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Գրքույկը պատրաստվել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Մասնակցային քաղաքականություն՝ 

կայուն գյուղատնտեսություն» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն իրականացվում է 

Հայաստանի գյուղատնտեսական դաշինքի  միջոցով՝  «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի 

կողմից տրված ենթադրամաշնորհի շրջանակում:

Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» 

ծրագիրն իրականացվում է «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից` գործընկերներ` «Ագորա 

Սենթրլ Յուրոփ» ՀԿ-ն (Չեխիա), Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոնի (ՍԻՎԻՏԱՍ), Մարդկային 

զարգացման միջազգային կենտրոնի, ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի և Հայաստանի համայնքների 

միության հետ համագործակցությամբ:

Այս գրքույկը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ: 

            Բովանդակության   համար  պատասխանատվություն  է  կրում 

                  Հայաստանի գյուղատնտեսական դաշինքը, և պարտադիր չէ, 

                       որ արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները:
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Ալվարդ Դավոյան

ԱՌՈՂՋ ՍՆՈՒՆԴԸ ԱՌՈՂՋ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆՆ Է 

Լոռու մարզի Վարդաբլուր համայնքի բնակչուհի Ալվարդ Դավոյանը ծնվել ու 

մեծացել է գյուղում: Հմուտ գյուղատնտես է, շուրջ 20 տարի զբաղվել է ավանդական 

մշակաբույսերի արտադրությամբ: Երեք տարի առաջ համախմբելով իրենց գյուղի 

կանանց հիմնել է «Առողջ սնունդ» կոոպերատիվը, որն էլ մինչ օրս ղեկավարում է: 

Կոոպերատիվի կազմում 5 կին է ընդգրկված, զբաղվում են ոչ ավանդական 

մշակաբույսեր աճեցնելով: Աշխատում են՝ դիմակայելով դժվարություններին, 

ուրախանալով հաջողություններով և առաջնորդվելով «Առողջ սնունդը առողջ 

հասարակության գրավականն է» կարգախոսով: 

«Գյուղացին ինչքան շատ ստեղծի և առողջ սնունդ ստեղծի, քաղաքացին այնքան լավ 

ու առողջ կապրի»,- ասում է Ալվարդ Դավոյանը: Իր հաջողության գաղտնիքը 

համարում է սերը գյուղատնտեսության հանդեպ: 

«Մարդն ինքը պետք է պրպտող լինի, ցանկություն ունենա և ամենակարևորը՝ սեր դնի յուրաքանչյուր գործի մեջ, սիրով անի 

գործը, և հաջողության սկիզբը համարեք դրված: Ամեն ինչում հաղթում է սերը, աշխատանքում էլ: Վաղ գարնանից մինչև ուշ 

աշուն աշխատում եմ հողի ու բերքի հետ: Գաղափարներ շատ կային, բայց կյանքի կոչվեց ոչ ավանդական մշակաբույսերի 

մշակումը, սկզբում մեծ թիմ ունեինք, մոտ 15 հոգի, բայց զտվեց խումբը, մնաց ամենաուժեղ կորիզը, հիմա հինգն ենք, մեր 

ընտանիքներով, իհարկե, ժամանակ առ ժամանակ ներգրավում ենք նաև լրացուցիչ աշխատուժ»:

Ալվարդ Դավոյանը սոցաշխատող է, համայնքային համախմբող, դպրոցում էլ ձեռնարկատիրություն է դասավանդում. 

ինչպես ինքն է խոստովանում և որքան էլ զարմանալի է հնչում, հենց այդ մասնագիտությունն էլ օգնել է իրեն 
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Հաջողություններ ունեն, բայց դժվարությունները գյուղատնտեսության մեջ շատ են՝ ոռոգման ջրի, հակակարկտային 

ցանցերի խնդիր ունեն, կրծողներն էլ մի կողմից, հաճախ բնությունը չի բարեհաճ... Բայց դժվարություններն ավելի են 

ամրացնում, ընկրկելու փոխարեն պայքարի ձևեր են մտածում, նոր գաղափարն էլ ջերմոցային տնտեսություն ստեղծելու հետ 

է կապված. «Եթե ջերմոցային տնտեսություն ունենանք, գործի արդյունքն ավելի զգալի կլինի, արդեն ճանաչում ունենք, շուկա 

ենք ձեռք բերել, հիմա էլ իմ նոր ծրագիրը, որ վերաբերում է ջերմոցային տնտեսություն հիմնելուն, ներկայացնելու եմ «Իմ քայլը 

հանուն Լոռու մարզի» բիզնես ֆորումին: Եթե ստացվի, մենք զբաղվածություն կունենանք ամբողջ տարին, նոր 

աշխատատեղեր կավելանան: Գիտե՞ք ինչքան կազմակերպչական աշխատանքներ կան, միայն հողում աշխատելով չի: 20 

տեսակի մշակաբույսեր ունենք՝ ձմերուկ, բրոկոլի, ծնեբեկ, կաղամբների, լոլիկի ու պղպեղի տեսականիների կողքին՝ ոչ 

ավանդական ֆիզալիս, արտիշոկ, պատիսոն, կիվանո և այլն: Դրանք խնամելուց զատ պետք է իրացնել, մտածում ենք նաև 

վերամշակելու մասին. համացանցի միջոցով ենք գովազդում նաև մեր տեսականին, փառատոների, ցուցահանդեսների ենք 

մասնակցում. օրինակ՝ ռուկոլան մեծ պահանջարկ ունի, շաբաթական 100 կգ կարող ենք արտերկիր արտահանել, բայց դեռևս 

այդ ծավալով արտադրանք չենք կարողանում ստանալ: Ուսումնասիրում ենք շուկան, փորձում ենք գնորդին գրավել 

նորություններով: Աշխարհն այսօր կարևորում է առողջ սնունդը, աշխատում ենք օրգանական խանութների հետ: Անելիք 

շատ կա: Դժվարություններից չենք վախենում, հետ չենք նայում, այլ շարժվում ենք առաջ՝ նոր մտքի, նոր գաղափարի 

հետևից»:

գյուղատնտեսության մեջ ավելի ամրանալու. «Ես կարողացա ռիսկերը ճիշտ գնահատել, յուրաքանչյուր ծրագիր պետք է 

ռեալության բարձր աստիճան ունենա»: Ընդամենը 3 տարվա կյանք ունի «Առողջ սնունդ» կոոպերատիվը, բայց բազմաթիվ 

ցուցահանդես-վաճառքների, փառատոների մասնակից է և արդեն հասցրել է արժանանալ տարբեր մրցանակների:
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Անուշ Հակոբյան

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ ՀԱՄԱԽՄԲԵՑ ԿԱՆԱՆՑ, 

ՀՈՂԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՆՈՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԲԵՐԵՑ 

Անուշ Հակոբյանը մանկավարժ է, դասավանդում է Վայոց ձորի մարզի Գոմք 

համայնքի դպրոցում՝ արդեն 21 տարի: Ուսուցչի գործը տիկին Հակոբյանի միակ 

զբաղմունքը չէ: Դպրոցից հետո «Վանքաձոր» կանանց կոոպերատիվի ջերմատանն 

է աշխատում: Ասում է՝ մանկավարժի և հողագործի աշխատանքը սիրով է 

համատեղում, հատկապես որ չարչարանքն արդյունք է տալիս:

Անուշ Հակոբյանն արդեն 6-7 տարի է՝ Գոմք համայնքի «Վանքաձոր» կանանց 

կոոպերատիվի անդամ է: Կոոպերատիվը հիմնել են 37 կին-գյուղատնտեսներով՝ 

Օքսֆամի հայաստանյան գրասենյակի  աջակցությամբ և  Ավստրիական 

զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ: Տիկին Անուշը կոոպերատիվին 

անդամագրվել է ստեղծման առաջին իսկ օրվանից ու չի փոշմանել: Աճեցնում են 

բանջարեղեն՝ լոլիկ, վարունգ, լոբի և այլ մշակաբույսեր: 

Գոմքը մարզկենտրոնից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա է, Ախտա գետի ափամերձ լանջերին: Գյուղը մի կողմից 

