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մեր ընթերցողներին

իրեվան քաղաքը, հերոսական էջերով լի նրա անցյալի
պատմությունը յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար հարազատ է ու անգին: Պատմության բոլոր ժամանակաշրջաններում ադրբեջանի անբաժանելի մասը հանդիսացող
իրևանը խոր հետք է թողել երկրի պատմության մեջ:
մինչև 19-րդ դարի սկզբները, երբ ցարական Ռուսաստանը բռնազավթեց Հյուսիսային ադրբեջանը, իրևանը նրա
պետականության կարևորագույն կենտրոններից մեկն էր:
այս քաղաքը, որի բնիկ բնակիչները ադրբեջանցի թուրքեր
էին, միջին դարերին եղել է ադրբեջանական էմիրությունների, բեկությունների և խանությունների կենտրոններից
մեկը: ադրբեջանի անկախ պետություններից հանդիսացող
իրևանի խանության ժամանակաշրջանում (1747-1827) նրա
մայրաքաղաք իրևանը եղել է ոչ միայն Հարավային կովկասի, այլև մերձավոր և միջին արևելքի կարևորագույն առևտրային, արհեստավորական, մշակութային և քաղաքական
կենտրոններից մեկը:
միջազգային առևտրային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող իրևան քաղաքում ադրբեջանական ժողովուրդը հնուց ի վեր ստեղծել է հարուստ մշակույթ և
ճարտարապետական բացառիկ գլուխգործոցներ:
Հին իրևանի պատմական հուշարձաններից մեկն էլ
հայտնի իրևանի ամրոցն էր: այն կառուցվել էր 16-րդ դարի
սկզբներին (1509-1517) ադրբեջանական Սաֆավիների
պետության հիմնադիր Շահ իսմայիլ Խաթաիի կարգադրությամբ՝ զորավար Ռավանգուլու խանի կողմից:
ադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադմիայի
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իրեվանի ամրոցում առկա էին մեծ թվով պատմաճարտարապետական հուշարձաններ: Խանի պալատը կամ
Սարդարի պալատը, իրևանյան հայտնի մզկիթները, մինարեթները ադրբեջանական ճարտարապետության գլուխգործոցներից էին:
թուրքմենչայի (1828) և Էդիրնեյի (1829) պայմանագրերի
կնքումից հետո ցարական Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ սկսվեց իրանի և Օսմանյան թուրքիայի տարածքներից
հայերի գաղթը Հարավային կովկաս: այդ ժամանակվանից
սկսվեց ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ էթնիկ մաքրազտումների քաղաքականության, բռնի արտաքսման և ցեղասպանության ժամանակաշրջանը: ի վերջո, 1918 թվականի
մայիսի 28-ին Հյուսիսային ադրբեջանում՝ նախկին իրևանի
խանության տարածքում, ստեղծվեց հայկական պետություն:
Հայ վանդալները անցած 180-200 տարիների ընթացքում
պատմական ադրբեջանական հողեր հանդիսացող իրևանի
խանության և զանգեզուրի տարածքների հաշվին ստեղծեցին միայն հայերով բնակեցված մոնոէթնիկ պետություն:
ցարական Ռուսաստանից և սովետա-բոլշևիկյան ռեժիմից
ամեն կերպ աջակցություն ստացող հայերը սրանով չբավարարվելով՝ ոչնչացրեցին հարյուրավոր ադրբեջանական
բնակավայրեր, գերեզմանոցներ, պատմական հուշարձաններ, այդ թվում՝ բերդեր, ճարտարապետական համալիրներ,
մզկիթներ, մինարեթներ: Հայերը վերափոխեցին գրեթե բոլոր
ադրբեջանական տեղանուններն ու պատմական անունները:իրևանի պատմական դեմքը հայականացնելու նպատակով հայ վանդալները ավերեցին այս հին ադրբեջանական քաղաքի բոլոր պատմական հուշարձանները: նրանք
առաջին հերթին ոչնչացրեցին ադրբեջանական պետաադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադմիայի
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կանության խորհրդանիշը հանդիսացող Խանի պալատը
(Սարդարի պալատը): վանդալները հողին հավասարեցրեցին նաև իրևանի հայտնի մզկիթները:
Օտար հողերում իր համար «հայրենիք» ստեղծած
հայերը, որոնք միջազգային հանրությանը փորձում էին ներկայանալ որպես «բարձր մշակույթի տեր», «քաղաքակիրթ»
ազգ, իսկ թուրքերին՝ ներկայացնել որպես «բարբարոս», նոր
յուրացրած հողերում ավերեցին ավելի քան 300 մզկիթ, բազմաթիվ մինարեթներ, ուխտավայրեր: վանդալների առաջին
թիրախը դարձան իրևանի մզկիթները:
Հայ վանդալների կողմից ավերված պատմական
իրևան քաղաքը և նրա բոլոր թուրք-ադրբեջանական պատմական հուշարձանները, այդ թվում՝ Խանի պալատը (Սարդարի պալատը), իրևանյան մզկիթները ապրում են
ադրբեջանական ժողովրդի պատմական հիշողության մեջ:
այս բրոշյուրն ընթերցողներին պատմում է հայ վանդալների կողմից ավերված ադրբեջանական ճարտարապետական հուշարձանների՝ իրևանյան հին մզկիթների
դառը ճակատագրի մասին:
«Շնորհակալություն ենք հայտնում ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահի գործերի վարչության
նագահական գրադարանի աշխատակիցներին՝ «իրավանի խանությունը. Հայ վանդալների ոչնչացրած Խան
սարայը» գրքույկի տպագրվելուն մոտիկից ցուցաբերած աջակցության համար:
յագուբ մահմուդով
գիտության վաստակավոր գործիչ,
աՀ Գաա թղթակից անդամ,
Պետական պարգևի մրցանակակիր
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Հին իրեվանյան մզկիթներ

