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Էդիկ Մինասյան 

 

 «ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 20-ՐԴ ԴԱՐԱՎԵՐՋԻՆ  

ԵՎ 21-ՐԴ ԴԱՐԻ ԵՐԿՈՒ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿՆԵՐՈՒՄ1 
 

Հիմնաբառեր. հիմնադրամ, տնտեսական 

ծրագրեր, Արցախ, «Թուֆենկյան» բարեգործական 

հիմնադրամ, Ստեփանակերտի գրասենյակ, ֆի-

նանսական միջոցներ, հողագործություն, անաս-

նապահություն, բնակարանաշինություն, մելիորա-

տիվ աշխատանք, ջրանցքներ, էլեկտրական գծեր: 

 

Հոդվածում համապատասխան փաստերի քննական վերլուծությամբ ցույց են տրվում 

«Թուֆենկյան» բարեգործական հիմնադրամի կատարած մեծածավալ աշխատանքները Ար-

ցախի տնտեսության զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման և կենսագործման բնագա-

վառում։ Հիմնադրամը, Արցախի տնտեսության մեջ ներդրումներ կատարելուց բացի, իրակա-

նացրել է այնպիսի ծրագրեր, որոնք մարդկանց հնարավորություն են տվել զարգացնել տնտե-

սությունը, դառնալ սեփականատեր, մնալ սահմանամերձ գյուղերում, ապահով ու հարմարա-

վետ պայմաններ է ստեղծել վերաբնակեցման համար, ընդլայնել է բնակարանաշինությունը, 

ստեղծել ենթակառուցվածքներ՝ հոսանք, ճանապարհներ, խմելու և ոռոգման ջուր, հաղթա-

հարել աղքատության մակարդակը և այլն։  

Հադրութի շրջանի նորակառույց Առաջամուղ գյուղի հովանավորչական ծրագրի իրա-

կանացման օրինակով բացահայտվում են «Թուֆենկյան» հիմնադրամի կողմից տնտեսական 

զարգացման շատ կարևոր ծրագրի կենսագործման մանրամասները, որոնց շնորհիվ կառուց-

վել են երեք սենյականոց տներ՝ ցանկապատված տնամերձով և կից շինություններով, ֆինան-

սական օժանդակությամբ նպաստել է հողագործության և անասնապահության զարգացմա-

նը, գյուղն ապահովվել է էլեկտրականությամբ, կոյուղու և խմելու ջրի համակարգերով։ Վերա-

բնակիչներին աշխատանքով ապահովելու համար հիմնադրամը ստեղծել է 5 հա նռան այգի, 

իսկ միայն 2017 թ. գյուղում շահագործման է հանձնել վեց նոր բնակելի տուն։ Հիմնադրամի 

ջանքերով տնտեսական այս ծրագրերի իրագործման շնորհիվ Առաջամուղ գյուղը 2008 թ. 

կազմավորվել էր իբրև առանձին համայնք՝ իր մեջ ներառելով Առաջամուղ և Արաքսավան 

բնակավայերը։ 

Համապատասխան փաստերի վերլուծությամբ ցույց է տրված նաև Արցախի մյուս 

շրջաններում, հատկապես՝ Քաշաթաղի շրջանում, Քարվաճառում, Շուշիում, Կովսականում, 

Մարտակերտի ու Մարտունու շրջաններում, մայրաքաղաք Ստեփանակերտում իրականաց-

րած լայնածավալ տնտեսական ծրագրերը, որոնց արդյունքում հնարավոր եղավ սոցիալա-

կան բազմաթիվ խնդիրների լուծումը, կրթամշակութային և սոցիալ-կենցաղային պայմաննե-

րի բարելավումը։ Վերոհիշյալ ծրագրերից հեղինակը առանձնացնում է հարավային Քաշա-

թաղում 2005-2007 թթ. սկիզբ առած և շարունակվող «Ալրաղաց» և «Տեխնիկական բազա» 

կոչվող տնտեսական ծրագրերը, որոնք խթան հանդիսացան հատկապես հացահատիկային 

արտադրության բնագավառի զարգացման համար։ 

 
* Հոդվածը ներկայացվել է 12.07.2021 թ., գրախոսվել՝ 25.07.2021 թ., ընդունվել տպագրության՝ 

30.07.2021 թ.: 
1 Հետազոտությունն իրականացվել է ԱՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող Արցախի գիտական 

կենտրոնում անցկացվող «Արցախ-Սփյուռք առնչությունները 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարի սկզբին» 

գիտական թեմայի շրջանակներում, ծածկագիր՝ scs19AA-0051: 
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Վերջում հեղինակը ցավ ու ափսոսանք է հայտնում, որ կատարված այս ծավալուն և 

արդյունավետ աշխատանքների արդյունքի մեծագույն մասը վերջին պատերազմի արդյուն-

քում վայելում է մեր հարևան՝ զավթիչ ու ռևանշիստական ձգտումներ ունեցող Ադրբեջանը։  

 

Արցախում տնտեսական ծրագրերի իրագործման մեջ մեծ ավանդ ունի «Թուֆենկ-

յան» բարեգործական հիմնադրամը: Հիմնադրամը ստեղծվել է 1988 թ. Նյու-Յորքում` ամե-

րիկահայ գործարար և բարերար Ջեյմս Թուֆենկյանի կողմից: Թուֆենկյանի նախնիներն 

Ամերիկա էին գաղթել Արևմտյան Հայաստանից։ Ինքը՝ Ջեյմս Թուֆենկյանը, մեծացել էր մի 

նահանգում, որտեղ խորթ էին հայեցի դաստիարակությունն ու մտածելակերպը։ «Հայկա-

կանը» նրա մեջ արթնացել էր Նյու Յորքում ուսանելու տարիներին, հայ ընկերների ու հայ-

կական համայնքի հետ շփումներն իրենց դրոշմն են թողել նրա հետագա կենսագրության 

վրա։ Ջ. Թուֆենկյանը մտերիմներին հաճախ էր կրկնում, որ գործերի հաջողության դեպ-

քում հայրենիքում անպայման սեփական գործ կձեռնարկի։ Նպատակ ունենալով բարեգոր-

ծական ծրագրեր իրականացնել հայրենիքում` 1999 թ. Երևանում հիմնադրվեց «Թուֆենկ-

յան» հիմնադրամի գրասենյակ, որի գործադիր տնօրենը Անդրանիկ Գասպարյանն էր, տա-

րածաշրջանային տնօրենը` Մարի Մաթոսյանը: 