սահմանակից է Նախիջևանին: Այստեղ Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքներ էլ կան: Այս գյուղում էլ աշխատատեղերի 

բացակայության պատճառով արտագաղթը մեծ է, աղքատության ցուցանիշն էլ՝ բարձր:

Տիկին Անուշը սեփական կենցաղով է համոզվել, թե կոոպերատիվում աշխատանքն ինչ դրական ազդեցություն է թողել 

ընտանիքի բարեկեցության վրա: Չորս երեխա ունի: Ինչպես տիկին Անուշն է ասում, սկզբում զինվորական ամուսնուն 

Նրա խոսքով՝ շատ լավ բերք են ստանում, դրան նպաստում են բնական պարարտանյութերն ու ջերմոցային պայմանները, 

որոնք պաշտպանում են եղանակային անբարենպաստ պայմաններից: 
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«Ես ինձ լիարժեք կին եմ զգում, որ կարողանում եմ իմ ընտանիքում ոչ միայն տնային տնտեսուհի լինել, այլև արարել, գումար 

վաստակել և՛ պետական աշխատանքով, և՛ կոոպերատիվով»,- ասում է Անուշ Հակոբյանը: 

Կոոպերատիվում աշխատանքը սեզոնային է՝ մարտ ամսից մինչև հոկտեմբեր: Ասում է, որ կոոպերատիվի բոլոր կանայք էլ 

սիրով են աշխատում, ստացված բերքը հավասարաչափ կիսում են կոոպերատիվի անդամների միջև. մեկը վաճառում է, 

մյուսը՝ սեփական կարիքների համար օգտագործում: Բայց բոլոր անդամներն էլ մի մարդու պես իրենց հասույթից, 

պարտադիր, համայնքի կարիքների համար բաժին են հանում:

 «Մի անգամ վաճառված բերքից ստացած հասույթից դպրոցի աշակերտների դասագրքերի գումարն ենք վճարել: Գյուղի 

երեխաների խնամքի կենտրոնի համար DVD հեռուստացույց ենք գնել, որպեսզի երեխաների ժամանցը հետաքրքիր անցնի»: 

Գոմքը փոքր համայնք է,  և գյուղի գրեթե բոլոր ընտանիքների կանայք ներգրավված են այս կոոպերատիվի 

աշխատանքներում: Տիկին Անուշը նկատել է, որ կոոպերատիվը գյուղի կանանց կյանքը շատ է փոխել. «Մենք գյուղում չունենք 

աշխատատեղեր, որպեսզի մարդիկ ապահովված լինեն աշխատանքով: Կոոպերատիվը համախմբեց կանանց, նրանց 

համար աշխատատեղ ստեղծեց, հողի հետ աշխատելու նոր մշակույթ բերեց: Ճիշտ է, գործը սեզոնային է, բայց այդքան 

ամիսների աշխատանքն էլ ընտանիքին մեծ օգնություն է: Ընտանիքների սոցիալական վիճակը փոխվում է, բարելավվում: 

Մարդիկ երեխաներ ունեն, նրանք մեծանում են, հոգսերն էլ՝ հետը, բայց աշխատանքի շնորհիվ կարողանում ենք 

հաղթահարել»: 

օգնելու, հոգսը թեթևացնելու նպատակով է միացել կոոպերատիվի անդամներին, հետո արդեն հասկացել, որ բացի 

ընտանիքի համար լրացուցիչ եկամուտ ապահովելուց, գյուղատնտեսության, ինչպես նաև սննդի ոլորտում մասնագիտական 

գիտելիքներ էլ է ձեռք բերել: Այսօր արդեն Անուշ Հակոբյանը խիստ կարևորում է առողջ սնունդը, հողի հետ ճիշտ և գրագետ 

աշխատանքը: Ջերմատան հմուտ մասնագետը տնամերձ փոքրիկ հողատարածքում էլ, որդու օգնությամբ, միրգ ու 

բանջարեղեն է աճեցնում:



5

Գայանե Խառատյան

ԱՅՍՊԵՍ ԷԼ ԱՊՐՈՒՄ ԵՆՔ՝ ՇԵՆԱՑՆԵԼՈՎ ՄԵՐ ՀՈՂԸ, 

ՊԱՀԵԼՈՎ ՍԱՀՄԱՆԸ
«Ցանկացած գործում հաջողության հասնելու համար պետք է սիրես այն, ինչ անում 

ես, նվիրվես գործիդ, համերաշխ լինես ինքդ քեզ և կոլեկտիվիդ հետ, հավատաս, որ 

աշխատանքդ դրական արդյունք է ունենալու»,- ասում է Տավուշի մարզի Սևքար 

սահմանամերձ գյուղում գործող «Դարպաս» կոոպերատիվի անդամ Գայանե 

Խառատյանը: 

Սիրել հողը, նրանից բերք ու բարիք ստանալու գաղտնիքները նա սովորել է իր 

ծնողներից: Ամուսնանալուց հետո ամուսնու հետ մշակել է սեփական այգին և 

բանջարանոցը: Այսօր նա իր փորձը փոխանցում է որդուն:

«Ես մեծ տնտեսություն ունեմ, պտղատու ծառերով այգի՝ իմ այգում ամեն ինչ աճում 

է՝ հոն, թուզ, արքայանարինջ, խնձոր և այլ մրգեր: Բանջարանոցում էլ աճեցնում եմ 

գրեթե  բոլոր  կուլտուրաները:    

Գայանեն արդեն երեք տարի է՝ աշխատում է իրենց գյուղում  Ավստրիական զարգացման գործակալության ֆինանսավոր-

մամբ և «ՕքսԵՋեն» հիմնադրամի աջակցությամբ ստեղծված մրգերի և հատապտուղների վերամշակմամբ զբաղվող 

«Անուշահամ» ՍՊԸ-ում: Ընդամենը 12 հոգուց կազմված համերաշխ կոլեկտիվով (որից 9 կանայք են) պահածոյացնում են 

իրենց և հարևան գյուղերի արևահամ մրգերն ու հարակից անտառներից հավաքված վայրի հատապտուղները

«Մեր բնության պարգևած մրգերից ու հատապտուղներից պատրաստում ենք մուրաբա, ջեմ, կոմպոտ: Ես գործս 

անում եմ մեծ սիրով, այնպես, ինչպես կանեի իմ տան, իմ երեխաների համար»,- պատմում է Գայանեն:

Մշակում ենք մեր հողը, բերք ու բարիք ենք ստեղծում,- ասում է նա,- այսպես էլ ապրում ենք՝ շենացնելով մեր հողը, պահելով 

սահմանը»:
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Սահմանամերձ համայնքի բնակիչների համար արտադրամասը վաղվա օրվա հանդեպ հավատ է արթնացրել: 

«Հույս ունենք, որ առաջիկայում կմեծանա արտադրամասը և արտադրվող պահածոների տեսակները, չրանոցներ կլինեն, 

մեր արևահամ մրգերից համեղ չրեր կպատրաստենք: Եթե մեր արտադրամասը մեծանա և ավելի մեծ եկամուտներ ունենանք, 

գյուղացիք էլ լավ կապրեն, գյուղը կշենանա, կկարողանանք օգնել մանկապարտեզին, դպրոցին կամ, ինչու ոչ, կարող ենք 

օգնել գյուղին նաև այլ հարցերում»,- ասում է Գայանեն:

Նույնպես Ավստրիական զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ և ՕքսԵՋեն հիմնադրամի ու Օքսֆամ 

Հայաստանի աջակցությամբ արտադրամասին կից հիմնադրված ջերմատանը նախորդ տարի սկսեցին  ելակ աճեցնել: 

Այստեղ արտադրվում է էկոլոգիապես մաքուր մթերք, առանց  քիմիկատների: 

Գայանեն պատմում է, որ ջերմատանը փորձնական աճեցրել են 3 սորտի ելակներ, որպեսզի հասկանալի լինի, թե դրանցից 

որն է ավելի համեղ, ավելի մեծ և բերքատու՝ հետագա մշակումը ճիշտ կազմակերպելու համար: Առաջին փորձը կարծես թե 

