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100 տարի առաջ՝ 1915 թ.-ին, 1.5 միլիոն հայ կոտորվեց Օսմանյան կայսրության 

երիտթուրքական ազգայնական կառավարության կողմից: Ռոն-Ալպ Լիոնի Ֆրանսահայ 

բժիշկների միությունը (Ֆ.Հ.Բ.Մ.-Լիոն, U.M.A.F.-Lyon) 1915թ.-ի Հայոց ցեղասպանության 

հարյուրամյակի այս տարելիցին վերհիշում է օսմանյան թուրք բժիշկների մասնակցությունը 

ցեղասպանության հանցագործությանը և հարգանքի տուրք է մատուցում Մեծ եղեռնին զոհ 

գնացած բժիշկներին, բուժաշխատողներին և բժշկական ուսանողներին: 

 

Օսմանյան կայսրության հայկական վերնախավի մի ստվար զանգված ապրում էր Կ.Պոլսում 

(այսօր՝ Ստամբուլ), որոնցից մոտ 300-ը բժիշկներ էին: Կայսրության մնացած հատվածում, 

հիմնականում Արևմտյան Հայաստանում, շատ բժիշկներ և դեղագործներ զբաղվում էին ինչպես 

հայ բնակչության, այնպես էլ թուրքերի, քրդերի, ասորիների, արաբների և կայսրության այլ 

ժողովուրդների բուժսպասարկմամբ: 

 

Հայ բժիշկները մեծ ավանդ են ունեցել Օսմանյան կայսրությունում բժշկության զարգացման 

գործում: Մասնավորապես, նրանք շատ լուրջ դեր են խաղացել 1838թ.-ին Օսմանյան 

բարձրագույն բժշկական վարժարանի ստեղծման մեջ բժիշկ Մանվել Շաշյանի օգնությամբ, ով 

սուլթանի անձնական բժիշկ էր, ինչպես նաև 1885թ.-ին Կ.Պոլսում Կայսերական բժշկական 

ընկերության հիմնադրման մեջ, որին անդամակցել են Հայկական բժշկական միության (Հ.Բ.Մ.) 

շատ անդամներ:1 

 

1915թ.-ի ապրիլի 24-ի լույս 25-ի գիշերը ձերբակալվեց 235 հայ մտավորական: Հաջորդ օրերին 

նրանց թիվը հասավ շուրջ 800-ի, որոնցից շատերը դաժանաբար սպանվեցին աքսորման 

ճանապարհին: Ընդհանուր առմամբ, 1919թ.-ին Հ.Բ.Մ.-ն ներառում էր առնվազն 113 բժիշկ, 73 

դեղագործ, 14 ատամնաբույժ և 15 ուսանող, ովքեր սպանվեցին կամ մորթվեցին 

ցեղասպանության ժամանակ:2,3 Աքսորվածների թվում էին բժիշկ և բանաստեղծ Ռուբեն Սևակը՝ 

30 տարեկան, Լոզանի բժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտ, սպանված ապրիլի 26-ին,4 և բժիշկ 

Վահրամ Թորգոմյանը՝ վերոնշյալ երկու գիտական և բժշկական կազմակերպությունների 

նախագահը, ով կարողացավ փրկվել: Նա աքսորվեց Փարիզ, Ֆրանսիա, որտեղ մասնակցեց 

Փարիզահայ բժշկական միության ստեղծմանը:5 Այս կազմակերպությունը 1974թ.-ին իր տեղը 

զիջեց Ֆրանսահայ բժշկական միությանը (Ֆ.Հ.Բ.Մ., U.M.A.F.): 5 

 

Օսմանյան թուրք բժիշկները մասնակցել են ցեղասպանությանը ոչ միայն 

նախապատրաստման և նախագծման առումով, այլև բժշկական միություններին իրենց 

գործունեության ընթացքում հրահրելով հայ բնակչության դեմ հանցագործությունների:6 

 

Ցեղասպանության կազմակերպիչ բժիշկների շարքում Միություն և առաջադիմություն 

կոմիտեի (C.U.P.) երկու բժիշկ անդամներ՝ Մեհմեդ Նազիմը և Բեհաեդդին Շաքիրը, 

կենտրոնական դեր են խաղացել ցեղասպանության ճարտարապետության մեջ՝ գլխավորելով 

Հատուկ կազմակերպությունը: Վերջինս հայ բնակչության տեղահանումն ու կոտորածները 

կազմակերպելու և իրականացնելու պատասխանատուն էր: Առաջինը կրթություն էր ստացել 

Կ.Պոլսում և Փարիզում, հանրային կրթության նախարարն էր, և իր հանցագործությունների 

համար Անկարայի ռազմական դատարանի կողմից հեռակա կարգով դատապարտվել էր 

մահապատժի 1919թ.-ի հուլիսի 5-ին: Իսկ երկրորդը դատական բժշկության և էթիկայի 

պրոֆեսոր էր Կ.Պոլսի բժշկական ֆակուլտետում:6 

 

Բժիշկ Մեհմեդ Ռեշիդը՝ Դիարբեքիրի նահանգապետը («Դիարբեքիրի մսագործը») 

հայտարարել է. «Դուք ինձ հարցրեցիք, թե որպես բժիշկ, ինչպե՞ս կարողացա սպանել այդքան 

