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 د سر خبرې
 

ق.م شاوخوا ۱۱۸۰د ټراى په جگړه كې د ټراى ښار تر سقوط وروسته په 

. دا نو د قحطۍ او اقتصاد ځپيل يونان ته را وگرځېدلبېرته كې رستېري 

بيارغونې وخت و. يونان د خپلواكو ښاري دولتونو او د املپيك لوبو د 

څلورسوه كلن په ورتگ له جگړې وروسته  دورې تهبنسټ اېښودنې 

، هرن، پوهې او فلسفې د ۍفرهنگي اوښتون وكړ. آتن د معامر  سيايس او

كلونو په شاوخوا  ۴۶۰پرمختياوو پر پالزمېنه بدل شو. تر ميالد مخكې د 

خپله نوې او زرينه دوره پيل كړه. په دې دوره كې  يونان كې لرغوين

طالعاتو پلوشې تيت شوې، د پوهې، د پوهنتوين موغوړېده.  ولسوايك

طب او معامرۍ په برخه كې پراخې څېړنې وشوې او د پرمختگ الرې يې 

او داسې شهكارونه وپنځول  ېډرام ،حاميس شعرونه پرانيستل شوې.

 شول، چې تر اوسه ور څخه گټه اخيستل كېږي. 
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 لومړى څپركى

 د تاريخ ژوندي كول، د تاريخ جوړول

مفي پوليس كوچني ښار كې د اړو آ او د  غويل والړ و ۍ پربیړ د  توسيديدز

اكونو دوړ ننداره يې كوله. كه څه هم هغه د نړۍ د ځواكمنو سمندري ځو 

د يوې برخې مرشي پر غاړه درلوده، و نه شو كړاى د سپارټا په الس د 

 ۴۲۴د مېشتو له اشغال څخه آمپي پولس ښار وژغوري. كډوال آتني 

پر ښار د سپارټا د پوځونو د  توسيديدزورځ ق.م كال د ډسمرب په سړه 

څنگه دا پېښه رامنځ ته شوه؟ كله چې آتنيانو ته د  يرغل ننداره كوله.

 هغه د ماتې خرب ورسېده، څه ورباندې وشول؟

چې  توسيديدز، قومندان د بیړیودري ځواك ماته خوړلې وه. د آتن سمن

اتې مسووليت به كله د ښار دفاع ته وگومارل شو، پر دې پوهېده چې د م

هغه د ماتې له مجازاتو هم خرب و، چې يا به اعدام وي او يې پر غاړه وي. 

 يا هم له آتن څخه تبعيد. 

كې  رنج په پام رسه، په داسې مصيبت ناك ې مايض تهلوياړ  توسيديدزد 

د يوه بډاى شخص او د نړۍ د يوې  توسيديدزښكېلتيا هغه حريان كړ. 

نيك په توگه، د ماشومتوب دوره په ډېر ښه لرغونې امپراتورۍد اوسېدو 

 ۴۳۰له يوې وژونكې ناروغۍ څخه چې په ډول تېره كړې وه. هغه حتا 

روغ ووت، كله چې له لسو رسدارانو ق.م كې په ټول آتن كې خوره وه، 

څخه د يوه په توگه غوره شو، داسې برېښېده چې روښانه راتلونكې به 

 ولري. 
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په هكله  زدا چې د توسيديد

ډېر لږ اسناد په الس لرو، د 

هغه د ژوندانه په اړه دقيقې 

 څېړنې ناشونې دي. د

او د لرغوين  زتوسيديد

يونان د نورو پوهانو د ژوند د 

څېړونيك  تاريخ ليكنې لپاره

بايد د نورو تاريخ ليكونكو 

اثار په دقت رسه ولويل او د 

هغو وگړو په روايتونو پسې 

وگرځي، چې د پاموړ 

شخص په اړه يې څه زده 

. هغوى بايد له خپلې وي

او له  پوهې كار واخيل

 واخيل. معتربو روايتونو گټه

آتن ته گرځېده د  توسيديدزوو. كله چې  نور حاالت بدلا هغه وخت ام

يوناين چارواكو او ښاريانو له سختې غوسې رسه مخ كېده. نو د هغه پر 

ځاى يې غوره وگڼله چې د تبعيد الر خپله 

 كړي. 

ځينې تاريخ پوهان پر دې اند دي چې هغه 

 محاكمه او تبعيد شوى دى.

د ځينو نورو په اند، ښايي مخكې له دې چې 

وټايك، سختې سزاگانې مرگ دهغه ته لكه 

 خپله يې خپله سزا ځان ته ټاكلې وي.

له آتن څخه تر شړل كېدو وروسته  توسيديدز

خپل پاتې ژوند څه ډول تېرول غوښتل؟ اووه 

ق.م كال، كله چې د  ۴۳۱كاله مخكې پر 

آتن او سپارټا ترمنځ د پلوپونزيا جګړه پيل 

د دغې جگړې په هكله  توسيديدز، شوه

ې ته مخه كړې وه، كه څه هم تاريخ ليكن

عمالً په جگړه كې برخه نه درلوده، كوىل يې نوموړي تر هغه وروسته 

شواى د هغه اختالف په اړه ليكنو ته دوام وركړي، چې په ټول يونان كې 

خپور شوى و. هغه د جگړې ډگرونه كتيل وو او د دواړو لوريو له رستېرو او 

ې له آتن نه لرې و، كوىل يې . هغه چجگړه ځپلو رسه يې خربې كړې وې

 شواى د نړۍ نورو ځايونو ته سفرونه وكړي. 
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د تبعيد شل كلنه دوره د خپل اثر)د پلوپونزيا جگړې تاريخ( پر  توسيديدز

 ليكلو تېره كړه.

ق.م  ۴۳۰د پلوپونزيا جگړې هم په وچه او هم په سمندرې كې تررسه شوې. د آتن سمندري ځواك د 

 ورنټ رسه نژدې برياىل شو.كال په جگړه كې له ك
  

، له هېڅ يوه تاريخ رسه چې تر اوسه ليكل روايتد هغه له جگړې څخه 

لومړىن سړى و، چې روايتونه لكه  توسيديدزشوي، ورته واىل نه لري. 

همدا شان هغه له څنگه چې پېښ شوي، هامغسې ثبت كړي دي. 

ې كولې، لومړنيو هغو كسانو څخه دى، چې له هغو اشخاصو رسه يې مرك

حال دا چې نورو تاريخ ليكونكو چې په تاريخ جوړونه كې يې رول درلود. 

هڅه كوله د پلوپونزيا جگړه  توسيديدزد تېرو وختونو په اړه ليكنې كولې. 
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د هغو كسانو له ليدلوري وڅېړي، چې په سرتگو يې ليدلې وه. هغه هڅه 

 كوله دقيق او بې پرې وي، كه څه هم خپله د آتن و. 

كار يوازې د جگړو راپور وركول نه و. هغه به پېښې  سيديدزتو د 

تحليلولې، څو يې پر خپله دوره اغېزې په ډاگه كړي، هغه به د جگړو د 

 الملونو په اړه څېړنې كولې.
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له  زنننيو تاريخ ليكونو د توسيديد

كتاب څخه گټه اخيستې، څو د 

نويو جگړو لكه لومړۍ نړيوالې 

(، سړې ۱۹۱۸ – ۱۹۱۴جگړې )

كمونېستو او جگړې )د 

غريكمونېستو هېوادونو ترمنځ د 

شخړو پاروونكو سياليو دورې( او 

حتا د سپټمرب د يوولسمې تر پېښو 

ډېر  وروسته نړيوالو پېښو په هكله

مثالً ځينو بصريت ترالسه كړي. 

څېړونكو د آتنيانو د كړنو په هكله د 

له روايتونو گټه اخيستې،  زتوسيديد

څو د  متحدو ايالتونو نننى بهرىن 

سياست له آتن رسه په پرتلنې 

 څرگند او وښيي.

د هغو سيايس، تاريخي او ټولنيزو الملونو په اړه فكر هغه همداشان  

كلنې  ۲۷)آتن او سپارټا( ترمنځ د  كاوه، چې د يونان د دوو لويو قدرتونو

 جگړې المل شوي وو. 

پر غاړه اخيستې  توسيديدزهغه دنده چې 

وه، هغه لوى قدرت و چې هغه و نه توانېد 

تر خپلې مړينې مخكې يې پاى ته 

د هغه نابشپړ شوي اثر د ورسوي. اما 

نن  تاريخ ليكنې تگالرې ته بدلون وركړ.

پالر ورځ نوموړى د علمي تاريخ ليكنې 

يعنې د تاريخ ليكل بايد د گڼل كېږي. 

لومړى الس  دڅېړنيزو اصولو مطابق 

منابعو لكه ليكونو، رسمي اسنادو او مركو 

 پر بنسټ وي. 

لوستونيك په  تاريخ ننني توسيديدزد 

ټاټويب رسه اشنا كوي.  له ولسواكۍد نړۍ لومړنۍ  او مناسبه توگه له آتن

دن د سياست او سياستوالو په د دغه لرغوين مت نن ورځ د نړۍ خلك

 په ډېر دقت رسه ثبت كړي دي.  توسيديدزهكله خرب دي، ځكه 
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، لكه د پارټنون چې د يونان له ډېرې مناييش ماڼۍ د طاليي دورې په اوږدو كې جوړې شوې

 ق.م يې رغول پيل شول.۴۴۷او پر  و گڼل كېږييمشهور ماڼ
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 دويم څپركى

 لد آتن په طلايي دوره كې لويېد
 

څخه دى، د هغه  د نړۍ له مشهورو تاريخ ليكونكو توسيديدزكه څه هم 

. هغه د پلوپونزيا د ه هكله چندان معلومات نه لروپد خصويص ژوندانه 

جگړې ډېر كم اهميته جزيات هم ليكيل، خو د ځان په اړه يې ډېر څه نه 

كه څه هم د هغه كتاب د هغه تر مړينې كلونه وړاندې شهرت دي ليكيل. 

 و نه موند او تر هغه چې ژوندى و، چا يې په اړه څه و نه ليكل. 

خپله د زيږېدنې نېټه هم نه ده په گوته كړې.  هغه په خپل  توسيديدز

ق.م كې پيل شوه او هغه په دې  ۴۳۱تاريخ كې وييل چې جگړه په 

له دې امله تاريخ پوهان فكر كوي چې هغه تر وخت كې بالغ ځوان و. 

كلونو په  شاوخواق.م  ۴۵۰د  سته او په ډېر احتاملق.م كال ورو  ۴۶۰

 يوه كال كې زيږېدىل دى. 

ليكيل، چې د يونان په آتن كې زيږېدىل دى. د هغه د  توسيديدز

 ي دولتونوزيږېدنې پر مهال، آتن د لرغوين يونان له مهمو او مشهورو ښار 

خپلواك هېوادونه وو، چې له لويو ښارونو،  ښاري دولتونهڅخه و. 

هغه وخت يونان سلگونه دا رگوټيو او شاوخوا سيمو څخه تشكيلېدل. ښا

ډول خپلواك ښارونه درلودل. د يونان قلمرو كې د ننني يونان پر خاوره 
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رسبېره د ايټاليا سوېلې مستعمرې او د اژې، ايوين او تور سمندر غاړو په 

كوىل شواى دولت  ښاري هراوږدو كې يوناين مېشته ټاپوگان راتلل. 

ل قانون او حكومت وټايك. تقريباً اووه ميليونه خلكو ځانونه يونانيان خپ

 بلل. 

 آتن، سپارټا او كورنټ د لرغوين يونان تر ټولو پياوړي ښاري دولتونه وو.
 

په ارشايف كورنۍ كې زيږېدىل و. پالر يې اولوروس نومېده.  توسيديدز

ۍ رسه اړه هغه د اروپا په سوېل ختيځ كې د تراكيې له لرغونې پاچاه



 

 سديتوسي

                                                                                                            

13 
 

له دې امله ځينې  .اولوروس د تراكيې له پاچاهانو د يوه نوم هم و .درلوده

سلطنتي خانداين پاته شونو  له توسيديدزڅېړونيك پر دې اند دي، چې 

له پلويانو  د آتن د لوى رسدار ميلتيادس هغههمداشان ښايي  څخه دى. 

كې ماته  ق.م كې په ماراتون ۴۹۰څخه وي، چې ايرانيانو ته يې په 

د مور نوم يې هگسيپوله و، خو د هغې په اړه ډېر څه په الس كې وركړه. 

 دا هم معلومه نه ده، چې خويندې او وروڼه يې درلودل كه نه؟ .نه لرو

د ژوند ډول يې له يو بډاى او نجيب زاده سړى و.  توسيديدزكه څه هم 

د خپل ساده نورو آتني ښاريانو رسه چندان توپري نه درلود. دا ډول خلك 

ژوندانه د ډول له امله شهرت لري. آتن ډېر زيات نفوس او گڼه گوڼه 

درلوده، كبان، غنم، وربشې، زيتون او واردايت مېوې په كې ډېر 

. آتنيانو له وزو څخه د شيدو او پنري په چمتو كولو كې گټه خرڅېدل

 اخيستله. 

په ملر كې كور په زيات احتامل له داسې خښتو جوړ و، چې  توسيديدزد 

وچېدلې. د هغه په كور كې د نورو آنتيانو غوندې د ښځو او نرو لپاره بېلې 

، چې شاوخوا يې چمبړ درلود. د دغو خونو خونې موجودې وې

اوسېدونكو خپل دېوالونه پر انځورگريو او نقشو ښكيل كول او غويل يې 

، پر تيږو فرشول. كه څه هم په كورنو كې پخلنځي او خوړنځي موجود وو

خو ډوډۍ بهر پر منقل چمتو كېدله. د اوړي په تودو شپو كې ډېرى 

 آتنيان پر بامونو ويده كېدل، څو له يخ باد څخه خوند واخيل. 
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كور د ښځو قلمرو و. ښځې او نجونې، په ځانگړې توگه د بډايو كورنيو 

، ډېرى وخت په كورونو كې تېراوه. هغوى په ندرت رسه او يوازې په غړیو

ړو پېښو لكه خاورو ته د مړي سپارلو، جشنوارو او كله هم تياتر ځينو ځانگ

ه كوره د بهر كېدو اجازه درلوده. دا هم اړينه وه، چې كله به هغوى له ته ل

 كوره وتلې، نو سړى به وررسه و.

كله به چې څوك د مېړه ليدو ته راتلل، ښځه به بايد په خپله خونه كې 

ځايونو كې د حضور لپاره ډېره ازادي وه. غريبو او غالمو ښځو په عمومي 

درلوده. ناچارو ښځو د آګورا په نامه بازارونو كې خورايك او نور تويك 

مانو چې ډېرى يې جنگي اسريان وو، د خپلو بادارانو لپاره پلورل. غال 

 خورايك تويك او نور د كور د اړتيا وړ څيزونه اخيستل. 

 د آتن آګورا، د راټولېدو مشهور ځاى و.
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غړيو ټولې اړتياوې پوره كولې، له هغې د لرغوين يونان ښځو د كورنۍ د 

يك توكو چمتو كول، د جامو گنډل او د ماشومانو پالنه. اجملې د خور 

كورنۍ احتامالً غالمان درلودل، چې له  توسيديدزبډايې كورنۍ لكه د 

 ښځو رسه به يې كار كاوه. 

كور په كارونو كې برخه  نجونو به د بلوغ تر وخته له خپلو ميندو رسه د

اخيسته او بيا به هغوى له داسې سړيو رسه واده كاوه، چې پلرونو به يې 

 ورته انتخابول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم د نورو   توسيديدز

غوندې  يونانيانو 
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په خپل كتاب كې د  زتوسيديد

يوناين دوديزو وېښتانو د سينگار 

و يادونه كړې، چې بډايو ا

عمرخوړلو خلكو كار ترې اخيسته. 

دغو سپني ږيرو د دې پر ځاى چې 

د نورو ډېرو آتني خلكو غوندې 

ويښتان پورته ووهي، هغه به يې 

شاته غوټه كول. دا غوټې په طاليي 

او د ملخ غوندې تړل  بندكونو

چې كله د تاريخ  زكېدې. توسيديد

ليكل پيل كړل، وويل چې آتني 

ان شا سپني ږيري نور خپل ويښت

 ته نه غوټه كوي. 

هم سړيو او هم هامغه ساده جامې اغوستلې، چې په آتن كې دود وې. 