հաջողել է, և սպասածից ավելի բերք են ստացել: 400 քմ տարածք զբաղեցնող ջերմատունը նախորդ տարվա սեպտեմբերին 

առաջին բերքն է տվել: 

«Սա առաջին փորձն էր, հունիս ամսին ենք տնկել առաջին սածիլները, իսկ սեպտեմբերին առաջին բերքն ենք ստացել: 

Ջերմոցում ելակ ենք ունեցել մինչև համարյա դեկտեմբեր ամիսը բայց առաջին բերքը առատ չէր: Այս տարի արդեն սպասում 

ենք իսկական առատ բերք: :Իսկ նախորդ տարվա ստացած ելակը վաճառել ենք բավականին լավ գնով  
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Գոհար Մովսիսյան 

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇՆՈՐՀԻՎ ԻՄ ԵՎ

 ՄԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ ՇԱՏ ԲԱՆ Է ՓՈԽՎԵԼ 

Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնքի բնակիչ Գոհար Մովսիսյանը համոզված է՝ 

իրենց գյուղն ունի բոլոր նպաստավոր պայմանները գյուղատնտեսությունն ու 

զբոսաշրջությունը զարգացնելու: Ու հենց Գոհար Մովսիսյանն է եղել այն 

նորարարը, ով բուռն թափով սկսել է զարգացնել Թեղենիքում օրգանական 

գյուղատնտեսությունը: Եվ դա իր կյանքի կոչված բազմաթիվ գաղափարներից մեկն է 

միայն...Գոհար Մովսիսյանը մասնագիտությամբ մանկավարժ է, Թեղենիքի դպրոցում 

կենսաբանություն և քիմիա է դասավանդում: Մասնագիտությունն օգնում է, որ 

գիտելիքները ներդնի նաև գյուղատնտեսությունում: Սկզբում տնամերձ հողամա-

սում, ընտանիքի անդամների հետ միասին, խնձորի ծառեր են տնկել, ապա սալորի 

այգի հիմնել, օրգանական եղանակով բանջարանոցային կուլտուրաներ՝ լոբի, 

սխտոր, ռուկոլա, լոլիկ ու վարունգ աճեցրել: Հիմնել է «Բարի ֆարմ» տնտեսությունը, 

որն այժմ գտնվում է օրգանական սերտիֆիկացման գործընթացում: 

Տնտեսությունում ներդրված են այնպիսի առաջատար տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են կարկտապաշտպան ցանցը և ոռոգման 

կաթիլային համակարգը: 

Տիկին Գոհարը բնապահպանական խնդիրներով էլ է զբաղվում, համագործակցում է միջազգային բնապահպանական 

կառույցների հետ, հայրենի և հարևան գյուղերում միջոցառումներ ու դասընթացներ կազմակերպում: Ասում է՝ հենց այդ 

ընթացքում էլ կարևորել է օրգանական սննդի արտադրությունը: «Տնամերձ հողամասը մշակում էինք ոչ թունաքիմիկատ-

ներով,  այլ  հիմնականում  բնական պարարտանյութերով, և, աստիճանաբար,  հասունացավ  այն միտքը,  որ 



8

պետք է սկսել օրգանական գյուղատնտեսություն, որը Հայաստանում նոր մշակույթ է: Սկսեցի այդ ուղղությամբ 

աշխատանքներ տանել, գաղափարը տարածել նաև հարակից գյուղերում, կառուցեցինք փոքրիկ տաղավար, որտեղ 

հանդիպումներ կազմակերպեցինք դպրոցականների, ուսանողների հետ: Կենսահումուսի փոքրիկ արտադրություն 

ստեղծեցի, որով կալիֆորնիական որդերով կենսահումուս էինք ստանում: Գյուղատնտեսական աղբի վերամշակման 

գործընթաց էր տեղի ունենում, որը նույնպես օգտագործվեց: Այսինքն՝ ռեսուրսները կային, մնում էր սկսել»,- ասում է Գոհար 

Մովսիսյանը՝ նշելով, որ այս ամենի նպատակը առողջ ապրելակերպն ու, ամենակարևորը, կայուն գյուղատնտեսությունը 

խթանելն է. «Որովհետև այսօր շատ լքված հողատարածքներ կան, իսկ կայուն գյուղատնտեսության պարագայում բնության 

հետ կապը չի կտրվում, և հողը հնարավորինս չի դեգրադացվում, չի հոգնում: Ավանդական գյուղատնտեսության դեպքում, 

ճիշտ է, բերքատվությունը բարձր է լինում, բայց որոշ ժամանակ անց հողը շարքից դուրս է գալիս»:

Տիկին Գոհարն ասում է, որ օրգանական գյուղատնտեսության շնորհիվ իր և Թեղենիքի կյանքում շատ բան է փոխվել: Նրա 

փոքր բիզնես ծրագրերը համագյուղացիների մոտ հյուրատներ կառուցելու գաղափար են առաջացրել, քանի որ օրգանական 

գյուղատնտեսությամբ հետաքրքրված հյուրեր Թեղենիքը հաճախ է ունենում: Հյուրերն էլ Թեղենիքից դատարկաձեռն չեն 

հեռանում, գնում են գյուղի կանանց պատրաստած պանիրը, կարագը, թթուներն ու մուրաբաները: 

Թեղենիքի աշխարհագրական դիրքն այնպիսին է, որ տիկին Գոհարը մտադիր է նաև տուրիզմով էլ զբաղվել: Ասում է, որ այս 

ոլորտում էլ առաջին քայլերն արդեն արել է: Պայմանավորվածություն է ձեռք բերել հայկական հայտնի կոսմետիկայի մի 

ընկերության հետ և նրանց արտադրամաս եկած հյուրերի ճաշն ինքն է կազմակերպում՝ իր աճեցրած օրգանիկ 

սննդամթերքով: Կին-գյուղատնտեսը սալորի այգում էլ արտադրություն հիմնելու մտադրություն ունի, որտեղ սալորից 

կպատրաստեն ամեն ինչ՝ օղի, չիր ու մուրաբաներ, բացի այդ, կանցկացվեն վարպետաց դասեր: Վերջերս Թեղենիք համայնքը 

մի ծրագրով էլ դրամաշնորհ է շահել, որի միջոցներով, իր խոսքով, պետք է գյուղը, այսպես ասած, «ծաղկեցնեն»՝ եվրոպական 

գյուղի մոդելով ամբողջ գյուղում  գույնզգույն ծաղկամաններ են տեղադրելու... 
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Հեղինե Կիրակոսյան

ԳՅՈՒՂԻ ԿՆՈՋ ԱՆՎԵՐՋԱՆԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

ԴԱԴԱՐ ՉՈՒՆԻ ՈՒ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՈՒՆԵՆԱԼ

Արագածոտնի մարզի Արայի գյուղի բնակիչ Հեղինե Կիրակոսյանը համայնքում 

գործող օրգանական ազնվամորի արտադրող կանանց խմբի ղեկավարն է: Խմբում 15 

կին է ընդգրկված:

Չորս տարիների թիմային աշխատանքի ընթացքում կանանց խումբը մասնակցել է 

բազմաթիվ դասընթացների՝ ստանալով հողի նախապատրաստման, մշակման, նոր 

տեխնոլոգիաների կիրառման, բերքահավաքի և այն շուկայում իրացնելու 

վերաբերյալ տեղեկություններ: Կազմակերպվել են նաև փորձի փոխանակման այցեր, 

դաշտային օրեր, որտեղ խմբի անդամներին ներկայացվել են հատապտուղների 

կենսաբանական հատկանիշները, մշակման մեթոդները, լարասյուների կիրառման 

առավելությունները, որոնց շնորհիվ 50%-ով ավելանում է ազնվամորու բերքատվու-

թյունը, հատապտուղների մուլչապատումը: 

Սկզբնական շրջանում գյուղատնտեսական ծրագրի շրջանակում Արայի համայնքում, որտեղ տարվա վեց ամիսը ձմեռ է, 

հիմնվեց հատապտղի 14 տնտեսություն, յուրաքանչյուրը՝ 250 քմ տարածքով, հիմնվեց նաև մեկ փորձացուցադրական՝ 1150 

