յում 
 Սի սիան հա մայն քի կյանքն ա վե լի լա վը 
դարձ նե լուն ուղղ ված մեր ա ռա ջարկ ներն 
էլ հաշ վի կառն վեն։  Մենք պատ րաստ 
ենք մեր մաս նակ ցութ յունն ու նե նալ 
սուբ վեն ցիոն ծրագ րե րին՝ ներդր ման 
տես քով։  Հայ րե նի քի զար գաց ման որ ևէ 
հնա րա վո րութ յուն ան տե սել չենք կա-
րող։  Հա ջո ղութ յուն եմ մաղ թում Ա րա 
 Զա քար յա նին թե՛ ընտ րութ յուն նե րում, թե՛ 
հե տա գա աշ խա տան քում։  Կոչ եմ ա նում 
ընտ րել  Սի սիա նի զար գաց ման ու ղին։

Ա ԼԻԿ Ա ՎԵ ՏԻՍ ՅԱՆ
Եր գիչ

18 տա րվա ըն կե րութ յունն է 
կա պում ինձ Ա րա յի հետ։ 
Չ նա յած հե ռա վո րութ յա-

նը՝ մշտա կան կա պի մեջ ենք ե ղել։ Ա րան 
ու շա դիր, հու սա լի, կա մե ցող ըն կեր է, 
մարդ կա յին բարձր ար ժեք ներ կրող 
անձ նա վո րութ յուն, լավ ծնող նե րի ճիշտ 
դաս տիա րա կած զա վակ։  Միշտ սի րել է 
խո սել մեծ ծրագ րե րից, և  այդ ծրագ րե րի 
ա ռանց քում  Սի սիանն է ե ղել։ Եր բեք չեմ 
զգա ցել, որ  Սի սիա նից դուրս գոր ծու նեութ-
յուն ծա վա լե լու ցան կութ յուն ու նե նա, 
թե պետ դրա հնա րա վո րութ յուն նե րը միշտ 
ու նե ցել է։  Թե՛ ար տա քին տես քը, թե՛ մտա-
ծե լա կեր պը, մո տե ցում ներն ու աշ խար հա-
յաց քը, թե՛ նիս տու կացն ու գոր ծե լա կերպն 
ա ռանձ նա ցող են, վստա հութ յուն ներշն-
չող։ Ու նի լսե լու, քննար կե լու, նաև ա րագ 
կողմ նո րոշ վե լու ու վճռա կան գոր ծե լու 
կա րո ղութ յուն։

Ես Ա րա յի կող քին եմ, ո րով հետև նա 
եր բեք ա վե լորդ քայլ չի ա նի, գի տի, թե ուր 
է գնում։ Ես Ա րա յի կող քին եմ, ո րով հետև 
վստա հութ յուն ու նեմ, որ վաղն ա վե լի լավ 
է լի նե լու։ 

 Հա ջո ղութ յուն եմ մաղ թում Ա րա-
յին։ Ն րա հա ջո ղութ յու նը, հա վա տա ցե՛ք, 
 Սի սիա նի ու սի սիան ցու հա ջո ղութ յունն է։

 ՄԱ ՐԱՏ ԱՍ ԼԱՆ ՅԱՆ
« Սի սիա նի  Նո րոգ շին» ԲԲԸ 
սեփականատեր

Ա  րա  Զա քար յա նին ճա նա չում 
եմ որ պես կազ մա կերպ ված, 
պատասխանատու, հա վա սա-

րակ շիռ, նպա տա կաս լաց ու խե լա ցի անձ-
նա վո րութ յուն։ Ե ղել է ա վա գա նու ան դամ, 
տի րա պե տում է հա մայն քա յին տնտե սութ-
յա նը, պատ կե րաց նում է հա մայն քա յին 
իշ խա նութ յան գոր ծա ռույթ ներն ու ա նե-
լիք նե րը։ Վս տահ եմ՝ ու նի նաև խնդիր նե րի 
լուծ ման բա նա լին, այ լա պես չէր ա ռա-
ջադր վի։

Արային ընտրելով՝ համայնքի բնակիչ-
ները կարող են վստահ լինել, որ իրենց 
բար ձրաց րած հարցերը կստանան համա-
պա տասխան լուծումներ:

 Կոչ եմ ա նում սի սիան ցի նե րին՝ վստա-
հել Ա րա յին և  հա վա տալ, որ «ԱՊՐԵԼՈՒ 
ՍԻՍԻԱՆԻ» հիմ քերն ա մուր են լի նե լու, 
քա նի որ շա ղախ ված են հայ րե նա սի րութ-
յամբ ու նվի րու մով։

