
 
 

 

 4تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 

 1۴/1۰/۲۰۲۰               عبدالباري جهاني
 

 ابن بطوطه او د هغه افسانوي سفرونه
 

چنداني عالقه مي نه ورسره درلوده  چېما به د ابن بطوطه پر سفر نامه باندي هیڅ لیکنه نه وای کړې، لومړی خو دا 
د لیکني لپاره مي ډېر ضروري شیان درلودل او پر دې سفر نامه باندي په لیکنه مي باید خپل وخت  چېاو دوهم دا 

غان څېړونکي په یوه مضمون کي د ابن بطوطه په سفر نه وای ضایع کړی. خو لږي ورځي مخکي مي د خپل یوه اف
 څېړونکو لپاره مي دا لنډه لیکنه الزمه وبلله.  ځوانونامه باندي استناد ولیدی او د خپلو 

میالدي کال  1۳۰۴هجري قمري یا  ۷۰۳ابوعبدهللا محمدبن عبدهللا بن ابراهیم لواتي طنجي مشهور په ابن بطوطه په 
عمر یې ایله دوه ویشتو کلونو  چېکال کي یې،  ۷۲۵د طنجه په ښار کي زېږېدلی دی. په کي د مراکش یا المغرب 

ً ته رسېدی، د نړۍ سیاحت ته مال وتړله او  دېرش کاله له مصر څخه تر هند، سیلون، چین، ترکیې، هسپانیې او  تقریبا
محمدبن جزي خاطرات یې کال کي بیرته وطن ته ستون سو او خپل  ۷۵۳ډېرو زیاتو ځایونو پوري وګرځېدی. په 

تحفته النظار فی غرایب االمصار و عجایب الکلبي ته وسپارل او هغه یې هم په ډېر لږ وخت لیکنه بشپړه کړه او )
د ښارونو د غرایبو او د سفرونو د عجایبو په برخه کي د » ښایي پښتو ترجمه به یې  چېاالسفار( نوم یې ورکړ. 

لنډ نوم یې الرحله یا سفرنامه دی، د نړۍ په ښو ډیرو مشهورو ژبو  چېطه کتاب، وي. د ابن بطو «سترګو لیدلی حال
سفرنامه یا الرحله د ابن بطوطه  چېپه یاد ولرو باید دا  ترجمه سوی او نقادانو خپل نظرونه ورباندي ورکړي دي.

جزي ته سپارلی دی. له دې  له هغه څخه موږ ته راپاته دی او دا اثر یې هم، د لیکلو لپاره ابن چېیوازینی اثر دی 
 ابن بطوطه پخپله لیکوال هم نه وو.  چېخبري څخه داسي معلومیږي 

 په خپله مقدمه کي، د ابن بطوطه پر سفرنامه باندي، د ابن بطوطه د سفرنامې ایرانی مترجم ډاکټر محمدعلي موحد،
د سفرونو ساحه یې ډېره پراخه ده  چې دا سفرنامه له دوو اړخو تر نورو سفرنامو مهمه ده. لومړی خو دا چېوایی 

ان او یمن ډیري برخي، عمان، او د المغرب د طنجه له ښار څخه شروع بیا نو تر مصر، شامات، مکه، عراق، د ایر
افغانستان، سند، هند، د هندوستان جنوبي ټاپوګان، چین، اندلس  ت،د ترکیې ځیني ښارونه او قسطنطنیه، د قبچاق دښ

... د سفرنامې هر څه لیدلي دي په ډېر صداقت یې بیان کړي دي چېهغه  چېشامل دي. او دوهم دا  او نیجیریه او نور
 ۲۳مقدمه ص 

ابن بطوطه  د ایران په خاوره  چېایراني مترجم ښایي د سفرنامې په باره کي ځکه دومره مثبت قضاوت کړی وي 
ات ورکړي دي. مترجم د کتاب په متن کي د ابن او د هغه هیواد په باره کي یې نسبتا زیات معلوم کي سفرونه کړي