քմ տարածք, որի համար կանայք աջակցող կազմակերպություններից ստացել էին սյուներ, լարեր, սածիլներ, գյուղատնտե-

սական սարքավորումներ: 

Եվ այդ ամենին կանայք հասել են «Կանաչ արահետ» ՀԿ-ի և 2015 թվականից սկսած «Վորլդ Վիժն ինթերնեշնլ» միջազգային 

բարեգործական կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում:
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«Ամեն տարի մասնակցում ենք Երևանում կազմակերպվող բերքի փառատոներին, ինչը շատ է օգնում մեզ թե՛ ճանաչողական, 

թե՛ փորձի փոխանակման առումով: Եթե մի որևէ մարզում մշակած հատապտուղների որակը գերազանց է, համոզված եմ, որ 

մեր մարզում այն ավելի լավ կստացվի, քանի որ Արագածոտնի մարզի, մասնավորապես, մեր համայնքի հողերը աղտոտված 

չեն, շրջակա բարձրաբերձ ու ձյունառատ սարերի մաքուր օդը դրա երաշխավորն է: Բացի դա, հողը մշակելիս օգտագործում 

եմ ոչ թե թունաքիմիկատ, այլ գոմաղբ: Այդպես վարվում են նաև խմբի բոլոր կանայք»,- ասում է Հեղինեն:

Արայի համայնքում ազնվամորին մշակվում է բացօթյա տարածքում: Սակայն Հեղինեի համոզմամբ կարելի է ստեղծել նաև 

ջերմոցային, սառնարանային տնտեսություն: Նրա հեռանկարային ծրագրերից և առաջարկություններից է նաև տարա-

ծաշրջանում մեծ պահանջարկ վայելող «անտառային գեղեցկուհի» տանձի մշակումը, ինտենսիվ այգիների ստեղծումը, որը 

թեև ռիսկային է կարկտահարության առումով, այնուհանդերձ անհրաժեշտ է: Նրա ծրագրերից է նաև հատապտուղների 

պահածոյացված արտադրանքի համար անհրաժեշտ արտադրամասի ստեղծումը, որի համար անհրաժեշտ է ստանալ 

իրավաբանական անձի կարգավիճակ: Մտածում է, որ կարելի է ստեղծել նաև ազնվամորու գինու արտադրամաս: 

Պատմելով իր մասին՝ Հեղինեն նշում է, որ դեռ մանկուց սիրել է հողի աշխատանքը, երբ օգնում էր տնամերձում աշխատող 

ծնողներին: «Եթե մարդն ուզում է կապվել հողի հետ, ապա նա օրնիբուն պետք է աշխատի հողի վրա: Աշխատանք միշտ էլ կա: 

Եթե անգամ մեկ ժամ նստում եմ հանգստանալու, ուշք ու միտքս դարձյալ հողն է, մտածում եմ, որ այդ ընթացքում ինչքան գործ 

կանեի: Կարծում եմ՝ աշխատասիրությունը նույնպես ժառանգական է: Մեր ընտանիքը բազմանդամ էր, անգործությունն 

ընդունված չէր մեր ընտանիքում»,- պատմում է Հեղինեն, ավելացնելով, որ գյուղի կնոջ անվերջանալի աշխատանքը դադար 

չունի ու չի կարող ունենալ, քանի որ օջախի քուրան վառ մնալու համար այն պետք է թեժ պահել... 

Արայի համայնքում ազնվամորու իրացման խնդիր չկա, քանի որ վերավաճառողները բերքը գնելու համար գալիս են 

համայնք: Կանայք սկզբնական շրջանում ազնվամորին հանձնում էին կիլոգրամը 500 դրամով, սակայն հետագայում, 

համոզվելով, որ կատարված աշխատանքի դիմաց այն բավականին ցածր գին է, սահմանեցին կայուն գին՝ 1000 դրամ:
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Ջեմմա Խանզադյան

ՄԵՐ ՀՈՂՆ ԱՓՍՈՍ Է, 

ԱՅՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ  ՉՈՒՆԻ ԼՔՎԵԼՈՒ, ԱՆՄՇԱԿ ՄՆԱԼՈՒ...

Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի բնակիչ Ջեմմա Խանզադյանը մեկ 

տասնամյակից ավելի է՝ ինչ կազմավորել է խոշոր եղջերավոր անասունների ֆերմա: 

Նա նաև «Ծովագյուղ համայնքի արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական 

կոոպերատիվի անդամ է: Իր և ամուսնու՝ Էդիկ Գրիգորյանի ղեկավարած տնտեսու-

թյունում այսօր պահվում են մինչև 60 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուններ, 

ո ր ո ն ց ի ց  2 2 - ը  կ թ ի  կ ո վ ե ր  ե ն ,  մ ն ա ց ա ծ ն ե ր ը ՝  ե ր ի ն ջ ,  ա ր ջ ա ռ  կ ա մ  հ ո ր թ : 

Տավարաբուծությանը զուգահեռ զբաղվում են նաև խոզաբուծությամբ: 

Տնտեսությունում տարեկան արտադրվում է մինչև 55 տոննա կաթ, 4 տոննա 

տավարի, մինչև 2,5 տոննա խոզի միս: Հողեր են վարձակալում, 20-30 հեկտար 

հացահատիկային մշակաբույսերի ցանք կատարում:  Զբաղվում են նաև 

անասնակերի   կուտակման   աշխատանքներով՝   տարվա  ընթացքում կուտակելով 

Ջեմմա Խանզադյանը ստացել է գրադարանավարի և հաշվապահի մասնագիտական կրթություն, իսկ անասնապահությամբ 

սկսել է զբաղվել 1991 թվականից, երբ ամուսինը որոշել է գյուղի լուծարվող պետական տնտեսությունից խնամքի համար մի 

քանի գլուխ կով վերցնել:

«Իմ հայրական տանը թեև զբաղվել են անասնապահությամբ ու հողագործությամբ, սակայն ես ծնողներիս նման կարգի 

աշխատանքներում շատ քիչ եմ օգնել, հիմնականում կենտրոնացել եմ ուսման վրա: Սակայն երբ ամուսինս որոշեց մեր 

տնտեսության հիմնական զբաղմունքը դարձնել անասնապահությունը, ես միանգամից հայտնեցի իմ պատրաստա- 

 Արոտի շրջանում տնտեսությունն աշխատանքով է ապահովում երկու կթվորի ու մեկ անասնապահի:
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կամությունը՝ նրան բոլոր հարցերում սատարելու համար: Մենք սկսեցինք 5 գլուխ կովերի խնամքից: Հետո պահ եկավ, որ 

տարիների տքնաջան աշխատանքի արդյունքում միայն կովերի գլխաքանակը հասցրինք մինչև 45-ի: Անասնագլխաքանակի 

ավելացմանը նպաստում էր նաև կաթի շահավետ գինը. մեկ լիտր կաթը մինչև 200 դրամով էլ ենք վաճառել: Հետո 2016 

թվականին ոչ միայն կաթի գներն ընկան, այլ նաև «Աշտարակ կաթը» չվճարեց մեզնից մթերված կաթի դիմաց, ու մենք 

կանգնեցինք անասնագլխաքանակի կրճատման փաստի առաջ: Այժմ նույն «Աշտարակ կաթը» մեզնից կաթը տեղում մթերում 

է 130 դրամով՝ մեկ լիտրի դիմաց: Դա թեև այդքան էլ մեզ գոհացնող գին չէ, սակայն առայժմ կարողանում ենք տեղավորվել այդ 

գնի շրջանակներում: Իհարկե, եթե ունենայինք մեր արտադրած կաթը վերամշակելու հնարավորություն, ապա շատ ավելի 

շահավետ ձևով կվարեինք մեր տնտեսությունը, կգտնեինք այն զարգացնելու նոր հեռանկարներ»,- ասում է Ջեմման՝ 

ավելացնելով, որ եթե կարողանան ավելի բարձր գներով իրացնել կաթը կամ վարկ վերցնել վերամշակման հնարավորություն 

