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Նեոլիթյան դարաշրջանից էնեոլիթին 
(պղնձաքար) անցման ժամանակաշրջանում 
(մ.թ.ա. V-IV հազարամյակ) հնդեվրոպական 
ցեղերի մի մասը տեղաշարժվելով՝ Հայկական 
լեռնաշխարհից ու Փոքր Ասիայից տարածվել 
են Եվրոպա, Միջին Ասիա ու Հնդկաստան, 
մյուս մասը (այդ թվում՝ խեթական, հայկական, 
հունական և իրանական ցեղերը) մնացել են 
նախահայրենիքի տարածքում։ Այս բոլորը 
վկայում են հայերի տեղաբնիկության մասին։ 
Հայկական էթնոսի ձևավորման տնտեսական 
նախադրյալները ստեղծվել են էնեոլիթի 
ժամանակաշրջանից։ Այժմ ապացուցված է, որ 
վաղ անասնապահական և երկրագործական 
մշակույթների [առանձին հացահատիկային 
բույսերի և խաղողի տեսակներ, թանկարժեք 
քարեր, վանակատ (օբսիդիան), պղինձ, 
երկաթ և այլն] գյուտերը և նրանց մշակման 
հնագույն կենտրոնները եղել են Հայկական 
լեռնաշխարհում, որտեղ գերիշխող էին 
հայկական ցեղերը։ Պղնձի և անագի 
հանքերի ինտենսիվ մշակմամբ հայկական 
ցեղերն անցան բրոնզի դարաշրջանին (III-II 
հազարամյակ)։
Մ.թ.ա. II հազարամյակի վերջին և I 
հազարամյակի սկզբին Հայկական 
լեռնաշխարհում բնակվող ցեղերը, որոնք 
սեպաձև արձանագրություններում 
հիշատակվում են տարբեր անուններով, արդեն 
դրսևորվում էին որպես պետ-քաղաքական 
կազմավորումներ։ Հայերի, որպես ժողովրդի, 
կազմավորման բարդ և երկարատև ընթացքն 
ավարտվել է Արարատյան (Ուրարտու) 
պետության ժամանակաշրջանում (մ.թ.ա. 
IX-VI դդ), երբ այդ միասնական և կայուն 
պետականության ներքո Հայկական 
լեռնաշխարհի ցեղերը հասել են տարածքա-
քաղաքական միասնության։ Արդեն մ.թ.ա. 
VII դ. վերջի և VI դ. սկզբնաղբյուրներում (Հին 
կտակարանի մի շարք գրքերում, աքեմենյան 
արձանագրություններում, հին հունական 
հեղինակների երկերում) Հայկական 
լեռնաշխարհը ներկայացվում է որպես հայերով 
բնակեցված միատարր երկիր։
Չնայած այն հանգամանքին, որ հեռավոր 
անցյալում տեղի ունեցած հայ ժողովրդի 
ձևավորման շատ մանրամասներ անհնարին 
է լուսաբանել ամբողջությամբ և ստուգապես, 
ժամանակակից գիտությունը գտնում է, որ 
հայ ժողովրդի կազմավորումը, անկասկած, 
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Նեոլիթյան դարաշրջանից էնեոլիթին (պղնձա-
քար) անցման ժամանակաշրջանում (մ.թ.ա. 
V-IV հազարամյակ) հնդեվրոպական ցեղերի 
մի մասը տեղաշարժվելով՝ Հայկական 
լեռնաշխարհից ու Փոքր Ասիայից տարածվել 
են Եվրոպա, Միջին Ասիա ու Հնդկաստան, 
մյուս մասը (այդ թվում՝ խեթական, հայկա-
կան, հունական և իրանական ցեղերը) մնացել 
են նախահայրենիքի տարածքում։ Այս բոլորը 
վկայում են հայերի տեղաբնիկության մասին։ 
Հայկական էթնոսի ձևավորման տնտեսական 
նախադրյալները ստեղծվել են էնեոլիթի ժա-
մանակաշրջանից։ Այժմ ապացուցված է, որ 
վաղ անասնապահական և երկրագործական 
մշակույթների [առանձին հացահատիկային 
բույսերի և խաղողի տեսակներ, թանկարժեք 
քարեր, վանակատ (օբսիդիան), պղինձ, 
երկաթ և այլն] գյուտերը և նրանց մշակման 
հնագույն կենտրոնները եղել են Հայկա-
կան լեռնաշխարհում, որտեղ գերիշխող էին 
հայկական ցեղերը։ Պղնձի և անագի հանքերի 
ինտենսիվ մշակմամբ հայկական ցեղերն 
անցան բրոնզի դարաշրջանին (III-II հազա-
րամյակ)։
Մ.թ.ա. II հազարամյակի վերջին և I հազա-
րամյակի սկզբին Հայկական լեռնաշխարհում 
բնակվող ցեղերը, որոնք սեպաձև արձա-
նագրություններում հիշատակվում են տարբեր 
անուններով, արդեն դրսևորվում էին որպես 
պետ-քաղաքական կազմավորումներ։ Հայերի, 
որպես ժողովրդի, կազմավորման բարդ և երկա-
րատև ընթացքն ավարտվել է Արարատյան 
(Ուրարտու) պետության ժամանակաշրջանում 
(մ.թ.ա. IX-VI դդ), երբ այդ միասնական և 
կայուն պետականության ներքո Հայկական 
լեռնաշխարհի ցեղերը հասել են տարածքա-
քաղաքական միասնության։ Արդեն մ.թ.ա. VII 
դ. վերջի և VI դ. սկզբնաղբյուրներում (Հին կտա-
կարանի մի շարք գրքերում, աքեմենյան արձա-
նագրություններում, հին հունական հեղի-
նակների երկերում) Հայկական լեռնաշխարհը 
ներկայացվում է որպես հայերով բնակեցված 
միատարր երկիր։
Չնայած այն հանգամանքին, որ հեռավոր 
անցյալում տեղի ունեցած հայ ժողովրդի ձև-
ավորման շատ մանրամասներ անհնարին է 
լուսաբանել ամբողջությամբ և ստուգապես, 
ժամանակակից գիտությունը գտնում է, որ 
հայ ժողովրդի կազմավորումը, անկասկած, 
տեղի է ունեցել Հայկական լեռնաշխարհում, 


