«Որդեգրիր մի գյուղ»՝ Վայոց Ձորի գյուղերի ամրապնդում
Կարո՞ղ է արդյոք Հայաստանն օրերից մի օր անհետանալ։ Շատերը մտավախություն
ունեն, որ ցածր եկամտաբերությամբ տնտեսությունների վրա հիմնված թույլ
գյուղտնտեսության հետևանքով, որ հանգեցնում է գյուղերի բնակչության
նվազեցմանը, երկիրը խոցելի է։
Երեք տարի առաջ սկիզբ դրվեց «Որդեգրիր մի գյուղ» (ՈՄԳ) նախաձեռնությանը։
ՈՄԳ-ի նպատակն է վերամիավորել հայկական Սփյուռքը Հայրենիքի հետ այնպես,
որ Հայաստանի յուրաքանչյուր գյուղ ունենա իր խորհրդատուն
(http://originsdiscovery.com/Adopt-a-Village%20Armenian.html)։
Ցուցադրելով ծրագրի ընդլայնումը Վայոց Ձոր մարզի 14 տարբեր գյուղերում՝ 2018թ․
ապրիլի 5-7 կիրականացվեն 32 միկրո-նախագծեր 5 տարբեր ոլորտներում՝
գյուղատնտեսություն, կրթություն, բարձր որակի ձեռագործություն, զբոսաշրջություն
և սպասարկում։

2018թ․ ՈՄԳ ծրագիր

ՈՄԳ-ն խոշոր դրամական նախագծերի մասին չէ, այլ միկրոնախագծերի, որոնցից
շատերը կապված չեն կանխիկ գումարի հետ։ Կոռուպցիան նվազեցվում է Սփյուռքի և
գյուղերի միջև ուղղակի փոխհարաբերությունների միջոցով: Նախագծերը ընտրվում
են հայկական Սփյուռքի կողմից՝ խորհրդակցելով գյուղերի հետ։ 2018թ․ ծրագրերի
համար նախատեսված միջոցների կեսից ավելին ֆինանսավորվել է ազգությամբ ոչ
հայերի կողմից։
2018թ․ հիմնական նախագծերից են՝






Չիվայում հիմնված բարձ որակի ձեռագործություն՝ շնորհիվ սինգապուրյան
Samuel Seow Law Corporation իրավական խորհրդատվական ընկերության։
Չինաստանի
խոշոր
զբոսաշրջային
գործակալների
ասոցիացիայի
ներկայացուցչի կողմից հետազոտական այց՝ ուսումնասիրելու չինացի
զբոսաշրջիկների և գործարարների այցի հնարավորությունը Հայաստան,
ինչպես նաեւ Չինաստանի և Հայաստանի միջև ուղիղ չվերթների խնդիրը։
Ֆինանսավորվել է «Ծագումը։ Բացահայտում» վեպի հեղինակի՝ Լեն Ուիքսի
կողմից (http://originsdiscovery.com/)։
Խաչիկ գյուղի դպրոցի գրադարանի վերանորոգում, որն իրականացվում է
նորզելանդացի Արա Քասսաբյանի կողմից։
Զբոսաշրջային ճանապարհային ցուցանակների տեղադրում՝ քաջալերելու
զբոսաշրջիկներին
ուսումնասիրել
«Գինու
արահետը
Մետաքսի
ճանապարհին», որ ստեղծվել է 2016թ․։

Ավստրալիայում ՈՄԳ-ն սիրով հաստատվել է Սրբազան Հայր Հայգազուն
Նաջարյանի և Նոր Սաութ Ուելսի նահանգապետ Գլադիս Բերեջիկլյանի կողմից։ Այս
տեսլականով առաջնորդները գիտեն, որ ՈՄԳ-ի նման պարզ կառուցվածքները
Սփյուռքի աջակցությամբ կարող են վերափոխել ամբողջ երկիրը և թույլ տալ
Հայաստանին հասնելու իր վերջնական ներուժին՝ «Կովկասի Շվեյցարիա»
դառնալուն։
ՈՄԳ-ի մասին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝
http://originsdiscovery.com/Adopt-a-Village.html։

Adopt-a-Village: Strengthening Vayots Dzor Villages
Could Armenia be lost one day? Many worry that the nation is vulnerable, especially with weak rural
economies that rely on subsistence farming and any resultant village depopulation.
Three years ago the Adopt-a-Village (AAV) initiative first launched. AAV aims to reconnect the Armenian
diaspora with the homeland, so that every Armenian village has a mentor to advise them
(http://originsdiscovery.com/Adopt-a-Village.html).
Demonstrating the growth of the programme, 32 micro-projects in 14 different sites across Vayots Dzor
Province are about to be implemented during 5 – 7 April 2018. The micro-projects are in five different
areas: agriculture, education, high-quality handicraft, tourism and utilities.

2018 AAV Project Sites
AAV isn’t about big money projects, but micro-projects, some not involving cash. Corruption is minimised
through a direct relationship between the diaspora and villages. Projects are decided by the Armenian
diaspora in consultation with villages. However, while the diaspora normally coordinates, both Armenians
and ‘Friends of Armenia’ are encouraged to participate. More than half the funds for the 2018 projects
came from non-Armenians!
Some of the key projects in 2018 include:

 a high quality handicraft industry based in Chiva, thanks to the Samuel Seow Law Corporation
from Singapore;
 a research tour by a senior Chinese travel agent’s association representative, to consider the
potential of Chinese tourists and business people visiting Armenia, and even direct flights
between China and Armenia – this is funded by the Thailand-based author of the novel Origins:
Discovery Len Wicks (http://originsdiscovery.com/);
 renovation of the library in Khachik school supported by New Zealander Ara Kassabian; and
 tourist road signs to encourage tourists to explore the Silk Road Wine Trail, which was established
in 2016.

In Australia, AAV is kindly endorsed by His Grace Bishop Haigazoun Najarian and the Premier of New
South Wales, Gladys Berejiklian. These visionary leaders know that simple frameworks like AAV can
transform the entire nation with support from diaspora around the world, and allow Armenia to reach its
ultimate potential – the ‘Switzerland of the Caucasus’.
For more information on AAV, please go to: http://originsdiscovery.com/Adopt-a-Village.html