ابن  د چېبطوطه ټولي تاریخي او جغرافیایی غلطی د توضیحاتو په برخه کي اصالح کړي دي. په داسي حال کي 
په هره ژبه ترجمه سوې ده نو انتقادي نظر ورته سوی او حتی ډیرو ځایونو ته یې د سفر کولو  چېبطوطه سفرنامه 

څرګند سوي او د اسطخري د مسالک و ممالک او نورو اسالمي جغرافیه لیکونکو له کتابونو په برخه کي شکونه 
څخه د نقل کولو تور ورباندي لګېدلی دی. د ابن بطوطه پر ټوله سفرنامه باندي لیکنه کول هم زما تر حوصلې وتلی 

زه ګومان نه کوم زما  چې؛ لرياو بشپړ کتاب لیکلو ته اړتیا  کار او هم د یوه مضمون تر ګنجایش اضافه کار دی
د سفرنامې هغو برخو ته اشاره د ابن بطوطه  چېزه به کوښښ وکړم  لوستونکي به ډېره عالقهک ورسره ولري.

 زیاتره زموږ د هیواد او شاوخوا نیژدې سیمو سره اړه لري.  چېوکړم 
ژوند په باره کي لیکواالنو او لومړی خو د ابن بطوطه د  چېد مضمون په سر کي به دوو ټکو ته اشاره وکړم 

هیڅ شی نه دي اضافه کړي او ابن  تقریباً څېړونکو او د ده د سفرنامې مترجمینو د هغه د ژوند د حاالتو په باب 
هغه هم ټول د ده  چېهر څه لیکل سوي دي بس همدغه سفرنامه ده،  چېهیڅ نه دي ویلي او  تقریباً بطوطه پخپله هم 

هجري قمري یعني په  ۷۲۵هجري قمري کي زېږېدلی دی او په  ۷۰۳ابن بطوطه په  چېد خولې نکل دی. دوهم دا 
دوه ویشت کلنی کي یې سفرونه پیل کړي او دېرش کاله وروسته وطن ته ستون سوی دی. ابن بطوطه، د سفر  تقریباً 

 تقریباً  په باره کي او سابقې ، استادانو، که یې درلودلي وي،له پیل کولو څخه مخکي، موږ ته د خپل ژوند، تحصیالتو
 هیڅ نه دي پرې ایښي.
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 هند ته والړ چېد ابن بطوطه په سفر نامه کي پیدا کیږي هغه د ده خط السیر دی. مثال دی غواړی  چېلومړنی شک 
نیشاپور ته ورسیږي نو بیا له هغه ځایه بسطام ته ځي او بیا له بسطام څخه قندوز او بغالن ته سفر  چېسي. کله 

بسطام د نیشاپور لوېدیځ ته په څه باندي درې سوه میلي کي پروت دی. او دا  چېته دي معلومه وي کوي. لوستونکو 
دی د شرق خواته روان دی نو یې خپل سفر  چېفاصله د اوښ او آس په قدم، لږترلږه د لسو ورځو سفر دی. ځکه 

له زیات و کم زر میله فاصن پوري او تکلیف له کوم سببه پرته دوه چنده کړی دی. له بسطام څخه تر قندوز او بغال
ده. ابن بطوطه باید دا فاصله لږترلږه په یوه میاشت کي وهلې وي. مګر هغه په دې باره کي هیڅ نه وایي او مخامخ 

، له بغالن څخهله بسطام څخه د هند خیر؟ له الري قندوز او بغالن ته والړو.  چېاو وایي قندوز او بغالن ته ځي. 
بشای د  چې. ایراني مترجم کوهستان بشای ته لیکلي دي  (۴۷۳ص )ځایه کوهستان بشای؟ ته ځي  پنجهیر او له هغه

