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ՎԱՀԱԳՆ ՆՈՐԱՅՐԻ ԴԱԴՐՅԱՆ (ՏԱՏՐԵԱՆ)

2019 թ. օ գոս տո սի 2-ին 93 տա րե կան 
հա սա կում կյան քից հե ռա ցավ հա յազ գի 
մե ծա նուն ցե ղաս պա նա գետ, պատ մա-
բան, սո ցի ո լոգ պրո ֆե սոր Վա հագն 
Նո րայ րի Դադ րյա նը։

 Դադ րյան նե րի ըն տա նի քը Սե բաս-
տիայի նա հան գի Ա մա սիայի գա վա ռի 
Չո րում քա ղա քից էր, որ տեղ հայտ նի 
դա տա վոր էր Նո րայր Դադ րյա նը: Նրա 
կա պե րի շնոր հիվ Դադ րյան նե րի ըն տա-
նի քը կա րո ղա նում է հաս նել Կոս տանդ-
նու պո լիս՝ վե րապ րե լով Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյու նը, որ տեղ էլ 1926 թ. մայի-
սի 26-ին ծն վել է Վա հագն Դադ րյա նը: 

Նրա ման կու թյունն ան ցել է սկզ բում Գա տը գյուղ թա ղա մա սում, իսկ ավե լի ուշ՝ Սկյու-
թա րում: Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի շե մին նա տե ղա փոխ վել է Բեռ լին՝ 
ու սա նե լու: 

Վա հագն Դադ րյանն իր կա տա րած գի տա հե տա զո տա կան ու սում նա սի րու թյուն-
նե րի շնոր հիվ նոր էջ է բա ցել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան ու սում նա սի րու-
թյան մեջ, մե ծա պես նպաս տել ցե ղաս պա նու թյան պատ մա կան իրո ղու թյան գի տա կան 
հա մա պար փակ ներ կա յաց մա նը, ինչն իր ան գնա հա տե լի ու կարևոր նշա նա կու թյունն 
է ու նե ցել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տի մի ջազ գային ճա նաչ ման և դա տա պարտ-
ման գոր ծում: Վա հագն Դադ րյա նը հա մար վում է ցե ղաս պա նա գի տու թյան, մաս նա-
վո րա պես հա մե մա տա կան ցե ղաս պա նա գի տու թյան, հիմ նա դիր նե րից մեկ1: Նրա հիմ-
նա կան աշ խա տու թյուն նե րը վե րա բե րում են Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյա նը, 
հա մե մա տա կան ցե ղաս պա նա գի տու թյան հար ցե րին, ցե ղաս պա նու թյան իրա վա կան և 
հո գե բա նա կան տե սան կյուն նե րի վեր լու ծու թյա նը:

 Գի տա կան եր կար և ար գա սա բեր ու ղին Վա հագն Դադ րյանն սկ սել է Բեռ լի նի 
հա մալ սա րա նում՝ ու սա նե լով մա թե մա տի կա։ Կտ րուկ շրջա դարձ կա տա րե լով դե պի 
հու մա նի տար և հա սա րա կա կան գի տու թյուն ներ՝ Վի են նայի հա մալ սա րա նում սո վո րել 
է փի լի սո փա յու թյուն, իսկ Ցյու րի խի հա մալ սա րա նում՝ մի ջազ գային իրա վունք։ Չի կա-
գոյի հա մալ սա րա նում ստա ցել է սո ցի ո լո գիայի դոկ տո րի աս տի ճան։ Նման բազ մա-
պրո ֆիլ կր թու թյու նը Դադ րյա նին հնա րա վո րու թյուն է տվել իր հե տա գա ու սում նա-
սի րու թյուն նե րում հեն վել ֆոր մալ, հու մա նի տար և հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի 
մե թո դա բա նու թյան և զի նա նո ցի վրա, ին չի շնոր հիվ նա կա րո ղա նում էր ցան կա ցած 
խնդ րի վե րա բե րյալ ու նե նալ ու րույն և հնա րա վո րինս լայն մո տե ցում։ 

1 Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ ինստիտուտի 
«Համեմատական ցեղասպանագիտության» բաժինը անվանակոչվել Վահագն Դադրյանի անունով։
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Իր կյան քի ըն թաց քում պրո ֆե սոր Դադ րյա նը փայ լուն կեր պով հա մա տե ղել է 
հե տա զո տա կան և դա սա խո սա կան գոր ծու նե ու թյուն նե րը։ 1970-1991 թթ. Նյու Յոր քի 
հա մալ սա րա նում դա սա վան դել է սո ցի ո լո գիա։ Բա ցի այդ նա ան գլե րե նով, գեր մա նե-
րե նով և ֆրան սե րե նով ակ տի վո րեն դա սա խո սել է Բեռ լի նի Ա զատ հա մալ սա րա նում, 
Մյուն խե նի, Մայ նի Ֆրանկ ֆուր տի, Մյունս թե րի, Քյոլ նի, Բո խու մի, Պար մայի, Թու-
րի նի, Ցյու րի խի, Ժնևի, Ա մս տեր դա մի, Ո ւտ րեխ տի, Ո ւպ սա լայի և Բրյու սե լի հա մալ սա-
րան նե րում, ինչ պես նաև` ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՈ-ի փա րի զյան կենտ րո նում։