Հիմնադրամի գլխավոր նպատակն է շենացնել և հզորացնել Հայրենիքը, հիմնական 

խնդիրներն են` աջակցել խոցելի և մեկուսացված ընտանիքներին, նպաստել քաղաքացի-

ական հասարակության վերականգնմանը և մշակութային ու հոգևոր վերածննդին, իրա-

կանացնել բնապահպանական ծրագրեր, օժանդակել Արցախի Հանրապետությունում սո-

ցիալ-տնտեսական ծրագրերի կենսագործմանը և սահմանամերձ շրջանների զարգացմա-

նը: Հիմնադրամը ՀՀ-ում և Արցախում իրականացրել է 80-ից ավելի ծրագիր` աղքատու-

թյան դեմ պայքարի, կրթության զարգացման, բնապահպանության և ազգային, քաղաքա-

ցիական, մշակութային արժեքներ արմատավորելու ուղղությամբ: Նրա ուշադրության 

կենտրոնում են եղել նաև պատմաճարտարապետական հուշարձանների պահպանումն ու 

վերականգնումը1: 

Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը անմիջականորեն օգնելու նպատակով 

2003 թ. բացվել է «Թուֆենկյան» հիմնադրամի Ստեփանակերտի գրասենյակը, որի մի-

ջոցով իրականացվել են ոչ միայն սոցիալական՝ առողջապահական, կրթամշակութային, 

այլև վերաբնակեցման, հատկապես՝ տնտեսական զարգացման ծրագրեր: Ինչպես նշել է 

հիմնադրամի` Ստեփանակերտի գրասենյակի տնօրեն Ա․ Գասպարյանը․ «Ի տարբերու-

թյուն մյուսների՝ Արցախի գրասենյակի առաքելությունը մի փոքր այլ է, և այն ավելի շատ 

ունի ռազմավարական նշանակություն։ Մեր նպատակը զուտ բարեգործությունը չէ, այլ Ար-

ցախի՝ մասնավորապես սահմանամերձ շրջանների վերաբնակեցումն ու բարգավաճումը։ 

Դրա համար մեր մասնաճյուղի տարեկան բյուջեի մեծ մասը հատկացվում է վերաբնակեց-

ման ծրագրերին։ Մենք փորձում ենք հիմք դնել այնպիսի ծրագրերի, որոնք մարդկանց հնա-

րավորություն կտան զարգացնել տնտեսությունը, դառնալ ինքնուրույն սեփականատեր։ 

Իսկ որպեսզի նրանք ցանկություն ունենան մնալ գյուղում (այն էլ՝ սահմանամերձ), պետք է 

պայմաններ ստեղծել։ Հիմնադրամի ծրագրերով նախատեսվում է ոչ միայն բնակելի տների 

շինարարություն, այլ նաև ենթակառուցվածքների ստեղծում՝ հոսանք, ճանապարհներ, 

խմելու և ոռոգման ջուր։ Սահմանամերձ գյուղը մեր անվտանգության երաշխիքն է, և պետք 

է ժողովրդին ամրացնել այնտեղ։ Լինելով սահմանամերձ շրջանում՝ ես որոշ բնակավայրե-

րում տեսա ենթակառուցվածքների բացակայություն և աղքատություն։ Մենք կփորձենք 

այնտեղ ապրելու նպաստավոր պայմաններ ստեղծել»2։ 

Հիմնադրամի տնօրեն Ջեյմս Թուֆենկյանի կարծիքով` «վերաբնակեցման խնդիրը ոչ 

միայն ԱՀ իշխանությունների, այլև սփյուռքի բարեգործական կազմակերպությունների, 

Արցախի ճակատագրով մտահոգ համայն հայության մտահոգություններից մեկը պետք է 

 
1 Հայկական Սփյուռք, Տարեգիրք-2009, Երևան, 2010, էջ 134: 
2 «Ազատ Արցախ», 5 հուլիսի 2005։ 
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դառնա: Մեր կառույցը նպաստում է երկրում կրթամշակութային մի շարք ծրագրերի իրա-

կանացմանը, աջակցում տաղանդավոր երեխաների զարգացմանը` ցուցաբերելով բարո-

յական և նյութական օժանդակություն»1:  

Այդ  ուղղությամբ կատարած առաջին խոշոր քայլերից մեկը Հադրութի շրջանի նորա-

կառույց Առաջամուղ գյուղի հովանավորչական ծրագիրն էր, որը համահունչ էր ԱՀ իշխա-

նությունների վարած քաղաքականությանը: Նրա հիմքը դրվել էր 2001 թ. կեսերին։ Առա-

ջամուղը կառուցվել էր ԹԲՀ-ի հանգանակած միջոցներով: Հիմնադրամի աշխատակիցների 

խոսքերով. «Ծրագրի հեղինակները նախատեսել էին ամեն ինչ, որպեսզի բնակիչներն ի-

րենց հնարավորինս լավ զգան (դրանք հիմնականում երեք սենյականոց տներ են՝ ցանկա-

պատված տնամերձով և կից շինություններով), տներից յուրաքանչյուրի շինարարության 

համար նախատեսված է եղել 20 հազար ԱՄՆ դոլար։ Առայսօր բարեգործական ծրագրերի 

իրականացման համար ուրիշ հովանավորներ հիմնադրամը չի փնտրել, բայց ծրագրերի 

ծավալը մեծացնելու և աշխատանքների ընթացքն արագացնելու համար հիմնադրամը հա-

մագործակցության է հրավիրել ուրիշ բարերարների։ Օրինակ՝ Առաջամուղ գյուղի ծրագրի 

համար ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել ամերիկահայ հայտնի բժիշկ Ալբերտ Կարա-

մանուկյանը»2։ «Առաջամուղի ծրագիրը, - Ա․ Գասպարյանի խոսքերով, - երեք բաղկացուցիչ 

մաս ունի՝ բնակելի տների շինարարություն (ինչը ծրագրի ոչ թե վերջակետ, այլ հիմք պիտի 

