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««««ՄՄՄՄեղուեղուեղուեղու» » » » հանդեսը 1863 թ. հանդեսը 1863 թ. հանդեսը 1863 թ. հանդեսը 1863 թ.     
արևմտահայարևմտահայարևմտահայարևմտահայ    ԱԱԱԱզգային սահմանադրության մասինզգային սահմանադրության մասինզգային սահմանադրության մասինզգային սահմանադրության մասին    

ՔրիստինեՔրիստինեՔրիստինեՔրիստինե    ԳասպարյանԳասպարյանԳասպարյանԳասպարյան    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. արևմտահայություն, սահմանադրական շար-
ժում, պարբերական մամուլ, թանզիմաթ, ազգային կանոնադրություն, 
ազգային վարչություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
19-րդ դարի կեսերի եվրոպական ազգային ազատագրական շար-

ժումները բարերար ազդեցություն թողեցին Օսմանյան կայսրության տի-
րապետության տակ գտնվող ժողովուրդների ազգային ինքնագիտակցու-
թյան բարձրացման վրա: Եվրոպական մեծ տերությունները օգտագոր-
ծում էին հպատակ ժողովուրդների ազատագրական պայքարի ամեն մի 
դրսևորում՝ Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու և նրանից հնարա-
վորինս շատ զիջումներ կորզելու նպատակով: Թուրք առաջադեմ գործիչ-
ներից ոմանք, լավ հասկանալով, որ հպատակ ժողովուրդների ազգային-
ազատագրական պայքարը կարող է կործանարար լինել Օսմանյան կայս-
րության համար, սուլթանին հորդորում էին բարենորոգումներ անցկաց-
նել: Սուլթան Մահմուդ II-ը 1839 թ. երկրում բարեփոխումներ սկսեց, 
որոնք անավարտ մնացին: Այդ բարենորոգումները ոչ թե «ներքին պա-
հանջ մը գոհացնելու»1, այլ եվրոպական երկրներին հաճոյանալու և 
նրանց՝ Թուրքիայի ներքին գործերից շեղելու միտում ունեին: Ամեն դեպ-
քում այդ բարեփոխումների շնորհիվ երկրի հասարակական-քաղաքա-
կան կյանքում որոշակի ազատականացում նկատվեց: 

 
ԽնդրիԽնդրիԽնդրիԽնդրի    արծարծումըարծարծումըարծարծումըարծարծումը    ««««ՄեղուՄեղուՄեղուՄեղու» » » » հանդեսումհանդեսումհանդեսումհանդեսում    

1856 թ. փետրվարի 18-ին սուլթան Աբդուլ Մեջիդը մեծ տերություն-
ների ճնշման տակ, «Թուրքիան եվրոպականացնելու նպատակով «Հաթթը 
հումայուն» հրապարակեց: Այն կայսրության բոլոր հպատակների 
համար, առանց ազգային և կրոնական խտրականության, սահմանում էր 
խղճի և դավանանքի ազատություն, քաղաքական և քաղաքացիական հա-
վասար իրավունքներ, կյանքի, պատվի, ունեցվածքի ապահովություն2: 

                                                                 
1 Տե՛ս Սիրունի Յ., Պոլիս եւ իր դերը, հատոր 2, Պեյրութ, 1970, նույնի՝ Թանզի-

մաթ և հայեր // Պատմաբանասիրական հանդես, 1966, թիվ 4, էջ 55: 
2 Տե՛ս Ալպոյաճյան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և կիրառու-

թիւնը, Ընդարձակ օրացոյց Սբ Փրչեան հիվանդանոցի, Կ.Պոլիս, 1910, էջ 297-298: 
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Հրովարտակի հրապարակումից հետո արևմտահայության Գերագույն 
ժողովը ձևավորեց «Սահմանադրական հանձնաժողով», որը պետք է 
մշակեր արևմտահայ ազգային և հասարակական կյանքին, կրոնին և 
մշակույթին վերաբերող ազգային կանոնադրություն: Բազմաթիվ փորձու-
թյուններից հետո 1860 թ. մայիսի 24-ին Ընդհանուր ժողովը հաստատեց 
ազգային կանոնադրությունը3, որը Ն.Ռուսինյանի առաջարկով անվան-
վեց «Ազգային Սահմանադրություն»4 ու ներկայացվեց օսմանյան կառա-
վարության հաստատմանը: Բարձր դուռն անընդհատ ձգձգում էր ազ-
գային սահմանադրության հաստատումը, որն ի վերջո վավերացվեց 
1863 թ. մարտի 17-ին՝ վերափոխված ու կրճատված5: 

Արևմտահայ ազգային սահմանադրության ընդունումը լայն արձա-
գանք է գտել հայ հասարակական մտքում և պարբերական մամուլում, 
այդ թվում` «1850-1870-ական թվականներին արևմտահայ դեմոկրա-
տական մտքի առաջատար»6 «Մեղու» հանդեսում: Հայ պատմագիտու-
թյան մեջ «Մեղու» հանդեսի դիրքորոշումը արևմտահայ սահմանադրա-
կան շարժման և ազգային սահմանադրության վերաբերյալ հիմնովին լու-
սաբանված չէ: Հանդեսի մասին եղած հրապարակումներն ամբողջովին 
չեն ներկայացնում խնդրի էությունը: Այդ առումով սույն հոդվածը նպա-
տակ ունի հնարավորինս ամփոփ ներկայացնելու հանդեսի վերաբեր-
մունքը 1863 թ. ազգային սահմանադրության նկատմամբ:  

