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میردرواز از ونج به روشان آمدد و دختدر  ، داد در شغنان با تبارز اجتماعی شه خدا

خود را به كدبانوئی وی سپرد. از این وصلت پسری بدنیا آمد كه آنرا شاه ونجی نام 

 گذاشتند.

 

چدون   .بدر تتدت شداجی جلدوو نمدود داد بعد از مرگ پددر  شاونجی پسر شاه خدا

بده  شتصدی را  ، میکدرداحسداو  را  و مرگ خود داد در بستر مریضی بود شاخدا

قریدده داران  تمددام و سرمددان جمددر آوری بتواندددسددرا شدداونجی را  تدداروشددان سرسددتاد و

 اجتماع بددزر در حضددور . اورا دادمحدد و و قددرای متتلددن شددغنان  روسددای یددا

داد درگذشت. جارچیدان  چند روز بعد شاخدا نمود وتعیین   خود شاونجی را بجای

از عزا و ماتم اع ن نمودند. بعد  را جمه جا جار زدند و سه روز را مرگ شاه خبر

 پدر نشست. بر تتت سه روز شاونجی

 

 دسددت بدده یدده سلسددله  ارجددایو  شدداونجی بددر جمددان رو  پدددر  حکومددت  ددرد 

 و  شداورزی تحدت زرع بسددیار  دم بددود. تددا زمدان شداونجی ارا ددی میزنددعمراندی 

 نددد،شددان جددم زیدداد نبود تعددداد دده را توسددآ آچ چشددمه جددا  ارا ددی خددود  شدداورزان

 انددای یددا  شددت میشددوند و توسددآ  امددروز آبیدداری میکردنددد. بسددیاری از ارا ددی  دده

 بسددیاری از جددوی  بددوره بودنددد. شدداونجی ، قبددا ازجویهددای دریددا آبیدداری می ردنددد

شداه خردمندد  ندده  دیدده میشدوند در زمدان حکمراندی جمدین جاییکه امروز در شغنان

در  "خددارو  بهر  واجددالی در دشددت خوسددت شددالیکاری را مددرو  سدداخت. شددده انددد
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 ربداو بداسی در  و تا چیپاو ) پنبده   شدت  نندد داد سرمانرا  " تاجکستان امروزی

 . رد رونق زیاد پیداشاه ونجی زمان 

 

شاه ونجی كه ماماجایش از درواز بودند و در آن جا حكومت داشتند بعد از مدتی به 

سددرا  آنهددا رسددت و خددود را بدده ایشددان معرسددی كددرد. در آن زمددان جندد  جددا بددرای 

قلعه جا و مناطق حاكم نیشن جریان داشت. اما كسی جرئت سكدر  تصرف روستاجا، 

ر ججدددجم خیلدی پدر قددوو وی در آواخدر عصد  كدردن منداطق شداه ونجددی را نداشدت.

لشدكری ترتیدب داد و  با جمكاری سر لشكر خود اسسداای بهادربید" "قرلید " و گردید

از شاه  مضاساو چیاچ به تصرف خویش درآورد. به استثنایتمام قلمرو بدخشان را 

 ونجی پسرانی بدنیا آمدند بنام جای ج ی الدین و قباد خان.

 

مناسدباو نیده خدود را  او .بود ن شغناناز دالورترین شاجا شاونجی یکی در  من

شغنان جددا شدده  زمانی از  نمود. شیوه شغنان تمام جمسای انش حفظ  مانند پدر  با

و خدواجر  آندرا   از شغنان مجزا ساخت و آخدر جدم میرزاشداه میرزاشاه آنرا و بود

بدرادر جدابر  بین خود تاسیم نمودند، در اثر بی رحمی و ظلدم از حدد زیداد خدواجر و

  . ثریت مردم خانه و  اشانه خود ترک  رده دیار غربت را در پیش گرستندا

 

برگشتاند. دست میدر سدی   را دوباره به شغنان  آن ج رپاره شغنان)شاونجی شیوه 

اران  وتداه سداخت و بدا مهتدر چتدرای نیدز بدرای بدسدت آوردن اشکاشدم غد آباد را از

یر آن اشکاشم و حتی غمهتر را مجبور ساخت  ه بوی باژ دجد در و  جن های نمود

مرغدداچ را از خددان قرغیددز گرسددت و  ددم شددغنان   ددرد. تصددرف خواجددد خددان رااو

سدددایر  دی دددر مانندددد بتدددارا، بلددد  و نمدددود. شددداونجی شدددغنانیها را بددده شدددهرجای

م جدا را بدرای تعلدیم  خلیفده جدا و ض آمدوز  گسدیا نمدود وغدر خراسدان شهرجای

نوجواندان  در زمسدتانتدا جر خلیفه و مد  را مکلدن سداخت  .نان ترغیب نمودنوجوا

  جندبدرا آموز  دینی 

 

صدبح اجان وقتیکده از اسدو دواندی  شداونجی آن شداه دوسدت داشدتنی مدردم در یده

سرمدود تدا ار دان  و برگشت به پسر  قبادخان گفت  ه  مدی احسداو  سدالت میکندد

گشدتاند و  خدودو مدردم شداه رو بده ارا دین دولدت  نمایند.را حا درو دیګدران دولت 

جرچه  ردم شدور  من جرچه  ردم صرف برای خیر و ص ح مردمم بود، » گفت: 

سدردا جمده چیدز در  اینرا  ه سردا باید به تنهایی جواچ بدجم.  شما در آن بود. و رای
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امدددروز از شدددما التمددداو میکدددنم  !نهددداده میشدددود اگدددر خیدددر اسدددت اگدددر شدددر تدددرازو

بدرایم  امور رجنمایی میکردید و از  ارجای خد ف مندر و مرا در تمام جمانطوریکه

سرزنددم قبداد را نیدز مشدفاانه و پدرانده بده انجدام   جادی راه راسدت و صدواچ بودیدد،

نماییددد. اگددر سرزندددم ظددالم و جددابر بددار  مطددابق  تدداچ خدددا رجنمددایی   ارجددای خیددر

میتواسدت ادامده دجدد  بدود. شداونجی خدا و رسوی شما جواب و خواجیدد در نزد بیاید

لبتند پذیرست. جمان ونه لبتند بر و جدان  از راه رسید ، شاه او را با سفیر مرگ  ه

 .را به جان آسرین سپرد