լինի), ապրելու պայմանների և, որ ավելի դժվար է ու կենսական՝ աշխատատեղերի և վաս-

տակելու հնարավորության ստեղծում։ Ծրագրի առաջին երկու բաժնի իրականացումը 

2005 թ. ավարտվել է։ Հիմնադրամը մոտակա տարիներին կփորձի լուծում տալ ծրագրի եր-

րորդ մասին. որևէ ձևով կօժանդակի հողագործության և անասնաբուծության զարգացմա-

նը։ Թերևս մի քիչ ռոմանտիզմի է նման, բայց չենք բացառում, որ Առաջամուղը օրինակ 

կհանդիսանա, և կգտնվեն բարերարներ, որոնք այլ գյուղերում նմանատիպ ծրագրեր իրա-

կանացնելու ցանկություն կհայտնեն», - ասել է Ա. Գասպարյանը3։ Գյուղում կառուցված 19 

տուն բնակեցված էր: Բնակիչների մի մասը փախստական էր Ադրբեջանից, մի մասն այն-

տեղ էր տեղափոխվել ՀՀ-ից, մյուս մասն էլ` Արցախի տարբեր բնակավայրերից, որոնց տնե-

րը 1991-1994 թթ. պատերազմի տարիներին ավերվել էին4: Գյուղն ապահովված էր էլեկտ-

րականությամբ, կոյուղով և խմելու ջրով: Կառուցվել էին գյուղապետարանի շենք և բուժ-

կետ: Վերաբնակիչներին աշխատատեղերով ապահովելու համար ստեղծվել էր 5 հեկտար 

նռան այգի: 2017 թ. հիմնադրամը շահագործման էր հանձնել վեց նոր բնակելի տուն։ 

Առաջամուղ գյուղը 2008 թ. կազմավորվել էր՝ որպես առանձին համայնք՝ իր մեջ նե-

րառելով Առաջամուղ և Արաքսավան բնակավայրերը։ Արաքսավան գյուղը հիմնադրվել էր 

2014 թ.։ Առաջամուղ համայնքի կազմում ընդգրկվելը նոր հեռանկարներ էր բացել նրա 

զարգացման համար։ Հովիտը ձգվում է մոտ 110 կմ՝ ներառելով Քաշաթաղի ու Հադրութի 

շրջանների հարավային մասերը։ Արաքսավան բնակավայրի ռազմավարական նշանակու-

թյան ծրագրերն Արցախի կառավարության կողմից սկսեցին իրականացվել 2012 թ.։ Բնա-

կավայր եկած մարդկանց բնակեցնելու նպատակով կառուցվել էր 35 ժամանակավոր կա-

ցարան։ Կառուցվել էին 30 կմ երկարության, 10 կՎատ բարձր լարման հզորության էլեկտ-

րական գծեր, վերանորոգվել էին 40 կմ ջրանցքներ, մելիորատիվ աշխատանքներ իրակա-

նացնելու նպատակով մաքրվել էին 1000 հեկտարից ավելի վարելահողեր, ինչը հնարավո-

րություն է տալիս մենատնտեսներին զբաղվելու ինչպես բանջարանոցային, այնպես էլ 

հացահատիկային մշակաբույսերի աճեցմամբ5։ Մենատնտեսներին հնարավորություն էր 

տրվել նաև զբաղվելու այգեգործությամբ ու անասնապահությամբ։  

 
1 «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 5 սեպտեմբերի 2007: 
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3 Նույն տեղում։ 
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Որպես ծրագրի նշանակետ՝ հիմնադրամն ընտրել էր նաև Քաշաթաղի շրջանի հա-

րավային թևը, որտեղ, Ստեփանակերտի գրասենյակի տնօրենի դիտարկումներով, մարդիկ 

վատ են ապրել. «Գյուղեր կան՝ առանց հոսանքի, ջրի ու ճանապարհների, մինչդեռ ժո-

ղովրդին պետք է ամրապնդել այնտեղ։ 2004 թ. այդ շրջանի Այգեհովիտ գյուղում հիմնա-

դրամի հովանավորությամբ կառուցվել էր ալրաղաց, որն սպասարկում էր շրջակա 20 գյու-

ղերի բնակիչների։ Հիմնադրամի ջանքերով շրջանում վերականգնվել էին 10 հա խաղողի 

այգիներ, որտեղ աշխատում էր 20-25 մարդ, աշխատավարձը նորմատիվային էր և տա-

տանվում էր 45-70 հազար դրամի միջև։ Հիմնադրամի նպատակը աշխատատեղերի ստեղ-

ծումով ժողովրդին այդ տարածքներում ամրապնդելն էր։ Աշխատանքներ են տարվել նաև 

շրջանի Իշխանաձոր գյուղում բուժամբուլատորիայի կառուցման ուղղությամբ։ Այդ շինա-

րարությունը նախատեսված էր ավարտել 2005 թ. հոկտեմբերին։ Այն կարող էր սպասարկել 

2000 բնակչի։ Այդ շրջանում հիմնադրամը իրականացրել է նաև մայրուղիները համայնքնե-

րին միացնող ճանապարհների խճապատման աշխատանքներ»1։ 

Արցախի Հանրապետության իշխանությունների և «Թուֆենկյան» հիմնադրամի այս 

ծրագիրն ուներ ռազմավարական կարևոր նշանակություն, որի նպատակն էր տնտեսա-

կան ծրագրերի իրականացմամբ ամրապնդել հանրապետության հարավային սահմանը։ 

Սակայն նման ծրագրերը անհնարին էր իրականացնել միայն Արցախի պետական բյուջեի 

միջոցներով։ Անհրաժեշտ էր ինչպես ՀՀ, այնպես էլ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների աջակ-

ցությունը։ 

Արցախի տնտեսական զարգացման բաղկացուցիչ մասը կազմող վերաբնակեցման 

ծրագրի շրջանակներում 2008 թվականից ԹԲՀ-ի կողմից իրագործվել էր Քաշաթաղի 

շրջանի վերաբնակիչների տների վերանորոգման համար շինանյութի տրամադրման և 

դրանց նպատակային օգտագործման վերահսկման ծրագիրը: 2008-2013 թթ․ Քաշաթաղի 

շրջանի 7 համայնքների 47 ընտանիքներին տրամադրվել են համապատասխան շինանյու-

թեր2: Հերիկ և Հակ համայնքներում հիմնադրամի կողմից տուն էր տրամադրվել երկու վե-

րաբնակիչ ընտանիքների3։ Երկու տուն տրվել էր «Արցախի վիրավոր զինծառայողներին 

բնակարանային հարմարավետ պայմաններով ապահովելու» ծրագրի շրջանակներում։ 

Հիմնանորոգվել էր Աղավնատուն համայնքում ապրող բազմազավակ ընտանիքին հատ-

կացված տունը4։ Առանց զարգացած ենթակառուցվածքների ու վերաբնակիչների համար 

տարրական կենսապայմանների ստեղծման հնարավոր չէր պահել գյուղը։ Բնակիչների 

կենսապայմանները բավարարելու համար ԹԲՀ-ն, համագործակցելով ԱՀ կառավարու-

թյան հետ, Արցախի տնտեսական զարգացման մի շարք ծրագրերի իրագործման արդյուն-

քում տարբեր գյուղերում կառուցել էր խմելու ջրագծեր՝ գյուղացիներին ապահովելով 

մշտական ջրով։ Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել էր Քաշաթաղի շրջանի 

Քարեգահ և Այգեհովիտ գյուղերի գյուղամիջյան ճանապարհը5։ Թուֆենկյան հիմնադրամի 

ջանքերով հետևողականորեն վարելով վերաբնակեցման լուրջ քաղաքականություն և 

իրականացնելով տնտեսական զարգացման տարբեր ծրագրեր, օգտագործելով Քաշաթա-

ղի շրջանի տնտեսական ներուժն ու հնարավորությունը՝ հնարավոր եղավ զարգացնել 

շրջանի գյուղատնտեսությունն ու էներգետիկ ոլորտը։ Հիմնադրամի ներդրումների շնորհիվ 

զարգացավ շրջանի անասնապահությունը, ընդարձակ վարելահողերի մշակման արդյուն-

քում ապահովվեց գյուղատնտեսական տարբեր կուլտուրաների բարձր բերքատվությունը, 

կատարելագործվեց ոռոգման համակարգը, լավ հնարավորություններ ստեղծվեցին հիդրո-
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4 «Մերան» ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանային թերթ, թիվ 20 (141), հոկտեմբեր, 2015։ 
5 ԱՀ պետական արխիվ, ֆ. 180, ց. 1, կ-11, պ. մ. 50, թ. 12, 51։ 
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էներգետիկ բնագավառի զարգացման համար, մասնավորապես՝ Հագարի գետի ավազա-