ստեղծելու համար, ապա կընդլայնվեն և մի քանի աշխատատեղ ևս կստեղծեն: 

Ջեմմայի խոսքով՝ ամառ թե ձմեռ, առավոտ թե իրիկուն, ընտանիքով զբաղված են ամենատարբեր աշխատանքներում, այդ 

թվում՝ երեխաները:  «Աղջիկներս  ամուսնացել են, մեզ 4 թոռնիկ պարգևել: Իսկ մեր որդի Սևակը ծառայել է հայոց բանակում 

ու այժմ մեր անփոխարինելի օգնականն է տնտեսության վարման ամենատարբեր հարցերում»,- ասում է Ջեմմա 

Նա նաև կոչ-խնդրանք է հղում գյուղից հեռացած իրենց հայրենակիցներին. «Մեր հողն ափսոս է, այն իրավունք չունի լքվելու, 

անմշակ մնալու: Փոխանակ ուրիշ ազգերի հայրենիքները շենացնելու, ուրիշների հողը ծաղկեցնելու, ուրիշների դռներում 

մշակություն անելու, մշակեք ձեր հարազատ ու հայրենի հողը, որի վրա քրտինք են թափել ձեր ու մեր պապերն ու հայրերը, 

իսկ հիմա հերթը մեզ է հասել ու պետք է փոխանցվի սերունդներին»... 
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Լարիսա Ամիրխանյան

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ ՏՎԵՑ ՄԵԶ ՆՈՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի բնակիչ Լարիսա Ամիրխանյանը 

հինգերորդ տարին է՝ ինչ աշխատում է «Մխիթար Գոշ» գյուղատնտե-

սական կոոպերատիվում, որը հիմնադրվել է 2014 թ.՝ Օքսֆամի հայաս-

տանյան գրասենյակի աջակցությամբ և Ավստրիական զարգացման 

գործակալության ֆինանսավորմամբ: 

Գոշ համայնքում կառուցված 400 քմ մակերեսով ջերմատանը կոոպե-

րատիվի տասը կին անդամները միայն օրգանական պարարտանյու-

թերով աճեցնում են բանջարեղեն: Ջերմատան հիմնական կուլտուրան 

լոլիկն է, սակայն, կոոպերատիվի կանայք ձեռքի հետ էլ վարունգ, 

կանաչի, բիբար, լոբի են աճեցնում: Կոոպերատիվն աշխատում է մարտ 

ամսից մինչև ուշ աշուն, և այդ ընթացքում ոչ միայն կոոպերատիվի   

անդամներն  ու   նրանց   ընտանիքներն   են   օգտվում ջերմատան   

բա-  րիքներից, այլև գյուղում և հարակից համայնքներում գործող սննդի օբյեկտները: 

«Համայնքի համար տասը մարդու աշխատելն էլ արդեն իսկ մեծ օգնություն է, այսինքն՝ տասը ընտանիքի սոցիալական 

վիճակը փոքր-ինչ բարելավվում է: Գյուղում աշխատատեղեր չկան: Երիտասարդները ոչ մի զբաղմունք չունեն, տղամարդիկ 

ընտանիքի ապրուստը հոգալու համար արտագնա աշխատանքի են մեկնում, ամռանը մեր գյուղում տղամարդ չես գտնի»,- 

պատմում է Լարիսա Ամիրխանյանը:

Այս համայնքում է գտնվում պատմամշակութային արժեք հանդիսացող Գոշավանք հայտնի վանական համալիրը. այն 

տեսնելու համար աշխարհի տարբեր ծայրերից գյուղը զբոսաշրջիկներ է ունենում:  



14

Լարիսա Ամիրխանյանն ասում է, որ կոոպերատիվի աճեցրած բանջարեղենը զբոսաշրջիկներին էլ անտարբեր չի թողնում, 

հատկապես երբ իմանում են, որ էկոլոգիապես մաքուր է. «Մեր աճեցրած բանջարեղենի հոտը, համը, տեսքը տարբերվում են, 

այցելուներին շատ են դուր գալիս»: Ասում է՝ տարեկան 3-4 տոննա բերք են ստանում, ավելի շատ, քան առաջին տարիներին:

Տիկին Լարիսայի խոսքով՝ բերքն ավելի թանկ կվաճառեն, եթե ջերմատունը ջեռուցում ունենա. «Ջերմատունը քանի որ 

ջեռուցվող չէ, սածիլները ուշ՝ մարտից ենք դնում, որպեսզի չցրտահարվեն: Մարտին դրվածը մայիսին է բերք տալիս, 

այսինքն՝ այն ժամանակ, որ շուկայում արդեն սովորական պայմաններում՝ դաշտում աճեցրած լոլիկն էլ է լինում: Բայց եթե 

ջեռուցում լինի, և փետրվարին սածիլները դնենք, արդեն ապրիլին լոլիկի բերք կունենանք և ավելի բարձր գնով կվաճառենք, 

երբ դեռ դաշտի լոլիկը շուկայում չկա»:

Ըստ Լարիսա Ամիրխանյանի՝ ճիշտ է, բերքի ծավալներն այնքան էլ մեծ չեն, որ մեծ եկամուտներ ապահովեն, բայց այն, որ 

կոոպերատիվում աշխատելով փոխվել է իր և մնացած աշխատողների կյանքի որակը, փաստ է:

«Նախ՝ տնից դուրս ենք գալիս, իրար հետ շփվում ենք, մասնագիտական գիտելիքներ ենք ձեռք բերում, հասկացել ենք՝ հողի 

հետ ինչպե՛ս պետք է ճիշտ աշխատել: Եկամուտներ ենք ստանում, մենք և մեր երեխաները մաքուր բանջարեղեն են 

օգտագործում»: Տիկին Լարիսայի խոսքով, գյուղի անասնապահությունից առաջացած գոմաղբն էլ հենց այնպես չեն վատնում. 

գոմաղբը պարտադիր վերամշակում են և ստացված պարարտանյութերով են թե՛ ջերմոցի և թե՛ իրենց տնամերձերի 

հողամասերը պարարտացնում:

«Մխիթար Գոշ» գյուղատնտեսական կոոպերատիվը սոցիալական պատասխանատվություն էլ է ստանձնել. կանանց 

մշակած բերք ու բարիքից համայնքի դպրոցին էլ է անվճար բաժին հանում, ինչպես նաև գյուղի անապահով ընտանիքներին: 

«Բարի գործեր էլ ենք անում: Գյուղում կան ընտանիքներ, որոնք չեն կարողանում գնել, տալիս ենք, որպեսզի բոլորն էլ 

հնարավորություն ունենան ջերմոցի բերքից օգտվելու»,-ասում է Լարիսա Ամիրխանյանը: Նա կոոպերատիվի աշխատանքով 

չի սահմանափակվում, ընտանիքի անդամների հետ միասին սեփական հողատարածքում էլ է գյուղատնտեսական 

աշխատանքներ կատարում: Ասում է, որ հողի հետ աշխատելը միշտ էլ հաճելի է, հատկապես՝ եթե «գրագետ ու հոգատար» ես 

հողին վերաբերվում. «Գյուղի կյանքը հազվադեպ է հնարավորություն ընձեռում նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, թեկուզ հենց 

գ յուղատնտեսական աշխատանքներում  մասնագիտանալու  համար,  բայց  կոոպերատիվը տվեց  մեզ  այդ 

հնարավորությունը»:
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Մարինե Հարությունյան

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԳՈՐԾՈՒՄ ՇԱՏ ԿԱՐևՈՐ Է ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔԸ, 

ԱՅՆ ՕԳՆՈՒՄ Է, ՈՐ ՁԳՏԵՆՔ ԱՎԵԼԻԻՆ...