د  ول او د دویسد پنجهیر د درې په جنوبي برخو کي اوسېدله او تر ډېره وخته مسلمانان نه  چېیوې قبیلې نوم دی 
   ۵۷۹هستوګني سیمه یې کافرستان باله. ص 
یې باله. او اتا په ترکي ژبه کي « اتا اولیا»  چېکي د شیخ صالح زاویه وه  ابن بطوطه وایي د بشای په کوهستان

خلکو  ...درې سوه پنځوس کاله یې ژوند کړی دی. چېپالر ته وایي. دې شیخ ته یې درې سوه کلن شیخ وایه او وایي 
 په هرو سلو کالو کي د شیخ غاښونه او وېښتان له سره نوي کیږي. چېویل 

شیر څخه نورستان ته تللی دی. که دا ریشتیا هم، د ایراني مترجم د توضیحاتو سره سم کافرستان ابن بطوطه له پنج
پاچاهان او ګدایان یې لیدلو ته راځي، زاویه څرنګه جوړه وه؟ او دا معلومه نه  چېوي نو هلته د یوه مسلمان شیخ، 

 ان او له نورستان څخه پروان ته ځي.له پنجشیر څخه نورست چېد ابن بطوطه هدف کوم ځای ته رسېدل دي  چېده 
کابل پخوا لوی ښار وو او » لوګر ته، وروسته غزني ته او له غزني څخه بیرته کابل ته ځي. وایی څخهپروان له 

افغانان نومیږي په دغه ښار کي اوسیږي. افغانانو غرنۍ سیمي  چې. د عجم یوه طایفه ده یاوس یوازي یو کلی پاته د
د سلیمان د غره په نوم  چېاو اکثر الري نیسي. هلته یو لوی غر دی ي دي او ډېر قوي خلک دي او ټینګي درې نیول

د دوو غرونو په منځ کي یوه قال ده  چېیادیږي او د افغانانو پاچا پکښي ناست دی. له کابل څخه ګرماش؟ ته والړو 
وږ د غشیو له ګوزارونو څخه وتښتېدل. زموږ او افغانانو هلته الره نیولې ده. افغانان د غرونو په لمنو کي وه او زم

 ۴۷۵ص « سره څلور زره آسونه وه او شمېر مو زیات وو.
 چېسړی هند ته ځي نو له قندوز او بغالن څخه لوګر، وروسته غزني او بیا کابل ته نه ځي. باید  چېلومړی خو 

ابن  ېچوستان خواته وتلی وای. معلومه ده لومړی کابل، وروسته لوګر یا غزني ته تللی وای او بیا له دې الري د هند
بطوطه دروغ وایي. د افغانستان له جغرافیې سره بلد نه دی او دا نومونه یې هسي اورېدلي دي. په کابل کي یا کابل 

هلته د افغانانو پاچا ناست دی. د افغانانو پاچا څوک دی؟ افغانانو په هغه وخت  چېته نیژدې د سلیمان غر څه کوي 
ابن بطوطه وایی افغانانو الره نیولې وه او موږ له هغوی سره جنګ وکړ او پاچهي او هیڅ قلمرو نه درلود. کي هیڅ 

ابن بطوطه د افغانانو له  چېکله او څلور زره آسونه راسره وه. په دې حساب نو دا قافله نه وه او یو لوی لښکر وو. 
نوم پر خوله نه راوړي. دا آسونه د چا وه او د څه  غرونو څخه تیریږي بیا نو هیڅ وخت د دې څلورو زرو آسونو

په زرهاوو اوښان او نور څاروي  چېدا څلور زره آسونه،  چېدا هم نه ده معلومه  مقصد لپاره روان وه او څه سوه؟
د دونه  چېبه هم ورسره وه له کومه ځایه له ابن بطوطه سره ملګري سوي او یا دی ورسره ملګری سوی وو. ځکه 

فلې یا لښکر اداره کول، او په دومره غرنیو سیمو کي تېرول،  سپه ساالرانو او صاحب منصبانو ته ضرورت لویي قا
 لري. 

