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Ապագան գալիք ժամանակն ու գալիք կյանքն է,որն հետևում է

ներկային։Այն մեր կյանքի մի մասն է,որին մենք շատ երկար ենք

սպասում։Երևի յուրաքանչյուր մարդ մտածում է այն մասին,թե ի՞նչ է

լինելու վաղը,ի՞նչ է սպասվում նրան,և յուրաքանչյուրին

հետաքրքրում է,թե ինչպիսի շրջադարձ կկատարի կյանքը։

Ես գիտեմ, որ երբեք չպետք է վատը մտածել ապագայի մասին,միշտ

պետք է լինել պոզիտիվ,քանի որ հենց մենք ենք կառուցում մեր

կյանքը,և մեր ապագան մեր ձեռքերում է,այն ստեղծվում է մեր

մտքերով և ներկայում կատարած որոշումներով։

Ինչքա՜ն հրաշալի իրադարձություններ են մեզ սպասվում

ապագայում,ինչքա՜ն երջանիկ պահեր,և թեկուզ միայն այդ միտքը

պիտի ստիպի յուրաքանչյուրին ապրել,ապրել ներկայով՝ուղղելով

անցյալի սխալները և մտածելով ապագայի մասին,պետք է շարժվել

առաջ,վստահ նայել ապագայի աչքերի մեջ և երբեք չհանձնվել։

Կյանքում, հանդիպելով շատ

դժվարությունների,փորձությունների,ես մեծանում եմ։Սկսում եմ

հասկանալ ինձ,գտնել իմ տեղը հասարակության մեջ։Մեր երկիրը

հիմա կանգնած է մեծ փորձությունների առաջ։Սակայն այդ ամենից

պատվով դուրս գալու համար պետք է վստահել ապագա

սերնդին։Անգամ փոքրիկը՝ այն մանուկը, որը նոր է սկսում

քայլել,պետք է իմանա հայրենասիրության մասին և դեռահասության

տարիքում մտածի իր ապագայի մասին։

Բոլորս էլ ունենք երազանքներ,նպատակներ,որոնք գուցե և

կիրականանան, բայց մեծ ջանքեր կպահանջեն՝ աշխատանք,

համբերություն, գիտելիքներ։Իմ ամենամեծ երազանքը և կյանքի

նպատակը իմ երկիրը՝Հայաստանը,զարգացած տեսնելն է։

Ցանկությունս է ամենուր հանդիպել երջանիկ,սիրով լի

մարդկանց,որոնց բոլոր խնդիրները լուծելի կլինեն։

Իմ նպատակն է դառնալ հոլիվուդյան դերասանուհի,և ինչպես

ասում էր իմ շատ սիրելի դասղեկը․«Ինչ էլ դառնաս,դրա լավը պիտի

դառնաս,պիտի գիտակցես,որ նպատակիդ կհասնես միայն

ջանասիրության,խելացիության,կամքի ուժի,համբերության,և

իհարկե, հարուստ գիտելիքների շնորհիվ»։

Իմ և իմ երկրի ապագան կախված է ինձանից և ինձ նման

հազարավոր դեռահասներից։Եթե բոլորս գնանք մեր երազանքների

հետևից,ապա ապագայում կտեսնենք մեր երազանքների

երկիրը՝Հայաստանը,այն միասնական Հայաստանը,որի մասին

երազել են մեր նախնիները,և երազում ենք մենք։Սակայն պետք չէ

միայն երազել,պետք է շարժվել առաջ՝սովորելով,աշխատելով։Ես
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համոզված եմ,որ իմ երկիրը,իմ ժողովուրդը ունի՛ ԱՊԱԳԱ։

Սոնա Դալլաքյան 

  Սևանի N4 հիմնական դպրոցի

 8-րդ ա դասարանի աշակերտուհի
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