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 رګوړی وادشاه او چ ب
 

  
حکومت کاوه، چې رعیت یې ترینه خوشاله نه وو او په خپل ژوند ډاډه نه و، دا   بادشاهپه یو وړاندې هېواد کې یو  

 .وګړي په ویره او  ډار کې اوسېدل
ځانته د ژو هر ډول اسانتیاوې برابرې کړې وې او په شان او شوکت کې یې ژوند کاوه، خو د خلکو د ژوند    بادشاه

 .غم ورسره نه و او د دوي له حاله یې خبر نه درلود
ژوند کاوه د ډیرو نورو غریبانو په څیر یوه بیوزله کورنۍ په یو غریبانه او د کوډلې په    بادشاهپه دې ښار کې چې  

 ...ې اوسېدله، دوي به ډیر کله څه د خوراک له پاره نه درلودل څېر کور ک
  

د دې کور ماشومان به ډیر کله وږي ول، نو ځکه به یې د خپلې یوازنۍ چرګې او د هغي بچي ته هم کومه غله دانه  
 .نه درلوده، چې هغه ماړه کړي

پاتې شي او مړه نه شی، خو په مړه ګیډه یې چرګې او بچي به یې دومره څه د خوړو له پاره لرلی شو، چې ژوندي  
 .څه خوړلی نه شول، نو د دې له پاره به یې په ډیرو کمو خوړو ګوذاره کوله

چرګوړي به هڅه کوله چې د کور د ماشومانو له خولو څخه څه راوشوکوي، خو مدام به سپیره مښوکه پاتې شو. کله 
ټونګه نه وه وهلې، چې هغوي به نارې پورته کړي او داسې  به چې چرګوړی د ماشومانو خواته نږدي شو،ال به یې  

 :به یې کړه
 .کشې،کشي وږسترګیه، ورکیږه

 .په دغه وخت کې به یې مور د وزر الندې کړ او د سینې پورې به یې راجوخت کړ
ډیران  د    بادشاهیوه ورځ چې چرګه او بچی دواړه له ولږې ناکراره وو، نو مور یې د بچي پام غلطولو له پاره، د  

کیسه ورته وکړه، چې دا ډیران، دوي ته نږدي دی او د رنګارنګ خوراکي توکو نه ډک دی، خو خپل بچي ته یې دا  
 .په په ګوته کړه، چې دغه ډیران کې که هر ډول خواړه شته خو ډیر خطري ځاي هم دی

 :چرګې چرګوړي ته وکتل،چې ولږې ترور کړی و، په اندیښنې سره بچي ته کړه
 .ظالم څارونکي به دې بي وخته راته مړ کړي بادشاهکوټنۍ ونه وځي که نه وي نو د  پام چې له

  
 بیا یې په ټینګار سره وویل: پام دې وي، 

پهره داران بیدار ناست وي او ورتلونکو ته خطر پیښوي. بله ورځ چرګوړی د ولږي نه تنګ شو، د   بادشاهځکه د  
 .د ډیران په اړه یې ورته کړې وه بادشاهتېرې ورځې د مور کیسه ورپه یاد شوه، چې د 

 .ډیران ته یې ځان ورساوه بادشاهډیر راوهڅید او له خپله ځایه والړ شو، له دروازې نه ووت او د 
هک حیران شو، کله چې یې ولیدل ډیران د ډول ډول خوراکي توکو څخه ډک دی. چرګوړي په خوړو پیل وکړ او 

 .ښکته کول څه چې یې میندل هغه یې خپلې ججورې ته
له یو څه ځنډ وروسته چرګوړي په ډیران کي چې هرې خوا لغتې وهلې، نو یوه سورۍ پیسه یې پیدا کړه، سمدستي 

 :یې سورۍ پیسه په مښوکه کې ونیوله،  د ډیران د دیوال سر ته پورته شو او دا رنګه یې په نارو پیل وکړ
 پیسه پیدا کړهپه ډیران کې سورۍ  بادشاهکوکوکو  کوکوکو کوکوکو ما د 

 په ډیران کې سورۍ پیسه پیدا کړه بادشاهکوکوکو کوکوکو ما د 
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هغه په پرله پسې توګه همداسې نارې وهلې، تر څو ورځ تیره شوه او چرګوړې ډکه ججوره کور ته والړ. مور یې 
 ترینه پوښتنه وکړه، چیرې تللې وې؟

 .ویریدلم او ډیره اندیښنه مې درلوده
 :ورکړچرګوړي ځواب 

 .ډیران ته تللې وم بادشاهد 
 :چرګې له ډاره ټوپ وواهه، په ډیر قار سره یې، خپل دواړه وزرونه خواره کړل او په قت قت سره یې وویل

