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ՍՈՒՐԻԿ  Ա Ս Մ Ա Ր Յ Ա Ն 

Արամ Արի: Արամ Աշխարհակալ 

(մ. թ. ա. 1827 – 1769 թթ.): 

Պետական – քաղաքական 

գործչի դիմանկար 
 

Արատտայի 32-րդ արքա, մ.թ.ա. 19 – 18-րդ դարերի Հայկազունի 

արքայատոհմի թագավոր: Որդի Հարմա արքայի և հաջորդը, Գեղամի թոռը: 

  Արատտայի մայրաքաղաքը` Արմավիր1 մ.թ.ա 1980-1510 թթ:  

Տիտղոսները: Արամ Արի : Արամ Միավորիչ: Արամ Հայկյան: Կենդանի 

Աստված: Արամ Աշխարհակալ,Արա Գեղեցիկի հայրը:  

Հայկական լեռնաշխարհում2 Արատտա3-Այրարատ պետությանը 

օտարների կողմից  տված Արմենիա – Armenia պետության անվանադիր:  

Գահակալման ժամանակաշրջանը: Գահակալում սկսել է 

հոր` Հարմա Հայկյանի (մ.թ.ա. 1858-1827) հետ միաժամանակ: Գահը 

ժառանգել է հորից` Արատտայի արքա Հարմայից, երիտասարդ հասակում 

մ.թ.ա. 1827 թվականին: Կառավարել է մ. թ. ա. 1827 – 1769 թթ.: 

Գահակալել է ավելի քան 58 տարի: Արամին հաջորդել է մանկահաս 

որդին Արա Հայկյանը, գեղեցկության համար ստանալով Արա Գեղեցիկ 

 կոչումը:  

 Արամ Հայկազունու մայրը4: Արամ Արիին ծննունդ էր տվել 

Երվանդուն քրմապետից և Հայկազուն տոհմի, Բիա- Հիա երկրի /նահանգի/ 

արքայադուստրը` Նաիրի5 թագուհին: Թագուհի մոր անունով է Արամը 

                                                           
1  Արմավիրը տեղակայված էր պատմական Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Արագածոտն 

գավառում… Ըստ Ալիշանի, Արմավիրը հիմնադրվել է  2107  - 856 թթ մ. թ. ա.: Մ. Չամչյանի 

ՙՀայկազունիների դինաստիայի տարեգրութան՚ համաձայն, Արմավիրը կառուցվել է 1981 -

1941 թթ մ.թ.ա. Արամանյակ – Արմենակ որդի Արամայիսի կողմից 
2  Հայ ժողովրդի կազմավորման բնօրրանը 
3  …շումմերները մթա 28-27-րդ դդ հայերի երկրին անվանում էին Արատտա, որն էլ ըստ 

երևույթին Արարատ անվան սկզբնաձևն է, տես` http://hy.wikipedia. Հայեր:  
4  Հեղինակի կողմից պատմական հիպոթեզ է: Հեղինակի համոզմամբ ունի կյանքի կոչելու 

իրավունք 
5 Ասորիքի, Մեդիայի և Հայասա նահապետին պատկանող երկրի հարևանությամբ 

Հայկական լեռնաշխարհի կազմի մեջ մտնող նահանգի` համանուն Երվանդունի-

Հայկազունի Բիայնիլի երկրի Նաիրի5 արքայա-դուստրը, ամուսնացած Արատտայի արքա 

Հարմայի հետ:  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1_%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%AF
http://hy.wikipedia/
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անվանակոչել  Լեռնաշխարհի6 հարավային տարածաշրջանները` Նաիրի 

երկիր7: 
 

Արամի միջազգային հռչակը: Հին Արևելքում և Միջագետքում8 Արամ 

Արին հռչակված էր որպես Արատտայի պետականությունը ամրապնդող 

միապետ, պետական խոշոր գործիչ, /Փոքր Ասիա մայրցամաքում/ հզոր 

զորավար, Հին Արևելքի արքաների արքաներից մեկը: Armenia կամ 

Արմինայի անվանադիր: Պարսքի և Արատտայի թագավորությունների 

ջանքերով, Աքեմենից,  նրան ազգակից Արշամից ու Արի-Արամից ծագած` 

պարսկա-իրանական Աքեմենյան պետության հիմնադիր9: 
 

Պատմական աղբյուրները Արամի մասին: Հայկական աղբյուրները 

հիմնված են Մովսես Խորենացու  ՙՀայոց պատմություն՚-ը երկում 

հայտնած տվյալների վրա: Դրանք վերլուծել և ժամանակագրությունը 

սահմանել են Ղևոնդ Ալիշանը և Միքայել Չամչյանը:  

Խորենացու երկի խորհրդահայ որոշ պատմաբան-ուսումնասիրող-

ները, Հայկազունիների արքայատոհմի կառավարման ժամանակագրում-

թյան մեջ կատարել են որոշ փոփոխություններ, Արամի Արի կառավա-

րումը մ. թ. ա. 19-18-րդ դդ իջեցվել է 200-250 տարով, ինչն ի սկզբանե սխալ 

էր, սակայն դրական էր, որ նրանք հատատել են Արամ Հայկյանի` Մ. 

Խորենացու հայտնած պատմագիտական արժեք ներկայացնող  

փաստագրումները:  

Պատմաբան-ուսումնասիրողների մի մեծ խումբ Արամ Արի 

Հայկազունու գործունեությունը վերագրել են Աբրահամ նահապետին, ինչը 

չի հաստատվել պատմագիտական որևէ փաստարկումներով, քանզի 

Հայկազունի արքա Արամ Արին և հայասացի Աբրահամ նահապետը 

միևնույն պատմական անձերը լիներ չէին կարող:  

                                                           
6
 Ա. Քոսյան,  նախքան միասնական հայկական  պետության կազմավորումը, զուգահեռ 

գոյություն են ունեցել հայկական երեք խոշոր  ցեղամիություններ՝ 1) Վանա լճի ավազանը 

(Հայկ նահապետ), 2) Արագածոտն, Շիրակ, Կոտայք,  Գեղարքունիք եւ Սյունիք 

(Արամանյակ եւ նրա սերունդներ), Կորդուք–Կադմուխի (Հայկի թոռ  Կադմոս) 
7
 . պատմագիտության մեջ` ԲԻԱՅՆԻԼԻ -Ուրարտու 

8
  Ованес Античная Армения Իր հզորության գագաթնակետին /մթա Գ հազարամյակի 

սկզբին և կեսերին/, Հայկական Արատտան գրավել էր Փոքր Ասիայի հիմնական 

տարածքները /այդ թվում նաև` Հյուսիսային Միջագետքը, որտեղ բնակվում էին 

շումերները/: Շումերների հաջորդ սերունդներըը ունեին նաև հայկական արմատներ 
9
 տես` Վիքիպեդիա, ՙԱքեմենյան_պետություն՚ հոդվածը 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8A%D5%A1%D6%80%D5%BD%D6%84&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%B7%D5%A1%D5%B4&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%B4
https://www.facebook.com/hovanes.tiracujan
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Մի այլ խումբ հայազգի պատմաբաններ, հայագետներ10 ու հայոց 

պատմությունը ուսումնասիրող օտար գիտնականները, անգամ ՙհայա-

գիտական ամբիոններ՚, ունենալով Խորենացուն որպես հավաստի պատ-

միչ չվստահելու սեփական փաստարկումնները`  բացառել ու բացառում են 

Հայկյան  Արամի, որպես անձ, որպես Հայկազունի արքայի գոյությունը: Մի 

այլ փոքրաթիվ խումբ պատմաբան - հայագետներ, անգամ եզակի ու միակ 

ՙԱրամ Աշխարհակալ՚ պատմավեպի հեղինակը11, նույնացրել է Արամ 

Հայկազունի արքային Վանի Արարատյան /Ուրարտու/ արքա Արամեի12 

հետ, երբ Արամ Արին և Արամեն միևնույն անձնավորությունները չէին, և 

կառավարել են տարբեր դարաշրջաններում: 

 