«Ե թե  Սի սիա նը կռվի և ն րան հետ ևեն 
 Գո րիսն ու  Ղա փա նը, ա պա  Զան գե զու րը 
կան գուն կմնա, հետ ևա պես կան գուն 
կմնա նաև  Ղա րա բա ղը».  Զո րա վար Անդ-
րա նի կի խոս քն այ սօր էլ հրա տապ է, և 
 դա, հա մոզ ված եմ, ա մե նայն լրջութ յամբ է 
գի տակ ցում Ա րա  Զա քար յա նի գլխա վո րած 
թի մը:

Մենք կանգուն պիտի մնանք նաև մեր 
հա մայնքների զարգացմամբ, մեր մշա-
կու թային ժառանգության և ինքնության 
պահ պանմամբ:

ԷՄ ՄԱ  ՀԱ ԿՈԲ ՋԱՆ ՅԱՆ 
Ա րա  Զա քար յա նի ու սուց չու հի

Ա  րա  Զա քար յա նը սո վո րել է 
 Սի սիա նի թիվ 3 միջ նա կարգ 
դպրո ցում՝ մի հրա շա լի դա սա րա-

նում, և  աչ քի էր ընկ նում գե րա զանց ա ռա-
ջա դի մութ յամբ: Աշ խա տա սեր, նպա տա-
կաս լաց, կազ մա կերպ ված ե րի տա սարդ էր:

Ի՞նչն է ու շագ րավ. նա օժտ ված էր 
շրջա պա տը ղե կա վա րե լու ձիր քով, հա-
մադպ րո ցա կան մի ջո ցա ռում նե րի անց-
կաց ման կենտ րո նում մշտա պես ինքն էր: 
 Մինչև հի մա իմ մեջ տպա վոր ված է նրա 
կազ մա կերպ չա կան ջի ղը: Եր կու կար ծիք 
չի կա րող լի նել, որ նրա այդ ար ժա նիքն 
օգ տա կար կլի նի հա մայն քա պե տի թեկ-
նա ծո ւի ա ռա ջի կա ծրագ րե րի ի րա կա նաց-
ման ճա նա պար հին:  Կար ծում եմ՝ Ա րա 
 Զա քար յա նը, հան րա պե տութ յան սո ցիալ-
տնտե սա կան այս դժվա րին վի ճա կից 
ել նե լով, կա րող է արդ յու նա վետ կա ռա-
վա րել  Սի սիան հա մայն քը, և  իր նպա տա-
կաս լաց ծրագ րե րով  Սի սիա նը կհասց նի 
ցան կա լի մա կար դա կի:  Կոչ եմ ա նում 
սի սիան ցի ընտ րո ղին՝ ի ր վստա հութ յան 
քվեն տալ Ա րա  Զա քար յա նին, որ պես զի 
ա ռա ջի կա տա րի նե րին ղե կա վա րի  Սի սիան 
խո շո րաց ված հա մայն քը՝ իր խելամիտ և 
հավասարակշռված ծրագ րե րը կյան քի կո-
չե լու հա մար:

ՄԵՐ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆ 
Արա Զաքարյանն է

Ի դեմս «Ապրելու երկիր» 
կուսակ ցության Սիսիանն ունի 
լուրջ գործըն կեր և բարեկամ

ՄԱՆԵ ԹԱՆԴԻԼՅԱՆ
«Ապրելու երկիր» կուսակցության 
համահիմնադիր, նախագահ

ին չը զար գաց ման միակ գրա վա կանն է. ան-
խել քութ յունն ու ան գոր ծու նա կութ յունն են 
Սի սիան հա մայն քը հասց րել թշվա ռութ յան։

Ընտ րեք Սի սիա նի հա մար լա վա գույն նոր 
շան սը և ա զա տվեք հա մայնքն ու ձեր հույ սե-
րը ձա խո ղած յու րա քանչ  յու րից, ով հնա րա վո-
րութ յուն ու նե ցել է ու չի ա րել։ Շանս տվե՛ք մեր 
սի րե լի Սի սիան հա մայն քին։

Վս տահ եմ՝ ինձ նից էլ լավ գի տեք՝ Սի-
սիա նին, ո րը կքած է բազ մա թիվ սո ցիալ-
տնտե սա կան խնդիր նե րի, անվ տան գա յին 
բար դա գույն մար տահ րա վեր նե րի առջև, պա-
տաս խա նա տու, խնդիր ներ լու ծե լու հար ցում 
հմտա ցած ու կա րող մար դիկ են պետք, ի րենց 
հող ու ջրին նվիր ված ան ձինք։