Հանդեսի հիմնադիր և խմբագիր Հարություն Սվաճյանը (1831-1874) 
19-րդ դարի արևմտահայ մտավորականության կարկառուն դեմքերից 
մեկն էր, «արևմտահայ դեմոկրտիայի մարտնչող հրապարակախոսը»7, 
«լուսաւորեալներու ամէնէն յանդուգն յառաջապահը8: Նա բուռն պայքար 
էր ծավալում պահպանողական ու լիբերալ հետադեմ ու ազգադավ 
գործիչների և հոգևորականության դեմ, ծաղրում էր նրանց արատավոր 

                                                                 
3 Խառատյան Ա., Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության 

մասին // Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2008, թիվ 2, էջ 83: 
4 Ատոմ, Ազգային սահմանադրութիւնը. Գիծեր մեր մշակույթի պատմութենէն, 

Կ. Պոլիս, 1914, էջ 43: 
5 Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեան, Ազգապատում, Պէյրութ, 1961, 

էջ 4067, Ալպոյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 403: 
6 Տե՛ս «Հայ պարբերական մամուլի պատմություն XVIII-XIX դարեր», խմբ. 

կոլեգիա` Ա. Խառատյան, Լ.Գևորգյան, Մ.Մխիթարյան, հատոր 1, Գահիրէ, 2006, 
էջ 252: 

7 Հայ նոր գրականության պատմություն, հատոր 2, Երևան, 1962, էջ 113: 
8 Տե՛ս Հրանտ Ասատուր, Դիմաստուերներ, Կ.Պոլիս, 1921, էջ 50: 
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բարքերը, «պարսաւելի եւ ուղղելի մասերն …. կը խայթէր»9, ինչի արդյուն-
քում քանիցս ենթարկվել է հետապնդումների ու հալածանքների: 
«Մեղուն» նոր սերնդի «ձգտումներուն անյողդողդ պատնեշն» էր, այն 
բեմը, «ուրկե կխօսեր …. ինքը իր ամենէն անկեղծ պոռթկումներով»10: 

Հ. Սվաճյանն իր գլխավոր խնդիրը համարում էր «ազգին օգուտն ու 
յառաջադիմութիւնը», անհատների իրավունքների պաշտպանությունը, 
ազգի մեջ արմատացած անկարգությունների վերացումը11: Նրա հասա-
րակական, քաղաքական ողջ գործունեությունը ծառայել է արևմտահա-
յության ազգային-քաղաքական, հանրատնտեսական ազատագրության 
շահերին12: «Մեղվի» և նրա խմբագրի անհաշտ դիրքորոշումը Կ.Պոլսի 
պատրիարքարանի, ազգային ժողովի, կրոնական ու թաղային խորհուրդ-
ների ապաշնորհ գործունեության նկատմամբ պատճառ դարձան, որ 
օսմանյան իշխանությունները ժամանակ առ ժամանակ դադարեցնեն 
պարբերականի հրատարակումը: 1865 թ. օսմանյան գրաքննության պայ-
մաններում թերթի տպագրությունը կասեցվեց: Այն կրկին հրատարակվեց 
1870-1874 թթ.: 

Համարվելով «հասարակաց օգտին թարգման»13, «Մեղուն» ներկա-
յացնում է աշխարհիկ և հոգևոր գործիչների կամայականությունները, 
արևմտահայության հանրային ու տնտեսական վիճակը, հարստահարու-
թյունները, զրկանքները, գավառահայության ու գաղթականների ծանր 
կացությունը, դավանափոխուխությունը և դրա աղետալի հետևանքները: 
Այս վիճակից դուրս գալու ուղին «Մեղուն» համարում է տգիտության 
վերացումն ու գիտության լույսի տարածումը, դպրոցների և տպարան-
ների բացումը, ազգային գործիչների հոգածությունը կրթության ու դաս-
տիարակության նկատմամբ, մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակու-
թյունը: Հանդեսի էջերում կարևոր տեղ է հատկացված արևմտահայ 
ազգային սահմանադրության նախապատրաստության և դրա կիրարկ-
ման համար մղված պայքարի պատմությունը: «Մեղուն» քայլ առ քայլ 
հետևում է սահմանադրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և 

                                                                 
9 Հ. Գրիգորիս Վ. Գալէմքերեան, Պատմութիւն հայ լրագրութեան: Ի սկզբանէ 

մինչեւ մեր ժամանակը, Վիեննա, 1893, էջ 159: 
10 Սիրունի Յ., Պոլիս եւ իր դերը,էջ 394: 
11 Տե՛ս «Մեղու», 1863, 16 ապրիլի, թիվ 195, էջ 97: 
12 Տե՛ս Գասպարյան Գ.Ն., Հարություն Սվաճյան, Երևան, 1958, էջ 21: 
13 «Մեղու», 1863, 16 ապրիլի, թիվ 195, էջ 99: 
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երբեմն խանդավառված, երբեմն հուսահատված, տպագրում յուրա-
քանչյուր փոքր լուրը14:  