Ծանոթագրություն 1:Պետական - քաղաքական գործիչ Հայկազունի 

արքա Արամ Արիի դիմանկար կազմվել է հանճարեղ պատմիչ Մովսես 

Խորենացու ՙՀայոց պատմություն՚-ը երկում հայտնած փաստարկումների հենքի 

վրա: Ժամանակագրությունը` Միքայել Չամչյան, գիրք 1, գլուխ 12 -14: Մհեր 

Հակոբյանը, Հայկական ռազմարվեստը ի/կայք: Օ. Խնկիկյան, Արամ-Նինոս 

ավանդության շուրջը հոդված: Հայոց հին վեպերը /կապված Արմավիրի հետ/: 

Սարգիս Հարությունյան Հայ հին վիպաշխարհը: Հայ ժողովրդի առաջնորդները 

ինտ./ֆորում: Անժելա Տիրյան. Անձնական բլոգ: Հովհաննես Ահմարանյան, 

Աբրահամ Նահապետ հոդվածը: Մհեր Հակոբյան, Մոռացված մի արքայատոհմ` 

Գլուխ 7: Արամ 1 Մեծ:  

 

Ժամանակագրական ցանկը կամ Համաշխարհային պատմության 

ժամանակաշրջանները: Արատտայի Արամ13 արքա Հայկազունին 

ժամանակակիցները: Ասորեստանի  Բ/Վ/արշամ, Նինոս14 կամ Նինվեի 

տիրակալ – կառավարիչները, իրականում Էրիշում 2-րդը /մթա 1818-1813 

թթ/, որը Խորենացու մոտ Արշամ-Բ/Վարշամն է: Ըստ ասսուրական 

արձանագրությունների այդ նույն տարիներին մ.թ.ա. 1819—1781 թթ 
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  դրանց թվի ահռելի կազմը այնքան մեծ ու նշանավոր անոււններ են, որ հարկ 

չհամարեցի մեջբերել անուն ազգաննուններ 
11

  Սասուն Վարդանյան, Արամ Աշխարհակալ, պատմավեպ 

12  Արամե մ.թ.ա. 875/860-840/835 
13  Ս. Երեմյան, Արամ անձնանունը կապվում է դեռևս մ.թ.ա. III հազարամյակում 

հիշատակվող նույնանուն երկրի անվանը (տարբերակները՝ Արմե, Արման, Արմի, Արմե  
14

 հայ ու հույն պատմիչ-մատենագիրները Նինոս կամ Նինոսներ  են անվանել 

Ասորեստանում գահ բարձրացած մ.թ.ա. 20-17 դդ ավելի քան չորսը հեր-թական 

ասորական արքայներին` Նինոս` Նինվեի կառավարիչներ 

http://armenianhouse.org/harutyunyan/index.html
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A5
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Ասորեստանում իշխանությունը զավթում է ամորացիներից սերվող Շամշի 

- Ադադը:   

Արամ Արի կառավարման ժամանակակիցն էր Բաբելոնի Համմու-

րապի թագավորը, Եգիպտոսի 12-րդ թագավորության փարա-

վոն Ամենխետեմ Գ և Սենուսետա Գ, խեթական քաղաք պետությունների` 

ՙՏիտանյան Պայապսիս Քաղյան15՚ արքան, որը ըստ ՙԱնիտայի 

գրվածքները՚ խեթական արձանագրության խեթական Անիտա արքան է 

/մ.թ.ա. 1810-1790/: 

 

Արամ արքայի գահակալմանը նախորդած ժամանակաշրջանի 

իրավիճակը: Հարմա Հայկազունու (մ.թ.ա. 1858 - 1827) կառավարման 

տարիներին խիստ թուլացել էր հայկական պետությունն ու ռազմական 

ուժերը:  Արատտայում  գլուխ էին բարձրացրել կենտրոնախույզ  նախա-

րարները, արքունիքի համար առանձնապես մեծ վտանգ էր ներկայացնում 

մայրաքաղաքում մեծ ուժ ու հարստություն կուտակած քրմական դասը, 

իրենց ենթարկելով կամազուրկ Հարմա արքային ու նրա արքունիքը:  

Ըստ որոշ ուսումնասիրողների, Արամ արքայազնը դաստիարկվել է 

արքունիքի ճոխ, ցոփ ու շվայտ կերուխումերից հեռու` Սոսյաց 

անտառի16 մեջ եղած բազմաթիվ մեհյաններից մեկում, ուր ապրում ու 

ուսում էին ստանում Հայկազունի արքայազները, ուստրերն ու դուստրերը, 

նաև հեռու ու մոտիկ ազգականները: Դեռ պատանի հասակից Արամը 

մասնակցում էր ռազմարշավների: Ականատեսն էր, թե ինչպես էին հարա-

վային հարևան Մարաստանն17 ու սեմական արագ ստեղծվող ու 

արագորեն վերացող միավորումների զինված ջոկատները, ասպատակում 
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  Մ. Հակոբյանի Արամ 1Մեծ 

16
 Սոսյաց անտառ կամ Չինարենու անտառ: Հայաստանի  ամենահին արհեստական 

անտառներից է։ Ըստ Մ. Խորենացու, անտառը տնկվել է Հայկ Նահապետի թոռ 

Արամանյակը։ Քրմերի համար սոսին գուշակության ծառ է եղել։ Այս անտառում աճել են 

սոսիներ։ Հռոմեացիներն այս ծառն անվանել են «Հայկական սոսի»։ Սոսի ծառը հայ 

ժողովրդի մոտ հայտնի է նաև չինար անունով։  

17
 Մեդիա, Միդիա կամ Մարաստան — Հին Արևելքի հզոր պետություններից մեկը, 

գտնվում էր Վանա ծովից հարավ-արևելք, Զագրոշի լեոների և Կասպից ծովի հարավ-

արևմտյան ափերին։ 
Անժելա Տիրյան. Անձնական բլոգ: Մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակի 1-ին կեսի Առաջավոր 

Ասիայի գրավոր աղբյուրները վկայում են Մանա պետության մասին:     Խուրրիական 

(հայկական) միտանի ցեղի նախնական բնակության վայրերն են, հայրենքը: Հայկական 

լեռնաշխարհում հաջողվել Է կազմավորել տարբեր պետություններ, որոնք հայտնի են 

Միտանի, Մանա, նաև Մարաստան – Մեդիա անուններով 

http://համմուրապի/
http://համմուրապի/
http://մարաստանն/
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%B8%D5%BE%D5%BD%D5%A5%D5%BD_%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%AB
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF_%D5%86%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D5%BD%D5%AB
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%BC%D5%B8%D5%B4%D5%A5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%BD%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D5%BD%D5%AB
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%89%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%80
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Արատտայի հարավային նահանգները, ավերում, կողոպտում և 

ստրկության քշում հազարավոր գերիներ:  

Ի տարբերություն հոգևոր կրթություն ստացող և քրմական դասը 

համալրող հայկազուն զարմիկների, հայկազուն Արամ արքայազնը 

ստանում է աշխարհիկ, մարմնակրթական ու զինվորական կրթություն: 

Դատելով հետագայում ծավալված Արամ արքա - Արձան քրմապետ 

անողոք պայքարի որոշ հիշատակումներից, պետք է կարծել, որ Արամը 

ստացել էր նաև հոգևոր կրթություն, համոզվելով, որ գործող քրմական 

կարծրացած գաղափարախոսությունը, հակոտյա էր Արատտայի հայոց 

պետականության ամրապնդմանը, մանավանդ երբ Հարմա արքան ընկած 

էր քրմապետ Արձանի ազդեցության տակ, երկրի կառավարումը վստա-

հելով նահանգապետ – նախարար /ցեղապետ/ զորավարներին, որոնց 

անունակության հետևանքով, մարերն ու ասորիները երկու18 տարուց ավել 

էր, ինչ նվաճել էին երկրի հարավային տարածքները, սպառնալով նաև 

Արմավիր մայրաքաղաքին:  

Համատեղ կառավարման տարիների առաջին քայլերը: 

Երիտասարդ Արամը Հարմա արքային հետ միասին բեռնաթափում են 

արքունիքը: Արամը չեզոքացնում է Արմավիրը արքունիքի շուրջը վխ-

տացող ձրիակեր ու արքունիքի կերակրատաշտից լիուբոլ օգտվող 

Հայկազունի մոտիկ ու հեռու զարմիկների դիմադրությանը, նրանց ընդ-

գրկելով բանակի այս կամ այն զորամիավորումների շարքերը, հարկադ-

րելով իրենց մտքի ու ուժի ունակությունները ի ցույց դնել ռազմի դաշտում: 