د ده  ېچکه له کابل څخه د سلیمان تر غره پوري د پښتنو پاچهي وه نو بیا د ابن بطوطه سره ملګرې قافله یا لښکر، 
رنګه یې په یوه نښته الره صافه کړه. ځکه تاریخ شاهد ، څرنګه تېر سول او څپه قول څلور زره آسونه ورسره وه

د پښتنو په غرونو کي له جالل الدین اکبر څخه تر اورنګزېب، نادرشاه او انګرېزانو پوري څوک پرته له  چېدی 
وروسته موږ ششنغار؟ ته ورسېدلو. فارسي مترجم په خپلو  چېابن بطوطه وایی  باج  ورکولوڅخه تېر سوي نه دي.

پاړس میلي کي پروت دی. شوایی د پېښور د شمالمغرب په  چېکي دا نوم هشتنګار بللی دی  ۵۶۴و ص توضیحات
ه ) پ د پنځه لسو ورځو په مزل اوږده پرته ده، ننوتلو. چېابن بطوطه وایی له ششنغار څخه یوې لویي صحرا ته، 

او دا ګواکي یوازي د ده جغرافیه حکم دې سیمه کي دونه لویه صحرا یوازي د ابن بطوطه په سفرنامه کي لیدالی سو 
 چې، ته  له دې صحرا څخه موږ بحمدهللا سالمت ووتلو او له خپلو ملګرو سره پنجاب»ابن بطوطه وایی کوي. (

ابن بطوطه د ) بوي. ودا پنج آب په یوه لویه رود خانه کي توییږي او هغه سیمي خړهماغه آب سند دی، ورسېدلو. 
ګواکي دا به یو لوی  چېپیر نه پوهیږي او د پنجاب له نامه څخه یې داسي اټکل کړی دی آب سند او پنجاب په تو

کال د محرم د میاشتي هالل مو ولیدی او خبرنګارانو د هندوستان پاچا ته زموږ له احوال څخه  ۷۳۴د  ( سیند وي. ؟
 . فاصله یې په نهو کالو کي وهلې دهټوله ګواکي دا  ۴۷۶اږکړی جلد ص «  خبر ورکړ.

لن ځوان ک یودېرشته رسیږي نو  پنجاب چېابن بطوطه خپل دغه اوږده سفرونه په دوه ویشت کلنۍ کي پیل کړي او 
هر ځای ته د ده د رسېدلو اطالع رسیږي نو ډېر لوی لوی امیران یې مخي ته راوزي. سوغاتونه، نغدي  چېدی. خو 

د هند د  چېله ده سره څه کمال موجود وو  چېوایي پیسې، کورونه، غالمان او کنیزاني ورکوي او دی موږ ته نه 
 د ډهلي د قاضي په حیث یې مقرر کړ. چېسلطان یې دونه عزت کاوه  سلطان محمدتغلق په څېر یوه لوی او مقتدر
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اه ) په حقیقت کي د محمدشواستاوه. حیث نه یوازي یې د ډهلی قضا ور ورسپارله بلکه چین ته یې د خپل سفیر په 
ته هیڅ وخت د چین سفیر نه دی راغلی او نه محمدشاه تغلق څوک هغه هیواد ته د سفیر په حیث لېږلی تغلق دربار 

 دی. (
زما د  ؟له سلطان سره ولیدل او ملک الندما مي د ډهلي له ښار څخه بهر چېپه لومړۍ ورځ » ابن بطوطه وایی 

معرفي کولو په ترڅ کي زما نوم اعالن کړ او زه یې د مولنا بدرالدین په نوم ور وپېژندلم نو سلطان زما الس په خپل 
بېغمه اوسه ستا په برخه کي به دونه مرحمت وکم او دونه انعام به درکړم  چېالس کي ټینګ ونیوی او ما ته یې وویل 

 1۴۶دوهم جلد ص  «اسي.وطنداران دي خبر سي ټول به در پسي ر چې
مي سلطان ولیدی نو ماته یې پنځه زره دیناره را وبخښل. د کاله یې دوولس  چېپه دوهمه ورځ » ابن بطوطه وایی 

