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خو یوه ورځ ماښام مهال کوکي بلبل سندرې ویلې ،امپراتور پر خپل تخت اوږد غځیدلی او غوږ یې نیولی و چې نا
څاپه د «ترق» غږ راغی ،څه شی مات شول ،ټولې گرارۍ سره تاو او گډې وډې شوې او کوکي بلبل له کاره ولوید.
امپراتور له تخت نه خیز کړل او خپل ډاکتر یې راوغوښت ،خو هغه به څه کړي وای .بیا یې د امپراتور ساعت
جوړونکی را وغوښت .ساعت جوړونکي په سختی سره کوکي مرغۍ جوړه کړه او وروسته له هغه نه یې و ویل
چې گرارۍ یې سولیدلې دي او نوې گرارۍ نه ورسره جوړیږي او نه شي کوالی دا الوتونکی کوک کړي.
لویه ناورین و! دوی اوس کوالی شول په کال کې یو ځل الوتونکی کوک کړي ،له دې سره یې هم غږ سم نه جگیده،
خو د سلطنتي ارکستر مشر ،د ستونزمنو تورو په کارولو سره یوه لنډه وینا وکړه او د وینا په ترڅ کې و ویل چې
کوکي بلبل لکه تل ښه دی او ښه به وي.
پنځه کاله تیر شول او نا څاپه په هیواد کې یو ستر ویر رامنځ ته شو ،امپراتور ناروغه شو .سره له دې چې هغه ټولو
ته گران و ،خو داسې ویل کیدل چې هغه به نور ژوندی پاتې نه شي .په همدې دلیل نوی امپراتور وټاکل شو .خلکو
به په الرو کې د دربار له ر ٔیس نه د امپراتور د حال پوښتنه کوله ،هغه به یوازې سر ښوراوه او ویل به یې:
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«پ!»
امپراتور الوتی رنگ ،سوړ پر خپل پرتمین تخت غځیدلی و .ټولو درباریانو فکر کاوه چې هغه مړ دی .هر یوه بیړه
کوله څو نوي امپراتور ته ښه راغالست ووایي او سالم ورته وکړي .د دربار خدمتگارانله ماڼۍ نه راووتلڅږ دباندې
د دې موضوع په باب وغږیږي .درباري میرمنې سره ناستې وې او قهوه یې چیکل .د ماڼۍ د ټولو کوټو او الرو
غولي یې پوښلي وو ،څو د چا د پښو غږ وانوریدل شي ،خکه ټوله ماڼۍ کې بیخي چوپتیا وه.
خو امپراتور تر اوسه نه و مړ ،الوتی رنگ او پرته له دې چې وخوځیږي ،پر خپل پرتمین تخت باندې پروت و او
له پاسه پرې بخملې پردې ل ه زرینو درندو ریښکیو سره راځړیدې .هلته لوړه یوه کړکۍ خالصه وه او له هغې نه د
سپوږمۍ رڼا پر امپراتور او کوکي الوتونکي رالویدلې وه.
خوارکوټي امپراتور په سختۍ سره سا ایستله ،داسې یې گڼله چې پر ټټر یې کوم شی درانه ،درانه کیږي .کله یې چې
خپلې سترگې پرانستې ،وې لیدل چې مرگ یې پر سینه باندې ناست دی او د امپراتور زرین تاج یې پر سر ،طالیي
توره یې په یوه الس او سلطنتي نشان یې په بل الس کې نیولی دی .د ده د تخت په شاو خوا کې چې کومې بخملي
پردې راځړیدلې ،د هغو له هر چین نه ده ته عجیبو څیرو ور کتل .د هغو څیرو په ډله کې یې ځینې په ډارونکې بڼه
بدرنگه وې او ځینې بیا مالیمې او مهربانه ښکاریدې .هغوی د هغو ښو او بدو کارونو بیلگې وې چې امپراتو د ژوند
په اږدو کې تر سره کړي وو .اوس یې مرگ پر سینه باندې ناست و.
یوه یې ورو ورته و ویل:
«کوالی شې در په یاد یې کړې؟»
بیا بل یو تن تکرار کړه:
«کوالی شې در په یاد یې کړې؟»
ډیر ځلې دا ورته و ویل ،تر دې پورې چې له تندي نه یې خولې را تویې شولې .امپراتور چیغې کړې:
«نه ،زه هیڅکله نه پوهیدم!»
او وې ویل« :موسیقي ،موسیقي! لوی چینایي زنگ وکړنگوئ ،څو دا خبرې چې دوی کوي ،وایې نه ورم.
خو څیرو خپلې خبرې غځولې او مرگ لکه د یو ریښتني چینایي په څیر ،د هغوی له هرې کلمې سره سر خوځاوه.
امپراتور هیله وکړه:
« وړوکیه زرینه بلبله ته سندرې ووایه! ما تا ته سره زر او قیمتي گاڼې درکړې ،ما په خپلو السونو خپلې زرینې
څپلکې ستا په غاړه وځړولې ،غاړې وکړه ،هیله کوم ،سندرې ووایه!»