Վերջիններս հաղթանակների փառքով պսակեցին հայկական զինուժի 

փառքն ու հզորությունը. Արամի տարած փայլուն հաղթանակներից ու 

աշխարհակալ պետություն ստեղծելուց հետո, նրանցից շատերը Արամից 

իրավունք առան ղեկավարելու երկրի բոլոր ծայրամասերը և իրենց 

անուններով հիմնել նախարարական տներ, տարածաշրջաններ 

վերանժվանելով իրենց անուններով: 

 

Համաշխարհային քրմապետական տիրապետության վերականգն-

ման նկրտումները:Օգտվելով գահակալ Հարմայի արքա անգործությունից,  

իշխանության աչքից հետու Արմավիրի Սոսյաց անտառում, քրմապետը 

իրեն հավատարիմ զորապետների միջոցով, ստեղծել ու մարզում էին 

զինված ջոկատները: Արձան քրմապետի գլխավորությամբ քրմական դասը 

պետություն էր պետության մեջ19,- գրում են Արամի աշխարհակալության 
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 .Խորենացու հիշատակումն է 
19

  Ս. Վարդանյան, Արամ Աշխարհակալ, պատմավեպ 
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ժամանակաշրջանը ուսումնասիրողները: Քրմերը թե՜ Արմավիրում, թե՜ 

նախարարական կենտրոններում կուտակել էին գահակաների հավասար 

կալվածքներ ու դաստակերտներ, և աստվա-ծաբանական 

գաղափարախոսության միջոցով երկրի տարածքում ամ-րապնդել էին 

քրմական դասի տեղն ու դերը: Հավակնոտ ու իշխանատենչ Արձան 

քրմապետը մեծաքանակ քրմերից ու հայկազունիների հակառա-կորդ 

մեծատոհմիկներից ստեղծվել ու ձևավորել էր պաշտպանական և 

հակահարձակողական զորամասեր: Խնդիրը առավել քան հասկանալի էր` 

պաշտպանվել թագավորից թիկնազորից ու գահի հավակնորդ Արամ 

որդուց, առավել ևս թագավորին սատարող զինական մեծ ուժ ունեցող 

նախարար – զորավարների հավանական հակագործողություններից:  

Քրմապետը հող էր նախապատրաստել գահընկեց անել Հարմային 

ու վերջ տալ Հայկազունիների թագավորական հարստությանը, վերա-

կանգնելով Նոյի ժամանակներից հաստատված Համաշխարհային 

քրմապետական տիրապետությունը: Միապետ - թագավորի փոխարեն, 

երկրի գերագույն իշխանության կրողը հանդիսանալու էր գերագույն քուրմ 

– տոհմապետը, հանդիսանալով թե՜ զորավար, թե՛ արքա ու դատավոր, 

Արատտայում իշխանությունը իր զավակներին փոխանցելով ժառան-

գաբար: 

 

Թագաժառանգ Արամի ուսումնառության տարիները: Արյքայազն 

Արամի ուսուցիչներ էին Արմավիրում մեծ ուսուցչապետների անուն և 

հռչակ վայելող Գիտուն և Իմաստուն քրմերը, ռազմական արվեստի գծով` 

Մարտիկ զորավարը: Ուսումնառության Արամը յուրացրեր իր նախորդ-

ների հաջողությունների և պարտությունների դրդապատճառները, երկիրն 

ու բանակը կառավարելու արվեստը, դասեր առներ Հայկի սերունդներին 

ժառանգություն մնացած Լեռնաշխարհի այս կամ մասերում կամ հարևան 

երկրների հետ և երկրների դեմ հայ արքաների ու զորապետերի 

դիվանագիտական պայքարի և մղած պաշտպանական և հարձակողական 

պատերազմների փորձից: Արատտայի վրա անպակաս էր թշնակական 

երկրների, լեռնային վայրերի ցեղերի ասպատակություններն և նրանց դեմ 

Հայկազուն արքաների ու զորավարների տված փոքր ու մեծ կռիվների, 

ճակատամարտերի, տարած ռազմական և դիվանագիտական հաղթանակ-

ների ու պարտությունների, կորուստների ու նվաճումների օրինակները: 

Առավել ևս, Հայկազունիների նախնյաց պատմագրությունը լի էր երկիրը 

չորս ծայրերում չդադարող նախարար - ցեղապետերի երկպառակություն-

ների` Արատտան ծվատվող կռիվների ու ինքնաոչնչացող իրադարձու-

թյուններով: 
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Մշտական գործող բանակի ստեղծումը: Արմավիրի ձիար-

շավարանը: Արամի ջանքերով վերականգնվում է Ամասիա և Գեղամ հայոց 

արքաների կողմից ստեղծած Արմավիրի ձիարշավարանը20, այն 

վերածելով  ուսումնա - վարժական ռազմակայանի /poligon/: Ստեղծվում են 

դաշտային պայմանների համապատասխանող ձեռնամարտի, քաղաքների 

ու բերդերի պաշարման և պաշտպանության կազմակերպման անհրաժեշտ 

միջոցներ: Ձիարշավարանը տեղակայված էր Արմավիր մայրաքաղաքից 

հարավ` Երախսի աջ ափին ավազուտներում` ուղիղ Մեծ Մասիսի դիմաց21: 

Արմավիրի միջնաբերդից /Բլրից/ տեսանելի էր, թե Արամը հարձակո-

ղական և պաշտպանական ինչ ձեռնարկումներ է իրականացնում ձիար-

շավարան-վարժարանում: Արքունիքն ու մայրաքաղաք եկող-գնացող զո-

րականները հիացած էին Արմավիր զինավարժարանով, ցանկություն 

հայտնելով մասնակցել այնտեղ ամեն օր կազմակեպվող մրցաշարերին ու 

զինախաղերին և հեծելախաղերին: Արամը խրախուսում և պարգևներ էր 

սահմանել մրցաշարերի հաղթողների համար: 

 

 
 

 
Արմավիր ձիարշավարանը /1/: Երասխի հին հունի վրա կառուցած Արմավիրի 

ջրատարը  և Արմավիր բլուրը /2/ 

                                                           
20 https://hy.wikipedia.org Ձիարշավարան: Հայաստանում ձիարշավարաններ եղել Դվինում, 

Բագավանում, Վանում, Աշտիշատում, Արտաշատում, ուր նավասարդյան խաղերի և այլ 

տոնախմբությունների ժամանակ կազմակերպվել են ձիարշավներ և հեծելախաղեր 
21

  Արմավիրի բլրից սկսած մինչև ներկայիս Արմավիրի մարզի Արմավիր, Այգեշատ, 

Ջրաշեն և Ջանֆիդա գյուղերի ավազուտները 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%81%D5%AB%D5%A1%D6%80%D5%B7%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%BF%D5%AB%D5%B7%D5%A1%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%86%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1
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Արամի հրամանով Արմավիր հրավիրվեցին նաև երկրի բոլոր բդղեշ-

ների, նախարարների, իշխանների որդիներն ու հայկազուն 18 - 22 

տարեկան զարմիկները, որոնց իրավունք տվեց ընտրել բանակի այս կամ 

այն գերադասելի զորամասերը: Արամից պահանջվեց երկու տարի, որպես-

զի ստեղծվեր մարտական գործողություններ վարող հեծելազոր` այրու-

ձիու22 և մարտակառքերի նոր զորամասեր:  

Երիտասարդ Արամին հաջողվել էր ստեղծել քաղաքների առմանը 

պատրաստ զորամիավորումներ, և Հայկյան զորքերը պատրաստակամ էին 

ռազմի դաշտում իրենց ուժերը չափել աշխարհի այնպիսի հզոր բանակ-

ների հետ, ինչպիսի հզոր բանակներ ունեին ասորիները, մարերն ու 

փյունիկները: Այսինքն, Արամը ստեղծեց մշտական գործող բանակ:  

Արամը ըստ Խորենացու ուների 50 հազարանոց բանակ: Արամի 

եռանդուն գործունեությունը նկատի ունենալով է Խորենացին գովեստի 

խոսքեր շռայլել Արամ Հայկյանի հասցին. ՙ… մի աշխատասեր, եռանդուն, 

հայրենասեր մարդ, որը գերադասում էր մեռնել հայրենիքի համար, քան 

տեսնել, թե ինչպես են օտար ցեղերն ու ազգերը ոտնակոխ անում իր 

հայրենիքը և տիրում ու շահագործում իր արյունակից հարազատներին23՚:  