նում ձկնաբուծության խթանման համար1։ Հիմնադրամի անմիջական օժանդակությամբ և 

առաջարկով հաջողվեց Լիբանանի մի շարք հայ ձեռներեցների ընդգրկել Քաշաթաղի հա-

րավային շրջանում վառելիքի սպասարկման ծրագրի մեջ, որի միջոցով 2010 թ. բացվել էր 

միակ բենզալցակայանը Քաշաթաղի տարածքում2։ 

Սիրիայում ընթացող պատերազմի հետևանքով մեծ կորուստներ կրեցին մեր հայրե-

նակիցները, որոնցից շատերն ստիպված էին հեռանալ երկրից` ապաստան փնտրելով Մայր 

Հայրենիքում: Սիրիահայերի մի քանի ընտանիք հաստատվեց ԱՀ Կովսական քաղաքում: 

2011 թ. հիմնադրամը ԱՀ կառավարության հետ համատեղ վերանորոգեց Կովսականի 

բազմաբնակարան մի շենք և 7 բնակարան տրամադրեց Սիրիայից տեղափոխված մեր 

հայրենակիցներին 3 : ԹԲՀ-ը սիրիահայերի համար շահագործման էր հանձնել մի քանի 

տներ Գետամեջ և Վան գյուղերում, վերանորոգվել էին Իշխանաձոր գյուղում հաստատված 

սիրիահայ և լիբանանահայ ընտանիքների բնակարանները։ Բերձորում, Իշխանաձորում և 

Կովսականում հաստատված հողագործ սիրիահայերին ԱՀ կառավարության կողմից տրա-

մադրվում էին վարկեր: 

 Հիմնադրամն աշխատանքներ է տարել վերաբնակեցված գյուղերի տնտեսության 

ամրապնդման և զարգացման ուղղությամբ: Նրա կողմից իրականացվել էր խաղողի այգի-

ների վերականգնման ծրագիր Հարավային Քաշաթաղի Այգեհովիտ և Ուռեկան գյուղերում: 

Այգիները վերականգնելուց և ծախսերը փակելուց հետո, ըստ կազմված պայմանագրի, 

դրանք վերադարձվելու էին համայնքի անդամներին: Այգիներում աշխատող գյուղացիները 

ստանում էին աշխատավարձ: Հիմնադրամի միջոցներով Քաշաթաղի Այգեհովիտ գյուղում, 

ինչպես արդեն նշել ենք, կառուցվել էր ալրաղաց, որն սպասարկում էր շրջակա մոտ 20 գյու-

ղերի բնակիչների4: Հարավային Քաշաթաղում շարունակվում էին 2005 ու 2007 թթ. սկիզբ 

առած «Ալրաղաց» և «Տեխնիկական բազա» տնտեսական ծրագրերը, որոնք խթան հանդի-

սացան հացահատիկային արտադրության բնագավառի զարգացման համար5:  

Հադրութի շրջանի Առաջամուղ գյուղի վերաբնակիչներին աշխատատեղերով ապա-

հովելու նպատակով ԹԲՀ-ի տրամադրած ֆինանսական աջակցությամբ 2005 թ. ստեղծվել 

էր 5 հա նռան այգի։ 2018 թ. այգիներից ստացվել էր 18 տոննա նուռ6։ Երիցվանք գյուղի 

վերաբնակիչներին աշխատատեղերով ապահովելու նպատակով ԹԲՀ-ի ֆինանսական օգ-

նությամբ 2013 թ. հիմնվել էր 7 հեկտար նռան այգի, կառուցվել ջերմոցային երկու տնտե-

սություն՝ յուրաքանչյուրը 240 մ2 մակերեսով7։ Նույն շրջանի Վան գյուղի բնակչության հիմ-

նական զբաղմունքը հողագործություն էր։ Մեծ մասը զբաղվում էր ձմերուկի մշակությամբ։ 

ԹԲՀ-ի միջոցներով համայնքում 2018 թ. գարնանը հիմնվել էր 5 հա արքայանարնջի այգի, 

տնկվել շուրջ 2500 տնկի8։ Շրջանի Մոշաթաղ և հարևան Ծիծեռնավանք գյուղական հա-

մայնքի Տանձուտ  գյուղերում չորս բազմազավակ ընտանիքի հատկացվել էր ընդհանուր 18 

մեղվաընտանիք9։ Հիմնադրամը վերաբնակիչներին տրամադրում էր նաև ցածր տոկոսա-

դրույքով վարկեր։ Վարկերի համար տրամադրված գումարները ետ ստանալով՝ օգտա-

գործվել էին բնակչության հետագա սոցիալական ծրագրերի իրագործման համար։ 

Քաշաթաղի շրջանում հիմնադրամն իրականացնում էր նաև առողջապահական 

ծրագրեր։ 2005 թ. Իշխանաձոր գյուղում, ինչպես արդեն նշել ենք, կառուցվել էր բժշկական 

 
1 «Ազատ Արցախ», 29 մարտի 2008։ 
2 Հայկական Սփյուռք. Տարեգիրք-2010, Եր., 2011, էջ 125։ 
3 Նյութը տրամադրել է Ստեփանակերտի «Թուֆենկյան» հիմնադրամի գրասենյակը: 
4 «Ազատ Արցախ», 5 հուլիսի 2005: 
5 Հայկական Սփյուռք. Տարեգիրք-2009, էջ 135: 
6 Նյութը տրամադրել է Ստեփանակերտի «Թուֆենկյան» հիմնադրամի գրասենյակը։ 
7 Նյութը տրամադրել է Ստեփանակերտի «Թուֆենկյան» հիմնադրամի գրասենյակը:  
8 «Ազատ Արցախ», 6 հոկտեմբերի 2018։ 
9 «Ազատ Արցախ», 8 օգոստոսի 2018։ 
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համալիր, որը կարող էր սպասարկել 2000 բնակչի1։ Բուժհամալիրը կահավորված էր, ուներ 

