
 
 Հայկական գյուղերի փոխակերպումը ուղղորդման և սփյուռքահայության վերամիավորման միջոցով 

Հայաստանն ունի մեծ ներուժ: 21-րդ դարում, այս աճող մոլորակի վրա, հարուստ կլինեն նրանք, ովքեր կանաչ հող 
ու ջուր ունեն, և Հայաստանն ընկած է չորային հողերի միջև: Այդ պատճառով էլ Հայաստանի գյուղատնտեսության 
պատկերակ հանդիսացող ծիրանը մենք ընտրեցինք որպես «Որդեգրիր մի գյուղ»-ի (ՈՄԳ) խորհրդանիշը: 

ՈՄԳ-ի առանցքային նպատակներն են գյուղական Հայաստանի համակարգված փոխակերպումը, այնպես որ ոչ մի 
գյուղ լքված չմնա, սփյուռքի հետ կամրջի կառուցումը և կայուն տնտեսական ապագայի խթանումը, այնպիսին, որ 
կարող է վերադարձնել մարդկանց ետ դեպի գյուղական Հայաստան (ներառյալ սփյուռքին): Չնայած 500 միլիոնից 

ավել մարդկանցից մի քանի ժամ տևողությամբ թռիչքի հեռավորության վրա գտնվելուն և անհավատալի լանդշաֆտներին, 
պատմական վայրերին և մշակույթ ունենալուն, Հայաստանում զբոսաշրջությունը զարգացած չէ: Մինչ ՈՄԳ-ի կարևոր նպատակն 
է նախապատրաստել գյուղերը զբոսաշրջության համար, կոմպլիմենտար «Ծագումը» նախագծի հիմնական նպատակը 
զբոսաշրջիկներին Հայաստան ներգրավելն է: 

ՈՄԳ նախագծերը կենտրոնացած են հինգ կարևոր ոլորտներում՝ գյուղատնտեսություն, կրթություն, բարձր որակի 
ձեռագործություն, զբոսաշրջություն և ծառայություններ (էներգիա և ջուր): Սրանք սովորաբար փոքր նախաձեռնություններ են, 
որոնք օգնում են տնտեսապես ինքնուրույնությանը, և ոմանք էլ նույնիսկ չեն պահանջում գումար: 

Աշխարհին համացանցի միջոցով միացած երիտասարդ 
սերնդի շնորհիվ Հայաստանն արագորեն փոխվում է: 
Քաղաքական փոփոխությունն էլ տալիս է ավելի մեծ 
բիզնես թափանցիկություն և վստահություն, որ 
բարեգործությունը կհասնի նրանց, ովքեր դրա կարիքն 
ունեն: ՈՄԳ-ի նպատակն է նվազագույնի հասցնել 
կոռուպցիան անմիջական փոխհարաբերությունների և 
թափանցիկ, սփյուռքի կողմից վերահսկվող միկրո-
նախագծերի միջոցով:  

Ոչ միայն սփյուռքահայերը, այլև ազգությամբ ոչ հայերը 
կարող են ֆինանսավորել նախագծեր՝ սփյուռքի 
հիմնական խնդիրը լինելով համակարգումը: 
Զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով սփյուռքը 
պետք է գովազդի Հայաստանն ու որդեգրվող գյուղը, 
ինչպես նաև այցելի՝ զարգացնելու անձնական կապը: 

1. Այն պարզ, համակարգված մոտեցում է, որը կարող 
է ներգրավել առկա ՀԿ-ներին և այլ բարեգործական 
աշխատանքներին` համապատասխանեցնելով յուրա-
քանչյուր սփյուռքի երկիրը մեկ գյուղի հետ, այնպես որ 
յուրաքանչյուր հայ գյուղ ունենա ուղղորդող, կառուցի 
հարաբերություններ և աճող վստահություն: 
2. Այն աջակցվում է Հայկական եկեղեցու և Նոր 
Սաութ Ուելսի նահանգապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանի 
կողմից: 
3. Միջնորդ չկա, այնպես որ սփյուռքը կարող է որոշել 
ինչ, ինչպես և երբ իրականացնել: 
4. Գյուղացիներն էլ իրենց դերն ունեն՝ մաքրել գյուղերը, ողջունել սփյուռքի ներկայացուցիչներին և հաշվետու լինել 
առաջընթացի մասին: 
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