 

Նավասարդյան տոների և խաղերի, Արմավիրի  թատրոնի 

վերականգնումը: Հարմա - Արամը համատեղ ջանքերով վերականգնվում է 

Նավասարդյան տոնն ու խաղերը, վերականգնվում է նաև Արմավիրի 

թատրոնը:  

Արամը քրմական դասից խլեց հայոց մեջ միջոցառումների կազ-

մակեպման առանձնաշնորհները: Նավասարդյան տոնախմբությունների 

ու խաղերի մասնակցությանը հրավիրվեցին ինչպես հայոց, այնպես էլ 

Միջագետքի և Կովկաս աշխարհի մեջ ուժի, մտքի, բազկի ու զինական 

մրցասպարեզներում համբավ ձեռք բերած ուժեղ, ճարպիկ, մարտա-

կառքերի կառավարմանը ու ձիամարտի մեջ հմուտ մարտիկներ:  

Նավասարդյան տոնակատարությունը սկսվում էր օգոստոսին և 

վերջանում էր աշնան առաջին օրը: Մասնակցում էին Արատտայի 

բարեկամ ու դրկից երկրների արքունիքները, նախարարները, իշխանները, 

նաև ժողովուրդը: Տոնը ավարտվում էր Արմավիրի Հայկի ու Անահիտի 

տաճարներին մատուցվող ճոխ զոհաբերություններով ու տոնախմբու-

թյամբ: 

                                                           
22

 տես` https://hy.wikipedia.org Այրուձի 
23 Մովսես Խորենացի, Պատմություն Հայոց 

 

https://hy.wikipedia.org/
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Խաղերում ու մրցասպարեզում հաղթողները Արամի կողմից 

պարգևատրվում էին Անահիտի որսկեձուլ արձանիկներով ու մարտա-

կառքով:  

 

  
Արմավիր: Թատերական դիմակներ: Ողբերգության արձանագրություն: 

 

Փակ սրահներում կազմակերպվող բանասացություն - թատրոնը 

հասանելի չէր ժողովրդին: Թատրոնը ժողովրդին հասանելի լինելու 

նպատակով, Արամը վերակենդանություն տվեց Արմավիրի հայոց դիմա-

խաղային, բանասացության և մնաջախաղայի հանդեսին` վերականգնելով 

Արմավիր բաց հանդիսասրահը: Արմավիրի բլրի լանջերից մինչև Երասխ 

գետն ընկած տարածքում, կառուցվեց նստատեղեր` հանդիսասրահ  - 

արենան24: Արմավիրի հնագիտական պեղումներից են հայտնաբերվել 4 – 

2-րդ հազարամյակներով թվագրվող թատերական արձանիկներ, դիմակ-

ներ, նաև ողբերգության հատվածների արձանագրություններ25: 

 

Արատտայի հայոց Հարմա արքայի մահը: Մ.թ.ա. 1827 թվականին 

մահացավ Հայկյան թագավորը`Հարմա արքան:  

Արքային հրաժեշտը տալու հուղարկավորությանը Արմավիրում 

հավաքվեցին Արատտայի տերերը: Նրանք մի կողմից զարմացած, իսկ 

մյուս կողմից հիացած էին Արամ արքայազնի մայրաքաղաքում ձեռնար-

կած դրական ու հաճելի փոփոխություններով ու մայրաքաղաքի կարգ ու 

կանոնով:  

 

                                                           
24

  Արմավիրի թատրոնը ընդմիջումներով գործել է  Հայկազունիների,  Վանի Արարատյան 

/Ուրարտու/, Երվանդուների թագավորության, և թե Արտավազդ գահաժառանգի` 

Արմավիրում բնակվելու տարիներին 
25.  Գևորգ Գոյան, 2000-ամյա հայկական թատրոնը, Մոսկվա, 1952 թվ 
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Արամի թագադրումը:   Հարմա արքան հողին հանձնվեց Արմավիրի 

հայոց թագավորների դամբարանում` Արատտայի թագավորին վայել 

զոհաբերություններով ու պատիվներով:  

Հայկազունի Արամ արքայի թագադրումը կայացավ Արմավիրի 

Անահիտի տաճարում, ուր ներկա էին Հարմա արքայի հուղարկավորու-

թյանը մասնակից հայոց նախարարները, զորավարներն ու իշխաններըը, 

նաև օտար ու դրկից թագավորները: Բացակա  էր հայոց գլխավոր քուրմը26: 

Արամի թագադրումից սկսած, հայոց մեջ փոխվեց թագադրման կարգը: 

Արամ արքայից սկսած Արատտայի արքաները թագ էին ստանում հարևան 

թագավորների և Արատտայի կազմի մեջ ընդգրված թագավորիկների 

կողմից: Թագադրումը իրականացնում էր ավագ` թագադիր նախարար-

ներից Երվանդունի նահապետը, երբեմն էլ Նաիրի երկրի նահապետը` 

Բիա կամ Հիա նահապետը:  Նորընծա թագավորին թագադրելու նպատա-

կով մայրաքաղաքի Անահիտի տաճար բերվեց Արատտայի արքա Հարմայի 

թագը: Հայկազունիների թագով թագաժառանգ Արամի թագադրեցին գրկից 

թագավորներն ու հայոց նահապետ-նախարարները: Արամի թագադրեց 

Հայկազունիների զարմիկներից Երվանդ ավագ նահապետը:  

Արամը հռչակվեց Արատտայի գահակալ:  

Թագադրումը կայացավ Հայկ նահապետի սերուդների կառավար-

ման տոմարի 584 տարում` մ.թ.ա. 1827 թվականին: Հայկազունի Արամ 

որդի Հարմայի հռչակվեց Արատտայի արքա: Շնորհավորանքների ու 

բարեմախթանքներից հետո, տաճարին ու հավաքցած ժողովրդին, տրվեց 

առատ զոհաբերություններ:  

Արամ արքան հրամայեց թագադրրման զոհասեղանների բարիք-

ները բաժանել երկրի բոլոր ծայրերից Արմավիրում հավաքված հասարակ 

ժողովրդին ու զինվորներին:  

Նորընծա արքան ներքին կարգ ու կանոնի բարելավվման, ինչպես 

նաև թշնամու վտանգն ու ներքին` քրմերի սպառնալիք - խռովությունը 

կանխելու նպատակով, հարկադրված էր ձեռք առնել Արատտայում ներքին 

կարգ ու կանոնի բարելավվման մի շարք առաջնահերթ միջոցառումներ: 

Արամը հայոց նահապետներին ու նախարարներին, նաև թագավորիկ-

ներին առաջարկեց, իսկ նրան տվեցին իրենց համաձանությունը, 

                                                           
26 Հայկ նահապետի ժամանակներից ընդունված կարգով և ավագագույն իրավունքով, 

Արատտայում թագավորներին քրմապետ-թագավորին թագադրում էր Արատտայի 

քրմապետը  
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Անահիտի զոհասեղանի վրա կնքել ՙփոխադարձ վստահության և միմյանց 

իրավունքների հարգման համաձայնագիր՚:  
 

 
Արամ Արի: Արմավիրի ավերակները ներկայումս 

 

Արամ Հայկազուն իրականացրած անհրաժեշտ միջոցառումները: 

Արմավիրում կնքած համաձայնագրով Արամ Հայկյանը հիմք դրեց Արատ-

տայի իրականացված քաղաքական բարեփոխումներին. 

