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րում(Գանձակ,Նախիջևան,Շուշի,Բաքու)մահմե
դական տարրերի հետ կռիվների ու բախումների
հետևանքով զոհված հայ բուժաշխատողների հա
մառոտկենսագրականները:
Գրքում չեն ընդգրկվել այն հարյուրավոր հայ

բժիշկները, որոնքպատերազմի,տեղահանության
ուցեղասպանությանպատճառովկորցրելենիրենց
ընտանիքիանդամներինուհարազատներին,պա
պենականկալվածքներնուտները,ինչքնուհարս
տությունը, և մազապուրծ փախչելով, ապաստան
գտել հարևան երկրներում` հետագայումաշխար
հովմեկսփռվելուևայսօրվատխուրիրողությու
նը հանդիսացող Սփյուռքը ձևավորելու համար:
Նրանցմեծմասը,կսկիծըսրտում,իրենցվախճանը
գտանօտարափերումկամ,ձուլվելովտեղաբնակ
ներիհետ,վերացանորպեսհայ:
Աղբյուրներումերբեմնհանդիպողհակասական

տվյալների (վայր, թվական ևն.) պարագաներում,
երբինձհամարանհնարէեղելպարզելճիշտտվյա
լը,ներկայացրելեմբոլորտարբերակները`դրանք
իրարիցբաժանելովթեքգծով`/։
Հեռուեմայնմտքից,թեկարողացելեմկամիվի

ճակի կլինեի հավաքել Օսմանյան կայսրությունում,
Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում բռնաճն
շումներիուցեղասպանությանենթարկվածբժիշկնե
րիլիակատարանվանացանկը:Կարծումեմ,որերբեք
էլհնարավորչիլինիհաշվելայնանհամարկորուստ
ները,որեղան1915թվականիՄեծԵղեռնի,ինչպես
նաևդրանիցառաջևհետոիրականացվածհայերի
անթիվուանհամարկոտորածներիընթացքում:
Անհրաժեշտ անունը գտնելը հեշտացնելու նպա

տակով առաջնորդվել եմ հանրագիտարանային
սկզբունքովևազգանուններըդասավորելայբբենա

Նախաբան
Գրքում “բուժաշխատող” հասկացության տակ

ընդգրկված ենամենատարբեր մասնագիտության
բժիշկները, ատամնաբույժները, բուժակները, դե
ղագործները,անասնաբույժներըև բժշկական ու
սումնական հաստատությունների ուսանողները,
անգամժողովրդականբժիշկները:
Ընդգրկված են 1920րդ դարերում Օսմանյան

կայսրության տարածքում (Արևմտյան Հայաստան,
Անատոլիա, Կոստանդնուպոլիս [այսուհետ` Կ. Պո
լիս],արաբականԱրևելք ևայլն) և գաղութներում
ազգային պատկանելիության սկզբունքով, հասա
րակական կամ քաղաքական հայացքների համար
բռնաճնշումների (հետապնդում, ձերբակալություն,
բանտարկություն, արտաքսում, աքսոր, ազա
տազրկմանվայրումմահ,խոշտանգում, մահապա
տիժ) ու ցեղասպանության ենթարկված, Առաջին
համաշխարհայինպատերազմիընթացքումռազմա
ճակատի վտանգավոր հատվածները դիտավորյալ
ուղարկվելուհետևանքովզոհված,սուրվարակիչհի
վանդություններիօջախներումաշխատանքիպար
տադրվելուհետևանքովվտանգավորինֆեկցիանե
րովվարակվածումահացած,քաղաքացիականկամ
զինվորական հիվանդանոցներում աշխատելու ըն
թացքումհիվանդացածևդիտավորյալառանցբուժ
ման ու խնամքի թողնելու հետևանքով մահացած,
թուրքբժիշկներիբժշկականփորձարկումներինեն
թարկվելուհետևանքովմահացածհայբժիշկներիու
բուժաշխատողներիհամառոտկենսագրականները:
Գրքումընդգրկվածեննաև20րդդարասկզբին

ԱրևելյանՀայաստանումուհարակիցտարածքնե
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Նրամասին.
ՍահակեանԱրամ,Դիւ

ցազնականՈւրֆան եւ իր
հայորդիները, Պէյրութ,
1955։

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆՀԱԿՈԲԹ.

Ծնվելէ1885թ.,Բրուսայի
նահանգիԿուտինա(Քեոթա
հիա)քաղաքում:
Նախնականևերկրորդա

կանկըրթություննստացելէ
ծննդավայրիսբ.Էջմիածին
ազգային վարժարանում,
որնավարտելէ1901թ.:
Միքանիտարիուսանել

է Էսկիշեհիրի Ֆրերների
դպրոցում:
1913թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականհամալսարանը:
1913թ. նշանակվել է

Արաբկիրիթաղապետական
բժիշկ:
Եղելէերիտասարդ,խոս

տումնալից,քաղաքիհայև
թուրքբնակչությունիցսիր
վածուհարգվածբժիշկ:
1914թ.Առաջինաշխար

համարտիսկսվելուցհետո,
նրանէլշատերիպեսշղթա

բաստիայում` 32 տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Գուժկան Սեբաստի
ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,
1924։

3. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

4.Թէոդիկ, Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

5.ՀայրապետյանՎանիկ,
ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:

6. Քէստենեան Հրաչ,
ՊէյրութիԱմերիկեան Հա
մալսարանէնՇրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԳԵՎՈՐԳ

Բժշկական կրթություն է
ունեցելևԵդեսիայում(Ուր
ֆա)բժիշկէաշխատել:
1895թ. նահատակվել է

Եդեսիայում:

1938։
3.  Կարոյեան Գ., Մեծ

Եղեռնի նահատակ հայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957:

ԱԲԻԿՅԱՆՄԱԳՍՈՒԴ
(ՄԱՔՍՈՒՏ)ՀԱԿՈԲ

Ծնվել է 1883/88թ., Սե
բաստիայի (Սվազի) նա
հանգի Ամասիայի գավառի
Մարզվանի (Մերզիֆոնի)
գավառակիկենտրոնՄարզ
վան (կամ Թոքատ) քաղա
քում,հայառաքելականըն
տանիքում:
Ավարտել է Անատոլիա

քոլեջըև ստացել «պսակա
վորարվեստից»վկայական:
1914թ. ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
191415թթ. բժիշկ է աշ

խատել Սեբաստիայի Անա
տոլիա կոլեջի հիվանդանո
ցում:
1915թ. Առաջին

աշխարհամարտի ընթաց
քում զորակոչվել է Օսմա
նյանբանակևծառայելոր
պեսզինվորականբժիշկ:
1915թ. ապրիլին ձերբա

կալվել է Իթթիհադի ղեկա
վարներից դոկտոր Բեհա
էդդին Շաքիրի կազմած 58
ականավոր հայ բժիշկների
ցուցակով:
Սպանվել է 1915թ., Սե

ԱԲԱԿՅԱՆԱՆՏՈՆ

Ծ ն վ ե լ  է  1 8 5 7 թ . ,
Կոստանդնուպոլսում:
1857թ.նախնականկրթու

թյունն ստացել է Կ. Պոլսի
Բերաթաղամասումգտնվող
ՎենետիկիՄխիթարյանների
դպրոցում:
187180/81թթ.սովորելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանկայսերա
կանբժշկականվարժարա
նումևստացելբժիշկվիրա
բույժիվկայական:
ՈրոշժամանակբժիշկՀով

սեփ Նուրիճանի օգնական
բժիշկէաշխատելԿ.Պոլսի
հայկաթոլիկներիսբ.Հակոբ
հիվանդանոցում:
Աղքատներին մշտապես

ձրիբուժելու համարժողո
վուրդընրանկոչելէ“Անար
ծաթբժիշկ”:
1881/82թ. Իյնե գեոլ է

ուղարկվել`Չիթլիիհանքային
ջրիզտիչաշխատելու:
1902թ.սեպտեմբերի30ին,

միայլազգիեղերականձևով
սպանել է նրան`45տարե
կանում:Թաղվելէմոտակա
Բրուսայի(Բուրսա)կաթողի
կեհայոցգերեզմանոցում:
Ենթադրվումէ,որսուլթան

ԱբդուլՀամիդIIիհայատյաց
քաղաքականությանբազում
հայզոհերիցմեկնէդարձել:
Նրամասին
1. «Հանդէս Ամսօրեայ»,

1903։
2. Պոտուրեան Մկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
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րաշիԱզգայինԿեդրոնական
վարժարանում:
1907թ.ավարտելէամերի

կացիմիսիոներներիՏարսո
նի(Տարսուս)ՍեյնթՊոլքո
լեջը(St.Paul’sInstitute):
190710թթ.ուսուցչություն

էարելՄարաշում:
1909թ. օգոստոսի 31ին

ամուսնացելէմանկավարժ,
հնչակյան գործիչ Սարգիս
Սամվելյանի դստեր` սբ.
Ստեփանոսթաղայինվար
ժարանիուսուցչուհիՀրա
նուշիհետ։
191012թթ. ընտանիքով

բնակվելէԴամասկոսումև
ուսանել տեղիՕսմանյան
բժշկականվարժարանում:
191216թթ.ուսումըշարու

նակելէԿ.ՊոլսիՀայդար
փաշաթաղամասիբժշկա
կանհամալսարանում:
Առաջինհամաշխարհային

պատերազմիսկզբից,ուս
մանըզուգահեռ,օգնական
բժիշկէաշխատելՅըլդըզի
ևԿ.Պոլսիհիվանդանոցնե
րում:
1915թ.աշնանըզորակոչ

վել է օսմանյան բանակև
հարյուրապետիաստիճա
նով ծառայել Դամասկոսի
զինվորականհիվանդանո
ցում:
Այնուհետևուղարկվելէ

ՊաղեստինիՆազարեթքա
ղաքը`որպեսթնդանոթա
ձիգներիվաշտի27րդծանր
հրետանավորների գնդի
բժշկապետ:

նրանցմեծմասըմահացելէ:
Ադամովըեղելէբժշկական
ֆակուլտետի4րդկուրսիու
սանող:
Թուրքերընրանձերբա

կալելեն,բանտարկելևբո
լորիպեսամբողջովինմեր
կացրել:
Միքանիօրիցնրանհա

ջողվելէազատվելբանտից:
Նրամասին.
1.ՀԱԱ,ֆ.114,ց.2,գ.33,թ.

67ևգ.43,թ.33։
2.ՆերսիսյանՄկրտիչ,Հա

յոցցեղասպանությանան
հերքելի փաստաթղթեր,
Երևան,2005։

ԱԶԱՏՅԱՆՍԱՐԳԻՍ
ՓԱՆՈՍԻ

(ՓԱՆՈՍԻՈՐԴԻՍԱՐԳԻՍ)

Ծնվելէ1884թ.փետրվա
րի15ին,Հալեպինահանգի
Մարաշի գավառիԱլպուս
տանգավառակում:
Նախնականկրթությունն

ստացել է սբ. Ստեփանոս
թաղայինվարժարանում:
ՈւսումըշարունակելէՄա

յակապտարելենանանուն
սպանդանոց…
Նրամասին.
Բախտիկեան Սարգիս

(խմբագիր), Ոսկեգետակ,
տարեգիրք,Ա.տարի,Պէյ
րութ,1945։

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դեղագործականկրթություն
էունեցելևԵդեսիայումդե
ղագործաշխատել:
1915թ.նահատակվելէԵդե
սիայում:
Նրամասին.
ՍահակեանԱրամ, Դիւ

ցազնականՈւրֆան եւ իր
հայորդիները, Պէյրութ,
1955։
ԱԴԱՄՅԱՆ(ՏԵՐՄԱՏԹԵ

ՈՍՅԱՆ)ԳՐԻԳՈՐ

Ծնվել էԽարբերդինա
հանգիԽարբերդիգավառի
Խոխգյուղում:
Սափրիչ է աշխատել և

զբաղվելհեքիմությամբ:
Եղելէնաևջութակահար:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին
ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ԱԴԱՄՈՎ

1920թ.հոկտեմբերի30ին
թուրքականզորքը,չհանդի
պելովհայկականբանակի
դիմադրությանը, գրավեց
Հայաստանի Հանրապե
տությանԿարսինահանգի
կենտրոնԿարսբերդաքա
ղաքը:
Անմիջապեսսկսվեցքա

ղաքիբացառապեսհայխա
ղաղբնակչությանարյունալի
ջարդը: Սպանել են տղա
մարդկանցուկանանց,ծե
րերինուերեխաներին:Եղել
է դեպք, երբ մի տան մեջ
հայտնաբերվելէտղամարդ
կանց,կանանցուերեխանե
րի30դիակ:Հաջորդօրերին
սպանվածների դիակները
սայլերովդուրս են բերվել
քաղաքից:Հայերիտներըև
ողջունեցվածքըկողոպտել
են:Կոտորածիցհետոսկսվել
էփրկվածհայտղամարդ
կանց բանտարկությունը:
Չենխնայվելնույնիսկ8085
տարեկանծերունիները:
Ընդամենը 5 օրվա ըն

քացքում Կարսում սպան
վել է շուրջ 4000 խաղաղ
հայբնակիչևձերբակալվել
շուրջ7000հայտղամարդ։
Բանտարկյալներիմիմասին
մերկացրելենմինչևազա
տազրկումը, մյուսմասին`
կալանավայրում:Միքանի
օրանց,մերկկալանավոր
ներիմիմասինծանրաշխա
տանքիենուղարկելՍարի
ղամիշ,մյուսմասին`Կարին
(Էրզրում): Հետագայում
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տալիսէայսհամրիչը։
Համրիչը 1965թ. Հայաս

տանիՊատմությանթանգա
րանինէնվիրելՎարդերես
Աթանասյանի`1946թ.ֆրան
սիայիցներգաղթածդուստ
րը՝ԷժենիԱթանասյանԳուլ
բոլյանը(մահ.1993թ.)։
Հայաստանի պատմու

թյանթանգարանիգիտաշ
խատողԿարինեԱվագյանը
համրիչին նվիրված գիրք
է հրատարակել ,,Եղեռնա
հուշմասունքկամխոստո
վանողքևվկայքխաչի’’(Ե.,
2002), որում հրապարակ
ված են համրիչի քարերի
վրամակագրվածանուննե
րըևմիառանձինցանկ(Վա
հանԱլթունյան,Կարապետ
Թաշճյան,Կոմիտաս,Միսաք
Ճևահիրճյան,ԳասպարՉե
րազ, Սիամանթո, Ռուբեն
Սևակ, Դանիել Վարուժան
ևմյուսներ),որտեղյուրա
քանչյուր անվան դիմաց
ներկայացվածենտեղեկու
թյուններտվյալանձիվերա
բերյալ։Ցանկումընդգրկված
35հոգունսպանելեն,61ը
ողջենմնացել։7հոգուվե
րաբերյալչիհաջողվելտեղե
կությունգտնել։

ԱԶԱՐՅԱՆԿԻՐԱԿՈՍ

Ծնվելէ1878թ.,Խարբեր
դինահանգիԽարբերդիգա
վառիՀյուսեյնիկգյուղում`
Ֆերմանյանընտանիքում:

գործներ,առևտրականներ,
փաստաբաններ,հոգևորա
կաններ,քաղաքականգոր
ծիչներ,որոնցբանտարկել
ենԿոստանդնուպոլսիմեր
ձակաԱյաշգյուղաքաղաքի
բանտում:Այստեղնրանցից
45ինսպանելեն,իսկմնա
ցածին մի քանի օրիցտե
ղափոխելՉանղրըքաղաքի
աքսորավայրիբանտը:Այս
տեղ սպանել են մոտավո
րապեսևս80ին:Չանղրում
աքսորյալներիցմեկը`թա
ղապետ Վարդերես Աթա
նասյանը(նահատակվելէ),
ձեռքինեղածհամրիչի(տե
րողորմյա, թզբեհ) 99 հա
տիկների վրա փորագրել
է իր և բանտում գտնվող
մյուսմտավորականներիմի
մասիանուններիսկզբնա
տառերը,սակայնքանիոր
համրիչիհատիկներըսահ
մանափակէին,նամիհա
տիկիվրափորագրումէ2,
ևսմեկիվրա4անուն:Ար
դյունքումհամրիչըհավեր
ժացնում է 103անուններ։
Համրիչիհատիկներիշարքը
կապողքարիվրագրվածէ.
“Չանղրը,1915,ապրիլի11,
Յիշատակ’’:
Ձերբակալվելուց միքա

նիօրանցՎարդերեսԱթա
նասյանիտունէգալիսմի
թուրքկառապանուկնոջը`
Սրբուհուն ասում.  “Ձեր
ամուսինն ինձ ժամացույց
նվիրեցուխնդրեց,որայս
մասունքըհանձնեմձեզ’’:Ու

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1915թ. ապրիլին բան

տարկվելէԿ.Պոլսիկենտրո
նականբանտում,որտեղից
աքսորվել էՉանղըրը`հայ
մտավորականների խմբի
հետ:
ԱնունըփորագրվելէՉան

ղըրըիբանտումհավաքված
թզբեհի(համրիչի)99հատիկ
ներիցմեկիվրա:
1915թ. նահատակվել է

ԴեյրէլԶորիկողմերը:
Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։

2. Ավագյան Կարինե,
Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։

3. Ավագեան Կարինէ,
«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ԹԶԲԵՀԻՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

1915թ.ապրիլի11(24)ին
Թուրքական կառավարու
թյանորոշումովՍտամբուլի
ոստիկանությաննախապես
կազմած ցուցակով ձեր
բակալվելենշուրջ220հայ
մտավորականներ` բժիշկ
ներ, ուսուցիչներ, լրագ
րողներ, գրողներ, դեղա

Հիվանդ զինվորներին
բուժելու ընթացքում վա
րակվել է ժանտախտով
(բծավորտիֆով)և9օրհե
տո` 1916թ. դեկտեմբերի
14/31ինմահացելՆազարե
թում/Երուսաղեմիառաջին
կարգիհիվանդանոցում`32
տարեկանում:ԹաղվելէՆա
զարեթիսբ.Ավետման լա
տինականեկեղեցուն կից
գերեզմանոցում`զին
վորականմեծպատիվներով
ու նվագախմբի հնչեցրած
երաժշտությամբ:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ԳալուստեանԳրիգորՀ.,

Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
3. Պոտուրեան Մկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1940։
4. Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988։
5.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,1988։
6.ՍամուէլեանՎահէ,Հայ

անցեալը`լուսանկարներով,
Ե.,2007։

ԱԶԱՐԻԿ
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յինպատերազմնսկսվելուն
պես,1914թ.աշնանըզորա
կոչվելէօսմանյանբանակ
ևզինվորականբժիշկծա
ռայելուուղարկվելԿարինի
ռազմաճակատը:
Վեց ամիս ծառայելուց

հետո, դեռևս նախքան
Կարինի հայերի տարագ
րությունը, ձերբակալվել
էևբանտարկվելԿարինի
բանտում:
1915թ.գարնանըիրբախ

տակից250մտավորական
ների(բժիշկներ,դեղագործ
ներ, այլ մասնագետներ)
հետաքսորվելէՄուշ:
ՀասնելովԿարին /Խոփ

(Քոփ) լեռանմոտ,բոլորը,
այդթվում`37տարեկանԿի
րակոսԱզարյանը,գնդակա
հարվելեն:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ԿարոյեանԳ.,ՄեծԵղեռ

նինահատակհայբժիշկնե
րը(անոնցպատգամները),
Պոսթոն,1957:
3. Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

ԱԶԻՐՅԱՆՍՈՒՐԵՆ

Ծնվելէ1890թ.`Ադանայի
նահանգիԿոզանիգավառի
Սիսքաղաքում:
1908թ.ավարտելէնախ

նականկրթությունըևնույն
տարինընդունվելԲեյրութի
Ամերիկյանհամալսարանի
բժշկականֆակուլտետը:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելուց հետո, ուսումը
թերավարտթողնելով,զորա
կոչվելէօսմանյանբանակ
և զինվորական օգնական
բժիշկծառայել:
1917թ.Դամասկոսումվա

րակվել է ժանտախտով և
մահացել:
Հայրենասիրականստեղ

ծագործություններէունե
ցել,որոնքկորելեն:
Նրամասին.
Քէլէշեան Միսաք, Սիս

Մատեան,Պէյրութ,1949։

ԱԶՈՅԱՆՍԱՐԳԻՍԳ.

Ծնվելէ1855թ.,Ադանայի
նահանգիկենտրոնԱդանա
քաղաքում:

1887թ.ավարտելէԲեյրու
թիԱմերիկյանհամալսարա
նիբժշկականֆակուլտետը:
Մանկաբույժէաշխատել:
Աշխատանքայինգործու

նեության 35 տարվա ըն
թացքումհարյուրավորհայ,
թուրքևքուրդերեխաների
էբուժել:
Սպանվելէ1915թ.,Հալե

պիկողմերում`66տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ԿարոյեանԳ.,ՄեծԵղեռ

նինահատակհայբժիշկնե
րը(անոնցպատգամները),
Պոսթոն,1957:
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
5.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
6.ՔէստենեանՀրաչ,Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

Մանկական տարիքում
կորցրելէհորը:Մայրը2րդ
անգամամուսնացելէԽար
բերդի նահանգի Մեզիրե
(Մեզրե)քաղաքիավետարա
նականներիհոգևորհովիվ
վերապատվելի Ազարյանի
եղբորհետ:
Նախնականկրթությունն

ստացել է Խարբերդում,
ապաավարտելամերիկացի
միսիոներների`քաղաքում
հիմնածԵփրատքոլեջը:
1897թ. մեկնել է ԱՄՆ`

կրթություն ստանալու:
Սկզբումաշխատելէգործա
րաններում,այնուհետևսո
վորելՉիկագոյի,ապա`Սենթ
Լուիզիբժշկականհամալսա
րաններում:
Բժշկական կրթությունն

ավարտելուց հետո կարճ
ժամանակ սովորել է նաև
Թենեսի նահանգիՆեշուիլ
քաղաքիաստվածաբանա
կանճեմարանում:
1911թ.վերադարձելէՄե

զիրե, ամուսնացել Զապել
Ազարյանիհետ:Մեզիրեում
բացելէսեփականբժշկա
կանկլինիկա:
Հետագայումկրկինմեկ

նել էԱՄՆևՍենթ Լուիզի
բժշկականհամալսարանում
մասնագիտացելակնաբու
ժությանգծով:
1913թ. վերադառնալով

Մեզիրե`զբաղվելէհամա
քաղաքացիներիբուժմամբ
ևվայելելբոլորիհարգանքը:
Առաջին համաշխարհա
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ԱԹԱԲԵԿՅԱՆԼԵՎՈՆ
ՆԻԿՈՂԱՅՈՍԻ

“Ամենծրագիրեսդէնկը
շպրտեմ,եթէնագերեզման
ներովմիայնպիտիծածկէ
իմհայրենիերկիրը”
ԼեւոնԱթաբէկեան
Բժիշկ,բանաստեղծ,գրա

կան, հասարակականքա
ղաքականգործիչ
Ծնվել է 1875/77թ.սեպ

տեմբերի 3(15)ին, Շուշի
քաղաքում`ԱրցախիՋրա
բերդիշրջանի`Կուսապատ
գյուղումբնակվողմելիքա
կանտոհմում:
1893թ.ավատելէՇուշիի

ռեալականգիմնազիան:
Սովորել է Գերմանիայի

ԼայպցիգևԹյուրինգենքա
ղաքներիհամալսարաննե
րում`ուսումնասիրելովսո
ցիալականգիտություններ:

Բժշկականկրթությունն
ստացելէԳերմանիայիմայ
րաքաղաքԲեռլինիևՇվեյ
ցարիայիՑյուրիխքաղաքի
համալսարաններում:
1903թ.իցբժշկականև

հասարակականքաղաքա
կանգործունեությունէծա
վալելԲաքվում,Թիֆլիսում,
Երևանում, Գանձակում,
Շուշիումևայլուր:
Բաքվումնրաջանքերով

հիմնադրվելէթոքախտա
վորներիառաջինհիվանդա
նոցը:
ՍկզբումեղելէՀՅԴան

դամևդրաերիտասարդա
կանձախակողմյան թևի
պարագլուխը: Հետո ըն
դունվելէսոցիալիստհեղա
փոխականների(էսէռների)
շարքերը, գլխավորել հայ
էսէռների կազմակերպու
թյունը:Դառնալովէսէռ,այ
նուհանդերձպահպանել է
ընկերականկապերընախ
կինկուսակիցներիհետ:
190912թթ. ընդհատա

կյակուսակցականգործու
նեությանհամարցարական
ժանդարմերիանձերբակա
լելէնրան։Արգելափակվել
էԴոնիՌոստովի,Գանձակի,
Նովոչերկասկի և Սանկտ
Պետերբուրգիբանտերում:
1917թ. փետրվարյան

հեղափոխությունից հետո
ընտրվել է Անդրկովկաս
յանկոմիսարիատի,ապա՝
ԱնդրկովկասյանՍեյմիան
դամ,սակայնժխտականվե

րաբերմունքունենալովայդ
մարմիններինկատմամբ,չի
մասնակցելդրանցաշխա
տանքներին:
1900ական թվականնե

րիսկզբներիցգրելէխոհա
կան,քաղաքականքառյակ
ներ,բանաստեղծություններ
ևժողովրդականմոտիվնե
րովզրույցներ,որոնքլույս
են տեսել պարբերական
մամուլում (“Բանբերգրա
կանութեանեւարուեստի”,
“Գեղարուեստ”ևայլպար
բերականներ):
Գործածել է “Արնոլդ” “Էլ

վենտ”, “Էրազմոս”, “Լ.Ա.”,
“ՍմբատյանՍ.(Սմբ.)”,“Սմբա
տյանՍմբատ”,“Րի.”և“Րի
խարդ”ծածկանունները:
ՆրաԱպստամբություն»

պոեմըհրատարակվելէմի
քանիանգամ,զետեղվելդա
սագրքերում:
Հայրենակիցների հետ

նախընտրելէխոսելՂարա
բաղիբարբառով:
1917թ.դեկտեմբերինեղել

էՀայոցԱզգայինխորհրդի
Բաքվիմասնաճյուղիփոխ
նախագահը, այնուհետև`
շարքայինանդամը:
1918թ. մարտին որպես

Հայոց Ազգային խորհրդի
Բաքվի մասնաճյուղի ան
դամ մտել է Հաշտարար
պատգամավորականխմբի
(Աթաբեկյան, ռուսԴենեժ
կին,թաթարԱղաև)մեջ,որը
նպատակէունեցելդադա
րեցնելԲաքվումևհամայն

Ադրբեջանում ծայր առած
ազգամիջյան արյունահե
ղությունը:Խմբովշրջելեն
Բաքվիփողոցներովևհա
կամարտողկողմերինհոր
դորելխաղաղությունըվե
րականգնել:
Երեքընկերներովզոհվել

է1918թ.մարտի24ինԲաք
վում, հայկական ջարդերի
ժամանակ՝սպիտակդրոշը
ձեռքինհաշտարարբանա
խոսիառաքելությունկատա
րելիս`43տարեկանում:
Աշխատությունները.
1. Ղարաբաղը նաւթաշ

խարհում,“Առողջկեանք”,
Բաքու,1917:
2. Բանաստեղծություն

ներ, Երևան, 1970: “Մոր
նամակը”, “Լացմի՜ինիլ”,
“Չոբանն ու Կարաբաշը”
պատմվածքներում պատ
կերում է Ղարաբաղի հա
յությանդառըկյանքը,աշ
խատավոր մարդկանց
առաքինությունները:
Նրամասին.
1.Բժ.ԼեւոնԱթաբէկեան,

«Տարազ»,Թիֆլիս,1918թ.,
թ.36:

2.ԱթաբեկյանԼևոն,Բա
նաստեղծություններ,Երև
ան,1970։

3.Հայկականհարց,հան
րագիտարան,Երևան,1996։

4.ՄելիքյանՍ.Հ.,Սոցի
ալիստհեղափոխականները
ՀայաստանումևԱնդրկով
կասիհայաշատքաղաքնե
րում19001920թվականնե
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րին,Երևան,1997:
5. Վիրաբյան Արշակ,

Գիրքդարերիխորքից,Երև
ան,1998:

6.ԳևորգյանՌիմա,Հա
յոցկեղծանունների,ծածկա
նուններիբառարան,Երև
ան,2001:

7. Յուշամատեան Հայ
Յեղափոխական Դաշնակ
ցութեան,Ալբոմատլաս,Բ.
հատոր,19141925,ԼոսԱն
ճելըս,2001։

8.ՀովակիմյանԲախտի
ար, Հայոց ցեղասպանու
թյաննահատակգործիչնե
րիծածկանունները,Երևան,
2002:

9.Հայերիկոտորածները
ԲաքվիևԵլիզավետպոլինա
հանգներում,19181920թթ.,
պատասխանատուխմբա
գիր`ԱմատունիՎիրաբյան,
Երևան,2003:

10.Ինտերնետայինհոդ
ված «Աթաբեկյան Լևոն
Նիկոլայի», 4 փետրվարի
2005թ.:

11.ՀայկականՀամառոտ
Հանրագիտարան,հ..1,Երև
ան,1990

12.ՀայկականՍովետա
կանՀանրագիտարան,հ.1,
Երևան,1974.

13.Ովովէ,Հայեր,Կեն
սագրական հանրագիտա
րան,հ.1,Ե.,2005

ԱԹԹԱՐՅԱՆԱԲՐԱՀԱՄ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցել:
1915թ.դրությամբԵդե

սիայումդեղագործէաշխա
տել:
1915թ.Եդեսիայումթուր

քական ոստիկանությունը
ձերբակալելէնրան։Նույն
տարում նահատակվել է
Եդեսիայում:
Նրամասին.
ՍահակեանԱրամ, Դիւ

ցազնականՈւրֆան եւ իր
հայորդիները, Պէյրութ,
1955։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՅԱՆ
ԱՐՏԱՇԵՍՄԱԹԵՎՈՍԻ

Ծնվելէ1897թ.Ռուսաս
տանիկայսրությանԿարսի
մարզիկենտրոնԿարսքա
ղաքում`փոստհեռագրա
տանաշխատողիընտանի
քում:
191014թթ. սովորել է

Կարսի ռուսական ռեալա
կանդպրոցում:ԵղելէԵղի
շեՉարենցիդասընկերը,որի
հետպահպանելէմտերմու
թյունըհետագայում:

ղակայվածՀայկականդիվի
զիայի1ինգնդիսանհրա
հանգիչ:
193035թթ.,զինվորական

ծառայությանը զուգահեռ,
սովորելէԵրևանիպետա
կանբժշկականինստիտու
տում:
1931թ.իցզբաղվելէռազ

մականբժշկությանմեջկի
րառվողգյուտարարականև
ռացիոնալիզատորականաշ
խատանքներով,որոնքվե
րաբերելենթունավորնյու
թերովվնասվածևվիրավոր
մարտիկինօգնությունցույց
տալուն,հակագազիպայու
սակիփոկին,պաշտպանա
կանգուլպաներինևայլն:
1933թ.,որպեսլավագույն

գյուտարար, մասնակցել է
գյուտարարներիհամաբա
նակայինկոնֆերանսին:
1934թ.եղելէՀայկական

դիվիզիայի կապի վաշտի
ավագբուժակըևգյուտա
րարներիուռացիոնալիզա
տորների բյուրոյի նախա
գահը:
Զբաղվել է նաև գրա

կանգործունեությամբ:Նրա
«ՆորեկՕնիկը»պիեսըհա
վանության է արժանացել
Հայաստանիգրողներիմի
ությունումևԴերենիկԴե
միրճյանիօժանդակությամբ
վերցվելվերամշակման:Գրել
էնաևմանկականերկեր:
193537թթ.,բժշկիդիպ

լոմստանալուցհետո,ծա
ռայել է Հայկական դիվի

1918թ.ապրիլին,թուրքե
րի`Կարսըգրավելուցհետո,
ընտանիքովգաղթելէԹիֆ
լիս:
191819թթ. սովորել է

Թիֆլիսիառևտրականու
սումնարանում,միաժամա
նակ սովորել ուավարտել
է նաևԹիֆլիսի երեկոյան
բժշկականուսումնարանը:
1919թ. գարնանը, երբ

թուրքերըթողելենԿարսը,
ընտանիքովվերադարձելէ
հայրենիտուն:ՀայրըԿարսի
նահանգիգյուղերիցմեկի,
ապանահանգիհունաբնակ
Մերդենեկգյուղիփոստհե
ռագրատաննէաշխատել։
1919թ.Կարսիհիվանդա

նոցումբուժակէաշխատել:
1919թ. հուլիսին զորա

կոչվելէՀայաստանիՀան
րապետության բանակ և
նշանակվելԿարսիամրոցի
բուժակ:
1920թ.հոկտեմբերի30ին

թուրքերըկրկինգրավեցին
Կարսըև սկսեցին հաշվե
հարդարը,որիընթացքում
հայրնսպանվելէ,մայրնու
քույրը հրաշքովփրկվելով
փախչելենԱլեքսանդրապոլ,
իսկինքըգերիէընկել:
1921թ.փախելէգերու

թյունիցևԱլեքսանդրապո
լումգտելհարազատներին:
1924թ.զորակոչվելէԿար

միրբանակ:Զինվորական
ծառայության ժամանակ
անցելէվերապատրաստում
ևնշանակվելԵրևանումտե
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րըշտապուղարկելէԼենի
նական`մորը,որըդավառել
էհետագայում:
1937թ. Հայկական դիվի

զիայի բազմաթիվ սպաներ
ուքաղաշխատողներարդեն
բանտարկվելէին:
1937թ.ամռանմիօրՀայ

կականդիվիզիանպետքէ
մեկներԿիրովական`ճամ
բար:Բժիշկըևս,կնոջևերե
խաներիհետմեկնելէԿիրո
վական:
ՄիքանիօրհետոՀայկա

կանդիվիզիայիկապիգու
մարտակիհրամանատարը
նրանանսպասելիկերպով
հայտնելէ,որպաշտպանու
թյանժողկոմիթ.2953հրա
մանովզորացրվածէգործող
բանակից:ԵրկուօրանցԱ.
Ալեքսանդրյանըվերադար
ձելէԵրևան:
Շուտով ընտանիքըար

տաքսել են բնակարանից,
պատճառաբանելով,որդա
միայլզինվորականիէհատ
կացված:
193739թթ.բժիշկէաշ

խատել Երևանի մի բուժ
հիմնարկում և շարունակ
տանջվելայնմտքից,թեին
չո՞ւհեռացվեցբանակից:
1939թ. հեռագիր է հղել

ԽՍՀՄ պաշտպանության
ժողկոմ Կլիմենտ Վորոշի
լովին` իրեն առանց որևէ
պատճառիզորացրելուդեմ
բողոքով:ՇուտովՄոսկվա
յիցստացելէժողկոմիններ
կայանալուառաջարկ:Նրան

զիայիկապիգումարտակի
սանիտարական ծառայու
թյանպետ:
«Զինվորականհարվածա

յինգյուտարար»և«Վորոշի
լովյան հրաձիգ» կրծքան
շաններիէարժանացել:
1936թ. մեկնել է Թիֆ

լիսևհորաքրոջաղջկանից
վերցրելիրհոր`ցարական
բանակիզինվորականհա
մազգեստով լուսանկարը,
որըԵրևանումմեծացնելուց
հետոկախելէիրսենյակի
պատից:
1936թ.դեկտեմբերի23ին

ԿրեմլումկայացածԿարմիր
բանակի հրամանատարա
կանկազմիկանանցհամա
բանակայինխորհրդակցու
թյանը մասնակցել է նաև
բժշկի կինը` Սոֆյան, որը
Մոսկվայում լուսանկարվել
էրՆադեժդաԿրուպսկայայի
հետունկարըբերելԵրևան:
1937թ.հունվարինբժշկի

տուն է եկել ոմն Հրանուշ
և Սոֆիայի հետ զրուցել
մոսկովյան ուղևորության
մասին:Միքանիօրհետո
«Հայաստանիաշխատավո
րուհի» հանդեսում լույս է
տեսելՀրանուշիհոդվածը,
որնսկսվելէհետևյալտո
ղով.«ԲժիշկԱլեքսանդրյանի
տունըմտնողիաչքըծակում
էինչորուսադիրներովպաշ
տոնյայիլուսանկարը…»:
Այդ խառնակ օրերին,

հոդվածից սարսափահար
եղածբժիշկըհորլուսանկա

ների աշխատավարձն ու
փափուկ վագոնով ճանա
պարհածախսը,ապահովել
բնակարանով,վերականգ
նելզինվորականծառայու
թյանմեջևնշանակումտալ
Երևանում:
193941թթ.շարունակելէ

զինվորականծառայությու
նըԵրևանում:
1941թ.Հայրենականմեծ

պատերազմնսկսվելունպես
մեկնել էռազմաճակատև
նշանակվել Կուբանի կա
զակներիհեծյալկորպուսի
թիվ200հոսպիտալիպետ:
Այնուհետևտեղափոխվել

է 3րդՄերձբալթյանռազ
մաճակատիթիվ2547էվա
կուացիոնհոսպիտալ(2րդ
հարվածայինբանակ):
Հայրենականմեծպատե

րազմիտարիներին եղել է
նաևՀյուսիսայինԿովկասի,
Կալինինյան,2րդԼենինգ
րադյան, 2րդ Բելոռուսա
կանռազմաճակատներում:
1945թ.կեսերիննշանակ

վելէբանակիսանիտարա
համաճարակաբանական
բաժնիբժիշկ,ապա`սանի
տարական բաժանմունքի
պետիօգնական:
Հետագայում նշանակ

վելէգվարդիականբանակի
սանիտարականկետիպետ,
ապա`կայազորայինհիվան
դանոցի վարակիչ հիվան
դություններիբաժնիպետ:
1955թ.զորացրվելէբա

նակից`բժշկականծառայու

ընդունելէանձամբՎորոշի
լովը և իր ներկայությամբ
կարդացելանձնականգոր
ծումգրվածմեղադրանքնե
րը`ազգայնամոլգրողների,
մասնավորապեսԵղիշեՉա
րենցի,ԴերենիկԴեմիրճյանի
ու Ավետիք Իսահակյանի
հետկապերունենալու,սպե
կուլյացիայով զբաղվելու,
օտար լեզուներուսումնա
սիրելու,Կարմիրբանակից
զորացրվելցանկանալումա
սին:
Իրականում,Ալեքսանդ

րյանըհաճախակիհանդի
պել էր իր դասընկեր Չա
րենցի հետ, երկուանգամ
եղել Դեմիրճյանի մոտ` իր
պիեսներընրաններկայաց
նելուևկարծիքըիմանալու
նպատակով, մեկ անգամ
եղել Իսահակյանի տանը`
իր ոտանավորները նրան
ցույց տալու նպատակով:
Սպեկուլյացիայովերբեքչէր
զբաղվել:Տիրապետելէհա
յերեն,ռուսերեն,թուրքերեն,
հունարեն,ֆրանսերեն,գեր
մաներեն,անգլերեն,վրա
ցերեն,քրդերենլեզուներին,
բազմաթիվլեզուներիիմա
ցությունըհամարելԿարմիր
բանակի հրամանատարի
համարկարևորարժանիք,
ինչիհետհամաձայնելէնաև
ժողկոմը:
Զրույցի ավարտին Վո

րոշիլովըհրամայելէիրօգ
նականին` բժշկին վճարել
չաշխատած բոլոր ամիս
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Որդին` Մաթևոս Ալեք
սանդրյանըանվանիբժիշկ
արյունաբան է, դուստրը`
ԷմմաԱլեքսանդրյանը`հո
գեբանականգիտություննե
րիդոկտոր:
Աշխատությունները.
1.Կարս.192021,Երևան,

1986 (հուշեր Կարսիանկ
ման մասին և գերության
ամիսներից)։
2. Մղձավանջ (պատմա

վեպ),Երևան,2001:
Նրամասին.
1.ԳրիգորյանԱհարոնև

ՄելքումյանԲագրատ,Հա
յաստանի բժիշկները Մեծ
Հայրենականում, գիրք 1,
Երևան,1983:
2.ԱլեքսանդրյանԱրտա

շես,Կարս.192021,Երևան,
1986։
3.ԱլեքսանդրյանԱրտա

շես, Մղձավանջ, Երևան,
2001:

ԱԼԹՈՒՆՅԱՆՀԱԿՈԲ

Բժշկականկրթությունէ
ունեցելևբժիշկաշխատել։
Նահատակվելէ1915թ.

ՄեծԵղեռնիժամանակ:
Նրա մասին.Թէոդիկ,

Գողգոթայհայհոգեւորակա
նութեան,ՆիւԵորք,1985։

թյանփոխգնդապետիկոչու
մով:
195658թթ.Երևանիպե

տականբժշկականինստի
տուտի համաճարակաբա
նությանամբիոնիդասախոս
էաշխատել:
195878թթ.Երևանիպե

տականհամալսարանիքա
ղաքացիականպաշտպանու
թյանամբիոնիդասախոսէ
աշխատել:
Հետագա տարիներին

աշխույժ մասնակցություն
է ունեցել հասարակական
կյանքին։ Սերտ կապեր է
պահպանել Ե. Չարենցի
տունթանգարանիհետ,որ
տեղբազմիցսհանդիպում
ների էհրավիրվել։ Հաճա
խակի հրավիրվել է նաև
Երևանիհիմնարկձեռնար
կությունները, ուսումնա
կանհաստատություններն
ուդպրոցներըևունկնդիր
ների համար հետաքրքիր
հուշերպատմել Չարենցի,
Դեմիրճյանի,Իսահակյանի
ևայլոցմասին։
Հարուստ անձնական

արխիվը«Մղձավանջ»ար
ժեքավոր հուշապատումը
գրելուհիմքէհանդիսացել
հետագայում:
Պարգևատրվել է Լենի

նի,Կարմիրդրոշի,Կարմիր
աստղիշքանշաններով,մե
դալներովուպատվոգրերով:
Մահացել է 1992թ. հոկ

տեմբերի15ին,Երևանում`
96տարեկանում:

ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՍՏԵՓԱՆԻ

Ծնվելէ1892թ.հունվա
րին,Սեբաստիանահանգի
նույնանունգավառի(նաև`
նույն նահանգի) կենտրոն
Սեբաստիա քաղաքում`
ատամնաբույժի ընտանի
քում:
1902թ. հայրը մահացել է

և մնացել է ավագ եղբոր`
1915թ. թուրքերի ձեռքով
սպանված ատամնաբույժ
Միհրանիխնամքին:
Նախնականկրթությունն

ստացել է Սեբաստիայի
թուրքականգիմնազիայում:
Եղբոր աջակցությամբ

գնացելէՍեբաստիաևսո
վորել երկրորդականվար
ժարանում:
190708թթ. սովորել է

ֆրանսիական վարժարա
նում:
190811թթ.ատամնաբույժ

եղբորմոտօգնականէաշ
խատել։
191114թթ.սովորելէԿ.

Պոլսիբարձրագույնատամ
նաբուժական վարժարա
նում:
1914թ. վերադարձել է

հայրենիքաղաք:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելունպեսզորակոչվելէ

օսմանյանբանակևուղարկ
վելսովորելուզինվորական
6ամսյադպրոցում:Դպրոցն
ավարտելուցհետոստացելէ
պահեստիբժիշկսպայիկո
չում:
1915թ.հունիսի4ինՍե

բաստիայիշուրջ80000հա
յերին, հարցաքննության
պատրվակով հավաքել են
միտեղուձերբակալել:Այդ
ժամանակքաղաքիշուկա
յումգտնվածՀովհաննեսը
խուսափել է ձերբակալու
թյունիցևեկելտուն,որտեղ
տեղեկանալովավագեղբոր`
Միհրանիձերբակալության
մասին,ինքըևսգնացել է
ոստիկանություն: Ձերբա
կալված հայերին հայտնել
են,թենրանցաքսորումեն
այլ բնակավայր, իսկ քա
ղաքումթողնումենմիայն
մասնագետներին, բացի
դաշնակցականներից: Ըն
դամենը10մասնագետների
ցուցակումեղելէնաևՀով
հաննեսԱլթունյանիանունը։
Նրանցառաջարկվելէիսլա
մություննընդունել,սակայն
բոլորըհրաժարվելեն,պատ
ճառաբանելով,որդրանդեմ
կլինենհարազատները:
Հետագայում,երբՍեբաս

տիայում մնացած հայերը
իմացել են 80 000աքսոր
վածուսպանվածհայրենա
կիցներիողբերգականճա
կատագրի մասին, ինչպես
նաևտեղիտալովթուրքոս
տիկաններիհաճախակիու
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բիրտճնշումներին,ստիպ
վածհամաձայնելենիսլա
մություննընդունել:
Հովհաննեսըեւս,ստիպո

ղաբար,իրկամքինհակա
ռակմուսուլմանէդառնում
ևթողնվումՍեբաստիայում
ատամնաբույժաշխատելու:
1916թ.,երբիրտարիքի

զինապարտներիզորահա
վաքէհայտարարվել,դիմել
է քաղաքի ոստիկանապե
տին,որըպատասխանելէ,
թեայդհարցովկխորհրդակ
ցիզինվորականշտաբիպե
տիհետ:Նրանպատասխա
նել են, որ չնայած հայերն
իրավունքչունենծառայելու
օսմանյանբանակում,սա
կայն, բացառության կար
գով,նրանկվերցնենծառա
յության որպես շարքային
զինվոր: Ոստիկանապետն
այնուհետևխոստացելէ,թե
կմիջնորդի, որ նրանթող
նեն քաղաքում ծառայելու
որպեսքաղաքիևզորանո
ցիատամնաբույժ:Այդպես
էլնածառայելէ191618թթ.։
191824թթ.Սեբաստիայի

քաղաքայինատամնաբույժ
էաշխատել։
1924թ.ԽորհրդայինՀա

յաստաններգաղթելունպա
տակովտեղափոխվել էԿ.
Պոլիս:
1925թ.կրտսերեղբորհետ

միացելէԽորհրդայինՀայաս
տաններգաղթողներիքարա
վանին:
1928թ.,Երևանում,մաս

նագիտության բերումով
ծանոթ և մտերիմ է եղել
ԽորհրդայինՀայաստանում
Թուրքիայի հյուպատոս և
առևտրական Մեհմեդ բեյ
Ինջիևիհետ:
1931թ. տնտեսական

բնույթի դատական քաշք
շուկիմեջէեղելօրիգինալ
ժանրինկարիչՔաջունուև
հիշյալհյուպատոսիհետ:
1933թ.դրությամբԵրև

անումմասնավորպրակտի
կայիատամնաբույժատամ
նատեխնիկէաշխատել։
1933թ.մարտի15/16ին

ձերբակալվելէևնախնա
կանկալանքիվերցվել:
ՄեղադրվելէՀԽՍՀքրե

ականօրենսգրքի16րդև
63րդհոդվածներով`թուր
քական հետախուզության
կողմիցհավաքագրվածլի
նելուհամար,քանիորԵրև
անումգտնվողթուրքական
հյուպատոսարանիմիջնոր
դությամբ 192829թթ. ըն
թացքում, մեկամսվա ըն
թացքում`1516անգամնրա
մոտբուժմանէեկելՄեհմեդ
բեյԻնջիևը,որըՊետական
քաղաքական վարչության
(ՊՔՎ)մարմիններինհայտ
նիէեղելորպեսթուրքական
լրտես:
Նախնականկալանքիմեջ

եղածժամանակքննությամբ
պարզվելէ,որնրանցհան
դիպումներըկրելենզուտ
բժշկականբնույթև լրտե
սականուհակապետական

երանգչենունեցել:
1933թ.մայիսի20ինհար

ցաքննվելէևկազմվելար
ձանագրություն:
1933թ. մայիսի 30ին

ՀԽՍՀ քրեական օրենսգր
քի 63րդ հոդվածով դա
տապարտվել է 3 տարվա
ազատազրկմանևպահվել
«Էրիսպրավդոմ»ում (Էրի
վանի ուղղիչ տանը, իմա`
Երևանիբանտում):
1933թ. հուլիսի9/28ին,

բավարարվելով 4ամսյա
նախնականկալանքով,Հով
հաննեսԱլթունյանինազատ
ենարձակել:
1934թ. հունիսի 25ին

ձերբակալվել է ատամնա
բուժականնպատակներով
ապօրինաբար  ոսկիգնե
լումեղադրանքով,որընա
ժխտելէ։Բնակարանիխու
զարկությամբոսկիչիհայտ
նաբերվելևնաազատէար
ձակվել:
1937թ.Մոսկվայումկա

տարելագործվելէատամնա
բուժությանգծով:
193741թթ.պետականա

տամնաբուժականամբուլա
տորիայումէաշխատել:
1939թ.կինըմահացելէև

5երեխաներիխնամքըմնա
ցելէհորաքրոջվրա:
1941թ.Հայրենականմեծ

պատերազմինչիզորակոչվել
4անչափահասերեխաների
միայնակհայրլինելուպատ
ճառով:
1941թ.իցսկսելէտանն

աշխատել և քրոջն օգնել`
երեխաներինխնամելուև
տնտեսությանհարցերով:
Մտերիմէեղելժամանա

կիերևելիանձանցհետ.լեզ
վաբան Հրաչյա Աճառյան,
ֆիզիկոսՀովհաննեսՆավա
կատիկյան,ժողկոմՊետիկ
Թորոսյան,նկարիչՏարագ
րոսՏերՎարդանյանևայլն:
Եղելէկերպարվեստիսի

րահարևհավաքորդ:
Մահացելէ1973թ.,Երևա

նում,81տարեկանում:
Ավագ որդին`Միհրանն

ունիմիջնակարգնկարչա
կանևբարձրագույնբժշկա
կանկրթություն,ևշուրջ45
տարիպլաստիկանատոմիա
է դասավանդում Երևանի
գեղարվեստի ինստիտու
տում:
Լուսինե Խաչատրյա

նի և Արփինե Բաբլումյա
նիկազմած«Ցուցակհայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայի նահանգ»ում
(Երևան, 2004) թյուրիմա
ցաբարհիշատակվածէ,թե
զոհվելէ1915թ.,Սեբաստի
այում:
Նրամասին.
1. ԳուժկանՍեբաստի

ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,
1924։

2.Հ.Ալթունյանիձեռքով
գրված ինքնակենսագրու
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թյուն,1933։
3.  Հիշենք անուն առ

անուն,«ՀայաստանիՀան
րապետություն», Երևան,
24111993,թ.233։

4.ՄանուկյանԱրմենակ,
Քաղաքականբռնաճնշում
ներըՀայաստանում.1920
1953թթ.,Երևան,1999։

5.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,1988։

6.ԽաչատրյանԼ.,Բաբ
լումյանԱ., Ցուցակհայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

7.ՀՀԱզգայինանվտան
գությանծառայությանար
խիվ,գործ9584,նայված14
042005ին։

8.Որդու`բժիշկարվես
տաբանՄիհրանԱլթունյանի
հայտնածկենսագրականը,
15042005ին։

9 .  Մինաս յան  Հ . ,
Սեբաստիայիողբերգության
ևմիփոքրիկլուսավորկետի
մասին,,,Երևան7օր’’,27
29,ապրիլ,2005

10.  Մինասյան Հ. ,
Նորահայտ փաստաթուղթ
Սեբաստիայի կոտորածի
մասին,,,Ազգ’’,26052007

ԱԼԹՈՒՆՅԱՆՄԻՀՐԱՆ
ՍՏԵՓԱՆԻ

Ծնվել է մոտ. 1890թ., Սե
բաստիայինահանգիկենտ
րոնՍեբաստիաքաղաքում:
Ատամնաբույժ Հովհաննես
Ալթունյանի ավագ եղբայրն
է:
Ա տ ա մ ն ա բ ո ւ ժ ա կ ա ն
կրթությունէունեցել:
Սեբաստիայում ատամնա
բույժէաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.,Սեբաս
տիայիցդուրս`մոտ25տա
րեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Գուժկան Սեբաստի
ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,
1924։

3. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

4.Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

5.ԽաչատրյանԼ.,Բաբ
լումյանԱ., ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ԱԼԹՈՒՆՅԱՆՎԱՀԱՆ

Ծնվել է 1888թ., Կոս
տանդնուպոլսում:
Ավարտել է Կ. Պոլսի

ատամնաբուժական վար
ժարանը:
Կ. Պոլսում ատամնա

բույժէաշխատել:
1915թ. ապրիլին բան

տարկվել է Կ. Պոլսի կենտ
րոնական բանտում (Այաշ),
որտեղից աքսորվել է Չան
ղըրը` հայ մտավորական
ներիխմբիհետ:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըի բանտում հա
վաքված համրիչի 99 հա
տիկներիցմեկիվրա։
1915թ. օգոստոսի 6/12

ին ազատվել է Չանղըրըի
աքսորից և բռնել Կ. Պոլիս
վերադարձի ճանապարհը,
սակայնօգոստոսի8ինԱն
կարայում (Էնկյուրի) ձեր
բակալվելէևբանտարկվել:
Օգոստոսի 17ին նրան

դուրս են բերել բանտից և
տեղիկաթոլիկհայերի750
800հոգուցբաղկացածքա
րավանի հետ, բազուկներն
իրարկապած,մահվանճա
նապարհենհանվել:

Հռոմի Պապի և Կ. Պոլ
սի նվիրակ Մոնսենյոր Դոլ
չիիմիջնորդությամբփրկվել
են և տարվել Գարակետիկ
գյուղ:
Օգոստոսի 20ին երկու

ընկերների հետ այստեղից
դուրս են եկել և ոտքով 21
օրում հասել Պոզանթի, որ
տեղիցէլ քշվելենՏարսոն`
քաղաքից դուրս հաստատ
վածտարագիրներիվրանա
քաղաքը:
Ընտանիքի անդամնե

րի ջանքերով կարողացել
են վերստանալ աքսորից
ազատվածլինելունորհրա
ման:
Սեպտեմբերի19ինՏար

սոնիցմեկնելևսեպտեմբե
րի22ինհասելենԿ.Պոլիս:
1922թ. ավարտել է Բեյ

րութի Սեն Ժոզեֆ Ֆրան
սիական համալսարանի
բժշկականֆակուլտետը:
192324թթ. եղել է

սբ.Փրկիչ ազգային հիվան
դանոցի ղեկավարության
կազմում:
1925 թ. դրությամբ, որ

պես վիրաբույժատամնա
բույժ,հիվանդներէընդունել
Կ. Պոլսի Բերա, Բանկալթի,
Համամ ճատտե25 հասցե
ումևԿ.Պոլիս,Պահչեգա
բու,Մինասյանդեղարանին
կից թիվ 47 դարմանատա
նը, հեռ. 1655:Մահացել է
1964թ.,Կ.Պոլսում:
Ունեցել էորդիներՆուր

հանինևԱրայինևդուստր
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Սյուզան Հալեպլիին, որը
2003թ. դրությամբ բնակվել
է Մոնրեալում և հետազո
տող Կարինե Ավագյանին
նամակով ուղարկել հոր
կենսագրականը:
Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։

2.«Կավռօշ»Տարեգիր
քը,Կ.Պոլիս,1925

3.ՊալաքյանԳրիգորիս
ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։

4.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

5.  Ավագյան Կարինե,
Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։

6. Ավագեան Կարինէ,
«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ԱԼԹՈՒՆԴԻՇՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԳԵՎՈՐԳԻ

Ծնվել է մոտավորապես
1880թ.,Կ.Պոլսում:
1907թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
1915թ.դրությամբծառա

յելիս է եղել օսմանյան բա

նակի10րդզորագնդի3րդ
վաշտիզինվորականբժիշկ:
Մահացելէ1915թ.հունի

սի 8ին, ժանտախտից` մո
տավորապես 35 տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. ՄեզպուրեանԱրթօ,
Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940:

3.ÌÈÊÀÅËßÍË.,ÂÀÐÂÀÐÛ
ÏÐÈÍßËÈÏÈÀÐÏÐÎÃÐÀÌÌÓ,HOB,
Sep. 29 2005 ( (ինտերնե
տից):

ԱԼԼԱՀՎԵՐԴԻՏԻԳՐԱՆ

Բժիշկ,պետականհասա
րակականգործիչ,Ազգային
կենտրոնական վարչության
Քաղաքական ժողովի ան
դամ:
Ծնվելէ1860թ.,Կոստանդ

նուպոլսիԵնիկափութաղա
մասում`կեսարացիծնողնե
րիընտանիքում:

ՈւսանելէԵնիկափուիև
Կումկափուիազգայինվար
ժարաններում ու սուլթան
ԱբդուլԱզիզի`1868թվակա
նինհիմնած`Կ.ՊոլսիԿալա
թասերայի «Մեքթեբի Սուլ
թանիե» («Սուլթանական
վարժարան») բարձրագույն
վարժարանում և փայլուն
ընդունակություններ դրսև
որել:
1882թ. ստացել է դեղա

գործիվկայականևԿ.Պոլսի
Բահչեկափութաղամասում
դեղագործաշխատել:
1886/93/95թ. փայլուն

ավարտելէԿ.ՊոլսիՕսմա
նյան կայսերական բժշկա
կան վարժարանը: Ժանտա
տենդի հարցերին նվիրված
նրա ավարտաճառն արժա
նացել է վարժարանի քննիչ
մարմնի«պատվոնիշին»:
Բեռլինի և Վիեննայի

բժշկական կենտրոններում
մասնագիտացելներքինհի
վանդություններիգծով:
ՎերադառնալովԿ.Պոլիս`

բժիշկ է աշխատել և կարճ
ժամանակում խղճմիտ ու
ճարտար մասնագետի մեծ
համբավձեռքբերել:
Անատոլիայի զանազան

քաղաքներում քաղաքային
բժիշկէաշխատելևզինվո
րականբժիշկծառայել:
ԵրկարտարիներեղելէԿ.

ՊոլսիԿումկափուի,ապա`
Բերայիթաղայինբժիշկը:
ԵղելէԿ.ՊոլսիՕսմանյան

կայսերականբժշկականըն

կերությանանդամ:
Զբաղվել է հանրային

գործունեությամբ:
Դասախոսություններ է

կարդացել Բերայի Աղքա
տախնամի հաստատած
հիվանդապահության դա
սընթացում, Կ. Պոլսի չորս
թաղերի ազգային վարժա
րաններում:
Բժշկական հանրա

մատչելի հոդվածներով
աշխատակցել է Կ. Պոլսի
«Ստամբուլ» ֆրանսերեն
օրաթերթին:
ԵղելէԿ.ՊոլսիԿումկա

փու,ապա`Ֆերիգյուղ (Ֆե
րիքեոյ)  թաղային խոր
հուրդներիանդամ:
1901թից եղել է Ազգա

յին կենտրոնական վարչու
թյան Քաղաքական ժողովի
անդամ(այսինքն`ազգային
երեսփոխան), նաև` Քաղա
քականժողովիԴատաստա
նականխորհրդիանդամ:
Կյանքի վերջին տարի

ներինեղելէԿ.ՊոլսիԿում
կափուի չորս թաղերի Աղ
քատախնամ ընկերության
ատենապետը:
Մարմարա ծովի ասի

ական ափում գտնվող
Բանդրմայում, Էդինջիքում
ևդրանցշրջակայքումտա
րածված խոլերայի համա
ճարակի ժամանակ, նշա
նակվելէայդտարածքների
առողջապահականտեսուչի
պաշտոնին,ևկանխարգելիչ
միջոցներ կիրառելու շնոր
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հիվմիքանիամիսհաջողու
թյամբպայքարելովկանխել
վտանգավոր համաճարակի
հետագատարածումը:
Իր ծառայությունների

համարարժանացելէուլայի
(իւլա) զինվորական աստի
ճանին:
Պարգևատրվել է «Մեջի

դիե», «Օսմանիե» և «Լիա
գաթ» պատվանշաններով,
ինչպես նաև Հունաստանի
«Այոս Յորղոս» (սբ. Գևորգ)
ու Սերբիայի «սուրբ Սավ
վա»շքանշաններով:
191418թթ. Առաջին հա

մաշխարհային պատերազ
մի ժամանակ զինվորական
բժիշկ ծառայելով օսմա
նյանբանակում,բազմաթիվ
օգուտներ է մատուցել Օս
մանյանպետությանըևնրա
հայհամայնքին:
1915թ.ապրիլի11(24)ին

ի թիվս բազմաթիվ ակնա
ռուհայմտավորականների,
ձերբակալվելէևբանտարկ
վելԿ.Պոլսիկենտրոնական
բանտում:
1915թ. ապրիլի 12ին, ի

թիվսբազմաթիվձերբակալ
ված հայ մտավորականնե
րի, գնացքով տեղափոխվել
է Այաշ ավանի ծայրամասի
բլրիվրագտնվողՍարըկըշ
լա հին զորանոցբանտը և
միքանիամիսարգելափակ
վելայնտեղ:
Հ ա ն գ ա մ ա ն ք ն ե ր ի

բերումովփրկվել էանխու
սափելիմահից:

Պատերազմից հետո
դասախոսել է Աղքատախ
նամընկերության`Կ.Պոլսի
Բերաթաղամասումհիմնած
հիվանդապահների դասըն
թացումևԿ.Պոլսի4թաղա
մասերի ազգային վարժա
րաններում:
Մահացել է 1930/32թ.

հունվարի26ին,Կ.Պոլսում`
71տարեկանում:
Աշխատությունը.
Տիֆ հիվանդության բու

ժումը:
Նրամասին.
1.ԸնդարձակօրացոյցՍ.

Փրկչեանհիւանդանոցիհա
յոց,Կ.Պոլիս,1905։
2.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
3.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ

մութիւնհայԿեսարիոյ,Բ.,
Գահիրէ,1937։
4. Պոտուրեան Մկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։
5.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
6. Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957:
7. Շիկահեր Վարդ, Կի

սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975։
8.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
9.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
10. Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
11.ՓամուքջյանԳևորգ,

Հայերըիրենցկենսագրա
կաններով (թուրքերեն),
Ստամբուլ,2003։
12. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ԱԼՊԵՐԹՅԱՆՄԿՐՏԻՉ

ԾնվելէԿարինում:
Ատամ նա բ ո ւ ժա կան

կրթություն է ստացել և
ատամնաբույժաշխատել:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
Սպանվելէ1915թ.,Երզն

կայից(Էրզինջան)դուրս:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3. Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
4. Յուշամատեան Հայ

Յեղափոխական Դաշնակ
ցութեան,Ալբոմատլաս,Բ.
հատոր,19141925,ԼոսԱն
ճելըս,2001։

ԱՂԱՄԻՐԶՅԱՆ

ԳրվելէնաևԱղամիրզով։
1918թ.աշխատելէԲաք

վում կամ Ելիզավետպոլում
(Գանձակ,Գյանջա):
Եղելէշատճանաչվածև

հարգվածբժիշկ։
Բուժել է հիմնականում

թաթարներին (ադրբեջան
ցիներին)։
1918թ. սեպտեմբերին

Բաքվում/Գանձակում ինքը
և ընտանիքի անդամները
ի թիվս 40 հայ մտավորա
կանների և 2000 այլ հայե
րիսպանվելենպարագլուխ
Ջավանշիրի   ղեկավարու
թյամբ`թուրքմուսաֆաթա
կանների կազմակերպած
հայկական կոտորածի ժա
մանակ:
Նրամասին.
Հայերի կոտորածները

ԲաքվիևԵլիզավետպոլինա
հանգներում,19181920թթ.,
Պատ.խմբ.Ա.Վիրաբյան,Ե.,
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2003:

ԱՃԵՄՅԱՆԲԱՐՈՒՆԱԿ

Ծնվել է 1875թ., Բրուսա
քաղաքում: 1896թ. ավար
տել է Կ. Պոլսի Օսմանյան
դեղագործականվարժարա
նը,ԲրուսայիՍեթբաշըթա
ղամասումբացելսեփական
դեղատուն: Բանդրմա քա
ղաքումևսդեղագործէաշ
խատել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանդեղագործծառայել:
1915թ. օգոստոսի 29ին,

45 տարեկանում, կախա
ղանէբարձրացվելԲանդր
մայում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3. Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
4.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:
5.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԱՃԵՄՅԱՆՂԱԶԱՐՈՍ

Ծնվել է 1886թ. նոյեմբե
րի3ին,Բրուսայինահանգի
Բիլեջիկի գավառի Թյուրք
մենգյուղում:
ՀետագայումկրելէԲագ

րեվանդյանազգանունը:
Երկրորդական կրթու

թյուննստացելէամերիկա
ցիմիսիոներներիԱյնթապի
Կենտրոնական Թուրքիա
յի կոլեջում: Այնուհետև 2
տարի ուսանել է Բեյրութի
Ամերիկյան համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետում:
Ազգային հեղափոխական
ընկերակցություններ կազ

մելու պատճառով համալ
սարանի ղեկավարությունը
հետապնդել է նրան և հե
ռացրել այն օրերին, երբ,
ինչպես գրում է բժիշկը,
«Թուրքիոյ վրայ կը շողար
Ազատութեանկեղծարեւը»:
Մեկնել է Ժնևև ուսումը

շարունակել տեղի համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետում:
1914թ. ստանալով բժշկի

վկայականը վերադարձել է
Կ.Պոլիս:
1914թ. վերջերին զորա

կոչվելէօսմանյանբանակև
զինվորական բժիշկ ծառա
յել:
Օսմանյան բանակի

կազմում կրել է բազում
դժվարություններ ու դառ
նություններ, եղել Դարդա
նելում, Կիլիկիայում, Միջա
գետքում, Հայաստանում:
Օսմանյան բանակի սպայի
համազգեստովքայլելէբյու
րավոր հայերի գողգոթան
դարձածճամփաներով:
1918թ. վերադարձել է

Շվեյցարիաև2տարիմնա
ցելԼոզանքաղաքում։
Եղել է Կ. Պոլսի «Ճակա

տամարտ» և «Դարման»
թերթերիաշխատակից:
ՀայԿարմիրխաչիԿ.Պոլ

սիկենտրոնումէաշխատել:
ՆրաջանքերիշնորհիվԿ.

ՊոլսիԿարմիրխաչիմարմի
նըհրավիրվելէխորհրդակ
ցական ձայնով մասնակ
ցելու Կարմիր խաչի 10րդ

միջազգային խորհրդաժո
ղովին (1921թ. մարտի 31 
ապրիլի 7) և «Մանուկների
օգնության» խորհրդաժո
ղովին(1921թ.ապրիլի79),
որոնցում Ղազարոս Աճե
մյանը ներկայացրել է Հայ
Կարմիրխաչը:
Հայոց շվեյցարացի բա

րեկամների ընկերության
կենտրոնի (Ժնև) անդամ
ներից շատերի հետ ծանոթ
լինելով դեռևս ուսանողա
կանտարիներից,հրավերէ
ստացել նրանց` Խորհրդա
յինՀայաստանուղարկվելիք
հիվանդանոցի բժշկապե
տը լինելու, սակայն ինչինչ
պատճառներովչիկարողա
ցել ստանձնել այդ առաքե
լությունը:
1921թ. տեղափոխվել է

ԱՄՆև հաստատվել Քոնեք
թիքըթի նահանգի Հարթ
ֆորթքաղաքում:
Նրամասին.
Բժ. Բագրեւանդեան,

Ինքնակենսագրութիւն,Թէ
ոդիկ,Կ.Պոլիս,1922։

ԱՃԵՄՅԱՆՆՇԱՆ
(ՖԻՔՐԻ)

Ծնվել է մոտ. 1867թ.,
Կոստանդնուպոլսի Խաս
գյուղ (Խասքեոյ) թաղամա
սում (որոշ աղբյուրներով`
ՍեբաստիայինահանգիԵվ
դոկիայի գավառի կենտրոն
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Եվդոկիա [Թոքաթ] քաղա
քում):
1894թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
1894թ.իցներքինհիվան

դությունների բժիշկ է աշ
խատելԵվդոկիայում:
191418թթ. Առաջին հա

մաշխարհային պատերազ
մի ժամանակ զորակոչվել է
օսմանյանբանակևհազա
րապետի աստիճանով ծա
ռայելՏրապիզոնինահանգի
Սամսոն (Սամսուն) նավա
հանգստի զինվորական հի
վանդանոցիբժշկապետ:
Պատերազմի ավարտից

հետո երկար տարիներ շա
րունակել էքաղաքայինհի
վանդանոցիբժիշկևազատ
բժիշկ աշխատել Սամսո
նում:
Որոշ ժամանակ քաղա

քայինհիվանդանոցիբժիշկ
է աշխատել Սեբաստիայի
նահանգիԱմասիայիգավա
ռի կենտրոն Ամասիա քա
ղաքում:
Հետագայում հաստատ

վելէԿ.Պոլսումևբժիշկաշ
խատել:
Առաջացած տարիքում

հիվանդացել է ևանդամա
լույծդարձել:
Մահացել է 1930թ. կամ

1944թ. ապրիլի 30ին, Կ.
Պոլսի Կում կափու թաղա
մասում:
Այլ (նվազ հավանական)

տվյալներով` 1915թ.ապրի

լինձերբակալվելէԻթթիհա
դիղեկավարներիցդոկտոր
Բեհաէդդին Շաքիրի

կազմած 58 ականավոր
հայբժիշկներիցուցակովև
սպանվել 1915թ., Երզնկա
յում`մոտ48տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ
մութիւն Եւդոկիոյ հայոց,
Գահիրէ,1952։

3. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

4. ՇիկահերՎարդ,Կի
սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975։

5.Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

6.ՀայրապետյանՎանիկ,
ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:

7.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԱՃԵՄՅԱՆՏԻԳՐԱՆ
ԱՎԵՏԻՍԻ

Բժիշկ, բեյ, Օսմանյան
կայսերական բժշկական
վարժարանիդասախոս։
Ծնվել է 1852/53թ.

փետրվարի 13ին,
ԿոստանդնուպոլսիԵնիկա
փութաղամասում:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիԿում

կափու թաղամասի Պեզ
ճյանվարժարանը:
186673թթ. սովորել է Կ.

Պոլսի Կայսերական զին
վորական բժշկական վար
ժարանում և ավարտելուց
հետո ստացել կապիտանի
կոչում:
187375/76թթ. որպես

առաջավոր շրջանավարտ,
պետությունը նրան ուղար
կել է Վիեննա, ուր մասնա
գիտացել է ակնաբուժու
թյանգծով:
1875/76թ. վերադարձել է

Կ.Պոլիս:
1875/7678թթ. ակնա

բույժ է աշխատել Սելանի
կի (Սալոնիկ, Թեսաղոնիկե,
այժմ` Հունաստանի տա
րածքում)հիվանդանոցում:
18781911թթ.ակնաբույժ

է աշխատել Կ. Պոլսի Հայ
դարփաշայի զինվորական
հիվանդանոցում:
Մեկնել էԵվրոպաևկա

տարելագործվելՓարիզիու
Վիեննայի առաջատար հի
վանդանոցներում:
1897թ. Փարիզում «Ar

chive d’Ophtalmologie» հան
դեսումհրատարակելէհոդ
ված`աչքիվիրահատության
մինչայդանհաջողհամար
վածմինորմեթոդիշատշա
հեկան ուսումնասիրության
մասին:
Միաժամանակ, որպես

պրոֆեսոր Կ. Պոլսի Օսմա
նյան կայսերական բժշկա
կան վարժարանում դասա
վանդելէ«Ակնաբուժություն»
առարկան և բազմաթիվ
ակնաբույժ մասնագետներ
պատրաստել:
Որոշ ժամանակ քաղա

քապետարանի ակնաբույժ
էաշխատել:
Ավելիքան25տարիակ

նաբույժ էաշխատել Հասե
քիի կանանց հիվանդանո
ցում:
Եղել է Ազգային կենտ

րոնական վարչության Քա
ղաքական ժողովի անդամ
և նախագահ, Քաղաքա
կան ժողովի Ուսումնական
խորհրդիատենապետ:
190709թթ. եղել է սբ.

Փրկիչ ազգային հիվան
դանոցի հոգաբարձության
խորհրդիանդամ:
1909թ. մարտի 26ին

ընտրվելէՕսմանյանկայսե
րականբժշկականընկերու
թյանանդամ,ապա`նախա
գահիտեղակալ:
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1911թ.պետականծառա
յությունըավարտելէգնդա
պետի (միրալայ) աստիճա
նովևհանգստյանկոչվել:
Ակնաբուժության վե

րաբերյալ հայերեն, թուր
քերեն և ֆրանսերեն լեզու
ներով գրած բազմաթիվ
գիտական աշխատություն
ներիհեղինակէ:
Բեյիտիտղոսէունեցել:
Պարգևատրվել է 4րդ

(կամ3րդ)աստիճանի«Օս
մանիե»(1899թ.)և4րդաս
տիճանի «Մեջիդիե» պատ
վանշաններով, ինչպես նաև
ոսկեմեդալով(1900թ.):
Ապրել է Կ. Պոլսի Բերա

թաղամասում:
1912թ. սեպտեմբերի 21

ին, մահացած բժիշկԱնտոն
փաշա Նաֆիլյանի հուղար
կավորությանժամանակՕս
մանյանկայսերականբժշկա
կան ընկերության անունից
կարդացելէիրգրածֆրան
սերեն դամբանականը, որի
հայերեն օրինակը տպագր
վելէԿ.Պոլսի«Բժիշկ»ամսա
թերթում:
Մահացել է 1913/14թ.

ապրիլի12(25)ին,Կ.Պոլսի
Բերաթաղամասում`61տա
րեկանում:
Մահվանհանգամանքնե

րըանհայտեն,ամսաթիվը`
խոսուն:
Նրամասին.
1. ԸնդարձակՕրացոյց

Ս.Փրկչեանհիւանդանոցի
հայոց,Կ.Պոլիս,1900։

2.Թէոդիկ,Ամէնունտա
րեցոյցը,Զ.տարի,Կ.Պոլիս,
1912,Բ.հրատարակութիւն,
Հալէպ,2008։

3.ԸնդարձակօրացոյցՍ.
Փրկչեանհիւանդանոցիհա
յոց,Կ.Պոլիս,1931։

4.ՊոտուրեանՄկրտիչ,
Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։

5. Մեզպուրեան Արթօ,
Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

6.ՕտեանԵրուանդ,Մեր
երեսփոխանները,մերԱզ
գային ժողովը, Երեւան,
1999։

7.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,1988։

8.ՓամուքջյանԳևորգ,
Հայերըիրենցկենսագրա
կաններով (թուրքերեն),
Ստամբուլ,2003։

9.ԶօհրապԳրիգոր,Եր
կերիժողովածու,հ.Ե.,գիրք
1,Երեւան,2004։

10.  Անթայր (Վարու
ժան Քէօսէեան), Դար մը
առաջպոլսահայբժիշկնե
րը,«Ակօս»,Ստամբուլ,06
012006։

ԱՄԻՐԱԼՅԱՆՆՇԱՆ

Ծնվելէմոտ1875թ.,Հա

լեպինահանգիՄարաշիգա
վառիկենտրոնՄարաշքա
ղաքում:
1898թ. ավարտել է Բալ

թիմորի բժշկական համալ
սարանը(ԱՄՆ):
Մահացել է Առաջին հա

մաշխարհային պատերազ
մի(191418թթ.)ընթացքում:
Նրամասին.
ՊոտուրեանՄկրտիչ,Հայ

հանրագիտակ, Պուքրէշ,
1938։

ՄԻՐԴՈՎԼԱԹԱՄԱՍԻԱՑԻ

Բնագետ, բժիշկ, մա
տենագիր, բառարանա
գիր, աստղագետ, արքունի
բժիշկ,վիրաբուժապետ։
Ծնվելէմոտ1420/1425թ.,

Սեբաստիայի նահանգի
Ամասիագավառիկենտրոն
Ամասիաքաղաքում`Եղիա
յիընտանիքում:
Հ.Յազմաջյանընրանկո

չում է Գևորգ Ամիրդովլաթ
Ամասիացի:
Երիտասարդ հասակում

շրջագայել էԱրևելքիերկր
ներում, ծանոթացել դրանց

բնակչությանսովորություն
ներին, սովորել լեզուներ,
ուսումնասիրելգիտություն
ներ:
Տիրապետելէհայերենին,

հունարենին, լատիներենին,
պարսկերենին,արաբերենին
ևթուրքերենին:
Սկզբում ապրել է Մակե

դոնիայում:
1450թ.ից, երկար տա

րիներ,ապրելէԿ.Պոլսում,
որտեղ էլ, հավանաբար,
ստացելէբժշկականկրթու
թյունը: Համաձայն այլ աղ
բյուրների`բժշկություննու
սանելէՄիջագետքումկամ
Արաբիայում:
Ուսումնասիրել է հին և

միջնադարյան բժշկագի
տությունը:
Հռչակավոր բժշկի համ

բավէունեցել:
ԵղելէօսմանյանՄեհմեդ

IIՖաթիհսուլթանիանձնա
կան և պալատական բժիշ
կը:Հռչակվել էիբրևվիրա
բուժապետ:
14661469թթ.Ֆիլիպոպոլ

քաղաքում (այժմ Պլովդիվ,
Բուլղարիա) գրել է «Օգուտ
բժշկության» գիրքը, որում
համակարգված ձևով տվել
էներքինօրգանների,նյար
դերի և ուղեղի ավելի քան
200 հիվանդությունների
նկարագրությունը, դեղա
բուժության ու սննդաբու
ժությանմեթոդները:
Ինչոր պատճառով ար

տաքսվելովմայրաքաղաքԿ.
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Պոլսից, 10տարիգտնվել է
օտարության մեջ, շրջագա
յել տարբեր երկրներում ու
քաղաքներում:
1470ական թվականնե

րին վերադառնալով Կ. Պո
լիս`շարունակելէաշխատել
սուլթանիպալատում:
Մահացել է 1496թ. դեկ

տեմբերի8ին,Բրուսայում:
«Օգուտ բժշկության»

գրքում հիշատակելով 37
նյարդային և հոգեկան հի
վանդություններ, խոսում է
մանիայի, դեպրեսիայի, մե
լանխոլիայի, զառանցանքի,
ցնորքների, գիտակցության
խանգարումների, էպիլեպ
սիայի, հիստերիայի, անք
նությանմասին:
Ըստ Ամիրդովլաթ Ամասի
ացու` մելանխոլիան լինում
էերկուձևի.
Տաքձևըկախվածէու

ղեղում կուտակված արյան
կամ դեղին լեղու առատու
թյունից, տաք կամ գրգռող
ուտելիքից։ Սրա ժամանակ
լինում են չպատճառաբան
ված ծիծաղ, դեմքի գերա
րյունություն,անկապխոսք
և այլն: Այս հիվանդության
ժամանակ անհրաժեշտ է
զգուշանալ հիվանդի ինք
նասպանությունից:
 Սառը ձևըառաջանում

էուղեղումլորձիևսևլեղու
կուտակումից:Հիվանդները
քչախոսեն,նստումենինչ
որանկյունում,ունենումեն
վախիզգացում,շատենու

տում,բայցչենկշտանումև
կերածը վատ են մարսում:
Մանիան դիտվում է որպես
մելանխոլիայի տարատե
սակ,հանդիպումէհաճախ
փետրվարին, առաջանում
է տարրական խոնավու
թյուններիկուտակվելուցու
խառնվելուց: Սրա ժամա
նակ լինում է անքնություն,
աչքերի դժգունություն, հի
վանդները թափառում են
ամայիվայրերում,բղավում
են, իրենք իրենց հետ խո
սումևայլն:
Այնուհետև նկարագրում

էհոգեկանխանգարմանայլ
տարատեսակներ. օրինակ`
հիշողության, սիրահարվա
ծությանհողիվրաառաջա
ցած խանգարումներ, երա
զատեսություններևայլն:
Ըստ Ամիրդովլաթ Ամա

սիացու` էպիլեպսիան ևս
լինում էտաքևսառը:Տա
քիդեպքումնոպայիցառաջ
դեմքը կարմրում է, անոթ
ները լարվում են, լինում է
քթայինարյունահոսություն:
Սառիդեպքումդիտվումեն
դժգունություն, լորձի կու
տակում քթում և փրփուր
բերանիշուրջը:
Ամիրդովլաթը հիստերի

ան տարբերակում էր էպի
լեպսիայից, հոգեկան գոր
ծառույթներն ու հոգեկան
հիվանդություններըվերագ
րումուղեղին`իրբնութագ
րումով`«հոգուօրգանին»:
Նա այս հիվանդություն

ների առաջացման հիմնա
կանպատճառէ համարում
արտաքինգործոնները,իսկ
մի շարք դեպքերում կարև
որումժառանգականությու
նը:
Հոգեկան հիվանդու

թյունների բուժման հար
ցում առաջնորդվում էր
հիպոկրատյան«Օգնելբնու
թյանը» սկզբունքով, կիրա
ռում բուսական, կենդանա
կան, հանքային ծագման
դեղամիջոցներ, ինչպես
նաևկարևորումխոսքիու
ժը. «Բժիշկը պիտի բուժի
ոչմիայնմարմինը,այլևհո
գին»:
Այս բոլորը վկայում են

այնմասին,որԱմասիացին
լինելովլայնպրոֆիլիբժիշկ
գիտնական,զբաղվելէնաև
հոգեբուժությամբ:
Աշխատությունները.
1. Ուսումն բժշկութեան

(մարդակազմություն,առող
ջագիտություն, ախտա
բանություն, դեղագիտու
թյուն),Կ.Պոլիս,1459։
2.Ախրապատին, գիրք

1 (դեղագործություն, դե
ղագիտություն), Կ. Պոլիս,
1459։
3. Բառք այբուբենական ի

վերայ ցաւոցն (դեղագիտու
թյուն),1468։
4. Օգուտ բժշկութեան
(մարդակազմություն, ախ
տաբանություն, հիվան
դությունների պատճա
ռագիտություն, կլինիկա,

բուժում),Ֆիլիպոպոլ,1466
1469(հրատ.Երևան,1940)։
5.Գիրքռամկական(աստ

ղաբաշխություն), Ֆիլիպո
պոլ,1474։
6. Ախրապատին, գիրք 2,

1481։
7. Անգիտաց անպէտ

(դեղագիտական վեցլեզ
վյան հանրագիտարան), Կ.
Պոլիս, 14781482, (հրատ.
Վենետիկ,1926)։
8. Վասն նշանաց հիւան

դին,զկենացեւզմահուն։
9. Աղիւսակերպ բառա

րան։
Նրամասին.
1. ՀայկականՍովետա

կանՀանրագիտարան,հ.1,
Երևան,1974.

2.ՀայկականՀամառոտ
Հանրագիտարան,հ..1,Երև
ան,1990

3.ՎարդանյանՍտելլա,
Հայաստանի բժշկության
պատմություն,Երևան,2000:

4.Հայանվանիբժիշկներ,
գիրքԱ,գլխավորխմբագիր`
Ա.Շիրինյան,Երևան,2002։

5.Ովովէ,Հայեր,Կեն
սագրական հանրագիտա
րան,հ.1,Ե.,2005

ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Բարձրագույն բժշկական
կրթությունէունեցելևբժիշկ
աշխատել:
Սպանվելէ1915թ.,Սղեր

դում:
Նրամասին.
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1.Հայբժշկութեանտո
ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3.Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

ԱՅՎԱԶՅԱՆԱՐՏԱՇԵՍ

Ծնվել է Սեբաստիայի
նահանգի կենտրոնՍեբաս
տիաքաղաքում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Մահացել է Սեբաստիա

յում,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ԱՅՎԱԶՅԱՆՀԱԿՈԲ

Ծնվել է Անկարայի նա
հանգի Յոզղաթի գավառի
Էյլենջեգյուղում:
Բժշկական կրթություն է

ունեցելևբժիշկաշխատել:
Այլ տեղեկություն չկա:

Հավանաբար անհետ կորել
է:
Նրամասին.

1.ՇահբազյանՀասմիկ
ևՄիրզոյանԱնահիտ(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ԱՆԱՆՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

Արքունիբժիշկ։
Ծնվել է 1770թ., Կ. Պոլ

սում:
Նախնական կրթությունն
ստացել է ծննդավայրում,
երկրորդականուսումը`Վե
նետիկի Մխիթարյան միա
բանության վանքի վարժա
րանում:
178393/94թթ. սովորել է

Իտալիայի Պադովա քաղա
քի համալսարանի բժշկա
կանֆակուլտետումևստա
ցել բժշկության դոկտորի
տիտղոս:
1793/94թ. վերադարձել

է Կ. Պոլիս և, զբաղվելով
բժշկությամբ, կարճ ժամա
նականցձեռքբերելհմուտ
բժշկիհամբավ:
ԱյդժամանակԿ.Պոլսում

կարընդամենը2համալսա
րանական հայ բժիշկ` Պո
ղոս ԱնտոնյանՇաշյանը և
ՀովակիմՕղուլուխյանը:
ՇուտովՕսմանյան կայս

րության փադիշահի (միա
պետ) հրովարտակով նշա
նակվել է արքունի բժշկի
պաշտոնումևզբաղվելկայ
սերական գերդաստանի

առողջապահությանևբուժ
մանհարցերով:
181415թթ. սուլթանի

հարեմի սիրած կանանցից
մեկին բուժելու, սակայն
կյանքը փրկել չկարողանա
լու պատճառով ենթարկվել
էհետապնդումների,ուստի
մահապատժիցխուսափելու
պատճառով (ըստ Մեզպու
րեանի` սեփական խղճա
հարությունից հալածված)
փախելէԻտալիա:
Հաստատվելով Իտալիա
յիՏրիեստեքաղաքում`շա
րունակելէզբաղվելբժշկու
թյամբ:
Մահացել է 1865թ.օգոս

տոսի3ին,Տրիեստեքաղա
քում`95տարեկանում:
Թաղվել է Տրիեստեի գե

րեզմանոցում:
Խոշորգումարէկտակել

ազգային, բարեգործական
և որբախնամ նպատակնե
րիհատկացնելուհամար:
Նրամասին.

1.  Թորգոմեան Վահրամ,
«Հայաստանիկոչնակ»,Նիւ
Եորք,թ.28։
2.  Թորգոմեան Վահրամ,
«Հանդէսամսօրեայ»,Վիեն
նա,1897,թ.2։
3.  Պոտուրեան Մկրտիչ,
Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։
4.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ
եւծագումովհայբժիշկներ,
Իսթանպուլ,1950։

ԱՆՍՈՒՐ(Լ)ՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼ
ՂԱԶԱՐԻ

Ծնվելէ1885թ.,Խարբեր
դի նահանգի Մելիտինեի
(Մալաթիա) գավառի կենտ
րոնՄելիտինեքաղաքում:
Ծնողները`ՂազարևԳո

հարԱնսուրյաններըվաղա
ժամենմահացելևորբուկը
մեծացել է Հովսեփ հորեղ
բոր խնամքի տակ: 1895թ.
հայկական կոտորածների
ժամանակզոհվելէնաևհո
րեղբայրը և փոքրիկը մնա
ցելէկատարյալորբ:
Նախնական կրթությունն
ստացել է ծննդավայրի սբ.
Երրորդություն վարժարա
նում:
1903թ. ուղարկվել է Կա

րինևանվճարուսանելՍա
նասարյանվարժարանում:
1906թ. ավարտելով ու

սումը, վերադարձել է Մե
լիտինե և ուսուցչություն
արել Մայր վարժարանում,
դասավանդելովքիմիա,բու
սաբանություն, թվաբանու
թյուն, տոմարակալություն
ևբնագիտություն:
Միաժամանակ,եղել էՄե

լիտինեիՀՅԴկոմիտեիքար
տուղարը:
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1909թ. Ադանայի եղեռնը
սթափեցրել է Մելիտինեի
մտավորականներից շատե
րին,ևԳաբրիելը,միխումբ
գաղափարակից երիտա
սարդներիհետ,լծվելէՄելի
տինեի ինքնապաշտպանու
թյան գործին: Ընկերների
հետ ռումբ պատրաստելիս
վերջինսպայթելէուվնասել
Գաբրիելիաջձեռքը:
Ուսուցչություն անելու

ընթացքում կապուչին մի
աբանհայրՍելեսթինիմոտ
ֆրանսերենէուսանել:
1910թ. մեկնել է Բեյրութ

և ընդունվել Սեն Ժոզեֆ
Ֆրանսիականհամալսարա
նիբժշկականֆակուլտետը:
1911թ. նշանվել է մի հայ

օրիորդիհետ:
1914թ.ամռաննավարտել

էուսումըևսպասելաշնանը
ավարտական քննություն
ներըհանձնելուն:
1915թ. մայիսին Բեյրու

թում ձերբակալվել է իբր իր
ծննդավայրը ուղարկվելու
համար: Սպանվել է նույն
տարվա ամռանը` Եդեսիա
յիմոտկամՄելիտինեիբան
տում,30տարեկանում:
Այլ տվյալներով` վերապ

րելէ:
Նրամասին.
1. ԿարոյեանԳասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները(անոնցպատգամ
ները),Պոսթոն,1957

2.  Խաչատրյան Լուսի
նե և Բաբլումյան Արփինե

(կազմողներ),ՑուցակՀայոց
ցեղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խարբեր
դինահանգ,Երևան,2004։

ԱՆՍՈՒՐՅԱՆԵՐՎԱՆԴ

Ծնվել է Սեբաստիայի նա
հանգիկենտրոնՍեբաստիա
քաղաքում: Բուժակ է աշ
խատել:Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,
Սեբաստիայի նահանգ,

Երևան,2004։
ԱՆՍՈՒՐՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Ծնվել է Սեբաստիայի նա
հանգիկենտրոնՍեբաստիա
քաղաքում:
Բուժակէաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ԱՆՍՈՒՐՅԱՆՎԱՀԱՆ

Ծնվել է Սեբաստիայի
նահանգի կենտրոնՍեբաս

տիաքաղաքում:
Բուժակէաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ԱՇՃՅԱՆՄԿՐՏԻՉ
(ԿՈՍԿՈՍ)

Ծնվել է Տրապիզոնի նա
հանգիկենտրոնՏրապիզոն
քաղաքում:
Բժշկական կրթություն է

ունեցելևՏրապիզոնումվի
րաբույժաշխատել:
187778թթ. Ռուսթուր

քական պատերազմի ժա
մանակզինվորականվիրա
բույժ է ծառայել օսմանյան
բանակում:
Ղայըխճի (նավավար)

Մեհմեդինավակովփախնե

լովհասելէՍուխումևտե
ղի ՀՅԴ կոմիտեին զեկուցել
երկրում տիրող կացության
մասին: Կոմիտեն Տրապի
զոնի շրջանի հայությանը
նավերովԿովկաստեղափո
խելու որոշում է կայացրել:
Սակայն գերմանական նա
վատորմն սկսել է ռմբակո
ծել ռուսական ծովեզրը և
ծրագիրըհնարավորչիեղել
իրագործել:
Նրամասին.
ԹորլաքեանՄիսաք,Օրե

րուսհետ,
Պէյրութ,2001։

ԱՊՏԱԼՅԱՆՆԱՀԱՊԵՏ

Ծնվել է 1844թ., Սեբաս
տիայինահանգիՍեբաստի
այի գավառի Կյուրինի գա
վառակի կենտրոն Կյուրին
քաղաքում:
Սովորել է ամերիկացի

միսիոներների Մարզվանի
Անատոլիաքոլեջում,որիու
սանողները, բացի մի քանի
հույնից,հայերէին:
Բարձր առաջադիմու

թյամբաչքիընկնելով`շահել
էքոլեջիամերիկացիտնօրե
նի համակրանքըև նրա հո
գածությամբ մեկնել ԱՄՆի
Քոնեքթիքըթի նահանգի
Հարթֆորթ քաղաքի աստ
վածաբանական դպրոցում
ուսանելու,որըևսավարտել
էբարձրառաջադիմությամբ:
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1877թ. Հարթֆորդում
քարոզիչ է ձեռնադրվել և
ամերիկյան քաղաքացիու
թյունստացել:
Այս տարիներին սովորել

էՆյուՅորքիբժշկականկո
լեջումևհմտացելվիրաբու
ժությանճյուղիմեջ:
1879թ. ավարտելով

բժշկականկրթությունը`վե
րադարձելէԹուրքիա:
1882թ.Բրուսայինահան

գի Նիկոմիդիայի գավառա
կի կենտրոն Նիկոմիդիա
(Իզմիթ) քաղաքում ամուս
նացել է օրիորդ Հայկանուշ
Բեյազյանիհետ,այնուհետև
կրկինմեկնելԱՄՆևիրմոտ
հրավիրելկնոջը:
1884թ. Կյուրին քաղաքի

կառավարչության մասնա
վորհրավերովվերադարձել
է Թուրքիա և հաստատվել
իրծննդավայրում:
188495թթ. Ամերիկյան

Պորտի միսիոներ և կառա
վարականբժիշկէաշխատել
Կյուրինում:
1895թ. մի օր թուրքերը

հարձակվելենԿյուրինիհայ
կական տների, այդ թվում`
իրենցլավծանոթբժիշկՆա
հապետ Ապտալյանի տան
վրա: Բժշկի կինը զավակ
ներիհետփախելուապաս
տանելէհայոցեկեղեցում:
Բժշկիննախօրոք,վիրա

բուժական գործողություն
կատարելու պատրվակով,
հրավիրել են կառավարչա
տուն, որտեղ նրա մտերիմ

թուրքժանդարմնսպանելէ
նրան թունավոր գնդակով`
51տարեկանում:
Այդ ահավոր օրերից հե

տոտիկինՀայկանուշըմեկ
նելովԿ.Պոլիս`ԱՄՆիհյու
պատոսի միջոցով բողոք է
հղել Թուրքիայի կառավա
րությանը` ԱՄՆ քաղաքացի
ամուսնուսպանությանհա
մարևհաջողացրելհատու
ցումստանալ:
ՀետագայումտիկինՀայ

կանուշԱպտալյանըզավակ
ների հետ տեղափոխվել է
ԱՄՆ,որտեղնրադուստրը`
ԶապելԱպտալյանըստացել
էբժշկականկրթություն:
Նրամասին.
Պատմագիրք Կիւրինի,

պատասխանատուխմբա
գիր` Պետրոս Մինասեան,
Պէյրութ,1974,823էջ։

ԱՋՊԱՀՅԱՆ(ԱՇՊԱՀՅԱՆ)
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ

Ծնվել է 1887թ., Սեբաս
տիայի նահանգի կենտրոն
Սեբաստիաքաղաքում:
Ատամ նա բ ո ւ ժա կան

կրթությունէունեցել:
1909թ. դրությամբ

ատամնաբույժէաշխատել:
Սպանվել է 1915թ., Սե

բաստիա քաղաքում կամ

նրանիցդուրս`28տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3.Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

4.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

5.ԽաչատրյանԼ.,Բաբ
լումյանԱ., ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆՊՈՂՈՍ

Ծնվել է մոտ 1850թ., Վա
նինահանգիկենտրոնՎան
քաղաքում:
Բժշկական կրթությունն

ավարտելէԱՄՆում`հավա
նաբար1875թ.:
Երեքտարի(187578թթ.)

Խարբերդումբժիշկէաշխա
տել, այնուհետև (1878թ.)
ընտանիքով տեղափոխվել
Ադիյաման և քաղաքային

բժիշկաշխատել:
1895թ.Ադիյամանումտե

ղի ունեցած հայկական կո
տորածիժամանակզոհվելէ
իրկրտսերդստերհետմիա
սին`մոտ45տարեկանում:
Այդողբերգությունիցհե

տո, կինը` Բամբիշ Խանը
մը տեղափոխվել է ԱՄՆի
Թրոյ քաղաքը, որտեղից էլ`
ԼոսԱնջելես,ուրմահացելէ
1931թ.`74տարեկանում:
Նրամասին.
ՊոտուրեանՄկրտիչ,Հայ

հանրագիտակ, Պուքրէշ,
1938։

ԱՍԱՏՈՒՐՅԱՆ
(ԱՍՏՈՒՐՅԱՆ,ԱՍԱՏՈՒՐ)

ՎԱՀՐԱՄ

Ծնվելէ1876թ.,Կ.Պոլսի
Բեյքոզթաղամասում:
1905թ.ավարտելէդեղա

գործական կրթությունը և
դեղագործաշխատել:
ԱպրելէԿ.ՊոլսիԿետիկ

փաշաթաղամասում:
190913թթ.Կ.Պոլսինրա

Կեդրոնական դեղատանը
եղել է նաև բժշկի ընդու
նարան,որտեղաշխատել է
բժիշկՀակոբը:
Եղելէհանրայինգործիչ:
1915թ. ապրիլի 11 (24)

ին ոստիկանությունը նրան
ձերբակալել է և բանտար
կելԿ.Պոլսիկենտրոնական`
բանտում, որտեղիցաքսոր
վելէՉանղըրը`հայմտավո
րականներիխմբիհետ:
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Անունը փորագրվել է
Չանղըրըի բանտում հա
վաքված համրիչի 99 հա
տիկներիցմեկիվրա։
Չանղըրըի բանտից բա

զում տանջանքներ կրելով
ինչինչ հանգամանքներում
տեղափոխվել է Մեսքենեի
աքսորավայրը:
Մեսքենեումև Հալեպում

բժշկիօգնականիկարգավի
ճակովանցելէզինվորական
ծառայության` ենթասպայի
աստիճանով և այդպիսով
փրկվելսպանվելուց:
Զինվորական ծառայու

թյանընթացքումբժշկական
օգնություն է ցուցաբերել
այդտեղով անցնող բազմա
թիվտարագիրհայգաղթա
կանների,որոնցհամարդեղ
ուխնամքչիխնայել:
Եղեռնիցհետովերապրել

է:
1918թ. Կ. Պոլսի Կետիկ

փաշա թաղամասում բացել
էսեփականդեղատուն:
192627թթ. եղել է սբ.

Փրկիչ ազգային հիվանդա
նոցի ղեկավարների կազ
մում:
Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։

2.ՊալաքյանԳրիգորիս
ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։

3.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ

ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

4.  Ավագյան Կարինե,
Եղեռնահուշ

մասունքկամխոստովա
նողքևվկայքխաչի,Երևան,
2002։

5.  Ավագեան Կարինէ,
«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը, «Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
ԱՍԼԱՆՅԱՆՊՈՂՈՍ

ԾնվելէԱդիյամանում:
Ուսանել է բժշկական

վարժարանիԵ կարգում (5
րդկուրսում):
Սպանվելէկամմահացել

հիվանդությունից` մոտ 22
տարեկանում:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ԱՍԼԱՆՅԱՆՎԱՐԴԱՆ
ՔԱՀԱՆԱ

Մշակութայինգործիչ:
Ծնվելէ1863թ.,Սեբաստի

այինահանգի Սեբաստիա
յիգավառիԱկնգավառակի
Բինկյանավանում:
Նախնական կրթությունն

ստացել է ծննդավայրում:
ԱյնուհետևԿ.Պոլսում3տա
րիդեղագործությունէուսա
նել:
1884թ. Կ. Պոլսում գրա

տունէհիմնել:
1889թ.շրջագայելէԵվրո

պայում և Փարիզի արվես
տահանդեսըայցելել:
Կ. Պոլսում հիմնադրել

է հյուսվածքեղենի գործա
րան,որիհամարպատվան
շանէստացել:
1 8 9 2  1 8 9 7 թ թ .

Բինկյանումուսուցչությամբ
էզբաղվել:
1897թ. քահանա է ձեռ

նադրվել:
18971909թթ. պաշ

տոնավարել է Սեբաստիայի
գավառիՏիվրիկիգավառա
կիԶմառաավանում:
Այնուհետև պաշտոնա

վարելէԽարբերդիսբ.Կա
րապետթաղիքարոզիչքա
հանա:
Միաժամանակ, աշ

խարհագրություն և կրոն
է դասավանդել Թլկատին
ցու դպրոցում և աղջկանց
Սմբատյանճեմարանում:
Պատմաբանասիրական,

կրոնաբարոյական և այլ
բնույթի հոդվածներով աշ

խատակցել է «Հայրենիք»,
«Արեւելք», «Բիւզանդիոն»
(Կ. Պոլիս) և «Արեւելեան
մամուլ» (Զմյուռնիա [Իզ
միր])օրաթերթերին:
Հրատարակել է Հին և

Նոր Ուխտի դասագրքեր,
պատմականանտիպերկեր:
1915թ. սարսափի օրերին
իբրևհեղափոխականդեմք,
բանտարկվել է Խարբերդի
բանտում, եղել Թլկատին
ցուխցակիցըևերկուգործ
գրել:
1915թ. Խարբերդի բան

տում նահատակվել է ուրիշ
հայ մտավորականների և
հոգևորականների հետ մի
ասին` շենքի հրկիզումով`
52տարեկանում:
Նրամասին.
1.  Ստեփանյան Գառնիկ,
Կենսագրականբառարան,հ.
Ա.,Երևան,1973։
2.Թէոդիկ,Յուշարձաննա
հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
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ԱՍՏԱՐՃՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

Բժիշկ,մշակութայինգոր
ծիչ:
Ազգանունը գրվում է

նաև Ասթարճյան տարբե
րակով։
Ծնվել է 1886/88թ., Հալե

պի նահանգի Մարաշի գա
վառիկենտրոնՄարաշքա
ղաքում:
Նախնական կրթությունն
ստացելէՄարաշիԱզգային
Կեդրոնական վարժարա
նում, ապա ուսումը շարու
նակել Մարաշի պետական
լիցեյում / ՀալեպիՖրանսի
ականլիցեյում:
1905թ., բժշկական վար

ժարանում սովորելու նպա
տակով մեկնել է Կ. Պոլիս,
ուր Յըլդըզի ռումբի դեպքի
հետևանքովձերբակալվելէ
ևՀալեպաքսորվել:
190708թթ. ուսումը շա

րունակել է Դամասկոսի
բժշկականվարժարանում:
191011թթ. վերադարձել

էԿ.Պոլիսևուսումըշարու

նակել բժշկական վարժա
րանում:
1912թ. որպես բժիշկ

սպա մասնակցել է Բալկա
նյան առաջին պատերազ
մին:
1913թ. բժշկի վկայական

է ստացել և որպեսպետա
կանբժիշկՄուսուլուղարկ
վել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ, Մուսուլի նա
հանգապետիբժշկիհանգա
մանքի շնորհիվ, տեղահա
նությունից և զինվորական
ծառայությունից զերծ է
մնացել:
Այդժամանակհաջողաց

րելէնահանգապետիմիջո
ցովՄուսուլիշրջանումբնա
կեցնել 3000 կարնեցի հայ
որբերի, աղջիկների, կա
նանց, պառավների և ան
կարների, որոնց աքսորել
էինհետագայումկոտորելու
նպատակով:
Առաջին համաշխարհա

յին պատերազմի ավար
տից հետո շարունակել է
մնալ Մուսուլում և ամբողջ
30 տարի զբաղվել բժշկու
թյամբուհանրայինաշխա
տանքով:
Սերտ կապեր է ունեցել

արաբ մտավորականների
հետ: Գերազանց տիրապե
տելով արաբերենին` հայ
գրականությունիցթարգմա
նություններ է կատարել և
տպագրելարաբական թեր

թերում, նաև արաբական
գրականությունից թարգ
մանություններ կատարել և
տպագրել Բաղդադում լույս
տեսնող հայկական «Գոյա
մարտ»պարբերականում:
1951թ.Կահիրեի«Յուսա

բեր» օրաթերթում հրատա
րակել է իր հուշերը Արևմ
տյան Հայաստանից հայ
բնակչության տեղահանու
թյանմասին:
Նրա կարևորագույն աշ

խատությունները` «Հայոց
պատմութիւն» ու «Հայոց
գրական եւ մշակութային
պատմութիւն» արաբերեն
գրքերն արաբական մամու
լի և արաբ մտավորական
ների ջերմ գնահատանքին
ենարժանացել:Արաբական
պարբերականները,մասնա
վորաբար քաղդեացիների
«ալՆեջմա»թերթըարտատ
պություններ են կատարել
այդգրքերից:
1950թ. իր անձնական

գրադարանի հայկական
մասը` շուրջ 200 դասա
կան, գրական,պատմական
գրքեր, նվիրել է Մուսուլի
պետական գրադարանին,
որովստեղծվելէգրադարա
նիհայկականբաժինը:
Կատարել է նաև բազում

այլբարեգործություններ:
Տասնյակ տարիներ

անընդմեջընտրվելէԻրաքի
թեմիԱզգայինգավառական
ժողովիերեսփոխան:
1953թ. ընտանիքով տե

ղափոխվել է Բաղդադ, որ
տեղ1953և1956թվական
ներին թեմի Քաղաքական
ժողովիանդամէընտրվել:
Եղել է Թարգմանչաց

Սվաճյան միացյալ վարժա
րանի հոգաբարձության
ատենապետը:
Մուսուլի բազմակրոն

բնակչությանն անշահախն
դիրծառայելուհամար`Հռո
մի պապը նրան պարգև
ատրել է Սուրբ Սիլվեստրի
Ասպետիպատվանշանով:
1957թ. ընտանիքով

բնակվելիս է եղել Բաղդա
դում:
Աշխատությունները.
1. Հայոց պատմութիւն

(արաբերեն), պատկերա
զարդ, հ.12, Մուսուլ, 1951,
404էջ։
2.Հայոցգրականեւմշա

կութային պատմութիւն
(արաբերեն),Մուսուլ,1954,
527էջ։
Նրամասին.
1.ԳէորգեանԿարօ,Ամէ

նունտարեգիրքը,Դ.տարի,
1957,Պէյրութ,1958։

2.ՍտեփանյանԳառնիկ,
Կենսագրականբառարան,
հ.Ա.,Երևան,1973։

ԱՎԱԳՅԱՆԹԱԴԵՎՈՍ

Ծնվել էմոտ1880թ.,Ան
կարայինահանգիԱնկարա
յի գավառի Սթանոզ ավա
նում:
1906թ.ավարտելէԿեսա
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րիայի բժշկական ֆակուլ
տետիդեղագործությանբա
ժինը:
Դեղագործէաշխատել:
Սպանվել է 1915թ.` մոտ

35տարեկանում:
Նրամասին.
1. ՇահբազյանՀասմիկ

ևՄիրզոյանԱնահիտ(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

2.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
ԱՎԱԳՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Ծնվելէ1893թ.,Կ.Պոլսի
Գաղատիա (Կալաթա) թա
ղամասում:
Ուսանել Կ. Պոլսի Օսմա

նյան կայսերական բժշկա
կան վարժարանի Գ կար
գում(3րդկուրսում):
Հավանաբար 1915թ.

սպանվել է Գաղատիայում`
մոտ22տարեկանում:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԲԱՐՈՒՆԱԿ

Սարգիս Սերոբյանի
պատմածը.

,,Իզմիրի հայտնի ընտա
նիքներից Ավետիսյանների
ընտանիքը քաղաքի ընտ
րյալ Բեյազյան ընտանիքից
հարսբերեց:
Զարուհին ամուսնա

ցավայսընտանիքիզավակ
բժիշկ Բարունակի հետ, ով
ավարտել էր Ստամբուլի
Գալերայիռազմաբժշկական
ակադեմիան:
Քանիորբժիշկընախաշ

խատանքիէրանցելՓոլաթ
հանեում, այնուհետև Գյու
մուշհանեում, նրանց չորս
երեխաներըտարբերվայրե
րումէինլույսաշխարհեկել:
Նախ տան սյանը՝ սեր

ժանտ բժիշկ Բարունակ
Ավետիսյանինտարելեն:
Տատիկս՝ Զարուհին, երբ

գիշերըվրաէհասելևբժշիկ
ամուսինըտունչիեկել,դի
մել է ծանոթ հարգարժան
մարդկանց:
Ոմանքականջինփսփսա

ցել են, թե Գյումուշհանեից
դուրսեկողհովտումդիակ
ներենտեսել,հնարավորէ`
նրանցմեջլինիբժիշկը:
Չի հավատացել շշուկնե

րին, չէր կարող նման բան
լինել:
Բժիշկ սերժանտ էր, պե

տության սպա էր, անգամ
մինչև Բաբերդ վազում էր
հիվանդներին օգնության,
սակայն բժիշկն այլևս չվե
րադարձավ, չկարողացավ
վերադառնալ’’:
Նրամասին.

http://allturkey.am/ից ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

Ծնվել է Կ. Պոլսի Բերա
թաղամասում:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ զորակոչվել է օս
մանյանբանակևծառայելէ
4րդզորաբանակիզինվորա
կանբժիշկ:
Մահացել է 1915թ. հոկ

տեմբերի 5ին, ժանտախ
տից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը,ցուցակագրուածվա
ւերականփաստերով,Կ.Պո
լիս,1919:

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆՄԻՆԱՍ
ԲԵՅ
Անասնաբույժ, անասնա

բուժությանպրոֆեսոր,բազ
մաթիվ մասնագիտական
գրքերիհեղինակ,բեյ։
Ծնվել է 1849թ. փետրվա

րի 3ին, Կոստանդնուպոլսի
Բերաթաղամասում:
Նախնական ուսումն

ստացել է Կ. Պոլսի հին Նա
րեկյան կրթարանում, որի
բարձրագույն կարգնավար
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տելուց հետո վարժարանի
հոգաբարձուՀապեթիկՆև
րուզյանիմիջոցովևպաշտ
պանությամբընդունվելէԿ.
Պոլսիզինվորականիդադիե
(միջնակարգ)վարժարանը:
187074թթ. սովորել

է իդադիե վարժարանի
անասնաբուժական բաժ
նումևզինվորականանաս
նաբույժի վկայական ստա
ցել:
Ավարտելուցհետոօգնա

կան դասատու էաշխատել
վարժարանի դարմանա
բանության և ծննդաբերու
թյանճյուղերում:
1875թ.աչքիընկնելովիր

գրագետ ու բովանդակա
լիցդասախոսություններով,
նույն ճյուղերի և ներքին
ախտաբանության դասա
խոսիպաշտոննէստացել:
Մ ա ն կ ա վ ա ր ժ ա կ ա ն

գործունեությանը զու
գահեռ գործնական աշ
խատանքում կատարել է
անասնաբուժական գոր
ծի նորարարություններ`
կենդանիների առողջապա
հությունն ու բժշկությունը
հատուկկայաններուհիվան
դանոցներտեղափոխելով:
Նրա անունն ամենուր

հնչելէԶինվորականանաս
նաբուժական վարժարանի
անվանկողքին:
Պարգևատրվելէբազմա

թիվպատվանշաններով:
Կ. Պոլսի կառավարու

թյունըբացելէնոր`Քաղա

քային անասնաբուժական
դպրոցևՄինաս բեյը հրա
վիրվել այդտեղ` համատե
ղությամբդասախոսելու:
1903թ. եղել է Կ. Պոլսի

երկու անասնաբուժական
վարժարաններիընդհանուր
ուսումնապետը:
Մինչև1906թվականը,30

տարիդասախոսել է,կրթել
ու պատրաստել անասնա
բույժներ Օսմանյան կայս
րության ու նրա բանակի
համար:
Հասել էր կայմակամու

թյանաստիճանինևմոտէր
միրալայության, ապա փա
շայության աստիճաններն
ստանալուն, երբ բախտը
երեսթեքեցնրանից:
1906թ. Յըլդըզում տեղի

ունեցած մահափորձի ուր
բաթօրըբժիշկըմիանումէ
սելամլըքի հանդիսությանը
ներկաձիավորզինվորների
գնդին: Պայթյունի պահին
իսկ, բժիշկը (անշուշտ` հայ
լինելու համար), իբրև մեղ
սակիցձերբակալվումէ:
190607թթ.անցկացրելէ

Յըլդըզիբանտում:
1907թ. դատավարության
ավարտինանմեղ է ճանաչ
վել,սակայնաքսորվելէԴա
մասկոս:
190710թթ.մնացելէԴա

մասկոսիաքսորում:
1910թ. վերադարձել է Կ.

Պոլիս և վերականգնվել իր
նախկինպաշտոններում:
Սակայն աքսորի տարի

ներից հոգնած, իր նկատ
մամբ ցուցաբերած գարշ
ապե րախ տ ո ւ թ յ ո ւ ն ի ց
զզված, իր պաշտոնավա
րությունը շարունակելու ի
վիճակի չի եղել և անցել է
հանգստի`իրխնդրանքով:
Հանդիսանում է անաս

նաբուժական բոլոր գի
տությունների վերաբերյալ
թուրքերենովառաջինգրքե
րը գրած ու հրատարակած
մասնագետը: Այդ 14 գրքե
րով են երկար տարիներ
դասավանդել անասնաբու
ժական վարժարանների
դասախոսները,սովորելու
սանողներըևառաջնորդվել
պրակտիկանասնաբույժնե
րը:
1917թ.Երզնկայումթուր

քերի ձեռքով չարաչար նա
հատակվելէնրաբժիշկոր
դի Պերճ Մինասյանը (տե՜ս
ստորև)։
Իր որդեկորույս սրտի

խորը վերքը սփոփելու հա
մարգրելէ6հատորիցբաղ
կացածհայերենգեղեցիկմի
գիրք` «Ագարակին անաս
նաբոյժը»,որը1921թ.դրու
թյամբ դեռևս անտիպ էր:
Նաևայլձեռագիրգործերէ
ունեցել:
1921թ. ապրիլի դրու

թյամբբնակվում էրԿ.Պոլ
սում:
Նրամասին.
Թորգոմեան Վահրամ,

Թուրքանասնաբուժական
վարժարանին հայ դասա

խօսները,Տօքթ.ՄինասՊէյ
Աւետիսեան,«Դարման»,Կ.
Պոլիս,1921,թ.34։

ԱՐԱՊՅԱՆԳԱՍՊԱՐ

Ծնվելէ1883թ.,Խարբեր
դինահանգիկենտրոնԽար
բերդքաղաքում:
Դեղագործէաշխատել:
Սպանվել է 1915թ.` 32

տարեկանում:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ԱՐԱՊՅԱՆՀԱԿՈԲ

Ծնվել է Փոքր Ասիայի
արևմուտքի Աֆիոն Գարա
հիսարքաղաքում:
Բժշկական կրթություն է

ունեցել:
1907թ. դրությամբ Սիվ

րիհիսարքաղաքումբժիշկէ
աշխատել:
1907թ. նոյեմբերին, ի

թիվս14հայմտավորական
ների,ձերբակալվելէՍիվրի
հիսարքաղաքում:
Մեղադրվել է 1905թ.

օգոստոսի 7ին սելամլըքի
ատեն Յըլդըզի մեջ ուրբաթ
օրվա աղոթքի արարողու
թյան ժամանակ սուլթան
ԱբդուլՀամիդIIինսպանե
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լու մահափորձին մասնակ
ցելու մեղսակցության հա
մար:
ԲանտարկվելէՍիվրիհի

սարի քաղաքապետարանի
սենյակներիցմեկում:
Առավոտյանտեսել է, որ

թաղապետարանիբոլորսե
նյակները լցված են հայե
րով:
Այդօրըբոլորձերբակալ

վածներիտներում կատար
վելէխուզարկություն:
Հետագայումպարզվելէ,

որնրանցմատնիչներըեղել
եներկուհոգի.ՔելՊողոսը
(կեղծբժիշկՊողոսԹեսթի
ճյանը) ևասորահայ Հեքիմ
Աբդալլահը:
Երեքօրհետոձերբակալ

վածներին և երկու լրտես
ներին շղթայակապ տե
ղափոխել են Անկարայի
կենտրոնականբանտ:
Մեկ ու կես տարի բան

տարկության ընթացքում
բանտարկյալ հայերը բազ
մաթիվ հարցաքննություն
ներիենենթարկվել:Նրանց
հայհոյելեն,ծեծել,վրաները
սառըջուրլցրել,չարչարելև
այլն:
1909թ. մայիսին յուրա

քանչյուր բանտարկյա
լից 500ական ոսկեդրամ
վերցնելով, փաստաբան
ների օգնությամբ, Կ.Պոլսի
պատրիարքարանի միջնոր
դությամբ բոլորըազատ են
արձակվել` նյութապես,ֆի
զիկապես ու հոգեպես քայ

քայվածվիճակում:
1926 թ. դրությամբ Կ.

ՊոլսիԲերաթաղամասիՍի
նե օպերայի դիմաց, Հաճի
Պեքիր փողոցում գտնվող
բուժարանում կատարել է
միզածորանային հիվան
դություններովհիվանդների
մասնավորընդունելություն:
Նրամասին.
1.Մասնավորհայտարա

րություն,«Կավռօշ»,Կ.Պո
լիս,1926

2. Տէր Յովհաննէսեան
Գրիգոր,ՊատմագիրքՍիվ
րիՀիսարիհայոց,Պէյրութ,
1965։

ԱՐԶՈՒՅԱՆ(ԱՐԶԸՅԱՆ)
ՍԱՐԳԻՍ

Ծնվել է 1872թ. օգոստո
սին, Անկարայի նահանգի
ԿեսարիայիգավառիԹալաս
քաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացել է ծննդավայրում,
այնուհետև սովորել Կ.Պոլ
սում:
1897թ.ավարտելէՖրան

սիայի Նանսի քաղաքի
բժշկականհամալսարանըև
բժշկիվկայականստացել:

1897թ. Կ. Պոլիս է վերա
դարձել:
Շատ արկածալից ու

դժվարկյանքէունեցել:
Կ. Պոլսում ենթարկվել է

թուրքականոստիկանության
բռնություններին,ձերբակալ
վել ու բանտարկվել երկար
ժամանակով:
Բանտից ազատվելուց

հետո, երբ նորնոր սկսել է
բժիշկ աշխատել, աքսոր
վելէԿեսարիա:Ճանապար
հին, Սև ծովի Սինոպ նա
վահանգստում փախել ու
թաքնվելէռուսականշոգե
նավում, սակայն նավապե
տընրանհանձնելէթուրքա
կանոստիկանությանը:
Ֆրանսիական կառա

վարության միջնորդու
թյամբ, Կեսարիայի աքսո
րավայրից որոշ ժամանակ
անցվերադարձվելէԿ.Պո
լիս, որտեղից փախել է ու
հաստատվելՓարիզում:
Օսմանյան սահմանադրու

թյան վերահաստատումից
օգտվելով, 1908թ. սեպտեմ
բերին վերադարձել է Կ.Պո
լիս:
Կ. Պոլսում մրցույթի

մասնակցելով, Դամասկո
սի նորաբաց թուրքական
բժշկական վարժարանի
մանրէաբանությանևառող
ջապահության դասատու է
նշանակվել:
1914թ. վարժարանի

թուրք պաշտոնակիցների
սադրանքովպաշտոնանկ է

արվելևԿ.Պոլիսվերադար
ձել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհայինպատերազմիժա
մանակ զորակոչվել է օսմա
նյանբանակևզինվորական
բժիշկծառայելզինվորական
հիվանդանոցներում:
ԵղելէԿ.ՊոլսիՀայբժիշկ

ներումիությանանդամ:
1919թ.ՀայաստանիՀան

րապետության բանակին
վիրաբուժական գործիքներ
էնվիրել:
Այլևայլ թերթերում հրա

տարակված և անտիպ
առողջապահական բնույթի
հոդվածներիհեղինակէ:
1922թ. վերջերին տեղա

փոխվել է Նեապոլ, ապա`
Ֆրանսիա և հաստատվել
Մարսել քաղաքում: Հաս
ցեն` 2 Bd. Beaumont, Mar
seille,France։
Նրամասին.
1.ԱլպօյաճեանԱրշակ.,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։

2.ՊոտուրեանՄկրտիչ,
Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։

3.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԱՐԾՐՈՒՆԻՆՇԱՆ

Բժիշկ, գրող, ազգային,
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հասարակականգործիչ:
Իսկական ազգանունը

եղելէՊլեոխանյան,սակայն
հայրենի Վանը հիշեցնելու
նպատակովփոխելենԱրծ
րունիի:
Ծնվել է 1849թ., Սեբաս

տիայի նահանգի Սեբաս
տիայիգավառիԱկնգավա
ռակի Աբուչեխ (Ապուչեխ)
ավանում` վանեցու ընտա
նիքում:
Ավարտել է ծննդավայրի

վարժարանի վեցամյա դա
սընթացը:
1867թ. մոր հետ տեղա

փոխվելէԿ.Պոլիսևվերց
վել զինվորական բժիշկ հո
րեղբոր`Մինասիխնամքին:
186771թթ. սովորել է Կ.

Պոլսի Կայսերական զինվո
րական բժշկական վարժա
րանումևստացելդեղագոր
ծի, ապա նաև վիրաբույժի
վկայականներ:
1871թ.արաբականապս

տամբությանժամանակօս
մանյան բանակի կազմում,
որպեսզինվորականբժիշկ,
ուղարկվելէՀիջազևԵմեն:
187176թթ., ծառայու

թյան բերումով, հինգ տա
րիթափառել էարաբական
անապատներում և դար
մանելմալարիայովհիվանդ
զինվորներինուտեղացինե
րին:
Օսմանյան պետությունը

գնահատել է Արաբիայում
նրածառայությունըևնրան
պարգևատրել «Մեջիդիե»ի

Ա կարգի պատվանշանով և
հարյուրապետի զինվորա
կանաստիճանով:
1876թ. Կ. Պոլսում հրա

տարակել է Արաբիա կա
տարած իր ուղևորության
մասին հայերեն գրած «Ու
ղեւորութիւն դէպի Արա
բիա» ուսումնասիրության
թուրքերեն թարգմանու
թյունը:Մեկայլաղբյուրում
ասված է, որ գրքի բնագի
րը եղել է թուրքերեն, իսկ
1911թ.թարգմանվելևհրա
տարակվելէնաևհայերեն:
187778թթ. Ռուսթուր

քական պատերազմի ժա
մանակկրկինզորակոչվելէ
օսմանյանբանակև,որպես
զինվորականբժիշկ,Կարսի
ռազմաճակատուղարկվել:
Կարսում օսմանյան բա

նակի պարտությունից հե
տո,հազարավորթուրքզին
վորների հետ գերի է ընկել
քաղաքը գրաված ռուսա
կան զորքին, տեղափոխվել
Երևան,ապա`Թիֆլիս,ուր,
որպեսհմուտբժիշկևբարձ
րաստիճան զինվորական,
արժանացել է Կովկասյան
բանակի երկու բարձրաս
տիճանհայհրամանատար
ների` գեներալներ Միքայել
ԼոռիսՄելիքովի և Արշակ
ՏերՂուկասյանի համակ
րանքին և շնորհներին: Լո
ռիսՄելիքովը, որպես խո
րինհարգանքինշան,նրան
նվիրելէարծաթեշքադրամ
ևիրլուսանկարը:

Թիֆլիսում ծանոթա
ցել է անվանի մշակութա
յին գործիչ, «Մշակ» թերթի
խմբագիր Գրիգոր Արծրու
նու հետ, որի խնդրանքով
պատերազմական հուշեր
ու զանազան հոդվածներ է
տպագրել«Մշակում»`«Պլե
օխան»ծածկանունով:
Վերադառնալով ռու

սական հսկողության տակ
գտնվող Կարս, հրատա
րակել է Թրքահայաստանի
ազատագրությանը նվիր
ված «Կարս Հայաստանի»
(նման անունով պարբերա
կան մատենագիտական
որևէ ցուցակում կամ որևէ
աղբյուրում չկա  խմբ.)
եռօրյա հայրենաշունչ թեր
թը, որը, սակայն, 23 հա
մար հրատարակվելուց
հետո, քաղաքական նկա
տառումներով և բարեկամ
ների խորհրդով ընդհատ
վել է, քանի որ կարող էր
վնասհասցնելԹուրքիայում
բնակվող իր հարազատնե
րին:
1880թ. հոկտեմբերի 16

ին, ԿարսիԱզգայինառաջ
նորդարանն ու կրթական
մարմինները նրան շնորհել
են «Գնահատական վկայա
գիր»` անձնվեր ծառայու
թյանհամար:
1881թ.Կ.Պոլիս էվերա

դարձել և զանազան պաշ
տոններվարել:
188188թթ. բնակվել է

ՍեբաստիայինահանգիՍե

բաստիայի գավառի Ակն
գավառակի կենտրոն Ակն
քաղաքում, ապա` Խար
բերդի նահանգի Դերսիմի
գավառի Չմշկածագ ավա
նում և քաղաքապետական
դեղագործի ու վիրաբույժի
պաշտոնները վարել։ Այդ
ընթացքում բազմիցս այցե
լելէԴերսիմևիրհամակրե
լի բնավորությամբ դարձել
տեղի քուրդ ցեղապետերի
սիրելին:
Կազմել է Հայաստանի

ազատագրության համար
ապստամբության ծրագիր,
սակայն գտնելով, որ դա
դժվարին և կանխահաս է,
հրաժարվելէայդմտքից:
1889թ.հունվարինԵրզն

կայումկազմվածՀայտնտե
սականմիությանհրավերով
մեկնել է Երզնկա` վիրա
բույժ և դեղագործ աշխա
տելու:
1889թ. Երզնկայի օսմա

նյան իշխանությունը նրան
ամբաստանել է իբրև ռու
սական լրտես, որը 1877
78թթ. Ռուսթուրքական
պատերազմիժամանակիբր
նպաստելէԿարսբերդաքա
ղաքի անկմանը, քանի որ
Կարսիզինվորականհատա
կագիծըիբրուղարկելէռու
սական բանակի գեներալ
ԱրշակՏերՂուկասովին:
ՏունըխուզարկելիսԱնի

ումԿարսիառաջնորդի,Գա
մառ Քաթիպայի (Ռափայել
Պատկանյան) և ուսուցիչ
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ների հետ լուսանկարված
պատկերը և մի քանի նոր
հեղինակածերգերենհայտ
նաբերել:
1889թ.5տարվատաժա

նակիր բանտարկության է
դատապարտվել:
1894թ., Լիբիայի (Աֆրի

կայի հյուսիսում) Տրիպոլիս
քաղաքնէաքսորվել:
1895թ. հունվարի 1ին,

ֆիզիկապես քայքայված ու
հոգեպես ջլատված վիճա
կումմահացել էՏրիպոլիսի
իտալական հիվանդանո
ցում`46տարեկանում:
ԹաղվելէՏրիպոլիսիհու

նականգերեզմանոցում:
Թողել է միքանիթատե

րական և բժշկական գոր
ծեր, որոնցից մի քանիսը
խարդախաբարհրատարա
կելենուրիշները(Վ.Արծրու
նի,«Արեւ»,1932,հունվար):
Աշխատությունները.
1.Ուղեւորութիւնդէպի

Արաբիա(թուրքերենբնա
գիր),1876։

2.Ուղեւորութիւնդէպի
Արաբիա(հայերենթարգմա
նություն),թերթոն«Աշխա
տանք»թերթում,Զմյուռնիա,
1911թ.։
Նրամասին.
1.ՊոտուրեանՄկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1940։

2.ՊարսամեանՄկրտիչ,
Ակն եւ ակնցիք, Փարիզ,
1952։

3.ԿարոյեանԳասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957:

4.ՍտեփանյանԳ.,Կեն
սագրականբառարան,հ.
Ա.,Երևան,1973։

5.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԱՐՄԵՆԱԿ

Ծնվել է Բրուսա նահան
գիկենտրոնԲրուսաքաղա
քում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1915թ.գնդակահարվելէ

Բրուսա քաղաքի մոտակա
Ադըրնազգյուղում:
Նրամասին.
1.Թէոդիկ,Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

ԱՐՄԵՆԱԿԷՖԵՆԴԻ

Բժշկական կրթություն է
ունեցելևբժիշկաշխատել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ զորակոչվել է

օսմանյան բանակ և զին
վորական բժիշկ ծառայել
Երզնկայի 10րդ գնդում`
կապիտանիաստիճանով:
Սպանվելէ1915թ.ապրի

լի11(24)ին,Երզնկայում:
Նրամասին.
1. Ատաշ Ադնան, 20

րդդարումնահատակված
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։

2.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԱՐՇԱԿՈՒՆԻԵՂԻԱ

Ծնվելէ1897թ.,Ադանայինա
հանգիԿոզանիգավառիՍիս
քաղաքում:
1912թ.ավարտելէնախակր
թարանը:
191215թթ.սովորելէամե

րիկացիմիսիոներներիՏար
սոնիՍեյնթՊոլքոլեջում:
1915թ.ուսումըկիսատթող

նելով,ծնողներիհետաքսոր
վել է Սիրիա` Հալեպ, ապա
Հոմս, ուր հոր հետ զբաղվել
է զանազան առևտրական
գործերով: Քաղաքի բրիտա
նական գրավումից հետո
ծառայության է անցել բրի
տանականբանակումորպես
թարգմանիչ:Այդընթացքում
մեծդերէկատարելհայկա
նանցևորբերինհավաքելու
դժվարինգործում:
Որոշ ժամանակ եղել է Հոմ
սիորբանոցիուսուցիչ,ապա`
տնօրենը:
1919թ.մեկնելէԿիլիկիաև

Տարսոնիքոլեջումշարունա
կելիրուսումնառությունը:
1921թ.ավարտելովուսումը

մեկնելէԲեյրութ:
192124թթ. սովորել է Բեյ

րութիԱմերիկյանհամալսա
րանի ատամնաբուժական
ֆակուլտետում, ուսանելու
տարիներին գործուն մաս
նակցությունունեցելՀայու
սանողական միության աշ
խատանքներին:
192425թթ. աշխատել է

Կիպրոսի Լառնակա քաղա
քում:
1926թ. մեկնել է Հունաս

տան և շարունակել ատամ
նաբույժ աշխատել: Շուտով
բարեխիղճև հմուտատամ
նաբույժիհամբավէձեռքբե
րել:
Քոքինիայում մասնակցել է
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ազգային և հասարակական
միջոցառումներին:
Գործուն աջակցություն է

ցուցաբերել Միսաք Քէլէշեա
նին` «ՍիսՄատեան» գիրքը
կազմելու և հրատարակելու
հարցում:
Նրամասին.

Քէլէշեան Միսաք, ՍիսՄա
տեան,Պէյրութ,1949։

ԱՐՍԵՆՅԱՆԱՍԱՏՈՒՐՍ.

Ծնվելէ1885թ.Ադանայի
նահանգիՄարաշիգավառի
Հաճընիգավառակում:
1909թ.ավարտելէդեղա

գործականդպրոցը:
Դեղագործէաշխատել:
191024թթ. դեղատան

վարիչէաշխատելԿ.Պոլսի
սբ.Փրկիչազգային հիվան
դանոցում:
1915թ. ապրիլի 2425ի

գիշերը Կ. Պոլսում ձերբա
կալված 235 անվանի հայ
մտավորականներիթվում է
եղել նաև Ասատուր Արսե
նյանը:
ՆրանցբանտարկելենԿ.

Պոլսի կենտրոնական բան
տում, ապա խումբխումբ
ուղարկելԱնատոլիայիխոր
քերնուգազանաբարսպա
նել:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըի բանտում հա
վաքված համրիչի 99 հա
տիկներիցմեկիվրա։
Այլ տվյալներով` 1915թ.

նահատակվել է ԴեյրէլԶո

րիկողմերում`30տարեկա
նում:
Այլտվյալով`վերապրելէ:
1930թ. վերամասնագի

տանալով դարձել է ատամ
նաբույժ:

Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
2.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:
3.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երևան,
1991։
4.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րը օսմանյանառողջապա
հության ծառայության մեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
5.ԱվագյանԿարինե,Եղեռ

նահուշմասունքկամխոստո
վանողքևվկայքխաչի,Երև
ան,2002։
6.  Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հանդէս
Ամսօրեայ»,2008,հ.112

ԱՐՍԵՆՅԱՆՀԱԿՈԲ

Դեղագործ:
Ծնվելէ1881թ.,Բրուսայի

նահանգիՆիկոմիդիայիգա
վառակիՕվաջըկգյուղում:
Նախնական ուսումն

ստացել է ծննդավայրիազ
գայինվարժարանում:
190407թթ. ուսանել է Կ.