յուրաքանչյուր ազգի իր հայրենիքում, պատմական
հողերում գոյությունն ապացուցող նյութամշակութային հուշարձաններից մեկն էլ նրա կրոնական շինություններն է:
ներկայիս Հայաստանում՝ նախկին ադրբեջանական հողերում իսլամը սկսվել է տարածվել 7-րդ դարից: այնտեղ գոյություն են ունեցել հարյուրավոր մզկիթներ և այլ կրոնական
հուշարձաններ: իրևանի խանության տարածքում, այդ թըվում՝ իրևան քաղաքում առկա մզկիթներից ամեն մեկը ճարտարապետական մի գլուխգործոց էր: ադրբեջանական
ճարտարապետության եզակի աղյուսե շինություններից մի
քանիսը հենց իրևան քաղաքում էր տեղակայված:
թեև իրևան քաղաքում, որտեղ իսլամական արժեքները վերածվել էին ապրելակերպի, առկա էին տասնյակ
մզկիթներ, այդ կրոնական հուշարձանները 19-րդ դարում
ավերվեցին իրևանի խանության տարածքներում վերաբընակեցված հայ վանդալների կողմից:
իրևանյան մզկիթների մասին իրենց ուղեգրություններում գրել են տարբեր ժամանակաշրջաններում իրևան
այցելած ճանապարհորդները: այդ մզկիթներն արտացոլված
են նաև ցարական Ռուսաստանի բռնազավթումից հետո
իրևան քաղաքի մասին գրող տարբեր հեղինակների ստեղծագործություններում:
ըստ պատմական աղբյուրների՝ Շահ իսմայիլ Խաթաիի
հրամանով իրևանի ամրոցը կառուցելիս (1509-1517)
զորավար Ռավանգուլու խանը ամրոցի ներսում կառուցել է
տվել նաև մզկիթ:
1583 թվականին զորավար Ֆարհադի գլխավորած Օսմանյան զորքերը իրևանի ամրոցը գրավելուց հետո, նրա
ադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադմիայի
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հրամանով կառուցվեցին օվալաձև պարիսպներ և նոր
մզկիթ, որը կոչվեց Ռաջաբ Փաշայի մզկիթ:
Ֆրանսիացի հայտնի ճանապարհորդ Ժան Շարդանը,
ով 1673 թվականին այցելել է իրևան, իր ուղեգրությունում
գրում է, որ շուկայի դիմաց տեղակայված էր մի կիսաքանդ,
աղյուսե մզկիթ: նա գրում է, որ մզկիթը կոչված էր նրա
հիմնադիր անձի անունով՝ դիվ Սուլթանի* մզկիթ1: իրևան
ճանապարհորդության ժամանակ Ժան Շարդանին ուղեկցող
Հին իրևանում դամբարան:
ավերվել է հայ վանդալների
կողմից: Հետին պլանում
երևում է երկու հոյակապ
մզկիթ և դրանց
մինարեթները: նկարիչ՝
Ժակ իպոլիտ վանդերբուր,
փորագրիչ՝ դեվիլյե
(Տես՝ L'Univers. Histoire et
Description de tous les Peuples.
Crimée, Circassie et Géorgie...
Paris, 1838, p. 21).


նկատի ունի դիվ Սուլթան Ռումլուին, ով 1515 թվականից եղել
է իրևանի բեյլերբեյը:
1
Շարդեն, ֆրանսերենից թարգմանել է վ. ասլանովը, Բաքու,
1994 թ. էջ 22,
*
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նկարիչն իր նկարում պատկերել է դամբարան, որի հետին
պլանում երևում է երկու հոյակապ մզկիթ և դրանց մինարեթները: ներկայումս այդ շինություններից հետք անգամ չի
մնացել:
Ռուսաստանի կողմից իրևանի ամրոցի բռնազավթումից հետո ռուս պատմաբան-վիճակագիր իվան Շոպենը
գրում էր, որ ամրոցում կա 8 մզկիթ, որոնցից 6-ը տեղակայված է քաղաքի ներսում: նա նշում էր, որ ռուսական
զորքերի գրավումից հետո այդ մզկիթները վերածվեցին
զինանոցների և խանութների: իվան Շոպենը ներկայացնում
է 6 մզկիթների անունները. զալ խանի մզկիթ, նովրուզալի
բեկի մզկիթ, Սարթիբ խանի մզկիթ, Հուսեյնալի խանի մզկիթ,
Հաջի իմամվերդիի մզկիթ և Հաջի Ջաֆար բեկի մզկիթ:
վիճակագիրը գրում էր, որ քաղաքում առկա է նաև մի քանի
կիսաքանդ մզկիթ: յուրաքանչյուր մզկիթին առընթեր
գործում էր մեդրեսե (իսլամական հոգևոր ճեմարան):2
Ֆրանսիական ծագումով շվեյցարացի երկրաբան,
հնագետ և բնագետ Ֆրեդերիկ դյուբու դե մոնպերեն, ով 1833
թվականին այցելել էր կովկաս, ավելի ուշ՝ 1839 թվականին
Փարիզում հրատարակել է «Ճանապարհորդություն կովկասի շուրջ» պատմագիտական աշխատությունը: աշխատության 3-րդ հատորում մանրամասն նկարագրվում է
իրևանի ամրոցը և կապույտ մզկիթը: իր նկարներում նա
պատկերել է Սարդարի մզկիթի հիմնական մուտքը և կապույտ մզկիթը, որոնք ցուցադրում են այդ շինությունների
վեհությունն ու գեղեցկությունը: այդ երկու նկարները տեղ են
Шопен И.И.ИсторическийпамятниксостоянияАрмянской
областивэпохуеёприсоединениякРоссийскойимперии.СПб.,
1852,c.468.
2
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գտել դյուբու դե մոնպերեյի՝ 1840 թվականին հրատարակված ատլասում: Փորագրիչ Էրկուլ նիկոլեն ստեղծել է
դյուբու դե մոնպերեյի նկարների փորագրությունը:3
իրևանի ադրբեջանական պատմաճարտարապետական հուշարձանները, այդ թվում՝ մզկիթները տեղ են
գտել հայտնի ռուս լուսանկարիչ դմիտրի երմակովի կողմից
19-րդ դարի 80-90-ական թվականներին արված լուսանըկարներում, որոնք ներառվել են լուսանկարչի 1896 և 1901
թվականներին հրատարակված ալբոմներում: դմիտրի

Սարդարի մզկիթը: նկարիչ՝ դյուբու դե մոնպերե,
փորագրիչ՝ նիկոլե Էրկուլ
(Տես՝ Frédéric Dubois de Montpéreux. Voyage autour du Caucase, chez
les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et
en Crimée - Volume III, Paris, 1839, Voyes atlas, III serie, pl. 24).
FredericDuboisdeMontpereux.VoyageautourduCaucase,
chez les tcherkesses et les abkhases, en Georgie, en Armenie et en
Crimee.VolumeIII,Paris,1839,p.346-347.
3
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երմակովի բազմաթիվ աշխատանքները, այդ թվում՝ իրևանյան մզկիթների պատկերների որոշ մասը ներկայումս
պահվում են Սիմոն Ջանաշիայի անվան վրաստանի Պետական թանգարանի երմակովի հիմնադրամում և Շալվա
ամիրանիշվիլիի անվան արվեստի թանգարանում:
1897 թվականին իրևան այցելած գերմանացի պատմաբան և հնագետ Ֆրիդրիխ Սարրեն Սարդարի և կապույտ
մզկիթների տասնյակ լուսանկարներ է արել, որոնք հետագայում ընդգրկել են մահմեդական պատմական հուշարձանների ցանկում: Ֆրիդրիխ Սարրեի հեղինակած լուսանկարների
մի մասը ներկայումս պահվում է Բեռլինում տեղակայված
Պետական թանգարանի իսլամական արվեստի բաժնում:

կապույտ մզկիթ: նկարիչ՝ դյուբու դե մոնպերե,
փորագրիչ՝ նիկոլե Էրկուլ
(Տես՝ Frédéric Dubois de Montpéreux. Voyage autour du Caucase, chez
les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et
en Crimée - Volume III, Paris, 1839, Voyes atlas, III serie, pl. 23).
ադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադմիայի
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կապույտ մզկիթ

Հայ հետազոտող մ. Գասպարյանը նշում է, որ 19-րդ
դարի վերջերին 20-րդ դարի սկզբներին իրևան քաղաքում
առկա մզկիթներից կապույտ մզկիթը, Հաջի Հուսեյն և
Քաղաքային (զալ խանի) մզկիթները տեղակայված էին Հին
քաղաք կոչվող թաղամասում, թեփեբաշի մզկիթը՝ համանուն թաղամասում, իսկ Հաջի նովրուզալի բեկի, Հաջի
Ջաֆար բեկի և դամիրբուլագի մզկիթները գտնվում էին
դամիրբուլագ թաղամասում:4
1902 թվականին իրևանի նահանգի վիճակագրական
կոմիտեի կողմից հրատարակվեց «իրևանի նահանգի 1902 թ.
Гаспарян М.А.ПланировочнаяструктураЕревана19–начала20вв.//НациональноесвоеобразиезодчестванародовСССР.
Сб.науч.тр.–Москва,1979,с.64–72.
4
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կապույտ մզկիթի բակը: Հոկտեմբեր, 1897 թվական:
լուսանկար՝ Ֆրիդրիխ Սարրե.
(Տես՝ Sarre Friedrich. Transkaukasien, Persien, Mesopotamien,
Transkaspien. Berlin, 1899, p. 29).

հուշագիրքը»: Գրքում նշվում էր, որ իրևանի նահանգում
առկա է 310 մզկիթ, որից 7-ը՝ իրևան քաղաքում5:5
1906-1911 թվականներին որպես իրևան քաղաքի
տեխնիկ աշխատած Բ. մեհրաբովը կազմել է քաղաքի պլանը
և այնտեղ գտնվող ճարտարապետական հուշարձանների
ցանկը: մեհրաբովը ցուցակագրել է 8 մզկիթ՝ թեփեբաշի
մզկիթը, Քաղաքային (զալ խանի) մզկիթը, Սարթիբ խանի
մզկիթը, կապույտ մզկիթը (Հուսեյնալի խանի մզկիթը), Հաջի
նովրուզալի բեկի մզկիթը, ամրոցի մզկիթը (Սարդարի մզկիթ
կամ աբբաս միրզայի մզկիթ), դամիրբուլագի մզկիթը և Հաջի
Ջաֆար բեկի մզկիթը:6
Памятная книжкаЭриванскойгуберниина1902год.Эривань,ТипографияЭдельсонь,1902,Отд.III,c.119–121.
6
http://www.iatp.am/old_yerevan.
5
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իրևանի շուկան և կապույտ մզկիթը: 1875 թվական:
նկարիչ՝ Պոլ վոն Ֆրանկեն, փորագրիչ՝ Ռ. իլներ

եթե հաշվի առնենք 1909 թվականին Հաջի մուզաֆֆար
աղայի կողմից դամիրբուլագում կառուցված և ասադ աղայի
կողմից՝ իրևանի կանանց ակումբի մոտակայքում կառուցված մզկիթները, ապա ստացվում է, որ 1918 թվականին
իրևանում գոյություն է ունեցել առնվազն 10 մզկիթ:
1918-1920 թվականներին ադրբեջանցիների պատմական հողերում ստեղծված հայկական պետության ժամանակ
և Խորհրդային միության ստեղծման նախնական շրջանում
Սարդարի, թեփեբաշի, Սարթիբ խանի և Հաջի նովրուզալի
բեկի մզկիթներում տեղավորվել էին թուրքիայից գաղթած
հայ ընտանիքներ:
իրևան քաղաքի 1924 թվականին հաստատված գլխավոր հատակագծով նախատեսվում էր առաջին հերթին
ավերել քաղաքի կենտրոնում տեղակայված ադրբեջանական
պատմաճարտարապետական հուշարձանները, այդ թվում՝
մզկիթները: Հետագայում դրանց տեղում կառուցվեցին բնակելի թաղամասեր, հրապարակներ և զբոսայգիներ: ադրբեադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադմիայի
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ջանի Հանրապետության Պետական արխիվում պահվող
փաստաթղթերից մեկում հիշատակվում է Հայաստանի ՍՍՀի տարածքում գտնվող՝ ադրբեջանցիներին պատկանող 15
ճարտարապետական հուշարձանի, այդ թվում՝ 4 իրևանյան
մզկիթի անուն: 1949 թվականին վերաբերող փաստաթղթում
նշված է տվյալ հուշարձանների կառուցման թիվը և թե ինչ
նպատակին են ծառայում հիմա դրանք: ըստ փաստաթղթի՝
զալ խանի մզկիթը կառուցվել է 1649-1685 թվականներին, կապույտ մզկիթը՝ 1776 թվականին, Սար-դարի մզկիթը՝ 1807-1817
թվականներին, Հաջի Ջաֆար բեկի մզկիթը՝ 18-րդ դարում:7
2003 թվականի հոկտեմբերի 6-ին երևանում հրավիրված մամուլի ասուլիսում Հայաստանի այդ ժամանակվա
արտգործնախարար վարդան Օսկանյանը խեղաթյուրելով
պատմությունը՝ հայտարարեց, թե իբր իրևանում երբեք 6
մզկիթ չի եղել: եղել է ընդամենը 3-ը, որոնցից մեկը քանդվել
է 1930 թվականին, երկրորդը վերածվել է տրամվայի պարկի,
իսկ կապույտ մզկիթը՝ որին բոլշևիկները ներառել էին
քանդման ենթակա շինությունների շարքում, ավերումից
փրկվել է հայ մտավորականների ջանքերի շնորհիվ: մամուլի ասուլիսի ժամանակ վարդան Օսկանյանի շուրթերից
հնչած՝ իրականությանը համապատասխանող միակ նախադասությունն այն էր, որ կապույտ մզկիթը իրևան քաղաքի
հնագույն շինությունն է: իրևանում հայկական շինությունները, այդ թվում՝ եկեղեցիները ի հայտ են եկել միայն 19-րդ
դարում՝ ցարական Ռուսաստանի կողմից իրևանի ամրոցի
գրավումից հետո:
ադրբեջանի Հանրապետության Պետական արխիվ, ֆոնդ՝ 3026,
ցանկ՝ 1, աշխատանք՝ 261, էջ 23:
7
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արխիվային փաստաթուղթ
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Խանի մզկիթ կամ Սարդարի մզկիթ