ա/.  վերջ է դրվում Արատայի տոհմապետությանը: Արատտան 

հռչակվում է Հայկազունների Արարատյան թագավորություն: 

 բ/. սահմանվեց Արատտայի արքայի թագադրման կարգը: 

Հայկյանների գահի իրավահաջորդի իրավասությունները այսուհետ 

ճանաչում էին հայոց նախարարների հավաքն ու հարևան դրկից 

թագավորները: 

գ/. սահմանվում և ստեղծվում էր արդարադատություն իրականաց-

նելու Վերին Ատյան: Արգելում էր Արատտայում անմիջական դատ ու 

դատաստան տեսնել կարգազանց նախարարների, զորապետների ու 

քրմերի հետ: 

դ/. ներում շնորհվեց կարգազանց նախարարներին, ցեղապետներին 

ու զինվորականներին: Նրանց վերադարձվեց օգուտ արքունիքի բռնա-

գրաված կալվածքներն ու գույքը, վերականգնելով նրանց նախկին 

իրավունքներն ու կոչումները:  

ե/. Արամը նրանց ու նրանց զորամասերին հրավիրեց համալրելու 

Արատտայի նորաստեղծ բանակի շարքերը: Խիստ պատիժներ սահմանվեց 

համաձայնագրին չմիացող նախարարների համար:  

զ/. արգելվում էր պատերազմներից ձեռք բերած ավարի ու գերիների 

յուրացումը, սահմանելով: Ավարն ու գերինիները պատերազմի մասնա-

կիցների միջև բաժանվելու էին հավասար ու արդար կերպով: 

է/. ընդլայնվում էին նախարարների իրավունքները. Հայկյան արքա-

ները միանձնյա իրավասու չէր նախարներին զրկելու իրենց տիրույթներից 
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և ոչնչացնելու նախարարաց տոհմերը, եթե չկար Արատտայի Ատյանի 

համաձայնությունը: 

Հայկազունի և Երվանդունի արմատներ ունեցող քրմապետի 

նկատմամբ Արամը դրսևորեց բարի կամք` Արմավիր հրավիրելով 

քրմապետին: Քրմապետը պատանի արքայի Արմավիրում հանդիպելու 

հրավերը համարեց ծուղակ, Արամին պատասխանեց քար լռությամբ: 

Քրմապետի լռությունը Արամը որակեց որպես մեծ վիրավորանք 

Արատտայի գահի հանդեպ: Որպես կանխարգելիչ միջոցառում, Արամը 

որոշվեց  

ը/. զինական պարեկներով վերահսկողություն սահմանել Սասյաց 

անտառում ինքն իր մեջ պարփակված քրմապետի և նրա զինված 

ջոկատների վրա: 

Նախարարների ու դրկցի թագավորների հետ Արմավիրի թագա-

վորական բարձրունքից դիտելով, թե հավաքված խառնամբոխը ինչպես էր 

հարձակվել հուղարկավորության սեղանների վրա առատորեն լցված 

հոգեհանգստյան ուտեստեղենի ու գինիների վրա,  Արամը արձակեց իրեն 

հերթական ուղերձը` 

թ/. այսուհետ հայոց աշխարհում աղքատ ու սոված մարդիկ չպետք է 

լինեն: Արքայի պահեստարաններից արմավիրցիներին, իսկ նախարար-

ները` նախարարաց ժողովրդին, պատվերված էր բաժանել արոր, 

լծկաններ, փոցխ ու եղան, սերմացու ցորեն ու վարսակ: Արամի պահանջն 

էր` մշակել հայոց հողերը, հանդակներն ու դաշտերը, ազատորեն պահել 

ընտանի կենդանիներ, կերակրել իրենց ու, երկիր` կերակրել:  

6/. դիմում է Արատտայի ժողովրդին` յուրաքանչյուր հայ պետք էր իր 

կյանքում մեկ ծառ տնկեր, հայոց բանակին պագևի արու զավակներ և 

պաշտպաներ հայրենիքը: 

 

Նյուքար Մադեսի արշավանքի Արատտայի դեմ: Արատտայում 

հայտարված սգի և Հարմա արքայի հուղարկավորության ժամանակ էր, որ 

սուրհանդակները Արմավիր հասցրեցին պատերազմի բոթը: Արշավանքի 

դուրս գալով Արատտայի դեմ, Մարաց զորավար Մադեսը խախտել էր Հին 

Արևելքի արքունիքներում ընդունված կարգ ու պայմանավորվածություն-

ները: Արքաների մահվանից 40 օրվա ընթացքում որևէ մեկը իրավասու չէր 

ձեռնարկել պատերազմակյան գործողություններ, այլապես կարգազանցին 

սպասվում էր դաժան ու անողոք պատիժները:  

Մարաց ավազակաբարո զորամասերը Հայքի ու Մարաց 

սահմանագլխի` դեպի Արմավիր բերող հարմար տարածքներով, հասել է 

Երասխ գետին ու արագընթաց վարգով, առաջանում էր սգի մեջ գտնվող 
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Արմավիր: Պետության թուլացման պայմաններում, Հայաստանը դարձել էր 

հարևան Մարաստանի և Ասորեստանի  զորախմբերի ասպատակության 

ասպարեզ: Խորենացին գրում է. ՙ…մեդացի երիտասարդ զինվորների մի 

զորախմբի, որի առաջնորդն ու հրամանատարն էր ոմն Նյուքար Մադե-

սը27…արդեն մի քանի անգամ արշավել ու ասպատակել էր Հայոց 

աշխարհը և իր ձիերի սմբակներով ոտնակոխ արել երկրի բոլոր 

սահմանները և երկու տարի Հայաստանը ենթարկել իրեն՚: 
 

Առճակատում Արատտա ներխուժած մարական զորքերի հետ: Ըստ 

Խորենացու 50 հազարանոց28 բանակով Արամը դուրս եկավ Արմավիրից: 

Արամը որոշել է Մադեսի դեմ առնել` դուրս գալով նրա զորքերի ամենից 

պաշտպանված թևի` կենտրոնի վրա, որտեղ սովորաբար իրենց 

հաղթանակներն էին վայելում մարերի հրամանատարները:  

Ավազոտ ու լեռնային տեղանքով հայոց հեծելեզորը անցավ սրընթաց 

վարգով, բայց դեմ առնելով Երասխ գետի ծանծաղուտներին, դանդաղեց 

արշավի ընթացքը: Հետևակ աղեղնավորներն օգնեցին ռազմակառքերը 

դուրս քաշել ճահճից: Այս միջադեպից պետք էր դասեր քաղել... Խորհր-

դականները Արամին հուշեցին այն ակնհայտ իրողությունը, որ պատերազ-

մի անբարենպաստ տեղանքներում փայտյա անիվներով մարտակառքերն 

անպիտան են, և որ ժամանակն էր, որ միջոցներ ձեռնարկվեին, ինչպես 

ձիերին,  պայտին նաև մարտակառքերի անիվները` ՙհագնել՚ ամուր 

երկաթյա պատյան: Եվ իսկապես,  Արամի կառավարման տարիների հայոց 

մարտակառքերն առաջինը պետք է ունենային երկաթյա դողերերով 

պատած հուսալի անիվներ, ինչը զգալի առավերություն ապահովվեցին 

թշնամու մարտակառքերի նկատմամբ:  

Արմավիրում կնքած համաձայնագրի համաձայն, Արամին միացան 

նաև շրջակա նախարարաց զորքերը: Եվ ահա հայոց և մեդաց զորքերը 

հանդիպեցին դեմ առ դեմ: Մեդացի զորավարը ակնկալում էր դյուրին 

հաղթանակ ու զբոսանք` ավեր ու թալան հայոց ոստանում:  

Արամը համոզված էր, որ ավանդական հարձակում ու պաշտ-

պանությունը չէր կարող  հաջողություն ապահովվել: Արամը կենսա-

գործում է նախօրոք մտածված անակնկալ հարձակում` արևածագից առաջ 

նախահարձակ29 լինել: 

 

                                                           
27 Մ. Խորենացի, Պատմություն Հայոց 
28 Մ. Խորենացու հիշատական թիվն է 
29

 Խորենացու վկայությունն է 
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Մարտի են ելել Արատտայի մարտակառքերն ու հայկական Այրուձին 
 

Հեծելազորի գլուխն անցած, Արամը անցնում է Երասխի ձախ ափը, 

ստեղծելով հարձակմանը անհրաժեշտ հարթակ: Մինչ մարերը կգնահա-

տեին ստեղծված իրավիճակը, Հայոց այրուձին Արամի գլխավորությամբ 

ճեղքում է մարերի պաշտպանությունը. ՙԱրամը հանկարծակորեն նրա 

վրա հարձակվելով արևը ծագելուց առաջ` կոտորեց նրա բազմաթիվ 

ամբոխը և իրեն` Նյուքարին էլ,  որ Մադես էր կոչվում, ձեռբակալ30՚ արեց 

հարձակվելով Մադեսի թիկնազորի վրա. ՙ…ճեղքելով մարերի 

պաշտպանական ամրությունները,- գրում է Խորենացին,-  Արամը հասավ 

Մադեսին31, զինաթափեց ու օղակապարանը անցկացրեց նրա պարանոցն 

ու գոտկատեղը՚ և հրամայեց փողեր հնչեցնել, ինչը նշանակում էր մեդաց 

զորավարը գերված կամ սպանված էր: 