خو کوکي بلبل غلی و ،ځکه څوک نه و چې هغه کوک کړي ،نو ځکه یې سندرې نه شوې ویالی .مرگ د خپلو
سترگو له تشو غوچو سوریو څخه امپراتور ته کتل .ډیره ډارونکې چوپتیا حاکمه وه ،چې ناڅاپه یو ډیر ښکلي غږ د
چوپتیا پرده وڅیرله .دا د ژوندي بلبل غږ و چې د امپراتور له ناروغتیا نه په خبریدو سره راغلی و او د کړکۍ په
مخ کې پر څانگه ناست او غاړې یې کولې ،څو امپراتور ته امید او آرامتیا ورکړې .بلبل چې څومره غاړې کولې،
په پردو کې نغښتې څیرې به ضعیفیدې او تـتیدې .د امپراتور په ضعیف وجود کې وینه په تیزۍ وخوځیده .مرگ هم
د بلبل غږ ته غوږ ونیو او وې ویل:
«وړوکیه بلبله ،هیله ده چې سندرې دې وغځوې!»
بلبل و ویل:
« کوالی شې ما ته زرینه توره راکړې؟ کوالی شې ما ته سلطنتي نشان راکړې؟ کوالی شې ما ته د امپراتور تاج
راکړې؟»
مرگ د بلبل د غږ په بدل کې خپل غنایم یو په یو هغه ته ورکړل .بیا بلبل د کلیسا د شاوخوا د چوپتیا په باره کې
سندرې و ویلې چیرې چې د انگورو سپین گالن را غوړیږي ،هلته چې د اکاکیا خوشبویه ونې والړې دي ،هلته چې
چمن د ویرکونکو په اوښکو زرغون شوی .د مرگ زړه د خپل بڼ له پاره دومرن په تنگ شو چې د یوې سړې او
سپینې سپوږمۍ په څیر له کړکۍ نه دباندې والوت.
امپراتور وویا:
«مننه ،مننه! ته اسماني الوتونکی ،زه تا پیژنم! ته مې سره له دې چې له خپل هیواد او امپراتورۍ څخه وایستې ،خو
تا شیطاني څیرې زما د تخت له شاو خوا څخه او مرگ دې زما له زړه څخه لرې کړ .زه باید د دې په بدل کې څه
ډالۍ درکړم؟»
بلبل و ویل:
« تا ما ته ډالۍ راکړې! ما چې لومړی ځل تاسو ته سندرې ویلې ،ما ستاسو د سترگو اوښکې تر السه کړې ،هغه څه
چې هیڅکله به یې هیر نه کړم .هغه اوښکې داسې گاڼې دي چې د سندرغاړي زړه تودوي ،خو ته ویده شه چې بیرته
تازه او ځواکمن شې ،زه به غاړې درته کوم».
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بلبل سندرې بللې او امپراتور په خواږه ویده شو ،آرامه او ځواک هستونکی خوب .لمر له کړکۍ نه کوټې ته رالویدلی
و چې امپراتو روغ رمټ له خوبه راپاڅیده .یو چوپړ هم بیرته نه و راغلی ،ځکه هغوی فکر کاوه چې امپراتور مړ
دی ،خو بلبل هلته ناست و او سندرې یې ویلې.
امپراتور وویل:
« ته باید تل له ما سره پاتې شې ،هر کله دې چې زړه وغوښتل ،سندرې و وایه .زه به کوکي الوتونکی داسې مات
کړم چې زر ټوټې شي».
بلبل وویل:
« نه ،دا کار مه کوه! کوکي الوتونکي هغسې چې کوالی شول ،سندرې یې وویلې .لکه پخوا یې وساته .زه نه شم
کوالی په ماڼۍ کې ځاله جوړه کړم او دلته ژوند وکړم ،اجازه راکړئ چې هر کله مې زړه وغوښتل ،راشم ،ماښامي
به د کړکۍ په مخ کې د ونې پر څانگه کینم او سندرې درته ووایم تر څو تا خوښ او له ښو سوچونو ماالمال کړم .زه
به د هغو په باب سندرې ووایم چې نیکمرغه دي او د هغو په هکله چې رنځیږي ،زه به د هغو ښیگڼو او بدگڼو په
باب سندرې ووایم چې په پټه یې ستا شا و خوا نیولې ده،
سندرې به درته ووایم ،ځکه چې یو وړوکی الوتونکی لرې لرې ځایو ته الوزي او د خوارو کب نیونکو او کلیوالو
جونگړو ته ورځي چې ستا له ماڼۍ او دربار نه لرې پراته دي .ستا له تلج نه ،زه ستا له تاج نه ستا زړه سره ډیره
مینه کوم ،سره له دې هم داسې یې گڼم چې تاج یو مقدس عطر لري! زه به راشم! زه به تا ته سندې ووایم! ته یوازې
یوه وعده له ما سره وکړه!»
امپراتور چې خپلې جامې خپله اغوستې وې ،خپله زرینه توره یې له الستي نیولې وه ،د خپل زړه پر سر یې کیښکوده،
وې ویل:
«هره وعده چې وایې ،در سره وبه یې کړم!»
بلبل وویل:
« له تا نه غواړم چې هیڅ چا ته و نه وایې چې ته یو وړوکی الوتونکی لرې ،چې هر څه تا ته وایي ،داسې به ډیره
ښه وي!»
د دې تورو له ویلو نه وروسته وړوکی الوتونکی الړ.
چوپړکونکي کوټې ته را ننوتل تر څو خپل مړ امپراتور وگوري ،خو هغه وخت هک پک پاتې شول چې امپراتور
ورته وویل:
«سهار په خیر!»
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