 !پام کوه مور مړیه، چې بیا دغه خطري ځاي ته والړ نه شي
  

لې ورغې او ویې لیدل چې  خو چرګوړی کله له داسې خوند ناکو خوړو راګرزیدلې شو. سبا وختي د مور خواته غ
 .د ډیران الر ونیوله بادشاههغه ال ویده ده، نو په کرارله خپلې کوټنۍ ووت او بیا یې د 

په ډیران کې چې څه میندل هغه یې خوړل، په پاې کې د تیرې ورځ په څیر د ډیران دیوال ته وخوت او هغه سورۍ  
 :پیسه یې په مښوکه کې ونیوله، نارې یې کړې

  
 کوکوکو  کوکوکو  کوکوکو 

 .په ډیران کې سورۍ پیسه پیدا کړه بادشاهما د 
 هغه د ورځ تر پایه پورې په همداسې توګه نارې

 ...غوږ ته دا نارې ورسیدې بادشاهووهلي او د ماښا خواته، د 
  

ته  بادشاهنیسې او له قاره وخوټکیده. خپلو خدمتګارانو ته یې امر وکړ، چې ډیر ژر چرګوړی و بادشاهپه اوریدو یې 
 .یې حاضر کړي

خپلو نوکرانو ته امر   بادشاهمخې ته یې راووست، نو    بادشاه هغوي همدا کار وکړ، خو کله چې چرګوړی ونیوه او د  
 .وکړ،چې چرګوړی حالل او د ده د غرمه ناري له پاره ترینه خوندور خواړه پاخه کړي

 .تر ستونې تیر کړ  بادشاهخه کړل او د غرمه ناري پر مهال اشپز هم له چرګوړي څخه مزه ناک خواړه پا بادشاهد 
په ګیډه کي بیرته   بادشاهپه خپل نس کې یوه ګډوډي احساس کړه، ځکه چرګوړی د    بادشاهخو له لږ ځنډ وروسته  

 .د چرګوړي اواز په خپله ګیډه کې اوریده بادشاهژوندې شوی و. نو 
  

 .کې ناست یم په نس هبادشاکوکوکو  کوکوکو  کوکوکو، زه د 
 .بیا بیا دغه نارې له خپل نس څخه اوریدلې  بادشاه

 .په نس کې ناست یم بادشاهکوکوکو  کوکوکو کوکوکو، زه د 
  

د دربار    بادشاهډیره هڅه وکړه چې د چرګوړي اواز په خپله ګیډه کي غلې کړي، خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. د    بادشاه
 ...رې هم مرسته ونه شوه کړايدرمل هم بې اغیزې شول او د مشاورینو مشو

په ګیډه کې له شتون نه ښه خوشاله بریښېده، کله پورته او کله ښکته ښوریده او بد حال یې جوړ    بادشاه چرګوړی د  
 :کړی و. په پرله پسې ډول یې همدا ناره بیا بیا ویله

 .په نس کې ناست یم بادشاهکوکوکو  کوکوکو کوکوکو، زه د 
  

الره ورکه شوې وه. په پاي کې د دربار کارکونکو یو ښه مجرب ډاکټر راووست، هغه ورته داسې  څخه    بادشاهله  
 .څه خوړلي وو ټول یې خولې څخه بیرته قې کړل  بادشاهقوي جالب ورکړل، چې 

 .خپلو خدمت ګارانو ته امر وکړ، چې کله یې له خولې څخه چرګوړی راووت نو سمدستې یې ووژنئ بادشاه
له خوړلي بیرته قې کړل، نو چرګوړي هم په چټکۍ   بادشاه تیرو تورو سره تیار ودریدل، کله چې    خدمت ګاران 

 .شونډي په ګوزارکې پرې کړې بادشاهودانګل او نوکرانو د ده پر ځاي د 
 .څیره خندنۍ شوه، ځکه نوره یې پاس شونډه نه لرله او هر چا چې لیده فکر یې کاوه چې خاندي بادشاهد 

 .م نه شوي کوالینورې یې خبرې ه
 :خو چرګوړي سیده ډیران ته والړ او دا ځلې یې داسې نارې وهلې

  
 نیمه شونډه، زما وریښمن مښوکه  بادشاهکوکوکو  کوکوکو کوکوکو، د 
 ...نیمه شونډه، زما وریښمن مښوکه بادشاهکوکوکو  کوکوکو کوکوکو، د 

  
 پاې
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