Տեսնելով իրենց հրամանատարի գերումն ու մոտեցող հայկական 

մեծաթիվ բանակի մարտակառքերը, մարաց հեծելազորն ու հետևակ  

զորքերը, ով ինչպես կարող էր, խուճապահար նահաջեցին: Հայոց զորքերը 

հետապնդեցին պարտված մարացիներին, նրանց դուրս շպրտելով գրավ-

ված Արատտայի տարածքներից` թշնամուց վերցնելով հայոց արևելյան 

կողմերից թալանված մեծ ավարը, նաև  մարտակառքեր ու ձիերի երեմակ-

ներ, հազարավոր գերիներ: 

Արամը ու հայոց նախարարներն իրենց թիկնազորներով, վերա-

դարձան մայրաքաղաք: Մարերի դեմ հաղթանակով վերադարձած Արամ 

արքայի համար, մայրաքաղաքի Հայկի դարպասներից սկսած  մինչև 

միջնաբերդ, հաղթհանդես ու առատ զոհաբերությունների կատարվեց:  

Արամ արքան հաղթահանդեսով մտավ Արմավիր: Ըստ Խորենացու, 

ոչ այնքան հաղթհանդեսի, որքան որ ի ցուց Արմավիրում հավատարմա-

գրված օտարազգի ներկայացուցիչներին ու Արատտայի թշնամիների, 

                                                           
30

 . Մ. Խորոնացի,  Պատմություն Հայոց 
31

 Ըստ Մ. Հակոբյանի Արամ 1Մեծ: ՙՆյուքար-Մադեսի՚ մարերի բանակը եղել է Էլամի 

կամ լուլլուբացիների բանակը: Մարաստանը հանդես է եկել ավելի ուշ դարաշրջանում  
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Արամը որոշեց գերված Մադեսին պատժել ինչպես հանցագործ ավազակ -

ավարառուի` ՙ… ձեռբակալ անելով բերեց Արմավիր և այնտեղ պարսպի 

աշտարակի ծայրին հրամայեց պատին վարսել, երկաթե ցից մխելով 

ճակատի մեջ` ի ցույց դնելով անցորդներին և բոլոր այնտեղ եկվորներին՚:  

 

 
Արմավիրի միջնաբերդը ըստ Մեսրոպ Սմբատյանի վերակազմության /1/: Ջուլյանո  

Զասսո` Արամը Մադեսին վարսում է Արմավիրի պարսպին /2/ 
 

Մարտակառքերի կառուցվածքի փոփոխություն: Նախապատրաստ-

վելով Ասորեստանի դեմ պատերազմի, Արամը ձեռնամուխ եղավ մարտա-

կառքերի   և զենքերի կառուցվածքի արմատական փոփոխմանը:  

Արամին ու հրամանատարներին չէին բավարում ծանր սրերով 

մարտեր վարելն ու մարտակառքերի ծանրաշարժ փայտյա անիվների 

տեխնիկական վիճակը: Որոշվել է կարճացնել ու թեթևացնել մերձամար-

տում, մանավանդ հեծյալների կողմից օգտագործվող սրերը` ստեղծելով 

թրեր ու սուսերներ: Մարտակառքերի անիվների կյանքը երկարացնելու 

խնդիրը հարկադրեց, միջոցներ գտնել, նախ բեռնաթափել, ապա երկաթով 

պատել անիվները32: Արամը մարդկային ու ֆինանսական միջոցներ չխնա-

յեց նոր շունչ հաղորդելու Մեծամորի ձուլարանների վերականգնմանը 

գործին: Գտնվեցին գիտակ վարպետներ, որոնք հանձն առան կատարել 

արքայի կամքը` պատրաստել թեթև ու ամուր սրեր: Մարտակառ-

քերի փայտյա անիվները ՙպատեցին՚ երկաթյա օղակով33: Կարճ ու թեթև 

սրերի ու սուսերի, ինչպես նաև մարտակառքերի փայտյա անիվները 

երկաթյա օղակով պատելը` հայոց ռազմարվեստի բնագավառի 

                                                           
32

  Ս. Վարդանյան, Արամ Աշխարհակալ, պատմավեպ 
33

 Արմավիրի միջնաբերդի դարբնոցից են գտնվել 2-րդ հազարամյակով թվագրվող 

մարտակառքերի երկաթյա օղակներ: 

 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%84%D5%A5%D5%AE%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%80%D5%AB_%D5%B1%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB&action=edit&redlink=1
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ամենանշանակալից գյուտերն էին: Այն հաջությամբ գլուխ բերեցին հայ 

զինագործները, ապահովվելով մերձամարտում ռազմիկների 

հաջողությունները, իսկ մեծ տարածությունների վրա մարտակառքերի 

արագ տեղափո-խումն ու շարժունակությունը:  

 

Արամ Արիի արշավանքները Միջագետք: Մադեսին ջախջախելուց 

շատ չանցած, Արամի գլխավորած բանակները արշավեցին Արատտայի 

հարավային շրջանները տիրած Ասորեստանի, ըստ Խորենացու` հսկա-

ների ցեղից Բ/Վ/արշամ34 ասորու վրա: Արամը հաղթեց ու սպանեց այս 

Բարշամին, սակայն Արամը նվաճելով Ասորեստանի դաշտերի մեծ մասը, 

 

 
Արամ Արիի Բարձրաքանդակը 

 

ինչպես ընդունված էր ասսուրական արքաների վարքագծում, չստրկացրեց 

ասորի ժողովրդին` հարկադրելով Նինվեին ընդունել իր գերիշխանու-

թյունը` հարկեր վճարել Արատտային: Այս ամենն սակայն ոչինչ չի խան-

գարել պարծենկոտ ասորաց արքային, որ իր արձանագրություններում 

Արամին իր երկրորդը համարեր…. 

Արամի հաղթական բանակները շարժվում են Խեթական և հարևան 

թագավորություններից կազմված զորքերի վրա, պարտութան մատնում, 

ըստ Խորենացու ՙերկու մեծ ծովերի` Պոնտոսի և օվկյանոսի /Մեջերկրա-

կան ծովի/ միջև ընկած տարածությունների՚` Արատտայի դեմ միավորած 

զորավար Պայապիս Քաղյան իշխանին, նվաճելով դաշինքի կազմի մեջ 

մտնող երկրները, Կապադովկիայից մինչև Մանա երկիրը.  ՙ…ի դեմս Հայ-

                                                           
34

 ասսուրական արձանագրություններում` Էրիշում 2-րդ 
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կազունիների Արամի, մենք ունենք աշխարհակալ իսկական արքայի հետ, 

աշխարհակալության հիմնած մի տիրակալի հետ, որի գործունեության 

լիակատար պատկերը բացահայտված է սեպագիր /խեթական/ և գրավոր-

մատենագիր աղբյուրների հայտնած տեղեկատվության համալիր վերլու-

ծությամբ35՚՚: Ըստ Խորենացու, այս շրջանների վրա Արամը կարգում է կու-

սակալ-կառավարիչ` իրեն ազգակից հայկյան արմատներ ունեցող 

Մշակին, հանձնառություն տալով հայկյան ցեղերին` սովորել ու խոսել 

հայերեն: Այս ամենն վկայում է, որ հայերը բնակեցված էին ողջ Հայկական 

լեռնաշխարհում. վերանվաճելով Մշո դաշտը, տեղացիներին Արամը հրա-

մայեց վերադառնալ ազգային լեզվին ու ակունքներին` ՙսովորել և խոսել 

հայերեն. այս պատճառով հույները մինչև օրս այդ երկրամասը կոչում են 

Պռոտին Արմենիա, որը թարգմանվում է Առաջին Հայք36՚: Մշակ 

կուսակալը հիմնում է Մշակ քաղաքը, շրջակա տարածքները ստանում են 

Մշո դաշտ, իսկ ժողովուրդը` մշո ժողովուրդ անվանումը: Ըստ Խորենացու 

ՙանբնակ տեղեր բնակիչներով լցվեց, որոնք կոչվեցին Երկրորդ և Երրորդ 

Հայք, նաև Չորրորդ /Հայք/՚: Այս իրողությունները հնարավորություն է 

ընձեռնում փաստագրել, որ  

ա). կազմավորման երկար ճանապարհ անցած մեր նախնիներն 

արդեն բնակեցրած են եղել իրենց պատմական հայրենիքի ամբողջ 

տարածքը,  

բ) հաղորդակցության լեզուն հայերենն է եղել,  

գ) կայացման այդ դժվարին ճանապարհին բազմիցս են դիմագրավել 

օտարացեղ ասպատակիչներին37:  

