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Մատենաշար՝ Նրանք առջևից գնացողներն էին 
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Փրկվածը 

 

- Այս աղջիկը գիշերը չի լուսացնի, - ասել էր բժիշկը: 

Աղջկա անունը Կարեն էր: Նա մեկ տարեկան էր: Նրա թոքերը բորբոքվել էին: 1877 -ին 

տվյալ հիվանդությունը կյանքի համար վտանգավոր էր: 

Բայց աղջիկը ապրելու կամք ուներ: Նա վերստին ապրեց: 

Հետագայում, նա պետք է ավելի շատ մահ տեսներ, քան մարդկանց մեծ մասը: Եվ նա պետք 

է պայքարեր ուրիշների կյանքը փրկելու համար: 

Կարեն Եփփեն մեծացել էր Օստյուլլանդի Գուլլինգսկով բնակավայրում: Իր կյանքի մեծ 

մասը, նա անցկացրեց վատառողջ վիճակում:  

Բայց նա աշխույժ աղջիկ էր: Նրա հայրը ուսուցիչ էր և նրան անգլերեն էր սովորեցնում:  

Երբ նրա 13-ամյակը լրացավ, նրան ուղարկեցին Ալս կոչվող բնակավայրի դպրոցներից 

մեկը, որպեսզի նա գերմաներեն լեզվին տիրապետի: Այդ ժամանակ Ալսը մասնավորապես 

Գերմանիայի մի մասն էր հանդիսանում: Կարենը հեշտությամբ կարող էր սովորել օտար 

լեզուներ: 

Երբ փոքրիկ Կարենը մահամերձ վիճակում էր, նրա մայրիկը աղաչանքով աստծուն էր 

դիմում: Մոր միակ ցանկությունը այն էր, որ աստված կենդանի պահի այդ փոքրիկ էակին: 

Երբ Կարենը այդ ամենի մասին հետագայում լսեց, նա ուրախացավ: Աստծո ձեռքը միշտ 

նրա վրա էր: 



 

 

 

 

  



 

 

 

Կյանքը մի նոր իմաստ Էր ստանում 

 

Կարենը կնքվելու ցանկություն չուներ: Նրա հավատքի հաստատակամությունը առ Աստված 

ոչ մի կապ չուներ եկեղեցու հետ: 

Նրա ծնողները չեին ցանկանում այդ մասին լսել: Հետևաբար նա կնքվեց:  

17 տարեկան հասակում Կարենը հաճախեց գիշերօթիկ դպրոց: Դպրոցը գտնվում էր 

Կոպենհագենի մոտակայքում: Այն կոչվում էր Oրդրուպ Լատիներեն Դպրոց: Նրա հայրը 

ցանկանում էր, որ նա բժշկության բնագավառում ուսում ստանար:  

Կարենը այդ մեկը չէր ուզում: Նա տվյալ մասնագիտությունը չէր սիրում: Նա ցանկանում էր 

մաթեմատիկան ուսումնասիրել: 

Սովորելու ժամանակ նա սկսեց դպրոցում դասավանդել: Բայց այն չափազանց դժվար 

աշխատանք էր: Նրա առողջական վիճակը վատացավ:  

Անհրաժեշտ էր, որ նա երեք տարի հանգստանար, որպեսզի վերականգնի իր ուժերը: 

Բայց նա չհիասթափվեց: Նա գիտեր, որ ուզում է ապրել և աշխատել՝ հանուն ուրիշներին 

օգնելու։  

Նա սկսեց հոգատարություն ցուցաբերեր այն աշակերտներին նկատմամբ, որոնց վիճակը 

շատ ծանր էր: Որոնք խարխափում էին ծանր մտքերի հորձանուտում։ Այո, նա լավ գիտեր, 

ինչպես նրանց օգնել: Մինչ այդ, նա երբեք չէր զգացել, որ ապրելը կարող է այդքան մեծ իմաստ 

ունենար:  



 

 

Զարհուրելի պատմություն 

 

 

Երբ Կարենը 26 տարեկան էր, նա ունկնդրել էր մի դասախոսություն։ Այն մի ժողովուրդի 

մասին էր, որը ապրում էր Ասիայում։ Հայերի մասին։ Հայերը ամենահինավուրց քրիստոնյա 

ժողովուրդն է երկրագնդի վրա։ Նրանց եկեղեցին ավելի քան 1700 տարվա պատմություն ունի: 

 Երկար ժամանակ նրանք չունեին սեփական պետություն: Նրանցից շատերն ներկայումս 

էլ ապրում են փախստականների կարգավիճակով, աշխարհի տարբեր երկրներում: Նրանք 

հալածվել են գերտերությունների և մահմեդական սուլթանների կողմից: 

 Կարենը ահ ու սարսափով էր ունկնդրել, որ Թուրքիայի իշխանավորները, մի քանի տարի 

առաջ, 300 հազար հայ են կոտորել:  

 Հայերը օգնության հասնելու ակնկալիքով դիմել էին Եվրոպայի քրիստոնյա երկրներին: 

Բայց ոչ մեկը չէր ցանկացել, որ խնդիրներ ունենար Թուրքիայի հետ: 

 Իսկ նա, արդյոք ի՞նչ կարող էր անել։ 

  Հաջորդ տարի նա կրկին ու կրկին մտածում էր այդ մասին։ Հետո նա իր անելիքը իմացավ: 

Նա ցանկանում էր դառնալ հայ որբ երեխաների ուսուցիչը։ 

 Գուցե Աստծո կամքով էր նա շարժվում: Ուրեմն պետք էր մեկնել այնտեղ: 

 

  