Պոլսի Օսմանյան կայսերա
կան բժշկական համալսա
րանիդեղագործականբաժ
նում:
Սեփական դեղատուն է

ունեցելԲրուսայինահանգի
Ադաբազար, ապա` Զմյուռ
նիա նահանգի կենտրոն
Զմյուռնիաքաղաքներում:
1915թ. Մեծ Եղեռնի ժա

մանակ, մահացու վտանգ
ներից ազատվելուց հետո,
ընտանիքով փորձել է Մես
քենեիցՀալեպփախչել:
Հազար ու մի դժվարու

թյուններ կրելուց հետո օս
մանյան բանակ է զորակոչ
վել:
Որպես զինվորական դե

ղագործ,հիսնապետիաս
տիճանովուղարկվելէԵրու
սաղեմ, ուր տեղափոխել է
ընտանիքիողջմնացածան
դամներին:
1918թ.օսմանյանկառա

վարությունը նրան նշանա
կելէԲեթղեհեմքաղաքիդե
ղագործ:
1918թ. բրիտանական

բանակը Պաղեստինը գրա
վելիս, ԹուլՔերիմում գերի
էընկել:ՏարագրվելէԵգիպ
տոսևվեցամիսբանտարկ
ված մնացել: Ազատվելուց
հետո վերադարձել է Երու
սաղեմ`ընտանիքիմոտ:
1920թ. բրիտանական

մանդատային կառավարու
թյունը նրան նշանակել է
Գազաքաղաքիդեղագործ:
1923թ. աշխատանքի է

անցել Գազայի անգլիական
C.M.S.հիվանդանոցիդեղա
տանը:
Եղել է բազմազգ քաղա

քում հարգված ու սիրված
մարդևհմուտմասնագետ:
1938թ.հասցեն`AgopAr

senian,Kaza(Palestine)։
Նրամասին.
ՊոտուրեանՄկրտիչ,Հայ

հանրագիտակ, Պուքրէշ,
1938։

ԱՐՍԼԱՆՅԱՆԱՐՏԱՇ(ԵՍ)
ՄԻՔԱՅԵԼԻ

Ծնվելէ1887թ.,Խարբեր
դինահանգիԽարբերդիգա
վառի Մեզիրե քաղաքում`
կաթոլիկ ծնողների բազմա
զավակընտանիքում:
Բժիշկներ Զարեհ Պողոս,

ԼևոնուՀրանտԱրսլանյան
ներիեղբայրնէ:
Հայրը` փաստաբան Մի

քայել Արսլանյանը, եղել է
Մեզիրեի բարեկեցիկ և ու
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սումնասեր ազգայիններից
մեկը:
Ընտանիքի 7 որդիներից

5ը բժիշկ է դարձել: Եթե
հաշվենք նաև թոռներին,
ապագերդաստանումեղելէ
12բժիշկ:Դրահամարէլհա
մաքաղաքացիները նրանց
կոչել են «Հեփիսի Տօքթօր
Արսլանենք»(«Բոլորըբժիշկ
Արսլանյանները»):
Ավարտել է Բեյրութի Սեն

ԺոզեֆՖրանսիականհամալ
սարանի բժշկական ֆակուլ
տետը:
Բժիշկէաշխատել:
Կարինում բծավոր տի

ֆով վարակվելու և հիվան
դանալու պատճառով ար
ձակուրդէվերցրելևմեկնել
Հալեպ,եղբոր`Զարեհիմոտ:
1915թ., ընդհանուր տե

ղահանության ընթացքում
վայրագորենսպանվելէեղ
բորհետմիասին`28տարե
կանում:

Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3.Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

4.ԽաչատրյանԼ.,Բաբ
լումյանԱ.,ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ԱՐՍԼԱՆՅԱՆԶԱՐԵՀ
ՊՈՂՈՍՄԻՔԱՅԵԼԻ

Ծնվել է Խարբերդի նա
հանգիԽարբերդիգավառի
Մեզիրե քաղաքում` կաթո
լիկ ծնողների բազմազա
վակընտանիքում:
ԲժիշկներԱրտաշես,Լև

ոնուՀրանտԱրսլանյաննե
րիեղբայրնէ:
ԲժիշկէաշխատելՀալե

պում:
1915թ., ընդհանուր տե

ղահանության ընթացքում
վայրագորենսպանվելէեղ
բոր` Արտաշեսի հետ միա
սին:

Նրամասին.
ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։

ԱՐՍԼԱՆՅԱՆԼԵՎՈՆ
ՄԻՔԱՅԵԼԻ

Գրվել է նաև Ասլանյան:
Բժշկին կոչել են նաև Լևոն
Արսլան:
Ծնվելէ1867թ.,Խարբեր

դինահանգիԽարբերդիգա
վառի Մեզիրե քաղաքում`
կաթոլիկ ծնողների բազմա
զավակընտանիքում:
ԲժիշկներԶարեհՊողոս,

ԱրտաշեսուՀրանտԱրսլա
նյաններիեղբայրնէ:
Նախնականկրթությունն

ստացել է ծննդավայրի հայ
կաթոլիկների ծխական
դպրոցում, այնուհետև սո
վորել Մեզիրեի Սուլթանիե
(պետական) երկրորդային
վարժարանում:
1905թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
Երկար տարիներ Տրա

պիզոնի թաղապետական
բժիշկ է աշխատել և հայ,
հույնութուրքբնակչության
շրջանումմեծհարգանքվա
յելել:
Ամուսնացած է եղել և 2

զավակ ունեցել` Հիլտա և
Քայել:
1915թ. մայիսին ընտա

նիքիանդամներիևեղբոր`
Արտավազդ Արսլանյանի
հետտեղահանէարվել:
Դարձել է Տրապիզոնի

առողջապահական տնօրեն

բժիշկԱլիՍայիբիսադրանք
ների զոհը: Այդ վայբժշկին
կոչել են նաև «Երեխաներ
թունավորող»:
Այդ ընթացքում հիվան

դացել է ժանտախտով ու
ապաքինվել:
1915թ. հունիսին / հուլի

սին, Կարինի զինվորական
հրամանատարից հեռագիր
է ստացել, թե զինվորական
հիվանդանոցիբժիշկէնշա
նակվել:
Մի քանի օրից եղբոր`

Հրանտի և այլոց հետ իր
վարձած կառքով ճամփա
է ընկել դեպի Կարին: Գյու
մյուշխանե հասնելունպես,
օսմանյանբանակիզինվոր
ները Ալի Սայիբի հրամա
նով նրան, Հրանտ եղբորը
և մյուս ճամփորդներին մի
ախոռենտարելևսպանե
լու պատրաստվել: Բժիշկը
խնդրել է իրեն սպանել մի
գնդակով,սակայնթուրքերը
48տարեկանԼևոնինուեղ
բորըսրախողխողենարել։
Ականատես զինվոր

ներից մեկը, ազգությամբ
հույն, բժիշկ եղբայրներին
գիշերըգաղտնիորենտարել
ևթաղելէմիփոսում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

2. ԿարոյեանԳասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները(անոնցպատգամ
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ները),Պոսթոն,1957:
3. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի (19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

4.ՍահակյանԼիլիկ,Ոճ
րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.4։

5. Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակմտաւորականու
թեան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։

6.ՀայրապետյանՎանիկ,
ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։

7.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րը օսմանյանառողջապա
հության ծառայության մեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

8.ԽաչատրյանԼ.,Բաբ
լումյան Ա., Ցուցակ Հայոց
ցեղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խարբեր
դինահանգ,Երևան,2004։

ԱՐՍԼԱՆՅԱՆՀՐԱՆՏ

ՄԻՔԱՅԵԼԻ

Ծնվել է 1886թ., Խար
բերդի նահանգի Խարբեր
դիգավառիՄեզիրե քաղա
քում` կաթոլիկ ծնողների
բազմանդամընտանիքում:
Բժիշկներ Զարեհ Պողոս,

Արտաշես ու Լևոն Արսլա
նյաններիեղբայրնէ:
Նախնականկրթությունն

ստացելէՄեզիրեյիհայկա
թոլիկների ծխական դպրո
ցում:
1911թ. երկրորդային

կրթությունն ստացել է Կա
թոլիկ եկեղեցու կապուչին
միաբաններիքոլեջում:
1911թ. աշնանը, եղբոր`

Ռուբենի հետ մեկնել է Բեյ
րութևընդունվելՍենԺոզեֆ
Ֆրանսիականհամալսարա
նիբժշկականֆակուլտետը,
որտեղՌուբեննարդենմեկ
տարիսովորումէր:
1914թ.ամռանը,երբդեռ

չէր սկսվել Առաջին համաշ
խարհային պատերազմը,
այցելել էր Մեզիրե, տեսնե
լու ծնողներին, մինչդեռ
Ռուբենը ավագ եղբոր` հա
լեպաբնակ բժիշկ Զարեհ
Պողոս Արսլանյանի տանն
էրմնացել:
1914թ.աշնանըզորակոչ

վել է օսմանյան բանակ և
զինվորական բժշկի օգնա
կան ծառայելու ուղարկվել
Կարինիռազմաճակատը:
Բանակում վարակվել և

հիվանդացել է ժանտախ

տով:
Ապաքինմանհամարար

ձակուրդ է վերցրել և գնա
ցել Տրապիզոնում բնակվող
եղբոր` բժիշկ Լևոն Արսլա
նյանիմոտ:
1915թ. հունիսին/հու

լիսին, եղբոր` Լևոնի հետ
կառքովուղևորվելէԿարին,
որտեղ Լևոնը զինվորական
հիվանդանոցիբժիշկպիտի
աշխատեր:
Գյումյուշխանե հասնե

լունպես,օսմանյանբանա
կիզինվորներըՏրապիզոնի
առողջապահականտնօրեն,
բժիշկ Ալի Սայիբի հրամա
նով`երկուեղբայրներին`29
տարեկան Հրանտին, Լևո
նինևմյուսճամփորդներին
միախոռենտարելևսրա
խողխողարել:
Ականատես զինվորներից

մեկը, որ ազգությամբ հույն
էր, բժիշկ եղբայրներին գի
շերը գաղտնիորենտարել և
թաղելէմիփոսում:
Նրամասին.
1. ՄեզպուրեանԱրթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

2.ԿարոյեանԳասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

3. Խաչատրյան Լուսի
նեևԲաբլումյանԱրփինե
(կազմողներ),ՑուցակՀա
յոց ցեղասպանության զո

հերի(19151923թթ.),հ.2,
Խարբերդինահանգ,Երև
ան,2004։

ԱՐՍԼԱՆՅԱՆՍՏԵՓԱՆ
ՓԱՇԱԵՂԻԱՅԻ

Բժշկապետ, ուսուցչա
պետ, զորավար, բանասեր,
հասարակականկրթական
գործիչ, Ազգային կենտրո
նական վարչության Քաղա
քական ժողովի բազմիցս
ատենապետ:
Գրվել է նաև Ասլանյան

կամՍտեփանԵղիա:
Ծնվել է 1822թ. դեկտեմ

բերի 25ին, Կ. Պոլսի Բե
րա թաղամասում` Եղիա և
Վարդենի Արսլանյանների
ընտանիքում:
Հայրը եղել է վանեցի և

հանձնակատար ծեփագործ
արհեստավորաշխատել:
Ընտանիքում եղել են 4

եղբայր` Հակոբ, Հովհան
նես, Հայրապետ, Ստեփան:
Եղբայրներից Հայրապե
տըևս եղել է զինվորական
բժիշկ:
Նախնական կրթությունն
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ստացել է Կ. Պոլսի Բերա
թաղամասի սբ. Էջմիածին
ազգային դպրոցում / Գառ
նաուլաթաղիծխականվար
ժարանում:
1838/3941թթ. սովորել է

Կ. Պոլսի ասիական կողմի
Սկյուտար թաղամասի սբ.
Երուսաղեմ ազգային գիշե
րօթիկճեմարանում,որտեղ
կատարյալ յուրացրել է հին
և նոր հայերենը, հայ մշա
կույթիպատմությունը:
184142թթ. սովորել է Կ.

Պոլսի Սուլթանիե (պետա
կան)լիցեյում:
184247թթ., օգտվե

լով Թանզիմաթի ընծայած
թույլտվությունից, սովորել է
Կ. Պոլսի Կայսերական զին
վորական բժշկական վար
ժարանում(այդվարժարանի
առաջին հայ շրջանավարտն
էհամարվում):
1847թ. վարժարանը

գերազանց ավարտելուց
հետոստացելէբժշկիվկա
յական և հազարապետի
(քոլաղասը)աստիճան:
1847թ. որպես լավա

գույն ուսանող, սուլթան
Աբդուլ Մեջիդից արժանա
ցել է պետական կրթաթո
շակի և օսմանյան բանակի
զինվորական համազգես
տով ուղարկվել Ավստրիա`
Վիեննայի համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետում
և նրա կլինիկաներում վի
րաբուժական մասնագի
տությունստանալու:

1848թ. քննությունները
հանձնելուց և դոկտորա
կան թեզ պաշտպանելուց
հետո Վիեննայի համալսա
րանիցդոկտորիվկայագիր
էստացել:
1848թ. վերադարձել է

ծննդավայր, և լինելով վի
րաբույժ(այլոչթեվարակա
բան), օգոստոսին նշանակ
վել է Կ. Պոլսի Բեյլերբեյի
հիվանդանոցի բժշկապետ,
որտեղ բուժվում էին խո
լերայով հիվանդ թուրք
զինվորները (Օսմանյան
կայսրության ներքին
օրենքներովորոշվածէր,որ
բժշկությանբոլորվտանգա
վոր բնագավառներում մի
այնհայբժիշկներըպետքէ
աշխատեին):
Այնուհետև նշանակվել

է Սպարապետության (Սե
րասքերկափուսու)հիվան
դանոցիբժիշկ:
1849թ. վերջին ստացել

է դերգնդապետի (կայմա
կամ)աստիճան,«բեյ»տիտ
ղոսև նշանակվել Կ.Պոլսի
Կայսերական զինվորական
բժշկականվարժարանիվի
րաբուժության օգնական
դասախոս:
1849թ. նրա ջանքերով

վերականգնվել է «Նարե
կյանընկերությունը»:
184950թթ. դասավան

դելէ«Առաջինօգնություն»
առարկան:
1853թ. ամուսնացել է

արքունի ճարտարապետ

Օհաննես(Հովհաննես)Սեր
վերյան ամիրայի դստեր
հետ:
1857թ. Խասգյուղից տե

ղափոխվելէԲերա:
1857թ., բարեխիղճ ծա

ռայությանհամարգնդապե
տի(միրալայ)աստիճանինէ
արժանացել:
1859թ. պրոֆեսորի կո

չումէստացել:
1857/5870/72/79թթ. ծա

ռայել է Կ. Պոլսի Կայսերա
կան զինվորական բժշկա
կանվարժարանիարտաքին
ախտաբանության, տեսա
կան և գործնական վիրա
բուժության կարգավորյալ
պրոֆեսոր (ամբիոնի վա
րիչ):
Այդ տարիներին պատ

րաստել է բազմաթիվ որա
կյալ բժիշկներ, որոնցից
շատերը Օսմանյան կայս
րությանբժշկությաներևելի
դեմքերն են դարձել հետա
գայում:
1858թ. եղել է Ազգային

գերագույն ժողովի (Ազգա
յին կենտրոնական վարչու
թյան կամ Խառը ժողովին
նախորդածմարմինը)ատե
նապետը:
185961թթ.եղելէԿ.Պոլ

սի Բերա թաղամասի 6րդ
բաժնիխորհրդիանդամ:
1860թ.աջակցելէԱզգա

յին սահմանադրությունը
պատրաստողԳրիգորԱղա
թոնին, Գրիգոր Օտյանին,
Նահապետ Ռուսինյանին,

Սերվիչենին (Սերովբե Վիչե
նյան)ևմյուսներին:
186364թթ. միաժամա

նակեղելէհանրայինկրթու
թյանտեսուչ:
186570թթ.դասավանդել

է«Օպերատիվվիրաբուժու
թյուն»:
1869թ. հիմնադրել է Կ.

Պոլսի Սկյուտար թաղա
մասի բժշկական ընկերու
թյունը`Բոսֆորիասիական
ափի բժիշկների մասնակ
ցությամբ:
1870թ. արժանացել է

փաշայի զինվորական աս
տիճանին:
187080թթ. եղել է Սպա

րապետությանբարձրագույն
խորհրդիբժշկականևառող
ջապահական մարմնի ան
դամևատենապետ:
187172թթ.դասավանդել

է«Ֆիզիոլոգիա»առարկան:
187576թթ. Թուրքիայի

եվրոպական մասի` Ռումե
լիիընդհանուրառողջապա
հությանտեսուչ է նշանակ
վել:
187580թթ.եղելէԱզգային

կենտրոնական վարչության
(Խառը ժողովի) ատենապե
տը:
187778թթ. Ռուսթուր

քականպատերազմիժամա
նակ օսմանյան բանակում
ծառայել է զինվորական
բժիշկԱվստրիայում:
1877թ. պետության հրա

մանով կայսերական բանա
կիհամարբժիշկներընտրե
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լունպատակովճամփորդելէ
Եվրոպայում:
1878թ.գտնվելէԹուրքի

այի եվրոպական մասի Ադ
րիանապոլիս (Էդիրնե) քա
ղաքում` որպես Սաֆֆետ
փաշայի բուժական գծով
տեղակալ:
1878թ., երբ ավարտվել

է Ռուսթուրքական պատե
րազմը, մեծ դեր է կատա
րելհայերիցավալիվիճակը
Ռուսաստանի պետության
ուշադրությանըհրավիրելու
և հայտնի 16րդ հոդվածը
ԱյաՍտեֆանոյիդաշնագրի
մեջդնելտալուհամար:
Բժշկական բազմաթիվ

հոդվածներիհեղինակէ:
Ըստ բժիշկպատմաբան

Վահրամ Թորգոմյանի` նրա
անտիպ հուշերը կորել են
տարիներիթոհուբոհում:
Իր հարգված և բարձր

դիրքունենալուշնորհիվու
նեցելէնաևնախանձողներ
ու թշնամիներ բարձրաս
տիճան զինվորականների
շրջանում:
1879թ.սրբոցՀակոբյանց

վանքիվարչականևհաշվա
կանգործերի լիազորքննչի
հանգամանքով մեկնել է
Երուսաղեմ: Իր քննություն
ների տեղեկագիրը ներկա
յացրել է Կ. ՊոլսիԱզգային
կենտրոնական վարչության
և նրա շնորհակալությանն
արժանացել:
1879թ.,զգալովիրշուրջը

Կ. Պոլսում խտացող զազ

րելի ու վտանգավոր մթնո
լորտը, որ առաջացել էր
թուրք պաշտոնակիցների
«շնորհիվ»,Ստեփանփաշա
Արսլանյանը զինվորական
ասպարեզից ինքնակամ
հրաժարվելէ,զինվորական
բժշկական վարժարանից
դուրսեկելևթոշակիանցել:
Այդ ամենից հույժ վի

րավորված, կամավոր կամ
բուժման նպատակով մեկ
նելէԵգիպտոսևորոշժա
մանակ ապրել Կահիրեում,
որտեղշարունակելէզբաղ
վելբժշկությամբ:
1884թ. վերադարձել է Կ.

Պոլիս,սակայնկարճժամա
նակհետոՖրանսիաէմեկ
նել:
188489թթ.Կ.Պոլսիցբա

ցակայելուընթացքումնրան
ամբաստանելենիբրև«գյա
վուր»,օսմանյանգահիդա
վաճան,թուրքզինվորական
համազգեստինանարժանև
այլն:
Սուլթան Աբդուլ Համիդ

IIը, հավատալով զրպար
տանքներին,շնորհազրկելէ
վաստակաշատ բժիշկ պրո
ֆեսորին:
1889թ. մի ականավոր

հայի`ԱրթինփաշաՏատյա
նիբարեխոսությանշնորհիվ
սուլթանը թույլ է տվել, որ
բժիշկըվերադառնաԿ.Պո
լիս,որիցհետովերադարձել
ևբնակվելէԿ.ՊոլսիԿուզ
գունջուկթաղամասում:
1891թ. հրաժարվել է

Ազգային կենտրոնական
վարչության Քաղաքական
ժողովիանդամությունից:
1897թ. վերջերին կարո

ղացելէրվերականգնելնաև
իր զինվորական աստիճա
նինվայելիրավունքները:
Հետագատարիներըապ

րել է նյութական դժվարու
թյուններիուաղքատության
մեջ:
Պրոֆեսորը մշտապես

գտնվելէԿ.Պոլսիհայկյան
քի հորձանուտում: Աջակ
ցելէհայկականդպրոցների
կրթական վերելքին, զբաղ
վել եկեղեցանվեր, կրթա
սիրական բարեգործական
գործունեությամբ:
Նրաջանքերովէկառուց

վելԿ.ՊոլսիԲանկալթիիհա
յոցգերեզմանատանսբ.Լու
սավորիչեկեղեցին:
Իր պահպանողական

հայացքների համար նրան
խստորեն քննադատել է
Հակոբ Պարոնյանը, նրան
ընդգրկելով իր «Ազգային
ջոջերի»մեջ:
Պարգևատրվել է արծա

թյա և ոսկե մեդալներով,
«Օսմանիե» և «Մեջիդիե»,
ինչպես նաևօտարպետու
թյունների պատվանշաննե
րով:
Մահացելէ1901թ.նոյեմ

բերի 17ին, Կ. Պոլսում` 79
տարեկանում:
Թաղվել է Շիշլիի ազգա

յինգերեզմանոցում:
Բժիշկ Վահրամ Թորգո

մյանը պատմել է, որ Ստե
փան Արսլանյանի անտիպ
շատարժեքավորհուշերըմի
հայընտանիքիրենիցվերց
րելէպատճենելունպատա
կովևչիվերադարձրել:
Աշխատությունը.
Նկարագիր Ս. Փրկչեան

Հիւանդանոցի, Կ. Պոլիս,
1860:
Նրամասին.
1.ԱտիլԳ.եւուրիշներ,

Ազգայինգերեզմանատուն
հայոց.Շիշլի,Կ.Պոլիս,1922։

2.ՊոտուրեանՄկրտիչ,
Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։

3. ՄեզպուրեանԱրթօ,
Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

4.ԿարոյեանԳասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957:

5.ՍտեփանյանԳառնիկ,
Կենսագրականբառարան,
հ.Ա,Ե.,1973։

6.  Օտեան Երուանդ,
Մերերեսփոխանները,մեր
Ազգայինժողովը,Երեւան,
1999։

7. ՎարդանյանՍ.,Հա
յաստանիբժշկությանպատ
մություն,Ե.,2000:

8.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
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քերեն),Ստամբուլ,2001:
9.ՓամուքջյանԳևորգ,

Հայերըիրենցկենսագրա
կաններով (թուրքերեն),
Ստամբուլ,2003։

ԱՖԱՐՅԱՆԱՎԵՏԻՍ

Ծնվելէմոտ1880թ.:
Եղել է դիպլոմավոր

բժիշկ:
ԸնտանիքովապրելէՍե

բաստիայի նահանգի Սե
բաստիայիգավառիԿյուրին
գավառակի կենտրոն Կյու
րինքաղաքումևբժիշկաշ
խատել:
Բուժել է հայերին, թուր

քերին, քրդերին ու չերքեզ
ներին`առանցազգային ու
կրոնական խտրականու
թյան:
1908թ. որդին` Մեսիա

Աֆարյանը ծնվել է Կյուրի
նում:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ Ավետիսը զորա
կոչվելէօսմանյանբանակև
զինվորական բժիշկ ծառա
յել:
1915թ. անհետ կորել է

մոտ35տարեկանում:
1915թ. թուրքերը Կյուրի

նի ողջ բնակչությանը, այդ
թվում բժշկի ընտանիքին,
քշել են ԴեյրէլԶորի անա
պատները: Երիտասարդ
ներին նախօրոք հավաքել
են բանակում ծառայելու
պատրվակով, իսկ կանանց

ուերեխաներինտարագրել
Շեդդադեիքարանձավները
ու գազանաբար սպանել:
Որդին` Մեսիան հրաշքով
փրկվելէևապաստանելմի
արաբիընտանիքում:Մեսի
այինգտելէբարերարՓառ
նակՇիշիկյանըևտեղափո
խել հայկական որբանոց,
որտեղ գրաճանաչ է դար
ձել:Հետագայումմշտապես
կարդացելէտեղականթեր
թերը հուսալով, թե կարող
էորևէտեղեկությունստա
նալիրհարազատներիմա
սին: Ապրել է ՍիրիայիԹել
Բրաք հայկական գյուղում,
որտեղ ամուսնացել է այն
թապցիՀերմինեիհետևու
նեցել5զավակ:1948թ.ըն
տանիքովհայրենադարձվել
է Խորհրդային Հայաստան
ուբնակությունհաստատել
Երևանում, փողոցներ աս
ֆալտապատողբանվոր  է
աշխատել: Նա այլևս որևէ
բանչիիմացելիրբժիշկհոր
ևմյուսհարազատներիմա
սին:
Նրամասին.
ՃղըլյանՀակոբ,Ստվե

րումմնացածկյանք,Երև
ան,1991։

աշխատակցել ՀՅԴ օրգան
«Դրօշակին»:
1912թ. վերադարձել է

Շուշի,ապամեկնելՍանկտ
Պետերբուրգ և Օբուխովի
հիվանդանոցում բժիշկ է
աշխատել:
Միաժամանակ պատ

րաստվել է պետական
քննությունհանձնելու`Ռու
սաստանում բժշկությամբ
զբաղվելու թույլտվություն
ստանալուհամար:
1913թ. օգոստոսին, որ

պես ՀՅԴ Ռուսաստանի ու
սանողականմիությունների
խորհրդից ընտրվածպատ
վիրակ,մասնակցելէԿարի
նում ՀՅԴ 7րդ ընդհանուր
ժողովին։
1914թ. տեղափոխվել է

ԽարկովևՏրուդովսկուհի
վանդանոցումաշխատել:
Մասնակցել է պետական

քննություններին և ստա
ցել վկայական` բժշկական
ազատ գործունեությամբ
զբաղվելուհամար։
1915թ., երբ ընթանում

էր Առաջին համաշխարհա
յին պատերազմը, թողնելով
Խարկովը, մտել է Վարդան
Մեհրաբյանի (Խանասորի
Վարդան)հրամանատարած
հայ կամավորական գնդի
մեջ, եղել դրա բժշկապետը
ևգնդիհետմիասինհասել
Վան:
1915թ.մայիսի7ինՎանն

ազատագրելուց հետո այդ
տեղ հիվանդանոցներ է

ԲԱԲԱԼՅԱՆԱՐՏԱՇԵՍ
ԱԴԱՄԻ

Բժիշկ, ՀՅԴ անդամ, հա
սարակականքաղաքական
գործիչ, հրատարակիչ, Հա
յաստանի առաջին և երկ
րորդ խորհրդարանների
անդամ։
Ծնվել է 1886/87թ. նոյեմ

բերի 17ին, Լեռնային Ղա
րաբաղիՇուշիքաղաքում:
ՍովորելէՇուշիիռուսա

կանռեալականդպրոցում:
Պատանեկան տարի

քիցմասնակցելէՀՅԴաշա
կերտական խմբերին: Վաղ
երիտասարդ տարիքում
անդամակցել է ՀՅԴ Շուշիի
կոմիտեին,ապա`Ղարաբա
ղի կենտրոնական կոմիտե
ին:
Հայթաթարական կռիվ

ների ժամանակ գործուն
մասնակցություն է ունեցել
Ղարաբաղի ինքնապաշտ
պանությանճակատում:
19067թթ. Բաքվում գոր

ծակատարէաշխատելնավ
թարդյունաբերականմիըն
կերությունում:
190712թթ. սովորել է

Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքի
համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետում և բժշկու
թյան դոկտորի աստիճան
ստացել:
Ժնևում ևս շարունակել

է կուսակցական եռանդուն
գործունեությունը,եղել«Ու
սանող» ամսագրի խմբագ
րական կազմի անդամ և
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կազմակերպել: Համագոր
ծակցելէՎանիժամանակա
վորկառավարությանհետև
նշանակվել ժամանակավոր
կառավարության առողջա
պահությանբաժնիպետու
քաղաքապետության ան
դամ:
Վանի նահանջի օրերին,

նրա ջանքերի շնորհիվ, հի
վանդանոցներում բուժվող
վիրավորևհիվանդհայզին
վորները Իգդիր են տեղա
փոխվել: Այս տարհանումը
հաջողությամբ կազմակեր
պելու և իրագործելու հա
մար պարգևատրվել է ռու
սական կառավարության
Գեորգիևյանխաչիշքանշա
նովևմեդալով:
ԿարճժամանակԷջմիած

նումզբաղվելէգաղթական
ների խնամատարության
գործով:
1916թ.ուղարկվելէՎան,

այնտեղվերադարձածգաղ
թականների խնամատա
րությունը կազմակերպելու
առաքելությամբ:
ԱյնուհետևմեկնելէԹիֆ

լիս,երբսկսվելէռուսական
բանակի նահանջը Կովկա
սյանռազմաճակատից:
191720թթ. Թիֆլիսում

հրատարակել է «Աշխատա
ւոր»օրաթերթը:
1917թ.Թիֆլիսումընտր

վելէՀայոցազգայինխորհր
դի անդամ, «Համառուսա
կանքաղաքներիմիություն»
կազմակերպությանմեջկա

րևոր պարտականություն
ներկատարել:
Անդրկովկասյան Սեյմի

կազմավորումիցհետոմաս
նակցելէընտրապայքարին`
որպեսԿենտրոնականընտ
րականհանձնաժողովիան
դամ:
1918թ. ամռանը, Հա

յաստանի Հանրապետու
թյան հռչակումից հետո ՀՀ
խորհրդարանի անդամ է
ընտրվել:
1918թ.գնացելէԿ.Պոլիս`

միանալու Ավետիս Ահարո
նյանի պատվիրակությանը,
որպեսՀՀկառավարության
խորհրդական:
1919թ. սեպտեմբերին

մասնակցելէԵրևանումՀՅԴ
9րդընդհանուրժողովին:
1919թ. հոկտեմբերի 31

իցմինչև1920թ.մայիսի5ը
եղել է ՀՀ հանրային խնա
մատարության և աշխա
տանքի, ապա` հանրային
խնամատարության և վե
րաշինության նախարար,
մայիսի 5ից հոկտեմբերի
30ը եղել է այդ գերատես
չության նախարարի պաշ
տոնակատար:
1920թ.մայիսինՂարաքի

լիսայում մասնակցել է բոլ
շևիկյան ապստամբության
ճնշմանը:
1920թ. սեպտեմբերին

սկսված թուրքհայկական
պատերազմին,ՀՀկառավա
րության որոշումով, Սիմոն
Վրացյանիհետուղարկվելէ

ԿարսՍարիղամիշիռազմա
ճակատ` կառավարության
լիազոր ներկայացուցիչի
իրավունքներով:
1920թ. հոկտեմբերի 30

ին Կարսի անկման ժամա
նակթուրքերիձեռքըգերիէ
ընկել:
192021թթ. արգելափակ

վել է Կարսի, ապա Կարինի
բանտերում:
1921թ. հոկտեմբերին

գերությունից ազատվելուց
հետոանցելէԹավրիզ,քա
նի որ Հայաստանն արդեն
խորհրդայնացվելէր:Բժշկի
կինն ու երեխան հետագա
յումԹավրիզենտեղափոխ
վել:
1924թ. տեղափոխվել է

Զանջան:
1928թ. ընտանիքով տե

ղափոխվել է Թեհրան և
Պարսկաստանի մայրաքա
ղաքումհաստատվել:
192838թթ. բաժանմուն

քի վարիչ էաշխատելԹեհ
րանի«Փահլավի»զինվորա
կանհիվանդանոցում:
1931թ. և 1939թ. բժիշկը

ծանր ողբերգություններ է
ապրել կորցնելով զավակ
ներին`ՌենոյինևՎիգենին:
Իր ծանր վիշտը փարատե
լու համար ամբողջությամբ
նվիրվել էհանրայինևկու
սակցականգործերին:
1943թ. սեպտեմբերին

խորհրդային զորքերի Իրան
մուտքիցհետո ձերբակալվել
էխորհրդայիններիկողմից:

194345թթ.անցկացրելէ
բանտում:
1945թ. հունիսի 4ին

ազատվելէբանտից:
1945թ. և հետագա տա

րիներինընտրվելէԹեհրա
նի գործակալական ժողովի
անդամ, ապա` Եկեղեցա
կան վարչության ատենա
պետ, ապա Թեհրանի թե
մի Պատգամավորական
ժողովիանդամևԹեմական
խորհրդի փոխնախագահ,
ապա`նախագահ:Այնուհե
տևՀայոցազգայինխորհր
դինախագահէընտրվել:
Երկու անգամ մասնակ

ցելէՀՅԴընդհանուրժողով
ներին:
1959թ. Կահիրեում հրա

տարակվել է նրա հուշերի
գիրքը:
Նրա հոդվածները

տպագրվել են Բեյրութի
«Նաիրի»շաբաթաթերթում:
Մահացել է 1959թ.օգոս

տոսի 1ին, Թեհրանում,
սրտի հիվանդությունից, 73
տարեկանում:
Աշխատությունները.
1.Հուշերիգիրք,Գահիրէ,

1959։
2.Կարսիանկումը,«Նաի

րի» շաբաթաթերթ, Պէյրութ,
ԺԵտարվա(1968թ.Հ.Մ.)45
50միացյալհամարներիփո
խարեն լույս տեսած բացա
ռիկհամար։
3.Հայաստանիանկախու

թեան պատմութիւնը եւ այլ
յիշատակներ,Գլենդեյլ,1997:
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Նրամասին.
1. ՊոտուրյանՄկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,գիրքԲ.
Պուքրէշ,1939։

2.Աւօ,Յեղափոխական
Ալպոմ, Հալէպ, Գ. շարք,
1960,թ.2(26)։

3. Գէորգեան Կարօ,
Դոկտ.ԱրտաշէսԲաբալեան,
Ամէնունտարեգիրքը,Է.տա
րի,1960,Պէյրութ,1961։

4.ՎրացյանՍիմոն,Հա
յաստանի Հանրապետու
թյուն,Երևան,1993:

5.ԻշխանյանԵղիշե,Լեռ
նայինՂարաբաղ,19171920,
Երևան,1999:

6.ՅուշամատեանՀայՅե
ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։

7.Ովովէ,Հայեր.Կենսագ
րականհանրագիտարան,հ.
1,Երևան,2005:

ԲԱԼԸՔՅԱՆ(ՊԱԼԸՔՅԱՆ),
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(ԱՐԹԻՆ)

ԷՖԵՆԴԻ

Ծնվելէ1878թ.,Հալեպում/
Հալեպի նահանգիԱյնթապի
գավառի նույնանուն գավա
ռակիկենտրոնԱյնթապքա
ղաքում։
1902թ.ավարտելէԲեյրու

թի Ամերիկյան համալսարա
նիբժշկականֆակուլտետը:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
Առաջին համաշխարհա

յինպատերազմի(19141918)

ժամանակ զորակոչվել է օս
մանյանբանակևՍեբաստի
այի թիվ 1 հիվանդանոցում
(հոսպիտալում) զինվորա
կանբժիշկէծառայել`կապի
տանիաստիճանով:
1917թ. հուլիսի 12/13ին

(կամ 1918 թ. հունիսի 12)
սպանվելէկամժանտախտից
մահացելՍեբաստիայում ̀39/
40տարեկանում:
Գրանցված է թուրք հեղի

նակ Ատաշ Ադնանի` 20րդ
դարի զոհված առողջապա
հության ոլորտում ծառայած
օսմանցի սպաների ցուցա
կում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2.  Ատաշ Ադնան, 20
րդդարինահատակեղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։

3.ՅուշամատեանՀայՅե
ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։

4.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԲԱԽՉԻՆՅԱՆՄԻՍԱՔ
ԿԱՐՈՅԻ

Բախչինենց Կարոյի ավագ
որդինունեցելէդեղագործա
կանկրթություն:
1919թ.Կարսումդեղագործ

էաշխատել:
Ռուսկինևերեխաներէու

նեցել:
Թուրքերը1920թ.հոկտեմ

բերին 30ին Կարսը գրա
վելուց հետո սկսել են հայ
բնակչությանզանգվածային
կոտորածնուկողոպուտը:
ԱյդօրերինԿարսումսոս

կալի դեպքեր են կատար
վել: Քեմալական սպաները,
զինվորները,թուրքևքուրդ
բնակչությունը անհավա
տալի գազանություններ են
կատարել: Շատ ընտանիք
ների ամբողջությամբ մոր
թելեն,շատերնէլխոշտան
գումներից փրկելու համար
իրենքենսպանելկամմեռց
րել իրենց երեխաներին ու
կանանց, վերջում էլ` ինք
նասպանեղել:
Աղետի օրը թուրք աս

կյարը մտել է նրա տունը
և երեխաների աչքի առաջ
հարձակվելկնոջվրա`նրան
բռնաբարելու համար: Տես
նելով այդ և չկարողանա
լով տանել խայտառակու
թյունը, Միսաքը սպանել է
գազանին: Սակայն վախե
նալով, որ նոր եկած աս
կյարներըտանջամահանե
լով կմորթեն իր ընտանիքի
անդամներին, բոլորին և
ինքն իրեն բարձր դոզայով
մորֆինէսրսկել:Բայցտես

նելով, որ դեղի ներգործու
թյուննուշանումէ, կտրել է
բոլորի և իր արյունատար
երակները…
Նրամասին.
1.ԱլեքսանդրյանԱրտա

շես,Կարս.192021,Երևան,
1986։

2. Ալեքսանդրյան Ար
տաշես,Մղձավանջ,Երևան,
2001։

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆՄԻՍԱՔ

Ծնվել է 1870թ., Կարինի
նահանգիԵրզնկայիգավա
ռիկենտրոնԵրզնկաքաղա
քում/Բաղդադում:
Ավարտել է Երզնկայի

ազգային վարժարանը և
ԿարինիՍանասարյանվար
ժարանը:
1910թ. դեկտեմբերի 23

ինավարտելէՓարիզիհա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետը:
1910թ. վերադարձել է

Երզնկաևբժիշկաշխատել:
1914թ. Առաջին աշ

խարհամարտի սկզբին
զորակոչվել է օսմա
նյան բանակ և Կարինի
հոսպիտալումզինվորական
բժիշկծառայել:
1915թ.Կարինումձերբա

կալվելէևբանտարկվել:
ԱյնուհետևԿարինիցտե

ղահանված հայերի քարա
վանի հետ տարագրվել է
դեպիԵրզնկաևճանապար
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հինսպանվել`45տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը,ցուցակագրուածվա
ւերականփաստերով,Կ.Պո
լիս,1919:
2.  ԿարոյեանԳասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները(անոնցպատգամ
ները),Պոսթոն,1957։
3.  Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի (19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.  Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակմտաւորականու
թեան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԲԱՂԴԱՍԱՐ

Ծնվել է 1874թ., Կարինի
նահանգիԵրզնկայիգավա
ռիկենտրոնԵրզնկաքաղա
քում:
Բժշկական կրթություն է

ունեցել և Կարինում բժիշկ
աշխատել:
Սպանվելէ1915թ.,Կարի

նիցդուրս`41տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե

ան,Պէյրութ,1965։
3.Թէոդիկ,Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

ԲԱՄԲՈՒՔՃՅԱՆ
ԱՐՄԵՆԱԿԽԱՉԱՏՈՒՐԻ

Ծնվել է Բրուսայի նա
հանգիՆիկոմիդիայիգավա
ռակի կենտրոն Նիկոմիդիա
քաղաքում:
1914թ. Առաջին աշխար

համարտի ժամանակ զո
րակոչվելէօսմանյանբանակ
ևՍեբաստիայիզինվորական
հիվանդանոցում զինվորա
կանբժիշկծառայել:
Մահացելէ1915թ.փետր

վարի 18ին, Սեբաստիա
յում,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ԲԱՌԼԱՏՅԱՆՄԿՐՏԻՉ

Զինվորականբժիշկ,բեյ։
ԳրվելէնաևԲառլատիբեյ,

Փառլադյան, Փըռլանդյան
Մկրտիչ:
Ծնվելէ1823թ.,Կ.Պոլսում`

արհեստավոր Գրիգորի ըն
տանիքում:
Իսկականազգանունըեղել

էԲռլանթիյան(Բրիլիանդյան,
Ադամանդյան):
Նախնական կրթությունն

ստացել է թաղային վարժա
րանում:
1839թ. միջնակարգ կրթու

թյունն ավարտել է Վենետի
կում և նույն տարին վերա
դարձելծննդավայր:
184149թթ. սովորել է Կ.

Պոլսի Կալաթա թաղամա
սի զինվորական բժշկական
վարժարանում և ավարտել
դերհազարապետ բժիշկ
Մկրտիչ Գրիգոր էֆենդի
անունով։
Հանդիսանում է Կ. Պոլ

սի Կայսերական զինվորա
կանբժշկականվարժարանի
առաջին պսակավորներից
մեկը` Բարունակ Ֆերուհ
խանի, Ստեփան Արսլանյա
նի,ՀակոբՀովհաննեսյանիև
ԳաբրիելՍևյանիհետ:
Ամուսնացած է եղել Հով

հաննես Գանթարյանի
դուստր Սուրբիկի հետ: Զա
վակչենունեցել:
1849թ.զինվորականբժիշկ

էծառայելԿ.Պոլսիզինվորա

կան հիվանդանոցում` կա
պիտանիաստիճանով:
Համարվել է օսմանյանար
քունիքի պատվավոր բժիշկ
ներիցմեկը:
Հետագայումծառայելէգա
վառներում գտնվող զինվո
րականհիվանդանոցներում:
1864թ.ստացելէկայմակա
մի (փոխգնդապետի) զինվո
րականաստիճան:
1864թ.նշանակվել էՕսմա
նյանկայսրությանԲաղդադի
կայազորի կայմակամ (պա
րետ):
186473թթ. եղել է Օսմա
նյանկայսրությանԲաղդադի
զորագնդի զինվորական հի
վանդանոցիբժշկապետը:
1873թ. ծանրորեն հիվան
դացելէևստիպվածէեղելԿ.
Պոլիսվերադառնալ:
Մահացելէ1873թ.,Բաղդա
դից Կ. Պոլիս գալու ճանա
պարհին` Մծբին (Նիսիբին)
քաղաքում, հիվանդությու
նից`50տարեկանում։
Նրամասին.
1.ՄեզպուրեանԱ.,Հայեւ

ծագումովհայբժիշկներ,Իս
թանպուլ,1950։

2.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րը օսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունՍուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
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ԲԱՍՄԱՋՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏԺ.

Դեղագործ, բժշկության
պատմաբան, բառարանա
գիր։
Ծնվելէ1864թ.,Կ.Պոլսում:
ԳրվելէնաևՊասմաճեան:
ԱվարտելէԿ.Պոլսիդեղա

գործական ուսումնարանն
ու Փարիզի համալսարա
նի պատմաբանասիրական
ֆակուլտետը:
Միաժամանակ զբաղվել է

արևելյան ժողովուրդների
լեզուների, պատմության և
բանասիրության ուսումնա
սիրությամբ:
Ճամփորդել է Արևելքի

երկրներում և ուսումնա
սիրել այդ երկրների ժողո
վուրդներիլեզուներնուսո
վորությունները:
Վերադարձել է Կ. Պոլիս

և ցանկացել այնտեղ հաս
տատվել:
Կ. Պոլսում քաղաքական

շարժառիթով ձերբակալ
վել է և բանտարկվել: Որոշ
ժամանակ անց ազատ ար
ձակվելով տեղափոխվել է
Փարիզևվերջնականապես
այնտեղհաստատվել:
18991907թթ. Փարիզում

հրատարակելէ«Բանասէր»

պատմագիտական,հնախո
սական և գրականագիտա
կանհանդեսը,որիէջերում
հայ բժշկության և Հայաս
տանի պատմության վերա
բերյալհոդվածներէտպագ
րել:
Ուսումնասիրել է Ամիր

դովլաթԱմասիացու«Անգի
տացանպէտը»ևկատարել
նրագլուխների լատիներեն
ուֆրանսերենթարգմանու
թյունները:
1926թ.ձեռնարկելևհիմ

նականում անձնական մի
ջոցներով հրատարակել է
Ամիրդովլաթ Ամասիացու
«Անգիտացանպէտ»իբնա
գիրը:
Լինելովդեղագործևբա

նասեր,մեծգործէկատարել
դեղամիջոցների և հիվան
դություններիարաբականև
հայկական անվանումները
վերծանելուու լատիներենի
ևֆրանսերենիթարգմանե
լուհարցում:
Անգնահատելի դեր է

կատարել եվրոպական պե
տական և մասնավոր գրա
դարաններում պահվող
հայկական բժշկական ձե
ռագրերի նկարագրության
գործում:
Առաջին անգամ մեկ

գրքովտվելէհայդրամագի
տությանպատմությանուր
վագիծը:
Հեղինակ է հայ բժշկու

թյան պատմության հարցե
րին վերաբերող բազմաթիվ

հոդվածների, որոնք հրա
տարակվել են ֆրանսիա
կանպարբերականներում:
Զբաղվելէնաևհայկական

բժշկական եզրաբանության
հարցերով:
ԵղելէՓարիզիՀայբժիշկ

ների ընկերության անդամ,
Ֆրանսիականբժշկապատ
մաբանների ընկերության
ցկյանսանդամ:
Պարգևատրվել է Ֆրան

սիայիհանրայինկրթության
գործչի ոսկե պատվանշա
նով:
Մահացելէ1942թ.,Փարի

զում:
Աշխատությունները.
1. Լեւոն Ե. Լուսինեան

վերջին թագաւոր հայոց,
Փարիզ,1908։
2. Իսկական պատմու

թիւնհայոց,մաս1,2,Կ.Պո
լիս,1914,1927։
3.Առձեռն բառարան հա

յերէն աշխարհիկ լեզուէ
ֆրանսերէն (համահեղ.),
1915: Ընդգրկում է 42 000
բառահոդված:
4. Հայերէն արձանագ

րութիւնք Անւոյ , Բագնայ
րիեւՄարմաշինու(ֆրանս.
թարգմ. հանդերձ), Փարիզ,
1931։
5. Հայկական ընդհա

նուր դրամագիտութիւն եւ
Հայաստանի վերաբերեալ
դրամներ,1936։
Նրամասին.
1. Վարդանյան Ստելլա,

Հայաստանի բժշկության

պատմություն,Երևան,2000։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րը օսմանյանառողջապա
հության ծառայության մեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

3.Ովովէ։Հայեր։Կենսագ
րականհանրագիտարան,հ.
1,Երևան,2005։

ԲԱՐԵՋԱՆՅԱՆ(ԲԱՋԱՆՅԱՆ)
ՍՄԲԱՏԳ.

Ծնվելէ1880ականթվա
կաններին,Հալեպինահան
գիՄարաշիգավառիկենտ
րոնՄարաշքաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէՄարաշիսբ.Ստե
փանոսնախակրթարանում,
միջնակարգը` նույն քաղա
քի Ազգային Կեդրոնական
վարժարանումևամերիկա
ցի միսիոներների «Ակադե
մի»(Academy)բարձրագույն
վարժարանում:
1899թ. ավարտել է ամե

րիկացի միսիոներների
ՏարսոնիՍեյնթՊոլքոլեջը:
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1900թ.մեկնելէԱՄՆ:
1908թ. ավարտել է Յեյլի

համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետը:
1911թ. վերադարձել է

Մարաշևբժիշկաշխատել:
Եղել է եռանդուն ազգա

յինհասարակականգործիչ:
1913թ. Ադանայում

ամուսնացել է օրիորդ Սիր
վարդՄ.Ճըռյանիհետ:
1914թ., ԱՄՆ քաղաքացի

լինելով հանդերձ, իր կամ
քինհակառակզորակոչվելէ
օսմանյանբանակևզինվո
րականբժիշկծառայել:
Ծառայել է Դարդանելի,

Գալիցիայի, Պաղեստինի
ռազմաճակատներում:
Պատերազմի ընթացքում

անգլիացիների ձեռքը գերի
է ընկել և ԱնգլոԵգիպտա
կան հիվանդանոց ուղարկ
վել`բժիշկծառայելու:
1919թ. բրիտանական

գրավման բանակի ընդհա
նուր հրամանատար գե
ներալ Ալենբիի հրամանով
մեկնելէԿիլիկիաևբժշկա
կանուազգայինգործունե
ությունծավալել:
1921թ., երբ ֆրանսիա

ցիները լքել են Կիլիկիան,
բժիշկն իր ընտանիքով վե
րադարձելէԱՄՆ:
1930թ. հաստատվել է

ԱՄՆի Մասաչուսեթս նա
հանգիՈւստրքաղաքում:
ԵղելէԱմերիկյանբժշկա

կանընկերության,Մասաչու
սեթս նահանգի բժշկական

ընկերության և հնչակյան
կուսակցությանանդամ:
Գրիգոր Գալուստյանի

«Մարաշ» գրքի հրապարա
կությաննաջակցելէ,տալով
արժեքավոր տեղեկություն
ներ հնչակյան կուսակցու
թյանմասին:
Նրամասին.
1. ԳալուստեանԳրիգոր

Հ.,Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
2. ԳալուստեանԳրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988։

ԲԱՐԹՈՂՅԱՆ(ԹՈՐԳՈՄՅԱՆ)
ԼԵՎՈՆԹՈՐԳՈՄԻ

Ծնվել է Սեբաստիայի
նահանգի կենտրոնՍեբաս
տիաքաղաքում:
Բժշկական կրթություն է

ունեցելևբժիշկաշխատել:
Սպանվել է 1915թ., Սե

բաստիայիցդուրս:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Սահակյան Լիլիկ,
Ոճրագործներըչխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։

3. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե

ան,Պէյրութ,1965։
4. Թէոդիկ,Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԱԲԳԱՐ

ԾնվելէԿարինում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
ՍպանվելէԵրզնկայում:
Նրամասին.
Թէոդիկ,Գողգոթայհայ

հոգեւորականութեան,Նիւ
Եորք,1985։

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆՄԻՆԱՍՄ.
(ԲԱԶԻԼԽԱՆ)

Բժիշկ,գիտնական,պրո
ֆեսոր,բանասեր,թարգմա
նիչ,խան։
ԳրվելէնաևՄինասՄա

նուկԲարսեղ,պրոֆ.դոկտ.
Պազիլյան, Բազիլ կամ Պա
զիլխան:
Ծնվել է 1857թ. հուլիսի

14ին, Պարսկաստանի Նոր

Ջուղա (Իսֆահան) քաղա
քում:
Նախնական կրթությունն

ստացել է հայերենևպարս
կերեն լեզվով` Նոր Ջուղա
յի Դավրեժթաղի սբ.Մինաս
եկեղեցունկիցդպրոցում:
187174թթ. ուսանել է

Հնդկաստանի Կալկաթա
քաղաքի Հայոց մարդասի
րականճեմարանում:
187477թթ.ուսանելէբել

գիացիջիզվիտներիԿալկա
թայիսբ.Փրկիչքոլեջում:
187780թթ. ուսանել է

Կալկաթայի անգլիական
պետական «Presidency
College»ում,որի4000ուսա
նողներիմեջմիակհայնէր,
և ստացել Կալկաթայի հա
մալսարանիարվեստից մա
գիստրոսի (Master of Arts)
աստիճան:
187881թթ. «Presidency

College»ում սովորելուն
զուգահեռ միաժամանակ
բժշկությունէուսանել«Med
icalCollegeofBengal»ումև
«Calcutta General Hospital»
ում:
188182թթ.ուսումըշարու

նակել է Շոտլանդիայի (Մեծ
Բրիտանիա) մայրաքաղաք
Էդինբուրգի համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետում
ևավարտելփայլունցուցա
նիշներով: Այստեղ ուսանե
լու ընթացքում ցուցաբերել
է արտառոց ընդունակու
թյուններևառաջանցել իր
հայ, պարսիկ, հնդիկ, անգ
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լիացի, շոտլանդացի ազգե
րի 400 մրցակիցներից: Այդ
առիթով կատակել է. «Հայ
ուղեղը ամենէն հինն է,
եգիպտացւոց, ասորացւոց
ուբաբելացւոցհետպէտքէ
մրցի,սանորբուսածազգե
րըմանուկներենուտակա
ւինմարդուտեղչենհաշուո
ւիր»:
1882թ. բժշկական կրթու

թյուննավարտելուցհետոմի
քանի ամիս Էդինբուրգում
աշխատել է պրոֆ. Ռուտեր
ֆորդիբնախոսական(ֆիզի
ոլոգիական)թանգարանում:
1882թ.եղելէբրիտանա

կան «Քլան» շոգենավային
ընկերության բժիշկը և Լի
վերպուլից Բոմբեյ երթևե
կել:
1882/8385թթ. աջակից

բժիշկ է աշխատել Մելդոզ
քաղաքինահանգայինհոգե
բուժականհիվանդանոցում:
1885/8689թթ. օգնական

բժիշկէաշխատելՄանչեստ
րիկանանցումանկանցհի
վանդանոցում:
Բրիտանական բժիշկնե

րի միության և Էդինբուրգի
համալսարանիխորհրդիան
դամէընտրվել:
Անգլիայի հիվանդանոց

ներումաշխատելուընթաց
քում լայնճանաչում է ձեռք
բերել հայ բժիշկների շրջա
նում:
1889թ., երբ Պարսկաս

տանի Նասրէդդին շահն
այցելել է Անգլիա, բժիշկը

նրան ներկայացել է որպես
Անգլիայի պարսկական գա
ղութի անդամ: Շահը հիա
նալովնրամասնագիտական
հմտության վրա` հրավիրել
է Թեհրան` Իրանյան հա
մալսարանում անգլերեն և
բժշկագիտությունդասախո
սելու:
1889թ.այցելելէԿ.Պոլիս

ևմեկնելՊարսկաստան:
18891911թթ. բժշկություն
է դասավանդել Թեհրանի
«Դարուլֆունուն» (արվեստ
ների)դպրոցում/համալսարա
նում:
Պրոֆեսորի կոչում և

բժշկապետիաստիճանէու
նեցել:
Թեհրանում աշխատե

լու քսաներկու տարվա ըն
թացքում տվել է բազմաթիվ
փայլուն շրջանավարտներ,
որոնք պարսիկ մտավորա
կանության վերնախավն են
դարձելհետագայում:
Երկար տարիներ եղել է

շահի պալատի բժշկապետը
ևբժշկականխորհրդատուն:
Եղել է Թեհրանում Մեծ

Բրիտանիայի և Ռուսաստա
նի դեսպանների ընտանե
կանբժիշկը:
Երկուտարիեղելէպարս

կական կազակների 2000
անոցջոկատիբժշկապետը:
Տիրապետելով մի շարք

օտար լեզուների, մեծ թվով
բժշկական աշխատություն
ներեվրոպականլեզուներից
պարսկերենիէթարգմանել:

Հեղինակէբազմաթիվհա
սարակականքաղաքական,
բժշկական (հոգեբուժական
տեսանկյունից հետաքրք
րական) հոդվածների, որոնք
տպագրվել են անգլիական,
պարսկական, կովկասյան
և պոլսահայ պարբերական
ներում:
1911թ.տեղափոխվելէԿ.

Պոլիս և գիտական, բանա
սիրական ու հասարակա
կան լայն գործունեություն
ծավալել:
Կ.Պոլսումեղել էպարս

կական դեսպանատան
բժշկապետը:
Թղթակցել է անգլիական
«Medical Chronicle», «Hospi
tal», «BritishMedical Journal»
ևայլ բժշկականպարբերա
կանների` հրատարակելով
բազմաթիվ գիտական հոդ
վածներ:
Հայրենակիցների շրջա

նում բժշկաառողջապահա
կանգիտելիքներտարածելու
նպատակով գրել է մի շարք
հայերեն բժշկական գիտա
հանրամատչելի հոդվածներ
ևգրքեր,որոնցիցէօրինակ,
խոլերային նվիրված ծավա
լունաշխատությունը:
Կ. Պոլսում անդամակցել

է Հայ բժիշկների միությա
նը,եղելէՕսմանյանկայսե
րականբժշկականկաճառի,
Բրիտանական բժիշկների
միության, Էդինբուրգի հա
մալսարանական խորհրդի,
ՀայկականԿարմիրխաչիև

հայկական ու օտար մաս
նագիտական ու հասարա
կական այլ կազմակերպու
թյուններիանդամ:
1915թ. Մեծ Եղեռնի ժա

մանակօսմանյանկառավա
րությունըաքսորել է նրան,
սակայն Պարսկաստանի
դեսպանի ազդու միջնոր
դության շնորհիվազատվել
էևապաստանելԲուլղարի
այում:
1918թ., Առաջին համաշ

խարհային պատերազմն
ավարտվելուց հետո ընտա
նիքովմեկնելէՖրանսիայի
Նիցցա քաղաքը` կազդուր
վելու:
Պարգևատրվել է Պարս

կաստանիկառավարության
«Շիրօխորշիդ» («Առյուծ
և արեգակ») Ա աստիճա
նիշքանշանով,խանության
տիտղոսովևայլպատվան
շաններովուպարգևներով:
Մահացելէ1922թ.հուլի

սի 24ին, Ֆրանսիայի Նից
ցաքաղաքում:
1914թ. դրությամբ ունե

ցել է Փարիզի բժշկական
համալսարանում ուսանող
որդի և 3 դուստր, որոնք
սովորում էին Կ. Պոլսի Բե
րաթաղամասիանգլիական
դպրոցում:
Աշխատությունները.

1. Pathologie interne, par
Dieulafoy,պարսկերենթարգ
մանություն։
2. Pathologie externe, par
quatre agreges: Kermission,
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Bouget etc., պարսկերեն
թարգմանություն։
3. Holden’s Landmarks of
Anatomy,պարսկերենթարգ
մանություն։
4. Ընդարձակ ուսումնասի
րությունխոլերայիմասին։
5. Տարափոխիկ հիվանդու
թյունների մասին մի շարք
հոդվածներէտպագրել«Տեր
բիյետ»շաբաթաթերթում։
6. Թեհրանի պարսկերեն
«Հաբլօլմաթին» օրաթեր
թումհոդվածներէտպագրել
«Վեզիֆե»և«Գապուս»ծած
կանուններով։
Նրամասին.
1. Ղազարեան Վահան,

Բժշկականտարեցոյց,Կ.Պո
լիս,1914։

2.ՊոտուրեանՄկրտիչ,
Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։

3.ՎարդանյանՍտելլա,
Հայաստանի բժշկության
պատմություն,Երևան,2000։


ԲԵՆԻԱՄԻՆԱԶԻԶ

Ծնվելէմոտ1875թ.,Տրա
պիզոնի նահանգի Սամսոն
նավահանգստում:
1900թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Կայսերական զինվորա
կան բժշկական վարժարա
նը(?):
Եղելէատամնաբույժ:
Առաջին համաշխարհա

յինպատերազմիժամանակ
զորակոչվելէօսմանյանբա

նակ:
1917թ. ծառայությանըն

թացքում, սպայի աստիճա
նով,նշանակվածէեղելԽո
փիշրջանիԹալաղըլգյուղի
«գոնագճը», որի պարտա
կանություննէրթուրքական
բանակիշարժվողզորախմ
բերին ընդունելը և իջևա
նատեղիապահովելը:
1917թ. երբ թուրքերն

առաջացել են դեպի Կով
կաս, օսմանյան բանակի
11րդ զորագնդի առողջա
պահականվաշտիգլխավոր
բժիշկՔեմալնուդեղագործ
Մեհմեդ Ալին նրան չարա
նենգորեն սպանել են Սա
րիղամիշից դուրս, Խոփի
շրջանի Թալաղըլ գյուղում`
մոտ42տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3.Թէոդիկ, Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

4.ՀայրապետյանՎանիկ,
ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:

5.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ

ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԲՐՈՒՏՅԱՆՊՈՂՈՍ
ԿԱՄՏԻԳՐԱՆ

ԾնվելէԿարինում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցել:
1890ական թվականնե

րին Մելիտինեում / Վանում
քաղաքապետարանիդեղա
գործէաշխատել:
1894թ. եղել է Կարինի

Սանասարյան վարժարանի
դեղագործը:
1894թ. բուժել է Սանա

սարյան վարժարանի դա
սատու Հրաչյա Աճառյանի
աղիներիբորբոքումը:
Սպանվելէ1915թ.,Մելի

տինեիմոտ:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3. Աճառյան Հրաչյա,
Կյանքիսհուշերից,Երևան,
1967։

4. Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

5. Հայրապետյան Վա
նիկ,ԷջերՀայաստանիդե

ղագործության պատմու
թյունից,Երևան,1990:

6. ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆՍՄԲԱՏ
ՄԿՐՏՉԻ

 Բանասեր, բժիշկ,
հասարակականգործիչ։
Ծնվել է 1856թ. դեկտեմ

բերի 15ին, Սեբաստիա
յի նահանգի Սեբաստիայի
գավառի Ակն գավառակի
կենտրոնԱկնքաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացել է Ակնում և Խար
բերդում:
Ավարտել է ամերիկա

ցիմիսիոներներիԱյնթապի
Կենտրոնական Թուրքիայի
քոլեջը:
ՍովորելէնաևԿ.Պոլսում

ևզբաղվելուսուցչությամբ:
188485թթ.սովորելէՓա

րիզիհամալսարանիբժշկա
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կան ֆակուլտետում, բայց
ուսումըկիսատէթողել:
Վերադառնալով Ակն`

զբաղվել է մշակութային
գործունեությամբ:
Գրականառաջինփորձե

րըկատարելէԱկնումհրա
տարակվող «Ծաղիկ» խմո
րատիպպարբերականում:
Ակնում բողոքականու

թյան դեմպայքարի ժամա
նակաշրջանումգրելէ«Հայ
բողոքականութեան անցե
ալնուներկան»աշխատու
թյունը, որով պահանջել է
Հայ ավետարանական եկե
ղեցու ազգայնացումը: Ա.
Ժամկոչյանիհետհաջողելէ
ժողովարաններում ընդու
նել տալ հայ եկեղեցական
երգերը, տաղերն ու հոգե
շունչ բանաստեղծություն
ները։ Կրոնամշակութային
այս շարժումը բորբոքելու
համար օսմանյան կառա
վարությունը նրան կասկա
ծելիտարրէհամարելևհե
տապնդումներիենթարկել:
1886/90թթ., հետապն

դումներից խուսափելու
նպատակովմեկնելէԱՄՆև
ապաստան գտել Նյու Յոր
քում:
188690թթ. սովորել է

Նյու Յորքի Կոլումբիա հա
մալսարանում` մասնագի
տանալով հասարակական
գիտությունների գծով: Այ
նուհետևՆյուՅորքիբժշկա
կանքոլեջումշարունակելև
ավարտել է կիսատ թողած

բժշկականկրթությունը:
Նյու Յորքում զբաղվել է

բժշկությամբ և հանրային
գործունեությամբ, տպա
րանհիմնել:
189196թթ. Նյու Յորքում

հրատարակել է«Հայք»ազ
գային, գրական կիսամսյա
հանդեսը, որի էջերում հե
ղինակելէբժշկականևհո
գեբանական թեմաներով
հոդվածներ, քննարկման
ենթարկել հայ համայնքի
գործունեությունըԱՄՆում:
Եռանդուն գործունեու

թյուն է ծավալել հրապա
րակախոսության ասպարե
զում:
1896թ. «Հայքը» վերած

վել էամսագրի, որը երբեմն
անգլերենհավելվածներէու
նեցել:Գիտահասարակական
և բժշկաառողջապահական
հոդվածներով թղթակցել է
«ՀանդէսԱմսօրեայ»և«Կոչ
նակ Հայաստանի» պարբե
րականներին:
1895թ. վերադար

ձել է Թուրքիա և Այնթա
պի բժշկական դպրոցում
բժշկությունդասավանդել:
1896թ. լույս է տեսել նրա

«Հայաստանիվերականգնու
մը» խորագրով աշխատու
թյունը, որի պատճառով օս
մանյան իշխանությունները
վերսկսելեննրանհալածել:
Հետապնդումներից խու

սափելու համարկրկին մեկ
նելէԱՄՆ:
Մահացելէ1919թ.հունիսի

3ին,ԱՄՆիՈւիհոքընքաղա
քում`63տարեկանում:
Աշխատությունները.
1. Վերականգնումնհա

յոց,Կ.Պօլիս,1879։
2. Հայ բողոքականու

թեան անցեալն ու ապա
գան,Կ.Պօլիս,1888/1889։
3. ԱրուեստԱտենախօ

սութեան ի պէտսազգային
վարժարանաց, Նիւ Եօրք,
1891։
4. Խրիմեան Հայրիկ,

Կենսագրութիւն, Նիւ Եօրք,
1892։
5. Հայկական հոգեբա

նութիւն,ՆիւԵօրք,1894։
6. Քրիստոնեայ Հայաս

տանևքրիստոնեայտէրու
թիւնք (հայ. և անգլ.), Նիւ
Եօրք,1896/1897։
7. Հայկական ճգնա

ժամնեւվերածնութիւն,Նիւ
Եօրք,1905եւ1909։
8. Հայցեղն,ՆիւԵօրք,1911։
9. Ակնայ գաւառաբար
բառը եւ արդի հայերէն լե
զուն,Վիեննա,1912։
10. Սեռային առողջաբա
նութիւն,Պոսթոն,1915։
11. Ազգային քաղաքա
կանութիւն։
12. Գիտութիւն, փիլի
սոփայութիւն եւ կրօնք, ան
տիպ։
13. Հայերէն լեզուիփիլի
սոփայութիւնը,անտիպ։
14. Հեթում Առաջին,
Տրամ երեք արարուածով,
անտիպ։
15. Մարդկայինմարմնոյն

հրաշալիքը,անտիպ։
16. Facts about Armenia,
NewYork,1895.
17. Bleeding Armenia (in
collaboration with A. W. Wil
liams),1897.
18. Principles of Medical
Pathology (translated from
French),1901and1905.
19. Infectious Diseases
(translatedfromFrench),1903.
20. PrinciplesofTherapeu
tics(translatedfromFrench),

Նրամասին.
1.Պարսամեան Մկրտիչ,

Ակնեւակնցիք,Փարիզ,1952։
2.Ստեփանյան Գառնիկ,

Կենսագրականբառարան,հ.
Ա,Ե.,1973։
3.ՎարդանյանՍ.,Հայաս

տանիբժշկությանպատմու
թյուն,Ե.,2000:
4.Ովովէ։Հայեր։Կենսագ

րականհանրագիտարան,հ.
1,Ե.,2005։

ԳԱԶԱԶՅԱՆԱՐՇԱԿ

Ավարտել է Կ. Պոլսի
Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
Բժիշկդեղագործի մաս

նագիտությունէունեցել:
18991909թթ. արտաքին

բաժնի մնայուն օգնական
բժիշկէաշխատելԿ.Պոլսի
սբ.Փրկիչազգային հիվան
դանոցում:
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Եղելէհանրայինգործիչ:
1915թ. ապրիլին բան

տարկվելէԿ.Պոլսիկենտր.
բանտում, ապա աքսորվել
Չանղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըի բանտում հա
վաքված համրիչի 99 հա
տիկներիցմեկիվրա:
Ենթադրվումէ,որփրկվել

է անխուսափելի մահից ու
վերապրել:
Նրամասին.
1. ԸնդարձակօրացոյցՍ.

Փրկչեանհիւանդանոցիհա
յոց,Կ.Պոլիս,1905։

2. ՊալաքեանԳրիգորիս
ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։

3. Ազգային հիւանդա
նոցիմէջպաշտօնավարած
բժիշկները,Ընդարձակտա
րեգիրքԱզգայինհիւանդա
նոցի,Իսթանպուլ,1939։

4. Թէոդիկ, Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

5. ՊալաքյանԳրիգորիս
ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։

6. ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

7. Ավագյան Կարինե,
Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։

8. Ավագեան Կարինէ,
«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ԳԱԶԱՆՃՅԱՆԳԱՌՆԻԿ

Անասնաբույժ։
Ծնվել է 1886թ., Կարինի

նահանգիԵրզնկայիգավա
ռիկենտրոնԵրզնկաքաղա
քում:
ԱվարտելէԿարինիիդա

դիեն (միջնակարգ վարժա
րանը)։
1912թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիԱնասնաբուժականվար
ժարանը:
1913թ. քաղաքապետա

րանի անասնաբույժ է աշ
խատել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակ:
1915թ. մայիսի վերջին

Դերջանում, լինելով զինվո
րականծառայությանմեջ,ի
թիվսմիքանիհայզինվոր
ների,դաժանորենսպանվել
էթուրքերիձեռքով`29տա
րեկանում։
Նրամասին.
ՊոտուրեանՄկրտիչ,Հայ

հանրագիտակ, Պուքրէշ,
1940։

ԳԱԶԱՆՃՅԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Լեզվաբան, գրականա
գետ,բժշկականգիտելիքնե
րիքարոզիչ:
Ծնվել է 1870թ. ապրի

լի 3ին, Սեբաստիայի նա
հանգիԵվդոկիայիգավառի
կենտրոն Եվդոկիա քաղա
քում:
1889թ. Հ. Գասարճյանի

համահեղինակությամբգրել
է«Գաղտնիքեւարուեստմո
գութեան»աշխատությունը:
1909թ.,օգտվելովարտա

սահմանցի մասնագետների
աշխատություններից, գրել
է «Մագնիսականութիւն եւ
ոգեհարցութիւն» գիրքը,
որում արծարծված են են
թագիտակցության, ինքնա
թելադրության,հոգեբուժու
թյան,մագնիսականության,
կամքի ուժի, քնածության
կամ մագնիսական քնի,
հստակատեսության, մտա
ծումներիփոխանցման,հե
ռակրության, ոգեհարցու
թյան,մեդիումությանևայլ
հարցերը:
1915թ.մարտի15ինԵվ

դոկիայումզոհէդարձելՄեծ
Եղեռնին`45տարեկանում:
Աշխատությունները.
1.Գաղտնիքեւարուեստ

մոգութեան (համահեղ. Հ.
Գասարճեան),1889։
2.Եւդոկիոյհայոցգաւա

 ռաբարբառը, 1899: Իզմի
րյանցգրականմրցանակին
էարժանացել։
3. Մագնիսականութիւն

եւ ոգեհարցութիւն: (Ենթա

գիտակցութիւն, ինքնաթե
լադրութիւն, հոգեբուժու
թիւն, մագնիսականութիւն,
կամքիոյժ,քնածութիւնկամ
մագնիսական քուն, յստա
կատեսութիւն, մտածում
ներու փոխանցում, հեռակ
րութիւն, ոգեհարցութիւն,
մետիումութիւն եւ այլն), Կ.
Պոլիս,1909,144էջ։
4.ՊատմութիւնՀայԳրա

կանութեան. Ա. Հատոր՝
ՍկիզբէնՄինչեւԺԹ.Դար,
Բ.Հատոր՝ԺԹ.ԴարուԿէ

սէնՄինչեւՄերՕրերը,հրտ.
ՀՍԳՄթիւ2,Անթիլիաս,տպ.
Կաթողիկոսութեան, 1970,
265էջ:
5. Հայոց լեզվի դասագր

քեր։
Նրամասին.
ՄինասյանՀարություն,

100հայհոգեբույժներ,Կեն
սագրականբառարան,գիրք
Ե,Երևան,2010,304էջ։

ԳԱԼԲԱԳՅԱՆՃԱՆԻԿ
ՀԱԿՈԲՋԱՆԻ

Ծնվելէ1881թ.փետրվա
րի 2ին, Հալեպի նահանգի
Մարաշի գավառի կենտրոն
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Մարաշ քաղաքում` բժիշկ
Հակոբջան Ավետիսի Գալ
բագյանիընտանիքում:
Հորմասին
Այս տոհմում 300 տարի

շարունակ Այնթապում եղել
ենբժիշկներ:
Մի անգամ Հակոբջանի

պապին, որպես Այնթապի
նշանավոր բժշկի, ներկա
յացրելենսուլթանՄահմուդ
IIին, երբ նա ճանապար
հորդումէրդեպիԲաղդադ:
Սուլթանը նրան պատվագ
դակ (գալբագ) է նվիրել`
գրավորհրամանով(ֆերմա
նով),որտեղիցէլառաջացել
էԳալբագլըօղլուկամԳալ
բագյան ազգանունը: Հա
կոբջանիհայրը`բժիշկԱվե
տիսը,նշանակվելէՄարաշի
թաղապետական բժիշկ և
ընտանիքով Մարաշ տեղա
փոխվել: Հակոբջանը ծնվել
է1849թ.,Հալեպինահանգի
Այնթապի գավառի նույնա
նուն գավառակի կենտրոն
Այնթապ քաղաքում: Նախ
նականկրթություննստացել
էՄարաշիսրբոցՔառասուն
Մանկանց նախակրթարա
նում,ապասովորելսբ.Սար
գիսեկեղեցուճեմարանում:
Բժիշկհորըօգնելուընթաց
քումսովորելէգործնական
բժշկության արվեստը: Հոր
մահից հետո Մարաշի թա
ղապետական բժիշկ է նշա
նակվել: Ժողովուրդը նրան
կոչելէՀեքիմԱպուճան(Հա
կոբջան): 187778թթ. Ռուս

թուրքական պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:Վարելէ
նաևազգայինպաշտոններ:
1890թ. Զեյթունում բռնկվել
է ծաղկախտի, կարմրախ
տի և այլ մանկական վա
րակիչ հիվանդությունների
համաճարակ, որի պատ
ճառովզոհվելեն շուրջ500
երեխաներ:ՀակոբջանԳալ
բագյանը ձեռքի տակ ունե
ցած պատվաստանյութով
հասցրելէմիքանիմանուկ
ներիպատվաստել։Զեյթուն
ցիները Մարաշի կառավա
րությանը ամբաստանագիր
ենհղել,թեբժիշկըիբրերե
խաներին թունավոր պատ
վաստանյութ է պատվաս
տել,ինչիպատճառովէլ500
մանուկները մահացել են:
1931թ. հունիսի 11ին, Կա
հիրեից հղած նամակում Տ.
Ղևոնդ Հայրը գրել է. «Գա
լով ողբացեալ Հէքիմ Ապու
ճանիվերագրուածոճիրին`
սուտ է, զրպարտութիւն է,
ստուգուած ճշմարտութիւն
չէ»:Ուրիշզեյթունցիներևս
վկայել են բժշկի անմեղու
թյան մասին: Մահացել է
1913թ. սեպտեմբերի 25ին`
64տարեկանում:
Ճանիկ Գալբագյանը

նախնական և երկրորդա
կանկրթություննստացել է
Մարաշում:
Ուսանելէատամնաբուժու

թյուն:

Երկարտարիներատամ
նաբույժէաշխատելՄարա
շում:
Ամուսնացել է Մարաշի

ՏերՄեսրոպյան ընտանիքի
դստերհետևերկուդուստր
ունեցել:
1920թ. հունվարին Մա

րաշիհայոցկոտորածիժա
մանակ կինն ու դուստրերը
սպանվելեն,իսկինքըբան
տարկվելէուանլուրտառա
պանքներիենթարկվել:
Բանտից ազատվելուց

հետո շարունակել է զբաղ
վելատամնաբուժությամբ:
Որոշ ժամանակ անց

ամուսնացելէՄարաշիԱղջ
կանց քոլեջի շրջանավարտ
օրիորդ Էլիզա Թոփալյանի
հետ և երկու զավակ ունե
ցել:
Այնուհետև ընտանիքով

տեղափոխվելէԱՄՆ:
ԱՄՆումկինըմահացելէ,

իսկինքընվիրվելէզավակ
ներիկրթությանգործին:
1933թ.փետրվարի22ին

հանկարծամահ է եղել 52
տարեկանում:
Նրամասին.
1.ԳալուստեանԳրիգոր

Հ.,Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
2.ԳալուստեանԳրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988։

ԳԱԼԲԱՔՃՅԱՆԵԶՆԻԿ
ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Գրվել է նաև Գալփաք
ճյան, Գալթակչյան տարբե
րակներով:
Ծնվելէ1860թ.,Կ.Պոլսի

Կադըգյուղթաղամասում:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիԿա

լաթասերայի «Մեքթեբի
Սուլթանիե» բարձրագույն
վարժարանն ու Կ. Պոլսի
Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
Եղելէհինարմաշական:
1886/96թ. վարդապետ է

ձեռնադրվել:
Պաշտոնավարել է զանա
զանգավառներումևԿ.Պոլ
սիթաղերում:
ԵղելէԱրմաշիդպրեվան

քիփոխտեսուչը:
1912թ. ձեռնադրվել է

եպիսկոպոս և պաշտոնա
վարել Բալուի թեմում: Ար
քությանպատվին էարժա
նացել:
Եղել է Բալուի, Արղընի

և Չնգուշի հոգևոր առաջ
նորդի փոխանորդը, ապա`
առաջնորդը։ Նրա հովվու
թյանտակ 54 եկեղեցիև 4
վանքէգտնվել:
1915թ. Բալուի իր հոտի

հետ աքսորվել է և նահա
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տակվել55տարեկանում:
Նրամասին.
1. Թէոդիկ, Յուշարձան

ապրիլ11ի,Կ.Պօլիս,1919։
2. Պոտուրեան Մկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1940։
3.ԿռայեանՄեսրոպ,Բա

լու,Անթիլիաս,1965։
4. Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
5.  Յարման Արսեն, Հա

յերը օսմանյան առողջա
պահության ծառայության
մեջ և պատմություն սուրբ
Փրկիչ հայոց հիվանդանո
ցի (թուրքերեն), Ստամբուլ,
2001:

ԳԱԼԲԱՔՅԱՆՀԱԿՈԲԻԿ

Դեղագործական կրթու
թյունէունեցել:
Կեսարիայումդեղագործէ

աշխատել:
Ձերբակալվել է և բան

տարկվել:
1930ական թվականնե

րինբնակվելէԲեյրութում:
Նրամասին.
Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։

ԳԱԼԸՆՅԱՆ(ԳԱԼԻՆՅԱՆ)
ԽՈՐԵՆ

Ծնվել է մոտ 1880թ.,
Խարբերդ նահանգի կենտ
րոն Խարբերդ քաղաքում`
պատվելիիընտանիքում:
Թուրքերը հորն սպանել

ենԽարբերդիիրտանտա
նիքում, իսկ մորը` Բամբիշ
Ալմաստին և մանուկ Խո
րենինտարելևթուրքացրել
են` վերջինիս տալով Խայ
րուլլաանունը:
Մայրնիրխնայած60ոս

կինտվելէորդուբժշկական
կրթությանհամար:
1904թ.ավարտելէԲեյրու

թիԱմերիկյանհամալսարա
նիբժշկականֆակուլտետը:
Խարբերդի թուրքերի

շրջանում եղել է հարգված
բժիշկԽայրուլլա:
Օսմանյանբանակումզին

վորական բժիշկ և դեղա
գործէծառայել:
Պաշտոնի բերումով շրջել

է Արևմտյան Հայաստանի
բոլորնահանգներում:
1915թ. իրենց բնօրրան

ներից տեղահանված հայ
գաղթականներիհետհասել
է մինչև ԴեյրէլԶոր, որտեղ
տեսելէ,թեինչպեսշատերին
հերթիենկանգնեցրելևմոր
թել:Աքսորյալներըդիմելեն
բժշկիօգնությանը,ևնաիր
ուժերիներածչափովգաղտ
նիկերպովօգնելէնրանցու
ազատելյաթաղանից:
Խարբերդում թուրքերը

նրա վրա պահակ են դրել,
որ նա հայերին բժշկական
օգնությունչցուցաբերի:Սա

կայն,այնուամենայնիվ,հնա
րավորությանդեպքումմիշտ
և ամենատարբեր հարցե
րումօգնելէազգակիցներին:
Հետագայում, զգալով իր

գլխինկուտակվողմութամ
պերը, իր ընտանիքի բեռնե
րը գաղտնի ճանապարհով
ուղարկելէՀալեպևմիօրէլ
վերադառնալով Կ. Պոլսից,
հավաքելէընտանիքըուծա
ծուկհեռացելԽարբերդից:
Այդպեսգաղթելովհասելեն
Տիգրանակերտ(Դիարբեքիր),
Մարդին, Հալեպ, Բեյրութ,
Եգիպտոս:
1948թ. ընտանիքով հայրե
նադարձվել է Խորհրդային
Հայաստան:
Այս պատմությունը բանա
հավաքՎերժինեՍվազլյանին
պատմելէբժիշկԽորենիոր
դիՌոբերԳալընյանը(ծնված
1912թ.,Խարբերդում):
Նրամասին.
1.  Մեզպուրեան Արթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ (1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

2.  Սվազլյան Վերժինե,
Հայոց ցեղասպանություն։
Ականատես վերապրողնե
րիվկայություններ,Երևան,
2000։

ԳԱԼԻԿՅԱՆՍԱՐԳԻՍ

Ծնվել է1892թ.,Բուրսայի

նահանգի Նիկոմիդիայի գա
վառակիԻչմեգյուղում/Գեյվե
ավանում:
ՀաճախելէԿ.ՊոլսիԲան

կալթի թաղամասի Բագրա
տունիվարժարանը:
Ուսանել է բժշկական հա

մալսարանում:
Եղել է հնչակյան կուսակ

ցությանուսանողականմիու
թյանանդամ:
Մահացելէհիվանդությու

նից, Հալեպում աքսորված
ժամանակ, տակավին երի
տասարդհասակում:
Նրամասին.
Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։

ԳԱԼՖԱՅԱՆՄԻՀՐԱՆ
ՀԱԿՈԲԻ

Ծնվել է 1891թ., Կ. Պոլ
սում:
Ծառայելէօսմանյանբա

նակի գործավորական Բ
վաշտիզինվորականբժիշկ:
Մահացելէ1915թ.փետր

վարի 14ին, ժանտախտից`
24տարեկանում:
ՀայկՍ.Բյուրատընրահի

շատակինէձոնելիրմիգիր
քը:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
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ԳԱՄՊՈՒՐՅԱՆԱՆՏՈՆ

Ծնվելէ1886թ.,Կոստանդ
նուպոլսիԳաղատիա(Կալա
թա)թաղամասում:
Ավարտել է Գաղատիա

թաղամասի ֆրանսիական,
Կադըգյուղ թաղամասի
Մխիթարյան և Վենետիկի
ՄուրատՌափայելյան վար
ժարանները:
Ավարտել է Ֆրանսիա

յիԼիոնքաղաքիբժշկական
համալսարանը:
ՎերադարձելէԿ.Պոլիս:
191418թթ. Առաջին հա

մաշխարհային պատերազ
մի ժամանակ զորակոչվել է
օսմանյանբանակևզինվո
րական բժշկապետ ծառա
յել` հարյուրապետի աստի
ճանով:
Պատերազմի ընթացքում

գերիէընկելանգլիացիների
ձեռքըև13ամիսԵգիպտո
սում անցկացրել բանտար
կությանմեջ:
1918թ., պատերազմն ա

վարտվելուց հետո վերա
դարձել է Թուրքիա և նշա
նակվել Կ. Պոլսի կաթոլիկ

հայերի սբ. Հակոբ հիվան
դանոցիբժշկապետ:
1922թ. տեղափոխվել է

Հունգարիա և հաստատվել
Բուդապեշտ մայրաքաղա
քում:
1938թ.հասցենէր`GrafTi

sazautca12,Budapest(Hon
grie):
Նրամասին.
ՊոտուրեանՄկրտիչ,Հայ

հանրագիտակ, Պուքրէշ,
1938։

ԳԱՄՊՈՒՐՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

Ծնվելէ1880թ.,Կոստանդ
նուպոլսում:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիՕսմա

նյան դեղագործական վար
ժարանըևաշխատելդեղա
գործքիմիագետ:
1914թ.Թուրքիայի Գեմլիկ

քաղաքումունեցելէսեփա
կանդեղատուն:
1915թ. Մեծ Եղեռնի ժա

մանակԲրուսաքաղաքիմո
տակա
Ադըրնազգյուղումսպան

վել է 35/36տարեկանումև
մարմինըայրվել:
Այլտվյալով`սպանվելկամ

մահացել է 1916թ. Բրու
սայում:
Նրամասին.
1.  ՊոտուրեանՄկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1940։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և

պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԳԱՄՊՈՒՐՅԱՆՀԱՅԿ

Ծնվել է 1888թ., Կարինի
նահանգիԵրզնկայիգավա
ռիկենտրոնԵրզնկաքաղա
քում:
Նախնականկրթությունն

ստացել էԵրզնկայիազգա
յինվարժարանում:
1906թ. մեկնել է Զմյուռ

նիա և քարափից ուղղակի
բանտառաջնորդվել:
Մեկամիսբանտումմնա

լուցհետոաքսորվելէՏրա
պիզոն:
1907թ.մեկնելէԿ.Պոլիս:
190811թթ.սովորելէդե

ղագործական համալսա
րանում:
1911թ.Բրուսաքաղաքիմո
տակաՄխալիճգյուղումբա
ցելէսեփականդեղատուն:
Իտա լա թո ւ ր քա կան

(1911)ևԲալկանյան (1912
1913) պատերազմների ժա
մանակզորակոչվելէօսմա
նյանբանակևզինվորական

դեղագործիառաջինտեղա
կալծառայել:
1915թ. Մեծ Եղեռնի ժա

մանակ աքսորվել է, սա
կայնմիկերպկարողացելէ
ապաստանել Կուտինայում
ևմիքանիամիսձրիաշխա
տելտեղիհիվանդանոցում:
Այնուհետև մեկնել է Կ.

Պոլիս և ծառայության ան
ցելօսմանյանբանակում:
Երեք ամիս ծառայելով

վերապատրաստվել է Կ.
Պոլսի Գյուլխանեի հիվան
դանոցում:
Այնուհետև, որպես

թնդանոթաձիգների բժիշկ,
բանակի հետ ուղարկվել է
Բաղդադիռազմաճակատ:
1918թ. վերջերը ծառայել

էՄուսուլքաղաքիզինվորա
կանհիվանդանոցում։
Ծառայության ընթաց

քում նյութապես և բարո
յապեսօգնելէհայգաղթա
կաններին:
Այնուհետև ապաստանել

է Բաղդադում և անգլիա
կանքաղաքայինհիվանդա
նոցում(CivilHospital)դեղա
գործաշխատել:
Հետագայում վերադար

ձելէԿ.ՊոլիսևմեկնելՓա
րիզ:
1921թ. Բրուսայում` Քիր
մասլում բացել է սեփական
դեղատուն:
1922թ. տեղափոխվել է

Հունաստան, հաստատվել
Դրամաքաղաքումևբացել
սեփականդեղատուն:
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1938թ.հասցենէր`Phar
macieH.Kambourian,Megas
Alexandros,Drama(Grece)։
Նրամասին.
Պոտուրեան Մկրտիչ.,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։

ԳԱՊՊԵՆՃՅԱՆՄԵԼՔՈՆ

Դեղագործական կրթու
թյուն է ունեցել և Եդեսիա
յումդեղագործէաշխատել:
1915թ. նահատակվել է

Եդեսիայում:
Նրամասին.
ՍահակեանԱրամ,Դիւ

ցազնականՈւրֆան եւ իր
հայորդիները, Պէյրութ,
1955։

ԳԱՍԱՊՅԱՆԱՐՇԱԿ

Ազգանունը գրվել է նաև
սխալ`Գասպարյանտարբե
րակով:
Ծնվել է Տրապիզոնի

նահանգի Սամսոն նավա
հանգստայինքաղաքում:
Բժշկական կրթություն է

ունեցելևբժիշկաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.Կարսի

մոտ,Նարմանիմեջ:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2.ՍահակյանԼիլիկ,Ոճ
րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը

փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։

ԳԱՍԱՊՅԱՆՀԱԿՈԲ

Բժշկական կրթություն է
ունեցելևբժիշկաշխատել:
1915թ. մահացել է տի

ֆից:
Նրամասին.
ՍահակեանԱրամ,Դիւ

ցազնականՈւրֆան եւ իր
հայորդիները, Պէյրութ,
1955։

ԳԱՍԱՊՅԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
ԳՐԻԳՈՐԻ

Ծնվել է մոտ1880թ., Սե
բաստիայի նահանգի Սե
բաստիայի գավառի Ակն
գավառակի կենտրոն Ակն
քաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրում:
1903թ. ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
Հաստատվել է Սամ

սոն նավահանգստային
քաղաքում և բժիշկ աշխա
տել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյան բանակ և ծառայել
10րդ զորաբաժնի ամրու
թյուններիվաշտիզինվորա
կանբժիշկ:

1915թ.փետրվարի27ին
սպանվել է կամ մահացել
ժանտախտից`մոտ35տա
րեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2.ՊարսամեանՄկրտիչ,
Ակն եւ ակնցիք, Փարիզ,
1952։

3.ԽաչատրյանԼ.,Բաբ
լումյանԱ., ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդինահանգ,Ե.,2004։

4.  Քէստենեան Հրաչ,
ՊէյրութիԱմերիկեան Հա
մալսարանէնՇրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ԳԱՍԱՊՅԱՆՏԻԳՐԱՆԱ.

Ծնվել է Տիգրանակերտ
քաղաքում, հայ առաքելա
կանընտանիքում:
1912թ. ավարտել է Բեյ

րութի ամերիկյան համալ
սարանի բժշկական բաժի
նը:
1912թ.մեկնելէՈւրֆաև

աշխատելԳերմանականհի
վանդանոցում:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյան բանակ և ծառայել

որպեսզինվորականբժիշկ:
1915թ.սպանվելէԿարի

նումզինվորականծառայու
թյանընթացքում:
Նրամասին.
Քէստենեան Հրաչ, Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ԳԱՍԱՊՅԱՆՏԻԳՐԱՆ
ՊԵՏՐՈՍԻ

Բժիշկ,բանաստեղծ:
Ծնվել է հավանաբար

1883թ., Բրուսայի նահան
գի Նիկոմիդիայի գավառա
կիԳեյվեիշրջանիԿընջըլար
գյուղում:
Նախնականկրթությունն

ստացել է ծննդավայրիազ
գայինվարժարանում:
1908թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
190814թթ. Տիգրանա

կերտի կենտրոնական հի
վանդանոցիբժիշկէաշխա
տել:
Եղել է բանաստեղծ և

գրել գողտրիկ ոտանավոր
ներ:
Հոդվածներով թղթակցել

է հայկական թերթերին և
հանդեսներին:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմն
սկսելուց հետո զորակոչ
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վելէօսմանյանբանակ,ու
ղարկվել Գալիցիայի ռազ
մաճակատևծառայել11րդ
զորագնդի2րդվաշտիզին
վորականբժիշկ:
1915թ.սեպտեմբերի3ին

կամդեկտեմբերի27ին,Գա
լիցիայի ռազմաճակատում
զոհվելէկամՏիգրանակեր
տումմահացելէժանտախ
տից`մոտ32տարեկանում:
Հետագայումնրաայրին`

բժշկուհիՕֆելյան,իրերկու
դուստրերովբնակություն է
հաստատելԼոսԱնջելեսում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
3. Պոտուրեան Մկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1940։
3. Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

ԳԱՍԵԼՅԱՆՄԱՐՏԻՐՈՍ

Ծնվելէ1881թ.,Շարգյու

ղում, հաճընցի ծնողների
աղքատընտանիքում:
Հետագայում նրան կոչել

ենհաճընցիհերոստոքթոր
ՄարտիրոսկամՄարտիրոս
Աղբայ:
Մանկուց սկսել էաշխա

տել`հովիվխաշնարած,հո
ղագործ:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմը
սկսվելուն պես ծառայու
թյան է մտել թուրքական
բանակում:
Կոստանդնուպոլսում

նկատելով պատանու վա
յելչակազմ արտաքինը,
ճերմակ դեմքը, կապույտ
աչքերն ու խոնարհ վար
քը, նրանուղարկել ենզին
վորական հիվանդանոցում
աշխատելու:
Հոսպիտալումծառայելու

ընթացքում նվաճել է բու
ժաշխատողների և բժիշկ
ներիհամակրանքըևվիրա
բույժը նրան դարձրել է իր
օգնականը:
Ուշի ուշով  յուրացնե

լով հիվանդներին խնամե
լու և տարրական բժշկա
կանօգնությունցույցտալու
սկզբունքները,շուտովդար
ձել է անվանի հիվանդա
պահ:
Չանաքալայի ռմբակո

ծության ժամանակ վիրա
վորվելէուզրկվելմիաչքից:
Հոսպիտալում բուժվելուց

հետո կրկին վերադարձել է
իր ծառայությանը հոսպի

տալում:
1918թ. պատերազմը ա

վարտվելուց հետո ստացել
է հավատարիմ ծառայողի
վկայականևզորացրվել:
1918թ. վերադարձել է

Ադանա:
Ադանայում թուրքական

ոստիկանությանկողմիցմի
քանի անգամ ձերբակալվել
է,սակայնվկայականիշնոր
հիվազատէարձակվել:
Այնուհետև տեղափոխ

վելէՀաճընևգտելհորեղ
բոր որդի Սիմոնին, որին
թուրքերը չէին տեղահանել
իրենց գյուղերի միակ կլա
յագործը լինելու պատճա
ռով:
ԱշխատելէՍիմոնիմոտ,

որպեսօգնական:
Գաղթած հաճընցիների

և շարցիների վերադառ
նալուց հետո գնացել է իր
ծննդավայրՇարգյուղը,վե
րականգնել պապենական
օջախը և զբաղվել հողա
գործությամբ:
1920թ.քեմալականհար

ձակման և Շար գյուղի
պաշարման ժամանակ ցե
րեկները հիվանդներին ու
վիրավորներին է բուժել,
իսկգիշերները`զենքըձեռ
քինճակատըպաշտպանել:
Շար գյուղի անկումից

հետոմիխումբկտրիճների
հետբարձրացելէլեռներըև
թուրքերի դեմ կռվելով հա
սելՀաճըն:
Հաճընում բժիշկ Տիրան

Թերզյանիհրավերովմնացել
է հիվանդանոցում և զբաղ
վել հիվանդ ու վիրավոր
մարտիկներիբուժմամբ:
Այնուհետև որպես բժիշկ

միացել է Ռումլուի հարձա
կումինկռվողզինվորներին:
Դաժան ճակատամարտի

ժամանակ ծանր վիրավոր
վել է Վարդան Ճերեճյանի
թևը:ԵվՄարտիրոսըհմտո
րենանդամահատելովթևը,
նրանփրկելէմահից:Հետա
գայում Վարդանը ստացել
է «Կուրո» մականունը, ինչ
պես եղել էր ֆրանսիացի
անվանիզորավարԿուրոն:
Այդ օրվանից էլ Մարտի

րոսինկոչելենդոկտոր:
Վերապրած հաճընցինե

րըԱդանայումպարծանքով
ենպատմելդոկտորՄարտի
րոսիհերոսություններիմա
սին:
Փ ոխ հ ր ա մ ա ն ա տա ր

ԱրամԿայծակընրանտվելէ
դոկտորիվկայագիր:
1925թ. վերստին ամուս

նացելէվերապրողայրիտի
կինԿյուլիզարԳույումճյանի
հետ, որի երկու զավակնե
րինպահեցուդաստիարա
կեցհարազատհորպես:
Հետագայումընտանիքով

տեղափոխվելէԱրգենտինա
ևհաստատվելՄոնտեվիդեո
քաղաքում:
Այստեղսեփականաշխա

տանքովստեղծելենսեփա
կանտունևնպարավաճառի
խանութ:
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Ամուսինները հետագա
յումունեցելենևսերեքաղ
ջիկումեկտղա`Խուանին:
Եղել էխելացի, կրթված,

փորձառու, բարձր բարոյա
կանության տեր, համեստ,
լուրջ, վեհանձն, առատա
ձեռն, ազգասեր անձնավո
րություն:
Մշտապես հետաքրքրվել

է Խորհրդային Հայաստա
նի վիճակով ու ուրախացել
նրահաջողություններով:
Մահացելէ1968թ.նոյեմբե

րի27ին:
Թաղվել էՄոնտեվիդեոյի

Նորթեգերեզմանոցում:
1968թ.կինըողջէեղել:
Նրամասին.
ՄխճեանՄ.,Հաճընցիհե

րոսշարցիտոքթ.Մ.Գասէլե
անոչեւսէ,ԲուենոսԱյրես,
«ՆորՀաճըն»,1969,հ.12

ԳԱՍՊԱՐԻՈՐԴԻՀԱԿՈԲ

Ծնվելէմոտ1890թ.,Եդե
սիայի նահանգի կենտրոն
Եդեսիաքաղաքում:
Եղելէբժշկականվարժա

րանիԵկարգի(5րդկուրս)
ուսանող:
Միաժամանակաշխատել

էԻփլիքխանեիհիվանդանո
ցում:
Մահացել է 1916թ. հուն

վարի29ին`մոտ25տարե
կանում:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը,ցուցակագրուածվա
ւերականփաստերով,Կ.Պո
լիս,1919:

ԳԱՎԱՖՅԱՆ(ԳԱՖԱՖՅԱՆ)
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(ՎԱՀԱՆ,ՎԱՀ

ՐԱՄ)ՄԻՆԱՍ

Ծնվել է 1885թ., Բրուսա
յի նահանգի Նիկոմիդիայի
գավառակի կենտրոն Նիկո
միդիա քաղաքում կամ Կոս
տանդնուպոլսում,հայառա
քելականընտանիքում:
Նախնական կրթությունն

ստացելէծննդավայրիազգա
յինվարժարանում:
Ավարտել է ամերիկա

ցի միսիոներների Բրուսայի
նահանգի Նիկոմիդիայի գա
վառակի Պարտիզակ (Բաղ
չեջիկ) ավանի բարձրագույն
վարժարանը (պաշտոնա
կանանունով` Բյութանիայի
բարձրագույնվարժարան):
1911թ.ավարտելէԲեյրու

թի Ամերիկյան համալսարա
նիբժշկականֆակուլտետը:
1911թ.վերադարձելէՆի

կոմիդիաևբժիշկաշխատել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելունպեսզորակոչվելէ
օսմանյան բանակ և զինվո
րականբժիշկծառայելԵրզն
կայի Ազիզիեի զինվորական
հիվանդանոցում,որիբժշկա
պետն էր հայատյաց թուրք
դոկտորՍանիՅավերը։Սրա
հրամանով էլ 1915թ. հունի

սի(կամհուլիսի)10իննույն
հիվանդանոցում (կամ դրա
բակում)սրախողխողէար
վելմոտ30տարեկանում։
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը,ցուցակագրուածվա
ւերականփաստերով,Կ.Պո
լիս,1919:
2.ԿարոյեանԳասպար,Մեծ

Եղեռնինահատակհայբժիշկ
ները(անոնցպատգամները),
Պոսթոն,1957։
3. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի (19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
5.ՔէստենեանՀրաչ,Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալսա
րանէնՇրջանաւարտԵւՄեծ
ԵղեռնինՆահատակուածՀայ
Բժիշկներ,“Ազդակ”,0111
2012

ԳԱՐԱՄԱՆՅԱՆ

Ունեցել է բարձրագույն
բժշկական կրթություն և
աշխատելբժիշկ:
1917թ. դուստրը` Աղավ

նին, գտնվել է ԱգտաղՄա
տենքաղաքում,իսկորդին`
Լութֆիկը`Կ.Պոլսում:
1917թ.սպանվելէ:
Նրամասին.
1.  Պաղտիկեան Գրի

գոր,ՏարագրիՄըՃամբան.
ԱպրումներԵւՅուշեր1912

1918,,,Պայքար’’իմէջորպէս
թերթօնհրապարակուածէ
խմբագրապետ Հրաչ Երո
ւանդիկողմէ,Ֆրեզնօ,1958,
303էջ

2.  Իսկահատեան Հ.,
Վկայարան հայկական ցե
ղասպանութեան, Գիրք Գ,
Պէյրութ,2011,395էջ

ԳԵՆՋՅԱՆՄԻՐԶԱ

Ունեցել է բժշկական
կրթություն և աշխատել
բժիշկ:
1915թ. ապրիլի 1113ը

Իթթիհադիառաջինզոհերն
եղան 600 հայ մտավորա
կանները, որոնց մեջ էին
բժիշկներՆազարեթՏաղա
վարյանը, Վահրամ Թորգո
մյանը,ԿարապետՓաշայա
նը,ՄիրզաԳենջյանը,Հակոբ
Նարկիլեջյանը, Տիգրան Ալ
լահվերդինևուրիշներ:
Նրամասին.
Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957:

ԳԵՎՈՐԳԷՖԵՆԴԻ

Ծնվել է 1894թ., Հալե
պում:
191114թթ. սովորել է

Դամասկոսիհամալսարանի
բժշկականֆակուլտետում:
1914թ. Առաջին համաշ
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խարհային պատերազմն
սկսվելու պատճառով, լի
նելով համալսարանի 3րդ
կուրսի ուսանող, զորակոչ
վել է օսմանյան բանակ և
4րդ բանակի սանիտարա
կան գնդում զինվորական
բուժակծառայել:
Մահացել է 1915թ. հոկ

տեմբերի 18ին` 21 տարե
կանում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆՄԱՐՏԻՐՈՍ
ԷՖԵՆԴԻ

Ծնվել է Տիգրանակերտի
նահանգի Տիգրանակերտի
գավառիՉնգուշավանում:
Բարձրագույն դեղագոր

ծական կրթություն է ունե
ցելևդեղագործաշխատել:
1909թ., երբԽարբերդ և

Մեզիրե քաղաքներիարան
քումկառուցվելուբացվելէ
հայասեր դոկտոր Հերբերտ
Էտկինսոնի նոր և ժամա
նակակից հիվանդանոցը,
Մարտիրոսնընդունելէդրա
հարուստդեղատանվարիչի
պաշտոնը:
1915թ. դեկտեմբերի 23

ին մահացել է դոկտոր Էտ
կինսոնը և հիվանդանոցի
կառավարումնանցել էտի

կին Էտկինսոնի ձեռքը: Մի
քանիօրանցթուրքոստիկ
անները շրջապատելենհի
վանդանոցը և ձերբակալել
ու տարել 15 երիտասարդ
ների,այդթվում`Մարտիրո
սին:
Տիկին Էտկինսոնը գի

շերով, իր հետ վերցնելով
9ամյաորդիՀենրիին,գնա
ցելէոստիկանապետիմոտ
և ամեն ջանք թափելով
ազատել բոլոր ձերբակալ
վածներին ու հիվանդանոց
վերադարձրել:
Նրամասին.
Ճիզմէճեան Մանուկ,

Խարբերդեւիրզաւակները,
Ֆրեզնօ,1955։

ԳԸԼԸՃՅԱՆ(ԳԼԸՃՅԱՆ,
ԳԼԼԸՃՅԱՆ)ԼԵՎՈՆ

Բժիշկ,հոգեբան։
Ծնվելէմոտ1885թ.,Կոս

տանդնուպոլսի Սամաթիա
թաղամասում:
1908թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
190812թթ. ներքին հի

վանդությունների բաժնի
մնայուն օգնական բժիշկ
է աշխատել Կ. Պոլսի սբ.
Փրկիչ ազգային հիվանդա
նոցում:
1909թ. Կիլիկիայի աղե

տից հետո «Կարմիրխաչի»
բժշկական խմբի հետ մեկ
նել է Ադանաև բազմաթիվ
վիրավորներբուժել:
Հայհեղափոխականդաշ

նակցության դարասկզբի
հայտնիգործիչներիցէ:Եղել
էՀՅԴԿ.Պոլսիպատասխա
նատումարմնի(կենտրոնա
կանկոմիտեի)անդամ:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյան բանակ և ծառայել
ԲրուսայինահանգիԲանդր
մա քաղաքի զինվորական
հիվանդանոցի զինվորա
կանբժիշկ`փոխբժշկապե
տիպաշտոնով:
1918թ., Բանդրմայում

մահացել է ժանտախտից`
մոտ33տարեկանում:
Ըստ այլ տպագիր աղ

բյուրների` զոհվել է օսմա
նյանբանակիկազմում:
Նրամասին.
1. ԹէրզեանՅակոբՅ.,

Կիլիկիոյաղէտը,Կ.Պոլիս,
1912։

2.Հայբժշկութեանտո
ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

3. Ազգային հիւանդա
նոցիմէջպաշտօնավարած

բժիշկները,Ընդարձակտա
րեգիրքԱզգայինհիւանդա
նոցի,Իսթանպուլ,1939։

4.  Յուշամատեան Հայ
Յեղափոխական Դաշնակ
ցութեան,Ալբոմատլաս,Ա.
հատոր, Դիւցազնամարտ,
18901914, Լոս Անճելըս,
1992։

5. ԳրիգորյանՍասուն,
«Հավերժության լուսամա
տյան»,Ե.,2002։

ԳԸԼՃՅԱՆՍԻՄՈՆ

Գրվում է նաև Գըլըճյան
տարբերակով:
Ծնվելէ1848թ.փետրվա

րի 16ին, Սեբաստիա նա
հանգի Եվդոկիա գավառի
կենտրոն Եվդոկիա քաղա
քում:
Մանուկհասակումկորց

րել էհորըևմորհոգատա
րությամբդաստիարակվել:
Մայրը ամերիկացի մի

սիոներ վերապատվելի
դոկտոր Հենրի Ջոն վան
Լեննեփիքարոզներիազդե
ցությանտակհարելէավե
տարանականությանը,կար
դալսովորել,սակայննաևս
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վաղաժամմահացելէ:
Երկուորբերըմնացելեն

քեռուխնամքին:
ՇուտովՍիմոնըվանԼեն

նեփի խորհրդով սովորել է
ամերիկացի միսիոներների
Մարզվանի Անատոլիա քո
լեջում, այնուհետև` նույն
քոլեջիաստվածաբանական
բաժնում:
Ավարտելուց հետո դար

ձել է քարոզիչ և մի քանի
տարի ձիով գյուղեգյուղ
ճամփորդելով ծառայել է
ավետարանականության
քարոզչության:
Մի քանի տարի հետո

դարձյալդոկտորՀենրիՋոն
վան Լեննեփի օժանդակու
թյամբմեկնելէԱՄՆ`բարձ
րագույն կրթություն ստա
նալու:
Այստեղավարտել էԲոս

տոնի բարձրագույն վար
ժարանը և Ֆիլադելֆիայի
համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետը:
Այնուհետև տեղափոխ

վելէԱնգլիաև9ամիսԼոն
դոնի հիվանդանոցներում
աշխատել:
Վերադառնալով Կ. Պո

լիս, Օսմանյան կայսերա
կան բժշկական վարժարա
նում քննություն է հանձնել
ևբժշկիվկայականստացել:
Կ.Պոլսումամուսնացելէ

զմյուռնիացի Լուսի Կարա
պետյանիհետևվերադար
ձելիրծննդավայրԵվդոկիա:
1880ական թվականնե

րից Եվդոկիայում բժիշկ է
աշխատել:
Լինելովգաղափարական

մարդ,այստեղևսշարունա
կելէզբաղվելհոգևորկյան
քով, մեծահասակների հա
մարկարդացելկիրակնօրյա
դասախոսություններ: Իր
արժանիտեղնէունեցելԵվ
դոկիայի Ավետարանական
եկեղեցուպատմությանմեջ:
Եղել է սիրված և հարգ

վածբժիշկինչպեսքրիստո
նյաների,այնպեսէլմահմե
դականների ու հրեաների
շրջանում: Պատմել են, որ
աղքատներինբուժել էձրի,
հաճախդեղերընրանցտվել
է անվճար, երբեմն էլ նույ
նիսկսննդիփողէտվել:
Օրերից մի օր հեղափո

խականներն առևանգել
են նրան: Կինը, փրկագին
վճարելով, ազատել է: Այդ
դեպքից հետո բժիշկն ան
միջապես հեռացել է Եվդո
կիայից` կառավարությանը
հայերի անուններ հայտնե
լուպարտավորված չլինելու
և նրանց ձերբակալության
պատճառ չդառնալու հա
մար:
ՏեղափոխվելէԱՄՆևմի

քանիտարիբժիշկաշխատե
լուց հետո կրկին վերադար
ձելԵվդոկիա:
1903թ. հոկտեմբերին ըն

տանիքով վերջնականապես
տեղափոխվելէԱՄՆևհաս
տատվելՖրեզնոքաղաքից5
մղոնհեռուգտնվողմիագա

րակում:
Ծառայել է Ֆրեզնոյի Հայ

Երիցականեկեղեցուհոգևոր
հովիվ:
Մահացելէ1922թ.մարտի

14ին`74տարեկանում:
Նրամասին.
1. ՄեզպուրեանԱրթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

2.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ
մութիւն Եւդոկիոյ հայոց,
Գահիրէ,1952։

3.ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
ԳԸՐՄԸԶԳՈԼԱՆՅԱՆԵՍԱՅԻ
Տե՜ս`ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԵՍԱ

ՅԻ

ԳՅՈՔՋՅԱՆ(ԳՅՈՆՋՅԱՆ)
ԱՐԱՄԳՐԻԳՈՐԻ

Ծնվելէ1891/1893թ.,Ադա
նայինահանգիԿոզանիգա
վառիՍիսքաղաքում:
1907թ. նախնականկրթու

թյունն ստացել է Սիսի`
Հովհաննես Խերոյանի ղե
կավարածԱզգային վարժա
րանում:
190710թթ.սովորելէամե

րիկացիմիսիոներներիՏար
սոնիՍեյնթՊոլքոլեջում:
191014թթ. սովորել է Բեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա

կան համալսարանի բժշկա
կանֆակուլտետում:
1914թ., Առաջին համաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելու պատճառով զորա
կոչվել է օսմանյան բանակ
և զինվորական օգնական
բժիշկծառայել:
Սիրիայում մեծ օգնություն

էցուցաբերելհայտարագիր
ներին:
Բանակի հետ զանազան

վայրերում ծառայելուց հե
տո Երուսաղեմի ռազմաճա
կատում գերի է ընկել անգ
լիացիներին, որոշ ժամանակ
բանտարկվել Սեյդի Բեշիրի
բանտում:
Ազատվելուց հետո անգլի

ական բանակում օգնական
բժիշկէծառայել:
Այնուհետևմիքանիտարի

աշխատել է Կ.Պոլսում, Բեյ
րութում,Մերսինում:
Անգլիացիների` Կիլիկիան

թողնելուց քիչ հետո տեղա
փոխվելէԿիպրոս,այստեղից
էլ`Ֆրանսիա:
Երկու տարի Ֆրանսիայի

տարբերբժշկականհաստա
տություններում կատարելա
գործելէբժշկականգիտելիք
ները:
1921թ. Փարիզում ստացել

է բժշկիվկայական (Diplome
superieur d’hygiene), որին
արժանացածառաջինհայնէ
իբրև մանկաբարձ, կանանց
ևմանկանցհիվանդություն
ներիմասնագետ:
1948թ.դրությամբբնակվել
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է Կիպրոսի Լառնակա քա
ղաքումևեղելճանաչվածու
հարգվածբժիշկ:
Դպրոցականտարիներիցի

վերսերէունեցելդեպիգիր
գրականությունը:
1909թ. Կիլիկիայի կոտո

րածների առթիվ գրած իր
բանաստեղծությունների ժո
ղովածուն հրատարակել է
«Եստա»ծածկանունով:
Բժշկական հանրամատչե

լի հոդվածներով թղթակցել
է հունահայ պարբերական
մամուլին,եղելթերթիխմբա
գիր:
Սպանվելէ1944թ.ապրիլի

14ին, Աթենքում` 52 տարե
կանում:
Աշխատությունը.
Ցուրտ կիթառ, Ստամբուլ,

1909։
Նրամասին.
1. ՔէլէշեանՄիսաք,Սիս

Մատեան,Պէյրութ,1949։
2. ՀովակիմյանԲ., Հայոց

ծածկանուններիբառարան,
Երևան,2005։

ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆԱԲԵԼ

ԲԱՐՍԵՂԻ

Ծնվելէ1879թ.Անկարայի
նահանգի Կեսարիայի գա
վառիԹալասավանում:
Վաղ տարիքում տեղա

փոխվելէՍեբաստիայինա
հանգի Ամասիայի գավառի
կենտրոնԱմասիաքաղաքը:
Նախնականկրթությունն

ստացելէԱմասիայիթաղա
յինվարժարանում:
1896թ.ավարտելէԿեսա

րիայիսբ.Կարապետվանքի
ժառանգավորաց վարժա
րանը:
18981903/04թ.սովորելէ

Կ. Պոլսի Օսմանյան կայսե
րական բժշկական վարժա
րանում:
1904թ. նշանակվել է իր

ծննդավայրԹալասիքաղա
քապետականբժիշկ:
Այնուհետև Զմյուռնիայի

նահանգիՏավասգավառա
կիթաղապետականբժիշկէ
աշխատել:
ՀետագայումԿոնիայի,Ակ

սարայիքաղաքապետական
բժիշկ և Սեբաստիայի նա
հանգիԵվդոկիայիգավառի
Էրպասգավառակիբժիշկէ
աշխատել:
191214թթ.գտնվելէՓա

րիզում, Բեռլինում, Վիեն
նայում և մասնագիտացել
բժշկականտարբերբնագա
վառներիգծով:
Մասնավորապես Փարի

զի Նեքերի և Լավուազիեի
հիվանդանոցներում մաս

նագիտացել է միզասեռա
կան և վեներական հիվան
դություններիգծով:
Առաջինհամաշխարհային

պատերազմն սկսվելուց հե
տո զորակոչվել է օսմանյան
բանակ և Չորլուի, Հատըմ
քեոյիևՉանաքկալեիզորա
միավորումներում զինվորա
կանբժիշկծառայել:
1916թ.ուղարկվելէԳալի

ցիայի ռազմաճակատ, որ
տեղ ռուսական զորքի ձեռ
քըգերիէընկել:
1919թ., երբ արդեն

ավարտվելէրպատերազմը,
ազատվել է և վերադարձել
Կ.Պոլիս:
Որոշ ժամանակ բժիշկ է

աշխատել Կ. Պոլսի Միջա
գյուղ (Օրթագյուղ, Օրթա
քեոյ),Բահչեկափու,ապա`
մինչև իր մահը` Թաքսիմի
Թալիմխանե թաղամասե
րում, որտեղ ունեցել է իր
մասնավոր դարմանատու
նը:
Զբաղվել է ներքին, մի

զասեռականև վեներական
հիվանդությունների բուժ
մամբ:
Եղելէխոհեմ,պատվար

ժան մարդ, հոգատար ու
հարգվածբժիշկ:Զբաղվելէ
նաև հասարակական գոր
ծունեությամբ:
192627/28թթ. եղել է սբ.

Փրկիչ ազգային հիվանդա
նոցիհոգաբարձությանան
դամ, իսկ 1928թ.ին նաև`
ատենապետ:

Մահացել է 1951թ., Կ.
Պոլսում`72տարեկանում:
ԸստԳասպարԿարոյանի

հաղորդման`բժիշկը1915թ.
սեպտեմբերին Գալիցիայի
ռազմաճակատում զոհվել է
կամծանրորենհիվանդացել
ժանտախտով ու մահացել
36 տարեկանում: Կարոյա
նինհավանաբարհայտնիչի
եղելբժշկիգերիընկնելուև
վերապրելուփաստը:
Նրամասին.
1 .  Ա լ պօ յա ճե անԱ. ,

ՊատմութիւնհայԿեսարի
ոյ,Բ.,Գահիրէ,1937։

2. ՄեզպուրեանԱրթօ,
Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ.Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

3.ԿարոյեանԳասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

4. Շիկահեր Վարդ, Կի
սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975։

5.ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

Ծնվել է 1887/90թ., Տրա
պիզոնի նահանգի Սամ
սոն նավահանգստային
քաղաքում/Սեբաստիայի
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նահանգիՍեբաստիայիգա
վառի Տիվրիկի գավառակի
կենտրոնՏիվրիկավանում:
1914թ. գերեզանցու

թյան դիպլոմով ավարտել է
Կոստանդնուպոլսի Օսմա
նյան կայսերական բժշկա
կանվարժարանը:
Բժիշկէաշխատել:
Եղելէհնչակյանկուսակ

ցության անդամ, հասարա
կականքաղաքական գոր
ծիչ:
1914թ. Առաջին աշխար
համարտի ժամանակ զորա
կոչվելէօսմանյանբանակև
գնդապետիաստիճանով ու
ղարկվելՏրապիզոն:
1915 թ. զինվորական

բժիշկծառայելուժամանակ
մի թուրք զինվորխնդրել է
իրեն զինվորական ծառա
յությունիցազատվելուկեղծ
տեղեկանքտալ,ինչիցբժիշ
կըհրաժարվելէ:
Հաջորդ օրը այդ թուրք

զինվորըդաշույնովսպանել
էերիտասարդբժշկին:
Այս մասին բանահավաք

ՎերժինեՍվազլյանինպատ
մելէբժշկիեղբորորդին`Խո
րենԳասպարիԳյուլբենկյա
նը(ծնվ.1900թ.,Տիվրիկում):
ՍակայնՎ.Սվազլյանիմոտ,
հավանաբար սխալմամբ,
հիշատակված է Գևորգ
անունով:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը, ցուցակագրո
ւածվաւերականփաստերով,

Ստամբուլ,1919:
2.  Մեզպուրեան Արթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ.Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ (1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

3. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի (19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

4. Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակմտաւորականու
թեան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։

5.ՍվազլյանՎերժինե,Հա
յոցցեղասպանություն։Ակա
նատեսվերապրողներիվկա
յություններ,Ե.,2000։

ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ
ԳՅՈՒԼԲԵՆ(Կ)ԳԵՎՈՐԳ

Ծնվել է 1888թ., Անկա
րայի նահանգի Կեսարիայի
գավառի Թալաս ավանում,
հայառաքելականընտանի
քում:
1903թ. “պսակավոր ար

վեստից” վկայականով
ավարտել է Անատոլիա քո
լեջը:
1907թ.ավարտելէԲեյրու
թի ամերիկյան համալսա
րանիբժշկականբաժինը:
190713թթ.բժիշկէաշխա
տելԹալասքաղաքում:
1914թ. սկսված Առաջին
համաշխարհային պատե
րազմի ժամանակ զորակոչ
վել է օսմանյան բանակ և
զինվորական բժիշկ ծառա

յել:
1916թ. Կովկասյան (ռու
սական) ռազմաճակատում
սպանվելէմիթուրքհազա
րապետիգնդակով:
Նրամասին.
1.  Ալպօյաճեան Արշակ,
ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։
2. Քէստենեան Հրաչ,Պէյ
րութիԱմերիկեանՀամալսա
րանէնՇրջանաւարտԵւՄեծ
ԵղեռնինՆահատակուածՀայ
Բժիշկներ,“Ազդակ”,0111
2012

ԳՅՈՒԼԻՍՏԱՆՅԱՆ
(ԿՅՈՒԼԻՍՏԱՆՅԱՆ)

Բժիշկ Մելքոն Գյուլիստա
նյանիազգականնէ:
Կրթությամբ և մասնագի

տությամբեղելէատամնա
բույժ:
ԱպրելէԿոստանդնուպոլ

սումևաշխատելատամնա
բույժ:
1915թ.ապրիլի11 (24)ին

ի թիվս բազմաթիվ ակնա
ռու հայ մտավորականների
(Ազգային դպրոցի տնօրեն
Մարզպետունի, դեղագործ
ՀակոբԹերզյան,բժիշկՄի
սաք Ճևեհիրճյան)  ձերբա
կալվել է և բանտարկվել Կ.
Պոլսի կենտրոնական բան
տում,ապաաքսորվելՉան
ղըրը:
ԱնունըփորագրվելէՉան

ղըրըիբանտումհավաքված
համրիչի 99 հատիկներից

մեկիվրա։
Վերապրել է և ատամնա

բույժաշխատել:
Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
2.ՄազմանեանՎրոյր,Յու

շերԵւՎկայութիւններ,Ան
թիլիաս,1991,345էջ
3.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
4. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
5. Իսկահատեան Հարու

թիւն,ՎկայարանՀայկական
Ցեղասպանութեան,ԳիրքԲ.,
Պէյրութ,2011,352էջ

ԳՅՈՒԼԻՍՏԱՆՅԱՆ
ՄԵԼՔՈՆ

Բարձրագույն բժշկա
կանկրթությունէունեցելև
բժիշկաշխատել:
1915թ.ապրիլի11(24)ին

ի թիվս բազմաթիվ ակնա
ռու հայ մտավորականների
ձերբակալվելէևբանտարկ
վելԿ.Պոլսիկենտրոնական
բանտում:
1915թ. ապրիլի 12ին,

ձերբակալված բազմաթիվ
հայմտավորականներիհետ
գնացքով տեղափոխվել է
Այաշ ավանի ծայրամասի
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բլրիվրագտնվողՍարըկըշ
լա հին զորանոցբանտը և
միքանիամիսպահվելայն
տեղ:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըի բանտում հա
վաքված համրիչի 99 հա
տիկներիցմեկիվրա։
Մեկ այլ վարկածով Այա

շիցվերադարձելէԿ.Պոլիս:
Վերապրել է, բնակվել Կ.

Պոլսումևբժիշկաշխատել:
Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։

2.ՊալաքյանԳրիգորիս
ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։

3. Ավագյան Կարինե,
Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։

4. Ավագեան Կարինէ,
«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ԳՅՈՒԼԼԱԲՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

ԾնվելէԿ.ՊոլսիԹոփկա
փութաղամասում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Մահացելէ1918թ.ապրի

լի29ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:

ԳՅՈՒԼՅՈՒԶՅԱՆ
(ԿՅՈՒԼՅՈՒԶՅԱՆ)ԳԵՎՈՐԳ

ԷՖԵՆԴԻ

Ծնվել է 1840ական թթ.,
Հալեպի նահանգի Մարաշի
գավառի կենտրոն Մարաշ
քաղաքում:
Դավանանքով եղել է

ավետարանական (բողոքա
կան):
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրում:
Գործնական (ոչ ակադե

միական)բժշկականկրթու
թյունէստացել։
ԵղելէՄարաշիթաղապե

տականբժիշկը:
Եղել է ,,արժանավոր’’ և

,,փորձառու’’բժիշկ:
1890թ. հնդախտով (խո

լերա)վարակվածևանհույս
հիվանդ Սմբատ Բյուրատի
(գրող և հրապարակախոս,
18621915) և ուրիշ շատե
րիկյանքըփրկելէ«Համլին
միքսչըր»դեղով:
1890թ. քաղաքական

պատճառներով ինքն ու իր
հղի կինը բանտարկվել են
Մարաշի բանտում, որտեղ
օգնելէիրկնոջըծննդաբե
րելու:
Եղել է ազնիվ, բարի,

անձնվեր, իր գործը լավ
իմացողանձնավորություն:

Ժողովուրդընրանկոչելէ
«հիվանդներիհայրիկ»:
1895թ.սպանվելէՄարա

շիհայկականջարդիժամա
նակ ,,անօրեն և անխիղճ’’
թուրք Հայտարաղայի կող
մից, որը մի առիթով հայե
րի շրջանակումայդ մասին
մանրամասնորեն պատմել
է ,,յոխորտանօքեւպարծե
նալով’’:
Եղելէմոտ.50տարեկան:
Նրամասին.
1.ԲիւրատՍմբատ,Բան

տէբանտ,Կ.Պօլիս,1910։
2.ԳալուստեանԳրիգոր

Հ.,Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
3.ԳալուստեանԳրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988։

4.ՄարաշիՏէրՂեւոնդ
քահանայիյուշերը,Ե.,2013,
464+16էջ։

ԳՅՈՒՐՃՅԱՆ(ԿՅՈՒՐՃՅԱՆ,
ԿԵՆՃՅԱՆ)ԳԱՐԵԳԻՆ

Ծնվելէ1885թ.,Խարբեր
դինահանգիկենտրոնԽար
բերդքաղաքում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևՄելիտինե
ումդեղագործաշխատել:
Սպանվել է 1915թ., Մե

լիտինեի ճանապարհին` 30
տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո

ւած վաւերականփաստե
րով,Ստամբուլ,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3.Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

4.ՀայրապետյանՎանիկ,
ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:

5.ՑուցակՀայոցցեղաս
պանությանզոհերի(1915
1923թթ.),հ.2,Խարբերդի
նահանգ,Երևան,2004։

ԳՅՈՒՐՃՅԱՆԳԵՎՈՐԳ

Ծնվելէ1860թ.,Խարբեր
դինահանգիկենտրոնԽար
բերդքաղաքում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանդեղագործծառայել:
Սպանվել է 1915թ.,

Բաբերդում` 55 տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:
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2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3.  Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
4.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:
5.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ԳՈՅՈՒՆՅԱՆՍԻՄՈՆ

Ծնվել է Խարբերդի նա
հանգի կենտրոն Խարբերդ
քաղաքում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանդեղագործծառայել:
1915թ. սպանվել է Մուշ

քաղաքի Խոփ (Քոբ) լեռան
վրա:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3.  Թէոդիկ, Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24, 1985։
4.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:
5.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ԳՐԱԹԼՅԱՆՍԱՀԱԿ

Ծնվել է 1867թ., Սեբաս
տիայի նահանգի կենտրոն
Սեբաստիաքաղաքում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Սեբաստիայումունեցելէ

սեփական «Գրաթլյան» դե
ղատունը,որտեղաշխատել
էդեղագործԳրիգորԹաթա
րյանը:
18801905թթ. 25 տարի

եղել է Սեբաստիայի Ազգա
յին հիվանդանոցի դեղա
գործըևշատբանարելհի
վանդանոցի դեղատան և
բուժարանի կազմավորման
համար:
Վայելելէքաղաքիբնակ

չության հարգանքն ու
վստահությունը, հատկա
պես թուրք պաշտոնյաների
շրջանում:
Նրան ավելի էին վստա

հում, քան որևէ բժշկի և
դիմում էին խորհուրդ
ներ ու բուժում ստանալու
խնդրանքով:
Եղելէհնչակյանկուսակ

ցությանանխոնջանդամ:
Սպանվել է 1915թ., Սե

բաստիայից դուրս` 48տա
րեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.  Գուժկան Սեբաստի

ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,
1924։
3. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.  Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
5.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
6.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ

մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ԳՐԱՃՅԱՆԳԵՎՈՐԳՍ.

1906 թ. ավարտել է Բեյ
րութի ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
Սպանվել է Թուրքիայում

իրագործված Մեծ եղեռնի
ընթացքում:
Նրամասին.
Քէստենեան Հրաչ, Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ԳՐԻԳՈՐԻՍ

ԾնվելէՉանղըրըում:
Կոնիացի բժիշկ Տատիի

դեղատանըևբժիշկԺամկո
չյանիմոտէաշխատել:
ՁերբակալվելէՉանղըրը

ումևԴեյրէլԶորաքսորվել:
Հասել է մինչև Աբու Հա

րարի անապատը և սպան
վելայդտեղ:
1916թ. Աբու Հարարի

անապատում սև ռետին
կոթե ֆրակը և սպիտակ
օսլայած վերնաշապիկը
հագին, ընկած է եղել մեջ
քի վրա, գանգը ճակատի
կողմից բացված և ուղեղը
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դուրս ընկած: Կողքին ըն
կած է եղել սև տետրակը,
որը գտել են անապատում
հանգրվանածհայմանչուկ
ները: Տետրակում գրի է
առել իր հետ կատարվածը,
որիվերջինտողերնեն. «…
գիշերայինլուսնիլոյսով,ետ
դէպիՀալէպզարտուղիճա
նապարհովհետիոտնքալե
լովինքզինքսմեծսպանդէն
ազատելորոշածեմ»:
Նրամասին.
Սե րո բե ան  Յա կոբ

Ա.,Եղեռնիյուշերս,Պէյրութ,
2005։

ԳՈՒՅՈՒՄՃՅԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Ծնվել էԿարինինահան
գիԲաբերդի(Բայբուրդ)գա
վառիկենտրոնԲաբերդքա
ղաքում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևՄելիտինե
ումդեղագործէաշխատել:
Սպանվել է 1915թ., Մե

լիտինեում կամ քաղաքից
դուրս:
Արսեն Յարմանի գրքում

հիշատակվում է ոմն Հով
հաննես Գույումճյան, որը
18941921թթ. Կարինում
ունեցել է սեփական դեղա
տուն: Սակայն չենք կարող
պնդել,որնույնմարդնէ:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.

Պոլիս,1919:
2. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3.  Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
4.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Ե.,1990:
5.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԳՈՒՆՏԱԳՃՅԱՆՍԱՄՎԵԼ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

Ծնվել է հավանաբար
1875թ., Ադանայի նա
հանգի ՋեբելԲերեքե
թի գավառի Հասանբեյլի
գյուղում, ավետարանական
ընտանիքում:
Հայրը,պապըևնախնինե
րը եղել են հրացանիխզա
կոթ պատրաստող վար
պետներ` գունդակչիներ և
զինագործներ:
Գունտագճյան (Հովնա
նյան) Ֆիլիպի ավագ եղ
բայրնէ:
Բարձրագույն բժշկա
կանկրթություննստացել է
արտսահմանում(Ֆրանսիա

?): Հասանբեյլիում բժիշկ է
աշխատել: Ունեցել Լյուդ
վիգ, Ասատուր և Բյուզանդ
որդիներ:
1914թ. մեկ ամիս բուժել
է մի թուրք փաշայի կնոջ
կոտրված ոտքը / ձեռքը:
Վերջումփաշանհարցրելէ.
«Գյավո՜ւր,ազգանունդի՞նչ
է»,ևիմանալով,որբժիշկը
հայ զինագործների գեր
դաստանից է, զայրացել
է, հանել յաթաղանն ու մի
հարվածով կտրել գլուխը
և ոտքով հարվածել իրե
նիցհեռու: Հարազատները
բժշկի մարմինը թաղել են
առանցգլխի,որնայդպեսէլ
չենգտել:
Նրամասին.
Թոռան` երևանաբնակ

թուրքագետևազգագրա
գետՔեթիԱսատուրիԳուն
տագճյանիպատմածը,12
012009։

ԳՈՒՆՏԱԳՃՅԱՆ

(ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ)ՖԻԼԻՊ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

Ծնվելէ1880թ.,Ադանայի
նահանգի ՋեբելԲերեքեթի
գավառի Հասանբեյլի գյու
ղում:
Հայրը, պապը և նախ

նիները եղել են հրացա
նի խզակոթ պատրաստող
վարպետներ (գունդակչի,
որտեղիցէլառաջացելէազ
գանունը)ևզինագործներ:
Ընտանյոքավետարանա

կանենեղել:
Երկրորդական ուսումն

ստացել է, նյութական
դժվարությունների գնով,
ամերիկացի միսիոներների
Տարսոնի Սեյնթ Պոլ քոլե
ջում:
1907թ. ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
190709թթ. աշխատել է

Այնթապում` ամերիկացի
անվանի բժիշկ դոկտ. Շե
փըրդիհետ:
1909թ. վերադարձել է

ծննդավայր Հասանբեյլի և
բժիշկ, մտավոր գործիչ ու
քարոզիչաշխատել:
191219թթ. գեհենական

փոթորիկների շրջանում
եղելէԲաղդադիգերմանա
կան երկաթուղագծի բժիշ
կը:
191418թթ. Առաջին հա

մաշխարհային պատերազ
մի ընթացքում իր գիտե
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լիքներըև եռանդը ներդրել
է բազմաթիվ հայ գաղթա
կանների կյանքերը փրկե
լուն: Դա պատճառ է հան
դիսացել, որ թուրքական
կառավարությունը նրան
ամբաստանի և ձերբակա
լի`ինքնապաշտպանության
նպատակով լեռները բարձ
րացող հայ ֆիդայիներին
(չեթեներին)դրամևպարեն
հայթայթելուհամար:
Ֆիլիպ Հովնանյանը

բախտի բերումով ազատ է
արձակվել Պատերազմա
կան ատյանի նախագահի
վճռով, որի տիկնոջը երկու
տարիառաջբուժելէր:
1919թ. տեղափոխվել է

Հալեպ,որտեղշահելէտեղի
ողջ հայության համակրան
քը:
,,1922թ. սկսվում է Հեդ

վիգ Բյուլի հայասիրական
գործունեության երկրորդ
փուլը: Նա անդամագրվում
է Ստրասբուրգ քաղաքում
հիմնադրված ,,Քրիստոնեա
կան առաքելություն Արևել
քի մեջ’’ ավետարանական
մարդասիրական կազմա
կերպությանը և մեկնում
Հալեպ: Այդ ժամանակ Սի
րիայում կար ավելի քան
160000գաղթական,որոնք
հիմնականում ապաստան
էին գտել Հալեպի Սուլեյ
մանիեևՌամատանիեար
վարձաններում կառուցված
հյուղակներում (,,Հայկա
կանքեմփ’’)ևապրումէին

ծայրահեղաղքատությանու
թշվառության մեջ: Կենցա
ղայինտարրականպայման
ներից զուրկ հայ գաղթա
կանությանշրջանումխիստ
տարածված էին վարակիչ
զանազան հիվանդություն
ներ,որոնքօրականհարյու
րավորմարդկայինկյանքեր
էին խլում: Անհրաժեշտ էր
շտապ կերպով կազմակեր
պել հիվանդների փրկու
թյան գործը: Հալեպում
Հեդվիգ Բյուլի նախաձեռ
նությամբբացվումէհիվան
դանոց, որտեղ աշխատում
են Սիրիայի նշանավոր հայ
բժիշկները (Ավետիս Ճեպե
ճյան, Ֆիլիպ Հովնանյան և
այլն)’’:
,,1932ին Հալէպի ազդե

ցիկուհեղինակաւորԱռաջ
նորդը` Տ. Արտաւազդ Արք.
Սիւրմէյեան, քաջ հովիւ` Տ.
ՆերսէսԱ. Քհնյ.Թաւուգճե
ան, Երուանդ Զօրեան, Բժ.
ՖիլիպՅովնանեան,Բժ.Ար
մենակԱպուհայաթեան,Բժ.
ԲարսեղՍեւեան,կըհիմնեն
Հ.Ե.Ը.ի Հալէպի Մասնա
ճիւղը, քանի մը տասնեակ
չափահաս որբերով ու Այն
թապու Կրթասիրաց Երիտ.
Միութեանանդամներով’’:
,,193536 տարեշրջանին
Հալէպի Պոսթան Փաշա
թաղամասէն 827 ընտանիք
այս վէրքերը ունեցած են:
Այդ օրերուն թաղամասի
բնակչութեան մեծ տոկոսը
հայերը կը կազմէին: Հայ

բժիշկներ` Ֆիլիպ Յով
նանեան, Յ. Ենիգոմիշեան
ու Ռոպէր Ճեպէճեան,
օգնութեան փութացին
թաղի բնակիչներուն ու
ծառայեցին անոնց ամբողջ
երկուտարի’’:
Եղել էՌամկավարազա

տա կան կուսակցության
ղեկավարներից։
1936թ. մի արաբ հի

վանդի թոքը վիրահատե
լիսպատահաբարվնասելէ
սեփական մատը և արյան
վարակման հաջորդող 5րդ
օրը` 1936թ. հունիսի 1ին
մահացելՀալեպում`56տա
րեկանում:
Հուղարկավորությունը

կատարվելէմեծշուքով:Հայ
և արաբ մտավորականներ
դագաղի վրա դամբանա
կանճառերենասել:
Սիրիայի նախարարների
խորհրդի որոշումով հետ
մահուպարգևատրվել է Սի
րիայի պետության Գ կարգի
պատվանշանով:
ՀետմահուհիմնվելէՌԱԿ

«ՖիլիպՀովնանյան»ակում
բը։
Պատմել են, որ մի օր

բժշկին հրավիրել են Ամա
նոսի լեռներում ապրող մի
հիվանդի մոտ: Նա անմի
ջապես ճանաչել է իր Տիգ
րանեղբորնսպանողթուրք
ոճրագործին: Վրիժառու
թյունն ու պարտականու
թյունըփոթորկելենհոգին:
Սակայնիվերջոնաբուժելէ

եղբորնսպանողին:
Նրամասին.
1.  Պոտուրեան Մկրտիչ,
Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։
2. Գրիգորյան Վ., Հայու
թյանընվիրվածկյանք,Ե.,
1996թ.,87էջ:
3.Զարմիկի`երևանաբնակ
թուրքագետևազգագրա
գետՔեթիԱսատուրիԳուն
տագճյանիպատմածը,12
012009։
4.ԹորանեանԹորոս,Էջեր
հայ եւ օտարբժշկութեան
պատմութենէն, ,,Գանձա
սար’’,12042012

ԴԱՎՈՒԴ

Բարձրագույն բժշկական
կրթությունէունեցել:
Կոստանդնուպո լսում
բժիշկ(դոկտոր)էաշխատել:
ԱքսորվելէԿիլիկիա:
1909թ.ապրիլի12ին,հայ
կականջարդերիժամանակ,
գտնվել է Կիլիկիայի Ադա
նայիսանջակիՄիսիսավա
նում:
Թուրք ոճրագործները
հարձակվելենՄիսիսիբնա
կիչԵփրեմաղայիտանվրա,
որտեղապաստանելէինհա
յերըևայլքրիստոնյաներ:
Դահիճներըբոլորինդուրս
ենբերել ընդարձակբակև
կոտորել:
Եփրեմ աղայի տանը
ապաստանածների մեջ է
եղել նաև «պոլսեցի միաք
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սորական` դոկտոր Դավու
դը, որը բավական դիմադ
րեց դահիճներին, բայց ի
վերջո,ընկրկեց»:
Նրամասին.
ՍիմոնյանՀրաչիկ,Հայերի
զանգվածայինկոտորածնե
րըԿիլիկիայում(1909թ.ապ
րիլ),Երևան,2009։

ԴԱՐԲԻՆՅԱՆԵՐՎԱՆԴ

Ծնվել է 1883թ., Սեբաս
տիայինահանգիԱմասիայի
գավառիկենտրոնԱմասիա
քաղաքում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1915թ. ամռանը ձերբա

կալվելէ:
Սպանվել է 1915թ. հունի

սին, Ամասիայից ոչ հեռու`
Հելվաճի Փունարում` 32
տարեկանում:
Նրամասին.
1.Թէոդիկ,Գողգոթայհայ

հոգեւորականութեան, Նիւ
Եորք,1985։
2.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե (կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։
ԴԱՐՊԱՍՅԱՆՀՐԱՆԴԳ./Յ.

