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چیني څخه جوړ شوي وو، د زرگونو طالیي په ماڼۍ کې پوره پاکي صفایي شوې وه. دیوالونه او غولي چې له 
څراغونو تر رڼا الندې ځلیدل! ښکلي گالن چې په وړو زنگونو سره نور هم ښکلي کړای شوي وو، په الرو کې 
ایښودل شوي وو، په گالنو کې را زوړند زنگونه دومره ښوریدل او غږ یې کاوه چې خلک یو د بل په خبرو سم نه 

 پوهیدل.
په منځ کې، د امپراتور د ناستې ځای ته نږدې، یوه زرینه کړۍ د دې له پاره را ځړول شوې وه  د میلمستیا د سالون

نوم « د پخلنځي جلۍ»چې بلبل ورباندې کیني. ټول درباریان را ټول شوي وو، د پخلنځي وړوکې جلۍ چې اوس یې 
غوږ ونیسي. ټولو ښایسته جامې خپل کړی و، اجازه یې درلوده چې د یوې دروازې تر شا ودریږي او د بلبل غږ ته 

 اغوستې وي او هغه واړه الوتونکي ته یې کتل چې امپراتور په ډیرې مینې سره خپل سر ورته ښوراوه.
کله چې بلبل سندرې پیل کړې، دومره ښې غاړې یې وکړې چې د امپراتور په سترگو کې اوښکې را ټولې شوې او 

بلبل ال ښې غاړې وکړې، داسې ښه وچغید چې غږ یې ټول زړونه  کله چې د امپراتور اوښکې په تویدو شوې، واړه
خوشاله کړل. د امپراتور دومره خوښ شوی و چې امر یې وکړ چې د ده زرینې څپلۍ ور ډالۍ کړي، خو بلبل له 

 امپراتور نه په مننې سره و ویل چې ډیر ویاړ مو را په برخه کړ او زیاته یې کړه:
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ې کومې اوښکې ولیدلې، هغه ما ته ډیر ارزښت لري! د امپراتور اوښکې عجیب ما د امپراتور په سترگو کې چ»
 «ځوک لري، خدای پوهیږي، چې ما ته همدا بسنه کوي!

 او بیا بلبل په خپل زړه وړونکي غږ سره سندرې و ویلې.
 د دربار ټولو میرمنو و ویل:

 «     ریدلی دی!دا تر ټولو هغه زړه وړونکی او مینه ناک غږ دی، چې تر اوسه موږ او»
له هغه نه وروسته به یې کله چې له چا سره خبرې کولې، خولې به یې له اوبو ډکولې، څو وکوالی شي له خولې ښه 
غږ را وباسي، هغوی داسې انگیرله چې د دې کار په کولو سره له دوی نه بلبل جوړ شي! تر دې پورې چې د دربار 

ره ارزښت درلود چې تر ټولو ستونزمن کار د هغوی راضي کول و! چوپړانې هم راضي وې او دې کار په رښتیا س
 هوکې، په ماڼۍ کې د بلبل شته والی، تر ټولو ستر بریالیتوب و.

وپتیل شوه چې بلبل په دربار کې پاتې شي، یو کپس ولري او کوالی شي دوه ځلې د ورځې له خوا او یو ځلې د شپې 
ان ورسره وي، ټول چوپړان به په الس کې د وریښمو یوه رسۍ لري له مخې، په چکر ووزي. تل به دولس خدمتگار

چې یو سر به یې د خوارکوټي بلبل په پښه پورې تړلی وي. په داسې یو بد حالت کې، داسې یو چکر، په هیڅ ډول د 
 خوښې وړ نه و.

تنه سره مخامخ شول،  د ښار ټولو اوسیدونکو، د داسې یو حیرانونکي الوتونکي په هکله خبرې کولې. کله به چې دوه
د همدې بلبل په باب به سره غږیدل. د خوراکي توکو د یولسو دوکانونو خاوندانو د خپلو ماشومانو نومونه بلبل 

 کیښودل، خو هغوی یوه هم غاړې نه شوای کوالی.
وټې په لیدو امپراتور د غ« بلبل»یوه ورځ، یوه لویه غوټه د امپراتور په نامه راورسیده. پر غوټه لیکل شوي وو: 

 سره و ویل:
 «ښایي زموږ د بلبل په باب کوم بل کتاب لیکل شوی وي.»

خو په غوټه کې کتاب نه، بلکې په الس جوړ کړای شوی کوکي بلبل و او په قوتي کې ایښودل شوی و چې ریښتیني 
قیمتي ډبرو لکه:  بلبل ته ورته و. دا په الس جوړ کړای شوی بلبل له سرو او سپینو زرو جوړ شوی و او په ډیرو

شنه یاقوت، سره یاقوت او الماسو ښکلی کړای شوی و. کله به چې کوک کړای شو، کوالی یې شول د ریښتیاني بلبل 
یوه سندره و وایي او د سندرو ویلو په شیبه کې یې خپله نقرا ای لکۍ هم ښوروله. په غاړه کې یې یوه پټاره وه چې 

 دا توري پرې لیکل شوي وو:
 «د امپراتور بلبل، د چین د امپراتور تر بلبله بې ارزښته دی.د جاپان »

 ټولو درباریانو په یوه خوله و ویل: 
 «ډیر په زړه پورې او ښکلی دی.»

 لقب تر السه کړ. ټولو به ویل:« د سلطنتي بلبل لوی زیری راوړونکی»هغه چا چې دا راوړی و، ډیر ژر یې د 
 «ه سره زیبي!هغوی باید گډې سندرې و وایي، څه ښه ب»

هغوی سندرې سره و ویلې، خو، نه چندانې ښې، پې گټې وې. ځکه چې ریښتیني بلبل په خپل ستایل غاړې کولې او 
 د کوکي بلبل په ټټر کې چې څه ایښودل شوي وو، له هغه نه غږ راخوت.