Լոռու մարզի Կուրթան համայնքում բնակվող Մարինե Հարությունյանի տանը 

հյուրընկալվողների համար պարտադիր պայման է. պետք է համտեսեն ազնվամորի 

ու դրանից պատրաստված հյութը, մուրաբան, չիրը՝ տարվա բոլոր եղանակներին, այս 

տարի արդեն՝ նաև մոշ: Ամռանը հողամասի կողքով անցնողներին են հյուրասիրում, 

ձմռանը՝ սառցախցիկում պահածից են բաժին հանում: Արդեն երեք տարի է՝ ինչ նա 

ղեկավարում է համայնքում գործող «Ազնվամորու աշխարհ» կոոպերատիվը:

Պատմում է, որ ամեն ինչ շատ պատահաբար սկսվեց. «Համացանցում կարդացի մի 

գյուղզարգացման ծրագրի մասին, որ աջակցելու էր կանանց: Կարճ էր ժամանակը, 

բայց սկսեցի ուսումնասիրել, կարդալ, ինֆորմացիա հավաքել, մասնագետների հետ 

զրուցել»:

Ստեփանավանի տարածաշրջանի Կուրթան համայնքում հողատարածքները 

հիմնականում ցորենի և կարտոֆիլի բերք են ապահովել,  ու  սա  էր պատճառը, որ երբ 

Մարինե Հարությունյանը որոշեց մի նոր բան ներմուծել՝ ավանդական մշակաբույսերի կողքին ազնվամորի աճեցնել, բոլորը 

թերահավատությամբ վերաբերվեցին: ,- հիմա, երբ արդեն գոհացուցիչ և շոշափելի արդյունք «Մեզ էլ հետդ կրակն ես գցելու»

կա, Մարինեն ժպիտով է հիշում այս  խոսքերը: 

Բայց արդեն որոշել էր. «Հավաքեցի հինգ հոգանոց թիմ, ովքեր հավատաց ինձ և գործի հաջողությանը. հինգ կանանցով, իմ 

նախագահությամբ և մշակած ծրագրով ստեղծեցինք «Ազնվամորու աշխարհ» կոոպերատիվը»: Ծրագիրը հավանության  

արժանացավ,   սկսեցինք  տքնաջան  աշխատել:  Ցանկապատեցինք   մեկ  հա  տարածքը,  կաթիլային  ոռոգման   համակարգ

անցկացրինք և Հոլանդիայից ներկրված 3 տեսակի ազնվամորու երիտասարդ, դալար տնկիները կյանք ստացան, բերք 

տվեցին:   Առայժմ   բերքի   ծավալն   այնքան   էլ   մեծ   չի,   իրացման     խնդիրներ   չկան,   բայց   դա   չի   խանգարում    նաև 
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բարեգործություններ անել»: Կուրթան համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների այս տարի տնկիներ են 

տրամադրել, մանկապարտեզի փոքրիկները, որի տնօրենն է Մարինե Հարությունյանը, համտեսել են ազնվամորու 

առողջարար կոմպոտը:

 Ինչ վերաբերում է դժվարություններին, ապա, Մարինեի խոսքով, դրանք ամեն տեղ էլ կան, հատկապես երբ խոսքը 

վերաբերում է բնակլիմայական անկանխատեսելի աղետներին, իսկ եթե ռիսկերը վախեցնում են քեզ, դու ոչնչի չես հասնի: 

«Բայց այդ ռիսկերը հաճախ քեզ ուժ են տալիս, ուժ են տալիս և ընտանիքս, ամուսինս, ես նրա ամուր աջակցությունն իմ 

կողքին բարձր եմ գնահատում և իմ գործի հաջողության մեջ կարևորում եմ լավ ընտանիք ունենալը: Կոոպերատիվի բոլոր 

հինգ կանայքս էլ ներգրավված ենք մեր ընտանիքներով  հողը ենք փխրեցնում, բերքահավաքի ժամանակ միասին .   

աշխատում: Հաճախ լրացուցիչ մոտ 15 աշխատող էլ ենք ներգրավում»,- ասում է Մարինեն: Նրա խոսքով՝ այս տարի արդեն 

մտածում են սառնարան-բեռնատար մեքենայի մասին, որ բերքը կարողանան առաքել նաև ավելի հեռու քաղաքներ, 

մայրաքաղաք, սառցախցիկ են ուզում ձեռք բերել՝ բերքը նաև ձմռան համար ամբարելու և իրենց արդեն մշտական 

հաճախորդներին մատակարարելու նպատակով: Ասում է՝ ակնկալում են, որ բացի ազնվամորուց, անփուշ մոշից, նաև 

տնկիներ կվաճառեն, բերքի վերամշակում կիրականացնեն: «Սրանք մոտ ապագայի համար նախատեսված ծրագրեր են, 

որոնք ոչ միայն առողջարար մթերքով կապահովեն սպառողներին, այլև լրացուցիչ աշխատատեղեր կապահովեն մեր 

համագյուղացիների համար: Այս ամենին զուգահեռ, մտածում ենք հակակարկտային ցանցեր ձեռք բերելու մասին նաև, 

անելիքներն են շատ», - պատմում է նա:

«Գիտե՞ք՝ կարևոր է, որ մեր գյուղաբնակ համայնքներում կարծրատիպերը հաղթահարվեն: Ես զգում եմ, որ իմ օրինակը մեր 

համայնքում խթան կարող է դառնալ շատերի համար»,- ասում է Մարինեն՝ նշելով, որ սկզբում իր նպատակը բռնած գործից 

պատվով դուրս գալն էր, հետո դարձավ հաճելի զբաղմունք, հիմա արդեն՝ կարևոր ու հաճելի բիզնես է, հեռանկարային 

ընտանեկան բիզնես, որին իր թոռնիկներն էլ են հաճույքով օգնում, և ուրեմն, գործը շարունակություն ունի: «Ասեմ նաև, որ 

յուրաքանչյուր գործում շատ կարևոր է խրախուսանքը, մեր հողամասի կողքով անցնող յուրաքանչյուր մարդու հայացք և 

գովեստի խոսք խրախուսանք է, ոգևորիչ խրախուսանք, և այն օգնում է, որ ձգտենք ավելիին»,- նշում է Մարինե 

Հարությունյանը:
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Ռաիսա Խաչատրյան

ԳՅՈՒՂՈՒՄ ԱՆԳԱՄ ՄԵԿ ԱՂՔԱՏ ՄԱՐԴ ՉՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ

Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի «Կայուն երկրագործության աջակցության» 

կենտրոնի համակարգող Ռաիսա Խաչատրյանն իր համախոհների՝ կոոպերատիվի 

12 անդամների հետ համատեղ 2016 թվականից հիմնած «Ջրաղաց» գյուղատնտե-

սական կոոպերատիվում զբաղվում է հացահատիկային մշակաբույսերի աճեցմամբ՝ 

կանաչ հնդկաձավար, երկու տեսակի ոսպ, հաճար, կտավատ, սիսեռ, երեք տեսակի 

բլղուր: Կոոպերատիվն զբաղվում է նաև կտավատի ձեթի, ալյուրի, փոխինձի 

արտադրությամբ, մեղվաբուծությամբ (20 փեթակ): Ակտիվ գործունեության շնորհիվ 

զբաղվում է նաև չրարտադրությամբ, ագրոտուրիզմով: 

Իրենց հաջողության նախապատմությունը Ռաիսան կապում է «Հայ կանայք հանուն 

առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ-ի նախագահ Ելենա Մանվելյանի 

հետ, ում կողմից գյուղատնտեսական աշխատանքների համար անհրաժեշտ 

գիտելիքներ և խորհրդատվություն ստանալու առաջարկ ստացավ: 

Համագործակցելու առաջարկը, ինչպես նաև ՀԿ-ի՝ կանանց խումբ ստեղծելու պայմանը Ռաիսան սիրով ընդունեց: 

Հաճախակի կազմակերպվող սեմինարների ընթացքում խմբի կանայք տեղեկացան բուսական թուրմերի և կենսահումուսի 

օգտակարության և մատչելիության մասին, նրանք հրաժարվեցին թունաքիմիկատներից ու ազոտական պարարտա-

նյութերից և սովորեցին հողը մշակել կենսահումուսով: Իրենց տնամերձերում պատրաստեցին կենսահումուսի կույտեր, 

որոնցով պարարտացնում են պտուղ-բանջարեղենը: Արդյունքը գերազանցեց սպասելիքները՝ ստացան առողջ, համեղ ու 

առատ բերք: Կենսահումուսով հողի մշակման այս տարբերակը համայնքում շատ տնտեսություններ կիրառեցին: 

