برگه یی از تاریخ معاصر شغنان

شاه امیربیک دوم

نوشته :حسینی حسنیار شغنانی
 81اپریل  ،۹۱8۲منتلایر ،کانادا
شاه امیربیک پسر شاه مظفر بعداز درگذشت پتدر( ش شتا ی ا ل ) بت اتال  5671متیالدی
بر تخت شتاناج وستکر .تردت متدم زمامتداری شتا ی ا ل را هفت اتال ش5671-5611م )
گفتت ا تتدت متتدم ا .یت شتتا ی طتتک ی بتتکد و تی دریتن متتدم هفت اتتال شتتاناج از ظتتر
اقتصتاد .اتا رزی ر اتتتایی بت پیاترتتاای چاتتگ گیتر در مقایست بتا اتا اای قبتتد دات یاتت ت
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خدمام شا ی پدر( شاه امیربیک در عرص های مختسف ا راق زریتن تتاریخ شتاناج را
رقگ میز ندت در زماج ا .ی شا ی مرزهای شاناج تثبی شد دو بازرگتا ی داد اتتد بتا
ه سایگاج بخصکص یار.ندو .اشارو ختد در از قراتگین تکاع یات ت دشت خکات .ت
زر
زمتتا ی مر.تتز راه ابرایاتتگ بتتکد د بتتاره ستتبی ا یتا شتتد قست اعظتتگ دج متتکرد .ات
قرار گرت ت بازرگا اج از هراک می دمد د در ه ین محد اتراق میکرد د .
یکی از ماکالم پیار ی بازرگا اج  .از واهای دیگر می دمد تد شتدم دبخیتزی ر د پتن در
باار بخصکص تابستاج بکد  .ما ع عبکر مر ر .ار ا اتا میاتدت شتا ی در صتدد یتاتتن
عالج برای این معضد شدت شاه مدبر راه بر ج رت از ماکد دبخیتزی را یتز یاتت و دج را
با ماارم عالج .ردت بر ر ی ر د طایا گر پن اع تار پتد بتد ر از امکتاج بتکدو صتر یتک
د اتگ اتاختن .اتتیت شتاه داتتکر داد چنتدین پکات گتا را کماتک اتاختند ت در ج
راه داش
ماتتکاای اتتاخت از پکات گتتا را بتتا بتتاد پتتر .رد تتدت ر ی ماتتکاا تختت هتتا بستتتند بت ه تین
ترتیتب تتتدش اتتد) اتتاختند تکات دج امتتکال بازرگا تتاج را از یتک اتتکی ر د بت طتتر دیگتتر
پستر( شتاه امیربیتک د م
ا قال میداد دت شتا ی ا ل بعتداز هفت اتال ا .یت در گذشت
وای این پدر شد .
شت اع
بتی ااتتعداد گفتت ا تدت ااتتعداد و یاقت و شتاام
امیربیک را مرد ضتعیف ا تنف
د تتتداری
تطتتری  .ت در ااتتالتد بتتکد در ی دی تده یاتتدت شتتاه امیربی تک از امتتکر د ت
شت اع بتکدت در ا ستا اای بتی
.ار بتا رعایتا بتی خبتر بتکدت امیربیتک تاقتد شتاام
رعی
قیف مترده باشتدو تضتیس یتز
ش اع قیق یز وکد داردت در .سیک وکهر ش اع
بتی شت اع تکا تایی
وکد داردت ا ساج بی تضیس شایست شاهی یس ت ا ساج بی تضتیس
شاه ب د چیتز یتاز دارد .ت تتذ.ر یاتت
مکاظب از رعی را داردت برای ا تظام امکر د
تضیس  .شاه امیربیک تاقد هرد بکدت ااال ا در ت ام امکر با بزرگتاج
یعنی ش اع
متنفتتذین شتتاناج رایز تی میکرد تتدت امیربی تک ه یا ت خکداتترا تص ت یگ میگرت ت و ختتکد را از
ماکره رعی بی یاز میدا س ت در د ره ترما ر ایی امیربیک خاج ظگ سق د تداری .ت
در اثتر تتتال( شتتاه تی د م امیربیتک ا ل ای تتاد شتتده بتتکد تقریبتا از میتاج رتت ت ی ع تتال
ه تیچ قتتدرتی در اداره امتتکر داش ت ت عالق ت داش ت  .ت ر ی تدادهای ر زا ت اتفاقتتاتی  .ت در
اطراتد می اتتند با خبر شکد .