و جامو بېالبېل رنگونه . دغښځو خپل بدن پر كتاين يا وړينو ټوټو پټاوه

درلودل. د آتنيانو د جامو بل ډول داسې و، چې اوږده كميسونه به يې 

 اغوستل او لستوڼي به يې نه درلودل. 

د كميس په منځ كې به يې كمر بند تاړه او د دغو جامو نوم چيتون و. 

صندل به يې په پښو كول. په اوبو او نرمه هوا كې له گرمۍ او يخنۍ 

ې په موخه يوازې د څخه د ساتن

ردا)څادر ته ورته باالپوش( اغوستل 

 كايف وو. 
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د املپيك لومړنۍ ثبت شوې لوبې پر 

ق.م كې تررسه شوې دي، چې  ۷۷۶

يوازې د منډو د چټكتيا په يوې سيالۍ 

رسه په املپيا كې تررسه شوې. د 

د ژوند په دوره كې دا سيالۍ  زتوسيديد

خپل اوج ته رسېدلې وې. يوازې 

متشخصو يوناين خلكو حق درلود په 

ې گډون وكړي او د دغو سياليو ك

به يې په لوڅو  هغوى د دودونو له مخې

هر سړي د خپل  بدنونو سيالۍ كولې. 

شخيص وياړ په پار په سيالۍ كې 

 گډون كاوه نه د ډلې يا ښار لپاره.

هلو مريمنو په سياليو كې د گډون امت

حق نه درلود. كه به د سياليو په جريان 

كې كومه ښځه مشخصه شوه چې 

ممكن په شديده سزا متاهله ده نو 

يعنې مرگ محكومېدله. كه څه هم 

ښځو كوىل شواى په خپلو ځانگړو 

 ۍسيال هسياليو كې گډون وكړي. دغ

مېدې او د هريا او زيوس په هرائيا نو 

  وياړ به تررسه كېدې. 

د  ونجيبان یوبډا واو نور  توسيديدز

عادي خلكو او نجونو پر خالف د 

هلكان په زده كړو حق درلود. 

اووه كلنۍ كې سيمه ييزو 

ښوونځيو ته تلل او هلته به نارينه 

ښوونكو ليكل او لوستل ور زده 

لويان  همداشان كله چې بهكول. 

كېدل علوم، رياضيات او په 

حكومت پورې اړوندې چارې به 

د نورو  توسيديدزيې زده كولې. 

 جګړېهلكانو غوندې ليكل او د 

فن زده كړل، چې هغه وخت دا 

دواړه مهم زده كړه ييز مبحثونه 

 وو. 

هغه وخت د ټولو  روزنېجسمي 

يونانيانو لپاره بنسټيز اړخ درلود. 

ې ازاده وه د لوبغايل چې فضا به ي

خلكو د مترين لپاره غوره ځاى و 

او خلك به په كې په لويه كچه را 

 ټولېدل.
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. شتي مهارتونو كې گډون كاوهاو كُ منډو هم په جمناسټيك، توسيديدز

. يوناين لنه او د جگړې تكتيكونه هم زده كړ هغه وروسته د وسلو كارو 

لولۍ او سپورټ خلكو په املپيك سياليو كې موكه موندله، څو خپل د ات

د اتلولۍ دا سيالۍ د زيوس په وياړ په هرو مهارتونه خلكو ته وښيي. 

د املپيا په ښار كې تررسه  څلورو كلونو كې يو ځل د آتن په لوېديځ كې

كېدلې. سيالۍ د ارابې چلونې، كشتي او سوك وهنې په برخو كې تررسه 

او تر هغه  گټونيك به مشهورېدل او پر ډاليو به نازول كېدل كېدلې. 

آتنيانو هرن وروسته به په خپلو سيمو كې له ځانگړو امتيازونو برخمنېدل. 

ته ډېر ارزښت وركاوه. زده كوونيك موظف وو د هغه وخت د لويو شاعرانو 

شعرونه په ياد كړي. هومر د هغه وخت مشهور شاعر و چې په نهمه ق.م 

اوس  یې ډيسې()الياد او او اثار حاميسۍ كې يې ژوند كاوه او دوه پېړ 

په دوران كې پرمختلىل ښار و. په  توسيديدزآتن د   هم لوستل كېږي. 

دې طاليي دوره كې ډېرې ننداريزې ماڼۍ جوړې شوې، لكه پارټنون، 

ق.م كال يې جوړول  ۴۴۷چې د يونان مشهوره ماڼۍ بلل كېږي او پر 

 پيل شول. پارټنون د آكروپوليس ډبرينې تپې پر رس قرار درلود، چې د

دغه مرمرينه ښكلې ودانۍ د آتنا، ښار مذهبي او پوځي مركز بلل كېده. 

د عقل د مريمنې عبادتځاى و. د آتنا لرگني پيكر، چې پر رسو زرو او عاج 

پوښل شوى و، د معبد له دوو لويو خونو څخه په يوه كې اېښودل شوى و. 

ې . رسه له دتر ميالد مخكې پنځمه پېړۍ د آتن طاليي دوره گڼل كېږي

چې په دغه دوره كې جگړه وه، خو برياوې او لويې فرهنگي السته راوړنې 
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نن ورځ چې د لرغوين يونان يادونه كېږي،  هم په كې موجودې وې. 

له  توسيديدزغالباً منظور يې د آتن همدغه دوره ده او دا دوره تر ډېره د 

 بركته پېژنو. 
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م كال ايټاليا ته نژدې په ۱۷۹۱پر  د ولسواكۍ د پياوړي مالتړكوونيك پريكلس پيكر، چې

 تيوويل كې ومندل شو. 
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 درېيم څپركى

 ولسواكيد نړۍ لومړنۍ 

 

د نړۍ د لومړنۍ ولسواكۍ په دوره كې لوى شو. د ولسواكۍ  توسيديدز

( د )خلكو( Demos) جوړه شوې )ډميوكراسۍ( كلمه له دوو يوناين كلمو

ن خلكو دغه نظام د آتده.  په مانا ( د )حكومت(Kratosاو كراتوس )

 تر زيږدو پنځوس كاله وړاندې منىل و. توسيديدزتقريباً د 

. تر ق.م څخه په ارامۍ رسه د ولسواكۍ خوا ته مخه كړې وه ۵۹۴آتن له 

ار د ارشافو د ډلې يا جبارانو د پاچاهانو له خوا اداره كېده. هغه وخته ښ

رشافو څخه په لرغونو دورو كې د جبار كلمه هغه شخص او معموالً له ا

هغه چا ته اطالق كېده چې د ښار رهربي يا پاچاهي يې په خپله ولكه 

د يونان ځينې جباران ډېر غوسه ناك خلك وو، هم كه څه كې راوستله. 

 خو له ځينو رسه يې ولس مينه درلوده. 

ق.م كال د آتن خلكو  د جبارانو وحيش حكومت و پرځاوه او پر  ۵۱۰پر 

ېلېسټنس د قدرت واگې ترالسه كړې او د تن كځاى له نجيبانو څخه يوه 

تر هغه وخته د آتن خلك ولسواكۍ لومړين تشكيالت يې رامنځ ته كړل. 

بلل كېدل، چې له څلورو قبيلو يا خاندانونو له  په هغه صورت كې تبعه

د كېلېسټنس په فرمان هر هغه څوك به چې اتلس كلنۍ ته ډلې به وو. 

 ېده. به بلل ك رسېده استوگن او تبعه
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د ولسواكۍ په رامنځ ته كېدو 

رسه د دماگوگ په نامه حرفه 

 يي سياستوال را پيدا شول.

قناعت بښوونكې هغوى غوره او 

خلكو مالتړ د  څوويناوې كولې 

په آتن كې جلب كړي.  ځان ته

د دماگوگ كلمه )دخلكو رهرب( 

په مانا وه. نن ورځ دماگوگ 

هغه سياستوالو ته ويل كېږي 

لپاره د د گټلو ټاكنو د چې 

خلكو د احساساتو له پارولو او 

 رسه متوسل كېږي.  تبعيض

كېليسټنس آتن پر قبيله يي بنسټ نه، بلكې د خلكو د استوگنې د كليو 

په هره سيمه كې هم نجيبان وو او هم عادي  پر بنسټ طبقه بندي كړ.

هر كال د پنځه سوه كسيزو سيمو استازو، چې كېلېستنس د آتن خلك. 

استازي هر كال د .د مرستې لپاره تشكيلول، گډون كاوهرسه ادارې  له

چونې له الرې او په تصاديف ډول ا پچې

 ټاكل كېدل. 
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و لوړه مرجع د ښار سيايس جرگه وه. په آتن كې د تصميم نيولو تر ټول

تقريباً هره اونۍ د جرگې  ( تشكيلېده.اتباعوسيايس جرگه له ښاريانو )

غړي په يوه رسخاليص ځاى كې چې آكروپوليس په شامل كې پر يوه تپه 

يو په دې ځاى كې د پنځه سوه كسيزې شورا د جرگې غړرسه راټولېدل. 

طرحې او وړانديزونه اورېدل. د آتن عادي خلكو او ويناوالو هم  كوىل 

د بحثونو تر اورېدو وروسته د السونو  ښاریانوطرحې وړانديز كړي.  شوای

په خپل تاريخ كې د  توسيديدزپه پورته كولو رسه رايې وركولې. 

قوله، په ولسواك نظام كې د وينا او ديودوتوس په نامه د يوه سړي له 

خلك بايد د خپلو مخالفانو د ډارولو پر ځاى، بحثونو د رول ستاينه كړې: )

 (1هغوى ته د استدالل او منصافانه منطق په وسيله ماته وركړي.
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. ښځې د په دغه نوي نظام كې هر چا د نظر د څرگندولو حق نه درلود

ه حكومت كې يې گډون نه شواى كېدې او پ پیژندلپه توگه نه  اتباعو

د نورو هېوادونو خلكو هم چې په آتن كې اوسېدل، په حكومت كوىل. 

 كې د گډون حق نه درلود. 
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غالمانو هم حق نه درلود چې په سيايس جرگه كې گډون وكړي. ځينو 

هغوى حتا آتني غالمانو كوىل شواى د سپام له الرې خپله ازادي واخيل. 

له دې ن يش او سيايس قدرت ترالسه كړي. كوىل شواى بډاى او شتم

 و اويس.  تبعهټولو رسه مخكېنيو غالمانو هېڅكله نه شواى كوىل د آتن 

آتن هممهاله په نړۍ كې پر لومړين ولسواك هېواد باندې له بدلېدو رسه 

له ايران سم د يونان پر يوه پياوړي سيايس او پوځي ځواك هم بدل شو. 
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رۍ د د ماراتون جگړه د آتن د امپراتو 

تلپاتې خاطره  پيل يوه نښانه وه او يوه

يې پرځاى پرېښوده: د ماراتون د منډو 

له آتني رسدارانو څخه يوه تن سيايل. 

له جگړې وروسته له خپل غوره 

رستېري فيډيپيډس څخه وغوښتل 

 كيلومرتو( ۳۶/۶ميلو ) ۲۱چې تر 

واټن ووهي او د بريا خرب آتن ته 

هم ورسوي. ځوان سړي ومنله. كه څه 

ميله  ۱۵۰همغه وخت 

كيلومرته( واټن يې له سپارټا ۲۴۰)

څخه د جگړې تر ميدانه وهىل و. 

فيډيپيډس ماراتون تر آتنه نژدې په 

درېيو ساعتونو كې په لنډو او چټكو 

قدمونو رسه طى كړ. د داستان پر 

هغه ورسېد او د بريا پيغام يې  بنسټ

وروسته د ډېرې ستړيا له امله ورساوه. 

ولوېد او مړ شو. د ماراتون د پر ځمكه 

 منډو سيالۍ نن ورځ هم تررسه كېږي. 

 رسه د جگړې په اوږدو كې چې

ق.م پورې  ۴۷۹تر  ۴۹۹له 

، آتن د كوچنۍ اسيا له وغځېده

رسه، چې د  ښاري دولتويوناين 

ايران پر وړاندې يې رسكيش كړې 

 ۴۹۰پر وه، پوځي مرستې لېږلې. 

ق.م كې د آتن پوځ چې د شمېر 

له پلوه كم و، د ماراتون په جګړه 

دغې كې ايران ته ماته وركړه. 

شاندارې بريا نړۍ ته وښوده چې 

آتن قدرت بايد په رسميت د 

لس كاله وروسته وپېژندل يش.  

د آتن سمندري ځواكونو هم دا 

چې مهارول يې گران ثابته كړه 

كار دى. ساالميس ته څېرمه د 

يوې سمندري جگړې په ترڅ كې 

ټاپو كې، د  د آتن د غاړې مخامخ

 اميي بېړۍ ډوبې كړې. يد ايران نژدې ن جنگي بېړيوآتن 

نو كې د آتن سمندري ځواك د يونان ډېر ښارونه چې په وروستيو كلو 

آتن او نورو ښارونو رسه  ايران الندې كړي وو، آزاد كړل. دا ښارونه له
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ونښلېدل، څو له ايران  رسه د جگړې پر وړاندې د دوليس ټولنه رامنځ ته 

 كړي. 
 

 .وركړهشاوخوا لس زره آتنيانو شپېته زره ايرانيانو ته ماته  ه کېد ماراتون په جگړ 

 

 ونودولتښاري د خپلې ودې په دوره كې له دوو سوو  هولندوليس ټ

آتن چې پياوړى سمندري پوځ درلود، د ټولنې رهربۍ تشكيل شوې وه. 

ته غوره شو. نورو غړيو دنده درلوده د سمندري ځواك د ساتنې په موخه 

ه هغوى ته اړينه وه چې د ايران پر ضد پبېړۍ، رستېري او پيسې ولېږي. 

ژمنه ترې اخيستل شوې وه، چې دا ولو پوځي جگړو كې برخه واخيل او ټ

 په خپل منځ كې به رسه جگړې نه كوي. 

ق.م كال د دوليس د ټولنې  ۴۶۶د ايران او يونان تر سولې وروسته پر 

دوام ته اړتيا نه وه. خو آتن همداشان د ټولنې غړي اړ كول چې د 

په ورپسې كلونو كې ږي. سمندري ځواك د پياوړتيا لپاره پيسې ولې

څخه د  تړوندوليس ټولنه په تدريج رسه د ايران پر ضد د يوموټي توب له 

 آتن پر ځواكمنه امپراتورۍ بدله شوه. 

نوې امپراتورۍ د ټولنې د ځينو هغو غړيو غوسه را وپاروله چې د پيسو په 

هغو خدمتونو ته چې اړتيا يې نه وه يا يې نه غوښتل، يې وركړې رسه 

)د  د پلوپونزيا د جگړې د الملونو په اړه كښيل: توسيديدز لفت وكړ.مخا

د كمزويو خدمتونو او د  ژمنې د نقض د ټولو الملونو له منځه، اصيل المل
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 بېړيو د ايستلو اړوند د ماليې وركړه وه، ځكه آتنيان ډېر سخت او ډېر

 (2خلك وو. متوقع

وښيو رسه د مخ كېدو آتنيان د خپل قدرت د ساتنې لپاره له دا ډول ناخ

په صورت كې الس په كار شول، څو په دغو ښارونو كې ولسواك 

هغوى عقيده درلوده چې ولسواك حكومتونه به آتن حكومتونه جوړ كړي. 

 ته وفادار وي. 

په آتن او د يونان په نورو برخو كې هغه څوك چې د ولسواكۍ ډېر مالتړ 

ق.م شاوخوا كې د  ۴۹۰ ديې كاوه، هغه پريكلس نومېده. پريكلس 

په آتن  ملسی كېلېستنسد او  نجيبانو په يوه كورنۍ كې زيږېدىل دى. 

پريكلس په ځوانۍ له هغې سيايس كې د ولسواكۍ بنسټوال باله يش. 

 ډلې رسه تار وغځاوه چې په آتن كې يې د ولسواكۍ مالتړ كاوه. 
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 د لرغوين يونان دلفي 

ډلې مرش پريكلس د آتن له  د زيږېدو وخت ته نژدې د دغې توسيديدزد 

لسو منتخبو رسدارانو او د آتن له ډېر نفوذ لرونكو خلكو څخه گڼل كېده. 

په خپل تاريخ كې دغه آتني سياستوال )د هېواد د اړتياوو لپاره  توسيديدز

 ( ياد كړى دى. 3تر ټولو غوره سړى

ن په كړ. هغه د آتپر پياوړتيا كار و نه  وځي قدرتپريكلس يوازې د آتن د پ

د هغه په  زمانه كې رسمي بدلونونه را وستل.  غورهحكومت كې هم 

چارواكو معاش ترالسه كاوه.  بډايو او بېوزلو خلكو يو ډول حقوق درلودل. 