 Վա հագն Դադ րյա նը Հար վար դի հա մալ սա րա նի Մի ջին Արևել քի ու սում նա սի րու-
թյուն նե րի և Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գիա կան ինս տի տու տի մի ջազ գային ու սում նա-
սի րու թյուն նե րի կենտ րոն ների ավագ գիտ աշ խա տող էր, ինչ պես նաև Դյու կի հա մալ-
սա րա նի հրա վի րյալ պրո ֆե սոր։ 1990-ա կան թթ. մի քա նի տա րի շա րու նակ ղե կա վա-
րել է Գու գեն հայ մի հիմ նադ րա մի կող մից հո վա նա վոր վող ցե ղաս պա նա գի տա կան մեծ 
նա խա գի ծը։ 1991 թ-ից Զո րյան ինս տի տու տի (Տո րոն տո և Քեմբ րիջ) ցե ղաս պա նու թյան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ծրա գրի գի տա կան տնօ րենն է ր։

 Լե զու նե րի իմա ցու թյան շնոր հիվ (հայե րեն, ան գլե րեն, գեր մա նե րեն, ֆրան սե րեն, 
թուր քե րեն, օս մա նե րեն) Դադ րյա նը հա մա պար փակ քն նու թյան է են թար կել հա րուստ 
փաս տագ րա կան նյութ` մաս նա վո րա պես ու սում նա սի րե լով թուր քա կան, գեր մա նա կան, 
ավստ րո-հուն գա րա կան, ամե րի կյան ար խի վային փաս տաթղ թե րը և հա մադ րել դրանք 
հայ կա կան սկզբ նաղ բյուր նե րի հետ:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան տար բեր դր վագ նե րի ու սում նա սիր մանն են 
նվիր ված նրա եր կու տաս նյա կից ավե լի մե նագ րու թյուն նե րը և հար յու րից ավե լի հոդ-
ված նե րը, ո րոնք հրա տա րակ վել են տաս նյակ լե զու նե րով։ Դրանց շար քում իր ու րույն 
տեղն ու նի 1995 թ. հրա տա րակ ված The History of the Armenian Genocide: Ethnic 
Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus [Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու-
թյու նը. էթ նի կա կան կոնֆ լիկ տը Բալ կան նե րից մինչև Ա նա տո լիա և Կով կաս] մե ծա ծա-
վալ հե տա զո տու թյու նը: Այս աշ խա տու թյան մեջ հե ղի նա կը խնդ րի քն նու թյունն սկ սում է 
Հայ կա կան հար ցի ծագ ման պատ մու թյու նից՝ ցույց տա լով դրա տեղ-տեղ հա մընկ նու մը 
կամ բա խու մը Արևե լյան հար ցի հետ, եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյան և Օս մա նյան 
կայս րու թյան զար գա ցում նե րի հա մա տեքս տում, ներ կա յաց նում է նա խա ցե ղաս պա նու-
թյու նը և բուն ցե ղա սպա նու թյու նը՝ տրա մա բա նա կան և ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր-
դա կա նու թյամբ:

 Մեկ տա րի ան ց հե տա զո տող նե րի սե ղա նին է դր վում մեկ այլ կարևոր մե նագ-
րու թյուն՝ German Responsibility in the Armenian Genocide: A Review of the Historical 
Evidence of German Complicity [Գեր մա նիայի պա տաս խա նա տվու թյու նը Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան մեջ. գեր մա նա կան մեղ սակ ցու թյան պատ մա կան վկա յու թյուն նե րի քն նու-
թյուն], ո րում հե ղի նա կը հա րուստ փաս տա կան նյու թի հի ման վրա բա ցա հայ տում է 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ Օս մա նյան կայս րու թյան դաշ նա-
կից Կայ զե րա կան Գեր մա նիայի դե րա կա տա րու թյու նը և պա տաս խա նա տվու թյու նը 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան իրա կա նաց ման գոր ծում՝ հս տա կու թյուն և փաս տարկ վա ծու-
թյուն բե րե լով այս շատ քն նարկ վող թե մայի մեջ։
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1999 թ. լույս են տե սել պրո ֆե սոր Դադ րյա նի միան գա մից եր կու ար ժե քա վոր 
մե նագ րու թյուն նե րը՝ Warrant for Genocide: Key Elements of Turko-Armenian Conflict 
[Ցե ղաս պա նու թյան թույլտ վու թյուն. հայ-թուր քա կան կոնֆ լիկ տի առանց քային բա ղա-
դրիչ նե րը] և The Key Elements in the Turkish Denial of the Armenian Genocide: A Case 
Study of Distortion and Falsification [Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թուր քա կան ժխտ ման 
առանց քային բա ղադ րիչ նե րը. խե ղա թյուր ման և կեղծ ման դեպ քի ու սում նա սի րու թյուն]։ 
Վերջին մե նագ րու թյու նը հուժ կու հար ված էր Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժխտ ման գոր-
ծըն թա ցին։

