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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۱۱/۲۲

آصف بهاند

سکندنویایي ویکنگان
()Viking
(ډنمارک ،ناروې او سویدن)
دویمه برخه

په اوسنۍ زمانه کې د دې سیمو خلک تر ټولو نورو خلکو آرامه ،انساني او هوسا ژوند لري.
د ویکنگ ( )Vikingتوری کله دوی ته ویاړ و او کله دوی ته د یو پیغور په ډول هم انگیـرل شوی دی ،خکه چې
ډیری خلک یې د سمندري غلو په نامه پـېـژني چې یوازې یې د لوټ ـ تاالن کارونه ترسره کول ،د خپلو یرغلونو په
پایله کې یې ټوله اروپا الندې باندې کړه .د ویکنگانو په باب په ډېرو جوړو شوو فلمونو کې ،دوی له تاوتریخوالي ډکو
ځناورو په څېر ترسیم شوي دي.
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خو که تاریخي اسنادو ته پام وشي ،د ویکنگانو څېره څنگه چې له تاوتریخوالي او وحشت نه ډکه څېره ښودل شوې،
داسې هم نه ده .د روسي او اروپایي لرغړنپـېـژندونکو څېړنې ښیي چې ډېری ویکنگان د ژوند پرمخ بیولو له پاره
غال ته مخه کړې نه ده ،بلکې کرکیلې او د کبانو ښکار ته یې مخه کړېده .لرغونپـېـژندونکي د تاریخي آثارو د څېـړنې
له مخې پر دې پوه شوي دي چې ویکنگان و د ژوند د پرمخ بیولو له پاره بېل ،کلنگ ،کولبې او کب نیولو اسباب
کارول .دې اسنادو ته په کتو سره ویل کېدای شي چې ویکنگان پیاوړي بزگران او پرمختللي کب نیونکي وو.
ویکنگانو د سکندویایي ځنگلونو د ونو نه په استفادې سره لویې او پیاوړې بېړۍ جوړولې او د هغو په کارولو سره
یې له اروپایي او اسیایي هېوادونو سره خپله سوداگري کوله .ویکنگانو له وسپنونه د کار او جگړېزو اسبابو د جوړولو
ځانگړي مهارتونه درلودل ،هغوی د خپل تولید د دې اسبابو د راکړې ورکړې په پایله کې ځانو ته ډېر سره زر او
گاڼې اخیستلې.