Իր հաղթարշավն Արամն ավարտում է Կապադովկիայում: 

 

Արամ Հայկյանը հռչակվում է Աշխարհակալ արքայից արքա:  

Արատտայի և նվաճված երկրների գահակալների կողմից Արամը 

հռչակվել է Աշխարհակալ արքայից արքա` կայսր: Հայոց մեջ` Արատտան 

միավորող արքա` Արամ Միավորիչ, որպես Արատտայի բանակի հաղ-

թական հրամանատար` Արամ Արի, Արատտայի  քրմական դասի կողմից` 

Կենդանի Աստված: 

  

Արատտայում կարգ ու կանոնին վերականգնումը: Արամ 

Հայկազունին ձեռնամուխ եղավ հոր` Հարմա Հայկազունի օրոք երկրում 

                                                           
35

 Մ. Հակոբյան, Մոռացված արքայատոհմ: Արամ 1 Մեծ  
36

  Մ. Խորենացի, ՙՀայոց պատմություն՚ 
37

  Օ. Խնկիկյան, Արամ – Նինոս ավանդության շուրջ  
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խաթարված ներքին կարգ ու կանոնին վերականգնմանը, այսօրվա 

չափանիշներով` իրականացնելով մի շարք բարեփոխումներ: 

 Արամ Հայկյանը վճռականորեն ու համարձակ կերպով ձեռնամուխ 

եղավ պետական կառավարման գործում գլխավոր խոչընդոտի ու 

սպառնալիքի վերացմանը` զինաթափ արվեց մայրաքաղաքի քրմական 

ջոկատները: Արձան քրմապետը կարգալույծ արվեց, աքսորվելով Արմա-

վիրից: Քրմական դասի առաջարկությամբ, քրմապետ ընտրվեց գահի 

նկատմամբ չեզոքություն պահպանած, հայոց  քրմուհի Ն><Ա><զանին38, որը 

Արամի մոր` Նաիրիի զամուհին էր:  

 

Արամ Արիի օրենքները39:  

Արատտայում սահմանափակվեցին քրմապետի և քրմականության 

իրավունքներն ու իրավասությունները:  

Քրմերի փոխարեն սրբություններ սահմանվեցին Հայրենիքն ու 

Հայքը: 

 Հայոց մեջ գործող ՙԱրիների` տղամարդկանց ժողովի՚ ու 

ՙԱվագների խորհրդի՚ կողքին հավասար իրավունքներով, սկսեց գործել 

երկրի կարգ ու կանոնի սահմանման և վերահսկման Ատյանը: 

Դրամ հատում է միայն թագավորը: 

Ոչ մի աղքատ մարդ Հայքում: 

Ամուսնությունները թույլատրել յոթը պարտից այն կողմ: 

Արգելեց ամուսնությունները եղբայրների ու քույրերի և մոտիկ 

բարեկամների ու հարազատների միջև:  

Կարգավորվեց պետություն` ընտանիք, և ընտանիք` պետություն 

հարաբերությունները, ըստ որի պետական գանձարանից  ու կալվածք-

ներից դրամական օժանդակություն սահմանեց բազմազավակ ընտանիք-

ներին, նրան հատկացնելով հող, արատավայր, ընտանի կենդանիներ և 

գործիքներ:  

Հիմնեց արհեստների և արվեստների /հողաչափողների, ձուլողների, 

փայտամշակների, քարի մշակման, կամուրջաշինության, նկարչություն, 
                                                           
38

 Հիպոթեզ-վարկած է: Արգիշտի արմավիրյան արձանագրությամբ, ինքը գրավվել է Ազզա 

երկիրը… Քրմուհիները մեծ տեղ ու դեր ունեին Հայկազունիների տիրապետության ժամա-

նակաշրջանում, և չի բացառվում, որ գլխավոր քրմապետին պաշտոնից զրկելուց հետո, 

Արամը այդ պաշտոն վստահեր կնոջը` քրմուհու 
39

 պատմաբանների կողմից ընդունված է, որ  Հին Աշխարհի առաջին օրենսդիրը Բաբե-

լոնի արքա Համմուրապին է, երբ  պատմագրությանն ՙանհայտ Արամ Աշխարհակալը՚ 

ապրել, թագավորել ու օրենսդիրների համբավ է ձեռք բերել Համմուրապից 25 տարի 

առաջ` մ.թ.ա. 19 – 18 –րդ դարերում /Համմուրապին կառավարել է Արամ Աշխարհակալի 

կառավարման 25-րդ տարում/ 
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քանդակի, ջրանցքների, տաճարների, արձանագրություն կազմողների, 

Ճանապարհաշինների, ամրոցների, պալատների/ կառուցման և ուսուցման 

դպրանոցներ, 

Կարգավորեց հարկահավաքությունը ըստ եկամուտների,  

Սահմանվեց հողատիրության ձևերը` նահապետական հողատիրու-

թյուն, նախարարների ժառանգական հողատիրություն և ազատ համայնք-

ների հողատիրություն:  

Արատտայում արգելվեց ճորտությունը:  

Սահմանվեց ստրուկի կարգավիճակը, ըստ որի ստրուկներ էին 

համարվում միայն պատերազմի գերիները, 

Յուրաքանչյուր ընտանիք պարտավոր էր 1  - 2 զինվոր տալ հայոց 

բանակին: 

Վերացվեց գաղտնի զնդաններն ու մահապատիժները: 

Արգելեց արյունապղծությունն ու անասնապղծությունը,  

Հրամայեց երկրի սահմաններում ապրող ցեղերին խոսել հայերեն: 

Սահմանեց միասնական չափ ու կշիռը:  

Արամը համակարգեց հայոց տոմարը և սահմանեց տարվա օրերի, 

նաև լրացուցիչ օրերի հաշվարկը: 

Հրաման արձակվեց`  

ա/.  բացահայտել հայոց պատկերագրերի, սեպագրերի, տառագրերի 

քրմական գաղտնիքները:  

բ/. արձանագրել Արատտայի հիշարժան իրադարձություններն ու 

թշնամիների դեմ մված  պատերազմների պատմությունը:  

 

Արամի կողմից հայկյան գրերի ստեղծումը: Արամի անվան հետ է 

կապված նաև Հին Արևելքում իր անունը կրող գրային համակարգի` ա ր մ ե 

ե ր ե ն40 գրերի ստեղծման պատիվը: Քրմերը մեհյաններում էին պահում 

մեհյանական կոչվող գրանիշերը, որը, գաղտնի, թե բացահայտ, հասու չէր 

հայոց գահակալներին ու նախարարներին:  

Արամը որոշում է կայացնում` ստեղծել բոլորին հասանելի նոր 

գրային համակարգ; Արամի հրավերով Արմավիրում են հավաքվում 

Արատտայից ու Միջագետքից հայկյան ու օտարազի գրանիշների գաղտ-

                                                           
40

 Ալբերտ Մուշեղյան, «Հայոց լեզվով գրքեր՝ Մեսրոպ Մաշտոցից չորս դար առաջ»: 

հրապարակման մեջ նշում է, որ 234-235 թթ. գրած իր աշխատության մեջ Հիպողիտոսը 

հայերին դասել է գիր ունեցող ազգերի շարքին` իր «Ժամանակագրության» մեջ՝ Հաբեթի 

ցեղի 47 ազգերի շարքում որպես գրագետ (գիր ունեցող), Հիպողիտոսը հիշատակում է 

հետևյալ յոթին՝ իբերներ, լատիններ, որոնց գիրը նաև հոռոմներն են գործածում, 

իսպանացիք, հույներ, մարեր, հայեր»:  
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նիքներին տիրատող գրագիրներ: Արմավիր դպրության, պերճախոսու-

թյան, գիտությունների և ուսման, արվեստների հովանավորող Գիր և Տիրի 

տաճարում, սկսվում է նոր գրերի և դրա կիռառության մշակումն ու ուսու-

ցանումը:  