Տարբեր ժամանակաշրջաններում իրևանի ամրոց
այցելած ճանապարհորդները և հետազոտողները իրենց
ուղեգրություններում և զեկույցներում հիշատակում են
Սարդարի պալատի մոտ տեղակայված «Սարդարի մզկիթ»,
«Խանի մզկիթ» և «աբբաս միրզայի մզկիթ» անուններով մըզկիթներ: Սակայն, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս,
որ բոլոր դեպքերում խոսքը գնում է Խանի մզկիթից, որը
պաշտոնական փաստաթղթերում հիշատակվում է որպես
Սարդարի մզկիթ: իսկ ցարական Ռուսաստանի կողմից
իրևանի ամրոցի գրավման ժամանակ փաստաթղթերում այն
ներկայացվում է որպես աբբաս միրզայի մզկիթ: Հավանաբար դա կապված է նրա հետ, որ մզկիթը 19-րդ դարի
սկզբներին վերանորոգվել է խանի ժառանգորդ աբբաս
միրզայի կողմից: Գերմանացի հետազոտող ավգուստ Հաքստաուզենը, ով 1843 թվականի օգոստոսին այցելել է իրևան,
իր աշխատության մեջ նշում է, որ ամրոցում գտնվող Ռաջաբ
փաշայի մզկիթը վերածվել է ռուս-հունական եկեղեցու, իսկ
Սարդարի մզկիթը՝ զինապահեստանոցի:8
Հայտնի ռուս հնագետ, կոմսուհի Պրասկովիա ուվարովան, ով 1880 թվականին այցելել է իրևան, սրտի կսկիծով
է նկարագրել դարերի ընթացքում ստեղծված պատմաճարտարապետական հուշարձանների ավերումը: Հայ գրականագետ, պատմաբան երվանդ Շահազիզը 1931 թվականին
իրևանում հրատարակված իր «Հին իրևան» գրքում մեջբերում է ուվարովայի «Սարդարի մզկիթը նման է վերեշագիГакстгаузен Август.Закавказскийкрай.Санкт–Петербург,1857,
часть1,c.230.
8
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աբբաս միրզայի մզկիթը

նի վրձնին պատկանող կտավի» խոսքերը: վկայակոչելով
ուվարովային՝ երվանդ Շահազիզը գրում է, որ Սարդարի
մզկիթի մեծաթիվ գմբեթները, պատերը և սյուները
զարդարված են գունագեղ սալիկներով և զարդանախշերով:
Շարունակելով մեջբերել ուվարովայի խոսքերը՝
երվանդ Շահազիզը գրում է, որ Սարդար մզկիթի առջև,
արևելյան ավանդույթի համաձայն, կառուցվել է ևս մեկ՝
ամառային մզկիթ: որպես կանոն՝ ամառային մզկիթները
կառուցվում են դեմքով դեպի հյուսիս: իսկ մզկիթի բակում
կառուցվել էր շատրվան, որտեղ մինչև 1870 թվականը
ծիսական լվացում էին կատարում աղոթողները:9
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կայսերական
հնագիտական
հանձնաժողովի որոշմամբ՝
1911 թվականին ակադեմիկոս նիկոլայ մարը
ստուգել է իրևանի Խանի պալատային համալիրի, մասնավորապես՝
աբբաս միրզա մզկիթի
վիճակը: նիկոլայ մարը
կայսերական հնագիտական հանձնաժողովի
1912 թվականի մայիսի
17-ին կայացած նիստում ներկայացրած իր
զեկույցում գրում էր.
կայսերական հնագիտական
հանձնաժոաբբաս միրզայի մզկիթի
ղովի որոշմամբ՝ 1911
աղոթարանի գմբեթը: 1897
թվականին ակադեմիկլուսանկար՝ Ֆրիդրիխ Սարրե
ոս նիկոլայ մարը
(Տես՝ Friedrich Sarre. Denkmäler persis- ստուգել է իրևանի Խաcher Baukunst: geschichtliche Unter- նի պալատային հաsuchung und Aufnahme
մալիրի, մասնավորաmuhammedanischer Backsteinbauten in պես՝ աբբաս միրզա
Vorderasien und Persien.
մզկիթի վիճակը: նիկոBerlin, 1910, p.53).
լայ մարը կայսերական
9

յերվանդ Շահազիզ: Հին յերևանը: յերևան, 1931,էջ 170-171;
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հնագիտական հանձնաժողովի 1912 թվականի մայիսի 17-ին
կայացած նիստում ներկայացրած իր զեկույցում գրում էր.10
ադրբեջանցի հնագետ իսա ազիմբեկովը, ով 1928 թվականին մասնակցել էր դեպի իրևան կազմակերպված
հնագիտական արշավին, «թիֆլիսի, իրևանի և նախչըվանի
մահմեդական գրությունները» խորագրով իր հոդվածում
գրում էր, որ իրևանի ամրոցի ներսում՝ Սարդարի պալատի
մոտակայքում տեղակայված Շահ աբբասի անունը կրող
մզկիթը գտնվում է կիսավեր վիճակում: մզկիթի բակում
վերաբնակեցվել է հայ փախստականների մի քանի ընտանիք:
Բակի կենտրոնում մեծ շատրվան է գտնվում: ազիմբեկովը
նշում էր, որ «հիմա այնտեղ ոչ ոք չի աղոթում»: Հոդվածագիրը

աբբաս միրզայի մզկիթը: 19-րդ դարի վերջերը:
լուսանկար՝ Շերվինսկի: Բեռլինի պետական թանգարան

Известия ИмператорскойАрхеологическойКомиссии.Выпуск46.Санкт–Петербург, 1912,с.79.
10
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գրում էր՝ իրևանում իրեն մոտեցել է մաշադի Ջաբբար
անունով մի անձ և տեղեկացրել, որ այնտեղ կա Շահ աբբասի
մզկիթից ավելի հին մզկիթ, որը կառուցվել է շահ Խուդաբենդեյի կողմից: նա տեսել է ոչ բարվոք վիճակում գտնվող
այդ մզկիթը:* կարմիր աղյուսից կառուցված մզկիթի
երկարությունը կազմում էր 9 մետր, լայնությունը՝ 6 մետր:

իրևանի բերդի ներսում գտնվող և 20-րդ դարի սկզբներին հայ
վանդալների կողմից ավերված մզկիթ
նկատի ունի Սաֆավիդների առաջնորդմուհամմեդ շահ
Խուդաբանդային (1578-1587)
*
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աբբաս միրզայի մզկիթի արտաքին տեսքը:
1897 թվական: լուսանկար՝ Ֆրիդրիխ Սարրե:
Բեռլինի պետական թանգարան

ըստ մզկիթի վրայի գրության՝ այն կառուցվել էր Հիջրի 1098
թվականին (1685 թվական):11
1864 թվականին ռուսական զորքերի կողմից
գրավվելուց հետո լրջորեն վնասվեցին ամրոցում գտնվող
պատմաճարտարապետական հուշարձանները, այդ թվում՝
АзимбековИса.МусульманскиенадписиТифлиса,Эривании
Нахичевани.ИзвестияАзкомистариса,Баку,1929,выпуск4,с.299-300.
11
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Հայ վանդալների կողմից ավերակների վերածված
Սարդարի մզկիթը: 20-րդ դարի վերջերը