هر څومره چې د آتن تابعيت انحصاري شو، يوازې هغو خلكو ته تبعه ويل 



 

 سديتوسي

                                                                                                            

30 
 

زيتون د يونان د ښاري دولتونو مهم 

محصول بلل كېده. لرغونو يونانيانو 

د زيتون له غوړيو د غذا په پخولو 

همداشان په كې كار اخيسته. 

صابون جوړولو او د څراغ په غوړيو 

كې يې هم كارول. زيتون غوړي د 

سوداگرۍ مهم توك و. يونان د 

هغوى اسالوي ښارونو ته صادرول 

او پر ځاى به يې غله واردوله. د 

يرغل  زيتون د اهميت له امله

كوونكو به غالباً د زيتون ونو ته زيان 

 رساوه او له منځه به يې وړلې. 

م كېده چې دا يې ثابتوىل شواى چې هم يې د پالر او هم يې د مور قو 

 آتني دى.  

د پريكلس د مرشۍ په دوره كې د آتن اقتصاد او فرهنگ ډېر وغوړېد. 

آتنيانو په هرن، ادبياتو، معامرۍ او ښوونه كې ډېرې السته راوړنې 

د سوداگرۍ او بېړۍ چلونې پر مهم مركز بدل شو.  ي دولت. ښار درلودې

ورو ښارونو ته د يونان ن آتنيانو زيتون غوړي، سپني زر،  عطر او  نور څيزونه

صادرول او غله،  جواهر او فلزي تويك يې له مرص او د يونان له نورو برخو 

په كتاب كې پريكلس خاورو ته د سپارلو د مراسمو  توسيديدزد واردول. 

زموږ د ښار جاذبه، د نړۍ توليدات زموږ د بندر په وينا كې داسې وايي: )

خوا ته را كاږي، په داسې توگه چې 

د نورو هېوادونو مېوې او  ته به وايې

 نور نعمتونه په اصل كې د آتن دي.(

ق.م كال پريكلس د آتن د  ۴۶۰پر 

امپراتورۍ د پراختيا پر ارزونې پيل 

دغه  ماهر ويناوال د آتن وكړ. 

اوسېدونيك هڅول څو پر لويو او 

كوچنيو ښارونو او سيمو د مسلط 

هغه آتنيان قانع كېدو مالتړ وكړي. 

دولت تر ښاري  كړل چې د هغوى

ټولو قدرمتن او وياړىل ښار دى او 
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هغه د ويل به يې چې آتن بايد د لويې امپراتورۍ په رس كې قرار ولري. 

ليس  دا ډول يوه اقتدار گټې شمېرلې وې او له هغو څخه يوه يې د دو 

دغو پيسو د آتن د پياوړي  بللې وه.  ټولنې خزانې ته د پيسو لېږد

تړ رسبېره د آتن د هرن او معامرۍ د مايل سمندري ځواك پر مايل مال 

 تامني په برخه كې هم مرسته كوله. 

عادي او بېوزلو خلكو همداشان د آتن بډاينه مستقيامً د خلكو په گټه وه. 

په توگه كار كاوه او عام املنفعه  وپارو وهونكيپه سمندري ځواك كې د 

د ادارو مخارج ل او حتا كارونه د امپراتورۍ په شاوخوا كې تررسه كېد

آتني بډاى خلك نور اړ نه وو چې د لوى سمندري ځواك د تامينېدل. 

مالتړ لپاره  پيسې وركړي. غالباً هم بېوزلو او هم بډايو آتني خلكو ته د 

امپراتورۍ په نورو سيمو كې ځمكې وركول كېدې. د آتن د امپراتورۍ 

ايك په آتن كې ې د دې امكان رامنځ ته كړى و چې ولسو نپياوړتيا او بډاي

د آتن اوسېدونيك په هغه وخت كې په شورا او په ارامۍ رسه دوام ومومي. 

 د داورانو په پالوي كې د خدمت لپاره له الزم فراغت څخه برخمن وو. 

د دې راغلل. ډېر واړه ښارونه د آتن تر نظارت الن ۲۵۰څه موده وروسته تر 

آتن د امپراتورۍ تر دغو ښارونو ډېرى وگړي پر دې ډېر خوښ وو، چې د 

 سيوري الندې راغيل دي. 
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د پلوپونزيا د جگړې پرمهال د آتن سمندري ځواك له ټولو سمندري 

جنگي بېړيو  ۲۵۰له  جنگي بېړۍ. سمندري ځواكونو رسه توپري درلود

لپاره درې طبقې  پارو وهونكو،  چې هرې بېړۍ د ېو  ېتشكيل شو 

مرت(  ۴/۶مرت( شاوخوا اوږدواىل او ) ۳۶/۶يا ) ۱۲۰دغو بېړيو د  درلودې.

وړې بېړۍ به تر لويو چټكې وې او د اړينو غربگونونو پر مهال سور درلود. 

پارو  ۱۷۴په هره بېړۍ كې  كېده. به په اسانۍ ورڅخه كار اخيستل

افرسانو او يو شمېر كامن لرونكو او  ۲۵رسه،  بېړۍ چلوونيكوهونكو، له 

هره بېړۍ پر يوه برونزي تري پوښل شوې وه، چې د كار كاوه.  نيزه لرونكو

دوښمن پر بېړۍ د مستقيم بريد په پايله كې به يې هغې ته رضبه رسوله 

 او هغه به يې ډوبوله.  

 

په لرغوين يونان كې زيتون مهم محصول و. له دې امله يې پر كواليل لوښيو د هغه 

 انځور راوړه.
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د هغوى  اتباع د آتن د سمندري ځواك د پياوړتيا لپاره استخدامېدل. دا 

گوىل خلك بېرته هم خپلو سيمو ته تلالى شوى او خپل معاش يې هلته ل

د كوچنيو شواى، ځكه دا كار د سيمه ييز اقتصاد د پياوړتيا المل كېده. 

 غړيو ښارونو ساتنه د لوى او پياوړي سمندري ځواك په الس كې وه. 

د آتن د پرمختيا او پياوړتيا په دوره كې د ځوانۍ سن ته  توسيديدز

 د هغه ارشايف اصليت هغه ته اجازه وركوله چې د نفوذ لرونكوورسېد. 

هغه له داسې خلكو رسه وخت تېراوه خلكو له كړۍ رسه يو ځاى يش. 

چې د آتن له مهمو دورو څخه په يوه كې يې د تاريخ جوړونې په حال كې 

 دا امكان و چې د شپې بزم يا شپنيو ناستو كې گډون وكړي، چېوو. 

و جريان درلود. هغه په دې ځاى كې كوىل او ازادانه خرب  ورشاب به هلته

يا د مخالفانو  پريكلس غوندې خلكو چې د ولسواكۍ پلويان وو،شواى د 

د نورو ډېرو آتني خلكو غوندې احتامالً  توسيديدز غوږ ونييس. ويناوو ته

په آتن كې به  په اتلس كلنۍ يا تر هغه لږ څه ډېر سن كې واده وكړ.

ځوانانو په دې سن كې زده كړې پاى ته رسولې او تبعه به بلل كېدل. 

ځينې څېړونيك ډاډمن نه دي چې هغه واده كړى و كه نه.  حال دا چې

د ځينې بيا پر دې اند دي چې هغه واده كړى و او مېرمنه يې هم غالباً 

كيه كې اپالر يا مېرمن په تر  توسيديدزپه همدې ورځو كې د وه.  تراكيې

يو څه ځمكه هغه ته وركړه.  دغه دويم كور د تراكيې د ساحل په كوچني 

اسكاپته هوله په لرغونو دورو كې هوله كې موقعيت درلود.  ښار اسكاپته



 

 سديتوسي

                                                                                                            

34 
 

وروسته بيا ليكيل چې نوموړى  توسيديدزد رسو زور د ايستلو  مركز و او 

كه څه هم هغه وخت  نوموړى نه پوهېده چې خپله د دغه كان مالك و. 

    وي.  مكاندا دويم كور به د هغه لپاره يوه ورځ اړين 
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 څلورم څپركى

 ريښې د جگړې
 

د پېژندلو تر ټولو مهمه برخه د نوموړي د پلوپونزيا د جگړې  توسيديدزد 

د تاريخ د كتاب مطالعه ده. د تاريخ دا كتاب اته ټوكه لري او مهم اثر 

گڼل كېږي. نه يوازې د پلوپونزيا د جگړې پېښې يې څېړيل، بلكې د 

مپراتورۍ جگړې د پيل پر الملونو يې هم بحث كړى. دغه مؤرخ د آتن د ا

اندېښنې چې له آتن رسه متحد  ښاري دولتونوجوړېدل او د هغو يوناين 

له  توسيديدزكه څه هم دا پېښې د نه وو، په دقت رسه ثبت كړې دي. 

زيږېدو وړاندې رامنځ ته شوې دي، خو هغه پوهېده چې د دې مسايلو 

 كشف د تاريخ د سم او بشپړ پوهاوي لپاره يوه اړتيا وه. 

 اري دولت، چې د يونان په سوېل كې پروت دى.د سپارټا ښ



 

 سديتوسي

                                                                                                            

37 
 

چې په ځانگړې توگه  ښاري دولتد وينا پر بنسټ، يو هغه  توسيديدزد 

اندېښمن و، د سپارټا كوچنى ښار و. دا ښار د يونان په سوېل كې پروت 

و، چې قلمرو كې يې د  ښاري دولتدى. سپارټا د هغه امپراتورۍ مهم 

دا امپراتوري د زيا ټاپو وزمه هم راتلله. يونان په سوېل كې پرته پلوپون

په نامه مشهوره  تړونخلكو په منځ كې د پلوپونزيا د ټولنې يا د سپارټا د 

جوړه وه چې له سپارټا رسه يې د  ښاري دولتونودا ټولنه له داسې وه. 

رسه  ښاري دولتونوسپارټا د پلوپونزيا د ټولنې له ژمنه كړې وه.  دوستۍ

، له ښاري دولتد شوراگانو د جوړولو پرمهال هر . منصفانه چلند كاوه

سپارټا اجازه وركوله هغې جملې سپارټا، تر يوې رايې ډېرې نه درلودې. 

اشاره  توسيديدزلكه څنگه چې څو نور غړي هم خپله خپلوايك وسايت. 

د خپلې امپراتورۍ  ښاري دولتكړې، سپارټيانو خراج نه اخيسته. دغه 

 درلوده.  پراختيا ته لېوالتيا نه

سپارټا او د پلوپونزيا د ټولنې نورو غړو د ولسواك آتن پر خالف، ارشايف 

د دې ډول حكومت په رس كې به د ټولې د  )اليګاريش( حكومت درلود.

لوړې طبقې خلكو ځاى درلود. د آتناگوراس په نامه آتني رهربۍ، لكه 

ونو په كتاب كې راغيل، د دې دوه ډوله حكومت توسيديدزڅنگه چې د 

 ترمنځ توپري داسې څرگند كړى:
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ټي مېرمنې نسبت د يونان د سپار 

نورو سيمو مېرمنو ته له ډېرو 

حقونو او امتيازونو برخمنې وې. په 

سپارټا كې نجونو ليكل او لوستل 

زده كول او كوىل يې شواى د 

موسيقۍ، جمناسټيك او د منډو 

په سياليو كې گډون وكړي. ښځو 

تر واده وروسته نه يوازې د كور 

چارې سنبالولې، بلكې كوىل يې 

واى د كار او مال خاوندانې هم ش

يش. له سپارټي ښځو مته كېده 

چې مناسب اندام ولري او سامل 

اوالدونه وزيږوي او د مېړونو په 

نشتوايل كې له كورنۍ نه دفاع 

وكړي. له سپارټا رسه وفاداري د 

هغوى لپاره تر هر څه حتا كورنۍ 

هم لومړيتوب درلود. وايي چې 

يوې سپارټۍ ښځې تر جگړې 

ې خپل زوى ته ويل: )يا دې مخك

له سپر رسه بېرته كور ته راشه، يا د 

 (6هغه پر مخ مړ.

وويل يش چې ولسوايك  که هر څو)

نه عاقالنه ده او نه منصفانه، بلكې د 

هېواد څښتنان د حكومت لپاره 

مناسب غوراوى دى، زه برعكس 

چې د دموس يا خلكو كلمه وايم... 

ټول هېواد رانغاړي او اليګاريش 

 ( 5يوازې د هغه يوه برخه.

ترمنځ بل توپري  ښاري دولتونود دوو 

د هغوى په پوځي توان كې و. حال 

د آتن امپراتوري د سمندري دا چې 

د ځواك پر مټ رامنځ ته شوې وه. 

سپارټا قدرت د ځمكني ځواك پر 

پوځ يې د نړۍ تر ټولو غوره بنسټ و. 

ځوانانو په سپارټا كې او لوى پوځ و. 

له اووه كلنۍ څخه د سپارټا په پوځ 

ه كړې كولې. كې د غړيتوب لپاره زد

ډېرى يونانيان پر دې اند وو چې د 

سپارټا ازمويل شوى پوځ به هېڅكله 

 ماته و نه خوري. 

كه څه هم سپارټيان او آتنيان يو 
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ځاى د ايران پر ضد رسه جنگېديل وو، خو تر هغې جگړې وروسته د دوى 

نان ترمنځ بې اعتامدي او بدگوماين اوج ته رسېدلې وه. سپارټا په ټول يو 

بلل كېده، خو دا چې آتن ورځ په ورځ پياوړى  ښاري دولتځواكمن كې 

 د اقدام كولو تصميم ونيو. او قوي كېده، سپارټي چارواكو 

 په سپارټا كې ښوونه او روزنه په جسامين قدرت او چاالكۍ پورې تړلې وه.

 

هغه وخت رامنځ ته شوه، چې آتنيانو  شخړهد سپارټا او آتن ترمنځ لومړنۍ 

رغول پيل كړل، چې د ايرانيانو له خوا ويجاړ شوي دېوالونو هغو د ښار د 

رسه نوى، قوي او دېوالونو سپارټا بې له ځنډه اعرتاض وكړ. آتن په  وو.

پياوړى كېده. د سپارټيانو لپاره دا پوښتنه پيدا شوه چې اوس كه ايران او 
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د پلوپونزيا تر جگړې وروسته 

خپل  كورنټ هېڅكله و نه كړاى شو

پر پخواىن برياليتوب ترالسه كړي. 

 د لوى سكندر پالر ق.م كال۳۳۸

پ. م مقدوين فيليپ، ښار فتح كړ. 

ق.م كال روميانو كورنټ  ۱۴۶پر 

ران كړ، خو تر هغه وروسته وي

يوليوس قيرص هغه د رومي كډوالو 

په پخوا وخت وگرځاوه.  استوگنځى

م. ۱۴۵۸كې دا پياوړى ښار پر 

يوازې د عثامين واكمنۍ تر چرت 

 الندې يو كوچنى ښار و. 

څلور سوه كاله وروسته كورنټ دويم 

ځيل او دا ځل د زلزلې له امله 

وران شو. نننى نوى كورنټ د هغه 

 ۴/۸لرغوين ښار شامل ختيځ په  د

 كيلومرتۍ كې پروت دى.  

ري؟ د بيارغونې ته څه اړتيا لدېوالونو يونان رسه ښكېل نه دي، آتنيان د 

د سپارټي سفريانو پالوي آتن ته سفر وكړ، څو آتنيانو ته  په وينا توسيديدز

له دېوالونو قناعت وركړي، چې د 

آتنيانو د سپارټا جوړولو الس واخيل. 

شكايت ته ارزښت ور نه كړ او د 

پر لويولو او پياوړتيا يې الس  دېوالونو

 پورې كړ.

چې د آتن له  ښاري دولتبل هغه 

ناخوښه و، كورنټ و. قدرت څخه 

كورنټ بډاى او د آتن لوېديځ ته په 

دا ښار د اتيا كيلومرتۍ كې پروت و. 

سوداگرۍ او بېړنۍ چلونې مهم 

دا ښار چې شاوخوا يې ټولې مركز و. 

حاصلخيزې سيمې وې، د كركېلې 

كورنټ د مهم مركز هم بلل كېده. 

