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Պօղոս Նուպար Փաշան հարուստ եւ անձնուէր հայ մարդ մըն էր, որ հայ ժողովուրդին ուզեց օգնել

ու անկախ Հայաստան մը կերտել: Այս գաղափարախօսութիւնը սկսաւ, երբ ան ու իր ընկերները ազդուեցան

Թուրքիոյ մէջ կայացած ջարդերէն, որուն թիրախը հայերն էին: Այն ժամանակ, իր ընկերներով ուխտեց, որ

հայ հասարակութեան պիտի նպաստէ իր ամբողջական կարողութիւններով: Անոնք սկսան աշխատիլ իրենց

անկախ Հայաստանի երազին ու տեսլականին վրայ ու տասը տարի վերջ Հայկական Բարեգործական

Ընդհանուր Միութիւնը (Հ.Բ.Ը.Մ.) հիմնեցին 1906-ին (Minasyan):

Պօղոս Նուպարը հարուստ ընտանիքի մը մէջ մեծցած է, Եգիպտոսի մէջ: Իր հայրը Եգիպտոսի

վարչապետն էր (Sarkissian and George), մինչդեռ իր մայրը Պօղոսին հետ տունը կը մնար: Հակառակ իր

հարստութեան, ապրած շքեղ կեանքին ու Եգիպտոս ապրելուն, իր մայրն ու հայրը իրեն սորվեցուցին

հայութեան մասին, տուին հայեցի դաստիարակութիւն եւ բարոյական կեանք ապրելու կարեւոր դասեր: Այս

վսեմ գաղափարները Պօղոս Նուպարին ապագան կը կերտեն ու իր ապագայի յարաբերութիւնները կը

մշակէր: Երբ Պօղոս Նուպար Փաշան դեռ պատանի էր, շատ հետաքրքրուած էր  իր մշակոյթով եւ ազգային

ինքնութեամբ:

Հ.Բ.Ը.Մ. կազմակերպութեան հիմնադրումէն առաջ Պօղոս Նուպար Փաշան քաղաքային երկրաչափ

էր: Ան կ'աշխատէր Գահիրէի ու Սուտանի ջուրի մատակարարման ընկերութիւններուն մէջ. յարգուած

ճարտարագէտ ու չափագէտ էր: Այս գործով եւ պաշտօնով ան յարգանքի արժանացաւ իր  յաճախորդներէն եւ

խանդավառութեամբ աշխատեցաւ, որ շրջապատին օգնէ եւ շատ մը հարցեր լուծէ: Այսպիսով ան հետզհետէ

սկսաւ հետաքրքրուիլ Հայաստանով եւ մեր հայրենիքի դիմագրած դժուարութիւններով: Ասոնք Պօղոս

Նուպարին բարեգործական առաջին քայլերն էին՝ իր ժողովուրդին ապագային առընչուած:

Պօղոս Նուպարը ու իր յանձնաժողովը պաշտօնապէս իրենց միութիւնը՝ Հ.Բ.Ը.Մ.ը հիմնեցին

1906-ին: Միութեան առաջին գործը այն էր, որ Թուրքիոյ հայերուն պիտի օգնէին եւ պիտի փորձէին
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ազատել: 1906-1912 ժամանակաշրջանին, Հ.Բ.Ը.Մ.ը եւ իր նախագահը՝ Պօղոս Նուպար Փաշան ցանելու

գործիքներ ու հունտ տուին Թուրքիոյ հայերուն (Eordekian): Միութեան գործունէութեան առաջին

տարիներու աշխատանքը նպաստեց հայերուն, որոնք չափազանց կարիքը ունէին օգնութեան եւ կեանքի

բարւօք պայմաններու. ասիկա Հ.Բ.Ը.Մ.ի ծաւալուն գործունէութեան սկիզբն էր:

Հ.Բ.Ը.Մ.ը ոչ միայն ցեղասպանութեան ժամանակ օգնեց ու վերազարթնեց հայ ժողովուրդը, բայց

մինչեւ այսօր Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի հայերուն կ'օժանդակէ (Armenpress): Երբ Հայաստանի

երկրաշարժը եղաւ, Հ.Բ.Ը.Մ.ը նիւթական մեծ գումարներ յատկացուց եւ Կիւմրի քաղաքին նոր

ենթակառուցուածքը գծեցին (AGBU): 1991-ին, երբ Հայաստանը Խորհրդային Միութենէն զատուեցաւ,

Հ.Բ.Ը.Մ.ն էր, որ ազգային վերազարթնութեան շարժումը սկսաւ Հայաստանի մէջ: Հ.Բ.Ը.Մ.ը հայկական

ամէնամեծ նիւթական ներդրում ունեցող կազմակերպութիւնն է եւ իր դրամով մեր ժողովուրդին

մշակութային, կեանքի առօրեայի եւ ապրուստի կարիքները կը հոգայ:

Այսօր նոյն աշխուժութեամբ Հ.Բ.Ը.Մ.ը հայ ժողովուրդին կ'օգնէ՝ Արցախի պատերազմի հարցով,

Հայաստանի կառավարութեան խնդիրներու, եւ այլն: Հ.Բ.Ը.Մ.ի դրական ազդեցութիւնը հայ հասարակութեան

վրայ անսահման է եւ անկասկած պիտի շարունակէ օգտաշատ առաքելութիւնը: Իրենք մեզի կը ներկայացնէն

աշխարհի բեմին վրան ու մեր մշակոյթը կը ծանօթացնեն աշխարհին: Հ.Բ.Ը.Մ.ի գործը միայն այն չէ, որ դրամ

շնորհեն, այլ անոնք մեզի համար կը պայքարին եւ կը քաջալերեն, որպէսզի մենք՝ նոր սերունդը նոյն ուղին

բռնենք: Ուրիշ հայրենասէր մարդիկ եւ կազմակերպութիւններ ալ կան այս աշխարհին վրայ, որոնք կը

հետեւին այս կազմակերպութեան ուղղութեան:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի քաջալերանքը ինծի համար ալ շատ կարեւոր է: Ամբողջ կեանքս Հ.Բ.Ը.Մ.-ի դպրոց գացած

եմ, հասարակութեան մէջ եղած եմ եւ անոնց սէրն ու ջերմութիւնը զգացած ու ապրած եմ: Այս վարժարանը

իմ մշակոյթս եւ կրօնս սորվեցուց ինծի: Անոնց օգնութեամբ այս միութեան անդամ եղած եմ, իմ մշակոյթովս

հպարտ եղած եմ եւ ապագային ես ալ կը փափաքիմ աշխատակցիլ իրենց հետ: Հ.Բ.Ը.Մ.ը ոչ միայն ի՛մ

մշակոյթս զօրացուց, նաեւ բոլոր տարիքի հայերուն փոխանցեց սէր հայրենիքի հանդէպ:
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Հայ բարեսիրական միութիւնները շատ կարեւոր են իմ ու հայ պատանութեան եւ բոլոր տարիքի

ընկերներուս համար: Անկէ կը գիտնանք, որ մենք (հայերը) մեր նպատակները կարող ենք իրագործել:

Միութիւնը ոչ միայն իմ կեանքիս վրայ քիչ-քիչ ազդած է, այլ զիս ոգեշնչած է: Հ.Բ.Ը.Մ.-ի դպրոցը իմ

հետաքրքրութիւններս կը գոհացնէ եւ ինծի բարոյական խրատներ կը պարգեւէ, իսկական հայ մարդը կը

կազմաւորէ, լաւագոյն յատկանիշները կը սորվեցնէ՝ աշխատասիրութիւն, հիւրասիրութիւն, համբերութիւն,

ուսումնասիրութիւն, յարգանք: Հ.Բ.Ը.Մ.ը հայ մանուկներուն հոգիները կը մշակէ, պատանիներուն եւ

երիտասարդներուն վաղուան առաջնորդը կը պատրաստէ: Անոնք  հայ նոր սերունդին կեանքի կարեւորագոյն

դասեր կու տան, որպէսզի մեր ապագան յաջողութեամբ պսակուի:

Հ.Բ.Ը.Մ.ը մեր ազգին դիմագիծն է աշխարհի բեմերուն վրան: Մենք՝ հայ պատանիներն ու

երիտասարդները կը հետեւինք այս կազմակերպութեան սկզբունքներուն, հաւատքով եւ անկեղծութեամբ

կ՛իրագործենք անոր գաղափարները: Հ.Բ.Ը.Մ.ին հետ, մենք կրնանք մեր, մեզմէ պզտիկներուն եւ մեզմէ

մեծերուն ինքնութիւնը ամրապնդել:

Պօղոս Նուպար Փաշան ու իր անձնուէր ընկերները հայ միտքն ու մշակոյթը զօրացուցին: Իրենց

միութեան գործերը հայ ժողովուրդին համար բարձր արժէք կը ներկայացնեն՝ կրթութիւն, ներշնչում,

բարեսիրութիւն, հայրենասիրութիւն եւ նուիրում: Պօղոս Նուպարն ու իր ընկերներուն անձնուրացութիւնը

չափազանց գնահատելի է. Իրենց երազը եւ ուխտը հայ ազգին հանդէպ վառ պահեց ե՛ւ հայրենիքի ե՛ւ

սփիւռքի համայն հայութիւնը:

Ուիլիամ Սարոյեանը անգամ մը ըսաւ. «Պարզապէս հայերու բնութեան մէջն է սորվիլ, ուսանիլ,

հարցնել, ենթադրել, գտնել, հնարել, ստուգել եւ ուղղել, վերահաստատել, պահպանել, շինել եւ տալ»

(Saroyan):

Պօղոս Նուպարը շատ տուաւ: Հոգիով տուաւ:
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