իր բաժանմունքները՝ ատամնաբուժական, մանկաբարձական, բուժքույրական անձնա-

կազմով, «շտապ օգնության» մեքենայով։ Հիմնադրամի նախաձեռնությամբ համալիրի աշ-

խատակիցները դասընթացների էին մասնակցել Ստեփանակերտի ծննդատանը և ախտո-

րոշիչ կենտրոնում2։ 2009 թ. Քաշաթաղի հյուսիսային և հարավային բուժկետերին, հիվան-

դանոցներին, Առողջապահության նախարարությանը ԹԲՀ-ի կողմից տրամադրվել են 

«Վարդանանց ասպետներ» և IMEC կազմակերպություններից ստացված բժշկական պա-

րագաներ, սարքավորումներ, կահույք։ Նույն թվականին հիմնադրամի հովանավորությամբ 

բուժկետ էր բացվել Հյուսիսային Քաշաթաղի Մշենի գյուղում3։ Հիմնադրամի կողմից կա-

ռուցվել էին Աղավնատուն համայնքի, հիմնանորոգվել և կահավորվել՝ Մոշաթաղի բուժկե-

տերը։ 2015 թ. հիմնադրամի մասնակցությամբ Քաշաթաղի շրջանում իրականացված բա-

րեգործություններից էր Խաչգետիկ գյուղում կառուցված բուժկետը։ Սա իրականություն 

դարձավ «Թուֆենկյան» հիմնադրամի, Երևանում գործող «One Armenia» կազմակերպու-

թյան և Լոնդոնում գործող «Հայկական կենտրոն տրեստ» կառույցի միջոցով4։ 

«Թուֆենկյան» հիմնադրամի ԱՀ գրասենյակը մշակել էր և իրագործել մի ծրագիր, 

համաձայն որի` շինանյութեր էին տրամադրվել գյուղացիներին` իրենց տները վերանորո-

գելու համար: Հիմնադրամը վերանորոգել էր ավելի քան 30 տուն, նախակրթական դպրոց 

Հակ, Խոջանց և Գետափ գյուղերում: Այդ գյուղերում բնակիչների կենսապայմանները բա-

վարարելու համար հիմնադրամը, համագործակցելով ԱՀ կառավարության հետ, կառուցել 

էր խմելու ջրագծեր` գյուղացիներին ապահովելով մշտական ջրով5: 

ԱՀ կառավարության հետ համատեղ խմելու ջրագիծ կառուցվեց Քարոտան, Վարդա-

բաց և Կումայրի գյուղերում: Գյուղերի տնտեսական վերելքը խթանելու նպատակով «Թու-

ֆենկյան» հիմնադրամը տրամադրել էր ցածր տոկոսադրույքով վարկեր: Վարկերի համար 

տրամադրված գումարը ետ ստանալով` այն օգտագործվում էր հետագա ծրագրերի  

ընդլայնման համար: 

Սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացման շրջանակներում ԱՀ առողջապա-

հության նախարարության հետ համագործակցելով` ԹԲՀ-ն կազմակերպել էր շարժական 

կլինիկայի ուղևորություններ Քաշաթաղի հարավային բոլոր գյուղերը, անցկացրել հետազո-

տություններ: Անվճար տրվել էր դեղորայք: Ծրագիրը շարունակվել էր ավելի մեծ ծավալով` 

ընդգրկելով ամբողջ Քաշաթաղը և Քարվաճառը: Առողջապահության նախարարությունը 

տրամադրել է դիագնոստիկայի  բեռնատար6: Կազմակերպվել էին նաև «Birthlink» մանկա-

բարձների որակավորման դասընթացներ Քաշաթաղի շրջանի բոլոր համայնքների բուժ-

քույրերի համար: 

ԹԲՀ-ն կազմակերպել էր շարժական կլինիկայի ուղևորություններ նաև Շահումյանի 

շրջանում։ 2010 թ. սեպտեմբերին Քարվաճառ էին այցելել տարբեր բժշկական մասնագետ-

ներից կազմված խմբեր, ովքեր իրենց հետ բերել էին համապատասխան բժշկական սար-

քավորումներ։ Տեղի բնակչությունն ուներ նմանատիպ միջոցառումների կարիք և գոհ էր, 

որ կարողանում էր հետազոտվել շրջանում և ստիպված չէր լինում բժշկական հետազոտ-

ման և ախտորոշում ստանալու համար մեկնել Ստեփանակերտ, Մարտակերտ կամ ՀՀ 

Վարդենիս քաղաք։ Այս ծրագրերը զգալիորեն թեթևացնում էին բնակիչների այդ հոգսերը7։ 

 
1 ԱՀ պետական արխիվ, ֆ. 180, գ. 1, կ-11, պ. մ. 50, թ. 37, 71։ 
2 Մինասյան Է., Վարդանյան Ա., Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները ՀՀ անկախության տարիներին (1991-

2009 թթ.), հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2010, էջ 95։ 
3 Հայկական Սփյուռք․ Տարեգիրք-2009, էջ 135։ 
4 Մերան, թիվ 20 (141), հոկտեմբեր 2015։ 
5 Հայկական Սփյուռք. Տարեգիրք-2010, էջ 124-125: 
6 Նույն տեղում, էջ 124:  
7 «Նոր Շահումյան», ԼՂՀ Շահումյանի շրջվարչակազմի պաշտոնաթերթ, թիվ 17 (88), 1-15 սեպտեմբեր, 

2010։ 
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Սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացման ոլորտում հատկապես կարևորվում 

էին կրթամշակութային ծրագրերը։ Ահա թե ինչու «Թուֆենկյան» հիմնադրամի՝ Արցախի 

գրասենյակի միջոցով իրագործվում էին նաև լայնամասշտաբ կրթամշակութային ծրա-

գրեր: 2007 թ․ ամռանը Առաջամուղ գյուղում շահագործման հանձնվեց 80 տեղանոց դպրո-

ցը, որի շինարարության և կահավորման ծախսերը հոգացել էին «Թուֆենկյան» և Հայ 

կրթական հիմնադրամները1: 2017 թ. հիմնադրամի կողմից ընդլայնվել էր գյուղի դպրոցի 

շենքը՝ ավելացել էր չորս նոր դասասենյակ։ Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ նորոգվել էր 

Քաշաթաղի շրջանի Աղավնատուն համայնքի դպրոցի շենքը, վերանորոգվել Հռչանց և Գե-

տափ գյուղերի դպրոցները: Հակ գյուղի դպրոցը վերանորոգվել էր ԱՄՆ-ում գործող «Հայրե-

նասեր» բարեգործական հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ։ 

Հաշվի առնելով երեխաների նախադպրոցական կրթության կարևորությունը` ԹԲՀ 

Ստեփանակերտի գրասենյակը մեծ ուշադրություն էր դարձնում մանկապարտեզների շի-

նարարությանը: 2013 թ. ամռանն ավարտվեց Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային մասի ամե-

նամեծ համայնքներից մեկի` Մոշաթաղի 25 երեխաների համար նախատեսված մանկա-

պարտեզի կապիտալ վերանորոգումը: Մանկապարտեզ կառուցվեց Առաջամուղ գյուղում: 

Մանկապարտեզների բացումը նպաստում է երեխաների նախադպրոցական կրթությանն 

ու հայեցի դաստիարակությանը, տեղերում բնակչության համար աշխատատեղերի ստեղծ-

մանը:  