Սարդարի կամ աբբաս միրզայի մզկիթը: 20-րդ դարի սկըզբներին Սարդարի մզկիթում տեղավորվեցին թուրքիայից
գաղթած հայ ընտանիքներ: իսկ խորհրդային Հայաստանի
ժամանակ Սարդարի մզկիթն աստիճանաբար ավերվեց և
դրա տեղում հայտնվեցին բնակելի տներ:
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ՌաՋաԲ ՓաՇայի մզկիթը

1724 թվականին թուրք զորավար Ռաջաբ փաշայի
գլխավորած Օսմանյան զորքերը գրավեցին իրևանի ամրոցը,
որից հետո մի շարք միջոցառումներ ձեռնարկվեցին քաղաքի
բարեկարգման ուղղությամբ: նրա կարգադրությամբ՝ 1925
թվականին, ամրոցի ներսում կառուցվեց մի նոր մզկիթ, որը
կոչվեց Ռաջաբ փաշայի մզկիթ: այն ուղիղ զուգահեռանիստի
տեսք և գնդաձև գմբեթ ուներ: իրևանի ամրոցի գրավումից 1
օր անց՝ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, Ռաջաբ փաշայի
մզկիթի վրայից հանվեց իսլամական կիսալուսինը և դրա
փոխարեն տեղադրվեց քրիստոնեական խաչ: այսպիսով,
մզկիթը վերածվեց ուղղափառ եկեղեցու: ավելի ուշ մզկիթի
արտաքին տեսքը փոփոխության ենթարկվելով՝ նմանեցվեց
քրիստոնեական տաճարի: Հայտնի նկարիչ Ֆրանց Ռուբոյի՝
«Ռուսական զորքերի կողմից երևանի բերդի գրավումը»
կտավում առաջին պլանում երևում են Ռաջաբ փաշայի
մզկիթը և դրա մինարեթները, իսկ հետին պլանում՝ Խանի
պալատի մոտ գտնվող
Սարդարի
մզկիթը:
1930-ական թվականներին «անաստվածների միության» իրականացրած
արշավի
շրջանակներում ոչընչացվեց նաև ռուսական
ուղղափառ եկեղեցու
Ռուսների կողմից ուղղափառ
վերածված
Ռաջաբ եկեղեցու վերածված Ռաջաբ փաշայի
մզկիթը: Ջնջվել է երկրի երեսից
փաշայի մզկիթը:
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կաՊոևյՏ մզկիթ կամ
ՀոևՍեյնալի Խանի մզկիթը

իրևան քաղաքը նկարագրող բոլոր ճանապարհորդներն
ու հետազոտողները իրևանյան մզկիթների շարքում
առանձնացնում են կապույտ մզկիթը՝ որպես ամենամեծ և ամենագեղեցիկ մզկիթ: այն ամենամեծն էր նաև ողջ կովկասում:
արևելյան ճարտարապետության հազվագյուտ օրինակ
հանդիսացող կապույտ մզկիթի շինարարությունը սկսվել է
1760 թվականին՝ Հուսեյնգուլու խան Գաջարի իշխանության
օրոք: Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են 1766
թվականին:

կապույտ մզկիթ
(Տես՝ August von Haxthausen. Transcaucasia: Sketches of the Nations
and Races Between the Black Sea and the Caspian. London, 1854, p. 268).
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իրևանի կենտրոնական փակ շուկայի դիմաց տեղակայված կապույտ մզկիթն իր կառուցվածքով և արտաքին
տեսքով նմանվում էր 1616 թվականին՝ Շահ աբբասի իշխանության օրոք Գյանջայում կառուցված Ջումա մզկիթին:
կապույտ մզկիթի երկարությունը կազմում էր 97,2 մետր, իսկ
լայնությունը՝ 66 մետր: նրա անունը կապված էր գմբեթի
կապույտ գույնի հետ: մզկիթի բակում կառուցված էր մի
ջրավազան, որի շուրջն ընկած էր ստվերախիտ ծառերով
ծածկված լայն ու խնամքով սալահատակված հրապարակը։12
ոչ միայն կապույտ մզկիթում, այլև իրևանյան բոլոր
մզկիթներում տղամարդիկ և կանայք աղոթում էին տարբեր
սրահներում: աղոթքի դահլիճների առաստաղն ու պատերը
սովորաբար զարդարված էին լինում ծաղիկների նկարներով:
մզկիթի պատերից և սյուներից կախվում էին Քիշմիրի
կտորներից պատրաստված ծաղիկներ:
Հայ պատմաբան թադևոս Հակոբյանը՝ վկայակոչելով
Էջմիածնի տպարանի կառավարիչ Հովհաննես Շահխաթունյանին, իր «իրևանի պատմությունը (1500—1800 թթ.)» գրքում
գրում էր. «Գմբեթն ու պատերի մի մասը պատած են երկնագույն հախճապակով։ Բուն մզկիթի շինվածքները գտնվում են
երկնագույն հարավային և հյուսիսային կողմերում, իսկ
թևերում և դիմացը կառուցված են օժանդակ մի շարք մանր
շենքեր ու խցիկներ, որոնք բուն մզկիթի հետ միասին շրջապատում են մի քառակուսի գեղեցիկ ու ընդարձակ բակ։
վերջինիս կենտորոնում կառուցված է մի փոքրիկ ջրավազան, որի շուրջն ընկած է ստվերախիտ ծառերով ծածկված
լայն ու խնամքով սալահատակված հրապարակը։ մզկիթն
12
Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. Москва,
1968,с.31.
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ունի երեք մուտք, երկու փոքրերը՝ արևելյան ու արևմտյան
կողմերում, իսկ մեծը՝
հարավային։
Բուն
մզկիթը գտնվում է
հարավային կողմում։
այն բաղկացած է երեք
կ ա մ ա ր ա կ ա պ
դահլիճներից, որոնք
կապույտ մզկիթ: լուսանկար՝ Հենրի լինչ կապված են իրար
(Տես՝ Linch, H. F. B. Armenia. Travels հետ։ միջին մասում
and Studies. London, 1901, p. 215).
գտնվող ամենաբարձր
դահլիճի վրա բարձրանում է նրա գմբեթը։ դրան կից եղած
մյուս երկու դահլիճները փոքր են և համեմատաբար ցածր
առաստաղ ունեն։ դահլիճներն ընդհանրապես անզարդ են,
կառուցվածքով պարզ և ունեցել են հասարակ կահավորում։
զարդարված են միայն դահլիճների՝ դեպի բակը բացվող
լուսամուտները։ իսկ դրանց զարդն էլ կազմում են գույնզգույն
ապակիներով շրջանակների մոտ զետեղված արևելյան
նախշերը։ Բակի հյուսիսային կողմում գտնվում է փոքր
աղոթարանը, որն իր մեծությամբ ու շքեղությամբ
հարավային կողմում եղած մզկիթի հետ չէր կարող նույնիսկ
համեմատվել։ մինարեթն հին իրևանի կառուցվածքների
բարձրագույն կետն էր և ուշադրություն էր գրավում շատ
հեռվից։ նրա գագաթից իսլամական հասարակությանը ամեն
օր աղոթքի է կանչել ազանչին։ կապույտ մզկիթը կառուցել է
իրևանի խան Հուսեյն-ալին։ մզկիթի հարավային դարպասի
ճակատին դրա կառուցողը թողել է մի արձանագրություն, որի
ադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադմիայի

ՊաՏմոևթյան ինՍՏիՏոևՏ

28

Հայ վանդալների կողմից ոչնչացված իրեվանյան մզկիթները

կապույտ մզկիթի բակը: լուսանկար՝ Հենրի լինչ

(Տես՝ Linch, H. F. B. Armenia. Travels and Studies. London, 1901, p. 214).

վերջում հիշատակվում են նրա անունն ու մզկիթի կառուցման
թվականը»։13
1893-1894 և 1898 թվականներին իրևան այցելած հայտնի բրիտանացի ճանապարհորդ և աշխարհագրագետ Հենրի
լինչը 1901 թվականին հրատարակած իր գրքում հիշատակել
է ադրբեջանցիների թաղամասում գտնվող Գյոյ Ջամին
(կապույտ մզկիթ), Հաջի նասրուլլահ բեկի մզկիթը և
Քաղաքային ջամին (մզկիթը): լինչն իր գրքում* մանրամասն
պատմում է կապույտ մզկիթի մասին: Գրքում տեղ են գտել
Հակոբյան թ., երևանի պատմությունը (1500-1800թթ.).երևանի համալսարանի հրատարակչություն,1971,էջ 274-275.(Hakopyan
T.Yerevanıntarixi(1500–1800).İrəvan,1971,s.274-275)
*
այս մզկիթի անունը այլ աղբյուրներում նշվում է որպեսՀաջի
նովրուալի բեյի մզկիթ:
13
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վերանորոգման աշխատանքներ՝ կապույտ մզկիթի բակում:
լուսանկար՝ Ֆրիդրիխ Սարրե
(Տես՝ Transkaukasien, Persien, Mesopotamien, Transkaspien.
Berlin, 1899, p. 27).

մզկիթի մինարեթների, բակում գտնվող շատրվանի լուսանըկարները:14
իսա ազիմբեկովը իր վերոնշյալ հոդվածում մանրամասն
նկարագրում է կապույտ մզկիթում իր տեսածները: նա գրում
է, որ մզկիթը բաղկացած էր երկու առանձնամասից՝ ամառային և ձմեռային: Ձմեռային առանձնամասը տեղակայված էր
մզկիթի հարավում, իսկ ամառայինը՝ հյուսիսում: մզկիթը
շրջապատված էր մեդրեսեյի շինություններով: ազիմբեկովը
նշում է, որ մզկիթն ուներ ընդարձակ բակ, որտեղ վեր էին
խոյանում սոսիներ և բարդիներ:
Հայ պատմաբանների ներկայացրած տեղեկությունների համաձայն, թեև 20-րդ դարի 30-ական թվականներին
14

213–215.

LinchH.F.B.Armenia,TravelsandStudies.London,1901,p.
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կապույտ մզկիթ: 1910
թվական: Փոստային
դրոշմանիշ

կապույտ մզկիթը՝ մասնակի վերանորոգումից հետո: 2006
թվական
ադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադմիայի
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որոշում էր ընդունվել քանդել իրևանում առկա բոլոր մզկիթները, հայտնի բանաստեղծ եղիշե չարենցի գործադրած մեծ
ջանքերի շնորհիվ կապույտ մզկիթը վերածվեց թանգարանի:
այսպիսով, չարենցի անվանած «երկնագույն ադամանդը»
խուսափեց ոչնչացումից:
1936 թվականից կապույտ մզկիթի շենքում տեղակայվեց իրևան քաղաքի Պատմության թանգարանը: երկրորդ
Համաշխարհային պատերազմի տարիներին կապույտ
մզկիթն օգտագործվել է որպես զինանոց: Պատերազմից հետո մզկիթի բակում տեղակայվեց Հայաստանի Բնության
պետական թանգարանը: իսկ
մզկիթի փոքր աղոթասրահը
օգտագործվում էր որպես պլանետարիում:
այն բանից հետո, երբ
1991 թվականին Հայաստանն
անկախություն ձեռք բերեց և
մահմեդական երկրների հետ
դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեց, կապույտ մզկիթի՝ որպես մզկիթ
գործունեությունը վերականգնելու անհրաժեշտություն առաջացավ: 1991 թվականին
մզկիթի տարածքից հանվեց
Ժամանակակից
Հայաստանի Բնության պեշինությունների արանքում
տական թանգարանը, իսկ 1994
կորած կապույտ մզկիթի
մինարեթը
թվականին՝
Պատմության
ադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադմիայի
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կապույտ մզկիթը՝ հայ նկարիչների
ստեղծագործություններում
իրևանը՝
կտավներում: 1921
Սեդրակ առաքելյան:
Հին իրևան: իրևանի
Պատմության
թանգարան

իրևանը՝ կտավներում:
1926
անուշ Շահինյան: Հին
իրևան: իրևանի
Պատմության
թանգարան

իրևանը՝ կտավներում:
1930
Գաբրիել Գյուրջյան:
Հին իրևան: իրևանի
Պատմության
թանգարան
ադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադմիայի
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թանգարանը: 1995թ. Հայաստանի և իրանի կառավարությունների միջև կնքվեց կապույտ մզկիթի վերակառուցման ու
վերականգման պայմանագիր, ըստ որի՝ իրանական կողմը
իր վրա վերցրեց բոլոր ծախսերը: այդ գործը հանձնարարվեց
իրանի «Պատերազմի վետերանների և շեհիդների» բարեգործական հիմնադրամին: վերականգնման աշխատանքներն ավարտվեցին 2006 թվականին: Սակայն, վերականգնվել է միայն մզկիթի հարավ-արևմտյան և հյուսիսային
մասը: մզկիթի 24 մետրանոց մինարեթը, 28 սենյակներ, գրադարանը, մեծ սրահը, գմբեթը և բակը չեն վերակառուցվել:
ներկայումս Հայաստանի պաշտոնական անձիք արտասահմանյան հյուրերին կապույտ մզկիթը ներկայացնում են
որպես «Պարսկական մզկիթ»:
Հայ նկարիչներից մարտիրոս Սարյանը, Սեդրակ առաքելյանը, անուշ Շահինյանը, Գաբրիել Գյուրջյանը 1920-1930
թթ. իրենց ստեղծագործություններում կապույտ մզկիթը
ներկայացրել են որպես իրևան քաղաքի խորհրդանիշ:
զալ Խանի կամ ՔաղաՔային մզկիթ