«Մեղուն» ազգային սահմանադրությունը համարում է «ազգի մը 
քաղաքականության անշեղելի ճանապարհը» և հույս է հայտնում, որ 
սահմանադրության ընդունումով յուրաքանչյուր հայ պիտի գտնի իր 
«հանգստությունը .... և ազգայնության իրավունքը», և այն «պիտի 
ճանչըցնէ անոնց իրենց պարտքերը»15: Պատմելով 1860 թ. վերջին 
ազգային գերագույն ժողովի անդամների հրաժարականի մասին` 
Հ. Սվաճյանը մտահոգություն է հայտնում, որ այդ պայմաններում «զով 
ճանաչէ .... ազգը, որի հավատարմութիւն ընէ, որի հնազանդութիւն ընե», 
երբ չկա ոչ օրենք, ոչ կանոն, ոչ ազգային ժողով, ոչ էլ ազգային կառավա-
րութիւն»16: «Բայց .... մինչեւ երբ», շարունակում է թերթը, պիտի շարու-
նակվի այս վիճակը, և կոչ է անում հայությանը, «որ սթափին, …. ձեռք 
ձեռքի տան, .... ճար մը ընեն»17: Հ. Սվաճյանը ստեղծված իրադրության 
հաղթահարման ելքը համարում է «ազգային օրինավոր կառավարու-
թյունը»: Նա ներկայացնում է ազգային սահմանադրության ծագման, 
զարգացման պատմությունը, սահմանադրության հարցում իր դավանած 
սկզբունքները, ապագա Հայաստանի վարչակարգի, վարչական մարմին-
ների, ժողովրդի և պետության, եկեղեցու և կառավարության փոխհարա-
բերությունների վերաբերյալ իր հայացքները, բացահայտելով, որ 
ազգային սահմանադրությունը նվաճվել է ժողովրդական զանգվածների 
անզիջում ու հետևողական պայքարի գնով18: 

Խոսելով ազգային սահմանադրության վավերացման մասին, 
«Մեղուն» հույս է հայտնում, որ օսմանյան բարեխնամ կառավարությունը 
«չպիտի մերժէ .... վաւերացմամբ ազգին շնորհվիլը»19: Թերթի խմբագիրը 
համոզմունք է հայտնում, որ «հայրախնամ կառավարությունը» անպայ-
ման կկատարի հայության խնդրանքը և նրան կտա «խնդրած ամեն օրի-
նաւոր շնորհները», միայն թե մենք «ուզելու ճամբան գիտնանք և օրինա-

                                                                 
14 Ղազարյան Հ., Հարություն Սվաճյան, Երևան, 1986, էջ 346: 
15 «Մեղու», 1860, 30 մայիսի, թիվ 99, էջ 113, Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսու-

թյուն, կազմ. Ս. Բազյան, Երևան, 1960, էջ 92: 
16 «Մեղու», 1860, 10 հունվարի, թիվ 85, էջ 5: 
17 Նույն տեղում: 
18 Տե՛ս Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, էջ 74-75, Ղազարյան Հ., նշվ. 

աշխ., էջ 350, 352-353, «Մեղու», 1860, 31 հունվարի, թիվ 87, էջ 18, 10 փետրվարի, 
թիվ 88, էջ 25: 

19 «Մեղու», 1863, 15 հունվարի, թիվ 184, էջ 10: 
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ւորապէս խնդրենք»20: Հ. Սվաճյանի կարծիքով՝ ազգային սահմանադրու-
թյունը հայոց ազգին «կեանք պիտի տայ», «մեռելութենէն և կամ մահու 
տագնապեն ու անխուսափելի վտանգէն»21 պետք է ազատի, և «հայ 
հորիզոնին վրայ փառաւոր ապագայ մը»22 պիտի նշմարվի: 

«Մեղուն» պատմում է, որ ազգային սահմանադրությունը «զլացող չը 
կրնար ըլլալ», օսմանյան «բարեխնամ կառավարությունը» կարգի 
համաձայն «նախ քննելու տուաւ զանի այն յանձնաժողովին ձեռքով` որ 
ինքը կազմած էր», այնուհետև հանձնեց հայությանը, որ պարզեն, թե 
արդյոք «տուած սրբագրութիւնները իր կացութեանը յարմար կու գա՞ն, թէ 
ոչ»23: Ազգային երեսփոխաններից կազմված հանձնաժողովը քննեց 
Սահմանադրությունը և «վերջապէս ազգին յարմար դատեց», ապա 
Բարձր դռան հանձնաժողովի կողմից նախանշած «սրբագրութեան 
գործը» կատարեց: Խոսելով սահմանադրության վավերացման մասին, 
«Մեղուն» հույս է հայտնում, որ «տարի ու կես միջոցի թշուառութեամբն 
ալ փորձառու և խրատված» կկարողանանք «զանի ձեռք բերելու և այս 
անգամ պահպանելու ալ»24: 

Պատմելով սուլթանի կողմից Սահմանադրությունը վավերացնելու 
մասին, հանդեսը համոզմունք է հայտնում, որ այն կդառնա միջոց, որով 
հայությունը «իր ամէն գործերը կկարգադրէ»25: «Մեղուն» շեշտում է այն 
միտքը, որ սահմանադրության հաստատումով մեր ժողովրդի համար մի 
նոր դուռ բացվեց, որը, սակայն «յարատեւ ուշադրութիւնը պահանջող 
խնդիր մը» է: Հանդեսը կոչ է անում հայությանը ջանքեր գործադրել, 
քանզի «քրտնաթոր աշխատութեանց չըքնաղ պտուղ» դարձած օրենքը 
«ինքնին գործադիր ըլլալու կարողութիւնը չունի»26: «Օրենքի մը 
ձեռնարկութիւնը» միակ ապաստարանն է, որով հնարավոր կլինի ազգի 
առջև ծառացած «չարեաց առաջքն առնելու և յառաջադիմութեան մէջ ոտք 
կոխելու»27: Հ. Սվաճյանը հույս է հայտնում, որ «անիշխանութեան ժամա-