Որ պես «Ապ րե լու եր կիր» կու սակ ցութ յան 
նա խա գահ՝ ու րախ եմ, որ Սի սիա նը զար գաց-
նե լու հա մար մենք կա րո ղա ցել ենք գտնել 
այդ պի սի մարդ կանց՝ Սի սիան հա մայն քի 
նվիր յալ հա յոր դի նե րին։ 

Ձեր հա մայն քում մեր կու սակ ցութ յու նը 
հա մայն քի ղե կա վա րի թեկ նա ծու է ա ռա ջադ-

րել Ա րա Զա քար յա նին։ Ծա նո թա ցեք նրա 
կյան քի ու ղուն ու գոր ծու նեութ յա նը, հար-
ցեր տվեք և լ սեք նրա պա տաս խան նե րը, 
ծա նո թա ցեք նրա պատ կե րաց րած  Սի սիան 
հա մայն քին։ Ու ձեր ո րո շու մը դրա նից հե տո, 
ան կաս կած, Սի սիանն ապ րե լու հա մայնք 
դարձ նե լու օգ տին է լի նե լու։ Ու զում եմ ի մա-
նաք, որ «Ապ րե լու եր կիր» կու սակ ցութ յու նը 
կանգ նած է իր թեկ նա ծու նե րի թի կուն քին, 
իսկ նրանց հաղ թա նակն ա պա հո վե լու է ձեր 
հա մայն քի կա յուն և ան շեղ զար գա ցու մը մեր 
լիար ժեք ա ջակ ցութ յան ներ քո։

Հու սով եմ, դուք էլ ինձ նման, ա մեն բան 
ա նե լու եք, որ Սի սիան հա մայն քը դառ նա 
ԱՊՐԵԼՈՒ՛ ՀԱՄԱՅՆՔ, ո րով հետև ՏԵՂՅԱԿ 
ԵՆՔ, ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ, ԿԱՆԵՆՔ։
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քում ապ րող յու րա քանչ  յուր ոք: 
– Սի սիան հա մայն քի բազ մա թիվ գյու-

ղեր, ան կեղծ լի նենք, հո գե վարք են ապ-
րում, ա վե լի ստույգ՝ նրանց վաղվա օ րը 
վտանգ ված է…

Ու նե՞ք պատ կե րա ցում, թե ինչ պես 
կա րե լի է կազ մա կեր պել տա րա ծաշր ջա-
նի լեռ նա յին գյու ղե րի փրկութ յու նը կամ 
(առն վազն) հո գե վար քի կա սե ցու մը:

Ի՞նչ եք կար ծում՝ հա մայնք նե րի խո շո-
րա ցու մը ( Սի սիա նի օ րի նա կով) ող ջա միտ 
ճա նա պա՞րհ է, թե՞…

– Միան գա մայն ճիշտ եք, ար դեն այ սօր ու-
նենք մեկ տասն յա կից ա վե լի ուր վա կան գյու-
ղեր՝ 36-ից, բայց դեռևս կեն դա նի գյու ղերն էլ 
դա տա պարտ ված կլի նեն, ե թե թող նենք այս-
պես շա րու նակ վի: Հա մայն քում հա մա չափ 
տա րած քա յին զար գա ցում պետք է ա պա հո-
վել՝ բնա կա վայ րե րի միջև բյու ջեի մի ջոց նե րի 
ար դար բաշխ ման մի ջո ցով: Ա ռանց ար դար 
կա ռա վար ման և հա մա չափ տա րած քա յին 
զար գաց ման՝ խո շո րա ցումն ինք նան պա տակ 
է դառ նում:

– Մենք խո սե ցինք գյու ղա պահ պա-
նութ յան մա սին, բայց այլ խնդիր է գյու-
ղատն տե սութ յու նը:

Սի սիա նը, իր բա ցա ռիկ ա րո տա վայ-
րե րով, ալ պիա կան մար գա գե տին նե րով 
ե զա կի տա րա ծաշր ջան է հան րա պե-
տութ յու նում: Մինչ դեռ այդ ռե սուրս նե րը, 
հատ կա պես ան կա խութ յան տա րի նե րին, 
արդ յու նա վետ չեն օգ տա գործ վում՝ տար-
բեր պատ ճառ նե րով:

Չե՞ք կար ծում, որ բնա կան այդ հարս-
տութ յու նը պետք է խե լամ տո րեն օգ տա-
գոր ծել և ի շահ հա մայն քի:

– Սի սիա նը տա րած քով ա մե նա մեծ հա-
մայնքն է Ս յու նի քի մար զում և, ընդ հան րա-
պես, հան րա պե տութ յու նում: Դուք ի րա վա ցի 
եք, մեր հա մայն քին բա ժին է ընկ նում մար զի 
ընդ հա նուր ա րոտ նե րի և վա րե լա հո ղե րի կե-
սից ա վե լին: Ինչ ա սես՝ ու նենք՝ հող, ջրամ-
բար ներ, գե տեր, հան քա յին աղբ յուր ներ, 
մե տա ղա կան և ոչ մե տա ղա կան հան քա վայ-
րե րով հա րուստ ըն դերք: Այ դու հան դերձ, հա-
մայն քի բնակ չութ յան հիմ նա կան զբաղ մուն-
քը գյու ղատն տե սութ յունն է, և այն գե րա կա 
ո լորտ է մեր ծրագ րում: Ա ռաջ նա հեր թութ յուն 
է մե քե նատ րակ տո րա յին հա մայն քա յին կա յա-
նի ձևա վո րու մը, գյու ղար տադ րան քի ի րաց-
մամբ զբաղ վող ագ րո լո գիս տիկ ըն կե րութ յան 
հիմ նադ րու մը, հո ղե րի չա փի, կար գե րի հար-

ցի կար գա վո րու մը, բո լո րի հա մար հո ղօգ-
տա գործ ման հա վա սար պայ ման նե րի ա պա-
հո վու մը, ա րոտ նե րի կա յուն կա ռա վար ման, 
ա նաս նա պա հութ յան, դաշ տա վա րութ յան 
ու ին տեն սիվ այ գե գոր ծութ յան զար գաց ման 
ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը:

– 2020 թ. պա տե րազ մից օ րեր ա ռաջ 
մեր ստեղ ծա գոր ծա կան խումբն այ ցե լեց 
Լեռ նա շեն և բարձ րա ցավ Տատ նա ձո րով 
դե պի վեր… Հ րաշք բնաշ խարհ է, բայց 
պարզ վում է, որ բնութ յան այդ ա նա րատ 
անկ յու նում նույն պես, չնչին գու մա րով, 
հան քարդ յու նա բե րութ յուն է կազ մա-
կերպ վում, ո րը ռիս կեր է պա րու նա կում 
այդ վայ րե րի խմե լու և հան քա յին ջրե-
րի հա մար: Եվ դա, բնա պահ պա նա կան 
տե սա կե տից, միակ խնդի րը չէ Սի սիա նի 
տա րա ծաշր ջա նում: Դուք կկա րո ղա նա՞ք 
շրջա կա մի ջա վայ րի ա նա ղար տութ յան 
խնդի րը պա հել հա մայն քա պե տա րա նի 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում:

– Սի սիա նում հի մա ար դեն մի քա նի հան-
քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րութ յուն ներ կան, 
ո րոնք լեռ նա հատ կաց ման ակ տե րով դեռևս 
չշա հա գործ վող, այդ թվում՝ ոս կու, մո լիբ դե-
նի հան քե րի սե փա կա նա տեր են: Հո ղօգ տա-
գործ ման թույլտ վութ յուն նե րի տրա մադ րումն 
ի րա կա նաց վում է հան րա յին լսում նե րով: 
Կար ծում եմ՝ նման հար ցե րը պետք է լուծ վեն 
տե ղա կան հան րաք վեով: Մար դիկ պետք է 
ի րա պես տե ղե կաց ված լի նեն, քա նի որ ցան-
կա ցած գոր ծու նեութ յուն այդ բնա գա վա ռում 
սի սիան ցու հա մար պետք է շա հա վետ լի նի, 
իսկ շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար՝ անվ տանգ:

– Սի սիա նը Ս յուն յաց աշ խար հի բազ-
մա թիվ մե ծե րի բնօր րանն է՝ Շա ղա տի 
վար դա պե տա րա նի քեր թող նե րից մին չև 
Հով հան Ո րոտ նե ցի ու Նի կո ղա յոս Ա դոնց, 
Մո րուս Հաս րաթ յան ու Հա մո Սահ յան…

Ա սել է թե՝ հո գևոր-մշա կութ ային հա-
րուստ ա վան դույթ ներ ու նե ցող Սի սիա-
նը պար տա վոր է ու նե նալ մշա կու թա յին 
հա րուստ ներ կա: Ձեր մտա ծում ներն այդ 
ուղ ղութ յամբ…