Դեղագործ, ազգային և
հասարակականգործիչ:
Ծնվել է 1887թ., Կարի

նում:
ԱվարտելէԿարինիԱրծ

նյանվարժարանը:
1908թ. ավարտել է

Կոստանդնուպոլսի Օսմա
նյան դեղագործական վար
ժարանը:
Կարինում, Եգիպտոսում

և Կ. Պոլսում դեղագործ է
աշխատել:
1914թ. Առաջին աշխար

համարտիժամանակծառա
յելէօսմանյանբանակի2րդ
զորաբանակիդեղապահես
տում:
1918թ. անցել է Հայաս

տանիՀանրապետությունև
ծառայել հայկական բանա
կում:
1920թ. հոկտեմբերի 30

ին Կարսի գրավման ժա
մանակ գերի է ընկել թուր
քերին:
1922թ. վերջերը Վրաս

տանիճանապարհովանցել
է Կ. Պոլիս, ապա` Չանաք
կալե, ապա` Հունաստանի
Սալոնիկքաղաքը,ուրբժիշկ
Հ.Գալենտերյանիօգնական
է աշխատել Խնամատա
րական առողջապահական
ճյուղում:
Խնամատարությունը լու

ծարվելուցհետոպաշտոնա
վարել է Հայ Կարմիր խա
չում:
Մի շարք ազգային պաշ

տոններ է վարել և եղել մի
շարք միությունների վար
չություններիանդամ:
Նրամասին.

1.ՊոտուրեանՄկրտիչ,
Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1940։

2.ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԴԱՐՎԵՐԶԱՔԱՐ

Բժիշկ, ռենտգենաբան,
պետական և հասարակա
կանգործիչ:
Ծնվել է 1894թ., Ակն քա

ղաքում: Իսկական անունը
եղել է Ռուբեն Զաքար Զա
քարյան:
1894թ. ընտանիքով տե

ղափոխվելենԿոստանդնու
պոլիս:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիԿոպ

կապըի ԼևոնՎարդուհյան
թաղայինվարժարանը:
1911թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Գումգաբուի Պեզճյան
Մայրվարժարանը:
Այնուհետև ուսումը շա

րունակել է Պարտիզակի
Ամերիկյանքոլեջում:

191116/17 թթ. սովորել
է Կ. Պոլսի համալսարանի
բժշկականբաժնում:
1916/1718թթ., երբ ըն

թանումէրԱռաջինհամաշ
խարհային պատերազմը,
ծառայելէՕսմանյանբանա
կում, որպես զինվորական
բժիշկ:
191922թթ. մեկնել է

Փարիզ աշխատել ռենտ
գենաբանական բաժնի
ասիստենտ և ձեռք բերել
ռենտգենաբանի մասնագի
տություն:
Փարզում աշակերտել է

աշխարհահռչակ գիտնա
կանռադիոֆիզիկոսՄարիա
ՍկլադովսկայաԿյուրիին:
192325թթ. և 1927

33թթ.աշխատելէԿ.Պոլսի
Սուրբ Փրկիչ հայոց ազգա
յինհիվանդանոցում,որպես
ռենտգենաբանական բաժ
նիվարիչ:
1933թ. կատարելագործ

վել է ռենգենաբանության
գծով:
Եղել է ճանաչված մաս

նագետ, որի ռենտգենա
բանական ճշգրիտ ախտա
ճանաչումների համբավը
տարածվելէրերկրումևնրա
սահմաններիցդուրս:
Հմտացել է նաև ճառա

 գայթաբուժության և ֆի
զկաբուժությանգծով:
Կ. Պոլսի Բեյօղլու թա

ղամասում ունեցել է նորա
գույն սարքավորումներով
հագեցած սեփական ռենտ
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գենաբանական, ճառա
գայթաբուժության և ֆիզի
կաբուժության օրինակելի
բուժհիմնարկ:
Զանազանառաքելություն

ներով ճամփորդել է արտա
սահմանում, մասնակցել
ճառագայթաբանների մի
ջազգային գիտաժողովնե
րի,կարդացելզեկուցումներ,
հրապարակել գիտական
հոդվածներ:
Եղել է Ճառագայթաբան

ների միջազգային ընկերու
թյանանդամ:
194243թթ., երբ ընթա

նում էր Երկրորդ համաշ
խարհային պատերազմը,
հարյուրապետի աստիճա
նով զորակոչվել է թուրքա
կան բանակ և որպես զին
վորական բժիշկ ծառայել
Սեբաստիայում:
1949թ. մարտի 11ին

ընտրվել է Կ. Պոլսի Սուրբ
Փրկիչ հայոց ազգային հի
վանդանոցի194951թթ.աշ
խատանքային շրջանի հո
գաբարձությանանդամ:
195054թթ. համատեղու

թյամբեղելէԿ.Պոլսիքաղա
քապետական հանձնաժողո
վիանդամ:
1951թ. ապրիլի 23ին

կրկինընտրվելէայդհիվան
դանոցի 195154թթ. աշխա
տանքային շրջանի հոգա
բարձությանանդամ:
Սակայն1949/1951թ.վեր

ջին ամիսներին, հրաժար
վելով հոգաբարձության

անդամ լինելուց, ստանձնել
է հիվանդանոցի տնօրենի
պաշտոնը,որըվարելէմին
չև1954թ.:
Մեծ ջանքեր է գործադ

րել հիվանդանոցի նյութա
կան, նյութատեխնիկական,
տնտեսական և բուժական
վիճակը բարելավելու գոր
ծում:
Գործուն մասնակցու

թյունէունեցելհիվանդանո
ցումհրատարակվող«Սուրբ
Փրկիչ» տարեգիրքը որպես
հանդես հրատարակվելու
հարցումև հետևել, որայն
հագեցած լինի գիտական,
գրական և գեղարվեստա
կանհետաքրքիրնյութերով:
Բժշկական հանրամատ

չելի հոդվածներով ակտի
վորեն թղթակցել է «Սուրբ
Փրկիչ»հանդեսին:
Նրաաջակցությամբհրա

տարակվելէ«Դար»գրական
հանդեսը,որիխմբագիրնէր
տիկին Հերմինե  Սինանյա
նըևորըարժանացելէըն
թերցող լայն շրջանակների
բարձրգնահատանքին:
Հեղինակ է նաև արձակ

ստեղծագործությունների
և պատմվածքների, որոնց
տակստորագրել է «Ռ.Զա
քարեան»,«Զ.Քար»:
195457թթ. և 1957

60թթ.,երկուշրջան`դեմոկ
րատական կուսակցության
ցուցակով Կ. Պոլսից ընտր
վել է Խորհրդարանի երես
փոխան:

Մեծ աջակցություն է
ցուցաբերել Առողջապա
հության և ընկերային
օժանդակությանգործավա
րությանը,ինչպեսնաևնա
խարարություններիաշխա
տանքներին:
Մշտապեսպաշտպանելէ

իր համայնքի բնակչության
ևընտրողներիշահերը:
Եղել է ուղղամիտ, բարի,

ժողովրդական անձնավո
րություն և վայելել պոլսա
հայ բոլորխավերի սերն ու
համակրանքը:
Տիրապետել է հայերեն,

թուրքերեն, ֆրանսերեն,
գերմաներեն, ռուսերեն լե
զուներին:
1960թ. մայիսի 27ին

Թուրքիայում տեղի է ունե
ցելռազմականհեղաշրջում,
ինչի արդյունքում տապալ
վել է Դեմոկրատական կու
սակցության իշխանությու
նը:
Դրան հաջորդել է շուրջ

600 պետական պաշտոնյա
ներիևպատգամավորների
ձերբակալությունը:
Ձերբակալվածների մեջ

է եղել նաև հայ պատգա
մավոր Մկրտիչ Շելեֆյանը,
որինառաջադրվելէմեղադ
րանք հակասահմանադրա
կան գործողությունների
համար: Նախկին քաղաքա
կան վերնախավին տեղա
փոխելենՅասըադա(Եասը
ատա) կղզու բանտ, որտեղ
էլ տեղի պիտի ունենային

դատավարությունները:
Ձերբակալվելէնաևմյուս

հայպատգամավորը`բժիշկ
ԶաքարԴարվերը:
Ինչպես հետագայում

պատմել է Մկրտիչ Շելե
ֆյանը,Յասըադակղզիտե
ղափոխվելու ժամանակ
ուղեկցող զինվորներից մե
կը հրացանով հարվածել է
Զաքար Դարվերի գլխին և
ստացվածվնասվածքիցնա
մահացել է բանտում` մեկ
ամիսանց:
Մահացել է 1960թ. սեպ

տեմբերի 16/20ին, Կ. Պոլ
սի (Ստամբուլ) Եասըադայի
բանտում:
Բժշկի հարազատները

դիակը ստանալիս վրան
հայտնաբերելենբազմաթիվ
կապտուկներ,  ինչը վկա
յելէ,որբանտումգտնվելու
ժամանակնաենթարկվել է
դաժանծեծիուկտտանքնե
րի:
Մահվան պաշտոնական

վարկածը եղել է հանկար
ծամահությունը:
Թաղվել է Կ. Պոլսի Պա

լըքլըգերեզմանոցում:
Եղելէ66տարեկան:
2011 թ. օգոստոսին

Թուրքիայի վարչապետ Էր
դողանը երկրի ազգային
փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչների հետ
հանդիպման ժամանակ հի
շել է “Եասսըատայի մէջ
դատապարտուած ու իր
մահկանացուն կնքած նշա
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նաւոր հայ բժիշկ Զաքար
Դարվերը։Ըսելովորայսան
ձինումիւսներունպատճա
ռաւ “Եասսըատա”ն դար
ձաւ“Եասլըատա”մը,սուգի
կղզի։ Վարչապետը յիշեց
երեսփոխան Զաքար Դար
վերիկողմէԽորհրդարանին
մէջ կատարուած ճառախօ
սութիւնմըուրանըսածէր
որայսերկրինմէջոչիսլամ
ները իրենց ճակատագիրը
կապած էին իսլամ հայրե
նակիցներուճակատագրին։
Ասիկա լաւագոյն կերպով
կը ցոլացնէր այն միասնու
թիւնը, որուն մէկ օրինակը
կապրինքայսգիշեր։
(Տքթ. Զաքար Դարվեր

մօտիկ անցեալի ամէնէն
նշանաւորշողանկարիմաս
նագէտն էր Թուրքիոյ մէջ,
արժէքաւոր հայ մտաւորա
կան մը, հայ մշակոյթի սի
րահար մարդ, որ երեսփո
խանընտրուեցաւանբախտ
շրջանի մը, Ատնան Մէն
տէրէսի հետ աքսորուեցաւ
ԵասսըԱտա,եւհոնզրպար
տութեան մը զոհ երթալով
ծանր տանջանքներու են
թարկուեցաւ ու իր կեանքը
կորսնցուց)”: “ՄԱՐՄԱՐԱ”,
29082011թ.
Նրամասին.
1. Ամենուն Տարեգիրքը,

Պէյրութ,1961,610էջում:
2.ՇիկահերՎարդ,Կիսա

դարեանպատմութիւնթրքա
հայբժշկութեան,19231975,
Իսթանպուլ,1975,121էջ

3.ԲախչինյանԱ.,Հայազգի
գործիչներ,Ե.,2002,472էջ:
4.ՄելքոնյանՌուբեն,թուր

քագետ,բան.գ.թ.,դոցեն,
ՄկրտիչՇելեֆյան.Վերջինհայ
պատգամավորըԹուրքական
խորհրդարանում,“ԱԶԳ”,12
112011

ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Ծնվել է Արևմտյան Հա
յաստանի Սեբաստիայի վի
լայեթիԱզիզիեիգավառակի
Բյունյանգյուղաքաղաքում:
Բժշկական կրթություն է

ունեցելևԿ.Պոլսումբժիշկ
աշխատել:
ԵղելէՍԴՀԿիանդամ:
1915թ. Կ. Պոլսում ձերբա

կալվելէևբանտարկվելԴե
պոբանտում:
Իթիվս36ձերբակալվածնե

րի,տարվելէԱնկարայինա
հանգի Կեսարիայի գավառի
Էվերեկ ավանի բանտը, որ
տեղենթարկվելէհարցաքն
նության: Ապա խիստ հսկո
ղության տակ տեղափոխվել
էԿեսարիայիբերդը`դրվելով
Պատերազմական ատյանի
տրամադրությանտակ:
Աքսորի ճանապարհին

սպանվել է կամ մահացել
ժանտախտից:
Նրամասին.
Գալֆայեան Կարապետ

աւագքահանայ,ԳիրքԵլից
հայոց,Պէյրութ,1955։

ԴԵՄԻՐՃՅԱՆՄԻՆԱՍ

Բժշկական կրթություն
է ունեցել և Բաղեշի կենտ
րոնական հիվանդանոցի
բժիշկաշխատել:
Մահացելէ1915թ.հունի

սի2ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ԴԵՅԻՐՄԵՆՃՅԱՆ
ԳՐԻԳՈՐՍ.

Ծնվելէ1882թ.,Բրուսայի
նահանգիՆիկոմիդիայիգա
վառակիՕվաջըկգյուղում։
1900թ.ավարտել է Օվա

ջըկիազգայինվարժարանը:
1907թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Օսմանյան կայսերական
բժշկականհամալսարանը:
ՄիգիշերթուրքլրտեսՔե

մալընրանձերբակալելէըն
կերոջ` Հակոբ Արսենյանի
հետ`«ՊրոԱրմենիա»,«Դրօ
շակ»,«Անահիտ»ևայլհեղա
փոխական թերթեր ընթեր
ցելու մեղադրանքով: Նաև

ամբաստանվել էիբրվտան
գավոր հեղափոխական և
գաղտնի ռումբ պատրաս
տող:
Զինված ոստիկաննե

րի խստիվ հսկողությամբ,
շղթայակապ տարվել են
կենտրոնական բանտ, ուր,
չգործած մեղքերի խոս
տովանություն կորզե
լու համար, ստորացուցիչ
հարցաքննությունների և
ահավորչարչարանքներիեն
ենթարկելնրան:21օրբան
տարկված մնալուց հետո
ազատենարձակվել:
Ազատվելուց հետո Գրի

գորԴեյիրմենճյաննուղարկ
վել էՄանասթըրևԳրչովա
գավառի թաղապետական
բժիշկնշանակվել:
Այստեղ մի հեղափոխա

կանկռվիժամանակվտան
գավորօրերէանցկացրել:
1908թ. օսմանյան սահ

մանադրության վերահաս
տատումից հետո Կ. Պոլիս
է տեղափոխվել: Որոշ ժա
մանակ անց տեղափոխվել
է Յալովայի մոտգտնվողև
1000տնիցբաղկացածզուտ
հայաբնակՉենկիլեր գյուղը
ևբժիշկաշխատել:Այստեղ
ամուսնացել է պարտիզակ
ցի մանկապարտիզպանու
հիօրիորդԱրաքսիՄիքայե
լյանիհետ:
1911թ. հոկտեմբերին

Սիվրիհիսարիթաղապետա
կանբժիշկէնշանակվել:
Այստեղ բժիշկը միաժա
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մանակեղելէՍիվրիհիսարի
վարժարանների հոգաբար
ձության և Օգնական միու
թյանատենապետը,Լսարա
նիվարչությանանդամ:
1914թ., Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակհրավիրվելէԱն
կարա և զորակոչվել օսմա
նյանբանակ`հարյուրապե
տիաստիճանով:
ՍկզբումԿ.Պոլսում զին

վորականբժիշկէծառայել:
1915թ. փետրվարին ու

ղարկվելէՄեզիրեևզինվո
րականծառայություննայն
տեղշարունակել:
Այդ ժամանակ արդեն

Մեզիրե էին եկել «Թեշքի
լաթի մախսուսե»ի («Հա
տուկ կազմակերպություն»)
արյունարբու չեթեները և
սկսել 4000 անզեն ու ան
մեղ հայ զինվորականների
ձերբակալություններն ու
սպանությունները: Նրանք
այնուհետև ձերբակալել,
բանտարկել ու սպանել են
Խարբերդի400հայերևելի
ների, որից հետո մնացած
հայությունը Եդեսիա է աք
սորվել:
Այդ դեպքերից մի քանի

օր հետո Տիգրանակերտի
ճանապարհին դաժանորեն
սպանվել են հայ կաթոլիկ
առաջնորդը, 5 հայ մայրա
պետներևզինվորությունից
ազատված5հայբժիշկներ:
Այդ ընթացքում բժիշկ

Գրիգորը 3 ամիս թաքնվել

է Կարինի հիվանդանոցում
աշխատողև զինվորությու
նից չազատված բժիշկ Մի
քայելՔեշիշյանիընտանիքի
բնակարանում (Քեշիշյանն
ու նրա ընտանիքիանդամ
ները Մեզիրեում ապրելու
արտոնվածէին):
Ընդհանուր աքսորից

առաջ բժիշկ Գրիգորի ըն
տանիքըՊարտիզակիցեկել
էր Սիվրիհիսար և, որպես
բժիշկսպայի ընտանիքի
անդամներ, զերծ մնացել
աքսորիցուայդտեղմնացել
մինչև1918թ.:
Այնուհետև բժիշկը Խար
բերդիցտեղափոխվելէՍե
բաստիա և ծառայել տեղի
հիվանդանոցում:
Սեբաստիայում ծառայե
լուընթացքումկարողացելէ
ԴեյրէլԶորիսպանդիցազա
տելիրազգականներից7ին,
սակայնավելիքան100ընա
հատակվելենթուրքերիձեռ
քով:
1918թ.զինադադարիցհե

տո վերադարձել է Նիկոմի
դիա,ուրզբաղվելէազգային
հասարակական եռանդուն
գործունեությամբ. եղել է
Ազգային միության անդամ,
վարժարանի հոգաբարձու
թյան ատենապետ, Հայաս
տանի օգնության կոմիտեի
տեղի մասնաճյուղի և Հայ
Կարմիրխաչիգանձապահ:
1922թ. հուլիսին քեմալա

կանները Նիկոմիդիայի վրա
մեծ հարձակում են գործել:

Գրիգորն ստիպված է եղել
փախչելՄիտիլլի,այստեղից`
Զմյուռնիա,ապա`Մանիսա:
1922թ.սեպտեմբերիառա

ջինօրերինսկսվելէԶմյուռ
նիայիաղետըևբժիշկըշոգե
նավովփախելէՄիտիլլի:
192223թթ.Միտիլլիումեղել

է դպրոցի հոգաբարձության
ատենապետևԳաղթականու
թյանհանձնաժողովիանդամ:
192326թթ. բնակվել է

Հունաստանի հյուսիսային
Թրակիաշրջանում:
192631թթ. ապրել է Հու

նաստանիՔոմոթինիքաղա
քումևեղելնորաստեղծԿա
պույտխաչիատենապետև
Գաղթականության հանձ
նաժողովիանդամ:
1931թ. տեղափոխվել է

Դրամայի շրջան և այնտեղ
հաստատվել:
Նրամասին.
ՏէրՅովհաննէսեանԳրի

գոր,ՊատմագիրքՍիվրիՀի
սարիհայոց,Պէյրութ,1965։

ԴԵՈՎԼԵԹՅԱՆԽԱՉԱՏՈՒՐ
(ՏԷՎԼԷԹՅԱՆԽԱՉԻԿ)

Ծնվել է 1868թ., Անկարայի
նահանգի Կեսարիայի գա
վառի Էվերեկ գավառակի
կենտրոն Էվերեկ ավանում,
որի վաճառականությունը,
ճարտարարվեստնուկրթու
թյունը հայերի ձեռքին էին:
Հայրը`Դեովլեթաղան,հայտ
նիվաճառականէրևառևտ
րական կապերով կապված

էրԿեսարայիուԿարինիհետ
(ըստ Ալպոյաճյանի` վիրա
բույժէր):
Նախնական կրթությունն
ստացել է Էվերեկիազգային
վարժարանում:
Այնուհետև ավարտել է

Մարզվանի Անատոլիա քո
լեջը,ապա`Կ.ՊոլսիՕսմա
նյան կայսերական բժշկա
կանվարժարանը:
ԱյնուհետևմեկնելէԱՄՆև

Փենսիլվանիայի համալսա
րանի(Ֆիլադելֆիաքաղաք)
բժշկական ֆակուլտետում
ուսանել, մասնագիտացել
վիրաբուժության գծով և
գործնական հմտություններ
ստացել տեղի հիվանդանո
ցում:
Վերադառնալով ծննդա

վայր, եղել է տեղի միակ
բժիշկը և կարճ ժամանա
կում հմուտ վիրաբույժի և
սիրված ազգային գործչի
համբավձեռքբերել:
1914թ., Առաջին համաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելուն պես զորակոչվել
է օսմանյան բանակ և զին
վորական բժիշկվիրաբույժ
ծառայել Սեբաստիայի զին
վորականհիվանդանոցում:
1915թ.հուլիսի14ին,Սե

բաստիայից տարագրու
թյան ճանապարհին`Դերին
դերեում («Խորը ձոր»), Սե
բաստիայի հանրածանոթ
արյունարբու նահանգա
պետ Մուամմերի հրահան
գովսպանվելէանլուրչար
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չարանքների ենթարկվելով`
47տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ
մութիւնհայԿեսարիոյ,հ.Բ.
Գահիրէ,1937։
3.  Կարոյեան Գասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
4. ՀինեւնորԿեսարիա։
Յուշամատեան, Փարիզ,
1989։
5.ՇահբազյանՀ.,Միրզո
յանԱ.,ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ԴԵՐՁԱԿՅԱՆՌՈՒԲԵՆ
(ՓԱՅԼԱԿ)

«Խե՛ղճՓայլակ,
Պոլսոյմէջթուրքռէժի
մըքոճակատինգրելէր
մահ,այդճակատագիրը

քեզհետեւեցՊոլսիցԿաղ
զուան,ԿարսիցՍիբիր,ապա
Պարսկաստանեւվերջըքեզ

զարկեցՎանայգեղածիծաղ
ափերին»:

ԱրամՄանուկյան
Ծնվել է մոտ. 1860թ.,

ԱրևմտյանՀայաստանիՏա
րոնգավառում:
ՏեղափոխվելէԿ.Պոլիս:
Դեղագործական կրթու

թյունէստացելևդեղագործ
աշխատել:
Զբաղվել է նաև բժշկու

թյամբ:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
Հեղափոխականկուսակ

ցականծածկանունը եղել է
Փայլակ:
Արամ Մանուկյանի բնո

րոշմամբ` եղել է «հին մա
քուր հեղափոխական» և
«շիտակմարդ»:
1890թ. Սարգիս Կու

կունյանը Արևմտյան Հա
յաստանն ազատագրելու
գործինմասնակցելունպա
տակով մեկնել է Թիֆլիս և
կազմակերպել 78 հոգանոց
զինված ջոկատ, որի կազ
մումէրՓայլակը:
1890թ. սեպտեմբերի

22ին ջոկատի անդամնե
րըփորձելենՌուսաստանի
կազմի մեջ մտնող Կարսի
մարզից անցնել Արևմտյան
Հայաստան` հույս ունենա
լով, որ արևմտահայերն
իրենց կմիանան: Սակայն
ռուսթուրքական սահմա
նի մոտ մարտի են բռնվել
թուրք սահմանապահնե
րի գերակշիռ ուժերի հետ
և նահանջել: Ռուս սահմա

նապահները ողջ ջոկատին
ձերբակալելեն:
1890թ. ռուսական դա

տարանը բոլորին դա
տապարտելէտարբերտա
րիների բանտարկության և
Սախալինկղզիաքսորել:
ԲացիՓայլակից,ջոկատի

կազմում են եղել նաև Եփ
րեմ Դավթյանը (հետագայի
Եփրեմ խանը), Արշակ Գա
ֆաֆյանը (Քեռի, Քաֆթառ
Արշակ), Ստեփան Ստեփա
նյանը (Բալաջան), Գևորգը
(Որսորդ)ևայլն:
ՈրոշժամանակՍախալի

նումգտնվելուցհետոմիըն
կերոջհետփախել էաքսո
րավայրից և եկել Կովկաս:
ԲաքվումհանդիպելէՔրիս
տափորին և խնդրել իրեն
աշխատանքգտնել:Այստեղ
ծանոթացելէԱրամՄանու
կյանիհետ:
Այնուհետև մեկնել է

Պարսկաստան և միացել
Սախալինիիրընկերներին`
Եփրեմին,Բալաջանինևու
րիշների,որոնցարկածային
կյանքիմասինհետագայում
գրել է Անդրե Ամուրյանը
(ԱնդրեՏերՕհանյան):
ԳործելէՊարսկաստանի

ՍալմաստևԽոյ քաղաքնե
րումուսբ.Թադեիվանքում:
Ըստ հեղինակ Ռուբե

նի նկարագրության` եղել
է արդեն ծերացող, կապու
տաչյա, միջահասակ, բա
րեխիղճ, անշահախնդիր,
ժողովրդին նվիրված, ան

հանգիստ, շարժուն, եռա
ցող,խոսքաշատ,կատակա
սեր, հայհոյող մարդ: «Եթէ
չունէր բժշկական վկայա
կան, սակայն Սախալինէն
Պարսկաստան այնքան
մարդոց բժշկած եւ երեւի
մեռցուցած էր, որ կրնար
շատգիտուններունախան
ձըշարժել»:
ՊարսկաստանիԱտրպա

տականինահանգումհռչա
կավորբժշկիհամբավէվա
յելել: Հայտնի է եղել որպես
«Դոկտոր»: Տեղացիները
նրան ամենուր ճանաչել են
ևակնածանքով«Հաքիմբա
շի» կոչել: Մակուի սարդա
րը նրան նահանգի համար
անհրաժեշտ անձ է համա
րել:Բժշկականգործունեու
թյան քողի տակ զբաղվել է
ընդհատակյա հեղափոխա
կան աշխատանքով: Ջուլ
ֆայումզբաղվելէզենքփո
խադրելուգործով:
Անձնական աշխատան

քովապրելէինքըևապրեց
րելիրընկերներին:
Պարսկական հեղափո

խության ժամանակ շատ
մեծ դեր է կատարել, մաս
նակցելով հետադիմական
միապետականներիդեմհե
ղափոխականների կռիվնե
րին:
Երբհայհեղափոխական

ներնստիպվածհեռացելեն
Թավրիզից,Ուրմիայից,Սալ
մաստիցևԽոյիցուՎանտե
ղափոխվել, այնտեղ նրանց
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կրկինընդունելէՓայլակը:
1891թ. ընկերոջ` Աշո

տիԹորոսի հետ սեփական
գործէսկսելՎանիմոտակա
Արճեշքաղաքում:
Այստեղ ևս շարունակել
է ընդհատակյա հեղափո
խական գործունեությունը`
օժանդակել Կովկասից Վան
զենքերի փոխադրության
գործին:Արճեշումնաևօգնել
էազգային,դպրոցական,պե
տականևայլգործերիիրա
կանացմանը:
1915թ. Արճեշի կոտորա

ծիժամանակ,առաջինխմբի
մեջ,Եղիշեքահանայի,նրա
ավագ որդու, քաղաքի այլ
ազդեցիկհայաղաներիհետ
կապկպված գնդակահար
վելէմոտ45տարեկանում։
Մինչև վերջին րոպեն պա
հելէիրանվեհերություննու
քաջությունը:Պատահաբար
փրկված արճեշցի Հակոբը
պատմելէ,որՓայլակըմին
չև վերջ հայհոյել է կայմա
կամին և կառավարությա
նը`այդտմարդիվարմունքի
համար:
Նրամասին.
1.Ռուբէն,Հայյեղափո

խականիմըյիշատակները,
հ.1,Թեհրան,1982։

2.  Մանուկեան Արամ,
Յուշեր,Երեւան,1990։

3. ՄազմանեանՎրոյր,
ՅուշերԵւՎկայութիւններ,
Անթիլիաս,1991,345էջ

4.  Յուշամատեան Հայ
Յեղափոխական Դաշնակ

ցութեան,Ալբոմատլաս,Ա
հատոր, Դիւցազնամարտ,
18901914, Լոս Անճելըս,
1992։

5.  Յուշամատեան Հայ
Յեղափոխական Դաշնակ
ցութեան,Ալբոմատլաս,Բ.
հատոր, Գոյամարտ, 1914
1925,ԼոսԱնճելըս,2001։

6.  ՀՑԹԻՖ, 49, ծ232,
պ14։

7.ԻսկահատեանՀարու
թիւն,ՎկայարանՀայկական
Ցեղասպանութեան,ԳիրքԲ.,
Պէյրութ,2011,352էջ

ԵԶՆԻԿ

1915թ. ապրիլին բան
տարկվելէԿ.Պոլսի Այաշի
բանտում, ապա աքսորվել
Չանղըրը։
Հավանաբար եղել է բու

ժաշխատող,քանիորանու
նըփորագրվել է Չանղըրըի
բանտում հավաքված համ
րիչի 99 հատիկներից մեկի
վրա` բուժաշխատողների
շարքում:
Նրամասին.
1.ԱվագյանԿարինե,Եղեռ

նահուշմասունքկամխոս
տովանողքևվկայքխաչի,
Երևան,2002։
2.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ԵԼԱՆՃՅԱՆ(ՍԱՆԴՈՅԱՆ)

ՂՈՒԿԱՍ

Եղել են Ալեքսան և Ղու
կաս եղբայրներ, որոնք
զբաղվել են օձի խայթո
ցով բուժմամբ: Այդ շնորհ
քը ընտանիքի նահապետ
Հակոբիցսերնդեսերունդէ
փոխանցվել (ելանճի`թուր
քերենօձվարժեցնող):
Տանը օձեր են պահել

փորձեր կատարելու նպա
տակով:
Ընտանիքում ունեցել են

հայատառարաբերենձեռա
գիրբժշկարան:
1915թ. Ղուկասը բժշկա

րաննիրհետտարելէԴեր
սիմ,որտեղևմահացելէ:
Նրամասին.
1.  Ատաշ Ադնան, 20

րդդարինահատակեղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։

2.ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԵԿԱՎՅԱՆԼԵՎՈՆ

Ծնվել է Խարբերդի նա
հանգիԽարբերդիգավառի
Արաբկիրքաղաքում:
Ատամ նա բ ո ւ ժա կան

կրթություն է ունեցել և
ատամնաբույժաշխատել:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
1914թ. Առաջին աշխար

համարտի ժամանակ զորա
կոչվել է օսմանյան բանակ
և ատամնաբույժ ծառայել
Երզնկայի Հալեպիե զինվո
րականհիվանդանոցում:
1915/16թ.,Երզնկայիռու

սական գրավումից մեկ օր
առաջ, Երզնկայի Հալեպիե
զինվորականհիվանդանոցի
գլխավոր բժիշկվիրաբույժ,
հարյուրապետ Ֆերիդունի
հրամանով, հիվանդանոցի
ննջասենյակում քնած ժա
մանակ սպանվել է ատրճա
նակով «դեպո մեմուրիի»
(պահեստի պաշտոնյայի) և
առողջապահական «չավու
շի»ձեռքով:
Մեկ այլ տվյալով` նահա

տակվել է Երզնկայից դուրս
գտնվողմիվայրում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւածվաւերականփաստերով,
Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3.ՓոլատեանՍ.,Պատ
մութիւն հայոցԱրաբկիրի,
ՆիւԵորք,1969։

4. Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

5.ՅուշամատեանՀայՅե
ղափոխականԴաշնակցութե
ան,Ալբոմատլաս,Բ.հատոր,
Գոյամարտ,19141925,Լոս
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Անճելըս,2001։
6.ԽաչատրյանԼ.,Բաբ

լումյանԱ., ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ԵԿԱՎՅԱՆՀՐԱՆՏ

Ծնվել է մոտ. 1895թ.,
Խարբերդի նահանգիԽար
բերդի գավառի Արաբկիր
քաղաքում:
1915թ.եղել էբժշկական

վարժարանի 3րդ կուրսի
ուսանող:
Եղելէհնչակյանկուսակ

ցությանանդամ:
Կ. Պոլսի Պատերազմա

կանատյանընրանմահվան
էդատապարտել:
1915թ. հունիսի 15ին,

մոտ. 20 տարեկանում, Կ.
Պոլսի Սուլթան Բայազիդի
հրապարակում կախաղան
էբարձրացվել20հայհնչա
կյաններիխմբիմեջ:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3.Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

4.ՇամտանճեանՄիքա

յէլ,ՀայմտքինհարկըԵղեռ
նին,Անթիլիաս,1965։

ԵՐԵՑՅԱՆԱՎԵՏԻՍ

Վերապատվելի։
Ծնվել է 1840/41թ., Սե

բաստիա նահանգի Եվդո
կիա գավառի կենտրոն Եվ
դոկիաքաղաքում:
1851թ.ծնողներիցզրկվե

լովորբէմնացել:
185155թթ. Մարզվան

է ուղարկվել։ Նախնական
կրթությունն ստացել է տե
ղիվարժարանում`քահանա
պապիմոտ:
185560/62թթ.(այլտվյալ

ներով`1848թ.)ուղարկվելէ
Կ.Պոլիսև(12տարի)սովո
րել Կ. Պոլսի մերձակա Բե
բեք գյուղում ամերիկացի
միսիոներ, վերապատվելի
դոկտոր Սայրուս Համլինի
հիմնածուտնօրինածվար
ժարանում:
1860/6269թթ. գոր

ծակցելով ամերիկացի
միսիոներների հետ, դա
սախոսություններովուքա
րոզչությամբ ճամփորդել է

Անատոլիայիզանազանկող
մերում` Կեսարիա, Զմյուռ
նիա,Մանիսաևայլուր:
Կեսարիայում միսիոներ

Չարլզ Ֆարնուրթը դոկտոր
Համլինից երկու օգնական
է խնդրել և նա ուղարկել է
պատվելի Քերովբե Յագու
պյանինուքարոզիչԱվետիս
Երեցյանին:Միքանիտարի,
միսիոներների ձեռքի տակ,
ուսուցիչ է ծառայել Կեսա
րիայում և շրջակա բնակա
վայրերում: Միաժամանակ
երբեմնհանդեսէեկելիբրև
քարոզիչ:
1867թ. ամուսնացել է,

կնոջ հետ տեղափոխվել
Զմյուռնիա և երկու տարի
Զմյուռնիայիամերիկյանմի
սիոներականդպրոցումաշ
խատել:
1869թ.հեռացելէամերի

կյան միսիոներական կազ
մակերպությունից:
1869թ.վերադարձելէԿե

սարիաևնպատակունեցել
կնոջն այդտեղ թողնելով,
քրոջհրավերովմեկնելԱՄՆ`
բժշկությունուսանելու:Սա
կայնշուտովհետէկանգնել
այդմտքից:
1870թ. Կեսարիայում, իր

աշակերտներիխնդրանքով,
հիմնելէ100150անդամու
նեցող«Լուսավորչյանընկե
րությունը», դարձել նրանց
հոգևոր առաջնորդը և յու
րաքանչյուրկիրակիքարոզ
ներկարդացել:
ԸնկերությունըԶամպաք

ճյաններից վարձած տանը
բացել է աղքատ տղաների
դպրոց,որտեղդասավանդել
է Երեցյանը: Տունը կիրակի
օրերը քարոզներ կատարե
լու լսարանէծառայել:Շու
տով օսմանյան կառավա
րությունն ու հայ ազգային
կազմակերպությունները
հալածել են ընկերությանը,
որըփակվելէ:ԱվետիսԵրե
ցյանը և ընկերության որոշ
անդամներձերբակալվելեն
ևմիքանիօրտևածքննու
թյունիցհետոազատվել:
ՈրոշժամանականցԵրե

ցյանը մեկնել է Կ. Պոլիս և
ընկերությունը «Ուսումնա
սիրաց ընկերություն» ան
վանտակվերաբացելուկոն
դակ ստացել Մկրտիչ արք.
Խրիմյանպատրիարքից:
1873թ. Ուսումնասիրաց

ընկերության նյութական
օգնությամբ մեկնել է ԱՄՆ`
քարոզչություն անելու և
բժշկությունսովորելու:
187477թթ. սովորել է

Փենսիլվանիայի համալսա
րանի(Ֆիլադելֆիաքաղաք)
բժշկական ֆակուլտետում
ևբժշկիվկայականստացել:
Ավարտաճառը պահվում է
Փենսիլվանիայի համալսա
րանում:
1877թ. վերադարձել է Կ.

ՊոլիսևԲահչեբաշըթաղա
մասումհաստատվել:
Կ.Պոլսումշարունակելէ

հանդեսգալորպեսավետա
րանական հայերի քարոզիչ
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և կիրակնօրյա պերճախոս
քարոզներ անել հոգիների
փրկության կամ դավանա
փոխությանհամար:
Միաժամանակ բժիշկ է

աշխատել և անձնվիրա
բար բուժել մարմնային հի
վանդություններով տա
ռապող, տարբեր ազգերի
պատկանող ու տարբեր
կրոններ դավանող համա
քաղաքացիներին: Չնայած
չարախոսություններին,
զրպարտանքներին ու հա
լածանքներին, ընկերու
թյունն արագորեն զարգա
ցելէուտարածվել:
Խոլերայի համաճարակի

ժամանակ գերմարդկային
ջանքեր գործադրելով` քա
ղաքըփրկելէկործանումից,
ինչի համար արժանացել է
պատվանշանի, որը երբեք
չիկրել:
1883թ.կրկինձերբակալ

վել է և Անկարա քաղաքի
բանտն ուղարկվել: Բան
տում նահանգապետիհար
ցաքննություններից հետո
ազատէարձակվել:
Անկարայում ծանոթա

ցել է եվրոպական երկրնե
րի հյուպատոսների հետ,
որոնք նրան հորդորել են
մնալայդտեղ`200ոսկիտա
րեթոշակով:Սակայննրանց
մերժելէևտեղափոխվելով
Կեսարիա,ծառայել84ոսկի
տարեթոշակով:
1887թ. Ուսումնասիրաց

ընկերության անդամների

թիվը հասել է 500ի և վե
րածվել աղանդի, որը իրեն
կոչել է Լուսավորչականու
թյուն, մինչդեռ ուրիշները
դա կոչել են Ավետիսակա
նություն:
Աղանդը նաև աղջիկնե

րիևտղաներիդպրոցներէ
բացել:
Բժիշկքարոզիչըիրպար

զակյաց, ազատամիտ, հե
զահամբույր և ողորմասեր
նկարագրով մեծ ազդեցու
թյուն է ունեցել կեսարացի
ների բարոյական կյանքի
վրա,անձնապեսկիրառելով
իրնշանաբանը`«Վաճառա
կան ըլլալով դրամ վաստա
կելէն, ազգին բարոյականը
բարձրացնելով, հոգիները
շահիլընախամեծարէ»:
1895թ.ՓոքրՀայքումտե

ղիենունեցելխլրտումներև
օսմանյանկառավարության
համար հայերը կասկածելի
ենդարձել:
1895թ.նոյեմբերինտեղի

ունեցած Կեսարիայի հայ
կականջարդերիժամանակ
մասնակցել է ինքնապաշտ
պանականմարտերինևշա
տերիկյանքըփրկել:
1895թ. նոյեմբերի 18ին,

շարունակվող ջարդի ժա
մանակ, թուրք խուժանը
հրկիզել է բժշկի տունը, և
55ամյաբժիշկը,իրկնոջ,20
տարեկանորդուուաներոր
դուհետնահատակվելէքա
ջիմահով:
1896թ. հունվարին նրա

մասունքները թաղվել են
Կեսարիայի սբ. Լուսավորիչ
եկեղեցուբակում:
Հրդեհիցհրաշքովփրկվել

եննրա3դուստրերըևմյուս
որդին:
Դուստրերից Ռոզինը

1910թ.ՆյուՅորքումամուս
նացել է Պարսկաստանի
հյուպատոս Հ. Թոփագյանի
հետ:
Ճոխ գրադարան և

տպագրելու ենթակա մեծ
քանակությամբ (810 հա
տոր)կրոնականքարոզներ,
բժշկական ու գիտական
ձեռագիր երկեր է ունեցել,
որոնք ամբողջությամբ հրո
ճարակ են դարձել 1895թ.
նոյեմբերի18ին:
Ա. Երեցյանի գործը «Ին

ջիլ ջեմիեթի» («Ավետարա
նիմիություն»)անվանտակ
Կեսարիայում շարունակվել
էմինչև1915թ.:
Նրամասին.
1.  Պոտուրեան Մկրտիչ

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։
2.  Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնԵւդոկիոյհա
յոց,Գահիրէ,1952։
3.  Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնՀայԿեսարիո,
հ.1¬2,Կահիրե,1937:
4.  Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

5.Թէոդիկ,Ամէնունտա
րեցոյցը,Ե.տարի,Կ.Պոլիս,

1911,Բ.տպագրութիւն,Հա
լէպ,2008։

ԵՐՎԱՆԴ

ԾնվելէՅալովայում:
Եղել է բժշկական վարժա
րանիուսանող:
Առաջին համաշխարհա
յինպատերազմիժամանակ
(19141918) վիրավորվել է
Շամի ռազմաճակատում և
մահացելՀալեպում:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ԶԱԻԳՈՊՈՂՈՍ

Ծնվել է Կոստանդնուպոլ
սում:
Դեղագործական կրթու
թյունէստացելևՏրապիզո
նումդեղագործաշխատել:
Սպանվել է կամ մահացել
1916թ.:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԶԱԽԱՐՅԱՆՏԻԳՐԱՆ
ԱՍԱՏՈՒՐԻ
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Բժիշկ, հասարակական
ազգային գործիչ: Ծնվել է
մոտ 1865թ.: Ավարտել է
Սանկտ Պետերբուրգի ռազ
մաբժշկականակադեմիան:
Սկզբում եղել է զինվորա

կանբժիշկ:
1895թ. մալարիայի մասին

գիտականհոդված է գրելև
տպագրել «Ռազմաբժշկա
կան հանդես» ռուսաստա
նյանպարբերականում:
1898թ. դրությամբ ընտա

նիքով հավանաբար ապրել
և աշխատել է Վրաստա
նի Գորի քաղաքում, քանզի
հայտնիէ,որդուստրՄարի
ան1898թ.այդտեղէծնվել:
5 երեխաներից 3ը հետա
գայումբժիշկենդարձել:
190618թթ. դրությամբ

բժիշկէաշխատելԲաքվում
(դստեր կենսագրությու
նիցհայտնիէ,որինքըայդ
տարիներինսովորելէԲաք
վում):
Եղելէբժշկությանդոկտոր

և դարասկզբի Բաքվի ան
վանիբժիշկներիցմեկը:
1918թ. սեպտեմբերի վեր

ջինթուրքերիԲաքու մուտ
քի ժամանակ ներխուժող
ները նրան ձերբակալել են
ու սպանել` մոտ 53 տարե
կանում:
1936թ.,Մոսկվայումբնակ

վող 3 բժիշկ զավակները
(հավանաբար իրենց հոր
«մեղքերի» համար) ստալի
նյան բռնություններին են
ենթարկվել: Մասնավորա

պես Մարիա Զախարյանին
մինչև 1958թ. արգելվել է
ապրել և աշխատել Մոսկ
վայում:
Նրամասին.
 1. Ìàëàðèÿ â Àçåðáàé

äæàíå, Áèáëèîãðàôè÷åñ
êèéóêàçàòåëü(18361973),
Áàêó,1974.
2.Հայերիկոտորածները

ԲաքվիևԵլիզավետպոլինա
հանգներում,19181920թթ.,
պատասխանատուխմբա
գիր`ԱմատունիՎիրաբյան,
Երևան,2003:
3.Թոռան՝մոսկվաբնակ

բժիշկ Նատալյա Ստեփա
նիՌոտինյանի(ծնվ.1929)
գրած`իրմոր՝բժիշկՄարիա
ՏիգրանիԶախարյանիկեն
սագրականը,19052004:

ԶԱՐԻՖՅԱՆԱՎԵՏԻՍ

Դեղագործական կրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Կ.ՊոլսիԿումկափութա

ղամասումունեցելէսեփա
կանդեղատուն:
Եղել է Կ. Պոլսի դեղա

գործ ների միության հիմ
նադիրանդամներիցմեկը:
Հայտնի է եղել որպես

հանրայինգործիչ:
1915թ.բանտարկվելէԿ.

Պոլսի կենտրոնական բան
տում,որտեղիցաքսորվել է
Չանղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըի բանտում հա

վաքված համրիչի 99 հա
տիկներիցմեկիվրա:
Գեհենից փրկվելով` վե

րապրելէ:
1936թ. տեղափոխվել է

Փարիզ:
Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։

2.ՊալաքյանԳրիգորիս
ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։

3.ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

4.  Ավագյան Կարինե,
Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։

5.  Ավագեան Կարինէ,
«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ԶԱՔԱՐՅԱՆԹԱԴԵՎՈՍ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

Բժիշկ, գրող, հասարա
կական,ազգայինգործիչ:
Ծնվելէ1862թ.Շամախի

ում:
Միջնակարգ կրթության

ընթացքում կատարյալ ու
սումնասիրելէհայոցլեզուն

և հայ ժողովրդի պատմու
թյունը:
Ավարտել է Ռազմա

բժշկական ակադեմիան և
բժշկի մասնագիտություն
ստացել:
Ուսանողական տարի

ներին ընկերակցել է Հով
հաննես Հովհաննիսյանին
(հետագայում` ականավոր
բանաստեղծ) ու Գարեգին
Ենգիբարյանին (հայտնի
հրապարակախոս), որոնց
հետամառներըշրջելէՀա
յաստանի գավառներում`
հայ գյուղացուն անմիջա
կանորեն ծանոթանալու և
ուսումնասիրություններ
կատարելու նպատակով:
1880ական թվականներին
«Աղբիւր» հանդեսում մի
շարք հոդվածներ է տպագ
րելայդթեմաներով:
Դեռևս ուսանողական

տարիներիցզբաղվելէգրա
կանև հասարակականաշ
խույժ գործունեությամբ:
Երկար տարիներ բժշկա
կան, ազգագրական, բա
նասիրական, հրապարա
կախոսական արժեքավոր
հոդվածներով աշխատակ
ցել է Թիֆլիսի «Տարազ»,
«Մուրճ»,«Մշակ»ևայլն,ինչ
պես նաև Երևանի «Պսակ»,
սբ. Էջմիածնի «Արարատ»և
այլ վայրերում լույս տեսնող
պարբերականների, ստո
րագրելով«Զ.»կամ«Թ.Զ.»
ծածկանուններով:
1917թ. եղել է Բաքվի
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Հայկական կուլտուրական
միության բժշկական սեկ
ցիայի ընդամենը 9 համար
հրատարակած «Առողջ
կեանք» ժողովրդական
առողջապահիկ ամսագրի
խմբագիրհրատարակիչը:
Տպագրությունը իրակա
նացվելէԲաքվիԵրևանցյա
նիտպարանում:
Միքանիգրքերիևթարգ

մանություններիհեղինակէ:
Զինվորականբժիշկէծա

ռայել Արդահանում, Ախալ
քալաքում, Բաթումում,
Գորիում և ամենուր բարի
հիշատակթողել:
Պետական բժշկական

ծառայությունը թողնելուց
հետո հաստատվել է Բաք
վում, ուր եռանդուն մաս
նակցություն է ունեցել
քաղաքի հասարակական
կյանքին:
ԵղելէԲաքվիհայոցմիջ

նակարգդպրոցներիհոգա
բարձությանանդամ:
Բժշկապետի (պրոֆեսոր

?)կոչումէունեցել:
1918թ. սեպտեմբերյան

կոտորածից հետո, Ադրբե
ջանիթուրքաթաթարական
բռնակալ կառավարության
հրամանով ձերբակալվել ու
նետվել է Բաքվի բանտը,
որտեղ և բարբարոսական
տանջանքներիցնահատակ
վելէ56տարեկանում:
Աշխատությունները.
1. «Արարատ», Էջմիածին,

1879, թ. 1, «Զ.» ծածկանու

նով:
2. «Պսակ», Երեւան, 1880,

թ.29,«Զ.»ծածկանունով:
3. «Արարատ», Էջմիածին,

1880,թ. 9, 10, «Թ.Զ.»ծած
կանունով:
4. «Արձագանք», Թիֆլիս,

1883,թ.46,«Թ.Զ.»ծածկա
նունով:
5. «Պսակ», Երեւան, 1880,

թ.22,23,30,31,36,38,«Թ.
Զ.»ծածկանունով:
6. «Արձագանք», Թիֆլիս,

1883,թ.51,«Թ.Զ.»ծածկա
նունով:
Նրամասին.
1.Բժ.ԹադէոսԶաքարե

ան,«Տարազ»,Թիֆլիս,1919,
թ.9:

2. Յուշամատեան Հայ
Յեղափոխական Դաշնակ
ցութեան,Ալբոմատլաս,Ա.
հատոր, Դիւցազնամարտ,
18901914, Լոս Անճելըս,
1992։

3.ՀովակիմյանԲախտի
ար, Հայոց ցեղասպանու
թյաննահատակգործիչնե
րիծածկանուններ,Երևան,
2002:

4.ՀովակիմյանԲախտի
ար,Հայոցծածկանունների
բառարան,Երևան,2005:

ԶԻՀՆԻՄԻՀՐԱՆԷՖԵՆԴԻ

ԾնվելէԿ.Պոլսում:
Դեղագործական կրթու

թյունէստացելևդեղագործ
աշխատել:

1914թ. Առաջին համաշ
խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևԿարինում
դեղագործ ծառայել` լեյտե
նանտիաստիճանով:
Մահացելէ1915թ.փետր

վարի 27 (մարտի 12)ին,
ժանտախտից:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2.ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԶԻՐՎԵՆ(ԶԻՐՎԱՆ)
ԷՖԵՆԴԻ

1914թ. Առաջին համաշ
խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյան բանակ և 131րդ
զորագնդի1ինգնդիԱնտի
ոքի (Անթաքիա) զինվորա
կան հիվանդանոցում զին
վորականբժիշկծառայել:
1916թ. նոյեմբերի 3ին

մահացելէնույնհիվանդա
նոցում:
Նրամասին.

1.ԱտաշԱդնան,20րդդա
րինահատակեղածբժիշկ
ները(թուրքերեն),Թուրքիա,
1997։

2.ՅարմանԱրսեն,Հայերը
օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԶՈՒԼՈՒՄՅԱՆՍԵԴՐԱԿ

Ծնվել է Արևմտյան Հա
յաստանի Խարբերդի նա
հանգի Խարբերդ քաղա
քում:
Ունեցել է բժշկական

կրթություն:
Զոհվել է Երիտթուրքերի

կառավարության կազմա
կերպած Հայոց Ցեղասպա
նությանընթացքում:
Նրամասին.
http://www.genocidemu

seum.am/arm/rememberar
meniangenocide.php

ԷԴՄԱՆԷՖԵՆԴԻ

ԾնվելէԲեյրութում:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
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ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակև50րդսա
նիտարականվաշտումզին
վորական բժիշկ ծառայել`
կապիտանիաստիճանով:
Ռազմաճակատում ստա

ցած վերքից 1917թ. նոյեմ
բերի3ինմահացելէԳազա
յում(Պաղեստին):
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԷԺՏԱՀԱՐՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԿ.

Ծնվել է Խարբերդի նա
հանգիԽարբերդիգավառի
Արաբկիրքաղաքում:
Ավարտել է Բեյրութի

Ամերիկյան համալսարա
նի բժշկականֆակուլտետը
և նույն համալսարանի հի
վանդանոցումբժիշկաշխա
տել:
ՎերադարձելէԱրաբկիր`

հարազատներիմոտ:
1915թ. սպանվել է Մեծ

Եղեռնիժամանակ:
Նրամասին.
ՓոլատեանՍ.,Պատմու

թիւնհայոցԱրաբկիրի,Նիւ
Եորք,1969։

ԷԼՄԱՃՅԱՆԵՐՎԱՆԴՍ.

Ծնվելէմոտ1880թ.,Հա
լեպինահանգիՄարաշիգա
վառիկենտրոնՄարաշքա
ղաքում:
1904թ. ավարտել է ամե

րիկացիմիսիոներներիԱյն
թապիԿենտրոնականԹուր
քիայիքոլեջը:
190510թթ.եղելէՄարա

շի Ակադեմիա դպրոցի ու
սուցիչ:
1914թ. ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
191415թթ.եղելէԶեյթու

նիթաղապետականբժիշկը:
1915թ.դրությամբեղելէ

Մարաշիքաղաքապետարա
նիբժիշկը:
1915թ.Զեյթունիառաջին

աղետի ժամանակ, մարտի
10ինընկերակցել էՄարա
շիցեկած4հայերիցբաղկա
ցած պատվիրակությանը`
գերմանացի հեր (պարոն)
Բլանկինախագահությամբ,

որոնք եկել էին Զեյթունի
սբ. Աստվածածին վանքում
գտնվող ապստամբների
հետբանակցելու:
1915թ. մարտին, ի թիվս

198 անվանի հայերի, ձեր
բակալվելէուբանտարկվել
Մարաշիբանտում:Որոշժա
մանականց,ձերբակալված
ներիցմիքանիսըաքսորվել
են ԴեյրէլԶոր և այնտեղ
սպանվել, մի քանիսը` կա
խաղան բարձրացվել, իսկ
բժիշկըազատէարձակվել:
191518թթ. բնակվել է

Հալեպում,որտեղթաղապե
տականբժիշկէաշխատելև
օսմանյան բանակի զինվո
րական հիվանդանոցի զին
վորականբժիշկծառայել:
1919թ. Զեյթունի վերջին

աղետի ժամանակ ստանձ
նելէժողովրդիառողջապա
հականևբժշկականգործը,
որը անձնվիրաբար կատա
րելէմինչև1921թ.:
1919թ. դեկտեմբերի 19

ին,որպեսԶեյթունիևնրա
շրջակայքի` ամերիկյան
Մերձավոր Արևելքի Նպաս
տամատույցիևՀԲԸՄիկող
միցնշանակվածբժիշկ,Մա
րաշիցգնացելէԶեյթուն:
Նույն գիշերը հրավիրվել

է Զեյթունի Ազգային միու
թյան հրավիրած ժողովին
ու ներկաներին հանձնել
բժիշկ Քաջբերունու (Վար
դան Թոփալյան) նամակը։
Նամակումեղելենմիքանի
ստացագրեր, որոնք պետք

է ստորագրվեին ու շտապ
Մարաշ վերադարձվեին,
որպեսզի 1800 օսմանյան
ոսկին որոշված սպառա
զինման նպատակին հատ
կացվեր: Բացիայդ, Նպաս
տամատույցիցբերելէր150
օսմանյանոսկի`որբևայրի
ներինտալուհամար:
1920թ. ապրիլի 5ին,

գտնվելով Զեյթունում, նա
մակ է ստացել Մարաշում
գտնվող միստր Լայմընից,
որնառաջարկումէրիրհետ
տեսակցելու համար գնալ
Պեշենթրքաբնակգյուղը:
1920թ.ապրիլի6ինբժիշ

կըերկուայլընկերներիհետ
մեկնել էՊեշեն` Լայմընիև
միթուրքիհետտեսակցելու:
1920թ. Մարաշի Ամե

րիկյան միսիոներության
(«Պորտ») Մերձավոր Արև
ելքի ներկայացուցիչ միստր
Լայմընը200ոսկիդրամագլ
խովբացել էրբրդիաշխա
տանոց` որբևայրիների
համար աշխատանք ապա
հովելու և դրանով նրանց
օգնելու համար: ՀԲԸ Միու
թյունըևսամսական50ոս
կի նպաստ է ուղարկելայդ
գործին:
Երվանդ Էլմաճյանը, Ազ

գային միության ատենա
պետԱրամՉոլագյանիհետ
համախորհուրդ, հիշյալ
նպաստները բաշխել է մի
այնմիքանիավետարանա
կան ընտանիքների` ավե
տարանական համայնքին
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զարկ տալու համար, ինչը
Ազգային միության պա
ռակտմանպատճառէդար
ձել։ Հետագայում բժիշկը
զղջացել է իր արարքի հա
մարևամենինչարելշտկե
լուդրությունը,ինչիհամար
արժանացելէհայրենակից
ներիհամակրանքին:
1921թ. հունիսին Ազգա

յին միությունը բժ. Երվանդ
Էլմաճյանին և Հովհաննես
Սիմոնյանին հանձնարարել
է բանակցությունների մի
ջոցով կարգի հրավիրել մի
քանի զեյթունցի խռովա
րարների, որոնք մինչ այդ
սպանվումենթուրքերիձեռ
քով:
Հետագայում հավանա

բարգաղթելէՀալեպ:
1922թ.սեպտեմբերի1ին

հասելէԱՄՆ:
1922թ. նոյեմբերին Բոս

տոնում հանձնել է նահան
գայինքննությունըևբժշկի
արտոնագիրստացել:
1924թ.դրությամբբնակ

վել է ԱՄՆ Մասաչուսեթսի
նահանգի Բրիթոն քաղա
քում` Brithon, Telford str. 7
հասցեում և բժիշկ աշխա
տել:
Նրամասին.
1.  «Հայաստանի կոչ

նակ»,ՆիւԵորք,15041924։
2. ՆորաշխարհյանԼև

ոն,Զեյթունը19141921թթ.,
Երևան,1984:

ԷԼՄԱՍՅԱՆ

Ծնվել է Տիգրանակերտի
նահանգի Տիգրանակերտի
գավառի Սևերեկի գավա
ռակիկենտրոնՍևերեկքա
ղաքում:
Բժշկական կրթություն է

ունեցելևբժիշկաշխատել:
1915թ. սպանվել է Սևե

րեկում`այդքաղաքիոստի
կանականզորքիհրամանա
տարՇևքեթիկողմից:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3.Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

ԷԼՄԱՍՅԱՆԵՍԱՅԻ

Բժշկական կրթություն է
ունեցելևԵդեսիայումբժիշկ
աշխատել:
1915թ. նահատակվել է

Եդեսիայում:
Նրամասին.
ՍահակեանԱրամ,Դիւ

ցազնականՈւրֆան եւ իր
հայորդիները, Պէյրութ,
1955։

ԷԼՄԱՍՅԱՆՀԱԿՈԲ
ԷՖԵՆԴԻ

Ծնվել է 1858թ.,
Կոստանդնուպոլսի Բերա
թաղամասում:
1880թ. ավարտել է Սուլ

թանականդպրոցը(Mekteb
iSultani).
1886թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
188690թթ.սովորելէՓա

րիզիհամալսարանիբժշկա
կանբաժնում:
1890թ. նոյեմբերի 18ին

ստացելէբժշկիվկայական:
1890թ.ից Կ. Պոլսում

բժիշկէաշխատել:
1918թ., Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ընթացքում, կապիտանի
աստիճանով ծառայել է օս
մանյան բանակի Կ. Պոլսի
Կուլելիի զինվորական հի
վանդանոցում, որտեղ հի
վանդներից վարակվել է
ժանտախտով:
Մահացելէ1918թ.փետր

վարի 23ին, ժանտախտից,
Կուլելիի հիվանդանոցում`
60տարեկանում:
Այլաղբուրումհիշվումէ,

որ  ,,Չանաքքալեում վիրա
վորներին բուժելու ժամա
նակ ռմբակոծման հետև
անքով 1918 թ. փետրվարի
23իննահատակվելէ’’:
Գրանցված է 20րդ դա

րում նահատակված թուր
քականառողջապահության

սպաներիցանկում:
Նրամասին.
1.ԸնդարձակօրացոյցՍ.

Փրկչեանհիւանդանոցիհա
յոց,Կ.Պոլիս,1905։

2.Հայբժշկութեանտո
ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

3. Ատաշ Ադնան, 20
րդդարինահատակեղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։

4.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԷՄԻՆՅԱՆՀԱԿՈԲ
ՍԵՐՈՎԲԵ

Ծնվելէ1878թ.,Սեբաստի
այի նահանգի Սեբաստիա
կամՄարզվանքաղաքում:
1899թ. ավարտել է Անա

տոլիա քոլեջը և ստացել
“պսակավոր արվեստից”
վկայական:
1905թ.ավարտել է Սիրի

ական բողոքական կոլեջի
(Բեյրութի Ամերիկյան հա
մալսարան) բժշկական բա
ժինը:
1908թից Եվդոկիայում

բժիշկէաշխատել:
Մարզվանում (Մերզիֆոն)

բժիշկ, առողջապահության
ուսուցիչ է աշխատել (Last
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Position Teacher in Hygien
and General Pratectioner in
Merzifoun,AsiaMinor):
1914թ. սկսված Առաջին

աշխարհամարտի ժամա
նակզորակոչվելէօսմանյան
բանակևԵվդոկիայումզին
վորականբժիշկծառայել:
Հրաժարվել է իսլամ

ընդունելուառաջարկից:
1915թ. Եվդոկիայում կա

խաղան է բարձրացվել
բժիշկներՄիսաքՓանոսյա
նի և Արմենակ Սերայտա
րյանի հետ միասին`   37
տարեկանում:
Այլ տվյալով` 1915թ.

սպանվել է Սեբաստիայի
նահանգի Եվդոկիայի գա
վառիԶիլեավանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ
մութիւն Եւդոկիոյ հայոց,
Գահիրէ,1952։

3.ԿարոյեանԳասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

4. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

5.Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

6.ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

7.ԽաչատրյանԼ.,Բաբ
լումյանԱ., ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),գ.1,Սեբաս
տիայինահանգ,Ե.,2004։

8. Քէստենեան Հրաչ,
ՊէյրութիԱմերիկեան Հա
մալսարանէնՇրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ԷՆՇԵՐՅԱՆԵ.

Ծնվել է 1846թ., Տիգրա
նակերտի նահանգի կենտ
րոն Տիգրանակերտ քաղա
քում:
1873թ. մեկնել է ԱՄՆ`

բարձրագույն կրթություն
ստանալու:
1877թ.ավարտելէՆյուՅոր

քիհամալսարանիբժշկական
ֆակուլտետըևբժշկիվկայա
կանստացել:
1877թ. ծննդավայրն է վե

րադարձել:
187787թթ. Խարբերդի

գավառի Մեզիրե քաղաքի
քաղաքապետական բժիշկ
էաշխատելև հայ, թուրքև
քուրդբնակչությանբուժման
խնդիրներովզբաղվել:
188788թթ. աշխատել է

Տրապիզոնում:
1895թ. հայկական ջարդե

րի ժամանակ, առանց որևէ
պատճառի ձերբակալվել է
և բանտարկվել։ Թուրքիա
յումհայբժշկինբանտարկե
լուհամարբավականէր,որ
միտգետթուրքասեր,թենա
հայհոյել է իր կրոնին, կամ
եթե մի պաշտոնյա թուրք
հայտներ,թենաֆիդայիէ:
1896թ. Օսմանյան կայս

րությունումՄեծԲրիտանի
այի դեսպանի միջամտու
թյամբազատվելէբանտից:
1896թ. մեկնել է ԱՄՆ`

մշտականբնակության:
18961910թթ. բնակվել

է Ֆրեզնոյում և զբաղվել
բժշկությամբ:
1910թ. մայիսի 24ին,

Ֆրեզնոյումզոհէգնացելիր
«դյուցազնասիրտմիարար
քին»`64տարեկանում:
Նրամասին.
1.Թէոդիկ,Ամէնունտա

րեցոյցը,Ե.տարի,Կ.Պոլիս,
1911,Բ.տպագրութիւն,Հա
լէպ,2008։
2.  Պոտուրեան Մկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1940։
3.  Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները(անոնցպատգամ
ները),Պոսթոն,1957։

ԷՈԼՉՅՈՒՃՅԱՆ
(ԷՈԼՉԻՃՅԱՆ)ՄԻՍԱՔ

Ծնվել է 1893թ., Սեբաս
տիա նահանգի Եվդոկիա
քաղաքում:

Ավարտել է Կարինի Սա
նասարյանվարժարանը:
Ուսանել է Կ. Պոլսի կայ

սերական բժշկական վար
ժարանի3րդկուրսում:
Սպանվելէ1915թ.,Եվդո

կիայում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2.ՄեզպուրեանԱ.,Հայ
եւծագումովհայբժիշկներ։,
Իսթանպուլ,1940։

ԷՈՄՅՈՒՐՅԱՆՏԻՐԱՆ
ՈՐԴԻԳՐԻԳՈՐԻ

Ծնվելէ1875թ.,Կեսարի
այում:
1899թ. ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
Գաղատիայի (Անկարա)

հիվանդանոցի բժիշկ է աշ
խատել:
Հավանաբար1915թ.մա

հացելէժանտախտից:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2.ՄեզպուրեանԱ.,Հայ
եւծագումովհայբժիշկներ,
Իսթանպուլ,1940։

ԷՔՄԵՔՃՅԱՆՀԱԿՈԲ
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Ծնվել է մոտ 1883թ., Կ.
Պոլսում:
1908թ. մայիսի 27ին

ավարտելէՓարիզիհամալ
սարանի բժշկական բաժի
նը:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ զորակոչվել է
օսմանյան բանակ և 3րդ
զորաբանակի հեծելազորի
զինվորական հիվանդանո
ցում զինվորական բժիշկ
ծառայել:
Մահացելէ1915թ.հունի

սի20ին/հուլիսի9ին,ժան
տախտից`մոտ32տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. ՄեզպուրեանԱրթօ,
Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

3.  Ատաշ Ադնան, 20
րդդարինահատակեղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։

4.ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԷՔՄԵՔՃՅԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԳ.

Ավարտել է Դամասկոսի
համալսարանի դեղագործա
կանբաժինը:
190021թթ. եղել է Հալե

պինահանգիՔիլիսքաղաքի
պետական դեղարանի վա
րիչը:
1915թ. Մեծ Եղեռնիտա

րիներին, հակառակ իր
կամքին, թուրքական կա
ռավարությունը նրան ստի
պողաբար պահել է Քիլի
սում,քանիորդիպլոմավոր
թուրք փոխարինող չի
գտնվել:
1921թ.վերջերին,երբԿի

լիկիայի հայաթափման հե
տևանքով Քիլիսի վերապ
րող ամբողջ հայությունը
վերջնականապես հեռացել
է բնօրրանից, քեմալական
հրոսակների իշխանությու
նըդարձյալթույլչիտվել,որ
նա իր հարազատների հետ
հեռանաՔիլիսից:
Մահվան սպառնալիքի

տակ  պարտադրել են շա
րունակելաշխատել:
Շատ չանցած, զգալով,

որ  կյանքին վտանգ է
սպառնում, փախել է Քիլի
սից և ճանապարհին թուր
քերի հարձակմանը են
թարկվել:
Որոշ ժամանականց հի

վանդացել է թոքախտով և
մահացելՀալեպում:
Նրամասին.
ՊայրամեանԱլիշանԱ.,

Կիլիզա.ՀայկականՔիլիս,
Երեւան,2001։

ԹԱԲԻԲՅԱՆՀԱՅԿԱԶՈՒՆ
ԹՈՐՈՍԻ

Անկարայի նահանգիԿե
սարիայիգավառիկենտրոն
Կեսարիաքաղաքումծնված
Հարություն Թութգալճյա
նը հնագույն բժշկարաննե
րըուսումնասիրելովևինք
նուսուցման ճանապարհով
դարձել էր անվանի հեքիմ
բեկաբույժ (սնխչի), ինչպես
նաև նախահայրը անվանի
բժիշկների Թաբիբյան գեր
դաստանի («թաբիբ» արա
բերենում և օսմաներենում
նշանակումէբժիշկ):
Հարություն Թութգալճյա

նի անդրանիկ զավակն էր
բժիշկ Հաջի Թորոս Թաբի
բյանը(ԹութգալճիՀեքիմՕղ
լի,18231914),կրտսերորդին
էր բժիշկ Նահապետ Թաբի
բյանը(18441914):
Հաջի Թորոս Թաբիբյանի

ավագորդինէբժիշկՏիգրա
նը(1858?),կրտսերը`բժիշկ
Հայկազունը:
Հայկազուն Թաբիբյանը

ծնվելէ1867թ.,Կեսարիաքա
ղաքում:
Եղբայրը` Տիգրան Թա

բիբյանը բժշկական կրթու
թյուննստացելէԱՄՆումև
եղելբժիշկ:
Հայկազունն ատամնաբու
ժականկրթությունէունեցել

ևատամնաբույժաշխատել:
Եղելէհնչակյանկուսակցու
թյանև հասարակականքա
ղաքականգործիչ:
1915թ. ամռանը ձերբա

կալվելէ:
1915թ.,Ամասիայում/Սաղ

Տաղի/ՂարաՉալուխիձորում
դաժանորենսպանվելէտեղի
կառավարիչիհրամանով`48
տարեկանում:
1918թ., պատերազմի

ավարտիցհետո,ավագեղ
բայրը`բժիշկՏիգրանը,դա
տական գործ է հարուցել
եղբորսպանությանհամար
և հասել նրան, որ Պատե
րազմականատյանը1920թ.
մահվան է դատապարտել
Ամասիայի ոճրագործ կա
ռավարչին:
Սակայն շուտով կացու

թյանտերնէդարձելքեմա
լականկառավարությունըև
կասեցրել հայակեր կառա
վարչին կախաղան բարձ
րացնելը:
Նրամասին.
1.ԱլպօյաճեանԱրշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։

2. ՄեզպուրեանԱրթօ,
Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։
3. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ,Գողգոթայհայ
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հոգեւորականութեան,Նիւ
Եորք,1985։
5.  Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
6.ՇահբազյանՀասմիկև

Միրզոյան Անահիտ (կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ԹԱԲԻԲՅԱՆՏԻԳՐԱՆ
ԹՈՐՈՍԻ

Ծնվել է 1858թ. դեկտեմ
բերի 13ին, Անկարայի նա
հանգիԿեսարիայիգավառի
կենտրոն Կեսարիա քաղա
քում:
Նախնական ուսումն

ստացել է Կեսարիայի Ավե
տիսականաց վարժարա
նում։
Ավարտել է ամերիկա

ցիմիսիոներներիԱյնթապի
Կենտրոնական Թուրքիայի
քոլեջիբժշկականբաժինը:
ԱյնուհետևմեկնելէԱՄՆ

ևուսանելՎերմոնտիբժշկա
կանհամալսարանում:
1890թ.ուսումնավարտե

լով վերադարձել է ծննդա
վայր:
Կարճ ժամանակ Կեսա

րիայումմնալուցհետոնշա
նակվել էԱնկարայիքաղա
քապետարանիբժիշկ:Բացի
այս պաշտոնից, դարձել է

նահանգապետԱբեդինփա
շայիընտանեկանբժիշկնու
բարեկամը:Փաշայիմիջնոր
դությանշնորհիվխափանել
էԱնկարայիհայերի`Յըլդը
զից հրահանգված ջարդը,
ինչի պատճառով փաշան
պաշտոնանկէարվել:
ՄեծդերէկատարելԳա

ղատիայի(Անկարա)դատա
վարությանհարցում:
Երբ ձերբակալվածներ

պրոֆ. Թումայանը և Հա
յայանըբերվելենԱնկարա,
նրանց մարմինները ամ
բողջովինծածկվածենեղել
ոստիկանների խարազան
ներից առաջացած կապ
տուկներով:Ձեռքերիևոտ
քերի երկաթյա շղթաները,
քայքայելով փափուկ հյուս
վածքները, հասել էին ոս
կորներին, ինչից վերջույթ
ների գանգրենայի վտանգ
էրառաջացել:ԲժիշկըԱբե
դին փաշայի հրամանով
նրանց վերքերը բուժելու և
բանտիպարտեզում նրանց
ազատ շրջելու թույլտվու
թյուն է ստացել: Բժշկի
խնդրանքինիպատասխան
փաշան խոստացել է ամեն
ինչ անել բանտարկյալնե
րիկյանքըփրկելուհամար:
Սակայն Պատերազմական
ատյանընրանցդատապար
տելէմահվան:
1895թ.ԱՄՆկառավարու

թյունը բժշկին նշանակել է
Գաղատիայի պատվո հյու
պատոս, սակայն սուլթան

Աբդուլ Համիդ IIն մերժել
է այդ նշանակումը` հաշ
վիառնելովնրահայկական
ինքնությունը:
1895թ.ից սկսած բժիշ

կը Անատոլիայի զանազան
կողմերից ստացած հարս
տահարություններիև ջար
դերի տեղեկագրերը կա
նոնավոր ձևով հանձնել է
եվրոպականերկրներիհյու
պատոսներին:
Բժշկի միջնորդությամբ

Ան կարայի հայերի ջար
դը չիրականացնելու պատ
ճառով Աբեդին փաշան
պաշտոնանկ է արվել, ինչը
վտանգելէնաևբժշկիդիր
քը:
Այդ պատճառով, բժիշ

կըտեղափոխվելէԿ.Պոլիս
և զբաղվել միայն բժշկու
թյամբ:
1914թ., Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ զորակոչվել է օս
մանյան բանակ և Կ. Պոլսի
զինվորական հիվանդանո
ցումբժիշկծառայել`հարյու
րապետիաստիճանով:
1915թ.,Ամասիայում,տեղի

կառավարիչիհրամանովդա
ժանորեն սպանվել է բժշկի
կրտսերեղբայրը`բժիշկՀայ
կազունԹաբիբյանը:
1918թ., պատերազմի

ավարտից հետո բժիշկ Տիգ
րանըդատականգործէհա
րուցել եղբոր սպանության
համար և հասել նրան, որ
Պատերազմական ատյանը

1920թ. մահվան է դատա
պարտել Ամասիայի ոճրա
գործկառավարիչին,սակայն
դատավճիռըչիգործադրվել։
ԴրանիցհետոբժիշկՏիգրա
նըմահափորձիէենթարկվել,
որիցհրաշքովէփրկվել:
Այդ դեպքը վերջնականա

պեսհուսալքելէբժշկինևնա
մեկնելէԱՄՆ:
1937թ. դրությամբ բնակ

վումէրԱՄՆում:
Նրամասին
ԱլպօյաճեանԱրշակ,Պատ

մութիւնհայԿեսարիոյ,Բ.հա
տոր,Գահիրէ,1937։

ԹԱԹԱՐՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

Ծնվել է մոտ1888թ., Սե
բաստիայինահանգիկենտ
րոնՍեբաստիաքաղաքում:
1913թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Օսմանյան դեղագործա
կանվարժարանը:
Սեբաստիայի «Գրաթ

լյան» դեղատանը, ապա`
Սեբաստիայի Ազգային հի
վանդանոցում դեղագործ է
աշխատել:
Նահատակվել է 1915թ.,

Սեբաստիայի մոտակայ
քում`27տարեկանում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
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ԹԱՀՄԱԶԶԱՐԵՀ

Ծնվելէ1881թ.,Նիկոմի
դիայում(Իզմիթ):
Նախակրթությունըստա

ցել է Պարտիզակի Ներսե
սյանՇուշանյան տիպար
կրթարանում:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիՊե

պեքիՌոպերթքոլեջը:
1905 թ. ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
ՀետագայումԱնգլիայում

և Ֆրանսիայում կատարե
լագործվել է մասնագիտու
թյանմեջ:
191418 թթ., Առաջին

համաշխարհային պատե
րազմի5տարիներիընթաց
քում բժիշկհարյուրապետի
տիտղոսովծառայելէօսմա
նյանբանակում:
1915թ. ապրիլին արգե

լափակվելէԿ.Պոլսիկենտ
րոնական`Այաշիբանտում,
որտեղից աքսորվել է Չան
ղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըի բանտում հա
վաքված համրիչի 99 հա
տիկներից մեկի վրա` բու
ժաշխատողներիշարքում:
Վերապրել էև շարունա

կել Կ. Պոլսում աշխատել
ընդհանուր,ներքինհիվան
դությունների, կանանց հի
վանդությունների բժիշկ,
մանկաբարձևայլն:

Ունեցել է իր դարմանա
տունները Ադաբազարում
(8տարի),ապաԳատըգյու
ղում:
Մահացել է 1952 թ., Կ.

Պլսում:

Նրամասին.
1. Շիկահեր Վարդ, Կի

սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975։

2. Ավագյան Կարինե,
Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։

3. Ավագեան Կարինէ,
«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ԹԱՀՄԱԶՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիՍեբաստիայիգավա
ռում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Սպանվել է 1915թ., Հա

սանՉելեբիում:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ԹԱՇՃՅԱՆԷԴՈՒԱՐԴ
ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ

Ծնվելէ1880թ.,Խարբեր
դի նահանգի Խարբերդի
գավառիՄեզիրեքաղաքում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1914թ., Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանդեղագործծառայել:
1915թ. ապրիլմայիս

ամիսներին օսմանյան կա
ռավարությունը Խարբեր
դում և Մեզիրեում իրակա
նացրել է բազմաթիվ հայ
մտավորականների ձերբա
կալություններ: Թուրք ոս
տիկաններընրանցշղթայա
կապտարելենփողոցներով
ուշուկաներով,ևգազազած
թուրքամբոխը նրանց վրա
քարեր է նետել, հարվածել,
ծեծել: Բոլորինարգելափա
կելենՄեզիրեիբանտումև
կտտանքների ենթարկելով
փորձել տեղեկություններ
կորզել զենքեր, ռումբեր և
քաղաքական գաղտնիքներ
թաքցնելու մասին: Կեսգի
շերին, արաբկիրցի ոստի
կան Ալի օնբաշին բանտա
պահ Հասան Էֆենդիի հետ
եկել է բանտ և հրամայել,
որ մեկ առ մեկ դուրս գան
և Եդեսիա տեղափոխվելու
պատրաստվեն:ԲժիշկՆշան

Նահիկյանըհամարձակորեն
առաջ գալով ասել է. «Եթե
դուքմեզիրոքԵդեսիապի
տի ուղարկեք, ավելի լավ է
որ ցերեկով ուղարկեք, որ
պեսզիժողովուրդըիմանա,
որմենքԵդեսիաենքգնում,
իսկեթե ձերհետինդիտա
վորությունը մեզ սպանելն
է, կրկին ցերեկով սպանեք
և կախեք, որպեսզի հա
մայն Խարբերդի ժողովուր
դըականատեսլինիմերմա
հին»:
Եվ չնայած ոստիկանը

ժխտել է նրանց սպանելու
մտադրությունը, բանտար
կյալները հասկացել են, որ
պատրաստվում են իրենց
սպանել, ուստի հրաժար
վել են կատարել գիշերով
բանտիցշղթայակապդուրս
գալու հրամանը: Լուրը հա
ղորդելենգնդապետՖերիդ
բեյին,որըհրամայելէբոլո
րինսրախողխողանել:
1915թ. հունիսի 25ին /

հուլիսին / օգոստոսի 4ին
(ըստ տարբեր աղբյուրնե
րի),Մեզիրեիբանտի37հայ
բանտարկյալները վճռել են
բանտըհրկիզելևինքնահր
կիզվել: Իրար վրա են հա
վաքել բանտի վերմակնե
րը, իրենց հագուստները և
դրանցվրալցնելովճրագնե
րինավթը`հրկիզելենբան
տը:Բոլորըզոհվելեն:
35 տարեկան Էդվարդ

Թաշճյանը և բժիշկ Նահի
կյանը կրակի բոցերի մի
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ջիցդուրսենեկելկիսամեռ
վիճակում։ Ոստիկանները
սվիններովպատառոտելեն
նրանց:
37 բանտարկյալների կի

սամոխրացած դիակները
աղբատար կառքով տարել
ևլցրելենՉորաղբյուրիմոտ
գտնվողմիփոսում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2. ԲախտիկեանՍարգիս

(խմբագիր), Ոսկեգետակ,
տարեգիրք,Գ.տարի,Պէյ
րութ,1948։
3. Ճիզմէճեան Մանուկ,

Խարբերդեւիրզաւակները,
Ֆրեզնօ,1955։
4. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
5.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
6.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
7.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։
8. ՀՑԹԻՖ, ֆ49, ծ231,

պ14։

ԹԱՋԻՐՅԱՆ(ԹԱՃԵՐՅԱՆ)
ՀԱԿՈԲ

Ծնվելէմոտ1890թ.,Տիգ
րանակերտի նահանգի
կենտրոն Տիգրանակերտ
քաղաքում:
1915թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
Բժիշկ է աշխատել Տիգ

րանակերտում:
1915թ. ապրիլին տեղա

ցի հայերի հետ ձերբակալ
վել է և բանտարկվել Տիգ
րանակերտի բանտում:
Տեղեկանալով,որթուրքերը
մտադիր են բանտարկված
հայերին կենդանի այրել,
փորձել է փախչել, սակայն
բանտը շրջապատող ոստի
կանները բռնել են նրան և
սպանել մոտ 25 տարեկա
նում։
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Մեզպուրեան Արթօ,
Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

3.ՍահակյանԼիլիկ,Ոճ
րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.

4։
4. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

5.Թէոդիկ, Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

6. ՀՑԹԻՖ,ֆ49,ծ229,
պ14։

ԹԵՐԶՅԱՆՀԱԿՈԲ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

Դեղագործ, բանասեր,
հրապարակախոս:
Ծնվել է 1879/80թ. օգոս

տոսի 22ին, Ադանայի նա
հանգի Մարաշի գավառի
Հաճընի գավառակի կենտ
րոնՀաճընքաղաքում:
Նախնական կրթությունն

ստացել է ծննդավայրում,
այնուհետևսովորելԱդանա
յի Ազգային վարժարանում,
ավարտել Հիսուսյանների
Ադանայիվարժարանը:
1897թ.մեկնելէԿ.Պոլիս:
1900թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սի Օսմանյան կայսերական
բժշկական վարժարանը

և դեղագործի վկայական
ստացել:
1908թ. եղել է Ադրիանա

պոլիս քաղաքի «Մերքեզի»
(«Կենտրոնական») դեղա
տանտնօրենը:
Եղել է ճանաչված հրա

պարակախոս, զբաղվել է
նաև գրական գործունեու
թյամբ, բանասիրությամբ,
լուսանկարչությամբ: Միա
ժամանակ եղել է նաև ճա
նաչվածփաստաբան:
Կ.Պոլսիհայկականպար

բերականներում տպագր
ված իր հրապարակախո
սական և բանասիրական
հոդվածները ստորագրել է
Յակթեր, Հմայեակ, Յիթօ,
Տաւրոս, Թղթակից ծածկա
նուններով:
1909թ. ապրիլին Կիլի

կիայում տեղի ունեցած
հայկական կոտորածների
ժամանակ եղել է Ադանա
յի ինքնապաշտպանության
ղեկավարներիցմեկը:
Մազապուրծ լինելով կո

տորածից`վերադարձելէԿ.
Պոլիս:
Կ.ՊոլսիԿումկափութա

ղամասումունեցելէ«Ադա
նա»անունովսեփականդե
ղատունը:
Եղելէհնչակյանգործիչ:
1912թ. Կ. Պոլսում հրա

տարակել է «Կիլիկիոյ աղէ
տը. ականատեսի նկարագ
րութիւններ» 5 հատորով
ծավալուն աշխատությու
նը, որում հանգամանորեն
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նկարագրել է 1909թ. Կիլի
կիայի կոտորածը` վիճա
կագրականտվյալներով:Աշ
խատությունը ներկայացվել
էԻզմիրյանցգրականմրցա
նակին, սակայն օսմանյան
կառավարությունն ամբողջ
տպաքանակը բռնագրավել
է:
Հակոբը կարողացել է

այդգրքիմիքանիհարյուր
օրինակփախցնելևթաքց
նելիրտանառաստաղների
արանքներում:
Այդմասինիմացելէնրա

եղբայրՏիրանԹերզյանը:
1915թ.ՀաճընումևԱդա

նայում հաջորդաբար ունե
ցել է սեփական դեղատներ
ուդեղագործաշխատել:
1915թ. ապրիլին Կ. Պոլ

սում ձերբակալվել է և աք
սորվել Այաշ, այնուհետև`
Չանղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըի բանտում հա
վաքված համրիչի 99 հա
տիկներիցմեկիվրա։
Ձերբակալությունից հե

տո կառավարության ներ
կայացուցիչներընրադեղա
տունըկողոպտելենևդուռը
կնքել:
1915թ. ապրիլի 24ին,

գաղթիճանապարհին,Չան
ղըրըից դուրս, Անկարայի
մոտակայքում սրախողխող
է արվել ընկերոջ` բժիշկ
Միսքճյանի հետ միասին`
մոտ35տարեկանում:
Աշխատությունները.

1.Արուեստլուսանկարչու
թեան,Կ.Պոլիս,1905։
2.Ատանայի կեանքը, Կ.

Պոլիս,1909(1911)։
3.Կիլիկիոյաղէտը.ակա

նատեսի նկարագրութիւն
ներ,5հատորով,(պատկե
րազարդ),Կ.Պոլիս,1912։
4.Հաճընի գաւառաբար

բառը,ձեռագիր,անտիպ։
Նրամասին.
1.ԹէրզեանՅակոբՅ.,Կիլի

կիոյաղէտը,Կ.Պոլիս,1912։
2.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
3.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
4.ՅուշամատեանՄեծԵղեռ

նի(19151965),պատրաստեց
Գերսամ Ահարոնեան, Պէյ
րութ,1965։
5.Ստեփանյան Գառնիկ,

Կենսագրականբառարան,հ.
Ա.,Երևան,1973։
6.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
7.Հայրապետյան Վանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
8.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երևան,
1991։
9. ՄազմանեանՎրոյր,Յուշեր
ԵւՎկայութիւններ,Անթիլիաս,
1991,345էջ

10. Հայկական հարց,
հանրագիտարան, Երևան,
1996։
11. ՕտեանԵրուանդ,Մեր

երեսփոխանները,մերԱզգա
յինժողովը,Երեւան,1999։
12. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հության ծառայության մեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
13. Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշ մասունք կամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
14. Քոչարյան Վահան,

Հայլուսանկարիչներ,Երևան,
2007։
15. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հանդէս
Ամսօրեայ»,2008,հ.112
16. Սիմոնյան Հրաչիկ,

Հայերիզանգվածայինկոտո
րածներըԿիլիկիայում(1909թ.
ապրիլ),Երևան,2009։
17. ԻսկահատեանՀարու

թիւն,ՎկայարանՀայկական
Ցեղասպանութեան,ԳիրքԲ.,
Պէյրութ,2011,352էջ:
18. Իսկահատեան Հ.,

Վկայարան հայկական ցե
ղասպանութեան,ԳիրքԳ,Պէյ
րութ,2011,395էջ
19. ՀՑԹԻՖ, ֆ49, ծ13,

պ14։

ԹԵՐԶՅԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
ԿԻՐԱԿՈՍԻ/ԿԱՐԱՊԵՏԻ

Ծնվել է 1883/88թ., Տիգ
րանակերտի նահանգի
կենտրոն Տիգրանակերտ
քաղաքում, հայ առաքելա
կանընտանիքում:
Հայրը` դերձակ (թուր

քերեն` թերզի) Չութպար
մաղյան Կիրակոսը, Տիգ
րանակերտում հայտնի էր
իբրև ազգասեր, հայրենա
սեր, ուսումնասեր, բարե
րարմարդ:
Նախնական կրթությունն

ստացել է սբ.Կիրակոսեկե
ղեցունկիցազգայինվարժա
րանում:
Ավարտել է ամերիկացի

միսիոներների Խարբերդի
Եփրատքոլեջը:
1899թ., մեկնել է Բեյրութ

ուսանելու:
1904/06թ. ստացել է

“պսակավոր արվեստից”
վկայականը:
1904/0610թթ. սովորել է

Բեյրութի Ամերիկյան հա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետում:
ԵղելէՀամալսարանիՀայ
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ուսանողական միության
հիմնադիրներիցմեկը:
1905թ., համալսարանում

ուսանելու ժամանակ, ՀՅԴ
հիմնադիրներից,գյուղատն
տեսՍիմոնԶավարյանիազ
դեցությանտակընդունվելէ
ՀՅԴշարքերըևդարձելՀՅԴ
Բեյրութի կոմիտեի հիմնա
դիրուեռանդուն4անդամ
ներիցմեկը:
1910թ. վերադարձել է

Տիգրանակերտևբժիշկաշ
խատել:
Այստեղևսաշխույժմաս

նակցություն է ունեցել կու
սակցականքաղաքական
կյանքին, եղել ՀՅԴ Տիգրա
նակերտի կենտրոնական
կոմիտեի և նրա Գաղտնի
մարմնիանդամ:
ԵղելէնաևՏիգրանակեր

տի Բանվորների և Բանվո
րուհիների միությունների
կազմակերպմաննօժանդա
կողներիցմեկը:
1911թ.նրանախաձեռնու

թյամբևմիքանիգաղափա
րակիցների բարոյական ու
նյութական աջակցությամբ
Կ.ՊոլսիԿրթությաննախա
րարությունից արտոնագիր
ստանալով վերաբացվել և
մինչև1914թ.գործելէՏիգ
րանակերտի «Յառաջդիմա
կան վարժարանը», որտեղ
դասավանդելու էին հրա
վիրվելառաջադեմուսուցիչ
ներԿ.Պոլսից,Խարբերդից,
ԿարինիցևԱյնթապից:Եղել
է այդ վարժարանի նախա

գահը:
Արսեն Յարմանի գրքում

Հովհաննես Թերզյանը հի
շատակված է նաև Զմյուռ
նիայիհայկականհիվանդա
նոցիբժիշկներիցանկում:
191213թթ. որպէս օսմա

նյանբանակիհազարապետ
բժիշկ`մասնակցելէԲալկա
նյանպատերազմին:
1914թ. հուլիսօգոստոսին,
Հովհաննես Տիգրանյանի
հետ,որպեսՏիգրանակերտից
ընտրված պատգամավոր,
մասնակցել է Կարինի ՀՅԴ
8րդընդհանուրժողովին:
1914թ., Առաջին համաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելուն պես զորակոչվել
է օսմանյան բանակև զին
վորական բժիշկ ծառայել
Երզնկայի Ազիզիե հիվան
դանոցում:
1915թ. հուլիսին, Կարի

նից Երզնկա ընկած ճանա
պարհին, Բաբերդ չհասած,
ՄուշիՔոբ(Կոպ)լեռանստո
րոտին, 32րդ զորաբաժնի
սպա Մեհմեդ Ալիի հրամա
նովսպանվել էբժիշկ Լևոն
ԼութֆիՀալեպլյանիհետմի
ասին,թուրքսպայիևթուրք
զինվորներիձեռքով`մոտ33
տարեկանում:
Այլ տվյալով` նահատակ

վել է 1916թ. Կարինի ռազ
մաճակատում ծառայելու
ընթացքում:
Նրամասին.

1. Հայ բժշկութեան տուած
զոհերը, ցուցակագրուած

վաւերականփաստերով, Կ.
Պոլիս,1919:
2.Մեզպուրեան Արթօ, Հայ
եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.ՄկունդՏիգրան,Ամիտա
յի արձագանգներ, Ուիհօ
քըն,ՆիւՃէրզի,1950։
4.ՄկունդՏիգրան,Ամիտա
յի արձագանգներու վերա
կոչումնեւԲ.հատոր,Ուիհօ
քըն,ՆիւՃէրզի,1953։
5.Կարոյեան Գասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
6.Աւօ, Յեղափոխական Ալ
պօմ,Պէյրութ,Բ.շարք,թ.8
(26)։
7.Սահակյան Լիլիկ, Ոճ
րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին, «Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
8. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի (19151965), պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
9.Թէոդիկ, Յուշարձան նա
հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
10. Ատաշ Ադնան, 20
րդ դարի նահատակ եղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։
11. Յուշամատեան Հայ
Յեղափոխական Դաշնակ

ցութեան, Ալբոմատլաս, Բ.
հատոր, Գոյամարտ, 1914
1925,ԼոսԱնճելըս,2001։
12. ՅարմանԱրսեն, Հա
յերը օսմանյան առողջա
պահության ծառայության
մեջ և պատմություն սուրբ
Փրկիչ հայոց հիվանդանո
ցի (թուրքերեն), Ստամբուլ,
2001։
13. ՀՑԹԻՖ, ֆ49, ծ229,
պ14։
14. Քէստենեան Հրաչ,
Պէյրութի Ամերիկեան Հա
մալսարանէն Շրջանաւարտ
Եւ Մեծ Եղեռնին Նահատա
կուած Հայ Բժիշկներ, “Ազ
դակ”,01112012

ԹԵՐԶՅԱՆՏԻՐԱՆ

Հավանաբար Հակոբ
Թերզյանիեղբայրնէ:
ԻմացելէորՀակոբԹեր

զյանըիրենցտանառաստա
ղի արանքներում թաքցրել
է իր հեղինակած «Կիլիկիոյ
Աղէտը»գրքի մի քանի հա
րյուր օրինակներ, ինչպես
նաևզենքեր`վեցհարվածա
նիատրճանակ,փամփուշտ
ներ:
ԾնվելէԼեռնայինԿիլիկի

այիՀաճընքաղաքում:
Բժշկական կրթություն է

ունեցել:
Եղել է բժիշկ և գյուտա

րար:
1920 թ. հոկտեմբերի 15

ին մասնակցել է Հաճընի
ինքնապաշտպանությանըև
զոհվել:
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Նրամասին.
1. ՄազմանեանՎրոյր,

ՅուշերԵւՎկայութիւններ,
Անթիլիաս,1991,345էջ

2. Գրիգոր Գրաճեան,
ԻնկաւՀաճընը,Կ’ապրիՀա
ճընցին, Պէյրութ, 25 Հոկ
տեմբեր2010,

3. Իսկահատեան Հա
րութիւն, Վկայարան Հայ
կականՑեղասպանութեան,
ԳիրքԲ.,Պէյրութ,2011,352
էջ:

4. http://www.keghart.
com/Krajian_Hajn
ԹԻՐՅԱՔՅԱՆԳԱՐԵԳԻՆ

Ունեցել է բարձրագույն
դեղագործական կրթու
թյուն:
Եղելէդեղագործ:
ԱպրելևաշխատելէԵդե

սիայում(Ուրֆա):
1898 թ. Եդեսիայի հի

վանդանոցիգլխավորբժիշկ
նշանակված շվեցարացի
բժիշկՀերմանՔրիստիօրոք
եղել է այդ հիվանդանոցի
դեղագործը:
1915թ.ՄեծԵղեռնիօրե

րինթուրքերըգիշերովեկել
են նրատունևտարելան
հայտուղղությամբ:
Այլևսչիվերադարձել:
Թոռը`ՄովսեսԹիրյաքյա

նը,1908թ.ծնվելէԵդեսիա
յում:
Եղեռնի օրերին Մովսեսի

մայրը` Վարդենին, համոզ
ված լինելով, որ զավակնե
րըիրհետգաղթիՃամփան

բռնելով անպայման կզոհ
վեն, 7ամյատղային հանձ
նելէԱմուտագյուղիբնակիչ
քուրդ ՀամոՊրրո ընտա
նիքին, իսկդստերը` միայլ
քուրդընտանիքի:
Մովսեսըքուրդընտանի

քում դառնում է Մուսա Իբ
րահիմևապրումախոռում:
Մովսեսը հետագայում

մեծանում է որպես քուրդ,
սակայն նրա զավակները
իմանում են իրենց հոր հայ
լինելումասին:
Նրամասին.
1. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

2. Աբէ լե ան Գէ որգ
(Ճորճ),ՑկեանսՆահատա
կութիւն2,Աղբարի’կ,Ափիկ
ՄըՋո’ւր…,«Սավա»թիվ6,
Պէյրութ,2010,460էջ

3. Իսկահատեան Հա
րութիւն, Վկայարան Հայ
կականՑեղասպանութեան,
ԳիրքԲ.,Պէյրութ,2011,352
էջ:


ԹԻՐՅԱՔՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԽԱՆ
Բժիշկ, բանասեր, թարգ

մանիչ, հայագետ, արևելա
գետ,մշակութայինգործիչ:
Ծնվել է 1845թ. դեկտեմ

բերի 25ին, Անկարայի նա
հանգիԿեսարիայիգավառի
Թալասավանում:
Սկզբնականկրթությունն

ստացել է Թալասի Վարդ
Պատրիկյան (Գյուլբենկյան)
վարժարանում, որտեղ խո
րացելէհայերենևթուրքե
րենլեզուներիմեջ:
1870թ.միջնակարգկրթու
թյունն ստացել է Կ. Պոլսի
Ֆրերներիվարժարանում:
187072թթ.եղելէՏրապի
զոնի Ազգային Լուսավոր
չյան վարժարանի տնօրենը
ևուսուցիչը:
1872թ. վերադարձել է Կ.
Պոլիս:
187278թթ. սովորել է

Փարիզի համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետում:
Նյութականանբավարարու
թյանպատճառով,ուսմանը
զուգահեռ զբաղվել է արև
ելյան լեզուներից թարգմա
նություններկատարելով:
1878թ. մայիսի 13ին

Փարիզում պաշտպանել է
«Մոլեխինդ բույսի թույնի
մասին» թեմայով ավար
տաճառ,որումխոսելէհա
մանուն բույսի թույնի գի
տական անալիզի մասին
և պատմել, թե ինչպես են
դրանովաթենացիներըթու
նավորել և սպանել Սոկրա

տեսին:Բժշկությանդոկտո
րի կոչման, Ֆրանսիական
ակադեմիայի հատուկ մե
դալին և դրամական պար
գևիէարժանացել:
1878թ. վերադարձել է Կ.

Պոլիսևսբ.Փրկիչազգային
հիվանդանոցի բժշկապետ
նշանակվել:
Միաժամանակզբաղվելէ

հասարակական եռանդուն
գործունեությամբ:
188190թթ. եղել է Ազ

գային կենտրոնական վար
չության Քաղաքական ժո
ղովի անդամ: Եռանդուն
մասնակցություն է ունեցել
նաևԿ.Պոլսիկրթականըն
կերությունների գործունե
ությանը,ընտրվելՔաղաքա
կան ժողովի Ուսումնական
խորհրդիատենապետ:
1890թ.Կ.ՊոլսիԿումկա

փուի հեղափոխական հա
կակառավարականանդրա
նիկցույցըկազմակերպելու
և դրան մասնակցելու մե
ղադրանքով Տատյանների,
ԱրփիարԱրփիարյանի,Հա
կոբ Շավարշի և ուրիշների
հետձերբակալվելէևբան
տարկվել:
1891թ. ազատվել է բան

տիցևհեռացելհասարակա
կանկյանքից:
189196թթ. զբաղվել է

բժշկությամբևգրականգոր
ծունեությամբ:
189596/97թթ. եղել է Կ.

Պոլսիսբ.Փրկիչազգայինհի
վանդանոցի գլխավոր բժիշ
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կը:
1896թ. եղել է սբ. Փրկիչ

ազգային հիվանդանոցում
բացվածբուժքույրականդա
սընթացի առաջին դասա
տուն:
1896/971906թթ.ընտանի

քովտեղափոխվելէԹեհրան,
որտեղ Մոզաֆֆերէդդին
շահի կանանոցի (հարեմի)
բժշկապետէաշխատել:
Երկարատևուբարեխիղճ

աշխատանքիհամար շահից
արժանացելէժառանգաբար
փոխանցվող«խան»տիտղո
սին:
1899ական թվականնե

րին, համալսարանական
չքավորուսանողներինօգնե
լու համար կազմակերպել է
միություն, որը որոշ ժամա
նակհաջողությամբգործելէ:
Պ ա ր ս կ ա ս տ ա ն ո ւ մ

գտնվելու 10 տարիների
ընթացքում, բժշկությանը
զուգահեռ,զբաղվելէպահ
լավերենի ուսումնասիրու
թյամբ, թարգմանություններ
կատարելայդլեզվից:
190607թթ. տեղափոխվել

էՇվեյցարիա,ապա`Փարիզ:
1907թ. տեղափոխվել է

ԱՄՆիՆյու Յորք քաղաքըև
շարունակել զբաղվել հասա
րակականգործունեությամբ:
Տիրապետել է հայերեն,

թուրքերեն, ֆրանսերեն,
անգլերեն, զենդերեն, պահ
լավերեն, արաբերեն, հին և
նորպարսկերենլեզուներին:
Հեղինակ է լեզվաբա

նական, բանասիրական,
թարգմանական, գիտական
գրքերի և բազմաթիվ հոդ
վածների, որոնք տպագրվել
են ժամանակի պարբերա
կանմամուլում:
Մահացելէ1919թ.մարտի

1/2ին,ՆյուՅորքում`74տա
րեկանում:
Որդին`ՄիհրդատԹիրյա

քյանը,հորմահիցհետոհրա
տարակելէնրաորոշաշխա
տությունները:
Նրաանձնականարխիվը

պահվումէՀայաստանիազ
գայինարխիվում:
Աշխատությունները.
1.Հայկականտաղաչափու

թիւն,1906,1918։
2.Արտաշիր Պապականի

Կարնամակը,դրվագ,թարգ
մանութիւն,Փարիզ,1907։
3.Ատրպատ Մարանպան

դան, «Անդարձ», թարգմա
նութիւն,ՆիւԵորք,1909։
4.Ֆիրդուսի, «Շահնա

մակ», թարգմանութիւն, Նիւ
Եորք,1909։
5.Արիահայբառարան,Նիւ

Եորք,19141920։
6.Հայերէնի զեղծումները,

1917։
7.Պուալօ Ն., «Արուեստ

քերթողական», թարգմանու
թիւն, Ծանօթագրութիւննե
րով եւ առաջաբանով, Նիւ
Եորք,1919։
8.Սաադի, «Գոլեստան»,

թարգմանութիւն, Նիւ Եորք,
1920։
9.Հայիրանական ուսում

նասիրութիւնք, Վիեննա,
1922։
10.Տելեմաքըթարգմանելէ

գրաբարի,մրցելովՀայրԱր
սենԲագրատունուհետ։
Նրամասին.
1.Տօքթ. Յարութիւն Թի

րեաքեանԽան,«Բժիշկ»,Կ.
Պոլիս,1913,թ.11։
2.Ղազարեան Վահան,

Բժշկականեւառողջապա
հականտարեցոյց,Կ.Պօլիս,
1914։
3.Էջ մըտոքթ. Յ. Թիրե

աքեանի «Ինքնակենսագ
րութենէն», «Ամերիկահայ
հանրագիտակտարեգիրք,
1925»,Պոսթըն,1924։
4.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարի
ոյ,հ.Բ,Գահիրէ,1937։
5.Ազգայինհիւանդանոցի

մէջպաշտօնավարածբժիշկ
ները.Ընդարձակտարեգիրք
Ազգայինհիւանդանոցի,Իս
թանպուլ,1939։
6.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
7.ԴանիելՎարուժան,Նա

մականի,Երևան,1965:
8.Ստեփանյան Գառնիկ,

Կենսագրականբառարան,
հ.Ա,Երևան,1973:
9.Վահէ Հայկ, Լուսաւոր

դէմքերմերօրերունվրայ,
Պէյրութ,1973:
10. Յուշամատեան

160ամեայսուրբՓրկիչհա

յոցհիւանդանոցի,աշխա
տասիրեցՎ.Քէօսէեան,Իս
թանպուլ,1975:
11. Հայկականսովետա

կանհանրագիտարան,հ.4,
Երևան,1978։
12. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
13. ՓաշայանԱսատուր,

Տիտղոսակիրհայեր,XVXIX
դարեր,Ե.,2001։
14. ՓամուքջյանԳևորգ,

Հայերըիրենցկենսագրա
կաններով (թուրքերեն),
Ստամբուլ,2003։
15. ՀովակիմյանԲ.Հայոց

ծածկանուններիբառարան,
Ե.,2005:
16. ՀԱԱ, Հարություն

Թիրյաքյանի ընտանեկան
ֆոնդ,ֆոնդ235, նայվել է
2007թ.փետրվարին։

ԹՅՈՒԹՅՈՒՆՃՅԱՆԳ.Յ.
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Բարձրագույն բժշկական
կրթությունէունեցելևբժիշկ
աշխատել:
ԶոհվելէՄեծԵղեռնիընթաց
քում:
Նրամասին.
ՍարաֆեանԳէորգ,Պատմու
թիւնԱնթէպիհայոց,հ.Բ.,Լոս
Անճելըս,1953։

ԹՅՈՒԼՊԵՆՏՃՅԱՆԿԱՐՊԻՍ

Ծնվելէ1894թ.,Կարինի
նահանգիԲաբերդիգավա
ռիկենտրոնԲաբերդքաղա
քում:
1896թ.ջարդիժամանակ

կորցրելէծնողներին:
190306թթ.սովորելէԿա

րին քաղաքի Կարմիր վա
նուցժառանգավորացվար
ժարանում:
1906թ.փոխադրվելէԿ.

ՊոլիսևսովորելԿեդրոնա
կան,ապաԷսայանվարժա
րաններում:
ՈւսանելէԿ.ՊոլսիՕսմա

նյանկայսերականբժշկա
կանհամալսարանիդեղա
գործականբաժնում:
Նյութականպայմանների

պատճառովուսումըթողելէ
թերավարտ:
Կ.ՊոլսիԲերաթաղամա

սումդեղագործէաշխատել:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
1914թ.  դաշնակցա

կան լինելու պատճառով,
ենթարկվել է թուրքա
կան ոստիկանության հե
տապնդումներին:Սկզբում
թաքնվելէոստիկանությու
նից,ապագործելէկեղծա
նունով:
1914թ., Առաջին աշ

խարհամարտի ժամանակ
զորակոչվել է օսմանյան
բանակ և Մաքրիգյուղում
(Բաքըրքեոյ) զինվորական
դեղագործծառայել:
1918թ., պատերազմն

ավարտվելուցհետոիրհո
րեղբորորդիԱ.Բաբերդյանի
ևՊ.Եմենիճյանիհետլծվելէ
որբահավաքությանազգան
վեր,սակայնհույժվտանգա
վորգործին,որվարումէրԱ.
Չագըրյանը:
1922թ.վերջերինԿ.Պոլ

սիցանցելէՖրանսիա,որ
տեղդեղագործէաշխատել:
Քայքայվածառողջությու

նըվերականգնելուևկազ
դուրվելունպատակովորոշ
ժամանակապրելէԿիպրո
սում:
Մահացելէ1927թ.փետր

վարի23ին,Մարսելում`33
տարեկանում:
Նրամասին.
Թէոդիկ,Ամէնունտարե

ցոյցը,1928,Փարիզ,1929։

ները(թուրքերեն),Թուրքիա,
1997։
5.Յարման Արսեն, Հայե

րը օսմանյանառողջապա
հության ծառայության մեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ԹՅՈՒՐԵՔՅԱՆԳԱՐԵԳԻՆ

Ծնվել է Խարբերդի նա
հանգի  Խարբերդ քաղա
քում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼ.ևուրիշն.,

Ցուցակ Հայոց ցեղասպա
նության զոհերի (1915
1923թթ.),հ.2,Խարբերդի
նահանգ,Ե.,2004։

ԹՈՐԳՈՄՅԱՆԼԵՎՈՆ

Ծնվելէ1868թ.,Սեբաս
տիայի նահանգի Սեբաս
տիաքաղաքում`տերԵփրեմ
քահանայիընտանիքում:
1906թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանըկամ
ԲեյրութիԱմերիկյանհամալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
ՇապինԿարահիսարում,

Տիվրիկում և Էնտիրեսում
բժիշկէաշխատել:
Սպանվել է 1915թ.` 47

ԹՅՈՒԼՊԵՆՏՃՅԱՆՄԻՆԱՍ
ԷՖԵՆԴԻ

Ծնվելէ1870թ.,Բրուսայի
նահանգիԱդաբազարքա
ղաքում:
1901թ. հունիսի 27ին

ավարտելէՓարիզիհամալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
1908թ.եղելէԱդաբազա

րի Կրթասիրաց ընկերու
թյանանդամ:
1914թ., Առաջին աշ

խարհամարտի ժամա
նակ զորակոչվել է օսմա
նյանբանակևԲաղդադում
տեղակայվածզորաբանա
կում զինվորական բժիշկ
ծառայել:
1915թ. հուլիսի 4ին,

սպանվել է ռազմաճակա
տումկամ1916թ.մահացել
ժանտախտից` Հալեպում`
45տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը,ցուցակագրուածվա
ւերականփաստերով,Կ.Պո
լիս,1919:
2.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի (19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
4.ԱտաշԱդնան,20րդդա

րինահատակեղածբժիշկ
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նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

4. Հայրապետյան Վա
նիկ,ԷջերՀայաստանիդե
ղագործության պատմու
թյունից,Երևան,1990:

5. Խաչատրյան Լ. և
ուրիշն.,ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ԹՈՐԳՈՄՅԱՆՎԱՀՐԱՄ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

Բժիշկ,բժշկությանպատ
մաբան,բանասեր,հանրա
յինգործիչ:
Ծնվելէ1858թ.ապրիլի20

ին,Կ.Պոլսիասիականկող
մի Սկյուտար թաղամասի
Սելամսըզթաղում:
Հայրը`Հարությունաղա

Թորգոմյանը եղել է սափ
րիչև,կարդացածլինելով
հայբժիշկՄիքայելՐեստենի
հայերենբժշկականգրքերը,
զբաղվելէնաևմանրվիրա
բուժությամբ:
1877թ.ավարտելէծննդա

վայրիսբ.Խաչվարժարանը,

տարեկանում:
Նրամասին.
1. ՅարմանԱ.,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

2. Խաչատրյան Լ. և
ուրիշն.,ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գ.1,Սեբաս
տիայինահանգ,Ե.,2004։
ԹՈՐԳՈՄՅԱՆԽԱՉԱՏՈՒՐ

Ծնվելէ1875թ.,Սեբաստի
այի նահանգիՍեբաստիա
քաղաքում:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևԿ.Պոլսում
դեղագործէաշխատել:
ԵղելէԿ.ՊոլսիԲժշկական

ընկերությաննախագահը:
1915թ.ապրիլի2425իգի

շերըԿ.Պոլսումձերբակալ
ված235անվանիհայմտա
վորականներիմեջէեղել։
1915թ., սպանվել է Սե

բաստիայումկամքաղաքից
դուրս`40տարեկանում:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3. Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա

հարցերիննվիրվածգրքույկ
ներ,մամուլումհանդեսեկել
բանասիրականհոդվածնե
րով:Հետագագործունեու
թյունըառավելապեսնվիր
վածէեղելհայբժշկության
պատմությանըև1819րդ
դարերիհայբժիշկներիկեն
սագրություններին:
Աշխույժմասնակցություն

էունեցելԿ.ՊոլսիևՓարիզի
հայբժիշկների,բժշկության
պատմությանֆրանսիական
ընկերություններիևմիջազ
գայինհամաժողովներին:
Եղել է Իզմիրյանցգրա

կանմրցանակիդատակազ
մինախագահը:
1890ականթվականնե

րիցթղթակցելէՎիեննայի
«Հանդէսամսօրեայ»ուեվ
րոպականտարբերպարբե
րականներիևհիմնականում
հայ բժշկությանառանձին
հարցերինուհայհինբժիշկ
ներիննվիրվածբազմաթիվ
հոդվածներհրապարակել:
Ղրիմի պատերազմում

զոհվածևԿ.ՊոլսիՇիշլիի
ազգային գերեզմանոցում
թաղվածֆրանսիացիզին
վորների մասին գրած ու
սումնասիրության համար
արժանացելէ«ՊալմԱկա
դեմիք»պատվանշանին։
18981907թթ. և 1922

23թթ.եղելէսբ.Փրկիչազգա
յինհիվանդանոցիհոգաբար
ձությանանդամ:
ԵղելէՀայոցտառերիգյու

տի 1500ամյակի և Հայոց

այնուհետևսովորելԿ.Պոլսի
Կալաթասերայի«Մեքթեբի
Սուլթանիե» բարձրագույն
վարժարանում:
187879թթ.սովորելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանկայսերա
կանբժշկականվարժարա
նում:
187984թթ.սովորելէՓա

րիզիբժշկականհամալսա
րանում:
1884թ.նոյեմբերի14ին

ստացելէբժշկիվկայական:
1885թ. վերադարձել է

Կ.Պոլիս,զբաղվելբժշկու
թյամբևքաղաքիճանաչված
բժիշկներից մեկը դարձել
կարճժամանակում:
1884/85թ.եղելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականընկերությաննա
խագահիտեղակալը:
ԵրկարտարիներեղելէԿ.

ՊոլսիՀայկականբժշկական
ընկերությաննախագահը:
1886թ.ից ի վեր զբաղ

վել է ազգայինհասարա
կական եռանդուն գոր
ծունեությամբ. եղել է Կ.
ՊոլսիԱզգայինկենտրոնա
կանվարչությանՔաղաքա
կանժողովիանդամ,նույնի
Առողջապահությանխորհր
դիանդամ,18971905թթ.`
Ուսումնական խորհրդի
ատենապետ:
Զբաղվելէնաևգրական

գործունեությամբ:
1880ականթվականնե

րիվերջերիցհրատարակել
էդպրոցականբժշկության
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Անունը փորագրվել է
Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րիցմեկիվրա։
Այաշի աքսորավայրից

ազատվելէմեծվեզիրՍա
յիդՀալիմփաշայինԱբդուլ
Մեջիդիշխանիկամսուլթան
Մեհմեդ V Ռեշադի (որոնց
անձնականբժիշկնէր)անձ
նականմիջնորդությամբ:
1915թ.մայիսի2ին(ըստ

1331(1915)թ.ապրիլի26ի
հրամանի)ազատվելէևվե
րադարձելԿ.Պոլիս:
1916թ.ապրիլի2/15տա

ժանակրությամբ տեղա
փոխվելէԴեյրէլԶորևՀա
լեպ:
1918թ. նոյեմբերին հիմ

նադրել է «Ազգային հա
մախմբումը»` ժողովրդի
բեկորվածուժերըհամախմ
բելունպատակով:
191820թթ.Կարմիրխա

չիհայկականբաժանմունքի
նախագահիհանգամանքով
նշանակալիդերէխաղացել
Հայաստանիառաջինհան
րապետությանըբարոյապես
և նյութապես աջակցելու
գործում։
1923թ.Թուրքիայումքեմա

լականների իշխանության
հաստատումիցհետոտեղա
փոխվելէՓարիզ,ուրզբաղ
վելէհիմնականումբանասի
րությամբևհայբժշկության
պատմությանհարցերով:
Ընտրվել է Փարիզի Հայ

բժիշկներիընկերությաննա

տպագրության400ամյակի
հոբելյաններիհանձնաժողով
ներիատենապետը:
Կ.Պոլսումեղելէանչափ

սիրվածուհարգվածանձև
ճանաչվածբժիշկ:
Օսմանյանբարձրշրջա

նակներումմեծհեղինակու
թյունվայելելովևարքայազն
ԱբդուլՄեջիդի20տարվա
անձնականբժիշկըլինելով,
Կիլիկիայիհայկականջար
դերը կանխելու նպատա
կով,ԳրիգորԶոհրապիհետ
միասինբանակցություններ
էվարելմեծվեզիրիհետ:
1915թ.ապրիլի11 (24)

ին,Կ.Պոլսումիթիվս600
հայմտավորականներիձեր
բակալվելևարգելափակվել
է Կ.Պոլսի կենտրոնական
բանտում: Նրանց մեջ էին
նաև բժիշկներ Նազարեթ
Տաղավարյանը,Կարապետ
Փաշայանը,ՄիրզաԿենճյա
նը, ՀակոբՆարկիլեճյանը,
ՏիգրանԱլլահվերդինևու
րիշներ:Նույնբանտախցում
ենգտնվելՏիրանՔելեկյա
նը,Կոմիտասվարդապետը,
ԳրիգորիսվարդապետՊա
լաքյանը, Հովհանվարդա
պետԿարապետյանը,վերա
պատվելիՔերոբեանը,բժիշկ
Թորգոմյանը,վաճառական
ՀակոբԳորյանը, սեղանա
վորՀովհաննեսԹերլեմեզյա
նըև«Բիւզանդիոնի»խմբա
գիրԲյուզանդՔեչյանը:
1915թ.ապրիլի12ինաք

սորվելէԱյաշիբանտը:

թանգարանումևկարոտէ
ուսումնասիրությանուհրա
տարակման:

Աշխատությունները.
1. Արդի հնդկահայ

բժիշկները,Մաս1,Վիեննա,
1896։
2.Դպրոցներու առողջա

պահութիւնը,Վենետիկ,1908։
3.Հրատարակել է Երե

մյաՉելեպիի3հատորանոց
«ՊատմութիւնՍտամպօլայ»
չափածո երկը, ընդարձակ
ծանոթագրություններով,
որիԱհատորըլույսէտեսել
Վիեննայում,1913թ.,իսկԲև
Գհատորները`Առաջինհա
մաշխարհայինպատերազմից
հետո,դարձյալՎիեննայում։
4.ՀարիւրամեակՐեստենի

բժշկականհրատարակութե
ան,Վենետիկ,1922:
5.Հայ բժշկականարձա

նագրաբանութիւն,Վենետիկ,
1931։
6.Դպրոցականառողջա

պահութիւն։
7.Համալսարանականհին

հայ40բժիշկներ։
8.Հայ բժշկական ձեռա

գիրք։
9.Հայուհիներըհայբժշկու

թեանպատմութեանմէջ։
10. Amirdovlatd’Amasie…

«Bulletin de la Societe de
l’HistoireetdelaMedicine»,
1919.
11. LesManuscriptsMedi

caux Armeniens de la Bib
liothequeNationaledeParis,

խագահ,ապա`պատվավոր
նախագահ:
Երեքտարիուսումնասի

րելէՎենետիկիՄխիթարյան
միաբանության մատենա
դարանիևՓարիզիԱզգա
յինգրադարանիհայկական
բժշկական ձեռագրերը և
դրանցվերաբերյալբազմա
թիվընդարձակաշխատու
թյուններհրատարակելմի
աբանության«Բազմավէպ»
ամենամսյահանդեսում:
Հեղինակէավելիքան100

գիտականաշխատություն
ների, որոնք փաստական
հարուստնյութենպարու
նակումհայհասարակական
մտքիպատմությանվերաբե
րյալ:
1933թ.ընտրվելէՌումի

նիայիբժիշկպատմաբաննե
րիընկերությանպատվավոր
անդամ:
ՊարգևատրվելէԲժշկու

թյանպատմությանմիջազ
գայինկոնգրեսիմեդալով,
Ռումինիայի բժիշկպատ
մաբանների ընկերության
շքանշանով:
Ֆրանսիական կառա

վարության «Ակադեմիայի
սպա»(Officiռrd’Acadռmie)
պատվավորկոչմաննէար
ժանացել:
Մահացելէ1942թ.,Փարի

զում`84տարեկանում:
Նրահարուստանձնական

արխիվըպահվումէԵրևա
նիԵղիշեՉարենցիանվան
գրականությանևարվեստի
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յինժողովը,Երեւան,1999։
12. ՎարդանյանՍ., Հա

յաստանիբժշկությանպատ
մություն,Ե.,2000:
13. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հության ծառայության մեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
14. Հայանվանի բժիշկ

ներ,գ.Ա,Գլխ.խմբագիր`Ա.
Շիրինյան,Ե.,2002։
15. Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշ մասունք կամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Ե.,2002։
16. Փամուքջյան Գև

որգ,Հայերըիրենցկենսագ
րականներով (թուրքերեն),
Ստամբուլ,2003։
17. ԶօհրապԳրիգոր,Եր

կերիժողովածու,հ.Ե,գիրք
1,Երևան,2004։
18. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հանդէս
Ամսօրեայ»,2008,հ.112
19. ԻսկահատեանՀարու

թիւն,ՎկայարանՀայկական
Ցեղասպանութեան,ԳիրքԲ.,
Պէյրութ,2011,352էջ

«Bulletin de la Societe de
l’HistoireetdelaMedicine»,
1925.

Նրամասին.
1.ԸնդարձակօրացոյցՍ.

Փրկչեանհիւանդանոցիհա
յոց,Կ.Պոլիս,1905։
2.Ղազարեան Վահան,

Բժշկական եւառողջապա
հականտարեցոյց,Կ.Պօլիս,
1914։
3.ՔէչեանԲիւզանդ,Դրո

ւագաքսորիշրջանէն,Թէո
դիկ,1922։
4.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
5.ԿարոյեանԳասպար,Մեծ

Եղեռնինահատակհայբժիշկ
ները(անոնցպատգամները),
Պոսթոն,1957:
6.Ստեփանյան Գառնիկ,

Կենսագրականբառարան,հ.
Ա,Ե.,1973։
7.ՇիկահերՎարդ,Կիսա

դարեանպատմութիւնթրքա
հայբժշկութեան,19231975,
Իսթանպուլ,1975։
8.Հայկականսովետական

հանրագիտարան,հ.4,Երև
ան,1978։
9.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երևան,
1991։
10. Ղարիբջանյան

Ստեփան,ՎահրամԹորգո
մյան140,«Նարեկ»թերթ,Ե.,
1998,թ.7(77)։
11. ՕտեանԵրուանդ,Մեր

երեսփոխանները,մերԱզգա

Հակոբթաղի,Թլկատինցու
Կեդրոնական վարժարանի
(Կարմիրկոլեջ)ուսուցիչաշ
խատել:
ՑանկացելէանցնելԱՄՆ,

սակայնչիհաջողվել:
190309/10թթ. ուսա

նելէԲեյրութիԱմերիկյան
համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետումևփայլուն
ավարտել: Աչքի ընկնելով
իրպատրաստվածությամբ`
համալսարանի նախագա
հությանառաջարկով,ցածր
կուրսերիօգնականուսուցիչ
էաշխատել:
Բեյրութում ուսանելու

ընթացքումմիքանիտարի
եռանդունհամագործակցել
էՍոցիալդեմոկրատհնչա
կյան կուսակցության Բեյ
րութիմասնաճյուղիհետև
քաղաքումհնչակյանուսա
նողականմիությունկազմա
կերպել:
1909թ. գնացել է Խար

բերդ,ապաանցելԵվրոպա:
1910թ.մասնագիտության

մեջ կատարելագործվելու
նպատակովմեկնելէԱՄՆ:
Թե՜ Եվրոպայում և թե՜

ԱՄՆում զբաղվել է հնչա
կյան գաղափարախոսու
թյանքարոզչությամբ,ապա
վերադարձելևհաստատվել
էԿ.ՊոլսիԲերաթաղամա
սում:
Եղել է բարի և անշա

հախնդիրբժիշկուաղքատ
ներին,զինվորներին,ընկեր
ներինբուժելձրի:

ԹՈՐՈՍՅԱՆՊԵՆՆԵԴ.

Իսկականանունըեղելէ
ՄանուկյանՊետրոսԹորո
սի,սակայնգրվելէնաևԹո
րոսյանՊետրոս:
ԿրելէնաևՏոքտ.Պ.Պեն

նեևՊետրոսՈւստաՄանու
կյանմականունները:
Ծնվելէ1881թ.նոյեմբերի

2ին,Խարբերդինահանգի
ԽարբերդիգավառիՀյուսեյ
նիկ(Հապուսի)գյուղում:
1890թ.հայրըմահացելէև

ընտանիքիհոգսըմնացելէ
մորվրա:
Նախնական կրթությունն

ստացելէծննդավայրիվար
ժարանում:
1897թ.ավարտել էԽար

բերդի ամերիկացի միսիո
ներներիԵփրատվարժարա
նը ̀մաթեմատիկականբարձր
ընդունակություններդրսևո
րելով:
1897թ.իցԱրաբկիրիևՀյու

սեյնիկ գյուղի դպրոցների
դասատուէաշխատել:
1903թ.,աշխատելունզու

գահեռ, հաջողությամբ
ավարտելէինքնաշխատու
թյամբուսանածամերիկացի
միսիոներների Խարբերդի
Եփրատքոլեջը:
Շարունակել է Հյուսեյնիկ

գյուղի,ապա`Խարբերդիսբ.
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է իր դահիճների երեսին.
«Դուքմեզքսաններսկըկա
խէք,գիտցածեղէ՜քթէմեր
ետեւէն քսան հազարներ
պիտիգան`մերվրէժըլու
ծելու»:
Նրամասին.
1. ԳաբամաճեանՍ.,Հա

յաստանիկաղանդչէքը:Մեծ
Եղեռնիզոհերըիրենցպատ
կերներով,Կ.Պոլիս,1919։
2. Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
3. ԲախտիկեանՍարգիս

(խմբագիր), Ոսկեգետակ,
տարեգիրք,Գ.տարի,Պէյ
րութ,1948։
4. Ճիզմէճեան Մանուկ,

Խարբերդեւիրզաւակները,
Ֆրեզնօ,1955։
5. Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957:
6. Պատմութիւն Ս. Դ.

Հնչակեան կուսակցութե
ան,18871963,Բ.հատոր,
խմբագիր`ԱրսէնԿիտուր,
Պէյրութ,1963։
7. Սահակյան Լիլիկ, Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
8. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

Մեծ համբավ է ունեցել
ինչպեսԿ.Պոլսում,այնպես
էլարաբականաշխարհում:
ՍԴՀԿՔեոսթենջեի(Կոս

տանցա` Ռումինիայում)
ընդհանուրպատգամավո
րականժողովինընտրվելէ
ՍԴՀԿիՎարիչմարմնիան
դամ:
Եղել է Իթթիհադի դեմ

ազգայինազատագրական
պայքարիանձնվերմարտիկ
ներիցմեկը:
1914թ.ճանաչվածլինելով

որպես Օսմանյանպետու
թյանհամարվտանգավոր
անձ,իթիվսայլհնչակյան
պարագլուխների, ձերբա
կալվելէևավելիքանմեկ
տարի արգելափակվել Կ.
Պոլսի բանտում, որտեղ
նրանխոշտանգումներիեն
ենթարկել, պահանջել, որ
մատնի ազատագրական
պայքարի իր ընկերներին,
պարտադրելիսլամությունն
ընդունել:
1915թ.հունիսի15ին,Կ.

ՊոլսիՍուլթանԲայազիդի
հրապարակշղթայակապբե
րելեն20հնչակյանմտավո
րականի,որոնցմեջէրնաև
Պեննեն:
Կարդումենմահավճիռի

պատճառը`«ազատագրա
կանձգտումներունենալու
համար»:
Բոլորը միաժամանակ

կախաղանենբարձրացվել:
Կախվելուց առաջ` 34

տարեկանՊեննենբղավել

Թուրքականպաշտոնա
կան թղթակցությունների
թուրքերեն բնագրերը մի
զարմանալիմիջոցովկարո
ղացելէձեռքգցելևբան
տումգտնվողԱրիսինտալ:
1915թ. ձերբակալվել է

ևբանտարկվելԴեպոբան
տում,որտեղկային860բան
տարկյալներ:
1915թ.սպանվելէԷվերե

կիբանտումկամԿեսարիա
յիբերդում:
Այլտվյալով մահացել է

աքսորիճանապարհին`Սի
րիայիանապատներում:
Նրամասին.
1. ԱրիսՏ.Կ.Գալֆայե

ան,Չոմախլու(Կեսարիա),
հրատարակութիւն «,Չո
մախլուիՆպաստամատոյց
Ընկերութեան’’,,«Կոչնակ’’
տպարան,ՆիւԵորք,1930,
168էջ

2. Գալֆայեան Կարա
պետաւագքահանայ,Գիրք
ելիցհայոց,Պէյրութ,1955։

3. ՇահբազյանՀասմիկ
ևՄիրզոյանԱնահիտ(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

4. Իսկահատեան Հ.,
Վկայարան հայկական ցե
ղասպանութեան, Գիրք Գ,
Պէյրութ,2011,395էջ

9. Հիւսէյնիկ,խմբագիր`Կ.
Ահարոնեան,Պոսթըն,1965։
10. Թէոդիկ,Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
11. Հայրապետյան Վա

նիկ,ԷջերՀայաստանիդե
ղագործության պատմու
թյունից,Երևան,1990։
12. Հովակիմյան Բախ

տիար,Հայոցցեղասպանու
թյաննահատակգործիչների
ծածկանուններ,Ե.,2002։
13. ԳալաճյանՀ.,Ոդիսևս

աքսորական,Հուշեր,Երև
ան,2004։
14. Խաչատրյան Լուսի

նեևԲաբլումյանԱրփինե
(կազմողներ),ՑուցակՀա
յոց ցեղասպանության զո
հերի(19151923թթ.),հ.2,
Խարբերդինահանգ,Երև
ան,2004։
15. Քէստենեան Հրաչ,

ՊէյրութիԱմերիկեան Հա
մալսարանէնՇրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ԹՈՐՈՍՅԱՆՍԱՐԳԻՍ

Ծնվել է Անկարայի նա
հանգիԿեսարիայիգավառի
ԷվերեկիգավառակիՖենեսե
գյուղում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
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Շեփըրդիհեղինակությունը
սահմանափակում էր նրա
վիրաբուժականձգտումնե
րը,տեղափոխվելէՏիգրա
նակերտ:
1905թ. վերջերին հաս

տատվել է Տիգրանակեր
տում,վիրաբույժաշխատել
ևանվանիդարձել:
1908թ. օսմանյան սահ

մանադրությանվերահաս
տատումից հետո, խան
դավառվածժողովրդական
ցույցերով,ազատությանև
հավասարության նշանա
խոսքերով,անդամակցելէ
ԻթթիհադվեԹերաքքիկու
սակցությանտեղիկոմիտե
ին:
Շնորհիվ իր բժշկական

համբավի,ժողովրդիմեջու
նեցածհարգանքի,բարյա
ցակամ զոհողությունների
և թուրքերենի գերազանց
իմացության,ընտրվելէԻթ
թիհադիտեղականկոմիտեի
կենտրոնականվարչության
քարտուղար:
Այդ օրերին Սելանիկից

Տիգրանակերտ եկած իթ
թիհադականքարոզիչոմն
Վեհիբբեյի`կուսակցական
ժողովումհակահայկական
ելույթիցհետոբժիշկըպատ
ռել է երկերեսանիթուրքի
դիմակըևհրապարակայնո
րենհեռացելկուսակցությու
նից:
Այնուհետև իր կյանքի

ապահովության նպատա
կովբրիտանականհյուպա

ԹՈՓԱԼՅԱՆՈՍԿԱՆ
(ՈՍԿԻԱՆ,ՕՍԿԱՆ)
ԷՖԵՆԴԻՀ./Գ.

Ծնվել է 1878թ., Օսմա
նյանկայսրությանՀալեպի
նահանգիՄարաշիգավառի
կենտրոնՄարաշքաղաքում,
հայառաքելականընտանի
քում:
Նախնականկրթությունն

ստացել էՄարաշիազգա
յին(թաղային)վարժարան
ներից մեկում /ամերիկա
ցիմիսիոներներիՄարաշի
«Ակադեմի» բարձրագույն
վարժարանում:
Երկրորդայինկրթությու

նը և “պսակավորարվես
տից”վկայականըստացելէ
ամերիկացիմիսիոներների
ԿենտրոնականԹուրքիայի
քոլեջում,որկոչվումէրնաև
Այթապքոլեջ:
1905թ.ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
Ուսմանտարիներինհե

տաքրքրվելէվիրաբուժու
թյամբ:
ՄիքանիամիսՄարաշում

բժիշկէաշխատելև,քանի
որտեղիհամբավավորվի
րաբույժ,ամերիկացիդոկտ.