                                                                 
20 Նույն տեղում: 
21 «Մեղու», 1863, 15 հունվարի, թիվ 184, էջ 11: 
22 «Մեղու», 1863, 12 փետրվարի, թիվ 188, էջ 42: 
23 «Մեղու», 1863, 15 հունվարի, թիվ 184, էջ 10: 
24 Նույն տեղում: 
25 «Մեղու», 1863, 16 ապրիլի, թիվ 195, էջ 98: 
26 Նույն տեղում: 
27 «Մեղու», 1863, 9 ապրիլի, թիվ 194, էջ 90: 
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նակ» գոյություն ունեցած բոլոր «անիրավութիւններն ու հարստահարու-
թիւնները» Սահմանադրության գործարկման արդյունքում կվերանան28: 

«Մեղուն» մեջբերում է «Փարիզ» պարբերականում տպագրված նյու-
յորքցի մի հայ բողոքականի խոսքը, ով կոչ է անում միավորվելու, 
որպեսզի միակ «հոգ և զբաղմունք ընենք Սահմանադրութեան վերահաս-
տատութիւնը»: Հանդեսը հոդվածագրին պատասխանում է, որ մոտ 
տարիուկես առաջ «խաւարսէրի մը ժահաբոյր լեզուովը մեռած», թաղված, 
«վրան յաղթանդամ քար մը ձգուած», «մահաբույր գրչով մը վրան տապա-
նագիր գրած»29 ազգային սահմանադրությունը 1863 թ. մարտի 17-ին 
«պատուով և մեծ զօրութեամբ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՎ»30: Ելնելով այս իրո-
ղությունից՝ հանդեսը հորդորում է մի կողմ թողնել կրոնական վեճերը, 
համախմբվել և քայլեր ձեռնարկել ազգի առջև ծառացած խնդիրները 
լուծելու համար: 

Հանդեսը տպագրում է Ադրիանապոլսում Սահմանադրության 
ընդունման կապակցությամբ կատարված տոնահանդեսի նկարագրու-
թյունը, որն ուղեկցվել էր ազգային երգ ու պարով, «Կեցցե՛ Ազգ և Սահմա-
նադրութիւն» վանկարկումներով31, ազգի, վեհափառ կայսեր և «Սահմա-
նադրութեան գործադիր անձանց» կենաց ջերմ բարեմաղթանքներով ու 
աղոթքով: «Մեղուն» հույս է հայտնում, որ Կ. Պոլսի հայությունը, մի կողմ 
դնելով երկպառակությունն ու կրոնական վեճերը, շուտով նրանց օրինա-
կին կհետևի՝ նպատակ ունենալով «Ազգային յառաջադիմութիւն»32: 

«Մեղուն» մեծ ոգևորությամբ պատմում է, որ սահմանդրության 
տարելիցի հետ կապված հանդիսությունները նախատեսվում են մայիսի 
26-ին, կիրակի օրը, որոնք նախորդ տարիների համեմատ «առաւել 
փառաւոր» պիտի լինեն և հորդորում է ամենիքն «ժամ յառաջ պիլեթ 
առնել»33: Հայությանը ազգային կանոնադրություն շնորհելը համարելով 
«առատագութ ինքնակալի»՝ հայության նկատմամբ ունեցած «գթոյ և սիրոյ 
մէկ մեծ նշանն»՝ «Մեղուն» առաջարկում է մասնակցել «առ բարեգութ 
կայսրը» ժողովրդի հրապարակավ շնորհակալության հանդեսին34, որը 
պետք է տեղի ունենա սահմանադրության տարելիցի օրը: Թերթը միա-

                                                                 
28 «Մեղու», 1863, 21 մայիսի, թիվ 200, էջ 138: 
29 «Մեղու», 1863, 9 ապրիլի, թիվ 194, էջ 90: 
30 Նույն տեղում, էջ 92: 
31 «Մեղու», 1863, 14 մայիսի, թիվ 199, էջ 134: 
32 «Մեղու», 1863, 7 մայիսի, թիվ 198, էջ 128, 14 մայիսի, թիվ 199, էջ 135: 
33 «Մեղու», 1863, 14 մայիսի, թիվ 199, էջ 136, 21 մայիսի, թիվ 200, էջ 138: 
34 «Մեղու», 1863, 21 մայիսի, թիվ 200, էջ 138: 
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ժամանակ բոլոր «սահմանադրասեր հայությանը» կոչ է անում 10 ղուրուշ 
պատրաստել՝ Սահմանադրության գրքույկը ձեռք բերելու համար, որը 
«այսօր կամ վաղը ելլելու վրայ է»35: 

Հանդեսը տպագրում է ազգային սահմանադրությանը նվիրված «Հայ 
սրտի մը արձագանքը» երգը` ուրախությամբ հայտնելով, որ երաժշտու-
թյան ուսուցիչ Նիկողայոս Թասճյանն զբաղվում է երգի երաժշտության 
ստեղծումով, և շուտով կիրակի օրերին դասավանդելու է Ղալաթիայի 
Լուսավորիչ եկեղեցու դպրոցում36: Հետագայում թերթը պարբերաբար 
հրատարակում է ազգային սահմանադրությանը նվիրված ստեղծագոր-
ծություններ ու երգեր37: 