Վերոհիշյալ ծրագրերի շրջանակներում «Թուֆենկյան» հիմնադրամի կողմից Քաշա-

թաղի շրջանի բոլոր գյուղերում ուսուցիչների, աշակերտների և գյուղի երիտասարդության 

համար երկու փուլով անց էին կացվել համակարգչային դասընթացներ: Շահումյանի շրջա-

նի համայնքներում համակարգչային գրագիտությունը զարգացնելու նպատակով «Թու-

ֆենկյան» հիմնադրամը, նվիրելով վեց նոթբուք և ինը համակարգչային բլոկ, երկու տարի 

շարունակ ֆինանսավորել է դասընթացները2։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ հիմնադրամը ֆինանսական ներդրումներ է կատարել Շուշիում։ 

Հիմնադրամը Շուշիի պատմաերկրագիտական թանգարանի հովանավորն էր: Նրա մի-

ջոցներով վերանորոգվել է թանգարանը, ձեռք են բերվել նոր ցուցանմուշներ և կահույք: 

2005 թ. մայիսի 9-ին այստեղ բացվեց նոր բաժին` նվիրված Շուշիի ազատագրման ռազմա-

գործողությանը: Նոր բաժինը հովանավորվել էր ի հիշատակ ազգային-հասարակական 

գործիչ, բոստոնահայ Վահե Մարուխյանի` նրա ընտանիքի կողմից: 2004 թ. սկսած` ԹԲՀ-ի 

կողմից իրականացվում էր «Տաղանդավոր երիտասարդներին ֆինանսական աջակցու-

թյուն» ծրագիրը: Այն նախատեսված էր օժանդակելու ԱՀ շնորհաշատ երեխաներին և երի-

տասարդներին` հետագայում նրանց տաղանդը բացահայտելու և զարգացնելու համար: 

Տաղանդավոր երիտասարդների ընտրության հարցում հիմնադրամը համագործակցում էր 

ԱՀ մշակույթի, կրթության և գիտության նախարարությունների, ինչպես նաև Սպորտի կո-

միտեի հետ: Ծրագրում ընդգրկված էին երեխաներ Ստեփանակերտից, Մարտունու, Հադ-

րութի և Մարտակերտի շրջաններից: ԹԲՀ-ի օժանդակությամբ իրագործվել էր Շուշիի երեք 

երգչախմբերի լազերային սկավառակի ձայնագրությունը, որը մեծ ընդունելության էր ար-

ժանացել  արտասահմանում3: Հիմնադրամը մեծ ուշադրություն էր դարձնում Քաշաթաղի 

հայկական հուշարձանների պահպանմանը: Նրա ֆինանսական աջակցությամբ 2009 թ. 

վերանորոգվել էր 17-րդ դարի Սբ. Մինաս եկեղեցին Հակ գյուղում, 2010-ին` 17-րդ դարի 

Միրիկ եկեղեցու տանիքը4: 

Բարձր գնահատելով «Թուֆենկյան» հիմնադրամի սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի 

կենսագործման ուղղությամբ բազմաբնույթ գործունեությունը Քաշաթաղի շրջանում, ինչ-

 
1 «Լուսարար», 16 օգոստոսի, 2007: 
2 «Նոր Շահումյան», թիվ 6 (149), 16-31 մարտի, 2013։ 
3 «Ազատ Արցախ», 5 հուլիսի 2005: 
4 Հայկական Սփյուռք. Տարեգիրք-2010, էջ 125:  
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պես նաև զանազան կազմակերպությունների և հիմնադրամների ակտիվ մասնակցու-

թյունն ու աջակցությունը` ԱՀ նախագահ Բակո Սահակյանը նշել է. «Հավատացած եմ, որ 

համատեղ ուժերով մենք կշենացնենք Արցախի այս գողտրիկ հատվածը, որն ունի համա-

հայկական նշանակություն: Առանց Քաշաթաղի շրջանի հնարավոր չէ Լեռնային Ղարաբա-

ղի` որպես անկախ պետության լիարժեք զարգացումը և անվտանգ գոյատևումը: Սա պետք 

է հիշենք բոլորս և սրանով առաջնորդվենք մեր բոլոր ձեռնարկներում»1: 

Քաշաթաղի շրջանի անապահով ընտանիքներին օգնում էին նաև Արցախում, ՀՀ-ում 

և Սփյուռքում գործող բարեգործական հիմնադրամները՝ «Գուրգեն Մելիքյանը՝ Քաշաթաղի 

բազմազավակ ընտանիքներին», Լիբանանում գործող «Արցախ Ֆոնդ»-ը, «ԱՐԻ» ծրագիրը, 

«Թուֆենկյան»-ը, «Քաշաթաղ»-ը, «Դիակոնիա»-ն, «ԱԳԱՊԵ»-ն և այլն: 2018 թ. «Հայրենա-

սեր»-ի կողմից Մուշ գյուղում կառուցվեց նոր դպրոցական շենք, որը ծառայում է նաև հա-

րևան Ալաշկերտ համայնքի դպրոցականներին: Դպրոցը կոչվում էր 2016 թ․ ապրիլի 2-ին 

հերոսաբար մարտիրոսված Հայոց բանակի սպա Արմենակ Ուրֆանյանի անունով: 2017 թ․, 

«Թուֆենկյան» հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, «Հայրենասեր» կազմակերպությունը Հակ 

գյուղում հիմնանորոգեց դպրոցի շենքը2:  

Քաշաթաղի շրջանի հարավում գտնվող Իշխանաձոր գյուղում 2016-2017 թթ․, Արցա-

խի Հանրապետության կառավարության օժանդակությամբ, «Քաշաթաղ» բարեգործական 

հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ և «Թուֆենկյան» հիմնադրամի աջակցությամբ, կառուց-

վել էր 1 ութբնակարանոց շենք, 22 բնակելի առանձնատուն: Գյուղի կայացման համար 

իրենց ներդրումն էին ունեցել նաև բարեգործական կազմակերպությունները: «Թուֆենկ-

յան» բարեգործական հիմնադրամը և «Հայրենասեր» հասարակական կազմակերպությու-

նը նույնպես նպաստել էին բնակարանաշինությանը և այլ տնտեսական ծրագրերի իրակա-

նացմանը3:  

«Թուֆենկյան» հիմնադրամը 2018-2019 թթ. տնտեսական զարգացման նոր ծրագրեր 

է իրականացրել Քաշաթաղի շրջանի արաքսամերձ Միջնավան քաղաքում և Ալաշկերտ 

գյուղում։ 

2018 թ. սեպտեմբերի 24-ին «Թուֆենկյան»-ն իր տնտեսական ծրագրերի շրջանակ-

ներում հերթական բարեգործությունն իրականացրեց Բերձոր քաղաքում՝ բնակելի տուն 

նվիրելով սիրիահայ Ցեզար Թաթլեյան և մարտակերտցի Լուսինե Առուշանյան ընտանիքին: 

Միջոցառմանը ներկա էին «Թուֆենկյան» հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Րաֆֆի Դու-

դակլյանը, Արցախի ծրագրերի կառավարիչ Էդվին Գրիգորյանը, հիմնադրամի հոգաբար-

ձուների խորհրդի անդամներ, համակիրներ, օժանդակողներ, Քաշաթաղի շրջվարչակազմի 

ղեկավարի օգնական Ստեփան Սարգսյանը, աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Դավթյա-