ւերականփաստերով,Ստամ
բուլ,1919:
2.ԳալուստեանԳրիգորՀ.,

Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
3.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ

մութիւնԵւդոկիոյհայոց,Գա
հիրէ,1952։
4.ԺամկոչեանԲենիամին,

Հայնի,Պէյրութ,1952։
5.ԿարոյեանԳասպար,Մեծ

Եղեռնինահատակհայբժիշկ
ները(անոնցպատգամները),
Պոսթոն,1957:
6.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի (19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
7.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
8.ԳալուստեանԳրիգորՀ.,

ՄարաշկամԳերմանիկեւհե
րոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,1988։
9.ԱտաշԱդնան,20րդդա

րինահատակեղածբժիշկ
ները(թուրքերեն),Թուրքիա,
1997։
10. Յուշամատեան Հայ

ՅեղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։
11. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հության ծառայության մեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
12. Խաչատրյան Լ. և

ուրիշն., ՑուցակՀայոցցե

տոսարանի թարգմանիչ է
աշխատել:
Այդհարցումնրանօգնել

էՏիգրանակերտումերկար
տարիներ բրիտանական
փոխհյուպատոսիպաշտոնը
վարողվերապատվելիԹով
մասՄկրտիչյանը:
Հետագայումտեղափոխ

վելէԵվդոկիաևշարունա
կելբժիշկաշխատել:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
1914թ. Առաջին աշ

խարհամարտիժամանակ
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևուղարկվելԵրզնկա/
Կարին`Ազիզիեիկենտրո
նականզինվորականհիվան
դանոցիբժիշկծառայելու`
կապիտանիաստիճանով:
1915թ. հունիսի 12ին,

Երզնկայում(Երզնկայիմոտ
կամԿարինում)թուրքզին
վորներըսրախողխողանե
լովսպանելենՈ.Թոփալյա
նինմիքանիհայբժիշկների
հետմիասին`37տարեկա
նում:
Տիգրանակերտումբժշկի

թուրքթշնամիներըսրախող
խողենարելնրաողջգեր
դաստանը`օրորոցիմանու
կիցմինչևչափահասները:
Այլ տվյալով` ծառայու

թյան է ուղարկվել Կով
կասյան ռազմաճակատ և
այդտեղսպանվելթուրքզին
վորներիձեռքով:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը,ցուցակագրուածվա



170 171

տարեգիրք,Ե.գիրք,Հալէպ,
1996։

ԹՈՓՉՅԱՆՀԱԿՈԲ

ԲժիշկԱվետիսՆագգա
շյանը գրում է, որ 1915թ.
ապրիլի12 (24)ինԿ.Պոլ
սումձերբակալվածբազմա
թիվհայմտավորականների
հետգնացքով(շոգեկառքով)
տեղափոխվել է դեպի Իզ
միթ,ապաԷնկյուրիիցդեպի
ՍինճանՔեոյ:
ՇոգեկառքիԱկարգիվա

գոնիմեջեղելենԿոմիտասը,
ՀովնանևՊալաքյանվար
դապետները, բժիշկ Վահ
րամ Թորգոմյանը, Տիրան
Քելեկյանը,դոկտորՀակոբ
Թոփչյանըևուրիչներ:
Այնուհետևնրանցձիա

կառքերնստեցնելովտարել
ենԱյաշավանիծայրամասի
բլրիվրագտնվողՍարըկըշ
լահինզորանոցբանտը:
Հետագաճակատագիրն

անհայտէ:
Նրամասին.
1.ՀայԵղեռնը,Բտպագ

րութիւնՊէյրութ,1978,171
էջ

2.ԻսկահատեանՀարու
թիւն,ՎկայարանՀայկական
Ցեղասպանութեան,ԳիրքԲ.,
Պէյրութ,2011,352էջ

ԻԲՐԱՆՈՍՅԱՆԳԱՐԵԳԻՆ

Ծնվել է Անկարայի նա

ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդինահանգ,Ե.,2004։
13. ՔէստենեանՀրաչ,Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալսա
րանէնՇրջանաւարտԵւՄեծ
ԵղեռնինՆահատակուածՀայ
Բժիշկներ,“Ազդակ”,0111
2012

ԹՈՓՉՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Չմշկածագցի գերդաս
տանինահապետը`զինվո
րական կոմիսար Ֆիլիպը,
Հալեպէտեղափոխվելհա
վանաբար1870ականթվա
կաններին:
ՀալեպումհայտնիԹոփ

չյանգերդաստանիանդամ
ներնիսկզբանեարաբախոս
ենեղել:
Ֆիլիպնունեցելէ6արու

թոռ:Պարթևըդերձակէր,
Բարսեղը` երկաթագործ,
Գրիգորը`առևտրական,Կա
րապետը`բժիշկ,իսկՆշանը
ևԱրմենըդեռևսչէինկողմ
նորոշվել:
Կարապետնավարտելէ

բժշկականվարժարանը:
1914թ.,Առաջինաշխար

համարտի ժամանակ Հա
լեպում զորակոչվել է օս
մանյան բանակ և որպես
զինվորականբժիշկսպաու
ղարկվելԲաղդադ,ուրթու
նավորվելէևմահացել:
Նրամասին.
«Գեղարդ» սուրիահայ

աքսորել:
1915թ.,Կալեջիկից8ժամ

վա հեռավորության վրա
գտնվողմիվայրումկամԱյա
շումսպանվելէհայտարա
գիրներիջարդիժամանակ:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:
2.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957:
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
5.ՇահբազյանՀասմիկև

Միրզոյան Անահիտ (կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։
6.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ԻՍՊԵՆՋՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Ծնվել է Անկարայի նա
հանգիԿեսարիայիգավառի
կենտրոնԿեսարիաքաղա
քում:

հանգիԿըրշեհիրիգավառի
ԿեսկինՏենեկՄադեն/Էսքի
ՏենեկՄադենքաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիազ
գային վարժարանում,այ
նուհետև ավարտել տեղի
թուրքականիդադիեն(միջ
նակարգդպրոցը):
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիՕսմա

նյանկայսերականբժշկական
վարժարանը:
Այաշի թաղապետական

բժիշկէաշխատել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմից
առաջ Այաշ ավանը թուր
քականվայրագությունների
հանրահայտվայրէրդարձել:
Այաշի բանտը, որ 1520

կանգուն լայնքուերկայնք
ունեցողմիահարկշենքէր,
դարձելէրհայկուսակցական
գործիչների ու մտավորա
կաններինահատակության
առաջինհանգրվանը:
ԲժիշկըԱյաշիթաղապե

տականբժշկիհանգամանքով
այցելելէհայբանտարկյալ
ների կայքերը` բանտի ղե
կավարությանկողմիցառող
ջապահական կանոնների
ապահովմանըհսկելունպա
տակով:
1915թ.բժիշկըիրհորհետ

միասինձերբակալվելէևձեռ
նակապովտարվելԿալեջիկի
(Անկարայի)բանտը:
Այնուհետևնրանցխառ

նելենտեղիհայբնակչության
տարագրվողքարավանինու
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կանբժշկականվարժարա
նում և բժշկի վկայական
ստացել:
18901915թթ. Կեսարի

այում թաղապետարանի
բժիշկէաշխատել:
1915թ.Կեսարիայումձեր

բակալվելէևՍիրիայիհա
րավիԴարաաքաղաքնաք
սորվել:
Այնուհետևազատվելէև

նշանակվելՀաուրանիթա
ղապետականբժիշկ:
Այստեղ,ըստոմն«Իրա

զեկի», ինչոր չափազանց
տխուրդերէկատարել:
1918թ.Առաջինաշխար

համարտիավարտիցհետո
հաստատվելէՀալեպում,որ
տեղևմահացելէ:
Նրամասին.
Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։

ԼԵՎՈՆ

ԾնվելէԿոստանդնուպոլ
սին մոտակա, Մարմարա
ծովիեվրոպականեզերքին
գտնվողՍիլիվրիավանում:
Բժշկականկրթությունէ

ունեցելևբժիշկաշխատել:
Մահացելէ1916թ.փետր

վարի11ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:

Ավարտել է Կ. Պոլսի
Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
ԵրկարտարիներԿեսա

րիայումբժիշկէաշխատել:
Եղելէհմուտևանվանի

բժիշկ,աչքըկուշտ,աղքա
տասեր,կարոտյալներիցա
վերըփարատող:
1915թ.Կեսարիայիցտա

րագրվելէևԱզիզիեիմոտ
չարաչարնահատակվել:
Նրամասին.
ԱլպօյաճեանԱ., Պատ

մութիւնհայԿեսարիոյ,Բ.
հատոր,Գահիրէ,1937։

ԻՍՊԵՉԵՐՅԱՆՀԱԿՈԲ

Ծնվելէ1856թ.,Անկարա
յինահանգիԿեսարիայիգա
վառիկենտրոն`Կեսարիա
քաղաքում:
1876թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանդեղագործա
կանվարժարանըևդեղա
գործիվկայականստացել:
187686թթ.դեղագործէ

աշխատելԿ.Պոլսում,ապա`
Կեսարիայում:
188690թթ.սովորելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանկայսերա

ԽԱԽԱՄՅԱՆԱՐՄԵՆԱԿ
Ա.ՆՇԱՆԻ

Ծնվելէ1884թ.,Անկարա
յինահանգիԿեսարիայիգա
վառիԿըրշեհիրքաղաքում:
Մանկական տարիքում

տեղափոխվելէԿեսարիա:
ՈւսանելէԿեսարիայիազ

գայինվարժարաններում:
1904թ.ավարտելէԿեսա

րիայիսբ.Կարապետիժա
ռանգավորացբարձրագույն
վարժարանը:
1908թ.ավարտելէԲեյրու

թիՍենԺոզեֆՖրանսիական
համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետը:
Ուսանողականտարինե

րին զանազանպարբերա
կանների աշխատակցել է
գիտական,գրականևառող
ջապահականհոդվածներով:
Բժշկությամբ է զբաղվել

ԱրևմտյանՀայաստանիքա
ղաքներումևմեծհամակ
րանքիարժանացել:
1914թ. աշխատել է Կ.

Պոլսի Կալեջիկ թաղամա
սում, եղել Հալքեվիի (Ժո
ղովրդականտուն)բուժա
րանիևԲերաթաղամասի

ԼՈՒԹՖՅԱՆ
(ԼՅՈՒԹՖՅՈՒՅԱՆ)

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(ԱՐԹԻՆ)

Ծնվել է 1860թ., Բրուսա
նահանգիկենտրոնԲրուսա
քաղաքում:
ԲրուսայիՍեթբաշըթաղա

մասումունեցելէսեփական
դեղատունևդեղագործաշ
խատել:
1914թ., Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանդեղագործծառայել:
1915թ.,Բրուսաքաղաքի

մոտակաԱդըրնազգյուղում
գնդակահարվել է ի թիվս
100այլհայերի`55տարե
կանում:
Նրամասին.
1.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
2.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
3.Հայրապետյան Վանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:
4.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
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բժիշկճշմարտություն,
բժիշկհիվանդ,բժիշկբժիշկ
փոխհարաբերություններին:
Հրապարակախոսականու

բժշկականհոդվածներովև
այլստեղծագործություննե
րովթղթակցելէԲագարատ
Թևյանի` Կ. Պոլսում լույս
տեսնող«ԵրջանկինՏարե
ցոյցը»պարբերականինև
այլթերթերի:
1940ականթթ. սկզբին

Երևանումբնակվողեղբո
րորդունուղարկածնամա
կումգրելէ,որԿ.Պոլսիհա
յերիվրադրվածպետական
հարկերըայնքանմեծեն,որ
ինքըմտածմունքներիցին
ֆարկտէստացել:
Մահացելէ1944թ.,Կ.Պոլ

սում, սրտայինհիվանդու
թյունից`60տարեկանում:
ԹաղվելէԿ.ՊոլսիՇիշլիի

ազգայինգերեզմանոցում:
Որդին` Լևոն Արմենա

կիԽախամյանըևսեղելէ
ներքինհիվանդությունների
բժիշկ:
Երևանումազգանվանա

կիցազգականներունի:
Նրամասին.

1. ՂազարեանՎ,Բժշկա
կանեւառողջապահական
տարեցոյց,Կ.Պօլիս,1914։
2. ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ

մութիւնհայԿեսարիոյ,h.Բ.,
Գահիրէ,1937։
3. Շիկահեր Վարդ, Կի

սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975։

աղքատախնամդարմանա
տանբժիշկ:
Կ.Պոլսումմեծժողովր

դականությունէվայելել:
1914թ., Առաջին աշ

խարհամարտիժամանակ
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևզինվորականբժիշկ
ծառայել` կապիտանիաս
տիճանով:
ԵղելէՍիրիականռազմա

ճակատում,գերիընկելանգ
լիացիներինևորոշժամա
նակմնացելԵգիպտոսում:
Պատերազմիավարտից

հետովերադարձելէԿ.Պո
լիս:
1915թ.Կ.ՊոլսիԿալաթա

թաղամասումձերբակալվել
էևաքսորվել,ինչըպատճառ
էդարձել,որանունըհայտն
վիտարբերհեղինակների
(օրինակԱրշակԱլպոյաճյա
նի)նշածնահատակվածնե
րիցուցակներում:
Իրականում հրաշքով

փրկվելովկոտորածներից,
վերադարձելէԿ.Պոլիսու
շարունակելզբաղվելբժշկու
թյամբ:
Կ. Պոլսի Բարմաք կա

փուԻմամփողոցում,ապա`
Բերա թաղամասի Իսթիք
լալպողոտայումունեցելէ
սեփական դարմանատուն
կամհիվանդանոց,որիճա
կատինհայերենգրվածէր
«Խախամյանիկլինիկ»:
Գիտականպրպտումնե

րըվերաբերելենբժշկական
էթիկայի,բժիշկգիտություն,

3. Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

4. Հայրապետյան Վա
նիկ,ԷջերՀայաստանիդե
ղագործության պատմու
թյունից,Երևան,1990:

ԽՈՌԽՈՌՈՒՆԻ
(ԽՈՐԽՈՐՅԱՆ,

ՀՈՐՀՈՐՅԱՆ)ԳԵՎՈՐԳ

Ծ ն վ ե լ  է
մոտավորապես1890թ.,
Կոստանդնուպոլսում:
1914թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Բժիշկէաշխատել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհայինպատերազմիժա
մանակզորակոչվելէօսմա
նյանբանակևզինվորական
բժիշկծառայելԵրզնկայիբեր
դիհիվանդանոցում`կապի
տանիաստիճանով:
1915թ.փետրվարի 25ին

կամ 1916թ. մարտի 7ին,
Երզնկայումմահացելէժան
տախտից`մոտ25տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ.
Այբուբենական համառօտ

5. Զարմիկի` երևանաբ
նակԱրմենակԽախամյանի
հայտնածտվյալները,1998։
6. ՄինասյանՀ.,Արմենակ

Խախամյան115,«Նարեկ»,
Ե.,1999,թ.1։
7. ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
8. ՇահբազյանՀ.ևուրիշ.,

Ցուցակ Հայոց ցեղասպա
նության զոհերի (1915
1923թթ.), հ. 3,Անկարայի
նահանգ,Երևան,2006։

ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆՆՈՐԱՅՐ

ԾնվելէԿարինինահան
գիԵրզնկայիգավառիկենտ
րոնԵրզնկաքաղաքում:
Բարձրագույնկրթություն

էունեցելևբժիշկկամդե
ղագործաշխատել:
Օսմանյան բանակում

եղելէզինվորականծառա
յությանմեջ:
Սպանվելէ1915թ.,Դեր

ջանում:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Ստամբուլ,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
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նիցուփախուստիցհետո
հիվանդանոցըղեկավարելէ
միայնակ:
Այստեղ Կարագեդովի

տրամադրությանտակեղել
են2բուժակև6սանիտար:
1920թ.հոկտեմբերի30ին

թուրքականզորքը,չհանդի
պելովհայկականբանակի
դիմադրությանը,գրավելէ
Կարսը:
Թուրքերըձերբակալելեն

Կարսի1ինտեղամասիկո
միսարիօգնականԿարագե
դովին,բանտարկելևբոլոր
գերիներիպեսամբողջովին
մերկացրել:
Սակայն մի քանի օրից

նրանհաջողվելէազատվել
բանտից:
Նույն օրը 5 թուրք աս

կյարներ շրջապատել են
բժշկին(որիգրկինորդյակն
էր,իսկկողքին`կինը)ևբո
լորին դուրս հանել իրենց
տանբակից:
Բժիշկընկատելովորբա

նոցի` հեռվում կանգնած
մայրապետին,փորձելէերե
խայինտալնրան.ռուսերեն
աղերսելով.«Սպասիտերե
բյոնկա» («Փրկեք երեխա
յին»),սակայնկողքիցքայլող
ասքյարը հրացանի կոթով
բժշկինհրելէառաջ:
Նրանքայլևս չվերադար

ձան: Նրամասին.
1.ԱլեքսանդրյանԱրտա

շես,Կարս.192021,Երևան,
1986։
2.ԱլեքսանդրյանԱրտա

անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.Ատաշ Ադնան, 20րդ

դարի նահատակ եղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։
4.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԿԱՐԱԳԵԴՈՎԱՐՏԱՇԵՍ

Մինչև 1919թ. Բաքվում
բժիշկէաշխատել:
Ռուսինմանշեկկինևմե

կամյաորդիէունեցել:
1919թ.տեղափոխվել և

բնակությունէհաստատել
Կարսում,որիքաղաքային
հիվանդանոցում բժիշկ է
աշխատել:Այդհիվանդանո
ցումաշխատումէինգլխա
վորբժիշկկաղզվանցիԱր
մենակԱսոյանը,գլխավոր
վիրաբույժթիֆլիսեցիԼևոն
Արեշյանը, բժիշկԱնահիտ
Յաղջօղլյանը,բուժքույրեր
ՇուրաՍարգսյանը,Էլիչկան,
Մարուսյան,բուժակներԿա
րո Շահխաթունին, Կարպ
Ղուկասյանը,ԼևոնՏերԳրի
գորյանըևայլն:
Այնուհետև զորակոչվել

էբանակևծառայելԿարսի
ամրոցի զինվորական հի
վանդանոցում,որիգլխավոր
բժիշկնէրգնդապետՄելքո
նյանը:Նրադասալքությու

Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
5.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։

ԿԱՐԱՊԵՏԷՖԵՆԴԻ

Բժշկականբարձրագույն
կրթությունէունեցել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևԿարինի
3րդդաշտայինհիվանդա
նոցումզինվորականբժիշկ
ծառայել` կապիտանիաս
տիճանով:
1915թ.մարտի23ինմա

հացելէԿարինում:
Նրամասին.
1.ԱտաշԱդնան,20րդդա
րինահատակեղածբժիշկ
ները(թուրքերեն),Թուրքիա,
1997։

շես, Մղձավանջ, Երևան,
2001:
3.ՆերսիսյանՄկրտիչ,Հա

յոցցեղասպանությանան
հերքելի փաստաթղթեր,
Երևան,2005։

ԿԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆՄԿՐՏԻՉ
(ՄԻՔԷ,ՄԻՔԱՅԵԼ,ՄԱՅՔ)

Ծնվել է  1880/90թ.,
Կոստանդնուպոլսում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէԿ.Պոլսիթաղային
վարժարաններիցմեկում:
1914թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելուցհետոզորակոչվել
էօսմանյանբանակևծառա
յելՎանիգավառիՍարայի
(Սարոյի)գավառակիզինվո
րականհիվանդանոցիզին
վորականբժիշկ:
1915թ.հիվանդանոցում

ծառայության ժամանակ
ձերբակալելեննրան,պոկել
հարյուրապետի զինվորա
կանուսադիրները,վերցրել
սպայական սուրը և բան
տարկել:
1915թ. ապրիլի 15ին,

ՎանինահանգապետՋևդեթ
բեյիհրահանգովդաժանո
րենսպանվելէՍարայիզին
վորականհիվանդանոցիմո
տակայքում`իրիսկբուժած
թուրքզինվորիձեռքով`25
կամ35տարեկանում:
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պարելէԿ.Պոլսիցհեռանալ
դեպիիրծննդավայրը`Եդե
սիա:
Ճանապարհինայցելելէ

Ադանա,որտեղԱզգայինմի
ությունըևընկերներընրան
հորդորելենգնալՀաճըն:
Անսալով հորդորներին,

մեկնելէՀաճըն`բժիշկաշ
խատելու:
Կիլիկիայի քեմալական

շարժումների ընթացքում
Հաճընըլքվածումեկուսա
ցածէրմնացել:
1920թ.մարտինՀաճընը

շրջապատվելովքեմալական
զորքերով,կտրվելէարտա
քինաշխարհից:
ՉստանալովՖրանսիայից

ակնկալած օգնությունը,
հաճընցիներըդիմելենինք
նապաշտպանությանևհե
րոսաբարկռվելիրենցազա
տությանհամար:
Այդ հերոսամարտի ըն

թացքումբժիշկըանգնահա
տելիծառայություններէմա
տուցելհաճընցիներին:
1920թ. նահատակվել է

Հաճընիինքնապաշտպանա
կանկռիվներիընթացքում:
1920թ.հոկտեմբերի15

ինթուրքերըներխուժելեն
քաղաքև կոտորելանզեն
բնակիչներին:Փրկվածհա
ճընցիներըտարագրվելեն
ևբնակությունհաստատել
տարբեր երկրներում, այդ
թվում`ԽորհրդայինՀայաս
տանում:
Նրամասին.

2.ՅարմանԱրսեն,Հայերը
օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ(ԳԸՐՄԸԶԳՈ
ԼԱՆՅԱՆ)ԵՍԱՅԻ

Ծնվելէ1894թ.,Եդեսիայի
նահանգիկենտրոնԵդեսիա
քաղաքում:
1908թ. օսմանյան սահ

մանադրությանվերահաս
տատումից հետո ի թիվս
բազմաթիվեդեսահայերի
տասարդների,մեկնել էԿ.
Պոլիս`կրթությունստանա
լու:
190815թթ.սովորելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանկայսերա
կանբժշկականվարժարա
նում:
1915թ. Առաջին աշ

խարհամարտիժամանակ
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևզինվորականբժիշկ
ծառայել:
1918թ., պատերազմն

ավարտվելուն պես աճա

նակ:
Նրամասին.
1. ՄեզպուրեանԱրթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ.Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

2. ԿարոյեանԳասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  ՍԱՐԳԻՍ
(ՍԵՐՋՈ)ԿԱՐԱՊԵՏԻ

Ծնվելէ1795թ.Զմյուռնի
այինահանգիՄանիսաքա
ղաքում:
ԳրվելէնաևՍերջոկամ

ՍերգեյԿարապետով:
Նախնական կրթու

թյունիցհետո,ավարտելէ
Զմյուռնիայիսբ.Մեսրոպյան
վարժարանը:
ԱշակերտելէԶմյուռնիա

յիՎելաստիիդեղատանը:
181822թ.սովորելէԻտա

լիայիՊիզայիհամալսարա
նի բժշկական ֆակուլտե
տում և բժշկի վկայական
ստացել:
1822թ. վերադարձել

է Զմյուռնիա և զբաղվել
բժշկությամբ:
182223թթ. Հունական

ազատագրականշարժման
և Անկախության պատե
րազմների ժամանակ Յու
սուֆփաշայի (եղել է նրա
ամենավստահելիանձը)բա
նակի կազմում, զինվորա

1. Սահակեան Արամ,
ԴիւցազնականՈւրֆանեւ
իրհայորդիները,Պէյրութ,
1955։

2. Հայկական Հարց,
հանրագիտարան,Երևան,
1996։

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆՄԻՆԱՍ

Ծնվելէ1867թ.,Սեբաս
տիայի նահանգիԿեմերեկ
քաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէԿեմերեկիազգա
յինվարժարանում:
Քաջալերվելով Չիկագո

յում հաստատված ազգա
կաններով,մեկնելէԱՄՆ:
Նյութականմեծդժվարու

թյուններկրելուցհետոըն
դունվելէՉիկագոյիբժշկա
կանհամալսարան:
Ուսումնառությանավար

տինբժշկիվկայականովվե
րադարձելէԿեմերեկ`ծնող
ների մոտ, ամուսնացել և
երեխաներունեցել:
Եղելէհայևթուրքհասա

րակայնությունիցհարգված
բժիշկ:
Կաստեմունիինահանգի

Քյուրե քաղաքի թաղապե
տականբժիշկէաշխատել:
1915թ.ՄեծԵղեռնիժա

մանակ ընտանիքի հետ
բռնիտարագրվելէԴեյրէլ
Զորիանապատները:
1916թ. ընտանիքի հետ

միասինզոհվելէԴեյրէլԶո
րիահավորջարդերիժամա
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հաստատվելէԿիլիկիայիԷո
դեմիշավանում:
Մահացելէ1869թ.մայի

սին,Էոդեմիշում`74տարե
կանում:
Նրամասին.

1.ՄեզպուրեանԱրթո,Հայեւ
ծագումովհայբժիշկներ,Իս
թանպուլ,1950։
2.ՉարըքՅ.,Հայերթուրքա
կանպետության ծառայու
թյանմեջ,14531953(թուրքե
րեն),Ստամբուլ,1953։
3.ՅարմանԱ., Հայերը օս
մանյանառողջապահության
ծառայությանմեջևպատմու
թյունսբՓրկիչհիվանդանո
ցի(թուրքերեն),Ստամբուլ,
2001:

ԿԱՐՈՅԱՆԳԱՍՊԱՐ
ՄԿՐՏՉԻ

Ծնվելէ1884/88թ.,Խար
բերդինահանգիԽարբերդի
գավառիՓերչենճգյուղում:
ՀայրըզոհվելէՄեծԵղեռ

նիընթացքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրինա
խակրթարանում:
1895թ. մազապուրծ

փրկվելէկոտորածից:

կանբժիշկ(գլխավորբժիշկ)
էծառայելԿրետեևՄորա
կղզիներում:
1827թ.Ռուսթուրքական

պատերազմիժամանակՅու
սուֆփաշայիհետ,որպես
բժիշկ,եղելէՌումելիումև
Վառնայում:
1828թ.հոկտեմբերինօս

մանյանբանակիպարտու
թյունիցևՎառնայիգրավու
միցհետո,Յուսուֆփաշայի
հետգերիէընկելռուսական
զորքինևթուրքականզորա
պետերի,սպաներիուզին
վորներիհետմիասին,իբրև
ռազմագերի, գերեվարվել
Օդեսա:
182833թթ. Օդեսայում

մնացել է գերության մեջ,
որտեղէլնրանկոչելենՍեր
գեյԿարապետով:
1833թ.վերադարձելէԿ.

Պոլիսևմիքանիամիսանց
մեկնելԶմյուռնիա:
1833թ.Կ.Պոլսումտեղե

կանալով,որՅուսուֆփա
շայի մասին զազրելի մե
ղադրանքներուդավերեն
նյութվում,իրկյանքիգնով
ամենտեղդիմել,պատմել,
հերքելէնրահասցեինաս
վածմեղադրանքները:
Այնուհետևվերադարձելէ

ՕդեսաևբերելՅուսուֆփա
շային,որըվերագտելէիր
նախկինհեղինակությունը,
երախտապարտլինելովհա
նունիրենսեփականկյանքը
վտանգածբժշկին։
1834թ.տեղափոխվել և

ջացողանգլիականբանա
կին:
Եգիպտոսիհայոցառաջ

նորդարանի միջամտու
թյամբազատէարձակվել:
Որոշժամանակծառայել

էԿիպրոսում,որտեղզբաղ
վելէթուրքռազմագերիների
բուժամբուխնամքով:
1918թ., պատերազմի

ավարտից հետո մեկնել է
Բեյրութևուսումը շարու
նակելՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետում:
1919թ.ավարտել է հա

մալսարանըևբժշկիվկայա
կանստացել:
1919թ.մեկնել էՓարիզ

և մասնագիտացման դա
սընթացանցելառաջատար
բուժհաստատություննե
րում:
191920թթ.Փարիզիհի

վանդանոցներիցմեկումէ
աշխատել:
1920թ.օգոստոսինմեկնել

էԱՄՆևհաստատվելՄասա
չուսեթսնահանգիԲոստոն
քաղաքում:
Բոստոնի համալսարա

նումհանձնելէբժշկական
քննություններըևբժշկիհա
վատարմագիրստացել:
Բոստոնում բացել է իր

բուժարանըևբժիշկաշխա
տել:Շուտովվայելելէշրջա
պատիսերնուհարգանքը:
Մոտիկիցհետևելէազգա
յինմտավորականշարժմա
նը:

Հայրը նրան տարել է
Խարբերդի նահանգի Մե
զիրեքաղաքիֆրանսիացի
կապուչինհայրերիորբանո
ցը,որտեղևշարունակելէ
ուսումը:
Այնուհետևմիջնակարգ

կրթություննստացելէնույն
հաստատությանքոլեջում:
1900թ.ավարտելէքոլե

ջը:
190010թթ. հարազատ

քոլեջումպատմության,հա
յոցլեզվիևգրականության
դասատուէաշխատել:
ԱպասովորելէՎենետի

կում:
191014թթ.սովորելէԲեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետում:
1914թ.սկսվածԱռաջին

համաշխարհային պատե
րազմի ժամանակ, դեռևս
ուսումըչավարտած,զորա
կոչվելէօսմանյանբանակև
զինվորականբժիշկծառա
յել:
ԾառայելէՍիրիայիևՊա

ղեստինիշրջաններում:
Օսմանյանբանակումիր

հայրենակիցպաշտոնակից
ներիպեսանցելէանհամար
վտանգներիմիջով:Բանակի
բժշկականհոգսերովտար
ված`ենթարկվելէբազում
սպառնալիքներիուդավադ
րությունների և հրաշքով
փրկվել:
Պաղեստինիռազմաճա

կատումգերիէընկելառա
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27061958
4.Վահէ Հայկ, Խարբերդ

եւանորոսկեղէնդաշտը,Նիւ
Եորք,1959։

ԿԸՆՔԱՊԱՊՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Գրվել է նաև Ընքապա
պյան:
Ծնվելէմոտ1885թ.,Ան

կարայինահանգիԿեսարի
այիգավառիկենտրոնԿե
սարիաքաղաքում:
1910թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Ավանոզի թաղապետա

կանբժիշկէաշխատել:
1915թ.սպանվելէԱվա

նոզում,թուրքերիկողմից`
մոտ30տարեկանում:
Նրամասին.
1.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ.
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.ՑուցակՀայոցցեղաս

պանության զոհերի (1915
1923թթ.),հ.3,Անկարայինա
հանգ,Երևան,2006։

ԿՈՇԿՐՅԱՆՊՈՂՈՍ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիՍեբաստիայիգավա

Երկարտարիներթղթակ
ցել է ամերիկահայ թեր
թերին:Եղելէ«Հայրենիք»
պարբերականի գնահատ
վածաշխատակիցներիցմե
կըևբժշկական,գիտական,
գրական,հանրային,քաղա
քականբազմաթիվհոդված
ներհեղինակել:
Տիրապետել է հայերեն,

թուրքերեն, ֆրանսերեն,
անգլերենլեզուներին:
1957թ., մահից մի քա

նիամիսառաջլույսէտե
սելնրաերկարտարիների
տքնաջան աշխատանքի
արդյունքը հանդիսացող
«ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները)»արժեքավորգիր
քը։
 1957թ. հունիսի 17ին,

Բոստոնումմահացելէեր
կարատևհիվանդությունից
հետո`մոտ71տարեկանում:
Աշխատությունը.
Մեծ Եղեռնի նահատակ

հայ բժիշկները (անոնց
պատգամները), Պոսթոն,
1957։
Նրամասին.
1.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ.
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
2.ԳէորգեանԿարօ,Ամէ

նունտարեգիրքը,Դ.տարի,
1957,Պէյրութ,1958։
3.Տոքթ.Գ.Մ.Կարոյեանի

մահը,Ֆրեզնօ,,,Ասպարեզ’’,

1.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայեւ
ծագումովհայբժիշկներ,Իս
թանպուլ,1950։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյան առողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՀԱԼ(Լ)ԱՃՅԱՆՏԻԳՐԱՆՎ.

Ծնվել է 1881/82թ., Սե
բաստիայի նահանգի Սե
բաստիայի գավառի Կյու
րինիգավառակիկենտրոն
Կյուրինքաղաքում,հայավե
տարանականընտանիքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիազ
գայինվարժարանում:
ԱյնուհետևսովորելէՍե

բաստիայիամերիկյանվար
ժարանում,որտեղուսանելէ
նաևանգլերենլեզու:
1902թ.ավարտելէամե

րիկացի միսիոներների

ռիԽուռնավուլագյուղում:
Դեղավաճառէաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
Խաչատրյան Լուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե (կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ԿՐՃԻԿՅԱՆՄԻՀՐԱՆ
ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ

Ծնվել է մոտ. 1850թ.,
Կոստանդնուպոլսում:
Որդին է անվանի բժիշկ,

պրոֆեսորԱնդրանիկփաշա
Կրճիկյանի:
1873թ.ավարտելէԿ.Պոլսի

Կայսերականզինվորական
բժշկականվարժարանը:
1873թից Կ. Պոլսի Հայ

դարփաշայի զինվորական
հիվանդանոցումզինվորա
կանբժիշկէծառայել:
ՆաևՀայդարփաշայիզին

վորականդեղագործական
վարժարանումդասավանդել
էբնագիտություն:
1886թ.Թուրքհունական

պատերազմիժամանակօս
մանյանբանակիզինվորա
կանբժիշկէծառայելԷլասո
նում(Ալասոնիա):
1886թ.Էլասոնումվարակ

վելէտիֆովևմահացելմոտ.
36տարեկանում:
Նրամասին.
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1915թ.,Առաջինհամաշ
խարհային պատերազմին
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևզինվորականբժիշկ
ծառայելուուղարկվելԿարի
նիռազմաճակատը:
ԿարճժամանակԵրզնկա

յիԱզիզիեիզինվորականհի
վանդանոցում ծառայելուց
հետո2հետևակզորքերիու
ղեկցությամբՇապինԿարա
հիսարէուղարկվել:
Ունեցելէhազարապետի

զինվորականաստիճան:
1915թ. գարնանը (այլ

տվյալով`հունիսին)իթիվս
8 հայ բժիշկների, կրկին
ծառայելէԱզիզիեիզինվո
րական հիվանդանոցում,
որիվերատեսուչը`հարյու
րապետՇևքեթը,փորձելէ
կազմակերպել հիվանդա
նոցիհայբժիշկներիգիշե
րայինսպանությունը,ինչը,
սակայնչիհաջողվել:
Հաջորդառավոտյանհայ

բժիշկներինազատենար
ձակել:
Բժիշկ Հալաճյանին ևս

տրամադրելեն2ուղեկցող
զինվորուազատարձակել:
ԻրաքիՔերքուկքաղաքի

մոտ/ՔելքիթիցՏրապիզոն
գնալուճանապարհինբժիշ
կըզգալով,որզինվորները
մտադիրենիրենսպանել,
ինքնէնախահարձակեղել.
մեկինսպանելէ,իսկմյու
սըհասցրելէփախչելումո
տակա ոստիկանությանը
տեղեկացնել: Վրա հասած

ԽարբերդիԵփրատքոլեջը
ևստացել“պսակավորար
վեստից”վկայական:
190204թթ.նույնքոլեջում

ուսուցիչէաշխատել:
190406թթ.Սեբաստիայի

Արամյանազգայինվարժա
րանումուսուցիչ էաշխա
տել:
Այնուհետևորոշելէդառ

նալբժիշկկամդեղագործ,
քանի որայդտարիներին
հայ բժիշկներն ու դեղա
գործները բացառիկ պա
տիվուհարգանքէինվայե
լումՕսմանյանկայսրության
բազմազգ ու բազմակրոն
բնակչության շրջանում,
չնայածորթուրքականկա
ռավարությունըզանազան
հասարակպատրվակներէր
գտնումնրանցհալածելուև
բանտարկելուհամար:
Թողնելովուսուցչությու

նը,մեկնելէԲեյրութ`բժշկա
կանկրթությունստանալու:
1912թ.ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
1912թ. վերադառնալով

հայրենիք`դարձելէԿյուրի
նիառաջինհայբժիշկը:
Եղելէսիրվածուհարգ

վածանձնավորություն:
Մեկայլտվյալով`եղել է

Քելքիթինոքթայի(բուժակե
տի)բժիշկ:
Կյուրինումամուսնացելէ

ԷլիզաՊոչոյանիհետևունե
ցելդուստրԲերսաբեին:

Ոճրագործներըչխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
5.ՊատմագիրքԿիւրինի,
հրատարակութիւնԿիւրինի
Հայրենակցական Միութե
ան,տպ.«Սեւանե,Պէյրութ,
1974,մեծչափի,823էջ
6. Իսկահատեան Հ.,
Վկայարան հայկական ցե
ղասպանութեան, Գիրք Գ,
Պէյրութ,2011,395էջ
7. ՔէստենեանՀ.,Պէյ
րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՀԱԼԵՊԼՅԱՆԼՈԻԹՖԻ
ԼԵՎՈՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

ԳրվելէնաևՀալապլյան,
Հալեպյան:
Ծնվել է 1882/84թ., Հա

լեպի նահանգի Այնթապի
գավառի նույնանուն գա
վառակիկենտրոնԱյնթապ
քաղաքում`հայավետարա
նականՀարությունևԼու
սիաՀալեպլյաններիընտա
նիքում:
Ընտանիքում եղել են 2

զավակ,որոնքքոլեջևհա
մալսարանենավարտել:
ԼութֆինավարտելէԱյն

թապի առևտրականների
նախակրթարանը:
1902թ.ավարտելէամե

ոստիկաններիխումբըտե
ղումսպանելէ34տարեկան
բժշկին:
Այլտվյալով,նրանուղեկ

ցող2թուրքզինվործառա
ները,չիմանալով,որբժիշկը
հայէ,միմյանցպատմումեն,
թեինչպեսենաքսորիճա
նապարհինբազմաթիվհա
յերիգազանաբարսպանել:
Բժիշկը, չդիմանալով

նրանց պատմածներին,
սպանում է զինվորներից
մեկին:Մյուսզինվորըփախ
չելով, եղելության մասին
հայտնումէղեկավարությա
նը:Առավոտյանբժշկինկա
խաղանենբարձրացնում:
Այրին`Էլիզանևաղջիկը`

Բերսաբեն,տարագրվելեն
Բիրեջիկ,որտեղայրինսո
վից մահացել է:Դուստրը
ապաստանելէՍիրիայում,
ապատեղափոխվելԱՄՆև
ընտանիք կազմել Պրովի
դենսքաղաքում:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո
ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Ստամբուլ,1919:
2. ՄեզպուրեանԱրթօ,
Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ.Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։
3. ԿարոյեանԳասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
4. Սահակյան Լիլիկ,
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1915թ.սկզբներինկան
խազգալովհայերինսպառ
նացողմոտալուտվտանգը,
իրեն կոչել է ՍըրԹապիպ
Լութֆի:
1915թ. ձերբակալվել է,

բանտարկվելուաքսորվել:
1915թ.հուլիսիսկզբնե

րինԿարինիցԵրզնկաըն
կածճանապարհին,Բաբերդ
չհասած,Մուշի Քոբ (Կոպ)
լեռանստորոտին,32րդզո
րաբաժնիսպաՄեհմեդԱլիի
հրամանով,իրենցընկերակ
ցողթուրքսպայիևթուրք
զինվորների ձեռքով եղե
րականուբարբարոսձևով
սպանվելէբժիշկՀովհան
նեսԹերզյանիհետմիասին:
Եղելէամուրի։
Նրաընտանիքիցփրկվել

ենտերևտիկ.Լ.Լևոնյան
ները,որոնքհաստատվելեն
ԱՄՆիՄասաչուսեթսինա
հանգի Ուոթըրթաուն քա
ղաքում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ.
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.ՍարաֆեանԳ.,Պատ

մութիւնԱնթէպիհայոց,հ.
Բ.,ԼոսԱնճելըս,1953։
4.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ

րիկացիմիսիոներներիԱյն
թապիԿենտրոնականԹուր
քիայի քոլեջը և ստացել
“պսակավոր արվեստից”
վկայական:
1907/09թ.ավարտելէԲեյ

րութիԱմերիկյանհամալսա
րանիբժշկականֆակուլտե
տը:
1907թ. վերադարձել է

Այնթապևծնողներինկար
ճատևայցելելուցհետոմեկ
նելՄելիտինե(Մալաթիա)ու
բժիշկաշխատել:
Լավ տիրապետելով

թուրքերենին,շահելէնաև
թրքուհի հիվանդների հա
մակրանքը:
1911թ.գերմանականվա

ճառականական մի ընկե
րությանխնդրանքովմեկ
նելէԳերմանիաևԲեռլինի
հիվանդանոցներումհմտա
ցել վիրաբուժության մեջ,
պատրաստվելվերադառնալ
ուվիրաբույժաշխատելԿա
րինումբացվելիքգերմանա
կանհիվանդանոցում:
1913թ.վերադարձելէԱյն

թապևշարունակելզբաղվել
բժշկությամբ:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
1914թ.ամռանըԱռաջին

համաշխարհային պատե
րազմնսկսելուցհետոզորա
կոչվելէօսմանյանբանակ
և, ուղարկվելովԵրզնկայի
շրջան,նշանակվելՔեոփրյու
քեոյի մոտակայքում բաց
վածՄեզեիզինվորականհի
վանդանոցիբժշկապետ:

թաունքաղաքում:
Նրամասին.
Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

ՀԱԼՎԱՃՅԱՆ(ՀԵԼՎԱՃՅԱՆ)
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(ԱՐԹԻՆ)

ԲԵՅ

Վիրաբույժ,բեյ։
Ծնվելէ1850/65թ.,Տիգրա

նակերտինահանգիկենտրոն
Տիգրանակերտ(Դիարբեքիր)
քաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիսբ.
Կիրակոսեկեղեցուազգային
վարժարանում:
Ավարտել է նաև տեղի

թուրքականիդադիեն(միջ
նակարգդպրոցը):
Մոտավորապես 1890թ.

ավարտելէԿ.ՊոլսիԿայսե
րականզինվորականբժշկա
կանվարժարանըևստացել
«թոփչիի»(հրետանուսպա
յի)զինվորականկոչում:
Մասնագիտությամբեղել

էվիրաբույժ:
Ավարտելուցանմիջապես

հետոզինվորականծառա
յությանէանցելօսմանյան
բանակում:
ԵրկարտարիներՕսմա

նյանկայսրությանմիշարք
քաղաքներումգտնվողզին
վորականհիվանդանոցնե
րումզինվորականբժիշկէ
ծառայել:

բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
5.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
6.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
7.ՅուշամատեանՀայՅե

ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։
8.ՔէստենեանՀ.,Պէյրու

թիԱմերիկեան Համալսա
րանէնՇրջանաւարտԵւՄեծ
Եղեռնին Նահատակուած
ՀայԲժիշկներ,“Ազդակ”,01
112012

ՀԱԼԵՊԼՅԱՆՆՈՒՐԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

ԳրվելէնաևՀալեպյան:
ՎիրաբույժԼութֆիԼևոն

Հալեպլյանիեղբայրնէ:
Ատամնաբուժականկրթու
թյունէունեցելևատամնա
բույժաշխատել:
Տարագրության օրերին
նահատակվելէՄելիտինեի
շրջակայքում:
Եղելէշատերիտասարդև
ամուրի:
Քույրը ուփեսան`տերև
տիկինԼ.Լևոնյանները,տա
րագրության գողգոթայից
վերապրելով,բնակություն
ենհաստատելԱՄՆիՄասա
չուսեթսինահանգիՈւոթըր
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ինչիհամարարժանացելէ
զինվորականիշխանության
գնահատանքին:
Թուրք պաշտոնակից

բժիշկների զրպարտանք
ների հետևանքով բժիշկը
հետէուղարկվելիրծննդա
վայրը` ծառայելու տեղի
զինվորականհիվանդանո
ցիբժշկապետ:Հարություն
Հալվաճյաննիրենուղեկցող
թուրք զինվորականների
հետկառքովճանապարհէ
ընկելդեպիՏիգրանակերտ,
որի մոտակա Դևե բոյնու
(Ուղտիվիզ)տեղանքումչե
թեները(ավազակները)հար
ձակվելենկառքիվրա,իսկ
թուրքզինվորներըդիմադ
րություն չեն ցուցաբերել:
Չեթեները բժշկին կողոպ
տելուցհետովայրագորեն
սպանելեննրանումարմինը
ձորընետել:
Այլտվյալով`1915թ.հուլի

սինսպանվելէԽարբերդում
կամԳեղվանքիմոտ,իրաշ
խատավայրում`մոտ55տա
րեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը,ցուցակագրուածվա
ւերականփաստերով,Ստամ
բուլ,1919:
2.ԿարոյեանԳասպար,Մեծ

Եղեռնինահատակհայբժիշկ
ները(անոնցպատգամները),
Պոսթոն,1957:
4.Սահակյան Լիլիկ, Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը

Գնդապետիզինվորական
կոչումևբժշկապետիտիտ
ղոսէունեցել:
Ծառայելէօսմանյանբա

նակիՄեզիրեիզինվորական
հիվանդանոցում:
ԵղելէԽարբերդիգավա

ռիկառավարիչ(կայմակամ):
Հարյուրավորթուրքքա

ղաքացիներ ու զինվորա
կաններ փրկվել են նրա
հմուտվիրահատություննե
րիշնորհիվ:
Օսմանյանկայսրության

պատերազմական նախա
րարությունիցարժանացելէ
բեյիտիտղոսին:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ իր դեղագործ
եղբոր հետ միասին, 5րդ
կոլօրդուի(ենթաբանակի)
բժշկապետիպաշտոնովու
ղարկվելէԿովկասյանռազ
մաճակատը:
Այստեղօսմանյանբանա

կի պարտությունից հետո
հայզինվորականբժիշկների
ներկայությունըռուսական
սահմանի մոտ համարվել
էկասկածելի,ևգնդապետ
բժիշկըուղարկվել էԽար
բերդուՄեզիրեիզինվորա
կանհիվանդանոցիբժշկա
պետ նշանակվել: Այստեղ
նամեծծառայությունէմա
տուցելօսմանյանբանակում
ժանտախտիհամաճարակի
դեմպայքարելուևհազա
րավորթուրք զինվորների
կյանքը փրկելու գործին,

րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3. Թէոդիկ,Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

ՀԱԿՈԲՅԱՆԳԱՌՆԻԿ

Ծնվել է Կոստանդնուպոլ
սում:
Բժշկականկրթությունէու
նեցելևբժիշկաշխատել:
Մահացելէ1917թ.հունիսի
12ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուածզո
հերը,ցուցակագրուածվաւե
րականփաստերով,Ստամ
բուլ,1919:

ՀԱԿՈԲՅԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Ծնվելէ1870թ.,Ադանայինա
հանգիկենտրոնԱդանաքա
ղաքում:
Սովորելէծննդավայրում:
12տարիուսուցիչէաշխա

տելԱդանայումևԴեորթՅո
լում:
ԱվարտելէԲեյրութիՍեն

ԺոզեֆՖրանսիականհամալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
Ադանայում,ԴեորթՅոլում

ևԿոնիայումբժիշկէաշխա
տել:
1914թ., Առաջին համաշ

խարհայինպատերազմիժա
մանակզորակոչվելէօսմա
նյանբանակևզինվորական

փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.4։
5.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
6.Հայրապետյան Վանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
7.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյան առողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
8.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե (կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խարբեր
դինահանգ,Երևան,2004։

ՀԱԿՈԲ

ԾնվելէԲաղեշինահանգի
Սղերդի գավառի կենտրոն
Սղերդքաղաքում:
Բժշկականկրթությունէու
նեցել:
Սղերդի թաղապետական
բժիշկէաշխատել:
Սպանվել է 1915թ., Սղեր
դում:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Ստամբուլ,1919:
2. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
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քոլեջը:
Անգլիացիերկուբարեսեր

տիկիններիաջակցությանբ
սովորելէԲեյրութիԱմերի
կյանհամալսարանիբժշկա
կան ֆակուլտետում և դա
ավարտել1888թ.:
188891թթ.Մելիտինեում

բժիշկ է աշխատել և Հալ
լաճյանորբանոցի`իրվրա
կատարածծախսերըվերա
դարձրել:
1891թ.ից Արաբկիրում

բժիշկէաշխատել:
1895թ.հայկականջարդե

րիժամանակԱրաբկիրում,
իթիվսշատհայերի,զրպար
տությամբձերբակալվելէոր
պեսհեղափոխականֆիդայի
ևբանտարկվել:
Այնուհետև տեղափոխ

վելէՄեզիրեիբանտը,ուր
5ամիսդաժանհարցաքն
նություններիէենթարկվել,
ապատարվել դատարան:
Դատավարության ընթաց
քումխոսելէհամարձակո
րենուազատարձակվել:
Այնուհետև նշանակվել է

Մեզիրեիքաղաքապետական
բժիշկ,քանիորայդպաշտո
նիցհեռացելուԱՄՆէրմեկ
նելբժիշկԵ.Էնշերյանը(տե՜ս
վերևում):
18981902թթ.`չորստարի

աշխատելէայդպաշտոնում:
190222թթ.` քսանտարի

ծառայելէԽարբերդիդաշտի
բազմազգբնակչությանը:
Միաժամանակ, բժիշկ է

աշխատելգերմանականմի

բժիշկծառայել:
Պատերազմիընթացքում

գերիէընկելանգլիացիների
ձեռքը:
1918թ.,պատերազմիցհե

տոեղելէԱդանայիՀայԱզ
գայինմիությանանդամ:
1921թ.վերջերինԿիլիկիա

յիհայաթափմանպատճառով
ապաստանելէԿիպրոսում:
Մահացելէ1927թ.մարտի

3ին,Նիկոզիայում`57տարե
կանում:
Նրամասին.
Թէոդիկ,ԱմէնունՏարե

ցոյցը,1928,Փարիզ,1929։

ՀԱԿՈԲՅԱՆՄԻՔԱՅԵԼ

Ծնվել է 1867թ., Հալեպի
նահանգիԱյնթապիգավա
ռի նույնանուն գավառակի
կենտրոնԱյնթապքաղաքում:
1873թ.մահացելէհայրըև

տղանորբէմնացել:Ընդուն
վելէՀալլաճյանորբանոցը,
որտեղորոշժամանակջուլ
հակությամբէզբաղվել:
Անթիվզրկանքներիցհե

տո ավարտել է ամերիկա
ցիմիսիոներներիԱյնթապի
ԿենտրոնականԹուրքիայի

ցեղասպանություն։Ականա
տեսվերապրողներիվկայու
թյուններ,Երևան,2000։

ՀԱԿՈԲՅԱՆՍՏԵՓԱՆ

Ծն վ ե լ  է  1 8 5 1թ . ,
Կոստանդնուպոլսում:
Նախնական կրթությունն

ստացելէԿ.ՊոլսիԿուզգուն
ջուկթաղամասիմիջնակարգ
վարժարանում (իդադիե),
ապա`Կումկափութաղամա
սիՊեզճյանդպրոցում:
1874թ.ավարտելէԿ.Պոլ
սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
187477թթ. զինվորական
բժիշկէծառայելՕսմանյան
կայսրությանդանուբյաննա
հանգներումև մասնակցել
Սերբիականպատերազմին:
18771917թթ.`40տարիԿ.
ՊոլսիԿադըգյուղթաղամասի
Մոդայիհիվանդանոցիբժիշկ
էաշխատել:
Այդընթացքումկատարելա
գործմանկարճատևդասըն
թացներէանցելՓարիզումև
Վիեննայում:
ԵղելէԸնկերությանցտնօ
րեններիժողովիանդամև
Ազգայինկենտրոնականվար

սիոներությանՄեզիրեինո
րաստեղծբուժարանում,և
գերմանացիներիհովանավո
րությանշնորհիվզերծէմնա
ցելՄեծԵղեռնիզոհդառնա
լուց:
Ծոփացաշխարհիամենից

հանրածանոթհայբժիշկնէ
համարվել:
Եղելէուղղամիտ,խղճմիտ,

աղքատասերուաստվածա
վախմարդ:
1915թ.ապրիլմայիսամիս

ների ընթացքումԽարբեր
դումձերբակալվածբազմա
թիվհայմտավորականների
հետ կրկին բանտարկվել է
Մեզիրեիբանտում:Որոշժա
մանականցազատէարձակ
վել:
Մնացած37բանտարկյալ

ներըհրկիզել ենբանտըև
ինքնահրկիզվել:
1922թ.ընտանիքովտեղա

փոխվելէԱՄՆևհաստատ
վելՄասաչուսեթսինահանգի
Բոստոնքաղաքում:
1929թ. ԱՄՆ Ֆրեզնո քա

ղաքնէտեղափոխվել:
Մահացելէ1952թ.օգոստո

սին,Ֆրեզնոյում`85տարե
կանում:
Նրամասին.
1. ՃիզմէճեանՄանուկ,Խար
բերդեւիրզաւակները,Ֆրեզ
նօ,1955։
2. ԿարոյեանԳասպար,Մեծ
Եղեռնինահատակհայբժիշկ
ները(անոնցպատգամները),
Պոսթոն,1957։
3. ՍվազլյանՎերժինե,Հայոց
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4. ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հության ծառայության մեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՀԱԿՈԲՈՎ(ՅԱԿՈԲՈՖ)
ԳՐԻԳՈՐ

Ծնվել է մոտ 1870թ., Կ.
ՊոլսիԿադըգյուղթաղամա
սում:
1897թ. հուլիսի 20ին

ավարտելէՓարիզիհամալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
1904թ.դրությամբԿ.Պոլ

սիԿադըգյուղթաղամասում
բժիշկէաշխատել:
Մահացելէ1918թ.ապրի

լի10ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
1. Ընդարձակօրացոյց

ՍուրբՓրկչեանհիւանդա
նոցիհայոց,Կ.Պոլիս,1905։

2. Հայբժշկութեանտո
ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Ստամբուլ,1919:

ՀԱՃՅԱՆԳ.(ԳԱՌԼՈ,
ԳԱՌԼՈԲԵՅ)

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Երկարտարիներդեղա

չությանՔաղաքականժողո
վիՈւսումնականխորհրդի
անդամ։Տասըտարիեղելէ
ԿադըգյուղիԱրամյանվար
ժարանիհոգաբարձության
անդամ:
Գիտաբժշկականևգիտա

հանրամատչելիհոդվածներ
էտպագրել«Երկրագունտ»,
«Մասիս»,«Բիւզանդիոն»և
«Բժիշկ»թերթերում:
ԵղելէԿադըգյուղիբազ

մազգբնակչությանսիրելի
ևհարգելիբժիշկը:
Չնայածառաջացածտա

րիքին`առողջ,առույգ,կեն
սախինդանձնավորությունէ
եղել:
Մահացելէ1917թ.մարտի

15ին,ժանտախտից`66տա
րեկանում:
Աշխատությունները.
1. Առողջապահական

գիտելիք։Գրքույկըտպագրել
էՍովելոցհանձնաժողովըև
գրեթեձրիբաժանվելգավառ
ներում:
2. Հիւանդինբարեկամը,

գիրք,1884։
Նրամասին.
1. Ընդարձակ օրացոյց

ՍուրբՓրկչեանհիւանդանո
ցիհայոց,Կ.Պոլիս,1905։
2. Ղազարեան Վահան,

Բժշկական եւառողջապա
հականտարեցոյց,Կ.Պօլիս,
1914։
3. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը, ցուցակագրո
ւածվաւերականփաստերով,
Ստամբուլ,1919:

ՀԱՅԿԱԶՅԱՆԱՐՄԵՆԱՔ

ԾնվելէԼեռնայինԿիլիկի
այիՀաճընքաղաքում:
Բժշկականկրթությունէ

ունեցել:
1920թ.հոկտեմբերի15ին

մասնակցելէՀաճընիինք
նապաշտպանությանը:
Ձերբակալվել է Գոնիա

յում:
Տարվել է Խարբերդ և

սպանվել:
Նրամասին.
ԳրիգորԳրաճեան,Ինկաւ

Հաճընը, Կ’ապրի Հաճըն
ցին,Պէյրութ,25Հոկտեմբեր
2010, http://www.keghart.
com/Krajian_Hajn

ՀԱՅՐԱՄԵՀՐԱՆՏ

Բժշկականկրթությունէ
ունեցել:
1 9 1 4 թ . ,  Ա ռ ա ջ ի ն

աշխարհամարտի ժամա
նակ զորակոչվել է օսմա
նյանբանակևբժիշկծառա
յելՄուսուլիկենտրոնական
զինվորականհիվանդանո
ցում`կապիտանիաստիճա
նով:
1916թ. հունվարի 21ին

մահացելէՄուսուլում:
Նրամասին.
1. Ատաշ Ադնան, 20

րդդարինահատակեղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։

2. ՅարմանԱրսեն,Հա

գործէաշխատելԿ.Պոլսի
Հայդարփաշայի զինվորա
կանհիվանդանոցում:
1900թ. Կ. Պոլսի Կադը

գյուղթաղամասիՄյուհյուր
դարպողոտայումբացել է
սեփականդեղատուն:
Բեյիտիտղոսէունեցել:
1915թ.ապրիլի11(24)ին,

իթիվսբազմաթիվակնառու
հայմտավորականների,ձեր
բակալվելէևբանտարկվել
Կ.Պոլսի  բանտում,ապա
աքսորվելՉանղըրը:
Անվանառաջին«Գ»տա

ռըփորագրվելէՉանղըրըի
բանտումհավաքվածհամ
րիչի99հատիկներիցմեկի
վրա։
Հրաշքովվերապրելէ:
Զինադադարից հետո

Չանղըրը աքսորավայրից
վերադարձելէԿ.Պոլիս:
Նրամասին.
1. ՅարմանԱ.,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսբՓրկիչհի
վանդանոցի(թրք.),Ստամ
բուլ,2001:

2. Ավագյան Կ., Եղեռ
նահուշմասունքկամխոս
տովանողքևվկայքխաչի,
Ե.,2002։

3. ԱվագեանԿ.,«Չան
ղըրըի1915թ.ապրիլի11,
Յիշատակ»…Թանգարանա
յինցուցանմոյշը,«Հանդէս
Ամսօրեայ»,2008,հ..112
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«Ազատամարտ,Հավելված»
(19101911թթ.)թերթերում:
1913թ.ընտանիքըթողնե

լովԲեռլինում,վերադարձել
էհայրենիՏիվրիկ`ծանրհի
վանդմորըբուժելուհամար:
Այստեղսկսելէբուժելնաև
իրեն դիմած համաքաղա
քացիներին: Հետագայում
աշխատելէՍեբաստիայում:
Եղել է դաշնակցական

գործիչ, ՀՅԴՍեբաստիայի
կենտրոնականկոմիտեիլա
վագույնդեմքերիցմեկը:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելուցհետոզորակոչվել
էօսմանյանբանակևզին
վորական հիվանդանոցի
բժիշկվիրաբույժծառայել:
Լավհարաբերություններ

է հաստատել Սեբաստիա
եկածգերմանացի մարզիչ
սպաներիհետևեղելնրանց
թարգմանիչը (ողջպատե
րազմիընթացքումգերմա
նացի սպաների թարգմա
նիչներըմեծմասամբհայեր
էին):
Օգտվելովայդմտերմու

թյունից և հույսը դնելով
գերմանացիներիպաշտպա
նության վրա, համարձակ
դիմումներ է գրել Սեբաս
տիայիջարդարարնահան
գապետ Մուամմերին` իր
ձերբակալվածընկերներին
ազատելուպահանջով:
Բժիշկըլուրէստացել,թե

հայդուկՍեբաստացիՄու
րատըՍախարիլեռանվրա

յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՀԱՅՐԱՆՅԱՆԱՐՄԵՆԱԿ
(ԱՐՄԵՆՇԱՀ)

Ծնվելէ1881թ.,Սեբաս
տիայի նահանգի Սեբաս
տիայիգավառիՏիվրիկգա
վառակի կենտրոնՏիվրիկ
ավանում` բարեկեցիկ ըն
տանիքում:
Պապը`ԿարապետՓաշա

Հայրանյանը,մեծհարգանք
էվայելելհայերիևթուրքերի
շրջանում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիվար
ժարանում:
1908թ.ավարտելէՇվեյ

ցարիայի Ժնև քաղաքի
բժշկականհամալսարանը:
Ուսանելուտարիներինան
դամակցելէՀՅԴին:
190809թթ. Գերմանիա

յիԲեռլինմայրաքաղաքում
մասնագիտացելէվիրաբու
ժությանգծով:
Բեռլինումծանոթացելու

ամուսնացել է Բաքվի հայ
առևտրական Ադամյանի
աղջկահետևունեցելերկու
դուստր:
«Տօքթ.Ա.Հ.»ծածկանու

նով հրապարակախոսա
կանհոդվածներէտպագրել
էԿ.Պոլսի«Ազատամարտ»
(1909,թ.158;1911,թ.376)և

խանատուներիցԱլիՇեֆիքը
ևՓերթևբեյը,որոնքնաև
լուսանկարելենդեպքը:
Եղելէ34տարեկան:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:
2.Համբարձումեան Վա

հան,Գիւղաշխարհ,Փարիզ,
1927։
3.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ.
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
4.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
5.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
6.Կազմեց Առաքել Ն.

Պատրիկ,ՊատմագիրքՅու
շամատեանՍեբաստիոյԵւ
ԳաւառիՀայութեան,Ա.Հա
տոր, Հրատարակութիւն`
ՀամասեբաստահայՎերա
շինացՄիութեան,ՆիւԵորք,
տպ.«Մշակե,Պէյրութ,1975,
մեծչափի880էջ
7.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
8.Համբարձումյան Վա

հան,Գյուղաշխարհ,Երևան,
2000։

ժանտախտովծանրհիվանդ
էևանհետաձգելիբուժման
կարիքունի:
Ընկերվերցնելովբժիշկ

ԲաղդասարՎարդանյանին`
ԱրմենակՀայրանյանըգաղ
տագողիբարձրացելէսարը
ևծանրհիվանդՄուրատին
գտելէմութուխոնավքա
րայրում:Բժիշկներնանհրա
ժեշտբուժումընշանակելեն
նրան,դեղերտվելևվերա
դարձել:ՄիքանիօրիցՄու
րատըլավացելէևթուրքե
րիդեմկռիվներումնորանոր
սխրանքներգործելովմինչև
Կովկասհասել:
1915թ. մայիսին բժիշկ

Բաղդասար Վարդանյանը
(դեղագործ Վահան Վար
դանյանի եղբայրը), բժիշկ
ԱրմենակՀայրանյանըևոս
տիկանականբժիշկՄագսու
տըձերբակալվելենուբան
տարկվել:
1915թ. մայիսի 27ին,

Բ. Վարդանյանին, Ա. Հայ
րանյանին և Մագսուտին
խիստ ծեծի և տանջանք
ների ենթարկելուց հետո,
ձեռքերըկապածտարելեն
Յենիխանից 2 ժամ դեպի
հարավարևմուտք,ԻթՏա
ղըիստորոտում`ԻթՄեզարը
կոչվածվայրը(Սեբաստիա
յիմոտակայք)ևՄուամմե
րիհրահանգով,թուրքոս
տիկանզինվորներիձեռքով
գնդակահարելութաղել:
Ոճրագործությանըներկա

ենեղելԻթթիհատիպատաս
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Պոլսիզինվորականդեղա
գործականվարժարանըև
բժշկական ծառայության
ավագլեյտենանտիաստի
ճանստացել:
Կ.ՊոլսիԹոփխանեթա

ղամասումսեփականդեղա
տունէունեցել,այնուհետև
ՓոքրԱսիայիարևմուտքի
Մանիսաքաղաքնէտեղա
փոխվել:
Մահացելէ1916թ.`մոտ

45տարեկանում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:


ՀԵՔԻՄՅԱՆԽՈՍՐՈՎ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

Ծնվելէմոտ1875թ.,Սե
բաստիայում/Խարբերդում:
ՀայրըեղելէԽարբերդի

անվանիբժիշկՀարություն
Հեքիմյանը:

9.ՅուշամատեանՀայՅե
ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։
10. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
11. Հովակիմյան Բախ

տիար,Հայոցցեղասպանու
թյաննահատակգործիչնե
րիծածկանուններ,Երևան,
2002։
12. Խաչատրյան Լուսի

նեևԲաբլումյանԱրփինե
(կազմողներ),ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։
13. Տիվրիկցիների հայ

րենակցականմիությանհու
շերը…
14. ՀՑԹԻՖ,ֆ49,ծ229,

պ14։
15. Իսկահատեան Հ.,

Վկայարան հայկական ցե
ղասպանութեան, Գիրք Գ,
Պէյրութ,2011,395էջ

ՀԱՋԻԵՆՈՎՔՅԱՆ
(ՄԻՀՐԱՆ–ԽԱՉԱՏՈՒՐ)

Ծնվել է հավանաբար
1871թ.,Մարմարածովիեվ
րոպական ափի Ռոդոսթո
(Թեքիրդաղ)քաղաքում:
1896թ. ավարտել է Կ.

1924թ.դրությամբբնակ
վելէԱՄՆիՄասաչուսեթսի
նահանգի Բոստոն քաղա
քում(Brooklineave.,484)
1924թ.ապրիլին,հայրե

նասիրական մղումներով,
ԱՄՆիցհայրենադարձվելէ
ԽորհրդայինՀայաստան:
Երևանումեղելէանվանի

բժիշկ,վիրաբույժ:
Եղել է Հայաստանի օգ

նությանկոմիտեի(ՀՕԿ)ներ
կայացուցիչըԽորհրդային
Հայաստանում:
1936թ.հուլիսի9ին,Թբի

լիսիումԼավրենտիԲերիայի
ձեռքովԱղասիԽանջյանի
սպանությունիցհետոդիա
կըբերվելէԵրևանևհուլի
սի12ինհանձնվելհողին:
Մինչև թաղելը դիակը

զննելենբժիշկներԽոսրով
Հեքիմյանը,ՀարությունՄիր
զաԱվագյանըևԳրիգորՍա
ղյանը,որոնքհամոզվելեն,
որդաչէրկարողինքնաս
պանություն լինել, ուստի
մահվանեզրակացությունն
ստորագրելուցհրաժարվել
ենևպատճառաբանել,թե
«Խանջյանըպետք էառն
վազներկումետրանոցձեռք
ունենարևձախլիկ լիներ,
որպեսզիձախձեռքովինքն
իրգլխինկրակեր»:
1937թ.(այլ վարկածով

1930թ.) ձերբակալվել է և
բանտարկվելԵրևանիներ
քինբանտում:
Բանտարկյալներինհեր

թականզբոսանքիհանելիս

Սովորել է ամերիկացի
միսիոներներիԽարբերդի
Եփրատքոլեջում, սակայն
ուսումնանավարտէթողել:
1899թ.ավարտելէԲեյրու

թիԱմերիկյանհամալսարա
նիբժշկականֆակուլտետը
ևարժանացելվիրաբուժու
թյանևներքինհիվանդու
թյունների գծով առաջին
մրցանակին:
190006թթ. Սեբաստիա

քաղաքիՀայոցազգայինհի
վանդանոցումբժիշկէաշ
խատել:
190614/15թթ.Տրապիզոն

քաղաքումբժիշկէաշխա
տել:
Անատոլիայումառաջինն

էկիրառելռենտգենյանսար
քը:
1915թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
Պատերազմիընթացքում

ՊաղեստինիՆազարեթքա
ղաքումանգլիականբանա
կիձեռքըգերիէընկել:Իննը
ամիս,որպեսռազմագերի,
պարտադրվածէեղելանգլի
ականզինվորականհիվան
դանոցումբժիշկաշխատել:
191922թթ. եղել է Ամե

րիկյանՆպաստամատույցի
(ՆիրԻսթՐիլիֆ)Սեբաստիա
յիհիվանդանոցիևորբանո
ցիբժշկապետ:
Այնուհետևտեղափոխվելէ
ԱՄՆ:



198 199

ՀԵՔԻՄՅԱՆԾԵՐՈՒՆԳ.

Ծնվել է1886թ.,Քեսապ
քաղաքում,հայավետարա
նականընտանիքում:
1903թ.ավարտելև“պսա

կավորարվեստից”վկայա
կանէստացելԱյնթապիքո
լեջից:
1908թ.ավարտել է Բեյ

րութիամերիկյան համալ
սարանիբժշկականբաժինը:
1914թ.սկսվածԱռաջին

համաշխարհային պատե
րազմիժամանակզորակոչ
վել է օսմանյան բանակև
ծառայել որպես զինվորա
կանբժիշկ:
ՍպանվելէԱնտիոքում:
Նրամասին.
Քէստենեան Հրաչ, Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՀԵՔԻՄՅԱՆՋԸՐՋԻ

Բժշկականկրթությունէու
նեցել:
Բաղդադիկենտրոնական

հիվանդանոցումբժիշկէաշ
խատել:
Մահացելէ1916թ.մարտի

30ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,

բժիշկըհրաժարվելէդուրս
գալևմնացելէբանտախ
ցում:Որոշժամանականց
վերադառնալով բանտա
խուց ընկերները բժշկին
գտել են մահացած. նա
ապակիովկտրելէրիրերա
կըևարյունաքամեղել:Դրա
նիցհետոչեկիստներըսկսել
ենբանտախցերիցհավաքել
երկաթյա իրերն ու ապա
կյաշշերը,որոնքկարողէին
բանտարկյալների համար
ինքնասպանությանգործիք
դառնալ:
Որդին 1960ական թթ.

աշխատել է ՀՍՍՀ Գիտու
թյունններիակադեմիայում:
Նրամասին.
1.«ՄանզումէիԷֆքեար»,

Կ.Պոլիս,թ.788,21021904։
2.«Հայաստանիկոչնակ»,

ՆիւԵորք,27121924։
3.ՊատրիկԱռաքել,Պատ

մագիրքյուշամատեանՍե
բաստիոյեւգաւառիհայու
թեան,հ.Ա.,Պէյրութ,1974:
4.ՊատրիկԱռաքել,Պատ

մագիրքյուշամատեանՍե
բաստիոյ եւ գաւառի հա
յութեան,հ.Բ.,ՆիւՃըրզի,
1983:
5.ԱլբոյաջյանՀ.,Խաչելու

թյանճամփաներով,Երևան,
2005:
6.Քյոսեյան Ա., Այցելու

թյունԲրգնիք,«Ձայնհամ
շենական»,Երևան,2006,թ.
56:

բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։
3. http://www.genocide

museum.am/arm/remember_
armenian_genocide.php


ՀԵՔԻՄՅԱՆՕՎՍՅԱ
ԳԵՎՈՐԳ

Ծնվելէ1880թ.,Քեսապ
քաղաքում:
Նախնականկրթությունը

ստացելէՔեսապիհայկա
կանԱվետարանականվար
ժարանում:
189698թթ.հաճախելէ

ԱյնթապիԱմերիկյանքոլե
ջը:
Ապահաճախել էՍիրի

ական բողոքական քոլեջ
(հետագայում` Բեյրութի
ամերիկյան համալսարան
–Էյ.Եու.Պի.),որտեղուսա
նելէբժշկությունևստացել
բժշկությանդոկտորիվկա
յական:
Որպեսբժիշկաշխատելէ

Քեսապում:
1914թ.սկսվածԱռաջին

համաշխարհային պատե
րազմիժամանակզորակոչ
վելէթուրքականբանակև
ուղարկվելռազմաճակատ:
1915թ.մայիսինսպանվել

էթուրքերիկողմից:
ԱմուսնացածէրԿ.Ինճե

ճիկյանիհետ:
Նրամասին.
Քէստենեան Հրաչ, Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ

Ստամբուլ,1919:

ՀԵՔԻՄՅԱՆՌՈՒԲԵՆ

Ծնվելէ1864թ.,Սեբաս
տիայինահանգիԱմասիայի
գավառիկենտրոնԱմասիա
քաղաքում:
1889թ.ԱՄՆումստացել

էբժշկականբարձրագույն
կրթությունևմասնագիտա
ցելվիրաբուժությանգծով:
Ամասիայիազգայինհի

վանդանոցումբժիշկվիրա
բույժէաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.հունի

սին,Տարենտեիձորում`51
տարեկանում,գնդակահար
վելով:
Նրամասին.
1. ՄեզպուրեանԱրթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ.Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։
2. Խաչատրյան Լուսի

նեևԲաբլումյանԱրփինե
(կազմողներ),ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
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ՀԻՆԴԼՅԱՆՀԱՅԿԱԿ

Ծնվել է Սեբաստիայի
նահանգի ՇապինԿարա
հիսարիգավառիկենտրոն
Շապին Կարահիսար քա
ղաքում:
Բժշկականկրթությունէ

ունեցելևբժիշկաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.,Գան

կալիշրջանում:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՀԻՆԴԼՅԱՆՍՏԵՓԱՆ

Ծնվելէ1882թ.,Անկարա
յինահանգիԿեսարիայիգա
վառիԹալասավանում:
1911թ.ավարտելէԲեյրու

թիՍենԺոզեֆՖրանսիական
համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետը:
Թուրքիայումբժիշկէաշ

խատել:
Սպանվել է 1922թ., Պելեն
նավահանգստիմոտ`40տա
րեկանում:
Նրամասին.
1. ՄեզպուրեանԱրթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ.Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՀԻՆԴԼՅԱՆԱՐԹԻՆ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցել:
Տրապիզոնի նահանգի

Սամսոն նավահանգստում
դեղագործէաշխատել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանդեղագործծառայել:
ԶոհվելէԱռաջինհամաշ

խարհայինպատերազմիըն
թացքում`Կովկասյանռազ
մաճակատում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

հրամանատարությանը և
ԿարինիցՍեբաստիամեկ
նելութույլտվությունստա
ցել`իրընտանիքըփրկելու
համար:
Սակայն1915թ.գարնա

նը, Կարինից Սեբաստիա
մեկնելու ճանապարհին,
ԽարբերդիևԵրզնկայիմի
ջև,Մամախաթունիմոտեր
քըզինվորականհամազգես
տով բժիշկը սրախողխող
էարվելթուրքզինվորների
ձեռքով`28տարեկանում:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Ստամբուլ,1919:

2. ՄեզպուրեանԱրթօ,
Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ.Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

3. ԿարոյեանԳասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

4. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

5. Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

6. ՀՑԹԻՖ,ֆ49,ծ229,
պ14։

ՀՈՎԻՎՅԱՆՍԵԴՐԱԿ

2. Ցուցակ Հայոց ցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ՀԻՍԱՐԼՅԱՆՊՈՂՈՍ

Ծնվել է 1887թ., Կ.Պոլ
սում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիթա
ղայինվարժարաններիցմե
կում:
1912թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
1912թ.իցբժիշկէաշխա

տել,ամուսնացել,տունտեղ
դրել:
1914թ.ամռանը,Առաջին

համաշխարհային պատե
րազմնսկսվելունպես,բոլոր
հայբժիշկներիհետմիասին
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևզինվորականբժիշկ
ծառայելու համար Կարին
ուղարկվել:
1915թ.գարնաննսկսելեն

հայերիձերբակալություննե
րը,բանտարկություններնու
տեղահանությունը:
Հազարավորհայընտա

նիքներիթվումբժշկիընտա
նիքըևստարագրվելէդեպի
ԴեյրէլԶորիանապատները:
Պողոս Հիսարլյանըտե

ղեկանալով իր ընտանիքի
տարագրությանմասին,դի
մումներէգրելզինվորական
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Եդեսիայում:
Նրամասին.
ՍահակեանԱրամ,Դիւ

ցազնականՈւրֆան եւ իր
հայորդիները, Պէյրութ,
1955։

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՍԱՐԳԻՍԳԱ
ԼՈՒՍՏԻ

Ծնվելէ1888թ.,Կ.Պոլսի
Միջագյուղթաղամասում:
Պապը` Սարգիս Հովսե

փյանը(Ուսուպենց)Բուրսա
յինահանգիՆիկոմիդիայի
գավառակիԳեյվեիշրջանի
դատավորնէեղել,իսկհայ
րը`ԳալուստՀովսեփյանը`
Օսմանյանկայսրությունում
նորզարգացողշերամապա
հության հիմնադիրներից
մեկը:
Սարգիսը սովորել է Կ.

ՊոլսիԳաղատիաթաղամա
սիԿեդրոնականվարժարա
նում:
Լինելով քաղաքի այդ

տարվաերկուգերազանցիկ
ներիցմեկը,ավարտական
դիպլոմնստացել է քաղա
քապետիձեռքից`արժեքա
վորգրքերիմիտրցակնվեր

Ծնվելէ1892թ.,Խարբեր
դի նա  հանգի կենտրոն
Խարբերդքաղաքում:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ զորակոչվել է
օսմանյանբանակևԽար
բերդիզինվորականհիվան
դանոցումզինվորականօգ
նականբժիշկծառայել:
Սպանվելէ1915թ.,Խար

բերդում,պաշտոնավարման
ժամանակ`23տարեկանում:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆՈՍԿԱՆ

ԾնվելէՏիգրանակերտում:
Բժշկականկրթությունէու

նեցել:
Յոնջալըի հիվանդանոցի

բժիշկէաշխատել:
Մահացելէ1915թ.փետր

վարի15ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուածզո

հերը,ցուցակագրուածվաւե
րականփաստերով,Ստամ
բուլ,1919:
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆՊԵՏՐՈՍ

Ատամ նա բ ո ւ ժա կան
կրթությունէունեցել:
1915թ.դրությամբԵդեսի

այումատամնաբույժէաշ
խատել:
1915թ. նահատակվել է

նիցհետոնրանցուղարկել
ենհարկադրականաշխա
տանքի`Նաֆթլուղիզինվո
րականլազարեթում:
1915թ.մարտինԱմենայն

հայոց կաթողիկոս Գևորգ
Եիմիջնորդությամբբժիշկ
ները ազատվել են գերու
թյունից,տեղափոխվելՎա
ղարշապատ(Էջմիածին)և
բժշկականօգնությունցու
ցաբերել սովից ու հիվան
դություններիցտառապող
ավելիքան75000գաղթա
կաններին:
1915թ. սեպտեմբերին

Սարգիսը տեղափոխվել է
Դիլիջան և «Համառուսա
կանքաղաքներիմիություն»
կազմակերպության գծով
գաղթականական հիվան
դանոցներուորբանոցներ
հիմնել:
1916թ.ամռանը,Կարինի

ռուսականգրավումիցհե
տո,Կարինիքաղաքայինհի
վանդանոցիգլխավորբժիշկ
էնշանակվել:
Հետո տեղափոխվել է

Թիֆլիս, ապա գլխավոր
բժիշկաշխատելհաջորդա
բար Վաղարշապատի, Դի
լիջանի,Իջևանիհիվանդա
նոցներում:
1918թ. ժանտախտի և

«իսպանական» համաճա
րակների ժամանակ հա
զարավորգաղթականների
կյանքնէփրկել:
1918թ.հունվարինԻջև

անիհիվանդանոցիիրբնա

ստանալով:
1913թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականհամալսարանը:
Այնուհետևուսումը շա

րունակել է Լայպցիգում,
ապա`Ժնևումևբժշկիմաս
նագիտությունստացել:
1914թ. վերադառնալով

Թուրքիա`նշանակվելէՏրա
պիզոնի նահանգի Թերմե
գավառիքաղաքապետարա
նիբժիշկ:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
Սարիղամիշի ռազմա

ճակատում մի թուրք զին
վոր(որինբուժելէր)նրան
զգուշացրելէ,որբոլորհայ
զինվորականներըգաղտնի
հրամանովդատապարտվել
ենմահվանևլուսաբացին
բոլորինսպանելուեն:
ՍարգիսՀովսեփյաննըն

կերոջ`բժիշկԱրշակՊողո
սյանիհետգիշերովփախելէ
զորամասիցուգերիհանձն
վելռուսականկողմին:Հա
ջորդ օրը դասալիքներից
յուրաքանչյուրիգլուխը50
000ոսկիգնահատումովազ
դագրերըտարածվելենամե
նուր: Հետագայում նրանք
անհետկորածենհամարվել:
Բժիշկներին ռազմագե

րիների հետ տեղափոխել
ենԹիֆլիսևբանտարկել:
Եռամսյաբանտարկությու
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Իրիսկստեղծածբուժաշ
խատողներիանձնակազմի
հետմեծգործէկատարել
շրջանիառողջապահական
գործըբարելավելուուղղու
թյամբ:Հիմնադրելէհիվան
դանոցներ, ծննդատներ,
բժշկական տեղամասեր,
սանէպիդկայան, բաղնիք
ներ,բուժքույրականդասըն
թացներ,պայքարելտարաբ
նույթհամաճարակներիդեմ
ևայլն:
Հետագայումաշխատելէ

շրջանիտրոպիկականկա
յանիվարիչ,բժիշկինֆեկ
ցիոնիստևայլն:
1928թից ի վեր վերա

պատրաստման ու կատա
րելագործման մի քանի
դասընթացներէանցելԼե
նինգրադում:
Հանրապետականևմիու

թենականբազմաթիվգիտա
ժողովներիէմասնակցել:
Մտերիմէեղելիրժամա

նակի մեծանուն բժիշկներ
Քրիստափոր Փիրումյանի,
Հարություն ՄիրզաԱվա
գյանի,ԼևոնՀովհաննիսյա
նի,ՀամբարձումՔեչեկիև
ուրիշներիհետ:
Բժշկական գործունե

ությանը զուգահեռ հե
տաքրքրվելէնաևհանրա
պետության քաղաքական
անցուդարձով:
ԵղելէՀայաստանումամե

նաերկար(68տարի)աշխա
տանքայինստաժունեցող
բժիշկը:

կարանում4օրթաքցրելէ
Ստեփան Շահումյանին և
դեղերովլեցունարկղներով
բեռնավորվածիր«Ֆիատ»
ավտոմեքենայումթաքցնե
լովնրանփախցրելԹիֆլիս:
1920թ. դեկտեմբերին

տեղափոխվելէՇամշադին
և Բերդ ավանում շրջանի
առաջինհիվանդանոցըհիմ
նադրելուկազմակերպել:
Այնուհետևհիվանդանո

ցիհիմքիվրասկսելէշրջա
նի համար ապագա բուժ
քույրերիուսուցմանգործը:
1921թ. եռանդուն մաս

նակցությունէունեցելՀա
յաստանումմայիսյանշար
ժումներին,համագործակցել
լեգենդարԵնոքՄկրտումյա
նի,ԱղասիՎարդանյանիև
ուրիշներիհետ:
1930ականթվականների

դժնիտարիներին,շատերի
պեսնաէլզերծ չիմնացել
հետապնդումներից:Նրան
միքանիանգամկարողացել
ենփրկել,թաքցնել,անունը
հանելձերբակալությանկամ
աքսորի ենթակաանձանց
ցուցակներից:
Նրաննույնիսկփորձելեն

դավադրաբարսպանել:
Մինչև 1948թ. եղել է

Շամշադինի հիվանդանո
ցի գլխավոր բժիշկը, մի
աժամանակ կատարելով
առողջապահությանբաժնի
վարիչիևպետականսանի
տարական տեսուչի պար
տականությունները:

նը,2003։
4.Ստեփանյան Հ., Սար

գիս Հովսեփյան – 115,
«Առողջապահության լրա
տու»,Երևան,2003,թ.։
5.ՀԱԱ, ֆ.1191, ց. 1, գ.

955։
6.ՄինասյանՀ.,Վերագ

տած կյանքը` ընծա Մայր
Հայրենիքին,«Ազատամտու
թյուն»,Ե.,20112008։
7.ՄինասյանՀարություն,

Պոլսահայբժշկիվերագտած
կյանքը`ընծաՄայրՀայրե
նիքին, ,,Էրեբունի’’ամսա
թերթ,2010,թ.4
8.Հայրապետյան Ֆ.,

Բժիշկ Հովսեփյանը …,
,,Ազգ’’,13072011

ՂԱԶԱՆՉՅԱՆԳԵՐԱՍԻՄ

ԳրվելէնաևԿարոՂազան
ջյան:
Ծնվել էԱխալքալաքգա
վառիկենտրոնԱխալքալաք
քաղաքում:
Բարձրագույն բժշկական
կրթությունէունեցելևԿար
սումբժիշկաշխատել:
ԵղելէՀՀԴԿարսիկենտ

րոնականկոմիտեիանդամ
ևդրաղեկավարը:
Եղել է ամուսնացած և

ապրելբարեկեցիկկյանքով:
Երիտասարդ կինը եղել

էբավարարկրթված,եզա
կիհամեստ,բոլորիկողմից
սիրվածուհարգվածտիկին:
Տառապելէհոգեկանհիվան
դությամբևմիքանիանգամ

13 անգամ ընտրվել է
Շամշադինի շրջանային
խորհրդիդեպուտատև25
տարիեղելշրջխորհրդիգոր
ծադիրկոմիտեիանդամ:
Պարգևատրվելէ«Աշխա

տանքայինկարմիրդրոշի»
և Լենինի շքանշաններով,
արժանացելվաստակավոր
բժշկիևԽՍՀՄառողջապա
հությանգերազանցիկիկո
չումների:
Հրաշալիտիրապետելէ8

լեզուների,այդթվումարա
բերենինևօսմաներենին:
Եղելէնվիրվածամուսին

ևհոգատարհայր,որիբոլոր
5զավակները`2որդիներն
ու 3 դուստրերը բարձրա
գույնկրթությունենստացել:
Մահացել է 1975թ.` 87

տարեկանում:
2010թ.նոյեմբերի11ին

Բերդքաղաքումկայացելէ
ՍարգիսՀովսեփյանիանու
նովփողոցանվանակոչելու
ևնրահուշարձանիբացման
հանդիսավոր արարողու
թյունը:
Նրամասին.
1.Մերանվանիմարդիկ,

«Շամշադին»,1967,դեկտեմ
բեր,թ.1։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
3.Դստեր`ՄինիոնՀովսե

փյանիգրածկենսագրակա



206 207

հայերիտները,իմանալ,թե
ո՞վէողջմնացել,ի՞նչվնաս
է հասցվել նրանց, ցուցա
կագրելուցուցակները15
օրում ներկայացնել իրեն`
տուժածբնակիչներիվնաս
ներըհատուցելուհամար:
Հանձնախումբըճիշտժա

մանակինցուցակներըներ
կայացրելէփաշայինևտեղ
նուտեղը ձերբակալվել: 2
ժամանց,նույնօրը`1920թ.
նոյեմբերի 15ին, Կարա
բեքիրփաշայի հրամանով
թուրքերը ԿարսիԽափան
հրապարակումկախաղան
ենբարձրացրելՀամազասպ
Նորհատյանին,Կարապետ
ԳրիգորյանինևբժիշկԳերա
սիմՂազանչյանին:
Նրամասին.
1.ՏէրՄելքիսեդեկեան

Սարիբէգ, Տեղեկութիւն
ներգաւառից,Ցաւալիմահ,
“Մշակ”,19071913
2.Ռուբէն,Հայյեղափոխա

կանիմըյիշատակները,հ.1,
Թեհրան,1982։
3.ԱլեքսանդրյանԱրտա

շես,Կարս.192021,Երևան,
1986։
4.Ռուբեն, Հայ յեղափո

խականիմըյիշատակները,
«Նշանակ» էլեկտրոնային
կայքէջ,25112009

ՂԱԶԱՐՅԱՆՀԱԿՈԲ

Ծնվել է Փոքր Ասիայի
արևմուտքիԶոնկուլդակքա
ղաքում:

կատարել ինքնասպանու
թյանփորձ:
1913 թ. հուլիսի 14ին

երիտասարդկինըինքնաս
պանությունէգործելատր
ճանակով: Հուլիսի 16ին
Կարսիսբ.Նշանեկեղեցում
կատարվելէհուղարկավո
րությանարարողությունը,
որիններկաենեղելԿարսի
նահանգապետը,ոստիկա
նապետըև շատռուսծա
ռայողներ:ԱյդօրըԿարսի
բոլորխանութներըեղելեն
փակ:Փողոցենդուրսեկել
բազմաթիվմարդիկ:
Կնոջ մահվան կապակ

ցությամբբժիշկըկանխիկ
1000ռուբլինվիրաբերելէ
Կարսիհայոցերկսեռդպրո
ցին,200ռուբլի`Ախալքա
լաքիհայոցդպրոցին,100
ռուբլի` ԿՀԲ ընկերության
Կարսի մասնաճյուղին, 50
ռուբլի`տեղականաղքատ
ներին,50ռուբլի`տպագրա
կանֆոնդին:
Ունեցելէաղջիկևտղա:
1920թ.հոկտեմբերի30

ին,թուրքերըԿարսըգրավե
լուցհետոսկսելենքաղաքի
հայբնակչությանզանգվա
ծայինկոտորածնութալա
նը:
ԿարաբեքիրփաշանԿար

սի քաղաքագլուխ Համա
զասպՆորհատյանին,Կա
րապետԳրիգորյանին (Սև
Կարո)ևբժիշկԳերասիմՂա
զանչյանին(ԲժիշկԿարո)սի
րալիրհանձնարարելէշրջել

վարժարանիԴդասարանում
(4րդկուրսում):
ՄահացելէԿոնիաԿա

րաԱյդընիաքսորավայրում,
ժանտախտից`մոտ21տա
րեկանում:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:



ՂԱԶԱՐՅԱՆՎԱՀԱՆՅ.

Բժիշկ,խմբագիր:
Ծնվելէ1875թ.,Մարզվա

նում:
Նախնականևբարձրա

գույնկրթություննստացելէ
ամերիկացիմիսիոներների
ՄարզվանիԱնատոլիաքոլե
ջում:
190307թթ. սովորել է

Բեյրութի Ամերիկյան հա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետում և  ավարտել
գերազանցությամբ:
Ուսանողականտարինե

րին  հետևել է հայկական
մամուլինևգրականությա
նըուդրանցիրմասնակցու
թյունըբերել:

Բժշկականկրթությունէ
ունեցելևբժիշկաշխատել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևծառայել
Կ. Պոլսի գործավորական
վաշտիզինվորականբժիշկ:
Մահացելէ1915թ.նոյեմ

բերի8ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:
ՂԱԶԱՐՅԱՆՊԱՐԳԵՎ

Ծնվելէ1891թ.,Բրուսայի
նահանգիՆիկոմիդիայիգա
վառակիՊարտիզակավա
նում:
Ուսանել է բժշկական

վարժարանիԴդասարանում
(4րդկուրսում):
ՄահացելէԿոնիաԿա

րաԱյդընիաքսորավայրում,
ժանտախտից`մոտ21տա
րեկանում:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:

ՂԱԶԱՐՅԱՆՊԱՐԳԵՎ

Ծնվելէ1891թ.,Բրուսայի
նահանգիՆիկոմիդիայիգա
վառակիՊարտիզակավա
նում:
Ուսանել է բժշկական
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զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:
3.Պոտուրեան Մկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։
4.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
5.Սահակյան Լիլիկ., Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
6.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
7.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
8.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
9.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
10. Քէստենեան Հրաչ,

ՊէյրութիԱմերիկեան Հա
մալսարանէնՇրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

1911թ. Տրապիզոնում
եղելէ«Բժիշկ»բժշկաառող
ջապահական ամսաթերթի
խմբագրապետը:
191214թթ. Կ. Պոլսում

եղելէ«Բժիշկ»բժշկաառող
ջապահական ամսաթերթի
խմբագրապետը:
Բազմաթիվբժշկականև

հրապարակախոսականհոդ
վածներիհեղինակէ:
1914թ.խմբագրելևհրա

տարակելէառաջինհամարը
«Բժշկականեւառողջապա
հական տարեցոյցի», որն
ամենտարիհրատարակելու
նպատակէունեցել:
1914թ.,Առաջինաշխար

համարտնսկսվելունպեսզո
րակոչվելէօսմանյանբանակ
ևհարյուրապետիաստիճա
նովծառայել153րդզորագն
դի3րդգումարտակիզինվո
րականբժիշկ:
1915թ.,Եդեսիայի/Զմյուռ

նիաՖոշայիճանապարհին,
սպանվելէիրզորահրամա
նատարներիթելադրանքով`
իրիսկօգնականիձեռքով`40
տարեկանում:
Աշխատությունը.
Ղազարեան Վահան,

Բժշկականեւառողջապա
հականտարեցոյց,Կ.Պօլիս,
1914։
Նրամասին.
1.Ղազարեան Վահան,

Բժշկականեւառողջապա
հականտարեցոյց,Կ.Պօլիս,
1914։
2.Հայբժշկութեանտուած

ունեցելևբժիշկաշխատել:
1915թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
Կարսիռազմաճակատում

փախելէօսմանյանբանա
կից,միացելռուսականզոր
քինուեկելԿարս:
Կարսիձորի3րդհայկա

կանորբանոցիբժիշկէաշ
խատել:
1920թ.հոկտեմբերիվեր

ջինօրերինթուրքզինվոր
ներըմտելենձորըևկրակ
բացելորբանոցիվրա:Այդ
ընթացքումզոհվելէորբա
նոցի բժիշկ Գ. Սուրյանը:
Այնուհետևթուրքերըմտել
ենորբանոցուկրակբացել
երեխաներիումեծերիվրա:
Այստեղքեմալականները

անմարդկայինուսարսափե
լիշատբաներենկատարել,
շատերեխաներիուքաղա
քացիներիսպանել:
Բժիշկ Ղարաքեշիշյանին

ժանդարմները տարել են
իրենցհետ…
ԲժիշկներԳ.Սուրյաննու

Ղարաքեշիշյանը հրաշալի
մարդիկևփայլունմասնա
գետներենեղել:

Նրամասին.
1.ԱլեքսանդրյանԱրտա

շես,Կարս.192021,Երևան,
1986։
2.ԱլեքսանդրյանԱրտա

շես, Մղձավանջ, Երևան,

ՂԱԶԱՐՈՍ

Ծնվելէ1877թ.,Խարբեր
դում:
Բժշկականկրթությունէու
նեցելևբժիշկաշխատել:
1915թ.սպանվելէԿարի

նում`38տարեկանում:
Նրամասին.
1.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
2.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
3.ՀՑԹԻՖ, ֆ49, ծ229,

պ14։

ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆՄԻՔԱՅԵԼ

Բժշկականկրթությունէ
ունեցելևբժիշկաշխատել:
1915թ.ապրիլինձերբա

կալվելէԻթթիհադիղեկա
վարներից դոկտոր Բեհա
էդդինՇաքիրիկազմած58
ականավորհայբժիշկների
ցուցակով:
Սպանվելէ1915թ.,Տիգ

րանակերտիմոտերքում:
Նրամասին.
Հայրապետյան Վանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:

ՂԱՐԱՔԵՇԻՇՅԱՆ

Բժշկականկրթությունէ
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օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
6.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։
ՂՈՐՂՈՐՅԱՆՏՐԴԱՏ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիՍեբաստիայիգավա
ռիԿեմերեկավանում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼ.ևուրիշն.,

Ցուցակ Հայոց ցեղասպա
նության զոհերի (1915
1923թթ.),գիրք1,Սեբաստի
այինահանգ,Ե.,2004։

2001։

ՂՈՆՋԵԳՅՈՒԼՅԱՆ
(ՂՈՆՉԵԳՅՈՒԼՅԱՆ,

ԳՈՆՋԱԳՅՈՒԼՅԱՆ)ՆՇԱՆ

Ծնվելէ1882թ.,Սեբաս
տիայինահանգիՍեբաստի
այիգավառիԲինկյանգյու
ղում:
Ատամ նա բո ւ ժա կան

կրթությունէունեցել:
ՀաստատվելէՍեբաստի

այումևատամնաբույժաշ
խատել:
ԵղելէԱզգայինկենտրո

նականվարչությանՔաղա
քականժողովիանդամ:
Սպանվել է 1915թ., Սե

բաստիայիցդուրս`33տա
րեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերական փաստերով,
Ստամբուլ,1919:
2.Գուժկան Սեբաստի

ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,
1924։
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
5.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

արք.Օրմանյանպատրիար
քիդեմմահափորձիցհետո
նրանկատմամբհոգատար
վերաբերմունքցուցաբերե
լուհամարարքունիքիցար
ժանացելէ«Սանիյե»իաս
տիճանինև«Մեջիդիե»իԳ
կարգիպատվանշանին:
1905թ.սկզբներինմիհա

յիմատնությանպատճառով
ձերբակալվել է և 3 ամիս
բանտարկվել, սակայնՕր
մանյանպատրիարքի`սուլ
թանԱբդուլՀամիդIIինկա
տարածդիմումովազատէ
արձակվել:
Ամուսնացելէ«Բիւզան

դիոն»օրաթերթիխմբագիր
ԲյուզանդՔեչյանիդստեր`
Աղավնուհետ:
Հայտնի է եղել իբրև

փորձված ու հեղինակա
վորբժիշկմանկաբարձ:Իր
բժշկականծառայություննե
րըհավասարապեսմատու
ցելէինչպեսվերնախավին,
այնպեսէլչքավորներին:
190809թթ.եղելէԿ.Պոլ

սիՀայոցպատրիարքարա
նիդատաստանական,Կում
կափութաղամասիսբ.Աստ
վածածին մայր եկեղեցու
թաղականխորհուրդների
անդամ,Կումկափուի4թա
ղերիԱղքատախնամիբժիշ
կը:
ԵղելէԱզատորմնադիր

ների (մասոնների) «Թուր
քիայիՄեծԱրևելք»օթյակի
անդամևունեցել«Մեծվար
պետի»(33րդ)աստիճան:

ՃԵՎԱՀԻՐՃՅԱՆ
(ԳրվելէնաևՃԵՎԵՀԻՐ
ՃՅԱՆ)ՄԻՍԱՔՍԱՐԳՍԻ

Ծնվելէ1858թ.,Կեսարի
այում`գոհարավաճառՍար
գիսՃեվահիրճյանիընտա
նիքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիթա
ղայինդպրոցում:
187782թթ.սովորելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանկայսերա
կանբժշկականվարժարա
նում:
Մասնագիտացել է կա

նանցհիվանդությունների,
մանկաբարձության,գինե
կոլոգիայիև վիրաբուժու
թյանգծով:
Սիրիայում և Իրաքում`

որպեսքաղաքապետական
բժիշկ,մանկաբարձգինեկո
լոգէաշխատել:
189598թթ. Փարիզում

անցելէկատարելագործման
դասընթաց:
Եղել է նաև Թունիսում

(189798թթ.?)։
1898թ.վերադարձելէԿ.

ՊոլիսևհաստատվելԿում
կափութաղամասում:
ԵղելէԿումկափուիծե

րանոցիբժիշկը,190809թթ.`
Ազգային կենտրոնական
վարչության Քաղաքական
ժողովիԴատաստանական
խորհրդիանդամ:
1903թ.սկզբին,բարվոք

ծառայությանևՄաղաքիա
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պարուհիևապրելՓարի
զում:Սաունեցելէդուստր,
որըմանկականտարիքում
հիվանդացելէմանկական
պարալիչովևմահացել18
տարեկանում:
ՀայկըեղելէբանկիրևԿ.

Պոլսումունեցելօճառիգոր
ծարան:Ունեցելէմեկորդի`
Ճևեհիրճյան Միսաքին (Կ.
Պոլիս,22111922Երևան,
24062009): Սա մասնա
գիտությամբեղելէմեխա
նիկև1958թ.ներգաղթելէ
ԽորհրդայինՀայաստանև
բնակվելԵրևանում:Ունե
ցելէՀայկին(Երևան,3003
1962), որը մասնագիտու
թյամբշինարարինժեներէ:
Սաունեցել էերկուորդի`
ՄիսաքինևՍարգսին,որոնք
բժիշկՄիսաքՃևեհիրճյանի
կոռներնենև2010թ.դրու
թյամբծնողներիհետբնակ
վումենՌուսաստանիԴոնի
Ռոստովհայաշատքաղաքում:
Միսաքը(1989)ուսանում

էԴոնիՌոստովիբժշկական
ինստիտուտիստոմատոլո
գիական ֆակուլտետում,
իսկ Սարգիսը (1991)` Ժո
ղովրդականտնտեսության
ինստիտուտիտնտեսագի
տականֆակուլտետում:
Բժշկի թոռան` Միսաքի

կինը`Նինան,2010թ.ապ
րիլի18ինտողերիսհեղի
նակիհիմնածՀայբժշկու
թյանթանգարանիննվիրել
էբժշկինպատկանածերկու
փոքրիկմկրատ,իսկթոռնե

1915թ.ընտրվելէԿ.Պոլ
սի քաղաքային (քաղաքա
պետարանի)վարչականժո
ղովիանդամ:
1915թ.ապրիլի24ինմայ

րաքաղաքիբազմաթիվհայ
մտավորականների թվում
ձերբակալվելևբանտարկ
վելէԿ.Պոլսիկենտրոնա
կան բանտում, ապա աք
սորվելՉանղըրը,որտեղից
էլ`Այաշիբանտը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րիցմեկիվրա։
Այաշիբանտիցազատվել

էարքունիքիթուրքկանանց
(քանիորնրանցանձնական
գինեկոլոգն էր)ևիրգոր
ծընկերթուրքԲեսիմԷոմեր
(Օմեր)փաշայիբարեխոսու
թյամբևդոկտ.ՄեհմեդԱլի
բեյիանմիջական ջանադ
րությամբ:
Պարգևատրվելէմիքանի

պատվանշաններով:
Մահացելէ1924թ.փետր

վարի5ին,Կ.Պոլսում`66
տարեկանում:
ԹաղվելէԿ.ՊոլսիԲալըք

լըի ազգային գերեզմանո
ցում:
Ունեցելէերեքորդի:Լև

ոնըմահացելէմանուկհա
սակում:
Սարգիսըեղելէանվանի

ճարտարապետևբնակվել
Լոզանում,ապա`Ժնևում:
Սարգիսըունեցելէդուստր
Սոնային,որըեղելէբալետի

11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
10. Բժշկի թոռ Մի

ս ա ք  Ճ և ե հ ի ր ճ յ ա ն ի
կնոջ` Նինայի հայտնած
տեղեկությունները, 1804
2010:
11. Իսկահատեան Հա

րութիւն, Վկայարան Հայ
կականՑեղասպանութեան,
ԳիրքԲ.,Պէյրութ,2011,352
էջ 

ՃԵՐԱՀՅԱՆՍԱՐԳԻՍ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցել:
1915թ.դրությամբԵդե

սիայումդեղագործէաշխա
տել:
1915թ. նահատակվել է

Եդեսիայում:
Նրամասին.
ՍահակեանԱրամ,Դիւ

ցազնականՈւրֆան եւ իր
հայորդիները, Պէյրութ,
1955։

ՃԸԼՃԼՅԱՆՍԻՄՈՆ

Ծնվելէ1870թ.,Խարբեր
դինահանգիՄելիտինեիգա
վառի կենտրոն Մելիտինե
քաղաքում:
1903թ.ավարտել է Բեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
Մեզիրեում բժիշկ էաշ

րիհամար,որպեսմասունք,
պահելբժշկիբնօրինակլու
սանկարը և նրա ձեռքով
պատրաստված, ուլունքա
կար կազմ ունեցող դրա
մապանակը, որի երեսին
ուլունքներով գործված է.
«ԿեցցեՍահմանադրութիւնը,
1909թ.,Մ.Ճ.»:
Նրամասին.
1.ԸնդարձակօրացոյցՍ.

Փրկչեանհիւանդանոցիհա
յոց,Կ.Պոլիս,1905։
2.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
3.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ

մութիւնհայԿեսարիոյ,Բ,
Գահիրէ,1937։
4.Շիկահեր Վարդ,Կի

սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975։
5.ՄազմանեանՎրոյր,Յու

շերԵւՎկայութիւններ,Ան
թիլիաս,1991,345էջ
6.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
7.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
8.ԱվագյանԿարինե,Եղեռ

նահուշմասունքկամխոս
տովանողքևվկայքխաչի,
Երևան,2002։
9.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
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Բազմաթիվհայերևելինե
րիհետմիասինչարչարանք
ներիուտանջանքներիէեն
թարկվել:
1915թ.սպանվելէՄելի

տինեում`45տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Հասկաքաղ։ Բրոֆ. Տ.

Կ. Լիւլէճեանի (Բագրատ)
գրականվաստակըեւ1915
իբանտի յուշերը,Ֆրէզնօ,
1955։
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
5.Թէոդիկ,Գողգոթայհայ

հոգեւորականութեան,Նիւ
Եորք,1985։
6.ԽաչատրյանԼ.ևուրիշ.,

Ցուցակ Հայոց ցեղասպա
նության զոհերի (1915
1923թթ.),հ.2,Խարբերդի
նահանգ,Երևան,2004։

ՃԸՐՃԸՐՅԱՆԳԱՌՆԻԿ

Ծնվել է 1862թ., Անկա
րայինահանգիԿեսարիայի
գավառիկենտրոնԿեսարիա
քաղաքում:
188590թթ. Կ. Պոլսում

ստացելէդեղագործական

խատել:
1915թ. հունվարին (?)

ձերբակալվելէկաշառակե
րությանպատրվակովևդա
տապարտվել6ամսվաբան
տարկության:
1915թ.մարտինազատ

վել է բանտից`բժիշկների
կարիքլինելուպատճառով,
քանիորհամաճարակները
բռնկվելէինբանտերումև
զորանոցներում:
Բժշկինհրամայելէին,որ

ցերեկը աշխատի հիվան
դանոցում,իսկգիշերըգնա
բանտ:
Որոշժամանականցար

դենթույլէինտվել,որգիշե
րըմնահիվանդանոցիհյու
րանոցում:
1915թ.ապրիլի մեջ, մի

օրցերեկըիրգործինէեղել,
երբերկուսվինավորոստի
կանկանգնելենդռանառջև
ևպահանջել,որբժիշկըդա
տավարությանսենյակգնա:
Բժիշկըչիհասցրելդուրս

գալ, երբ ոստիկանները
նրանբռնելենուբանտտա
րել:
Այդ օրերին Մեզիրեում

ձերբակալվելեննաևքաղա
քիշատմտավորականներու
անվանիմարդիկ,որոնցբան
տարկելենՊատերազմական
ատյանիբանտում:
1915թ. հունիսի 23ին

Մեզիրեի բանտից, շատե
րիհետմիասին,աքսորվել
էԳեղվանքիճամփովդեպի
Տիգրանակերտ:

Յենիխանից 2 ժամ դեպի
հարավարևմուտք,ԻթՏա
ղըիստորոտում`ԻթՄեզարը
կոչվածվայրը(Սեբաստիա
յիմոտակայք)ևՄուամմե
րիհրահանգով,թուրքոս
տիկանզինվորներիձեռքով
գնդակահարելութաղել:
Ոճրագործությանըներկա

ենեղելԻթթիհատիպատաս
խանատուներիցԱլիՇեֆիքը
ևՓերթևբեյը,որոնքնաև
լուսանկարելենդեպքը:
Նրամասին.
1.Կազմեց Առաքել Ն.

Պատրիկ,ՊատմագիրքՅու
շամատեանՍեբաստիոյԵւ
ԳաւառիՀայութեան,Ա.Հա
տոր, Հրատարակութիւն`
ՀամասեբաստահայՎերա
շինացՄիութեան,ՆիւԵորք,
տպ.«,Մշակ’’,Պէյրութ,1975,
880էջ
2.ԻսկահատեանՀ.,Վկա

յարան հայկական ցեղաս
պանութեան,ԳիրքԳ,Պէյ
րութ,2011,395էջ

ՄԱՆԻԿՅԱՆՊԵՏՐՈՍ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Կ.ՊոլսիԳումգաբութա

ղամասումունեցելէսեփա
կանդեղատուն:
1893թ. եղել է Կ. Պոլսի

դեղագործներիմիության
անդամ:
Եղելէհանրայինգործիչ:
1915թ. ապրիլին բան

կրթություն:
Կեսարիայում ունեցել է

սեփականդեղատունևդե
ղագործաշխատել:
1915թ. նահատակվել է

Ղըզաշարում`53տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։

2.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՄԱԳՍՈՒՏ

Ազգությամբհայէ:
Ունեցել է բարձրագույն

բժշկականկրթություն:
Ծառայելէօսմանյանոս

տիկանականբժիշկ:
1915թ. մայիսին բժիշկ

Բաղդասար Վարդանյանը
(դեղագործ Վահան Վար
դանյանի եղբայրը), բժիշկ
ԱրմենակՀայրանյանըևոս
տիկանականբժիշկՄագսու
տըձերբակալվելենուբան
տարկվել(պատճառիմասին
կարդաԱ.Հայրանյանիկեն
սագրականում):
1915թ. մայիսի 27ին,

Բ. Վարդանյանին, Ա. Հայ
րանյանին և Մագսուտին
խիստ ծեծի և տանջանք
ների ենթարկելուց հետո,
ձեռքերըկապածտարելեն
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նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
3. Խաչատրյան Լուսի

նեևԲաբլումյանԱրփինե
(կազմողներ),ՑուցակՀա
յոց ցեղասպանության զո
հերի(19151923թթ.),հ.2,
Խարբերդինահանգ,Երև
ան,2004։

ՄԱՆՈՒԿ

ԾնվելէԿարինինահան
գիԲաբերդիգավառիկենտ
րոնԲաբերդքաղաքում:
Ատամ նա բո ւ ժա կան

կրթություն է ունեցել և
ատամնաբույժաշխատել:
1915թ.սպանվելէԿարի

նիցդուրս:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆՀԱԿՈԲ

ԾնվելէԿոստանդնուպոլ
սիԲերաթաղամասում:
Ավարտել է Կ. Պոլսի

Օսմանյան կայսերական

տարկվելէԿ.Պոլսիկենտրո
նականբանտում,որտեղից
աքսորվելէՉանղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րիցմեկիվրա։
Եղեռնիցհետովերապրել

է:
Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
2.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
3.Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
4.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ՄԱՆՎԵԼՅԱՆԽԱՉԱՏՈՒՐ

Ծնվելէ1875թ.,Խարբեր
դինահանգիկենտրոնԽար
բերդքաղաքում:
Բժիշկէաշխատել:
1915թ.սպանվելէՄելի

տինեում`40տարեկանում։
Նրամասին.
1. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
2. Թէոդիկ,Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա

ՄԱՐԶՊԱՆՅԱՆԱԲՐԱՀԱՄ

Ծնվել էԽարբերդինա
հանգիկենտրոնԽարբերդ
քաղաքում:
Ատամ նա բո ւ ժա կան

կրթություն է ունեցել և
ատամնաբույժաշխատել:
Մահացելէ1918թ.մարտի

28ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՄԱՐՄԱՐՅԱՆՍԵԴՐԱԿ

Ծնվելէմոտ1880թ.,Տրա
պիզոնինահանգիկենտրոն
Տրապիզոնքաղաքում`տե
ղի համբավավոր կաթոլիկ
Մարմարյաններիգերդաս
տանում,որըշատմտավո
րականներ ու կղերական
գործիչներէտվել:
Նախնականկրթությունն

բժշկականվարժարանը:
1904թ.Բերաթաղամա

սում,ապաԹաշկըշլայում
բժիշկէաշխատել:
Մահացելէ1916թ.մայիսի

12ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
1. Ընդարձակօրացոյց

Ս.Փրկչեանհիւանդանոցի,
Պոլիս,1905։

2. Հայբժշկութեանտո
ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆՊԵՏՐՈՍ
ԹՈՐՈՍԻ

Տե՜ս`ԹՈՐՈՍՅԱՆՊԵՆ
ՆԵ

ՄԱՏԻԿՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Ծնվել է Անկարայի նա
հանգի կենտրոն Անկարա
քաղաքում:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիՕս

մանյան դեղագործական
վարժարանը:
Անկարայումունեցելէսե

փականդեղատունևդեղա
գործաշխատել:
Մահացելկամսպանվելէ

1916թ.,Անկարայում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
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տուն և զբաղվել բժշկու
թյամբ:
Եղելէներքինևմանկա

կան հիվանդությունների
ճանաչված մասնագետ և
սիրվածուհարգվածքաղա
քացի:
Կյանքի վերջին տարի

ներինԱլեքսանդրիայիհայ
համայնքիդարմանատանն
էաշխատել:
Ունեցելէ7երեխա,որոն

ցիցերկուսըմահացել են`
մեծ վիշտ պատճառելով
բժշկին:
Մահացելէ1951թ.,Ալեք

սանդրիայում`մոտ71տա
րեկանում:
Նրամասին.
Յովակիմեան(Արշակու

նի)Յովակիմ,Պատմութիւն
ՀայկականՊոնտոսի,Պէյ
րութ,1967։

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԽԱՉԻԿ

Ծնվելէ1875թ.,Բուլղարի
այիՇումենքաղաքում:Մար
տականանունըեղելէՇու
մենցիԽաչիկ:
Մաս նա գի տու թ յամբ

բժիշկէ:

ստացել է Տրապիզոնում,
միջնակարգը`Իտալիայում:
1907թ.ավարտելէԻտա

լիայիՊադովաքաղաքիհա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետը:
1907թ. վերադարձել

է Տրապիզոն և զբաղվել
բժշկությամբ:
Եղել է նաև ճանաչված

ազգայինևհասարակական
գործիչ:
ՄեկնելէԵգիպտոսիԱլեք

սանդրիաքաղաքը,որտեղ
բնակվումէինհարազատնե
րը,ևբժշկությամբզբաղվե
լուարտոնագիրհանել:
ՍակայնԱռաջինհամաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելու պատճառով վե
րադարձելէՏրապիզոն,զո
րակոչվելօսմանյանբանակ
ևզինվորականհիվանդա
նոցումզինվորականբժիշկ
ծառայել:
1915թ.զինվորականծա

ռայությանընթացքումտա
րագրվել է Մելիտինե, ուր
հրաշքովազատվելէսպան
դիցևտեղիհիվանդանոցում
բժշկիպաշտոնստացել:
1918թ., պատերազմի

ավարտիցհետովերադար
ձելէՏրապիզոն:
1918թ.վերջինՏրապիզո

նումհիմնելէԲուլղարահայ
Կարմիրխաչիհիվանդանոց:
1926թ. տեղափոխվել

է Եգիպտոս, հաստատվել
Ալեքսանդրիայում,ուրբա
ցելէսեփականդարմանա

Ծնվելէ1883թ.,Խարբերդի
նահանգիԽարբերդիգավա
ռիԱրաբկիրքաղաքում:
Ավարտել է ծննդավայրի

ուսումնարանը:
1901թ.ավարտելէամերի

կացիմիսիոներներիԽար
բերդիԵփրատքոլեջը:
190107թթ.սովորելէԲեյ

րութիԱմերիկյանհամալսա
րանիբժշկականֆակուլտե
տում:
1907թ.բժշկիվկայական

ստանալով վերադարձել է
հայրենիԱրաբկիր:
190710թթ.տեղափոխվել

էԿարինինահանգիԿարի
նիգավառիՔղիիգավառա
կիկենտրոնՔղիավանըև
թաղապետարանիբժիշկաշ
խատել:
ՔղիումամուսնացելէՆի

կողոս էֆենդի Օհանյանի
աղջկահետ:
Բալկանյան պատերազ

միժամանակզինվորական
բժիշկէծառայելօսմանյան
բանակում,եղելԱդրիանա
պոլսումևայլուր:
1915թ.ապրիլինՔղիիմո

տերքըզոհէդարձելթրքա
կանյաթաղանին`32տարե
կանում:
Նրամասին.
1.«Տեղեկատու»,1951,36,

էջ1901։
2.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

1903թ.կնոջնուորդուն
Շումենումթողնելովմեկնել
էԿարս,այնտեղիցՍասուն
անցնելուևժողովրդինօգ
նելունպատակով:
1903թ.,երբկազմվելեն

ԽանիուՕննիկՆևրուզիֆի
դայականխմբերը,բժիշկն
ասել է. «Մեռաք` ես ձեզի
հետ,վիրաւորուեցաք`ձեզի
պահապան»,ևդեղորայքի
պայուսակըուսինմիացելէ
ֆիդայիներիխմբին:
1903թ.Բասենիկռիվնե

րիժամանակեղելէառաջին
զոհերից`28տարեկանում:
Նրամասին.
ՅուշամատեանՀայՅե

ղափոխականԴաշնակցու
թեան, Ալբոմատլաս, Ա.
հատոր, Դիւցազնամարտ,
18901914, Լոս Անճելըս,
1992։

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆՕՆՆԻԿ

ԾնվելէԿ.ՊոլսիԹոփկա
փութաղամասում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևԿ.Պոլսում
դեղագործաշխատել:
Մահացել է1918թ.դեկ

տեմբերի28ին,ժանտախ
տից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՄԵԼԻՔՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ
ԳԵՎՈՐԳԻ
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ճակատում:
Զինվորագրվելէբանա

կումընդհատակյագործող
բոլշևիկյանկազմակերպու
թյանըևզինվորականհեղա
փոխական կոմիտեիգան
ձապահընտրվել:
1920թ.ընդունվելէԿիևի

պետական համալսարանի
բժշկականֆակուլտետը:
Բանտարկվել է ու բան

տիցփախել:
1920թ.հոկտեմբերդեկ

տեմբեր ամիսներին Կար
սի ձորի 3րդորբանոցում
թաքնվելէթուրքերից:
1921թ.ամերիկացիները

որբանոցըԱլեքսանդրապոլ
ենտեղափոխել:Որբանոցի
հետէլտեղափոխվելէ:
Ուսումը շարունակել է

Բաքվիպետական համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետում:
Համալսարաննավարտե

լուցհետոմեկտարիաշխա
տելէԱդրբեջանիՈւդաջուր
գյուղում:Այնուհետևտեղա
փոխվելէԴիլիջանևաշխա
տելբժիշկ,ապա`Դիլիջանի
գավառայինառողջապահու
թյանբաժնիվարիչ:
1928թ. տեղափոխվել է

ԵրևանևԵրՊԲԻպրոֆ.Ա.
ՄելիքԱդամյանիկլինիկայի
ներքինհիվանդությունների
ամբիոնումասիստենտաշ
խատել:
1929թ.կամավորընդգրկ

վել է «Կարմիրխաչի» ջո
կատում և մասնակցել

3.ՓոլատեանՍ.,Պատմու
թիւնհայոցԱրաբկիրի,Նիւ
Եորք,1969։
4.ԽաչատրյանԼ.ևուրիշ.,

ՑուցակՀայոցցեղասպանու
թյանզոհերի(19151923թթ.),
հ. 2, Խարբերդի նահանգ,
Երևան,2004։
5.ՔէստենեանՀ.,Պէյրու

թի Ամերիկեան Համալսա
րանէնՇրջանաւարտԵւՄեծ
Եղեռնին Նահատակուած
Հայ Բժիշկներ, “Ազդակ”,
1.11.2012

ՄԵԼԻՔՈՎԿՈԼՅԱ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

Թերապևտ, ՀԽՍՀ վաս
տակավորբժիշկ:
Ծնվելէ1895թ.,Բաքվում:
ՀետագայումգրվելէՄե

լիքյանՆիկոլայԱրտեմի(Ար
տաշեսի):
1914թ.ավարտելէԲաք

վի`ԿայսրԱլեքսանդրIIIի
անվանարականգիմնազի
ան:
1918թ.ռուսականբանա

կիկազմումծառայելէԱրևմ
տյանպարսկականռազմա

նինականում:
1965թ.Հայաստանիկա

ռավարության որոշմամբ
Լենինականիթ. 2բուժմի
ավորումըանվանակոչվելէ
ՆիկոլայՄելիքյանիանունով:
Նրամասին.
1.Ալեքսանդրյան Արտա

շես,Կարս.192021,Երևան,
1986։
2.ՎարդանյանԳ.,Շիրակի

առողջապահությունը:Պատ
մությունը, բուժհիմնարկ
ները,բուժաշխատողները,
Գյումրի,2003։
3.ՎարդանյանԳ.,Գյումրի,

գիրք1,Երևան,2006։

ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿՅԱՆ
(ՄԻԼՔԻՍԵԹՅԱՆ,

ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ)ՍՏԵՓԱՆ

Ծնվելէ1865/67թ.,Բրուսա
նահանգիկենտրոնԲրուսա
քաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիազ
գայինվարժարանում:
1890թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանըև
բժշկիվկայականստացել:
Փարիզումմասնագիտա

ցելէվիրաբուժությանգծով:
Ըստ Լեփսիուսի` եղել է

Բրուսայի քաղաքային հի
վանդանոցիբժշկապետը:
Երկարտարիներ բժիշկ է
աշխատել։ Եղել էանվանի
մասնագետ:
1914թ.Առաջինհամաշ

Անդրկովկասյանզորավար
ժություններին:
1931թ.օգոստոսի18ին

մշտական բնակություն է
հաստատելԼենինականում:
Տեքստիլկոմբինատիպո

լիկլինիկայում թերապևտ
էաշխատելևմասնակցու
թյուն ունեցել կոմբինա
տի դիսպանսերի կազմա
կերպմանը:
1939թ. նրա ջանքերով

հիմնադրվելէԼենինականի
քաղաքայինթ.2բուժմիավո
րումը,որտեղմինչևիրկյան
քիվերջըգլխավորբժիշկև
թեևապևտիկբաժանմունքի
վարիչէաշխատել:
1958թ.ԿոռնակՏերԹո

րոսյանիևմյուսբռնադատ
վածների մասին դրական
բնութագրերէտվել:
1958թ.բնակվելէԼենի

նական, Կիրովի4, բն. 25
հասցեում:
Հիմնական աշխատան

քինզուգահեռդասավանդել
է Լենինականի բժշկական
ուսումնարանում,աշխատել
զինվորականկոմիսարիա
տում:
ՀԽՍՀ վաստակավոր

բժշկիկոչմանէարժանացել:
Պարգևատրվելէ«Աշխա

տանքայինկարմիրդրոշի»,
«Պատվոնշան»շքանշաննե
րով, «Առողջապահության
գերազանցիկ» նշանով,
պատվոգրերով:
Մ ա հ ա ց ե լ  է

մոտավորապես1965թ.,Լե
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մաժողովին մասնակցելու
համար, ինչպես նաև Մեծ
Եղեռնի 94րդ տարելիցի
առթիվ,ԱՄՆիԴեթրոյտքա
ղաքից Երևան ժամանած
տերևտիկինՀովսեփևՆա
դիա Սարաֆյանները Հա
յոցցեղասպանությանթան
գարանինստիտուտին են
հանձնել իրենցազգական
բժիշկ Ստեփան Մելիքսե
թյանիբանտային5ձեռագիր
նամակները`որպեսկարևոր
վավերագրեր:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ԿարոյեանԳասպար,Մեծ

Եղեռնինահատակհայբժիշկ
ները(անոնցպատգամները),
Պոսթոն,1957։
4.Սահակյան Լիլիկ, Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
5.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
6.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
7.ՄակարյանՄարիետա,

ԴոկտորՄելիքսեթյանիվեր
ջին նամակները` Ցեղաս
պանությանթանգարանին,

խարհային պատերազմն
սկսվելունպեսզորակոչվելէ
օսմանյանբանակևԲրուսա
յիզինվորականհիվանդա
նոցումզինվորականբժիշկ
ծառայել:
Միքանիամիսանցան

հայտպատճառով (անհա
վատալիզրպարտությամբ)
միքանիայլանվանիմտա
վորականների հետ ձեր
բակալվելէուշղթայակապ
ուղարկվելԲանդրմայիբան
տը:
Այստեղհայտնիչէ,թեինչ

մեղքիհամար(հավանաբար
որպես հեղափոխական),
դատապարտվելէ10տար
վաբանտարկության:
Այնուհետևշղթայակապ

վերադարձվել է Բրուսայի
բանտը,որտեղիցառանձին
առանձիննամակներէգրել
կնոջը, երեք զավակներին
ևաներորդուն`նկարագրե
լով,թեինչտանջանքների
ուկտտանքներիէենթարկ
վում:
1915թ.օգոստոսին,3այլ

հայերիհետմիասին,կախա
ղանէբարձրացվելԲրուսայի
կամրջիվրա`49տարեկա
նում:
Երեքաներորդիները`Կա

րապետը,ՀակոբըևԱրթի
նը, գորգավաճառությամբ
զբաղվելով հոգացել են
իրենցայրիացածքրոջըն
տանիքիհոգսը:
2009թ. ապրիլին, Հայ

ճարտարապետների հա

պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
6.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՄԵՍԻԱՅԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Ծնվելէ1857թ.,Սեբաստի
այինահանգիկենտրոնՍե
բաստիաքաղաքում:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիՕսմա
նյանդեղագործականվար
ժարանը:
Սեբաստիայումունեցել է
սեփականդեղատունևդե
ղագործուբժիշկաշխատել:
Տեղահանությանժամանակ
չիտեղափոխվել,այլմնացել
էքաղաքում:
Վերջին տարագրության
ժամանակտեղափոխվելէ
Մելիտինե:
1915թ. սպանվել է կամ
1919թ.մահացելՄելիտինե
ում`58/62տարեկանում:
Նրամասին.
1.Գուժկան Սեբաստի

ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,
1924։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու

«Ազգ»,Երևան,14052009։
ՄԵՍԻԱՅԱՆԵՂԻԱԶԱՐ

ՍԱՂԱԹԵԼԻ

Ծնվելէ1874թ.,Սեբաս
տիայինահանգիկենտրոն
Սեբաստիաքաղաքում:
1896թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանդեղագործա
կանվարժարանը:
Դեղագործէաշխատել:
Սեբաստիայումունեցելէ

սեփականդեղատուն:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակ,որպեսզին
վորականդեղագործ:
Սպանվել է 1915թ., Սե

բաստիայում`41տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
4.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
5.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
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1915թ.նահատակվելէ:
Նրամասին.
Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
հ.Բ,Գահիրէ,1937։

ՄԵՐՏԻՆԵՆԺՈԶԵՖ

Ծնվել է հավանաբար
1868թ., Սեբաստիայի նա
հանգիԵվդոկիայիգավառի
կենտրոնԵվդոկիաքաղա
քում`կաթոլիկհայիընտա
նիքում:
Հայրըեղելէառանցվկա

յականիբժիշկ:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրում:
1893թ.ավարտել է Բեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
Եվդոկիայումբժիշկէաշ

խատել:
Յոթզավակէունեցել:
1895թ.Օսմանյանկայս

րությունումհայերիզանգ
վածային ձերբակալու
թյուններէինկատարվում:
Հնչակյան կուսակցության
անդամներիմեծմասըբան
տարկվել էր:Այդհարցում
մեծդերէինկատարելերկու
հայ մատնիչներ` հայկա
թոլիկբժիշկՄերտինենըև
ՂազըլինԹոփալը,որոնքլի
նելովհնչակյանկուսակցու
թյան անդամներ` ներքին
գաղտնիքներըկառավարու
թյաննէինհայտնել:
Հնչակյանները խիստ

թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
3.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՄԵՍՐՈՊԷՖԵՆԴԻ

Բժշկականկրթությունէ
ունեցել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևավագլեյ
տենանտիաստիճանովծա
ռայել13րդզորախմբի2րդ
շրջիկհիվանդանոցիդեղա
գործ:
Մահացելէ1916թ.փետր

վարի28ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՄԵՐՏԻՆՅԱՆԳԵՎՈՐԳ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցել:
Կեսարիայումդեղագործ

էաշխատել:

կիայումբժիշկէաշխատել:
1915թ. քաղաքի բնակչու
թյանտեղահանությանժա
մանակ,հորնմանմիդժխեմ
դերէկատարել(ըստՕտյան
քահանայիտեղեկության):
Նրամասին.
1.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնԵւդոկիոյհա
յոց,Գահիրէ,1952։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՄԻԱՍԵՐՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ
ԳՐԻԳՈՐԻ

Հայրը` Գրիգոր Միասե
րյանը(18511908)սկզբում
եղելէգյուղիսափրիչը:Ինչ
պեսհայտնի է, բժշկիբա
ցակայության ժամանակ
սափրիչները կատարել են
ատամնաբույժի և բժշկի
դերերը:Միառիթով,դիպ
լոմավորբժիշկԿարապետ
Իսպենջյանըգնացել էԿե
սարիայիմոտակաԷֆքերե
ավանըևծանոթացելԳրի
գորի հետ: Տեսնելով նրա
հմտություններնուբժշկու
թյան նկատմամբ սերը,
առաջարկելէթողնելսափ
րիչությունըևիրօգնականը
դառնալ:ԱյդօրվանիցԳրի
գորը բժշկի հետ հիվանդ
ների է այցելել, բուժում
ներկատարել,գործնական

հսկողությունսահմանելով
իրենցկուսակիցներիվրա,
պարզելէին,որբժիշկըգի
շերը մի թուրք բեյի տուն
է գնացել և գաղտնիքներ
հայտնել:
Համոզվելով նրա դա

վաճանության մեջ, հնչա
կյաններըորոշելենիրենց
անդամներիցԱվետիսԻփե
քյանին(«Մետաքս»)ուղար
կելհայկաթոլիկներիառաջ
նորդիփոխանորդՆերսես
ծայրագույն վարդապետ
Կարոյեանի մոտ, որպես
զիվերջինսխրատիբժշկին
դադարեցնելու դավաճա
նությունը:ՍակայնՆերսես
վարդապետը,վախենալով,
հրաժարվումէայդգործին
խառնվելուց:
Դրանիցհետոհնչակյան

ներըորոշումենկայացրել
սպանելդավաճանին:
1895թ.միօր,երեկոյան

ժամը56իսահմաններում,
թուրքի հագուստներով
ծպտվածհայկաթոլիկՏիգ
րան Գույումճյանը, Դեորթ
Քեոչե Նազարը և գեղացի
ԳրիգորըԼևոնՄելքոնյանի
ղեկավարությամբդաշունա
հարելովսպանելենմատնիչ
ևդավաճան,մոտ27տարե
կանբժշկին:
Որդին` բժիշկ Վիկտոր

Մերտինենը,1900թ.ավար
տելէԲեյրութիՍենԺոզեֆ
Ֆրանսիական համալսա
րանիբժշկականֆակուլտե
տըևմինչև1915թ.,Եվդո
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Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։
3. ՇահբազյանՀասմիկ

ևՄիրզոյանԱնահիտ(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ՄԻՀՐԱՆԷՖԵՆԴԻ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցել:
1912թ.օսմանյանբանա

կիկապիտանիաստիճանով
մասնակցել է Բալկանյան
պատերազմինևՌումելիի
ՄանասթըրքաղաքիՔոզա
նահիվանդանոցումզինվո
րականդեղագործծառայել:
Ծառայությանընթացքում

վարակվելևհիվանդացելէ
ժանտախտով:
Մահացել է 1912թ. հոկ

տեմբերի 7ին, Մանասթը
րում,ժանտախտից:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՄԻՀՐԱՆԷՖԵՆԴԻ

Բժշկականկրթությունէ
ունեցել:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ զորակոչվել է
օսմանյանբանակևզինվո
րականբժիշկծառայելՏիգ

բժշկությանմեջհմտացել:
Ահա այդպես, չունենալով
բժշկականկրթություն,բնա
կանձիրքիևուշիմության
շնորհիվԳրիգորըդարձելէ
Էֆքերեիևհարակից1015
գյուղերիբժիշկըուավելի
քան25տարիմեծհամբավ
վայելելբնակչությանշրջա
նում:Դեղագործներըսիրով
ենպատրաստելնրաանըն
թեռնելիհայերենովգրված
դեղատոմսերիդեղերը:
Գրիգորըշուրջ20տարի

եղելէնաևսբ.Կարապետ
բարձրագույնվարժարանի
բժիշկը:
Որդին`Կարապետըծնվել

է1876թ.,Անկարայինահան
գիԿեսարիայիգավառիԷֆ
քերեավանում:
1904թ.ավարտել է Բեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
190415թթ.բժիշկէաշ

խատել:
1915թ.տարագրվելէկամ

զորակոչվելօսմանյանբա
նակևզինվորականբժիշկ
ծառայել:
1916թ.,Կովկասիռազմա

ճակատումսպանվելէթուր
քերիձեռքով`40տարեկա
նում:
Նրամասին.
1. Ալպօյաճեան Ա.,

ՊատմութիւնհայԿեսարի
ոյ,Ա,Գահիրէ,1937։
2. ԱլպօյաճեանԱրշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,

սկսվելունպեսզորակոչվելէ
օսմանյանբանակ,ուղարկ
վելԲաղեշ(Բիթլիս)և5րդ
զորաբաժնի բուժարանի
զինվորական բժիշկ նշա
նակվել:
1915թ. հուլիսին Երզն

կայի հայ բնակչության
տեղահանության օրերին
ձերբակալվել է և աքսոր
վելԵրզնկա`բնակչությանը
բժշկականօգնությունցու
ցաբերելուհամար:
Նրան ընկերակցել է իր

նախկին հրամանատարի
թիկնապահ բուժակը, որը
նույն բուժարանի իր գոր
ծընկեր թուրք բժիշկների
թելադրանքով Երզնկայի
ճանապարհինսպանելէ28
տարեկանբժշկին:
Ոճիրն իրականացնե

լուցհետովայուղեկցորդը
սպանվածբժշկիմոտեղած
30 ոսկին գրպանել է, իսկ
ժամացույցնուատրճանա
կըվերադարձինտվելզորա
բաժնիբուժարանիբժշկա
պետին:
Ըստ բժիշկպատմա

բանՎահրամԹորգոմյանի`
սպանվելէ1917թ.:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Թորգոմեան Վահրամ,

Թուրքանասնաբուժական
վարժարանին հայ դասա
խօսները,Տօքթ.ՄինասՊէյ

րանակերտի (Դիարբեքիր)
«մենզիլում» (թուրքերեն`
«մենզիլ»`հոսպիտալ)`կա
պիտանիաստիճանով:
Մահացել է 1916թ. հոկ

տեմբերի24ին,Տիգրանա
կերտիհոսպիտալում, ծա
ռայությանընթացքում:
Նրամասին.
1.ԱտաշԱդնան,20րդդա

րինահատակեղածբժիշկ
ները(թուրքերեն),Թուրքիա,
1997։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՄԻՆԱՍՅԱՆ(ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ)
ՊԵՐՃ

Ծնվե լ  է  1 8 8 7թ . ,
Կոստանդնուպոլսում:
Հայրը`ՄինասբեյԱվետի

սյանըեղելէԿ.ՊոլսիԱնաս
նաբուժական վարժարա
նիերկարամյադասախոսը
և անվանի մտավորական
(տե՜սվերևում):
Նախնականկրթությունն

ստացելէԿ.Պոլսիազգային
վարժարաններում:
1912թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանըև
բժշկիվկայականստացել:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմն
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Աւետիսեան,«Դարման»,Կ.
Պոլիս,1921,թ.34։
3.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
4.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
5.Սահակյան Լիլիկ, Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
6.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։

ՄԻՍՔՃՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

Ծնվել է 1865թ., Կ.Պոլ
սում`հայկաթոլիկընտա
նիքում:
ԲժիշկՍտեփանՄիսքճյա

նիեղբայրնէ:
Նախնականկրթությունն

ստացել է Կ.ՊոլսիՄիջա
գյուղի(Օրթաքեոյ)վարժա
րանում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1915թ. ապրիլին բան

տարկվել է Կ. Պոլսի բան
տում,ապաաքսորվելՉան
ղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըում հավաքված
համրիչի99հատիկներիցմե
կիվրա։
1915թ. օգոստոսի 5ին

Օրթագյուղիցնորիցաքսոր
վելէ:
Կոնիայից2ժամհեռավո

րությանվրագտնվողվայ
րում,Անկարայիմոտսրա
խողխող է արվել եղբոր`
Ստեփանիհետ:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
3.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
4.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երևան,
1991։
5.ԱվագյանԿարինե,Եղեռ

նահուշմասունքկամխոս
տովանողքևվկայքխաչի,
Երևան,2002։
6.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ՄԻՍՔՃՅԱՆՍՏԵՓԱՆ

Ծնվել է 1850/52թ.,
Կոստանդնուպոլսում`հայ
կաթոլիկընտանիքում:
ԴեղագործԳրիգորՄիսք

ճյանիեղբայրնէ:
Նախնականկրթությունն

ստացել է Կ.ՊոլսիՄիջա
գյուղթաղամասի վարժա
րանում:
1878թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանըև
բժշկիվկայականստացել:
Մասնագիտացելէման

կաբարձությանևվիրաբու
ժությանգծով:
188089թթ.մանկաբարձ

գինեկոլոգ, վիրաբույժ,
գլխավորբժշկիտեղակալէ
աշխատելսբ.Փրկիչհայոց
ազգայինհիվանդանոցում:
ԲնակվելէԿ.ՊոլսիՄիջա

գյուղթաղամասում:
Եղել է Միջագյուղի կա

թոլիկեկեղեցութաղական
խորհրդիանդամ:
Եղելէբժշկականևկրթա

կանեռանդունգործիչ:
1915թ.ապրիլին,եղբոր`

դեղագործ Գրիգորի հետ
ձերբակալվելևբանտարկ
վելէԿ.Պոլսիկենտրոնա
կանբանտում,ապա`աք
սորվելՉանղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րից6րդիվրա։
1915թ.օգոստոսի5ինԿ.

ՊոլսիՕրթագյուղթաղամա
սիցնորիցաքսորվելէ:
Կոնիայից 2ժամհեռա

վորության վրա գտնվող
վայրում, Անկարայի մոտ
սրախողխողէարվելբժիշկ
եղբոր` Գրիգորի հետ` 64
տարեկանում:
Օգոստոսի 5ին ձերբա

կալվածներիմեջնրաանու
նը հիշատակել է Երվանդ
Օտյանը:
1921թ.ընթացքումԿ.Պոլ

սի«Ճակատամարտ»թերթի
միքանիհամարներումհա
րազատներըհայտարարու
թյուններենտպագրելնրան
գտնելուհույսով,քանիոր
նրանց համար անհայտ է
եղելբժշկիողբերգականճա
կատագիրը:
Նրաանունը ընդրկված

էնաևԱրշակԱլպոյաճյանի
303նահատակներիանվա
նացանկում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Կփնտրվին, «Ճակա

տամարտ»,Կ.Պոլիս,0501
1921,ապամայիս,հունիս,
սեպտեմբեր,նոյեմբեր
3.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
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4.Ազգայինհիւանդանոցի
մէջպաշտօնավարածբժիշկ
ները,Ընդարձակտարեգիրք
Ազգայինհիւանդանոցի,Իս
թանպուլ,1939։
5.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
6.Շամտանճեան Մ., Հայ

մտքինհարկըԵղեռնին,Ան
թիլիաս,1965։

7.Թէոդիկ,Յուշարձաննա
հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
8.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
9.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
10. Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
11. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
12. ՄիրդանօղլուԶաքա

րիա, Կփնտրվին, «Ակոս»,
Ստամբուլ,23042010

ՄԻՔԱՅԵԼ

Բժշկականկրթությունէու

նեցել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևծառայել
ՎանինահանգիՍարայիգա
վառիզինվորականբժիշկ:
Մահացելէ1916թ.փետր

վարի15ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայ բժշկութեան տուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՄԿՐՅԱՆՄԱՆՎԵԼ

Դեղագործական կրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1914թ. հուլիսին, ի թիվս

բազմաթիվհայմտավորա
կանների,բանտարկվելէԿե
սարիայիբանտում:
Բանտում խնամք ու

բժշկականօգնությունէցու
ցաբերելթուրքերիխոշտան
գածբանտարկյալհայերին:
Խնամել և բուժել է նաև

սարսափելիխոշտանգում
ներիցարյունահոսողվեր
քերստացածՀամբարձում
Պոյաճյանին (Մեծն Մու
րատ):
Նրամասին.