Հ. Սվաճյանը ոգևորությամբ պատմում է ազգային սահմանադրու-
թյան տարելիցին նվիրված հանդիսության մասին, որի մասնակիցները 
բարեգութ սուլթանին երախտապարտ էին «Հայ սրտին սահմանադրա-
կան փափագը»38 իրականություն դարձնելու համար: Ըստ Հ. Սվաճյանի` 
եկել է ժամանակը, երբ ամեն մի բռնություն «'ի չիք պիտի դառնայ»39 
շնորհիվ ազատարար սահմանադրության: 

«Մեղուն» պարբերաբար պատմում է ազգային, կրոնական և քաղա-
քական ժողովների, թաղային խորհուրդների գործունեության մասին, 
դժգոհում նրանց անդամների հրաժարական տալու կապակցությամբ: 
Դրանից հիասթափված գրում է, որ ազգային անբարեհույս վիճակի 
պատճառը ոչ այնքան սահմանադրությունն է, այլ ազգային վարչության 
ու թաղային խորհուրդների «անգործությունն ու անկարգությունները»40: 

«Մեղուն» ներկայացնում է սահմանադրության գործադիր հանձնա-
ժողովի կազմակերպած թաղային ընտրությունները և անհանգստություն 
հայտնում այն կապակցությամբ, որ Կ.Պոլսի որոշ թաղերում «մանր և 
խոշոր գժտութիւններ» են տեղի ունենում: Թերթը հույս է հայտնում, որ 
ընտրությունները «խաղաղութեամբ վերջանան»41 և նպաստեն ազգային 
խնդիրների լուծմանը: Հ. Սվաճյանը մտահոգություն է հայտնում ընտրու-
թյունների հետ կապված երկու կարևոր հարցի մասին: Նա գրում է, որ 
ութ հարյուր կամ հազար ընտրողներ ունեցող տեղամասերում ընտրու-

                                                                 
35 «Մեղու», 1863, 14 մայիսի, թիվ 199, էջ 136: 
36 «Մեղու», 1863, 16 ապրիլի, թիվ 195, էջ 193-194: 
37 «Մեղու», 1863, 1863, 21 մայիսի, թիվ 200, էջ 143, 2 հուլիսի, թիվ 206, էջ 191: 
38 «Մեղու», 1863, 4 հունիսի, թիվ 202, էջ 153: 
39 «Մեղու», 1863, 9 հուլիսի, թիվ 207, էջ 195: 
40 «Մեղու», 1863, թիվ 186, էջ 25, թիվ 187, էջ 34, թիվ 189, էջ 54, թիվ 207, էջ196: 
41 «Մեղու», 1863, 9 հուլիսի, թիվ 207, էջ 198: 
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թյուններին մասնակցել է 250-300 մարդ: Հ. Սվաճյանը դժգոհում է, թե 
ինչո՞ւ քվեարկության իրավունք ունեցող անձինք «սահմանեալ ժամանա-
կին իրենց քվեն չեն տարած», ո՞ւր է «Սահմանադրություն աղաղակող և 
ազգասէր ենք պոռացողներու խումբը»42: Նրան մտահոգում է այն, որ 
քվեաթերթիկներ են ուղարկվել «կարգ մը նորեկ անձանց» կողմից, որոնք 
«զոչ ոք կը ճանչնային նոյն թաղին մէջ», քանի որ 10-15 տարի Պոլսում 
բնակվող անձանց «երբէք քուէ տալու հրաւեր մը եղած չէր»43: Մինչդեռ 25 
տարին լրացած յուրաքանչյուր անձ «իր վերաբերութիւն ունեցած թաղին 
մէջ» քվեարկության մասնակցելու իրավունք ուներ44: Դեռևս 1860 թ. 
Հ. Սվաճյանը պահանջում էր ընտրություններն անցկացնել փակ, 
գաղտնի քվեարկությամբ, քանզի «գաղտնի քվեարկութիւնն է տափոռակ` 
լռիկ ազատութեան պաշտպան»45: 

Հ. Սվաճյանը իր վրդովմունքն է հայտնում նաև այն կապակցու-
թյամբ, որ օսմանյան «առատագութ ինքնակալի» շնորհած արտոնություն-
ները և «յառաջադիմութեան կարևոր տարրերը» ժողովրդին չեն հասնում 
ի շնորհիվ «իր արենակից խաւարասիրաց»46: Նրա կարծիքով այս մարդիկ 
ովքեր «ամուր պատուար մը և հաստատուն պարիսպ մը» եղան՝ խլաց-
նելու համար բարեգութ սուլթանին ուղղված ժողովրդի ձայնը, բայց հաջո-
ղության չհասան: Երկինքը լսեց հայության աղաղակը, հայը զգաց, որ 
«տգիտութեան կատաղի ալեացբուռն յարձակմունքէն» միակ դարմանը 
Ազգային սահմանադրության «խաղաղ նաւահանգիստը դիմելն է»47:  

«Մեղուն» ներկայացնում է Պալատու միացյալ թաղերի ընտրություն-
ների ընթացքը և դժգոհում, որ «միութիւն կուզենք պօռացող» ընդդիմա-
դիրների մի խումբ ակտիվ գործունեություն է ծավալում: Նրանցից մեկը 
շաբաթ օրը տնետուն պտտվելով «ցրուած քուէթուղթերը պատճառանքով 
մը կը ժողովէ»` քվեների թիվը «կարելի եղածին չափ պակաս էլլէ» 
հույսով48: Անդրադառնալով երեսփոխանների ընտրությանը` Հ. Սվաճ-
յանը շեշտում է, որ քվեարկության իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր հայ 
պետք է լավ մտածի, թե «ինչ տեսակ մարդու տալու է իր քուէն», որպեսզի 
հետո ստիպված չզղջա: Յուրաքանչյուր ոք, շարունակում է խմբագիրը, 