ص  «د دوو کلیو نوم یې جوزه او ملک پور وو. چېزره دیناره تنخوا را ته وټاکله او پنځه کلي یې زما په نامه کړل 
1۴۸ 

سلطان ته د  چېتعظیم وکړه  چېد سلطان دربار ته ورغلم. ملک کبیر راته وویل  چېبل ځل » ابن بطوطه وایی
ډهلي د قاضي په حیث مقررکړی یې. تا ته یې له کاله دوولس زره دیناره تنخوا ټاکلې او دونه جایداد یې په تیول کي 

انشاءهللا سبا به یې  چېبخښلي دي په همدغه اندازه حاصالت لري. دوولس زره دیناره یې نور درته  چېدرکړی دی 
پر سینه او شا باندي  چېله خزانې څخه درکړو. یو آس یې د زین او کیزې سره درکړی او یو خلعت یې درکړی دی 

د ډهلي قضاوت اسانه کار دی؛ بلکه دا زموږ  چېفکر مه کوه  چېیې محراب خامک سوی دی. سلطان راته وویل 
زه خو مالکي مذهبه یم او د ډهلي خلک حنفي  چېما ورته وویل ونو څخه دی. په نظر یو له تر ټولو مهمو منصب

بهاءالدین مولتاني او کمال الدین بجنوري به ستا  چېمذهبه دي؛ ما ته به مشکالت پېښ سي. سلطان راته وویل 
کر یم. ده په ستاسي بنده او چا چېمرستیاالن وي او مشوره به درکوي... ته زما د زوی غوندي یې. ما ورته وویل 

 1۵۰ص « عربي جواب راکړ ویل یې نه ته زما بادار او مخدوم یې او دا یې د تواضع له مخي وویل. 
په دې هم نه دی حتی سلطان له ابن بطوطه سره په ژوند کي لیدلي نه دي. حتی د هغه خبري یې اورېدلي نه دي او 

 چېکالو زلمی دی، نه یوازي دونه انعامونه ورکوي ایله د یودېرشو  چېهغه د کوم ځای دی؛ خو هغه ته،  چېخبر 
د اوس زمان په حساب یې تصور نه سي کېدالی او د ډهلي قضاوت ورسپاري او ال ورته  چېد هغه وخت ال څه 

ته زما بادار او زه دي خدمتګار یم. ابن بطوطه د خپلو خاطراتو او سفرنامي په جریان کي هیڅ وخت نه  چېوایی 
ریخ کي پېژندل سوی سړی دی. ااالخره څه کمال لري. په مقابل کي سلطان محمدشاه تغلق په تدی ب چېدي ویلي 

هغه د هند له ډیرو مدبرو، هوښیارو او ضمناً یو له تر ټولو ظالمو انسانانو څخه وو. هغه، د ابن بطوطه د اظهاراتو 
او په دې نامه هیچا نه دی څه ورکول هر چا ته یې په زرګونو دیناره بېله هی چېپه خالف، مال نصرالدین نه وو 

 پېژندلی. 
یو  ېچاو حتی یو ځل خو وایي ابن بطوطه، د خپلي سفرنامې په جریان کي، زیاتره په شیخی او تقوا تظاهر کوي. 

خدای الهام »وخت  سلطان ورباندي بدګومانه سو او تر نظارت الندي یې ونیوی. ابن بطوطه ووېرېدی خو دی وایی
حسبی هللا و نعم الوکیل ووایه. په هغه ورځ مي دري دېرش زره واره دغه ذکر وکړ. شپه مي په هغه  چېراته وکړ 

ځای کي تېره کړه او تر پنځو ورځو پوري مي روژه ونیوله او هره ورځ مي یو قرآت ختماوه او فقط په اوبو مي 
ور هم روژې ونیولې او وروته له روژه ماتوله. پنځه ورځي وروسته مي روژه مات وکړ او بیا مي څلور ورځي ن