خپل ختيز گاونډي برياليتوب نه 

ه شواى زغمىل. كله چې آتن پ

ښكاره د كورنټ د يو شمېر كډوال 

اړيكې رسه خړې  ښاري دولتونومېشتو شورشيانو مالتړ وكړ، د دغو دواړو 

د پلوپونزيا د جگړې په وروستيو كې كورنټ په شدت رسه پړې شوې. 
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په  توسيديدزسپارټا هڅاوه چې پر آتن بريد وكړي او هغه ويجاړ كړي. د 

وړاندې دا كلمې كارولې: ) موږ د  وينا  د كورنټ اوسېدونكو د سپارټا پر

آتنيانو له اربابانه كړنو او پر هغو ستاسې له سرتگو پټولو سخت گيله من 

 (۷يو.

حتا د آتن يو شمېر متحدان چې د آتن د نوې امپراتورۍ غړي هم وو، له 

هغوى د ځان پر وړاندې د هغه ښار د . دغې امپراتورۍ څخه ناخوښه وو

 سه وو. واكمنۍ پر ډېروايل سخت غو 

د وخت په تېرېدو رسه د آتن قدرت ډېرېده او د خپلو متحدانو د نظر 

بالخره آتني چارواكو د ټولنې د اورېدو ته يې دومره ارزښت نه وركاوه. 

 نورو غړو له اجازې پرته د پيسو او تجهيزاتو اخيستلو ته مخه كړه.

ې د ټولنې ځينو غړو غوښتل چې بېرته خپله خپلوايك واخيل او نه ي

ليكيل چې د ناكوس ټاپو  توسيديدزغوښتل چې آتن ته خراج وركړي. 

د لومړىن غړى و، چې هڅه يې وكړه د دوليس له ټولنې ځان وبايس. 

د آتن د اقتدار پر ضد راپورته  ق.م كال ۴۶۰ناكوس اوسېدونيك پر 

رسه ټاپو  جنگي بېړيو شول. د آتن تر ټولو لوى رسدار كيمون ډېر ژر له 

 ناكوس خلك ډېر ژر تسليم شول. ته الړ. د 

هم چې غوښتل د آتن پر وړاندې پاڅون كړي، له پورته  ښارونونورو 

پاڅون كوونكو ښارونو تر ډېره خپله ازادي له السه برخليك رسه مخ شول. 

ښارونه وركړه او حتا د خپل حكومت د ادارې له غوراوي هم محروم شول. 

و ولسواك حكومت اړ شول چې خپل سمندري ځواك تسليم كړي ا
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د سپارټا اقتصاد تر ډېره د 

هلوتانو په نامه د غالمانو پر لوى 

پخوا هلوتان جمعيت متيك و. 

ېر ډكروندگر وو او اړ وو چې په 

كم مزد او يا هم وړيا توگه د 

خپلو اربابانو لپاره په كروندو كې 

لو سپارټيانو تل د خپكار وكړي. 

غالمانو په اړه اندېښنه كوله، 

چې پر وړاندې يې پاڅون و نه 

كړي. له همدې امله غالمان د 

اصيل جنگي پوځونو برخه نه وو. 

غالمان د جگړې په ډېرى ډگرونو 

كې د سپارټي پوځيانو 

خدمتگاران وو. خو د پلوپونزيا د 

جگړې په اوږدېدو رسه سپارټي 

رسدارانو په تدريج رسه هلوتان 

مان هم پوځ ته استخدام يا غال 

 كړل. 

آتن ته په نقدي ډول خراج وركړي،  هغوى همداشان اړ شول چېومني. 

ښارونو لپاره خورا ستونزمن هم و او د دې مانع  چې دا كار د ډېرى

آيت  دنقد په لومو كې ښكېلې ټولنې وكوىل يش موجود گرځېده چې د 

  مايل مالتړ وكړي.  شورشونو

ارټا تر زيږېدو وروسته د سپ توسيديدزد 

ق.م ۴۶۵او آتن ترمنځ اختالفونه پر 

كال ډېر شول. د تاسوس ټاپو د آتن پر 

د تاسوس چارواكو وړاندې پاڅون وكړ. 

له سپارټا مرسته وغوښته. هغوى هيله 

من وو، چې دا پياوړى دولت ښار به پر 

آتيكا، چې د يونان په ختيځ كې پرته 

سيمه و او آتن يې يوه برخه راتله، بريد 

تاسوس خلك پر دې اند وو د وكړي. 

چې دا ډول بريد به د آتن پاملرنه د 

وايي  توسيديدز. دوى له ټاپو واړوي

سپارټا له تاسوس رسه د مرستې په فكر 

زلزلې ښار  خونړۍ كې و، چې سختې

. د دې سرتې زلزلې په ترڅ كې ولړزاوه

سپارټي غالمانو يا هلوتانو د ښار د نورو 

نو د غالما. خلكو پر ضد پاڅون وكړ
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د پلوپونزيا د جگړې پرمهال د سپارټا د نفوس غوښنه برخه جوړوله. 

 هغوى شمېر د سپارټي ښاريانو په نسبت يو پر اووه برابره و.

مرسته وغواړي. آتن هم د نورو  ښاري دولتونوسپارټا اړ شو، چې له نورو 

ښارونو غوندې پوځونه د پاڅون د غيل كولو لپاره ولېږل، خو سپارټيانو 

ښاري يانو ته وويل چې د هغوى مرستې ته اړتيا نه لري. له بل هېڅ آتن

رسه دا ډول چلند و نه شو، او د آتنيانو د راتلو پر وړاندې د  دولت

سپارټيانو مانع كېدل د دې المل شول، چې د دغو دوو سرتو او پياوړو 

وروسته په خپل تاريخ  توسيديدزامپراتوريو ترمنځ اړيكې خړې پړې يش. 

كيل چې: )د آتن او سپارټا ترمنځ لومړنۍ څرگنده شخړه او كې لي

 مشاجره، د همدغو پوځونو د لېږلو له امله وه.(

آتنيان وطن ته وگرځېدل او د سپارټيانو پر وړاندې يې كينه اوج ته 

كله چې پاڅون كوونكو هلوتانو اجازه ومونده، چې سپارټا ته د ورسېده. 

له هغه ځايه ووځي، آتن د مرستې  بېرته نه گرځېدو په رشط په سالمتۍ

)د هغه نفرت او كركې له امله چې آتنيانو هغه وخت د لپاره ټټر وواهه. 

(، د ۹سپارټيانو پر وړاندې درلوده، ټولو شوريش نرانو او ښځو ته يې

ناوپاكتوس په ښار كې د كورنټ خليج كې يې موقعيت درلود، 

 . لوركړ  استوگنځي
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او سپارټا ترمنځ اړيكې نورې هم خړې پړې  په وروستيو كلونو كې د آتن

شوې. دې چارې په ټول يونان كې شخړې را پيدا كړې.كوچنيو او لويو 

ښارونو چې له دغو دواړو لويو او پياوړو قدرتونو له هره يوه څخه نا خوښ 

وو، كوىل شواى له بل رسه يوځاى يش. يونانيانو چا د آتن او چا د سپارټا 

 د هغوى تر شا ودرېدل. مالتړ ته مخه كړه او 

بع پراخوايل رسه په سوېيل يونان مركيلومرت  ۲۱۵۸۰سپارټا د پلوپونزيا په زړه كې په 

 .كې موقعيت لري
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ق.م د آمفي پوليس په نامه د كډاوالو يوه لويه اډه جوړه كړه. ۴۳۷آتن پر 

آمفي پوليس د آژې سمندر ته د الرسۍ له امله په چټكۍ رسه د 

آمفي پوليس چې د يونان . ه مهم او پياوړي بندر بدل شوۍ پر يو امپراتور 

د سوېل د كاين سيمو په بډايه برخه كې موقعيت درلود، د سوداگرۍ او 

او د هغه د  توسيديدزآمفي پوليس وروسته د  مهم مركز هم و.  تگ راتگ

 نامتو تاريخ په برخه كې مهم رول وموند. 
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 توسيديدز
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 پنځم څپركى

 ې پيلد جگړ 
 

وايي چې مازې د جگړې په پيل كېدو رسه يې د پلوپونزيا  توسيديدز

د هغه په اند دا اختالف پر) لويه جگړه، چې تاريخ ليكل پيل كړي دي. 

كيسه يې تر هرې پخوانۍ پېښې ارزښتمنه وه( تبديل شو. هغه خپل باور 

 داسې ترشېح كړى: 

ه پوره چمتوواىل نيوىل و. دواړو پياوړو قدرتونو له هره پلوه د جگړې لپار )

د يونان خلك هم څوك له يوه لوري او څوك له بل لوري رسه يو ځاى 

ځكه دا تر ټولو لويه او مهمه پېښه كېدل او يا يې د همدې كار تابيا كوله. 

وه، چې تر اوسه په يونان كې رامنځ ته شوې نه وه او تر ډېره يې يونانيان 

 .( انان سخت لړزويل ووې انساو حتا بربريان او په ټوله ك

لپاره دا مهمه وه، چې تر ده وروسته نسلونه بايد د جگړې  توسيديدزد 

هغه پوهېده چې كتاب يې كېداى يش هم تېرمهال تاريخ ولري. 

په ښكارندوى او هم د راتلونكو پېښو د فهم لپاره يوه كېيل وگرځي. 

به پر دې  زه)په توگه كښيل:  ېي كتاب كې يې د اثر د لومړنۍ برخلومړ 

دا پېښې يا نورې ورته پېښې چې د  څېړونىك خوښ شم، كه راتلونىك

له هغو برش د طبيعت په غوښتنه به په وروسته زمانو كې پېښې يش، 

 ( ۱۲.زما روايت گټور وموميه خڅ
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د شخړې الملونه په لومړي كتاب كې طرحه شوي دي. مؤرخ دويم كتاب 

 د پلوپونزيا د اوسېدونكو او د هغوىد آتنيانو او پر دغو عبارتونو پيلوي: )

 (۱۳.اوس واقعاً پيل كېږي د متحدانو ترمنځ جگړه هره يوه

ق.م په مارچ كې درې سوه خلكو له تېب څخه، چې د سپارټا ۴۳۱د 

چې د  دا بريد باندې بريد وكړ. هپلويان وو، پر كوچني او ولسواك ښار پالټ

ك له يرغلگرو رسه د پالټه خلشپې تررسه شو، له ماتې رسه مخ شو. 

د پالټه قهرېدلو اوسېدونكو د دغه وجنگېدل او ډېرى يې اسريان ونيول. 

تنه هغه يرغلگر چې دوى ته يې  ۱۸۰په بدل كې  ناځوانه او شپني بريد

له هغه وروسته يې د مرستې اخيستلو لپاره پنا ور وړې وه، اعدام كړل. 

 آتن ته مخه كړه. 

ټه باندې په بريد كې الس نه م پر پال دا چې آتن او سپارټا هېڅ يوه ه

آتني رسدار پريكلس د آتن  دا بريد د پلوپونزيا د جگړې پيالمه شو.درلود، 

د ښار شورا قانع كړه چې پر پالټه د ټېب د راتلونيك بريد د مخنيوي لپاره 

كت تفسري له هغه ځاى ته پوځ ولېږي. پريكلس پوهېده چې د دې حر 

ا د خپلو راتلونكو ټولو رسه يې د آتن شور  سپارټا رسه جگړه ده، له دې

 نقشو لپاره له ځان رسه همغږې كړه. 

پريكلس د خپلې وينا د قدرت له الرې كوىل شواى د وفادارو سياستوالو 

په پايله كې د آتن د ښار شورا تل د ډلې د ځان ملگرې كړي.  پوځیانواو 

و په وينا او د آتن يو لوى اپريكلس ) توسيديدزهغه د نظر پلوي كوله. 

د ليكيل  چې آتن )هغه ( بلىل. ۱۴عمل كې د هغه وخت يو  پياوړى سړى
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ولسواك په نامه و، اما په واقعيت كې د لومړين تبعه تر واكمنۍ الندې 
 ، چې هغه پريكلس و. اداره كېده( ۱۵

 ق.م د پالټه په خاوره كې د ايرانيانو۴۷۹سپارټيان پر پالټه تر بريد كلونه وړاندې، پر 

 پر وړاندې جنگېديل وو.
 

كه څه هم ويل كېدل، چې پر پالټه بريد د جگړې المل دى، خو 

پر نورو الملونو باور درلود، چې كلونه كلونه تر پردې الندې پټ  توسيديدز

تر ټولو حقيقي المل چې هغه وخت چندان د منلو وړ نه وو، هغه لييك: )

ندېښمن كړي وو او هغوى و: د آتني قدرت پياوړتيا وه، چې سپارټيان يې ا

 (۱۶يې جگړې ته اړ ايستل.
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د  توسيديدز په خپل تاريخ كې

جگړې په اوږدو كې د ښځو رول 

ته چندان پاملرنه نه ده كړې. د 

ښځو په هكله يوه نادره د هغه په 

لومړي كتاب كې تر سرتگو 

مؤرخ د آتن د بآروگانو  ، چېكېږي

د پاوړتيا لپاره د ښځو او ماشومانو 

شان . همدامرسته ياده كړې ده

خاورو ته د سپارلو پر مهال د  هغه

هغو كسانو د ښځو د وير او ژړا 

يادونه هم كړې، چې د پلوپونزيا 

د جگړې په لومړيو ورځو كې وژل 

  شوي وو. 

قضاوت لومړنۍ هڅه وه چې تر هغه وخته پورې له ژورو  توسيديدزد 

مطالعو رسه رسه چا د شخړې اصيل او حقيقي اړخ روښانه كړى نه و. 

په خپلو ټولو ليكنو كې د  توسيديدز

په  پېښو د واقعي او څرگندو الملونو

 هكله بحث كاوه. 

د څرگندونو پر بنسټ،  يدزتوسيدد 

سپارټيانو عقيده درلوده چې )د 

 ( لپاره۱۷يونانيانو د ازادۍ

هغوى غوښتل چې د جنگېږي.

دوليس ټولنه له مخې لرې كړي او د 

 آتن امپراتورۍ ته د پاى ټىك كېږدي.

سپارټيان پوهېدل چې هم د آتن 

پياوړى سمندري ځواك او هم د آتن 

اور دا د سپارټيانو بښار ويجاړ كړي. 

 و، چې پوځ يې د يونان پياوړى پوځ دى او د دې كار لپاره چمتو دى. 

د يونان ډېر خلك پر دې اند وو، چې د سپارټا پوځ كوىل يش آتن په يوه 

 ۲۷يا دوو كلونو كې له پښو وغورځوي، خو د پلوپونزيا خونړۍ جگړه 

هغه تر ټولو ناوړه جگړه وه چې تر  دغه اوږده جگړهكلونو ته وغځېده. 

او وحشيانه شخړو المل شوې وه. بې  ووخته پېښه شوې وه او د ډېرو ناوړ 

. ټول ښارونه وران گناه وگړي ووژل شول او يا د غالمۍ لپاره و پلورل شول
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د ورځنيو اړتياوو د پوره كولو ساده الرې له  هجگړ )لييك:  توسيديدزشول. 

چې د ډېرى ، او په دې ترتيب ناوړه ارباب داسې عمل كوي، يمنځه وړ 

انسانانو خوى او نيت د هغه د شتمنيو په تناسب كمزورى او راټيټ 

 (۱۸كړي.

 وهغه پاملرنه درلوده چې د جگړې ناوړه رشايط په خلكو كې د ناوړ 

 خويونو د رامنځ ته كېدو المل كېږي. 

فكر كاوه، موجود اختالف په چټكۍ  توسيديدزرښتيا هم لكه څنگه چې 

ترمنځ په داسې جگړې تبديل شو، چې ټوله  ښاري دولتونورسه د دوو 

د خپل حكومت د ډول  ښاري دولتونهيوناين خاوره په كې ښكېله شوه. 

يا تېرو تړونونو پر بنسټ رسه ډلبندي شول. مثالً ډېرى ولسواك حكومتونه 

او د دوليس ټولنې غړيو د آتن مالتړ وكړ. ارشايف حكومتونو او د پلوپونزيا 

 او د هغه د رهرب دويم آرخيداموس مالتړ وكړ. ټولنې غړيو د سپارټا 

سپارټا د رستېرو او همپيامنانو ته پيسې او رستېري وركړل. ښارونو خپلو 

د تجهيزاتو د تامني لپاره د پيسو د ترالسه كولو سختې هلې ځلې كولې. 