«Օռվակո» հայ-նորվեգական համատեղ ընկերության հետ համագործակցելով՝ Ռաիսայի ղեկավարած կանանց խումբն 

ընդլայնեց     գործունեության    շրջանակը:    Բույսերի   աճն    ու   բերքատվությունը    բարձրացնելու   նպատակով     խմբին 
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տրամադրվեցին նաև կալիֆորնիական կարմիր որդեր: Կանանց ժրաջան աշխատանքի արդյունքը նկատելով՝ չրեղենի 

պատրաստման համար «Օռվակո» կազմակերպությունը նրանց տրամադրեց փոքր չորանոցներ:

Ռաիսայի խոսքով՝ այսօր իրենց համայնքում 200 չորանոց կա, հողի ճիշտ մշակման և բարձր բերքատվություն ստանալու 

համար մարդկանց տրամադրվում է տեղեկատվություն, իրենք սովորում են և ինքնուրույն աշխատում: Նրանց արտադրած 

պտուղ-բանջարեղենն աչքի է ընկնում դրական համային հատկանիշներով, արդյունքում նրանց ընտանիքի սննդակազմում 

արդեն մեծ տեղ է գրավում մաքուր ու անարատ սննդամթերքը, բացի դա, ստանում են լավ եկամուտ: 

Ռաիսա Խաչատրյանը չրեղեն արտադրելուց բացի զբաղվում է նաև հացահատիկի և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի 

մշակմամբ, որոնք որակական բարձր հատկանիշների շնորհիվ բազմապատկում են գնորդների ու պատվիրատուների թիվը:

«Համագործակցում եմ Grin line, ENPARD կազմակերպությունների հետ: Նրանց ծրագրով մշակում եմ կարմիր ոսպ, 

կտավատ, կանաչ հնդկաձավար, հաճար, սիսեռ, բլղուր, որոնք մեծ պահանջարկ ունեն: Ցավոք, մեր հանրապետությունում 

շատ են դեգրադացված հողերը: Սակայն պետք է հպարտությամբ նշեմ, որ մեր համայնքում անգամ մեկ թիզ անմշակ հող չկա: 

Սոլակ համայնքը ողջ հանրապետությունում հայտնի է իր հատիկաընդեղենի արտադրությամբ: Կլոր մանրահատիկ կարմիր 

ոսպի մշակումը մեր գյուղում սկսվել է 1954 թվականից: Եղել եմ բազմաթիվ երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Լեհաստանում, 

Հունգարիայում, Սլովակիայում, Չեխիայում, ուսումնասիրել տեղի էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքը, դրանց ստեղծման 

եղանակները: Համային առումով մեր բնամթերքի տեսականին ավելի համեղ է, հատկապես մեր սարերի խոտաբույսերը՝ 

ուրցը, դաղձն ու նանան, որոնք իրենց բույրով գերազանցում էին այդ երկրներում աճող խոտաբույսերին, որոնք, ի դեպ, շատ 

արագ հոտազրկվում են»,- պատմում է Ռաիսան:

«Իզուր են բողոքում, թե Հայաստանում գործ չկա, մենք հրաշք հող ու ջուր ունենք, մեկ մետր հողն ու ջուրը մենք կարող ենք 

օգտագործել արդյունավետ: Ես միշտ ասում եմ՝ գյուղում անգամ մեկ աղքատ մարդ չպետք է լինի, ավելին, նույնիսկ 

կիսաաղքատ չպետք է լինի: Քաղաքի բնակիչը մեկ օր չաշխատելու դեպքում քաղցած կմնա, սակայն գյուղացին այնքան 

ամբարված ապրանք պետք է ունենա, որ մի բան էլ քաղաքացուն օգնի: Պետության կերակրողը գյուղն է»,- ասում է Ռաիսան:



19

Ծովիկ Օհանյան

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿՅԱՆՔԸ  
ՊԵՏՔ Է ԴԱՐՁՆԵԼ ԳՐԱՎԻՉ

Երեք տասնամյակ առաջ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի բնակչուհի 

Ծովիկ Օհանյանի ընտանիքին բաժին հասավ համայնքի ծայրամասում գտնվող 

անբարեկարգ հողատարածքը, որն ամբողջովին աղբավայր էր, և միայն համատեղ 

աշխատանքի և համառության շնորհիվ նրա ընտանիքին հաջողվեց այն վերածել 

դրախտավայրի: Ծովիկը վստահ էր, որ կեցության անբաժանելի պայմանը 

աշխատանքն է, որ վաղ թե ուշ հողը վարձահատույց է լինելու իրենց, ու չսխալվեց: 

Նրա երազանքը միայն դրախտային այգին չէր,  թեև ստեղծած ամեն ինչը 

զավակների՝ երկու դստեր ու որդու համար էր, այնուհանդերձ, Ծովիկի գերխնդիրը 

զավակների բարձրագույն կրթության ապահովումն էր: Երեքն էլ ավարտեցին 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը ու վերադարձան հայրենի գյուղ: 

Ընտանեկան բիզնես ստեղծելու ցանկությունը նրանց բոլորին համախմբեց մի 

գաղափարի շուրջ:

2014 թ. մասնակցելով ՄԱԿ-ի «Ստեղծիր քո բիզնեսը» աջակցության ծրագրին՝ նրանք   հաղթեցին   և   ստացած   դրամաշ-

նորհը  ներդրեցին   նոր   բիզնեսում՝  արևային չորանոցի ստեղծման գործում: Մեկ տարի անց Chir's House «Բնական չրեր» կոչ-

վող իրենց արտադրամասը տվեց առանց շաքարի արևային էներգիայով պատրաստված առաջին արտադրանքը՝ շուրջ 1,5 

տոննա չիր: Կարճ ժամանակ անց արտադրած չրեղենը հայտնվեց մանրածախ շուկայում, պահանջարկը մեծ էր, և 

հաջողությունից ոգևորված գործունյա ընտանիքի անդամները որոշեցին ընդլայնել բիզնեսը: 

«ՄԱԿ-ի գյուղատնտեսության զարգացման մեկ այլ՝ «Աջակցություն գյուղացիներին» ծրագրով ստեղծեցինք կոոպերատիվ, 

որը կոչվեց «Բյուր-Ակն»: Կոոպերատիվի հիմնադիր անդամները հինգն են, ներկայումս ունենք շուրջ 30 գրանցված 

անդամներ:  ENPARD-ի  միջոցով մենք կարողացանք  ձեռք   բերել   բիզնեսի   կառավարման   և   զարգացման 
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Բյուրականը զբոսաշրջիկների համար Հայաստանի գրավիչ վայրերից է, ուստի զբոսաշրջիկները չէին  կարող   շրջանցել  

Բյուրականի  աստղադիտարանի   հարևանությամբ    գտնվող  Հովհաննիսյանների   տունը՝   առանց քաղցրահամ չրեղենը 

համտեսելու: Տարվա մեծ մասը Հովհաննիսյանների հյուրընկալ տան եռուզեռը չի դադարում: Նրանք առաջինն են ու միակը, 

որ Բյուրականում իրագործում են ագրոտուրիզմ: Ծրագրերն ու հնարավորությունները շատ են, թերևս ստեղծվի նաև 

գիշերակացի հնարավորություն: Գաղափարն արդեն հասունացել է: 

կապեր հաստատել շուկայում, ինչպես նաև նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով պատրաստել առավել 

որակյալ ու համեղ չիր»,- ասում է «Բյուր-Ակն» կոոպերատիվի նախագահ Ծովիկ Օհանյանն ու հավելում, որ կոոպերատիվը 

ENPARD-ի հետ մշակում է հետաքրքիր ձևավորմամբ նոր տուփեր, որոնցով քաղցրահամ մրգով պատրաստված, 

վիտամիններով հարուստ չրերը կարտահանվեն նաև հանրապետությունից  դուրս:

«Բյուր-Ակն» կոոպերատիվի արտադրանքի մեջ յուրահատուկ տեղ ունի օրգանական ելակը: 350 քմ մակերեսով ելակի 