– Սկ սե լու ենք ման կա պար տեզ նե րից, 
ո րոնք հա մայն քա յին են թա կա յութ յան ներ քո 
են: Ար դիա կա նաց նե լու ենք ՆՈՒՀ-ե րի նյու-
թա տեխ նի կա կան բա զան՝ խե լա ցի տեխ նո-
լո գիա նե րով վե րա զին ման ծրագ րի շրջա նակ-
նե րում՝ ին տե րակ տիվ գրա տախ տակ ներ, 
հա տակ ներ, հա յե լի ներ, ֆիզ կուլ տու րա յի ու 
« Խա ղա և զար գա ցիր» ու սում նա կան հա մա-
լիր ներ: Նոր սերն դի հա մար ա պա հո վե լու ենք 

անհ րա ժեշտ պայ ման ներ, որ մեր ե րե խա նե րը 
ման կա պար տեզ նե րում իս կա պես ա պա հով-
ված լի նեն ո րակ յալ ու ժա մա նա կա կից նա-
խադպ րո ցա կան կրթութ յան պայ ման նե րով: 
Նույն տրա մա բա նութ յան մեջ ներդ րում ներ 
ենք ա նե լու ե րաժշ տա կան, պա րի և գե ղար-
վես տի դպրոց նե րում, ստեղ ծե լու ենք մարդ-
կանց կյան քի բարձր ո րա կը ձևա վո րող անհ-
րա ժեշտ բո լոր պայ ման նե րով մի ջա վայր: 

– Սի սիա նը բա ցա ռիկ է նաև տե սար-
ժան վայ րե րով, մեր մշա կու թա յին ժա-
ռան գութ յան ե զա կի հու շար ձան նե րով…

Ուխ տա սա րի ժայ ռա պատ կեր ներ, 
Շա քեի ջրվեժ, Զո րաց քա րեր, Թա նա հա-
տի վանք, Ո րոտ նա վանք, Ո րոտ նա բերդ, 
Վար դան Զո րա վա րի են թադր յալ գե րեզ-
մա նա տե ղի ու բազ մա թիվ այլ վայ րեր:

Եվ դրանց մեծ մասն ընդգրկ ված չէ 
զբո սաշր ջա յին եր թու ղի նե րում, մի մա սը 

նույ նիսկ ան ծա նոթ է հան րութ յան լայն 
շրջան նե րին: Չե՞ք կար ծում, որ զբո սաշր-
ջութ յու նը կա րող է լրջա գույն ուղ ղութ յուն 
դառ նալ տա րա ծաշր ջա նի հե տա գա զար-
գաց ման ճա նա պար հին:

– Սի սիա նի զբո սաշր ջա յին ռե սուրս նե-
րը խո շոր հաշ վով մինչև հի մա գույ քագր ված 
չեն, նաև այդ՝ հա րա վա յին զբո սաշր ջա յին եր-
թու ղու ա մե նաեր կար հատ վածն ու նե ցող Սի-
սիա նի զբո սաշր ջա յին ե կա մուտ նե րը բազ մա-
կի զի ջում են հար ևան Գո րիս, Տաթև և մար զի 
մյուս բո լոր հա մայնք նե րին: Զ բո սաշր ջութ յու-
նը մեզ հա մար գե րա կա ճյուղ է: Սի սիան հա-
մայն քը մեծ նե րուժ ու նի դառ նա լու ներգ նա 
և մի ջազ գա յին զբո սաշր ջա յին պա հան ջարկ-
ված դես տի նա ցիա, հա մայն քա յին զբո սաշր-
ջութ յան կենտ րոն, ին չի հա մար անհ րա ժեշտ 
է ի րա կա նաց նել հա մայն քի զբո սաշր ջա յին 
գոտ ևո րում և է կո պո լիս-գյու ղե րի զբո սաշր-
ջա յին գո տի նե րի տա րածք նե րի բա րե կար-
գում, կա հա վո րում: Սի սիան հա մայն քը՝ մեր 
ծրագ րով, նա խա տես վում է կազ մա կեր պել 
որ պես գյու ղատն տե սա կան-զբո սաշր ջա յին 
կլաս տեր:

– Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նը, ճա-
կա տագ րի կա մոք, վե րած վում է ճա նա-
պար հա շի նա կան մեծ հրա պա րա կի: 
Հի մա Շամբ-Լ ծեն- Տա թև շրջան ցող ճա-
նա պարհն է կա ռուց վում, ո րոշ ժա մա նակ 
անց կսկսի Հ յու սիս-հա րա վի Սի սիան- 
Քա ջա րան հատ վա ծի կա ռու ցու մը…