 د سلطنتي آرکستر مشر و ویل:
 «غه زما د موسیقۍ د ښوونخي له جملې نه دی!دا د کوکي بلبل گناه نه ده، نوتیشن سره سمې بدلې وایي، ه»

له هغه نه وروسته کوکي بلبل اړ و چې په یوازې تن سندرې و وایي او لکه د ریښتیني بلبل په څیر، ډیر بریالیتوب 
 هم ور په برخه شو. د دې تر څنگه د کوکي بلبل ظاهري بڼه د گاڼو او قیمتي غمیو د کارولو په وجه هم ښه ښکاریده.

لبل یو سندره دري دیرش ځلې و ویله، خو ستړی نه شو او درباریانو غوښتل چې بیا یې تکرار کړي، خو کوکي ب
امپراتور فکر وکړ چې اوس د ریښتیني بلبل وار دی چې سندرې و وایي؛ خو بلبل چیرې و؟ د هیڅ چا نه و پام شوی 

 چې بلبل له خالصې کړکۍ د شنه ځنگله په لوري الوتی و.
 هرجن ډول و ویل:امپراتور په ق

 «دا کار څه مانا لري؟»
 ټولو درباریانو د بلبل بد و ویل او هغه یې یو نا شکره موجود وگاڼه او وې ویل:

او کوکي بلبل اړوت چې بیا سندرې ووایي. دا هماغه « په هر صورت، اوس ډیر ښه الوتونکی له موږ سره شته!»
 اوسه یې زده کړې نه وه، ځکه چې ډیر ستوخمن غږ و. سندره وه چې دوی څلوردیرش ځلې اوریدلې وه، خو تر

د سلطنتي ارکستر مشر کوکي بلبل وستایه او اعالم یې وکړ چې دا بلبل نه یوازې د الماسو په درلودلو سره، له 
 ظاهري پلوه ښه دی، بلکې له داخلي پلوه هم له حقیقي بلبل نه ښه دی.

 هغه و ویل:
 اعلیحضرت او ښاغلو! 

نه شئ کوالی چې د ریښتیني بلبل په باب وړاندوینه وکړئ چې څه به وشي، په داسې حال کې چې په تاسو هیڅکله 
کوکي بلبل کې غږ مخکې له مخکې پیش بینی شوی دی او پرته له دې نه، کوالی شو هر څه توضیح کړو. کوالی 
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ډول کار کوي او نور شیان  شو هغه خالص کړو او انساني کار وښییو چې د غږ استوانه چیرې ایښودل شوې ده، څه
 «څه ډول یو په بل پسې ایښودل کیږي!
 ټولو درباریانو په یوه غږ سره و ویل:

 «بالکل زموږ خوښه هم همداسې ده!»
د سلطنتي ارکستر مشر اجازه تر السه کړه چې راتلونکې یکشنبې کوکي بلبل ټولو خلکو ته ور وښیي. امبراتور داسې 
گڼله چې باید ټول خلک د کوکي بلبل غږ واوري او خلکو د کوکي بلبل غږ واورید او دومره خوند یې ور نه واخیست، 

 ې هوا ته جگولې او ویل یې چې : اوه پوهو، واه، واه! لکه د مستیدو کوم څه یې چې څکلي وي، السونه او گتې ی
 خو خوارکوټي کب نیونکي چې د رښتیاني بلبل غږ اوریدلی و، و ویل:

دا ښه موزیک غږوي او غږ یې هم ښکلی او د الوتونکي په څیر دی، خو یو شی کمبود لري، زه نه پوهیږم چې »
 «هغه څه شی دی!

ۍ نه وشړل شو. کوکي بلبل د امپراتور د تخت په څنگ کې پر یوه وریښمین بالښت ریښتینی بلبل له هیواد او امپراتور
باندې، د ریښتیاني بلبل ځایناستی شو او ټولې قیمتي ډالۍ، سره زر او قیمتي ډبرې یې چې تر السه کړې وې، په 

کیڼ اړخه لومړی  لقب وگاټه او مقام یې له« د سلطنتي میز لوی سندرغاړي»څنگ کې ورته کیښودې. کوکي بلبل د 
 و. امپراتور داسې گڼله چې کیڼ لوری مهم دی، ځکه چې زړه په چپه خوا کې دی، حتی د امپراتور په بدن کې.

د سلطنتي ارکستر مشر د بلبل په باره کې یو کتاب ولیکه چې پنځه ویشت ټوکه و. دا کتاب نه بوازې اوږد او له ډیرو 
توري هم په کې کلرول شوي وو، خو ټولو دا کتاب وپیرود او کله یې چې مالوماتو ډک و، بلکې ډیر ستونزمن چیني 

 رانیوه، ویل یې چې کتاب یې ولوست او پرې بوه هم شول! 
 که یې داسې نه وای کړي، بیا نورو ته ناپوه او کودن ښکاره کیدل او په نسونو کې به په سوکانو وهل شوي وای.

د « د سلطنتي میز لوی سندرغاړي»یانو او د چین ټول اوسیدونکي د په دې ډول یو کال واوښت. امپراتور، دربار
غږ هر نوټیشن یې له یادو یاد و، خو ولې یې هغه تکراري غږ خوښاوه؟ دا بې دلیله نه و، ځکه هغوی کوالی شول 

 هغه و وایي او ویلې یې هم. په کوڅه کې شوخو کوچنیانو ویلې:
 زي، زي، زي!»

 «کالک، کالک، کالک!
 اتور هم دا کار وکړ، هوکې، په ریښتیا چې ډیر په زړه پورې او ښایسته و!او امپر

 

 د دویمې برخې پای
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