նը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնի վարիչ Հովհաննես Հակոբյանը: 

Րաֆֆի Դուդակլյանը տեղեկացրեց, որ 2018 թ. ընթացքում Արցախում վիրավոր զինծառա-

յողներին բնակարանային հարմարավետ պայմաններով ապահովելու ծրագրի շրջանակնե-

րում շահագործման է հանձնվել 5 տուն, իսկ «Արցախ Ֆոնդ» կազմակերպության ԱՄՆ մաս-

նաճյուղի համաֆինանսավորմամբ էլ 6 տուն հանձնվել էր Առաջամուղում: Եվս 2 տուն 

հանձնվել էր զոհված զինվորականի ընտանիքի Քաշաթաղի շրջանի Գետամեջ և Վան գյու-

ղերում4։  

2017 թ. Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գյուղի նորակառույց Ազատամարտիկների 

թաղամասում կառուցվել էր 11 բնակելի տուն՝ ԱՀ կառավարության և «Քաշաթաղ» բա-

րեգործական հիմնադրամի միջոցներով: 2 բնակելի տուն կառուցվել էր «Թուֆենկյան» հիմ-

նադրամի կողմից: Բազմազավակ 2 ընտանիքի համար բնակելի տուն էր կառուցվել ԱՀ կա-

ռավարության կողմից: «Թուֆենկյան» հիմնադրամի աջակցությամբ և «Հայրենասեր» ՀԿ-ի 

 
1 «Ազատ Արցախ», 29 մարտի 2008: 
2 «Մերան»,  2018 թ., թիվ 1-2, էջ 2: 
3 «Մերան»,  2018 թ., թիվ 3-4, էջ 5: 
4 «Մերան»,  2018 թ., թիվ 18, էջ 3: 
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հովանավորությամբ նոր թաղամասում կառուցվեց մարզադաշտ, որը կրում էր 2016 թ. ապ-

րիլի սկզբին հերոսաբար նահատակված Անդրանիկ Զոհրաբյանի անունը: Հիմնադրամի 

ֆինանսական օգնությամբ 2017 թ. աշնանից սկսած՝ համայնքի տարածքում կառուցվեց 

ևս 60 առանձնատուն ԱՀ կառավարության և «Քաշաթաղ» ԲՀ-ի միջոցներով1: 

2017 թ. կեսերից Քաշաթաղի հարավային արաքսամերձ Միջնավան քաղաքում կա-

ռուցվել էր ութսենյականոց բնակելի միհարկանի շենք և հիմնանորոգվել քաղաքապետա-

րանի շենքը:  Բազմաբնակարան շենքի կառուցումը և քաղաքապետարանի հիմնանորո-

գումն իրականացվել էր ոչ միայն «Թուֆենկյան» հիմնադրամի, այլև «Քաշաթաղ» բարեգոր-

ծական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ և ԱՀ կառավարութան օժանդակությամբ2: 

Քաշաթաղի շրջանում «Թուֆենկյան» հիմնադրամի իրագործած տնտեսական ծրա-

գրերին զուգահեռ՝ շրջկենտրոն Բերձորում և մոտակայքում մոտ 20 պուրակ ու այգի էր 

հիմնվել ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի նախկին դեկան, Արցախյան շարժման ա-

ռաջամարտիկ, «Գուրգեն Մելիքյանի՝ Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքներին» հիմնա-

դրամի նախագահ Գուրգեն Մելիքյանի կողմից և օժանդակությամբ: Շրջանի կազմավոր-

ման առաջին օրվանից բարերարն սկսել էր տարբեր բնագավառներում օժանդակել քաշա-

թաղցիներին՝ բազմազավակ ընտանիքներին տրամադրելով խոշոր եղջերավոր անասուն-

ներ, և դրան զուգահեռ իրականացնում էր ծառատունկ3։  

Քաշաթաղի շրջանում 2018 թ. «Թուֆենկյան» հիմնադրամի կողմից տնտեսական 

ծրագրերի իրականացման շրջանակներում նորոգվել էին 17-րդ դարում կառուցված մի 

շարք եկեղեցիներ` Հակի Սուրբ Մինասը, Միրիկի Սուրբ Աստվածածինը, Հոչանցի Սուրբ 

Ստեփանոսը: Շրջանի կայացման ու զարգացման գործում, բացի պետական հատկացում-

ներից, կարևորվում էին Սփյուռքում և ներսում գործող բարեգործական կառույցները, 

որոնցից էին «Թուֆենկյան»-ը, «Հայրենասերը»-ը, «Գուրգեն Մելիքյանի՝ Քաշաթաղի բազ-

մազավակ ընտանիքներին» հիմնադրամը, որը, բացի սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր իրա-

կանացնելուց, յուրաքանչյուր տարի 2-3 անգամ ծառատունկ էր կազմակերպում Բերձորում 

և հարակից տարածքներում: Հետևելով «Թուֆենկյան» հիմնադրամի տնտեսական գործու-

նեությանը Արցախում՝ Լիբանանում գործող «ԱՐԻ» հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ու ԱՀ 

կառավարության օժանդակությամբ Աղավնո գյուղում կառուցվել էր 50 բնակելի առանձնա-

տուն, ծրագիրը շարունակական էր4:  

2018 թ. հուլիսից «Թուֆենկյան» բարեգործական հիմնադրամի կողմից վերանորոգ-

վել էր Մոշաթաղի համայնքապետարանի շենքը: Հիմնադրամը հիմնանորոգել էր Հոչանց 

գյուղի 17-րդ դարի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին: 2018 թ․ բնակարանային պայմանները 

բարելավելու ծրագրով Քաշաթաղի շրջանի 70 ընտանիքի հատկացվել էր մեծ քանակի 

շինանյութ5: 2018 թ. «Թուֆենկյան» բարեգործական հիմնադրամն ստանձնել էր Քաշաթա-

ղի Հոչանց գյուղի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու հիմնանորոգումը և տարածքի բարեկարգու-

մը: Ընթացքում հողի տակից գտնվել էին 10-ից ավելի տապանաքարեր, խաչքարի բեկոր-

ներ: Հիմնանորոգման ընթացքում եկեղեցին ստացավ իր նախկին տեսքը: 2019 թ. հունիսի 

23-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգև արքեպս․ Մարտի-

րոսյանի ձեռամբ կատարվեց Հոչանցի Սբ. Ստեփանոս եկեղեցու վերաօծման ծեսը6։   

2020 թ. գարնանը Մայքլ և Սյուզան Կյոզալյանների՝ Բոսթոնի տանը տեղի ունեցած 

հավաքույթի նպատակն էր «Թուֆենկյան» հիմնադրամի աշխատանքներին ծանոթանալն 

 
1 «Մերան», 2018 թ., թիվ 6, էջ 2: 
2 Նույն տեղում, էջ 3: 
3 «Մերան», 2018 թ., թիվ 5, էջ 1: 
4 «Մերան», 2018 թ., թիվ 23-24, էջ3: 
5 Նույն տեղում, էջ 2: 
6 «Մերան», 2019 թ., թիվ 12, էջ 1։ 
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ու աջակցելը։ Այս նպատակով եղան բազմաթիվ նվիրատվություններ, ֆինանսական ա-