Դա, ըստ էութ յան, շանս է տա րա-
ծաշր ջա նում նոր են թա կա ռուց վածք ներ 
ստեղ ծե լու, տնտես վա րող նե րի և աշ խա-
տու ժի առ կա ռե սուրս ներն ա վե լի արդ յու-
նա վետ օգ տա գոր ծե լու հա մար:

Հա մայն քա յին իշ խա նութ յու նը, Ձեր 
ընտր վե լու դեպ քում, կկա րո ղա նա՞ այդ 
ա մե նը ծա ռա յեց նել տա րա ծաշր ջա նի 
զար գաց մա նը:

– Սի սիա նն ի րա պես բո լոր հնա րա վո րութ-
յուն ներն ու նի մի ջազ գա յին-տա րա ծաշր ջա-
նա յին նշա նա կութ յան բազ մա մի լիար դա նոց 
ճա նա պար հա շի նա կան նա խագ ծե րի ի րա կա-
նաց ման շնորհիվ թռիչ քաձև աճ ա պա հո վել: 
Սի սիան- Քա ջա րան ճա նա պար հա հատ վա-
ծի ներդ րու մա յին ծրա գի րը Հ յու սիս-հա րավ 
ճա նա պար հա յին մի ջանց քի ներդ րու մա-
յին ծրագ րի մաս է, որ հաս տատ վել է 2021 
թ. սեպ տեմ բե րին՝ կա ռա վա րութ յան ո րոշ-
մամբ: Մինչև մեկ մի լիարդ դոլար նախ նա-
կան ար ժե քով 50 կմ  եր կա րութ յամբ ճա նա-
պար հի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման հաշ վար կա յին ժամ կե տը 
կազ մե լու է 6 տա րի: Նա խա տես ված է, որ 
մինչև այս տար վա ա վարտ ընտր վեն հիմ-
նա կան կա պա լա ռու նե րը: Հա մայն քա պետն 
ընտր վում է 5 տա րի ժամ կե տով, կար ծում 
եմ՝ սի սիան ցի նե րը կնա խընտ րեն այդ տա-
րի նե րին ու նե նալ գոր ծու նակ, արդ յու նա վետ 
աշ խա տող հա մայն քա յին իշ խա նութ յուն: 
Սիսի անի համայնքապետարանը պետք է 
որ մինչև հիմա մտածած լիներ այդպիսի 
մեգա նախագծերի մեջ Սիսիան համայնքի 
ներգավման ռազմավարական ծրագիր մշա-
կելու մասին: 

– Վե րա դառ նանք նա խընտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րին…

Ե թե, ա սենք, Ձեր քա ղա քա կան թի-
մը սեպ տեմ բե րի 25-ին չստա նա քվեար-
կութ յա նը մաս նակ ցած ընտ րող նե րի կե-
սից ա վե լիի ձայ նե րը, մրցա կից նե րից ո՞ր 
մե կի հետ կգնաք դա շին քի:

– Այդ մա սին խո սե լը ժա մա նա կավ րեպ եմ 
հա մա րում մի քա նի հան գա մանք նե րի պատ-
ճա ռով: Անձ նա կան հար թութ յու նում որ ևէ 
մե կի հետ խնդիր չու նենք, բո լորն էլ մեր սի-
սիան ցի ներն են, բայց ու նենք հա մայնք՝ հիմ-
նա կա նում բա ժան ված ի րար հետ հա կա մար-
տող քա ղա քա կան ճամ բար նե րի: Հու սով եմ՝ 
մար դիկ նաև այդ պատ ճա ռով կընտ րեն մեր 
թի մին, որ պես զի վերջ տան այս ա նի մաստ և 
ան հաս կա նա լի սև  ու սպի տա կի բա ժան մա-
նը, ու Սի սիա նը կվե րագտ նի իր միաս նութ յու-
նը: Մեզ հա մար կար ևոր են նաև տվյալ թեկ-
նա ծո ւի, նրա քա ղա քա կան թի մի ծրա գի րը, 
ան ցած ու ղին, ան կեղ ծութ յունն ու գոր ծու-
նա կութ յու նը: Ներ քին հա մոզ մունք ու վստա-
հութ յուն ու նեմ՝ սի սիան ցի ներն ի մաս տուն 
ժո ղո վուրդ են, սեպ տեմ բե րի 25-ին ընտ րող-
ներն այդ խնդի րը կլու ծեն, չեն թող նի ա պա-
գա յին:

– Պա րոն Զա քար յան, շնոր հա կա լութ-
յուն հե տաքր քիր զրույ ցի հա մար Ձեզ՝ 
հա ջո ղութ յուն ներ:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

Այցեքարտ
Ա րա Ար տա վազ դի Զա քար յան, ծնվել 
է 1984 թվա կա նին Սի սիան քա ղա-
քում: Սո վո րել է տե ղի N 3 միջ նա կարգ 
դպրո ցում: Ա վար տել է Հա յաս տա նի 
պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա-
մալ սա րա նի « Փո խադ րում նե րի կազ-
մա կեր պում և կա ռա վա րում ավ տո-
մո բի լա յին տրանս պոր տում» ֆա կուլ-
տե տը: 
Մաս նակ ցել է դա սըն թա ցի, ստա ցել 
մաք սա յին ձևա կեր պում նե րի մաս նա-
գե տի լրա ցու ցիչ ո րա կա վո րում։ Ծա-
ռա յել է ՀՀ զին ված ու ժե րում:
2016 թ.  ա ռա վե լա գույն քվեով ընտր-
վել է Սի սիան հա մայն քի ա վա գա նու 
ան դամ:
Զ բա ղեց րել է պա տաս խա նա տու 
պաշ տոն ներ մաս նա վոր ըն կե րութ-
յուն նե րում։ Մաս նա վո րա պես՝ ԱՍԲՍ 
մաք սա յին միջ նոր դա կան կազ մա կեր-
պութ յու նում ե ղել է աշ խա տա կազ մի 
ղե կա վար (2010-2012 թթ.), այ նու-
հետև՝ փոխտ նօ րեն (2012-2014 թթ.):
2012-2019 թվա կան նե րին աշ խա տել է 
«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ըն կե րութ յու նում՝ 
Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի վա ճառ քի 
կե տի պա տաս խա նա տու:
2014 թվա կա նից մինչև այժմ «ԳՐԱՆԴ 
ՔԵՆԴԻ» ըն կե րութ յան Սի սիան- Գո-
րիս սպա սար կող բա զա յի տնօ րենն է: 
Ա մուս նա ցած է, ու նի մեկ որ դի:

ԱՐԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ. «Սիսիանը սահմանապահ 
համայնք է, ու սահմանը պահում է 
ոչ միայն դիրքապահ զինվորը, այլև 
համայնքում ապրող յուրաքանչյուր ոք»
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 

ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47

 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru

 www.syuniacyerkir.am

Թղթակցությունները չեն գրախոսվում 
և հեղինակներին չեն վերադարձվում: 
Խմբագրության և հեղինակների 
կարծիքները կարող են չհամընկնել: 
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր 
վիճակում:

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

տպագրվող նյութերի համար խմբագ-
րությունը պատաս խա նատ վություն չի 
կրում:

Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
 նշանի տակ տպագրվում են 

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում: 
Հասցեն` ք. Երևան, Արշակունյաց 2:

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 3200, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
13.09.2022թ.:

 Ս ի սիա նը ա րո տա վետ 
սա րեր ու նի ու ցո րե-
նա շատ լեռ նա հո վիտ ներ։ 

Երկն քի հա մը դաշ տե րին բե րող 
ջրեր ու նի ու կիր ճե րի մամ ռա հո տը եր-
կինք տա նող ա րա հետ ներ։

Լեռ նե րի գա գաթ նե րը յո թե րորդ երկն քի 
մեջ են, խա րիսխ նե րը՝ վի հա վոր ան տակ կիր-
ճե րում։

Տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րը ապ րում են 
ի րար հա րևա նութ յամբ։ Օ գոս տո սին, երբ 
մին չև ան գամ տա րին ե րաշտ է կա րող ես 
լեռ նա գա գաթ նե րից դե ղա պե տի ձյուն բե րել, 
հուն վա րին մա նու շակ ու կա կաչ քա ղել կիր-
ճե րի հա տա կին։

