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 1۵/1۰/۲۰۲۰               عبدالباري جهاني
 

 ابن بطوطه او د هغه افسانوي سفرونه
 برخهدویمه 

 

 جوګي جادوګران:
چا  خاطراتو کيپه د هند د جوګیانو په باره کي د سترګو داسي لیدلي حاالت بیانوي چي د نورو کسانو ابن بطوطه 

له دې طایفې څخه ډیري زیاتی عجایبي ظاهریږي. له دې جملې څخه یوه دا چي …»نه دي لیدلي. دی وایيچنداني 
دوی کوالی سي په میاشتو میاشتو له خوړو او اوبو پرته ژوند وکړي. او ډېر یې کوالی سي چي تر مځکي الندي 

زي یو سوری، د هوا د ننوتلو لپاره، ښخ سي او هلته څو میاشتي پاته سي. د دې غارونو سرونه پوښل کیږي او یوا
ب ... جوګیان له غیورکوي. حتی اورېدلي مي دي چي ځیني جوګیان کوالی سي یو کال په دغو غارونو کي پاته سي.

... ځیني جوګیان څخه اطالع ورکوي او د هند سلطان د هغوی ډېر درناوی کوي او له هغوی سره ناسته والړه کوي.
ګوري هغه ځای پر ځای مړ کیږي. او عوام وایي څوک چي په نظر ووژل سي او وروسته دا قدرت لري چي چاته و

یې سینه څیري کړه سي نو معلومه به سي چي زړه یې نسته. دوی په دې عقیده دي چي دغه جادوګران د وژل سویو 
 1۸۴لد ص دوهم ج  «دغه ډول جادوګران زیاتره ښځي وي او دوی هغوی ته کفتار وایي. کسانو زړونه خوري.

په هغو شپو ورځو کي چي سلطان په پایتخت کي وو زه یې یوه ورځ ور وبللم. سلطان له څو تنو » ابن بطوطه وایی 
خواصو سره په خلوت کي ناست وو. د سلطان په حضور کي دوه تنه جوګیان هم ناست ول. سلطان ماته وویل چي 

ی او له ډیرو لیري ځایونو څخه راغلی دی. تاسي داسي کښېنم او جوګیانو ته یې وویل چي دا سړی پر موږ ګران د
چارزانو کښېنستی او هوا ته پورته سو او  کارونه وکړی چي ده نه وي لیدلي. هغوی ویل پر سترګو. یو له دوی څخه

زموږ پر سر باندي په هوا کي پاته سو. زه حیران سوم او دونه وبېرېدلم چي پر مځکه باندي بېسده پرېوتلم. سلطان 
مر وکړ چي ماته دوا راکړي او زه بیرته پر هوښ راغلم. ) ابن بطوطه په بېهوښي کي هم د سلطان اوامرو ته متوجه ا

. ملګري یې له خپلي توبرې څخه یوه څپلۍ را وایستله او لکه چاته چي ډېر دی. ( جوګي ال هغسي په هوا کي پاته وو
پورته سوه او هغه جوګي ته چي په هوا کي چارزانو ناست  قارورغلی وي هغه څپلۍ یې پر مځکه ووهله. څپلۍ هواته

وو، ورغله او هغه یې پر څټ باندي واهه. څپلۍ وارونه کول او هغه جوګي چي په هوا کي ناست وو کرار کرار را 
کښته کېدی او زموږ سره  کښېنستی. سلطان ماته وویل هغه چي په هوا کي چارزانو ناست وو د څپلۍ د خاوند شاګرد 

به د نورو لویو کارونو امر ورته کړی وای خو زه بېرېدلم چي ته لېونی نه سې. زه کورته راغلم او نفس  . مادی
-1۸۵ص ص  «تنګي راته پېښه سوه. سلطان یو ډول شربت راته را ولېږل هغه مي وخوړل او زه بیرته جوړ سوم. 