1.Յուշարձան,Ֆրանսիա,
1930։
2.ԼազեանԳաբրիէլ,Յեղա

փոխականդէմքեր,Գահիրէ,
1945։

3.ԼազեանԳաբրիէլ,Դէմ
քեր հայ ազատագրական
շարժումէն,Գահիրէ,1949։
4.Աւօ,ՅեղափոխականԱլ

պօմ,Հալէպ,Գ.շարք,1960,
թ.5(29)։
5.Սիրվարդ(ԵղիաԳրիգո

րյան),ՄեծնՄուրատ(Համ
բարձումՊոյաճյան),Կյանքն
ուգործունեությունը,Երև
ան,1991։

ՄԿՐՏԻՉԷՖԵՆԴԻ

Ծնվելէ1860թ.:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհայինպատերազմիժա
մանակզորակոչվելէօսմա
նյանբանակևզինվորական
դեղագործծառայելԿարմիր
մահիկիԵրուսաղեմիԷմրա
զըՍարիե(համաճարակնե
րի)հիվանդանոցում`լեյտե
նանտիաստիճանով:
Աշխատանքիընթացքում

վարակվելէժանտախտով:
Մահացելէ1916թ.մարտի

22ին,Երուսաղեմում,ժան
տախտից`46տարեկանում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՄԿՐՏԻՉՅԱՆԳՐԻԳՈՐԻՍ

Ծնվել է Փոքր Ասիայի
արևմուտքի Բոլու քաղա

քում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցել:
1915թ. Բրուսայում ու

նեցելէսեփականդեղատուն
ևդեղագործաշխատել:
ԵղելէԲրուսայիքաղա

քայինխորհրդինախագա
հըևքրեականդատարանի
անդամ:
Սպանվելէկամմահացել

1915թ.:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՄԿՐՏԻՉՅԱՆՍՏԵՓԱՆ

Ծնվելէ1873թ.,Բրուսա
նահանգի Բրուսա քաղա
քում:
1895թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանդեղագործա
կանվարժարանը:
Բրուսայումունեցելէսե

փականդեղատուն:
ԴասավանդելէԲրուսայի

համալսարանի կենսաբա
նությանֆակուլտետում:
ԵղելէՓարիզիքիմիկոս

ներիմիությանանդամ:
1915թ.ձերբակալվելէև

ԴեյրէլԶորիանապատներն
աքսորվել:
Մահացելէ1915թ.,Դեյր

էլԶորում`42տարեկանում:
Նրամասին.
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ՅարմանԱրսեն,Հայերը
օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՄԿՐՏՉՅԱՆԱՐՇԱԿ

Ծնվելէմոտ1880թ.,Վանի
նահանգիԱրճեշիգավառա
կիԿտրածքարգյուղում:
Ունեցել է եղբայրներ`

Մանուկ(եղելէԿտրածքար
գյուղիռեսըևմինչև1915թ.
մահացելբնականմահով),
Իսրայել,Պապերևքույրեր`
Քիշմիշ,Դիլբար:
Բարձրագույնբժշկական

կրթությունէունեցել:
ՎանինահանգիԲերկրիի

գավառակիկենտրոնԲերկ
րիքաղաքումբժիշկէաշ
խատել:
Եղել էանվանիև բազ

մահմուտբժիշկ:Նրանհի
վանդիմոտտարելենմիայն
կառքովևվճարելմիայնոս
կեդրամով:
Եղելէամուսնացածևու

նեցելԵրվանդ(ծնվ.1906)և
Սմբատ(ծնվ.1908)որդինե
րին:
1915թ.ՄեծԵղեռնիժա

մանակընտանիքիանդամ
ներըմիմյանցկորցրելեն:
Երվանդն ու Սմբատը

գաղթականներիքարավա
նովհասելենԱլեքսանդրա
պոլևայնտեղկորցրելմի
մյանց:

Սմբատըտեղավորվել է
Ալեքսանդրապոլի ամերի
կյանորբանոցում:Նահե
տագայումոչինչչիիմացել
եղբորուծնողներիճակա
տագրի մասին, ուստիեն
թադրել է, որ վերջիններս
զոհվելեն,այլապեսինչոր
կերպկգտնեինմիմյանց:
ՍմբատըԼենինականում

(Ալեքսանդրապոլ) միջնա
կարգ կրթություննավար
տելուցհետոԵրևանէտե
ղափոխվել:
Բժշկիթոռները`Երվանդ

ևՍոնաՍմբատիՄկրտչյան
ները2008թ.դրությամբապ
րումէինԵրևանում:
ԲժշկիԴիլբարքույրըև

նրաընտանիքըապրումեն
ՀայաստանիԿոտայքիմար
զիկենտրոնՀրազդանքա
ղաքիԿոճորթաղամասում:
Նրամասին.
1. Թոռների`Երվանդև

ՍոնաՍմբատիՄկրտչյաննե
րիհայտնածտեղեկությու
նը,20122008թ.։

ՄՂԻԿՅԱՆՆՇԱՆ

ԾնվելէԿարինինահան
գիԵրզնկայիգավառիկենտ
րոնԵրզնկաքաղաքում:
Ատամնաբույժէաշխա

տել:
Սպանվել է 1915թ.,Կա

րինի նահանգի Երզնկայի
գավառիԿամախի(Քեմախ)
գավառակի կենտրոն Կա
մախավանում:
Նրամասին.

ղայինվարժարանում:
1894թ.ավարտելէամե

րիկացի միսիոներների
ԽարբերդիԵփրատքոլեջը:
1898/99թ.ավարտելէԲեյ

րութիԱմերիկյանհամալսա
րանիբժշկականֆակուլտե
տը:
1899թ. վերադարձել է

Խարբերդևբժիշկաշխա
տել:
1900թ. մեկնել էԱՄՆև

վիրաբուժություն ուսանել
ԲալթիմորիևՅեյլիբժշկա
կանհամալսարաններում:
1901թ.ԱՄՆիՋոնՀոփ

քինս հիվանդանոցում վի
րաբույժի օգնական էաշ
խատել:
1901թ. աշնանը վերա

դարձել է Թուրքիա և Կ.
Պոլսում մասնագիտական
քննություններըհանձնելուց
հետո վերադարձել Խար
բերդ/Խոզաթ:
Կարճ ժամանակ անց

դարձելէԽարբերդի /Խո
զաթիանվանիվիրաբույժը,
տեղիկառավարչիևերևելի
անձանցընտանեկանբժիշ
կը:
1911թ.դրությամբաշխա

տելէԽարբերդում/Խոզա
թում:
1911թ.Կ.Պոլսի«Բժիշկ»

պարբերականումհոդվածէ
տպագրել:
1915թ.ապրիլինԽարբեր

դում/Խոզաթումձերբակալ
վելէ,բանտարկվելևաքսոր
վելՄելիտինե:

1.Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

ՄՈՎՍԵՍԻՈՐԴԻԹԵՈԴՈՐ

ԾնվելէԿոստանդնուպոլ
սիԲերաթաղամասում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Մահացելէ1916թ.հունի

սի21ին,ժանտախտից:

Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՄՈՄՃՅԱՆ(ՄՈՒՄՃՅԱՆ)
ՍԱՐԳԻՍ

Ծնվելէ1875թ.,Խարբեր
դինահանգիԴերսիմիգա
վառիԽոզաթիգավառակի
կենտրոնԽոզաթավանում
կամՄելիտինեում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիթա
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Սպանվելէ1915թ.,Խոզա
թում/Մելիտինեում,իթիվս
բազմաթիվհայմտավորա
կանների`40տարեկանում:
Կինը`ՎիկտորիանևՆու

բար որդին կորել են տա
րագրությանճանապարհին:
ՍիրվարդդուստրնուՀայկ
որդինմազապուրծփրկվե
լովգոյատևելենուհետա
գայում բնակվել Նյու Յոր
քում:
Նրամասին.
1. ԵրեւանեանԳէորգՍ.,

ՊատմութիւնՉարսանճագի
հայոց,Պէյրութ,1956։
2. Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
3. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4. Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
5. Խաչատրյան Լուսի

նեևԲաբլումյանԱրփինե
(կազմողներ),ՑուցակՀա
յոց ցեղասպանության զո
հերի(19151923թթ.),հ.2,
Խարբերդինահանգ,Երև
ան,2004։

ՄՈՒՐԱՏՅԱՆԿՈՐՅՈՒՆ

Ծնվել է Տրապիզոնի
նահանգի Սամսոն նավա
հանգստում:

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
Նահատակվել է 1915թ.,

ՄեծԵղեռնիժամանակ:
Նրամասին.
ՅուշամատեանՀայՅե

ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։

ՄՈՒՐԱՏՅԱՆՀԱԿՈԲ
(ՅԱԳՈՒՊ)

Ծնվել էԽարբերդինա
հանգիԽարբերդիգավառի
Հյուսեյնիկգյուղում:
Բուժակէաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
1.Սարաֆեան Գէորգ,

ՊատմութիւնԱնթէպիհա
յոց,հ.Բ.,ԼոսԱնճելըս,1953։
2.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,

2004։

ՅԱԳՈՒՊԻՈՐԴԻՄԵՍՐՈՊ
(ՄԵՍՐՈՊՅԱՂՈՒԲ)

ԾնվելէԲաղդադում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1914թ., Առաջին աշ

խարհամարտիժամանակ
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևզինվորականդեղա
գործծառայել:
Մահացելէ1915թ.փետր

վարի15ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՅԱԶԸՃՅԱՆՄԻՀՐԱՆ

Ծնվելէմոտ.1870թ.,Կ.
Պպոլսում:
1894թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Քեշանքաղաքիթիվ5հի

վանդանոցիբժիշկէաշխա
տել:
Մահացելէ1915թ.մայիսի

12ին,ժանտախտից:
Նրամասին.

1.Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։

ՅԱԶԸՃՅԱՆՍՏԵՓԱՆ

Ծնվել է Անկարայի նա
հանգիԿեսարիայիգավառի
Թալասավանում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցել:
Թալասում դեղագործ է

աշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
1. Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։
2. Շահբազյան Հասմիկ

ևՄիրզոյանԱնահիտ(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ՅԱՂՃՅԱՆ(ԳԱՅԼՅԱՆ)
ԾԵՐՈՆ

Ծնվելէմոտ1890թ.,Փոքր
ԱսիայիարևմուտքիԲալըքե
սիրքաղաքում:
1914թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
ՄահացելէԿարինիշրջա

կայքում,ժանտախտից`27
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տարեկանում:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:
2. ՄեզպուրեանԱրթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

ՅԱՐԱՄԻՇՅԱՆՆԻԿՈՂԱՅՈՍ

Բժիշկ,բանասեր,խմբա
գիր,Շուշիում«Ղարաբաղ»
եռօրյաթերթիխմբագիրնու
հրատարակիչը:
ԳրվելէնաևԵրամիշյան,

Եարամաիշեան:
1910թ.թերթտպագրելու

իրավունքստանալուհույ
սովդիմել էԿովկասիփո
խարքաիշխանԳոլիցինին:
1910թ. Շուշիում հիմ

նադրվածՄելքոնԲաբաջա
նյանիտպարանումվանեցի
գրողՎրթանեսՓափազյանի
հետտպագրելենմիքանի
գրքույկներ:
1911թ.սեպտեմբերի13

ինբժիշկբանասերըստա
ցելէթերթհրատարակելու
իրավունք:
Թերթիստեղծմանգործին

բավականջանքուեռանդ
եններդրել ինքը`Նիկոլայ
Յարամիշյանը, Վրթանես
Փափազյանը,ՄակարԲար
խուդարյանըևուրիշներ:
1911թ.սեպտեմբերի17

իցմինչև1912թ.որպեսսե
փականատեր և գլխավոր
խմբագիրՇուշիումհրատա
րակելէ«Ղարաբաղ»եռօրյա
թերթը,որիխմբագիրնէրՎ.
Փափազյանը:
Թերթըլույսէտեսելշա

բաթը2անգամ`երեքշաբթի
ևուրբաթօրերին:
19091913թթ. Ստոլի

պինյան ներքին քաղաքա
կանության դժնդակ տա
րիներին տեղի ունեցած
ազգամիջյանընդհարումնե
րիցհետոայդթերթըլույսի
ուհույսիմիշողէր,որճա
ռագումէրԱրցախաշխար
հում:
Թերթիառաջինհամարը

լույսէտեսել17091911թ.,
իսկվերջինհամարը`1908
1912թ.:
1918թ.դրությամբշարու

նակելէՇուշիումաշխատել
որպեսբժիշկ:
Այդժամանակարդենհա

մարվել է «քաղաքի լավա
գույնդոկտորը»:
1919թ. դաշնակցական

ԱզգայինԽորհրդիհրավե
րովմասնակցելէՇուշիում
ևգավառումբռնկվածբծա
վորտիֆիև«իսպանկա»հի
վանդությանհամաճարակի
պայքարին:
Տասնյակտարիներզբաղ

վել էակտիվ հասարակա
կանգործունեությամբ:
1920թ.մարտի23ինՇու

շիում,իթիվսշուրջ400հա
յերի,սպանվելէթուրքերի

կողմիցիրականացվածկո
տորածիժամանակ:
Նրամասին.
1. Պոտուրեան Մ., Հայ

հանրագիտակ, Պուքրէշ,
1938,760էջ
2. ԻշխանյանԵ.,Լեռնա

յինՂարաբաղ(19171920),
Ե.,1999:
3. Հայերիկոտորածները

ԲաքվիևԵլիզավետպոլինա
հանգներում19181920թթ.,
Կազմողներ Սոնա Միրզո
յանևԱլվարդՂազիյան,Ե.,
2003,523էջ
4. Եսայան Է. «Ղարա

բաղ»թերթիվանեցիխմբա
գիրը,«Դեմո»,29042006
5. http:www.yerkramas.

org
6. http:forum.hayastan.

com

ՅԱՐՄԱ(Ն)ՅԱՆՄԻՆԱՍ

Ծնվելէմոտ1880թ.,Սե
բաստիայինահանգիԵվդո

կիայիգավառիկենտրոնԵվ
դոկիա(Թոքաթ)քաղաքում:
Ներկայումսստամբուլաբ

նակգործարարև«Հայերը
օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի»աշ
խատությանհեղինակԱր
սեն Յարմանի պապի եղ
բայրնէ:
Նախնականկրթությունն

ստացելէԵվդոկիայիթաղա
յինազգայինվարժարանում:
1900թ.ավարտելէամե

րիկացի միսիոներների
ՄարզվանիԱնատոլիաքո
լեջը:
1904/06թ.ավարտելէԲեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետըևբժշկիվկայական
ստացել:
1904թ.վերադարձելէիր

ծննդավայրըևբժիշկէաշ
խատել,օգտակար լինելով
իրհամաքաղաքացիներին`
անկախկրոնականպատկա
նելությունից:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելունպեսզորակոչվել
էօսմանյանբանակևԵրզն
կայիԱզիզիեիզինվորական
հիվանդանոցումզինվորա
կանբժիշկծառայել:
1915թ.հունիսին,Ազիզի

եիզինվորականհիվանդա
նոցիհանդիպակացարտի
(այգու)մեջիրհիվանդիհետ
զրուցելուժամանակ,հիվան
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դանոցիգլխավորբժիշկհա
րյուրապետի(հետագայում`
հազարապետ)հրահանգով
ևմիհիվանդապահիղեկա
վարությամբսպանվելէսրե
րովուփայտերովզինված
թուրքզինվորներիձեռքով,
բժշկապետի աչքի առաջ`
մոտ35տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնԵւդոկիոյհա
յոց,Գահիրէ,1952։
3 Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
4.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
5.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
6.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
7.Ատաշ Ադնան, 20րդ

դարի նահատակ եղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։
8.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ

հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
9.ԽաչատրյանԼ.ևուրիշ.,

Ցուցակ Հայոց ցեղասպա
նության զոհերի (1915
1923թթ.),գիրք1,Սեբաստի
այինահանգ,Երևան,2004։
10. Մեծ Եղեռնի զոհեր,

1968։
11. Քէստենեան Հրաչ,

ՊէյրութիԱմերիկեան Հա
մալսարանէնՇրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՅՈՂՈՒՐԹՃՅԱՆԳԵՎՈՐԳԳ.

Ծնվել է 1883թ., Փոքր
ԱսիայիարևմուտքիԱֆիոն
Կարահիսարքաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիՍար
կավագյանվարժարանում:
Որոշժամանակհաճախել

էթուրքականռյուշդիեվար
ժարան(նախակրթարան):
ԱվարտելէԱֆիոնԿարա

հիսարիազգային վարժա
րանը:
1900թ. տեղափոխվել է

Կոստանդնուպոլիս:
ԱվարտելէԿ.Պոլսիազ

գայինվարժարաններիցմե
կը:
190305թթ.սովորելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանդեղագոր
ծականվարժարանում:
1905թ. վերադարձել է

1.ՄակարյանԱ.,Յուշա
գիրք Թրակիոյ եւ Մակե
դոնիոյ հայ գաղութներու,
Սելանիկ: Տպ. «,Հորիզոն’’
օրաթերթի,1929,էջ105:
2.Պոտուրեան Մկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1938։
3.Պոտուրեան Մկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
1940։
4.ՉերքեզյանԿ.,Աֆիոն

Կարահիսարիհայգաղթօ
ջախը,Ե.,1986։
5.ՅարմանԱ.,Հայերըօս

մանյանառողջապահության
ծառայությանմեջևպատ
մությունսբՓրկիչհիվան
դանոցի (թրք), Ստամբուլ,
2001:

ՆԱԳԳԱՇՅԱՆԱՎԵՏԻՍՍ.

Բժիշկ,գրող,թարգմանիչ,
հրապարակախոս:
Ծնվելէ1868թ.,Հալեպի

նահանգիԱյնթապիգավա
ռինույնանունգավառակի
կենտրոն Այնթապ քաղա
քում։
Նախնականկրթությունն

ստացելէԱսատուրխալֆա
յի«դպրոցում»:

ԱֆիոնԿարահիսարևբա
ցելսեփականդեղատունև
աշխատել:
Բալկանյանպատերազմի

ևԱռաջինաշխարհամարտի
ընթացքումորպեսզինվորա
կանդեղագործիտեղակալ
ծառայելէօսմանյան,ապա`
քեմալականբանակներում:
Ծառայությանընթացքում

ամբաստանությանպատճա
ռովձերբակալվելևդատա
պարտվելէմահվան:
Սակայնհետոազատվել

է բանտից և վերադարձել
ԱֆիոնԿարահիսար:
1922թ. սեպտեմբերին

Զմյուռնիայիևշրջակաբնա
կավայրերիհայերիևհույնե
րիկոտորածիպատճառով
գաղթելէՀունաստանևՍա
լոնիկքաղաքումդեղատան
տնօրենաշխատել:
Այստեղ հայրենասիրա

կանեռանդունաշխատանք
էտարել:
1932թ.ընտանիքովհայ

րենադարձվելէԽորհրդային
Հայաստանևբնակություն
հաստատելԵրևանում,ուր
ընտանիք,զավակներևհա
րազատներէունեցել:
ՄինչևկյանքիվերջըԵրև

անում դեղատան վարիչ է
աշխատել:
Մահացել  է  1962թ.,

Երևանում:
Որդին`ՄկրտիչՅողուրթ

ջյանըԲաքվումաշխատելէ
բժիշկ:
Նրամասին.
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հրապարակախոսական
գործունեությամբ: Եղել է
Կ.Պոլսի`հայատառթուր
քերենով հրատարակվող
«Րահնիւմա»շաբաթաթեր
թի սիրվածաշխատակից
ներից մեկը, քանի որ ըն
թերցողներըհաճույքովէին
կարդումզավեշտներովհա
մեմվածնրագրվածքները:
Երգիծական գրություննե
րովթղթակցելէնաևԿ.Պոլ
սի«Աւետաբեր»ևայլպար
բերականների: Դրանցից
լավագույններըամփոփվել
են «Սեյեահաթխաթըրէլէ
րի»(«Ճանապարհորդական
հուշեր»)հայատառթուրքե
րենհատորում:
1913թ.,«Աւետաբեր»թեր

թիխմբագրապետպատվելի
ԳրիգորյանիԱՄՆկատարած
ճամփորդությանժամանակ
փոխարինելէնրան:
Եղելէեռանդունհանրա

յինևազգայինգործիչ:
Կ.ՊոլսումապրելէԿոմի

տասվարդապետիևԱՄՆի
դեսպանՀենրիՄորգենթաո
ւիհարևանությամբ:
1915թ.ապրիլի11 (24)

ին,իթիվսԿ.Պոլսիբազմա
թիվակնառուհայմտավո
րականների, ձերբակալվել
էևբանտարկվելԿ.Պոլսի
կենտրոնականբանտում:
1915թ.ապրիլի12 (24)

ինԿ.Պոլսիբազմաթիվհայ
մտավորականների հետ
գնացքով տեղափոխվել է
Այաշ ավանի ծայրամասի

1887/88թ. ավարտել է
ամերիկացիմիսիոներների
Այնթապի Կենտրոնական
Թուրքիայիքոլեջը:
188889թթ. սովորել է

Այնթապիբժշկականվար
ժարանում, որըփակվելու
պատճառովուսումըկիսատ
էթողել:
188990թթ.բժիշկԱլթու

նյանիօգնականէաշխատել:
189094թթ.սովորելէԲեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետումևբժշկիվկայական
ստացել:
1895թ.հայկականկոտո

րածներիժամանակգտնվել
էՄարաշումև,շահելովտե
ղիկառավարչիուզինվորա
կանհրամանատարության
համակրանքը,նրանցաջակ
ցությամբ արտասահման
փախել:
1896թ.մեկնել էՓարիզ

և9ամիսմնացելայնտեղ,
այնուհետևանցելԼոնդոն,
ապա`Բեռլինևայդքաղաք
ների հիվանդանոցներում
աշխատել:
Որոշ ժամանակ անց

Ադանաէվերադարձել:
Ամռանամիսներին մեծ

հաջողությամբաշխատելէ
Անատոլիայիտարբերվայ
րերում:
Միքանիտարիանցհաս

տատվելէԿ.Պոլսում:
Բացիբժշկականևհասա

րակականաշխատանքից,
զբաղվել է նաև գրական

լիս,1910թ.։
2.Սէյեահաթխաթըրէլէրի

(Ճանապարհորդականհու
շեր),հայատառթուրքերեն
գիրք,Կ.Պոլիս,1913թ.,303
էջ։
3.Մ ի գ ր ո պ ա վ ա խ ո ւ 

թիւն,ՎահանՂազարեանի
«Բժշկականեւառողջապա
հականտարեցոյց»գրքում,
Կ.Պօլիս,1914։
4.ՀենրիՎուդի«ԼեդիԻզա

բել»անգլերենիցհայատառ
թուրքերեն թարգմանած
վեպ,Պէյրութ,1938թ.։
5.Զուարթպատմութիւն

ներ, Հայերեն երգիծական
գործերիժողովածու:
6.Հայրենիք գտած մար

դը(անգլ.),Կենսագրական
վեպ,որգրելէիրսիրածհե
ղինակՄարկՏվեյնիոճով,
ՆյուՅորք,1940։
7.Եղեռնիհետքերով,«Հայ

մտաւորականներուձերբա
կալութիւնըեւԱյաշիբան
տը»,Պէյրութ,1969:
Նրամասին.
1.Ղազարեան Վահան,

Բժշկականեւառողջապա
հականտարեցոյց,Կ.Պօլիս,
1914։
2.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
3.Հաւաքեց Կարապետ

Թէրզեան, “Պատմագիրք
ՍտանոզիՀայոց”,տպ.Տօ
նիկեանեւՈրդիք,Պէյրութ,
1969,374էջ
4.ՍիմոնՀովիւեան,“Ապ

բլրիվրագտնվողՍարըկըշ
լահինզորանոցբանտըև
միքանիամիսբանտարկ
վածմնացելայնտեղ:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րիցմեկիվրա։
Որոշ ժամանակ հետո

դեսպանՄորգենթաուիմիջ
նորդությամբ ազատվել է
բանտիցևվերադարձելԿ.
Պոլիս:
1922թ.մեկնելէԵգիպտոս,

բնակվելԱլեքսանդրիայում:
1924թ.հաստատվելէԱՄՆ

ում:
Հայկականևամերիկյան

մամուլումտպագրել է եր
գիծականգործեր:Հայերեն
գործերիմիմասըհրատա
րակելէ«Զվարթպատմու
թյուններ» ժողովածուում:
Հետագայումհուշերէգրել
ՉանղըրըիևԱյաշիողբեր
գություններիմասին:
Հավանաբար ծերունա

կանտարիքումնրամոտհո
գեկանխանգարումէառա
ջացել:
Մահացելէ1943թ.,ԱՄՆ

ում(?)`75տարեկանում:
Դուստրը`ՖիլիրաՆագ

գաշյանը,բնակվել էԱլեք
սանդրիայումևիրմոտպա
հելհորօրագիրը:
Աշխատությունները.
1.ՀենրիՎուդի«ԼեդիԻզա

բել» (ԼէյտիԻզապէլ)վեպը
անգլերենիցթարգմանել է
հայատառթուրքերեն,Կ.Պո
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Ծոռան` Ռայմոնդ Թել
ֆեյանիհայտնածտեղեկու
թյունըազգագրագետՎեր
ժինե Սվազլյանին և նրա
դուստր,պատմաբանՔնա
րիկԱվագյանին:
«ԻմտատիկՖիլիրաՆագ

գաշյանը`պոլսեցիԱվետիս
Նագգաշյանիդուստրը,Ցե
ղասպանությունից հետո
ապրելէԱլեքսանդրիայում:
ԱվետիսՆագգաշյանըեղել
էօսմանյանբանակիբժիշկ:
Սիրելէգրելևգրելէբազ
մաթիվ գրքեր թուրքհայ
կականթեմաներով:Եղելէ
ՄարկՏվենիերկրպագուն:
Նաանգլերենգրելէինքնա
կենսագրականվեպՏվենի
ոճով. «Երկիր գտած մար
դը»:ՆաԿ.Պոլսումապրել
էԿոմիտասիևՄորգենթաո
ւիհարևանությամբ:Նրանք
սովորությունենունեցելմի
ասիննարդիխաղալ:Մոր
գենթաուն իր օրագրում
գրելէ,թեինչպեսէ1915թ.
ապրիլի 24ինՆագգաշյա
նըձերբակալվել,կողոպտ
վելումերկացվելԹուրքի
այիմայրաքաղաքԿ.Պոլսի
կենտրոնում:Եսունեմնրա
օրագիրը, որ ստացել եմ
իմ տատիկից: Օրագրում,
1915թ.ապրիլի24ինգրված
առաջինէջիվերևիմեջտե
ղումհուշկա,որնրակյան
քըխաթարվեց:Նաայդօրը
ձերբակալվածայն քչերից
մեկնէր,ովհետոազատվեց:
Նաստիպվածէրկիրառելիր

րիլեան Նահատակներուն
Շաւիղով, Մեծ Եղեռնի
60ամեակիՍեմին”,Պէյրութ,
1975,349էջ
5.ՀայԵղեռնը,Բտպագ

րութիւն,Պէյրութ,1978,171
էջ
6.Ստեփանյան Գառնիկ,

Կենսագրականբառարան,
հ.Գ,Ե.,1990։
7.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
8.Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
9.ՍտեփանյանՀ.,Հայա

տառթուրքերենգրքերիև
հայատառթուրքերենպար
բերական մամուլի մատե
նագիտություն(17271968),
Ստամբուլ,2005։
10. Ծոռան` Ռայմոնդ

Թելֆեյանիհայտնածտեղե
կությունըՎերժինեՍվազլյա
նին,27052007։
11. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
12. Իսկահատեան Հա

րութիւն, Վկայարան Հայ
կականՑեղասպանութեան,
ԳիրքԲ.,Պէյրութ,2011,352
էջ
13. Իսկահատեան Հ.,

Վկայարան հայկական ցե
ղասպանութեան, Գիրք Գ,
Պէյրութ,2011,395էջ

Pediatrics,23520147thave.
Ste.4,Rosedale,NewYork.
Նրամասին.
Սարաֆեան Գէորգ,

ՊատմութիւնԱնթէպիհա
յոց,հ.Բ.,ԼոսԱնճելըս,1953։

ՆԱԶԼ(Ը)ՅԱՆԹՈՐՈՍ

Ծնվելէ1881թ.,Անկարա
յինահանգիԿեսարիայիգա
վառիԿեսարիաքաղաքում/
Կեսարիայի գավառի Էվե
րեկիգավառակիկենտրոն
Էվերեկավանում/Էվերեկի
գավառակի Ֆենեսե գյու
ղում`աղքատընտանիքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրում:
1906թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Բժիշկէաշխատելևշու

տովբոլորիցհարգվածմաս
նագետդարձել:
Ամուսնացելէևզավակ

ներունեցել:
ԵղելէԳևորգՓամբուք

ջյանի մոր` ՆազելիՀաջի
գյուլհանըմիառաջինամու
սինը:
ԵղելէՀՅԴանդամևաչքի

բժշկական մասնագիտու
թյունը,որպեսզիձեռքբերեր
հագուստ,որվերադառնար
քաղաքակրթության, բայց
նավերջիվերջոխելագար
վումէ,ինչպեսԿոմիտասը,
տեսնելով իր շուրջը կա
տարվողջարդը:Իմհայրը`
ՌոլանդԹելֆեյանըհիշում
է,թեինչպեսնակորցրեցիր
բանականությունը: Ես մի
տուփունեմիրորոշգրքե
րից»:

ՆԱԶԱՐՅԱՆՀԱԲԻԲ

Բարձրագույն բժշկա
կանկրթությունէունեցելև
բժիշկաշխատել:
Զոհվել է 1915թ. Մեծ

Եղեռնիընթացքում:
Հետաքրքիր զուգադի

պությամբ` ինտերնետում
գտանք ոմն մանկաբույժ
ՀաբիբՆազարյանիանունը,
որը2009թ.դրությամբապ
րումէԱՄՆում։Տվյալներն
են.HabibNazarian,MD,Pedi
atrics,Male32yearsexpe
rience,Address:Springfield
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կախաղանէբարձրացվել34
տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարի
ոյ,հ.Բ,Գահիրէ,1937։
3.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
4.ԳալֆայեանԿարապետ

աւագքահանայ,Գիրքելից
հայոց,Պէյրութ,1955։
5.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
6.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
7.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
8.Հին եւ նոր Կեսարիա։

Յուշամատեան, Փարիզ,
1989։
9.Գէորգ Միքայէլի Բամ

բուքճեան,(Ինքնակենսագ
րութիւն), «Սուրբ Փրկիչ»,
Ստամբուլ, մարտապրիլ,
2003։
10. Փամբուքջյան Գև

որգ,Հայերըիրենցկենսագ
րականներով(թուրքերեն),

ընկելիրազգայինազատա
կանգաղափարներով:
Եղելէթիկնեղևկրակոտ

երիտասարդ,կորովիկամքի
տեր,անվախ,առաջնակարգ
ատենաբան և հավատա
ցելխոսքիազատությաննու
սահմանադրությանը:
Բալկանյանպատերազմ

ներիժամանակզինվորա
կանբժիշկէծառայելօսմա
նյանբանակում:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևԴարդանե
լիռազմաճակատումզինվո
րականբժիշկծառայել:
1915թ.ընկերներիմատ

նությամբձերբակալվելէ:
Իթիվս36ձերբակալված

ների,Կ.Պոլսիցտարվելէ
Էվերեկի բանտը, որտեղ
ենթարկվելէհարցաքննու
թյան: Այնուհետև խիստ
հսկողությանտակԿեսարի
այիբանտնենտեղափոխ
վել:
Ըստ դոկտոր Լեփսիու

սի`1915թ.այնօրը,երբԿ.
Պոլսում 20 հնչակյաններ
կախաղանբարձրացվեցին,
Կեսարիայում12կուսակցա
կանհայեր,որպեսհեղափո
խական մահվան՝ դատա
պարտվեցին:Վերջիններիս
մեջ էր նաև բժիշկԹորոս
Նազլըյանը:
1915թ.հուլիսի30/31ին,

Պատերազմականատյանի
դատավճռովԿեսարիայում

րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
5.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
6.ԽաչատրյանԼ.ևուրիշ.,

Ցուցակ Հայոց ցեղասպա
նության զոհերի (1915
1923թթ.),գիրք1,Սեբաստի
այինահանգ,Երևան,2004։

ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆՀԱՅԿԱԶՈՒՆ

ԾնվելէՀալեպինահանգի
Քիլիսիգավառակիկենտրոն
Քիլիսքաղաքում։
1914թ.ավարտելէՇվեյ

ցարիայիԺնևքաղաքիհա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետը:
Հայրենիքիսիրոկանչով,

Շվեյցարիայիցեկելևմիա
ցելէզորավարԱնդրանիկ
Օզանյանիկամավորական
գնդին:

Ստամբուլ,2003։
11. ՇահբազյանՀասմիկ

ևՄիրզոյանԱնահիտ(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ՆԱԶԼՅԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Ծնվելէ1877թ.,Սեբաս
տիայինահանգիԵվդոկիա
քաղաքում:
Ըստ Ա.Յարմանի` նա

ԲեյրութիԱմերիկյան հա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետից 1907թ.տեղա
փոխվելէԴամասկոսի(Շամ)
բժշկականվարժարան:
1912թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Բժիշկէաշխատել:
1914թ.Առաջինաշխար

համարտիժամանակզորա
կոչվելէօսմանյանբանակև
զինվորականբժիշկծառա
յել:
1915թ.սպանվելէՄուշի

մոտ,Խոփ(Քոբ)լեռանվրա`
38տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ

մութիւն Եւդոկիոյ հայոց,
Գահիրէ,1952։
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
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օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆՆՇԱՆ

ԾնվելէԿ.Պոլսում:
Դեղագործական կրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
ԵղելէՀՅԴանդամևհա
սարակականքաղաքական
գործիչ:
Բանտարկվել է Յըլդըզի
դեպքիժամանակ`սուլթան
ԱբդուլՀամիդIIիդեմմա
հափորձիցանմիջապեսհե
տո:
1915թ. սպանվել է խոշ
տանգվելով:
Նրամասին.
1.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
2.ՀՑԹԻՖ, ֆ49, ծ171,

պ14։

ՆԱՀԻԿՅԱՆՆՇԱՆ
ՏԵՐՎԱՀՐԱՄԻ

Ծնվելէ1883թ.օգոստո

1914թ.եղելէԱնդրանիկի
բանակիբժշկասանիտարա
կանխմբիբժիշկը:
Հայկական լեգեոնում

զինվորական բժիշկ է ծա
ռայել:
Եղել է ՀՅԴ Այնթապի

կենտրոնականկոմիտեիան
դամ:
ԶոհվելէԿիլիկիայիհա

յությանինքնապաշտպանու
թյանմարտերում:
Նրամասին.
1.ՀովակիմյանՎ.,Դժվա

րինտարիներ,Երևան,1988։
2.ՅուշամատեանՀայՅե

ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։
3.ՊայրամեանԱլիշանԱ.,

Կիլիզա.ՀայկականՔիլիս,
Երեւան,2001։

ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆՄԻՆԱՍ

Ծնվել է հավանաբար
1873թ.,Տրապիզոնինահան
գիկենտրոնՏրապիզոնքա
ղաքում:
1898թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանդեղագործա
կանվարժարանը:
Տրապիզոնումդեղագործ

էաշխատել:
Սպանվելէկամմահացել

1915թ.` մոտ 42տարեկա
նում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

ԲեյրութիՍենԺոզեֆՖրան
սիական համալսարանի
բժշկականֆակուլտետ:
1905թ. լինելով ուսա

նող, մասնակցել էԲեյրու
թումՀՅԴկոմիտեիհիմնադ
րմանը:
1909թ. աշնանը վերա

դարձելէՄեզիրեևամուս
նացել տեղացի անվանի
փաստաբանՄիքայելԱրս
լանյանիդստերհետ:
Կարինումբժիշկ,ապա`

բժշկապետէաշխատել,եղել
սիրվածուհարգվածանձ
նավորություն:
Եղելէհասարակականև

քաղաքականեռանդունգոր
ծիչ:
ՇուտովդարձելէԾոփաց

բարձրավանդակի(Խարբեր
դիշրջանի[կուսակցական
ծածկագրությամբ`Լեռնա
սարի])ՀՅԴակնառուդեմ
քերից մեկը, ընտրվել ՀՅԴ
Լեռնասարիկենտրոնական
կոմիտեիանդամ, հերթա
պահ:
Նրա միջոցով են պահ

պանվել ՀՅԴ հարաբերու
թյուններընահանգապետի
և կառավարական մարդ
կանցհետ:
Նրա տունը դարձել էր

ՀՅԴկուսակցությանտունը,
ուրհաճախգալիսէինկու
սակցականգործիչները:
1914թ.,Առաջինաշխար

համարտըսկսվելուցհետո
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակ,ուղարկվելՀասանկա

սին,Խարբերդինահանգի
ԽարբերդիգավառիՀյուսեյ
նիկգյուղում:
1895թ. սուլթան Աբդուլ

ՀամիդIIիկազմակերպած
հայկականջարդերիժամա
նակ թուրքերը հորը` Տեր
Վահրամքահանայինկաց
նահարսպանելեն:
Վայրենիները սրախող

խողենարելնաևերկուեղ
բայրներինուերկուքույրե
րին:
12ամյաՆշանըսրունքից

ուգլխիցկացնահարվիրա
վոր,ուժասպառևարյունա
քամվիճակումհանձնվելէ
մորը,որիգլխինևսկացնի
հարվածի3վերքերկային:
ՆշանըբուժվելէՄեզիրեի

ֆրանսիական քոլեջի հի
վանդանոցում:
Այնուհետևմոր,կրտսեր

եղբոր, երեք քույրերի և
զարմիկիհետապաստանել
էլատինկապուչինյանմիա
բանությանորբանոցում:
1900թ.ավարտելէՄեզի

րեիֆրանսիականքոլեջը:
190002թթ.նույնքոլեջում

դասատուէաշխատել:
190204թթ.կապուչինյան

միաբանությանղեկավարը
նրանուղարկելէԵդեսիա,
որտեղդասատուէաշխա
տել:
1904/0509թթ. կապու

չինյան միաբանության
ղեկավար փեր (հայր)
Ռաֆայելի նյութական
աջակցությամբընդունվելէ
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է,որնամնաԽարբերդում,
ինչըբժշկիհամարմեծմխի
թարությունէեղել:
Խարբերդում գտնված

ժամանակ իր զորամասից
գոհունակությանթղթեր է
ստացելևնորիցզինվորա
կանաստիճանիբարձրաց
մանարժանացել:
Խարբերդումմեծծառա

յություններէմատուցելհա
յազգիզինվորներին:
Միքանիօրիցվերադար

ձելէՀասանկալե`զինվորա
կանծառայության:
1915թ.ապրիլիվերջերին,

սովորականիպես գնացել
է զորանոց` իրբժշկական
պարտականությունները
կատարելու, բայց նկատել
է,որզինվորներնիրենչեն
բարևում և միմյանց հետ
փսփսումեն:
Այդօրը,նահերթապահե

լիսէեղելբժիշկԶիայիփո
խարեն:
Ոստիկաններըդիմելեն

բժ. Զիային, որպեսզի նա
թույլտա,որՆշանըմիհի
վանդիայցելի:Զիանիմա
նալով,որդապատրվակէ,չի
մերժելևՆշանինհրամայելէ
գնալոստիկանիհետ:Ոստի
կաններընրանառաջնորդել
ենհրամանատարիսենյակը,
որտեղպոկելենուսադիրնե
րըևպահանջել,որհանիիր
զինվորականհամազգեստն
ուհանձնիսուրը:Սաբժշկի
համար տհաճ անակնկալ
էեղել:Սկզբումչիցանկա

լեևգերմանացիհրամանա
տարիղեկավարությանտակ
զինվորականբժիշկծառա
յել:
Կարճժամանակից,բարե

խիղճծառայությանհամար,
արժանացելէգերմանացի
հրամանատարիդրվատան
քինևզինվորականաստի
ճանիբարձրացման:
Որոշժամանականցվա

րակվել է ժանտախտով,
սակայնբուժվելևհրաշքով
փրկվելէայդմահասփյուռ
հիվանդությունից:
1915թ.ապրիլին,կարճա

տևարձակուրդստանալով,
հանգստանալուևապաքին
վելունպատակովԿարինից
եկելէԽարբերդ/Մեզիրե`
ընտանիքիմոտ:
Մեզիրեումթուրքբժիշկ

ներԹևֆիկըևԶիանպա
հանջելեն,որնաոչպաշտո
նապեսօգնիիրենց,քանիոր
բժշկականաշխատանքների
կարիքկար:Նշանը,կրկին
ռազմաճակատչուղարկվե
լուակնկալիքով,նրանցհետ
ամեն հանձնարարություն
կատարելուն սիրահոժար
համաձայնելէ:
Նրանզինվորականկենտ

րոնականհիվանդանոցիգի
շերապահբժիշկեննշանա
կել:
Երբ բժշկի հանգստա

նալուժամկետըլրացելէև
նրանհետենկանչելկենտ
րոնից,զինվորականհրամա
նատարությունըպահանջել

լովասելէ.«Եթեդուքմեզ
իրոքԵդեսիապիտիուղար
կեք,ավելիլավէ,որցերե
կովուղարկեք,որպեսզիժո
ղովուրդըիմանա,որմենք
Եդեսիաենքգնում,իսկեթե
ձերհետինդիտավորությու
նը մեզ սպանելն է, կրկին
ցերեկովսպանեքևկախեք,
որպեսզիհամայնԽարբեր
դիժողովուրդըականատես
լինիմերմահին»:
Չնայածոստիկանըժխտել

էնրանցսպանելումտադ
րությունը,բանտարկյալնե
րըհասկացելեն,որպատ
րաստվումենիրենցսպանել,
ուստիհրաժարվելենկատա
րելգիշերովբանտիցշղթայա
կապդուրսգալուհրամանը:
Լուրըհաղորդելենգնդա

պետՖերիդբեյին,որըհրա
մայելէբոլորինսրախողխող
անել:
1915թ. հունիսի 25ին/

հուլիսին/օգոստոսի 4ին
(ըստտարբերաղբյուրների),
ԽարբերդքաղաքիՄեզիրեի
բանտի37հայբանտարկյալ
ներըվճռելենբանտըհրկի
զելևինքնահրկիզվել:
Իրար վրա են հավաքել

բանտիվերմակները,իրենց
հագուստներըևդրանցվրա
լցնելովճրագներինավթը`
հրկիզելենբանտը:
Բոլորըզոհվելեն:
35 տարեկան Էդվարդ

Թաշճյանըև32տարեկան
ՆշանՆահիկյանըկրակիբո
ցերիմիջիցդուրսենեկել

ցելհնազանդվել,ապազայ
րույթովլցված,հանելէհա
մազգեստըևսուրը,ասելով.
«Առէ՜ք ձեր հագուստները
ձեզի.մենքանկեղծօրէննա
յեցանքձեզի,բայցյիմարա
ցածէինք…Առէ՜ք,ասոնքչե՜ն
յարմարիրմեզի»:
Այնուհետևերկուսվինա

վորզինվորներիուղեկցու
թյամբնրանՄեզիրեիկենտ
րոնականբանտենտարել:
1915թ. ապրիլմայիս

ամիսներինօսմանյանկա
ռավարությունը Խարբեր
դումևՄեզիրեումբազմա
թիվհայմտավորականների
ձերբակալություններէիրա
կանացրել:
Թուրք ոստիկանները

նրանցշղթայակապտարել
ենփողոցներովուշուկանե
րով,ևգազազածթուրքամ
բոխընրանցվրաքարերէ
նետել,հարվածել,ծեծել:
Նրանցբոլորինբանտար

կելենՄեզիրեիբանտումև
կտտանքներիենթարկելով
փորձել տեղեկություններ
կորզելզենքեր,ռումբերև
քաղաքականգաղտնիքներ
թաքցնելումասին:
Կեսգիշերին,արաբկիրցի

ոստիկանԱլիօնբաշինբան
տապահ Հասան Էֆենդիի
հետ եկել է բանտև հրա
մայել,որմեկառմեկդուրս
գանևԵդեսիատեղափոխ
վելուպատրաստվեն:
ԲժիշկՆշանՆահիկյանը

համարձակորենառաջգա
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գամները),Պոսթոն,1957:
7.Սահակյան Լիլիկ, Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
8.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
9.Հիւսէյնիկ,խմբագիր`Կ.

Ահարոնեան,Պոսթըն,1965։
10. Թէոդիկ,Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
11. Թէոդիկ, Գողգոթայ

հայհոգեւորականութեան,
ՆիւԵորք,1985։
12. Հայրապետյան Վա

նիկ,ԷջերՀայաստանիդե
ղագործության պատմու
թյունից,Երևան,1990։
13. ՍվազլյանՎ.,Հայոց

ցեղասպանություն։Ականա
տեսվերապրողներիվկայու
թյուններ,Ե.,2000։
14. Խաչատրյան Լ. և

ուրիշ., Ցուցակ Հայոց ցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։



կիսամեռվիճակում։
Ոստիկանները սվիննե

րովպատառոտելեննրանց:
37բանտարկյալներիկի

սամոխրացած դիակները
աղբատարկառքովտարել
ևլցրելենՉորաղբյուրիմոտ
գտնվողմիփոսում։
Նշան Նահիկյանի այ

րինուորդիՎահրամըտա
րագրվելենՀալեպ,ապա`
Բեյրութ, որտեղՎահրամը
ֆրանսիական դեսպանա
տանակնառուպաշտոնյա
ներիցմեկնէդարձել:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Գուժկան Սեբաստի

ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,
1924։
3.Բախտիկեան Սարգիս

(խմբագիր), Ոսկեգետակ,
տարեգիրք,Գ.տարի,Պէյ
րութ,1948։
4.Հասկաքաղ։ Բրոֆ. Տ.

Կ. Լիւլէճեանի (Բագրատ)
գրականվաստակըեւ1915
իբանտի յուշերը,Ֆրէզնօ,
1955։
5.Ճիզմէճեան Մանուկ,

Խարբերդեւիրզաւակները,
Ֆրեզնօ,1955։
6.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ

կանկոտորածներիժամա
նակմեկնել էՇոտլանդիա
ևկատարելագործվելԷդին
բուրգիբժշկականհամալ
սարանում:
Մասնագիտականգիտե

լիքներովհարստացած,վե
րադարձելէծննդավայրև
Մարաշիգերմանականհի
վանդանոցի բժիշկվիրա
բույժնշանակվել:
Շուրջ 40տարիառանց

ցեղիուկրոնիխտրականու
թյանբարեխղճորենբուժելէ
քաղաքիբնակչությանը:
1920թ.հունվարին,Մա

րաշիհայկականկոտորա
ծիժամանակսրախողխողէ
արվելիրընտանիքիուզա
վակներիհետմիասին`64
տարեկանում:
Նրամասին.
1. ԳալուստեանԳրիգոր

Հ.,Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
2. Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957:
3. ԳալուստեանԳրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988։
4. ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՆԱՃԱՐՅԱՆԳԱԼՈՒՍՏ

Ծնվել է 1856թ., Օսմա
նյանկայսրությանՀալեպի
նահանգիՄարաշիգավառի
կենտրոնՄարաշքաղաքում:
Մայրենի լեզվինախնա

կանծանոթություննստա
ցելէմիոստայնանկիմոտ
աշխատելուընթացքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէթաղայինազգային
վարժարանում:
Ավարտել է ամերիկա

ցիմիսիոներներիԱյնթապի
ԿենտրոնականԹուրքիայի
քոլեջը,այնուհետևմեկտա
րիսովորելՄարաշիաստ
վածաբանական ճեմարա
նում:
Ապա սովորել է Ամերի

կյանմիսիոներականհաս
տատության(«Պորտ»)Այն
թապինորաբացբժշկական
վարժարանում:
1888թ.ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
1888թ.Կ.Պոլսումհանձ

նելէպետականքննություն
ները և բժշկի վկայական
ստացել:
Այնուհետև հաստատ

վելէՄարաշումևզբաղվել
բժշկությամբ:
1895թ.Մարաշիհայկա
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տանելովորպեսնվաստա
ցումպոկելէնրազինվորա
կանհամազգեստինշաննե
րը:
ԱյնուհետևաքսորվելէՉան
ղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րիցմեկիվրա։
ԵղելէՉանղըրըիցազատ

ված 5 հոգանոց առաջին
խմբիկազմում:
ՄեծԵղեռնիցհետովերապ

րելէ:
194951թթ. եղել է սբ.

Փրկիչ ազգային հիվան
դանոցի հոգաբարձուների
խորհրդիանդամ:
Նրամասին.
1. ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։
2. Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957:
3. ՀայԵղեռնը,Բտպագ

րութիւն,Պէյրութ,1978,171
էջ
4. ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
5. ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
6. Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ

ՆԱՐԿԻԼԵՃՅԱՆՀԱԿՈԲ

Ծնվելէմոտ1880թ.:
1900թ. ավարտել է

ԿոստանդնուպոլսիԿալա
թասերայի«ՄեքթեբիՍուլ
թանիե»բարձրագույնվար
ժարանը:
1904թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանդեղագործա
րանվարժարանըևդեղա
գործաշխատել:
Կ.ՊոլսիՕսմանբեյթա

ղամասում(Շիշլիիմոտ)ու
նեցել է սեփական դեղա
տունևպատրաստել«Fitinli
MaksutSurubu»,«Terpestezin
Ampulleri»դեղերը:
Եղելէհանրայինգործիչ:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանդեղագործծառայել:
1915թ. ապրիլին 1113

(2426)իընթացքում,լինե
լովզինվորականծառայու
թյանմեջ,բանտարկվելէԿ.
Պոլսիկենտրոնականբան
տում:
Թուրքոստիկանընրան

Կ.ՊոլսիՀայտարփաշայիԱ.
սպասասրահիցարտաքնոց

գնալ այնտեղ: Վատ բան
չկասկածելով` Լևոնը ոս
տիկանիհետգնացելէքա
ղաքապետարան։ Այստեղ
Լևոնի վաղեմի բարեկամ,
գավառապետ ալբանացի
Խայրիբեյըխոժոռդեմքով
հարցրելէ,թեարդյոքնրա
մոտզենքկամվտանգավոր
իրերութղթերչկա՞ն։Լսե
լովբացասականպատաս
խան`Խայրիբեյըհրամայել
է դատարկել գրպանները:
Արդյունքիչհասնելով`ոստի
կանինհրամայելէԼևոնին
մեկուսացնել մի դատարկ
ուկեղտոտսենյակում,որն
աղոթավայր էր ծառայում
կառավարությանանդամնե
րիհամար:
Լևոննառավոտյանտեսել

է,որքաղաքապետարանին
բոլորսենյակներըհայերով
ենլցված:
Այդօրըբոլորձերբակալ

վածներիտներումխուզար
կությունէկատարվել:Լև
ոնի մայրը ոստիկանների
առջևդուռըչիբացել։Խու
զարկուները հրավիրել են
թաղիհայաղաներիցմեկին
ևքահանայինուդրսիցբա
ցատրել,թեխուզարկությու
նըկապացուցիորդուանմեղ
լինելըևթույլկտա,որնրան
ազատեն:
Խուզարկությանժամա

նակբռնագրավելենԼևոնի
բոլորթղթերը,նամակները,
թերթերըևայդբոլորըկցել
նրագործին:

խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
7. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
8. ԻսկահատեանՀարու

թիւն,ՎկայարանՀայկական
Ցեղասպանութեան,ԳիրքԲ.,
Պէյրութ,2011,352էջ

ՆԵՐՍԵՍՅԱՆԼԵՎՈՆ

ԾնվելէԿ.Պոլսում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցել:
ՓոքրԱսիայիարևմուտ

քիՍիվրիհիսարքաղաքում
ունեցելէսեփականդեղա
տունևդեղագործաշխա
տել:
1907թ. նոյեմբերին, ի

թիվս14հայմտավորական
ների,ձերբակալվել էՍիվ
րիհիսարում:Միուրբաթօր
ոստիկանը մտել է Լևոնի
դեղատունևասել,թեքա
ղաքապետարանի ժողովը
ցանկանումէնրանտեսնել,
ուստիխնդրում է իր հետ
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ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԱՆԴՐԵԱՍ
Ծնվել է Նախիջևանի

Ագուլիսքաղաքում:
Մոսկվայում ստացել է

բարձրագույն բժշկական
կրթություն:
Բժիշկէաշխատել:
1919թ.Ագուլիսումզոհվել

էհայթուրքականարյունալի
բախումներիժամանակ:
Նրամասին.
ԱյվազյանԱրգամ.,Նա

խիջևան։ Բնաշխարհիկ
պատկերազարդհանրագի
տակ,Երևան,1995։

ՆՇԱՆՅԱՆՍՈՒՐԵՆ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

Ծնվելէ1880/84թ.,Անկա
րայինահանգիԿեսարիայի
գավառիԿերմիրգյուղում:
Նախնականկրթությունն

ստացել էԿեսարիայիազ
գայինվարժարանում,միջ
նակարգը`Կեսարիայիսբ.
Կարապետիվանքում:

Հետագայումպարզվելէ,
որնրանցմատնիչներըեղել
եներկուհոգի.ՔելՊողոսը
(կեղծբժիշկՊողոսԹեսթի
ճյանը)ևասորահայՀեքիմ
Աբդալլահը:
Երեքօրհետոձերբակալ

վածներինևերկու լրտես
ներին շղթայակապ տե
ղափոխել են Անկարայի
կենտրոնականբանտ:
Մեղադրվել է 1905թ.

օգոստոսի7(հուլիսի8)ին
Կ.ՊոլսիՅըլդըզթաղամա
սումուրբաթօրվաաղոթքի
արարողությանավարտին
սուլթանԱբդուլ Համիդ II
ինսպանելումահափորձին
մասնակցելուհամար:
Մեկուկեստարիտևած

բանտարկության ընթաց
քումհայբանտարկյալները
բազմաթիվ հարցաքննու
թյունների են ենթարկվել:
Նրանցհայհոյելեն,ծեծել,
վրաներըսառըջուր լցրել,
չարչարելևայլն:
1909թ. մայիսին յուրա

քանչյուր բանտարկյալից
500ականոսկեդրամվերց
նելով,փաստաբաններիօգ
նությամբ,Կ.Պոլսիհայոց
պատրիարքարանիմիջնոր
դությամբբոլորըազատեն
արձակվել`նյութապես,ֆի
զիկապեսուհոգեպեսքայ
քայվածվիճակում:
Նրամասին.
ՏէրՅովհաննէսեանԳրի

գոր,ՊատմագիրքՍիվրիՀի
սարիհայոց,Պէյրութ,1965։

5ին, շաբաթգիշերով,Կե
սարիայում,առանցդատու
դատաստանի, մեծ դժվա
րությամբ կախաղան է
բարձրացվել`33տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Ղազարեան Վահան,

Բժշկականեւառողջապա
հականտարեցոյց,Կ.Պօլիս,
1914։
2.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
3.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Ա.հատոր,Գահիրէ,1937։
4.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։
5.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
6.Սահակյան Լիլիկ, Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
7.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
8.Տէր Յովհաննէսեան

Գրիգոր,ՊատմագիրքՍիվ
րիՀիսարիհայոց,Պէյրութ,
1965։
9.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա

1907թ.ավարտել է Բեյ
րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
190911թթ.օգնականվի

րաբույժէաշխատելԿ.Պոլ
սիսուրբՓրկիչհայոցազ
գայինհիվանդանոցում:
1911թիցհետոևսշարու

նակելէբժիշկաշխատել:
Աշխատակցել է հայկա

կանմամուլին,հրապարա
կայինբժշկականդասախո
սություններկարդացել:
ԵղելէՀՅԴգործիչ:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևԱնկարա
յումզինվորականբժիշկծա
ռայել:
1915թ. ապրիլին, Ան

կարայում, ծառայության
ընթացքում ծանրորեն հի
վանդացել է ևանտանելի
հոդացավերի պատճառով
գամվել հիվանդանոցային
մահճակալին:
Զ ե ղ ծ ա ր ա ր ո ւ թ յ ա ն

զրպարտանքով, Անկարա
յում, ծանրհիվանդվիճա
կում ձերբակալվել է Իթ
թիհադի ղեկավարներից
դոկտորԲեհաէդդինՇաքիրի
կազմած58ականավորհայ
բժիշկներիցուցակով:
1915թ.Անկարայիցծանր

հիվանդ,անդամալույծ,կի
սամեռվիճակումԿեսարիա
էտարվել:
1915թ. սեպտեմբերի



256 257

եղելէՄուշիթաղապետը:
1915թ.սեպտեմբերի5ին,

երբարդենընթանում էին
Մուշիհայերիտեղահանու
թյունն ու ջարդը, աշխա
տանքայինընկեր,Մուշիքա
ղաքապետականհայատյաց
թուրքբժիշկԱսաֆըերեկո
յանմաուզերըթիկունքում
բռնածայցելելէՆերսեսինև
երբվերջինսնրանդիմավո
րելովպատրաստվելէհյու
րասիրել,Ասաֆըմաուզերով
դիմահար կրակել է սան
դուղքին կանգնած բժշկի
կրծքինուսպանելնրան`33
տարեկանում:
Այսդեպքինականատես

էեղելՄուշիզինվորական
հիվանդանոցիվերատեսուչ,
ազգությամբ հավանաբար
հույնբժիշկՓեթրաքիբեյը,
որըսակայնորևէկերպչի
արձագանքելտեղիունեցա
ծին:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2. Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957:
3. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4. Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,

նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
10. ՀինեւնորԿեսարիա։

Յուշամատեան, Փարիզ,
1989։
11. Հայրապետյան Վա

նիկ,ԷջերՀայաստանիդե
ղագործությանպատմությու
նից,Երևան,1990,221էջ:
12. ՇահբազյանՀասմիկ

ևՄիրզոյանԱնահիտ(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ՇԱՀԲԱՂԼՅԱՆՆԵՐՍԵՍ

Ծնվելէ1882թ.,Վանում:
Ծնողները հավանաբար

եղելենՎանիմերձակաՇահ
բաղիգյուղից,որտեղիցէլ
ծագելէազգանունը:
Նախնականուսումնստա

ցելէծննդավայրինախակր
թարանում:
ԱվարտելէՎանիհամբա

վավոր դաստիարակ Համ
բարձումԵրամյանիբարձ
րագույնվարժարանը:
1912թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելունպեսզորակոչվել
էօսմանյանբանակևՄու
շիզինվորականհիվանդա
նոցումզինվորականբժիշկ
ծառայելվիրաբույժ:
1915թ. միաժամանակ

նենք:Դումերազգայիննա
հատակնես:Դուպիտիմեռ
նես,որպեսզիուրիշներըքո
հետևիցգան»:
Շատչանցած`ոստիկա

նատունենժամանելոստի
կանականնորուժեր:
Իսմայիլիդիակըկառա

վարչատունենտարել:Քա
ղաքիբժիշկԱբրահամՇա
տարևյանը,զննելովդիակը,
հայտարարելէ,որԻսմայի
լինսպանելենսվինով(իսկ
սվինովկարողէինսպանել
միայն թուրք ոստիկաննե
րը):Դաակնհայտորենհա
կասել է կառավարության
տեսակետին,ըստորի`Իս
մայիլինսպանելէինհայերը:
Կառավարությունը հե

տամուտչիեղելՊողոսՍա
րաֆյանի սպանության և
ոճրագործԻսմայիլիմյուս11
ընկերներըփնտրելուգոր
ծին:
Այդ դեպքից հետո ան

հայտանձինքբժշկինվայր
եննետելիրպաշտոնատան
(բուժարանի)տանիքիցու
սպանել`40տարեկանում:
1915թ. ձերբակալվել է

նրա երիտասարդ որդին`
ԳևորգՇատարևյանը:
Նրամասին.
1.ԳազանճեանՆիկողոս,,

Յուշագրութիւն Եդեսիոյ
1895իՋարդէնՄինչեւ1915
իՀերոսամարտըեւԵղեռնը,
Երեւան,2004,224էջ։
2.Իսկահատեան Հարու

թիւն,ՎկայարանՀայկական

Երեւան,ապրիլ24,1985։
5. ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։

ՇԱՏԱՐԵՎՅԱՆԱԲՐԱՀԱՄ

Ծնվելէմոտ1855թ.:
Բժշկականբարձրագույն

կրթությունէունեցել:
1895թ.դրությամբեղելէ

Եդեսիայիքաղաքապետա
կանբժիշկը:
Եդեսիայում հայտնի է

եղելՀաքիմԱբրահամանու
նով:
1895թ.սեպտեմբերամս

վամիկիրակիօր12զինված
թուրքեր մտել են Եդեսիա
քաղաքիհայոցթաղը,տնից
դուրսկանչելհայեկեղեցու
գանձապահՊողոսՍարա
ֆյանինևդռանառջևդա
շունահարելովսպանել:Հայ
երիտասարդները,հետապն
դելովփախչողթուրքերին,
բռնել են նրանցից մեկին`
բերեջիկցիԻսմայիլին,որի
ձեռքին եղել է արյունոտ
դաշույնը,ևհանձնելհայոց
եկեղեցումոտգտնվողոս
տիկանատուն: Թուրք ոս
տիկաններըսվինովսպանել
ենԻսմայիլին,ասելով.«Մեր
օգուտիհամարհայերըքեզ
սպանելուէին:Քանիորողջ
այստեղհասար,պետքէոր
մենքքեզսպանենք,ապա`
հայերինայդառիթովնեղը
դնենքևթուրքերինոտիհա
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ժումներըմեծազդեցություն
ենունեցելնրալուսավորչա
կանաշխարհայացքիվրա:
1849թ.նրա,Նահապետ

Ռուսինյանիևայլոցջանքե
րովՓարիզումկազմակերպ
վելէ«Արարատյանընկերու
թյունը»:
1853թ. փետրվարին Կ.

Պոլիսվերադառնալուճա
նապարհին Միլանում ոս
տիկանությունըթյուրիմա
ցաբարձերբակալելէնրան,
քանիորդեմքովնմանէեղել
իտալականազգայինազա
տագրականշարժմանղեկա
վարՋուզեպպեՄաձձինիին։
1853թ.վերադարձելէԿ.

Պոլիս և զբաղվել բժշկու
թյամբ:
Միաժամանակհանդեսէ

եկելկրթադաստիարակչա
կանբնույթիհրապարակա
խոսական հոդվածներով,
մասնակցելազգայինսահ
մանադրությանմշակմանը,
պայքարելմիջհամայնքային
բաժանումներիդեմ,դարձել
հակահասունյանշարժման
պարագլուխ:
1860ականթվականնե

րի սկզբներին, լինելով Կ.
Պոլսում կազմակերպված
«Համազգային» և «Բարե
գործական»ընկերություն
ներիհիմնադիրներիցմեկը,
զբաղվել է հայ ժողովրդի
ազատագրականշարժման
հարցերով, հարել Հարու
թյունՍվաճյանՄիքայելՆալ
բանդյանխմբին:

Ցեղասպանութեան,ԳիրքԲ.,
Պէյրութ,2011,352էջ


ՇԻՇՄԱՆՅԱՆՀՈՎՍԵՓ
ՀԱԿՈԲԻ(ԾԵՐԵՆՑ)

Բժիշկ,գրող,հրապարա
կախոս,պատմավիպագիր։
Ծնվելէ1822թ.սեպտեմ

բերի16ին,Կ.Պոլսում:
Գրական ծածկանունը`

Ծերենց:
Միջնակարգկրթությունն

ստացելէՎենետիկիՄխի
թարյաններիվանքիվարժա
րանում:
Ուսումնավարտելուցհե

տոհրաժարվելէհոգևորա
կանկոչումընդունելուց:
1837/40թ.վերադարձելէ

Կ.Պոլիսևազգայինլուսա
վորչականգործունեություն
ծավալել:
1843թ.եկելէԿովկաս,այ

ցելելՀայաստան
1848թ.ընդունվելէՓարի

զիՍորբոնիհամալսարանի
բժշկականֆակուլտետը:
1853թ.ավարտելէԻտա

լիայիՊիզաքաղաքիհամալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
Ուսմանըզուգահեռդա

սավանդելէՓարիզիՄու
րատՌափայելյանվարժա
րանում:
1848թ. Ֆրանսիական

բուրժուականհեղափոխու
թյունըևիտալականազգա
յին ազատագրականշար

1862թ. Զեյթունի ապս
տամբության նախօրեին
մեկնելէԿիլիկիա`մշակու
թային, կրթական աշխա
տանքծավալելու,գյուղատն
տեսականդպրոցբացելու
առաջադրանքով, սակայն
քաղաքականհալածանքնե
րիենթարկվելով,հարկադ
րաբար վերադարձել է Կ.
Պոլիս:
1872թ.իցազգայինկյան

քիննվիրվածհոդվածներով
աշխատակցելէՄատթեոս
Մամուրյանի «Արեւելեան
մամուլ»թերթին:
1872թ.ԳրիգորՕտյանի

միջնորդությամբ աշխա
տանքիէընդունվելԿ.Պոլսի
հիվանդանոցներիցմեկում`
որպեսբժիշկ:
1874թ.մահացելէկինը`

իրխնամքինթողնելով14
ամյադստերը`Թագուհուն:
1875թ.գարնանը,ֆրան

սիացիկաթոլիկմայրապետ
ների`քաղաքականհիմքու
նեցողբանսարկությունների
հետևանքով,հիվանդանոցի
տնօրենՀ.Տատյանընրան
հեռացրելէաշխատանքից,
ինչընրահոգեկանտառա
պանքներնավելիէծանրաց
րել:
1876թ. Կ. Պոլսում նոր

քաղաքականհալածանքնե
րիենթարկվելով,ստիպված
մեկնելէթուրքականկառա
վարությանաքսորավայրե
րիցմեկըհանդիսացողԿիպ
րոսկղզիևբնակչությանու

աքսորյալներիբժիշկաշխա
տել:
1878թ.դստերհետտեղա

փոխվելէԹիֆլիսևհայոց
պատմությունդասավանդել
Ներսիսյանդպրոցում:
Այդ ընթացքում, բնակ

չությանըբժշկականօգնու
թյուն ցուցաբերելուառա
քելությամբեղելէՎանում,
Ալաշկերտում,Բասենումև
այլուր:
Բժշկականևազգային

հասարակական աշխույժ
գործունեությանզուգահեռ
զբաղվել է գրականստեղ
ծագործականաշխատան
քով:Պատմականվեպերի,
պատմվածքների, հրապա
րակախոսականհոդվածնե
րիհեղինակէ:
Նշանակալի դեր է կա

տարելհայպատմառոման
տիկականդասականվեպի
ստեղծմանուզարգացման
գործում:
Մահացելէ1888թ.փետր

վարի17ին,Թիֆլիսում`66
տարեկանում:
Աշխատությունները.
1.ԹորոսԼեւոնի,Կ.Պո

լիս,1877,վեպ,որումերկրի
անկախությանվերականգն
մաներաշխիքըտեսնումէր
ժողովրդիմիասնությանև
կենտրոնաձիգ իշխանու
թյանհաստատմանմեջ:
2.Երկունք Թ. դարու,

Թիֆլիս, 1879, վեպ,որում
համոզմունքէհայտնում,որ
երկրիանկախությանգլխա
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նահանգի Սամսոն նավա
հանգստում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1914թ., Առաջին աշ

խարհամարտիժամանակ
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևզինվորականդեղա
գործծառայել:
1915թ.,զինվորականծա

ռայությանմեջսպանվել է
Սեբաստիայում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
4.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։

ՇԽՐՏՏԸՄՅԱՆՎԵՐԳԻՆ

ԾնվելէԼեռնայինԿիլիկի
այիՀաճընքաղաքում:
Հաճընիհիվանդանոցում

աշխատել է հիվանդապա
հուհի:
1920 թ. հոկտեմբերի

15ին  զոհվել է Հաճընի
ինքնապաշտպանության

վորհենարանը«ժողովրդոց
բանակն»է:
3.Թէոդորոս Ռշտունի,

Թիֆլիս, 1881, վեպ,որում
ժողովրդինկոչէարելդուրս
գալբռնագրավիչներիդեմ:
Հիշյալվեպերնունեցելեն

բազմաթիվ հրատարակու
թյուններՀայաստանումև
սփյուռքում:
Նրամասին.
1. ՄեզպուրեանԱրթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։
2. Նանումյան Ռ., Ծե

րենց,Երևան,1961։
3. Նանումյան Ռ., Ծե

րենց(հոդված),Հայկական
սովետականհանրագիտա
րան,հ.5,Երևան,1979։
4. Ստեփանյան Գառ

նիկ,Կենսագրականբառա
րան,հ.Բ,Երևան,1981։
5. ՊարսամյանԱ.,Բժիշ

կը, գրողը, մարդը…, «Նա
րեկ»,Երևան,1997,թ.2(67):
6.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
7.ՀովակիմյանԲախտիար,

Հայոցծածկանուններիբա
ռարան,Երևան,2005:

ՇԻՏԱՆՅԱՆՎԱՀԱՆ

Ծնվել է Տրապիզոնի

վոնյանիորդինէ:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրում:
1872թ. մեկնել է ԱՄՆ,

որտեղ միաժամանակաշ
խատելէևուսանելԿալի
ֆորնիայի համալսարանի
բժշկականֆակուլտետում:
Համալսարանի1500ուսա
նողներիցմիակնէ,որու
սումնավարտելէոսկեմե
դալով:
Միքանիտարիաշխատել

էզանազանբուժհիմնարկ
ներումևհմտացելմասնա
գիտությանմեջ:
1885թ.վերադարձելէՀա

լեպ,հիվանդքրոջը`տիկին
ՌեբեկաՄարգարյանինբու
ժելունպատակով:
Քրոջապաքինվելուցհե

տոհաստատվելէՀալեպի
ԿաստէլՀաջարթաղամա
սում,ուրբացելէիրսեփա
կան հիվանդանոցը ևաշ
խատել:
Կարճժամանականցմեծ

համբավէձեռքբերելքաղա
քիքրիստոնյա, մահմեդա
կանևհրեաբնակչության
շրջանում:
Ամուսնացել է պոլսեցի

Աղավնի Արամյանի հետ:
Զավակներչենունեցել:
Աշխույժմասնակցություն

է ունեցել քաղաքումիրա
կանացվողազգային, եկե
ղեցական,կրթականևայլ
ազգանպաստմիջոցառում
ներին:Նյութապեսօգնելև
բարոյապես քաջալերել է

ժամանակ:
Նրամասին.
ԳրիգորԳրաճեան,Ինկաւ

Հաճընը,Կ’ապրիՀաճընցին,
Պէյրութ,25.10.2010:

ՇՄԱՎՈՆՅԱՆՍԱՄՎԵԼ
ՍՏԵՓԱՆԻ

Բժիշկմեծանուն,
գիտականխորհուն,

Իրկեանքնէրփառքովու
պատուովբեղուն,

Յ’անմխիթարսուգի
թողլովիրայրին,

Վաթսունամեայզոհ
եղաւչարբախտին,

Խորեղեւվիշտը,կսկիծն
ընդհանուր,

Տէ՛ր,ծոցդընդունէ,իր
հոգինմաքուր:

ԲժիշկՍամվելՇմավոնյանի
տապանաքարիարձանագրո
ւթյու
նը:
Ծնվել է հավանաբար

1856թ.,Կոստանդնուպոլսի
Հայնիթաղամասում:
Կ.Պոլսիհանրահայտվե

րապատվելիՍտեփանՇմա
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ռավարությունը վտանգա
վորէհամարելՀԲԸՄիգոր
ծունեությունը:
1916թ. Ջեմալ փաշան

հրամանէարձակելկախա
ղան բարձրացնել բժշկին,
որպես վտանգավոր ընկե
րության պարագլխի, սա
կայն հայ և մուսուլման
բնակչությունըմիասնաբար
դիմելէկառավարությանըև
կարողացելմահապատժից
փրկելսիրելիբժշկին:
1916թ., հազիվ բեկան

վածմահավճիռը,վարակվել
էտիֆովևմիքանիօրանց
մահացել`մոտ60տարեկա
նում:
Չնայածանկայունքաղա

քական իրավիճակին, հա
լածանքներինուաքսորին,
բազմազգթափորըթացաչ
քերովէուղեկցելբժշկիդա
գաղը:
ԲժիշկՍամվելՇմավոնյա

նընախօրոքգիտակցելէր,
որիրդեմմահվանվճիռէ
արձակված:Երբխնամում
էրտիֆով հիվանդքրոջը`
Արուսյակ Մարգարյանին,
շարունակկրկնելէ.«Ինքս
պէտքէիըլլալթիֆուսէվա
րակուողը,պիտինախընտ
րէիհիւանդութեամբմեռնիլ,
քանթէկախաղանիվրայ»:
Նրամասին.
ՄարգարեանՍինանեան

Ա.,Տոքթ.ՍամուէլՇմաւոնե
ան,«Գեղարդ»սուրիահայ
տարեգիրք,Ե.գիրք,Հալէպ,
1996։

1909թ.ՀալեպիԱկյոլթաղա
մասումդարմանատունբա
ցածսասունցիներին:Միա
ժամանակաշխատելովայդ
դարմանատանը,քննելէհի
վանդներին,հսկելմաքրու
թյաննուկարգուկանոնին:
ԵղելէՀԲԸՄի1910թ.Հա

լեպումհիմնվածմասնաճյու
ղիհիմնադիրներիցմեկըև
նրավարչությանցմահատե
նապետը:
1915թ.,հայերիտարագ

րությանևՄեծԵղեռնիըն
թացքում, թողնելով գոր
ծերը, մի բարի հրեշտակի
նմանընդունել,կերակրելու
հագցրելէաքսորյալազգա
կիցներին:
ԵրբվերապատվելիԱհա

րոնՇիրաճյաննստանձնելէ
որբանոցապաստարանբա
ցելուգործը,բժիշկըդարձել
էնրաառաջինբարերարը`
200հնչյունոսկիպատկա
ռելիգումարնվիրաբերելով:
ՀալեպիԱզիզիեթաղա

մասում ավետարանական
Էմմանուել եկեղեցու կա
ռուցմանհամարնվիրաբե
րելէ300օսմանյանոսկի:
Լինելով ավետարանա

կան համայնքի անդամ,
մշտապեսներկաէեղելեկե
ղեցուկարևորժողովներին
և ջանացելխոսքով,խոր
հուրդներովուգործովօգ
տակարլինելեկեղեցական,
կրթական ու հասարակա
կանմիջոցառումներին:
1916թ.թուրքականկա

Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՉԻԼԻՆԿԻՐՅԱՆՌՈՒԲԵՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
(ՌՈՒԲԵՆՍԵՎԱԿ)

Բժիշկ, գրող, բանաս
տեղծ,հասարակականգոր
ծիչ։
Ծնվելէ1885թ.փետրվա

րի15ին,Կոստանդնուպոլ
սին մոտակա, Մարմարա
ծովի եվրոպական ափին
գտնվողՍիլիվրիավանում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէՍիլիվրիիԱսքա
նազյաննախակրթարանում:
18891901թթ. սովորել

է ամերիկացի միսիոներ
ների Բրուսայի նահանգի
Նիկոմիդիայի գավառակի
ՊարտիզակավանիԲյութա
նիայիբարձրագույնվարժա
րանում:

ՉԱՔՐՅԱՆ(ՉԱԳԸՐՅԱՆ)
ԱՆԴՐԵԱՍԲԵՅԳՐԻԳՈՐԻ

Ծնվել է մոտավորապես
1870թ.,Դամասկոսում:
1896թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Ռոդոսթոյիհիվանդանոցի

բժիշկէաշխատել:
Մահացելէ1915թ.փետր

վարի17ին,ժանտախտից`
մոտ45տարեկանում:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:
2. Մեզպուրեան Արթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։

ՉԱՔՐՅԱՆՆԵՐՍԵՍ
ՈՐԴԻԿԱՐԱՊԵՏԻ

ԾնվելէԲրուսայինահան
գիՆիկոմիդիայիգավառակի
կենտրոնՆիկոմիդիաքաղա
քում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Մահացելէ1916թ.Կոնի

այի բանտում, ժանտախ
տից:
Նրամասին.
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191114թթ.Լոզանիմիհի
վանդանոցումևմիդարմա
նատանըօգնականբժիշկէ
աշխատելումասնագիտա
կան հմտություններ ձեռք
բերել:
1912թ.Լոզանումծնվելէ

որդին`Լևոնը,իսկ1914թ.Կ.
Պոլսում`դուստրը`Շամիրա
մը:
Ուսանողությանշրջանից

սկսածհետաքրքրվելէՀայ
րենիքիազատությանպայ
քարիգաղափարով:Եղելէ
ՀՅԴանդամ:
190814թթ.եղելեննրա

ստեղծագործականբեղուն
տարիները:
Նրաբանաստեղծություն

ներըևմյուսգրություննե
րըլույսենտեսելԿ.Պոլսի
«Սուրհանդակ»,«Ազդակ»,
«Շանթ», «Հայ գրականու
թիւն»,«Ազատամարտ»,Վե
նետիկի Մխիթարյանների
«Գեղունի», «Բազմավէպ»,
ինչպեսնաևայլպարբերա
կաններում:
ԿրելէՌուբենՍևակգրա

կանծածկանունը:
1909թ.գարնանը,երբԿի

լիկիայումերիտթուրքական
իշխանություններիկազմա
կերպածարյունահեղությա
նը30000հայզոհդարձավ,
Սևակըեղելէայնազգային
գործիչներից(ԱրշակՉոպա
նյան,ԱնդրանիկՕզանյան,
Փարամազևուրիշներ),ով
երիտթուրքականհեղափո
խությունից ոգևորվածնե

190105թթ.սովորելէԿ.
ՊոլսիՊերպերյանվարժա
րանում:
Դպրոցականտարիներից

զբաղվելէգրականգործու
նեությամբ:
Գիտության նկատմամբ

սերևհակումներունենալու
շնորհիվ,Պերպերյանվար
ժարանիտնօրեն,վաստա
կավորուսուցչապետՌեթե
ոսՊերպերյանիխորհրդով
ուբարոյականօժանդակու
թյամբմեկնելէՇվեյցարիա`
բժշկականկրթությունստա
նալու:
190511/12թ. սովորել է

Եվրոպայի բժշկականխո
շորագույն կենտրոններից
մեկում`Լոզանիհամալսա
րանիբժշկականֆակուլտե
տում:
Լավտիրապետելէֆրան

սերենին:
ՄիօրԼոզանիօրիորդաց

վարժարանի մոտով անց
նելիս պատահաբար տե
սելէայդվարժարանիսան,
պրուսական զինվորական
ազդեցիկ ընտանիքից սե
րածգերմանուհիՀելենֆոն
Պրաամին(ՅաննիԱպել)ու
նրագեղեցկությամբ հրա
պուրվել:
Յաննիի հետ Ռուբենին

ծանոթացրելէվերջինիսըն
կերը`եգիպտահայԼևոնԱզ
նավուրյանը:
1910թ.Փարիզում/Լոզա

նումամուսնացելէՅաննիի
հետ:

րինզգուշացրելէահագնա
ցողվտանգիմասին:Նաիր
տագնապնարտահայտում
էրոչմիայնիրբանաստեղ
ծություններում(«Գիւղական
եկեղեցիինմէջ»,«Գիւղական
գերեզմանինմէջ»,«Վրէժին
սերմնացանը», «Վերջին
օրօր», «Վերջին հայերը»),
այլևնամակներումուհրա
պարակախոսականելույթ
ներում:
Դեռևս1908թ.օգոստոսի

8ինիրմիհրապարակային
ելույթումասելէ.
«Ամբողջ Եւրոպայի մէջ

աշխարհիէնշքեղկեդրոն
ներէնմինչևամենամութու
խաւարինանկիւնները ես
չեմտեսերուչեմալկրնար
հաւատալ,որգտնուիտա
կաւինՄԷԿՈՒՐԻՇԱԶԳ,որ
ամէնօրուամէնվայրկեան
ապրէրդերասանիճշմար
տապէսկեղծուգերեզմա
նօրէնծիծաղելիայնկեան
քը, որ դարերէ ի վեր մեր
կեանքըեղաւմեր`ստրկա
ցածթրքահայերուսկեան
քը… Տառապիլ ու ստիպո
ւած ըլլալամենաերջանիկ
կերպարանքմըցոյցտալու…
անպատուուիլ,բռնաբարո
ւիլ,գետնաքարշտապալիլ
ուստիպուածըլլալգոհու
թեանջերմագինաղաղակ
ներբարձրացնելու…ժպտիլ
այնպիսիմէկվայրկեանիդ,
որ արիւնարցունք պիտի
պոռթկար աչքերէդ, մաղ
թանքիճիչերհանելկոկոր

դէդայն բռնակալ ձեռքին
համար,որզքեզկըխեղդէ,
մեռնիլուհոգեպէսմեռնիլ
ու ապրիլ ձևացնել. ահա՜
դերասանականահռելիօրէն
կեղծկեանքը,որմերըեղաւ
այնքան երկարտարիներ:
Արդ, ինչպէ՞ս կ’ուզէք, որ
այսպիսիպայմաններումէջ
ժառանգօրէնուբնածինօ
րէնմերամենաանկեղծյատ
կութիւնըմերկեղծելըչ’ըլլար
ումերբնականյարմարու
թիւնը`դերասանութիւնը»:
Այնուհետևզգուշացնումէր.
«Ներսիգաւառներումէջկո
տորածիվախկայ,կըլսէ՞ք
ԿՈՏՈՐԱԾԻՎԱԽԸ»,ուպա
հանջում էր «մարդկօրէն
կատղիլ»,այսինքն`զինված
ազատագրական պայքար
մղել:
1914թ.կնոջհետվերա

դարձելէԿ.Պոլիսևհաս
տատվել Բերա թաղամա
սում:
1915թ. դասախոսու

թյուններովհանդեսէեկել
Կ.Պոլսում`հայբժիշկների
կազմակերպածհիվանդա
պահությանդասընթացում:
Երազել է Կ. Պոլսում

բժշկական գիտահանրա
մատչելիպարբերականհիմ
նել:
Բազմաթիվ հոդվածնե

րի,պատմվածքների,հան
րամատչելի զրույցների,
քնարական խորհրդածու
թյունների,բանաստեղծու
թյուններիևայլնհեղինակէ:
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րին,Լոզանիհյուպատոսին,
Կ.Պոլսում դեսպան Հանս
ֆոնՎանգենհայմինբազմա
թիվդիմումներենուղարկել
նրաաները`գերմանական
բանակի պահեստի սպա
ՖրանցԱպելնուկինը`Հելեն
ԱպելՉիլինկիրյանը:Բոլորն
էլ`ապարդյուն:
1915թ. օգոստոսի 12

(25)ինհեռագրելէկնոջը,
թեԴանիելՎարուժանիհետ
գտնվումէԱյաշիբանտում:
1915թ. օգոստոսի 13

(25/26)ին,դեպիԱյաշաքսո
րիճանապարհին`Չանղըրը
ևԿալեջիկ(Գալայճըք)գյու
ղերիմիջև,Չանղըրըիցկառ
քով 6 ժամ հեռու գտնվող
Թյունե (Թյունայ, Թյունեյ)
կոչվածվայրում,իր4բախ
տակիցընկերներիհետ(այդ
թվում`ԴանիելՎարուժանն
ուՍիամանթոն),թուրքչե
թեներիկողմիցսպանվելէ
քարերովույաթաղաններով
խոշտանգումներիենթարկ
վելով`30տարեկանում:
ԸստԳոնիայիպատերազ

մական ատյանում կառա
պանՀասանիտվածվկայու
թյան`բժիշկըեղելէվերջին
սպանվողը:
1915թ.հոկտեմբերինկի

նըերեխաներիհետտեղա
փոխվելէԼոզան`հորմոտ:
1920թ.ընտանիքովտե

ղափոխվելենՓարիզ:
Հետագայում Ռ. Սևա

կիգործերըմատենաշարի
ձևովհրատարակելէեղբո

Թարգմանելէֆրանսիա
ցիբանաստեղծևհասարա
կականգործիչ Լըկոնտդը
ԼիլիևՀայնրիխՀայնեիբա
նաստեղծություններից:
1915թ.,երբարդենսկսվել

էրԱռաջինհամաշխարհա
յինպատերազմը,զորակոչ
վել է օսմանյան բանակև
զինվորականբժիշկծառա
յելՄաքրիգյուղի(Մագրիքե
ոյ)զորամասում:
1915թ.ապրիլի11(24)ին,

լինելովզինվորականծառա
յությանմեջ, ձերբակալվել
ևբանտարկվելէԿ.Պոլսի
կենտրոնական բանտում,
ապաաքսորվելՉանղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րիցմեկիվրա։
Չանղըրըում բուժել է

թուրքավազակապետ (չե
թեջի) Արաբաջի Իսմայի
լիաղջկան։Իսմայիլընրան
հորդորել էրիսլամություն
ընդունելովփրկվելսպառ
նացող վտանգից, սակայն
բժիշկը հրաժարվել է այդ
խորհրդինհետևելուց:
Չանղըրըի չերքեզփոխ

կառավարիչը,որնրաբա
րեկամնէր,անզորպատաս
խանել է, «Ես չեմ կրնար
Պոլսէն եկած հրաման մը
չգործադրել»:
Ռուբենինազատելուհա

մարԳերմանիայիարտգործ
նախարարությանը,Կ.Պոլսի
ևՍոֆիայինրադեսպաննե

րորդին`ՀովհաննեսՉիլին
կիրյանը,որաջակցելէնաև
նրամասինբազմաթիվհոդ
վածներիուգրքերիհրատա
րակմանը:Հովհաննեսըհիմ
նելէՌուբենՍևակիանվան
մրցանակ, որինարժանա
ցելենտասնյակհեղինակ
ներ,այդթվում`հալեպահայ
բժիշկգրողԹորոսԹորա
նյանը`«ԻմՌուբենՍևակը»
գրքի համար: Հ. Չիլինկի
րյանը Ֆրանսիայի Նիցցա
քաղաքումհիմնելէՌ.Սև
ակիտունթանգարան,որ
տեղ1985թ.մեծշուքովնշվել
է բանաստեղծի ծննդյան
100ամյակը:
1995թ. Ռուբեն Սևակի

անունով է կոչվել Երևա
նիթիվ151դպրոցը,որտեղ
գործում է Ռուբեն Սևակի
թանգարանսրահ,իսկբա
կումտեղադրվածէնրակի
սանդրին,որիբացմանպա
տիվըընձեռվելէդստերը`
Շամիրամին: Նույն դպրո
ցում2007թ.նոյեմբերինկա
յացելէհալեպահայբժիշկ
գրողԹորոսԹորանյանի«Իմ
ՌուբենՍևակը»գրքիշնոր
հանդեսը,որինմասնակցելէ
նաև93ամյաՇամիրամՉի
լինկիրյանՍևակը:
Աշխատությունները.
1.Բաժանման խօսքեր,

«Մասիս»հանդէս,Կ.Պոլիս,
1905,թ.24;
2.Կարմիր գիրք (Կիլիկե

աներգեր),Բանաստեղծու
թյուններիժողովածունվիր

ված1909թ.Կիլիկիայիհայոց
կոտորածներին,1910։
3.Վերջինհայերը։
4.Լեմանիլիճը։
5.Բժիշկին գիրքէնփրցո

ւածէջեր,պատմվածաշար,
Կ.Պոլիս«Ազատամարտ»թեր
թ։
6.Բժիշկին գիրքէնփրցո

ւածէջերեւքերթուածներ,
Փարիզ,1946։
7.Երկեր, Երևան, 1955,

1981։

Նրամասին.
1.Գաբամաճեան Ս., Հա

յաստանիկաղանդչէքը:Մեծ
Եղեռնիզոհերըիրենցպատ
կերներով,Կ.Պոլիս,1919։
2. Թէոդիկ, Յուշարձան

ապրիլ11ի,Կ.Պօլիս,1919։
3. Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
4. ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
5. ԶարեւանդՍ.,Անցոր

դիտպաւորութիւններ,Նիւ
Եորք,1924։
6. Կարոյեան Գասպար,
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ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
7. ՀատիտյանԳ.,Ռուբեն

Սևակ,Երևան,1959։
8. Ամատյան Գ., Հուշեր

նահատակներիմասին,«Սո
վետականգրականություն»,
Երևան,1965,թ.4։
9. Սահակյան Լիլիկ, Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
10.Ջրբաշյան Էդուարդ,

ՌուբենՍևակ,Երևան,1966։
11.Նորենց Վաղարշակ,

Հուշեր և արձագանքներ,
Երևան,1968։
12.Կիրակոսյան Վլադի

միր,ՌուբենՍևակ(Կյանքը
և ստեղծագործությունը),
Երևան,1972։
13.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երևան,ապրիլ24,1985։
14.Թոփչյան Ալեքսանդր,

Բժիշկբանաստեղծը,«Առող
ջապահություն», Երևան,
1985,թ.6։
15.ԿիրակոսյանՎլադիմիր,

Ապրելուերջանկությաներ
գիչը,«ՍովետականՀայաս
տան»,Ե.,1985,թ.2։
16.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
17.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.Հայգողգոթան,Երևան,
1991։
18.ՄիքայելյանՎարդգես,

ԱպարդյունջանքերՌուբեն
Սևակինփրկելութուրքա
կանյաթաղանից,«Երկիր»,
Երևան,18031994։
19.Գալոյան Սերգեյ, Նոր

բացահայտում, «Լրագիր»,
Երևան,23041994։
20.ՉիլինկիրեանՅովհան

նէս,ԳայզերականԳերմա
նիոյմեղսակցութիւնըեւ…
ապերախտութիւն, «Նպա
տակ»,Երեւան,28101994։
21.ՉիլինկիրեանՅովհան

նէս,«Բանաստեղծեւբժիշկ
ՌուբէնՍևակը»,«Նպատակ»,
Երևան,1995,թ.2։
22.Հայկականհարց,հան

րագիտարան,Երևան,1996։
23.ՎարդանյանՍ.,Հայաս

տանիբժշկությանպատմու
թյուն,Ե.,2000:
24.ՓաշայանԱ.,Հայմշա

կույթիվաղամեռիկգործիչ
ներ,Ե.,2002։
25.Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
26.ՀովակիմյանԲախտիար,

Հայոցցեղասպանությաննա
հատակգործիչներիծածկա
նուններ,Ե.,2002։
27.Փամուքջյան Գևորգ,

Հայերըիրենցկենսագրա
կաններով (թուրքերեն),
Ստամբուլ,2003։
28.ԹորանեանԹորոս,Իմ

Ռուբէն Սեւակը, Երեւան,

2007։
29.Թյությունջյան Պ.,

«Հայրսմշտապեսներկաէ
իմ կյանքում ու գործում»,
«Ազգ»,Ե.,01122007։
30.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

«Վարդե՛րըմեռան.
Վարդե՛րըմեռան,
Իրենցբիւրբիւրան,
Ցօղիկինվրան,
Վարդե՛րըմեռան,
Վարդե՛րըմեռան:

«Արիւնոտ,մանրիկ,
Ոտներըսբոպիկ
Դիակներուվրան
Դողդո՜ջկ’երերան:
Վարդե՛րըմեռան,
Վարդե՛րըմեռան:

«Գթա՜ինձ,Աստուա՛ծ,
Մազերըսցրուա՛ծ
Կ’երթամտարաժամ,
Կ’երթամուկուլամ.
«Ո՞ւրէիմվարդը»,
«Ո՞ւրէիմվարդը»:

Կ’ուզէիգլխո՛ւն
Տակդնելանհո՛ւն
Գեհենըկուրծքիս:
Թողայսպէսհոգիս,
Մեռնէ՛րգուրգուրանքո՛վ,
Իրդիակինքո՛վ…»:

ՌուբենՍևակ


ՉԻԼԻՆԿԻՐՅԱՆՍԱՐԳԻՍԳ.

Ծնվելէ1884/85թ.հուն
վարի25ին,Մարմարածո
վիասիականափիԲանդր
մա(Պանտերմա)քաղաքում,
հայառաքելականընտանի
քում:
1899թ. ավարտել է

ծննդավայրիթաղայինվար
ժարանը:
18991902թթ. սովորել

է ամերիկացի միսիոներ
ների Բրուսայի նահանգի
Նիկոմիդիայի գավառակի
ՊարտիզակավանիԲյութա
նիայիբարձրագույնվարժա
րանում:
190206թթ.ուսանելէԲեյ

րութիԱմերիկյանհամալսա
րանիբժշկականֆակուլտե
տում:
190809թթ.վիրաբուժու

թյանևմանկաբարձության
մեջ կատարելագործվելու
նպատակով հաջորդաբար
եղելէՓարիզիևԼոնդոնի
բժշկական խոշորագույն
հաստատություններում:
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1909թ.վերադառնալովԿ.
Պոլիս,վիրաբույժևմանկա
բարձէաշխատել:
1914թ.դրությամբեղելէ

անվանիևհարգվածբժիշկ
Կ.Պոլսիբազմազգբնակչու
թյանշրջանում:
Գրականստեղծագործա

կանաշխատանքներովաշ
խատակցել է «Մանզումեի
էֆքեար»ինևպրոֆ. Հա
կոբոսՃեճիզյանիհրատա
րակած«Բիւրակն»ին,իսկ
«Բժիշկ»իհրատարակումից
սկսած`եղելէնրականոնա
վորաշխատակիցը:
Գրելէընկերայինևառող

ջապահականբնույթիհոդ
վածներ,որոնքընթերցող
ներըմեծհետաքրքրությամբ
ենկարդացել:
Գոշհիսարիթաղապետա

կանբժիշկէաշխատել:
Մահացելէ1916թ.,Գոշհի

սարում,ժանտախտից`31
տարեկանում:
Այլտվյալով`սպանվելէ

ՏերԶորիճանապարհին:
Աշխատությունները.
1. Առողջապահութիւն

կամհիւանդ չըլլալուարո
ւեստը,Առողջապահական
դասագիրք նախակրթա
րաններիհամար:
2. Սիրոյզոհը,Վահան

Ղազարեանի«Բժշկականեւ
առողջապահականտարե
ցոյց»գրքում,Կ.Պօլիս,1914։
Նրամասին.
1.Ղազարեան Վահան,

Բժշկականեւառողջապա

հականտարեցոյց,Կ.Պօլիս,
1914։
2.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
3.ՔէստենեանՀրաչ,Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՉԻԼԻՆԿԻՐՅԱՆ
ԱՄԲԱԿՈՒՄՅԱՆՄԱՐԻԱՄ

Թեթևկաղալուպատճա
ռովնրանկոչելեն«Թիմուր
լենկ»մականունով:
ԵղելէԵդեսիայիԿարմիր

խաչիսյուներիցմեկը:
Եդեսիայի հերոսամար

տիընթացքումնշանավորէ
դարձելոչմիայնորպեստի
պարգթությանքույր,այլև`
մարտիկներիխիզախգոր
ծընկեր:
Երբթուրքերիդիրքերից

ճերմակդրոշակպարզվեցև
հայտարարվեց,թեՖախրի
փաշաներկուհոգիէուզում
բանակցությունվարելուհա
մար,Մարիամըխիզախորեն
առաջէանցել,որինհետևել
էմտերիմընկերուհիԱզնիվ
Միրզոյանը:Երբնրանքհա
սելենթուրքփաշայիմոտ,
վերջինսշատհարգալիրվե
րաբերմունք ցույց տալով
ասելէ.«Զավակնե՜րս,ձեր

քաջությանվրահիանումեմ:
Ցավումեմ,որստիպվածեմ
կռվելձեզպեսհերոսներիև
հերոսուհիներիդեմ:Սակայն
այլկերպչենքկարողվարվել
պետությանըանհնազանդ
լինողներիհետ:Խղճումեմ
ձեր ժողովրդին: Ցանկա
նումեմ,որվերադառնաքու
խոսեք ձեր հրամանատա
րիհետ:Դուքձերունեցած
ուժերովավելինչեքկարող
անելմիբանակիդեմ»:
Երկու հերոսուհիները

փա շայինպատասխանել
են. «Շատ լավեքխոսում:
Սակայն մոռանում եք, որ
կռիվըմե՜նքչենքսկսել:Մեր
երիտասարդներինուառաջ
նորդինտարաքսպանեցիք:
Ձայնչհանեցինք:Ինչորպա
հանջեցիք`տվեցինք:Այլևս
ի՞նչեքուզումմեզանից:Ձեր
կատարածանգթություննե
րիփոխարեն,գերիընկած
թուրքզինվորներինպահում
ենքառանցվնասհասցնե
լու:Դադարեցրե՜քհարձա
կումներըևմենքդարձյալ
հավատարիմհպատակներն
ենքկառավարության»:
Թուրքփաշանչիընդու

նելնրանցառաջարկը,սա
կայն հայ հերուսուհիների
անվեհերուկորովիկեցված
քըխորապեստպավորելէ
նրան:
Ամբողջ հերոսամարտի

ընթացքումՄարիամըկռվել
էմարտիկներինհավասար,
խնամել վիրավորներին,

մխիթարելհուսահատներին:
Հերոսամարտիցհետոժո

ղովրդիբեկորներինառաջ
նորդել է դեպի ապահով
թաքստոցներ կամպատս
պարել օտար հաստատու
թյուններում:
ՇատերիպեսՄարիամը

ևսձերբակալվելէուդատա
պարտվել101տարվաբան
տարկության:
1918թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ավարտիցհետոազատվելէ
բանտից:
Այնուհետև տեղափոխ

վել էԱՄՆև հետագայում
ամուսնացելԱմբակումյանի
հետ:
Նրամասին.
1. Սահակեան Արամ,

ԴիւցազնականՈւրֆանեւ
իրհայորդիները,Պէյրութ,
1955։

2. ԶէյթլեանՍոնա,Հայ
կնոջդերըհայյեղափոխա
կանշարժմանմէջ,Անթիլի
աս,1968։

ՉԻՉԵԿՅԱՆԱՐԹԻՆ
ԱՐԱՄԱՅԻՍ

Ծնվելէ1881թ.,Տրապի
զոնինահանգիԿիրասոնի
(Կիրեսունի)գավառիկենտ
րոնԿիրասոնքաղաքում:
Քէստենեանիաղբյուրում

հիշատակվումէՉիքիճյան
ԱրամայիսԱ.:
1902 /10թ. ավարտել է

Բեյրութի Ամերիկյան հա
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մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետիդեղագործական
բաժինը:
191014թթ.Կիրասոնում

ունեցելէսեփականդեղա
տունևդեղագործաշխա
տել:
Սպանվել կամմահացել

է1915թ.Թուրքիայումիրա
գործված Մեծ եղեռնի ըն
թացքում,34տարեկանում:
Նրամասին.
1.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

2.Քէստենեան Հրաչ,
ՊէյրութիԱմերիկեան Հա
մալսարանէնՇրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՉՈԼԱՔՅԱՆ(ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ)
ՍԱՀԱԿ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիՍեբաստիայիգավա
ռիԱկնգավառակիկենտրոն
Ակնքաղաքում:
Ինքնակրթությամբձեռք

էբերելբժշկականհմտու
թյուններևբժիշկաշխատել:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ օսմանյան կա
ռավարությունըԱկնիԺամ
կոչյաններիապարանքըև

այլկարևորշենքերհայերից
խլելով վերածել էխղճուկ
հիվանդանոցների, որոնց
բժշկապետէնշանակվելԱկ
նիդիպլոմավորքաղաքային
բժիշկ,իրտգիտությանհե
տևանքովշատզոհերտված
Մահմուդ բեյը: Լուրջ և
վտանգավորհիվանդլինե
լուդեպքում,Մահմուդբեյը
դիմելէիրենիցավելիկարող
ուձեռնահասինքնուսբժիշկ
Սահակին:
1915թ.ձմռանը,քաղցած,

ցրտահարված, հիվանդ
ուվիրավոր25ակնցիհայ
զինվորներ,այդթվում`Սա
հակը,գիշերովլքելենզին
վորական ծառայությունը,
վերադարձելԱկնուպատս
պարվելմոտակալեռանքա
րայրներում:
Դասալիք ընկերների

հետմիասինձերբակալվելէ
նաևՍահակը,որսպանվելէ
1915թ.ԳյումուշՄադենում`
մյուսձերբակալվածընկեր
ներիհետմիասին:
Նրամասին.
1. ՊարսամեանՄկրտիչ,

Ակն եւ ակնցիք, Փարիզ,
1952։

2. Խաչատրյան Լուսի
նեևԲաբլումյանԱրփինե
(կազմողներ),ՑուցակՀա
յոց ցեղասպանության զո
հերի(19151923թթ.),հ.2,
Խարբերդինահանգ,Երև
ան,2004։

ծականվարժարանում:
1876թ. վերադարձել է

ծննդավայր և դեղատուն
հիմնել:
Շուտովդարձելէգյուղի

հմուտդեղագործնուբժիշ
կը:
1880թ.փոխադրվելէԿե

սարիաևՈւզունՉարշըում
(«Երկարշուկա»)դեղատուն
բացել:
Կարճ  ժամանակից

նվաճելէտեղիբնակչության
համակրանքը:
1900թ.տեսնելովԿեսա

րիայի Ավետիսականների
բեմըդատարկ,կիրակիօրե
րըքարոզներէտվելևհա
վատացյալժողովրդինգո
հացրել:
1903թ.անբասիրգործու

նեությանհամար,երախտա
պարտհավատացյալներից
ոսկեզօծԱստվածաշունչ է
նվերստացել:
190708թթ., Թալասի

ամերիկյանհիվանդանոցի
դեղատանըդեղագործէաշ
խատելևօգնելբժիշկԴադ
դին:
1910թ.մեկնելէԵգիպտոս

ևմեկտարիմնացելԱլեք
սանդրիաքաղաքում`եղբոր
մոտ:
1911թ. վերադառնալով

Սեթեն Էոնյու, Իսպենջյան
դեղատանտնօրենէաշխա
տել:
Հաճախ գնացե լ  է

մոտակագյուղերը`քարոզե
լու,բժշկելու,աղքատներին

ՉՈՊԱՆՅԱՆԱՆԻԿՏՈՍ

Ծնվելէ1885/89թ.,Կ.Պոլ
սիՍամաթիաթաղամասում
/ԿարինինահանգիԵրզնկա
քաղաքում:
1912թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Բժիշկէաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.,Խար

բերդում`28տարեկանում:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

3. Թէոդիկ,Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

ՉՈՐԼՅԱՆՍՏԵՓԱՆ

Ծնվել է 1854թ. մարտի
13ին,Անկարայինահանգի
ԿեսարիայիգավառիՄուն
ջուսունգյուղում:
Նախնական կրթու

թյուննստացելէծխական
դպրոցում:
Մեկնել Թուրքիայի եվ

րոպական մասում ապ
րող ազգականի մոտ և
շարունակելուսումը:
187376թթ.ուսանելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանդեղագոր
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լեպինահանգիՄարաշիգա
վառիկենտրոնՄարաշքա
ղաքում` Հաջի Կիրակոսի
ընտանիքում:
1902թ.ավարտելէՄարա

շիազգայինվարժարանը:
190203թթ.դասավանդել

էՄարաշիազգայինվարժա
րանում:
1904թ.ավարտելէամերի

կացիմիսիոներներիԱյնթա
պիԿենտրոնականԹուրքի
այիքոլեջը:
1907թ.ավարտելէԲեյրու

թիԱմերիկյանհամալսարա
նիբժշկականֆակուլտետի
դեղագործականբաժինը:
1907թ.Եգիպտոսէտեղա

փոխվել:
Լինելով ՀՅԴ Կիլիկիայի

շրջանիեռանդունանդամ
ներիցմեկը,1907թ.ուղարկ
վել է Ժնև` ՀՅԴ «Դրօշակ»
պաշտօնաթերթի խմբագ
րություն:
1908թ. օսմանյան սահ

մանադրությանվերահաս
տատումիցհետոՄարաշէ
վերադարձել:
Ադանայի կոտորածի

ժամանակ, որպես հեղա
փոխականկազմակերպիչ,
ՄարաշիՊատերազմական
ատյանընրանդատապար
տելէ(մահվան?):
ԿարողացելէԹուրքիայից

Եգիպտոսփախչել:
1918թ.փորձելէԹուրքիա

վերադառնալ,սակայնտես
նելովԱդանայիուԿիլիկիա
յիպայքարները,ջարդերըև

դեղբաժանելու:
1913թ. գնել է Բեորեկ

ջիՉարշըսըում(«Գաթայա
գործներիշուկա»)Գալթաք
ճյաններին պատկանած
դեղիմթերանոցը:
1915թ.տեղահանության

ժամանակ,կառավարության
հրամանով,նրաընտանիքն
ուազգականներըչենաք
սորվել:
Պատերազմիընթացքում

աշխատելէԿեսարիայում:
1917թ. հուլիսին Մուն

ջուսունԿեսարիա ճանա
պարհինգողերըկողոպտել
ևդանակահարելեննրան։
Մահիցփրկվելէհրաշքով:
1920թ.վերջերինձերբա

կալվելէորպեսհեղափոխա
կանևբանտարկվելիթիվս
միշարքակնառուանձանց:
Մեկամսիցազատէար

ձակվել`առողջությունըիս
պառքայքայվածևհիվանդ
վիճակում:
1921թ.մայիսի15ինմա

հացելէ`67տարեկանում:
Կինըևերեքաղջիկները

տեղափոխվելենԱլեքսանդ
րիա:
Նրամասին.
Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։

ՉՈՐՊԱՃՅԱՆԱՐՇԱԿԿԻՐԱ
ԿՈՍԻ

Ծնվելէմոտ1880թ.,Հա

ԱվարտելէԱյնթապքո
լեջըևստացել“պսակավոր
արվեստից”վկայական:
1914թ.ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
1914թ.Առաջինաշխար

համարտիժամանակզորա
կոչվելէօսմանյանբանակ
ևԽնուսիզինվորականհի
վանդանոցումզինվորական
բժիշկծառայել:
Բուժելովևխնամելովհի

վանդանոցիզինվորներին,
հատուկհոգատարություն
էցուցաբերելհայերին,ինչը
թուրքբժշկապետինդուրչի
եկել:
1915թ., սպանվել է իր

պաշտոնակիցբժշկապետի
կողմիցԽնուսում,43տարե
կանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե

հայաթափումը,ստիպվածէ
եղելմեկնելԵգիպտոս,ուր
դեղագործությամբէզբաղ
վել:
«Մարաշ»գրքիհրատա

րակությանընպաստելէՀՅԴ
գործունեությանմասինտե
ղեկություններտալով:
Նրամասին.
ԳալուստեանԳրիգորՀ.,

Մարաշ կամԳերմանիկ եւ
հերոս Զէյթուն, Նիւ Եորք,
1988։

ՉՐԱՔՅԱՆՏԻԳՐԱՆ

ԾնվելէՏրապիզոնինա
հանգիկենտրոնՏրապիզոն
քաղաքում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Մահացելէ1914թ.նոյեմ

բերի26ին,Կարինիկենտ
րոնականհիվանդանոցում,
ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՊԱԳ(Գ)ԱԼՅԱՆՆՇԱՆ
ՀՈՎՍԵՓ

Ծնվելէ1872թ.,Տիգրա
նակերտում,հայառաքելա
կանընտանիքում:



276 277

Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՊԱԼՅԱՆՄԻՍԱՔ
Ավարտել է Անկարայի

նահանգիԿեսարիայիգա
վառի Էվերեկ գավառակի
կենտրոնԷվերեկիդեղագոր
ծականդպրոցը:
Սպանվելկամմահացելէ

1915թ.հունիսի10ին:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՊԱԼՈՅՅԱՆՄԿՐՏԻՉ
ԿԻՐԱԿՈՍ

Ծնվելէ1883թ.Խարբեր
դում:
1902/10 թ. ավարտել է

Բեյրութի Ամերիկյան հա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետիդեղագործական
բաժինը:
191014 թթ. աշխատել

էՏիգրանակերտիևՎանի
Ամերիկյանհիվանդանոցնե
րում:
ՍպանվելէԹուրքիայում

իրագործված Մեծ եղեռնի
ընթացքում:
Նրամասին.
1.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու

ւան,ապրիլ24,1985։
5.ՀայրապետյանՎ.,Էջեր

Հայաստանի դեղագործու
թյան պատմությունից, Ե.,
1990։
6.ՅուշամատեանՀայՅե

ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։
7.ՔէստենեանՀրաչ,Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012
ՊԱԶՊԱԶՅԱՆՎԱՀՐԱՄ

Ծնվելէ1890թ.,Բրուսայի
նահանգիԱդաբազարքա
ղաքում:
Եղելէբժշկականվարժա

րանիուսանող:
Մահացելէաքսորում:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՊԱԼՅԱՆԵՐՎԱՆԴ

Ծնվելէմոտ1893թ.,Սիվ
րիհիսարում:
Ուսանել է բժշկական

վարժարանիԵդասարանում
(5րդկուրսում):
1915թ.խեղդամահէար

վել Եփրատի մեջ` մոտ 22
տարեկանում:
Նրամասին.

Ծնվել է 1881/87թ., Սե
բաստիայի նահանգի Սե
բաստիաքաղաքում:
Նախնական և միջնա

կարգկրթություննստացել
էՀիսուսյանմիաբանության
Սեբաստիայի վարժարա
նում:
190610թթ.ուսանելէԲեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետում:
Ուսանողությանվերջին

տարումամուսնացելէմա
րաշցիհայտնիվաճառական
Հազարապետյանիաղջկա
հետ:
1910թ. աշնանը վերա

դարձել է Սեբաստիա և
բժիշկաշխատել:
1914թ.,Առաջինաշխար

համարտի սկսվելուն պես
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևհոսպիտալումզինվո
րականբժիշկծառայել:
1915թ.հունիսին,իթիվս

հազարավորհայհայրենա
կիցների, ձերբակալվել ու
բանտարկվելէ:
1915թ.սպանվելէՏրա

պիզոնիցդուրս`տարագրու
թյանճանապարհին:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. ԿարոյեանԳասպար,
ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
2.ՔէստենեանՀրաչ,Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՊԱՅՐԱՄՅԱՆՀԱԿՈԲ

ԾնվելէՀալեպինահանգի
Քիլիսիգավառակիկենտրոն
Քիլիսքաղաքում։
Ավարտել է Բեյրութի

Ամերիկյանհամալսարանի
բժշկականֆակուլտետը:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
1917թ.Պաղեստինիռազ

մաճակատումգերիէընկել
անգլիացիներիձեռքը:
1918թ. թուրքերիպար

տությունիցևպատերազմի
ավարտիցհետոազատվել
էգերությունիցուՔիլիսվե
րադարձել:
191822թթ. Քիլիսում

բժիշկէաշխատել:
Նրամասին.
ՊայրամեանԱլիշանԱ.,

Կիլիզա.ՀայկականՔիլիս,
Երեւան,2001։

ՊԱՊԻԿՅԱՆԹՈՐՈՍ
ԱՇՈՏԻ
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բայրներին սրախողխող
արելԿիրասոնիցդուրս:
Նրամասին.
1. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

2. Հայրապետյան Վա
նիկ,ԷջերՀայաստանիդե
ղագործության պատմու
թյունից,Երևան,1990։

ՊԱՐՈՆ–ՎԱՐԴՅԱՆԵՂԻԱ
(ԵՂԻՇԵ)

Ծնվելէ1880թ.,Տրապի
զոնինահանգիԿիրասոնի
գավառիկենտրոնԿիրասոն
քաղաքում:
ԴեղագործՊարոնՎար

դյանԱրամայիսիեղբայրնէ:
ԱվարտելէԲեյրութիՍեն

Ժոզեֆ Ֆրանսիական հա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետիդեղագործական
բաժինը:
Կիրասոնումեղբորհետ

միասին սեփական դեղա
տուն են ունեցել և դեղա
գործաշխատել:
1915թ.,թուրքերըկողոպ

տում են դեղատունը, իսկ
եղբայրներինսրախողխող
անում Կիրասոնից դուրս:
Եղիանսպանվումէ35տա
րեկանում:
Նրամասին.
1.Հայ բժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:

3.Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։

4.Թէոդիկ, Յուշարձան
նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

5.ՅարմանԱրսեն,Հայե
րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

6.Խաչատրյան Լ. և
ուրիշ., Ցուցակ Հայոց ցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՊԱՐՈՆ–ՎԱՐԴՅԱՆ
ԱՐԱՄԱՅԻՍ

Ծնվելէ1880թ.,Տրապի
զոնինահանգիԿիրասոնի
գավառի Կիրասոնքաղա
քում:
ԴեղագործՊարոնՎար

դյանԵղիայիեղբայրնէ:
ԱվարտելէԲեյրութիՍեն

Ժոզեֆ Ֆրանսիական հա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետիդեղագործական
բաժինը:
Կ ի ր ա ս ո ն ո ւ մ  ե ղ 

բայրներով սեփականդե
ղատունենունեցելևդեղա
գործաշխատել:
1915թ.թուրքերըկողոպ

տելենդեղատունը,իսկեղ

կանբժիշկծառայել:
1915թ.ապրիլինձերբա

կալվելէևՏիգրանակերտի
բանտըաքսորվել:
Նրանևմիայլհայբժշկի

զրպարտելենՏիգրանակեր
տիբանտումբազմաթիվհայ
բանտարկյալների`բծավոր
տենդից մահվան համար,
մինչդեռ նրանց բոլորին
թուրքերնսպանելէին:
1915թ.,Տիգրանակերտի

բանտումտանջանքներիու
չարչարանքներիենթարկվե
լուցհետոսպանվելէարյու
նարբու նահանգապետ,
չերքեզդոկտորՌեշիդբեյի
հրահանգով`35տարեկա
նում:
Ըստ գերմանացի միսի

ոներ դոկտոր Յոհաննես
Լեփսիուսիհայտնածտեղե
կության`բժիշկըթուրքչե
թեներիձեռքովսպանվելէ
ՏիգրանակերտիցՄելիտինե
աքսորվելուճանապարհին,
իթիվս10ականավորհայե
րի:
Վահանի խորթ եղբայ

րը` Հմայակ Կ. Երեցյանը,
փրկվելովտարագրության
գողգոթայից,բնակություն
էհաստատելՖրանսիայում:
Քույրը`Բեաթրիսը`բնակվել
էԻտալիայում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Կարոյեան Գասպար,

2.ՀայրապետյանՎանիկ,
ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։

ՊԱՐՈՆ–ՎԱՐԴՅԱՆ
(ՊԱՐՈՆՎԱՐԴՅԱՆ)ՎԱՀԱՆ

Ծնվելէ1880թ.,Տրապի
զոնինահանգիՕրդուքա
ղաքում / Տրապիզոնի նա
հանգիԿիրասոնիգավառի
կենտրոնԿիրասոնքաղա
քում:
Մանուկհասակումզրկվել

էհորից:Մայրըերկրորդան
գամամուսնացելէԲրուսայի
ազգայինվարժարանիան
վանիուսուցիչԿ.Երեցյանի
հետ:
Նախնականևերկրորդա

յինկրթություննստացելէ
Բրուսայիազգայինվարժա
րաններում:
190812թթ.Կ.Երեցյանի

խորհրդով ու նյութական
աջակցությամբ ուսանել է
ԲեյրութիՍենԺոզեֆՖրան
սիական համալսարանի
բժշկականֆակուլտետում:
1912թ.կարճժամանակով

իրծննդավայրնէայցելել:
191214թթ. Բրուսայի

շրջանի Ենիշեհիր գյուղի
բժիշկէաշխատել:Այստեղ
ամուսնացելէևտունտեղ
դրել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
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հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՊԱՐՈՆՅԱՆՀԱՃԻ
(ՀԱՃԻՊԱՐՈՆՅԱՆ,
ՀԱՃԻՊԱՐՈՆՅԱՆ)

ԾնվելէԿիլիկիայիՏար
սոնբնակավայրում:
Մաս նա գի տու թ յամբ

ատամնաբույժէեղել:
1909թ.ապրիլին,Տարսո

նիհայերիջարդիժամանակ
մասնակցելէինքնապաշտ
պանությանը,ինչիհամար
մեղադրվելէ։
1909թ.ԱդանայիՊատե

րազմականատյանընրան
դատապարտել է 3 տարի
բանտարկության:
Նրամասին.
ԹէրզեանՅակոբՅ.,Կիլի

կիոյաղէտը,Կ.Պոլիս,1912։

ՊԱՐՍԱՄՅԱՆԲԱՂԴԱՍԱՐ

1889/99 թ. ավարտել է
Բեյրութի Ամերիկյան հա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետիդեղագործական
բաժինը:
Մասնագիտությամբեղել

է դեղագործ և աշխատել
Այնթապում:
ՍպանվելէԹուրքիայում

իրագործված Մեծ եղեռնի
ընթացքում:
Նրամասին.
1.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
3.Յովակիմեան(Արշակու

նի)Յովակիմ,Պատմութիւն
ՀայկականՊոնտոսի,Պէյ
րութ,1967։

ՊԱՐՈՆՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Ծնվել է 1877թ., Կ.Պոլ
սում/Ադրիանապոլիսքա
ղաքում:
1903թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Առաջինհամաշխարհա

յինպատերազմիժամանակ
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակև 3րդ զորաբանակի
ՍեբաստիայիԱղվանիսհի
վանդանոցումզինվորական
բժիշկծառայել`կապիտանի
աստիճանով:
1917թ.մարտի4ին,Սե

բաստիայում մահացել է
ժանտախտից`40տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Ատաշ Ադնան, 20րդ

դարի նահատակ եղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։
3.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ

ԳրվելէնաևՊարտիզյան:
Ծնվելէ1887թ.,Խարբեր

դինահանգիԽարբերդիգա
վառիՄեզիրեքաղաքում:
Հայրը`ՂունկիանոսՊար

տիզպանյանըերկարտարի
ներեղելէԲաքըրՄադենի
քաղաքապետությանբժիշկը
և1907թ.մահացելխորհր
դավորպայմաններում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէՄեզիրեիԿեդրո
նականվարժարանում,այ
նուհետև` նույն քաղաքի
Սուլթանիեվարժարանում:
ԲնակվելէԿ.ՊոլսիԿադը

գյուղթաղամասում:
Եղել էՀՅԴԿադըգյուղի

կոմիտեիեռանդունանդամ:
1912թ.,երբԱրտակարգ

դատարանըդադարեցրելէ
ՀՅԴ օրգան «Ազատամար
տի» հրատարակությունը,
ՀՅԴտպագիրօրգանիդերը
կատարել է «Ազդարարը»,
որիարտոնատերնէրԼևոնը:
1914թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանըև
բժշկիվկայականստացել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելունպեսզորակոչվելէ
օսմանյանբանակևզինվո
րականբժիշկծառայել`հա
րյուրապետիաստիճանով:
1915թ. ապրիլին, զին

վորական համազգեստը
հագին ձերբակալվել է և
բանտարկվելԿ.Պոլսիկենտ
րոնական բանտում,ապա

պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
2.ՔէստենեանՀրաչ,Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՊԱՐՍԱՄՅԱՆՄԻՆԱՍ

Բարձրագույնբժշկական
կրթությունէունեցել:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևԵրզնկայի
Ազիզիեիզինվորականհի
վանդանոցումզինվորական
բժիշկծառայել:
1915թ.հունիսի30ինմա

հացելէժանտախտից:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։

ՊԱՐՏԻԶՊԱՆՅԱՆԼԵՎՈՆ
ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍԻ

Բժիշկ,հասարակական
քաղաքականգործիչ:
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ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։
7.Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
8.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։
9.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ՊԱՐՏԻԶՊԱՆՅԱՆԽԱՉԻԿ
(ԽԱՉԱՏՈՒՐ)

ԾնվելէԿ.Պոլսում:
Բժշկականկրթությունէ

ունեցելևբժիշկաշխատել:
Եղելէհանրայինգործիչ:
1915թ.ապրիլի11 (24)

ինիթիվս235անվանիհայ
մտավորականների,ձերբա
կալվելէևբանտարկվելԿ.
Պոլսիկենտրոնականբան
տում:
1915թ. ապրիլի 12ին,

ձերբակալվածների հետ,
գնացքով տեղափոխվել է
Այաշ ավանի ծայրամասի
բլրիվրագտնվողՍարըկըշ
լահինզորանոցբանտըև
միքանիամիսայնտեղմնա

աքսորվելՉանղըրը:Այնու
հետևմիշարքդաշնակցա
կանմտավորականներիհետ
աքսորվելէԱյաշևպահվել
տեղիբանտում:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րիցմեկիվրա։
Թէոդիկի«Յուշարձան…»

գրքումասվումէ,թեսպան
վելէ1915թ.,Այաշիճանա
պարհին,իթիվսմիխումբ
հայմտավորականների`28
տարեկանում։ Այլ աղբյու
րումասվածէ,որսպանվել
է ԴեյրէլԶորում:Մինչդեռ
Գրիգորիսծ.վրդ.Պալաքյա
նընրանհիշումէՉանղըրըի
աքսորից վերապրողների
թվում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919
2.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
3.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
4.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
5.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
6.ՅուշամատեանՀայՅե

Տեղական թուրքական
կառավարությունըխնդիրը
փակելէառանցհանցավոր
ներփնտրելու,զգուշանա
լով,որհետքըկարողէդեպի
իրենցտանել:
Նրամասին.
Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։

ՊԵՅԱԶՅԱՆԷՏՈՒԱՐ

Ծնվելէ1873թ.փետրվա
րի8ին,Կ.Պոլսիասիական
կողմիՍկյուտարթաղամա
սում:
Բժիշկ ՎահրամԹորգո

մյանիմորեղբորորդինէ:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիՊեր

պերյանվարժարանը:
1890/93թ.ավարտելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանկայսերա
կանբժշկականվարժարա
նըևդեղագործիվկայական
ստացել:
1893թ.անդամակցելէԿ.

Պոլսիդեղագործներիմիու
թյանը:
Այնուհետևշերամաբու

ցել:
Այնուհետև նրանց, այդ

թվում` Խաչիկին, խումբ
խումբուղարկելենԱնատո
լիայիխորքերնուԱնկարայի
մոտգազանաբարսպանել:
Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Վիեն
նա,1922։
2.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:
3.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.Հայգողգոթան,Երևան,
1991։
4.Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
5.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ՊԱՐՏԻԶՊԱՆՅԱՆ
ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍ

ԲժիշկԼևոնՊարտիզպա
նյանիհայրնէ:
Երկարտարիներեղելէ

ԲաքըրՄադենի քաղաքա
պետությանբժիշկը:
Մահացել է 1907թ.,

խորհրդավոր պայմաննե
րում:
Դ ի ա զ ն ն ո ւ թ յ ո ւ ն ի ց

պարզվել է, որմահացել է
թունավորումից:
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հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
3.Շամտանճեան Մ.,Հայ

մտքինհարկըԵղեռնին,Ան
թիլիաս,1965։
4.Հայրապետյան Վանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990,221էջ:
5.ՅուշամատեանՀայՅե

ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։
6.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՊԵՏԻԿՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Ծնվելէմոտ1887թ.,Բրու
սայինահանգիՆիկոմիդիա
յիգավառակիկենտրոնՆի
կոմիդիաքաղաքում:
1912թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Տրապիզոնի շրջիկ հի

վանդանոցիբժիշկէաշխա
տել:
1915թ.մարտի10ինմա

հացելէժանտախտից`մոտ
28տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

ծություն է սովորել ևայդ
գործովզբաղվել:
Աշխատել է Բրուսայի

շերամաբուծական վար
ժարանիփոխտնօրենևդա
սավանդել:
Միաժամանակ եղել է

Հանրայինպարտուցվար
չությանշերամաբուծական
ընդհանուրքննիչ:
Բազմիցս ուղարկվել է

Զմյուռնիա,Ադանա,Խար
բերդ,Մելիտինե,Արաբկիր`
շերամաբուծական բանա
խոսություններկարդալու:
Լինելովհասարակական

ևքաղաքականգործիչ,ՀՅԴ
եռանդունանդամ,ՀՅԴ«Աշ
խատանքի տան» վարչու
թյանանդամևգանձապետ,
կատարելէՀՅԴկուսակցա
կանկարևորհանձնարարու
թյուններ:
Հոդվածներով աշխա

տակցել է «Ազատամարտ»
թերթին:
1914թ., Առաջին աշ

խարհամարտիժամանակ
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևզինվորականդեղա
գործծառայել:
Սպանվելէ1915թ.,Բրու

սաքաղաքիմոտակաԱդըր
նազգյուղում`42տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

Ծնվելէ1865թ.,Ադանա
յում/Կեսարիայում:
1899թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանիդե
ղագործականբաժինը:
ԱնկարայինահանգիԿե

սարիայիգավառիԿըրշեհիր
քաղաքումգտնվողիրսե
փականդեղատանըդեղա
գործէաշխատել:
Մահացելէ1915թ.,աքսո

րավայրԱնկարայում`քաղ
ցիցուհիվանդությունից,50
տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՊԵՐՊԵՐՅԱՆՀԱԿՈԲ

Ծնվելէ1872թ.,Կեսարի
այում:
Հավանաբար 1897թ. դե

ղագործականկրթությունէ
ստացելԿ.Պոլսում:
18971916թթ. Կեսարիա

յումդեղագործէաշխատել:

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Ծնվելէ1876թ.,Կեսարի
այում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
ԱնկարայինահանգիԿե

սարիայիգավառիԿըրշեհիր
քաղաքումսեփականդեղա
տունէունեցել:
Մահացելէ1915թ.,Կըրշե

հիրքաղաքիմերձակաՄու
ջուրավանում`39տարեկա
նում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՄԻՀՐԱՆ
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Դեղագործական կրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևԴամաս
կոսիզինվորականհիվան
դանոցում զինվորական
դեղագործծառայել:Ծառա
յությանընթացքումհիվան
դացելէժանտախտով:
Մահացելէ1916թ.մարտի

25ին,Դամասկոսում,ժան
տախտից`25տարեկանում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՊՈՂՈՍՅԱՆԱՐՇԱԿ

ԾնվելէՍեբաստիանա
հանգիկենտրոնՍեբաստիա
քաղաքում:
Բժշկականկրթությունէ

ունեցելևբժիշկաշխատել:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի

1916թ. տարագրվել է և
նահատակվելԴամասկոսից
հարավ`Հաուրանիշրջանի
Թըսըլ բնակավայրում, 44
տարեկանում:
Նրամասին.

1.Ալպօյաճեան Արշակ,
ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։
2. ՅարմանԱրսեն,Հա
յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՊԵՐՊԵՐՅԱՆՇՆՈՐՀՔ

Ծնվելէ1895թ.:
Բժշկական կրթություն է
ունեցելևԿ.Պոլսիբուլղա
րականևհրեականհիվան
դանոցներումմանկաբարձ
վիրաբույժաշխատել:
1 9 2 5  թ . ,  ո ր պ ե ս

թերապևտ, վիրաբույժ և
մանկաբարձ,աշխատելէԿ.
Պոլիս, Բանկալթի,Պեոյիվ
Քտերեճատտեսի46հասցե
ումգտնվողբուժարանում:
Մահացել է 1927թ. հու

նիսի25ին,Կ.Պոլսում`զոհ
գնալովմասնագիտությանը:
Նրամասին.
1.«Կավռօշ»Տարեգիրքը,

Կ.Պոլիս,1925
2.Թէոդիկ,Ամէնունտա

րեցոյցը,1928,Փարիզ,1929։

ՊՈԼԻՍԷՖԵՆԴԻ

Ծնվելէ1891թ.:

վելովհրեաբարեկամիտա
նը,ականատեսեղելԲաքվի
հայությանկոտորածին:
Հետագայումբնակվել է

Փարիզում,ամուսնացելև
անվանիբժիշկդարձել:
Նրամասին.
1.Թորլաքեան Միսաք,

Օրերուսհետ,Պէյրութ,2001։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
3.ՍտեփանյանՀ., Սար

գիս Հովսեփյան – 115,
«Առողջապահության լրա
տու»,Երևան,2003։

ՊՈՂՈՍՅԱՆԽԱՉԻԿԳ.

Հոգեբույժ, Ազգային
կենտրոնականվարչության
Քաղաքական ժողովի ան
դամ,հասարակականևկու
սակցականգործիչ։
Ծնվելէ1875/76թ.Անկա

րայինահանգիԿեսարիայի
գավառիԿերմիրգյուղում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրում:
189596թթ.սովորելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանկայսերա
կանբժշկականհամալսա
րանում, բայց ուսումը կի
սատէթողել:
18961901թթ.սովորելէ

ՇվեյցարիայիԼոզանքաղա
քի համալսարանի բժշկա
կանֆակուլտետում:

ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
Սարիղամիշում ծառա

յելուընթացքումմիթուրք
զինվորից տեղեկացվելով,
որբանակումծառայողբո
լոր հայ զինվորականները
գաղտնի հրամանով դա
տապարտվել են մահվան,
ընկերոջ` բժիշկ Սարգիս
Հովսեփյանիհետփախելէ
զորամասիցուգերիհանձն
վելռուսականկողմին:
Հ ա ջ ո ր դ  օ ր ը ,

յուրաքանչյուր դասալիքի
գլուխը50000ոսկիգնահա
տումով ազդագրերը տա
րածվելենամենուր:Հետա
գայում անհետ կորած են
համարվել:
Բժիշկները ռազմագե

րիներիհետտեղափոխվել
ենԹիֆլիսևբանտարկվել:
Եռամսյաբանտարկությու
նիցհետոնրանցուղարկել
ենհարկադրականաշխա
տանքիՆաֆթլուղիզինվո
րականլազարեթում:
1915թ.մարտինԱմենայն

հայոց կաթողիկոսի միջ
նորդությամբ ազատվելով
գերությունից, բժիշկները
տեղափոխվելենԷջմիածին
ևսովիցուհիվանդություն
ներից տառապող ավելի
քան75000գաղթականների
բժշկականօգնությունցու
ցաբերել:
1918թ. սեպտեմբերին

գտնվելէԲաքվում,ևթաքն
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մունքումտարեկանբուժվել
էհոգեկանհիվանդություն
ներովտառապողշուրջ200
տղամարդև100կին:
Որոշժամանակվարելէ

նաևհիվանդանոցիբժշկա
պետիպաշտոնը:
1908թ.երբհիմնվելէհե

տագայինՌամկավարազա
տական կուսակցության
(ՌԱԿ) առանցքային ուժե
րիցմեկըդարձածՀայսահ
մանադրականռամկավար
կուսակցությունը (ՀՍՌԿ),
անդամակցելէդրան:
1910թ. Գաղատիայից

ընտրվելէԿ.ՊոլսիԱզգա
յինկենտրոնականվարչու
թյանՔաղաքականժողովի
անդամ(այսինքն`ազգային
երեսփոխան),վերընտրվել
1913թ.:
1910թ.Կ.ՊոլսիԳաղա

տիա թաղամասի Կեդրո
նականվարժարանիխնա
մակալության անդամ է
նշանակվել:
1915թ.ապրիլի11 (24)

ին,իթիվսբազմաթիվհայ
մտավորականների,ձերբա
կալվելևբանտարկվելէԿ.
Պոլսիկենտրոնականբան
տում։
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րիցմեկիվրա։
1915թ.ապրիլի12ին,ի

թիվսբազմաթիվհայմտա
վորականների,որպեսձեր
բակալվածներ, գնացքով

18991900թթ. լինելով
բարձրագույնկարգիուսա
նող, մրցույթովանցնելով,
որպեսինտերնընդունվելէ
ԼոզանիՍըրիիհոգեբուժա
կան կլինիկական հիվան
դանոցը և, 6 ամիս մաս
նագիտանալով հոգեկան
հիվանդություններիգծով,
պրոֆ.Մահմեիերաշխավո
րությամբհոգեբույժիվկա
յականէստացել:
190002թթ.նույնհիվան

դանոցումօգնականհոգե
բույժէաշխատել:
1902թ. հրաժարվելով

պաշտոնից,միքանիամիս
գիտականճամփորդություն
էկատարելԳերմանիայումև
Ֆրանսիայում:
Եղել է Շվեյցարիայի և

Փարիզիհոգեբուժականըն
կերություններիանդամ:
1902թ.վերադարձելէԿ.

Պոլիս,որտեղիրազգայնա
կանհայացքներիպատճա
ռովենթարկվելէհալածան
քի,ձերբակալվելևաքսորվել
իրծննդավայրԿեսարիա:
Այնուհետև հաջողել է

կրկինվերադառնալԿ.Պո
լիս:
190206թթ.Կ.Պոլսիսբ.

Փրկիչազգայինհիվանդա
նոցումօգնականհոգեբույժ
էաշխատել:
190615թթ.նույնհիվան

դանոցի հոգեբուժական
բաժանմունքի հոգեբույժ,
ապա`բաժանմունքիվարիչ
է աշխատել: Այդ բաժան

յիՌԱԿակումբներիղեկա
վարը,ՌԱԿպաշտոնաթերթ
«Եփրատ»ի(Հալեպ)արտո
նատերնուտնօրենը:
Եղել է Բերիո (Հալեպի)

թեմիՔաղաքականժողովի
ատենապետը:
Թերթերումևտարեցույց

ներումտպագրվածբժշկա
կանհոդվածներիհեղինակ
է:
Մահացելէ1955թ.ապրի

լին,Հալեպում`80տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.ԸնդարձակօրացոյցՍ.

Փրկչեանհիւանդանոցիհա
յոց,Կ.Պոլիս,1905։
2.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։
3.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։
4.Ազգայինհիւանդանոցի

մէջպաշտօնավարածբժիշկ
ները.Ընդարձակտարեգիրք
Ազգայինհիւանդանոցի,Իս
թանպուլ,1939։
5.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
6.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
7.Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա

տեղափոխվելենԱյաշավա
նի ծայրամասի բլրի վրա
գտնվողՍարըկըշլահինզո
րանոցբանտը:
Մի քանի ամիս անց

ազատվելէբանտիցևտան
ջանքներովանցնելովԱյաշ
ԱնկարաՀալեպճանապար
հը,վերադարձելէԿ.Պոլիս:
Կ.ՊոլսումեղելէԿոմի

տասի հոգեկանառողջու
թյամբզբաղվողառաջինհո
գեբույժը:
1915թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
1918թ. զինադադարից

հետոզորացրվելէբանակից
ևԿ.Պոլիսվերադարձել:
Հավանաբար1923թ.տե

ղափոխվել էՍիրիա,բնա
կությունհաստատելՀալեպ
քաղաքումևհոգեբույժաշ
խատել:
1925թ.միխումբազգայ

նականների հետհիմնել է
ՀալեպիՀայԿարմիրխաչը:
193555թթ.եղելէՀալե

պում1935թ.հիմնադրված
ԱզգայինՎերժինԿյուլպեն
կյան մայրանոցի (ծննդա
տան) խնամակալության
ատենապետն ուպատվա
վորնախագահը:
Եղել է շատ ճանաչված

ազգայինգործիչ,եռանդուն
ունվիրվածկուսակցական,
հարգված անձնավորու
թյուն,ՀյուսիսայինՍիրիա
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կանվարչությանՔաղաքա
կանժողովիանդամ։
Ծնվելէ1867թ.,Ադանայի

նահանգիՄարաշիգավառի
Հաճընիգավառակիկենտ
րոնՀաճընքաղաքում:
ԲժիշկԳրիգորՃելալ(յան)

իընկերը,կուսակիցըևփե
սանէ,նրաքրոջ`Ագյուլինեի
ամուսինը:
Հայդուկականծածկանու

նըեղելէՄուրատ,սակայն
ավելի է գործածվել Մեծն
Մուրատմականունը`նրան
ֆեդայիՍեբաստացիՄուրա
տիցտարբերակելուհամար:
ՍԴՀԿի գործիչ, 1894թ.

