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 Boudica 

Have you heard of Boudica? She was queen of the Iceni, a tribe of people who lived in eastern 

England, in Britain, almost 2,000 years ago. 

Boudica was tall, with very long red hair, and wore a gold necklace and a beautiful brooch. She was 

very intelligent, and had probably been to ‘warrior school’ so she knew how to fight. 

By AD 43, the Romans had conquered southern England. At first, they allowed Boudica and her 

husband to continue to rule. But when Boudica’s husband died, the Romans took all his land and property. 

They decided to rule the Iceni and they treated them very badly. So, in AD 60 or 61, Boudica and the Iceni 

rebelled against the Romans, together with other tribes who were also treated badly by the Romans. 

Boudica and her large army defeated one Roman army and destroyed the capital of Roman Britain, 

Colchester. In Colchester she destroyed the temple built for Emperor Claudius. They also destroyed two 

more cities. Many people died. ‘Now I am fighting for my freedom. We must win this battle or die. Let the 

men live as slaves if they want. I will not! 

Finally, Boudica and her army were defeated. The surviving Iceni people ran away, or were turned 

into slaves. Boudica probably killed herself with poison – her body has never been found. 

The rebellion was so shocking to Emperor Nero, the ruler of the Roman Empire, that he wanted to 

withdraw from Britain! In the end, the Romans occupied Britain for over 350 years more. But they also 

treated the British people more fairly and introduced lower taxes. 

Boudica has been an inspiration to other female leaders such as Elizabeth I and Queen Victoria. Her 

rebellion was one of the most significant against the Roman Empire. Now, Boudica is remembered as one 

of Britain’s greatest heroines 
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 بودیکا

ی سینی بود، آی سینی یکی از قبیله های شرقی انگلیستان ملکه آ ی بودیکا شنیده اید؟ بودیکاآیا تا به حال چیزی درباره

 .سال پیش مردم ها آنجا زندگی می کردند 2000در بریتانیا بود که حدود 

بودیا دختری بلند قامت با موهای بلند و قرمز داشت، که گردنبند طالیی به گردن می انداخت و گل سینه زیبایی هم 

 .بود و بخوبی می توانست جنگ کند داشت، او بسیار باهوش و زرنگ

سال بعد از مسیح، امپراطوری روم انگلستان غربی را فتح کرد. ابتدا، آن ها به بودیکا و شوهر اجازه دادند که همچنان  43
د. آنها بر آن قبیله فرمانروایی کنند، اما بعد از اینکه همسر بودیکا فوت کرد، رومیان تمام سرزمینان و امتیازات آنها را گرفتن

 .تصمیم گرفتند که خودشان بر آن مردمان فرمانروایی کنند و با آن ها بسیار بد رفتار می کردند

سال بعد از مسیح، بودیکا و مردمان آی سینی تصمیم گرفتند که نسبت به وضع خود بر علیه رومیان  61یا  60بنابراین ، 

 .شورش کنند

یان یورش بردند و آنها را شکست دادند و پایتخت امپراطوری روم در بودیکا و ارتش بزرگش به یکی ازارتش های روم
ی امپراطور کالدیوس را از بین برد. آن ها بریتانیا، کالچستر را از بین بردند. بودیکا در کالچستر تمام معابد ساخته شده بوسیله

، ما یا در "حاال من برای آزادی ام می جنگم "دو تا از شهر های دیگر روم را از بین بردند، بسیاری از مردمان گشته شدند. 

 ...این جنگ پیروز می شویم یا کشته می شویم، مردم میتوانند بصورت یک برده زندگی کنند اما من نمیخوام

سرانجام، بودیکا و ارتشش شکست خوردند، بازماندگان قبیله آی سینی همه فرار کردند و یا اینکه بصورت برده در بازار 

 .، بودیکا هم شاید، طبق شنیده ها با سم کشت، و بدن مرده اش را هیچکس پیدا نکردفروخته شدند

این شورش بسیار برای امپراطور نرو ) قانون گذار امپراطوری روم ( شوکه کننده بود بطوریکه او می خواست از بریتانیا 

حکومت کرد، اما در تمام این سال ها همیشه سال بر انگلستان  350کنار بکشد. در پایان، امپراطوری روم نزدیک به بیش از 

 .از مردمان انگلستان ترس داشتند و با آنها منصفانه رفتار می کردند و مالیات پایین تری از آن ها می گرفتند
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بودیکا یکی از الهام بخش ترین رهبران خانم مانند الیزابت اول و ملکه ویکتوریا است. بودیکا یکی از قابل توجه ترین 

 .ان برعلیه امپراطوری روم است، و االن بودیکا بعنوان یکی از اسطوره های بریتانیا یاد می شودشورشی

 