                                                                 
42 «Մեղու», 1863, 9 հուլիսի, թիվ 207, էջ 199: 
43 Նույն տեղում: 
44 Պէրպերեան Ա, Պատմութիւն հայոց, Կ.Պոլիս, 1871, էջ 395: 
45 «Մեղու», 1860, 10 փետրվարի, թիվ 88, էջ 28: 
46 «Մեղու», 1863, 9 ապրիլի, թիվ 194, էջ 90: 
47 Նույն տեղում: 
48 «Մեղու», 1863, 13 օգոստոսի, թիվ 212, էջ 239: 
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իրավունք ունի ազատ ընտրության: Ոչ ոք իրավասու չէ նրանց ազատ 
կամընտրության վրա բռնանալու, սակայն հարկ է, որ «մեկ քանի տարվա 
փորձառական գիտութեամբը» առաջնորդվելով` ամեն հայ նշի «ազգա-
սէր, իրաւագէտ, քաղաքագէտ, հեռատես, տաղանդաւոր և ողջամիտ» 
անձի կամ անձանց անուններ: Այդ մարդիկ ժողովրդի տասը տարվա 
«ապագայ բաղդը» պետք է վճռեն, քանզի, ըստ սահմանադրության, երես-
փոխանը իրեն ընտրող ժողովրդի ներկայացուցիչն ու «անոր յառաջադի-
մութեան ջանադիրն»49 է:  

Շարունակելով ներկայացնել ընտրությունների ընթացքը` թերթը 
նշում է, որ «ընտրելոց մէջ օտար տէրութեան հպատակ» և «դատաստանի 
տակ ինկած ու դեռ դատը չվերջացած անձ կայ, որի դեմ «սահմանադրա-
կան հասարակութիւնը բողոք ունի»50: Այդ բողոքը կապված է ժողովրդի 
շրջանում տարածված այն կարծիքի հետ, որ կրոնական երեսփոխան-
ներից մի քանիսը այլ պետության հպատակներ են: Ընտրողները դիմել են 
սահմանադրության գործադիր հանձնաժողովին` պարզելու նրանց կար-
գավիճակը, արդյո՞ք նրանց ընտրությունը դեմ չէ սահմանադրությանը51: 
Ի պատասխան՝ գործադիր հանձնաժողովի անդամը հայտնել է, թե 
օսմանյան տերության հպատակ լինելու խնդիրը միայն «աշխարհական 
երեսփոխանաց համար է, եւ ոչ կրօնական»52: «Մեղուի» կարծիքով` երես-
փոխանական վարչությունը և պատրիարքը պարտադիր պետք է օսմա-
նահպատակ լինեն, քանզի «Ազգին կողմանէ անմիջական յարաբերութիւն 
մը» ունեն Բարձր դռան հետ: Միաժամանակ հանդեսը մեկնաբանում է 
սահմանադրության այն հոդվածները, որոնք վերաբերում են երեսփո-
խանների և պատրիարքի ընտրության կարգին, քաղաքական և կրոնա-
կան խորհուրդներին53: 

Թերթը պատմում է, որ ազգային սահմանադրության համաձայն, 
ձևավորվել են թաղային խորհուրդներ, ընտրվել 80 աշխարհիկ և 20 
հոգևոր պատգամավորներ54: Ժողովրդը պետք է ուշի ուշով հետևի նրանց 
գործունեությանը, քանի որ նրանից է ակնկալում «Ազգային բարելա-
վութիւն, բարեկարգութիւն, յառաջադիմութիւն...»55: «Մեղուն» հույս է 

                                                                 
49 «Մեղու», 1863, 20 օգոստոսի, թիվ 213, էջ 241: 
50 Նույն տեղում: 
51 «Մեղու», 1863, 20 օգոստոսի, թիվ 213, էջ 241, 27 օգոստոսի, թիվ 214, էջ 253: 
52 «Մեղու», 1863, 27 օգոստոսի, թիվ 214, էջ 253: 
53 Տե՛ս «Մեղու», 1863, 27 օգոստոսի, թիվ 214, էջ 253 
54 Տե՛ս Օրմանեան Մ., նշվ. աշխատ., էջ 4083: 
55 «Մեղու», 1867, 7 սեպտեմբերի, թիվ 217, էջ 273: 
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հայտնում, որ ընտրված երեսփոխանները օրենքներին ծանոթ և քաղա-
քականապես փորձառու կլինեն, ազգի «օգուտը ամէն բանէ վեր կը 
դասեն» ու ազգային սահմանադրությունը «անխախտ կպահեն»: Ազգային 
ընդհանուր ժողովը, հանուն ազգի առաջադիմության և խաղաղության, 
արդարությամբ ու անաչառությամբ կգործի մինչև իր պաշտոնավարու-
թյան ավարտը: Հայ ազգի ապագա երջանկությունը կամ թշվառությունը, 
եզրակացնում է թերթը, «աս նորածին ընդհանուր ժողովոյ շարժումէն 
կախեալ էն» 56: 

