نگاه مختصری به تاریخ شهان شغنان

نوشته :منزل نصرت
 ۳۰جون ۲۰۲۱
شغنان وشغنانیان اگر چه تاریخ دراز مدت و طوالنی دارند اما کمتر تحقیق در موورد نن ووورت گرهتوه
است .در این متن معلومات اندکی در باره ی دودمانی که سواهاای زیوادی در شوغنان هرموانروای داشوتند
اراٸه شده است و نمیدوارم کوه در نینوده هوای نزدیوک تواریخ خطوه ی شوغنان و سواکنانم موورد وور و
بررسی قرار گیرد.
شاان شغنان که درهسان شغنانی بنام(ښه یېن) یاد میشوند دودمانی انود از نسوق قلنودری بوه اسوم سوید شواه
خاموم که از احواهی هارس به شغنان نماده است .این سلسله سواهاای زیوادی در محودوده ی جغراهیوایی
شغنان و روشان حاکمیت داشته اند .سر سلسله ی این دودمان هردی به اسم شه خودا داد بوود دودرم سوید
شاه خاموم و مادرم از نسق شاهان گذشته شغنان بووده اسوت .اینکوه ایون امیور چنود سواق بور شوغنان و
روشان حاکمیت داشته است معلومات زیادی در دست نیست.
بعد از شوه خودا داد هرزنودم شواه ونجوی بوه قودرت رسوید وی هوردی شوجا و دهیور بوود و در دوره ی
حاکمیت ام مردم زندگی در نرامشی داشته اند .بعد از شاه ونجی قباد خان بعد از قباد خان شواه ونجوی
بعد از شاه ونجی قباد خان به قدرت رسیده است .مدت هرمانروایی این شه ها تا حدی زیور اباوام دوشویده
است و از طرز حکمرانی نناا معلوماتی در دست نیست .
بعد از قباد خان هرزندم شه امیر بیک به قدرت رسید وی هردی بی کفایت بود .این شه توسط هرزنودم
جالق اهدین به علت نا معلومی به قتق رسید و با مرگ و قلمرو ام نیز بین هرزندانم جالق اهودین و قبواد
خان تقسیم شد اما این اوضا دیری دوام نکرد چون جالق اهدین به امر برادرم قباد خان کشته شد.
قباد خان در دوره ی هرمانروایی ام چند مرتبه به شاخ دره و درواز حمله نمود اما از ایون حموالت ام
سودی به دست نیاورد.
بعد از قباد خان هرزندم شوه عبوداهعزیز بوه قودرت رسوید اموا او هوم دوس از مودتی توسوط بورادرم شوه
عبداهرحیم خان کشته شد .بعد از کشته شدن شه عبوداهعزیز در سواق  ۱۲۰۶بورادرم شوه عبوداهرحیم بور
اریکه ی قدرت تکیه زد و تا ساق  ۱۲۲۹بر مناطق شغنان و روشان هرمانروایی کرد .او از ظواهم تورین
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شه های دودمان شاه ونجی بود و اواخر عمرم در کشمکم و قدرت طلبی میان هرزندانم گذشت .شوه
عبداهرحیم بعد از  ۲۴ساق حکمرانی به امر دسرانم به قتق رسید.
بعد از قتق شه عبداهرحیم در ساق  1229مناطق شغنان و روشان بین دو هرزندم محبوت خوان و یوسو
علی خان تقسیم شد اما این تقسیمات هم دیری دوام نیاورد و در ساق  ۱۲۳۳درگیوری بوین ایون دو امیور
وورت گرهت که سبب شکست و هرار یوس علی خان شد.
محبت خان بعد از  ۷ساق حکمرانی توسط یکی از اهراد یوس علوی خوان مسوموم شود و بوا مورگم شوه
یوس علی خوان دوبواره بور اریکوه ی قودرت تکیوه زد .دوره ی حکمرانوی یوسو علوی شواه بیشوتر در
کشمکم با برادرم گذشت.
در دوره ی حکمرانی این شه بود که هشکر امیر عبداهرحمن خان امیر اهغانستان شیوه را تور کرده و
شه یوس علی خان را نیز دستگیر نموده به کابق هرستاد و به این ووورت حکمرانوی شوه یوسو علوی
خان نیز بعد از  ۱۵ساق به دایان رسید.
دس از چندی نیز شغنان توسط یکی از سرداران هشکر عبداهرحمن خان تور
گردید .به این وورت هرمانروایی دودمان شه های شغنان نیز دایان یاهت
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و به امارت کابوق ملحوق

هضق علی بیک
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