آتن خالف دغه ښار هېڅ ماليايت عوايد نه درلودل، خو د سپارټا د پلويانو 

د بېلگې په توگه يو له دغو س پوره وو، تررسه كول يې. چې هر څه پر و 

 مرستو د مميزو د كڅوړو لېږل وو.
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او  سپارټا د جگړې پر لومړي كال پر آتيكا بريد وكړ، كروندې، غلې، تاكونه

يې وسوځولې. كه  ۍد زيتون ونې يې له منځه يوړل. كورونه او نورې ودان

پريكلس هغوى صرب ته څه هم ډېرى آتنيان د غچ اخيستنې تږي وو، 

د آتن پوځ هېڅكله نه شواى كوىل د پلوپونزيا د ټولنې له لوى هڅول. 

پريكلس هغه خلك چې له آتن څخه د باندې پوځ رسه برابري وكړي. 

نور خلك چې په آتيكا اوسېدل، د ساتنې په موخه د ښار دننه ولېږدول. 

آتن د رهرب په  د كې اوسېدل، د خونديتوب لپاره نژدې ټاپوگانو ته الړل.

اند په هغه وخت كې غوره كړنالره دا وه، چې د سپارټيانو د بريد پر 

 وړاندې له ځانه دفاع وكړي.

 د آتن او سپارټا ملګري ښاري دولتونه
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په پيل كې آتنيانو د ښار دفاعي پولې د سپارټا او د هغه د متحدانو د 

يطو زياتواىل ډېر بريد پر وړاندې پياوړې كړې. خو په آتن كې د ناوړه رشا

ژر له ناكامۍ رسه مخ شو. هغو خلكو چې له آتن څخه بهر يې ژوند كاوه، 

غوښتل يې خپلو كورونو ته الړ يش او د آتن اوسېدونيك هم هيله من وو 

چې هغوى له ښاره د باندې ژوند وكړي. كله چې سپارټي پوځونه آتن ته 

په وجود د غوسې د څو مايله په اندازه نژدې شول، د خلكو د دې ډلې 

 اور بل شو.

پريكلس د دغې غوسې هدف و. خلكو په زړه نازړه ډول د آتن )لومړين 

هغوى پوښتل چې هغه ولې دومره د پلوپونزيا پر پوځ پر لقب وركړ.   تبعه(

 چرم جوړوونىكون يوناين ئ؟ د نيوكه كوونكو رهرب كلبريد اندېښمن دى

و او زده كړې يې هم  ځوان و. كه څه هم كلئون له عادي خلكو څخه

هغه دا ډېرې نه وې، خو په وينا او خربو كې خداى بال قوت وركړى و. 

توان درلوده چې خپل اورېدونيك په خربو پر ځان را ټول كړي او له دې 

 وړتيا يې پر پريكلس د بريد لپاره گټه واخيسته. 

 پر پريكلس باندې د كلئون سختو نيوكو د دغه رهرب د پلويانو غوسه را

د هغو كسانو له ډلې و چې كلئون يې نه خوښېده.  توسيديدزوپاروله. 

هغه كلئون) تر هغه وخته د آتن خشن سړى او د عوامو پياوړى 

د خپل كتاب په يوه برخه كې له كلئون  توسيديدز( بلىل دى. ۱۹استازى

 پرته د نورو ټولو ښكېلو مهمو خلكو ويناوې راوړي دي. 
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هربي كمزورې شوې وه، هغه دا توان درلود رسه له دې چې د پريكلس ر 

د چې خپله كړنالره د جگړې موضوع ته د ملنې وهلو لپاره وغځوي. 

جگړې له پيله تر يوه كال تېرېدو وروسته آتن همداشان ناتسخري شوى 

او پلوپونزيايي متحدانو دومره زيانونه نه وو اړويل، چې جربانول يې  پاته و

او د هغوى متحدان له ناڅيزه السته راوړنو  بالخره سپارټيان. ناشوين وي

 رسه بېرته را وگرځېدل. 

ډېرى خلك خاورو ته د سپارنې په مراسمو كې د پريكلس د وينا اورېدو ته را ټول 

 شوي دي.
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د آتنيانو دود دا و، چې د جگړې د لومړي كال په پاى ته رسېدو رسه د 

هغوى د سپارلو په جگړې د وژل شويو خلكو د تجليل لپاره خاورو ته د 

كه څه هم خلك له پريكلس څخه ناخوښه وو، خو مراسمو كې وينا وكړي. 

په  ويناد هغه  توسيديدزهغه يې د همدې مهمې وينا لپاره غوره وباله. 

اريخ مهمه او د پلوپونزيا د جگړې د ت وينادا . ېخپل دويم كتاب كې راوړ 

، چې تر اوسه دهڅخه مشهوره برخه جوړوي او دا له هغو مشهورو ويناوو 

 نه دي ليكل شوي. 

د يو شمېر نويو څېړونكو په اند د امريكا پخواىن ولسمرش ابراهام لېنكلن 

د گتيزبورگ د مشهورې وينا په ليكلو كې د پريكلس له وينا څخه اغېزمن 

 شوى دى.  

 پريكلس په خپله وينا كې لومړى د آتن او ولسواكۍ په اړه خربې وكړې: 

نډيان خپل رسمشق نه گڼو، بلكې موږ د هغوى منونه او )موږ خپل گاو 

رسمشق يو. زموږ حكومتي نظام ولسوايك بلل كېږي، ځكه د اكرثيت 

استازويل كوي، نه د اقليت.كله چې د شخيص اختالفونو د هوارۍ 

 ( ۲۰موضوع وي، ټول د قانون پر وړاندې يو شان دي.

كې فعاله ونډه پريكلس دا وښوده چې آتنيان دنده لري، په حكومت 

هغه اعتقاد درلود چې هر آتني وگړى د ښار په ولسواكۍ كې د ولري. 

 رايې وركولو او يا خربو كولو سرتگې پټې كړي، ښه وگړى او تبعه نه دى. 
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څېړونكو پېړۍ پېړۍ هڅې كړي، 

څو مشخصه كړي چې كومو 

اغېزې كړې.  زليكوالو پر توسيديد

ځينې مؤرخان پر دې اند دي، چې 

ويو ډرامه ليكونكو د يونان دوو ل

ي پر ښاي زسوفوكل او يوريپيد

دواړه اغېزه كړې وي.  زتوسيديد

ليكوال په تراژيدي او ډراماتيكو 

ډرامو كې د ډرامو په غمگني پايان 

سوفوكل چې آتني  كې مخكښ وو.

 ۱۲۳ق.م كې ۴۴۰رسدار هم و، په 

ډرامې وليكلې، كه څه هم 

اوسمهال د هغه اووه اثار په بشپړ 

اثارو د  زد يوريپيددي.  ډول پاته

سوفوكل تر اثارو لږ محبوبيت 

. له ده هم ډېر لږ اثار باقي درلود

پاته شوي دي. له نوي اثارو څخه 

چې ښايي نوموړي ليكيل وي، 

  يوازې نولس اثار يې پاته دي.  

زموږ سيايس خلك، پر سياست رسبېره خصويص چارې هم لري، چې 

بايد تررسه يې كړي او زموږ معمويل 

حرفو  اوسېدونيك كه څه هم پر خپلو

بوخت دي، په ټولنيزو چارو كې 

ځكه موږ عادل داوران گڼل كېږي. 

د نورو ملتونو خالف هغه تبعه چې 

په دې ډول دندو كې گډون و نه 

جاه طلبانه روحيه نه نه يوازې كړي، 

 (۲۱، بلكې په درد هم نه خوري.لري

بالخره پريكلس د حقيقي ازادۍ د 

مانا په هكله او دا چې ولې آتنيان د 

 د سپارټيانو پر وړاندې ه په مالتړهغ

ته ادامه  د هغه جنگي كړنالرې

وركړي، خربې وكړې او ويې ويل: 

نېكمرغي د پر دې حكم چې )

 نې،اازادۍ مثره ده او ازادي د مېړ 

هېڅكله د جگړې خطرونه نه 

 ( ۲۲كموي.

ښايي دا كلمې د پريكلس عني 

ابداع وي.  دزتوسيديخربې نه وي، حتا احتامل شته چې دا تر ډېره د 
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په خپل كتاب كې د ډېرى مهمو شخصيتونو خربې راوړې  توسيديدز

 دي. 

د پلوپونزيا د جگړې په تاريخ كې څلوېښت ويناوې شته چې د ټول كتاب 

 نژدې يو پر څلورمه برخه ورته ځانګړې شوې ده.

هغه د ليكنې په سبك ليكل شوې دي.  توسيديدزدا ټولې ويناوې د  

او په دې توگه څېړونيك  په دقيق ډول نه فاش كولههېڅكله خپله منبع 

نه پوهېږي چې ايا هغه خپله د دغو ويناوو شاهد دى يا يې د نورو خلكو 

 له خولې اورېدلې دي. 

د دغو ويناوو په راوړلو د هغو شېبو د انځورگرۍ لپاره گټه  توسيديدز

. اخيستې ده. دغه ويناوې د جگړې د پېښو په اړه ډېر څه روښانه كوي

د ويناوال په اړه څرنگه فكر كړى  توسيديدزهغه همداشان دا ښيي چې 

هغه په خپل كتاب د هغو كسانو يادونه نه كوله، چې وررسه جوړه به  دى. 

په ځانگړي قصد رسه راوړي دا منلې چې دا ويناوې يې هغه يې نه وه. 

 دي: 

ې د دغه تاريخ د ويناوو په اړه ويىل شو، چې ځينې يې تر جگړې مخك

وړاندې شوې او ځينې يې د جگړې پرمهال. ځينې مې خپله اورېديل او 

 ځينې مې له بېالبېلو منابعو را نقل كړې دي. 

په ټولو مواردو كې كلمه په كلمه حافظې ته د هغو سپارل  په هر حال

هغه څه چې زما په نظر چې مته يې  ستونزمن وو، نو زما كړنالره دا وه

كې وويل يش د هغوى له خولې ووايم او البته كېده په هغو خاصو مواقعو 
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د كيل موضوع په اړه هغه څه چې ويل  تر هغه ځايه چې ممكه نه وه

 (۲۳شوي واقعي راوړم او وفادار پاته شم.

نن ورځ معترب تاريخ ليكونيك د تاريخي شخصيتونو له خولې خربو ته 

 دومره اعتبار نه وركوي.

سته د غږ ثبتولو او د نقل قولونو د له مړينې پېړۍ پېړۍ ورو  توسيديدزد  

په زمانه  توسيديدزخو د او ثبت وسايل ممكن كړي دي.  دقيق ګزارش 

له ځانه رسه  او منبع شفاهي تاريخ چې تل به يې د راوي نښان كې

لېږد  ،وروسته ويا تر هغپر مهال ، په شدت رسه د پېښو د پېښېدو لدرلود 

 باندې متيك و. 
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 شپږم څپركى

 ناروغيلويه 
 

او د  ځوان و توسيديدزق.م كال په مې مياشت كې كله چې  ۴۳۰د 

خپل ژوندانه درېيمه لسيزه يې تېروله، د سپارټا پاچا آرخيداموس يو ځل 

څو اونۍ وروسته د سپارټا پوځونو د آتن شاوخوا او د بيا پر آتيكا بريد وكړ. 

تنيان د ښار د . آ ساحل پر غاړو پر لويو او كوچنيو ښارونو بريدونه وكړل

تر شا خوندي وو، نه خوځېدل او د سپارټا له  دیوالونوپياوړو او محكمو 

د  پوځونو رسه يې له مخامخ جگړې ډډه كوله. تر څلوېښتو ورځو وروسته

 سپارټيانو زېرمې خالصې شوې او بېرته خپل وطن ته وگرځېدل. 

خو د اوړي د سپارټيانو په تلو رسه په آتن كې بېرته عادي ژوند پيل شو. 

په لومړيو كې يو مصيبت ورباندې راغى. د ښار د ننه خلك له يوې 

ډېر كم خلك ترې روغ ووتل. د مرموزې او وژونكې ناروغۍ رسه مخ شول. 

دې ناروغۍ لومړنۍ نښه لوړه تبه وه چې وروسته ټوخلې او تنفيس 

د ناروغۍ په وروستيو پړاوونو كې د ستونزې هم وررسه غړۍ كېدلې. 

زيړې  )او  بخار به ورباندې را پورته كېده،  پوست عفونت كاوه اوناروغ 

 . راوتلې( ۲۴ېو  ېله هغو ټولو ډولونو پرته چې ډاكرتانو پېژندل -زوې 

 اووه ورځې سخت رنځېدل. مخکې د دې لويې ناروغۍ قربانيان تر مړينې 
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په هغه گڼ نفوسه ښار كې، دا ناروغي ډېره په چټكۍ خورېدله. هغه څه 

خلكو ار به يې بدتر كاوه دا وو چې آتن د فاضالب مجرا نه درلوده. چې ك

ناروغۍ حتا  هغه ټولول. بيا به كثافات په كوڅو كې اچول او غالمانو به

حيواناتو ته هم رسايت وكړ. د دې پټې ناروغۍ مهارول ډېر ژر له واكه 

 ووتل. 

تښتېدل، دا مهلكه ناروغي دوه كاله په آتن كې خوره وه. خلك له ښاره و 

، څو ځان ناروغ دوستان او د مرگ پولې ته رسېديل خلك يې پرېښودل

 ۴۲۹پر  روغ وبايس. د مړيو جسدونه په ډله ييزو قربونو كې دفن كېدل. 

هم پر دغه ناوړه ناورغۍ اخته شو. تر ښه كېدو  توسيديدزق.م كال 

وروسته يې تر هغه ځايه چې په وس يې وه، د دې مهلكې ناروغۍ په اړه 

 اطالعات ثبت كړل.

 

 

 

 

 

 

 

 يوازې هغه څه چې د توسيديدز ناروغي ترې په ډاگه كېږي، د هغه خپلې ليكنې دي.
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توسيديدز د لويې ناروغۍ په هكله د ليكلو پرمهال  له بقراط څخه اغېزمن 

هغه د وخت د زيا د جگړې په دوران كې ژوند كاوه. يپونښكاري. بقراط د پلو

جادو رسه دې د ناروغۍ نورو طبيبانو خالف باور نه درلود چې په سحر او 

درملنه ويش، بلكې هغه گروهمن و چې ناورغۍ طبي الملونه لري او په طبيعي 

بقراط چې معموالً د طب پالر بلل كېږي، د درملو يې درملنه كېداى يش. 

نن ورځ هم هغه او د هغو د درملنې په اړه اتيا طبي اثار ليكيل دي.  ناروغيو

كسان چې تازه ډاكرتان كېږي د بقراط سوگند يادوي او هغه د ناروغانو د ښه 

  وايل او مراقبت په الر كې د ډېرو هڅو او كار قول او تړون دى. 

زيا د جگړې د تاريخ په دويم كتاب كې د ناروغۍ په اړه يهغه د پلوپون

 توسيديدزبحث كړى او حتا هڅه يې كړې د دې ناروغۍ ريښه ومومي. 

آتن ته  دې پايلې ته رسېدىل چې ناروغي د ناروغو پرديو رستېرو له الرې

هغه راپور وركړى چې د ناروغۍ لومړنۍ نښې په مرص يا حبشه راغلې ده. 

 كې رامنځ ته شوي او وروسته يې نورو سيمو ته رسايت كړى. 

 څېړلېناروغي تر هغه ځايه چې امكان يې و، په دقت رسه  توسيديدز

ډول چې )كه كوم وخت بيا خپره شوه، د طب شاگرد هغه  ، په داسېدي

 د نن ورځې له ښودلې دي، توسيديدزهغه نښې چې  (۲۵تشخيص كړي.

 پېژندل شويو ناروغيو رسه دقيقاً مطابقت نه لري.  هېڅ ډول

د ليكنو پر بنسټ گومان كوي چې دا خطرناكه  توسيديدزډاكرتان د 

آبله يا تيفوس څخه يوه وي،  يوناروغي كېداى يش له دوو وايرويس ناروغ
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بالغ ځوانان د موتيلنه تر ماتې وروسته كلئون  وړانديز وكړ چې د موتيلنه ټول 

اعدام، ښځې او هلكان د غالمۍلپاره وپلورل يش. مجلس له څه بحث وروسته 

هوكړه وكړه. يوه كښتۍ په چټكۍ رسه ولېږل شوه څو د نقشې اطالع وركړي. 