Հանդեսը տպագրում է Կ.Պոլսի պատրիարքին ուղղված աղերսա-
գիրը, որը խնդրում էր նորաթուխ երեսփոխանների ժողովի ուշադրու-
թյունը հրավիրել և անհրաժեշտության դեպքում նրանց բացատրել, որ 
ժողովուրդը ապագայի իր հույսերը կապում է նորընտիր ժողովի հետ: 
Թերթի համոզմամբ` երեսփոխանական ժողովը, որպես «ազգային …. և 
մասնավորապես քաղաքականապէս Լուսավորչական Հայոց ժողովք», 
իբրև «առաջին ընտանեկան պարտավորութիւն» պետք է զգա ժողովրդի 
խնդիրները: «Սահմանադրական բարեկարգ վարչութեանն» սպասող հայ 
ժողովուրդը հույս ունի իր «գլխէն իբրեւ փուշե պսակէ մը»57 հայ ամիրա-
ների և կրոնավորների լծից ազատվելու, սակայն սահմանադրությունը 
ժողովրդի դրությունը չփոխեց: Հանդեսը ցավով է նշում, հայությունը, այլ 
ճար չունենալով, ազգի մեջ «զինքը այն անտանելի վիճակեն» ազատող 
չունենալով, ազատության համար «կրոնափօխութեան կը դիմե»58: 
«Մեղուն» իր բողոքն է արտահայտում հարկերի ու տուրքերի պատճառով 
ազգը «անգութ ու անխիղճ» «քրիստոնեա ազգակիցներուն» «անիրաւ 
ձեռքեն բզիկ բզիկ» լինելու կապակցությամբ: Պողոս պատրիարքի ջան-
քերի շնորհիվ կառավարության հրամանով արքունական տուրքերի 
չափը սահմանվել էր «իւրաքանչիւր ուրուք կարողութեանը համեմատ» 59, 
բայց դրա արդյունքում ժողովուրդն ազատություն չի գտել: «Մեղուն» 
կարծիք է հայտնում, որ այժմ ամբողջ ազգի «կենաց ու մահուան թելը» 
հարյուր երեսփոխանների ձեռքում է: Ազգը «ինքզինքը հազիվ հազ նաւուն 
մէջ նետող հոգնած ճամփորդներու պէս» թմրած է և չի զգում, թե ուր է 
գնում: Նա ապագայի մեծ հույսով սպասում է երեսփոխանների գործու-

                                                                 
56 Նույն տեղում:: 
57 «Մեղու», 1863, 10 սեպտեմբերի, թիվ 216, էջ 265: 
58 «Մեղու», 1863, 27 օգոստոսի, թիվ 214, էջ 253, 1 հոկտեմբերի, թիվ 218, էջ 288, 

8 հոկտեմբերի, թիվ 219, էջ 292: 
59 «Մեղու», 1863, 27 օգոստոսի, թիվ 214, էջ 253, Պէրպերեան Ա., Պատմութիւն 

հայոց, էջ 394: 
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նեությանը: Ամեն «հայու աչք սա ազգային ժողովներուն» է հառած, բայց 
երանի թե «իր յոյսը իդերև չելլէր»60: 

«Մեղուն» պատմում է, որ սեպտեմբերի 20-ին անդրանիկ նիստը գու-
մարելուց հետո ազգային ընդհանուր ժողովի մոտ մեկ տասնյակի հասնող 
պատգամավորներ հրաժարական են տվել, իսկ երկրորդ նիստին պատ-
գամավորների մեծ մասի չներկայանալու պատճառով նիստ չի գումար-
վել61: Ազգը սահմանադրություն ունի, սակայն առաջվա պես «անտերունչ 
ու անգլուխ կմնայ», հայերն ամենուր «հին թշուառութեան մէջ կը տատա-
նին»: Ազգային ընդհանուր ժողովի գործունեությունը ժողովրդի շրջանում 
իրենց «յուսածին հակառակը գտնելու երկիւղին»62 է հանգել: 

«Մեղուն» դժգոհում է, որ ազգի կողմից ընտրված երեսփոխաններից 
ոմանք չեն ներկայանում ազգային ժողովի նիստերին, մյուս երեսփոխան-
ներն էլ ոչինչ չեն անում, ուստի կոչ է անում՝ եթե սահմանադրությունը 
«բոլորովին չենք ծալլեր ու պահարանը դներ», գոնե «զանց ընենք» այն 
հատվածը, որ «քիչ շատ աշխատասիրութիւն և փոքրիկ զոհեր կըպա-
հանջեն»63:  

Լավ հասկանալով, որ Բարձր դռան կողմից սահմանադրությամբ 
հայությանը շնորհված «արտոնութիւնները թէպէտ մէծ բաներ չեն», 
Հ. Սվաճյանը կոչ է անում հետևել դրանց «պահպանութեանը և բարեկարգ 
գործադրութեանը», որպեսզի առաջվա պես դրանք ևս զոհ չգնան «մաս-
նաւոր անձանց հաճոյիցն ու կրիցը»64: Ազգային սահմանադրությունը 
պիտի դառնար «ժողովրդյան իրավանց պաշտպան», սակայն, ինչպես ցա-
վով նկատում է Հ. Սվաճյանը, «հայ բռնավորաց խումբը» այն իրենց «տի-
րապետութեանը գործիք ընելու չդնդաղեցան»65: Սահմանադրության գոր-
ծադրության հետ կապված դժվարությունների գլխավոր պատճառը նա 
համարում է այն, որ «հայերուն ամենն ալ» նրա «խափանմանը կաշխա-
տեին»66, «դարան լարելով» ամեն բարի ջանք «ի դերև հանելու»67: Ստեղծ-

                                                                 
60 Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, էջ 328, «Մեղու», 1863, 8 հոկտեմբերի, 