ջակցություն, որը, Ջեյմս Թուֆենկյանի առաջարկով, հատկացվեց Քաշաթաղի Վան հա-

մայնքի դպրոցի վերանորոգման համար1։  

Այսպիսով՝ «Թուֆենկյան» բարեգործական հիմնադրամն իր հայրենանվեր գործունե-

ությամբ, սոցիալ-տնտեսական բազում ծրագրերի իրագործմամբ նպաստում էր Արցախի 

տնտեսական զարգացմանը։ «Սփյուռքի  հայությունը կապրի Հայաստանի սիրով ու կապրի 

անոր ապագայի համար, - ասել է Ալեք Մանուկյանը, - այլապես ինչ իմաստ պիտի ունենար 

մեր ազգապահպանումի ամբողջ պայքարը, եթե մենք չունենայինք վախճանական 

նպատակ մը: Մենք համոզված ենք, թե առանց հայրենիքի չի կարող գոյատևել սփյուռքը»2: 

Ցավով ու ափսոսանքով պետք է արձանագրենք մի իրողություն, որ հիմնադրամի 

աջակցությամբ և անմիջական մասնակցությամբ իրականացված տնտեսական զարգաց-

ման արցախյան մեծածավալ այս ծրագրերի արդյունքների մեծագույն մասն այսօր վայելում 

է մեր հարևան՝ ագրեսոր ու զավթիչ պետությունը՝ Ադրբեջանը, որը, չբավարարվելով Ար-

ցախի Հանրապետության մեծագույն մասի նվաճումով, ռևանշիստական մեծ ձգտումներ է 

ցուցաբերում նաև ՀՀ տարածքների նկատմամբ։ 

 

Эдик Минасян, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА "ТУФЕНКЯН" ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГ-

РАММ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В КОНЦЕ XX И В ДВУХ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯХ XXI ВЕКA. В статье исследуется масштабная работа, проделанная Бла-

готворительным фондом Туфенкян в области разработки и реализации программ, 

направленных на развитие экономики Арцаха. Помимо инвестиций в экономику Арцаха, 

фонд реализовал программы, которые позволили людям развивать свою экономику, ста-

новиться собственниками, оставаться в приграничных селах, создавать безопасные и 

комфортные условия для переселения, расширять жилье, создавать инфраструктуру: 

электричество, дороги, питьевая вода, поливная вода, преодоление бедности и т. д. 

Пример реализации спонсорской программы новопостроенного села Араджамух в 

Гадрутском районе раскрывает детали реализации очень важной программы экономиче-

ского развития Фондом Туфенкяна, благодаря которой были построены трехкомнатные 

дома с огороженной территорией. Отдельно стоит отметить финансовую поддержку раз-

вития сельского хозяйства и животноводства: системы электроснабжения, канализации и 

питьевого водоснабжения. Чтобы обеспечить жителей рабочими местами, фонд создал 

гранатовый сад площадью 5 га, и только в 2017 г. в поселке было сдано шесть новых до-

мов. Благодаря реализации этих экономических программ усилиями Фонда в 2008 г. село 

Араджамух была образована отдельная община, в которую вошли поселки Араджаван и 

Араксаван. 

Анализ соответствующих фактов показывает масштабные экономические програм-

мы, реализованные в других регионах Арцаха, особенно в Кашатагском, Карвачарском 

(Шаумянском), Шушинском, Мартакертском и Мартунинском районах, в столице Степа-

накерте, в результате чего многие социальные проблемы были решены, улучшены обра-

зовательные, культурные и социальные условия. Из вышеперечисленных программ ав-

тор выделяет экономические программы «Мукомольный завод» и «Техническая база», 

запущенные на юге Кашатага в 2005-2007 гг. Эти программы стали стимулом для разви-

тия зернового производства. 

В конце, автор выражает боль и сожаление по поводу того, что большинство резуль-

татов этой обширной и эффективной работы пользуется наш сосед, Азербайджан, кото-

рый имеет большие оккупационные и агрессивные устремления. 

 
1 «Մերան», 2020 թ., թիվ 23-24, էջ 5: 
2 Համազասպյան Վ., Ալեք Մանուկյան, Եր., 1994, էջ 24; տե΄ս նաև Մինասյան Է., Վարդանյան Ա., նշվ․ աշխ․, 

էջ 67-68: 
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Edik Minasyan, ACTIVITIES OF "TUFENKIAN" FOUNDATION TO IMPLEMENT THE 

ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAMS OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH AT THE END 

OF THE 20TH CENTURY AND THE TWO DECADED OF THE 21ST CENTURY. The article 

examines the large-scale work done by the Tufenkian Charitable Foundation in the field of the 

development and implementation of programs aimed at the development of Artsakh's econ-

omy. In addition to investing in Artsakh's economy, the foundation has implemented programs 

that have enabled people to develop their economy, become owners, stay in bordering vil-

lages, create safe and comfortable conditions for resettlement, expand housing, create infra-

structure: electricity, roads, drinking water, irrigation, overcome poverty, etc. 

The example of the implementation of the sponsorship program of the newly built village 

of Arajamugh in the Hadrut region reveals the details of the implementation of a very im-

portant economic development program by the Tufenkian Foundation, owing to which three-

room houses were built with fenced surrounding. We should note about the financial support 

for agriculture and livestock development: electricity, sewerage and drinking water systems. 

To provide jobs for the inhabitants, the foundation has created a 5-hectare pomegranate or-

chard, and only in 2017 six new houses in the village were commissioned. Owing to the imple-

mentation of these economic programs through the efforts of the Foundation, in 2008 Ara-

jamugh village was formed as a separate community, including Arajavan and Araksavan set-

tlements. 

The analysis of the relevant facts shows the large-scale economic programs implemen-

ted in other regions of Artsakh, especially in Kashatagh, Karvachar, Shushi, Martakert and 

Martuni regions, in the capital city of Stepanakert, as a result of which many social problems 

were resolved, educational, cultural and social conditions were improved. From the above-

mentioned programs the author highlights the economic programs called "Flour Mill" and 

"Technical Base", launched in southern Kashatagh in 2005-2007․ These programs became a 

stimulus especially for the development of the grain production sector. 

In the end, the author expresses pain and regret that most of the results of this extensive 

effective work are enjoyed by our neighbor, Azerbaijan, which has great occupier and ag-

gresive aspirations towards Artsakh. 

Keywords: foundation, economic programs, Artsakh, "tufenkyan" charitable foundation, 

stepanakert office, financial resources, agriculture, cattle breeding, housing, land amelioration 

works, canals, electric power lines. 
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