  1۶۷ص « شیخ ووژل سو نو ما هم نجات پیدا کړ.  چېهغه 
پخپله وایي  چېمګر یو ځل دونه بېشرمه کیږي د خدای له خوا مستقیماً د الهام اورېدلو ادعا کوي؛  چېسره له هغه 

دروازه کي ما ټینګ ونیسی او  هرکله زه د سلطان حضور ته تللم تاسي به د دربار په چېڅو کسانو ته مي وویل 
د سلطان حضور ته ورسې. په  چېموږ پورونه رانه کړې تاته اجازه نه درکوو زتر څو پوري  چېراته وایاست به 

څخه اسناد وغوښتل سول او ټولو  هغویهغسي وکړه. له  ،ابن بطوطه ورته ویلي وه چېهغه  ،ټاکلې ورځ هغو کسانو
زه ګواکي د هغوی پنځه پنځوس زره دیناره پوروړی وم. سلطان هم وخندل ابن بطوطه وایي خپل اسناد تقدیم کړل. 
ص د وخته یې د خپلو اسنادو غم خوړلی دی او ماته یې پنځه پنځوس زره دیناره راکړل.  یاو ویل یې دا قاضي د

1۵۴ 
 ېچمحمدتغلق سره دونه نیژدې وو له سلطان  چېفقیه او مورخ مولنا ضیاءالدین برني،  چېپه زړه پوري خبره دا ده 

څو ځله د خپلو اجرآتو او حتی د خپل شخصیت او په خلکو کي د سلطان په سفر او حضر کي به یې ملګری وو او 
د  ېچکړي وه، په خپل کتاب، تاریخ فیروزشاهي کي، ورسره محبوبیت او نه محبوبیت په باب خصوصي مجلسونه 

بحث لري، د دې دونه مشهور او نازولي سړي نوم یو ځل هم نه دی یاد سلطان محمد د پاچهی په باب ښه مفصل 
د برني په څېر یو سترګه ور مورخ دي د ابن بطوطه په څېر مشهور او سلطان  چېکړی. دا له امکانه لیري خبره ده 

ورخ دغه راز ابن بطوطه هم د سلطان په دربار کي د برني په څېر مشهور مته نیژدې سړی له نظره وغورځوي. 
 نوم نه یادوي.

زني پادشاه موسوم په بهرام  د هند د پادشاه د لیدلو لپاره غد  چېابن بطوطه د خپلي سفرنامې په یوه ځای کي لیکي 
 ۹۲ډهلي ته راغی. ... دوهم جلدی ص 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دی یې یادونه  چېد غزني پاچا بهرام شاه څوک وو  چېد ابن بطوطه د خاطراتو په باب دا پوښتنه چانه ده کړې 
یا اووه دېرشو کالو په شاوخوا کي یې په غزني کي سلطنت وکړ؛ پر غزني باندي  ۳۵د  چېکوي. بهرام شاه غزنوي، 

د عالءالدین جهانسوز له حملې څخه وروسته هند ته وتښتېدی اویو کال وروسته بیرته غزني ته ستون سو او له څو 
خین اختالف پکښی لري( وفات سو. او ابن بطوطه مور چېمیالدي کي )  11۵۲میالدي، یا  11۵۷کالو وروسته په 

ابن  چېدی شاه  د بهرام شاه له وفات څخه څه کم دوه سوه کاله وروسته د ډهلي دربارته ورغلی دی. دا کوم بهرام
ښایی د ابن بطوطه په سهوو کي به یې شمېرلې  چېدا پوښتنه ځکه چا نه ده کړې  بطوطه یې د غزني پاچا بولي؟

 وي.
د ابن بطوطه د ټولي سفرنامې په باره کي لیکنه کول یو بشپړ کتاب غواړي او د یوه مضمون  چېوویل مخکي مو 

