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 ۲۰۲۱جون  ۳۰

 

در موورد نن ووورت گرهتوه  قیدارند اما کمتر تحق  یدراز مدت و طوالن  خیاگر چه تار  انیوشغنان  شغنان

داشوتند   یدر شوغنان هرموانروا یاد یوز یکه سواهاا یدودمان یدر باره  یمتن معلومات اندک نیا  در  .است 

شوغنان و سواکنانم موورد  وور و  یخطوه  خیتوار کیونزد  یهوا نودهیکوه در ن  دوارمیشده است و نم  هٸارا

 .رد یقرار گ یبررس

 

شواه  د یبوه اسوم سو  یانود از نسوق قلنودر  یدودمان  شوند یم  اد ی(  نیې  هښبنام)  یشغنان که درهسان شغنان  شاان

 ییایوجغراه  یدر محودوده    یاد یوز  یسلسله سواهاا  نیا  .هارس به شغنان نماده است   یخاموم  که از احواه

 د یداد بوود  دودرم سو به اسم شه خودا یدودمان هرد  نیا یسلسله  سر .داشته اند  ت یشغنان و روشان حاکم

چنود سواق بور شوغنان و  ریوام  نیوا  نکوهیا  .شاه خاموم و مادرم از نسق شاهان گذشته شغنان بووده اسوت 

 .ست یدر دست ن یاد یداشته است معلومات ز ت یاکمروشان ح

 

 یبوود و در دوره  ریوشوجا  و ده  یهورد   ی  ود یبوه قودرت رسو  یاز شوه خودا داد هرزنودم شواه ونجو  بعد 

  یقباد خان  بعد از قباد خان شواه ونجو  یاز شاه ونج  بعد   .داشته اند   یدر نرامش  یام مردم زندگ  ت یحاکم

 دهیاباوام دوشو  ریوز  یشه ها تا حد   نیا  ییهرمانروا  مدت   .است   دهیقباد خان به قدرت رس  یبعد از شاه ونج

  .ست یدر دست ن ینناا معلومات یاست و از طرز حکمران

 

شه توسط هرزنودم  نیا .بود  ت یکفا یب یهرد  ی  ود یبه قدرت رس کیب ریاز قباد خان هرزندم شه ام  بعد 

و قبواد  نیهرزندانم جالق اهود  نیب زیو با مرگ و قلمرو ام ن د یبه قتق رس یبه علت نا معلوم  نیجالق اهد 

 .به امر برادرم قباد خان کشته شد  نیدوام نکرد  چون جالق اهد  یریاوضا  د  نیشد اما ا میخان  تقس

حموالت ام  نیواام چند مرتبه به شاخ دره و درواز حمله نمود  اما از  ییهرمانروا یخان در دوره   قباد 

 .اورد یبه دست ن یسود 

 

توسوط بورادرم شوه   یاموا او هوم دوس از مودت  د یبوه قودرت رسو  زیاز قباد خان هرزندم شوه عبوداهعز  بعد 

بور  میبورادرم شوه عبوداهرح ۱۲۰۶در سواق   زیاز کشته شدن شه عبوداهعز بعد  .خان کشته شد   میعبداهرح

 نیاز ظواهم تور  او  .کرد   ییبر مناطق شغنان و روشان هرمانروا  ۱۲۲۹زد و تا ساق    هیقدرت تک  ی  کهیار
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 شوه  .هرزندانم گذشت   انیم  یعمرم در کشمکم و قدرت طلب  اواخر  بود  و  یدودمان شاه ونج  یشه ها

 .د یبه امر دسرانم به قتق رس یساق حکمران ۲۴بعد از  میعبداهرح

 

 وسو یدو هرزندم محبوت خوان و    نیمناطق شغنان و روشان ب  1229در ساق    میاز قتق شه عبداهرح  بعد 

 ریودو ام نیوا  نیبو  یریودرگ  ۱۲۳۳و در ساق    اورد یدوام ن  یریهم د   مات یتقس  نیشد  اما ا  میخان تقس  یعل

 .خان شد  یعل وس یوورت گرهت  که سبب شکست و هرار 

خوان مسوموم شود و بوا مورگم شوه   یعلو  وس یاز اهراد    یکیتوسط    یساق حکمران  ۷خان بعد از    محبت 

در  شوتریشواه ب یعلو وسو ی یحکمرانو ی  دوره  .زد   هیوقودرت تک  ی  کوهیخوان دوبواره بور ار  یعل  وس ی

 .کشمکم با برادرم گذشت 

 

را تور  کرده و  وهیاهغانستان ش ریعبداهرحمن خان ام  ریشه بود که هشکر ام  نیا  یحکمران  یدوره    در

 یعلو  وسو یشوه    یووورت حکمرانو  نینموده به کابق هرستاد و به ا  ریدستگ  زیخان را ن  یعل  وس یشه  

 .د یرس انیساق به دا ۱۵بعد از  زیخان ن

 

از سرداران هشکر عبداهرحمن خان تور  و به امارت کابوق ملحوق   یکیشغنان توسط    زین  یاز چند   دس

  اهت ی انیدا زیشغنان ن یدودمان شه ها ییوورت هرمانروا نیا به .د یگرد 

 

 ک منبع: تاریخ بدخشان  موه  هضق علی بی