Ցից քա րեր բնա կա վայ րը, որն ա ռըն թեր 
է շրջկենտ րո նին՝ Սի սիան քա ղա քին, 4-6 հա-
զար տար վա պատ մութ յուն ու նի։ Ա մեն ան-
գամ, երբ այդ բնա կա վայրն եմ մտնում, ինձ 
թվում է, թե տես նում եմ նրա բնա կիչ նե րին, 
վիթ խա րի ժայ ռա բե կոր նե րը ձո րից ձո րա-
բե րան հա նող շի նա րար նե րին, տես նում եմ 
նրանց, լսում նրանց ձայ նե րը, խո սում նրանց 
հետ նախ նա կան մի լեզ վով և դառ նում 
նրանց ժա մա նա կա կի ցը։ Երբ դուրս եմ գա լիս 
այն տե ղից, ինձ զգում եմ ոչ թե յո թա նա սուն, 
այլ յոթ հա զար տա րե կան։ Եվ նրանք էլ, այդ 
քա ղա քի բնա կիչ ներն ու շի նա րար նե րը հետս 
գա լիս մտնում են այ սօր վա Սի սիան քա ղա քի 
քար տաշ նե րի, որմ նա դիր նե րի և ճար տա րա-
պետ նե րի կեր պար նե րի մեջ և դառ նում են 
մեր ժա մա նա կա կից նե րը։

Պատ մա կան հու շար ձան նե րը շատ են Սի-
սիա նում։ Ժայ ռե րի գան գա խո ռոչ նե րում ծվա-
րած բեր դեր, բլուր նե րի թամ բին նստած վան-
քեր, ժո ղովրդ յան հան ճա րի ու րիշ վկա ներ... 
Եվ Սի սիանն էլ իմ բնաշ խարհն է, իմ ծննդա-
վայ րը, ա մեն քա րը իմ հո գու մի բե կորն է, 
ա մեն պտղունց հո ղը՝ իմ սրտի մի մա սուն քը։ 
Բո լորն իմ մեջ են, բո լո րի մեջ ես եմ...

Եվ, սա կայն, ա մե նից շատ սի րում եմ Սի-
սիա նի մարդ կանց, սի սիան ցի նե րին, մար-
դիկ, որ օգտ վել գի տեն ժա մա նա կա կից 
քա ղա քակր թութ յան բո լոր բա րիք նե րից և 
պահ պա նել գի տեն նախ նի նե րի լա վա գույն 
սո վո րույթ նե րը։ Սի րում եմ նրանց աշ խա տա-
սի րութ յու նը, տի րո ջա կան զգա ցու մը հո ղի 
նկատ մամբ, հա մես տութ յու նը, ա մոթ խա-
ծութ յու նը, պար զամ տութ յու նը։

Ա ռու կու լից, ա ռու ծա խից, ա ռու փա խից 
փա խած այդ մար դիկ ե թե գլխիդ սպի տակ 

մազ են տե սել, ոտ քի կկանգ-
նեն, ե թե նստած են, ե թե 
կանգ նած են՝ գլխարկ նե րը 

կհա նեն։ Դիր քը այս տեղ դեր չու-
նի, ո րո շո ղը տա րիքն է։ Ն րանք հա-

ցի պա տա ռը գետ նին չեն գցի, գետ նին հա ցի 
պա տառ տես նեն, կառ նեն կփշրեն, կդնեն 
քա րին, որ թռչուն ներն ու տեն։ Հա ցը մեղք է, 
հա ցը սուրբ է՝ կա սեն։

Աչ քերդ ա ռան ե րե սին, ե թե աղ ջիկ է, այ-
տե րը որ դան կար միր կդառ նան, ե թե տղա է, 
կշփոթ վի, աչ քե րը գետ նին կխո նար հի, կանց-
նի։ Հե տո հետ կդառ նա կնա յի։

Սի րե լի՛, սի րե լի՛ սի սիան ցի ներ, ինչ քան 
բան ու նի այս խառ նի խուռն, այս ամ բար-
տա վան ժա մա նակ նե րի մար դը ձե զա նից սո-
վո րե լու։ Ձեր չկորց րա ծը, ձեր պահ պա նա ծը 
նա հա պե տա կա նութ յուն չէ, ծի սա կան խեղ-
ճութ յուն չէ, հե տամ նա ցութ յուն չէ, այլ կա-
տար յալ մարդ կայ նութ յուն, որ մար դուն պետք 
է գա լու ա մե նուր և ա մեն օր, քա նի կյան քը 
կա։

Ճա կա տը համ բու րե լի ժո ղո վուրդ է Սի-
սիա նի ժո ղո վուր դը։ Եվ ես շնոր հա կալ եմ ճա-
կա տագ րից, որ այդ ժո ղովր դի զա վակն եմ և 
նրա ե րա զա շատ ապ րում նե րի թարգ ման բա-
նաս տեղ ծը։ 

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ
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ք.Սիսիան, Սիսակ Նահապետի 
հրապարակը
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Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի անունը կրող 
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