جهان ګشته » وایي  چېد ابن بطوطه په حق کي هغه مشهوره مقوله  چې. دونه به ووایو له حوصلې وتلی کار دی
طان محمد تغلق له خوا له زرو تنو ډېر ښه صدق کوي. ابن بطوطه، د چین د پاچا لپاره، د سل« بسیار ګوید دروغ 

روانیږي او پر سلو آسونو، سلو غالمانو او سلو کنیزو برسېره ، د جنوب پر لور، یعني د سمندر خواته، محافظینو سره
ایله په یوه لویه کښتۍ کي ځای سي. ابن بطوطه، له دې ټولو سوغاتونو سره،  چېدونه تحفې او سوغاتونه ورسره دي 

پیاده دي مخامخ کیږي. ښې زره ، زر تنه سپاره او درې چېه سل میلي کي، له کفارو سره پډهلي د ده په قول، د 
شمېر یې نه دی معلوم جنګونه کوي. باالخره له خپلو ملګرو څخه جال کیږي او د کفارو السته  چېډیري ورځي، 

 پهدی، خالصیږي او تښتي.  د ده د وژلو تکل یې کړی چېلویږي او د طالع او بخت په زور، له هغو کسانو څخه 
په دې وخت کي د سلطان محمد تغلق سلطه تر دکنه رسېدلي ده او په پنځه سوه میلي کي څوک د  چېداسي حال کي 

هغه د عسکرو په مقابل کي د درېدلو جرأت نه سي کوالی. خو د ابن بطوطه له بدې طالع له کفارو سره مخامخ 
لفرح باالخره د القلب ا چېی تږی په دښتونو او ځنګلونو کي ګرځي؛ تر څو ابن بطوطه څه باندي یوه هفته وږکیږي. 

دا پیش بیني هم ده ته پخوا یوه بل ولی هللا کړې ده، او د مسلمانانو  چېیا دلشاد په نوم یو ولی هللا ورباندي پیښیږي، 
 ابن بطوطه جلد دوم  ص تر یوه کلي پوري یې رسوي. او مسلمانان یې بیرته د خپل سفارت په ملګرو پسي رسوي.

 ۷۸-1۷۷ص 
منځني ختیځ څخه د ایران او هند پر لور د سفر په ترڅ کي، په عراق کي د واسط ښار ته رسیږي. له  ابن بطوطه 

ویشان زرتنه؟ در چېشیخ رفاعي زیارت کوي. په دغه سیمه کي پر یوه خانقاه باندي پیښیږي د له هغه ښار څخه لیري 
غوی د ماخستن له لمانځه څخه وروسته ذکر پیل کړ. وروسته ساز او سندري پیل سوې. ه» پکښي را ټول سوي دي. 

هغه اور کي په او د لرګیو څو بارونو ته یې اورونه واچول. درویشان د رقص په وخت کي اورته ننوتل، ځیني به 
و ناځینو به د لویو ماراور کرار کرار خاموش سو.  چېرغړېدل او ځینو به اور په خوله کړ او وبه یې خوړ؛ تر څو 

 ۲۸-۲۲۷ابن بطوطه لومړی جلد ص ص « سرونه په خوله کي ونیول؛ په غاښونو به یې سرونه ورڅخه پرې کول. 
 ً هر ځای درویشان ویني هغوی له  چېابن بطوطه، په دې ترتیب څو ځله د دروېشانو سره مخامخ کیږي. تصادفا

ننوزي. ابن بطوطه یو ځل د مالدیو په ټاپوګانو کي د دغه راز ډوډۍ خوړلو څخه وروسته اورونه بلوي او په اور 
دروېشانو سره مخامخ سوی دی او وایي درویشان لوڅي پښې په اور ګډېدل او ځینو یې اور لکه حلوا داسي خوړ. تر 

 ۲۳۴اور خاموش سو. دوهم جلد ص  چېڅو 
دا به د ابن بطوطه د کوم پرېشانه خوب یا لېونیو چرتونو محصول وي. په ویښه او په سم فکر د  چېزه یقین لرم 

 داسي پیښو لیدل امکان نه لري. 
 نوربیا
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