թիվ 219, էջ 292, 29 հոկտեմբերի, թիվ 222, էջ 314: 
61 Ալպոյաճեան Ա., նշվ. աշխատ., էջ 467: 
62 Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, էջ 328, «Մեղու», 1863, 8 հոկտեմբերի, 

թիվ 219, էջ 292 
63 «Մեղու», 1864, 8 փետրվարի, թիվ 230, էջ 28: 
64 «Մեղու», 1862, 10 հունիսի, թիվ 164, էջ 130: 
65 «Մեղու», 1864, թիվ 244, էջ 140: 
66 Տե՛ս Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, էջ 313: 
67 Նույն տեղում, էջ 375: 
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ված վիճակից միակ ելքը Հ. Սվաճյանը համարում է ազգի կրթությունն ու 
դաստիարակությունը: 

Սահմանադրական շարժման և ազգային սահմանադրության 
«ամենէն անկեղծ փողահարը» համարվող «Մեղու» հանդեսը եղավ առա-
ջին «սթափողը …. անոր ստեղծած պատրանքներէն»68: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Սահմանադրության գործադրումը և սահմանադրական կարգի հաղ-
թանակը «Մեղուն» կապում է ժողովրդի կողմից ընտրված, ժողովրդի 
հոգսերով մտահոգ ազգային կառավարության ստեղծման, դասային 
արտոնությունների, հարստահարության ու շահագործման վերացման, 
ժողովրդի բարեկեցության ապահովման հետ, որի կարևորագույն պայ-
մանը համարում է տգիտության վերացումն ու ազգի լուսավորությունը: 
Ազգային սահմանադրության վավերացմամբ ոգևորված և դրա գործա-
դրմանն անհամբեր սպասող «Մեղու» հանդեսի խմբագիրն ի սրտե ցան-
կանում էր, որ Սահմանադրության ընդունմամբ հայության կյանքում 
խաղաղություն հաստատվի, ատելությունը փարատվի, ազգի մեջ սերն ու 
միությունը թագավոր են, սակայն մեծ ցավ է ապրում, որ այդպես չեղավ: 
Թերթը կոչ է անում մոռանալ դավանաբանական, կրոնական վեճերը, 
համախմբվել ազգային սահմանադրության շուրջ և պայքարել ազգային 
առաջընթացի համար: 

 
 
 

        

                                                                 
68 Սիրունի Յ., Պոլիս եւ իր դերը, էջ 394: 
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Журнал «Мегу»Журнал «Мегу»Журнал «Мегу»Журнал «Мегу»    ((((««««ПчелаПчелаПчелаПчела»»»») о Западноармянской Национальн) о Западноармянской Национальн) о Западноармянской Национальн) о Западноармянской Национальной ой ой ой 
Конституции 1863Конституции 1863Конституции 1863Конституции 1863    г.г.г.г.    

КристинеКристинеКристинеКристине    ГаспарянГаспарянГаспарянГаспарян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: западные армяне, конституционное движение, 
периодическая печать, танзимат, национальная хартия, национальный 
совет 

Западноармянское национально-конституционное движение и приня-
тие национальной конституции вызвали большой резонанс в западно-
армянской действительности. Армянские общественные течения и перио-
дическая печать высказали свою позицию по западно-армянской нацио-
нальной конституции. Западноармянская национальная конституция 
1863 г. была всесторонне освещена в передовом журнале западноармянс-
кой демократической мысли «Мегу», издававшемся в Константинополе в 
1850-1870 годах. 

На страницах журнала представлена история подготовки националь-
ной конституции Западной Армении и борьба за ее применение. «Мегу» 
шаг за шагом следил за конституционным процессом, регулярно освещал 
ратификацию конституции, деятельность национальной администрации, 
политических и религиозных собраний, а также выборы в районные и 
верховные советы. 

Редактор журнала Г. Свачян придавал особое значение принятию 
национальной конституции Западной Армении, считая это единственным 
стабильным путем прогресса нации. Применение Конституции и победу 
конституционного строя он связывает с созданием всенародно избранного  
правительства, озабоченного проблемами народа, отменой классовых 
привилегий, обеспечением благосостояния народа, важнейшим условием 
которого было устранение незнания и просвещение народа. 
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the 1863 Western Armenian Nationathe 1863 Western Armenian Nationathe 1863 Western Armenian Nationathe 1863 Western Armenian National Constitutionl Constitutionl Constitutionl Constitution    
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SummarySummarySummarySummary    
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 The Western Armenian national-constitutional movement and the 
adoption of the national constitution caused great excitement in the Armenian 
reality. Armenian social movements and periodicals expressed their positions 
on the Western Armenian National Constitution. The National Constitution of 
1863 was comprehensively covered in the leading magazine “Meghu” published 
in Constantinople in 1850-1870, which was the pioneer of Western Armenian 
democratic thought.  

The magazine presented the history of the preparation of the Western 
Armenian National Constitution and the struggle for its implementation. 
“Meghu” followed the constitutional process step by step, regularly referring to 
the ratification of the constitution, the activities of the national administration, 
political-religious assemblies, and the elections of district and supreme councils.  

H. Svajian, the editor of the magazine, attached particular attention to the 
adoption of the Western Armenian National Constitution, considering it the 
only stable way for the nation’s progress. He linked the implementation of the 
Constitution and the victory of the constitutional order with the formation of a 
popularly elected national government, concerned with the problems of the 
people, the abolition of class privileges, the provision of the people’s welfare, 
the essential prerequisite for which was the elimination of ignorance. 
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