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 ۱۹۳۱عقرب  ۴۲

 

بعداز شاونجی از شاهان شغنان بود.  یكی  قبادخان فرزند شاونجی فرزند شاخداداد 

و باا  قبادخان هم مانند پدرش مردی بود شجاع، مدبر.  دیپسرش قبادخان بقدرت رس

جااادش  ک پااادر ویااان اییقبادخاااان م اااا  ساااجا ک کااا  یااالااای مارباااان، در یت خیااارع

اماد  اسات یدر مورد ن یگریز دین چیاضافه مر از ا. كه شاخداداد را در خود داشت

ارائاه شاد   ین ناا  معلوماامیان ناا  مماد  و در ماورد ایاهام ا یگارید یو در كتاب ها

قس یکه در کتااب دکتار حااحب  .شاید بود  باشدگر یاست. مگر راجه به قباد خان د

 .نظر مرادی بدخشان در ماریخ راجع به قباد خان گفته شد  است

  

م یزخان و عباادالرحین پسااران  عباادالعزیماارق قبادخااان کشاا ک  قاادرت باابعااد از 

د و مخر سبب ضعف ین برادران به طول انجامیو کش ک  ب نزاع. کار ممدیرو خان

ک سااختن یاض ابااد باه مق اد مشاتی و نزدیبدخشان از ف ریرشا  امیم  .هردو گشت

ث یاا  منحرشایم .ان مخ وص خود وارد شغنان گشاتیبرادران با حد نفر از سپاه

ن یت خااود را انجااا  داد و موانساات باایاان باارادران ماموریانجی موفااد در باایااک میاا

گم یاللاه با گری موفقاناه خاود باایانجیارشا  بعاد از میم.  دیبرادران حلح برقرار ن ا

م خاااان شاااغنان را باااه بااارادرش یعبااادالرح. م خاااان ازدوام ن اااودیدختااار عبااادالرح

ض مباااااد را در یرشااااا  را  فاااایامفااااام دامااااادش م هگاااا ارد و خااااود باااایز میعباااادالعز

چناد روز از  هناوز ن اودیت سارخورد  میاقبادخاان کاه از بارادرش ناا  .گرفت  یپ

ان خااود را ج ااع و جااور ن ااود  بااه مق ااد جناا  بااا ی  نگ شااته بااود کااه سااپاهیاامزاد

در قلعاه برپنجاه خاود را ح ااری سااخت  نیج ل الاد .رهسپار شغنان شد برادرش

ر ن ودند یطرفداران قبادخان او را دستگ. دیکه اق  از خود دفاع ن ا در حدی نبود و
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طرفاداران  دساتور داد ماا  قبادخان باه. و قبادخان برمخت شاهی شغنان جلوس ن ود

ق اد  رین بااقبادخاان چناد   .ن را باه در   واشاارو بارد  باه قتاا برساانندیج ل الاد

 اااری نساابتا طااوالنی یم اارش شاااخدر  را ن ااود ولاای موفااد نشااد و مخاار در ا اار ب

 .درگ شت

 

پس این معلو  شد  ن یتواناد کاه ایان قبااد خاان اول اسات یاا دو  چاون قبااد خاان اول 

خدمت گار گفته شد  است و قباد خان دو  کسی است که از دوران او کش ک  های 

زیادی در شغنان مغاز شد  اند و مرد  شغنان خیلای نااراحتی و پریشاانی را در ایان 

 اند.دور  دید  

 

 نوت :

قباااد خااان اول از ج لااه شاااهان شااغنان اساات لاایکن قباااد خااان دو  شاااید از میرهااای 

شااغنان بااود  باشااد در زمینااه از دوسااتان معلومااات مزیااد را امیاادواریم گرچااه مااا در 

م ش روشن ن ودن باتر این موضوع هستیم و بازهم باا یااری دوساتان و ه کااری 

 ر ن ی مید!ب اشان ضرورت است. چون با یک دست حد