մարտի 24ին կախաղան
բարձրացվածԺիրայրի(Հա
րությունՄարտիրոսՊոյա
ճյան,ՄորուքԺիրայր)երեց
եղբայրնէ:
Նախնականկրթությունն

ստացելէՄիացյալընկերու
թյան Հաճընի վարժարա
նում:
ԱվարտելէԿ.Պոլսիիդա

դիե(միջնակարգ)վարժա
րանը:
188590թթ.սովորելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանկայսերա
կանբժշկականվարժարա
նումևստիպվածեղելուսու
մըթերավարտթողնել:
1888թ.եղելէհնչակյան

կուսակցության առաջին
կազմակերպիչներից մեկը
Կ.Պոլսում:
1890թ.հուլիսի15ինեղել

էԿումկափուիանզենցույցի
գլխավորկազմակերպիչնե

չի,Երևան,2002։
8.Փոլադյան Անդրանիկ

Լ.,Հերկեւբերք,Բեյրութ,
«,Սիփան’’ հրատարակչու
թյուն,(հրատարակմանվայր
էնշվելԱՄՆ,ՆյուՋերսինա
հանգ),2002,464էջ։
9.ՄինասյանՀարություն,

100հայհոգեբույժներ,Կեն
սագրականբառարան,գիրք
Բ,Երևան,2004։
10. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հանդէս
Ամսօրեայ»,2008,հ.112
11. «Եղեռնէն վերապ

րողհալեպահայգաղութին
երախտաւորը–Տոքթ.Խա
չիկՊօղոսեան(18751955)»,
կազմող`ԹորոսԹորանեան,
խմբագիր`ՎաչէՂազարեան,
ՆիւԵորք,2009։

ՊՈՅԱՃՅԱՆՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ
ՀԱԿՈԲԻ(ՄԵԾՆՄՈՒՐԱՏ)

Ուսուցիչ, Հայազգային
ազատագրականշարժման
գործիչ,ՍԴՀԿիղեկավար
ներից,Ազգայինկենտրոնա

(Լիբիա) / Աքիա (Պաղես
տին):
1904/05/06թ. փախել է

Տրիպոլիսի /Աքիայի բան
տից, անցել Եգիպտոս,
ապա`Եվրոպաևհաստատ
վելՓարիզում:
1907թ.այցելել էԵգիպ

տոս,տեսակցելՄիհրանՏա
մատյանիհետ:
1907թ. մեկնել էԱՄՆև

ամենուրեքժողովրդիխան
դավառ ընդունելությանն
արժանացել:
1908թ. երիտթուրքերի

հեղաշրջումից և սահմա
նադրությանվերահաստա
տումիցհետոԿ.Պոլիսէվե
րադարձել:
Կումկափուիհայությու

նընրանընտրելէԱզգային
կենտրոնականվարչության
Քաղաքականժողովի, իսկ
ՀաճընիևՍիսիշրջանի(Կո
զանի) բազմազգբնակչու
թյունը` օսմանյանխորհր
դարանիանդամ:
Օսմանյանխորհրդարա

նումբողոքելէոչմահմեդա
կաններիզինվորագրության
և սուլթանի իրավասու
թյուններիընդլայնմանդեմ,
խստորեն արտահայտվել
Կիլիկիայիաղետիառթիվև
այդպատճառովթշնամացել
թուրք պաշտոնակիցների
հետ:
1915թ.հուլիսին,իթիվս

բազմաթիվհայմտավորա
կանների, Թոմարզայում
ձերբակալվելէևբանտարկ

րիցևստանձնելհայոցպա
հանջներըսուլթանԱբդուլ
ՀամիդIIիններկայացնելու
դժվարինգործը:
Կարողացելէխուսափել

ձերբակալությունիցևփախ
չելէԱթենք`Հունաստան:
1892թ.ՀնչակյանԿենտ

րոնիհրահանգովանցել է
Տարոնև Սասունում գոր
ծակցելՄիհրանՏամատյա
նիհետ:
1893թ. Կենտրոնի հրա

հանգովմեկնելէԿովկասև
այնտեղիցզենքուզինամ
թերքտեղափոխելՍասուն:
1894թ., Մ. Տամատյանի

ձերբակալությունից հետո
ղեկավարելէՍասունիինք
նապաշտպանությունը,որը
հայկականկոտորածների,
Եվրոպայիմիջամտությանև
1895թ.մայիսի11իբարենո
րոգումներիծրագրիընդուն
մանէհանգեցրել:
1894/95թ.օգոստոսիվեր

ջին իրփոքրաթիվխմբով
պաշարվելէև3օրտևած
կռվիցհետոթուրքականիշ
խանություններիձեռքնըն
կել:
1894/9596թթ. Բաղեշի

բանտում2տարիտանջանք
ներիէենթարկվել:
Բաղեշիցտեղափոխվելէ

Կ.Պոլիսևմահվանդատա
պարտվել:Սակայնօտարնե
րիմիջամտությանշնորհիվ
մահապատիժըփոխարին
վել է ցմահ բանտարկու
թյան։ԱքսորվելէՏրիպոլիս
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1960,թ.5(29)։
8.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
9.Թաթուլեան Գրիգոր,

“ԱնթեղուածԳաղտնիքներ”,
գրի առաւ եւ խմբագրեց`
ՅարութիւնՍահակեան,տպ.
“Ատլաս”,Պէյրութ,1967,479
էջ
10. Օտեան Գասաբե

անԱլիս,“ՊատմագիրքԱն
կիւրիոյ Եւ Ստանոզի Հա
յոց (Նախաքրիսոնէական
Եւ Հին Գաղափարական
Շրջաններէն Մինչեւ 1918
Թուականը)”,տպ.“Տօնիկե
ան”,Պէյրութ,1968,319էջ
(որուն247էջը`հայերէն,72
էջը`անգլերէն):
11. ՀաւաքեցԿարապետ

Թէրզեան, “Պատմագիրք
ՍտանոզիՀայոց”,տպ.Տօ
նիկեանեւՈրդիք,Պէյրութ,
1969,374էջ
12. Պատասխանատու

խմբագիրՊետրոսՄինասե
ան,ՊատմագիրքԿիւրինի,
հրատարակութիւնԿիւրինի
Հայրենակցական Միութե
ան,տպ.«Սեւան»,Պէյրութ,
1974,823էջ
13. Սիմոն Հովիւեան,

“Ապրիլեան Նահատակնե
րունՇաւիղով,ՄեծԵղեռնի
60 ամեակի Սեմին”, Պէյ
րութ,1975,349էջ
14. ՊալաքյանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։

վելԱյաշիբանտում,այնու
հետևաքսորվելԿեսարիա,
որիբանտումարյունարբու
Զեքիբեյիկողմիցսարսա
փելի խոշտանգումների է
ենթարկվելևարյունահոսող
բազմաթիվվերքերստացել:
Բանտում նրանխնամք և
բժշկականօգնությունէցու
ցաբերելբանտարկյալդեղա
գործՄանվելՄկրյանը:
1915թ.հուլիսի30/օգոս

տոսի 24ին Կեսարիայում
կախաղանէբարձրացվել`
48տարեկանում:
Նրամասին.
1.ԳաբամաճեանՍ.,Հա

յաստանիկաղանդչէքը:Մեծ
Եղեռնիզոհերըիրենցպատ
կերներով,Կ.Պոլիս,1919։
2.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։
3.ԱրիսՏ.Կ.Գալֆայեան,

Չոմախլու(Կեսարիա),հրա
տարակութիւն«Չոմախլուի
ՆպաստամատոյցԸնկերու
թեան»,«Կոչնակ»տպարան,
ՆիւԵորք,1930,168էջ
4.ԼազեանԳաբրիէլ,Դէմ

քեր հայ ազատագրական
շարժումէն,Գահիրէ,1949։
5.ՓափազեանՎահան,Իմ

յուշերը,Բ.հատոր,Պէյրութ,
1952։
6.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
7.Աւօ, Յեղափոխական

Ալպօմ, Հալէպ, Գ. շարք,

թյունէունեցել:
Կեսարիայումդեղագործ

էաշխատել:
1915թ.տարագրվելէհայ

րենիօջախից`տունուտեղ
կորցնելով:
Նրամասին.
Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։

ՋԵԶՎԵՋՅԱՆՔԵՐՈՎԲԵ

Ծնվելէ1883թ.,Կ.Պոլսի
Մաքրիգյուղթաղամասում:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիԿում

կափութաղամասիՊեզճյան
դպրոցը:
Ավարտել է Կ. Պոլսի

Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
Եղել է կանանցև ման

կականհիվանդությունների
բժիշկ:
1909թ.ԿիլիկիայիԱդա

նաքաղաքումբժիշկէաշ
խատել:
1909թ. մարտի 28ին,

Ադանայումհրահրվածհայ
կականկոտորածներինա
խօրյակին,թուրքսադրիչ
ներըքաղաքիՍաաթխանեի
(ժամացույցի)հրապարակի
մոտակայքում սպանել են
Լութֆիկանունովմիկեսա
րացիհայի,որիթլպատված
լինելու մասին նախապես
իմացել էին: Ոճրագործու
թյունիցհետոթուրքերըքա
ղաքովմեկլուրենտարածել,

15. Սիրվարդ (Եղիա
Գրիգորյան),ՄեծնՄուրատ
(Համբարձում Պոյաճյան)։
Կյանքնուգործունեությու
նը,Երևան,1991։
16. ՄեծնՄուրատ,«Եր

կիր»,Երևան,01071994։
17. «Նարեկ»,Ե.,3010

1995։
18. Հայկական հարց,

հանրագիտարան,Երևան,
1996։
19. Օտեան Երուանդ,

Մերերեսփոխանները,մեր
Ազգայինժողովը,Երեւան,
1999։
20. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
21. Հայկականհամառոտ

հանրագիտարան,հ.4,Երև
ան,2003։
22. Ովովէ։Հայեր։Կեն

սագրական հանրագիտա
րան,հ.2,Ե.,2007։
23. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
24. Իսկահատեան Հ.,

Վկայարան հայկական ցե
ղասպանութեան, Գիրք Գ,
Պէյրութ,2011,395էջ

ՊՐՈՒՍԱԼՅԱՆԼԵՎՈՆ

Դեղագործականկրթու
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մայնքումճանաչվածէեղել
իրբարեգործություններով:
Մահացելէ1942թ.փետր

վարի12ին,Կ.Պոլսում՝59
տարեկանում:
Նրամասին.
1. [Սերոբեան] Մուշեղ

եպիսկոպոս,Ատանայիջար
դըեւպատասխանատունե
րը,Պոսթոն,1910։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
3.Սիմոնյան Հրաչիկ,

Հայերի զանգվածային կո
տորածները Կիլիկիայում
(1909թ. ապրիլ), Երևան,
2009։

ՋԵԼԱԼ(ՅԱՆ)ԳՐԻԳՈՐ

Ծնվելէմոտ1868/70թ.,Կ.
Պոլսում/Անկարայինահան
գիԿեսարիայիգավառիԹա
լասավանում:
ՊրոֆեսորՀովսեփՋելա

լյանի(Ճելալյան)ավագեղ
բայրնէ:
Բժիշկևհայդուկապետ

թեհայերըդարձյալ«իսլամ»
ենսպանել:Սակայնսպան
վածին ճանաչող մի քանի
թուրքերկասկածենհայտ
նել,թեսպանվածըկարողէ
ևհայլինել:
Կառավարությունում

ստիպվածորոշելենդիակը
բժշկական քննության են
թարկելևկանչելենբժիշկ
ՔերովբեՋեզվեջյանին:
Բժիշկըդիազննումիցհե

տոհամարձակությունէու
նեցել հայտարարելու, որ
սպանվածըհայ է`ատաղ
ձագործԼութֆիկը,որինին
քըմիքանիօրառաջվիրա
բուժականգործողությանէր
ենթարկել, միաժամանակ
ցույց էտվել հանգուցյալի
թևիվրայիխաչանշանը:
1914թ. Առաջին աշ

խարհամարտիժամանակ
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակև Չանաքկալեի ռազ
մաճակատումզինվորական
բժիշկծառայել:
Գերիէընկելանգլիական

բանակին և Հնդկաստան
տարվել:
Չորստարվագերությու

նիցհետոԿ.Պոլիսէվերա
դարձել:
Կ.ՊոլսիԲեյօղլու(Բերա)

թաղամասում բացել է սե
փականբուժարանևբժիշկ
աշխատել:
Որոշժամանակաշխատել

էնաևԿ.Պոլսիբուլղարա
կանհիվանդանոցում:
Կ.Պոլսիհայկականհա

վանդանոցիհոգաբարձու
ներիխորհրդիանդամ:
ԵղելէԱզգայինկենտրո

նականվարչությանՔաղա
քականժողովիանդամ:
Եղելէհինհնչակյանգոր

ծիչ:Կ.Պոլսումհնչակյանու
թյունը նրա տանն է հիմ
նադրվել:
1915թ.ապրիլինձերբա

կալվելէԿ.ՊոլսումևՉանղը
րըաքսորվել:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րիցմեկիվրա։
Հետագայում կառավա

րությանհրահանգովՉան
ղըրըիբանտումկատարվելէ
զտում,որիարդյունքումքա
րավանըբաժանվելէ2մա
սի`«ծանրհանցագործների»
և«թեթևհանցագործների»:
Առաջիններնուղարկվելեն
Այաշիբանտը`սպանվելու,
վերջինները,որոնցմեջէր
բժիշկ Գրիգոր Ջելալյանը,
ազատվելեն:
191523թթ. շարունակել

էապրելևաշխատելԿ.Պոլ
սում:
Եղելէանվանիբժիշկև

նվիրյալ,բոլորիցսիրվածու
հարգվածազգայինգործիչ:
1923թ. տեղափոխվել է

ԱՄՆ:
Մահացելէ1937թ.մայիսի

12ին,ԱՄՆում`69տարե
կանում:
Նրամասին.
1.Ընդարձակ օրացոյց

Համբարձում Պոյաճյանի
(ՄեծնՄուրատ)աներորդին,
կուսակիցըևընկերնէեղել:
Նախնականկրթությունն

ստացելէԿ.Պոլսում/Բրու
սայիազգային վարժարա
նում:
1896թ.նոյեմբերի25ին

ավարտելէՓարիզիհամալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը` մրցանակի և պա
տիվներիարժանանալով:
18961901թթ.աշխատել

ևմասնագիտացելէՓարի
զիտարբեր հիվանդանոց
ներում:
1901թ.վերադարձելէԿ.

Պոլիսևբժիշկաշխատել:
1905թ. դրությամբ եղել

է Կ. Պոլսի Հայդարփաշա
թաղամասումբնակվող,օս
մանյան կառավարության
նախկին ծովային նախա
րար,բնավորությամբբարի,
ազնիվևմարդասերՀաջի
Թահսին՝փաշայիսիրելինև
հավատարիմ ընտանեկան
բժիշկը, քանի որ ստույգ
մահից փրկել էր փաշա
յիբազմանդամընտանիքի
անդամներիցմեկին:Բժշկի
ընտանիքիանդամներըևս
ազատմուտքունեինփա
շայիապարանքըևվայելում
էիննրահովանավորությու
նը:
ԱշխատելէնաևԿ.Պոլսի

ԹաքսիմիՖրանսիականհի
վանդանոցում:
191114թթ.եղելէԿ.Պոլ

սիսբ.Փրկիչազգայինհի
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նացրել է բազմաթիվ հայ
մտավորականներիձերբա
կալություններ:Թուրք ոս
տիկաններընրանցշղթայա
կապտարելենփողոցներով
ուշուկաներով,ևգազազած
թուրքամբոխընրանցվրա
քարեր է նետել, հարվա
ծել,ծեծել:Նրանցբոլորին
բանտարկել են Մեզիրեի
բանտում և կտտանքների
ենթարկելովփորձելտեղե
կություններկորզելզենքեր,
ռումբեր և քաղաքական
գաղտնիքներ թաքցնելու
մասին:Կեսգիշերին,արաբ
կիրցիոստիկանԱլիօնբա
շին բանտապահ Հասան
Էֆենդիիհետեկելէբանտ
ևհրամայել,որմեկառմեկ
դուրսգանևԵդեսիատեղա
փոխվելուպատրաստվեն:
ԲժիշկՆշանՆահիկյանըհա
մարձակորենառաջգալով
ասելէ.«Եթեդուքմեզիրոք
Եդեսիապիտի ուղարկեք,
ավելիլավէ,որցերեկովու
ղարկեք,որպեսզիժողովուր
դըիմանա,որմենքԵդեսիա
ենքգնում,իսկեթեձերհե
տինդիտավորությունըմեզ
սպանելնէ,կրկինցերեկով
սպանեքևկախեք,որպես
զիհամայնԽարբերդիժո
ղովուրդըականատեսլինի
մերմահին»:Չնայածոստի
կանըժխտելէնրանցսպա
նելումտադրությունը,բան
տարկյալներըհասկացելեն,
որպատրաստվումենիրենց
սպանել, ուստի հրաժար

ՍուրբՓրկչեանհիւանդա
նոցիհայոց,Կ.Պոլիս,1905։
2.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։
3.ՄահագրութիւնՏօքթ.

Գր.Ճէլալ,Ընդարձակտա
րեգիրքԱզգայինհիւանդա
նոցի,Իսթանպուլ,1938։
4.Սիրվարդ, Մեծն Մու

րատ (Համբարձում Պոյա
ճյան),Կյանքնուգործունե
ությունը,Երևան,1991։
5.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
6.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
7.Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
8.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112

ՋԵԼԱԼՅԱՆՍ.

Բարձրագույն բժշկա
կանկրթությունէունեցելև
բժիշկաշխատել:
1915թ. ապրիլմայիս

ամիսներինօսմանյանկա
ռավարությունը Խարբեր
դումևՄեզիրեումիրակա

վել են կատարել գիշերով
բանտիցշղթայակապդուրս
գալուհրամանը:Լուրըհա
ղորդելենգնդապետՖերիդ
բեյին,որըհրամայելէբոլո
րինսրախողխողանել:
1915թ. հունիսի 25ին /

հուլիսին, օգոստոսի 4ին
(ըստտարբերաղբյուրների),
ԽարբերդքաղաքիՄեզիրեի
բանտի 37 հայ բանտար
կյալներըվճռել ենբանտը
հրկիզելևինքնահրկիզվել:
Իրարվրաենհավաքելբան
տիվերմակները,իրենցհա
գուստները և դրանց վրա
լցնելովճրագներինավթը`
հրկիզելենբանտը:Բոլորը
զոհվելեն,այդթվում`Ս.Ջե
լալյանը:
37բանտարկյալներիկի

սամոխրացած դիակները
աղբատարկառքովտարել
ևլցրելենՉորաղբյուրիմոտ
գտնվողմիփոսում:

Նրամասին.
Ճիզմէճեան Մանուկ,

Խարբերդեւիրզաւակները,
Ֆրեզնօ,1955։

ՋԸՐՋԻԷՖԵՆԴԻ

Բժշկականկրթությունէու
նեցել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևՀաֆիրի
հիվանդանոցումզինվորա
կանբժիշկծառայել`կապի
տանիաստիճանով:

Մահացելէ1916թ.ապրիլի
26ին,Հաֆիրում`անհայտ
պատճառից:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՌԱՅՄԱՆ

Այս անձը հրեա է, սա
կայններկայացնումենքոր
պեսթուրքերիիրագործած
ոճրագործություններիտի
պիկօրինակ:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցել:
Կարսի Ալեքսանդրովս

կայա փողոցում ունեցել
է սեփականտուն, որի մի
փողոցահարսենյակըվերա
ծելէդեղատանևդեղագործ
աշխատել:
1920թ.հոկտեմբերի30

ին,թուրքերըԿարսըգրա
վելուցհետոսկսելենհայերի
զանգվածայինկոտորածնու
թալանը:
Ռայմանը,տեսնելովքա

ղաքիբնակիչներիփախուս
տըդեպիձորը,կնոջըխոր
հուրդէտվելերեխայիևհոր
հետմնալտանսենյակներից
մեկում,չմտնելդեղատուն,
չերևալթուրքերիաչքին:
Ինքը խալաթը հագին

մտելէդեղատուն:
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կարայինահանգիԿեսարի
այիգավառիկենտրոնԿե
սարիաքաղաքում:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիՕսմա

նյանկայսերականբժշկա
կանհամալսարանը:
ԱնկարայինահանգիՅոզ

ղաթիգավառիհայևթուրք
խառը բնակչությամբ Բո
ղազլյանգյուղումտունէր
կառուցել,բնակվելայնտեղ
ևբժիշկաշխատել:
1916թ.,երբընթանումէին

հայերիկոտորածները,թուր
քերըմիգիշերմտելենբժշկի
տունըևհաշվիչառնելով,որ
նառևմատիզմովծանրան
կողնայինհիվանդէ,տարել
նրան:Դաիմանալով,Իբրա
հիմբեյիաղջիկըհորըասել
է.«Եթեայսբժիշկըչլիներ`
եսմեռածկլինեի»:Բեյըձիա
վորէուղարկելգավառապե
տիմոտիցբժշկինհետբերե
լուհամար:Վերջինսբժշկին
ասել է. «Մի դեղատոմս
գրի՜»: Բժշկի ձեռքերը հի
վանդությունից,թեվախից
սկսելենդողալ:Գավառա
պետնասելէ.«Բանիպետք
չէ՜. տարե՜ք, մորթե՜ք»:
Հանձնակատարները այդ
պես էլ վարվել են մոտ 36
տարեկանբժշկիհետ:
Բժիշկըունեցել է կինև

Մայրենիանունովմիման
կամարդդուստր,որինԻբ
րահիմբեյըուղարկելէիր
արտըվարելու:Բժշկիերի
տասարդ այրին գնացել է
բեյիմոտևխնդրել,որաղջ

Քիչ անց դեղատուն են
մտել մի քանի ասքյար ու
նրան(հավանաբարկարծե
լով,թեհայէՀՄ)գազանա
բարսպանել:
Լսելով ամուսնու ճիչը,

կիցսենյակիցդուրսէթռչել
դեղագործիկինըևընկել
թուրքերիձեռքը:
Ասքյարներընրանբռնա

բարելուց հետո կտրել են
ստինքները,դրելվաճառա
սեղանիվրաուգնացել:
Ծանրլսողծերունիհայրը

տեսնելով,որաղջիկըուշա
ցավ,թոռնիկինթողելէսե
նյակումևմտելէդեղատուն,
որտեղտեսնելովզարհուրե
լիտեսարանը`կաթվածա
հարէեղել:
Հաջորդ օրը Չախմախ

գյուղիցԿարսեկածմիռուս
մալականմտելէդեղատուն
ևտեսելմորթվածծնողների
ուպապիդիակիմոտկիսա
մեռընկածփոքրիկաղջնա
կին:
Վերցրել էաղջնակինև

ֆուրգոնով տարել Չախ
մախ:
Հետագաօրերինտունը

թալանվելուավերվելէ:
Նրամասին.
ԱլեքսանդրյանԱ.,Կարս.

192021,Երևան,1986,124
էջ

ՌԱՔԸՋՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

Ծնվելէմոտ1880թ.,Ան

ՌԵԹԵՈՍՅԱՆՏԻԳՐԱՆ

Ծնվել է Անկարայի նա
հանգիԿեսարիայիգավառի
կենտրոնԿեսարիաքաղա
քում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիՀայ
կյանվարժարանում:
Ավարտել է Կ. Պոլսի

Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանը:
Կեսարիայումթաղապե

տականբժիշկէաշխատել:
1909թ.Ադանայիհայկա

կանկոտորածներիօրերին,
երբԿեսարիանևսդժվարին
օրերապրեց,բժիշկՏիգրա
նըորոշդերէխաղացելՋե
լալբեյիմոտ`ջարդնարգելել
տալուհամար:
1910թ.մեկնելէԿ.Պոլիս

ևորպեսթաղապետական
բժիշկ Ադաբազար, ապա`
Կեսարիաուղարկվել:
Եղելէգթասիրտուսիր

վածբժիշկ:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
Ծառայության ընթաց

քումուղարկվելէԿարամա
նինահանգիՆիյդեգավառի
կենտրոնՆիյդեքաղաքը(Կի
լիկիա),որտեղէլմահացելէ

կանազատիգերությունից:
Բեյը իր Սիմսարանունով
ծառայինհրամայելէաղջ
կանհետբերել:Այնուհետև
ծառանմորընստեցրելէէշի
վրա,իսկբեյըաղջկան`ձիու
վրաևնրանցգյուղիցդուրս
տարել:Ճանապարհինհրա
ցանովսպանելենմորը,իսկ
աղջկան`բռնաբարել,որից
հետոՄայրենինխելագար
վելէ:
Համագյուղացի Պերպե

րյաններիընտանիքըաղջ
կան վերցրելպահել է, և
որոշժամանականցմիհայ
կառապանիհետԿեսարիա`
նրա հեռավորազգականի
տունուղարկել:
Այսմասինբանահավաք

ՎերժինեՍվազլյանինպատ
մելէՎերոնիկաԳասպարի
Բերբերյանը (ծնվ. 1907թ.,
ՅոզղաթիգավառիԲողազ
լյանգյուղում):
Նրամասին.
ՍվազլյանՎերժինե,Հայոց

ցեղասպանություն։Ականա
տեսվերապրողներիվկայու
թյուններ,Երևան,2000։
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ՍԱԼԲԻԱՐԱՄ

Ծնվելէմոտ.1888թ.,Կե
սարիաքաղաքում:
Իսկականանունըեղելէ

ԱրամՍալբիՍահակյան:
ԱվարտելէԲեյրութիհա

մալսարանիբժշկականճյու
ղը:
Բեյրութում ուսանելու

տարիներինանդամագրվել
էՀՅԴկուսակցությանը:
Մ. Սալբի գրչանունով

աշխատակցել է «Ազատա
մարտ»շաբաթաթերթին:
ԵղելէՀՅԴհնագույնան

դամ:
191418թթ.Առաջինհա

մաշխարհայինպատերազ
միընթացքումզորակոչվելէ
օսմանյանբանակևծառայել
որպեսզինվորականբժիշկ:
Պատերազմիընթացքում

գերի է ընկել անգլիական
կողմին:
Որպեսռազմագերիտե

ղափոխվելէՊորտՍայիդ,
որտեղ եղել է մուսալեռցի
գաղթականներիբժիշկը:
Այդ օրերի հուշերը

տպագրել էիր«Ալեակներ
եւխլեակներ»և«Մերխա
չը»գրքերում:
1918թ.գերությունիցվե

րադարձելէԿ.Պոլիս:
Հետպատերազմյանտա

րիներինանունըփայլել է
Կ.Պոլսի ազգային և գրա
կանշրջանակներում: Աշ
խատակցել է Կ. Պոլսում
հրատարակվող«Ճակատա

ժանտախտից:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։
3.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։

ՌՈՒԲԵՆԻՈՐԴԻ
(ՌՈՒԲԵՆՅԱՆ)ՄԻՀՐԱՆ

Ծնվելէմոտ1885թ.:
1910թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Տիգրանակերտի«մենզի

լի»(հոսպիտալի)բժիշկէաշ
խատել:
Մահացել է 1915թ. հոկ

տեմբերի11ին,ժանտախ
տից`մոտ30տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։

բժիշկէաշխատելԲուլղա
րիայում:
1900թ.վերադարձելէԿ.

Պոլիս:
Կ.Պոլսումհետապնդում

ների ենթարկվելու պատ
ճառովփախելէՕդեսա,որ
տեղից էլ` Կովկաս,ապա`
Մոսկվա:
1902թ.տեղափոխվել և

հաստատվելէԲուլղարիայի
Ռուսջուքքաղաքում:
Զբաղվել է դեպի երկիր

զենքտեղափոխելուաշխա
տանքով:
1906թ.եղելէԿ.Պոլսում

,,ՅըլդըզիՊոմպայի’’մահա
փորձիկազմակերպիչներից
մեկը:
1919թ.մասնակցելէՓա

րիզիԱզգայինհամագումա
րին:
Եղել էգերազանցապես

գաղափարապաշտուանձն
վերգործիչ:
Ունեցել է նաև ազգա

յինհասարակականակտիվ
գործունեություն:
1919թ. եղել էՓարիզի

Ազգային համագումարին
մասնակցածբուլղարահայ
գաղութիերկուպատգամա
վորներիցմեկը:
Մահացելէ1921թ.հուն

վարի27ին,Ռուսջուքքա
ղաքում, արյան թունավո
րումից:
Նրամասին.
1.Թէոդիկ,Անդարձմեկ

նողք,Կ.Պոլիս,1922
2.ԳէորգեանԿարօ,Ամէ

մարտ»թերթին:
Ապամիքանիտարիապ

րելէՓարիզում,որտեղևս
զբաղվել էհանրայինգոր
ծունեությամբ:
Հետագայում հաստատ

վելէՌումինիայում:
Մահացելէ1968թ.հունի

սին,Բուխարեստում,մոտա
վորապես80տարեկանհա
սակում:
Աշխատությունները.
Տոքթ.Մ.Սալբի,Ալեակ

ներ եւ խլեակներ, Աղեք
սանդրիա,1919
Մ.Սալբի,Մերխաչը,Փա

րիզ,1921
Նրամասին.
Գէորգեան Կարօ, Ամէ

նունՏարեգիրքը,Պէյրութ,
196768

ՍԱՀՅԱՆ(ՍԱՅԵԱՆ)ԳՐԻԳՈՐ

Ծնվել է մոտավոարպես
1870թ., Կոստանդնուպոլ
սում:
1894թ.ավարտել էՓա

րիզիհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
18961900թթ. ապրել և
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կանբժիշկէաշխատել:
Մահացելէ1917թ.օգոս

տոսի27ին,ժանտախտից`
մոտ50տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՍԱՐԱՖՅԱՆԵՐՎԱՆԴ
(ԱՐՈՒԱՆԴ)

Ծնվելէ1888թ.,Կ.Պոլսի
Միջագյուղթաղամասում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիվար
ժարանում:
1914թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Մի քանիամիս բժիշկ է

աշխատել:
1914թ. սկսած Առաջին

համաշխարհային պատե
րազմիժամանակզորակոչ
վելէօսմանյանբանակ,և
ուղարկվելովՍիրիայիռազ
մաճակատ, զինվորական
բժիշկծառայել:

նունՏարեգիրքը,Պէյրութ,
1962

ՍԱՄՈՒՆՃՅԱՆ
(ՍՈՄՈՒՆՃՅԱՆ,

ՍԱՊՈՒՆՃՅԱՆ)ԿԱՐԱՊԵՏ

Բժշկականկրթությունէ
ունեցել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակև19րդզո
րամասի77րդգնդումզին
վորականբժիշկծառայել:
1917թ.եղելէՊաղեստի

նիռազմաճակատումևզոհ
վելԲիրՍեբաայիկռիվների
ժամանակ:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն, Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՍԱՆՏԱԼՃՅԱՆՀԱԿՈԲ

Ծնվել է հավանաբար
1867թ.,ՓոքրԱսիայիարև
մուտքիՄանիսաքաղաքում:
1892թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
ԵղելէՓարիզիմիջազգա

յինբժշկականխորհրդիան
դամ:
Զմյուռնիայիհայկական

հիվանդանոցումբժիշկէաշ
խատել:
Նազիլլիի թաղապետա

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՍԱՐԱՖՅԱՆՏԻԳՐԱՆ

Ծնվել է մոտավորապես
188590ական թվական
ներին, Մարաշի սանջակի
կենտրոնՄարաշքաղաքում:
Բարձրագույնբժշկական

կրթությունըստացելէՇվեյ
ցարիայում:
Սովորելու ընթացքում

ծանոթացելևսիրահարվել
էմիշվեյցարուհու:
Ուսումըավարտելուցհե

տովերադարձելէՄարաշև
աշխատելորպեսբժիշկ,հե
տագայումդառնալովայդ
տարիներիԿենտրոնական
Թուրքիայիամենահայտնի
բժիշկը:
Մոտավորապես1913թ.

շվեյցարուհինեկելէՄարաշ
ևամուսնացելբժշկիհետ:
1915 թ. Մարաշի հայ

բնակչությանտեղահանու
թյանժամանակընտանիքով
աքսորվելէդեպիՈւրֆա:
Գաղթականներիքարա

վանըուղեկցողգերմանացի
կապիտանՇապենըՈւրֆա
յումառևանգելէբժշկիգե
ղեցկուհիկնոջը,իսկբժշկին
նրահրամանովգնդակահա
րելեն:
Հետագայում Շապենը

1917թ.Պաղեստինիռազ
մաճակատում գործողու
թյուններիժամանակոտքից
վիրավորվելէևԴամասկոսի
զինվորականհիվանդանոցը
տեղափոխվել:
1917թ. ստացած վերքի

պատճառովմիքանիամիս
հիվանդանոցումտառապել
էթուրքբժիշկներիցդիտա
վորյալ բուժում և խնամք
չստանալուհետևանքով:
Մահացել է 1917թ. ամ

ռանը,Դամասկոսիզինվո
րական հիվանդանոցում,
արյանվարակումից`29տա
րեկանում:
Ավելորդչէասել,որայդ

ժամանակ Դամասկոսում
կարՕսմանյանբժշկական
համալսարան, որտեղ եվ
րոպական բժշկական և
վիրաբուժական համալ
սարաններն ավարտած
բարձրակարգբժիշկներէին
աշխատում, ինչպես նաև
կարֆրանսիացիԳթության
քույրերիլավկազմակերպ
վածհիվանդանոց,որըզին
վորական իշխանությունը
գրավելէր:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
43ՅարմանԱրսեն,Հայե
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Սպանվելէ1915թ.,Եդե
սիայում`35տարեկանում:
Նրամասին.
1.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
2.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակմտաւորականու
թեան,Ե.,1985։
3.ՔէստենեանՀրաչ,Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՍԱՐՅԱՆՍՏԵՓԱՆ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Բնագետ, մշակութային
գործիչ,ՎենետիկիՄխիթա
րյան միաբանության ան
դամ:
Ծնվելէ1865թ.,Կ.Պոլսի

Գաղատիաթաղամասում։
1880թ.միացելէՄխիթա

րյանմիաբանության(Վենե
տիկիսբ.Ղազարկղզի)։

տիկինՍարաֆյանինիրհետ
տարելէՀալեպ:
Նրամասին.
Հոշոտված Հայաստան,

Արշալույս(Ավրորա)Մարտի
կանյանիհուշերը,ԼոսԱնջե
լես,1995,212էջ


ՍԱՐԳԻՍ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիկենտրոնՍեբաստիա
քաղաքում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Սպանվելէ1915թ.,Ռեֆա

իում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

ՍԱՐԻԿՅԱՆՀԱԿՈԲ

Ծնվել է 1880թ., Եդեսի
այի նահանգի կենտրոն
Եդեսիա քաղաքում: 1902
թ. ավարտել է Բեյրութի
Ամերիկյանհամալսարանի
դեղագործականբաժինըև
դեղագործաշխատել:

իրծննդավայրԿ.ՊոլսիԳա
ղատիաթաղամասում։
1910թ. տեղափոխվել է

Տրապիզոնև վարելտեղի
հայկաթոլիկներիվարժա
րաններիտեսուչիապա՝հո
գևորհովվիպաշտոնները։
1915թ. զոհվել է Մեծ

Եղեռնիժամանակ,Տրապի
զոնում`50տարեկանում։
Սույնգրքումընդգրկվելը

պատճառաբանված է նրա
բնագիտականև հոգեբա
նականխորըգիտելիքների
իմացությանփաստով:
Առավելհիշարժանշխա

տությունները.
Ընթացքտեսականաս

տուածաբանութեան,1894,
825էջ։
Մագնիսականքուն,Վե

նետիկ,1901։Մինչայդլույս
էտեսել«Բազմավէպի»1899
1901թթ.համարներում։
Էակներու ծագումը,

1902/1905։ Հանդիսանում
է հայ իրականության մեջ
առաջիներկըդարվինիզմի
ևկյանքիծագմանմասին։
Նրամասին
1.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
2.Փաշայան Ասատուր,

Տիտղոսակիրհայեր,XVXIX
դարեր,Երևան,2001։

1887թ.ձեռնադրվելէկու
սակրոնքահանա։
1890թ.ավարտելէՀռո

միհամալսարանիաստվա
ծաբանությանֆակուլտետը
ևաստվածաբանությանու
փիլիսոփայությանդոկտորի
տիտղոսստացել։
1890թ.վերադարձելէսբ.

Ղազարիվանքը։
189193թթ. սբ. Ղազար

վանքիդպրոցիուսուցիչև
տեսուչիօգնականէաշխա
տել։
189899թթ. միաժամա

նակեղելէՎենետիկիՄխի
թարյան միաբանության
«Բազմավէպ» հանդեսի
խմբագիրը եւ տպարանի
տեսուչը,բնագիտականհոդ
վածներով աշխատակցել
հանդեսին։
18991901թթ.«Բազմավէ

պի»համարներումլույսեն
տեսելնրա«Մագնիսական
քուն»վերնագիրըկրողհոդ
վածները`նվիրվածհիպնո
սիառեղծվածներին:
1902/05թ.գրելէհայիրա

կանությանմեջառաջիներ
կըդարվինիզմիևտեսակնե
րիծագմանմասին:
190206թթ.եղելէՄխի

թարյաններիՓարիզիՄու
րատՌափայելյանվարժա
րանիտեսուչը։
190610թթ.Եղիսաբեթու

պոլսումեղելէառաքելական
քարոզիչ:
Այնուհետեւորոշժամա

նակուսուցչությունէարել
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կորցրելէիր40հոգանոցըն
տանիքիանդամներին,իսկ
ինքըհրաշքովփրկվել:
Ռակկայում թաղապե

տականառողջապահական
պաշտոնյա և բժշկական
փոխանորդ է նշանակվել
ևաշխատելու ընթացքում
բազմաթիվտարագիրների
ևորբերիազատելստույգ
մահից:
Հետագայում հաստատ

վելէՀալեպումևսեփական
դեղատունբացել:
Որդին`ՎազգենՍելյանը

ևսդեղագործէրՀալեպում:
Նրամասին.
ՏէրՅովհաննէսեանԳրի

գոր,ՊատմագիրքՍիվրիՀի
սարիհայոց,Պէյրութ,1965։

ՍԵՂԲՈՍՅԱՆՍԻՄՈՆ

Ծնվել է մոտ1850թ., Կ.
Պոլսի ասիական կողմի
Սկյուտարթաղամասում:
1874թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
188090ականթվական

ներին Կ.Պոլսի սբ.Փրկիչ
ազգային հիվանդանոցում
բժիշկէաշխատել:
1904թ. դրությամբ Կ.

ՊոլսիԲերաթաղամասում
բժիշկէաշխատել:
Մահացելէ1917թ.մարտի

27ին,ժանտախտից`մոտ

ՍԵԼՅԱՆՍԱՐԳԻՍ

Ծնվելէ1880թ.փետրվա
րի20ին,Բրուսայինահան
գիՆիկոմիդիայիգավառակի
Օվաջըկգյուղում:
1905թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանդեղագործա
կանվարժարանը:
1905թ. տեղափոխվել է

ՏրապիզոնինահանգիՍամ
սոնքաղաքըևկառավարա
կանդեղագործաշխատել:
1907թ. տեղափոխվել է

Սիվրիհիսարքաղաքըևկա
ռավարականդեղագործաշ
խատել:Այստեղամուսնացել
է և սեփական դեղատուն
բացել:
ՇուտովդարձելէՍիվրի

հիսարիազգայինգործիչնե
րիցմեկըևմշակութային,
ազգային,քաղաքականաշ
խույժգործունեությունծա
վալել:
1914թ.Առաջինաշխար

համարտիժամանակզորա
կոչվելէօսմանյանբանակև
Անկարայիզինվորականդե
ղագործծառայել:
1915թ. վերադարձել է

Սիվրիհիսարևտեղիհայու
թյանհետաքսորվելմինչև
Ռակկա:
Աքսորի ճանապարհին

ան,Պէյրութ,1965։
3.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
4.ՀՑԹԻՖ, ֆ49, ծ231,

պ14։

ՍԵՎԱԿՌՈՒԲԵՆ
Տե՜ս`ՉԻԼԻՆԿԻՐՅԱՆ

ՌՈՒԲԵՆ

ՍԵՎՅԱՆԲԱՐՍԵՂ

Ունեցել է բարձրագույն
բժշկական կրթություն և
Մարաշումաշխատելբժիշկ:
Ունեցելէկինևերեխա

ներ:
1915 թ. մայիսի 1ին

Մարաշի թուրք կառավա
րիչ,,մարդակերպգազան’’
Մյումթազբեյըութհայըն
տանիքիարտաքսելէՄարա
շիցևաքսորել:
Դրանցմեջէրնաևբժիշկ

ԲարսեղՍևյաննիրընտանի
քով:
ԸստԱ.Յարմանի1920թ.

Մարաշումշարունակելէաշ
խատելբժիշկ:
Նրամասին.
1.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
2.Մարաշի Տէր Ղեւոնդ

քահանայիյուշերը,Ե.,2013,
464+16էջ

67տարեկանում:
Նրամասին.
1. ԸնդարձակօրացոյցՍ.

Փրկչեանհիւանդանոցիհա
յոց,Կ.Պոլիս,1905։
2. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:
3. ՄեզպուրեանԱրթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։
4. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՍԵՊՈՒՀ

ԾնվելէԿարինինահան
գիԵրզնկայիգավառիկենտ
րոնԵրզնկաքաղաքում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Սպանվել է 1915թ.,Կա

րինի նահանգի Երզնկայի
գավառիԿամախի(Քեմախ)
գավառակի կենտրոն Կա
մախավանում:
Նրամասին.

1. Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
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ւուբերեիսի(«[Զինվորագ
րության] բաժնի պետ»)
Քեորբինբաշիի(«Կույրմա
յոր»)հրամանովձերբակալ
վելէևբանտարկվել:Մերժել
էիսլամություննընդունելև
ճաշակելէբանտիդառնու
թյունները։Որոշժամանակ
անց,նույնհրամանատարի
հրամանով,ազատվելէ:
Բանտիցդուրսգալուցև

իրզինվորականհամազգես
տըվերստանալուցանմիջա
պեսհետո,Սեբաստիայիհայ
բնակչությանտեղահանու
թյանժամանակ,Եվդոկիայի
ճանապարհին, ընտանիքի
անդամներիաչքիառաջ,եղ
բորհետմիասինսպանվելէ
Քեորբինբաշիիհրամանով`
մոտ35տարեկանում։Նա
խապեսբժշկիցվերցրելեն
սուրըևնրանհանձնելու
ղեկցող ոստիկանզինվոր
ներիծեծինուտանջանքնե
րին։
Այլ տվյալով` Եվդոկիա

յումկախաղանէհանվելիր
երկու հայ բժիշկ պաշտո
նակիցների`ՄիսաքՓանո
սյանիևմարզվանցիՀակոբ
Էմինյանիհետմիասին:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ

մութիւն Եւդոկիոյ հայոց,
Գահիրէ,1952։
3.Կարոյեան Գասպար,

ՍԵՐԱՅՏԱՐՅԱՆԱՐՄԵՆԱԿ
ԳԱՍՊԱՐԻ

Ծնվել է 1880/82թ., Սե
բաստիայինահանգիկենտ
րոնՍեբաստիաքաղաքում
/նույննահանգիԵվդոկիա
յիգավառիԶիլեավանում`
բրուտԿարոյեանԳասպարի
ընտանիքում:
Դեղագործ Տիգրան Սե

րայտարյանիեղբայրնէ:
Նախնականկրթությունն

ստացելէՍեբաստիայիազ
գա յին վարժարանում,
միջնակարգը` քաղաքի
ավետարանականներիվար
ժարանում:
190307թթ.սովորելէԲեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետումևբժշկիվկայական
ստացել:
ԸստԱրշակԱլպոյաճյա

նի`բժշկականկրթությունն
ստացելէ1891թ.ԱՄՆում:
1907թ. վերադառնալով

Սեբաստիա`բժիշկէաշխա
տել:Հետագայումաշխատել
էԶիլեում:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ զորակոչվել է
օսմանյանբանակևիբրև
պահեստայինզինվորական
բժիշկ`թողնվելծառայելու
Եվդոկիայում:
1915թ.ԵվդոկիայումՇո

ՊէյրութիԱմերիկեան Հա
մալսարանէնՇրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՍԵՐԱՅՏԱՐՅԱՆԽԱՉԻԿ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիկենտրոնՍեբաստիա
քաղաքում:
Ավարտել է Եվդոկիայի

դեղագործականդպրոցը:
ԵղելէԵվդոկիայիանվա

նիդեղագործներիցմեկը:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանդեղագործծառայել:
Սպանվելէ1915թ.,Եվդո

կիայում/Զիլեում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ

մութիւն Եւդոկիոյ հայոց,
Գահիրէ,1952։
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
4.Սահակյան Լիլիկ, Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
5.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
6.Թէոդիկ,Գողգոթայհայ

հոգեւորականութեան,Նիւ
Եորք,1985։
7.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
8.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
9.ՅուշամատեանՀայՅե

ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։
10. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
11. Խաչատրյան Լ. և

ուրիշ.ՑուցակՀայոցցեղաս
պանությանզոհերի(1915
1923թթ.),գիրք1,Սեբաստի
այինահանգ,Երևան,2004։
12. Քէստենեան Հրաչ,
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րիկացի միսիոներների
Անատոլիակոլեջում:
Բժշկականկրթությունն

ստացելէԱՄՆում:
Միքանիտարիաշխատել

ևկատարելագործվելէԱՄՆ
ում:
ՎերադարձելէԿիրասոն

ևզբաղվելբժշկությամբ:
Եղել է անվանի բժիշկ,

հասարակականեռանդուն
գործիչ,հարգված`հայերի
ևօտարներիկողմից:
1915թ.ձերբակալվելէև

սպանվել:
Կինը`Պայծառը,իրձեռ

քերովփորածփոսերումիր
մեռածերեխաներինթաղե
լուցհետոնետվելէԵփրատ
գետը,սակայննրանփրկել
են:ՀետագայումՊայծառը
երկար ժամանակփնտրել
էկորածավագորդուն,որը
սովորումէրԿ.ՊոլսիՊեր
պերյանվարժարանում:
1918թ.Պայծառըիրորդի

ՍուրենինգտելէԵգիպտո
սիԶակազիկքաղաքում,որ
տեղօսմանյանբանակիզին
վորէրծառայում:Սուրենը
Եգիպտոսումգերիէընկել
անգլիացիներին:Ազատվե
լուց հետոԿահիրեումաշ
խատելէԿամսարականների
ծխախոտիգործարանում:
Ամուսնացել է բանասեր
ևուսուցիչ ՀմայակՇեմսի
(Սափրիչյան)քրոջ`Հայկու
հուհետևունեցելորդի:Մա
հացելէամուսնությունից4
տարիհետո:

Երեւան,ապրիլ24,1985։
5.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
6.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
7.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՍԵՐԱՅՏԱՐՅԱՆ
(ՍԱՐԱՅՏԱՐՅԱՆ)ՄԻՀՐԱՆ

ԾնվելէՏրապիզոնինա
հանգիԿիրասոնիգավառի
Կիրասոնքաղաքում`ունև
որ ու բարեկիրթ գերդաս
տանում:
Սկզբնականկրթությունն

ստացել է ծննդվայրի ազ
գայինվարժարանում,միջ
նակարգը`Մարզվանիամե

ՍԵՐԱՅՏԱՐՅԱՆՏԻԳՐԱՆ
ԳԱՍՊԱՐԻ

Ծնվելէ1883թ.,Սեբաս
տիայինահանգիՍեբաստիա
քաղաքում,բրուտԳասպար
Կարոյեանիընտանիքում:
ԲժիշկԱրմենակՍերայ

տարյանիեղբայրնէ:
ԱվարտելէԲեյրութիՍեն

Ժոզեֆ Ֆրանսիական հա
մալսարանըևդեղագործի
կոչումստացել:
ՎերադառնալովՍեբաս

տիա`դեղագործէաշխա
տել:
Եղելէհնչակյանկուսակ

ցությանգործիչ:
1915թ.,Սեբաստիայիհայ

բնակչությանտեղահանու
թյանժամանակ,Եվդոկիայի
ճանապարհին,Զիլեիմոտ,
ընտանիքիանդամներիաչ
քիառաջ,Արմենակեղբոր
հետ միասին սպանվել է
թուրքոստիկանապետՇո
ւուբերեիսի(Բաժանմունքի
պետ)Քեորբինբաշիիհրա
մանով` ոստիկանզինվոր
ներիձեռքով:
Նրամասին.

1.Հայբժշկութեանտուած
զոհերը,ցուցակագրուածվա
ւերականփաստերով,Կ.Պո
լիս,1919:
2.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատմու
թիւնԵւդոկիոյհայոց,Գահի
րէ,1952։
3.Ահարոնեան Գ., Յուշա
մատեանՄեծԵղեռնի(1915
1965),Պէյրութ,1965։

Նրանց Վահե որդին
1960թ. ԱՄՆ Քենթըքի նա
հանգիհամալսարանիդա
սախոս (պրոֆեսոր) էաշ
խատել:
Նրամասին.
1.Սեւյօնքեան Թովմաս

(բունմականունով`Գարա
գաշեան), “Կիրասոն (Իմ
Ծննդավայրս)”, տպարան
“ԱահակՄեսրոպ”,Գահիրէ,
1947,108էջ
2.Յովակիմեան (Արշա

կունի)Յովակիմ,Պատմու
թիւնՀայկականՊոնտոսի,
Պէյրութ,1967։
3.ԻսկահատեանՀ.,Վկա

յարան հայկական ցեղաս
պանութեան,ԳիրքԳ,Պէյ
րութ,2011,395էջ

ՍԵՐԱՅՏԱՐՅԱՆՍՈՒՐԵՆ
ԳԱՍՊԱՐԻ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիկենտրոնՍեբաստիա
քաղաքում`բրուտԳասպար
Կարոյյանիընտանիքում:
ԲժիշկԱրմենակՍերայ

տարյանիեղբայրնէ:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼ.ևուրիշ.,

Ցուցակ Հայոց ցեղասպա
նության զոհերի (1915
1923թթ.),գիրք1,Սեբաստի
այինահանգ,Երևան,2004։
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ակնաբուժության պրոֆե
սորներՄոռաքսինև Քալ
թին,մասնագիտացելէակ
նաբուժությանգծով:
1912թ. ֆրանսերենով

գրել է «Բնական և ախ
տաբանական աչքի դե
րը դիմագծության մեջ»
ավարտաճառը,որիմասին
փիլիսոփայությաննշանա
վոր պրոֆեսոր Դյուման
դրվատանքովէխոսելՍոր
բոնիհամալսարանումկար
դացածիրդասախոսության
ընթացքում:
Փարիզումանդամակցել

էՀայբժշկականմիությանը:
1912թ.վերադարձելէԿ.

ՊոլիսևհաստատվելԲերա
թաղամասում:
191214թթ.Կ.Պոլսիսբ.

Փրկիչազգայինհիվանդա
նոցիհոգաբարձությանհրա
վերովակնաբույժէաշխա
տելայդհիվանդանոցում:
1912թ.օգոստոսինմաս

նագիտական հոդված է
տպագրելԿ.Պոլսի«Gazette
Medicaled’Orient»ֆրանսե
րենբժշկականհանդեսում:
Կ.Պոլսումսեփականակ

նաբուժարանէբացել։
ԵղելէՀՅԴանդամ:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
սկզբին զորակոչվել է օս
մանյան բանակ, ուղարկ
վելԵրզնկաևզինվորական
բժիշկակնաբույժծառայել:
Երզնկայումեղելէանվա

նիակնաբույժ:

4.Թէոդիկ,Յուշարձաննա
հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
5.ՀայրապետյանՎ., Էջեր
Հայաստանի դեղագործու
թյան պատմությունից, Ե.,
1990։
6.ԽաչատրյանԼ.ևուրիշ.,
ՑուցակՀայոցցեղասպանու
թյանզոհերի(19151923թթ.),
գիրք1,Սեբաստիայինա
հանգ,Երևան,2004։

ՍԵՐԹԼՅԱՆՍԱՐԳԻՍ
Ծնվելէ1880/83թ.,Կարի

նում/Մուշում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէԿարինիթաղային
վարժարանում:
1902թ.ավարտելէԿարի

նիՍանասարյանվարժարա
նը:
190210թթ. սովորել և

հուլիսի 21ինավարտել է
Փարիզի համալսարանի
բժշկականֆակուլտետը:
190510թթ.,ուսմանըզու

գահեռ, օգնականբժիշկ է
աշխատելՓարիզիհիվան
դանոցներում։
191012թթ.որպեսօգնա

կան բժիշկ աշակերտելով

բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
4.Սահակյան Լիլիկ, Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
5.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
6.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
7.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
8.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
9.Թէոդիկ,Ամէնունտա

րեցոյցը,Զ.տարի,Կ.Պոլիս,
1912,Բ.հրատարակութիւն,
Հալէպ,2008։

ՍԵՐԻԿՅԱՆՀԱԿՈԲ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցել:
1915թ.դրությամբԵդե

սիայումդեղագործէաշխա
տել:
1915թ. նահատակվել է

Եդեսիայում:
Նրամասին.

1915թ. հուլիսի 4ին
Երզնկայում դիմել է Գեր
մանական Կարմիր խաչի
34 գերմանացի բժիշկնե
րիցբաղկացածպատվիրա
կությանըևխնդրելնրանց
միջամտություննուպաշտ
պանությունը թուրքերից`
եթենրանքձեռնարկենհայ
բժիշկներիսպանությունը:
Նրախնդրանքինգերմա

նացիբժիշկներըպատաս
խանելենլռությամբ.ավե
լին,նրան,իբրևդավաճանի,
ներկայացրելենթուրքական
իշխանություններին:
1915թ.հուլիսի5ինԵրզն

կայիքաղաքայինիշխանու
թյանոստիկանները«դավա
ճան»բժշկինձերբակալելեն
ևնույնօրըսբ.Ստեփանոս
եկեղեցումեջքարկոծելով
սպանել,այլտեղեկությամբ`
սրախողխողարել:
Աշխատությունը.
Աչքիբուժմանատրոպի

նի երկու նոր կիրառումը,
«GazetteMedicaled’Orient»,
1912թ.,օգոստոս:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Ազգայինհիւանդանոցի

մէջպաշտօնավարածբժիշկ
ները,Ընդարձակտարեգիրք
Ազգայինհիւանդանոցի,Իս
թանպուլ,1939։
3.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
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օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՍՄԲԱՏ

ԾնվելէԿոստանդնուպոլ
սում:
Մասնագիտականկրթու

թյունէունեցելևանասնա
բույժաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.,Երզն

կայում:
Նրամասին.
1.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
2.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
3.ՀՑԹԻՖ, ֆ49, ծ228,

պ14։

ՍՅՈՒՄԵՆԷՖԵՆԴԻ

Ծնվելէ1890թ.:
Դեղագործական կրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1914թ. Առաջին համաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակև2րդպա
հեստներիվաշտիհիվանդա
նոցի դեղագործ ծառայել`
լեյտենանտիաստիճանով:
Մահացելէ1917թ.ապրի

ՍահակեանԱրամ,Դիւ
ցազնականՈւրֆան եւ իր
հայորդիները, Պէյրութ,
1955։

ՍԵՖԵՐՅԱՆԱՎԵՏԻՍ

Ծնվելէմոտ1895թ.:
ՍովորելէԿ.ՊոլսիԱնաս

նաբուժական վարժարա
նում:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
սկզբինընդունվելէԿ.Պոլսի
զինվորականվարժարանը:
1915թ.որպեսքաղաքա

կանհանցագործձերբակալ
վելէ,բանտարկվելևաքսոր
վել:
Վերապրելէ:
1933թ.բնակվելիսէեղել

ԱՄՆիՄասեչուսեթսնահան
գիՈւոթըրթաունքաղաքում:
Նրամասին.
ԳալուստեանԳրիգորՀ.,

Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։

ՍԻՄՈՆԷՖԵՆԴԻ

1914թ.Առաջինհամաշ
խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևԲաղդադի
հիվանդանոցումզինվորա
կանբժիշկծառայել`կապի
տանիաստիճանով:
1916թ. ապրիլի 17ին

ԲեյթուլԱրիսումհակահար
ձակմանժամանակզոհվելէ:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

տարեկանում:
Նրամասին.
1.ՕտեանԵրուանդ,Մեր

երեսփոխանները,ՄերԱզ
գային ժողովը, Երեւան,
1999։
2.ՀովակիմյանԲախտի

ար, Հայոց ցեղասպանու
թյաննահատակգործիչնե
րիծածկանուններ,Երևան,
2002։

ՍՅՈՒՆԻԼԵՎՈՆԳԱՐԵԳԻՆԻ

Ծնվելէմոտ.1880թ.,Սե
բաստիայի նահանգի Սե
բաստիաքաղաքում`անվա
նիբժիշկԳարեգինՍյունիի
(Հեքիմյան,18511939)ըն
տանիքում,այլաղբյուրում`
առևտրականի ընտանի
քում:
1900/05թ.ավարտելէԲեյ

րութիԱմերիկյանհամալսա
րանիբժշկականֆակուլտե
տը:
1914թիցՍեբաստիաքա

ղաքիհայկականազգային
հիվանդանոցում(հիմնադր
վելէ1889թ.)ևկառավարա
կանհիվանդանոցումբժիշկ
(վիրաբույժ)էաշխատել:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել 10րդ
զորաբաժնիԿարինիշրջուն
հիվանդանոցում:
1915թ.դեկտեմբերի22

լի17ին,ժանտախտից`27
տարեկանում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՍՅՈՒՆԳՅՈՒՃՅԱՆՍԱՐԳԻՍ
(ՍԱՐԳԻՍՍՈՒԻՆ)

Ծնվելէ1870թ.օգոստոսի
15ին,Կոստանդնուպոլսում:
Մասնագիտությամբեղել

էգանգաբանևդիմագետ:
1900ականթվականնե

րինտպագրվելէՎառնայի
«Իրաւունք»ևԿ.Պոլսի«Ժա
մանակ»թերթերում:
Կրել է Ս.Ս., Սուին Ս.,

ՍարգիսՍուին,ՍուինՍար
գիս,***ծածկանունները:
Կարևոր պաշտոններ

էվարելԿ.Պոլսիպատրի
արքարանում,այդ թվում`
պատրիարքարանի քար
տուղարությունը, ընտրվել
Ազգային կենտրոնական
վարչության Քաղաքական
ժողովիանդամ։
1909թ.Կիլիկիայիկոտո

րածներից հետոայցելել է
աղետիվայրերըևԿ.Պոլ
սումկազմակերպելվերապ
րած որբերի ու այրիների
օժանդակության աշխա
տանքը`պատրիարքարանի
ծիրիմեջ։
Սպանվել է 1915թ.` 45
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բայրնէ:
1885թ. մեկնել էԱՄՆև

ուսանելէՆյուՅորքիհամալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետում:
Մասնագիտացել է քիթ

կոկորդականջիհիվանդու
թյուններիբուժմանգծով:
Վերադարձել է Սեբաս

տիայինահանգիՅոզղաթի
գավառիկենտրոնՅոզղաթ
քաղաքը:
Որոշժամանականցըն

տանիքովհաստատվելէԿ.
Պոլսումևբժիշկաշխատել:
Սպանվելէ1918թ.հուն

վարի24ին,Կ.Պոլսում:
Նրամասին.
1.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
2.ՅարմանԱ.,Հայերըօս

մանյանառողջապահության
ծառայությանմեջևպատ
մությունսբՓրկիչհայոցհի
վանդանոցի(թրք.),Ստամ
բուլ,2001։
3.Խաչատրյան Լ.  և

ուրիշ., Ցուցակ Հայոց ցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՍՅՈՒՐՄԵԼՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

Դեղագործ Ստեփան
Սյուրմելյանիեղբայրնէ:

ինմահացելէժանտախտից
կամթոքախտից,այլաղբյու
րում`1916թ.սպանվելԿա
րինիռազմաճակատում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Գուժկան Սեբաստիոյ

(Կ. Գաբիկեան), Եղեռնա
պատումՓոքունՀայոցեւ
նորինմեծիմայրաքաղաքին
Սեբաստիոյ,Պոսթըն,1924։
3.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։
4.Խաչատրյան Լ.  և

ուրիշ., Ցուցակ Հայոց ցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։
5.ՔէստենեանՀրաչ,Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՍՅՈՒՆԻ(ՀԵՔԻՄՅԱՆ)
ՏԻԳՐԱՆ

Ծնվելէ1861թ.,Սեբաս
տիայի նահանգի Սեբաս
տիաքաղաքում:
ԲժիշկԳարեգինՍյունիի

ավագեղբայրըև Լևոնու
ԱրմենակՍյունիներիհորեղ

աշխատել:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանդեղագործծառայել:
Սպանվելէ1915թ.,Տրա

պիզոնում`աքսորում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։

ՍՈՂՈՄՈՆ

Ատամ նա բո ւ ժա կան
կրթություն է ունեցել և
ատամնաբույժաշխատել:
ԵղելէԶմյուռնիաքաղա

քի ճանաչված ատամնա
բույժներիցմեկը:
1922թ.սեպտեմբերի12

ին,երեքշաբթի,իթիվսբազ
մաթիվհայերի,իրկնոջհետ
միասինսպանվելէԶմյուռ
նիա քաղաքի Կարադաշ
թաղամասում, քաղաքում
թուրքերիիրականացրած`
հայերիևհույներիընդհա
նուրկոտորածի,կողոպուտի
ևհրդեհիժամանակ:
Նրամասին.
ՏէրենցՅա.(ՏէրՅակո

բեան), Իզմիրի աղէտը եւ
մեծհրդեհինմանրամասնու

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցել:
Տրապիզոնումսեփական

դեղատունէունեցելևդե
ղագործաշխատել:
Սպանվելէկամմահացել

1916թ.,Տրապիզոնում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՍՅՈՒՐՄԵԼՅԱՆՍՏԵՓԱՆ

Դեղագործ Կարապետ
Սյուրմելյանիեղբայրնէ:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցել:
Տրապիզոնումսեփական

դեղատունէունեցելևդե
ղագործաշխատել:
Սպանվելէկամմահացել

1916թ.,Տրապիզոնում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՍՅՈՒՐՄԵԼՅԱՆՎՐԹԱՆԵՍ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
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Ծնվելէ1879թ.,Բրուսայի
նահանգիՆիկոմիդիայիգա
վառակիՊարտիզակավա
նում։
Սովորելէամերիկացիմի

սիոներների Պարտիզակի
Բյութանիայիբարձրագույն
վարժարանում:
Ավարտել է Կ. Պոլսի

Օսմանյան կայսերական
բժշկականհամալսարանը:
ԵրկարտարիներԲրուսա

յի հայաշատ շրջաններում
բժիշկ,ապա`քաղաքապե
տականբժիշկէաշխատել:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
Պաղեստինիռազմաճա

կատումգերիէընկելանգ
լիացիներին:
1922թ. Փոքր Ասիայի

աղետիհետևանքովապաս
տանելէՀունաստանումև
հաստատվելԹրակիայիՔո
մոթինի(Գյումյուլջինա)քա
ղաքում,ուրապրելևաշխա
տելէ35տարի:
Քոմոթինիիհայհամայնքի

պառակտմանամենասուր
շրջանումգտնվելէպայքա
րիառաջինգծիվրա`մնալով
ՀՅԴիկողքին:
Ժողովրդական ընտրու

թյանարդյունքումստանձ
նելէՔոմոթինիիազգային
մարմնիատենապետիպաշ
տոնը:ԸնտրվելէնաևՔոմո
թինիիքաղաքապետական

թիւնները, «Ազգ»,Երևան,
08122007:

ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ(ՍՈՂՈՄՅԱՆ)
ՀԱԿՈԲ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիԵվդոկիայիգավառի
Բիլեջիկ (Բիրեջիկ) քաղա
քում:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիՕս

մանյան դեղագործական
վարժարանը:
1892թ. Կ. Պոլսի Բահ

չե կափութաղամասիԻքի
կափըլը («Երկդռնանի»)
դեղատանը դեղագործ է
աշխատել:Այնուհետևտե
ղափոխվելէծննդավայրը`
Բիլեջիկ:
Մահացելէ1915թ.Կոնի

այում`աքսորումգտնվելու
ժամանակ,ժանտախտից:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

ՍՈՄՈՒՆՃՅԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Բժիշկ,ազգային,հասարա
կական,կուսակցականգոր
ծիչ։

բնակավայրում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Մահացելէ1916թ.մայի

սի11ին,Իրաքում,Քութէլ
Ամարայիհիվանդանոցում,
ժանտախտից:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՍՐԱՊՅԱՆԳԱՍՊԱՐ

Ծնվելէ1883թ.,Խարբեր
դինահանգիԽարբերդիգա
վառիՀյուսեյնիկգյուղում:
Դեղագործէաշխատել:
Սպանվել է 1915թ.` 32

տարեկանում:
Նրամասին.
1.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
2.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
3.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

խորհրդիանդամ`4տարի
ով:
Հանրայինշահերիևազ

գայինքաղաքականառա
ջադրությունների առողջ
ըմբռնում է ունեցել, եղել
խղճամիտբժիշկ,բնավորու
թյամբշենշող,ընկերական,
ուղղամիտ,սիրվածբոլորից:
Մահացել է 1957թ. հոկ

տեմբերի 1ին, Քոմոթինի
քաղաքում` 78 տարեկա
նում:
Նրամասին.
Գէորգեան Կարօ, Ամէ

նունտարեգիրքը,Զ.տարի,
1959,Պէյրութ,1960։

ՍՏԱՄԲՈԼՑՅԱՆՊԵՏՐՈՍ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիկենտրոնՍեբաստիա
քաղաքում:
Բուժակէաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՍԱՐԳԻՍ

ԾնվելէՀալեպինահան
գիՄարաշիգավառիՉերքեշ
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1.Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։

ՍՈՒՐՅԱՆԳ.

Բժշկականկրթությունէ
ունեցելևբժիշկաշխատել:
191215թթ. բնակվել է

Կոստանդնուպոլսում և
բժիշկաշխատել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
Կարսիռազմաճակատում

փախելէբանակից,անցել
ռուսականկողմըևգնացել
Կարս:
1919թ.Կարսիձորի3րդ

հայկականորբանոցիբժիշկ
էաշխատել:
1920թ.հոկտեմբերի30ին

թուրքասքյարներըմտելեն
ձորուկրակբացելորբանո
ցիվրա:Այդժամանակբժիշ
կը երեխաներին հանգս
տացնելունպատակովմտել
էսենյակ:Թուրքիգնդակը
ջարդելովլուսամուտիապա
կին,խրվելէբժշկիսիրտը:
Այնուհետև թուրքերը

մտելենորբանոցևերեխա
ներիումեծերիվրակրակ

ՍՐԱՊՅԱՆՍԱՄՎԵԼՅ.

Խարբերդի նահանգի
Խարբերդի գավառի, իր
ծննդավայրՀյուսեյնիկգյու
ղումուսուցիչէաշխատել:
1918թ.ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
1918թ.զորակոչվելէօս

մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
1918թ., զինադադարից

քիչառաջՊաղեստինումգե
րիէընկելանգլիացիներին:
Ծառայությունը շարու

նակելէԱնգլիականբանա
կիառողջապահականբաժ
նում:
Հետագայումվերադար

ձելէԲեյրութ:
Նրամասին.
Հիւսէյնիկ,խմբագիր`Կ.

Ահարոնեան,Պոսթըն,1965։

ՍՐՄԱՔԵՇՅԱՆՀՐԱՆՏ

Ծնվել է մոտ. 1888թ.,
Կոստանդնուպոլսում:
1913թ. հուլիսի 17ին

ավարտելէՓարիզիհամալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
Մուսուլիկենտրոնական

հիվանդանոցիբժիշկէաշ
խատել:
Մահացելէ1915թ.հուն

վարի8ին,ժանտախտից:
Նրամասին.

զինված),Կարսիցփախելէ
դեպիԱլեքսանդրապոլ:
Վահանիմոտեղելէճամ

փորդականդեղարկղ:
Ճանապարհին,գիշերով

լեռնիվերմագլցելուժամա
նակ,էպիլեպտիկնոպաէու
նեցելուգլորվելձորը:Որո
նումըարդյունքչիտվել…
Նրամասին.
Ալեքսանդրյան Արտա

շես,Կարս.192021,Երևան,
1986։

ՎԱՀԵ

Բժշկականկրթությունէ
ունեցելևբժիշկաշխատել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակ,ուղարկվել
Կարինի ռազմաճակատ և
զինվորականբժիշկծառա
յել:
Կինը`Արաքսինամուսնու

հետմեկնելէԿարին:
1919թ.դոկտորՍ.Զարև

անդըայցելելէՉանղըրըև
հանդիպելԱրաքսիին,որը
ամուսնացելէրթուրքբժիշկ
ԶիաբեյիհետևՄյունիրե
հանըմդարձել:
Ենթադրվում է, որԶիա

բեյը Կարինում սպանել է
բժիշկՎահեինևնրակնոջը
բռնությամբտիրացել:
Նրամասին.
Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ

բացել:
Այստեղքեմալականները

անմարդկայինուսարսափե
լիշատարարքներենկատա
րել։
Որբանոցիմյուսբժշկին`

օսմանյանբանակիցնույն
պեսփախածՂարաքեշիշյա
նինթուրքերը որբանոցից
տարելենիրենցհետ:
Երկուսնէլհրաշալիմար

դիկևփայլունմասնագետ
ներենեղել:
Նրամասին.
1.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
2.ԱլեքսանդրյանԱրտա

շես,Կարս.192021,Երևան,
1986։
3.Ալեքսանդրյան Աար

տաշես,Մղձավանջ,Երևան,
2001։

ՎԱՀԱՆ

ԾնվելէԱրևելյանՀայաս
տանի Երևանի նահանգի
Ալեքսանդրապոլքաղաքում:
Մասնագիտությամբեղել

էբուժակ:
Գերիէընկել1920թ.հոկ

տեմբերի30ինԿարսիթուր
քական գրավման ժամա
նակ։
1920թ.դեկտեմբերինհա

յերի31հոգանոցմիխմբի
հետ(որոնցմիմասըեղելէ
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ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիւանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԷՖԵՆԴԻ

Բժշկականկրթությունէ
ունեցել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակկապիտանիկո
չումով զորակոչվել է օս
մանյան բանակ և 11րդ
զորաբաժնի5րդշրջունհի
վանդանոցումզինվորական
բժիշկծառայել:
Մահացելէ1915/1916թ.

հունվարի 29 (փետրվարի
11)ին,Կարինիհիվանդա
նոցում,ժանտախտից:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիւանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԲԱՂԴԱՍԱՐ

Ծնվելէ1883թ.,Սեբաս
տիայինահանգիՍեբաստի
այիգավառիՏիվրիկիգա
վառակիԶմառաավանում:
ԴեղագործՎահանՎար

դանյանիեղբայրնէ:
Նախնական և միջնա

գամները),Պոսթոն,1957։

ՎԱՂԱՐՇԱԿ
Ծնվելէ1888թ.,Վանում:
Ուսանել է բժշկական

վարժարանի3րդդասարա
նում:
Մահացելկամսպանվելէ

1915թ.`27տարեկանում:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՎԱՐԴԱՆԷՖԵՆԴԻ

Ծնվելէ1885թ.,Սեբաս
տիայում:
Ավարտել է Բեյրութի

Ամերիկյանհամալսարանի
բժշկականֆակուլտետը:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևՊաղեստի
նումմիհոսպիտալում(մեն
զիլ)ծառայելզինվորական
բժիշկ`լեյտենանտիաստի
ճանով:
Մահացելէ1918թ.,հունի

սի22ին,հոսպիտալում`33
տարեկանում:
Նրամասին.
1.Ատաշ Ադնան, 20րդ

դարի նահատակ եղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ

1915թ.մայիսինկամհու
նիսին, Սեբաստիայի մո
տակայքում, Մաշարլար
Երիվայրում,Սեբաստիայի
արյունարբու նահանգա
պետՄուամմերիհրահան
գով թուրք ոստիկանզին
վորներիձեռքովընտանիքի
անդամների հետ միասին
սրախողխող է արվել` 32
տարեկանում: Այնուհետև
նրանցմարմիններըկտոր
կտորենարել`իսարսափ
մյուսհայերի:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Համբարձումյան Վա

հան,Գիւղաշխարհ,Փարիզ,
1927։
3.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
4.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
5.Կազմեց Առաքել Ն.

Պատրիկ,ՊատմագիրքՅու
շամատեանՍեբաստիոյԵւ
ԳաւառիՀայութեան,հ.Ա.,
Նիւ Եորք, Պէյրութ, 1975,
880էջ
6.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
7.ՀայրապետյանՎանիկ,

կարգկրթություննստացելէ
ծննդավայրիԱզգայինԱրա
մյանվարժարանում:
ԱվարտելէՀիսուսյանմի

աբանությանՍեբաստիայի
բարձրագույնվարժարանը
(կոլեջ)ևկատարելագործ
վելֆրանսերենլեզվիգծով:
1906թ.ավարտել է Բեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
1906թ.վերադարձելէՍե

բաստիաևբժիշկաշխատել:
Ունեցելէընտանիք:
ԵղելէՍեբաստիայիՀՅԴ

կազմակերպությանեռան
դունգործիչներից:
1915թ. մարտին Բաղ

դասար Վարդանյանը լուր
էստացել,թեհայդուկՍե
բաստացի Մուրատը բծա
վորտենդովծանրհիվանդէ
Սախարիլեռանվրաևան
հետաձգելիբուժմանկարիք
ունի:
Բժիշկ Բաղդասարը և

բժիշկԱրմենակՀայրանյանը
գաղտագողիբարձրացելեն
սարըևխոնավքարայրում
գտելծանրհիվանդՍեբաս
տացիՄուրատին:Նշանակել
ենանհրաժեշտ բուժումը,
դեղերըտվելևվերադար
ձել:ՄիքանիօրիցՄուրա
տըլավացելէ,ևթուրքերի
դեմ կռիվներում նորանոր
սխրանքներգործելովհասել
մինչևԿովկաս:Սակայներ
կուբժիշկներըձերբակալվել
ենուբանտարկվել:
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25)թերթերում:
Սպանվելէ1919թ.Պարս

կաստանիՀամադանքաղա
քիմերձակայքում`մոտ30
տարեկանում:
Նրամասին.
1.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
2.ՅուշամատեանՀայՅե

ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։
3.ՀովակիմյանԲախտի

ար, Հայոց ցեղասպանու
թյաննահատակգործիչնե
րիծածկանուններ,Երևան,
2002։

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՄԵՍՐՈՊ
ՍԱՐԳԻՍ

Ծնվելէ1888թ.Զերայում,
հայառաքելականընտանի
քում:
1914թ.ավարտել է Բեյ

րութիամերիկյան համալ
սարանիբժշկականբաժինը:
1914թ.զորակոչվելէօս

մանյանբանակևծառայել
որպեսզինվորականբժիշկ:
1915թ.սպանվելէծառա

յությանընթացքում:
Նրամասին.
Քէստենեան Հրաչ, Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
8.Համբարձումյան Վա

հան,Գյուղաշխարհ,Երևան,
2000։
9.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիւանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
10. Խաչատրյան Լուսի

նեևԲաբլումյանԱրփինե
(կազմողներ),Ցուցակհայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։
11. Իսկահատեան Հ.,

Վկայարան հայկական ցե
ղասպանութեան, Գիրք Գ,
Պէյրութ,2011,395էջ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՄԵՍՐՈՊ

Ծնվել է մոտ. 1890թ.,
ՏրապիզոնինահանգիԿի
րասոնիգավառիԿիրասոն
քաղաքում:
1914թ.ավարտել է Բեյ

րութի Ամերիկյան համալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
Մասնագիտությամբեղել

էբժիշկ:
ԵղելէՀՅԴգործիչ:
«Մեսիր» ծածկանունով

տպագրվելէԹիֆլիսի«Ազա
տամարտ»(1917)և«Հայաս
տան»(1917,N6,7,9,10,23

Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Համբարձումեան Վա

հան,Գիւղաշխարհ,Փարիզ,
1927։
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
5.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
6.Համբարձումյան Վա

հան,Գյուղաշխարհ,Երևան,
2000։
7.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
8.Խաչատրյան Լ., Բաբ

լումյանԱ., Ցուցակհայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՎԱՀԱՆ
ԴԱՎԻԹ

Ծնվելէ1877/80/82թ.,Սե
բաստիայի նահանգի Սե
բաստիայի գավառի Տիվ
րիկի գավառակի Զմառա
ավանում:
ԲժիշկԲաղդասարՎար

դանյանիեղբայրնէ:
1907թ.ավարտել է Բեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսի
ականհամալսարանիդեղա
գործականբաժինը:
Սեբաստիայում սե

փականդեղատունէունեցել
ևդեղագործաշխատել:
Եղելէամուսնացածևըն

տանիքատեր:
ԵղելէՍեբաստիայիՀՅԴ

Կենտրոնական կոմիտեի
կարկառունդեմքերից:
1915թ. մարտին / ապ

րիլինձերբակալվելենդե
ղագործ Վահանը, Մշեցի
Մարտիրոսը, Հովհաննես
Փոլադյանըևուրիշներ:
Միքանիօրանց,Սեբաս

տիայիցդուրս,գաղթիճա
նապարհին, Մաշարլար
Երիվայրում,Սեբաստիայի
արյունարբունահանգապետ
Մուամմերի հրահանգով
թուրքոստիկանզինվորնե
րիձեռքովընտանիքիան
դամներիևընկերներիհետ
սրախողխողէարվել`մոտ
35տարեկանում:



326 327

ՀունաստանիՍելանիկ(Սա
լոնիկ)քաղաքում,որտեղև
աշխատելէմինչևիրկյանքի
վերջը:
Սելանիկումունեցելէիր

սեփականհիվանդանոցը:
Եղելէհմուտևբազմաշ

նորհվիրաբույժ,սիրվածու
հարգվածքաղաքացի:
1947թ.եղելէՀունաստա

նիՍելանիկքաղաքիցդեպի
Խորհրդային Հայաստան
ներգաղթողքարավանները
կազմակերպողհանձնախմ
բիղեկավարը:
1947թ.հոկտեմբերի12ին

Աթենքում հանկարծամահ
էեղելԵվրոպակատարած
ճամփորդությունից վերա
դառնալիս:
1947թվականի հոկտեմ

բերի19ինթաղվելէՍելա
նիկիգերեզմանոցում:
Եղելէ52տարեկան:
Նրամասին.
Գէորգեան Կարօ, Ամէ

նունՏարեգիրքը,Պէյրութ,
1960



ՎԵԶՆԵՅԱՆ(ՎԵԶՆԵՃՅԱՆ)
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(ԱՐԹԻՆ)

ՎԱՐԺԱՊԵՏՅԱՆԳԵՎՈՐԳ

Ծնվելէ1895թ.,Բաղդա
դում,վիրաբույժիընտանի
քում:
Պատանեկությանտարի

ներըանցելենՀալեպում:
ԱվարտելէՀալեպիազ

գայինվարժարանը:
ԱվարտելէՀալեպիՖրեր

ներիմիջնակարգդպրոցը:
Սովորել է Դամասկոսի

բժշկականվարժարանում:
1916թ.ուսումըշարունա

կելևավարտելէԿոստանդ
նուպոլսիբժշկականհամալ
սարանը և ստացել բժշկի
վկայական:
1916թ.,երբընթանումէր

Առաջին համաշխարհային
պատերազմը,զորակոչվելէ
թուրքականբանակևԱնա
տոլուիտարբերհիվանդա
նոցներումծառայելորպես
զինվորականբժիշկ:
Գերիէվերցվելանգլիա

կանզորքիկողմից:
Որպեսռազմագերիանգ

լիական հիվանդանոցում
ծառայելէվիրաբույժ:
1918թ.պատերազմիավար
տիցհետոազատվելէգերու
թյունից:
ԱյնուհետևծառայելէԿ.

Պոլսում,Դարդանելում,Մայ
տոսում:
1923թ. հաստատվել է

1914թ.գարնանըՄեզի
րեիքաղաքապետականկամ
Հյուսեյնիկգյուղի բժիշկ է
նշանակվել:
ԵղելէՀԲԸՄիանդամ:
1914թ.աշնանըԱռաջին

համաշխարհային պատե
րազմիժամանակզորակոչ
վել է օսմանյան բանակև
զինվորականբժիշկծառա
յել:
1915թ. ձերբակալվել է,

բանտարկվելուտարագրվել
դեպիՄելիտինե:
Սպանվելէ1915թ.,Մելի

տինեումկամՍեբաստիայի
մոտակայքում`սրախողխող
արվելով`մոտ35տարեկա
նում:
Այլտվյալներով` 1915թ.

հունիսի 25ին, բժիշկներ
Նշան Նահիկյանի և Ման
վելի հետ նահատակվել է
Մեզիրեիբանտումհայար
գելափակյալներիինքնահր
կիզմանժամանակ:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Գուժկան Սեբաստի

ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,
1924։
3.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները(անոնցպատգամ
ները),Պոսթոն,1957։

Ծնվելէ1875/83թ.,Խար
բերդինահանգիԽարբեր
դիգավառիՀյուսեյնիկգյու
ղում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրում:
1900թ.ավարտելէԽար

բերդի նահանգի իդադիե
(միջնակարգ)կամ«Սուլթա
նիե»վարժարանը:
190007թթ.սովորելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանկայսերա
կանբժշկականվարժարա
նում:
Ուսանելու ընթացքում

ստացելէԱՄՆումբնակվող
2եղբայրներինյութականօգ
նությունը:
1907թ.իցԹալաս,ապա

Զիլեքաղաքներիթաղապե
տականբժիշկէաշխատել:
1910թ.եղբայրներինտե

սակցելունպատակովմեկ
նել է ԱՄՆ Քոննեքթիքեթի
նահանգիՆյուՀեյվընքա
ղաքը,ուրվիրաբուժության
գծով կատարելագործման
դասընթացիէմասնակցել:
Վերադառնալով հայրե

նիք,Խարբերդիթաղապե
տականբժիշկէնշանակվել:
1912թ.ամուսնացելէՄե

զիրեիհանրածանոթՀարու
թյուն էֆենդի Խարփութ
լյանիդստեր`Արաքսիհետ
և ունեցել Մասիս որդուն,
որըհրաշքովփրկվելովկո
տորածներից,հետագայում
դարձելէդեղագործևբնա
կությունհաստատելԱՄՆի
Փրովիդենսքաղաքում:
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Ծնվելէ1862թ.դեկտեմ
բերի 13/25ին, Սեբաստի
այի նահանգիՍեբաստիա
քաղաքում`արհեստավորի
ընտանիքում:
186978թթ. սովորել է

Կ.Պոլսիասիականկողմի
ՍկյուտարթաղամասիՍե
լամսըզ թաղիԱմենափրկ
չյանևԿալաթաթաղամասի
ազգայինվարժարաններում:
187879թթ.սովորելէՓա

րիզի գործնական երկրա
գործությանվարժարանում:
187981թթ. սովորել է

Ֆրանսիայի երկրագործա
կանբարձրագույնուսում
նարանում(InstitutNational
Agronomique de France)և
երկրագործությանճարտա
րագետի/գյուղատնտեսին
ժեներիկոչումստացել:
188183թթ. հաճախել է

նաևԾառաբուծականևԱյ
գեբանական վարժարան
ներ:
1883թ.վերադարձելէԿ.

Պոլիսևաշխատանքիանցել
երկրագործությաննախա
րարությունում,որտեղնպա
տակէունեցելեվրոպական
նորագույնմեթոդներըներդ
նելՕսմանյանկայսրության
նահապետականերկրագոր
ծությանմեջ:
Հանդիպելովխավարա

միտունախանձպաշտոնա
կիցների խարդավանքնե
րին,կարճժամանակհետո
թողելէպաշտոնըևՍեբաս
տիավերադարձել:

4.Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
5.Հիւսէյնիկ,խմբագիր`

Կ. Ահարոնեան, Պոսթըն,
1965։
6.Թէոդիկ,Յուշարձաննա

հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։
7.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ՏԱՂԱՎԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐԵԹ
ՆԱՀԱՊԵՏԻ(ՎԱՀԱՆԻ)

Բժիշկ, բնագետ, գյու
ղատնտես, մանկավարժ,
բանասեր, խմբագիր, Օս
մանյան խորհրդարանի
անդամ,Ազգայինկենտրո
նականվարչությանՔաղա
քականժողովիանդամ,հա
սարակականգործիչ։
Իսկական ազգանու

նըեղել էՉադըրջյանկամ
Չատրճյան:

սիևՓարիզիհայկականև
ֆրանսիական պարբերա
կաններին:
Օգտագործել է «Տաղա

վար»,Ա.,Արարչահիւթ,Արծ
րունի,Բորակածին,Ն.Ա.,Ս.
Բ., Սկսնակ Բանասէր, Տ.,
Տիւն,***ծածկանունները:
1885թ., բնագիտական

առաջադիմականհայացքնե
րիհամարԿ.Պոլսիպատրի
արքարանիԱզգայինխառը
ժողովիԿրոնականժողովը
նրանբանադրելէ:
1887թ.,խուսափելովհա

լածանքներից,հրաժարվելէ
մանկավարժականգործու
նեությունիցևմեկնելԿահի
րե,ապա`Ֆրանսիա:
188790թթ.ուսանելէՓա

րիզիհամալսարանիբժշկա
կան ֆակուլտետում և,
միաժամանակ,Սորբոնիհա
մալսարանիբնագիտական
ֆակուլտետում: Սակայն
ծանրհիվանդությանպատ
ճառովուսումնընդհատելէ
ևՍեբաստիավերադարձել:
1890թ. կրկին մեկնել է

Փարիզևուսումըշարունա
կել:
1891/92թ.ավարտելէՓա

րիզի համալսարանի բնա
գիտականֆակուլտետըև
ստացելLicencieenSciences
կոչումը:
1892թ.հընթացսմասնա

գիտացելէՊաստյորիման
րէաբանությանինստիտու
տում:
1892թ. Ֆրանսիայի գի

Սեբաստիայում աշխա
տելէԱզգայինվարժարան
ներիտնօրեն,բարեկարգել
դրանք, բարեփոխումներ
կատարել ուսումնական
ծրագրերում:
Ժողովրդին եվրոպա

կան քաղաքակրթությանը
հաղորդակից դարձնելու
նպատակով, չափահասնե
րիլսարանուկիրակնօրյա
կրթարան է հիմնադրել:
Հիմնելէիգականսեռիդաս
տիարակությանհարցերով
զբաղվողՀայուհիներիըն
կերություն:
Սեբաստիայում ցուցա

բերածնրաաշխուժությու
նը, բնական գիտություն
ներ տարածելու ձգտումը
հարուցելէտեղիպահպա
նողականիշխանություննե
րիևհայհոգևորականնե
րիանբարեհաճություննու
թշնամանքը,ինչիհետևան
քովկրկինվերադարձելէԿ.
Պոլիս:
188586թթ.աշխատել է

Կ.ՊոլսիԿադըգյուղթաղա
մասիԱրամյանվարժարանի
տնօրենևդպրոցըկարճժա
մանակումօրինակելիկրթօ
ջախդարձրել:
188587թթ. Կ. Պոլսում

մասնակցելէհայերենբնա
գիտականառաջինհանդե
սի`«Գիտականշարժումի»
հիմնադրմանը և հրատա
րակմանը:
Եռանդուն կերպով աշ

խատակցել է նաևԿ.Պոլ
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ՄիաժամանակեղելէԲե
րայիազգայինվարժարան
ներիհոգաբարձու:
Աբդուլհամիդյանբռնա

պետության տարիներին,
հայմտքիուգրչիմշակնե
րը`եկեղեցական,ուսուցիչ,
խմբագիր, փաստաբան,
բժիշկ, ևն. հաճախ հալա
ծանքներիէինենթարկվում:
Նպատակը հայ ազգի

կրթականև մշակութային
զարգացումըկասեցնելնէր:
Որպեսկասկածյալ,բազ

մաթիվ անգամ հարցաքն
նություններիևբնակարանի
խուզարկությանէենթարկ
վել:
1900թ. Կ. Պոլսում հայ

րենասիրականգործունեու
թյանհամարկրկինձերբա
կալվելէուբանտարկվել:
Որոշ ժամանակ անց

ազատվելէՖրանսիայիդես
պանիազդումիջամտության
շնորհիվ:
Այս բոլորից հոգնած,

ցանկացելէհեռանալԹուր
քիայից, երբ իմացել է, որ
ոստիկանությունըփնտրում
էիրեն:
Փրկությանմիակմիջոցը

եղելէիբրևհիվանդՖրան
սիական հիվանդանոցում
ապաստանելը:
Ոստիկաններըպաշարել

ենհիվանդանոցը`կարծես
այնտեղգտնվումէրոչթեմի
համեստբժիշկ,այլ`ըմբոստ
հեղափոխական:
Ստիպված է եղել, իբրև

տական ընկերու թյան
նստաշրջանում3դասախո
սությունէկարդացել:
1893թ. հուլիսի 25ին

ավարտելէՓարիզիհամալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետըևբժշկագիտության
դոկտորիկոչումստացել:
1893թ.վերադարձելէԿ.

ՊոլիսևԲերաթաղամասում
սեփականբուժարանբացել:
1896թ.,Կ.Պոլսումհայ

րենասիրականգործունեու
թյանհամարձերբակալվելէ
ուբանտարկվել:
Չորսամիսանց,ընդհա

նուրհամաներմանշնորհիվ
ազատէարձակվել:
1897թ. Կ. Պոլսի Բերա

թաղամասիՖրանսիական
հիվանդանոցի օժանդակ
բժիշկէնշանակվել:
18991905թթ. եղել է Կ.

Պոլսիսբ.Փրկիչհայոցազ
գային հիվանդանոցի թե
րապևտիկ բաժանմունքի
բժշկապետը:
Հիվանդանոցումկազմա

կերպել է բժշկագիտական
բանախոսություններիդա
սընթաց,որինմասնակցել
են իրենց գործնականգի
տելիքներըբժշկությանայս
կամայնբնագավառումխո
րացնելցանկացող`տարբեր
ազգերի բժշկական ուսա
նողներ:
Դաևսկասկածելիէթվա

ցելթուրքոստիկաններին,
որոնքարգելելեննրամուտ
քըհիվանդանոց:

տումիցհետո,այլտարագիր
հայերիպես,վերադարձելէ
Կ.Պոլիսևշարունակելիր
բժշկական,մշակութայինու
ազգայինգործունեությունը:
Սեբաստիայից ընտրվել

էՕսմանյանխորհրդարա
նիանդամևզբաղվելհողա
յինհարցինախագծիմշակ
մամբ:
Խորհրդարանում կրա

կոտելույթներէունեցելազ
գայինիրավունքներիևհո
ղայինհարցիմասին:
191012թթ.եղելէԿ.Պոլ

սիԱզգայինկենտրոնական
վարչության Քաղաքական
ժողովիանդամևեռանդուն
գործունեություն ծավալել
այդտեղ:
1909/10թ.պարգևատրվել

էՖրանսիայիհանրապետու
թյանգյուղատնտեսության
նախարարությանհողագոր
ծականծառայության«Mer
ite d’Agricole» («Ասպետի
խաչ»)պատվանշանով:
191213թթ.աշխատել է

Կ.Պոլսիքաղաքապետարա
նում:
1913թ. Կ.Պոլսի քաղա

քապետարանիընդհանուր
քննիչէնշանակվել:
1914թ. ՀԲԸՄի մասնա

ճյուղերբացելունպատակով
Կովկասէայցելել:
Հանդիսացելէթաղապե

տականբժիշկ,հոգաբարձու
բժիշկ, հիվանդանոցների
բժշկապետ,Իթթիհադինհա
կադիրկուսակցությունների

հիվանդ, 4ամիսմնալ հի
վանդանոցում, ապա հի
վանդանոցի ֆրանսիա
ցիղեկավարների շնորհիվ
տեղափոխվել Ֆրանսիայի
Մարսելքաղաքը:
Սկզբում եղել է հնչա

կյանկուսակցության,ապա,
1908թից`Հայսահմանադ
րականռամկավարկուսակ
ցությանանդամևեռանդուն
գործիչ:
1902թ. պարգևատրվել

է Ֆրանսիայի կրթության
նախարարության Officier
d’Academie («Ակադեմիա
յիսպա»)պատվանշանովև
ակադեմիկոսիկոչմանար
ժանացել:
1904թ. Փարիզի աստ

ղագիտականընկերության
պատվավորանդամէընտր
վել:
1905թ.մեկնելէԵվրոպա,

այնտեղիցանցելԵգիպտոս
ևհաստատվելԿահիրեում,
որտեղբժիշկ էաշխատել,
ներգրավվելմանկավարժա
կանևհասարակականգոր
ծունեությանմեջ:
1906թ.մասնակցելէՊո

ղոս Նուբար փաշայի նա
խաձեռնությամբհիմնված
Հայկական բարեգործա
կանընդհանուրմիության
ծննդին, երկուտարի եղել
միության Կենտրոնական
վարչության անդրանիկ
ատենադպիրնուվարիչը:
1908թ.Օսմանյանսահմա

նադրությանվերահաստա
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ղարկած չեթեներիհրոսա
կախմբի ձեռքով, գերմա
նացի զինվորականների
անտարբերներկայությամբ:
Աշխատությունները.
1.Բնականպատմութիւն,

հ. 1, Դասագիրքազգային
վարժարանների,1886։
2.Հանքեր,Տեղեկութիւն

ներհանքագործութեանմա
սին(հայատառթուրքերեն),
Կ.Պոլիս,1890։
3.Ծագումն հայտառից,

1895: Իզմիրյանցգրական
մրցանակինէարժանացել:
4.Առողջապահութիւնն

առտնինեւիպէտսազգա
յիներկրորդականվարժա
րանաց(հիգիենա),1898։
5.Մանրէաբանութիւն,

1898։
6.Մանրէաբանութիւն

(հայատառ թուրքերեն),
թարգմ.ՀովհաննեսՈսկյա
նի,Կ.Պոլիս,1898,168էջ,
պատկերազարդ։
7.Ծննդական գործա

րանք,1899,2րդբարեփոխ
վածուլրացվածհրատարա
կություն`1914։
8.Բառացուցակախտա

նուանցֆրանսերէնէիհայ,
(բժշկական տերմինների
ֆրանսհայերենբառարան),
1900։
9.Մարդկային սաղմնա

խօսութիւն,1900(սաղմնա
բանությանը վերաբերող
առաջին աշխատությունը
հայիրականությանմեջ)։
10. Տիեզերքեւիրկազ

համախմբման` Իթթիլաֆի
հիմնադիրներիցևայլն:
1915թ.ապրիլի11 (24)

ին,իթիվսԿ.Պոլսի600ակ
նառուհայմտավորական
ների (որոնցմեջ էիննաև
բժիշկներՎահրամԹորգո
մյանը,ԿարապետՓաշայա
նը,ՄիրզաԿենճյանը, Հա
կոբՆարկիլեճյանը,Տիգրան
Ալլահվերդինևուրիշներ),
ձերբակալվելէևբանտարկ
վելԿ.Պոլսիկենտրոնական
բանտում:
1915թ.ապրիլի12ին,ի

թիվսբազմաթիվհայմտա
վորականների, գնացքով
տեղափոխվելէԱյաշավա
նի ծայրամասի բլրի վրա
գտնվողՍարըկըշլահինզո
րանոցբանտը:
Բանտումբուժելուխնա

մել է հիվանդուվիրավոր
բանտարկյալներին:
Միքանիամիսանց,13

այլմտավորականներիհետ
ԱյաշիցուղարկվելէՏիգրա
նակերտ`իբրՊատերազմա
կանատյանիններկայանա
լուհամար:
1915թ.հուլիսի21/23ին

կամ սեպտեմբերի 15ին
ԵդեսիայիցՏիգրանակերտ
տեղափոխվելուճանապար
հին, Եդեսիայի մոտակայ
քում,անասելիչարչարանք
ներիենթարկվելով,իթիվս
13հայմտավորականների,
գազանաբար սպանվել է
Տիգրանակերտիոճրագործ
նահանգապետՌեշիդիու

վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
5.ԱտիլԳ.ևուրիշներ,Ազ

գայինգերեզմանատունհա
յոց.Շիշլի,Կ.Պոլիս,1922։
6.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։
7.Ազգայինհիւանդանոցի

մէջպաշտօնավարածբժիշկ
ները,Ընդարձակտարեգիրք
Ազգայինհիւանդանոցի,Իս
թանպուլ,1939։
8.ՓափազեանՎահան,Իմ

յուշերը,Բ.հատոր,Պէյրութ,
1952։
9.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
10. ԿարոյեանԳասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
11. ԳաբրիելյանՌ.,Ակ

նարկներդարվինիզմիևբի
ոլոգիականմտքիպատմու
թյան հայ գրականության
մեջXIXXXդդ.,Երևան,1963։
12. Աճառյան Հրաչյա,

Կյանքիսհուշերից,Երևան,
1967։
13. Օտեան Գասաբե

անԱլիս,“ՊատմագիրքԱն
կիւրիոյԵւՍտանոզիՀայոց
(ՆախաքրիսոնէականԵւՀին
Գաղափարական Շրջան
ներէն Մինչեւ 1918Թուա
կանը)”,Պէյրութ,1968,319
էջ(247էջը`հայերէն,72ը`
անգլերէն):

մութիւնը,1902։
11. Օդոյեւլուսոյառող

ջապահիկ դերն, «Առող
ջապահիկթերթ»,Թիֆլիս,
1903,թ.12։
12. Ուրուագիծպատմու

թեանհայոցիսկզբանէմինչ
ց’Արշակունիհարստութիւն,
2րդհրատ.,1908։
13. Հայոցհինկրօնքնե

րը,2րդհրատ.,1909։
14. Դարվինականութիւն,

«Երկրագունտ»և «Գիտա
կանշարժում»ամսագրեր,
Կ.Պոլիս,1910։
15. Մարդկայինկազմա

խօսութիւն եւ բնախօսու
թիւն,1910։
16. Ուրուագիծպատմու

թեանհայոցիսկզբանէմինչ
ց’ԱղեքսանդրՄակեդոնացի,
3րդհրատ.,1913։
17. Հիւլէն,1915։
18. Ուսումնասիրութիւն

միզայինքարերու(ֆրանսե
րենհոդված)(միզաքարային
հիվանդությանպատճառա
գիտություննուկազմախո
սությունը)։
Նրամասին.
1.ԸնդարձակօրացոյցՍ.

Փրկչեանհիւանդանոցիհա
յոց,Կ.Պոլիս,1905։
2.ԳաբամաճեանՍ.,Հա

յաստանիկաղանդչէքը:Մեծ
Եղեռնիզոհերըիրենցպատ
կերներով,Կ.Պոլիս,1919։
3.Թէոդիկ, Յուշարձան

ապրիլ11ի,Կ.Պոլիս,1919։
4.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
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Թուրքիա,1997։
25. Օտեան Երուանդ,

Մերերեսփոխանները,մեր
Ազգայինժողովը,Երեւան,
1999։
26. ՎարդանյանՍ.,Հա

յաստանիբժշկությանպատ
մություն,Ե.,2000:
27. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
28. Հայանվանիբժիշկ

ներ,գիրքԱ,գլխ.խմբ.Ա.
Շիրինյան,Ե.,2002:
29. Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
30. Հովակիմյան Բախ

տիար,Հայոցցեղասպանու
թյաննահատակգործիչնե
րիծածկանուններ,Երևան,
2002։
31. ԶօհրապԳրիգոր,Եր

կերիժողովածու,հ.Դ.,Երե
ւան,2003։
32. ՓամուքջյանԳևորգ,

Հայերըիրենցկենսագրա
կաններով (թուրքերեն),
Ստամբուլ,2003։
33. Խաչատրյան Լ. և

ուրիշ., Ցուցակ հայոց ցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։
34. ՍտեփանյանՀասմիկ,

Հայատառթուրքերենգրքե

14. ՀաւաքեցԿարապետ
Թէրզեան, “Պատմագիրք
ՍտանոզիՀայոց”,տպ.Տօ
նիկեանեւՈրդիք,Պէյրութ,
1969,374էջ
15. Յուշամատեան

160ամեայսուրբՓրկիչհա
յոցհիւանդանոցի,աշխա
տասիրեցՎարուժանՔէօսէ
եան,Իսթանպուլ,1975:
16. Սիմոն Հովիւեան,

“Ապրիլեան Նահատակնե
րունՇաւիղով,ՄեծԵղեռնի
60ամեակիՍեմին”,Պէյրութ,
1975,349էջ
17. ՀՍՀ, հ. 11, Երևան,

1985։
18. Թէոդիկ,Յուշարձան

նահատակմտաւորականու
թեան,Ե.,1985։
19. ՓաշայանԱսատուր,

Բնագետը, բժիշկը, բանա
սերը…«ՍովետականՀայաս
տան»,Ե.,1985,9
20. Հայրապետյան Վա

նիկ,ԷջերՀայաստանիդե
ղագործության պատմու
թյունից,Երևան,1990։
21. ՊալաքյանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
22. Հովասափյան Հով

սեփ, Նազարեթ Տաղա
վարյան, «Առողջապահու
թյուն»,Երևան,1992,թ.34։
23. Հայկական հարց,

հանրագիտարան,Երևան,
1996։
24. Ատաշ Ադնան, 20

րդդարինահատակեղած
բժիշկները (թուրքերեն),

ՊաշտոնավարելէԹրա
կիայիՔրքլարելիի,Չորլուի
ևՈւզունքեոփրյուիզինվո
րականհիվանդանոցներում:
ԵղելէՄարմարաԷրեյլիի

զինվորականհիվանդանոցի
բժշկապետը:
191213թթ.Բալկանյան

պատերազմի ժամանակ
զինվորական բժիշկ է ծա
ռայելՅանիայում,որտեղև
վիրավորվելէևգերիընկել:
Պատերազմնավարտվելուց
հետոազատվելէևԿ.Պոլիս
եկել:
1 9 1 4 թ .  Ա ռ ա ջ ի ն

ա շ խ ա ր հ ա  մ ա ր տ ի
ժամանակկրկինզորակոչ
վելէօսմանյանբանակ:
191416թթ.եղելէՍելիմի

եիզորանոցհիվանդանոցի
բժշկապետը:
1916թ.զորացրվելէևթո

շակիանցելգնդապետի(մի
րալայալբայ)աստիճանով:
ՈրոշժամանակԿ.Պոլսի

Կադըգյուղթաղամասիքա
ղաքապետականբժիշկէաշ
խատել:
Եղելէփորձառուբժիշկև

հարգվածքաղաքացի:
Պարգևատրվելէարքու

նիքիևսպայակույտիշքան
շաններով:
Մահացելէ1936թ.,Կադը

գյուղում`83տարեկանում:
Հուղարկավորությունը

կատարվել էզինվորական
պատիվներով:
Նրամասին.
Շիկահեր Վարդ, Կի

րիևհայատառթուրքերեն
պարբերականմամուլիմա
տենագիտություն (1727
1968),Ստամբուլ,2005։
35. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
36. Իսկահատեան Հ.,

Վկայարան հայկական ցե
ղասպանութեան, Գիրք Գ,
Պէյրութ,2011,395էջ

ՏԱՏՐՅԱՆՀԱԿՈԲԲԵՅ

Ծնվել է 1853թ., Անկա
րայինահանգիԿեսարիայի
գավառիկենտրոնԿեսարիա
քաղաքում:
Ավարտել է Կեսարիայի

պետականվարժարանը:
1878թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիԿայսերականզինվորա
կանբժշկականվարժարա
նը:
Եղելէփոքրվիրահատու

թյուններիվիրաբույժ,ման
կաբարձևներքինհիվան
դություններիմասնագետ:
188898թթ.հատուկծա

ռայության(«հըզմեթիմախ
սուսե»)մեջէեղելԲաղդա
դում,Մուսուլում,Բասրայում
ևդրանցշրջակայքում:
1898թ.վերադարձելէԿե

սարիա,ամուսնացելևմեկ
որդիուերկուդուստրունե
ցել:
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էեղելավանիթուրքևհայ
բնակչությանկողմից,որպես
աստվածավախուանբասիր
նկարագրովանձ:
ՆրանկոչելենՀաջիՌա

փայելկամՀեքիմՌափայել:
1915թ.տարագրության

ժամանակ բոլոր ստանոզ
ցիներինտեղահանելենդե
պիԱնկարա,սակայնորոշ
պատճառներովառևտրա
կաններըվերադարձվելեն
Ստանոզ:
Կարճժամանականցպե

տականմարմիններընրանց
կրկինկանչելենիրենցմոտ
ուառաջարկելիսլամընդու
նել,ինչիփոխարեննրանց
կտրվերգերմանականանձ
նագիր:
Սական ստանոզցիները

մերժելենայդառաջարկը,
ինչիհետևանքովառևտրա
կաններինտարելենՍտա
նոզից8կմհեռուգտնվող
միվայր,բոլորինսպանելու
թաղելմիխորունկփոսում:
Դրանց մեջ է եղել ու

առանձնակի դաժանու
թյամբսպանվելնաևՀեքիմ
Ռափայելը:
Ունեցել էկին`Սրբուհի

ևորդիներԿղեմեսևԹոմա
ՏերԹումայաններին,որոն
ցիցվերջինը1940թ.զոհվել
էՓարիզիռմբակոծության
ժամանակ:
Նրամասին.
1.Թէրզեան Կարապետ,

ՊատմագիրքՍտանոզիՀա
յոց,Պէյրութ,1969,372էջ

սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975։
ՏԵՐԲԱԴԱԼՅԱՆԽԱԶԱՐ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիկենտրոնՍեբաստիա
քաղաքում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),Ցուցակհայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004

ՏԵՐԹՈՒՄԱՅԱՆՌԱՓԱՅԵԼ
ԹՈՒՄԱՅԻ

Ծնվել է Անկարայի նա
հանգիԱնկարայիգավառի
Ստանոզավանում,ՏերԹու
մաքահանայիընտանիքում:
Պատկանել է Ստանոզի

առևտրականհամայնքին:
Բժշկական կրթություն

չիունեցել,սակայնունենա
լովբժշկականուանասնա
բուժականբազմակողմանի
գիտելիքներուփորձ¦զբաղ
վելէժողովրդականբժշկու
թյամբ (հեքիմությամբ) և
անձնվիրաբարծառայելժո
ղովրդին:
Ճանաչվածուհարգված

սումըևսպասել,որաշնա
նը հանձնի ավարտական
քննությունները:
1913թ. նոյեմբերինԲեյ

րութիսբ.Նշանեկեղեցում
կատարելէՀՅԴհիմնադիր
ներիցմեկի`1913թ.հոկտեմ
բերի27ինմահացածՍիմոն
Զավարյանի սգահանդեսի
ատենապետիպարտակա
նությունը:
Եղել է մտերիմ ընկերը

բժիշկԳաբրիելԱնսուրյանի:
Եղել է ճարտասան, բե

մախոս, աշխատասեր, մի
քիչջղագրգիռանձնավորու
թյուն:
1915թ.գարնանըձերբա

կալվելէուշղթայակապտե
ղափոխվել է Զմյուռնիայի
(Իզմիր)բանտըևկուսակ
ցականգաղտնիքներ կոր
զելունպատակովանասելի
չարչարանքներիենթարկվել:
1915թ.դեկտեմբերի3ին,

իթիվս60բանտարկվածհայ
մտավորականներիուկու
սակցականների,աքսորվել
էԻսլահիե:
1915թ.սպանվելէԻսլա

հիեում`թուրքերիբարբա
րոսականտանջանքներին
ենթարկվելուցհետո`մոտ27
տարեկանում:
Նրամասին.
1. ԼազեանԳաբրիէլ,Դէմ

քեր հայ ազատագրական
շարժումէն,Գահիրէ,1949։
2.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ

2.ՇահբազյանՀասմիկև
Միրզոյան Անահիտ (կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ՏԵՐՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆ
ՀԱԿՈԲՍ.

Բժիշկ,քաղաքականգոր
ծիչ։
Ծնվելէ1886/90թ.փետր

վարի5ին,ԿիլիկիայիԷոդե
միշավանում:
Ավարտելէծննդավայրի

սբ.Մեսրոպեան,ապա`Սեն
Ժոզեֆվարժարանները:
Որոշժամանակգրագիրէ

աշխատել:
Այնուհետևշրջագայելէ

ՓոքրՀայքիմիշարքհայա
շատքաղաքներումևզբաղ
վել ՀՅԴի գաղափարների
քարոզչությամբ:
191014թթ.սովորելէԲեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետում:
Ամռանըավարտելէու
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Նախնականկրթությունն
ստացելէծննդավայրիվար
ժարանում:
Սովորելէամերիկացիմի

սիոներներիԽարբերդիԵփ
րատկոլեջում:
Նույնկոլեջիուսուցիչնե

րընրաներաշխավորելեն
համալսարանականկրթու
թյունստանալուհամար:
1903թ. մայիսի 23ին

ավարտելէԱՄՆՓենսիլվա
նիայիհամալսարանի(Ֆիլա
դելֆիաքաղաք)բժշկական
ֆակուլտետը:Որոշժամա
նակ հիվանդանոցներում
մասնագիտացելէվիրաբու
ժությանգծով,այնուհետև
ՆյուՅորքումսեփականբու
ժարանըբացել:
Տե ղի  տա լ ով  մոր

խնդրանքներին`վերադար
ձելէհայրենիՄեզիրե,ուր
բացելէսեփականկլինիկա
ևսիրվածվիրաբույժիհամ
բավվաստակելկարճժամա
նակում:
Բժի շկ  Էթ քին սը նի

խնդրանքով,շաբաթըերկու
օրայցելուբժիշկէաշխատել
1909թ.բացված«ԷնիԹրէյսի
Րիգզ»ամերիկյանհիվան
դանոցում:
ՀաճախհրավիրվելէԵփ

րատքոլեջ`առողջապահա
կանդասախոսություններ
կարդալու:
1913թ.ամուսնացելէՄե

զիրեիանվանիընտանիքնե
րիցմեկի`ՃեֆերյանՀովա
կիմիևՀռիփսիմեիդստեր`

գամները),Պոսթոն,1957։
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.ԿարօԳէորգեան,Ամէ

նունտարեգիրքը,ԺԲ.տա
րի,1965,Պէյրութ,1966։
5.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
6.ՅուշամատեանՀայՅե

ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։

ՏԵՐՄԱՆՎԵԼՅԱՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ(ԽԱՉԻԿ)

ՍԵՐՈԲԻ

ԱզգանունըեղելէՆահի
կյան(?),գրվելէնաևԷմա
նուելյան:
Ծնվելէմոտ1875թ.,Խար

բերդինահանգիԽարբերդի
գավառիԽարբերդ/Մեզիրե
քաղաքում:
Մանկական տարիքում

զրկվելէհորիցևմեծացել
մորխնամքիտակ:

ին, ԱՄՆ քաղաքացի Մա
րիՎենյուսնունրադուստր
Թովինանայդերկիրնենտե
ղափոխվել:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919։
2.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
3.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
4.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ՏԵՐՄԱՆՎԵԼՅԱՆՀՄԱՅԱԿ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1915թ. ապրիլի 21ին,

երեքշաբթիերեկոյան,Խար
բերդի նահանգի Դերսիմի
գավառիՉմշկածագավանի
շուկայումթուրքոստիկան
ներըկատարելենառաջին
ձերբակալությունները`կա
ռավարչինայցելելուխաբե
ությամբ:Կառավարչատուն
(սերայ)ենգնացել9հոգի,

ՄարիՎենյուսիհետ:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելունպեսուղարկվելէ
Կըզըլքիլիսե,Մանազկերտ,
Փերի, ԳյումյուշՄադեն և
այլքաղաքներ`բժիշկծա
ռայելու:
Ութ ամիս ծառայելուց

հետոարձակուրդվերցնե
լովվերադարձել էՄեզիրե
ևնահանգապետիառաջին
գրագրիկնոջկյանքըփրկել:
Այդդեպքիցհետոբժիշկէ
նշանակվելԿարմիրմահիկի
հիվանդանոցում,ուրեռան
դովզբաղվելէվիրավորև
հիվանդհայբանտարկյալնե
րիբուժմամբ,ոմանցէլհի
վանդանոցիցծածուկազա
տելևուղարկելէԴերսիմ:
ԱՄՆիքաղաքացիություն

էունեցելևԱՄՆիհյուպա
տոսԴեյվիդիընտանեկան
բժիշկըեղել:
1915թ.հուլիսինհիվան

դանոցիցտունվերադառնա
լուժամանակձերբակալվել
է,բանտարկվելուՄելիտինե
աքսորվել:
Սպանվել է 1915թ. հու

լիսիվերջին,Մելիտինեում
կամԽարբերդում`մոտ40
տարեկանում:
Կինը` ՄարիՎենյու

սը, նախազգալով վտան
գը,թույնխմելովփորձելէ
ինքնասպանլինել,սակայն
նրանփրկելէպատահաբար
այցելածհարևանուհին:
1929թ.դեկտեմբերի29
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Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՏԵՐՆԵՐՍԵՍՅԱՆՆԵՐՍԵՍ

Ծնվելէ1891թ.,Բրուսայի
նահանգիՆիկոմիդիայիգա
վառակիկենտրոնՆիկոմի
դիաքաղաքում։
Ուսանել է բժշկական

վարժարանիԵդասարանում
(5րդկուրսում):
Մահացելէ1915թ.,Բոս

ֆորում,ժանտախտից`24
տարեկանում:
Նրամասին.
Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

ՏԵՐՍԱՐԿԻՍՈՎ

ՏերՍարկիսովըԿարսում
եղելէբժիշկ:
1920թ.հոկտեմբերի30ին

թուրքականզորքը,չհանդի
պելովհայկականբանակի
դիմադրությանը,գրավելէ
Կարսը:Թուրքզինվորներն
անմիջապեսսկսելենքաղա
քիհայխաղաղբնակչության
ջարդը:Ընդամենը5օրվա
ընքացքումԿարսումսպան
վելէշուրջ4000խաղաղհայ
բնակիչևձերբակալվելշուրջ
7000հայտղամարդ:
Թուրքերը ձերբակալել,

բանտարկելևբոլորիպես

որոնց թվում` Հմայակը:
Նրանցբոլորինձերբակալել
ենուբանտարկել:Դրանից
հետոէլիշատերինենձեր
բակալել:
ՍակայնՀմայակինորոշ

ժամանակ անց ազատ են
արձակել,քանիորնրահա
մար միջնորդել է մի հան
րածանոթթուրք, որի հա
մարնաժամանակինդեղէր
պատրաստել:
Իսկմյուսներըգնացինու

այլևսչվերադարձան…
Նրանցսկզբումբանտար

կել են կառավարչության
շենքում,ապա`տեղափոխել
ՎերինթաղիԱլիբեյիևՕս
մանաղայիտներիտակևօր
ուգիշերդաժանորենծեծե
լովուկտտանքներիենթար
կելով`սպանել:
Նրամասին.
ՂազարեանՀ.,Պատմա

գիրքՉմշկածագի,Պէյրութ,
1971։

ՏԵՐՄԿՐՏԻՉՅԱՆԱՂԱՍԻ

ԾնվելէԲրուսայինահան
գիՆիկոմիդիայիգավառակի
Պարտիզակավանում։
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Մահացելէ1916թ.մար

տի9ին,ՊաղեստինիՌամլե
քաղաքի հիվանդանոցում,
ժանտախտից:

րիկացի միսիոներների
ՏարսոնիՍենթՓոլքոլեջը
(Ամերիկյան Սուրբ Պողոս
վարժարան)։
190810թթ. ուսուցչու

թյունէարելՄարաշիևԵդե
սիայի (Ուրֆայի)ազգային
վարժարաններում:
191016թթ. սովորել է

Կ. Պոլսի Հայդարփաշա
յիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանում`
գիշերօթիկուսանողիկար
գավիճակով:
1916թ.այսվարժարանը

նրահետմիասինավարտել
եննաևՍարգիսԱզատյանը
ևՍամվելԳանձապետյանը
ուզինվորականբժշկիվկա
յականստացել:
1916թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակ,ուղարկվել
Դամասկոսևզինվորական
բժիշկծառայելտեղիզին
վորականհիվանդանոցում:
Այստեղկարճժամանակում
արժանացել է աշխատա
կիցներիգնահատանքինու
հարգանքին:
1918թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ավարտիցհետովերադար
ձելէՄարաշևբժիշկաշխա
տել:
Եղելէնաևհասարակա

կանևազգայինգործիչ:
1919թ.ապրիլինԱզգային

պատվիրակությանկազմած
Առողջապահականառաքե

ամբողջովինմերկացրելեն
բժիշկՏերՍարկիսովին,որ,
այնուամենայնիվ,միքանի
օրից հաջողել էազատվել
բանտից:
Նրամասին.
1.Ներսիսյան Մկրտիչ,

Հայոց ցեղասպանության
անհերքելիփաստաթղթեր,
Երևան,2005։
2.ՀԱԱ,ֆ.114,ց.2,գ.33,

թ.67ևգ.43,թ.33։

ՏԵՐՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԸՆԾԱՅԵԿ

Ծնվել է 1892թ., Օսմա
նյանկայսրությանՀալեպի
նահանգիՄարաշիգավառի
կենտրոնՄարաշքաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացել է Մարաշի սրբոց
ՔառասնիցՄանկանցեկե
ղեցուվարժարանում:
Միջնակարգկրթությունը

ստացելէՄարաշիԱզգային
Կեդրոնական վարժարա
նում:
1908թ.ավարտելէամե
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ՏԵՐՍՏԵՓԱՆՅԱՆՀՈՎՍԵՓ

Ծնվելէ1866/67թ.,Թուր
քիայիԻզմիթինահանգիՆի
կոմեդիայիգավառիՊելեճիկ
(Պիլեճիկ)հայկականքաղա
քում:
Նախնական կրթությու

նըստացելէՌոդոսթո(Թե
քիրդաղ)քաղաքիթաղային
վարժարանում:
1883թ.ավարտելէՊար

տիզակքաղաքիԱմերիկյան
բարձրագույնվարժարանը:
1887թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՌոբերթքոլեջըպսակա
վորի(ԲԱ.)աստիճանով:
188890/93թթ. սովորել

է Լոնդոնի համալսարանի
բժշկականֆակուլտետում
ևստացելվիրաբուժական
ևբժշկականկրկնակիդիպ
լոմներ:
1893թ.վերադարձելէՌո

դոսթոևաշխատելբժիշկ:
1896թ. տեղափոխվել է

Պարտիզակևշարունակել
զբաղվելբժշկությամբ:
Ավելիքան20տարիբնա

խոսություն (ֆիզիոլոգիա)
և հոգեբանություն է դա
սավանդել  Գոնիայի «Ճե

լության(նախագահ`բժիշկ
Ղազարոսյան) կազմում
ընդգրկված հայ բժիշկնե
րըաշխատելենԿիլիկիան
գրավածֆրանսիականզին
վորականղեկավարության
ներքո:
Կիլիկիանհայաթափելու

օրերին, ֆրանսիացիների
ուՀայկականլեգեոնիՄա
րաշիցնահանջելուցհետո,
բժիշկըջանացելէհեռանալ
թուրքչեթեներիկազմակեր
պածսպանդից:
1920թ.փետրվարի11ին,

Մարաշում,Ակսուիեզերքին
զոհվելէթուրքհրոսակների
գնդակից`28տարեկանում:
Նրամասին.
1.Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
2.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
3.Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988։
4.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001։

թյանը, ժողովրդական
բժշկությանըևառողջաբա
նությանընվիրվածգրքեր:
190912թթ.եղելէխմբա

գիրըՊարտիզակիԲարձրա
գույն վարժարանի Ընթա
ցավարտներիընկերության
վեցամսյա «Պարտիզակ»
հանդեսի(48էջ),որըլույսէ
տեսելընդամենը7համար:
1915թ.ՄեծԵղեռնիժա

մանակ հայրենակիցների
հետ թուրքական կառա
վարությանկողմիցտեղա
հանվելուաքսորվելէդեպի
անծանոթշրջաններ,ավա
րառուներին թողնելով իր
երկհարկանիգեղեցիկտու
նը, կահկարասին ու հա
րուստգրադարանը:
Գոնիայում,շնորհիվեր

կաթուղուբարձրաստիճան
ևազդեցիկհայպաշտոնյա
պարոնԱվքարյանիջանքե
րի,ազատվելէստույգմահ
վանճիրաններիցևնշանակ
վելնույնընկերության“Պաշ
եարի”կոչվածվայրիհիվան
դանոցիբժշկապետ:
Այստեղնաանձվիրաբար

զբաղվելէհայգաղթական
ներիբուժմամբևշատերին
ազատելաքսորիցուփրկել:
Իրբժշկականարվեստի

շնորհիվփրկվելէանխուսա
փելիմահից:
1918թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ավարտիցհետովերադար
ձելէԿոստանդնուպոլիսև
աշխատելէՔուլելիիկենտ

նանյան» և Պարտիզակի
Ամերիկյան բարձրագույն
քոլեջներում:
ՊարտիզակիԱմերիկյան

բարձրագույն վարժարա
նումդասավանդելէանգլե
րենլեզուևգրականություն,
ինչինտիրապետելէբարձր
մակարդակով:
Նախասիրած գրքերը

եղել ենՇեքսպիրի «Հուլի
ոսԿեսարը»ևԳոլթսմիթի
«Ամայացածգյուղը»,որոնք
յուրաքանչյուրուսումնական
տարեշրջանթարգմանելև
տողառտողվերլուծելէմա
քուրևգեղեցիկհայերենով:
ԹարգմանելէՇեքսպիրի

«Վենետիկիվաճառականը»
ստեղծագործությունը:
Բարձրագույնվարժարա

նում դասավանդել է նաև
մարդակազմություն,առող
ջաբանությունև հոգեբա
նություն,որոնքմատուցել
էմեծսիրով,հետաքրքրու
թյամբ ու հումորով`աշա
կերտների մեջ սեր առա
ջացնելովայդառարկաների
նկատմամբ:
Եղել է հմուտ մանկա

վարժ,սիրված`աշակերտ
ներիևհարգված`գործըն
կերների ու Պարտիզակի
բնակչությանկողմից:
Հեղինակելէ«Բիւզանդի

ոն»,«Մասիս»ևայլպարբե
րականներումտպագրված
բազմաթիվ գիտահանրա
մատչելի հոդվածներ, ինչ
պես նաև մարդակազմու
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3.Մարդկային (մարդա
կազմական)մարմինը:
4.Թոքախտը:
Նրամասին.
1.Ս.Ա.,Դօքտ.Յովս.Տէր

Ստեփանեան(Մահախոսա
կան),Թեհրան,“Ալիք”,1943,
մարտ
2.ԳէորգեանԿարօ,Ամէ

նունՏարեգիրքը,Պէյրութ,
1956
3.Հայպարբերականմա

մուլի մատենագիտություն
(17941967),կազմ.Ա.Կիրա
կոսյանը,Ե.,1970
4.Վարդ Շիկահեր, Կի

սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975,120
էջ

ՏԵՐՍՏԵՓԱՆՅԱՆՄԿՐՏԻՉ

Ծնվելէ1855թ.,Խարբեր
դինահանգիԽարբերդիգա
վառիՄեզիրեքաղաքում:
Հավանաբար 1880թ.

ստացելէդեղագործական
կրթություն:
Մելիտինեումդեղագործէ

աշխատել:
Սպանվելէ1915թ.,Մելի

տինեում`60տարեկանում:
Նրամասին.
1.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
2.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,

րոնական որբանոցիտնօ
րեն:
Իզմիրի աղետից հետո

տեղափոխվելէՀունաստան
ևմեկտարիանվարձահա
տույցաշխատելՍթրունկա
յիհայկականորբանոցում:
Այնուհետև տեղափոխ

վելէՌումինիա`քրոջ`տի
կինՍրենցի(Ս.Սրենցիկի
նը)մոտ:
Այստեղ ևս մեկ տարի

զբաղվելէհայորբերիհար
ցերով:
Այնուհետևտեղափոխվել

էԹեհրանևապրելամուս
նացած եղբոր` անվանի
ատամնաբույժՀարություն
ՏերՍտեփանյանի (1870
1953)մոտ:
Եղել է Թեհրանի հայ

բժշկականմիությաննախա
գահը:
1928թ.փետրվարինԹեհ

րանիՀայակումբումտոնվել
էնրաբժշկականևհասա
րակականգործունեության
35ամյակը:
1943թ.սկզբինՖրանսի

այումտոնելէիրբժշկական
գործունեության50ամյակը:
Եղելէամուրի:
Մահացելէ1943թ.փետր

վարի26ին,Թեհրանում,76
տարեկանհասակում:
Աշխատությունները.
1. Մանչերու թշնամի,

գրքույկընվիրվածէրտղա
ների ձեռնաշարժության
վնասներին:
2.Մանչերուբարեկամ:

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
4.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։
5.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
6.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),Ցուցակհայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

Բարձրագույն բժշկա
կանկրթությունէունեցելև
բժիշկաշխատել:
1915թ. ապրիլմայիս

ամիսներինօսմանյանկա
ռավարությունը Խարբեր
դումևՄեզիրեումիրակա
նացրել է բազմաթիվ հայ
մտավորականներիձերբա
կալություններ:Թուրք ոս

Երեւան,ապրիլ24,1985։
3.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:
4.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ՏԵՐՎԱՀՐԱՄՅԱՆՆՇԱՆ
Տե՜ս`ՆԱՀԻԿՅԱՆՆՇԱՆ

ՏԵՐՎԱՀՐԱՄԻ

ՏԵՐՊԱՊՅԱՆ(ՏԵՐՊԱ
ՊՅԱՆ,ՏԵՐՊԱՊԻԿՅԱՆ)

ԲՅՈՒԶԱՆԴ

Ծնվելէ1890թ.,Սեբաս
տիայինահանգիկենտրոն
Սեբաստիաքաղաքում:
1912թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանդեղագործա
կանվարժարանը:
Դեղագործէաշխատել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանդեղագործծառայել:
Սպանվել է 1915թ., Սե

բաստիայի նահանգի Շա
պինԿարահիսարիգավառի
Էնդիրեսավանում`25տա
րեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած
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բանտիցշղթայակապդուրս
գալուհրամանը:Լուրըհա
ղորդելենգնդապետՖերիդ
բեյին,որըհրամայելէբոլո
րինսրախողխողանել:
1915թ. հունիսի 25ին /

հուլիսին, օգոստոսի 4ին
(ըստտարբերաղբյուրների),
ԽարբերդքաղաքիՄեզիրեի
բանտի37հայբանտարկյալ
ներըվճռելենբանտըհրկի
զելևինքնահրկիզվել:
Իրար վրա են հավաքել

բանտիվերմակները,իրենց
հագուստներըևդրանցվրա
լցնելովճրագներինավթը`
հրկիզելենբանտը:Բոլորը
զոհվելեն,այդթվում`բժիշկ
Տերտերյանը:
37բանտարկյալներիկի

սամոխրացած դիակները
աղբատարկառքովտարել
ևլցրելենՉորաղբյուրիմոտ
գտնվողմիփոսում:
Նրամասին.
Ճիզմէճեան Մանուկ,

Խարբերդեւիրզաւակները,
Ֆրեզնօ,1955։

ՏԻԳՐԱՆԷՖԵՆԴԻ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևԿարինի
կենտրոնական զինվորա
կանհիվանդանոցումդեղա
գործծառայել`լեյտենանտի

տիկաններընրանցշղթայա
կապտարելենփողոցներով
ուշուկաներով,ևգազազած
թուրքամբոխընրանցվրա
քարերէնետել,հարվածել,
ծեծել:
Նրանցբոլորինբանտար

կելենՄեզիրեիբանտումև
կտտանքներիենթարկելով
փորձել տեղեկություններ
կորզելզենքեր,ռումբերև
քաղաքականգաղտնիքներ
թաքցնելումասին:Կեսգի
շերին, արաբկիրցի ոստի
կանԱլիօնբաշինբանտա
պահՀասանԷֆենդիիհետ
եկել է բանտև հրամայել,
որմեկառմեկդուրսգան
ևԵդեսիատեղափոխվելու
պատրաստվեն:ԲժիշկՆշան
Նահիկյանըհամարձակորեն
առաջգալովասելէ.«Եթե
դուքմեզիրոքԵդեսիապի
տիուղարկեք,ավելիլավէ
որցերեկովուղարկեք,որ
պեսզիժողովուրդըիմանա,
որմենքԵդեսիաենքգնում,
իսկեթեձերհետինդիտա
վորությունըմեզսպանելն
է,կրկինցերեկովսպանեք
և կախեք, որպեսզի հա
մայնԽարբերդիժողովուր
դըականատեսլինիմերմա
հին»:
Եվ չնայած ոստիկանը

ժխտելէնրանցսպանելու
մտադրությունը,բանտար
կյալներըհասկացելեն,որ
պատրաստվում են իրենց
սպանել, ուստի հրաժար
վել են կատարել գիշերով

1914թ.,Առաջինհամաշ
խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևՍեբաս
տիայիհիվանդանոցինկից
Կայադիբիի բուժարանում
բժիշկծառայել`կապիտանի
աստիճանով:
1917թ. հունվարի 2ին

սպանվել կամ մահացել է
Սեբաստիայում`44տարե
կանում:
Նրամասին.
1.Ատաշ Ադնան, 20րդ

դարի նահատակ եղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՏԻՆԱՆՅԱՆԲԱՐՍԵՂ
ՄՈՎՍԵՍԻ

Ծնվելէ1887թ.,Թուրքի
այիեվրոպականմասիՌո
դոսթո քաղաքում` բժիշկ
ՄովսեսՏինանյանիընտա
նիքում:
1906թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիասիականկողմիՍկյու
տար թաղամասիՊերպե
րյանվարժարանը:
1911թ.փետրվարի15ին

ավարտելէՓարիզիհամալ
սարանիբժշկականֆակուլ
տետը:
Եղելէներքինհիվանդու

աստիճանով:
Մահացել է1914թ.դեկ

տեմբերի 9ին, ժանտախ
տից:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՏԻԳՐԱՆԷՖԵՆԴԻ

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ զորակոչվել է
օսմանյան բանակև Իրա
քիԽանեքինքաղաքիզին
վորականհիվանդանոցում
ծառայել` լեյտենանտիաս
տիճանով:
Մահացելէ1917թ.մայիսի

12ին,ժանտախտից:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՏԻԳՐԱՆԷՖԵՆԴԻ

Ծնվելէ1873թ.,Սեբաս
տիանահանգիկենտրոնՍե
բաստիաքաղաքում:
Բժշկականկրթությունէ

ունեցելևբժիշկաշխատել:
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մնայունբժիշկը:
Զբաղվել էնաևուսուց

չությամբ:Կ.ՊոլսիԷսայեան
վարժարանումդասավան
դել էառողջապահություն
ևկենսաբանությունառար
կաները:Իրնախաձեռնու
թյամբնույնվարժարանում
հիվանդապահներիդասըն
թացէկազմակերպելևանց
կացրել:
Տարեգրքերիևօրաթեր

թերի էջերումտպագրված
բժշկագիտականևհրապա
րակախոսականհոդվածնե
րիհեղինակէ:
Եղելէլավջութակահար

և բարձր գնահատանքի
արժանացելարվեստասեր
շրջանակներում:
Մահացելէ1965թ.փետր

վարի8ին,Կ.Պոլսում`78
տարեկանում:
Զավակներից Ժիրայր

ՏինանյանըբնակվելէՓա
րիզում և եղել ներքին ու
սրտայինհիվանդություննե
րիբժիշկ:
Աշխատությունը.
Բժիշկիմըխորհրդածու

թիւնները,Կ.Պոլիս,1941։
Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։
2.Ազգայինհիւանդանոցի

մէջպաշտօնավարածբժիշկ
ները,Ընդարձակտարեգիրք
Ազգայինհիւանդանոցի,Իս
թանպուլ,1939։
3.Շիկահեր Վարդ,Կի

թյուններիմասնագետ:
1911թ.վերադարձելէԿ.

Պոլիսևբժիշկաշխատել:
1912թ.Բալկանյանպա

տերազմի ընթացքում Ադ
րիանապոլիս քաղաքում
օսմանյանբանակիբժիշկէ
ծառայել` հարյուրապետի
աստիճանով:
191314թթ.մնայունօգ

նականբժիշկ էաշխատել
Կ.Պոլսիսբ.Փրկիչազգային
հիվանդանոցի արտաքին
բաժնում:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակծառայելէԿ.Պոլ
սիԲուլղարականհիվանդա
նոցում:
Պարգևատրվելէբուլղա

րականարքունիքի«Կարմիր
խաչ»շքանշանով:
1915թ. ապրիլին բան

տարկվելէԿ.Պոլսիկենտ
րոնական բանտում,ապա
աքսորվելՉանղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րից41րդիվրա։
Վերապրելէ:
Եղել է 1919թ. ապրի

լի11(24)ին`ՄեծԵղեռնին
նվիրվածառաջինսգահան
դեսիկազմակերպիչհանձ
նախմբիանդամներից:
Եղելէհանրայինգործիչ,

երկարտարիներ`«Կարմիր
խաչի»Կ.Պոլսիմասնաճյու
ղիատենապետնուԿարա
գյոզյան տան (որբանոց)

նականվարժարանըևեղել
դրաառաջինշրջանավարտ
ներիցմեկը:
1881թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Երկարտարիներազատ

պրակտիկբժիշկէաշխատել
իրծննդավայրում:
Եղելէվիրաբույժ,ներքին

հիվանդություններիմասնա
գետևմանկաբարձ:
ԵղելէՌոդոսթոյիքաղա

քապետականբժիշկը:
ՀետագայումԿ.Պոլսում

բժիշկէաշխատել:
1915թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ զորակոչվել է
օսմանյանբանակևզինվո
րականբժիշկծառայել`հա
րյուրապետի/կապիտանի
աստիճանով:
1915թ.ապրիլի 1113ը

ձերբակալվելէ,բանտարկ
վելուաքսորվելՉանղըրը:
1915թ.օգոստոսին,հրաշ

քով,նրանազատելուևԿ.
Պոլիսվերադարձնելուհրա
մանէստացվել:
Իրխնամքիուբուժման

տակեղածչեթեջիարաբաջի
Իսմայիլիաղջկաբուժումը
շարունակելըթողելէբժիշկ
ՌուբենՍևակին,հույսունե
նալով,որչեթեջին,ինշան
երախտագիտության, բա
րյացակամ վերաբերմունք
կունենանրանկատմամբ:
Մահացելէ1935թ.,Կ.Պոլ

սում`77տարեկանում:

սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975։
4.Սիմոն Հովիւե ան,

“Ապրիլեան Նահատակնե
րունՇաւիղով,ՄեծԵղեռնի
60ամեակիՍեմին”,Պէյրութ,
1975,349էջ
5.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.

վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
6.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
7.Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
8.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
9.ԻսկահատեանՀ.,Վկա

յարան հայկական ցեղաս
պանութեան,ԳիրքԳ,Պէյ
րութ,2011,395էջ

ՏԻՆԱՆՅԱՆՄՈՎՍԵՍ

Ծնվելէ1858թ.,Թուրքիա
յիեվրոպականմասիՌոդոս
թոքաղաքում:
ԲժիշկԲարսեղՏինանյա

նիհայրնէ:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիԳա

ղատիաթաղամասիԿեդրո
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(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՏԻՍԻՈՆ(ԹԻՅԶՈՆ)
ՄԻՔԱՅԵԼԷՖԵՆԴԻ

Բժշկականկրթությունէ
ունեցելևբժիշկաշխատել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյան բանակև Լեռնա
լիբանանիԱլեյավանիհի
վանդանոցումզինվորական
բժիշկծառայել`ավագլեյտե
նանտիաստիճանով:
Մահացելէ1915թ.մայիսի

16ին,ծառայությանընթաց
քում:
Նրամասին.
1.Ատաշ Ադնան, 20րդ

դարի նահատակ եղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՏՈՆԻԿՅԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Ծնվելէմոտ1890թ.,Սե
բաստիայինահանգիԱմա
սիայիգավառիԱմասիաքա
ղաքում:
1915թ.ավարտելէԿ.Պոլ

Որդին`ԲարսեղՏինանյա
նը(18871965)ևթոռը`Ժի
րայրՏինանյանըևսբժիշկ
ենեղել:
Նրամասին.
1.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
2.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
3.Շիկահեր Վարդ, Կի

սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975:
4.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՏԻՆԿԻԼՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիԱմասիայիգավառի
կենտրոն Ամասիա քաղա
քում:
Ատամ նա բո ւ ժա կան

կրթություն է ունեցել և
ատամնաբույժաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.:
Նրամասին.
ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),Ցուցակհայոցցե
ղասպանության զոհերի

ղափոխվելէԿարինևսովո
րելՍանասարյանվարժա
րանում:
ԱյնուհետևուսանելէԲեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետում:
Ավարտելուցհետոմեկնել

էՓարիզև«ՕդելԴիեո»հի
վանդանոցումհետևելԴիյո
լաֆուայիդասերին:
ՎերադառնալովԿ.Պոլիս`

թուրքռուսական սահմա
նագլխիառողջապահական
քննիչէնշանակվել:
1911թ. հրաժարվելով

պաշտոնից`հաստատվելէ
Կ.Պոլսիասիականկողմի
Սկյուտարթաղամասում:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկծառայել:
Ռազմաճակատում վի

րավորվելէ,բուժվել,ապա
Գելիբոլուի զինվորական
հիվանդանոցի բժշկապետ
նշանակվել:
1918թ., պատերազմի

ավարտիցհետովերահաս
տատվելէՍկյուտարում,ուր
լայնժողովրդականությունէ
վայելել:
ԵղելէՏարագրելոց,Որ

բախնամի,Կարմիրխաչիև
Հայբժիշկներումիություն
ներիանդամ:
ԵղելէՀայմարմնակրթա

կանընդհանուրմիության
(ՀՄԸՄ)հիմնադիրներիցմե

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
Բժիշկէաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.,Ամա

սիայում`մոտ25տարեկա
նում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։

ՈՒԶՈՒՆՅԱՆՍՈՒՐԵՆ

Ծնվել է 1883թ., Կ.Պոլ
սում:
Մանկությունը ծնողնե

րիհետանցկացրելէԿարին
քաղաքում:
ՎերադառնալովԿ.Պոլիս`

սովորելէՊերպերյանվար
ժարանում:
Հետագայումկրկինտե
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185964թթ.սովորելէԿ.
Պոլսի Օսմանյան կայսե
րականբժշկականվարժա
րանում և դա ավարտել`
ստանալովկապիտանիաս
տիճան:
186495թթ. Եմենում և

Արաբիայումգտնվողօսմա
նյանբանակումբժիշկէծա
ռայել` կապիտանիաստի
ճանով:
1895թ.կայմակամիզին

վորականաստիճանովծա
ռայելէԼիբիայիՏրիպոլիս
քաղաքում:
1908թ. Կ. Պոլսի Հայ

տարփաշայիզինվորական
հիվանդանոցի գլխավոր
բժիշկէծառայել`միրալայի
(փոխգնդապետ)աստիճա
նով:
1915թ., Հայկական ցե

ղասպանությանընթացքում,
Էնվերփաշայի հրամանով
հեռացվելէծառայությունից
ևթոշակիուղարկվել:
Եղելէտրոպիկականվա

րակիչհիվանդությունների
խոշորմասնագետ:
Մահացելէ1934թ.Կ.Պոլ

սում`94տարեկանում,թաղ
վելԿ.ՊոլսիԲաղլարբաշըի
հայկականգերեզմանոցում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

կը:
1920թ. ամուսնացել է

հանրաճանաչ գրագիտու
հիտիկինԱնայիսի(Եվփիմե
Ավետիսյան)դստեր`Մար
գարիտԱվետիսյանիհետ:
1922թ. աշնանը ընտա

նիքովգաղթելէՌումինիա
ևհաստատվելԲուխարեստ
մայրաքաղաքում,ուրշարու
նակելէբժիշկաշխատելև
հանրայինգործունեությամբ
զբաղվել:
Բուլղարականդումայում

ուշագրավ ատենախոսու
թյունէկատարել:
Մահացելէ1927թ.փետր

վարի 23ին, Բուխարես
տում`44տարեկանում:
Նրամասին.

Թէոդիկ,Ամէնունտարեցոյ
ցը,1928,Փարիզ,1929։

ՈՒԹՈՒՋՅԱՆՍԵՊՈՒՀ

Ծնվելէ1840թ.,Կ.Պոլսի
Սամաթիաթաղամասում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրում:

ռապողհիվանդների:
Հիվանդներինընդունելէ

Կ.ՊոլսիՍիրքեջիտրամվայի
ճանապարհիվրայի,Ֆեբի
ուսլուսանկարչատանառա
ջին հարկում գտնվող իր
մասնավորդարմանատանը:
1914թ.Առաջինաշխահա

մարտիժամանակօսմանյան
բանակումծառայելէզինվո
րականդպրոցներիուպա
հեստներիգլխավորբժշկի
տեղակալկապիտանիաս
տիճանով:
Մահացել է 1918թ.ապ

րիլի14/19/25ին,Կ.Պոլսի
Թաքսիմի հոսպիտալում,
ժանտախտից`42տարեկա
նում։Թաղված է Կ.Պոլսի
Շիշլիիազգայինգերեզմա
նատանը:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ԱտիլԳ.ևուրիշներ,Ազ

գայինգերեզմանատունհա
յոց.Շիշլի,Կ.Պոլիս,1922:
3.Ազգայինհիւանդանոցի

մէջպաշտօնավարածբժիշկ
ները,Ընդարձակտարեգիրք
Ազգայինհիւանդանոցի,Իս
թանպուլ,1939:
4.Ատաշ Ադնան, 20րդ

դարի նահատակ եղած
բժիշկները (թուրքերեն),
Թուրքիա,1997:
5.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ

ՈՒՂՈՒՐԼՅԱՆ
(ՈՒՂՈՒՐԼՈՒՅԱՆ)ՀԱԿՈԲ
ԷՖԵՆԴԻԱԼԻՔՍԱՆԻ

Ծնվել է 1874/78թ.,
Կոստանդնուպոլսի Բերա
թաղամասում /Անկարայի
նահանգիՅոզղաթիգավա
ռիկենտրոնՅոզղաթքաղա
քում:
190607թթ.Կ.Պոլսիսբ.

Փրկիչ ազգային հիվան
դանոցումմտայինհիվան
դություններիբաժնիբժիշկ
էաշխատել:
Մասնագիտացելէծննդա

միզականևվեներականհի
վանդություններիգծով:
1913թ.Կ.Պոլսումզբաղ

վելէծննդամիզականևվե
ներականհիվանդություննե
րիբուժմամբ:Հիվանդներին
բուժելէպրոֆ.Էրլիխիվեր
ջինմեթոդով`606Սալվար
սանդեղով:
Ամենակարճժամկետում

բուժելէհինևնորգաղղիա
կանախտով(սիֆիլիս),ջեր
մամիզությամբ(սուսանակ),
միզապարկիևերիկամների
հիվանդություններովտա
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«հատուցում»,Էնվերըհրա
մայելէօսմանյանբանակի
հայզինվորներինզինաթա
փել:
1915թ.ԲաղեշիևՄուշի

միջևընկածմիանմարդաբ
նակվայրում,մոտ33տա
րեկանումգնդակահարվել
էգազազածթուրքհրամա
նատարիկողմից,որըիմա
ցելէ,թեբժիշկըվիրավոր
թուրքզինվորներիհետմի
ասիննույնպիսիհոգատար
բժշկականօգնությունէցու
ցաբերելնաևհայզինվորնե
րին…
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
4.Սահակյան Լիլիկ, Ոճ

րագործները չխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
5.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
6.Թէոդիկ, Յուշարձան

ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՓԱԼԱԲԸՅԸՔՅԱՆՊՈՂՈՍ

Ծնվել է 1880/85թ.,
Կոստանդնուպոլսում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէԿ.Պոլսիթաղային
ազգայինվարժարաններից
մեկում:
1912թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
1912թ.իցՎանինահան

գի Վանի գավառի Արճեշ
քաղաքի թաղապետական
բժիշկէաշխատելևթուրք
ու հայ բնակչության հար
գանքըվայելել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
սկզբին զորակոչվել է օս
մանյանբանակևՀամիդիե
հեծելազորի զինվորական
բժիշկծառայել:
Թուրքհրամանատարնե

րիցսիրվածևհարգվածէ
եղելհամեստբնավորության
ևբացառիկծառայություն
ներիհամար:
1915թ.հունվարինԷնվեր

փաշայիբանակըծանրպար
տությունէկրելՍարիղամի
շի ռազմաճակատում, իսկ
ինքը`Էնվերըփրկվելէսե
բաստացիսպաՀովհաննես
Ակինյանիևհայզինվորների
հերոսականուանձնազոհ
դիմադրությանշնորհիվ:Ի

հով:
1915թ.,տարագրության

ճանապարհին,Թոմարզա
յումկամԿեմերեկիցհյուսիս
ընկած Ղըչալարի Մուտա
րասընկոչվածձորամեջում
սպանվելէհողագործթուր
քերիևթրքուհիներիման
գաղներով`45տարեկանում:
Նրամասին.
1.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։
2.ԳալֆայեանԿարապետ

աւագքահանայ,ԳիրքԵլից
հայոց,Պէյրութ,1955։
3.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985
4.ՇահբազյանՀասմիկև

Միրզոյան Անահիտ (կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ՓԱՆՈՍՅԱՆՄԻՍԱՔ

Ծնվելէ1890թ.,Սեբաս
տիայինահանգիԵվդոկիայի
գավառիկենտրոն
Եվդոկիաքաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրիազ
գայինվարժարանում:
1895թ. մտել է Արմաշի

դպրեվանքը:
ԵրկարտարիներԵվդոկի

այումուսուցիչևդպրոցնե
րիտեսուչէաշխատելար

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
7.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։

ՓԱՆՈՍԻՈՐԴԻՍԱՐԳԻՍ
տե՜ս`ԱԶԱՏՅԱՆՍԱՐԳԻՍ
ՓԱՆՈՍԻ(ՓԱՆՈՍԻՈՐԴԻ

ՍԱՐԳԻՍ)

ՓԱՆՈՍՅԱՆԼԵՎՈՆ

Ծնվել է 1870թ., Անկա
րայինահանգիԿեսարիայի
գավառիկենտրոնԿեսարիա
քաղաքում:
Մասնագիտականկրթու

թյունչիունեցել,կամէլվկա
յականըետենվերցրել։
Եղել է դեղագործ կամ

բժիշկ:
ԵղելէԳյումուշյանվար

ժարանիհոգաբարձու,հնչա
կյանկուսակցությանպա
տասխանատուգործիչ:
Լինելով ամուրի` բոլոր

ազգայինօգտակարգործե
րիհամարառատնվիրատ
վություններէկատարել:
1915թ.ձերբակալվելէև

բանտարկվելիթիվս38հե
ղափոխականների:
Իրենց12ընկերներիկա

խաղան հանվելուց երկու
շաբաթհետոմյուս26բան
տարկյալներըաքսորվելեն
Սեբաստիայի ճանապար
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կախաղան բարձրացրել:
ՄահվանժամանակՄիսաք
Փանոսյանըեղելէ25տարե
կան։
Այլտվյալով`ՄիսաքՓա

նոսյանը,ԱրմենակՍերայ
տարյանըևՀակոբԷմինյա
նը սրախողխող ենարվել
թուրքոստիկանզինվորների
ձեռքով:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնԵւդոկիոյհա
յոց,Գահիրէ,1952։
4.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
5.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
6.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
7.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:
8.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա

դյունավետկերպով:
190711թթ.սովորելէԲեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետում:
1911թ. հոկտեմբերին

վերադարձելէԵվդոկիաև
բժիշկաշխատել:
Ամուսնացելէևզավակ

ներունեցել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակ զորակոչվել է
օսմանյանբանակևբժիշկ
նշանակվելԵվդոկիայիզին
վորականհիվանդանոցում,
ուր ծառայում էին նաև
բժիշկներԱրմենակՍերայ
տարյանըևՀակոբԷմինյա
նը։Երեքնէլհրաժարվելեն
իսլամություն ընդունելու
առաջարկից:
1915թ. ապրիլին Եվդո

կիայում Շուուբե րեիսի
(«[Զինվորագրության]բաժ
նիպետ») Քեոր բինբաշիի
(«Կույրմայոր»)հրահանգով,
երեքբժիշկներըձերբակալ
վելևբանտարկվելենԻթթի
հադիղեկավարներիցմեկի`
դոկտորԲեհաէդդինՇաքիրի
կազմած58ականավորհայ
բժիշկներիցուցակով:
1915թ. հունիսին, պո

կելովերեքհայբժիշկների
սպայական ուսադիրները,
նրանցտարելենՄալԳայա
նիթաղիբլուրիվրագտնվող
պահակակետը,հանելզին
վորականհամազգեստները
ևհամարյամերկվիճակում

ներովաչքիէընկելմայրա
քաղաքում:
Օգտագործել է Թափա

ռիկ,Թելեֆոն,Կ.Հ.Փ.խան,
ԿէնՓիւր,Փաշ.,Կ.Հ.ծած
կանունները:
1888թ. Առողջապահա

կանտնօրինությունը(ամե
նայնհավանականությամբ`
որպեսաքսոր)նրաննշանա
կելէներքինգավառների`
Բալուի,Մելիտինեիթաղա
պետականբժիշկ:
1889թ. հաստատվել է

Տիվրիկումևթաղապետա
կանբժիշկաշխատել:
Աշխույժմասնակցություն

էունեցելազգայինմշակու
թայինևկրթականկյանքին:
ԵղելէՀՅԴեռանդունգոր

ծիչ:
ՇապինԿարահիսարի

մոտԼիհեսեիարծաթահան
քիանգլիականընկերության
բժիշկէաշխատել:
1890թ.Կարինինահան

գիԵրզնկայիգավառիԿա
մախի(Քեմախ)գավառակի
Բագառիճ գյուղում հեղա
փոխականհայդուկային
խմբերկազմակերպելումե
ղադրանքովձերբակալվելէ
ևբանտարկվելՍեբաստիա
յիբանտում:Խիստպատժից
խուսափելէլոկպատահա
կանությամբ.թուրքդատա
վորըհիվանդացելէաչքիհի
վանդությամբևկուրանալու
վտանգէառաջացել:Նադի
մելէբանտումգտնվողՓա
շայանին,որըդատավորին

հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
9.ԽաչատրյանԼուսինեև

ԲաբլումյանԱրփինե(կազ
մողներ),Ցուցակհայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՓԱՇԱՅԱՆԿԱՐԱՊԵՏ
ԽԱՆՀ.

Բժիշկ,գրող,հրապարա
կախոս, հասարակական,
քաղաքական, մշակութա
յին,ազգայինազատագրա
կանշարժմանգործիչ,ՀՅԴ
անդամ,Ազգայինկենտրո
նականվարչությանՔաղա
քականժողովիևօսմանյան
խորհրդարանի անդամ,
խան:
Ծնվելէ1864թ.,Կ.Պոլսի

Կետիկփաշաթաղամասում:
1888թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկական վարժարանը:
Մասնագիտացելէակնաբու
ժությանգծով:
Իրազատականհայացք
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ՄեհմեդԱլիմիրզայի(1907
1909թթ.`շահ)խորհրդական
բժիշկը,այնուհետև`Բենդեր
Գեչնավահանգստիմաքսա
տան(6տարի)ևարտաքին
գործոց նախարարության
բժիշկը, ինչպեսնաև«Ռո
սիա» ապահովագրական
ընկերությանև«Կավկազի
Մերկյուրի»ռուսականընկե
րությանբժիշկը:
Օգտագործելովիրբարձ

րաշխարհիկծանոթություն
ներնուլայնհնարավորու
թյունները,մեծապեսօգնել
է պարսկահայ գաղութին,
կազմակերպելբարեգործա
կան,կրթական,ազգապահ
պան զանազան ձեռնար
կումներ:
Մեծ դեր է կատարել

Դավրեժումթեմականկա
նոնագրի խմբագրման և
դպրոցները երկրորդային
վարժարանիմակարդակին
բարձրացնելուգործում:Այդ
դպրոցներումեղելէհոգա
բարձության ատենապետ
և հաճախ էլ ձրի ուսուց
չությունարել:Ստանձնելէ
Պարսկաստանի հակաալ
կոհոլային և դպրոցական
առողջապահությանբաժին
ները:
190306թթ. ապրել է

Եգիպտոսում:Ալեքսանդրի
այում իր միջոցներով, ըն
կերներիհետհիմնելէՀՅԴ
լսարան /դպրոց,«Գամբե
տա»տպարանը և «Հորի
զոն»շաբաթաթերթը(1904),

բուժելէևփրկելկուրանա
լուց:
1891թ. մարտին երախ

տապարտ դատավորը
բժշկինազատ էարձակել
բանտից:
Կ.ՓաշայանըՇապինԿա

րահիսարէտեղափոխվել:
1892թ. սեպտեմբերին,

զինվածխմբերկազմակեր
պելու և զինամթերք պա
հելումեղադրանքովկրկին
ձերբակալվելէուբանտարկ
վել:
1894թ. ապրիլի 13ին

Երզնկայում սկսվել է դա
տավարությունըհնչակյան
գործիչԳալուստԱրխանյա
նիխմբի,որիմեջէրնաև
բժիշկԿարապետՓաշայա
նը:Դատավարությունըտև
ելէշուրջ2տարի,և21հե
ղափոխականներստացելեն
մահապատիժ,որըփոխվել
էցկյանսբանտարկության
կամայլպատիժների:
1895թ. մահապատժից

ազատվելէնշանածի`օրի
որդՎերգինՊ.Թորգոմյա
նիջանքերով,որըդիմելէ
Օսմանյանկայսրությունում
ՄեծԲրիտանիայիդեսպա
նինունրատիկնոջը`տիկին
Ֆ.Քըրրին,որիմիջնորդու
թյանշնորհիվԲարձրագույն
դուռընրաններումէշնոր
հել:
1895թ. մեկնել է Պարս

կաստան:
Դավրեժ(Թավրիզ)քաղա

քումեղելէթագաժառանգ

պարբերականների:
Աշխատակցել է ֆրան

սիական և գերմանական
ստվարհատորներիհավա
քականխմբագրությանը:
Զբաղվել էդպրոցական

առողջապահության և,
հատկապես, ալկոհոլիզմի
դեմպայքարիխնդիրներով:
Բազմիցսմասնակցելէայդ
խնդիրներիննվիրվածմի
ջազգայինհավաքների,հան
դեսեկելզեկուցումներով:
Թողելէգրականգեղար

վեստական,տեղագրական,
գիտական,առողջապահա
կան մեծ ժառանգություն,
որն ամփոփված է ավելի
քան 16 մեծ ու փոքր հա
տորներում,որոնցմիմասը
տպագրվելէԱլեքսանդրիա
յիիրսեփական«Գամբետա»
տպարանում:
Եղել է միջազգային

բժշկականևառողջապա
հական ընկերությունների
անդամ:
Շատճանապարհորդելէ

Թուրքիայում,Եգիպտոսում,
Պարսկաստանում,Ռուսաս
տանում,Կովկասում,Արևմ
տյանևԱրևելյան Հայաս
տանում։
1915թ.ապրիլի11 (24)

ին,իթիվս600ակնառուհայ
մտավորականների,ձերբա
կալվելէևբանտարկվելԿ.
Պոլսիկենտրոնականբան
տում:
1915թ. ապրիլի 12ին,

ձերբակալվածհայմտավո

որիխմբագրականխորհրդի
անդամնէրԱ.ՏերԳալուս
տյանի,ՀակոբԱստուրյանի
ևԱրտավազդ Հանըմյանի
հետ միասին, իսկ շուրջ 3
ամիս`խմբագիրը:
1907թ. հրավիրվել է

Պարսկաստան և երկրին,
հատկապեսԲենդերԳեչին
մատուցած անձնվեր ծա
ռայություններիհամարար
ժանացելխանտիտղոսինև
զանազանպատվանշաննե
րի,մասնավորաբար«Շիր
օԽորշիդ»(«Առյուծևարև»)
պատվանշանի2րդև4րդ
աստիճանների,«Հասարա
կացկրթության»1ինկար
գիոսկեմեդալի:
1908թ.երիտթուրքական

հեղաշրջումիցևօսմանյան
սահմանադրությանվերա
հաստատումիցհետոԿ.Պո
լիսէվերադարձել:
1908թ. Սեբաստիայից

ընտրվելէօսմանյանխորհր
դարանիանդամ։
1912թ. Խարբերդից

ընտրվելէԱզգայինկենտ
րոնականվարչությանՔա
ղաքականժողովիանդամ:
ՄեծդերէունեցելՏիվրի

կումսահմանադրականժո
ղովներիհաստատմանմեջ:
1882թ . ից  թղթակ

ցել է բազմաթիվ հայ
կական, ֆրանսիական,
գերմանական, թուրքա
կան,պարսկականբժշկա
առող ջա պահական  և
գրականհասարակական
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րականների (Խաչատուր
Մալումյան, Ռուբեն Զար
դարյան ևայլք) գնացքով
տեղափոխվելէԱյաշավա
նի ծայրամասի բլրի վրա
գտնվող Սարը կըշլա հին
զորանոցբանտըևմիքանի
ամիսայնտեղմնացել:
ՆահատակվելէԱնկարա

յիմոտկամԱյաշում51տա
րեկանում:
Բժշկագիտական աշխա

տությունները.
1.Մարդկությանամենա

մեծթշնամին,Իզմիր,1901։
2.Երեխաներու սնունդ,

Ալեքսանդրիա,1903։
3.Ցրտառութիւնեւմարմ

նիամրապնդումն(հոդվածն
ուղարկել է Թավրիզից),
«Առողջապահիկ թերթ»,
Թիֆլիս,1903,թ.12։
4.Եգիպտոսիկլիմանթո

քախտաւորների համար,
«Ժողովուրդ» կիսամսյա
հանդես,Կահիրե,1904,թ.
6,7,8։
5.Թոքախտ,«Ժողովուրդ»

կիսամսյահանդես,Կահիրե,
1904,թ.1216,1820։
6.Պատկերազարդ ըն

դարձակդպրոցականառող
ջապահութիւն,Ալեքսանդ
րիա,1905։
7.Բժշկականտարեցոյց,

Կ.Պոլիս,1914։
8.Յղիկանանցկրածտպ

աւորութեանցփոխազդեցու
թիւնըսաղմիվրայ։
Գրականգեղարվեստա

կանաշխատությունները.

9.Մարիա՞, թէ՞ Հայկա
նոյշ,վեպ,Կ.Պոլիս,1889։
10. Աղջկանմըյիշատա

կարանը,նորավեպ,Կ.Պո
լիս,1895։
11. Դրուագմըյեղափո

խականանցեալէն,Կ.Պոլիս,
1911։
12. Աղեքսանդրիոյսահ

մանադրական պայքարին
վիժումըեւ«ԱզատԲեմ»եան
վերակազմեալները,Աղեք
սանդրիա,1905/06։
13. Վիպականհավաքա

ծու,Աղեքսանդրիա,1906։
14. Համիտի օրերէն, Կ.

Պոլիս,1911։
15. Ժողովուրդի բարե

կամները, Կ. Պոլիս, 1909,
Վենետիկ,1910։
Նրամասին.
1.Ղազարեան Վ.ահան,

Բժշկականեւառողջապա
հականտարեցոյց,Կ.Պօլիս,
1914։
2.ԳաբամաճեանՍ.,Հա

յաստանիկաղանդչէքը:Մեծ
Եղեռնիզոհերըիրենցպատ
կերներով,Կ.Պոլիս,1919։
3.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919։
4.Թէոդիկ, Յուշարձան

ապրիլ11ի,Կ.Պօլիս,1919։
5.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։
6.Զարդարեան Վահան,

Յիշատակարան(15121933),
հ.4,Գահիրէ,1939։

1996։
16. Օտեան Երուանդ,

Մերերեսփոխանները,մեր
Ազգայինժողովը,Երեւան,
1999։
17. ՎարդանյանՍ.,Հա

յաստանիբժշկությանպատ
մություն,Ե.,2000:
18. ՓաշայանԱսատուր,

Տիտղոսակիրհայեր,XVXIX
դարեր,Ե.,2001։
19. Յուշամատեան Հայ

Յեղափոխական Դաշնակ
ցութեան,Ալբոմատլաս,Բ.
հատոր, Գոյամարտ, 1914
1925,ԼոսԱնճելըս,2001։
20. ՅարմանԱրսեն,Հա

յերըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջև
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
21. ԽաչատրյանՀ.ևհա

մահեղ.,Հայկազունք,Երև
ան,2002:
22. Հովակիմյան Բախ

տիար,Հայոցցեղասպանու
թյաննահատակգործիչնե
րիծածկանուններ,Երևան,
2002։
23. Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
24. ԶօհրապԳրիգոր,Եր

կերիժողովածու,հ.Զ,գիրք
2,Երեւան,2004։
25. Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան

7.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ
եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
8.ՓափազեանՎահան,Իմ

յուշերը,Բ.հատոր,Պէյրութ,
1952։
9.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
10. Օտեան Գասաբե

անԱլիս,“ՊատմագիրքԱն
կիւրիոյ Եւ Ստանոզի Հա
յոց (Նախաքրիսոնէական
Եւ Հին Գաղափարական
Շրջաններէն Մինչեւ 1918
Թուականը)”,տպ.“Տօնիկե
ան”,Պէյրութ,1968,319էջ
(որուն247էջը`հայերէն,72
էջը`անգլերէն):
11. ՇիկահերՎարդ,Կի

սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975։
12. Թէոդիկ,Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
13. ՊալաքյանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
14. Յուշամատեան Հայ

Յեղափոխական Դաշնակ
ցութեան,Ալբոմատլաս,Ա.
հատոր, Դիւցազնամարտ,
18901914, Լոս Անճելըս,
1992։
15. Հայկական հարց,

հանրագիտարան,Երևան,
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դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
26. Իսկահատեան Հ.,

Վկայարան հայկական ցե
ղասպանութեան, Գիրք Գ,
Պէյրութ,2011,395էջ

ՓԱՇԱՊԵԶՅԱՆ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԿԱՐԱՊԵՏԻ

(ԹՈՐՈՍԻ)

Ծնվելէ1872թ.,Ադանայի
նահանգիԿոզանիգավառի
Սիսքաղաքում:
ԱվագեղբայրՍարգիսը

եղելէբժիշկևերիտասարդ
տարիքումմահացելհիվան
դությունից,կրտսերՄիսաքը
եղելէդեղագործ:
ԱվարտելէՍիսիազգա

յինվարժարանը:
1907թ.ավարտել է Բեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
Վերադարձել է Սիս և

կարճժամանակաշխատել

ներքինհիվանդությունների
բժիշկևմանկաբարձ:
ՍիսումԿիրակոսՊարի

տյանի կինը ծննդաբերու
թյան ժամանակ մեռնելու
պատճառովմիքանիտարի
եղելէդատականքաշքշուք
ներիմեջ:
Այդպատճառովտեղա

փոխվելէԶմյուռնիաևկարճ
ժամանականցքաղաքիճա
նաչված բժիշկներից մեկը
դարձել:
191418թթ.,Առաջինաշ

խարհամարտի ժամանակ
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևզինվորականբժիշկ
ծառայել:
1918թ. պատերազմից

հետովերադարձելէԶմյուռ
նիաևաշխատելբժիշկ,իսկ
որոշ ժամանակ` Ազգային
հիվանդանոցիբժիշկը:
1922թ.սեպտեմբերիսկզ

բին, Զմյուռնիայի աղետի
ժամանակ,բազմաթիվհա
յերիհետ,գերիէընկելթուր
քերիձեռքըևսեպտեմբերի
12ին,հույներիբարեկամլի
նելումեղադրանքովսպան
վելՔորտելիոթաղամասում:
Կինը և զավակները

1945թ. բնակվելենԱթեն
քում:

Նրամասին.
1.ՔէլէշեանՄիսաք,Սիս

Մատեան,Պէյրութ,1949։
2.Տէրենց Յա. (ՏէրՅա

կոբեան),Իզմիրիաղէտըեւ
մեծ հրդեհին մանրամաս

քում`մեծատոհմիկՓաստր
մաճյաններիընտանիքում:
Ազգային անվանի գոր

ծիչԱրմենԳարոյի (Գարե
գինՀարությունիՓաստր
մաճյան,18731923)կրտսեր
եղբայրնէ:
Պապը`Խաչատուրէֆեն

դիՓաստրմաճյանըԿարի
նումեղելէտաղանդավոր
ուձեռներեցմարդևառաս
պելականհարստությունու
նեցել:Թուրքերիդեմըմբոս
տության համար, Կարինի
կառավարությանկարգադ
րությամբևուղղակիհրա
հանգով,սպանվելէիրկա
ռուցածհոյակապբաղնիքի
դիմացնստածժամանակ:
Հայրը`  Հարություն

ՓաստրմաճյանըևՀովհան
նեսեղբայրըուղղակիմաս
նակցությունենունեցելԿա
րինի 1890թ. դեպքերին և
հայկականցույցերին:
ԱվարտելէԿարինիՍա

նասարյանվարժարանը:
Հավանաբար 1900թ.

ավարտել է Բեյրութի Սեն
Ժոզեֆ Ֆրանսիական հա
մալսարանիբժշկականֆա
կուլտետիդեղագործական
բաժինը:
Ուսանողականտարինե

րին եղել է Բեյրութի ՀՅԴ
«Զավարյանուսանողական
միության»,ապա`ՀՅԴան
դամ:
ԱվարտելուցհետոԿարին

էվերադարձել:
1908թ.Կարինումսեփա

նութիւնները, «Ազգ», Ե.,
8.12.2007:

ՓԱՇԱՊԵԶՅԱՆՄԻՍԱՔ
ԿԱՐԱՊԵՏԻ(ԹՈՐՈՍԻ)

Ծնվելէ1881թ.,Ադանայի
նահանգիԿոզանիգավառի
Սիսքաղաքում։
Ավագեղբոր`Հարությու

նիօգնությամբգնացելէԲեյ
րութևուսանելՍենԺոզեֆ
Ֆրանսիականհամալսարա
նիբժշկականֆակուլտետի
դեղագործականբաժնում:
1908թ.ավարտելէուսու

մըևվերադարձելՍիս:
Հայրենիքաղաքումշու

տովբարեհոգիևխղճմիտ
դեղագործիհամբավէձեռք
բերել:
1914թ.,թուրքերիպնդու

մով,զերծէմնացելտեղա
հանությունից:
Հիվանդացելէէտիֆով:
Սիսի պետական բժիշկ

թուրք Ալին չարամտորեն
նրանսխալբուժումէկա
տարել, ինչի հետևանքով
Միսաքըմահացելէ33տա
րեկանում:
Նրամասին.
Քէլէշեան Միսաք, Սիս

Մատեան,Պէյրութ,1949։

ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆԽԱՉԻԿ
(ԽԱՉԱՏՈՒՐ)
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ

Ծնվել է 1877թ., Կարի
նինահանգիԿարինքաղա
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կանդեղատունէունեցել:
Եղելէնյութապեսապա

հովվածևհանրայինգործե
րովմտահոգվածանձնավո
րություն:
1908թ. օսմանյան սահ

մանադրությանվերահաս
տատմանժամանակեղելէ
Կարինիերիտասարդության
առաջապահներիցևկարև
որդեմքերից,ամենուրսիր
վածանձնավորություն:
Եղելէվարչությունների,

ուսումնականխորհուրդնե
րիևհանրայինմարմինների
անդամ:
ԱյնուհետևՄելիտինեում

դեղագործէաշխատել:
Սպանվելէ1915թ.,Մելի

տինեում`38տարեկանում:
Նրամասին.

1. Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Չարըգ Ղազար, Յու

շամատեանԲարձրՀայքի.
Կարինապատում,Պէյրութ,
1957։
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակմտաւորականու
թեան,Ե.,1985։
5.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:
6.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆԽԱՉԻԿ

ԾնվելէԿարինում:
Բժշկականկրթությունէ

ունեցելևմասնագիտացել
ակնաբուժությանմեջ:
Ակնաբույժէաշխատել:
ԵղելէՀՅԴանդամ:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կանբժիշկակնաբույժծա
ռայել`սպայիաստիճանով:
Նահատակվել է 1915թ.,

ՄեծԵղեռնիժամանակ:
Նրամասին.
ՅուշամատեանՀայՅե

ղափոխականԴաշնակցու
թեան,Ալբոմատլաս,Բ.հա
տոր,Գոյամարտ,19141925,
ԼոսԱնճելըս,2001։

իրավունքչիունեցել:
1960ականթվականների

սկզբներինտեղափոխվելէ
Ալժիր:
Ալժիրմայրաքաղաքիքաղա
քապետականբժիշկ էաշ
խատել:
Մահացելէ1965թ.դեկտեմ
բերի 20ին, Ալժիրում` 72
տարեկանում:
Նրամասին.

1.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ
եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
2.ԳէորգեանԿարօ,Ամէ

նունտարեգիրքը,ԺԳ.տարի,
1966,Պէյրութ,1967։

ՓԱՓԱԶՅԱՆԽԱՉԻԿ

Ծնվելէ1875թ.,Սեբաս
տիայի նահանգի Սեբաս
տիայիգավառիՏիվրիկգա
վառակի կենտրոնՏիվրիկ
ավանում:
Նախնականկրթությունն

ստացել է ծննդավայրում,
միջնակարգը` ամերիկա
ցիմիսիոներներիԲրուսայի
նահանգիՆիկոմիդիայիգա

ՓԱՓԱԶՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

Ծնվել է 1893թ., Մարմա
րա ծովի ասիական ափի
Բանդրմաքաղաքում:
ԳրվելէԳրիգորՏուտիկամ
ԳրիգորՏուտիՓափազյան:
ԱվարտելէԿ.ՊոլսիԿադը
գյուղթաղամասիՄխիթա
րյանվարժարանը:
1917թ.ավարտելէԿ.Պոլ
սիՕսմանյանկայսերական
բժշկականվարժարանը:
1917թ.զորակոչվելէօսմա
նյանբանակևզինվորական
բժշկիհանգամանքովմաս
նակցելԱռաջինհամաշխար
հայինպատերազմին:
Գերի է ընկել անգլիական
բանակինևԵգիպտոստար
վել:Պատերազմիավարտից
հետոազատվելէգերությու
նիցևվերադարձելծննդա
վայրը,որըգրավելէրՀու
նաստանը:
Քեմալական արշավանքի
սկզբին, շատերի հետ նա
էլապաստան է գտել Հու
նաստանում։ Հաստատվել
էԹրակիայիԱլեքսանդրու
պոլիս(Դեդեաղաջ)քաղա
քում,ուրերկարտարիներ
մասնակցելէհայհամայնքի
ազգային,կրթական,հասա
րակականևկուսակցական
(ՀՅԴ)կյանքին:
Եղելէսիրվածևհարգված
անձնավորություն:
1945թ.ընտանիքովգաղթել
է Փարիզ, որտեղ սակայն,
իբրև բժիշկ աշխատելու
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վառակիՊարտիզակավանի
Բյութանիայիբարձրագույն
վարժարանում:
1897/99թ.ավարտելէԿ.

ՊոլսիՕսմանյանկայսերա
կանբժշկականվարժարա
նը,ապապարտադիրծառա
յությանուղարկվելԵդեսիա
ևՀալեպքաղաքները:
1908թ.մեկնել էՓարիզ

և Սան Լուիզի ու Նեկերի
հիվանդանոցներում մաս
նակցելանվանիմաշկային
բժիշկպրոֆ.Գաուշերիդա
սընթացներին:
ԵղելէԹուրքիայիառա

ջինմաշկայինբժիշկմաս
նագետը:
ՎերադառնալովԿ.Պոլիս,

Բահչեկափութաղամասում
սեփականդարմանատունէ
բացել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևՄոդայիու
Դավուդփաշայի զինվորա
կանհիվանդանոցներիզին
վորականբժիշկծառայել:
Զինվորականհիվանդա

նոցումմիհրեազինվորա
կանի բուժելու ժամանակ
նրանից վարակվել է բծա
վորԺանտախտով(բծավոր
տիֆ):
Մահացելէ1916թ.մարտի

28/29ին, ժանտախտից
(տիֆից),Կ.ՊոլսիԲալըքլըի
հունականհիվանդանոցում`
41տարեկանում:
Նրամասին.

1. Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՓԱՓԱԶՅԱՆՆ.

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցել:
Կոնիանահանգիկենտ

րոնԿոնիաքաղաքումդեղա
գործէաշխատել:
ՄահացելէԱռաջինհա

մաշխարհայինպատերազմի
(19141918)ժամանակ,Սուլ
թանիեում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՓԱՓԱԶՅԱՆՆ.

Դեղագործականկրթու
թյունէունեցել:
Սեբաստիայի նահանգի

Այսբժշկիանունըհիշա
տակումէֆրանսահայկի
նոռեժիսոր Անրի Վերնոյի
(բունանունով`ԱշոտՄալա
քյան)«Մայրիկ»գեղարվես
տականկինոֆիլմիհերոսու
հիներիցմեկը,որըծանոթէ
եղելբժշկիհետ:
Ֆիլմը պատմում է Մեծ

ԵղեռնիցվերապրածուՓա
րիզում բնակություն հաս
տատածմիհայընտանիքի
մասին:
Հնարավոր է, որ բժիշկ

ՎազգենՓափազյանըիրա
կանանձլինի,քանիորֆիլ
միսցենարըգրվելէփաս
տագրականարժեքունեցող
հուշագրությանհիմքիվրա:
Բացառվածչէնաև,որերև
ակայականուհորինվածկեր
պարէ:
Նրամասին.
ԱնրիՎերնոյ (սցենարի

հեղինակևռեժիսոր),ֆրան
սիականգեղարվեստական
ֆիլմ«Մայրիկ»։

ՇապինԿարահիսարգավա
ռիկենտրոնՇապինԿարա
հիսարքաղաքումդեղագործ
էաշխատել:
Մահացել է1915թ.,Շա

պինԿարահիսարում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՓԱՓԱԶՅԱՆՆՈՒՊԱՐ

ԾնվելէՍեբաստիայինա
հանգիՍեբաստիայիգավա
ռիԱկնգավառակիկենտրոն
Ակնքաղաքում:
Բժշկականկրթությունէ

ունեցելևբժիշկաշխատել:
1915թ.ամռանըձերբա

կալվել էևտարվելԱրաբ
կիր,ապա`ԳյումուշՄադեն,
որտեղէլսպանվելէ:
Նրամասին.
Թէոդիկ,Գողգոթայհայ

հոգեւորականութեան,Նիւ
Եորք,1985։

ՓԱՓԱԶՅԱՆՎԱԶԳԵՆ

Բարձրագույնբժշկական
կրթությունէունեցել:
Բժիշկէաշխատել:
1915թ. զոհվել է Մեծ

Եղեռնիընթացքում:
Հավանաբարեղելէերի

տասարդևամուրի:
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ՓԱՓԱՆՅԱՆ
(ՓԱՓԱՆԵՍՅԱՆ)ԵՂԻՇԵ

Ծնվելէ1875/77թ.,Կարին
նահանգիկենտրոնԿարին
քաղաքում:
Ավարտել է Կ. Պոլսի

Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանիդե
ղագործականբաժինը:
1902թ.Կարինումսեփա

կանդեղատունէբացելև
դեղագործաշխատել:
Պատրաստելէ«փուդրա

փափան»(Փափանյանիփո
շի)հազիդեղը:
ԻտալիայիՊալերմոքա

ղաքիհամալսարանիբժշկա
կան ֆակուլտետից ոսկե
մեդալ և պատվո նշան է
ստացել:
Մելիտինեումսեփական

դեղատունէունեցելևդե
ղագործաշխատել:
1915թ., Մելիտինեում

թուրք խաժամուժը նրան
կացնահարէարել`39տա
րեկանում:
Նրամասին.

1.Հայբժշկութեանտուած
զոհերը,ցուցակագրուածվա
ւերականփաստերով,Կ.Պո
լիս,1919:
2.ՅուշամատեանՄեծԵղեռ
նի(19151965),պատրաստեց
Գերսամ Ահարոնեան, Պէյ
րութ,1965։
3.Թէոդիկ,Յուշարձաննա
հատակմտաւորականութե
ան,Բ.տպագրութիւն,Երե
ւան,ապրիլ24,1985։

4.Հայրապետյան Վանիկ,
ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990:
5.ՅարմանԱրսեն,Հայերը
օսմանյան առողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՓԵՇՏԻՄԱԼՃՅԱՆՏԻԳՐԱՆ
ՓԱՇԱՍԱՀԱԿԻ

Բժիշկ,հասարակականև
քաղաքականգործիչ,հրա
պարակախոս,փաշա:
ԳրվելէնաևՓեշտեմալ

ճյան:
Ծնվելէ1837թ.,Կոստան

դնուպոլսիԽասգյուղ(Խաս
քեոյ)թաղամասում:
Հայրը`ՍահակաղաՓեշ

տիմալճյանը, պոլսահա
յությանըհայտնիէրիրու
սումնասեր և ազգօգուտ
գործերով:

մնացել:
1877թ.ապրիլի14ինմի

քանիհամախոհհայբժիշկ
ների`ՍտեփանԱրսլանյա
նի,Նուրիճյանի,Սերվիչենի
ևՍևյանիհետհիմնելէՕս
մանյանկայսրության«Կար
միրմահիկի»բարեսիրական
կազմակերպությունը,ինչը
հանդիսանում է նրա կա
րևորգործերիցմեկը:Նրա
առաջարկով է ընդունվել
«Մահիկի»խորհրդանշանը:
ԵղելէՖրանսիայիառող

ջաբանականընկերության
անդամ:
188082թթ.կարևորպաշ

տոններ է վարել Կ. Պոլսի
սբ.Փրկիչազգայինհիվան
դանոցում, մեծ եռանդով
մասնակցել հիվանդանո
ցիբարելավմանծրագրերի
իրականացմանը:
1880ականթվականնե

րինեղելէԿ.Պոլսի«Միա
ցյալ ընկերություն հայոց»
բարեգործականկազմակեր
պությանգործադիրմարմնի
նախագահը:
1884թ. սուլթան Աբդուլ

ՀամիդIIընրանկայսերա
կանպալատիխորհրդատու
բժիշկէնշանակել:
1892թ. սուլթանը նրան

փաշայության(միրիմիրան)
տիտղոսէշնորհել:
Ուսանողականտարինե

րիցաշխատակցելէարևմ
տյանևարևելյանպարբե
րականներին,թուրքահայու
ռուսահայթերթերին,մաս

Նախնականկրթությունն
ստացել է Խասգյուղի սբ.
Ներսեսյանվարժարանում:
185154թթ.ուսանելէՓա

րիզիՄուրատյանվարժարա
նում,որիտեսուչնէրԳաբրի
ելվրդ.Այվազովսկին:
185458թթ. ուսանել է

Փարիզիսբ.Լուդովիկոսի/
ԼուիլըԳրանլիցեյումևգի
տությունների «բաշըլիեի»
(«պսակավոր») աստիճան
ստացել:
1860/6167թթ. սովորել

է Փարիզի համալսարանի
բժշկականֆակուլտետում:
1867թ. հուլիսի 17ին

ներկայացնելով«Մանկանց
առողջությունը» թեմայով
ավարտաճառը,բժշկության
դոկտորիվկայագիրէստա
ցել:
1861թ.Փարիզումծանո

թացել էՄիքայել Նալբան
դյանիհետևնրաընկերնու
համախոհըդարձել:
1869թ.վերադարձելէԿ.

Պոլիսև,բժշկությամբաշ
խատելով`շատշուտովմեծ
համբավէձեռքբերել:
1869թ.փետրվարի19ին

Կ.ՊոլսիՕսմանյանկայսե
րականբժշկականընկերու
թյանանդամէընդունվել,
187778թթ. եղել ընկերու
թյանատենապետը:
1872թ. Կ.ՊոլսիԱզգա

յինկենտրոնականվարչու
թյանՔաղաքականժողովի
անդամէընտրվելևերկար
տարիներայդպաշտոնում
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նավորաբար`ՍտեփանՈս
կանյանի«Արեւելք»բժշկա
կանթերթին:
«Մասիս» և «Փարոս

Հայաստանի» պարբերա
կաններումԱրևմտյանՀա
յաստանի և Կիլիկիայի
տնտեսականզարգացման,
մասնավորաբար` երկրա
գործությանառաջընթացի
ծրագրերէհրապարակել:
Բազմաթիվբժշկագիտա

կանհոդվածներիև2ստվա
րածավալգրքերիհեղինակ
է:
ԹողելէՀայկականհար

ցին, «Սովելոց կեդրոնա
կանհանձնաժողովի»գոր
ծունեությանը,1880ական
թվականներին Արևմտյան
Հայաստանում բացված
դպրոցներիպատմությանը
նվիրվածանտիպաշխատու
թյուններ:
Եղել է Կ. Պոլսի հայ և

օտարհասարակությանու
բարձրաստիճան պաշտո
նյաներիշրջանումսիրված
ուհարգվածանձնավորու
թյուն,հանրայինուազգա
յինգործիչ:
Մասնավորգուրգուրանք

է ունեցել իր ծննդավայր
Խասգյուղիունրասբ.Ներ
սեսյան վարժարանի հան
դեպ:
Մահացել է1894թ.դեկ

տեմբերի3ին,Կ.Պոլսում`
խորհրդավոր պայմաննե
րում`57տարեկանում:
ԹաղվելէԿ.ՊոլսիՇիշլիի

ազգայինգերեզմանոցում:
Ենթադրվումէ,որդարձել

էսուլթանԱբդուլՀամիդIIի
բազումհայզոհերիցմեկը:
Հետաքրքիրէայնփաս

տը,որբժիշկՏիգրանՓեշ
տիմալճյանի հողաթումբը
գտնվումէաներոջ`բժիշկ
Սերվիչենի (ՍերովբեՎիչե
նյան,18151897)ևքենեկա
լի`բժիշկՄիքայել էֆենդի
Խորասանճյանի դամբա
րանների կողքին, վրան
գրված` «Տոքտ. Տիգրան
փաշա»:Վերջիններսմահա
ցելենՏիգրանիցավելիուշ,
ևնրանցհամարդժվարչէր
իրենցբժիշկփաշափեսայի
ևքենեկալիհամարմիպատ
վավորշիրմաքարդնելը:Դա
վկայում է այն մասին, որ
նրանքպարզապեսխուսա
փելենԿարմիրսուլթանին
անհաճոարարքկատարե
լուց,ինչըկարողէրվնասել
նաևիրենց,մինչդեռնրանք
չէինվախենա,եթեբժիշկը
հանկարծամահեղածլիներ
ինչորբնականպատճառից:
Աշխատությունները.
1.Thesededoctorat(դոկ

տորական ատենախոսու
թյունը),1867։
2. Առողջապահական

մաքրութեանդաստիարա
կութիւնը,թարգմանություն
ֆրանսերենից,1880։
3.Առողջապահութիւնեւ

տածումնառաջինեւ երկ
րորդմանկութեան,հ.13,
188086։

Ծնվել է հավանաբար
1885թ.,Անկարայինահանգի
Կեսարիայիգավառիկենտ
րոնԿեսարիաքաղաքում:
1910թ.ավարտել է Դա

մասկոսիդեղագործական
դպրոցը:
191014թթ.Ակսարայում

սեփականդեղատունէունե
ցելևդեղագործաշխատել:
1915թ.սպանվելկամմա

հացելէԴեյրէլԶորում`մոտ
30տարեկանում:
Նրամասին.
1.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարիոյ,
Բ.հատոր,Գահիրէ,1937։
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՓԻՐԱՆՅԱՆՎԱՐԴԱՆ
ՀԱԿՈԲ

Ծնվելէ1885թ.Սեբաստի
այինահանգիԿյուրինգյու
ղաքաղաքում,հայավետա
րանականընտանիքում:
ԱվարտելէԱյնթապքո

լեջըևստացել“պսակավոր
արվեստից”վկայական:
1917թ.ավարտել է Բեյ

րութիամերիկյան համալ
սարանիբժշկականբաժինը:
Առաջինհամաշխարհա

յինպատերազմի(19141918)

4. Պատմութիւն մարդ
կայինպատուաստման,Կ.
Պոլիս,1883,1884,1889։
Նրամասին.
1.Ազգայինհիւանդանոցի

մէջպաշտօնավարածբժիշկ
ները,Ընդարձակտարեգիրք
Ազգայինհիւանդանոցի,Իս
թանպուլ,1939։
2.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
3.ՆալբանդյանՄ.,Երկե

րիլիակատարժողովածու,
հ.6,Ե.,1997։
4.ՎարդանյանՍ.,Հայաս

տանիբժշկությանպատմու
թյուն,Ե.,2000:
5.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
6.Փամուքջյան Գևորգ,

Հայերըիրենցկենսագրա
կաններով (թուրքերեն),
Ստամբուլ,2003։
7.Պատմութիւն սուրբ

Փրկիչհայոցհիւանդանոցի,
Բ.հատոր,19932000շրջան,
աշխատասիրեց`Վարուժան
Քէօսէեան,20012005շրջան,
աշխատասիրեց` Նաիրա
Սիւզմէ,Իսթանպուլ,2007։
8.Ով ով է։ Հայեր։ Կեն

սագրական հանրագիտա
րան,հ.2,Ե.,2007։

ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆՋԻՎԱՆ
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ընթացքումզորակոչվելէօս
մանյանբանակևծառայել
որպեսզինվորականբժիշկ:
1918թ. սպանվել է Պա

ղեստինում ծառայելու ըն
թացքում:
Նրամասին.
Քէստենեան Հրաչ, Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՓՈԹՈՒԳՅԱՆ(ՓՈԹՈՒԿՅԱՆ)
ՏԻԳՐԱՆՆԱԶԱՐԵԹԻ

Ծնվել է հավանաբար
1883թ., Սեբաստիայի նա
հանգիկենտրոնՍեբաստիա
քաղաքում:
1908թ.ավարտել է Բեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
Կայադիբիի կայարանի

բըժիշկէաշխատել:
1915թ.դեկտեմբերի20

ինսպանվելէկամմահացել
ժանտախտից`32տարեկա
նում:
Նրամասին.

1. Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919։
2.Գուժկան Սեբաստի

ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,

1924։
3.ԽաչատրյանԼ.ևԲաբ

լումյանԱ., Ցուցակհայոց
ցեղասպանության զոհե
րի(19151923թթ.),գիրք1,
Սեբաստիայինահանգ,Ե.,
2004։

ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ
ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ

Բժշկականկրթությունէու
նեցել:
Շուշիումբժիշկէաշխա

տել:
1917թ.գումարէհանգա

նակելևՇուշիԳանձակլեռ
նայինճանապարհընորոգել:
Զոհվելէ191920թթ.ըն

թացքում Շուշիում տեղի
ունեցած հայթուրքական
արյունալիբախումներիժա
մանակ:
Նրամասին.
ԻշխանյանԵղիշե,Լեռնա

յինՂարաբաղ(19171920),
Երևան,1999:

ՔԱՄԲՈՒՐՅԱՆԳՐԻԳՈՐ

Ծնվելէ1880թ.:
Ա վ ա ր տ ե լ  է

Կոստանդնուպոլսի Օսմա
նյանդեղագործականվար
ժարանը:
1914թ.ԹուրքիայիԳեմլիկ

քաղաքումսեփականդեղա
տունէունեցել:
1916թ. սպանվել է կամ

մահացել Բրուսա քաղա
քում`36տարեկանում:

կանվարժարանը:
Եդեսիաքաղաքումբժիշկ

էաշխատել:
ԵղելէՀՅԴգործիչ:
1915թ. ապրիլին բան

տարկվելէԿ.Պոլսիկենտ
րոնական բանտում,ապա
աքսորվելՉանղըրը:
Անունը փորագրվել է

Չանղըրըիբանտումհավաք
վածհամրիչի99հատիկնե
րիցմեկիվրա։
Չանղըրըիաքսորավայ

րիցդիմելէփախուստի:
Գասթեմունիումձերբա

կալվելէ,բայցշնորհիվտեղի
ոստիկանզինվորներիհրա
մանատարիբարյացկամու
թյան,ազատվելէԴերԶոր
աքսորվելուց:
Չանղըրըում կանչվել է

զինվորականծառայության
որպեսհարյուրապետզին
վորականբժիշկ:
Այնուհետև Անկարա,

ապաԿոնիաէգնացել:
1920թ.Եդեսիայում(Ուր

ֆա) եղել է թուրքական
բանակի դեմ հայոց ինք
նապաշտպանական հերո
սամարտիղեկավարներից:
Վերապրելէ:
Նրամասին.
1.ՊալաքեանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Վի
եննա,1922։
2.Սիմոն Հովիւե ան,

“Ապրիլեան Նահատակնե
րունՇաւիղով,ՄեծԵղեռնի
60ամեակիՍեմին”,Պէյրութ,
1975,349էջ

Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՔԱՐԱԿՈՓՅԱՆՄԿՐՏԻՉ

ԾնվելէԿոստանդնուպոլ
սիԿադըգյուղթաղամասում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
1910թ. Կադըգյուղում

«Քուշտիլի»անունովսեփա
կանդեղատունէունեցել:
1916թ.ապրիլի19ինմա

հացելէժանտախտից:
Նրամասին.

1. Հայբժշկութեանտուած
զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՔԵԹԵՆՃՅԱՆՄԻՐԶԱ
(ԷՄԻՐԶԵ)ԹՈՐՈՍԻ

Ծնվելէմոտ.1885թ.:
1912թ. ավարտել է

ԿոստանդնուպոլսիՕսմա
նյանկայսերականբժշկա



374 375

3.ՊալաքյանԳրիգորիսծ.
վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991։
4.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
5.Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի,Երևան,2002։
6.Ավագեան Կարինէ,

«Չանղըրըի1915թ.ապրիլի
11,Յիշատակ»…Թանգարա
նայինցուցանմոյշը,«Հան
դէսԱմսօրեայ»,2008,հ.112
7.ԻսկահատեանՀ.,Վկա

յարան հայկական ցեղաս
պանութեան,ԳիրքԳ,Պէյ
րութ,2011,395էջ

ՔԵՆԴԻՐՅԱՆՀԱԿՈԲ

Ծնվելէ1880թ.,Խարբեր
դինահանգիկենտրոնԽար
բերդքաղաքում:
Դեղագործականկրթու

թյունէունեցելևդեղագործ
աշխատել:
Զբաղվելէնաևուսուցչու

թյամբ:
1914թ.Առաջինաշխար

համարտիժամանակզորա
կոչվելէօսմանյանբանակ
ևզինվորականդեղագործ
ծառայել:
Սպանվել  է  1915թ.

օգոստոսին,Խարբերդում/
Մեզիրեիբանտում`35տա

րեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
3.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
4.ՀայրապետյանՎ.,Էջեր

Հայաստանիդեղագործու
թյանպատմությունից,Երև
ան,1990:
5.Խաչատրյան Լ., Բաբ

լումյանԱ., ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ՔԵՇԻՇՅԱՆԽԱՉԵՐ

Ծնվելէ1857թ.,Հալեպի
նահանգիՄարաշիգավառի
կենտրոնՄարաշքաղաքում:
Նախնականկրթությունն

ստացելէծննդավայրում:
Չափահաս դառնալով`

մեկնելէՍեբաստիաևբժիշկ
Ալթունյանիմոտդեղագոր
ծություն ու գործնական
բժշկությունսովորել:
1880թ.իրուշիմությանև

ամբարածմասնագիտական
հմտություններիշնորհիվԿ.
Պոլսումբժշկականվկայա

կանէստացել:
ԵրկարտարիներՄարա

շումդեղագործբժիշկէաշ
խատել:
Ժողովրդիմեջճանաչված

էեղել«ՀեքիմԽաչեր»անու
նով:Մեծհարգանքէվայելել
Մարաշիթուրքևհայբնակ
չությանշրջանում:
Ըստմիտվյալի`1914թ.

ավարտելէԲեյրութիԱմերի
կյանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
1915թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակՄարաշումեղել
է կառավարական առող
ջապահական պաշտոնյա
բժիշկ:
1920թ.հունվարի26ին,

Մարաշիաղետիժամանակ,
թուրքերը սրախողխող են
արելԽաչերՔեշիշյանին`63
տարեկանում, նրա տանը
հավաքված70հայդրացի
ներիհետմիասին:
Որդիներից Վարդանը

(18831920) եղել է դեղա
գործ,Հմայակը(18871915)`
բժիշկ:
Նրամասին.
1.Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ

գամները),Պոսթոն,1957։
4.Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988։
5.«Գեղարդ»սուրիահայ

տարեգիրք,Ե.գիրք,Հալէպ,
1996։
6.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՔԵՇԻՇՅԱՆԽՈՍՐՈՎ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ

Դեղագործ,գրող,հասա
րակականև քաղաքական
գործիչ։
Ծնվելէ1879/80թ.,Խար

բերդինահանգիՄելիտինեի
գավառիկենտրոնՄելիտինե
քաղաքում:
ԲժիշկՄիքայելՔեշիշյանի

եղբայրնէ։
Կրթությունն ստացել է

ամերիկացիմիսիոներների
Խարբերդի Եփրատ քոլե
ջում:
190002թթ.ուսանելէԲեյ

րութիԱմերիկյանհամալսա
րանումևդեղագործիկոչում
ստացել:
ՎերադառնալովՄելիտի

նե,եղբոր`Միքայելինյութա
կանաջակցությամբբացելէ
սեփականդեղատունևդե
ղագործաշխատել:
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Դ ա վ ա ն ա ն ք ո վ `
ավետարանական:
ԵղելէՀՅԴգործիչ,գրող:
1915թ. թուրքերը իմա

նալովբժիշկեղբոր`Միքա
յելի, օսմանյան բանակից
փախուստի ու զորավար
Անդրանիկիբանակինմիա
նալումասին,անմիջապես
ձերբակալելենԽոսրովին:
Թշնամու ձեռքով չսպան
վելուհամար,ԽոսրովըՄե
լիտինեիբանտումթույն է
խմել:Սակայնթուրքդահիճ
ներընրանշտապդեղաթափ
ենարել,և իպատիժայդ
հանդգնության, դաժանա
բարկացնահարարել1915թ.
հունիսի15ին`36տարեկա
նում:
ԱյդմասինԱրշակԱլպո

յաճյանըգրումէ.«…1915թ.
Մելիտինեիմէջալառաջին
անգամ ձերբակալուեցան
մտաւորականառաջնորդ
ներ,որոնցհետէրԽոսրով
Քեշիշեանը, որ դժոխային
տանջանքներէյետոյկացի
նահարսպաննուածէթուրք
ճիւաղներուկողմէ»(Արշակ
Ալպօյաճեան,Պատմութիւն
Արաբկիրիհայոց,Պէյրութ,
1915):
Նրամասին.
1.Ալպօյաճեան Արշակ,

ՊատմութիւնԱրաբկիրիհա
յոց,Պէյրութ,1915։
2.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:

3.Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
5.Թէոդիկ,Գողգոթայհայ

հոգեւորականութեան,Նիւ
Եորք,1985։
6.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծությանպատմությունից,
Երևան,1990։
7.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
8.Խաչատրյան Լ., Բաբ

լումյանԱ.,ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։
9.ՔէստենեանՀրաչ,Պէյ

րութիԱմերիկեանՀամալ
սարանէն Շրջանաւարտ
ԵւՄեծԵղեռնինՆահատա
կուածՀայԲժիշկներ,“Ազ
դակ”,01112012

ՔԵՇԻՇՅԱՆՀՄԱՅԱԿ
ԽԱՉԵՐԻ

Ծնվել է 1887թ., Օսմա
նյանկայսրությանՀալեպի
նահանգիՄարաշիգավառի
կենտրոնՄարաշքաղաքում:
ԴեղագործբժիշկԽաչեր

Քեշիշյանիկրտսերորդինէ:
Նախնականկրթությունն

ստացել է ծննդավայրի
թաղային վարժարանում,
միջնակարգը` ամերիկա
ցիմիսիոներներիՄարաշի
«Ակադեմի» բարձրագույն
վարժարանում:
1909թ.ավարտելէամերի

կացիմիսիոներներիԱյնթա
պիԿենտրոնականԹուրքիա
յիքոլեջը:
1909թ.մեկնելէԿ.Պոլիս`

բարձրագույն կրթություն
ստանալու:
1915թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանհամալսարանի
բժշկականբաժինը:
1915թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևուղարկվել
4րդզորաբանակումծառա
յելու զինվորական բժիշկ`
հարյուրապետի աստիճա
նով:

1915թ. Կարսի շրջանի
Քելլիկգյուղիմոտերքը,վե
րևիցեկածհրամանիհամա
ձայն,սպանվելէիթթիհա
դականազգայնամոլիրիսկ
հրամանատարիհրամանով
կամ նրա իսկ արձակած
գնդակից`28տարեկանում:
Այդ ժամանակ թուրք

սպաներըևս18հայզինվո
րականբժիշկներենգնդա
կահարել:
Նրամասին.
1.Հայ բժշկութեան տո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:
2.Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
3.Մեզպուրեան Արթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։
4.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
5.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
6.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
7.Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988։
8.ՅարմանԱրսեն,Հայե
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րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՔԵՇԻՇՅԱՆՄԻՍԱՔ

Ծնվելէ1881թ.,Կեսարի
այում:
1903թ.ավարտելէԲեյրու

թիԱմերիկյանհամալսարա
նիբժշկականֆակուլտետը:
Հալեպում,ապա`Անկա

րայումդեղագործէաշխա
տել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևզինվորա
կան ծառայությունն անց
կացրել Կ. Պոլսի Քարթալ
թաղամասում:
1915թ. սպանվել է կամ

մահացել`34տարեկանում:
Նրամասին.
ՅարմանԱրսեն,Հայերը

օսմանյանառողջապահու
թյան ծառայության մեջ և
պատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՔԵՇԻՇՅԱՆՄԻՔԱՅԵԼ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ

Ծնվել էԽարբերդինա
հանգիՄելիտինեիգավառի
կենտրոնՄելիտինեքաղա

քում:
ԴեղագործԽոսրովՔեշի

շյանիեղբայրնէ։
Դավանանքով`ավետա

րանական:
Նախնականկրթությունն

ստացելէամերիկացիմիսի
ոներներիԽարբերդի Եփ
րատքոլեջում:
Բժշկականկրթությունէ

ունեցելևբժիշկաշխատել:
Մելիտինեում եղբորը`

ԽոսրովՔեշիշյանիննյութա
կանաջակցությունէցուցա
բերելբացելուսեփականդե
ղատուն:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմն
սկսվելունպես, օսմանյան
իշխանություններըՄիքա
յելին ուղարկել են ռուսա
կանռազմաճակատորպես
բժիշկ`հարյուրապետիաս
տիճանով:Այստեղնաարա
գորենկազմակերպելէ200
մահճակալովզինվորական
հիվանդանոց,որտեղբժշկա
կանօգնությունէցուցաբե
րելօսմանյանբազմազգբա
նակիվիրավորուհիվանդ
զինվորներին,առանձնակի
ուշադրությունդարձրելհայ
զինվորներիառողջության
վերականգնմանը,ինչըանն
կատչիմնացելթուրքական
զինվորականհրամանատա
րությանուշադրությունից։
Նրանշուտովձերբակալում
ենուբանտարկում:Սակայն
միքանիամիսանց, զգա
լովռազմաբժշկականգործի

հմուտմասնագետիկարի
քը,թուրքերըբժշկինազա
տումենկալանքիցուկրկին
ծառայության նշանակում
բանակում:Միքայելըհաջո
ղումէփախչելԿովկասյան
ռազմաճակատիթուրքական
զինվորականհիվանդանո
ցիցևգեներալԱնդրանիկ
Օզանյանիզորամասինմի
անալ:
1915թ.թուրքերըայդմա

սինիմանալով,անմիջապես
ձերբակալելենեղբորը`դե
ղագործԽոսրովինև1915թ.
հունիսի15ին,Մելիտինեի
բանտում կացնահարելով
դաժանաբարսպանել:
Նրամասին.
1. ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ

մութիւնԱրաբկիրիհայոց,
Պէյրութ,1915։
2.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
3.Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
4.Թէոդիկ, Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
5.Թէոդիկ,Գողգոթայհայ

հոգեւորականութեան,Նիւ
Եորք,1985։
6.ՀայրապետյանՎանիկ,

ԷջերՀայաստանիդեղագոր
ծության պատմությունից,
Երևան,1990։

7.Խաչատրյան Լ., Բաբ
լումյանԱ., ՑուցակՀայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),հ.2,Խար
բերդի նահանգ, Երևան,
2004։

ՔԵՇԻՇՅԱՆՎԱՐԴԱՆ
ԽԱՉԵՐԻ

Ծնվել է 1883թ., Օսմա
նյանկայսրությանՀալեպի
նահանգիՄարաշիգավառի
կենտրոնՄարաշքաղաքում:
ԴեղագործբժիշկԽաչեր

Քեշիշյանիավագորդինէ:
Սովորելէամերիկացիմի

սիոներներիՄարաշի«Ակա
դեմի» բարձրագույն վար
ժարանում, այնուհետև`
ամերիկացիմիսիոներների
Տարսոնի Սեյնթ Պոլ քոլե
ջում,որըթերավարտէթո
ղել:
1906թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանկայսերական
բժշկական համալսարանի
դեղագործական բաժինը
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և դեղագործի վկայական
ստացել:
1914թ.Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևուղարկվել
Զեյթուն`զինվորականդե
ղագործծառայելու:
Զեյթունում8ամիսծա

ռայելուցհետոտարագրվել
էԿոնիա,որտեղիցէլընտա
նիքով`Մեսքենե:Այստեղից
փախչելէՀալեպ,ուրկրկին
մտելէօսմանյանբանակև
զինվորականդեղագործծա
ռայելՆաբլուսի(Պաղեստին)
ռազմաճակատում:
1918թ., զինադադարից

հետովերադարձելէՄարաշ:
1920թ.հունվարի26ին,

Մարաշիհայերիկոտորածի
ժամանակթուրքերընրան
սրախողխող են արել` 37
տարեկանում:
Նրամասին.
1.Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
2.Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988։
3.«Գեղարդ»սուրիահայ

տարեգիրք,Ե.գիրք,Հալէպ,
1996։

ՔԵՈՍԵՅԱՆԿԻՐԱԿՈՍ

Դեղագործականկրթու

թյունէունեցել:
1915թ.դրությամբԵդե

սիայումդեղագործէաշխա
տել:
1915թ. նահատակվել է

Եդեսիայում:
Նրամասին.
ՍահակեանԱրամ,Դիւ

ցազնականՈւրֆան եւ իր
հայորդիները, Պէյրութ,
1955։

ՔԵՉՅԱՆՄԿՐՏԻՉ

Ծնվել  հավանաբար
1880թ.,Անկարայինահանգի
Յոզղաթիգավառիկենտրոն
Յոզղաթքաղաքում:
1905թ.ավարտել է Բեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
Բժիշկէաշխատել:
Ուրիշտեղեկությունչկա

նրամասին:Հավանաբար`
անհետկորելէ:
Նրամասին.
1.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940
2.ՇահբազյանՀասմիկև

Միրզոյան Անահիտ (կազ
մողներ),ՑուցակՀայոցցե
ղասպանության զոհերի
(19151923թթ.),հ.3,Անկա
րայինահանգ,Երևան,2006։

ՔԻՊՐԻԹՃՅԱՆՀ.

Ատամ նա բո ւ ժա կան
կրթությունէունեցել:
Ատամնաբույժէաշխա

տել:
1897թ.իցեղելէՀՅԴգոր

ծիչ: Պարսկահայքի Սալ
մաստ քաղաքում եղել է
մարտականշարքերիկազ
մակերպիչ:
1908թ.եղելէԿ.Պոլսում:
1915թ. ապրիլի 24ին

Կ.Պոլսումձերբակալվել է
ի թիվս հարյուրավոր հայ
մտավորականների: Շնոր
հիվ իր պարսկահպատակ
լինելուն`հրաշքովազատվել
էուվերապրել:
Մահացելէ1927թ.փետր

վարի 13ին, Ֆրանսիայի
Մարսելքաղաքում:
Նրամասին.
Թէոդիկ,Ամէնունտարե

ցոյցը,1928,Փարիզ,1929։

ՔՅԱԹԻՊՅԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
ՄԱՐԳԱՐ(ՄԱՐԳԱՐ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ)

Բժիշկ,հասարակականև
քաղաքականգործիչ,հրա

պարակախոս:
Ծնվելէ1821թ.,Ադրիա

նապոլսում`Ակնքաղաքից
գաղթածհայիընտանիքում:
ԱնվանիերգիծաբանՀա

կոբՊարոնյանի հորեղբո
րորդինէ:
Նախնականկրթությունն

ստացել էԱդրիանապոլսի
ազգային վարժարանում,
միջնակարգը`Կ.Պոլսիհա
մայնքայինդպրոցներիցմե
կում:
185561թթ. ուսանել է

Փարիզի համալսարանի
բժշկականֆակուլտետում
ևդաավարտել1861թ.հուն
վարի18ին:
Ուսումնառության տա

րիներինծանոթացելէՄի
քայել Նալբանդյանի հետ
(որը նրան անվանում էր
բժիշկՀովհաննեսՔյաթիպ)
ևխանդավառվելնրահեղա
փոխականգաղափարներով
ուծրագրերով:
Ընդունել է Ֆրանսիայի

հպատակություն:
1859թ.Փարիզում մաս

նակցել է ՍտեփանՈսկա
նյանի«Արեւմուտք»պարբե
րականիհիմնադրմանը:
1861թ.վերադարձելէԿ.

Պոլիս,ապա`Ադրիանապո
լիսևբժշկությամբզբաղվել:
1862թ. տեղափոխվել է

Կ.Պոլիս,բնակությունհաս
տատելՖընդըկլիթաղամա
սումևբժիշկաշխատել:
1862թ. Զեյթունի ապս

տամբությանօրերինեղելէ
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Կ.Պոլսումհիմնադրվածև
«Մեղու»հանդեսիհրատա
րակիչխմբագիրՀարություն
Սվաճյանի գլխավորած
գաղտնի «հեղափոխական
մարմնի»ղեկավարանդամ
ներիցմեկը:
1862թ. մարտի14ինԿ.

Պոլսից Միքայել Նալբան
դյանինևՍերովբեԹագվո
րյանին ուղարկած նամա
կում(որնընկելէցարական
ոստիկանության ձեռքը)
Հ.Քյաթիպյանըհիշատակ
վել է որպեսկապողօղակ
արևմտահայ դեմոկրատ
ներիևհամաեվրոպական
ազատագրականշարժման
առաջնորդներիմիջև:
Հետագայում գրավոր

կապէպահպանելՄ.Նալ
բանդյանիհետ,մինչևնրա
ձերբակալվելը:Կապերէու
նեցելարևմտահայդեմոկ
րատների, Լոնդոնի ռուս
վտարանդիներԱլեքսանդր
Հերցենի,ՆիկոլայՕգարյո
վի, իտալական ազգային
ազատագրականշարժման
առաջնորդՋուզեպպեՄաձ
ձինիիհետ:
1867թ.ընտրվելէԱզգա

յինկենտրոնականվարչու
թյանՔաղաքականժողովի
անդամ:
1867թ. նոյեմբերի 8ին

ընտրվելէԿ.ՊոլսիՕսմա
նյանկայսերականբժշկա
կանընկերությանանդամև
եռանդովմասնակցելընկե
րությանմիջոցառումներին:

1872թ.իցաշխատելէԿ.
ՊոլսիԿուլեդիբիթաղամա
սի Ֆրանսիական հիվան
դանոցում, որպես բժիշկ,
վիրաբույժ:
Կ.Պոլսումառաջիննէօգ

տագործելստերիլիզացման
մեթոդըևդրանովգրավել
մասնագետներիուշադրու
թյունը:
187478թթ. եղել է սբ.

Փրկիչազգայինհիվանդա
նոցիհոգաբարձությանևԿ.
Պոլսի ՀայոցԲարեգործա
կանընկերությանղեկավա
րությանանդամ:
ԵղելէԿ.Պոլսիհայհա

մայնքումսիրված,հարգված
ևլայնժողովրդականություն
վայելած հասարակական
գործիչ:
Իրտունըբուժարանիէ

վերածելևաղքատհիվանդ
ներիընդունել:Վերջիններիս
բուժելիսո՜չմիայնբուժավ
ճարչիվերցրելայլև,երբեմն
դեղիփողէտվել:
Ճանաչված է եղել նաև

սուլթանի պալատում ու
օտար երկրների դեսպա
նատներում:
Նրաառաջավորհայացք

ներըևժողովրդասերգոր
ծունեությունըթշնամական
մթնոլորտենստեղծելնրա
շուրջը,հատկապեսպալա
տականշրջանակում:
1882թ.հոկտեմբերի20ին

սուլթանԱբդուլՀամիդ IIի
պալատականբժիշկըՀ.Քյա
թիպյանինհրավիրելէսուլ

թանի հարեմի կանանցից
մեկիծննդաբերությունըվա
րելու:Բարեհաջողծննդաբե
րությունից`մորևմանկան
կյանքըփրկելուցհետոսուլ
թանըպալատի բժշկապե
տիպաշտոննէառաջարկել
նրան։ Շնորհակալություն
հայտնելով,բժիշկըմերժել
է առաջարկը, ասելով, որ
ինքը«աղքատներիբժիշկէ
ևկփափագիմիշտայդպես
մնալ»:
Այդմերժումով,փաստո

րեն,նավիրավորելէսուլ
թանին։Նույնօրըհրավիրվել
էմիթուրքփաշայիտուն`
հիվանդի նայելու, որտե
ղիցչիվերադարձել:1882թ.
հոկտեմբերի21/նոյեմբերի
5ին,անհայտ,չպարզվածև
խորհրդավորհանգամանք
ներում,նրա`վնասվածքներ
ստացածևխեղդամահար
վածդիակըգտելենԿ.Պոլ
սիԿադըգյուղթաղամասի
ծովափին:ԴոկտորՄյուլու
քիբժշկականքննությունը
ցույցէտվել,որսպանվելէ
ոճրագործիձեռքով,այլոչ
թեինքնասպանեղել:
Ենթադրվելէ,որսպան

վելէսուլթանԱբդուլՀամիդ
IIիցուցումովկամպալատի
ներքինխարդավանքների
հետևանքով:
Սպանությանպահինեղել

է61տարեկանևամուրի:
1882թ.հոկտեմբերի29ին

Բժշկականմիությունըմեծ
շուքովկատարելէհուղար

կավորությունը:ԹաղվելէԿ.
ՊոլսիՇիշլիիազգայինգե
րեզմանոցում:
Նրադագաղիմոտդամ

բանական են կարդացել
բժիշկ Քիրիաքոն, Ռեթեոս
Պերպերյանը,իսկնրամտե
րիմԳրիգորՕտյանըհրա
պարակել է «Ողբ ի վերայ
բարեկամիս»մահախոսա
կանը:
Նրամասին.
1.Մազմանեան Գ., Դոկ

տոր Քեաթիպեան, «Անա
հիտ»,Փարիզ,հունվարապ
րիլ։
2.ԶարդարեանՎ.,Յիշա

տակարան(15121933),հ.3,
Գահիրէ,1933։
3.ԶարդարեանՎ.,Յիշա

տակարան(15121933),հ.4,
Գահիրէ,1939(կենսագրա
կանը,մահվանվարկածը)։
4.Մեզպուրեան Ա., Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ,
Իսթանպուլ,1950։
5.ՍտեփանյանԳ.,Հակոբ

Պարոնյան,Ե.,1964։
6.Հայկական սովետա

կանհանրագիտարան,հ.12,
Երևան,1986։
7.ՆալբանդյանՄ.,Երկե

րիլիակատարժողովածու,
հ.6,Ե.,1997։
8.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
9.ՓաշայանԱ.,,Տիտղո
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սակիրհայերXVXIXդարեր,
Ե.,2001։
10. ՓամուքջյանԳևորգ,

Հայերըիրենցկենսագրա
կաններով (թուրքերեն),
Ստամբուլ,2003։
11. Ովովէ։Հայեր։Կեն

սագրական հանրագիտա
րան,հ.2,Ե.,2007։

ՔՅՈՒԹՆԵՐՅԱՆ
(ՔՅՈՒՆԹԵՐՅԱՆ)ԳԵՎՈՐԳ

Ծնվել է հավանաբար
1882թ.,Բրուսայինահանգի
Նիկոմիդիայի գավառակի
Պարտիզակավանում:
1907թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանդեղագործա
կանվարժարանը:
Փարիզում տարրաբա

նական(քիմիական)կրթու
թյունէստացել:
«Մանզումեի էֆքյար»

թերթումհոդվածներէգրել:
Նիկոմիդիայում սե

փականդեղատունէունեցել
ևդեղագործաշխատել:
Մահացելէ1915թ.,Մես

քենեիաքսորավայրում,ծայ
րահեղ թշվառության մեջ`
սովիցուհիվանդություննե
րից`մոտ33տարեկանում:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա

հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001

ՔՅՈՒՓԵԼՅԱՆՍԻՄՈՆ
ՍԵՐՈԲԻ

Ծնվելէ1885թ.,Հալեպի
նահանգիՄարաշիգավառի
կենտրոնՄարաշքաղաքում`
վարպետ դերձակ Սերոբ
Քյուփելյանիընտանիքում:
Նախնականկրթությունն

ստացել է ծննդավայրում,
այնուհետևսովորելամերի
կացիմիսիոներներիԱյնթա
պիԿենտրոնականԹուրքի
այիքոլեջում:
1906թ.ավարտելէամե

րիկացիմիսիոներներիՏար
սոնիՍեյնթՊոլքոլեջը:
1910թ.ավարտելէԲեյրու

թիԱմերիկյանհամալսարա
նիբժշկականֆակուլտետը
ևբժշկիվկայականստացել:
191015թթ. Մարաշում

բժիշկէաշխատել:
1915թ.ամռանը,Առաջին

համաշխարհային պատե
րազմիընթացքում,իթիվս
բազմաթիվհայբժիշկների,
զորակոչվելէօսմանյանբա
նակևզինվորականբժիշկ
ծառայել`սպայիաստիճա
նով:
1915թ.հազարավորհայ

ընտանիքներիթվում,նրա
ընտանիքըաքսորվելէԴեյր
էլԶորիանապատը:

Բժիշկը, լինելով թուր
քականբանակիսպա,մեծ
դժվարությամբկարողացելէ
ընտանիքըփրկելողջակիզ
վելուց:
Ծառայությանբերումով

ուղարկվելէԲաղդադիռազ
մաճակատևիրբախտակից
հայբժիշկներինմանգնդա
կահարվելթուրքերիկողմից:
1918թ.ընտանիքըվերա

դարձելէհայրենիՂահրա
մանմարաշևիրենցտունը
գտելավերված:
Դրանիցհետոընտանիքը

որոշելէտեղափոխվելԱՄՆ:
Ամուսնացածէեղելազ

գությամբհույնՄարիիհետ:
Որդին` Նեսիբ Սիմոնի

Քյուփելյանը(1886,Մարաշ
?,ԱՄՆ)եղելէբժիշկևբնակ
վելԱՄՆում:
Մյուսորդին`ՎահեՍիմո

նիՔյուփելյանը(1912,Մա
րաշ  1988, Վաշինգտոն),
եղելէամերիկյանռազմա
կանկոնստրուկտորևղե
կավարելէինքնաթիռների
ու բալիստիկ հրթիռների
ստեղծումը:
Նրամասին.
1.Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
2.Կարոյեան Գասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները),Պոսթոն,1957։
3.Գալուստեան Գրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988։

ՔՈՄՖՈՐԹԱ.Հ.

Ազգությամբհայէ:
Ծնվել է Անկարայի նա

հանգի Յոզղաթի գավառի
կենտրոն Յոզղաթ քաղա
քում:
ՍովորելէԱնկարայինա

հանգիԿեսարիայիգավառի
Թալասավանիբարձրագույն
վարժարանում, սակայն
կրթությունն անավարտ է
մնացել:
Ավարտել է Կ. Պոլսի

Օսմանյան կայսերական
բժշկական վարժարանի
ատամնաբուժականբաժի
նը:
1902թ.իցիվերԱդանա

յումատամնաբույժէաշխա
տել:
1909թ.Ադանայիկոտո

րածիցհրաշքովփրկվելուց
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հետոձերբակալվելէևդա
տապարտվել15տարիբան
տարկության,սակայնկա
րողացել էփախչելևԱՄՆ
մեկնել:
1909թ. բնակություն է

հաստատելԱՄՆիՆյուՋեր
սիինահանգիԴելաուերքա
ղաքում:
1917թ.ից աշխատել է

ՆյուՋերսիինահանգիԿամ
դեն քաղաքում (Camden,
Haddon ave., 1211), ուր
քննությունէհանձնելևնա
հանգայինվկայագիրստա
ցել:
1924թ.դրությամբբնակ

վելէԱՄՆումևատամնա
բույժաշխատել:
Նրամասին.
«Հայաստանիկոչնակ»,

ՆիւԵորք,19011924։

ՕՀՆԻԿՅԱՆ

ԾնվելէՍեբաստիանա
հանգիկենտրոնՍեբաստիա
քաղաքում:
Բժշկականկրթությունէ

ունեցել և Սեբաստիայում
բժիշկաշխատել:
Սեբաստիայիհայբնակ

չության տեղահանության
նախօրեին բնակչությանը
հորդորել է իսլամությունն
ընդունել և կոտորածից
փրկվել,ինչը,սակայն,մերժ
վելէ:
Տեղահանությանևգաղ

թի ժամանակ սնունդ է
հասցրել,խնամքուբժշկա

կանօգնությունցուցաբերել
գաղթականհայրենակիցնե
րին:
Հետագաճակատագիրն

անհայտէ:
Նրամասին.
1.Գուժկան Սեբաստի

ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,
1924։
2.Տեղեկությունըհայտնել

էերևանաբնակզարմիկը`
Երևանիպետականհամալ
սարանի մաթեմատիկայի
դասախոս,դոցենտՀակոբ
Օհնիկյանը,արձանագրվելէ
03052007ին։

ՕՆԲԱՇԸՅԱՆՍԻՄՈՆ

ՀԱԿՈԲ

Ծնվել է հավանաբար
1870թ.,Անկարայինահանգի
ԿեսարիայիգավառիԷվերե
կիգավառակիՖենեսեգյու
ղում:
1894թ.ավարտելէԿ.Պոլ

սիՕսմանյանդեղագործա
կանվարժարանը:
18941915թթ. Մարմա

րա ծովի ասիական ափի
Բանդրմաքաղաքումդեղա
գործէաշխատել։
1915թ. աքսորվել է

Բանդրմայից:
Մահացել է 1915թ., Հա

լեպիցհյուսիսգտնվողԲաբ
բնակավայրում`մոտ45տա
րեկանում:

Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտուած

զոհերը, ցուցակագրուած
վաւերականփաստերով,Կ.
Պոլիս,1919:
2.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:

ՖԵՐՀԱՏՅԱՆՄՈՎՍԵՍ

Ծնվել է հավանաբար
1885թ., Սեբաստիայի նա
հանգիԵվդոկիայիգավառի
կենտրոնԵվդոկիաքաղա
քում:
1910թ.ավարտել է Բեյ

րութիՍենԺոզեֆՖրանսիա
կանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:
Եվդոկիայումբժիշկէաշ

խատել:
1914թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ժամանակզորակոչվելէօս
մանյանբանակևպահեստ
ների զինվորական բժիշկ,
այնուհետև10րդզորաբաժ
նի32րդդաշտայինշարժուն
հիվանդանոցիզինվորական
բժիշկծառայել:
1915թ.ապրիլի7(20)ին

նույնհիվանդանոցումմա
հացելէժանտախտից`մոտ
30տարեկանում:
Այլտվյալով`սպանվելէ:
Նրամասին.
1.Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:
2.ՄեզպուրեանԱրթօ,Հայ

եւծագումովհայբժիշկներ։
Այբուբենական համառօտ
անուանացանկ(16881940),
Իսթանպուլ,1940։
3.ԱլպօյաճեանԱ.,Պատ

մութիւն Եւդոկիոյ հայոց,
Գահիրէ,1952։
4.ՅարմանԱրսեն,Հայե

րըօսմանյանառողջապա
հությանծառայությանմեջ
ևպատմությունսուրբՓրկիչ
հայոցհիվանդանոցի(թուր
քերեն),Ստամբուլ,2001:
5.Խաչատրյան Լ., Բաբ

լումյանԱ., Ցուցակհայոց
ցեղասպանությանզոհերի
(19151923թթ.),գիրք1,Սե
բաստիայինահանգ,Երևան,
2004։

ՖԵՐՄԱՆՅԱՆՇԱՀԻՆ
ԿԱՐԱՊԵՏԻ

Ծնվելէ1884թ.,Ադանայի
նահանգիԿոզանիգավառի
Սիսքաղաքում`Կարապետ
էֆենդիՖերմանյանիընտա
նիքում:
Ատամնաբուժությու

նըսովորել էմիէվերեկցի
ատամնաբույժիմոտ:
1912թ.ամուսնացելէև

1913թ.ունեցել որդիԲյու
զանդին:
1915թ.ընդհանուրտեղա

հանությանժամանակաք
սորվելէՀալեպ:Հետագա
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յումորոշժամանակմնացել
էԳասթոնում,ապա`Համա
յում:Ողջէմնացելիրմաս
նագիտությանշնորհիվ:
1918թ.,Առաջինհամաշ

խարհային պատերազմի
ավարտիցհետովերադար
ձելէՍիս:
Սիսիտեղահանությունից

հետոգաղթելէԱդանա,այս
տեղիցանցելէԲեյրութ,հե
տո`Բեյրութից20կմհյուսիս
գտնվող Ջունի ծովափնյա
ավանը,ապա` Լիբանանի
ԲեքաայիհովտիԹաալաբա
յագյուղը:
Մահացել է 1937թ.` 53

տարեկանում։ԹաղվելէԼի
բանանիԲեքաայինահանգի
կենտրոնԶահլեքաղաքում:
1948թ.դրությամբորդին`

ԲյուզանդՖերմանյանըան
վանիատամնաբույժէր:
Նրամասին.
Քէլէշեան Միսաք, Սիս

Մատեան,Պէյրութ,1949։
ՀԻՄՆԱԿԱՆ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն

1. Ալեքսանդրյան Ար
տաշես,Կարս.192021,Երև
ան,1986,124էջ։
2. Ալեքսանդրյան Ար

տաշես,Մղձավանջ,Երևան,
2001,516էջ։
3. ԱլպօյաճեանԱրշակ,

ՊատմութիւնԵւդոկիոյհա
յոց,Գահիրէ,1952,1751+106
էջ։

4. ԱլպօյաճեանԱրշակ,
ՊատմութիւնհայԿեսարի
ոյ,Ա.հատոր,Գահիրէ,1937,
1215էջ։
5. ԱլպօյաճեանԱրշակ,

ՊատմութիւնհայԿեսարի
ոյ,Բ.հատոր,Գահիրէ,1937,
2479էջ։
6. Աղայան Ծատուր,

ՀայերըԹուրքիայում,Երև
ան,1969,85էջ։
7. Աճառյան Հրաչյա,

ՀայոցդերըՕսմանյանկայս
րությանմեջ,Երևան,1999,
24էջ։
8. Ավագյան Կարինե,

Եղեռնահուշմասունքկամ
խոստովանողքևվկայքխա
չի, խմբագիր` Լևոն Անա
նյան, Երևան, «Լուսակն»,
2002,121էջ։
9. Աւետեան Մ. Տեղա

կալ, Հայազատագրական
ազգայինյիսնամեայ(1870
1920)յուշամատեանեւԶօր.
Անդրանիկ, Փարիզ, 1954,
525էջ։
10. ԱտիլԳ.ևուրիշներ,

Ազգայինգերեզմանատուն
հայոց.Շիշլի,Կ.Պոլիս,1922։
11. Բախտիկեան Սար

գիս (խմբագիր), Ոսկեգե
տակ,տարեգիրք,Ա.տարի,
Պէյրութ,1945,219էջ։
12. Բախտիկեան Սար

գիս (խմբագիր), Ոսկեգե
տակ,տարեգիրք,Գ.տարի,
Պէյրութ,1948,448էջ։
13. Գաբամաճեան Ս.,

Հայաստանիկաղանդչէքը:
ՄեծԵղեռնիզոհերըիրենց

պատկերներով, Կ. Պոլիս,
1919։
14. ԳալաճյանՀ.,Ոդիսևս

աքսորական,Հուշեր,Երև
ան,2004,604էջ։
15. ԳալուստեանԳրիգոր

Հ.,Մարաշ,ՆիւԵորք,1934։
16. ԳալուստեանԳրիգոր

Հ.,ՄարաշկամԳերմանիկ
եւհերոսԶէյթուն,ՆիւԵորք,
1988,999էջ։
17. Գալֆայեան Կարա

պետաւագքահանայ(Հովիւ
Եդեմիհայոց),Գիրքելիցհա
յոց,Պէյրութ,1955,652էջ։
18. «Գեղարդ»սուրիա

հայտարեգիրք,Ե.գիրք,Հա
լէպ,1996,652էջ։
19. ԳուժկանՍեբաստի

ոյ(ԿարապետԳաբիկեան),
ԵղեռնապատումՓոքունՀա
յոցեւնորինմեծիմայրաքա
ղաքինՍեբաստիոյ,Պոսթըն,
1924,604էջ։
20. ԶարդարեանՎահան,

Յիշատակարան(15121933),
հ.3,Գահիրէ,1933։
21. ԶարդարեանՎահան,

Յիշատակարան(15121933),
հ.4,Գահիրէ,1939։
22. ԶէյթլեանՍոնա,Հայ

կնոջդերըհայյեղափոխա
կանշարժմանմէջ,Անթիլի
աս,1968,174էջ։
23. ԶօհրապԳրիգոր,Եր

կեր,հ.Ա.Զ.,Երեւան,2001
2004։
24. Ընդարձակօրացոյց

Ս.Փրկչեանհիւանդանոցի
հայոց,Կ.Պոլիս,1905։
25. Ընդարձակօրացոյց

Ս.Փրկչեանհիւանդանոցի
հայոց,Կ.Պոլիս,1931,141
էջ։
26. Թէոդիկ, Գողգոթայ

հայհոգեւորականութեան,
ՆիւԵորք,1985,136էջ։
27. Թէոդիկ,Յուշարձան

նահատակ մտաւորակա
նութեան,Բ.տպագրութիւն,
Երեւան,ապրիլ24,1985։
28. Թէոդիկ,ԱմէնունՏա

րեցոյցը,Կ.ՊոլիսՓարիզ,
1907։
29. ԹէրզեանՅակոբՅ.,

Կիլիկիոյաղէտը,Կ.Պոլիս,
1912։
30. Թորգոմեան Վահ

րամ,Արդիհնդկահայբժիշկ
ները,Վիեննա,1896:
31. ԺամկոչեանԲենիա

մին,Հայնի,Պէյրութ,1952։
32. ԼալայանԱլեքսանդր,

Հայաստանում Ի. Պավլո
վի ուսմունքիտարածման
պատմությունից, Երևան,
1954,32էջ:
33. ԿարոյեանԳասպար,

ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները (անոնց պատ
գամները), Պոսթոն, 1957,
557էջ:
34. Կռայեան Մեսրոպ,

Բալու,Անթիլիաս,1965,767
էջ։
35. ՀամբարձումեանՎա

հան,Գիւղաշխարհ,Փարիզ,
1927։
36. ՀամբարձումյանՎա

հան,Գյուղաշխարհ,Երևան,
2000։
37. Հայանվանիբժիշկ
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ներ, գիրք Ա, գլխավոր
խմբագիր` Ա. Շիրինյան,
Երևան,2002,404էջ:
38. Հայբժշկութեանտո

ւածզոհերը,ցուցակագրո
ւած վաւերականփաստե
րով,Կ.Պոլիս,1919:
39. Հայկական հարց,

հանրագիտարան,Երևան,
1996,528էջ։
40. Հայոցցեղասպանու

թյան թանգարանինստի
տուտիֆոնդեր(ՀՑԹԻՖ)։
41. Հայրապետյան Վա

նիկ,ԷջերՀայաստանիդե
ղագործության պատմու
թյունից,Երևան,1990,221
էջ:
42. Հայրապետյան Վա

նիկ,Նահատակվածհայբու
ժաշխատողներ,«Երեկոյան
Երևան»,Երևան,03/0505
1990։
43. ՀինեւնորԿեսարիա։

Յուշամատեան, Փարիզ,
1989։
44. Հիւսէյնիկ (խմբա

գիր`Կ.Ահարոնեան),Պոս
թըն,1965,256էջ։
45. Հովասափյան Հով

սեփևհամահեղ.,Ակնարկ
ներհայբժշկությանպատ
մությունից,Երևան,2004:
46. Հովհաննիսյան Լա

ուրա, Բժշկական գործը,
բժշկականհիմնարկներըև
բժշկականկադրերըՀայաս
տանում` Հայկական մար
զի կազմակերպման օրից
(1828թ.)մինչևառաջինիմ
պերիալիստական պատե

րազմը(1914թ.),թեկնածո
ւականատենախոսություն,
Երևան,1950,222էջ:
47. ՂազարեանՀ.,Պատ

մագիրք Չմշկածագի, Պէյ
րութ,1971,650էջ։
48. ՂազարեանՎահան,

Բժշկականեւառողջապա
հականտարեցոյց,Կ.Պօլիս,
1914։
49. ՂասաբյանԶոհրաբ,

Նիկոմեդիայի ևԱրևելյան
Թրակիայի հայաթափումը
(19211922),Երևան,1998։
50. ՃեպեճեանԱւետիս,

Օսմանեան կայսերական
բանակիսպայ`բժիշկԱւե
տիսՃեպեճեանինօրագիրը,
19141918,Պէյրութ,1986։
51. ՃիզմէճեանՄանուկ,

Խարբերդեւիրզաւակները,
Ֆրեզնօ,1955։
52. ՄեզպուրեանԱրթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ։Այբուբենականհամա
ռօտանուանացանկ(1688
1940),Իսթանպուլ,1940։
53. ՄեզպուրեանԱրթօ,

Հայեւծագումովհայբժիշկ
ներ (16881940), Բ. հրա
տարակութիւն,Իսթանպուլ,
1950:
54. Մեծ Եղեռնի նահա

տակհայբժիշկներիևջար
դարար թուրք երդմնադ
րույժ արվեստակիցների
մասին(ֆրանսերեն),Կ.Պո
լիս,1919:ՀրատարակելէԿ.
Պոլսիհայբժշկականմիու
թյունը,որինախագահնէր
բժիշկևբանասերՎահրամ

Թորգոմյանը:
55. Մինասյան Հարու

թյուն,1619րդդարիլեհա
հայբժիշկներ,Երևան,2001,
62էջ:
56. Մինասյան Հարու

թյուն, 100հայ հոգեբույժ
ներ։Կենսագրականբառա
րան,գիրքԱ,Երևան,2002,
224էջ:
57. Մինասյան Հարու

թյուն, 100հայ հոգեբույժ
ներ։Կենսագրականբառա
րան,գիրքԲ,Երևան,2004,
256էջ:
58. Մինասյան Հարու

թյուն, 100հայ հոգեբույժ
ներ։Կենսագրականբառա
րան,գիրքԳ,Երևան,2005,
256էջ:
59. Մինասյան Հարու

թյուն, 100հայ հոգեբույժ
ներ։Կենսագրականբառա
րան,գիրքԴ,Երևան,2009,
240էջ։
60. Մինասյան Հարու

թյուն, 100հայ հոգեբույժ
ներ։Կենսագրականբառա
րան,գիրքԵ,Երևան,2010,
304էջ։
61. Մինասյան Հարու

թյուն, 111… բռնադատ
ված հայ բժիշկներ, 1920
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66. Յուշամատեան Հայ

Յեղափոխական Դաշնակ
ցութեան,Ալբոմատլաս,Ա.
հատոր, Դիւցազնամարտ,
18901914, Լոս Անճելըս,
1992։
67. Յուշամատեան Հայ

Յեղափոխական Դաշնակ
ցութեան,Ալբոմատլաս,Բ.
հատոր, Գոյամարտ, 1914
1925,ԼոսԱնճելըս,2001։
68 .  Յո ւ շա մա տե ան

160ամեայսուրբՓրկիչհա
յոցհիւանդանոցի,աշխա
տասիրեցՎ.Քէօսէեան,Իս
թանպուլ,1975։
69. Յուշամատեան Մեծ

Եղեռնի(19151965),պատ
րաստեցԳերսամԱհարոնե
ան,Պէյրութ,1965։
70. Յուշապատում Հ.

Յ.Դաշնակցութեան,1890
1950,Բոստոն,1950,636էջ։
71. ՇամտանճեանՄիքա

յէլ,ՀայմտքինհարկըԵղեռ
նին,Անթիլիաս,1965։
72. ՇիկահերՎարդ,Կի

սադարեան պատմութիւն
թրքահայբժշկութեան,1923
1975,Իսթանպուլ,1975,121
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էջ։
73. Ովովէ։Հայեր։Կեն

սագրական հանրագիտա
րան,Երևան,հ.1,2005,հ.2,
2007։
74. Չալըմյան Նուբար,

Հիպոկրատիապօրինիզա
վակները, «Գարուն»,Երև
ան,1989,թ.2։
75. ՉարըգՂազար,Յու

շամատեանԲարձրՀայքի.
Կարինապատում,Պէյրութ,
1957,792էջ։
76. Պալաքեան Գրիգո

րիսծվրդ.,Հայգողգոթան,
Վիեննա,1922,429էջ։
77. ՊալաքյանԳրիգորիս

ծ.վրդ.,Հայգողգոթան,Երև
ան,1991,392էջ։
78. ՊայրամեանԱլիշան

Ա.,Կիլիզա.ՀայկականՔի
լիս,Երեւան,2001,268էջ։
79. ՊապոյանՇողակաթ,

ՀարությունյանԱ.,Ավագյան
Ա.,Հայաստանումառողջա
պահության զարգացման
պատմությունից, Երևան,
1981,28էջ:
80. Պատմութիւն Ս. Դ.

Հնչակեան կուսակցութե
ան, 18871963, Բ. հատոր
(խմբագիր`ԱրսէնԿիտուր),
Պէյրութ,1962,636էջ։
81. Պատրիկ Առաքել,

Պատմագիրքյուշամատե
անՍեբաստիոյեւգաւառի
հայութեան,հ.Ա.,Պէյրութ,
1974:
82. ՊոտուրեանՄկրտիչ,

Հայհանրագիտակ,Պուքրէշ,
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հ.17,Թեհրան,1982։
84. Սահակեան Արամ,

ԴիւցազնականՈւրֆանեւ
իրհայորդիները,Պէյրութ,
1955,1500էջ։
85. Սահակյան Լիլիկ,

Ոճրագործներըչխնայեցին
նույնիսկ մարդու կյանքը
փրկողներին,«Առողջապա
հություն»,Երևան,1965,թ.
4։
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Հայանցեալը` լուսանկար
ներով,Երեւան,2007։
87. Սարաջեան Խաչիկ,

ՀայոցդերըԹուրքիոյմէջ,
Երեւան,2000,48էջ։
88. Սարաֆեան Գէորգ,

ՊատմութիւնԱնթէպիՀա
յոց,հ.Բ.,ԼոսԱնճելըս,1953։
89. Սաքայան Դորա,

Զմյուռնիա1922,ԲժիշկԿա
րապետԽաչերյանիօրագի
րը,Երևան,2005,218էջ։
90. [Սերոբեան] Մուշեղ

եպիսկոպոս,Ատանայիջար
դըեւպատասխանատունե
րը,Պոսթոն,1910։
91. Սիմոնյան Հրաչիկ,

Հայերի զանգվածային կո
տորածները Կիլիկիայում
(1909թ. ապրիլ), Երևան,
2009,436էջ։
92. Սիրվարդ (Եղիա

Գրիգորյան),ՄեծնՄուրատ
(Համբարձում Պոյաճյան),
Կյանքնուգործունեությու
նը,Երևան,1991։
93. ՍվազլյանՎերժինե,

Հայոց ցեղասպանություն։
Ականատես վերապրողնե
րիվկայություններ,Երևան,
2000։
94. Ստեփանյան Գառ

նիկ,Կենսագրականբառա
րան,հ.ԱԳ,Երևան,1973
1990:
95. ՍտեփանյանՀասմիկ,

Հայերի ներդրումն Օսմա
նյանկայսրությունում,Երև
ան,2011,744էջ
96. ՍուքիասյանՍիլվա,

Հիպոկրատի«երդվյալ»զա
վակները, «Ավանգարդ»,
Երևան,04031990։
97. ՍուքիասյանՍիլվա,

Հիպոկրատի«երդվյալ»զա
վակները,«Նարեկ»,Երևան,
1995,թ.4։
98. ՎարդանյանՍտելլա,

Հայաստանի բժշկության
պատմություն,Երևան,2000,
440էջ:
99. Տատրյան Վահագն,

Թուրք բժիշկների դերը
Առաջին համաշխարհա
յինպատերազմիժամանակ
օսմանյան հայերի ցեղաս
պանության մեջ (անգլ.),
«Հոլոքոստ էնդ ջենոսայդ
սթադիզ»,ԱՄՆ,1986։
100.ՏէրՅովհաննէսեան
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101.Ցուցակ Հայոց ցե

ղասպանության զոհերի
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102.ՓարսադանյանՌա

ֆայել, Հայ բժշկության
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103.ՓարսադանյանՌա
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րեն),1997,ըստՍարգիսԵ.
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Հավելված1.
ՀայկՅազմաջյան

ՀայկՀովհաննեսիՅազ
մաջյանը ծնվել է 1898թ.
հունվարի30ին,Կոստանդ
նուպոլսում: Տարրական
կրթություննստացելէՎառ
նայում, միջնակարգը` Կ.
Պոլսում:Բժշկականբարձ
րագույնկրթություննստա
ցելէԿ.Պոլսի(191822)և
Փարիզի (192325) համալ
սարաններում: Մասնագի
տացել է հոգեբուժության
մեջ: 1927թ. Փարիզի հա
մալսարանումարժանացել
էբժշկությանդոկտորիկոչ
ման: Փարիզում զբաղվել
է բժշկական, գիտական,
հասարակական և ազգա
յինգործունեությամբ,եղել
ՓարիզիՀայբժշկականմի
ությանեռանդունանդամ
ներից: 1936թ. ուղեկցելով
Կոմիտասի աճյունը, հայ
րենադարձվելէԽորհրդա
յինՀայաստան:193675թթ.
Երևանիհանրապետական
հոգեբուժական կլինիկա
կանդիսպանսերումհոգե
բույժ է աշխատել: Համա
տեղությամբ աշխատել է
Երևանիպետականբժշկա
կան ինստիտուտի հոգե
բուժության ամբիոնում,
որպեսասիստենտ,ինչպես
նաև Երևանի պետական
համալսարանում, որպես
իրավաբանական ֆակուլ

տետիդատականհոգեբու
ժությանդասախոս: 1944
46թթ.եղելէՀայկականՍՍՌ
Գիտություններիակադեմի
այիբժշկությանևկենսա
բանության պատմության
սեկտորիգիտաշխատողև
քարտուղարը:Եղելէխորա
թափանցգիտնական,փոր
ձառու կլինիցիստ, հմուտ
մանկավարժ,ազնվագույն
անձնավորություն: 1954թ.
պաշտպանել է գիտական
թեզ`«Հոգեբուժականհա
յացքները Հայաստանում
հնագույնժամանակներից
մինչև11րդդ.»թեմայովև
արժանացելբժշկականգի
տությունների թեկնածուի
գիտականաստիճանին:Կլի
նիկականհոգեբուժության
և հոգեբուժության պատ
մությանվերաբերյալավելի
քան40տպագրվածևան
տիպհոդվածներիհեղինակ
է:Լինելովբազմակողմանի
զարգացած անձնավորու
թյուն, եղել է նաևարվես
տիմեծսիրահար:Պաշտելէ
Կոմիտասին,Մեծարենցին,
անչափսիրելֆրանսիական
մշակույթը:Ունիֆրանսերեն
և հայերեն գրած անտիպ
բանաստեղծությունների
տետրակև«Օրագիր»:Հայ
կականՍՍՀվաստակավոր
բժշկիկոչմանէարժանացել
(1966),մեդալներովուպատ
վոգրերովպարգևատրվել:
Մահացելէ1975թ.փետրվա
րի12ին,Երևանում:

Ստորև ներկայացնում
ենքՀայկՅազմաջյանիհու
շերնուխոհերը1915թ.Կ.
Պոլսումտեղիունեցածիրա
դարձություններիմասին:

ՀՈՒՇԵՐ1915ԹՎԱԿԱ
ՆԻՑ

1915թ.մարտի29ինՊոլ
սումմերապրածԿադըգյուղ
թաղամասում, իշխանու
թյան ներկայացուցիչները
մերտունխուզարկության
եկան: Անակնկալ դեպքից
վախեցած,եսդպրոցգնա
ցիժամանակիցշուտ:
Երեկոյաներբտունվե

րադարձա,հորստարելէին,
իրենցհետվերցնելովնա
մակներից և դպրոցական
ձեռագիր տետրակներից
կազմածմիկապոց:Միսև
ագրությունից,որըհավա
նաբար մոռացել էին մեզ
մոտ,իմացա,որ«կարգադ
րությանհամաձայնկատա
րելէինխուզարկությունև
հավաքվածնյութերըուղար
կումեն…»:
Կասկածանքների մեջ,

կատարվածիմասինպատ
մելուևորևէծանոթիցլու
սաբանություն ստանալու
հույսով,դուրսեկատնից:
Տուն վերադարձիս մեր

դռանըերկուոստիկանինձ
էինսպասում:
Ոստիկանականայնփոքր

սենյակումուրառաջարկել
էին մնալ, ամենատարբեր

մտածմունքներ չարչարում
էին ինձ: Վերջապես, որո
շեցի կարդալու որևէ բան
խնդրել կողքի սենյակում
գտնվողոստիկանապետից:
Նրատվածգրքույկը,թուր
քական կառավարության
լույսընծայածչեմհիշումինչ
«գույնի»փաստաթղթերիմի
հավաքածուէր,լուսանկար
պատկերներով,որըխոսում
էրհայերիապստամբական,
ազատագրականշարժում
ների,այսուղղությամբնա
խապատրաստությունների
մասին,ցույցէրտալիսմի
քանինկուղայինհարկերում
հայտնաբերվածզենքիպա
հեստներ…:Սկսելէիարդեն
որոշ կապտեսնել իմ` ոս
տիկանատանըգտնվելուև
կարդացածսպաշտոնական
ամբաստանագրիհետապն
դածնպատակներիմիջև:
Հայրսհամեստ,կիսագ

րագետ, հայրենասեր,ան
կուսակցական,արհեստա
վորմարդէր:Եսսովորում
էիմիջնակարգում:Կուսակ
ցականազգականներունե
ինք:Մորաքույրս`Աղավնի
Լուսինյանը(ՄայրԱրաքսի)
միժամանակպատկանելէր
հնչակյան կուսակցությա
նը և այդ ճանապարհում
1901թ.Թիֆլիսում, եղբայ
րասպանդաշույնի զոհ էր
տվելիր21տարեկանտղա
յին` Լևոնին: Իր աղջիկը`
Հրանուշը,ամուսնացել էր
ԲարսեղՇահբազիհետ,որն
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Առաջին համաշխարհային
պատերազմիսկզբինՓարի
զիցընտանիքովվերադար
ձելէրՊոլիս:
1908թվականից,սուլթա

նի միապետական դաժան
ռեժիմիտապալումիցհետո,
արևմտահայությանհամար
բացվելէրազգայինմշակու
թային զարթոնքին նպաս
տողմիշրջան:Մամուլովև
կենցաղում ընտրական և
քաղաքականպայքարէին
մղումմերկուսակցություն
ները…Իթթիհադիհետհա
մերաշխ գործակցության
մեջէրգտնվումԴաշնակցու
թյունը:Թուրքական«Մեջլի
սում»հայերեսփոխաններ
ունեինքևկառավարության
մեջ`նախարարներ…
Մերբանաստեղծներըբո

ցավառուարյունոտգրչով
նկարագրումէինջարդերը,
երգումէինհեթանոսսիրո
ևմարմնիգեղեցկություն
ները,աշխուժանումէրհայ
գեղջուկ կյանքը, տարած
վումէինմեսրոպյանլեզվի
մեծասքանչ հնչյունները,
լսվում էրարշալուսի հետ
բացվող գութանի կենսա
հույզերգը…
Ուշ գիշերին ոստիկա

նապետի տված գրքույկը
թերթելիս իմ մտերիմների
կյանքի,ինչպեսորոշիրա
դարձություններիվերաբե
րյալ մտովին սույն վերա
քաղնանելիս,նախազգում
էի նաև ինչոր անսովոր,

հեղձուցիչմիբան…
Մարտի30իառավոտյան

ինձ փոխադրեցին Պոլսի
եվրոպականափ, «Քաղա
քականբաժին»,որտեղմի
խցում երկար սպասելուց
հետո,գիշերովինձառաջ
նորդեցին բաժնի տնօրեն
Ռեշադբեյիմոտ:Նաառանձ
նապեսհետաքրքրվումէր,
թեընկերներունե՞մ,նամա
կագրությունունե՞մ,ովքե՞ր
են,հաճա՞խենգրում,ինչի՞
մասինենգրում:
Այդ ժամանակներին ես

նամակագրություն ունեի
իմդպրոցականընկերԳրի
գորՀամբարձումյանիհետ,
որըդպրոցըթողնելովաշ
խատելուէրգնացելԻզմիթ
(Նիկոմիդիա): Ինձ պարզ
եղավ,որհարցըայսդասըն
կերոջսէվերաբերում։Պա
տասխանեցի,որհաճախչի
գրում,դպրոցականընկեր
ների,քննություններիմա
սինէհարցնում,իրաշխա
տանքիմասինէգրում…,իսկ
այնհարցումին,թեվաղո՞ւց
էնրանիցնամակչեմստա
նում,պատասխանեցի.«Վա
ղուցէ,երկուամիսկլինի»:
Դրանից հետո քարտու

ղարը  ում սեղանիառաջ
էինստել,ինձցույցտվեց
Գրիգոր Համբարձումյանի
նամակը,որիմիշարքտո
ղերըկարմիրովընդգծված
էին:Դապետքէգրվածլի
ներ1915թ.հունվարին:Այս
նամակումգրաքննությանը

կասկածելիէրթվացելայն,
թեինչո՞ւՀամբարձումյանը
ինձ«գաղափարակից»էան
վանում,ինչո՞ւմնէմերգա
ղափարակցությունը, ի՞նչ
էնշանակումայնտարազը,
որըլուծելուհամարպետքէ
դիմեիմերուսուցիչԻդարե
ճյանին:
Այսվերջինըհանրահաշ

վի մի խնդիր էր պարզա
պես,գաղտնագրությանհետ
որևէկապչուներ:Այսպեսէլ
բացատրեցի:Առաջինհար
ցումի միտքը որքան թա
փանցիկ,այնքանդժվարէր
պատասխանը,մանավանդ
այնբանիցհետո,երբՀամ
բարձումյանիցանկություն
ներիմասիննախօրոքինձ
տվածհարցումինպատաս
խանելէի,որնաճարտա
րապետէ ուզումդառնալ,
իսկեսբժշկությանըհետևե
լուդիտավորությունունեմ:
Հետևաբար,մերգաղափա
րակցությունըփորձեցիբա
ցատրել մերաշխատանքի
ասպարեզում օգտակար
քաղաքացիներ դառնալու
հարցում մեր համանման
ձգտումներով…
Ռեշադբեյըայսբացատ

րության նշանակությունը
յուրովի ըմբռնելով, սկսեց
կշտամբել:Նաիմասնավորի
ասումէր,որդպրոցումմեզ
հայկականոգովենդաստի
արակում,չենսովորեցնում
ինչհարկավորէ…,ևընդ
հանրացնելովիրխոսքը,նա

հայերիտասարդությանըմե
ղադրումէրկուսակցական
լինելու,ազատությանձգտե
լու,հայրենիքինդավաճանե
լումեջ:
Անդրադառնալով բուն

խնդրին,վերջապեսնաեզ
րակացրեց, որ Համբար
ձումյանը ինձ վատ խոր
հուրդներ էտալիս, որնա
կպատժվի…(ԳրիգորՀամ
բարձումյանըաքսորիցվե
րադարձավՊոլիս:Լսեցի,որ
հետագայումՀունաստանէ
գնացել):
Քաղաքական բաժնից

առաջնորդվեցի կալանա
վորների ընդունարան և
կիսամթումնստեցիգլուխս
թևերիսվրա`միաթոռիհե
նարանին:
Մարտի 31ի առավո

տյանհարևանսենյակիկի
սաբացդռնիցտեսահորս
տագնապալից դեմքը: Այս
նույն օրը մեր դասընկեր
ԷդուարդԽուդավերդյանին
(ումանունըՀամբարձումյա
նըհիշելէրիրնամակում)
հարցաքննությանկանչելու
կապակցությամբ,երկրորդ
անգամ եղաՔաղաքական
բաժնում:
Ապրիլի 1ին, կիրակի

վաղ առավոտյան, երկու
դպրոցականներս ազատ
արձակվեցինք: Հորս նա
խորդօրն էինբացթողել:
Նրահարցաքննությունըևս
նույն ոգով էտարվել։ Նա
անմիջապեսգնացելէրիր
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աղջկաևփեսայիհետապ
րող մորաքրոջս` Աղավնի
Լուսինյանիմոտ,պատահա
ծիմասինհայտնել,նրանց
հաղորդակից դարձրել իր
կասկածանքներին:
Մեզհետտեղիունեցած

դեպքից13օրհետոեղավ
Պոլսումհայմտավորական
ներիևքաղաքականգործիչ
ներիաքսորը,որըհայերինև
ամբողջբնակչությանըհան
կարծակիիբերեց:Թեի՞նչէր
կատարվումհայկականնա
հանգներումևՓոքրԱսիա
յիմյուսհայաբնակշրջաննե
րումշատերինհայտնիչէր:
Պոլսում հունիս ամսին

քսանհնչակյաններիկախա
ղանէինբարձրացրել:
Սույն հուշը գրի առնե

լիսհանդեսեմգալիսմիայն
վկայիդերում:Արևմտահա
յության բնաջնջման հետ
կապվածայլխնդիրներշո
շափելունպատակչեմունե
ցել,ոչէլքննելուայնհարցը,
թեինչո՞ւՊոլսիևԻզմիրի
հայությունըզանգվածային
ջարդերիցզերծմնացայն
ժամանակ:
Ինչ վերաբերում է Գրի

գորՀամբարձումյանինա
մակի առիթով գրաքննու
թյանևՔաղաքականբաժնի
խծբծանքներինումեղադ
րանքներին, դրանք լրիվ
կերպով չհիմնավորված
դուրսեկան:Դպրոցական
ներերբևէընդգրկվածչեն
եղել կուսակցության մեջ,

իսկ երիտասարդության
միայնփոքրտոկոսնէկու
սակցություններիպատկա
նել: Թուրք ղեկավարների
կատաղության հիմնական
պատճառըհայկականզար
թոնքի ոգին էր, մեր Հայ
րենիքի ազատագրության
ուղղությամբթափվածջան
քերը:
Պետքէընդունել,որհայ

ազգաբնակչության մեծա
մասնությունըգտնվումէր
քաղաքականապեսընդհա
նուրառմամբանգրագետ,
հակընդդեմ հոսանքնե
րումտարուբեր,որևէլուրջ
վտանգդիմագրավելուան
պատրաստվիճակում:
Ստորև թույլ եմ տալիս

ինձմիքանիխորհրդածու
թյունևհարցեր,որոնքթեև
բխում են գլխավորապես
վերոհիշյալդեպքիտվյալնե
րից,բայցսերտորենառնչ
վումևմասենկազմումմեծ
ողբերգությանը:
Արդ ինչի՞ մասին կա

րողէրխոսել«Ապրիլինա
խօրյակին»տեղիունեցած
փոքրպատահարը,դաի՞նչ
նշանակություն կարող էր
ունենալիրժամանակին,և
այսօր,55տարիանց,հետա
դարձորենդիտելովդա,ի՞նչ
կարելիէասել:
Այսօրհարկեմհամարում

նշել.
ա)Թուրքերը օգտվելով

Առաջինաշխարհամարտի
ստեղծածհարմարառիթից,

ինչպեսապացուցվածէար
դեն, որոշել էին կիրառել
հայերինբնաջնջելուիրենց
ծրագիրը:
բ) Հայերիդավաճանու

թյան,խռովարարությանև
այլ դիտավորությունների
մասինթուրքերիհրատարա
կածգրքույկըիրենցանխոս
տովանելինպատակներիև
ստորգործերիարդարաց
մանհամարնախօրոքսար
քածմի«փաստաթուղթ»էր:
գ) Պոլսահայության և

հայկական նահանգների,
հայաբնակ շրջանների և
քաղաքներիմիջևհաստատ
վածգրաքննությունը,որը
թերևսքիչհայերիէրծանոթ,
նպատակէունեցելլրտեսե
լուհայերիդիտավորություն
ները,հսկելուհայերիհավա
նականգործողությունները,
առնվազն1915թ.հունվար
ամսից,եթեոչ շատավելի
առաջ:
դ) Մարտի 29ին, մեր

տանըկատարվածխուզար
կությունը, Քաղաքական
բաժնիտնօրենիարտահայ
տություններն ու մեղադ
րանքները բավարար նա
խազգուշացումներ չէի՞ն
արդյոք,ևթեհայգործիչ
ները դրանցից չէի՞ն կա
րողօգտվել…Թերևսարդեն
շատուշէրորևէմիջոցառու
միդիմելուհամար…Նրանց
մնում էր ենթարկվել ճա
կատագրին, նույնիսկան
տեղյակձևանալվերահաս

վտանգին,հեռումնալխու
ճապից…
Կարծումեմ`շատերիհա

մարմինչևօրսչլուսաբան
վածնմանհարցումներինև
ենթադրություններինպետք
էպատասխանենհայքաղա
քականկուսակցությունների
գործունեությանըքաջատե
ղյակմասնագետները,կամ,
ավելիլավ,հենցիրենք`կու
սակցությունները: Յուրա
քանչյուրհայիպահանջնէ
այս:
Մենքհավիտյանկհիշենք

մերզոհերինևայնհայրե
նիհողը,որըներկվեցհա
րյուրհազարներիարյունով,
միհող, որնրանցանթաղ
աճյուններնէկրում:
Մերնահատակներիան

մահ հիշատակով իմաստ
նացած,գոտեպնդվածմեր
այսօրվանորանորհաղթա
նակներով, վճռականորեն
կանգնածկմնանքԵղեռնից
վերապրող ու աշխարհով
մեկ սփռված հայ գաղթա
կանությանը վերածնված
ՍովետականՀայաստանվե
րադարձնելու,մերազգահա
վաքնուազգապահպանումը
հետևողականորենիրակա
նացնելունվիրականգործի
դիրքերում`իհարգանսմեր
անթիվնահատակներիևի
փառսմերմեծՀայրենիքի:

ՀայկՅազմաջյան
Երևան,1970թ.
Տպագրությանպատրաս
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տեցՀ.Մ. Հավելված2.

Բուլղարահայ բժիշկ,
մանկավարժ,գրող,թարգ
մանիչ, հասարակական
գործիչՎահանԳույումճյա
նիկարդացածզեկուցումը
ԲուլղարիայիՍլիվենքաղա
քիբժշկականմիությաննիս
տում,1920թ.ապրիլի3ին:

ԹՈՒՐՔԲԺԻՇԿՆԵՐԻՈՃ
ՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՄԵԾԵՂԵՌՆԻԺԱՄԱՆԱԿ

Հարգելի՜գործընկերներ,
19141918թվականների

համաեվրոպականպատե
րազմիժամանակականա
տես էինք մի մարդկային
ցեղի չտեսնված կոտորա
ծի:Մեզ`վերապրողներիս,
դժվար է ցույց տալ նման
դաժան մեկայլ ժամանա
կաշրջան:Դարերիընթաց
քումսերունդներիստեղծա
ծը,կերտածըքանդվումև
ավերակներիէրվերածվում:
Այսուհանդերձ, եթե մի

հայացք գցենքտվյալ ժա
մանակաշրջանիԹուրքիայի
վրա,կտեսնենք,որայնտեղ
արտոնյալ և թույլատրե
լի ընդհարումներից զատ,
եթեայդպեսկարելիէասել
պատերազմներիմասին,մի
աննկարագրելի սպանդա
նոց էր. խոշտանգվում ու
ոչնչացվում էր միխաղաղ
բնակչություն`հայբնակչու
թյունը,վերացվումէրմիժո

ղովուրդ,ո՜չթեպետության
պաշտպանությանհամար,
այլմիհետամնացցեղիմեջ
արմատացած,կարծրացած
ատելության,միբարբարո
սական բնազդի պատճա
ռով:
Որտեղի՞ցէսկիզբառել

թուրքերիայդատելությունը
հայերինկատմամբ:Թուր
քերը Հայաստանը նվաճե
ցին 1535թ.: Հաղթողները
չարարհամարհանք ունե
ին նվաճված քրիստոնյա
ներինկատմամբ:Սկիզբէր
առելհայերիհամատարած
բռնագաղթը`«ցավատանջ
մահիցփրկվելու համար»:
Այդ բռնագաղթն սկսվեց
Հայաստանը նվաճելուց
անմիջապեսհետո,անընդ
հատ ընդլայնվելով մեծա
ծավալուժգնությամբ:Հա
յերնապաստանէինգտնում
Եգիպտոսում,Հունգարիա
յում,Իտալիայումևմիշարք
այլ երկրներում: Այնտեղ
նրանք կարողացանպահ
պանելիրենցկյանքը,ազ
գությունըևկրոնը:Սակայն,
Հայաստանում` ժողովրդի
հայրենիքում,30միլիոնազ
գաբնակչությունիցբազում
դարերիընթացքումբռնա
գաղթիցևնվազումից հե
տոմիհոծզանգվածմնաց
տեղում,քանզիհնարավոր
չէրամբողջազգըբռնագաղ
թի ենթարկել և վտարան
դիդարձնել:Մեծամասնու
թյունըհավատարիմմնաց

մայրենիհողին,մինչևայժմ
հեծելով ստրկական ծանր
լծի տակ, զոհաբերվելով,
ապրելովշարունակվողկոր
ծանումի պայմաններում:
ԱնօրենԹուրքիայումհայն
ապրումէրորպեսիրավա
զուրկ ստրուկ: Նաանհա
վատէր(գյավուր),գումա
րածնաևայն,որապրումէր
ՓոքրԱսիայիհեռուհեռա
վորխորքում:
Հայտարագիրզանգվա

ծըմիանգամչէ,որսարսա
փեցրելէթուրքերին,գոնե
նրանցավելիքաղաքակա
նացվածներին: Սուլթան
Մեհմեդ IIը,որպեսզիկա
սեցնիտարագրությունըև
պահպանի աշխատավոր
ձեռքերը,միաժամանակբա
վարարածլինիհայերիցան
կությունները,նրանցտվեց
որոշկրոնականարտոնու
թյուններ`ՀովակիմԱ.ընշա
նակվեց Կոստանդնուպոլ
սիպատրիարք,իսկավելի
մեծքաղաքներում,ինչպի
սիքէինԱդրիանապոլիսը,
Զմյուռնիան,Վանը,Մուշըև
այլք,հիմնվեցինհայկական
թեմեր: Հոգևոր իշխանու
թյունըմիջնորդէրդառնում
պետությանևժողովրդիմի
ջև`ստանձնելովվերջինիս
պաշտպանողիպարտակա
նությունը:Սափոքրինչմեղ
մեց,բարելավեցժողովրդի
վիճակը…:Թեևավելի ուշ
թուրքական կայսրության
մեջքաղաքականասպարե
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զումկարևորդիրքգրավող
հայերի ենք հանդիպում,
այնուամենայնիվ, հայերը
մնումէիննույնիրավազուրկ
կացության մեջ: Գավառ
ներիցշարունակևանընդ
հատգանգատներէինգա
լիսպատրիարքարան`հայ
բնակչության նկատմամբ
թուրքերիևքրդերիվայրա
գությունների,կողոպուտի,
սպանություններիևայլնի
մասին:Պատրիարքարանը
եռանդունկերպովկատա
րումէրիրգործը,սակայն
ապարդյուն:Հայժողովրդի
գլխինդժբախտությունները
կուտակվումէինմեկըմյուսի
հետևից:1878թ.ՍանՍտե
ֆանոյիևավելիուշ`Բեռ
լինիվեհաժողովներումհայ
պատվիրակները ներկա
յացրինժողովրդիծանրվի
ճակըևհայցեցինԵվրոպա
յիպաշտպանությունը:Դրա
արդյունքըԲեռլինիվեհաժո
ղովի61րդհոդվածնէր,որը
Հայաստանիհամարնախա
տեսումէրմիշարքբարե
փոխումներուբարելավում
ներ:Այդհոդվածըմինչևօրս
մնացորպեսմեռածտառ:
Թուրքականկառավարու

թյունըկարծումէր,որազա
տության բոլոր զգացում
ներըհանգելենհայության
մեջ: Հետևաբար, հայերի
անդրադառնալնայդհար
ցինզայրացրեցնրան:Բա
րելավումներիփոխարեննա
նորիցնախաձեռնեցբռնու

թյանքաղաքականությունը:
Մյուսկողմից`Բուլղարիայի
ազատագրումնարթնացրեց
Հայաստանիոգին:Մտերմիկ
կապերըՀայաստանիևԲուլ
ղարիայիմիջևշատվաղուց
էինհաստատվել:ՓոքրԱսի
այում բուլղար աքսորյալ
ներնէինայդերկուժողո
վուրդներինկապողօղակը:
ՓոքրԱսիայիհայերնիրենց
կարողության սահմաննե
րում օգնում էին բուլղար
դժբախտաքսորյալներին,
որոնքհետագայումվերա
դարձանհայժողովրդիմա
սին լավ հուշերով: Ինչո՞ւ
մենքէլԲուլղարիայինման
չազատագրվենք, բացա
կանչում էր հայը: Բուլղա
րիանՀայաստանիհամար
օրինակհանդիսացավ:Բուլ
ղարական օրինակով հե
ղափոխական կազմակեր
պություններևմարտական
խմբեր հիմնվեցին, որոնք
պատժումէինհանցագործ
ներին և պաշտպանում
դժբախտներին:Հատկապես
ուժեղացանՀայդատիօգ
տինհեղափոխականկոմի
տեները,որոնքգործումէին
Թուրքիայիցդուրս:
Թուրքական զայրույթն

անսովորչափերիէրհասել:
Սուլթան Աբդուլ Համիդը,
որինԳլադստոնըևԿլեման
սոն«Կարմիրսուլթան»էին
անվանել,կարծեսդրանէր
սպասում:1894թվականին
Սասունում,Վանում,համա

րյաամբողջՀայաստանում
համատարած կոտորած
ներտեղիունեցան:Անխնա
ջարդիենթարկվեցինտղա
մարդիկևկանայք,ծերերու
երեխաներ:Թուրքիանեվ
րոպականերկրներիառաջ
արդարանում էր նրանով,
որ«այդբոլորնապստամբ
ներ են»: Աբդուլ Համիդը
հրճվում էր, որ այդ ձևով
վերջէրտալիսմերժողովր
դին: Եվրոպական ուժերն
իրենց հակասական դիր
քորոշումներովփաստորեն
նպաստում և օգնում էին
նրան: Դրա հավաստումն
էայն,ինչկատարվեցհենց
մայրաքաղաքԿոստանդնու
պոլսում 1896 թվականին,
երբ 10.000հայ կոտորվեց
Եվրոպայիներկայացուցիչ
ների անտարբեր աչքերի
առաջ,որոնքորևէհակազ
դեցությունցույցչտվեցին։
Հայ ժողովուրդը պետք

էընտրեր`կա՜մստիպված
ենթարկվելծանրլծին,մնալ
Աստուծո կամքին, կա՜մ
հանդուգնուավելիեռան
դովգործելիրազատության
համար:Բոլորառողջուժե
րը, առավել կրթվածները
գնացինայդերկրորդճանա
պարհով:Ամբողջեռանդով
գործիանցանհեղափոխա
կան կազմակերպություն
ները, ամրապնդեցին հայ
ժողովրդիուժասպառոգին:
Մամուլի միջոցով քարոզ
չություն կազմակերպվեց,

ընդհանուրգործիհամար`
մարտականխմբեր:Հեղա
փոխականկազմակերպու
թյունները գլխավորեցին
Վազգենի,Պետոյի,Գնունու,
Մուրատի, Անդրանիկի և
մյուսների նման հեղափո
խականները,որոնքԲոտևի,
Հ. Դիմիտրի և մյուսների
նմանգործումէինՀայաս
տանովմեկ,պատժումաբ
դուլհամիդյան չարագործ
ներինևօգնումժողովրդին:
1908 թվականին Հյուր

րիյյեթը մեծ հույսերև ու
րախություն ներշնչեց հա
յերին: Փախստականներն
իրենց ընտանիքներով վե
րադարձան:Իրենք`հայերը,
միացաներիտթուրքերինև
օգնում էին նրանցգաղա
փարների իրականացմա
նը: Հայերը կարծում էին,
որայդազատությունիցբո
լորիցշատօգտվելուէրհայ
ժողովուրդը, քանի որ նա
թուրքերի հետ համեմա
տածավելիբարձրէրկանգ
նածիրբանականությամբ
ումշակույթով:Ինքը`թուրք
բնակչությունը,ասումէր,որ
դաազատությունէանհա
վատների,այլոչ`թուրքերի
համար:Պարզէ,որզրկվե
լուէինուրիշի`ռայայիթի
կունքիվրաապրելուիրա
վունքից: Սակայն շուտով
դիմակնընկավ.մեկտարի
անց`1909թվականին,Ադա
նայումևշրջակայքումտե
ղիունեցավ30.000հայերի
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չտեսնվածկոտորածը:Դա
իրականացրեցտեղիթուրք
բնակչությունը` զինվորա
կանիշխանություններիօգ
նությամբ: Վերադարձան
աբդուլհամիդյան օրերը:
Առաջացավընդհանուրճա
նաչումստացածհանրածա
նոթմիարտահայտություն`
«հայկականջարդեր»:
1912թ.,երբԲուլղարիան

պատերազմ հայտարարեց
Թուրքիային,հայերիսրտերն
անսահմանուրախությամբ
լցվեցին:ՍպասվումէրԹուր
քիայիկործանումը:Բուլղա
րիայի քաղաքացի, կանո
նավորբանակիշարքերում
եղողհայերիցզատ,ունեինք
նաևառանձին հայկական
գումարտակ, մարտական
խումբ, մեր փառապանծ
ազգայինհերոսԱնդրանի
կիառաջնորդությամբ:Ու
րախությամբ գնում էինք
նենգթշնամուդեմ`մերհա
րազատ հայրենակիցների
500 տարվատառապանք
ների վրեժը լուծելու հա
մար:Ամենուրեք,որտեղով
առաջանում ու անցնում
էրբուլղարականբանակը,
հայ բնակչությունը նրան
որպեսազատարարիէրդի
մավորում:1913թ.,բանակի
տխուրնահանջիժամանակ,
հայ բնակչությունը շատ
ծանրվճարեցԲուլղարիայի
հանդեպ իր համակրանքի
համար`համարյաամենու
րեքնորանորջարդերիեն

թարկվելով:
Պարոնա՜յք,սակայնմեր

մինչև1915թվականիտա
ռապանքներըշատդժգույն
ենհետագաժամանակաշր
ջանի տառապանքների
համեմատությամբ, որոնք
այսօրվաիմզրույցիհիմնա
կաննպատակնենհանդի
սանում:Նորվարչակարգը
կոտորածներինորձևերբե
րեցիրհետ:Դրանցմասինէ
իմխոսքը:
Համաշխարհային ընդ

հարման ժամանակ Թուր
քիանմիացավԱռանցքին:
Հայերիհամակրանքը,ճիշտ
է, դաշնակիցների կողմն
էր,սակայննրանքդաոչն
չով չարտահայտեցին, գի
տակցելովթե իրենց ինչ է
սպասվում: Նրանք հաշտ
էին:Չնայածդրան,ինչոր
միռազմականծրագրիթե
լադրանքով, բոլոր հայե
րինմիվայրիցմյուսըտե
ղահանանելու`աքսորելու
հրամանարձակվեց:Նպա
տակըպարզէր`օգտվելով
առիթից,վերջնականապես
վերացնելհայժողովրդին,
նաև` նրա հետ կապված
Հայկականհարցը:Թալեաթը
ևԷնվերըասելէին,որայդ
ժողովրդիցառանձին մու
րացկաններենմնալու:
Ինչպե՞ս կատարվեցին

այդ վերաբնակեցումն ու
աքսորը:Ստեղծվել էրնա
խարարության նման մի
հանձնախումբ` «Թեշքի

լաթիմախսուսե»,որինէլ
հանձնարարվելէրծրագրի
իրականացումը: Աքսորից
միքանիօրառաջնրանք,
իրենցյուրահատուկջիզվի
տությամբ, բնակչությանը
վստահեցնում էին կյանքի
ևունեցվածքիապահովու
թյանմասին:Հայերընրանց
չէին հավատում, սակայն
ի՞նչկարողէինանել:Սահ
մաններըփակելէին,ճանա
պարհորդելնարգելվածէր:
Եվահա՜,գիշերով,տների
դռների առաջ հայտնվում
էին ոստիկաններ ու զին
վորներ`բնակչությանըկար
գադրելովհեռանալ:Նրանց
խուզարկելուցհետովերց
նումէինամենինչևտանում
նրանցդեպիՍիրիայիևՄի
ջագետքի անապատները,
որտեղնրանցչնչինմասնէր
հասնում:Չխնայեցինո՜չկա
նանց,ո՜չերեխաներին,ո՜չ
հիվանդներին,ո՜չծերերին,
ո՜չհղիկանանց,ո՜չծննդա
բերողներին:Միերկուօրով
աքսորըհետաձգելունրանց
խնդրանքին պատասխա
նումէինհրացաններիկո
թերովուխարազաններով:
Նրանքթուրքերէին,նրանք
գութչունեին:Այդտեսիլքի
սարսափըմերարյուննէսա
ռեցնում:Ցավոքսրտի`դա
այդպեսէ,բոլորովինճիշտ,
ևեսչեմչափազանցեցնում:
ԴեյրէլԶորկոչվածվայրը

300.000աքսորյալներիցայ
սօրվերադարձելեն1.500ը`

տանջվածկանանցևորբե
րիուրվականներ:Օսմանիեի
ճանապարհինյաթաղաննե
րով 60000 հայեր անխնա
կոտորվեցինամենագազա
նային ձևով: Բոզանթիիև
Տավրոսիճանապարհինչա
րագործներիաչքերիառաջ
նորածիներեխաներըբորե
նիներիևվայրենացածշնե
րիզոհըդարձան:Հալեպև
Շամ(Դամասկոս)տարված
միքանիտասնյակհազար
մարդհամաճարակայինհի
վանդություններից մահա
ցան:Սովիցտանջվածծնող
ներն հաճախ վաճառում
էին իրենց երեխաներին:
Թուրքերը12ղուրուշով10
12տարեկանաղջիկներէին
գնում:100.000հայերՀամա
գնալուժամանակ,տանջա
լիցմահիցփրկվելուհամար,
իրենցԱստծուցհրաժարվե
ցին:3040հազարորբուկ
ներ լացուկոծէինանում
թուրքական կանանոցնե
րում:
Ծանր,տանջալիհայկա

կանԳողգոթա:
Մերժողովրդականբոլոր

բանաստեղծները, գործիչ
ներնունշանավորդեմքե
րը չլսվածտանջանքներով
անխնա սպանվեցին: Դեռ
այնժամանակԳերմանիայի
ռայխստագումպաշտոնա
պեսխոսվումէր,որզոհված
հայերիթիվը800000իէհա
սել: Այսօր մասնագիտաց
վածհանձնախմբերըհաս
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տատում են, որայդ թիվը
1.200.000է:
Սարսափների և տան

ջանքներիհայկականԳող
գոթա:
Բնականէ`գալիսէմեծ

հարցականը. ովքե՞ր էին
այդամենիհանցագործնե
րը:
Մեզ` բժիշկներիս, հե

տաքրքրում էայնիրողու
թյունը,որսնահավատմո
լեռանդների կողքին մենք
հանդիպումենքգիտության
մարդկանց` բժիշկների,
պրոֆեսորների,վիրաբույժ
ների,դեղագործներիևայլն:
Վերը նշված «Թեշքիլաթի
մախսուսե» հանձնախմ
բի կազմում գտնվում էին
երկուազդեցիկբժիշկներ,
թուրքական«Միասնություն
ևառաջադիմություն»կոմի
տեիանդամներ:Նրանցից
մեկըդատականբժշկության
և բժշկական բարոյագի
տությանպրոֆեսորէԿոս
տանդնուպոլսիբժշկական
ֆակուլտետում:Պրոֆեսոր
ներՆազիմըևԲեհաէդդին
Շաքիրըհայտնիէինորպես
պանիսլամիզմիհերոսներ:
Կոստանդնուպոլսում

ԱՄՆի նախկին ներկայա
ցուցիչպարոնՀենրիՄոր
գենթաուն,որպատերազմի
ամբողջընթացքումեղելէ
Թուրքիայում(այսհաստա
տումըճիշտչէ.Մորգենթա
ունԹուրքիայումմնացելէ
մինչև 1917թ., երբ ԱՄՆն

պատերազմ հայտարա
րեց Առանցքի երկրներին,
այդ թվում`Թուրքիային –
խմբ.),միամբողջհատորում
անժխտելիփաստերովնկա
րագրելէթուրքղեկավար
ներիոճրագործությունները
հայժողովրդինկատմամբ:
Հայբժիշկներիմիությու

նը(Կոստանդնուպոլսի–Հ.
Մ.), օգտվելով այդ գրքի
տվյալներիցև,միաժամա
նակ, հավաքելովականա
տեսների ուտուժած գոր
ծընկերների տվյալները,
աշխարհի առաջ հանդես
եկավառանձինգրքույկով,
վեր հանելով հանցագործ
բժիշկների,պրոֆեսորների,
վիրաբույժներիանմարդկա
յինարարքները,ամոթալի`
գիտությանմարդուհամար,
որը կոչված է կրելու ազ
գայինուհամամարդկային
ամենաբարձր,ամենավսեմ
հատկանիշները:
Այդփաստարկվածգրքից

միհատվածեմմեջբերելու.
«Այնատենայդպարոննե
րի մոտ հայերին ոչնչաց
նելու գաղափարը ծագեց,
այնպես,ինչպեսփողոցային
շներիոչնչացումըԿոստանդ
նուպոլսում10տարիառաջ`
նրանցՄարմարածովիՕք
սիդակղզիտանելով:Հայերը
ավելիվատպայմաններիեն
թարկվեցին:Այդդժբախտ
ներնուղարկվել էինԱրա
բիայի շոգանապատները,
որտեղսովիցուծարավից

մահացանհարյուրհազար
ներով:
Սարսափըսահմաններն

անցավ։Որքա՞նկանայքու
երեխաներ մահացան հի
վանդություններից,սննդի
և բուժօգնության բացա
կայությունից:Որտե՞ղէին
այդժամանակթուրքբժիշկ
ները` մարդկային տառա
պանքներն ամոքողները:
Ի՞նչէինանումԿարմիրմա
հիկը,բարեգործականմիու
թյունները,Թուրքբժիշկների
միությունը,առողջապահու
թյանտնօրինությունները:
Այդմարդիկ,բացիայն,որ
բան չարեցին մարդկային
տառապանքներիթեթևաց
ման համար, կատարեցին
ավելին`է՜լավելիանտանե
լի,է՜լավելիողբալիդարձ
նելովայդտառապանքները:
Սպանումէիննույնիսկայն
հայբժիշկներին,որոնքտա
ռապողներինևմահացողնե
րինօգնելէինցանկանում»:
Այնուհետևասվումէ.
«Թուրքբժիշկներըբազ

մաթիվհիվանդանոցներում
ուգնդերումարհամարհում
էինհիվանդներին,ապտա
կելով,խարազանելով, ճի
պոտահարելով, նույնիսկ
աքացիտալով:Վատբուժ
մանհետևանքովհազարա
վորհիվանդներմահացան:
Բազմաթիվհիվանդներմա
հանում էին հիվանդանոց
գնալուճանապարհին,կամ
այնտեղիցդուրսգալուցհե

տո,քանզիհիվանդլինելով
հանդերձ,դուրսէինգրվում
որպեսբուժվածներ»:
«Բարեգործներին»օգնու

թյանհասավբծավորտիֆը,
որըպարարտհողէրգտնում
թշվառությանմիջավայրում:
Բանակումդահամաճարա
կիվերածվեց:Թուրքմանրէ
աբանբժիշկներիմոտմիտք
ծագեց փորձեր կատարել
ինչպեսհիվանդների,այն
պես էլ առողջ մարդկանց
վրա: Առողջապահության
տնօրինությունը թույլատ
րեցփորձերկատարելմահ
վանդատապարտվածների
վրա:Քանիորբոլորհայերը
մահվանդատապարտված
էին համարվում, հետևա
բար նախքան սպանելը,
նրանցկարելիէրօգտագոր
ծելգիտականնպատակնե
րի համար: Նրանք (թուրք
բժիշկներնուգիտնական
ները–Հ.Մ.)լաբորատորի
աներում ճագարներին ու
ծովախոզուկներինփոխա
րինեցինառողջերիտասարդ
հայերով,որոնցամենօրնե
րարկման էին ուղարկում:
Թերթերումգրումէինբծա
վորտիֆըբուժելուհրաշա
լի,նորահայտպատվաստի
մասին:Սակայնհայերիտա
սարդներինոչնչացնելուցհե
տոդադարեցիննորահայտ
պատվաստիմասինխոսել:
19151916թթ.այդփոր

ձարկումները Երզնկայում
կատարվումէինախտաբա
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նականանատոմիայիպրո
ֆեսորՀամդիբեյիև3րդ
բանակիբանակայինբժիշկ
ԹևֆիքՍելիմիհրամանով:
Ապացուցմանհամարմեջ
բերումեմմիհատվածթուրք
վիրաբույժՀայդարՋեմալի`
ներքինգործերինախարա
րինուղղվածբացնամակից,
որը զինադադարից հետո
հրատարակվելէ«Թյուրքջե
Ստամբուլ» թերթի 1918թ.
դեկտեմբերի 23իթիվ45
ում:
«Ձերդգերազանցություն

պարոննախարա՜ր,
Այժմ,երբհայկականաք

սորներիհարցնէքննարկ
վելու,գալիսեմայդմիտու
մըհաստատելու,որպեսզի
առանձնահատուկձևովմե
ղադրվեն նահանգապետ
ներնուպարետները:Դա
ժանությունները հայերի
նկատմամբանխոհեմ քա
ղաքականությանվատար
դյունքն էին… Իմ կողմից
պատիվունեմՁերդգերա
զանցությանըհաղորդելկա
տարված«գիտականդաժա
նությունների»մասին:
Թախանձագինխնդրում

եմ`քննչականհանձնախում
բըթողհարկավորըկատա
րիպատասխանատուան
ձանցնկատմամբ:
1915թ.,դեկտեմբերամ

սին,Երզնկայում,3րդբա
նակի բանակային բժիշկ
Թևֆիք Սելիմի հրամա
նով,տիֆովհիվանդներից

վերցրածարյունը,առանց
վարակազերծման, որպես
պատվաստգործածումէին
աքսորվածանմեղհայերին
ներարկելու համար: Այդ
փորձարկումները լաբորա
տորիաներումորոշկենդա
նիներիվրաէինկատարում:
Հետևաբար, բազմաթիվ
մարդիկ հիվանդացան և
մահացան:Նախքաններար
կումընրանցխաբումէին`
ասելով,որսրսկումներըկա
տարումենբծավորտիֆից
պաշտպանելուհամար:
Դրանք ի կատարածող

Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանիախ
տաբանականանատոմիայի
պրոֆեսորՀամիդՍուադը,
երբայդփորձարկումների
արդյունքները հրատարա
կում էր «GazetteMedicale
MilitairedeConstantinople»
ում, հայտարարեց, որ
դրանքկատարվելենմահ
վանդատապարտվածների
վրա,երբՁերծառանվկա
էևկարողէհաստատել,որ
պրոֆեսորիմահաբերփոր
ձերիենթարկվածմարդիկ,
բացի հայ լինելուց, ուրիշ
մեղքչունեին:Այդարարք
ներըկարողենհաստատել
Երզնկայի կենտրոնական
հիվանդանոցիվարիչդոկ
տորՌեֆեթբեյը,նրահետ
աշխատածերկուհայբժիշկ
ներ,ինչպեսնաևԵրզնկա
յի Կարմիր մահիկի վարիչ
դոկտորՍելահէդդինբեյը:

Եվ այսպես, Ձեր համեստ
ծառանՁեզհաղորդում է,
որքաղաքականոճրագոր
ծությունների կողքին, գո
յությունունեննաևգիտա
կան ոճրագործություններ
ունրանցմասինպատրաստ
եմտալբոլորլուսաբանում
ները»:
Գրքույկիմեջմիէջիվրա

նշվածենմինչևայժմհայտ
նիոճրագործթուրքբժիշկ
ներիանունները,սակայն,
անշուշտ,դադեռլրացվելու
էբազմաթիվանուններով:
Այդցուցակիցմեջբերումեմ
որոշբժիշկներիանունները.
1. Նազիմ.  «Միաս

նություն և առաջադիմու
թյուն»ի ու «Թեշքիլաթի
մախսուսեի»անդամ: Նա
խապատրաստելևստեղծել
է աքսորի ծրագիրը: Այժմ
փախուստիմեջէ:
2. ԲեհաէդդինՇաքիր.