۸۶ 
داسي ښکاري چي له ابن بطوطه څخه کله کله چین ته د خپل سفارت ماموریت هېر سوی وي او په ښارونو او 
ټاپوګانو کي د پاچاهانو او وزیرانو له خوا نازول کیږي. په دې ترڅ کي خورا ډیري ښځي په نکاح کوي او بیرته یې 

غالمان هم ور بخښي. البته بیا هم درک نه  طالقوي او په هر ځای کي ال وزیران او پاچاهان ښایستې کنیزي او
معلومیږي چي د ده کمال په څه کي دی چي خلک دونه فوق العاده نازونه ورکوي او حتی د مالدیو په ټاپوګانو کي 
خو وزیر یو باغ او یو لوی کور وربخښی. په الره کي معموالً پر شیخانو پیښیږي او د هغوی په خانقاهو کي شپې 

پوهیږي چي د چین د پاچا لپاره هغو بې شمېره سوغاتونو ته څه پېښه سوه. ځکه چي په هغو کي تېروي. سړی نه 
یوازي سل آسونه، سل کنیزي، چي ټولي هنرمنداني او رقاصې وې او سل غالمان ورسره وه. له دومره عملې 

ته  ګانو او ال بیرته بندرونواومالونو سره سړی څرنګه له ټاپوګانو څخه بندرونو او له بندرونو څخه بیرته هغو ټاپو
پر نکل غوږ ونیسي او له ده سره هر څه ممکن وبولي. زه نه پوهېږم چي ځي. سړی مجبور دی چي د ابن بطوطه 

د دغه راز یوه دروغجن سړي په یاداشتونو چا څرنګه باور کړی او څرنګه ال تر اوسه په ډیرو معتبرو کتابونو او 
اره ورته کیږي. د ده هغه کیسه چي د مالدیو د ټاپوګانو د اوسېدونکو د مسلمان تحقیقاتو کي د ریفرنس په حیث اش

کېدلو علت یې بولي په زړه پوري ده خو له بده مرغه چي په ویکي پیډیا کي ال هم د ده معلومات د ریفرنس په توګه 
 ورکول کیږي. دی وایي:
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علی معلم، قاضي عبدهللا او ځینو نورو نکل کاوه  د محل له باوري کسانو څخه څو تنو لکه فقیه عیسی یمني، فقیه» 
 1۲۰۰چي د مالدیو د ټاپوګانو اوسېدونکي کافران وه. ) مالدیو د هند د جنوب په شپږ سوه کیلومیتري کي د تقریبا 

 هکوچنیو ټاپوګانو یوه مجموعه ده. جهاني( هره میاشت به له سمندر څخه یو دېو را پورته کېدی او د دې ټاپوګانو خوات
کله چي به دا دېو د ټاپوګانو سره څرګند نو د هغه بدن د یوې کښتۍ په شکل وو چي ټوله له قندیالنو ډکه به راغی. 

وه. او رواج داسي وو چي کله به دا دېو ښکاره سو نو د ټاپوګانو اوسېدونکو به یوه پېغله سینګار کړه او د سمندر پر 
اب خواته وه وروستله. دا پېغله به د شپې په هغه بتخانه کي وه او غاړه به یې هغي بتخانې ته چي کړکۍ یې د دری

سهار چي به خلک بتخانې ته ورغلل نو وبه یې لیدل چي پېغلي خپل بکارت له السه ورکړی او مړه ده. دا عمل به 
غله له پېهره میاشت تکرارېدی او پېغله به په قرعه انتخابېده او هره کورنۍ مجبوره وه چي، د قرعې په اساس، خپ

ي په کور کي اوسېدی ) د کفارو په ملک کي شیخ له کومه سو رانې ته واستوي. شیخ ابوالبرکات د یوې سپین سخبت
؟ ( کله چي د هغې سپین سري د پېغلي لور نوم په قرعه کي را پورته سو او هغې ساندو او ژړاوو ته مال وتړله نو 

کړه. شیخ د سپین سري په ژبه نه پوهېدی او یوه ترجمان کیسه ورته شیخ ابوالبرکات د ژړا او فریاد د علت پوښتنه و
ه وویل شیخ دوی تبیان کړه. ) مسلمان شیخ د کافري سپین سري په کور کي اوسیږي او په ژبه یې هم نه پوهیږي ؟ ( 

د  لبرکات یېچي غم مه کوی. زه به د پېغلي پر ځای بتخانې ته والړ سم. شیخ ږیره نه درلوده او ساده روی وو. ابو
شپې بتخانې ته بوت. هغه اودس درلود او د قرآن په تالوت یې بناء وکړه. کله چي دېو کړکۍ ته نیژدې سو او د قرآن 

اورېدی نو وتښتېدی. ابوالبرکات تر سهاره تالوت وکړ او کله چي سهار خلک بتخانې ته ورغلل نو ویې وتالوت یې 
خپله مخه تللی دی. خلک خپل پاچا ته چي شنورازه نومېدی ورغلل او  لیدل چي شیخ په تالوت لګیا دی او دېو په