اما بله ورځ آتنيانو خپل تصميم بدل كړ او بله كښتۍ يې ولېږله چې د اعدام 

رسېږي، ملوانانو د پارو مخنيوى وكړي. د دې لپاره چې لومړۍ كښتۍ ته و 

لييك: )د  زكولو پرمهال ډوډۍ خوړله او هر يو به په نوبت ويده كېده. توسيديد

لومړنۍ كښتۍ د رسېدو زماين واټن ډېر لږ و، چې قومندان يوازې وخت 

موندىل و چې پر اعدام محكوم خلك چمتو كړي، چې دوميه كښتۍ ورسېده او 

 ( ۲۶رښتيا هم لوى و.د ټولوژنې مانع شوه. د موتيلنه خطر 

نن ورځ ډاكرتان دغه ناپېژانده چې د سپږو او كيك په وسيله انتقالېږي. 

 سندورم بويل.  توسيديدزناروغي د 

. مؤرخان اټكل كوي د دغې لويې ناروغۍ آتن ته وحشتناك تلفات واړول

د دې آتن يو پر درېيمه برخه خلك د دې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. 

 غۍ له قربانيانو څخه يو هم پريكلس )د ښار لومړى تبعه( دى.نارو 
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پر سپارټا د تهاجمي بريد پر ضد تر ټولو رسا غږ د تل لپاره غىل شو. د 

پريكلس تر مړينې وروسته دوه سړي را مخكې شول. يو كلئون و  چې د 

بل نيكياس چې د پريكلس رقيب و او پر سپارټا د بريد سخت پلوى و. 

 ن خالف يو محطاط سړى و، خو دى هم د جگړې د دوام پلوى و. كلئو 

دغو دواړو له يو بل رسه پر دوښمن د بريد ضد نقشه طرحه كړه. كه هم 

ښار د لويې او پياوړې ناروغۍ له امله سخت كمزورى شوى و، خلكو و نه 

ق.م كال د جون په ۴۲۸منله چې له سپارټا رسه له جگړې ډډه وكړي. د 

آتن سمندري او ځمكني پوځ پر سپارټا بريد پيل كړ. مياشت كې د 

هغوى  هغه ښارونه چې له تړون څخه يې رسغړونې كړې وې، لكه په 

 لسبوس ټاپو كې د موتيلنه ښار، په زور بېرته اطاعت او پريوۍ ته اړ كړل. 

په خپلو ليكنو كې ځمكنۍ او سمندري جگړې په فني تفصيل  توسيديدز

له صحنو څخه د هغه رشحه كې د رستېرو د  رسه ثبت كړې دي. د جگړې

هغه د كالبندۍ پر وړاندې د رستېرو هيجان او وېرې احساس شاملېږي. 

رسه  جنگي بېړيواو د دوښمن له  تاب راوړل، په غرنيو سيمو كې جنگېدل

 د جگړو په اړه ليكل كړي دي. 

ډېرى جگړې به داسې تررسه كېدې، چې دوه كاله وړاندې په رايج وې. 

هوپليتونو)پياده رستېرو( ځمكنى پوځ تشكيلېده او هر پوځي به له  له

 ځانه رسه سپر او نېزه لېږدول. 

 د څلورمې ق.م پېړۍ په جگړو كې د مقدونيې پوځ هم د فالنكس جنگي سټايل كاراوه.
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په اسفاكرتيا كې د كلئون بريا سپارټيانو 

ته يوه رشموونكې او ټكان وركوونكې ماته 

وه. حتا آتنيان او متحدان يې هم حريان 

شول. توسيديدېس لييك: )دا يو عمومي 

چې  هېڅ ځواك حتا گرسنگي هم  و باور

نه يش كوىل سپارټيان پر ځمكه د وسلو 

بلكې هغوى تر هغه اېښودو ته اړ كړي. 

چې توان لري جنگېږي او په داسې حال 

كې مري چې وسله يې الس كې وي. په 

واقعيت كې خلكو په سختۍ دا باور كوىل 

شواى چې هغو كسانو چې ځانونه يې 

 ( ۲۸تسليم كړي وو، د مغلوبانو له ډلې وي. 

يو لښكر به له بل لښكر رسه مخامخ جگړې عموماً په ورځ كې پېښېدلې. 

له بل رسه نښتل او يو فاالنكس به يې  كېده. د هر لښكر پياده به يو

د جگړې د سينگار لپاره رستېرو په اته يا شپاړس نفري كتارونو جوړاوه. 

كې خپل سپرونه له يو بل رسه متصل كول او نېزې به يې د باندې 

به چې قوي او پياوړى لښكر درلود، د جگړې  ريساتلې. هر هغه لو 

 گټونىك به و. 

ه دوران كې د جگړې چلند بدلون وكړ. خو د پلوپونزيا د جگړې پ

چې خپله د جگړې سړى هم و، له دغو بدلونونو رسه يې مينه  توسيديدز

وه. دواړو لوريو په جگړه كې له 

مزدورانو يا مزد اخيستونكو 

. د ډېر رستېرو گټه اخيستله

رسعت لپاره د وسلو د سبك له 

واحدونو گټه اخيستنه او د 

دوښمن د غافل كولو لپاره 

ي جنگي سينگارونه له نويو نو 

جنگي كړنالرو څخه گڼل 

 كېدل. 

ق.م كال د كلئون  ۴۲۵پر 

لښكر په ايوين سمندر كې د 

اسفاكرتيا په ټاپو كې 
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 توسيديدزسپارټيانو ته د ماتې وركولو لپاره نوې جنگي كړنالره وكاروله. 

)هغوى )آتنيانو( اوس پر جگړې د جنگي كړنالرې اغېزې داسې راښيي: 

، غيش او و ځاى په لوړ غږ د سپارټيانو په لور هجوم كړى. تيږېټول ي

ليندۍ كه هر يو په الس وريش، پر هغوى يې توغوي، هغه لوړې نارې او 

چيغې چې د جگړې په پيل كې يې كوي، سپارټيان چې د جنگېدو له 

 . دې نوې كړنالرې رسه بلد نه دي، گېچ كوي

ډبرو او غشيو پر  یلوړخوړو د هغو ځنگله  ته د  تازه اچول شوي اور دود او 

سپارټيانو الر وركه كړې او هغوى يې نه ويني. سپارټيان چې دا حالت 

گوري، نو د مقابلې توان يې له السه وځي او د دوښمن د هياهوى او 

 (۲۷چيغو له امله نه يش كوىل نظامي فرمانونه هم واوري.

ه اوږدمهاله او له د آتن تر برياليتوب وروسته سپارټيانو وموندله چې يو 

لوړو او ژورو ډكه جگړه به په مخ كې وي. هغوى له آتنيانو د سولې 

په درېيم كتاب كې د هغوى ويناوې درج كړې  توسيديدزغوښتنه وكړه. 

 دي. 

)دا عالقه نه ده... چې فكر وكړئ د كنونيتان د قدرت له امله به بخت تل 

سانو رسه ده چې له دررسه ياري كوي... واقعي عقل او پوهه له هغو ك

خپلو امتيازونو په علم رسه، دا چې څه ډول به چارې بدلون وكړي، په 

 احتياط رسه گټه اخيل. 
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او تاسې كوىل شئ هم وياړ ترالسه كړئ  اوس چې وضعيت نا څرگند دى

او هم زموږ دوستي او موږ كوىل شو مخكې له دې چې ورشمېږو، له 

 (۲۹!خپلې پرېشانۍ خالص شو، د سولې وخت دى

اما كلئون د سولې وړانديز رد كړ. هغه له سپارټا كركه درلوده او غوښتل 

 يې چې دا مغرور ښار بايد وران يش. 

هغه د آتن د امپراتورۍ له پراختيا رسه هم خپلې هيلې غوټه كړې وې. 

وروسته تر هغه چې آتنيانو د سپارټا د سولې وړانديز رد كړ، كلئون 

ي لښكرو ته چې هلته يې پناه اخيستې وه، ماته اسفاكرتيا ته الړ او سپارټ

 وركړه. 

تنه جنگي اسريان د  ۲۹۲د وينا پر بنسټ آتني رسدار  توسيديدزد 

 يرغملو په توگه له ځان رسه آتن ته راوستل. 
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 اووم څپركى

 ید يوې دورې پا
 

د خپل ژوندانه څلورمه لسيزه تېروله، د  توسيديدزق.م كله چې  ۴۲۴پر 

د رسدارۍ مقام يو مهم مقام  تگوس يا رسدار په توگه وگومارل شو.سرتا

بلل كېده. دا داسې مقام نه و چې يوازې د پچې اچونې له الرې 

لس تنه د دغه مقام لپاره غوره انتخابېده، بلكې د آتن خلكو  هر كال 

كول. معموالً يوازې د آتن په لوړو طبقو پورې تړيل خلك به دغه مقام ته 

هغو خلكو به چې ښه خدمت كاوه او د خلكو په خوښه به يې . لغوره كېد

 كار كاوه، د بل كال لپاره به هم ټاكل كېدل. 

رسدارانو وسلوالو پوځونو ته د فرمان وركولو وړتيا هم درلوده، خو د هغوى 

څه نه ډېر كار يوازې سمندري او ځمكنيو پوځونو ته تر فرمان وركولو نور 

دو ځاى غالباً له آتن څخه لرې و، له هغوى دا چې د هغوى د اوسېو. 

او خالص  څخه مته كېده چې مهم تصميمونه ونييس او په خپلواكه توگه

هغوى به كله خربې اترې كولې يا به يې له نورو پرديو  كار وكړي. الس

كه څه هم دا الزمه وه چې دا تړونونه دولتونو رسه تړونونه السليك كول. 

 رسېږي. بايد د آتن جرگې ته هم و 

د آتن د جرگې پر وړاندې مسوول و.  د نورو رسدارانو غوندې توسيديدز

. كه هغوى به د رسدارانو هر كال څه كم لس ځله جرگې ته رپوټ وركاوه



 

 سديتوسي

                                                                                                            

68 
 

ګناه مرتكب كېدل يا به يې له واكه ناوړه گټه اخيسته، له دندې به گوښه 

 او شړل كېده. 

اهميت درلود. د جگړې  د جگړې په دوران كې د رسادارنو رول ځانگړى

له د دوران رسدارانو ته ځانگړې الرښوونې او ماموريتونه سپارل كېدل. 

د عالقې له امله هغه د سمندري ځواك د  توسيديدزتراكيې رسه د 

د هغه د قوماندې مركز د آمفي پوليس مامور شو.  جنگي بېړيوشاميل 

 كيلومرتۍ كې په ايون كې پروت و.  4.8لوېديځ 
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په تراكيه كې د ايوان ښار د اسرتومون 

سوېل  سيند پر غاړه د آمفي پوليس په

كې د خپل مهم موقعيت له امله د آتن د 

شاميل جنگي بېړيو د قوماندې د مركز 

. ايرانيانو پر په توگه غوره شوى و

ق.م دا ښار الندې كړى و. ۴۷۶

د آمفي پوليس تر سقوط   زتوسيديد

وروسته  او مخكې تر دې چې تبعيد 

يش وكوىل شواى په برياليتوب رسه د 

كرو پر براسيداس او د سپارټا د لښ

دا چې  وړاندې له دغه ښاره دفاع وكړي.

په لرغونې دوره كې د تراكيې دا دواړه 

، نن ورځ شتون نه ښارونه ډېر مهم وو

لري. نن ورځ له آمفي پوليس څخه 

ويراين پاته ده او د ايون ښار دقيق ځاى 

 ال بېخي نه پېژندل كېږي. 

 جنگياليو د سمندري جگړې يوه منونه د يوناين

 

چې هاملته  مېشتو آتني كډوالوآمفي پوليس د د ډسمرب په مياشت كې 

نه مرسته وغوښته. پياوړي سپارټي رسدار  توسيديدزنژدې و، له 

براسيداس د يونان په شامل كې  د آتن پر متحدانو غافلگريانه بريد كړى 

ار آمفي پوليس په لور په و. خرب ورسېد چې هغه د مهم او بندري ښ

 چټكۍ را روان دى. 

خو خرب هغه ورسېد، چې  

كې نه و،  په ايوان توسيديدز

چې په  بلكې په تاسوس كې و،

تر هغه  كښتۍ كې نيمه ورځ

 ځايه پورې الر وه. 

له خطره  توسيديدزكله چې 

خرب شو، په بېړه يې د آمفي 

پوليس په لور حركت وكړ، خو 

چې  داسې وخت هلته ورسېد،

 ډېر ناوخته و.

براسيداس د ښار د كورنيو 

خاينانو په مرسته په څو 

تر  توسيديدزساعتونو كې د 
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ه د جگړې پرسېدو مخكې د آمفي پوليس اداره په الس كې اخيستې وه. 

ې د دغه بندري او كډوال مېشته ښار اوږدو كې د آتن په ټولو ماتو ك

ن د سلطې پر وړاندې را سقوط ويرانوونىك و. د تراكيې ټول ښارونه د آت

 پورته شول او طغيان يې وكړ. 

مؤرخان د په خپل ماموريت كې تر ماتې وروسته تبعيد شو.  توسيديدز

د اوسېدو د ځاى په هكله مطمنئ نه دي.  توسيديدزتبعيد په دوره كې د 

اړوندې ليكنې پر بنسټ ښايي خپل پلرين او د د د هغه تر مړينې وروسته 

له خپل  توسيديدزكه څه هم كيې ته تلىل وي. اتر خپل نيكه ټاټويب 

وطن نه تبعيد شوى و، تل به كه آتن ته نه تله، خو د سفر كولو اجازه يې 

 درلوده. 

له دغه امتيازه گټه واخيسته. هغه خپل وخت يوازې د پلوپونزيا  توسيديدز

هغه د جگړې پر مهال ډېرې اړيكې د جگړې د ليكلو لپاره ځانگړى كړ. 

او له هغو خلكو رسه د مركو سخت لېوال و، چې د جگړې په  ړېټينگې ك

 ميدان كې جنگېديل وو. 

غوښتل د هغوى د برياليتوبونو، ماتې او وژلو كيسې ترې  توسيديدز

واوري. هغه د يوه تبعيدي مقام په توگه كوىل شواى له آتنيانو او د هغوى 

د دواړو لوريو  له پلوپونزي دوښمنانو رسه خربې وكړي. په دې ترتيب هغه

 روايتونه اورېدل. 

 یېتوسيديدز یوازې هغه رسدار نه و، چې د آمفي پولیس په نجات کې 

ق.م کال د ښار پر رس خونړۍ جګړه ونښته. د دغې  ۴۲۲ماته وخوړه. پر 
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دواړه ووژل ئون چې آتن بایللې وه براسیداس او کلجګړې په جریان کې، 

 شول.

 ب رهرب و.اذپياوړى او ج ارټيانو لپاره يوبراسيداس د سپ
 

د دغو دواړو رسدارنو په وژل کېدو رسه د آتن او سپارټا ډېری خلکو، چې 

 د جګړې مخالف وو، د سولې لپاره طالیي فرصت پیدا کړ.

په آتن کې نیکیاس د جرګې مقام ترالسه کړ. د توسيديدز په وینا 

کله نیکیاس هیله من و د داسې سړي په توګه وپېژندل يش، چې ) هیڅ

 (۳۰یې ښار ته زیان نه دی اړولی

 لنډ مهاله اور بند رامنځ ته کړ. ق.م۴۲۱د نیکیاس سولې پر 

 ۴۱۵ه، چې د نیکیاس سوله تر پنځوسو کلونو وپایي، خو پر و ټاکل شوې 

 ق.م د آلکیبیاس په نامه یوه سړي بیا د جګړې د غوښتنې غږ پورته کړ.
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د براسيداس تر مړينې وروسته 

وليس د آمفي پ ق.م كال۴۲۲پر 

خلكو د هغه چا چې يوه ورځ يې 

د هغوى ښار الندې كړى و، د 

يوه اتل په توگه درناوى وكړ او په 

ښاريانو د هغه وياړ يې ياد كړ. 

سپارټي په ياد يوه ماڼۍ جوړه 

او د ښار د اصيل بنسټوال  كړه

پر ځاى چې آتني و، هغه يې د 

ښار بنسټوال وباله. هغوى هر 

لۍ د اتلو  كال د هغه په وياړ

سيالۍ جوړې او د هغه په ياد 

 قربانۍ وركوي. 