դատական բժշկության և
բժշկական բարոյագիտու
թյանպրոֆեսորԿոստանդ
նուպոլսում: 1915թ., պա
տերազմըհայտարարվելուց
հետո,միկողմէնետումիր
պրոֆեսորական վերնազ
գեստըևորպեսսովորական
ավազակ,շրջումՀայաստա
նում և չտեսնված բռնու
թյուններիուկոտորածնե
րիհրամաններտալիս:Այժմ
փախուստիմեջէ:
3. ՆահանգապետՌա

շիդ.100000հայերի,ասո
րիներիուքաղդեացիների

կոտորելուհրամանէտվել
Տիգրանակերտում:Միան
գամձերբակալվելէ,սակայն
խուսափելէպատժից:
4. ԲեշիքԹաադիմՍո

ւադ. Մյունխենի ֆակուլ
տետի դիպլոմային շրջա
նավարտ: Պատոլոգիայի
պրոֆեսորԿոստանդնուպոլ
սում:Պատվաստիներարկ
ման հայտնի մասնագետ:
Սրսկումներէրկատարում
հայերիվրա:Արտաքսվելէ:
Այժմնորիցպրոֆեսորական
ամբիոննէզբաղեցնում:
5. Թևֆիք Սելիմ. հի

վանդանոցայինբժշկության
պրոֆեսոր: Բանակային
բժիշկ3րդբանակում:Մա
հաբերպատվաստիներարկ
ման հրամաններ է տվել:
ԱյժմԳյումուշՍույումէ(Կոս
տանդնուպոլիս):
6. ՄեհմեդՌեֆի. ներ

քին հիվանդությունների
պրոֆեսոր:Սեբաստիայում
և Երզնկայում բազմաթիվ
հայբժիշկներիսպառնալիք
ներովստիպելէթուրքանալ:
7. ԱլիՍաիբ.հիվանդա

նոցիտնօրենՏրապիզոնում:
Նույնքաղաքումհայկական
կոտորածներիգործումմաս
նակցությունէունեցել:Բո
լորտղամարդկանց,կանանց
ևծերերինծովահեղձանե
լուցհետո,մնացածորբերին
թունավորելէ:Դրահամար
նրանկոչելեն«երեխաներ
թունավորող»:Սպանելէիր
գործընկերԼևոնԱսլանյա
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նին`նրակնոջըտիրանալու
համար:Երբվերջինսմերժել
է,նրանևսսպանելէ:
8. Շևքեթ. Երզնկայի

զինվորականհիվանդանոցի
բժիշկ:Իրութգործընկերնե
րիսպանությանհրամանէ
տվել։Վերջիններսհրաշքով
փրկվելեն:
9. ՍանիՅավեր.Երզն

կայի «Ազիզիե» զինվորա
կանհիվանդանոցիվարիչ:
Նրահրամանովհիվանդա
նոցիառաջսպանվելէհայ
բժիշկՄինասՅարմակյանը:
10. Ֆերիդուն.ատամնա

բույժ:ՍպանելէքնածԼևոն
Երկանյանին:
11. Ասաֆ. քաղաքային

բժիշկ Մուշում: Սպանել է
գործընկերՆերսեսին:Այժմ
փախուստիմեջէ:
12. Ֆայիք.հազարավոր

հայերէմորթելևկախաղան
հանել:Այժմբանտումէ:
13. Կարաջա. հայկա

կանեկեղեցականգույքիև
հարստություններիկողոպ
տիչ:
14. Ֆայիք.Սիլվանի(Դի

արբեքիր)զինվորականհի
վանդանոցի վարիչ: Դոն
Ժուանէ,վարակվածէվե
ներականհիվանդությամբ:
Վարակիզարգացմանշրջա
նումհիվանդանոցի12հայ
աղջիկծառայողներիբռնա
բարումևվարակումէ:Բե
հաէդդինի հետ միասին
զանազան փաշաներին և
բեյերինհայաղջիկներէրու

ղարկումորպեսնվեր:
Վերը նշված դեմքերի

գործունեության մասին
տվյալները բավական են,
որպեսզիպատկերացնենք,
թեպատերազմիժամանակ
ինչպիսի՞նէրթուրքբժիշկ
ների գործունեությունը:
Դապարզբնութագիրնէմի
խավի,որնիրկրթությամբ,
հասարակականևմարդկա
յինառաքելությամբամենա
գեղեցիկ գաղափարների,
մարդկայնությանևբարոյա
կանությանառաջինշարքե
րումպիտիլիներ:Դաբնու
թագիրնէայնազգի,որին
պատկանումեն:Մարդկային
խղճիդատաստանիառաջ
միդատապարտյալկա.դա
թուրքժողովուրդնէ:
Այդպիսի զավակներ

ծնող,այդպիսիորակովմի
ժողովուրդբարեկիրթժողո
վուրդներիշարքերումտեղ
չունի:Նակառավարելուև
իշխելուիրավունքչունի»:
Այս զեկուցման առիթը

հանդիսացողհայբժիշկների
գրքույկը,որպեսզիպատկե
րըամբողջականևհամոզիչ
լինի,կիցունիցուցակնայն
հայբժիշկների,որոնքմորթ
վել,տուժելևտանջանքների
ենենթարկվել:Այդողբալի
ցուցակըշատէերկար:Այն
տեղհանդիպումենքհետև
յալբժիշկներիանուններին.
դոկտորՏաղավարյան,Փա
շայան,Չիլինկիրյանևուրիշ
ներ.բոլորըհայտնիենո՜չ

միայնորպեսբժիշկներ,այ
լև`գրողներ,ֆրանսերենև
հայերենլեզուներովգիտա
կան ստեղծագործություն
ների հեղինակներ: Նրան
ցից ոմանք քաղաքական
գործիչներ էին, օրինակ`
Տաղավարյանըթուրքական
պառլամենտի անդամ էր:
Բոլորն էլամենաանմարդ
կային ձևով կոտորվել են,
մեկը` կախաղանի վրա`
առանցդատավարության,
մյուսը`ողջակիզված,երրոր
դը`ստորությամբսպանված
թուրքգործընկերներիկող
մից:Տանջվածների,զոհերի
ցուցակը,ինչպեսասացինք,
լիէմանրամասնություննե
րով:Ցուցակներումնշված
են նրանց անունները,
ծննդավայրը,կրթությունըև
այլն:Ավելորդեմհամարում
բուլղար բժշկական դասի
առաջտալմանրամասնու
թյունները։Բավարարվենք
նրանցմասինմիայնհետև
յալվիճակագրականտվյալ
ներով.
1. Մորթվածբժիշկներ`

67,բծավորտիֆիցևայլհի
վանդություններից մահա
ցածներ`52,ընդամենը`119:
2. Մորթվածդեղագործ

ներ`54,բծավորտիֆիցև
այլ հիվանդություններից
մահացածներ`19,ընդամե
նը`73:
3. Մորթվածատամնա

բույժներ`10,բծավորտի
ֆիցևայլհիվանդություն

ներից մահացածներ` 4,
ընդամենը`14:
4. Բժիշկուսանողներ`

սպանվածևմահացած`15:
Ընդամենը`221:
Բանակումծառայողկեն

դանի մնացած հայրենա
կիցբժիշկները,որոնքզերծ
ենմնացելուչենբաժանել
այդտխուրճակատագիրը,
զրկվել են արձակուրդից,
պատերազմի տարիներին
որպեսբժիշկներչենօգտվել
առավելություններից, իսկ
պատերազմիավարտինու
զինադադարից հետո երբ
իրենցտներնենվերադար
ձել,ավերվածօջախներում
չենգտելիրենցբարեկամ
ներիցորևէմեկին`հայրեր,
մայրեր,կանայքուերեխա
ներ,որոնքկա՜մանծանոթ
վայրերէինաքսորվել,կա՜մ
հանգելէինաներևույթում,
անխաչ գերեզմաններում`
կոտորվածուբռնաբարված:
«Ահա՜պարգևատրումը

հայբժիշկների»,ասվածէ
գրքույկի եզրակացության
մեջ: Այո՜, պարգևատրում
այնբանիհամար,որ1838թ.
հայբժիշկԷմմանուելՇահյա
նըգաղափարտվեցսուլթան
Մահմուդին`Կոստանդնու
պոլսումբժշկականֆակուլ
տետհիմնել:Եվքանի՛քանի՛
հայ բժիշկներ էինաշխա
տումայդֆակուլտետում`
երկրի համար բժշկական
ասպարեզիմասնագետներ
նախապատրաստելով:Այդ
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գիտականգործիչներիմեջ
հայտնիէինպրոֆեսորներ
Սինապյանը,Տավուտյանը,
Ասլանյանը, Կիրճիքյանը,
Զոհրապը,Ռուսինյանը,Նու
րիճանըևայլն,ևայլն:
Իշխանությունների և

բժիշկների մասին վերլու
ծություններիցհետոհարկ
եմհամարումնշել,որթուր
քական բարեգործական
միություններն ու Կարմիր
մահիկը որևէ օգնություն
չցուցաբերեցինևհայտա
ռապյալներիցավերըամո
քելուիրենցսուրբպարտա
կանություննեղողգործում
բան չնախաձեռնեցին,այլ
ընդհակառակը, գործուն
մասնակցություն ունեցան
այդ ոճրագործություննե
րին`մորթելով,կոտորելով,
չարչարելով,անպատվելով
բռնաբարված, անպաշտ
պանհայերին,նրամտավո
րականությանը:
Թուրք բժիշկ Հայդար

Ջեմալի  որի բաց նամա
կից մեջբերում կատարե
ցիզեկուցմանմեջ,խոսքն
ի զորու չէ սրբելու թուրք
բժիշկների`իրենցազգիճա
կատինդրոշմածամոթը:
Ամոթի և ոճրի կնիքը

մշտապեսդրոշմվածէմնա
լու:

Սլիվեն,3ապրիլի1920թ.:
ՎահանԳույումճյան
(արտատպվածէ«Թուրք

բժիշկների ոճրագործու

թյունները
ՄեծԵղեռնիժամանակ»

[Երևան,2001]գրքից)



Հավելված3.

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԲԺԻՇԿՆԵՐԸ
ԵՎԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐԸԵՂԵՌ

ՆԻՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
Թուրքիայի մայրաքա

ղաք Կոստանդնուպոլսում
ապրումէրհայմտավորա
կանությանմիմեծջոկատ,
որոնցթվումէին300բժիշկ
ներևատամնաբույժներ:
Բազմաթիվ բժիշկներ,

դեղագործներ էինաշխա
տում Արևմտյան Հայաս
տանինահանգներում,Օս
մանյանկայսրությանմյուս
մարզերում: Հայ բժիշկնե
րըևդեղագործներըջանք
չէին խնայում օգնելու ո՜չ
միայն հայ բնակչությանը,
այլև` քրդերին, ասորինե
րին,արաբներինև օսմա
նյանբռնակալությանտակ
գտնվող մյուս ժողովուրդ
ներին:Օսմանյանբանակի
հիմնականբժշկականկադ
րերըհայբժիշկներնուդե

ղագործներնէին:
1915թ.ապրիլի 2425ի

գիշերըԿ.Պոլսումձերբա
կալեցին 235անվանի հայ
մտավորականների։Շուտով
ձերբակալվածների թիվը
հասավ800ի,որոնքխումբ
խումբուղարկվեցինԱնա
տոլիայիխորքերըևգազա
նաբարսպանվեցինաքսորի
ճանապարհին:Նրանցթվում
էին բժիշկ և բանաստեղծ
ՌուբենՉիլինկիրյանը(Սև
ակ`30տարեկան),բժիշկ,
բանաստեղծ,հրապարակա
խոսՆազարեթՏաղավարյա
նը, հանրային գործիչներ,
բժիշկներևդեղագործներ,
բժշկականընկերությաննա
խագահԽաչատուրԹորգո
մյանը,ԽաչիկՊարտիզպա
նյանը,դեղագործԱսատուր
Արսենյանըևայլք:
Կատաղած «պանթուր

քիզմի»հետադիմականգա
ղափարախոսությամբ`ոս
տիկաններիհետձեռքձեռ
քիտվածգործումէիննաև
թուրքմտավորականները,
մասնավորապեսբժիշկները,
որոնցոճիրներըոգեշնչում
էրԻթթիհադիղեկավարնե
րից մեկը` դոկտոր Բեհա
էդդինՇաքիրը:Նրակազ
մած ցուցակներով 1915թ.
ապրիլին ձերբակալվեցին
58ականավոր հայ բժիշկ
ներ,որոնցիցՄաքսուդԱբի
կյանը սպանվեց Սեբաս
տիայում,ՆշանԱճեմյանը`
Երզնկայում, Միքայել Ղա

րագյոզյանը`Տիգրանակեր
տիմոտերքում,ՍուրենՆշա
նյանը կախաղան հանվեց
Կեսարիայում,ՄիսակՓա
նոսյանըսպանվեցԵվդոկի
այումևայլն:
Կ.Պոլսի«Հայբժիշկներու

միությունը»1919թ.տեղիու
նեցածիր4րդնիստումորո
շեց հարգել իր նահատակ
անդամների հիշատակը,
հավաքել և հրապարակել
այնբոլորփաստաթղթերն
ուտեղեկությունները,որոնք
վերաբերումէինտանջամահ
եղածհայբժիշկներիևդե
ղագործներիսպանության
մանրամասնություններին:
Դրանք հիմնականում

ջարդերիցփրկված հայ և
հույն բժիշկների, սպանե
րի,ինչպեսնաևանհայտայլ
մարդկանցտվածտեղեկու
թյուններնէին:
«Հայ բժիշկներու միու

թյան» այս նիստի արձա
նագրության մեջ մասնա
վորապես նշվում էր, որ
Թուրքիայում գտնվող եվ
րոպական երկրների շատ
քաղաքացիներ «թիկունք»
չեղանբազմաչարչարհայու
թյանը,դեռավելին`«Շատ
ցավալիէ,որկարգմըգեր
մանբժիշկներալ,գերման
բարձրաստիճանսպաներու
օրինակինհետեւելով,իրենց
մասնակցութիւնըբերածեն
այս անպատուաբեր գոր
ծին»:
Թուր քի այում  կազ
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նորիցծառայությաննշանա
կումբանակում:Կովկասյան
ռազմաճակատիթուրքական
բժշկականհիվանդանոցից
նրան հաջողվում է փախ
չելևմիանալհայժողովրդի
ազգայինհերոսԱնդրանի
կիզորամասին:Թուրքերը
իմանալովայդամենիմա
սին, ձերբակալում են եղ
բորը`Խոսրովին:Այդ մա
սինհիշատակումէԱրշակ
Ալպոյաճյանը:Նագրումէ.
«… 1915թ.Մելիտինէի մէջ
ալառաջինանգամձերբա
կալուեցան մտաւորական
առաջնորդներ,որոնցհետ
էրԽոսրովՔեշիշեանը,որ
դժոխքայինտանջանքներէ
յետոյ կացինահար սպան
նուածէթուրքճիւաղներու
կողմէ»:
Թուրք ջարդարարները

հաշվեհարդարտեսաննաև
նրաընտանիքիբոլորան
դամներիհետ`կոտորելով
նրանց:
Ամբողջ Թուրքիայով

մեկհռչակվածէրպոլսաբ
նակբժիշկԹորոսՊեննեի
անունը:Նրանքաջգիտեր
նաևարաբականաշխար
հը:Պեննենհայժողովրդի
ազգայինազատագրական
պայքարի անձնվեր մար
տիկներից էր: Նա երկար
ժամանակ փակված էր Կ.
Պոլսիբանտիխցերիցմե
կում, նրան խոշտանգում
էին, ստիպում, որ մատնի
ազատագրականպայքարի

մակերպված հայկական
ջարդերին զոհ դարձած
բազմաթիվդեղագործներից
մեկնէրԽոսրովՔեշիշյանը,
որըծնվելէ1880թ.Մելիտի
նեում,նախնականկրթու
թյուննստացելէԽարբերդի
ավետարանական ուսում
նականհաստատությունում
(Եփրատկոլեջում–Հ.Մ.):
1900թ.Քեշիշյանըմեկնել

էԲեյրութ,ավարտելտեղի
Ամերիկյանհամալսարանըև
ստացելպրովիզորիկոչում:
ՎերադառնալովՄելիտինե,
այնտեղկազմակերպելէդե
ղատուն,որիհամարնրան
նյութական օգնություն էր
ցույցտվելեղբայրը`բժիշկ
Միքայել Քեշիշյանը:Թուր
քականիշխանությունները
1914թ.սրանհարյուրապե
տիաստիճանովուղարկում
ենռուսականճակատ,որ
տեղևնակազմակերպումէ
200մահճակալանոցզինվո
րական հիվանդանոց: Հայ
բժիշկըթուրքվիրավորնե
րիհետմեկտեղբժշկական
օգնությունէրցույցտալիս
նաևհայվիրավորզինվոր
ներին:Նրաազդումիջամ
տությամբմահիցազատվում
ենմիշարքհայերիտասարդ
ներ:Բժշկիազդուհայափր
կիչգործունեությունըհայտ
նիէդառնումզինվորական
իշխանություններին:Նրան
միքանիամսովմեկուսաց
նումեն,բայցնրակարիքը
շատզգալով,ազատումենև

վեց: Բժիշկ Սարգիս Ադո
յանը ծնվել է Ադանայում,
ավարտելԲեյրութիԱմերի
կյանհամալսարանիբժշկա
կանֆակուլտետը:Լինելով
բարձրկարգիմանկաբույժ,
իրաշխատանքային35տա
րիներիընթացքումբուժել
էրհարյուրավորթուրքերե
խաների,բայցչնայածայդ
ամենին, 60ամյա բժիշկը
դաժանորենսպանվեցՀա
լեպիմոտերքում:
Թուրքստահակներըչէին

խղճումուափսոսումնաև
այնբժիշկներին,որոնքգի
շերուցերեկմաքառումէին
թուրքհիվանդևվիրավոր
զինվորներիկյանքիփրկու
թյանհամար:Այդզոհերից
էր Վան գավառի Սարայի
զինվորականհիվանդանոցի
բժիշկՄիքայելՂարագյոզյա
նը:ՆածնվելէրԿ.Պոլսում,
ավարտելտեղիբժշկական
վարժարանըևզորակոչվել
բանակ,որպեսզինվորական
բժիշկ,սակայնպարտակա
նությունները կատարելու
պահին,դեռ25տարինչբոլո
րած,դաժանորենսպանվեց
իրիսկբուժածթուրքզինվո
րականիձեռքով:
Մեզիրեի զինվորական

հիվանդանոցի բժշկական
ծառայության գնդապետ,
Տիգրանակերտից Արթին
Հելվաճյանի ծառայությու
նըանգնահատելիէր,նրա
հմուտձեռքերովվիրահատ
վելենհարյուրավորթուրքև

ընկերներին,ընդունիմահ
մեդականությունը: Բայց
հայորդիբժիշկըչկորցրեցիր
հոգուարիությունը,նահայ
րենասերմարդէրևմինչև
իրկյանքիվերջնէլհավա
տարիմմնացբժշկիվեհկոչ
մանը:1915թ.հունիսի15ին,
Կ.ՊոլսիՍուլթանԲայազիդի
հրապարակում20(ճիշտը`
19,ընդհանուրթիվը`20–Հ.
Մ.)այլ մտավորականների
հետմիասինթուրքդահիճ
ները կախաղան հանեցին
նաևԽարբերդիբժշկապետ
դոկտորՊեննեին`Պետրոս
Թորոսյանին,որմյուսհայ
րենասերներիհետգլուխը
բարձրպահածհերոսաբար
ընդունեցմահը.«…Այնտեղ
ուրկախաղաններնենճոճ
վում,ազատություննէման
գալիս»:
Կ.ՊոլսիՕսմանյանկայ

սերական բժշկական հա
մալսարանն էր ավարտել
խարբերդցիԼևոնԱսլանյա
նը, որ Տրապիզոնում աշ
խատումէրորպեսթաղա
յինբժիշկ:Նաքաղաքիհայ,
հույն և թուրք ընտանիք
ներումհոգատարևհմուտ
բժշկողի մեծ համբավ էր
ձեռքբերել:1915թ.մայիսին
նաիրընտանիքիմյուսան
դամների,այդթվում նաև
28տարեկանեղբոր`բժիշկ
ԱրտավազդԱսլանյանիհետ
տեղահանարվեցևայնու
հետևթուրքոստիկանԱլի
Սայիբիհրամանովհոշոտ
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հիվանդներին,որը,սակայն,
դուրչիգալիսթուրքբժշկա
պետին: Վերջինս առանց
խղճիխայթզգալուհաշվե
հարդարտեսավիրպաշտո
նակցիհետ:
1915թ. կեսերին Խար

բերդիբանտըլցրելէինխա
ղաղ ազգաբնակչությամբ
և սպառնում էին նրանց
ողջողջայրել:Գերվածների
մեջէրտեղիհիվանդանոցի
բժիշկԷդուարդԹաշճյանը,
որըփախուստէրկազմա
կերպել, սակայն դառնում
էբանտապանզինվորների
գնդակիզոհը:
Կ.ՊոլսիՕսմանյանկայ

սերականբժշկականվար
ժարաննէրավարտելՊերճ
Մինասյանը, աշխատում
էրԲաղեշի5րդբժշկարա
նում:Հայերիտեղահանու
թյան ժամանակ նրան որ
պեսբժիշկ,տեղահանված
բնակչության մեջ գտնվող
հիվանդներին բժշկական
օգնություն ցույց տալու
նպատակովուղարկումեն
Երզնկա:Ճանապարհինբու
ժարանիթուրքբժիշկների
թելադրանքով,դեռ28տա
րինչբոլորածբժշկինսպա
նումեն:
Փարիզիբժշկականհա

մալսարանի շրջանավարտ
Սարգիս Սերթլյանը ծնվել
էրԿարինումևբժշկական
կրթությունստանալուցհե
տոԵրզնկայումակնաբույժ
էրաշխատում:Տեղիոստի

այլազգիհիվանդներուվի
րավորներ:Սակայնթուրք
ջարդարարները չափսոսե
ցինիրենցփրկարարբժշկի
կյանքը,ևԱրթինՀելվաճյա
նըչարանենգորենսպանվեց
իրաշխատանքիվայրում:
Թուրքական բանակի

153րդզորագնդի3րդգու
մարտակիբժիշկնէրմարզ
վանցի40տարեկանՎահան
Ղազարյանը, որը փայլուն
գնահատականներովավար
տելէրԲեյրութիԱմերիկյան
համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետը:Իրպարտա
կանությունների կատար
մանպահինսպանվեցհենց
իրթուրքօգնականիձեռքով:
ԲժիշկՆերսեսՇահբաղ

լյանըծնվելէՎանում,ավար
տել է Կ.ՊոլսիՕսմանյան
կայսերական բժշկական
վարժարանը,աշխատումէր
Մուշիզինվորականհիվան
դանոցում, միաժամանակ
1915թ.քաղաքիթաղապետ
էր:Նաևսսպանվեցիրաշ
խատանքայինընկեր`թուրք
բժիշկ Ասաֆի կողմից, 33
տարեկանում:
Խոստումնալից բժիշկ

էրտիգրանակերտցիՆշան
Պագգալյանը, որնաշխա
տումէրԽնուսիզինվորա
կան հիվանդանոցում: Նա
թուրքվիրավորզինվորնե
րինօգնությունցույցտալու
հետմիաժամանակհոգա
տարվերաբերմունքէցույց
տալիսհայվիրավորներինև

նը,նահատակումիցառաջ
բուժեցթուրքգյուղապետի
աղջկան,իմանալով,որնրա
հայրը պիտի դառնար իր
կանխամտածվածսպանու
թյանմասնակիցներիցմեկը:
Նշան ՏերՎահրամյա

նը ծնվել էր Խարբերդում
ևավարտելԲեյրութիԱմե
րիկյան համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետը:
Բժշկապետիիրպարտակա
նություններըկատարելուց
բացինաևաշխույժկերպով
մասնակցում էր հասարա
կականքաղաքականկյան
քին:Թուրքոստիկաններն
սկզբում բանտ նետեցին
երիտասարդբժշկին,այնու
հետևհայգործիչներիհետ
միասինողջողջայրեցին:
Պողոս Փալաբըյըկյանը

ծնվելևմեծացելէԿ.Պոլ
սում,ավարտելտեղիբժշկա
կանվարժարանը:Միքանի
տարինաաշխատելէրՎա
նում,այնուհետևկանչվելէ
բանակևդարձելօսմանյան
հեծելազորիբժիշկներիցմե
կը:Գազազածթուրքհրա
մանատարըիմանալով,որ
թուրքվիրավորներիհետմի
ասիննաբժշկականօգնու
թյունէցույցտալիսնաևհայ
վիրավորներին`1915թ.Բա
ղեշիևՄուշիշրջակայքում
գնդակահարումէնրան:
Ազիզիեի զինվորական

հիվանդանոցի բժիշկն էր
եվդոկիացիՄինասՅարմա
նյանը: Լինելով շնորհալի

կանները ձերբակալում են
արդեն մեծ համբավ ձեռք
բերածնշանավորակնաբույ
ժինևսրախողխողանում
1915թ.հուլիսի5ին:
Ռուբեն Սևակը (1885

1915) 19051912թթ. սովո
րումևավարտումէԼոզանի
համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետը,որնայդտա
րիներինբժշկագիտության
խոշորագույն կենտրոննե
րից մեկն էրԵվրոպայում:
Նա շատ մեծ ջանասիրու
թյամբ նվիրվածություն է
ցուցաբերում բժշկական
մասնագիտությանը: Նա
մտադիր էր Կոստանդնա
պոլսումբժշկականգործու
նեությանըզուգահեռհիմ
նադրել բժշկագիտական
գիտահանրամատչելի մի
պարբերական:Նրա«Բժշկին
գիրքէն փրցուած էջեր»ի
պատմվածքներն ու ակ
նարկներնայդծրագրիորո
շակիմարմնացումնեն:Նրա
հիմնականնպատակնէեղել
գեղարվեստական խոսքի
միջոցովազգաբնակչության
մեջբժշկականանհրաժեշտ
գիտելիքներտարածել:Ան
մահեննրագեղարվեստա
կանբարձրմակարդակով,
հոգեբանականխորըընդ
հանրացումներովևպոռթ
կացողհումորովհագեցած
արձակ էջերը: Ռ. Սևակը
մինչև վերջ հավատարիմ
մնացմտավորականի,բժշկի
մարդասիրական կոչմա
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մտավորականներիցշատե
րիհետձերբակալվեցիննաև
35ամյա դեղագործ Թեր
զյանըուբժիշկՄիսքճյանը:
ԳաղթիճանապարհինՉան
ղըրըի մոտ հարյուրավոր
հայերիհետմիասինսրա
խողխողարիննաևնրանց:
ԲեյրութիՖրանսիական

համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետնէինավարտել
եղբայրներ ՏիգրանևԱր
մենակՍերայտարեանները:
Արմենակնստացելէրբժշկի
կոչում,իսկՏիգրանը`դեղա
գործի:Նրանքվերադառնա
լովՍեբաստիա,աշխատում
ենիրենցսիրածմասնագի
տությամբ: Երբ թուրքերը
կազմակերպումենհայըն
տանիքներիգաղթը,բոլորի
հետգաղթեցնում են նաև
երկուեղբայրներինևնրանց
սպանումԵվդոկիայիճանա
պարհին, ընտանիքի ան
դամներիհետմիասին:
Նույնճակատագրինար

ժանացաննաևդեղագործ
Վահան և բժիշկ Բաղդա
սար Վարդանյան եղբայր
ները:Երկուսնէլավարտել
էինԲեյրութիՖրանսիական
համալսարանը,աշխատում
էին հայրենի Սեբաստիա
յում:1915թ.գաղթիճանա
պարհինթուրքոստիկաննե
րընրանցևընտանիքիմյուս
անդամներինսրախողխող
արեցին:
Պոլսիբժշկականվարժա

րանիդեղագործականբա

երիտասարդ,նավայելում
էրհիվանդներիևզինվորնե
րիհամակրանքը,որըդուր
չէր գալիս հիվանդանոցի
բժշկապետթուրքհարյուրա
պետին:Բուժվողհիվանդի
հետհիվանդանոցիայգում
զրուցելիս,դարանակալած
թուրք հիվանդապահներն
սպանումենհայբժշկին:
Ինչպեսհայտնիէ,Թուր

քիայումբժիշկևդեղագործ
մասնագետներիմեծմասը
հայերէին:
Հայերիտասարդներըսո

վորելովեվրոպականերկր
ների տարբեր բժշկական
ուսումնականհաստատու
թյուններում,վերադառնում
էինհայրենիք,կազմակեր
պում բժշկանոցներ և դե
ղատներ:
1915թ.սկզբներինԹուր

քիայում հաշվում էին հա
րյուրիցավելիբարձրագույն
կրթությամբդեղագործներ,
որոնցմեծմասըզոհգնաց
թուրքականյաթաղանին:
Ամբողջ Թուրքիայում

հայտնիէրճանաչվածփաս
տաբան, որակյալ դեղա
գործհաճընցիՀակոբԹեր
զյանը,որըբժիշկՍտեփան
Միսքճյանիլավբարեկամն
էր:ՆաավարտելէրՊոլսի
բժշկականվարժարանը,և
ունենալովսեփականդեղա
տուն,միաժամանակկատա
րում էրփաստաբանիաշ
խատանք:
1915թ.ապրիլի24ինհայ

ԲյուզանդՏերՊապիկյանը,
ՀակոբՔենդիրյանըևայլք:
1917թ.թուրքականբա

նակըդեպիԿովկասշարժ
վելու ժամանակ բանակի
գլխավորբժիշկՔեմալնու
դեղագործՄեհմեդԱլինչա
րանենգորենսպանեցին11
րդզորագնդիատամնաբույժ
սամսոնցիԲենիամինին:
Թուրքականզորքերիմեջ

շատտարածված էին վա
րակիչհիվանդությունները`
տիֆը,խոլերան, վեներա
կանհիվանդություններըև
այլն:
Այդ հիվանդություննե

րի դեմ պայքարելու հա
մարթուրքականկառավա
րությունը ուղարկում էր
հայ բուժաշխատողներին`
բժիշկներին,դեղագործնե
րին,ատամնաբույժներին,
բուժքույրերինևմինչևան
գամբժշկականհաստատու
թյուններում սովորող հայ
ուսանողներին:Հայբժիշկ
ներու միությունն իր նիս
տերիցմեկումնշումէ.«Այս
առիթով պէտք է ըսել, թէ
թուրք առողջապահական
վարչութիւնըմասնաւորդի
տումովջանացածէվտան
գաւորկացութեանմէջդնել
հայբժիշկները,որոնքպա
տերազմական գերիներէն
շատաւելիվատթարդիրք
ունեցածենթրքականբա
նակինմէջ:Հիւանդութիւն
ներէնազատուողներըդեռ
լրիւ չապաքինուած, շատ

ժիննէրավարտելկարինցի
ԵղիշեՓափանեսյանը,որը
Մելիտինեումսեփականդե
ղատունուներ: 38տարին
չլրացած, Փափանեսյանը
կացնահարեղավթուրքխա
ժամուժիկողմից:
Մելիտինեումէինապրում

ևգործումհայդեղագործ
ներԽոսրովՔեշիշյանը,Խա
չիկՓաստրմաճյանը,Գարե
գինԿեիճյանը,Հովհաննես
Գույումճյանը,ՏերՍտեփա
նյանը, Բրուտյանը, որոնք
զոհդարձանթուրք յաթա
ղանին:
Կիրասոնցիզույգեղբայր

ներԱրամայիսևԵղիշՊա
րոնՎարդյաններնավարտել
էինԲեյրութիՖրանսիական
համալսարանիդեղագործա
կանբաժինը,ունեինսեփա
կանդեղատուն,աշխատում
էինմիասին:1915թ.թուրքե
րըթալանիենենթարկում
դեղատունը, իսկ եղբայր
ներինսրախողխողանում:
Հայդեղագործներիմիզգա
լիմասըծառայումէրթուր
քական բանակում, որոնց
ևսթուրքերըչարանենգորեն
սպանեցին: Նրանց թվում
էին ԲարունակԱճեմյանը,
ՍիմոնԳոյունյանը,Էդուարդ
Թաշճյանը, Արթին Լութ
ֆյան,ՆորայրԽաչատուրյա
նը,ԳևորգԳյուրճյանը,Եղի
ազարՄեսիայանը,Վահան
Շիտանյանը,ԷտուարՊեյա
զյանը,ԽաչիկՍերայտարյա
նը,ՎրթանեսՍյուրմելյանը,
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թյանհետ,ինչպեսզոհերի
քանակությամբ,այնպեսէլ
նրանցհանդեպգործադր
ված միջոցներով։ Հայերի
այս սպանդցեղասպանու
թյունըպատմությանմեջհի
շատակվածբոլորջարդերից
ամենասոսկալինէր:
Այդծրագրիիրագործմա

նըլծվեցիննաևթուրքական
բժշկականծառայությունըև
թուրքբժիշկները.«Այսվեր
ջիններսշատվայրերումէջ
եղածենառաջինղեկավար
ներըեւկազմակերպիչները
ջարդերու,տեղահանութե
անեւանձամբնախագծած
անթիւուանլուրվայրագու
թիւններ:Շատերըանձամբ
իսկ գործած են ոճիրներ`
իրենց հայ պաշտօնակից
ներուվրայ,անոնցգոյքերը
իւրացնելուեւնոյնիսկըն
տանեկանպատիւը բռնա
բարելով»:
Թուրքբժիշկներըհալա

ծեցինևսպանեցինիրենց
պաշտոնակիցներից շատ
շատերին,որոնցիցայնքան
բան էին սովորել: Նրանք
«բժշկութիւնը իրենց ձեռ
քինմէջբարբարոսութեան
եւսպանդիգործիքմըըրին
մարդկայինմարմինըաւելի
դաժանութեամբչարչարելու
եւգործածեցինզայնիբրեւ
փչացածմիջոցմըմարդկա
յինցեղին»:
Թուրքբժիշկներիևդե

ղագործների` հայ բնակ
չության զանգվածային

անգամնոյնիսկառանցհան
գիստիկամօդափոխութե
ան,կըստիպէինաշխատիլ,
այնպէս,որվիճակագրութե
ամբհաստատուածէ,թէհայ
բժշկութիւնըիրթուինհա
մեմատութեամբաւելիշատ
զոհտուածէտարափոխիկ
հիւանդութիւններէն»:
Միայն բծավոր տիֆից

թուրքականբանակումգոր
ծողհայբժիշկներիցմահա
ցան41ը,իսկդեղագործնե
րից`15ը:
19151918թթ.ընթացքում

երիտթուրքականկառավա
րության ձեռնարկած հա
յաջինջ գործողություննե
րիհետևանքովմոտերկու
միլիոնհայերաքսորվեցին,
որոնցիցմեկուկեսմիլիոնից
ավելի սպանվեց կամ զոհ
գնացսովինևհամաճարա
կինՄիջագետքիանապատ
ներում,բռնիթուրքացման
ենթարկվեցին ավելի քան
երկուհարյուրհազարհա
յեր,առավելապեսկանայքև
երեխաներ:Երիտթուրքերը
գազանայինեղանակով«լու
ծեցին»Հայկականհարցը:
ՄեծԵղեռնիցհետոԹալեաթ
փաշանհայտարարեց`«Չկա
այլևսՀայկականհարց,քա
նիորչկաննաևհայեր»:
Առաջին համաշխար

հայինպատերազմումերկ
րագնդիտարբերմասերում
իրագործված ոճիրներից
որևէ մեկը չի կարող հա
մեմատվել այս ողբերգու

նակումտիֆհիվանդությու
նըմեծչափերիհասավ,որի
պատճառովչափազանցմե
ծացավշիճուկինկատմամբ
եղածպահանջարկը:Շաքի
րըայնառաջինբժիշկնէր,
որշիճուկիառաջիննմուշ
ները փորձարկեց հայերի
վրա:Դեռավելին,Թուրքա
կանբժշկականխորհրդում
ինքըառաջարկեցփորձերը
կատարել հայ զինվորնե
րիևտարագիրների վրա:
Առաջինփորձերըկատար
վեցին1915թ.ձմռանը,3րդ
զորաբանակի բժշկապետ
ԹևֆիքՍելիմիենթակայու
թյան տակ գտնվող Երզն
կայի քաղաքային հիվան
դանոցիբժիշկՀամիդբեյի
ևմյուսթուրքբուժաշխա
տողներիկողմից:Այդ«գի
տական»փորձի հետևան
քովշատհայերեխաներև
զինվորներզոհվեցին:Նման
չարագործություններիէին
դիմումթուրքբժշկապետ
ներԹևֆիքՍելիմը,Մեհմեդ
Ռեֆին,թուրքականզինվո
րականառողջապահության
կազմակերպիչՍուլեյմանՆո
ւումանփաշան:
Տրապիզոնիառողջապա

հականտեսուչԱլիՍաիբի
հանձնարարությամբ, որ
բացածևհիվանդերեխա
ներիններարկելենինչոր
թունավորդեղորայքևոչն
չացրել: 1915թ. Երզնկայի
Ազիզիեի հիվանդանոցում
պաշտոնավարողհազարա

ջարդերին եռանդով մաս
նակցությունըթուրքմտա
վորականությանճնշողմե
ծամասնության հայաջինջ
դիրքորոշման լավագույն
ապացույցն է. «Հայ բժիշ
կըյաճախզոհգացածէ,իր
պաշտօնիկիրառմանատեն,
ոչթէթշնամիէնեկածգնդա
կէն,այլ`իրենհետաշխա
տակիցգտնուողթուրքդա
ւաճանարհեստակցին,կամ
թուրք կառավարութեան
կողմէնայսնպատակիհա
մարմասնաւորաբարկազ
մակերպուած հերոսներու
եաթաղանին:Կարելիէնոյն
բանըթուրքբժիշկներումա
սինալըսել»:ՊոլսիՕսմա
նյան(Կայսերական–Հ.Մ.)
բժշկական համալսարանի
դոկտոր,Իթթիհադիղեկա
վարներիցսադիստԲեհա
էդդին Շաքիրը ավազակի
կեցվածքով քարոզում էր
ԱնատոլիայիևՀայաստանի
հայերիկոտորածը:Ինչպես
հայտնիէ,աշխարհիորևէ
մեկբժշկականկազմակեր
պությունևորևէմեկբժիշկ
իրավունքչունիգիտական
փորձերկատարելումարդ
կանց վրա, մինչև անգամ
մահվանդատապարտված
ների վրա: Սակայն թուրք
բժիշկներըհաշվիչէինառ
նումմիջազգայինայդմար
դասիրական օրենքը: Այդ
մասինշատլավգիտերին
քը`դոկտորՇաքիրը:
1915թ.թուրքականբա
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լուծելի մնացած է…Որեւէ
օգուտչունեցողմէթոտիմը`
միայնհայերուհանդէպկի
րարկուիլըի՞նչկընշանա
կէ»:
Նույն թվի դեկտեմբերի

23ին վիրաբույժ Հայդար
ՋեմալըգրումէԹուրքիայի
ներքինգործերինախարար
Թալեաթփաշային.«1915ի
դեկտեմբերինԵրզնկայիմէջ
2րդբանակիբժշկապետի`
ԹեւֆիքՍելիմիհրամանով,
տիֆովվարակուածհիւանդ
ներէն առնուած արիւնը
առանց inactive (սրսկում)
ընելու եւ բժշկականօրէն
միայնփորձի կենդանինե
րունվրայներելիեղողգի
տականփորձերը`գաղթեց
նելուսահմանուածանմեղ
հայերուն կը ներարկուին
եւայսպատճառովշատմը
խեղճհայերհիւանդանալով
կըմեռնին»:Ներարկումնե
րըկատարածատեն`զոհերը
խաբածեն,հավատացնելով,
որհիվանդությունիցզերծ
մնալուհամարէինարվում
դրանք:
Այս փորձը կատարել է

Օսմանյան կայսերական
բժշկականվարժարանիու
սուցիչ ՀամիդՍուադը, որ
«Զինվորական բժշկական
թերթին»հայտարարելէ,թե
«իրփորձերըկատարածէ
«սպանուելու դատապար
տուածներուվրայ,իսկիրա
կանութանմէջ,փորձերուն
ենթակաները հայ ըլլալէն

պետՇևքեթըմտադրվելէր
իրագործելնույնհիվանդա
նոցումաշխատողութհայ
բժիշկներիսպանությունը,
սակայն զինվորական հի
վանդանոցիղեկավարները
նրանցաշխատանքիտեղա
վորեցինզինվորականայն
հիվանդանոցներում,որտեղ
տիֆովվարակվածբազմա
թիվթուրքզինվորներկա
յին: Բոլոր ութ հայ բժիշկ
ներըշուտովվարակվեցին
տիֆովևմահացան:
Թուրք բժիշկների կա

տարածոճրագործություն
ներիմասինմամուլումեր
բեմն հանդես էին գալիս
թուրքառաջադեմբժիշկնե
րիառանձիններկայացու
ցիչներ: Այսպես, «Թյուրք
ջե Ստամբուլ» օրաթերթի
1918թ. դեկտեմբերի 24ի
համարումբժիշկՍելահէդ
դինըգրումէր.«1915թուա
կանին,հազարումէկդժո
ւարութիւններով Երզնկա
ապաստանողհայերէնմաս
մըախոռէնոչխարզատուե
լուպէսսեւքիեաթէն(գաղ
թականներիկարավան–Հ.
Մ.)առնելովԵրզնկայիկեդ
րոնականհիւանդանոցկը
ղրկուինեւհոնմանրէաբա
նությանմէջմիայնհնդկա
խոզիեւճագարիպէսկեն
դանիներունվրայփորձելիք
գործողութեանց ենթակայ
կ’ըլլան:Այսպիսովշատմը
հայեր մեռնելով հանդերձ,
խնդիրնալբոլորովինան

էհամարումպայքարմղել
ցեղասպանությանդրսևո
րումներիդեմ:
Վ. Տատրյանի հոդվածը

շարադրվածէեվրոպական
փաստաթղթերի`մասնավո
րապես19181921թթ.բրի
տանականհետախուզական
տեղեկագրությունների,գեր
մանացի ականատեսների
վկայությունների, ինչպես
նաև Երուսաղեմի հայոց
պատրիարքարանումպահ
վողնյութերիհիմանվրա:
Շրջանառության մեջ

դրված փաստական բազ
մաբնույթ նյութերը հնա
րավորություն են ընձեռել
հեղինակինապացուցելու,
որԱռաջինհամաշխարհա
յինպատերազմիժամանակ
թուրքբարբարոսներիձեռ
քով կազմակերպված հայ
կականկոտորածներիգոր
ծադրման մեջ զգալի դեր
է խաղացել թուրքական
բժշկական անձնակազմը,
որն անմիջականորեն իր
մասնակցություննէունեցել
վայրագությունների իրա
կանացմաներկարշղթայի
հյուսմանմեջ:Թուրքբժիշկ
ները, օգտվելով ազատ
գործելու լայն հնարավո
րություններից,հայզանգ
վածներիտեղահանումների,
սպանություններիուոճիր
ների ընթացքումաշխույժ
գործունեությունենծավալել
բժշկականահավորփորձեր
կատարելունպատակով:

զատուրիշյանցանքչենու
նեցած…»:
Ոչ լրիվ տվյալներով`

19151918թթ.Թուրքիայում
սպանվելեն60հայբժիշկ,
30դեղագործ,8ատամնա
բույժ:Բացիուղղակիսպան
վածներից,թուրքերըտիֆի
շիճուկովսրսկելևսպանել
են43բժշկի,14դեղագործի
և բժշկական հաստատու
թյունների13ուսանողների:
Թուրքականյաթաղանիզոհ
դարձանավելիքան168բու
ժաշխատողներ:
ՎանիկՀայրապետյան
     «ԷջերՀայաստանի

դեղագործությանպատմու
թյունից»
գրքից,Երևան,1990

Հավելված4.

ՀԻՊՈԿՐԱՏԻԱՊՕՐԻՆԻ
ԶԱՎԱԿՆԵՐԸ

1986թ.ամերիկյան«Հո
լոքոսթԷնդջենոսայդսթա
դիզ»պարբերականումլույս
էտեսելպրոֆեսորՎահագն
Ն.Տատրյանի«Թուրքբժիշկ
ներիդերըԱռաջինհամաշ
խարհային պատերազմի
ժամանակօսմանյանհայե
րիցեղասպանությանմեջ»
ուշագրավհոդվածը:Պար
բերականը նպատակունի
հրապարակել գիտական
նյութերցեղասպանություն
ներիմասինընդհանրապես
ևիրառաջնահերթխնդիրն
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պությանմեջներգրավված
ենեղելմարդասպաններու
պրոֆեսիոնալ ոճրագործ
ներ,որոնքթուրքականար
դարադատությանևներքին
գործերինախարարություն
ների հատուկ թույլտվու
թյամբ, կայսրությանբազ
մաթիվբանտերիցազատեն
արձակվելուընդգրկվելհի
սունիցմինչևերկուհարյուր
հոգուցբաղկացածջարդա
րարջոկատներիմեջ`«չեթե»
անվանտակ:Այդջոկատնե
րըղեկավարելենօսմանյան
զինվորականակադեմիայի
շրջանավարտսպաներիհա
տուկխմբերը:
Պրոֆ.Տատրյանըիրհոդ

վածումնշում է, որթուրք
երկուբժիշկներիգործունե
ությանունրանցխաղացած
դերիմանրամասնություննե
րըտրվածենԶինվորական
ատյանիամբաստանագրե
րիուդատավճիռներիմեջ:
Այսպես, 1919թ. ապրիլին
դատարանումընթերցված
ամբաստանագիրըդոկտոր
Նազիմին ներկայացնում
է որպես Հատուկ կազմա
կերպության ջարդարար
ջոկատներիգլխավորկազ
մակերպիչ: Թեև այդ ջո
կատներիցշատերըորպես
հրոսակներգործածվել են
Ռուսաստանիդեմ կովկա
սյանսահմանային շրջան
ներում, այնուամենայնիվ,
դատարաննիրամբաստա
նագրումպնդումէր,որ«այդ

Հեղինակը հավաքել ու
ընթերցողինէներկայացրել
թուրքոճրագործբժիշկների
ցանկը,տվելնրանցգործու
նեությանհամառոտպատ
կերը`կանգառնելովմաս
նավորապեսերկուհայտնի,
բժիշկ քաղաքագետների`
ՆազիմիուԲեհաէդդինՇա
քիրիվրա,որոնքհամարվել
են իշխող իթթիհադական
կուսակցությանկենտրոնա
կան կոմիտեի գերագույն
վարչությանակնառուդեմ
քեր:Նրանքմասնակիցեն
եղելսուլթանԱբդուլՀամիդի
վարչակարգի տապալման
նախապայմաններիստեղծ
մանը,1908թ.աջակցելեն
երիտթուրքերիհեղափոխու
թյանըևնրանցհաղթանա
կիցհետոդարձելկուսակ
ցության ղեկավար կազմի
մշտականանդամներ:1912
1918թթ.բարձրդիրքերիեն
հասել`բժշկականտիտղո
սավորպաշտոններզբաղեց
նելով:
19191920թթ. թուրքա

կան Զինվորական ատյա
նիդատավարությունների
նյութերըպարզելեն,որեր
կուբժիշկներըմեծդերեն
խաղացելՀատուկկազմա
կերպության ջոկատների
ստեղծմանևղեկավարման
գործում: Փաստորեն, այդ
մարմինըհանդիսացելէհա
յերիբնաջնջմանգլխավորու
մահացուգործիքը:
Վերոհիշյալ կազմակեր

Նրադեմամենածանրակշիռ
վկայությունըտվելէ3րդզո
րաբանակիհրամանատար
Վեհիբփաշան,որըհետևյալ
կերպէեզրափակելիրվկա
յությունը.
«Հայերի կոտորածն ու

բնաջնջումը և նրանց ու
նեցվածքների կողոպտու
մըարդյունքէինԻթթիհադ
վե թերաքքիի որոշման:
Բեհաէդդին Շաքիրն այն
մարդկանցիցմեկնէր,որը
հայթայթեց մարդ մորթող
մսագործներին3րդզորա
բանակիգոտում,ղեկավա
րեցուօգտագործեցնրանց:
Կառավարության առաջ
նորդներըենթարկվումէին
Բեհաէդդին Շաքիրի հրա
մաններինուցուցումներին:
3րդզորաբանակիգործո
ղությանգոտումտեղիու
նեցած մարդկային բոլոր
ողբերգությունները, բոլոր
սադրանքներնուանբարո
յականարարքներընրամե
քենայություններիարդյունք
էին`այդթվումկախաղանից
ազատ արձակված մարդ
կանց,արյունոտձեռքերով
ու արնակալած աչքերով
ժանդարմների հավաքագ
րումը»:
Այդ վկայությունը հաս

տատելեննաևորոշթուրք
պատմաբաններ:
Պրոֆ.Վ.Տատրյաննիր

հոդվածումբերումէգերմա
նականևանգլիականտեղե
կագրեր,որոնքիրենցհեր

ոճրագործներնուանիրավ
ները» ստեղծված են եղել
հիմնականում «ջարդելու
ու բնաջնջելու տեղահան
վածներիքարավանները»:
ԴոկտորՆազիմինառնչվող
ամբաստանագիրը նրան
բացահայտորեններկայաց
նումէորպեսցեղասպանու
թյանվերջնականորոշումը
իրականացնողներիցմեկը:
Վկայակոչվումէնրաարտա
հայտությունը,թեհակահայ
միջոցառումները«որոշված
էինկենտրոնականկոմիտեի
հետերկարատևուամբող
ջականխորհրդակցությու
նիցհետո»և,որայդմիջո
ցառումներինպատակըեղել
է«Արևելյանհարցի»լուծու
մը:
Դատականնիստերիըն

թացքում իթթիհադական
մի շարք բարձրաստիճան
ղեկավարների խոստովա
նություններըվերաբերելեն
ավազակներիհավաքագրու
մըկազմակերպելուգործում
դոկտորՆազիմիխաղացած
անժխտելիդերին:
Հոդվածումհետաքրքիր

փաստերեն բերվումդոկ
տոր Բեհաէդդին Շաքիրի
ոճրայինգործողություննե
րիմասին:ԼինելովՀատուկ
կազմակերպության պա
րագլուխներից մեկը, նա
զբաղեցրելէարևելյաննա
հանգներումգործողջարդա
րարջոկատներիգլխավոր
հրամանատարիպաշտոնը:
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ծում ցույց է տալիս նաև,
որհայազգաբնակչության
կոտորածներըկազմակեր
պելումեջ,բացիվերոհիշյալ
երկուբժիշկներից,անմասն
չենմնացելԻթթիհադիհո
վանավորությունըվայելող
թուրքականբժշկականանձ
նակազմիբազմաթիվթուրք
բժիշկներևս,որոնցիցամե
նահայտնինեղելէօսմանյան
ռազմական ուժերի գլխա
վորբժիշկ,բրիգադիգենե
րալ Սուլեյման Նուուման
փաշան:Նրաանվանհետէ
կապվումԿարինի,Սեբաս
տիայիևԵրզնկայի բնակ
չությանըթունավորումների
ճանապարհովոչնչացնելու
գործողությունների իրա
կանացումը: Վերոհիշյալ
բժիշկքաղաքագետը,միա
ժամանակլինելովբանակի
բժշկական անձնակազմի
պետ,դատապարտվելէհայ
բժիշկներիևբանակիհայ
բժշկական անձնակազմի
անդամներիսպանությունը
լիազորելուանմարդկային
արարքիհամար:
Հոդվածում բերվում են

փաստերթուրքբժիշկներից
մեկի`գնդապետիաստիճան
ունեցողՖազիլԲերկինիմա
սին,որըԲեհաէդդինՇաքի
րիհետհամագործակցաբար
կազմակերպելէՍեբաստիա
յիևԿարինիզանգվածային
կոտորածները:Նաիրմաս
նակցություննէունեցելհայ
մեծանունգրողներԴանիել

թինհիմնավորումենհայերի
զանգվածայինբնաջնջման
գործումվերըհիշատակված
երկուբժիշկներիունեցած
դերը:Այսպես,Շտանգեազ
գանունով գերմանացի մի
գնդապետ,վկայելովհայե
րիդեմՇաքիրիձեռնարկած
արշավի մասին, հաստա
տելէկոտորածներիպար
տականություններըավա
զակախմբերի վրադրված
լինելուփաստը:Շտանգեն
դատապարտելէայդարյու
նարբուավազակներին`հա
յերինմորթոտելուհամարև
նրանցտականքանվանել:
1919թ.կեսերինԹուրքի

այիԶինվորականատյանը,
մեղավորճանաչելովՆազի
մին,հեռակակարգովնրան
դատապարտումէմահվան:
1920թ.ԲեհաէդդինՇաքիրը,
որպեսգլխավորմեղսակից,
արժանանում է նույն դա
տավճռին:Դատավճռիցեր
կուտարիանց,1922թ.Շա
քիրնսպանվումէԲեռլինում
հայ վրիժառուի ձեռքով:
Նրա գործընկեր Նազիմը,
որընույնպեսապաստանէր
գտելԳերմանիայում,Թուր
քիայիկառավարությունից
ապահովություն ստանա
լուցհետո,վերադառնումէ
հայրենիքև,շատչանցած,
փորձումտապալելՄուստա
ֆաՔեմալի վարչակարգը:
1926թ.Անկարայումնակա
խաղանէբարձրացվում:
Վ.Տատրյաննիրհոդվա

ՎարուժանիևՌուբենՍև
ակիսպանությունըկազմա
կերպելումեջ:
Հազարավոր հայերի

սպանության, կանանց ու
երեխաների առևանգման
վայրագգործողություննե
րիհեղինակներենդարձել
թուրքբժիշկներՄեհմեդՀա
սանը(Էզաջի`«դեղագործ»)
ևԱհմեդՄիտհադը:Նրանք
կազմակերպելենկայսրու
թյան տարբեր նահանգ
ներից տեղահանված հայ
զանգվածներիկոտորածը:
1919թ.անգլիացիներըձեր
բակալումեննրանցուՄալ
թաաքսորում:
Տատրյաննառանձնաց

նումէհատկապեսմիայն
պիսիհրեշի,ինչպիսիեղելէ
ՄեհմեդՌեշիդը,որը1915թ.
զբաղեցրել է Դիարբեքի
րիկառավարչիպաշտոնը:
Կրելով իր վրա «Դահիճ»
մականունը,դոկտորՌեշի
դըանձամբկազմակերպել
էհարյուրքսանհազարհա
յերիտեղահանումըԴիար
բեքիրից:Թուրքականաղ
բյուրներումառկաէհայերի
կոտորածներըկազմակեր
պելու մասին նրա հետև
յալպատճառաբանություն
խոստովանությունը,որըՎ.
Տատրյանը մեջբերել է իր
ուսումնասիրության մեջ:
«Չնայած,որմասնագիտու
թյամբբժիշկեմ,սակայնչեմ
կարողուրանալիմազգու
թյունը:Եսաշխարհեմեկել

որպեսթուրք:Իմազգային
ինքնություննամեն ինչից
առաջնայինէ…Հայդավա
ճանները ապաստան էին
գտել հայրենիքի ծոցում:
Նրանքվտանգավորմանրէ
ներէին:Մի՞թեբժշկիպար
տականությունըչէայսման
րէներինոչնչացնելը:Կա՜մ
հայերըպիտի վերացնեին
թուրքինևտիրանայինայս
երկրին,կա՜մէլնրանքպի
տիոչնչացվեինթուրքիկող
մից:Եսչէիկարողվարանել
և կատարեցի իմ ընտրու
թյունը:Թուրքլինելսգերա
կայեցիմբժշկականկոչման
վրա:Իհարկե,խիղճստան
ջումէ,բայցևեսչէիկարող
տեսնելիմերկրիկործանու
մը:Փակեցիաչքերսևգործի
անցաառանցվերապահու
թյան:Իսկինչվերաբերում
էպատմությանառջևպա
տասխանատվությունունե
նալուն,ապաիմհոգըչէ,թե
այլ ազգերի պատմաբան
ներնինչկգրենիմմասին»:
Շատուշագրավենհոդ

վածագրի փաստերը Օս
մանյան կայսրու թյան
բժշկականգիտությանզար
գացմանըխթանողազգու
թյամբոչթուրքբժիշկների
ջանքերի մասին: Վ. Տատ
րյանընշումէ,որԹուրքիա
յիբժշկականուսումնական
հաստատությունների դա
սախոսներիիննսունտոկո
սը եղել են հայերը, հրեա
ները,հույներնուօտարայլ
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մասնագետները:Այդտոկո
սիմեջքիչթիվչենկազմել
հայազգի բժիշկները` վի
րաբույժներ,դեղագործներ
և հիվանդապահ քույրեր,
որոնքպատերազմիժամա
նակմասնագիտականծա
ռայությանմեջենեղելռազ
մաճակատներում:
Հետաքրքիրէ,որԱռաջին

աշխարհամարտիևհայկա
կանկոտորածներիժամա
նակաշրջանումբժիշկների
սուրկարիքըհարկադրելէ
թուրքականիշխանություն
ներինժամանակավորապես
խնայելնրանց,չնայած,ինչ
պես նշված է հոդվածում,
շատհայբժիշկներ,զգալով
իրենց վերահաս կորստի
վտանգը`փախուստիենդի
մելուգերիհանձնվելկա՜մ
ռուսներին,կա՜մանգլիացի
ներին:
Կարինի,ԲաղեշիևԽար

բերդինահանգներումթուրք
բժիշկներնանասելիոճիր
ներենգործելհայբժշկական
անձնակազմի նկատմամբ,
շատերինմահապատժիեն
ենթարկել,միմասնէլմահա
ցելէ`հիվանդանոցներում
խնամելովթուրքականբա
նակի`բծավորտիֆովվա
րակվածզինվորներին:
Թուրքբժիշկներիգործած

ոճիրներըչէինկարողգաղտ
նիպահվել:Կոտորածներից
հետո,որոշթուրքբժիշկներ
ականատեսիիրավունքովև
խղճիթելադրանքովփորձել

են մերկացնել իրենց գոր
ծընկերներիանմարդկային
գործողություններըհայժո
ղովրդինկատմամբ:
Այսպես, 1918թ. թուրք

հայտնի վիրաբույժներից
մեկը`ՀայդարՋեմալը,բաց
նամակ է հղել Թուրքիայի
ներքինգործերինախարա
րին:Նամակումնամերկաց
րելէկոտորածներիժամա
նակբժիշկներիկատարած
ոճրագործությունները:Նա
մակը անկեղծ խոստովա
նությունէևիրնախադե
պըչունեցողփաստաթուղթ.
«Հայկականհարցիքննարկ
մանժամանակմեղադրան
քըմիշտընկնումէկառա
վարողներիևզինվորական
հրամանատարներիվրա:
…Եթե հայերի բնաջնջ

մանհրամանները,ինչպես
հաստատվում է, արձակ
վումէինԻթթիհադիկենտ
րոնական շտաբից, ապա
դրանից բխող ոճիրների
պատասխանատվության
հարցըառավելևս լուրջ է
դառնում:Կցանկանայիձեր
ուշադրությունը հրավիրել
այնբարբարոսությունների
վրա,որոնքգործադրվեցին
հայերիվրագիտականորոշ
մեթոդներիճանապարհով:
Խղճիդեմէթույլտալ,որայս
հարցը մատնվի վաղեմու
թյանևմոռացությանտրվի:
Հետևաբար,ցանկանումեմ,
որբոլորայնիրողություն
ները,որոնցականատեսեմ

եղելանձամբ,թողնելքննող
հանձնաժողովիանդամնե
րիխղճինուազնվությանը:
Նրանցմնումէորոշելհան
ցագործություններիհեղի
նակներիդեմորդեգրվելիք
միջոցառումները»:
Դոկտոր Հայդար Ջեմա

լի նամակը ուղղակիորեն
դիմակազերծում է թուրք
բժիշկներին, դատապար
տում նրանց վայրագ գի
տական փորձերը: Այն
տեղ նշվում է, որ «1916թ.
սկզբին,3րդզորաբանակի
առողջապահությանգլխա
վորպաշտոնատարիհրա
հանգով,երբբծավորտիֆի
տարածումըլուրջխնդիրէր
դարձել,Երզնկայումտեղա
հանմանենթարկվողանմեղ
հայերիններարկելենբծա
վորտիֆիցտառապողհի
վանդներիարյուն`առանց
դավարակազերծելու:Մի
միայն կենդանիների վրա
կատարելու պատշաճ այս
փորձը մահվան պատճառ
դարձավ մեծ թվովանմեղ
հայերի,որոնքհավատացած
էին,թեներարկումըբուժ
մաննպատակներիհամար
է»:
ԸստդոկտորՀայդարՋե

մալի վկայության` թուրք
պրոֆեսորներիցՀամիդՍո
ւադնանձամբղեկավարել
է այդփորձերը, և դրանց
արդյունքները «Զինվորա
կանբժշկականհանդեսում»
հրատարակելուժամանակ

հայտարարելէ,որայդփոր
ձերինենթարկվելեն«մահ
վանդատապարտվածները»,
առանց պարզելու նրանց
հայկականծագումը:
Իրբողոքնուղղելովներ

քինգործերինախարարին
և պահանջելով պատաս
խանատվությանենթարկել
հանցագործ բժիշկներին,
նամակագիրըեզրափակում
է.«Հայերիդեմգործադրված
այսվայրագություններըմի
աժամանակթե՜վարչական
էինևթե՜գիտական:Դրանք
խայտառակսպիենբժշկա
կան բնագավառի համար:
Այս խնդրի շուրջ մանրա
մասնություններհաղորդելու
եսպատրաստեմ»:
Կոտորածի շրջանում

թուրք հայտնի բժիշկնե
րըտեղյակևկամանձամբ
ականատեսլինելովկատար
վածբոլորգիտափորձերին,
փաստորենհարկադրվելեն
լուռմնալու:Այդպեսէրպա
հանջումվարչակարգը:Վե
րոհիշյալդոկտորՍելահէդ
դինը, որպեսականատես,
խոստովանելէ,որհայերի
վրա կատարված բծավոր
տիֆիշիճուկիփորձերըհե
ղինակազրկելուարատավո
րելենթուրքականբժշկագի
տությունըև,որդրանքո՜չ
միայնչսատարեցինուրիշ
ներիառողջության վերա
կանգնմանը,այլևգիտական
առումովդրականորևէար
դյունքչենտվել:



432 433

նրաառջևդրվածնպատակ
ներին:Եվպատահականչէր,
որհիշյալկուսակցությանը
հավատարիմ ու նվիրված
բժիշկներըթողեցինիրենց
ասպարեզըևդարձաննա
հանգայինկոմիսարներու
կառավարիչներ` հսկելով
զանգվածայինկոտորածնե
րիողջընթացքը:
Վ. Տատրյանի հոդվածի

գիտականնշանակությունը
նաևայնէ,որվերհանելով
ՄեծԵղեռնինթուրքբժիշկ
ներիմասնակցությանհար
ցը,նանորանործալքերէ
բացահայտումդարիառա
ջին ցեղասպանության ու
սումնասիրմանբնագավա
ռում:

ՆուբարՉալըմյան
պատմականգիտություն

ներիթեկնածու
«Գարուն»,Երևան,1989,

թ.2

Հոդվածում հետաքր
քիրփաստերենբերվում
Սեբաստիայինահանգում
հայկական քարավաննե
րըթուրքբժիշկներիան
միջական մասնակցու
թյամբկոտորելումասին:
Հատկապեսկարելիէնշել
այդնահանգիմեջմտնող
Մարզվանիգավառիկայ
մակամ, մասնագիտու
թյամբ բժիշկ Ֆաիկին:
Գտնվելովգլխավոր մեղ
սակիցների ցուցակում,
վերջինսպատերազմիցհե
տոձերբակալվումէ:
Վ.Տատրյանըգտնումէ,

որհայոցջարդերըփորձա
դաշտենհանդիսացելհե
տագայումնացիստական
Գերմանիայի` հրեաների
բնաջնջումը կազմակեր
պելումիջոցներիունրանց
նպատակներիիրականաց
մանհամար:Այլխոսքով,
փաստականառկանյութը
բերումէայնհամոզման,
որնացիստբժիշկներնու
նեցելենիրենցնախակա
րապետները Օսմանյան
կայսրությունում:
Հոդվածումօգտագործ

վածփաստական նյութը
հեղինակինհանգեցրել է
նաևայն համոզման, որ
Թուրքիայում զինվորա
կանդասիցհետոբժիշկ
ներըներկայացրելենայն
խավը,որնամենիցմոտէ
կանգնած եղել իթթիհա
դականկուսակցությանըև

Հավելված5.

ՀԻՊՈԿՐԱՏԻ«ԵՐԴՎՅԱԼ»
ԶԱՎԱԿՆԵՐԸ

Հայ բժիշկները դարեր
ի վեր ծառայել են ո՜չ մի
այնսեփականազգին,այ
լև իրենց կարողությունն
են տրամադրել առհասա
րակբոլորժողովուրդներին:
Նրանք ներդրել են իրենց
հանճարնուտաղանդընույ
նիսկվայրագթշնամուցավն
ուտառապանքնամոքելուև
կյանքըփրկելումարդասի
րականգործին:Հայբժիշկը,
սկսածՖաթիհՍուլթանՄեհ
մեդիօրերից որիժամա
նակսկսվելէրբժշկապետ
Ամիրդովլաթ Ամասիացու
գործունեությունը,մինչև
երիտթուրքերի կառավա
րության շրջանը, միշտ էլ
հավատարմորեն,մարդկայ
նորենկատարելէիրպար
տականությունըԹուրքիա
յում:Չափազանցմեծէեղել
ինչպեսհայբժիշկների,այն
պեսէլբժիշկդասախոսնե
րիմատուցածծառայությու
նըՕսմանյանկայսրության
բժշկագիտությանվերելքին:
Առաջին համաշխարհային
պատերազմըբռնկվելուպա
հիցհայբժիշկները,հավա
տարիմիրենցտվածերդմա
նը,ծառայեցինզինվորական
հիվանդանոցներում,գործող

զորամասերում: Նրանցից
շատերնընկանպատերազ
միդաշտում,միմասըթուրք
զինվորներինբուժելիսվա
րակվեցժամանակիչբուժ
վողտիֆհիվանդությամբ,
իսկմնացածընահատակվեց
ամենաեղերականպայման
ներում:
1919թ.ՊոլսիՀայբժիշկ

ներումիությունը,որինա
խագահնէրբազմավաստակ
բժիշկ,բանասերՎահանՀ.
Թորգոմյանը, լույս ընծա
յեցֆրանսերենմիգրքույկ`
«ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկների և ջարդարար
թուրքերդմնադրուժարվես
տակիցներիմասին»,որտեղ
նշվում էր, թե «Կայսերա
կանբժշկականվարժարա
նիառաջինդասախոսներն
էինհայևհույնբժիշկները,
որոնքկրթությունէինստա
ցելեվրոպականբժշկական
համալսարաններում»:Հա
մաձայնՀայբժիշկներումի
ությանպատրաստածվիճա
կագրության`սպանվածեն.
բժիշկներ`64,թուրքական
բանակումևհիվանդանո
ցումտիֆովվարակվածու
մեռած`52,ատամնաբույժ
ներ`սպանվածկամտիֆով
վարակված`14,բժիշկուսա
նողներ`15,դեղագործներ`
նահատակվածկամտիֆով
վարակված`78:Ընդամենը`
218»:
Թուրքբժիշկներիցշատե

րըմասնակիցեղանևիրենց
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ձեռքերըլվացինհայարվես
տակիցներիարյունով:Հայ
կականգլխավորջարդերի
կազմակերպիչներնէինԻթ
թիհադի ջարդարարական
ծրագիրն իրագործող հե
տևյալերդմնադրուժբժիշկ
ները`Նազիմը,Բեհաէդդին
Շաքիրը,Ռեշիդբեյը,Համիդ
Սուադը, Թևֆիք Սելիմը,
ՄեհմեդՌեֆին,Սուլեյման
Նուումանփաշան:
Սակայնվերոհիշյալտե

ղեկագիրնամբողջականչէր.
դանահատակհայբժիշկնե
րիթվացանկնէրպարզա
պես: 1940թ.Թուրքիայում
Ա.Ն.Մեզպուրյանըհրատա
րակեց «Հայ եւ ծագումով
հայբժիշկներ։Այբուբենա
կանհամառօտանուանա
ցանկ (16881940)»գիրքը,
որի 1950թ. երկրորդհրա
տարակությունը լուրջ,եր
կարտարիներիքրտնաջան
աշխատանքիարդյունքէր,
միակըիրտեսակիմեջ,որը
լրացնում էրպակասըհայ
բժշկությանպատմության
մեջ: 1957թ. Բոստոնում
բժիշկԳասպարՄկրտիչԿա
րոյանը հրապարակում է
«ՄեծԵղեռնինահատակհայ
բժիշկները»գիրքը,որտեղ
տրվածենո՜չմիայնբժիշկ
ներիանվանացանկը,այլև
նրանց կենսագրությունը,
գործունեությունը, ճակա
տագիրըևեղերականմահը:
Հայկականտեղահանու

թյունների,Պոլսիհայմտա

վորականության ջարդե
րըկազմակերպողհատուկ
հանձնախմբի(Թեշքիլաթի
մախսուսա)մասնակիցնե
րից մեկն էր բժիշկ Նազի
մը,որըվայրագորենիրա
գործումէրականավորհայ
բժիշկների ոչնչացումը,
որովհետևհայ բժիշկներն
առավել մեծ համբավ էին
վայելում,քանթուրքբժիշկ
ները` իրենց բարձր գի
տականպատրաստվածու
թյամբ, բարեխղճությամբ
ումարդասիրությամբ,որն
անշուշտշարժումէրնրանց
նախանձն ու չարությունը
հայբժիշկներինկատմամբ:
Ջարդարար,գազանասիրտ
թուրքբժիշկըձերբակալել,
բանտարկել ու աքսորել է
տվելտաղանդավորբժիշկ
ներից շատերին, որոնցից
էրՕսմանյանկայսրության
խորհրդարանի անդամ,
բազմավաստակբանասեր,
երկրագործՆազարեթՏա
ղավարյանը,Ազգայինկենտ
րոնականվարչությանՔա
ղաքականժողովիանդամ,
գրող, գրականագետ, հա
սարակականգործիչ,բժիշկ
ԿարապետՓաշայանխանը,
բանաստեղծ,բժիշկՌուբեն
Սևակը:
ԲեհաէդդինՇաքիրըԻթ

թիհադի կենտրոնական
վարչությանղեկավարներից
էրև«Թեշքիլաթիմախսու
սա»իանդամ, որը ծրագ
րելուիրագործելէհայցեղի

բնաջնջումըԱնատոլիայում
ևՀայկականբարձրավան
դակում:Նա,մոռանալովիր
բժշկականերդումը,1915թ.
դարձելէրամբողջհայազ
գի, մասնավորապես, հայ
բժիշկներիամենամեծջար
դարարը:
Երբռուսականբանակը

մոտենումէԿարինքաղա
քին, նա հրամայում է ողջ
բնակչությանըտեղահանել
ուքշելդեպիԵրզնկա:Եփ
րատիափին դարանակալ
քրդերըթուրքզինվորական
ներիհետկողոպտում,առև
անգում են անպաշտպան
ժողովրդինևհանձնումգե
տի հոսանքին: Ռուսական
բանակըհայաշատԿարինը
գրավելով`այնտեղգտնում
է16հայծերունիներիևմի
քանիպառավկանանց:
Դիարբեքիրի նահան

գապետբժիշկՌեշիդբեյը
1915թ.ապրիլի19ինհրա
մայումէձերբակալելԴիար
բեքիրիազգայինվարչական
մարմիններիանդամներին,
առևտրականներին, հայ
բժիշկներին,եկեղեցական
ներին, ուսուցիչներին, մի
խոսքով`տեղի հայության
ընտրանիին, թվով 635
մարդ:Արյունարբութուրք
ևքուրդզինվորականները
նրանցտանումևգազանա
բարսպանումենԲեգվանի
ձորում:
Պոլսի«Ռեսիմլիթարիխ»

(«Գունավորպատմություն»

– Հ. Մ.) հանդեսը 1953թ.
հուլիսի5ինհրատարակել
է մի հարցազրույց` կապ
վածբժիշկՌեշիդբեյիհետ.
«Դուք բժիշկ էիքեւ իբրեւ
բժիշկ ձերպարտականու
թիւննէրմարդփրկել:Ինչ
պէ՞սեղաւ,որայսքանան
մեղներուգունդառգունդ
ձերբակալելով, մահուան
գիրկը նետուելուն պատ
ճառեղաք»:«Բժիշկըլլալս
չէրկրնարմոռցնելտալազ
գութիւնս:Ռեշիտբժիշկմըն
է,բայցիբրեւթուրքմըաշ
խարհեկածէ:Թրքութիւնս
յաղթանակեցբժշկութեանս
դէմ`համոզուած,որյօգուտ
ազգիսկըշարժիմ»:
Դարերիվերբժշկական

գիտաժողովներումդրված
էայնհարցը,որմարդկանց
վրագիտափորձերկատա
րելըարգելվումէ:Սակայն
դաչէրվերաբերումթուրք,
Մյունխենիբժշկականհա
մալսարանում կրթություն
ստացած, Օսմանյան կայ
սերականբժշկականվար
ժարանիպրոֆեսորՀամիդ
Սուադին,նույնվարժարա
նի պրոֆեսոր Թևֆիք Սե
լիմին:Նրանքհազարավոր
հայ զինվորների ներար
կում էին գիտական հաս
տատումչգտած,տիֆիդեմ
պատրաստված շիճուկը,
որով հազարավոր հայերի
մահվանդատապարտեցին:
Երզնկայումապաստանած
հազարավոր հայերի հետ
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վարվումէինփորձակենդա
նիներիպես:Նրանցբռնու
թյամբնետումէինԵրզնկայի
հիվանդանոցըևգիտական
փորձերի ենթարկում: Այդ
մասինվկայությունէտվել
վիրաբույժ ՀայդարՋեմա
լը1918թ.դեկտեմբերի23
ին,բացնամակուղարկելով
ներքինգործոցնախարա
րությանը:Վերջինսորպես
բժիշկաշխատելէնույնհի
վանդանոցումևմասնակցել
այդգիտափորձերին:
Կայսերականվարժարա

նիպրոֆեսորՍուլեյմանՆո
ւումանփաշանորըԻթթի
հադիկարկառունդեմքերից
էր,Էնվերփաշայիանբաժան
մտերիմնութուրքականբա
նակի առողջապահական
քննիչը,հարյուրավորհա
յերի ողբերգական նահա
տակմանպատճառնէհան
դիսացել:Նահովանավորելէ
ջարդարարթուրքբժիշկնե
րի,որոնցիցշատերնաստի
ճանիբարձրացումենստա
ցելիգնահատությունիրենց
գործածվայրագություննե
րի:Հայբժիշկներիարյունով
են իրենց ձեռքերը ներկել
թուրքբժիշկներ`Տրապիզո
նիառողջապահությանտնօ
րենԱլիՍայիբը,Երզնկայի
զինվորականհիվանդանոցի
բժիշկՇևքեթը,Ֆերիդունը,
ՀամդիՍուլեյմանը,Ֆայիքը,
Զիան,ՀասանՖուադըևու
րիշներ:
Հայը դարեր շարունակ

ապրելէիրպատմականհո
ղիվրա,որինայսօրմիբռա
չափքարուտէբաժինընկել:
Այսօր էլ շարունակվում

էթուրքականկառավարու
թյաննենգմտադրությունը
հայժողովրդինկատմամբ:
Շարունակվումենհայմտա
վորականներինկատմամբ
հալածանքը, բանտարկու
թյունը,խոշտանգումները:
Թուրքիանայսօրէլվարում
էմշակութայինեղեռն`բոլոր
հայկականկոթողները,տե
ղանուններըփոխելովկա՜մ
թուրքականով,կա՜մոչնչաց
նելով,ուզումէհավատալ,
թեկջնջիՀայկականհարցը,
որնայնքանհուզումէաշ
խարհիառաջադեմմարդ
կությանը:

ՍիլվաՍուքիասյան
ռադիոլրագրող

Հավելված6.

ԹՈՒՐՔԲԺԻՇԿՆԵՐԸ`ՑԵ
ՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Հայոցցեղասպանության
գործումիրուրույնծառայու
թյուննուբաժիննունիթուր
քականբժշկությունը:Փաս
տորենայսբնագավառում
ևս նրանք եղան «քաղա
քակրթությանպատմության
մեջ»առաջինը,որպեսգի
տափորձիառարկագործա
ծելովկենդանիմարդկանց:
Իհարկե, փորձաէակները
հայերնէին…Հայտնիէ,որ
թուրքականֆաշիզմիփորձը
հետագայումգործածեցին
տարբերերկրներիմարդա
տյացիշխանություններ`այս
անգամայլազգերիներկա
յացուցիչների նկատմամբ:
Ստորևներկայացնումենք
ասվածըհաստատողերեք
փաստաթուղթ:

Զօրաբանակի բժշկա
պետԹեւֆիկՍելիմիիրա
ւասութեանշրջանակինմէջ
գտնուողԵրզնկաքաղաքին
մէջՕսմանեանԲժշկ.Վար
ժարանիախտաբանական
անաթոմիայիուսուցիչՀամ
տիպէյիեւօգնականներուն
կողմէգիտականմէկէաւելի

խորհրդաժողովներու մէջ
խնդիրեղածէմարդոցվրայ
գիտականփորձերկատարե
լուհարցը:Եզրակացութիւնը
այնեղածէ,որնոյնիսկմա
հուան դատապարտուած
ներըպէտքչէփորձիառար
կայ ընել: Կարգ մը թուրք
բժիշկներնկատիչենառած
սակայնխիղճիօրէնքներն
ու բժշկական բարոյագի
տութիւնը, ապացուցելով
այսպէս,թէիրենցմտայնու
թիւննուհոգեկանդաստի
արակութիւննալոչինչովկը
տարբերի կարգ մը թուրք
պաշտօնականմարդոցմա
կարդակէն:
Այսառթիւմէջկըբերենք

թուրքբժիշկներուվկայու
թիւնները` որոնք մամուլի
մէջարտայայտուածեն:

Ա.Ներքինգործոցնախա
րարութեան.

Վսեմաշուքտէ՜ր,
Երբ հայոց խնդիրը կը

քննուի,կըտեսնեմ,որամ
բողջպատասխանատուու
թիւնըմիշտկուսակալներուն
եւհրամանատարներունկը
վերագրուի: Հայոց վրայ ի
գործդրուածխժդժութիւն
ներըկրնանկարճատեսքա
ղաքական ըմբռնումներու
գէշհետեւանքներնըլլալ:
… Նուաստիս Ձեզի հա

ղորդելիքըհայոցվրայգի
տականօրէնիգործդրուած
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վայրագութիւններնեն:
…Պատասխանատունե

րունհանդէպպէտքեղածը
տնօրինելը«Խժդժութեանց
Քննիչ Յանձնաժողով»ին
պատուոյնեւխղճինկըյանձ
նեմ: 1915ի Դեկտեմբերին
Երզնկայիմէջ3րդզօրաբա
նակիբժշկապետին`Թեւֆիկ
Սելիմիհրամանով,վարակո
ւածհիւանդներէնառնուած
արիւնը,առանցվարակա
զերծընելու, եւ բժշկակա
նօրէնմիայնփորձիկենդա
նիներունվրայներելիեղող
գիտականփորձերը`գաղ
թեցնելուսահմանուածան
մեղհայերունկըներարկո
ւինեւայսպատճառովշատ
մըխեղճհայերհիւանդանա
լովկըմեռնին:Ներարկում
ները կատարուածատեն`
զոհերըխաբածեն,հաւաս
տելով, որ հիւանդութենէ
զերծկացուցանելուհամար
է: Այսփորձը կատարողը`
Օսմ. Բժշկ. Վարժարանի
ախտաբանական անաթո
միայիուսուցիչըՀամտիՍո
ւատ`«ԶինուորականԲժշկ.
Թերթ»ին մէջ իրփորձերը
հրապարակած պահուն`
«փորձերըսպաննուելուդա
տապարտուածներու վրայ
կատարուածեն»կ’ըսէր,իսկ
նուաստս`յիշեալուսուցչին
սպաննիչփորձերունենթա
կաներունհայըլլալէնզատ
ուրիշյանցանքչունենալուն
վկանեմ։Այսխնդրինմօտէն
տեղեակեն`այնժամանակ

Երզնկայիկեդրոնականհի
ւանդանոցինբժշկապետը`
տր.Ռեֆեթպէյեւիրենմօտ
աշխատող2հայբժիշկներ,
նոյնպէսԵրզնկայիԿարմիր
Մահիկիբժշկապետը`տր.
Սելահէտտինպէյ:Ահաւա
սիկ նուաստս, ո՜չ միայն
քաղաքական,այլև`գիտա
կանօրէն հայերուն վրայ
ոճիրներկատարուածըլլալը
յայտնելով,այսմասինպէտք
եղածբացատրութիւնները
տալուպատրաստեմ:
ՀԱՅՏԱՐՃԵՄԱԼ«Թիւրք

ճէՍթամպուլ»,23Դեկտեմ
բեր1918

Բ.«ԹիւրքճէՍթամպուլ»
յարգելիօրաթերթին,

Երէկ օբէրաթէօր Հայ
տար Ճեմալ պէյի կողմէ
ՆերքինԳործոցՆախարա
րութեան ուղղուած բաց
աղերսագրին մէջ իբրեւ
վկայ ցոյցտրուած ըլլալս
տեսայ: Երզնկայի կեդրո
նականհիւանդանոցինմէջ
կատարուած այդ դէպքե
րուն դժբախտաբար բո
լորովինտեղեակ ըլլալով,
խնդիրըաւելիլուսաբանե
լըխիղճիպարտք կը հա
մարեմ:…Արդարեւ,մարդ
կութեան եւ բժշկութեան
համարամօթալիեղողայս
դէպքերունեթէբունպա
տասխանատուներըմէկառ
մէկերեւանհանուին,արա
տաւորուածթուրքբժշկու
թիւնըմեծբեռէմըազատո
ւածկ’ըլլայ:
1915ին հազարումէկ

դժուարութիւններովԵրզն
կաապաստանողհայերէն
մասմըախոռէնոչխարզա
տուելուպէս սեւքիեաթէն
(գաղթականներիկարավան
– Հ. Մ.) առնուելով Երզն
կայիկեդրոնականհիւան
դանոցըկըղրկուինեւհոն
մանրէաբանութեանմէջմի
այնհնդկախոզիեւճագարի
պէսկենդանիներունվրայ
փորձուելիք գործողութե
անցենթակայկ’ըլլան:Այս
պէսովշատմըհայերմեռ
նելովհանդերձ…խնդիրն

ալ բոլորովին անլուծելի
մնացած է… Որեւէ օգուտ
չունեցողմէթոտիմը`միայն
հայերու հանդէպ կիրար
կուիլը ի՞նչ կը նշանակէ:
Անոնցկեանքին`կենդանիի
մըկեանքինչափիսկկարե
ւորութիւնչիտրուողխեղճ
հայերըայսառիթովալզո
հուածեն:Կըկարծեմ,թէ
թիֆիւսիբռնուածհայերէն
առնուածարիւնը«կլջչմկչբ»
ընելէվերջ,յիշեալուսուցի
չըորպէս«թսբչբլմկե»Կար
նոյկուսակալԹահսինպէ
յիններարկածէ:

Տօքթ.ՍԵԼԱՀԷՏՏԻՆ
«ԹիւրքճէՍթամպուլ»,
24Դեկտեմբեր1918

Գ.«ԻթթիհատեւԹէրաք
քի»ի կառավարութեան
օրով`խիղճ, բարոյական,
պատիւ, վերջապէս բոլոր
սրբութիւններուի՜նչաստի
ճանարժէքունենալըերբ
նկատիառնուի,ընդհ.պա
տերազմիտարիներունհա
յերունվրայիգործդրուած
ոճրագործութիւններուն
եւանգթութիւններունինչ
քան վատ մտածումներու
տակտեղիունեցածըլլա
լըկըհասկցուի:Միայնայն
պարագան,որայդատեն
ներուն ո՜չ մէկ անհատի
կատարածվայրագութիւն
ներունհաշիւըկըհարցո
ւէր,կարծելտուածէր,թէ
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ամէնմարդուըրածըյաւէտ
անպատիժպիտիմնար:
Ահա՜ այս մտայնութե

ամբէր, որԵրզնկայիմէջ
հայերուվրայբծաւորժան
տատենդիմասինփորձեր
կատարուեցան:Մերըսա
ծըհաստատելուհամարու
նինքբաւականաչափփաս
տեր:Զարմանալինայն է,
որ հակառակ մասնաւոր
աղաչանքներուվրայ`նման
հրատարակութեանցվերջ
տալփափաքելուսխնդիրին
անտեղեակ բժիշկներու`
լոկինքնզինքնինցուցադ
րելու նպատակով տուած
հերքումներըզիսվերստին
գրելուկըստիպեն:Պէտք
էգիտնալ,որամբոխավա
րութեամբուվայնասունով
գործտեսնել` միայն ցու
ցամոլներուգործէ:Պատ
կանեալ իշխանութիւնը
եթէայսխնդիրըձեռքառ
նէ`ճշմարտութիւնըերեւան
պիտիելլէ:
Ինչպէս հայերու տա

րագրութեան, ջարդին եւ
կողոպուտին պատճառ
եղողները,նոյնպէսալայս
գործին մասնակցողները
պատասխանատուեն:Մեր
բժիշկներըպէտք չէխռո
վին,ընողներըմէջտեղնեն:
Եթէոճրագործներըպաշտ
պանելհարկէ,փափաքնիս
«ԻթթիհատեւԹէրաքքի»ին
կառավարութեանանգամ
մընայլգործիգլուխանց
նելուժամանակինկրնանք

վերապահել:Ճշմարտութիւ
նըո՜չթէօրաթերթերուսիւ
նակներունմէջ,այլ`դատա
րանիառջեւերեւանպիտի
ելլէ:

Տօքթ.ՍԵԼԱՀԷՏՏԻՆ
«Ալէմտար»,Սթամպուլ,

թիւ25/1335
Հավելված7.

ԻՎԹԵՌՆՈՆ
«ԹՈՒՐՔԻԱՅԻՊԱՏՄԱ

ԲԱՆՆԵՐՆԱՅՍՕՐԵՎՍԱՆ
ԿԵՂԾՉԵՆ»

Հոկտեմբերի վերջերին
Վենետիկում անցկացված
գիտաժողովից հետո Փա
րիզի «Աշխարհ» թերթում
հրապարակվեցհայտնիվի
րաբույժևցեղասպանագետ
ԻվԹեռնոնի հարցազրույ
ցը,որըներկայացնումենք
թարգմանաբար:

Ինչպե՞սպատահեց,որ
վիրաբույժԻվԹեռնոնըդար
ձավհեղինակավորպատմա
բանցեղասպանագետ:
 Այդ երկարատև գոր

ծընթացը շարունակվում
էարդեն40տարի:Որպես
վիրաբույժեսմտահոգված
էիԵրկրորդաշխարհամար
տի տարիներին նացիստ
բժիշկներիկատարածնող
կալի գիտափորձերից: Ես
բացահայտեցի, որ դրանք
ամբողջովին կապված են
ցեղասպանության` հրեա

ներիողջակիզմաներևույ
թի հետ: Սկսեցի զբաղվել
այդհարցիհետազոտմամբ։
ԻմբարեկամդոկտորՍոկ
րատՀելմանիհետ10տարի
աշխատելուցհետոընդլայ
նեցիթեմանևանցաՀայ
կականհարցին:Ասումեմ
Հայկականհարց,քանզիայն
ժամանակ վստահ չէի, թե
խոսքը ցեղասպանության
մասինէ:Եսչէինախատե
սել,որբախվելուեմժխտո
ղականության երևույթին,
որըհետզհետեընդլայնվում
էևայսօրերբեմնհանգեց
նում միանգամայն անհե
թեթիրավիճակների:Հայոց
ցեղասպանության խնդրի
մեջխորանալով`եսայլևս
անկարողէիդաշրջանցել:
Հետագայումփորձեցիցե
ղասպանությանբնորոշման
հարցըտեղադրել20րդդա
րինախճիրներիամբողջու
թյան մեջ: Ակնհայտ է, որ
հիշյալերկուդեպքերը(հրե
աներևհայեր),ինչպեսնաև
Ռուանդայումթութսիների
նկատմամբիրականացված
գործողությունները, մի
անգամայն անվիճելիորեն
բնութագրվում են որպես
ցեղասպանություն:Ինչվե
րաբերում է Կամբոջայում
կարմիրկխմերներիգործած
ոճիրներինևՈւկրաինայի
193233թթ. սովին, դրանք
դեռպետքէքննությանառն
վեն:Կարծումեմ,որբարդ
ոլորտներումպետքէարտա

հայտվենտարիներիփորձ
ունեցողհմուտմասնագետ
ները:Ահաթեինչո՜ւառայժմ
լոկկսահմանափակվեմվե
րոհիշյալ երեք ցեղասպա
նություններիհամեմատա
կանվերլուծությամբ,որոնց
խորացվածուսումնասիրու
թյունըթույլկտաավելիլավ
ճանաչելցեղասպանություն
երևույթնառհասարակ:
Արդ,վիրաբույժլինելը

չի՞տրամադրումնմանհե
տազոտության:
Բնա՜վ:Իդեպ,ընկերնե

րիսխորհուրդներինհետև
ելով,ես,վիրաբույժլինելուց
բացի,դարձանաևպատմու
թյանդոկտորևսկսեցիհե
տազոտություններանցկաց
նելո՜չթեսնափառությունից
դրդված,այլ`հեղինակավոր
մասնագետդառնալունպա
տակով:
 Պատմեցե՜ք,խնդրեմ,

հոկտեմբերիվերջերինՎե
նետիկումՀայոցցեղասպա
նությանհարցերիննվիրված
գիտաժողովիանցկացման
մասին:Որո՞նքէիննախա
ձեռնողները:
Դատեղիունեցավհոկ

տեմբերի28ից30ին:Նա
խաձեռնողներն էին Մխի
թարյան միաբանության
նախկինանդամհայրԶեքի
յանըև«Չինի»հիմնադրա
մը`հանձինպրոֆեսորՌի
գոյի:Մասնակիցներիթիվը
2տասնյակէր:Գիտաժողովն
անցկացվումէրՍանՋոռնո
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Մաջորեկղզում:Նպատակը
հայթուրքական հարաբե
րություններիպատմության
արծարծումն էր: Մասնա
կիցներկայինՀայաստանից,
ԱՄՆից(ՌուբենԱդալյան),
Կանադայից (պրոֆեսոր
ՖրենկՉոլտ),Ֆրանսիայից
(ՌեմոնԳևորգյանըև ես):
Կային նաև իտալացիներ:
Գիտաժողովը բնականոն
կընթանար,եթեչլինեինմի
քանի թուրք ճոռոմախոս
ներուսադրիչներ:Անշուշտ
խոսքը պրն Զարաքոլուի
կամԹաներԱքչամիմասին
չէ,որոնքմիանգամայնան
կախ պատմաբաններ են,
այլ`ՍտամբուլիցևԱնկա
րայից եկածպատմաբան
ների: Այսպես, պրոֆեսոր
Բերքթայը հրահրիչ ելույթ
ունեցավ`ասելով,թեՀայոց
ցեղասպանությանսկզբուն
քը քննարկման թեմա չէ:
Նրախոսքերով`Թուրքիան
պատրաստ չէ ճանաչելու
Հայոց ցեղասպանությու
նը, և այնտեղ ցեղասպա
նությանմասինխոսումեն
միայնառաջադեմմարդիկ:
Նաասաց,որհարկավորէ
նախԵվրամիությանանդամ
դարձնելԹուրքիայինևհե
տոմիայննմանհարցերար
ծարծել:Ծուղակնակնհայտ
էր:Հայտնիէ,որԹուրքիայի
սահմանադրության305րդ
հոդվածի համաձայն, Հա
յոցցեղասպանությանմա
սինխոսողըենթակաէ10

տարվա բանտարկության:
Իմելույթումեսխոսեցիպե
տական ժխտողականու
թյանմասին`Հայոցցեղաս
պանությունըհամեմատելով
հրեաների ողջակիզմանև
Ռուանդայում թութսինե
րիցեղասպանությանհետ:
Բերքթայըկասկարմիրէր
կտրել:Նամեզցույցտվեց
ակնհայտորեն կրճատված
մի քանի փաստաթուղթ,
ասելով,թեինքըցեղասպա
նությանփաստըչիժխտում:
Մինչդեռհայտնիէ,որԹուր
քիայում դասավանդելիս
արգելվումէխոսելցեղաս
պանության մասին: Գեր
մանացիպրոֆեսոր Գոլցն
իրելույթումպաշտպանեց
հոգևոր հովիվ Լեփսիուսի
դիրքորոշումը:Անկարայից
եկածպրոֆեսորներիցմե
կինասացի,որինքըչիըմբռ
նումցեղասպանությանէու
թյունը:Տվյալհարցիշուրջ
որևէփոխզիջումանհնարէ`
ցեղասպանությունըճանա
չո՜ւմենկամ`ժխտո՜ւմ:Ես
պրոֆեսորԲերքթայինհոր
դորեցիիրտերերինհայտ
նել,որժխտումըլավագույն
միջոցըչէ:
Գիտաժողովիընթացքում

պարզդարձավ,որԹուրքի
այումառկաէերկուդիրքո
րոշում.երկուսնէլկառավա
րությանդիրքորոշումներն
են:Մեկնավելիկոշտէևար
գելումէցեղասպանության
որևէճանաչում,մյուսնառե

րևույթհաշտությանձեռքէ
մեկնում,բայցթույլէտա
լիսժամանակշահելմինչև
դեկտեմբերի17ը,երբԵվ
րամիությունըպետքէհրա
պարակիիրորոշումըԹուր
քիայի անդամակցության
բանակցություններ սկսե
լուվերաբերյալ:Այսամենը
մտահոգիչէ,քանզիառկա
էխաղարկմանտպավորու
թյուն:Ծուղակներըշատեն:
Այսամենովհանդերձ,գի

տաժողովնանցավ բարձր
մակարդակով: Ելույթները
մոտժամանակներսկհրա
պարակվեն:
Գիտաժողովըփաստո

րեն քաղաքական բնույթ
չստացավ:
Ո՜չ:Մերաշխատանքը

մտավորբնույթիէր:Այդու
հանդերձ, առկա է երկա
կիեզրակացություն:Նախ,
հենցարծարծումենքՀայոց
ցեղասպանությանճանաչ
ման հարցը` անմիջապես
հայտնվում ենք քաղաքա
կանությանմեջևբախվում
անզիջում ու նենգ ժխտո
ղականության: Երկրորդ`
Թուրքիայում ապրող, այ
սինքն` իշխանություննե
րիցկախմանմեջգտնվող
մտավորականներիևմյուս
ցեղասպանագետներիերկ
խոսություննայժմանհնար
էդարձել:Ավա՛ղ,անհնարէ
չկասկածել,թեԹուրքիայի
մտավորականներըկարող
ենանկեղծլինել:

,,Ազգ’’օրաթերթ,Երևան,
01122004թ.

Հավելված8.

ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄՀՐԱՏԱՐԱԿ
ՎԱԾ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԸ

1.ԱՍՏՂԻԿԱՐԵՎԵԼՅԱՆ
Հրատարակիչը՝ Կոս

տանդնուպոլսիՄեսրոպյան
ընկերություն
Բնույթը՝  հայ իրակա

նության մեջառաջինամ
սաթերթնէ,որնիրէջերում
պարբերաբարանդրադար
ձելէբժշկաառողջապահա
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կան թեմաներին: Հանդի
սացելէբարոյախոսական,
բանասիրական,տնտեսա
գիտական, բնագիտկան
առողջապահականամսա
թերթ
Լեզուն՝հայերեն
Պարբերականությունը՝

ամիսը1անգամ
Հրատարակվել է Կոս

տանդնուպոլսում (Թուր
քիա),185556թթ.:
Դադարելէհրատարակ

վելՄեսրոպյանընկերության
լուծարմանպատճառով:
Հրատարակվածհամար

ներիթիվը՝12
Խմբագիրը՝Գաբրիելյան

ՀովհաննեսՄ.
Աշխատասիրությամբ՝

Մեսրոպյանընկերության
Բովանդակու թյու նը՝

տպագրել է ինքնուրույն
և թարգմանական նյու
թեր, բարոյախոսական
զրույցներ,բանաստեղծու
թյուններ,պատմվածքներ,
առողջապահական,դպրո
ցականմանկավարժական
հոդվածներ, աշխարհագ
րությանըևբնականգիտու
թյուններինվերաբերողօգ
տակարուհետաքրքրաշարժ
տեղեկություններ:
Էջերիթիվը՝1620,չափը՝

18x27սմ
Բաժանորդագինը՝30ղու

րուշ
Տպարանը՝ Հովհաննես

Մյուհենտիսյանի
2.ԿԻԼԻԿԻԱ

Բնույթը՝ազգային,առող
ջական,բարոյական,ուսում
նականօրագիր
Լեզուն՝հայերեն
Հրատարակվել է Կոս

տանդնուպոլսում (Թուր
քիա),186175թթ.և1909թ.
Պարբերականությունը՝

ամիսը124անգամ
1864թիցշաբաթաթերթ

է՝«Կիլիկիա:Հանդեսբժշկա
կանուսումնականևազգա
յին»,էջերը՝4,չափը՝28x49
սմ
1867թից՝ Նոր շրջան.

«Կիլիկիա: Հանդես միամ
սյաառողջականևուսում
նական»,էջերը՝48,
1909թինլույսէտեսել3

համար
191019թթ.լույսէտեսել

միջանկյալ «Փունջ»անու
նով,տնօրենը՝հրապարա
կախոս Ալաճաճյան Համ
բարձումՍ.(կարճժամանակ
խմբագիրէեղելնաևհրա
պարակախոս Մուրադյան
Աբրահամը)
Խմբագիրը՝ բժիշկ Յու

թյուճյան Մանուել Բարու
նակ
Բովանդակու թյու նը՝

տպագրել է բժշկական և
առողջապահականբնույթի
հոդվածներ, կենցաղային
օգտակար խորհուրդներ,
ընդհանուրտեղեկություն
ներ տնտեսագիտության,
պատմության, բնագիտու
թյանվերաբերյալ,բանաս
տեղծություններ, գրախո

սականներ:
Էջերիթիվը163224448,չափը՝26x15,28x22,35x28սմ,
Տպարանը՝ՀովհաննեսՄյուհենտիսյանի,ապա՝Թ.Տի

վիթճյանի

3.ՓՈՒՆՋ
Բնույթը՝քաղաքական,ազգային,առողջապահական,

գրական
Լեզուն՝հայերեն
Պարբերականությունը՝ամիսը4անգամ՝շաբաթաթերթ,

ապա՝եռօրյա,ամենօրյա,վերջում՝շաբաթաթերթ
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլսում(Թուրքիա)1866

1908թթ. 
Տնօրենըևտերը՝(խմբագիրը)հրապարակախոսԱլա

ճաճյանՀամբարձումՍ.,ապա՝ԱլաճաճյանՍիմոն(իկ)Համ
բարձումի,ապա՝պատասխանատուտնօրենը՝հրապարա
կախոս,թարգմանիչՉեոմլեքճյանՍիմոն(190607թթ.)
Բովանդակությունը՝ունեցելէպահպանողականուղղվա

ծություն:Ազգիհարատևմանհիմքըհամարելէլեզուն,կրո
նը,պատմությունը:«Ազգային»,«Քաղաքական»,«Ներքին»,
«Խառնլուրեր»բաժիններումներկայացրելէԿոստանդ
նուպոլսիևարևմտահայգավառներիկյանքը,տեղական
թուրքականիշխանություններիևքրդականվերնախավի
դաժանություններըհայերինկատմամբ:Լուսաբանելէկրո
նականերեսփոխանականժողովներիընթացքը,պատրի
արքարանիգործունեությունը:1880ականթ.թ.սկզբին,
համիդյանգրաքննությանխստացմանպայմաններումհա
սարակականհարցերըթերթումիրենցտեղըզիջելենկրո
նական,կենցաղային,առողջապահական,բարոյախոսական
հոդվածներինութարգմանականնյութերին:
Էջերիթիվը՝416,չափը՝25,5x18,52x36,23x15սմ
Տպարանը՝ԵրվանդՄինասյանի,ԿարապետՊիպերյանի,

Մ.Սարըյանևընկ.,ԶարեհՊերպերյանիևայլոց:

4.ԼՈՒՅՍ
Բնույթը՝ազգայինհանդես։
Լեզուն՝հայերեն։
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),187485թթ.։
Արտոնատերը՝ԴիմաքսյանՀմայակԵ.։
Խմբագիրը՝ԳափամաճյանՄ.,ապա՝Պողաճյան(Պայա
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ճյան)Բյուզանդ։
Բովանդակությունը՝գրականերկեր,բանաստեղծու

թյուններ,հրապարակախոսություն,բժշկականևառողջա
պահականհոդվածներ։
Էջերիթիվը՝4,չափը՝47x32սմ։
Բաժանորդագինը՝2արծ.մեճիտ։
Տպարանը՝Տնտեսյանի։

5.ԾԱՂԻԿ
Հիմնադիրըևհրատարակիչը՝ՀաճընիՎարդանյանվար

ժարանիշրջանավարտներըևերիտասարդմտավորական
ները։
Բնույթը՝ձեռագիրշաբաթաթերթ:
Լեզուն՝հայերենևհայատառթուրքերեն։
ՀրատարակվելէՀաճընքաղաքում(ԱրևմտյանՀայաս

տան,Թուրքիա),1880ականթթ.։
Պարբերականությունը՝շաբաթը1անգամ:
Հրատարակվածհամարներիթիվը՝մոտավորապես40

(հրատարակվելէ10ամիս)։
Խմբագիրը՝ՍեքսենյանՄարտիրոս։
Բովանդակությունը՝գրական,գիտական,առողջապահա

կանհոդվածներ։

6.ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԺՈՂՈՎՐԴՅԱՆ
Բնույթը՝առողջապահականամսագիր
Լեզուն՝հայերեն
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլսում(Թուրքիա),1882

85թթ.
Խմբագիրը՝բժիշկՅություճյանՄանվելԲարունակ
Բովանդակությունը՝...
Էջերիթիվը՝32,չափը՝15x11սմ
Տպարանը՝էԵղիաՏնտեսյանի

7.ԸՆԴԱՐՁԱԿՕՐԱՑՈՒՅՑՍՈՒՐԲՓՐԿՉՅԱՆԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻՀԱՅՈՑ
Հիմնադիրը՝ՍուրբՓրկիչհայոցհիվանդանոցիտեսչու

թյուն

Բնույթը՝օրացույց
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլսում(Թուրքիա),1884

97թթ.190010թթ.
Խմբագիրներըտարբերտարիների՝բանասերՀրանդ

Ասատուր,բժիշկՏաղավարյանՆազարեթ,մանկավարժ,
հրապարակախոսԽաչկոնցԴավիթ,հրապարակախոսԱր
փիարյանՏիգրան,բանասեր,պատմաբանԱլպոյաճյանԱր
շակ
Բովանդակությունը՝տոմար,զանազան(այդթվումառող

ջապահական)գիտելիքներ,վիճակագրականտեղեկություն
ներ
Էջերիթիվը՝172567,չափը՝18x12,23x15սմ
Գինը՝3դահեկան
Տպարանը՝Գ.Պաղտատլյանի(Արամյան),Հ.Մատթեո

սյանի,սեփական

8.ԹԱՆԳԱՐԱՆԺՈՂՈՎՐԴՅԱՆ
Բնույթը՝բժշկական,առողջապահականամսագիր
Լեզուն՝հայերեն
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),188486թթ.
Խմբագիրտնօրենը՝բժիշկՅություճյանՄանուելԲարու

նակ
Բովանդակությունը՝...
Էջերիթիվը՝32,չափը՝15x10սմ
Տպարանը՝Աշճյանի

9.ԳԱՆՁԱՐՀԵՍՏԻՑ
Բնույթը՝բժշկական,արհեստագործական,երկրագործա

կանշաբաթաթերթ
Լեզուն՝հայերեն
Պարբերականությունը՝ամիսը4անգամ
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),1885թ.
Տերտնօրենխմբագիրը՝բժիշկՃեռահյանԿ.
Բովանդակությունը՝...
Էջերիթիվը՝816,չափը՝15x22սմ
Տպարանը՝«Գանձլրագրոյ»,սեփական
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10.ԳԻՏԱԿԱՆՇԱՐԺՈՒՄ
Հանդեսամսօրյա
Բնույթը՝գիտական,բժշկական:Առաջինհայգիտական

հանդեսնէ
Լեզուն՝հայերեն
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),188587թթ.
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
Տնօրենխմբագրապետը՝բժիշկՏաղավարյանՆազարեթ

(նահատակվելէ1915թ.ՄեծԵղեռնիժամանակ)
Բովանդակությունը՝մատերիալիստականուդարվինիս

տականուղղվածությանհոդվածներբնագիտությունից,
կենսաբանությունից,բժշկությունից,ևայլն
Էջերիթիվը՝2466,չափը՝15x22սմ,17x25սմ
Տպարանը՝ՆշանԿ.Պերպերյանի

11.ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՌՈՂՋԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
Բնույթը՝հիգիենիկուղղվածությանբժշկաառողջապա

հականհանրամատչելիամսականտետր
Լեզուն՝հայերեն
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլսում(Թուրքիա),1896

98թթ.
Խմբագիրը՝...
Բովանդակությունը՝...
Էջերիթիվը՝...,չափը՝...
Տպարանը՝...

12.ԳՐՊԱՆԻՕՐԱՑՈՒՅՑ
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),190377թթ.
Ունեցելէնաևառողջապահականուղղվածություն:

13.ԲԺԻՇԿ
Բնույթը՝բժշկականևառողջապահականամսաթերթ
Լեզուն՝հայերեն
Պարբերականությունը՝ամիսը1,1914թ.հունվարից՝ամի

սը2անգամ
ՀրատարակվելէՏրապիզոն՝1911թ.ևԿոստանդնուպո

լիս՝191214թթ.քաղաքներում(Թուրքիա)։

Տերըևտնօրենը՝բժիշկՂազարյանՎահան(նահատակ
վելէ1915թ.ՄեծԵղեռնիժամանակ)
Բովանդակությունը՝տպագրելէբժշկականզրույցներ,

լուրերազգայինհիվանդանոցներիառօրյայիցԱռաջարկել
էհայկականվարժարաններումսահմանելբժշկականվե
րահսկողություն:Պաշտպանելէհայբժիշկներիշահերը,բո
ղոքելԹուրքիայումտիրողազգայինխտրականությանդեմ
Էջերիթիվը՝1624,չափը՝20x25սմ
Տպարանը՝Սեռարիեղբայրների,ՕննիկԱրզումանյանի

(Օ.Արզումանի),«Արաքս»,«Շանթ»
1914թ.տպագրելէ«Բժշկականտարեցույցի»առաջինև

միակհամարը
14.ՀՈՒՅՍ
Հիմնադիրը՝Թուրքիայիհակաալկոհոլայինընկերություն
Բնույթը՝առողջապահական,գիտական,հակաալկոհոլա

յինպարբերաթերթ
Լեզուն՝հայերեն
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),191314թթ.
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
Հրատարակվածհամարներիթիվը՝12
Պատասխանատուտնօրենը՝բժիշկՊողոսյանՀ.
Արտոնատերը՝բժիշկՀենդլյանՎ.Մ.
Բովանդակությունը՝...
Էջերիթիվը՝16,չափը՝28x20սմ
Տպարանը՝Ժ.Ասատուրյանևորդիք:

15.ԲԺՇԿԱԿԱՆՏԱՐԵՑՈՒՅՑ
Բնույթը՝բժշկական,առողջապահականգիտահանրա

մատչելիտարեգիրք
Լեզուն՝հայերեն
Պարբերականությունը՝տարին1համար
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),1914թ.
Տպագրվածհամարներիթիվը՝1
Խմբագիրտնօրենը՝բժիշկՂազարյանՎահան(նահա

տակվելէ1915թ.ՄեծԵղեռնիժամանակ)
Բովանդակությունը՝տպագրելէիրժամանակիհայտնի

բժիշկներիկենսագրականները,նրանցբժշկաառողջապա
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հականգիտահանրամատչելիհոդվածները,լուրեր,նորու
թյուններ,իմաստախոսություններ,հումոր,գովազդևայլն
Հեղինակները՝ժամանակիհայտնիհայբժիշկները
Էջերիթիվը՝436,չափը՝14x19,5սմ
Տպարանը՝«Արաքս»

16.ՀԱՅԲԺԻՇԿ
Հաջորդանունը՝ՀԱՅԲՈՒԺԱԿ
Բնույթը՝բժշկականևառողջապահականպատկերա

զարդամսաթերթ
Լեզուն՝հայերեն
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),1919թ.ապրիլից
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
Տպագրվածհամարներիթիվը՝10
Արտոնատերխմբագրապետը՝բժիշկԳուրապյանՀրանտ
Տնօրենխմբագիրը՝բժիշկԱլթունյանՎահան
Խմբագիրը՝բժիշկԳարակեոզյանՄկրտիչ
Բովանդակությունը՝տպագրելէբժշկաառողջապահա

կանևսանիտարալուսավորչականհոդվածներ,նորություն
ներ,նյութերնշանավորհայբժիշկներիմասին:
Էջերիթիվը՝24,չափը՝28x20սմ
Գինը՝7,5ղրուշ:
Բաժանորդագինը՝Կ.Պոլսում`80ղրուշ,գավառում`1ոս

կի,Ամերիկայում`1,5դոլար,այլուր`10ֆրանկ
Հասցեն՝ք.Կ.Պոլիս,Բերա,Գապրիսթան37:
Տպարանը՝Կ.Քեշիշյանի

17.ԴԱՐՄԱՆ
Հաջորդանունը՝1921թ.միանալովՀԱՅԲՈՒԺԱԿամսա

թերթին,հրատարակվելէԴԱՐՄԱՆՀԱՅԲՈՒԺԱԿանվամբ
Հիմնադիրը՝ԿոստանդնուպոլսիՀայբժշկականմիություն
Բնույթը՝բժշկաառողջապահականևգիտականպատկե

րազարդամսաթերթ
Լեզուն՝հայերեն,ունեցելէֆրանսերենբաժին

ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուրքիա),
192022թթ.
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
Հրատարակվածհամարներիթիվը՝24
Արտոնատերըևպատասխանատուտնօրենը՝բժիշկՓա

փազյանՕննիկ

Բովանդակությունը՝լայնտեղէհատկացրելընտանեկան,
դպրոցական,պատանիներիևերիտասարդներիառողջու
թյանհարցերին:Տպագրելէհանրամատչելինյութերվարա
կիչհիվանդություններիհամաճարակներիևդրանցկան
խարգելիչմիջոցներիմասին:ԼուսաբանելէԿարմիրխաչի
ընկերությանԿոստանդնուպոլսիևգավառիմասնաճյու
ղերի,ինչպեսնաևբժիշկների,դեղագործների,ատամնա
բույժներիմիություններիգործունեությունը:Գրախոսելու
ժողովրդականացրելէառողջապահականբնույթիգրքեր:
Զետեղելէհայևհամաշխարհայինբժշկագիտությանպատ
մությանվերաբերյալնյութեր
Էջերիթիվը՝2232,չափը՝20x28սմ
Բաժանորդագինը՝150դահեկան
Տպարանը՝Պեճիտյանեղբայրների,Ֆ.Ճարյանի

18.ՀԱՅԲՈՒԺԱԿ
Նախորդանունը՝ՀԱՅԲԺԻՇԿպատկերազարդամսա

թերթ
Հաջորդանունը՝1921թ.միանալովԴԱՐՄԱՆամսագրին

հրատարակվելէԴԱՐՄԱՆՀԱՅԲՈՒԺԱԿանվամբ
Բնույթը՝բժշկականևառողջապահականամսաթերթ
Լեզուն՝հայերեն
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիս(Թուրքիա)՝1920

23թթ.,եւԱլեքսանդրիա(Եգիպտոս)՝192425թթ.քաղաքնե
րում։
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
Տպագրվածհամարներիթիվը՝12
Հիմնադիրը՝բժիշկԱլթունյանՎահան
Տնօրենխմբագիրը՝բժիշկԳարակյոզյանՄկրտիչ,1924թ

ից՝ԹաշճյանՀ.
Բովանդակությունը՝նպատակնէրմատչելիդարձնել

բժշկաառողջապահականգիտելիքները,ընթերցողներին
հաղորդելբժշկագիտականնորություններ,հայացնելգիտա
կանլեզուն:Տպագրելէհոդվածներսոցիալականևդպրո
ցականառողջապահության,կանխարգելիչբժշկության,
վարակիչհիվանդություններիմասին,Ինչպեսնաև՝հու
շագրություններնշանավորհայբժիշկներիկյանքիևգոր
ծունեությանմասին:Օժանդակելէհայկականբժշկական
կազմակերպություններիգործունեությանը,հրատարակել
էնաևգիտահանրամատչելիգրականություն
Հեղինակները՝բժիշկներ,դեղագործներ
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Էջերիթիվը՝1632,չափը՝29x19սմ
Բաժանորդագինը՝100ղրուշ
Տպարանը՝Կ.Քեշիշյանի

19.ԴԱՐՄԱՆ–ՀԱՅԲՈՒԺԱԿ
Նախորդանունները՝ԴԱՐՄԱՆևՀԱՅԲՈՒԺԱԿ
Հիմնադիրը՝Հայբժշկական,դեղագործական,ատամնա

բուժականմիություններիօրգան
Բնույթը՝ բժշկական, առողջապահական, գիտական

պատկերազարդամսաթերթ
Լեզուն՝հայերեն
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում
(Թուրքիա),192122թթ.
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
Հրատարակվածհամարներիթիվը՝10
Տնօրենը՝բժիշկՓափազյանՕննիկ
Խմբագիրը՝...
Բովանդակությունը՝...
Էջերիթիվը՝...,չափը՝...
Տպարանը՝...

20.ԱՏԱՄՆԱԲՈՒՅԺ
Բնույթը՝ատամնաբուժականամսագիր
Լեզուն՝հայերեն
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում
(Թուրքիա),1922թ.
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
Տպագրվածհամարներիթիվը՝2
Խմբագիրը՝…
Բովանակությունը՝ատամնաբուժությանտեսականու

գործնականխնդիրներինվերաբերող,ինչպեսնաևհանրա
մատչելիբժշկաառողջապահականհոդվածներ
Էջերիթիվը՝…,չափը՝…

21.ՏԱՐԵՑՈՅՑՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉԱԶԳԱՅԻՆՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
ՀԱՅՈՑ
Հաջորդանունը՝ԸՆԴԱՐՁԱԿՏԱՐԵՑՈՅՑՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉ

ԱԶԳԱՅԻՆՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻՀԱՅՈՑ
Հիմնադիրը՝ՍուրբՓրկիչազգայինհիվանդանոց
Բնույթը՝բժշկականտարեցույց
Լեզուն՝հայերեն

Պարբերականությունը՝տարին1անգամ
Հրատարակվել՝Կոստանդնուպոլիսքաղաքում
(Թուրքիա),1924թ.
Խմբագիրը՝ՉուխաճյանՄիհրան
Բովանդակությունը՝...
Էջերիթիվը՝220464,չափը՝15x23սմ
Տպարանը՝Ե.Մ.Սեթյանի

22.ԸՆԴԱՐՁԱԿՏԱՐԵՑՈՒՅՑՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻՀԱՅՈՑ
Նախորդանունը՝ՏԱՐԵՑՈՒՅՑՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉԱԶԳԱՅԻՆ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻՀԱՅՈՑ
Հաջորդանունը՝ԸՆԴԱՐՁԱԿՏԱՐԵԳԻՐՔՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉ

ԱԶԳԱՅԻՆՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻՀԱՅՈՑ
Հիմնադիրը՝ՍուրբՓրկիչազգայինհիվանդանոց
Բնույթը՝բժշկականտարեգիրք
Լեզուն՝հայերեն
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),192539թթ.
Պարբերականությունը՝տարին1անգամ
Խմբագիրը՝բանասեր,բանաստեղծԱզատյանԹորոս
Բովանդակությունը՝...
Էջերիթիվը՝220464,չափը՝15x23սմ
Տպարանը՝Վ.ՏերՆերսիսյանիևորդիք

23.«ԺԱՄԱՆԱԿ»ԻԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ
ՏԱՐԵՑՈՒՅՑԸ
Բնույթը՝երգիծական,առողջապահականևայլօգտակար

ուպիտանիգիտելիքներ:Պատկերազարդտարեգիրք
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),1927թ.
Հրատարակվածհամարներիթիվը՝2(Ա,Բ)
Խմբագրությունը՝«Ժամանակ»թերթի
Էջերիթիվը՝144206,չափը՝19x12սմ

24.ԵՐՋԱՆԻԿ
Նախորդանունները՝ԵՐՋԱՆԿԻՆՏԱՐԵՑՈՒՅՑԸ,«ԵՐՋԱՆԻԿ

ԶԱՏԻԿ,ԵՐՋԱՆԻԿՏԱՐԻ,ԵՐՋԱՆԻԿՏԱՐԻՆԵՐ
194143թ.թ.տարեգիրքըունեցելէԲհատորներ՝«Հատոր

մտքիվայելքի»ենթավերնագրով
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1953թինլույսէտեսելբացառիկհամարը
Բնույթը՝գրական,գեղարվեստական,բանասիրական,

գիտական,առողջապահական,տնտեսական,երգիծական
տարեգիրք
Լեզուն՝հայերեն
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),192867թթ.Պարբերականությունը՝տարին1անգամ
Էջերիթիվը՝122296,չափը՝16x12,5,21x14,28,5x20սմ
Տնօրենխմբագիրը՝գրող,հրապարակախոսԹևյանԲագ

րատ
Հրատարակությունը՝«ԱնուշԱպուրՊատկերի»

25.ՆՈՐԴԱՐՄԱՆ
Բնույթը՝բժշկաառողջապահականկիսամսյաթերթ
Լեզուն՝հայերեն
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում(Թուր

քիա),1935թ.Պարբերականությունը՝ամիսը2անգամ
Հրատարակվածհամարներիթիվը՝4
Արտոնատերըևխմբագրապետը՝ԽանճյանԱրմենակ
Հրատարակիչը՝ՏերՍահակյանՏ.
Բովանդակությունը՝...
Էջերիթիվը՝16,չափը՝27x20,5սմ

26.ԸՆԴԱՐՁԱԿՏԱՐԵԳԻՐՔՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉԱԶԳԱՅԻՆՀԻ
ՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
Հաջորդանունը՝«ՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉ»ԱՄՍԱԹԵՐԹՍՈՒՐԲ

ՓՐԿԻՉՀԱՅՈՑՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
Հրատարակիչը՝ՍուրբՓրկիչԱզգայինՀիվանդանոցի

տեսչություն
Բնույթը՝բժշկականտարեգիրք
Լեզուն՝հայերեն
ՀրատարակվելէԿոստանդնուպոլիսքաղաքում
(Թուրքիա),194349թթ.Պարբերականությունը՝տարին1

անգամ
Խմբագիրներըտարբերտարիների՝հրապարակախոս

ԳալփակճյանԱրտաշես,ՔեշիշյանՀովսեփ,բժիշկՄանուե
լյանԲաղդասար,ՏերՄարգարյանԱրփիար
Բովանդակությունը՝...
Էջերիթիվը՝400460,չափը՝18x12սմ,վերջինտարինե

րին՝պատկերազարդ
Տպարանը՝Հ.Մատթեոսյանի

27.ՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉ:ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԶԳԱՅԻՆՀԻՎԱՆԴԱՆՈ
ՑԻԱպա՝ՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉ:ԱՄՍԱԹԵՐԹՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉՀԱՅՈՑ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
Նախորդանունը՝ԸՆԴԱՐՁԱԿՏԱՐԵՑՈՒՅՑՍՈՒՐԲՓՐԿԻՉ

ԱԶԳԱՅԻՆՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
Բնույթը՝գրական,գեղարվեստական,գիտական,բժշկա

կանտեղեկատուամսաթերթ
Լեզուն՝հայերեն
Պարբերականությունը՝ամիսը1անգամ
Հրատարակվում է Ստամբուլ քաղաքում (Թուրքիա),

1949թից.
Անդրանիկհամարըլույսէտեսել1949թ.սեպտեմբերի

1ին
Հրատարակվածհամարներիթիվը՝ունենք1998թ.ապրի

լիթ.582,ինչպեսնաև2013թ.համարը:
Արտոնատերըտարբերտարիների՝ՀանունսուրբՓրկիչ

հայոցհիվանդանոցիհոգաբարձության՝բժիշկԴարվերՌ.
Զաքար,ԳովանԷդ.,բժշկագիտությանդոցենտԱլիքսանյան
Վահե
Վարիչխմբագիրներըտարբերտարիների՝ՏերՄարգա

րյանԱրփիար,ՀաճյանՄկրտիչ,ՍինանյանՀերմինե
Խմբագիրը՝ՄուրադյանԿարպիսԵ.
Պատասխանատուտնօրենը՝ՀակոբյանՄաքրուհիՊ.
Էջադրությունը՝ՉոլաքՍրբուհի
Բովանդակությունը՝նյութերազգայինհիվանդանոցի

առօրյայի,պոլսահայհամայնքիկյանքումնրակատարած
մարդասիրականդերի,առողջապրելուկանոններիվերա
բերյալ:Տպագրումէգրականերկեր,հայագիտական,հան
րագիտականբնույթիհոդվածներ:
Էջերիթիվը՝3296,չափը՝28x20սմ,գունավոր
Հասցեն՝SakirbasiSok.No3234780,KazlicesmeISTAN

BUL
Հեռախոսը՝51080529գիծ,58250505գիծ,
Ֆաքսը՝55815848

MinasyanH.



456 457

ArmeniandoctorsrepressedandmassacredinOttoman
Empire,RepublicofTurkeyandnearbyterritories.Abrief
biographicaldictionary/H.Minasyan.–Yerevan,Lusabats,2014,
523pages.
Therearealphabeticallyrepresentedthebriefbiographiesof

Armeniandoctorsandhealthworkersrepressedandmassacred
inOttomanEmpire,RepublicofTurkeyandnearbyterritories
onthebasisofethnicitymainlyin1920centuries.
Thebookwhich isdedicatedtothe lifeandactivityof

thehealthworkersincludesalargenumberofdocumentary
materialsonTurkishpolicyofexterminationofArmenians
implementedinTurkeyforcenturies.
Thebookisalsosupposedtobeabiographicaldirectoryof

around500Armeniandoctorsandhealthworkerseverlived
andworkedinTurkey.
TherearerepresentedsomethematicmemoriesofArmenian

andforeignpublicfiguresontheArmenianGenocideInthe
appendix.
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Հանրապետությունումևհարակիցտարածքներում
բռնաճնշումներիևցեղասպանությանենթարկված
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Êðàòêèé áèîã ðàôè÷åñêèé ñëîâàðü.
(íà àð ìÿíñêîì ÿçûêå)

Åðåâàí, “Ëóñà á àö”, 2014

Harutyun Minasyan
Armenian Workers of Medical Fields to Genocide and 

Persecutions in the Ottoman Empire, 
Turkey and adjacent territories. 
Brief Bibliographical Dictionary.
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Yerevan, “Lusabac”, 2014
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