Հին քաղաք կոչվող տեղանքում, որը գտնվում էր
իրևանի Գալա (Բերդ) և թեփեբաշը թաղամասերի մեջտեղում, տեղակայված էր զալ Խանի կամ Քաղաքային մզկիթը:
թեև զալ խանի մզկիթն իր չափերով ավելի փոքր էր, քան
կապույտ մզկիթը, սակայն նույնքան հիասքանչ էր: Հ. լինչի
տեղեկացմամբ՝ Քաղաքային մզկիթի վրա արաբական
տառերով թուրքերեն գրված էր դրա կառուցման թիվը՝ Հիջրի
1098 (1687) թվական: այսինքն Քաղաքային մզկիթը կառուցադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադմիայի
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20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին ավերված հին մզկիթ:
ներկայումս նրա տեղում կառուցվել է «երևան» հյուրանոցը

վել է 1679 թվականի ավերիչ երկրաշարժից հետո: իրևանի
տիրակալ զալ խանը մեծ աշխատանք կատարեց քաղաքի
վերականգնման ուղղությամբ: նրա օրոք կառուցված մզկիթներից մեկն էլ կոչվեց զալ խանի կամ Քաղաքային մզկիթ: իր
արտաքին տեսքով իրևանի մզկիթին նմանվող զալ խանի
մզկիթը նույնպես ունեցել է ընդարձակ բակ: Հետազոտողների տվյալների համաձայն, զալ խանի (Քաղաքային) մզկիթը
տեղակայված էր քաղաքի կենտրոնում՝ ներկայիս Հանրապետության հրապարակի տեղում: 1928 թվականին ավերվեց
Քաղաքային մզկիթի մեծ դահլիճը և նրա տեղում կառուցվեց
«երևան» հյուրանոցը: 1999 թվականին վերակառուցվելուց
հետո այն վերանվանվեց «Ռոյալ թուլիփ Գրանդ Հոթել
երեվան» (Golden Tulip Hotel Yerevan):
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ադրբեջանի Հանրապետության Պետական արխիվում
պահվող՝ 1949 թվականին վերաբերող փաստաթղթում նշված
է, որ զալ խանի մզկիթն օգտագործվում է որպես ցուցասրահ:
երկրորդ Համաշխարհային պատերազմից հետո
փոխվեց մզկիթի մեդրեսեյի գործառնական նշանակությունը:
ներկայումս մեդրեսեյի շենքում տեղակայված է նկարիչների
տան ցուցասրահը:15
թեՓեԲաՇի մզկիթը

թեփեբաշի թաղամասի համանուն մզկիթի մինարեթը
փլվել է 1960-ական թվականներին: մզկիթի պատերի

թեփեբաշի մզկիթի այսօրվա տեսքը:
մզկիթի ներսում հայ ընտանիքներ են բնակվում

Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. Москва,
1968,с.32.
15
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թեփեբաշի մզկիթի շենքում բնակվող հայուհի

լայնությունը կազմում էր 1,5 մետր: ներկայումս մզկիթի
իմամի սենյակում բնակվում է 1 հայ ընտանիք: ավերվել է
մզկիթին հարակից թեյարանը, որտեղ հավաքվում էին
մահմեդականները: մզկիթի բակում և շրջապատում հիմա
տնակներ են կառուցված: որոշ տվյալներով՝ թեփեբաշի
մզկիթը կառուցել է իրևանի քաղաքային վարչության
անդամ, խանի տոհմի ներկայացուցիչ աբբասգուլու խան
իրևանսկին: նրա տունը գտնվում էր նույն թաղամասում:
ներկայումս ավերված վիճակում գտնվող աբբասգուլու
խանի տունը հայերը հիմա էլ անվանում են «Խանի տուն»:
դամիրԲոևլաԳի մզկիթը

դամիրբուլագի թաղամասում, որտեղ ժամանակին միայն ադրբեջանցիներ էին ապրում, 20-րդ դարի սկզբներին
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գոյություն է ունեցել 3
մզկիթ. Հաջի նովրուզալի
բեկի մզկիթը, Հաջի Ջաֆար բեկի մզկիթը և դամիրբուլագի մզկիթը: Քանի որ դամիրբուլագի
մզկիթը տեղակայված էր
Գյեդար գետի վրայի կամրջի մոտակայքում՝ այն
կոչվում էր նաև Քյորփուգուլաղը (կամրջի մոտ
գտնվող) մզկիթ:
Հաջի նովրուզալի
բեկի և Հաջի Ջաֆար բեդամիրբուլագ մզկիթի մինարեթը: կի մզկիթները 1930-40ական
թվականներին
1987 թվական: ավերվել է հայ
զոհ
գնացին
«իրևան
վանդալների կողմից
քաղաքի գլխավոր հատակագծին»: իրևանում մինչև 1988 թվականը գործող միակ
մզկիթը եղել է չեթիրլի կամ դամիրբուլագի մզկիթը: նրա
վրայի գրությունը վկայում էր, որ մզկիթը կառուցվել է Հիջրի
1327 կամ մեր թվարկության 1909 թվականին: մզկիթը
մինարեթ չուներ: դրա փոխարեն մզկիթի կտուրի վրա
կառուցվել էր 1,5-2 մետր բարձրությամբ փոքրիկ հարթակ,
որը պատված էր մետաղե ճաղաշարով: այս մզկիթն իր
ճարտարապետությամբ դասվում էր «Գյուլդեստե» մըզկիթների խմբին: Հաշվի առնելով նրա տեղակայման վայրը,
հետագայում պաշտոնական փաստաթղթերում այն կոչվում
էր դամիրբուլագի մզկիթ: Հայկական ՍՍՀ մինիստրների
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դամիրբուլագ մզկիթի ախունդին տրված տեղեկանք:
1984 թվական