هغه په رصیحه لهجه خربې کولی 

ې قواره یې درلوده. او ښکل ایشو 

نوموړي د آتن د امپرا تورۍ له پراختیا 

رسه لېوالتیا درلوده. توسيديدز دغه 

سړی هم د ښو او هم د بدو خویونو 

لرونکی بللی دی. الکیبیاس یو پیاوړی 

پوځي رهرب و. شتمن سړی و. په ژوند 

کې یې ډېر څه درلودل په ځانګړې 

توګه اسونه، چې ځغاستې لپاره به یې 

لی ئون کو خو هغه هم لکه کل ل;سات

 ی بې رحمه و اويس.اشو 

ق. م  له سپارټا رسه د سولې  ۴۱۴پر 

کې آتنیانو تصمیم ونیو، چې  دورانپه 

چې ټاپو  کله .په اژه سمندر کې د ملوس په نامه خپلواک ټاپو فتحه کړي

ښځې او هلکان  ،تسلیم شو. الکیبیاس وړاندیز وکړ، چې نران یې ووژين

غالمان ونیيس. د اتن جرګې هم وررسه هوکړه وکړه، یو کال  په ټاپو کې

پر  يوروسته الکیبیاس آتنیان متقاعد کړل، چې د مدیرتانې په سمندرګ

سیسیل ټاپو برید وکړي. توسيديدز په شپږم کتاب کې لیکيل، الکیبیاس 

هیله درلوده، چې پر ټاپو د برید په رهربۍ کې به بډای يش. آتني رسدار 

 تاژ ښار د فتح کولو خیال درلوده.ه شاميل څنډه کې د کار د افریقا پ
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د توسيديدېس په دوره كې 

كارتاژ د خپل قدرت او ثروت له 

امله مشهور و. فنيقيان، هغه 

لرغوىن قوم و چې د ننني لبنان، 

سوريې او فلسطني په خاوره كې 

يې ژوند كاوه، دوى دغه ښار په 

اوومه ق.م پېړۍ كې جوړ كړ. 

درت پر مټ د كارتاژيانو د خپل ق

افريقا پر شاميل برخو، هسپانيا 

سوېل، ساداين ټاپوگانو او كورس 

او سيسيل پر سيمو پراخه 

امپراتوري رامنځ ته كړې وه. دا 

ق.م له روم رسه د ۱۴۶ښار پر 

 پيونيك جگړو په پاى كې ونړېد.

ق.م په جون کې چمتو شوی لښکر د سیسیل په لور ولېږل شو.  ۴۱۵د 

قیمتي او ښکلی نظامي تدارک ) توسيديدز هغه داسې توصیف کړی:

راوتلی او هغه هم یوازې له یوه ښاره، یوازې له یواناين وګړو، چې تر هغه 

 (۳۱ستقر وو. وخته په سمندر کې م

درې ردیفه  ۱۳۴ یوجنګي بېړپه 

له نفر وړونکیو وې، چې  بېړۍ شاملې

ر پنځه زره زیات رسه یې ت کښتیو

 پیاده رستیري لېږدول.

په سیسیل کې آتني رسدارانو تصمیم 

ونیو، چې د سیراکوس بندر په لور الړ 

يش. دغه ښار د کورنټ خلیج په 

ختیزه څنډه کې پروت دی. دغه له 

ډک حرکت د جګړې د  خصومته

اعالن المل شو. د نیکیاس سوله، چې 

باید نیمه پېړۍ یې دوام کړی وای، 

پای ته ورسېده. دغې سولې یوازې 

 شپږ کاله دوام وکړ.

په آتن کې له آلکیبیاس څخه خلکو مخ واړوه. توسيديدز لیکيل چې )د 

( دغه مورخ ۳۲هغه په خصويص ژوند کې د هغه حرکاتو هر څوک رنځاوه. 

مورخانو له خپلې  ولیکيل، چې آلکیبیاس ډېرې بدۍ درلودې او نور 
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مېرمنې رسه په ناوړه چلند، توندۍ، ځانغوښتنې او بې پروايۍ تورن کړی 

د هغوی له خدایانو  زد جسد تخریب دی. هرم زدی. یو تور پر هغه د هرم

لکیبیاس له جنګي بېړیو رسه حرکت آ څخه و. لږه موده وروسته کله، چې 

 جرګې هغه په آتن کې محاکمه او په مرګ محکوم کړ.وکړ، 

مخکې له دې، چې حکم اجراء کړي سپارټا ته وتښتېد او خپل خدمتونه 

یې هغوی ته ترشیح کړل. توسيديدز د سپارټیانو لپاره د آلکیبیاس وینا د 

 خپل ګټورتوب د اثبات لپاره راوړې ده.

ندري جگړې اړوند انځور، چې د په نولسمه ميالدي پېړۍ پورې په سرياكوز كې د سم

 نيكياس په سوله پاى ته ورسېده.

که ما د دوښمن په مقام کې تاسې ته سرت زیانونه واړول، کولی شم د 

دوست په مقام کې هم تاسې ته ښه خدمت وکړم، ځکه د آتنیانو پالنونه 

او  کوم او نقشې رامعلوم دي. حال دا، چې ستاسې پر نقشو یوازې حدس

 (۳۳پوهېږم. لږ
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توسيديدز د آلکیبیاس د مالتړ لپاره د خلکو ته توجیه لري، د هغه په وینا 

لکیبیاس سپارټيانو ته وویل: )زه خپله پر ښار د برید پر مهال نه پوهېږم، آ 

چې هنوز زما ښار دی، بلکې د ښار بېرته نیولو لپاره هڅه کوم، چې نور 

 (۳۴زما نه دی.

چې په جګړه کې د پوځ رهربي پر  لکیبیاس په تلو رسه نیکیاس اړ شو،آ د 

غاړه واخيل په داسې حال کې، چې خپله یې نه غوښتل. که څه هم 

نیکیاس ښه او رښتنی سیاستوال و، خو بریالی نه و. هغه د خپلې دوه 

او ځمکني پوځ د تدریجې  ريږدو کې د خپل سمندوکلنې دورې په ا

وخت پر اتیکا برید نابودۍ شاهد و. تر ټولو ناوړه دا، چې سپارټیانو هغه 

ثابته کال جوړه کړه. یې کیلو مرتۍ کې  ۲۲.۴وکړ او د آتن شامل ختیز 

والونو ېخلکو، چې په کلیو کې ژوند کاوه یو ځل بیا اړ شول د هغې د د

شاته پناه یويس. سپارټیانو سوداګریزې الرې وتړلې او آتن ته د تدارکاتو 

 ېده.برېښ ماته نه منونکې رسېدو مانع شول.د آتند 
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 اتم څپركى

 مصيبت زيږوونكې لښكركشي
 

پر ق.م( رانغاړي.  ۴۱۳او  ۴۱۴ه كاله)اووم كتاب يوازې دو  توسيديدزد 

په اوړي كې  ق.م ۴۱۳ق.م اتلسم كال و، چې جگړه روانه وه. د  ۴۱۴

و ماته ومني او له سرياكوس څخه يې آتن ته شاتګ څنيكياس راغىل و، 

نكې وه، هغه څه چې د هغه له سمندري كه څه هم دا كړنه خجالتوو وكړ. 

شپه  ۲۷پر  آګسټخو د او ځمكني پوځ څخه پاته وو، نجات وركاوه. 

خسوف شاهدان وو. خلك وېرې اخيستي وو. د دغې  آتنيان د بشپړ

 حريانوونكې پېښې مانا څه كېداى يش؟

 

 

 

 

 

 

 

 د سپارټا او سرياكوز رستېري پر آتنيانو برى مومي.
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نښانه  بد شگونته خربدارى وركړ چې خسوف د يوه كاهن نيكياس 

هغه نيكياس ته توصيه وكړه چې د سيمې تر پرېښود څو اونۍ صرب ده.

دغه آتني رسدار د هغه خربه ومنله او آتن ته له تگه يې ډډه وكړه. وكړي. 

 تصميم مصبيت وزيږاوه. 

د سرياكوس  خلكو د سپارټي پوځيانو په مرسته ډېر ژر آتنيان مات كړل.  

نيكياس او ملگري يې كالبند او بالخره تسليم  د سپټمرب په لومړيو كې

مجلس د نيكياس او د آتن د بل رسدار اعدام ته رايه  سرياكوسد شول. 

 ليكيل:  توسيديدزوركړه او هغه دواړه وځړول شول. 

، هغه له دې له هره پلوه یې چې وسنجوو زما ژوند، په ټولو يونانيانو كې)

ټول ژوند يې يك رسه د مخ كېدو ډېر لږ مستحق و، ځكه ډول ناوړه برخل

   (۳۵په ډېر فضيلت تېر كړى و.

توپان  حريانوونىكد آتن د ښاريانو لپاره د نيكياس او د آتن د پوځ ماته يو 

ورباندې  مصيبتهغوى هڅه كوله پوه يش چې څنگه او څه ډول دغه و. 

ې چې كاهنانو نښانې يادول بدشگومههغوى ډېرى هغه شومې او راغى. 

د نښانو له  بد شگونځينو آتنيانو د ماتې المل د يې وړاندوينه كړې وه. 

 ډډه كول بلل. د خپلو رهربانو منلو

موافق نه و. هغه باور درلود چې برياليتوب او ماته د خدايانو  توسيديدز

موږ معموالً د هر څه پر غوښتنه يا د برخليك پايله ده. هغه لييك: )

ږ د متې خالف وخېژي، له خپله بخته گيله كوو او هغه وړاندې چې زمو

نيويل وو، د  مرشانوهغه د دې پر ځاى، هغه تصميمونه چې  (۳۶مالمتوو.
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هر يوه خداى بېالبېل قدرت او 

وصف درلود. مثالً يوناين خداى 

ته فرمان  پوسئيدون سمندرونو

وركاوه. زيوس د ټولو خدايانو پاچا 

و. يونانيان پر دې باور وو چې 

خدايان غالباً د انسانانو په څېره 

كې راپورته كېږي او له املپ غره نه 

را كوزېږي او له بندگانو رسه تعامل 

ته مخه كوي. رسبېره پر دې د هر 

غړيو  خپل حامي  دولتښاري 

د خداى مانه. عامه تفكر داسې و 

مراقب او ښار حامي خداى د ښار 

ي د عقل ساتونىك دى. د آتن حام

وه. د او جګړې خدایګۍ آتنا 

سپارټا حامي خداى د جگړې 

 خداى، آرس و. 

پورې د مثالً په سرياكوس كې تر ډېرې مودې آتن د ماتې المل بلل. 

نيكياس د پاته كېدو تصميم چې د هغه د رس په بيه او په جگړه كې د 

 . ټوليزې ماتې المل شو

د هغه له  يديني ليدلور  توسيديدزد 

همعرصو يونانيانو رسه ډېر توپري 

هغه وخت ډېرى يونانيان درلود. 

معتقد وو چې د نړۍ پېښې دوولس 

چې د  خدايگۍخدايان او اصيل 

املپ په غره كې ژوند كوي، 

مستقيامً ټايك يا پر هغو څارنه 

  كوي. 

 يونانيان د دې پر ځاى چې پوه يش

هغو ه مته ترې لري، د خدايان يې څ

، چې د ټول كاهانانو ليدو ته تلل

يونان په معبدونو كې به اوسېدل. 

ځانگړي  له گواكې كاهانانو چې

نه به يې كار اخيسته، د قدرت 

خدايانو غوښتنې، الرښوونې، 
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هغوى فرمانونه او خوښۍ به يې بيانولې. 

كله د راتلونكې په اړه فكر كاوه او  به  كله

باور نه  توسيديدزيې كولې.  وړاندوينې به

درلود چې كاهنان دې د خلكو كړنو ته له 

بدلون پرته د تاريخ په جوړولو كې مهم 

  رول ولري. 

په لومړي كتاب كې لييك  توسيديدزمثالً  

د يوه كاهن د ناسم تعبري له امله يوه چې د كولون په نامه يو آتنى څنگه 

 ناوړه شورش ته مخه كوي. 

الً هيله درلوده چې خدايان د مرحمت له مخې هغوى ته آتنيانو احتام

ى سمندري او ځمكنى پوځ گوري. په سيسيل كې د هغوى ماتې د هغو 

هغوى چې له جگړې روغ وتيل وو، د ډبرو په كان كې . دړې وړ كړى و

بندي شول او د اتو مياشتو په موده كې ډېرى يې هلته مړه شول. 

  (۳۷مېر بېرته وطن ته را وگرځېدل.كم شيوازې ډېر وايي چې) توسيديدز

د جگړې دوام د آتن لپاره ناممكن برېښېده، خو آتن نهه كاله وروسته 

به هم  توسيديدزهمداشان جگړې ته دوام وركړ. جگړه به چې مخ ته تله، 

يې ليكلې وې، جرح او  تاريخ ليكه. هغه د كتاب هغه برخې چې مخكې

ې د پېښو د تاريخ ليكنې تعديل كړې او تصميم يې ونيو  چې د جګړ 

هغه غوښتل چې په خپل تاريخ كې پېښې له لپاره بايد يوه الر ومومي. 

 زيوس، چې پر ټولو يوناين خدايانو يې راج چالوه
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د خپلو  دولتونوكه څه هم ښاري 

مياشتو لپاره بېالبېل نومونه درلودل، 

مياشتې او ملر د ټولو به خپل تقويم د 

گرځېدو پر بنسټ جوړاوه. مثالً د آتن 

په تقويم كې نوى كال تر صيفي 

انقالب وروسته د نوې مياشتې په 

لومړي ځل ليدو، يانې په داسې ورځ 

پيل كېږي چې ملر د اسامن په 

شاميل موقعيت كې وي. دا چې هر 

كال دوولس مياشتې لري، خو د 

مياشتو ورځې رسه برابرې نه دي، 

نانيانو هر څو كاله وروسته يو ځل يوه يو 

مياشت په خپل تقويم كې زياتوله، 

ترڅو مياشتې د موسمونو له بدلون 

رسه مطابقت ولري. ډېرى مياشتې د 

 اصيل خدايانو په نامه بلل كېدې.  

پيله تر پايه داسې ثبت كړي، لكه څنگه چې واقع شوې دي. كه څه هم 

 دولتپه هغه وخت كې هر ښاري 

 گټه اخيسته.  كليزوله بېالبېلو 

يل تاريخ د جگړې د پ توسيديدزد 

ېلې تاريخ بېالب هلپاره درې ډول

د هغه هڅه دا وه  ليكنې كارويل.

چې دا مهمه تاريخ ليكنه د 

غريآتنيانو لپاره د تشخيص وړ 

ډېره وگرځوي. خو دا كړنالره 

موثقه نه وه او يو څه يې الره وركه 

د آتني يا بلې  توسيديدز. كوله

هرې يوې كليزې د كارولو پر 

ځاى دا غوره بلله چې  جگړې او 

او ژمي رسه نورې پېښې له اوړي 

 په نسبت وركولو مشخصې كړي. 

مثالً دا مؤرخ وايي د نيكياس 

. سوله د جگړې د لسم كال په پاى كې په پرسيل كې رامنځ ته شوه

د خسوف او كسوف يادونه هم كوي، چې له نويو تاريخ  توسيديدز

 ليكونكو رسه مرسته كوي، څو زرگونه كلونه وړاندې پېښو ته تاريخ وټايك. 
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چې كله د يونان د لويې جگړې روايت كاوه، هڅه يې كوله چې  توسيديدز

دا دنده د هغه لپاره دا چې بې پرې وي او نامتعصبانه نظر وړاندې كړي. 

د يونان شاوخوا ته د سفرونو په لړ  توسيديدزآتنى تبعه و، ستونزمنه وه. 

كې له رهربانو او رستېرو رسه د مركو له مخې پوهېده چې حتا ښايي د 

شاهدانو خربې هم د تعصب له مخې وي او كره نه وي. هغه  عيني

 لييك: 

چې د پېښو  د روايت په برخه كې، ما نه يوازې ځان مجاز و نه گاڼه، )

. ې هم اعتامد و نه كړمبلكې پر خپلو نظرونو هغه له لومړۍ منبع واخلم، 

د نورو د  هم د دې پر ځاى يو شمېر مې د خپلو مشاهداتو او يو شمېر

او د  ل، را واخيستوو  يتو له مخې، چې ما ته يې تعريف كړ دامشاه

گزارش اعتبار تل په دقيق او ممكنه ازمويل شوي ډول سنجول شوى 

زما پايلې له ستونزو رسه مل وې، چې د يو ډول پېښو په هكله د  دى. 

د همغږۍ د رامنځ ته كولو له متايل بېالبېلو شاهدانو د روايتونو ترمنځ 

نيمگړې حافظې له امله او كله به د يوه او بل اړخ د  څخه، چې كله د

 (۳۸پلوۍ له امله اغېزمنې وې، رامنځ ته شوي دي.