کیسه یې ورته تېره کړه. پاچا ډېر تعجب وکړ. ابولبرکات پاچا ته ورغی او له هغه څخه یې د مسلمان کېدلو هیله 
یاشت یې وکړه. پاچا ورته وویل چي که بله میاشت له دغه دېو څخه سالمت پاته سوې نو زه به مسلمان سم. بله م

لبرکات بتخانې ته بوت. دېو ښکاره نه سو او ابوالبرکات تر سهاره تالوت کاوه. خلکو چي دا حال ولیدی نو بتان اابو
 یې مات کړل او ټولو ایمان راووړ. د نورو ټاپوګانو اوسېدونکو ته یې هم اطالع ورکړه او ټول مسلمانان سول. 

زه هلته وم نو په دې چي و خلکو ته ډېر زیات تاوانونه رسولي وه او دغه دېو، له اسالم څخه مخکي ، د دې ټاپوګان
کیسه نه وم خبر. یوه شپه په کار لګیاوم او یو دم  د ال اله هللا او تکبیر نارې پورته سوې. هلکانو قرآنونه پر سر 

نو ی. ناستو کساعجب وکړ او پوښتنه مي وکړه چي دا څه نکل دت اول. مټکنیولي وه او ښځو مسي لګنونه او لوښي 
راته وویل چي ته نه ګورې؟ د دریاب خواته مي وکتل که ګورم چي یوه لویه کښتۍ را روانه ده او لکه ټوله چي له 
څراغونو او مشعلونو ډکه وي. دوی ویل دا هغه دېو دی چي په میاشت کي یو ځل ښکاره کیږي او چي موږ دغه 

 ۲۹-۲۲۸دوهم جلد ص ص « نه را رسوي. مراسم اجراء کوو نو دی وګرځي او موږ ته تاوان 
و چنداني خبره نه وه خو دا چي دی وایي پخپلو سترګو یې دېو نکه دا کیسه ابن بطوطه یوازي د خلکو له قوله کوالی 

په  باید د شکته خبرو ټولو ولیدی چي په څراغونو روښاني کښتۍ په شکل د جزیرې خواته را روان وو بیا نو د ده 
 نظر وکتل سي. 

ابن بطوطه د خپلو سفرونو په ترڅ کي، له چین څخه هند ته د راستنېدلو په الره کي، په سمندر کي، له یوې عجایبي 
سره مخامخ کیږي. دی وایي زموږد سفر په دري څلوېښتمه ورځ تر لمر خاته وروسته مو په سمندر کي یو غر 

درلوده؛ او باد هم موږ د هغه غره خواته بېولو.  شل میله فاصله ولیدی. زموږ په اټکل مو له هغه غره سره تقریباً 
ل سته او نه غر. که مو باد هغې خواته یوسي نو زموږ کار خراب حکښتۍ وانان حیران ول چي دلته خو نیژدې نه سا

دی. یو ناڅاپه مي ولیدل چي هغه غر هواته پورته سو. زه حیران وم او کښتۍ وانانو په ژړا او زاریو پیل وکړ. ما 
ه نکل دی دوی ویل هغه چي موږ فکر کاوه غر نه دی بلکه ُرخ دی او که موږ وویني موږ به ټول له منځه ویل څ

 او ما د هغه یوسي. د خدای فضل وو چي باد د کښتۍ د حرکت سمت ته تغییر ورکړ او موږ له ُرخ څخه لیري سولو
 3۲۴شکل سم ونه لیدی. ص 

کي، او په بل هیڅ کتاب کي په دغه سویه دروغ نه دي لوستي. په سمندر  ما په خپل ټول ژوند کي، د هیچا په خاطراتو
کي له شل میله فاصلې څخه ټول غر نه بلکه د عره څوکه معلومیږي. که له شل میله فاصلې څخه یو مرغه د غره په 

، چي څېر ښکاره سي نو دا به څومره عظیم الجثه موجود وو؟ د یوه سړي په خاطراتو کي چي دومره لوی دروغ
ساری یې لیده سوی نه دی، ولوستل سي نو زه حیران یم چي د هغه خاطراتو ته ال څرنګه په جدي نشر کتل کیږي 

 او ال څرنګه استناد ورباندي کیږي؟
مندر سیندباد د س» له کتاب څخه د «  الف لیله و لیله» د  مرغهاو افسانوي لوی زه بشپړ یقین لرم چي ابن بطوطه دا 

 راغلی دی، را اخیستیکي ه نکل څخه، چي د ریچرډ برټن د انګلیسي ترجمې په شپږم ټوک ل «وچي او سیندباد د 
 دی. 