առաջին ջերմոցը կառուցել են ավստրիական դրամաշնորհային ծրագրի համաֆինանսավորմամբ: Առաջիկայում 

կոոպերատիվը Օրգանական սերտիֆիկացման և վերահսկման ԷԿՈԳԼՈԲ միջազգային ճանաչում ունեցող կազմա-

կերպության կողմից կստանա օրգանական արտադրանքի հավաստագիր: Ի դեպ, կոոպերատիվում գործող սառնարանում 

պահվում է ոչ միայն արտադրվող չրեղենը: Համայնքի փոքրածավալ արտադրանք և իրացման խնդիր ունեցող ֆերմերներն 

իրենց բերքը հանձնում են «Բյուր-Ակն» կոոպերատիվին:

«Երբ արտադրամաս եմ մտնում, մոռանում եմ ամեն ինչ, հավատացեք, յուրաքանչյուր չիր «դեմքով» եմ ճանաչում, գիտեմ՝ ո՛ւմ 

այգու միրգն է, գիտեմ, թե աշխատողը որտե՛ղ է թերացել: Արդյունքի հասնելու համար պետք է հետևողական լինել 

աշխատանքի մեջ»,- ասում է Ծովիկը:

«Գյուղական համայնքներում կյանքը պետք է գրավիչ դարձնել, որպեսզի երիտասարդությունը չլքի գյուղը, որպեսզի գյուղի 

կինը կարողանա իր կենցաղային հոգսերից բացի զբաղվել ինքնակրթությամբ, զարգացնի իր հնարավորությունները, ունենա 

իր աշխատանքը, ճանաչված ու գնահատված լինի իր ստեղծած բարիքներով և՛ ընտանիքում, և՛ հասարակության կողմից»... 
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Նունե Սարուխանյան

 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆ

 ԻՄ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է

«Երբ հետադարձ հայացք եմ նետում իմ մանկությանը, հիշում եմ, թե վաղ 

արթնանալով ինչպես էի վազում ծաղկանոց՝ տեսնելու կակաչների ու հիրիկների 

արթնանալը, հիմա եմ հասկանում, որ գյուղատնտեսի մասնագիտությունն ինձ 

համար ի վերուստ նախանշված էր նաև որպես առաքելություն: Հաճախ էի լսում 

ծնողներիս, իմ տատի ու պապի կամ թե հարևանների դժգոհությունը ստացված 

սակավ բերքի, վատ եղանակի ու պատճառած վնասների մասին: Այս հարցերի 

պատասխանները գտնելու համար դեռ 5-րդ դասարանից տարվեցի բնության և 

բույսերի գաղտնիքները բացահայտող բուսաբանություն առարկայով»,- պատմում է 

«Կանաչ արահետ» հասարակական կազմակերպության նախագահ Նունե 

Սարուխանյանը:

Ծնվել է Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում: 1986 թվականին ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի 

ագրոնոմիկայի, այնուհետ՝ տնտեսագիտական ֆակուլտետը: 2003 թ. ավարտելով բանջարաբոստանային և տեխնիկական 

մշակաբույսերի գիտական կենտրոնի ասպիրանտուրան և նույն տարում պաշտպանելով գիտական թեզ՝ ստացել է 

գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: Նա 6 մենագրությունների, 39 գիտական և 48 

գիտահանրամատչելի՝օրգանական գյուղատնտեսության, հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի, լիմոնի մշակության, վայրի 

ուտելի բույսերի և դեղաբույսերի ուսումնասիրություններին նվիրված հոդվածների հեղինակ է: 

Նրա մասնագիտական և հասարակական գործունեությունն անցնում է մշտական գործուղումների մեջ, դրանք 

հատկապես հաճախակի դարձան 2004 թվականից ի վեր, երբ հիմնեց «Կանաչ արահետ» հասարակական 
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Այս տարի ՀԿ-ի համար հոբելյանական է, և այդ առիթով Նունե Սարուխանյանը վերհիշում է, թե 15 տարի առաջ ինչպես 

ստեղծեց ՀԿ-ն, թե տարիներ շարունակ իր համախոհների հետ միասին ինչպես են աշխատել, աջակցել հանրապետության 

տարբեր համայնքների բնակիչներին, տրամադրել անվճար խորհրդատվություն, ինչ սիրով ու անհամբերությամբ էին 

սպասում իր այցերին համայնքներում, չէ՞ որ գրագետ աշխատելու կարիք բոլորն ունեին:

Օրեր անց կսկսվեն գյուղատնտեսական աշխատանքները: «Կանաչ արահետը» հերթական անգամ պատրաստվում է մի շարք 

ծրագրեր իրականացնել սահմանամերձ, առավել կարիքավոր համայնքներում: «Մեր ծրագրերից մեկը կոչվում է «Գյուղի 

կանանց հզորացում», որն իրագործվում է հանրապետության մարզերում: ՄԱԿ-ի Կանանց հիմնադրամի աջակցությամբ 

կանանց 15 խմբերի համար պետք է հիմնենք ագրոբիզնես: «Կանաչ արահետ» ՀԿ-ն մեկուկես տասնամյակի ընթացքում 

ապացուցեց, որ ցանկության, աշխատանքի ու համառության շնորհիվ Հայաստանում կարելի է ոչնչից հասնել նկատելի 

հաջողության, հողը գիտե վարձահատույց լինել նրան, ում քրտինքով ջրվում է»,- եզրափակում է Նունե Սարուխանյանը:

Դժվարություններից չերկնչող Նունեն գիտակցում էր, որ դժվարին պահերին ֆերմերների կողքին լինելն իր առաքելությունն 

է, իսկ նպատակը՝ գյուղացուն կապել հողին, Հայաստանում հնարավորինս կասեցնել արտագաղթը, նվազեցնել 

աղքատության մակարդակը, օգնել մարդկանց՝ ստեղծելու բարեկեցիկ ու ապահով կյանք: Նունեն փորձի փոխանակման և 

վերապատրաստման նպատակով եղել է ավելի քան 30 երկրում, տեսել արտերկրի ֆերմերների աշխատաոճն ու դրա 

արդյունավետությունը ու ցանկացել է տեսածն ու լսածը փոխանցել հայ ֆերմերներին՝ հավատ ներշնչելով նրանց սեփական 

ուժերի նկատմամբ:

Նրա ջանքերով Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղում ստեղծված կանանց ուսուցման կենտրոնը դարձել է Հայաստանի 

մարզերից, անգամ արտերկրից ժամանող՝ գյուղոլորտով հետաքրքրվող մասնագետների, ուսանողների սիրած 

հավաքատեղին: Կենտրոնի շուրջ 3000 քմ հողատարածքում մշակվում են 100-ից ավելի մշակաբույսեր, հավաքների 

մասնակիցները տեղեկանում են գյուղոլորտի նորություններին: Նունեի համոզմամբ՝ գյուղատնտեսության զարգացման 

խոչընդոտներից մեկը նպատակային խորհրդատվության պակասն է, ուստի նրա հիմնած կենտրոնը պատրաստակամ 

սովորեցնում է հողի աշխատավորին, փոխանցում գիտելիքներ, ֆերմերի ձեռքից  բռնած բույսի, միրգ-բանջարեղենի մշակ-

ման ուսուցումից տանում մինչև շուկա: 
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ԱԼՎԱՐԴ ԴԱՎՈՅԱՆ 

Լոռու մարզի Վարդաբլուր համայնք

 ԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Վայոց ձոր մարզի Գոմք համայնք

 ԳԱՅԱՆԵ ԽԱՌԱՏՅԱՆ

Տավուշի մարզի, Սևքար համայնք

ԳՈՀԱՐ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնք

ՀԵՂԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 

Արագածոտնի մարզի Արայի գյուղ
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ՋԵՄՄԱ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ 

Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնք

ԼԱՐԻՍԱ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ

 Տավուշի մարզի Գոշ համայնք

 ՄԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Լոռու մարզի Կուրթան համայնք

ԾՈՎԻԿ ՕՀԱՆՅԱՆ 

Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնք

ՌԱԻՍԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնք

ՆՈՒՆԵ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ

 «Կանաչ արահետ» ՀԿ
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