له سکندویایي دورې نه راپاتې ودانیو ته په کتو سره ویکنگانو له محلي موادو (تیـږې او لرگي) نه په گټې اخیستنې
سره د دې توان او مهارت درلود چې تر نورو اروپایانو ښې ودانۍ او کالگانې ورغوي او په دې برخه کې هم تر
نورو برالسي وگڼل شي.
د بېړیو په جوړولو کې هم تر ن ورو پیاوړي وو او د همدې بېـړیو په کارولو سره یې لرو ـ لرو سیمو ته د سوداگرۍ
سفرونه کول او د نورو خلکو له کلتور سره یې ځان اشنا کاوه .په سکندویایي هېوادونو کې لرغونپېژندونکو داسې
لرغوني آثار تر السه کړي دي چې پر ویکنگانو باندې د اسالمي عقیدې او کلتور تاثیرات ښودالی شی .د بي بي سي
د  ۲۰۱۷کال د اکتوبر د شلمې نېټې په یوه علمي رپوټ کې ویل شوي دي چې:
«دوه کاله مخکې سویدني څېړنکو په «بېرکا» نومې سیمه کې د یوې وایکنگي مېرمنې له قبر نه یوه گوته ترالسه
کړه چې «کوفي» خط سره پرې لیکل شوي و" :هللا" دا هم د گوتې عکس چې بي بي سي خپور کړی دی:
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د ویکنگانو د همدې هلو ځلو برکت و چې دوی تر کریستوف کولمب نه پنځه سوه کاله مخکې امریکا ته ورسېدل.
د ویکنگانو ستره نیمگړتیا دا وه چې لیک لوست په کې ډېر ضعیف و او د همدې نیمگړتیا په سبب ،د دوی په باب
مالومات تر دیارلسمې پېړۍ پورې د داستان او افسانې بڼه درلودله.
د ویکنگانو د دورې څېړونکي ،په ځانگړي ډول ایلسه روسدال ( )Else Roesdahlداسې وایي چې ،د ویکنگ
( )Vikingکلمه ،د ویکنگانو تر دورې پخوا او د ویکنگانو په وخت کې کارول کېده .او په هغه وخت کې ویکنگ
سمندري جگړه مارو او سمندري غلو ته ویل کیدل .اوس هم د ویکنگ ( )Vikingتوری د همدې دورې او همدې
خلکو له پاره کارول کېږي.
د ویکنگانو زمانه په ځانگړي ډول پر هغه وخت اطالقېـږي چې د سکندنویایی هېوادونو ویکنگانو د سمندري سفرونو
په ترڅ کې یې موخه د ډنمارک له پاره فتوحات ،لوټ او په بهر کې د ډنمارک له پاره د نویو ښارونو جوړول و،
چې په دې ترڅ کې په  ۸۴۵ام کال د پاریس لوټ ،او دوه ځلې په  ۱۰۱۳او  ۱۰۱۶کلونو کې د ټول انگلیس فتحه
کو ل ،په ځانگړي ډول د یادولو وړ دي .په دې دوره کې د ډنمارکي فرهنگ اروپایي کېدل ښه وده وکړه .د زیاتو
مالوماتو له پاره وگورئ:
https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/
پر غربي اروپا باندې د ویکنگانو یرغل او د یرغل په پای کې له هغو سره سوداگري معاملو ،نوي شرایط رامنځته
کړل .د همدې نویو شرایطو په رڼا کې په فرانسوي لیکل شوو منابعو کې د دڼمارکي شاهانو نومونه او د ډنمارک
شرایط په ځانگړي ډول یاد شوي دي.
د همدې نویو رامنځته شوو شرایو په رڼا کې د  ۸۰۰ام کال په شاوخوا کې د ډنمارک او غربي اروپا ترمنځ نوي
سوداگریز او سوله ایز شرایط ال پراخ شول .د همدې موخې د ښه ترسره کېدو له پاره په شمالي اروپا کې نوي
تجارتي مرکزونه پرانستل شول چې په ځانگړي ډول په ډنمارک کې د غیبه ( )Ribeښار د ځانگړې یادونې وړ دی.
په  ۸۷۳کال کې د ډنمارک او جرمني واکدارانو د ډنمارک په غیبه ښار او د جرمني په هدبي ښار کې پریکړه
وکړه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ دې سوداگریزې چارې ،په سوله ایزو شرایطو کې ترسره شي او سوداگر دې
پرته له ستونزو د دواړو هېوادونو د برید له کرښو سره واړي راواوړي.
د غیبې ښار د ډنمارک تر ټولو زوړ ښار دی چې ډنمارکیان ورته ډنمارکس ایلدسته بو
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( ) ribe danmarks ældstebyوایي ،دا ښار د اوسني ډنمارک د یولند ( )jyllandجزیرې جنوب کې ،جرمني
سرحد څېرمه پروت دی .زه (آصف بهاند) د  ۲۰۱۳کال په اوړي کې ورغلی وم او د یوې ورځې په ترڅ کې مې د
دې ښار ټولې پخوانۍ ودانۍ ولیدلې.
غیبه ( ) Ribeاوس یو تجارتي ښار نه ،بلکې د پخواني تاریخ د درلودلو په وجه یو توریستي ښار گڼل کېـږي.
دغه راز د ویکنگانو له خوا د غربي اروپا په هېوادونو کې د تصرفاتو په پایله کې ،سوداگري وغوړېده .د  ۸۷۰کال
په پای کې د یکنگانو له خوا خوا د انگلیس ډېرې برخې ونیول شوې او انگلیسانو له ویکنگانو څخه ډېره مالي مرسته
ترالسه کوله.
په یادو نیول شوو سیمو کې د ویکنگانو له خوا آبادې شوې ډبرینې کالوې او د ودانیو نومونه د ویکنگانو د بریا
شاهدي ورکوي او دې نومونو پر انگلیسي ژبه باندې خپل ځانگړی تاثیر کړی و .دغه راز ویکنگانو په جرمني کې
هم انگلیس ته ورته ودانۍ جوړې کړې ،سوداگري او سیاسي روابط یې وغوړول .د ویکنگانو په وخت کې د ډنمارک
او انگلیس متقابلې اړیکې د دې سبب شوې چې په بېالبیلو برخو کې د انگلیس فرهنگ او مذهب هم پر ډنمارکي
ټولنې باندې خپل تاثیر وکړي چې د انگلیس تاثیر په ځانگړي ډول د هغه وخت د ډنمارک په سکه جوړولو ،کلیسا،
معمارۍ او هنر کې په جوته توگه لیدل کېـږي .په اغلب گمان د ډنمارک لومړنۍ ډبرینې کلیساوې د انگلیسانو له خوا
جوړې شوې دي.
او په پای کې د یولسمې میالدي پیړۍ په منځ کې د ویکنگانو زمانه د پای ټکي ته ورنږدې شوه او د ډنمارک ــ
انگلیس بادشاه هاردکنوود په مرگ سره ،پر انگلیس باندې د ډنمارکیانو واک پای ته ورسید.

د ویکنگانو په نامه یوه مدرنه کښتۍ
چې تر ټولو اوږد سمندر سفر یې د اتو میاشتو په موده کې بشپړ کړ.
د دویمې برخې پای
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