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١

ميرويس د �وون�ي مخې ته والړ و.
هغه حيران او خپه و.

هغه په يوه پ�ه َمعلول دی.
�ان ته به ډٻر �ورٻده.



ميرويس فکر کاوه چې �وون�ي ته به
نه شي تلی.

خو بٻ�اه يې فکر بدل شو.
پوهٻږې چې �ن�ه؟

هغه په �لويزيون کې عباس کريمي
وليد.

د عباس دواړه السونه نه وو.
خو په المبو کې يې د سرو زرو مډال

��لی و.
ميرويس د عباس په ليدو پالر ته وويل:

پالره! ما په �وون�ي کې شامل کړه.
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٣

پالر ميرويس په �وون�ي کې شامل
کړ.

هغه به په شوق �وون�ي ته تله.
هغه په �وون�ي کې �ه مل�ري پيدا

کړل.



�ول�يوال يې �ه مل�ري وو.
�ول�يوالو به ورسره لوبې کولې.

دوی په درسونو کې له يو بل سره
مرسته کوله.

٤



٥

�وونکي هم ورسره مرسته کوله.
ميرويس په درسونو کې تکړه شو.

�وونکي به هره ورځ ورته آفرين ويل.



ميرويس ورزش هم کوي.
هغه وايي:

زه به د عباس کريمي غوندې شم.
زه به د سرو زرو مډال ��م.

مل�ري چې ورته �وري، وايي:
ته هر �ه کولی شې.

�که چې ته زيار باسې.
ته پر �ان باور لرې.
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د ميرويس يو آرمان خو پوره شو.
هغه يو مډال و�ا�ه.

د تکړه زده کوونکي مډال يې و�ا�ه.



ته �ه فکر کوې؟
ميرويس به په ورزش کې هم مډال

و��ي؟

٨
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