շատ մարդկանց: Ահա՜ իմ պատասխանը. հայ դավաճանները հյուսել էին իրենց բույնը մեր 

հայրենիքում: Նրանք վտանգավոր մանրէներ էին: Արդյո՞ք բժշկի պարտականությունը չէ 

ոչնչացնել այդ մանրէներին:» 2 



Անհնար է բացահայտել իրենց գործունեության ընթացքում օսմանյան թուրք 

բժիշկների իրականացրած բոլոր հանցագործությունները Հայոց ցեղասպանության 

ժամանակ, սակայն մենք կարող ենք վկայակոչել մի քանի օրինակներ.2,3,6,7,8 

 

- Քրեական բժշկական փորձարկումներ 
 Համդի Սուադը` ախտաբանական անատոմիայի պրոֆեսոր Կ.Պոլսում, ուսանել է 

Գերմանիայում, և Թևֆիկ Սալիմը` 3-րդ բանակային կորպուսի գլխավոր բժիշկ, 

հարյուրավոր հայերի միտումնավոր ներարկել են տիֆով վարակվածների արյուն՝ իբր 

բուժման նպատակով:9, բայց իրականում պատվաստանյութ մշակելու նպատակով:10 

Պրոֆեսոր Սուադը 1974թ.-ին հետմահու ստացավ պատվավոր մրցանակ Թուրքիայի 

գիտական և տեխնիկական հետազոտությունների խորհրդի կողմից և համարվում է 

թուրքական մանրէաբանության հիմնադիրը:11 

 

- Երեխաների և հղի կանանց թունավորումներ 

 Ալի Սաիբը՝ Տրապիզոնի սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների և 

առողջապահության բաժանմունքի ղեկավար, Կարմիր մահիկի հիվանդանոցում 

մորֆինի մահացու դեղաչափեր էր ներարկում որբ երեխաներին և հղի կանանց, իսկ 

նրանց, ովքեր հրաժարվում էին ներարկվել, խեղդում էր Սև ծովում: Ապացույցներ կան 

նաև, որ նա մահացու թունավոր գազեր էր կիրառում երեխաների դեմ: 12 Սաիբն 

օգտագործում էր նաև շարժական շոգեբաղնիքներ, որոնցում երեխաներին սպանում էին 

գերտաք գոլորշիով: 

 

- Բնական մահվան կեղծ վկայականների տրամադրում 

 Ուրֆայի քաղաքային բժիշկը տրամադրել է կեղծ բնական մահվան վկայականներ 

Օսմանյան խորհրդարանի երկու հայ անդամների համար, ովքեր սպանվել էին Հատուկ 

կազմակերպության կողմից: Մարդինի Սրբազան Իգնատիոս արք. Մալոյանը, ում 

2001թ.-ին Հռոմի Պապ Հովհաննես Պողոս II-ը դասեց Երանելիների շարքը, սպանվել է 

աքսորի ճանապարհին, իսկ հետո Դիարբեքիրի օսմանյան թուրք բժիշկների կողմից 

հայտարարվել որպես մահացած 1915թ.-ի հունիսի 10-ին՝ իբր սրտի թոքային էմբոլիայից: 
13 

 

- Բժիշկ գործընկերների սպանություն 

 Սուլեյման Նուման փաշան՝ Օսմանյան զինված ուժերի գլխավոր բժիշկ և 

համաճարակային տեսուչ, լիազորել է հայ քաղաքացիական և ռազմական բժիշկների 

սպանությունը: 

 Ասաֆը՝ Մուշի քաղաքային բժիշկ, սառնասրտորեն սպանել է իր գործընկեր, 

զինվորական հոսպիտալի բժիշկ Ներսես Շաղբալյանին՝ հյուր գալով վերջինիս տուն: 

Սանի Յավերը՝ Երզնկայի Ազիզիե զինվորական հոսպիտալի վարիչ, Երզնկայում սպանել 

է տվել թոկատցի բժիշկ Մինաս Յարմակյանին, իսկ Ֆերիդունը՝ Երզնկայի Հալեպիե 

զինվորական հոսպիտալի վարիչ, սպանել է տվել ատամնաբույժ Լևոն Եկավյանին, ով այդ 

ժամանակ քնած էր: 

 

- Բուժքույրերի բռնաբարություններ 

 Ֆեթին՝ Սիլվանի (Դիարբեքիր) զինվորական հիվանդանոցի վարիչ, բռնաբարել է իր 

հիվանդանոցի տասնյակից ավելի հայ բուժքույրերի՝ իմանալով հանդերձ, որ հիվանդ է 

վարակիչ վեներական հիվանդությամբ: 

 

 

 

 

Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ Ֆրանսահայ բժիշկների 

միության անդամները՝ երիտթուրքերի կառավարության բարբարոսությունից փրկվածների և 

նահատակվածների ժառանգները, պահանջում են իրենց թուրք գործընկերներից վերանայել 

սեփական պատմությունը, ճանաչել այս տխուր իրողությունները և կատարել փոխհատուցում 

ինչպես հայ ազգին, այնպես էլ իրենց հայ գործընկերներին պատճառած կարուստների համար՝ 

անհրաժեշտ արդարության նպատակով:           



 

                   Ռուբեն Սևակ Վահրամ Թորգոմյան        Իգնատիոս արք Մալոյան

 
 

Մեհմեդ Նազիմ Բեհաեդդին Շաքիր  Սուլեյման Նուման փաշա
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