په هغه نکل کي سیند باد وایي چي موږ په کښتۍ کي سپاره وو او یوه ټاپو ته ورسېدلو چي هر ډول مېوې پکښي 
تللې وه. په ټاپو کي یوې جګي وني  پرېمانه وې. زه تر یوې وني الندي خوب یووړم او چي را پاڅېدم کښتۍ راڅخه

ته پورته سوم او یو لوی ګردی سپین شی مي له لیري ولیدی. چي نیژدې ورغلم هغه یوه لویه سپینه ګنبده وه. پر 
هغې باندي شاوخوا را وګرځېدم او هیڅ الره یې نه درلوده. په دغه وخت کي یو ډول تیاره سوه او د لمر مخ پټ سو. 
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هغه چي ما ویل  خ په هوا ګرځېدی. دا هغه مرغه دی چي خپل بچیان د پیل په غوښو مړوي.چي پورته مي وکتل رُ 
څه وخت وروسته تیاره سوه او لمر پټ سو او چي پورته مي وکتل ُرخ راغی  سپینه ګنبده به وي هغه د ُرخ هګۍ وه.

 او پر هغه سپینه ګنبده کښېنستی او وزرونه یې ورباندي وغوړول....
ُرخ هماغه د سیندباد ُرخ دی، چي دوړاه افسانوي او خیالي موجودات دي؛ او که چیري موجود وه نو د ابن بطوطه 

په زړه پوري خبره بیا هم دا ده چي محققین ال څرنګه د ده هغه به د ډاینسور عصر وو؛ البته نه په دې لوی والي. 
 سفرنامه جدي بولي.

وروسته جاوه ته ورسېدلو او د سوماټرا په ښار کي له کښتۍ څخه له دې پیښي څخه  دوې میاشتي » ابن بطوطه وایی 
اوډېر زیات بندیان یې له ځان سره راوستلي  کښته سولو. ملک ظاهر له کفارو سره له جنګ څخه را ستون سوی وو

چا وه. له هغوی څخه یې دوې نجوني او دوه هلکان ماته را واستول. ما ته یې له معمول سره سم کور راکړ او د پا
 31۴دوهم جلدی ص « له ورېرې سره د پاچا د واده په مراسمو کي مي برخه واخیستله. 

ابن بطوطه له دې څخه وروسته د انډونیزیا د پاچا د دونه مېلمه پالنو او نازونو په باب ږغیږي چي یوازي د یوه مېلمه 
ه چا سره د دپاوایی چي د انډونیزیا له  البته ابن بطوطه، د خپل معمول سره سم، موږ ته نهپاچا له شان سره ښایي. 

پېژندګلوي څرنګه وسوه او دی څوک وو چي د یوه لوی ملک پاچا یې دونه عزت کاوه چي سمدستي یې دوې ښایستې 
نه دی خبر چي جاوا بېل ټاپو او سوماټرا بېل ټاپو دی. او هم ابن بطوطه په دې او دوه هلکان ور ولېږل. نجوني او 

ښار نسته. څوک چي په سوماټرا کي کښته سي بیا نو جاوا ته د واده د مراسمو او مېلمستیا لپاره نه  د سوماټرا په نوم
الره ده او تر منځ یې ال اوبه هم دي او باید سړی په کښتۍ کي والړ د څو شپوسي تلالی. ځکه چي دا د اوښ په مزل 

 لي وه او که نه وي نو دا غلطي یې نه کوله.طبیعي خبره ده چي ابن بطوطه یوازي د دې جزیرو نومونه اورېد سي.
د هندوستان د کالیکټ تر بندر پوري رسیږي. دی وایي زړه مي غوښتی چي ډهلي ته والړ سم خو له ابن بطوطه 

ابن بطوطه دا نه وایي چي  عاقبت څخه ووېرېدلم او له هغه ځایه په اته ویشت ورځي کي د ظفار بندر ته ورسېدم.
  وېرېدی او څه ګناه یې کړې وه. ولي له عاقبت څخه و
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