սովետին առընթեր հայ եկեղեցու գործերի խորհրդի կողմից
1981 թվականի օգոստոսի 17-ին տրված տեղեկանքի
համաձայն՝ դամիրբուլագի մզկիթի գործադիր մարմնի
նախագահն էր հանդիսանում Բաբաև աքբար Ջաֆար
օղլուն: նույն մարմնի կողմից 1985 թվականի հունիսի 2-ին
տրված մեկ այլ տեղեկանքում բարձրացվել է մյասնիկյանի
շրջան նարիմանովի փողոց 145 (ներկայիս վարդանանց
փողոց) հասցեում տեղակայված դամիրբուլագի մզկիթում
ազդանշանային սարք տեղադրելու հարցը:
լեռնային ղարաբաղում հայ անջատողականության
գլուխ բարձրացնելուց հետո, 1988 թվականի փետրվարին
իրևանում անդադար ցույցեր էին կազմակերպվում:
Փետրվարի 23-ին հայկական ավազակախմբերը հրկիզեցին
դամիրբուլագի մզկիթը և մ. Ֆ. ախունդովի անվան թիվ 9
ադրբեջանական միջնակարգ դպրոցի շենքը:
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ամերիկացի հետազոտող Ռոբերտ կուլենը
1991 թ. ապրիլի 15-ին իր
իրևան այցելության մասին
նյութ էր հրապարակել «The
New Yorker» պարբերականում, որտեղ խոսվում էր
քաղաքում գործող միակ
ադրբեջանական մզկիթի՝
դամիրբուլագի
մզկիթի
մասին: կուլենը գրում է, որ
մի օր իրևանցի հայ ծանոթը
իրեն ցույց է տվել կնունյանց փողոց 22 հասցեում
Հայ վանդալների կողմից
տեղակայված տան ետևում
ավերված դամիրբուլագ մզկիթի
գտնվող մի ավերակ: նա
ներսը: 1897 թվական
շուրջը նայելով՝ կուլենին
ասել է, որ նախքան Հայաստանից ադրբեջանցիների վտարումը այստեղ մզկիթ է տեղակայված եղել: կուլենը գրում է,
որ իրևանի ջարդերի և ադրբեջանցիների վտարման ժամանակ հարևանությամբ բնակվող հայերը լինգով ավերել և
հետո բուլդոզերով հողին են հավասարեցրել մզկիթի շենքը:16
Բրիտանացի հետազոտող թոմաս դե վաալը 2000
թվականին իրևան այցելության ժամանակ եղել է կուլենի
նկարագրած վայրում: թոմաս դե վաալը գրում է. «իրևանը
գաղտնիքներով լի քաղաք է: ինձ թվում է, որ այդ գաղտնիքներից մեկն էլ գտնվում է վարդանանց փողոց 22 հասցեում
RobertCullen,AReporteratLarge,“ROOTS,”TheNewYorker,
April15,1991.
16
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տեղակայված բազմահարկ շենքի ետևում: նեղ քարե
աստիճաններն ինձ տարան դեպի ավազի և աղյուսի կույտից
բաղկացած մի տեղանք: ես համոզված էի, որ մի ժամանակներ հենց այս տեղում գտնվել է իրևանի ադրբեջանցիների
մզկիթը: Սակայն, այս մզկիթի բախտը չի բերել. նրան չեն
որակել որպես «պարսկական մզկիթ» և ավերել են»:
մոտակայքում բնակվող հայերը թոմաս դե վաալին
տեղեկացրել են, որ դամիրբուլագի մզկիթն ավերել են 1990
թվականին այն բանից հետո, երբ խոսակցություններ էին
շրջանառվում Բաքվում հայկական եկեղեցու ավերման մասին:17
Բաքվում հայկական եկեղեցու ավերման մասին սուտ
լուրը շրջանառության մեջ էր դրվել՝ Հայաստանի տարածքում գտնվող ադրբեջանական պատմամշակութային հուշարձանների ավերումն արդարացնելու նպատակով:
իրականում՝ չնայած ավելի քան 20 տարի շարունակվող հայկական ագրեսիային, Բաքվում գտնվող միակ հայկական եկեղեցին ոչ միայն չի ավերվել, այլև վերանորոգվել և
պահպանվում է ադրբեջանի պետության կողմից:
իրևան քաղաքում գտնվող ադրբեջանական պատմաճարտարապետական հուշարձաններից մեկն էլ նախկին
ազիզբեկովի հրապարակի՝ ներկայիս Սախարովի հրապարակի մոտակայքում, թումանյանի փողոցում տեղակայված
մեդրեսեն է: Հավանաբար ժամանակին այնտեղ գտնվող
մզկիթը քանդվել է, իսկ մեդրեսեն պահպանվել է: այսօր այդ
մեդրեսեն օգտագործվում է որպես բնակելի տուն, սակայն
չգիտես ինչու, չի ներառվել իրևան քաղաքի պատմաճարտարապետական հուշարձանների ցանկում:
ТомасдеВаал.Черныйсад.АрменияиАзербайджанмеждумиромивойной».Москва,«Текст»,2005,c.118-119.
17
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երևանի կենտրոնում տեղակայված մեդրեսեյի շենքը, որտեղ
բնակվում են հայ ընտանիքներ

2007 թվականին Հայաստանը կառավարությունը եվրոպայի Խորհրդին է ներկայացրել երկրի տարածքում գտնվող՝
կրոնական և ազգային փոքրամասնություններին պատկանող
և Հայաստանի պետության կողմից պահպանվող տաճարների և պատմական հուշարձանների ցանկը: այդ ցուցակում
ներառված են մաշտոցի պողոտա 12 հասցեում տեղակայված
կապույտ մզկիթի և Խորհրդարանի փողոց 40 հասցեում
գտնվող աբբաս միրզայի մզկիթի անունները: Փաստաթղթում
կապույտ մզկիթը ներկայացված է որպես «իրանական մզկիթ»,
իսկ աբբաս միրզայի մզկիթի մասին գրված է, որ «պահպանվել» է միայն մզկիթի կմախքը: նկարներից էլ երևում է, որ
Սարդարի մզկիթի համալիրից պահպանվել է պատի մի
հատված՝ 2-3 մետր լայնությամբ և 3-4 մետր բարձրությամբ:
այդ տարածքում «Qlendale Hills» շինարարական ընկերությունը 14 հարկանի բնակելի համալիր է կառուցել:18
18

http://www.gov.am/u_ﬁles/ﬁle/kron/Armeniapr2_en.pdf.
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Հայաստանի կառավարության
կողմից «պահպանվող» աբբաս
միրզայի մզկիթի վերջին օրերը:
վերջնականապես ավերվել է
2014 թվականի նոյեմբերին:

Բաքվի կենտրոնում՝
ադրբեջանի պետության
կողմից պահպանվող
հայկական եկեղեցի

«Քաղաքակիրթ» հայերի կողմից՝ Սարդարի մզկիթի
համալիրից մնացած պատի վերջին կտորի ավերումը այդ
քաղաքի իսկական տերերի՝ ադրբեջանական ժողովրդի
մշակութային ժառանգության հանդեպ նրանց թշնամական
վերաբերմունքի վառ ապացույցն է:
ադրբեջանական պատմաճարտարապետական հուշարձանները, ադրբեջանցիների նյութական ժառանգությունը մշակութային ցեղասպանության է ենթարկվել ոչ միայն
իրևանում, այլև միջազգային հանրությանը որպես «քաղաքակիրթ պետություն» ներկայացվող Հայաստանի ողջ տարածքում:
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Հայ վանդալների կողմից
ոչնչացված իրեևանյան
մզկիթները
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ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐԻ
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ՆԱԽԱԳԻԾԸ