 Ժա մա նա կագ րա կան առու մով պրո ֆե սոր Դադ րյա նի վեր ջին մե ծա ծա վալ ու սում-
նա սի րու թյու նը Judgment at Istanbul. The Armenian Genocide Trials [Ս տամ բու լյան 
դա տավ ճիռ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դա տա վա րու թյուն նե րը] աշ խա տու թյունն է (պ րո-
ֆե սոր Թա ներ Աք չա մի հա մա հե ղի նա կու թյամբ), որ տեղ հե ղի նակ նե րը ներ կա յաց նում 
են Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ավար տից ան մի ջա պես հե տո երիտ թուր քա կան պա րա-
գլուխ նե րի դեմ Ստամ բու լում տե ղի ու նե ցած դա տա վա րու թյուն նե րի ըն թացքն ու փաս-
տաթղ թե րը:

Պ րո ֆե սոր Դադ րյա նի հե ղի նա կած հոդ ված նե րը հրա պա րակ վել են արևմ տյան 
առա ջա տար գի տա կան ամ սագ րե րում։

1976 թ. մայի սին Դադ րյա նը մի շարք ակա նա վոր հե տա զո տող նե րի հետ, ո րոնց 
շար քում էին Ռի չարդ Հով հան նի սյա նը, Դե նիս Փա փա զյա նը, Ա վե տիս Սան ջյա նը և 
այլք, Ա ՄՆ Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի հանձ-
նա ժո ղո վում ներ կա յաց րել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան իրո ղու թյու նը։ Բա ցի այդ նա 
եղել է առա ջին հա յազ գի հե տա զո տո ղը, ով 1995 թ. հան դես է եկել բրի տա նա կան 
խորհր դա րա նի Հա մայնք նե րի պա լա տում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 80-րդ տա րե լի ցի 
կա պակ ցու թյամբ։

 Վա հագն Դադ րյա նը 1998 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ ար տա սահ մա նյան ան դամ է: Նա մշ տա -
պես սերտ կա պեր է ու նե ցել Հա յաս տա նի գի տակր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի, 
այդ թվում՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տի հետ: 2009 թ. պրոֆ. 
Դադրյա նը մաս նակ ցել է թան գա րան-ի նս տի տու տի կազ մա կեր պած մի ջազ գային 
գի տա ժո ղո վին՝ նվիր ված Ա դա նայի ջար դե րի 100-ա մյա տա րե լի ցին: Նույն օ րե րին նա 
թան գա րան-ի նս տի տու տում ներ կա յաց րել է հրա պա րա կային դա սա խո սու թյուն նե րի 
շարք՝ նվիր ված Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տար բեր հիմ նախն դիր նե րին: 2013 թ. մար-
տին ակա նա վոր գիտ նա կա նը մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան –ինս տի տու տի կազ մա կեր պած «Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն. մար տահ րա-
վեր ներ հա րյու րա մյա կի նա խա շե մին» մի ջազ գային գի տա ժո ղո վին։ 

Ա կա նա վոր գիտ նա կանն իր կյան քի ըն թաց քում ստա ցել է բա զում պարգև ներ, 
ո րոնց թվում են.

1. ՀՀ Մով սես Խո րե նա ցու մե դալ (1998 թ.)
2.  Սուրբ Մես րոպ Մաշ տո ցի ոս կե մե դալ (1999 թ.)
3. «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ու սում նա սի րու թյան ո լոր տում ու նե ցած ծան րակ շիռ 

գի տա կան վաս տա կի հա մար» ՀՀ նա խա գա հի մր ցա նակ (2009 թ.)
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4.  Սուրբ Սա հակ և Սուրբ Մես րոպ մե դալ (2005 թ.)
5.  Կյան քի ըն թաց քում ու նե ցած ձեռք բե րում նե րի մր ցա նակ, Ցե ղաս պա նա գետ-

նե րի մի ջազ գային մի ու թյուն (2005 թ.)
 Վա հագն Դադ րյա նը կյան քի ըն թաց քում դար ձել է ցե ղաս պա նա գի տու թյան դա սա-

կան նե րից մե կը։ Կա րե լի է ասել, որ նա ցե ղաս պա նա գի տու թյան և Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան նշա ձո ղը բարձ րաց րել է նոր մա կար դա կի: 
Նա եղել է հայ ժո ղովր դի դես պա նը ցե ղաս պա նա գի տա կան հան րույ թում:

 Վա հագն Դադ րյա նի գոր ծու նե ու թյու նը մաս նա գի տա կան նվիր վա ծու թյան, աշ խա-
տա սի րու թյան և հայ րե նա սի րու թյան լա վա գույն օ րի նակ նե րից է: Հա յազ գի ցե ղա-
սպա նա գետ նե րի ներ կա սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պարտքն է կի սատ չթող նել նրա 
հս կա յա ծա վալ գոր ծը և պատ վով շա րու նա կել այն։