روايتونه  توسيديدزځينې نوي تاريخ ليكونيك پر دې اند دي، چې 

تحريف كړي دي، څو د آتن په هكله غوره انځور وړاندې كړي. كه څه هم 

نه د څرنگوايل مثبت هغه هڅه كړې چې د سپارټيانو د نظامي ژوندا

اړخونه ياد كړي. هغه سپارټيان )هم جنگ غوښتونيك او هم د علم مينه 

 ( بليل دي. ۳۹وال
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له آتن څخه تبعيد شوى و، كوىل يې شواى د جگړې  توسيديدزكله چې 

وطنپالنې د . هغه په تراكيه كې د دواړو لوريو په هكله نظر وړاندې كړي

غه كوىل هله آتن څخه لرې  ې نه و.او د خلكو د آتن غوښتنې په فكر ك

شواى په ډېر كم متعصبانه ډول د پېښو په اړه خپل ليدلورى بيان كړي. 

 (۴۰ننني تاريخ ليكونيك ليكيل: )ښايي تبعيد مؤرخ جوړونىك وي.

لكه څنگه چې ليكيل، تر ده مخكې د مؤرخانو اثر يې په ذهن  توسيديدز

ړې دي. يو هغه ليكوال چې كې شته او د هغوى په اړه يې ډېرې نيوكې ك

په خپل كتاب كې يې يادونه ترې كړې، هالنيكوس دى. چې په 

د هالنيكوس اثر په پنځوس كلنې پنځمه.ق.م پېړۍ كې يې ژوند كاوه. 

واټن پورې  دورې )له ايرانيانو رسه د جگړې او د پلوپونزيا جگړې ترمنځ(

غندلی او  املههغه د خپلو نامعتربو ليكنو له  توسيديدزاړوند دى، خو 

په مستقيم ډول د هغه نوم نه  توسيديدزكه څه هم  دى. مالمت کړی

اخيست، خو داسې ښكاري چې هغه پر هرودوت هم چې د يونان تاريخ 

يخ مهمه پېښه بلله، ليكونىك و او له ايران رسه جگړه يې د يونان د تار

په د هرودوت په هكله هم عقيده درلوده چې  توسيديدزنيوكې كړې دي. 

 كايف اندازه پېښې نه څېړي. 
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د ليكنو سبك رسه توپري درلود. هرودوت د آتن د  توسيديدزد هرودوت او 

تاريخ داسې ليكىل چې په لوړ غږ وويل يش.  نورو يوناين ليكوالو غوندې

هغه وخت د نړۍ لويو ليكوالو دغه سبك 

ډرامه ليكوالو خپلې تراژيدي او كاراوه. 

ره ليكلې چې په كوميډي ډرامې د دې لپا

 لوړ غږ ليدونكو ته وړاندې يش. 

هرودوت د خپلو لوستونكو د اطمينان او ډاډ 

لپاره اړخيز او تخييل داستانونه هم په خپلو 

ليكنو كې راوړل، چې د جگړې له موضوع رسه يې چندان اړخ نه لگاوه. 

و هغه د نورو ځايونو د خلكو د دودونو په اړه هم ليكنې كولې او حتا د ښځ

 په اړه يې هم ليكنې كړې دي. 

د خپلو هموطنه آتني خلكو له  توسيديدز

دودونو او اعتقاداتو پرته، د ښځو يادونه 

 ډېره كمه كړې ده. 

د ليكنې كړنالره د هرودوت تر  توسيديدزد 

كړنالره ستړې كوونكې وه. هغه د 

حقيقتونو، شمېرو او ارقامو په هكله 

هغه وركوله. احساساتو او افسانو ته ترجيح 

د خپل كار په ډېرو برخو كې د جگړو او نورو پېښو ډېر نازك جزيات هم 

 څېړيل دي. 

 هرودوت -رخ ؤ منامتو د يونان                  

 د تاريخ دوې څېرې: هرودوت او توسيديدز
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ق.م شاوخوا د ۴۸۴هرودوت د 

اوسنۍ تركيې د هاليكارناس ښار 

كې زيږېدىل دى. هغه مرص، آتن، 

ايران او د مديرتانې شاوخوا سيمو 

ته سفرونه كړي دي. نوموړي د 

خلكو له دودونو، مذهبي آدابو او 

ټولنيزو كړنو رسه ځانگړې مينه 

 زده. د هغه ليكنې د توسيديددرلو 

خالف د ټولنو د فرهنگ په هكله 

پوهاوي برخمنې وې. هرودوت له 

د خپلو نهو كتابونو له امله چې د 

ايران او يونان د جگړو په هكله يې 

ليكيل، شهرت لري. هرودوت د 

خپل عمر په وروستيو كې په 

ايټاليا كې اوسېده او د پنځمې 

ق.م پېړۍ په وروستيو كې ښايي 

 وفات شوى وي. 

منلې وه چې حكايتونه يې  توسيديدز

 جذابد هرودوت په اندازه رسگرم او 

 نه دي. 

هغه لييك: )زما كارونه ښايي ډېر  

لري، ځكه چې هېڅ ډول نه  لذت و

  (۴۱خيايل عنارص په كې نه شته.

ې توگه هغه يادونه كړې چې له په د

دغو داستانونو څخه يې موخه د يوه 

( پر ځاى پرېښودل ۴۲)ابدي ثروت

 دي. 
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 د توسيديدز پيكر



 

 سديتوسي

                                                                                                            

86 
 

 نهم څپركى

 آتن ته گرځېدل
 

ق.م څخه پيلېږي.  وروسته په ۴۱۳وروستى او اتم كتاب له  توسيديدزد 

جگړه عمالً ق.م كال مخكې له دې چې د پلوپونزيا ۴۱۱پر  ناڅاپي ډول

د جگړې تر  توسيديدزچې  رسه له دېپاى ته ورسېږي، حكايت درېږي. 

پاى ته رسېدو وروسته هم ژوندى و، د مړينې په وخت كې يې خپل تاريخ 

. اتم كتاب د نورو كتابونو كوچنى دى او په هغه كې هېڅ بشپړ كړى نه و

 وينا نه شته. 

هغې پېښې نه دي  د توسيديدزد جگړې په څو وروستيو كلونو كې چې 

ثبت كړي، رشايط د آتنيانو په گټه وڅرخېدل او څو برياوې يې ترالسه 

ق.م كال په د اوړي په سمندري جگړه ۴۰۶وروستۍ بريا يې پر كړې. 

د آتن تر هغې بريا وروسته، سپارټيانو د سولې د كې ترالسه كړه. 

خو آتنيانو بيا هم د جگړې پاى ته رسول نه ټينگښت هڅې وكړې. 

په دې هڅه كې و چې پر خپلو د ځينو تاريخ ليكونكو په اند آتن وښتل. غ

 دوښمنانو بشپړ السربى پيدا كړي او پرمختگ وكړي. 

كال د سپارټا رسدار لوساندر  په آيگوس پوتاموس كې د آتن  ۴۰۵پر 

ق.م كال ۴۰۴د وځاپه، وروسته يې پر آتن هم بريد وكړ.  سمندري ځواك

هغه وخته د يونان پياوړې او تر ټولو په لوړ مقام په مارچ كې، آتن چې تر 

 او قدرت كې امپراتوري وه، تسليم شو. 
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 يكله چې لوساندر پر آتن واكمن شو، تصميم يې ونيو د ښار پياوړ 

نوموړي هغه حكومت چې د دېرش گونو جبارانو  له منځه يويس.  دېوالونه

حكومت د هغو  نويپه نامه مشهور شو، د آتن د ولسواكۍ ځايناستى كړ. 

هغوى ډېرى ولسواك الرښوونو پريوي كوله چې له سپارټا صادرېدې. 

رهربان همداسې پرې نه ښودل، شتمنۍ يې ور كنگل او حتا يو شمېر 

تنه ووژل.  ۱۵۰۰هغوى يوازې د آتن په دوو كليو كې يې اعدام هم كړل. 

وړاندې دا جباران دومره بې رحمه وو، چې سپارټي رستېرو تل د آتنيانو پر 

 د هغوى ساتنه كوله. 

ډېرى آتنيان له اعدام څخه د خالصون په موخه د يونان نورو سيمو په 

آرگوس چې د پلوپونزيا په ځانگړې توگه بډاى ښار آرگوس ته وتښتېدل. 

شامل ختيځ كې پروت و، د جگړې له هامغو لومړيو كلونو آتن ته وفادار 

خو له دې ټولو رسه يې له  كړ.ق.م كال يې د سپارټا مالتړ و ۴۱۸، خو پر و

كله آتنيانو رسه ښه چلند كاوه او هغوى ته يې په آرګوس كې پناه وركوله. 

چې سپارټا اعالن وكړ چې له دغه ښاري دولت نه ټول آتنيان وبايس، د 

آرگوس چارواكو و نه منله او پر ځاى يې سپارټي سفريان له خپله ښاره و 

 ايستل. 
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ښاريانو د تېښتې پر مهال له ښاره خپل وطن ته  د آتني توسيديدزښايي 

تلىل وي. د دې شخړې په پاى ته رسېدو هغه بالخره له تبعيده خالص 

شو. هغه چې شل كاله له آتن څخه لرې تېر كړي وو، احتامالً وطن ته د 

كه څه هم د ځينو روايتونو له مخې هغه په تراكيه كې پاته تگ لېوال و. 

 شوى دى. 

مړينه هم د هغه د ژوندانه غوندې ګونگه ده. كه څه هم   توسيديدزد 

، د ډېرى تاريخ ليكونيك گروهمن دي چې هغه په تبعيد كې مړ شوى

يوې افسانې له مخې آتن يا تراكيې ته له بېرته تگ كلونه وروسته په 

ق.م پورې يې ۳۹۷احتامل شته چې تر بېرحامنه توگه وژل شوى دى. 

 ژوند كړى وي. 
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د روزلو پر مهال لوى سكندر ته يې 

آشني او  ترچې  ور وښودل دا

د يونان  ځانوروسته هركول 

افسانوي اتل وبويل. د هغه 

ښوونىك ارستو د وخت لوى عامل و 

او پالر يې ور ښوديل وو چې بې 

رحمه جگړه مار وي. هغه لومړنۍ 

جگړه په اووه كلنۍ كې رهربي 

كړه. درې كاله وروسته يې پالر 

فيليپ مړ شو او سكندر د مقدونيې 

ته كلونو كې هغه پاچا شو. په وروس

رسكښ يوناين دولتونه وځپل او 

هخامنيش شاهينشاهي يې فتحه 

كړه. پوځونه يې هند او مرص ته 

يوړل او هلته يې سكندريه ښار جوړ 

كړ. ژوند يې لنډ و او د ناروغۍ له 

 كلنۍ كې مړ شو.   ۳۳امله په 

گړې په پاى كې په د پلوپونزيا ج

يې  توسيديدزهامغه اندازه چې 

 وړاندوينه كړې وه، اهميت پيدا كړ.

دغې جگړې په يونان كې د آتن 

امپراتورۍ ته د پاى ټىك كېښود. 

همداشان د آتن د طاليي دورې د 

سپارټا لنډه ته رسېدو نښانه وه. پاى 

موده د يونان پياوړى دولت شو. كه 

و ډېر ژر څه هم يوناين ښاري دولتون

وموندله چې د سپارټا حكومت د آتن 

 تر حكومت مهربانه نه دى. 

د پلوپونزيا جگړه همداشان د يونان 

د لرغونو ښاري دولتونو د روزگار د 

تر . هپاى ته رسېدو المل هم شو 

دغې اوږدې او خونړۍ جگړې 

وروسته ښاري دولتونه دومره 

ر وړاندې رسه يو كمزوري وو، چې نه يې شواى كوىل د هغو ځواكونو پ

ق.م كې يونان په ۳۳۸په موټى يش، چې دوى يې له بهره گواښل. 

 د فيليپشامل كې د مقدونيې د پاچا دويم فيليپ په الس ونيول شو. 
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زوى لوى سكندر دغه پرمختگ ته 

هخامنيش شاهنشاهي فتحې  تر

پورې دوام وركړ او يوناين فرهنگ 

 يې وغوړاوه.

په نړۍ كې د  د دې جگړې پاى

ولسواكۍ د لنډمهاله انحطاط 

د نړۍ د تر ټولو  لوړې المل شو. 

سقوط وروسته نور ولسواك حكومتونه هم له ستونزو رسه مخ  ترولسواكۍ 

سپارټيانو په ډېرى دغو ښاري دولتونو كې ځان ته د وفادارو ارشافو شول. 

څو نفري حكومتونه ځاى پرځاى كړل. دا ډول حكومتونه و نه پايېدل او 

له هغه څو كاله و كال وروسته بېرته پر ولسواك دولت بدل شو. آتن ي

او سمندري ځواك بېرته ورغوي او  دېوالونهوروسته دغه ښار وتوانېد خپل 

   له نورو يوناين ښاري دولتونو رسه د سپارټا پر وړاندې يو موټى يش. 

تر مړينې وروسته درېيو تاريخ ليكونكو هڅه كړې چې د  توسيديدزد 

يا د جگړې تاريخ بشپړ كړي. غوره كار ورباندې گزنفون كړى و. پلوپونز

هغه د ق.م پورې ژوند كاوه. ۳۵۰ – ۴۳۱دغه يوناين تاريخ ليكونيك له 

مؤرخان وايي ق.م تر پېښو پورې ادامه وركړه. ۳۶۲تاريخ ته د  توسيديدز

پر رښتينو  په ټيټه كچه،تر تاريخ  توسيديدزد گزنفون اثر )هلنيكا( د 

د هغه پېښو او په تاريخ جوړونه كې د انسان پر رول رڼا اچوي. جگړو، 

د  ليكنې د ولسواكۍ او په ځانگړې توگه د سپارټا د دوښامنانو پر ضد

 د رسو زرو پر نښانه د دويم فيليپ انځور 
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بز پر انگلييس فيلسوف توماس ها

م كال د پلوپونزيا د جگړې ۱۶۲۸

. د تاريخ په انگلييس وژباړه

توسيديدېس كړنالرې د پېښو 

دقيق الملونه راوړي، نه يوازې د 

لييك چې كتاب هغو گزارش. هغه 

د نجيبانو او هغو كسانو لپاره چې )

غواړي مهم او لوى كارونه تررسه 

 (۴۳كړي د گټورو تگالر لرونىك دى.

چې د هابنز گروهمن و 

توسيديدېس د كتاب لوستونيك به 

د نړۍ د مهمو چارو په هكله دېر 

 څه زده كړي. 

پر دې رسبېره گزنفون د هرودوت او ښكاره تعصب څرگندويې دي. 

 ترڅنگ د لرغوين يونان له سرتو مؤرخانو گڼل كېږي.  توسيديدز

خ ليكونكو له هغې جملې تر ميالد مخكې لومړۍ پر ډېرو تاري توسيديدز

پېړۍ كې پر يوليوس اغېزې كړي. 

رسه له دې چې څو پېړۍ د هغه له 

مرگه تېرې شوي، خو اوس هم يو 

شمېر تاريخ ليكونيك له هغه 

څېړونيك د هغه د اغېزمن دي. 

سبك او د اثر د ژبې مطالعې ته 

دوام وركوي او د هغه كتاب په 

د لرغونو  پنځمه ق.م پېړۍ كې

يونانيانو د ژوندانه لنډ او بې ساري 

په اړه د  د مهمې جگړې بويل. اثر

دا چې د هغه روښانه يادونې او 

انسان طبع څنگه كوىل يش د 

 تاريخ تگلوري ته بدلون وركړي، ننني لوستونيك ځان ته جذبوي. 

و لپاره الر هواره كړه. هغه له لومړي الس منابعو ا دد نوي ليكدو  توسيديدز

عيني شاهدانو گټه اخيسته، څو له لوستونكو رسه د پېښو په درك او 

هيله درلوده چې اثر يې په راتلونكې  توسيديدزالملونو كې مرسته وكړي. 

ر كې ولوستل يش او دا اثر له دوه زره كاله وروسته هم گټور دى. پ
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د دغه تاريخ ليكونيك د اثر د ارزونې پر  م كال يوه كره كتونيك۱۹۶۰

خپل تاريخ وليكه، ځكه  توسيديدز: )د هغه خربې را اخيستې ديل مها

د انسان د كړنو د ډول پر بنسټ هغه څه چې پخوا تېر شوي، په ډاډ رسه 

  (۴۴وايم چې په راتلونكې كې به هم په هامغه ورته ډول پېښ يش.

د نړۍ له مشهور او پېژندل شويو تاريخ ليكونكو څخه  توسيديدزنن ورځ 

 گڼل كېږي. 
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