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در زماج ترما ر ایی امیربیک د م بار دیگر داتاای ه سایگاج از هرطتر بت اتکی شتاناج
دراز شد دت مردم ارغن خکاه بتا پاتتیبا ی امیتراج بدخاتاج بتر قست تاای از شتیکه مستس شتد دو
یز ب امید تسس بر ر شاج چنگتال د تداج اتاج
ماتر چترال یز تا غاراج پید دمدو میر
می تداد ه یا ت شتتاه شتتاناج را تادی تد میکتتردت شتتاناج در ی تک هتترج متترج ت تتام عی تار تتا
پتتا می تزدت د راج پتتا زده اتتا ترمتتا کرایی امیربی تک بیاتتتر ی تادد ر عاتترم
بستتاما ی دا ت
طسبیاا بی قید ببندیاای یک ترما ر ای ضعیف ا نف اا ت دریتن د ره ااتتبداد اتتگ بتر
رعی د باره واج گرت ت غر ر تکبر شاه ه راه با بی تکوای بی تفا تی سب ب ضتع
اقتصتتادی ایاا تی شتتاناج .تتار را ب تتایی راتتا د  .ت در هتتر قری ت از شتتاناج ی تک ککم ت
وداگا ت عتترو وتتکد تتکدت قری ت داراج بتتر ستتب د ختتکاه ختتکد از رعی ت ما ی ت میگرتتنتتدت
مردما ی  .چاگ امید ب تکو .اردا ی شاه د خت بکد دو ا امید شتد دت متردم امیتد ار بکد تد
 .شاه با د اا برخکردی اید  .پدر بزرگ پدر( داشتتندت پیتدا شتدج درز طبقتاتی .ت ر ز
تا ر ز بید از د ک دزار اقتصادی باشدو ب ااتبا شتکن ر ا تی رعیت مبتدل شتدت ااتتث ار
بار ا ل در ه ین زماج قام براتراش ت امیربیتک زمیناتایی را .ت پتدر( بت .اتا رزاج بتی
زمتین بخاتیده بتتکدو ضتتب .ترد بت اطراتیتاج هتتکاداراج ختتکد بت شتتکد اقطتتا تکزیتع .تتردت
اقطا داراج بر زمیناای د تی .ار میکرد د محصک م دج را بتا اربتا قتدرم یتا ما تک
زمین تقسیگ میکرد دت این ر ( د تداری ر ی رعی را بیاتتر تضتعیف پژمترده میکتردت
ما کاج ودید اراضی چناج اقتتدار باتگ راتا د د .ت از .اتا رزاج بتی زمتین ما نتد برگتاج باتره
برداری میکرد دت شاه دا زمینداراج را در ازی رعی باز گذاش ت شتاه گتر ه از اتتراد را
از بدخاتتاج ختتتالج د رد در اتتداه ختتکد وتتای داد .ت عنتتدا ز م از ی ایت .ننتتدت اتتداهیاج
محض رضای خدا .ار یکرد د بسک قکق طسب بکد دت شاه وت قتد داشت .ت بت اتداهیاج
بت اتداهیاج تامی ختکد ا.ثترا از
مقرری تعیتین .نتدو در عتکو زمتین .اتا رزاج را ضتب
واهای دیگر دمده بکد د تکزیع .ردت اتداهیاج ماتاکل اتداهیگری بکد تدت .اتا رزاج بتی زمتین
ورم یر ی .ار خکد را بدل دریاتت متزد در ختدم زمینتداراج قترار داد تدت .اتا رزاج بتر
اراض تی اتتداهیاج .تتار میکرد تتد در پای تاج و تتع د ری محصتتک م ی تک مقتتدار از اصتتالم
.اا رزی را بنام ده یک یعنی از ده قس یک قس دریات میکرد دت این شیکه ااتتث ار را
مرد.اری ام داد د  .امر ز یز  .ا.اج در شاناج رایت اات ت مترد .تاری از تامد پیداات
 .ت از وتتای دیگتتری دمتتده اا ت ت دری تن د ره بتتکد وامع ت ب ت چنتتد طبق ت و اتتداهیو ر ا ی ت
.اا رز تقسیگ شد .
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امیربیک اداره امتکر را بدات اتداهیاج اتدرد داتاتاج را در غتارم چدتا ل متال مستک
مردم باز گذاش ت اداهیاج ارگرم زرا د زی خکشگذرا ی بکد دت بی ار ااما ی در اداه
از یک اک ارضایتی مردم از شاه از اکی دیگر دا در دا هگ داده مسک را ب پرتگتاه
ابکدی قرار داد دت عکامسی را  .ذ.ر .ردیگ اابابی بکد د  .بار دیگر امیتراج بدخاتاج بترای
اشاال شاناج تا یح .رد دت امرای بدخاتاج بتا اغتنتام ترصت طالیتی بتر شتاناج یتکر( بترده
بد ج ا د.ترین مقا م از اکی اداهیاج شاناج بار دیگر منقاد امیراج بدخااج شتدت بتار دیگتر
دا تطا ل ب مال مردم دراز شدت شاه امیربیک د باره مسزم گات .ت بت امیتر بدخاتاج بتاج
دهدت باج خراوتی را .ت میایست پرداخت میکترد دج را تکات قریت داراج بتر متردم تح یتد
میکتتردت امیربیتک بعتتداز پتتا زده اتتال ترمتتا ر ایی بت اتتال  5611متیالدیو  5575خکرشتیدی
چاگ از وااج پکشید.
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