Արամի պատվին գրանիշները ստեղծող վարպետները նոր գրա-

նիշներին տվեցին  Արամի գիր41 անվանումը: Արատտայի աշխարհակա-

լության օրոք, գրերը տարածվեցին Հին Արևելքում, կոչվելով արամեեական 

գիր42: Արամը խրախուսում էր երկրի էլիտային, օտարերկրյա 

դիվանագետներին և բարեկամ երկրների արքունիքներին` գիր ու գրակա-

նություն, արվեստներ, նկարչություն, զինագործություն քանդակագործու-

թյուն և ճարտարապետություն սիրող իրենց երեխանների ու պատանի-

ների ուսման ուղարկել Արմավիր` ուսուցումն և մասնագիտության 

տիրապետումը կազմակերպելով պետության ու հայկյանների արքունիքի 

հաշվին:  

Գլխավոր քրմուհի Նազանին բողոք հղեց Արամին մեհյանական 

գրերն անտեսելու և նոր գրեր ստեղծելու առթիվ: Արամը շրջահայաց 

գտնվեց` հրաման արձակվելով, որ Արմավիրի արքունիքում և նախարա-

րական տներում, իսկ հետագայում հրամանը տարածվեց նաև հայկական 

կայսրության կողմից նվաճված ժողովուրդների վրա, կողք-կողքի կարող 

էին գոյատևել թե՜ մեհյանական գրերը, և թե՛ նոր հայկյան` Արամի գրերը: 

Արմավիրի քրմերը բավարարված էին Արամի հրամանով, քանզի նրանք 

համոզված էին, որ Արամի գրերը երկար կյանք չեն ունենալու, Արամը 

բավարված էր քրմերը անմռունչ հնազանդությամբ:  

Արամի ստեղծած գիրը ավելի քան 1000 տարի համարվում էր 

Առաջավոր Ասիայի թագավորական գրագրության լեզուն, հասնելով մինչև 

Արտաշես Ա ժամանակաշրջան, երբ Արտաշես Ա հրաժարվում է գրա-

գրության հունատառ43 ձևից, իրեն արձանագրությունները կազմելով 

Արամեերենով44: 

 

Աշխատանքներ Հայկազունիների արխիվները վերականգնելու 

ուղղությամբ: Հաջորդ քայլով Արամը ձեռնամուխ եղավ… հավաքագրելու 
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 Արմենուհի Թումանյան: Հայաստանի ժայռերին ու քարերին պատկերվել են նշաններ, 

որոնք շատ նման են մեր այբուբենի տառերին և այսօր գործածվող այլ նշանագրերի 
42

 Պարիս Հերունի, «Հայերը և հնագույն Հայաստանը» ՙ…հայոց տառերն են դարձել թե 

փյունիկյան, թե արամեեական կոչվող գրերի հիմքը՚ 
43

  Հունարենը տիրապետող էր դարձել Երվանդունիների և Արտաշես Ա հաջորդների օրոք: 

Արմավիրում են գտնվել հուտատառ մի շարք արձանագրություններ 
44

 Գ. Կարախանյան, Արամերեն նորահատ երկու արձանագրություններ  
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հայոց, ինչպես նաև Արմավիրի Հայկազունիների արխիվները: Արխիվների 

հավաքագրման մտահոգությունը պայմանավորված էր Արատտայի վրա 

պարբերաբար կրկնվող բանակների արշավանքներով ու մշակութային 

արժեքների ոչնչացմամբ: 

Սակայն արխիվները գտնվում էին Արատտայի բոլոր ծայրա-

մասերում, տեղերի քրմական դասի հսկողության տակ: Վերջիններս 

Արամից խիստ դժգոհ էին Արձան քրմապետին ժառանգական աթոռից` 

պաշտոնից, հեռացնելու և անհայտ ծագման կին քրմապետուհի ընտրելու 

կապակցությամբ:  

Քրմուհու ու Արամ գահակալը  երկրի բոլոր նահանգներն ու գավառ-

ները համետեղ ուղերձ, նաև զինված ջոկատները ուղարկեցին` գտնել և 

մայրաքաղաք տեղափոխել քարայրներում, ճգնարաններում, փոքր ու մեծ 

մեհյաններում, անհայտ ու հայտնի գիտունների մոտ պահվող շարժական 

արխիվները: 

 Դժվար է ժամանակի և դարաշրջանների հեռվից դատել Արամի այս 

որոշում, սակայն այն, որ հենց Արամավիր կենտրոնում ոչնչացվեցին Հայ-

կազունիների արխիվները, թույլ է տալիս մտահոգվել, որ սխալ էր մեկտեղ 

հավաքագրել հազարավոր տարիների գրավոր արխիվները, որոնք կարող 

էին հրի ճարակ դառնալ, ինչպես եղել է հետագայում կիմերների ար-

շավանք ընթացքում, երբ Արմավիրի տաճարներն, միջաբերդն ու Սոսյաց 

անտառը կիմերները հրկիզեցին, կամ ինչպես Արմավիրում արխիվները 

ոչնչացվեցին, քրիստոյա քարոզիչներ – հեթանոս քրմեր դիմակայության 

ընթացքում:  

Հանրագիտարանային գրականության էջերում կան հետևյալ 

փաստագրումները. ՙԱրմավիրում եղել են երկու տիպի գրադարաններ` 

թագավորական, որոնցում պահպանվել են արքունական դիվանի 

փաստաթղթերը, և տաճարային – մեհենական` կրոնական, պատմական և 

այլ կարգի գրականություն՚45 /Ռ. Իշխանյան, ՍՀ/: ՙՄեհյան, հեթանոսական 

տաճար՚ հոդվածում Բ. Առաքելյանը գրում է. ՙԱնահիտի Մեհյաները 

կառուցված էին Արմավիրում, Արմավիրում էր գտնվում Տիր աստծու 

Մեհյանը: Ագաթանգեղոսը, պատմելով քրիստոնեություն ընդունելուց 

հետո հեթանոսական Մեհյաների ավերման մասին, բազմիցս նշում է, որ 

նրանք ընդարձակ տիրույթներ և գանձեր ունեին… Մեհյաներում պահվում 

էին նաև մեհյանական նշանագրեր ու գրականություն, գեղարվեստական 

ձևավորմամբ մեծարժեք ծիսական սպասք, իրեր, առարկաներ: 
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Հայաստանում քրիստոնեության դավանանքի ընդունման ժամանակ-

ներում հեթանոսական Մեհյաները հիմնահատակ ավերվել են՚46 : 

 

Արամ Աշխարհակալի գահակալման առաջին շրջանի անփոփոգիրը:  

Այսպիսով, Արամ Հայկյան – Հայկազունի արքային հաջողվեց` 

ա/. հաղթել ու Արատտային հարկատու դարձնել Հին Արևելքի հզոր 

պետություններ Մարաստանը, Ասորեստանը, Բաբելոնը, Փյունիկիան ու 

Պոնտոսը, 

բ/. Ալեքսանդր Մակեդոնացուց 1500 տարի առաջ Արամ Արին 

հռչակվել է Աշխարհակալ արքա` կայսր... 

գ/. Արատտայի օրենսդիր արքան էր` Արամը նախաձեռնել և իրա-

կանացրել է տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական բարեփոխումներ` 

սահմանելով մի շարք օրենքներ: Համմուրապիից 25 տարի առաջ Արամ 

Արին Հին Արևելքի առաջին օրենսդիր գահակալն էր: Արամը մի շարք 

օրենքներով Արատտայում և ենթակա երկրներում կարգավորվեց`  

դ/. գահի ժառանգականության իրավունքը,  

ե/. կրոնն ու դավանանքը անջատվեց պետությունից /վերացավ 

Համաշխարհային քրմականության վերադառնալու ձգտումները/,  

զ/. ստեղծվեցին գահակալին ու նախարարններին կից խորհրդակ-

ցական մարմիններ` Ատյաններ,  

է/. գահակալ-միապետի իրավունքների մի մասը լիազորվեցին 

նախարարներին,  

ը/. ենթակա պետություններին ստրկացնելու փոխարեն, նրանց հետ 

փոխհարաբերությունները կարգավորվեցին հարկային քաղաքականու-

թյամբ: 

 

 

/շարունակելի/ 

 

15 08 2013 – 27 09 2013 

Արմավիր մարզ, Արմավիր  
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