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قبادخان فرزند شاونجی فرزند شاخداداد یكی از شاهان شغنان بود .بعداز شاونجی
پسرش قبادخان بقدرت رسید .قبادخان هم مانند پدرش مردی بود شجاع ،مدبر و باا
رعیااات خیلااای مارباااان ،در یاااک کااا قبادخاااان م اااا ساااجایای نیاااک پااادر و جااادش
شاخداداد را در خود داشت .كه اضافه مر از این چیز دیگری در مورد نیاماد اسات
و در كتاب های دیگاری هام ایان ناا مماد و در ماورد ایان ناا معلوماامی ارائاه شاد
است .مگر راجه به قباد خان دیگر شاید بود باشد .قس یکه در کتااب دکتار حااحب
نظر مرادی بدخشان در ماریخ راجع به قباد خان گفته شد است.
بعااد از ماارق قبادخااان کش ا ک قاادرت ب این پسااران عباادالعزیزخان و عباادالرحیم
خان رویکار ممد .نزاع و کش ک بین برادران به طول انجامید و مخر سبب ضعف
هردو گشت .میرشا امیر بدخشان از فیض ابااد باه مق اد مشاتی و نزدیاک سااختن
برادران با حد نفر از سپاهیان مخ وص خود وارد شغنان گشات .میرشاا منحیاث
ی اک می اانجی موفااد در ب این باارادران ماموری ات خااود را انجااا داد و موانساات ب این
برادران حلح برقرار ن اید .میرشا بعاد از میاانجیگری موفقاناه خاود باا اللاه بایگم
دختااار عبااادالرحیم خاااان ازدوام ن اااود .عبااادالرحیم خاااان شاااغنان را باااه بااارادرش
عباااادالعزیز میگاااا ارد و خااااود بااااه امفااااام دامااااادش میرشااااا را فاااایض مباااااد را در
پی گرفت .قبادخاان کاه از بارادرش ناایات سارخورد مین اود هناوز چناد روز از
مزادیا نگ شااته بااود کااه سااپاهیان خااود را ج ااع و جااور ن ااود بااه مق ااد جن ا بااا
برادرش رهسپار شغنان شد .ج ل الادین در قلعاه برپنجاه خاود را ح ااری سااخت
و در حدی نبود که اق از خود دفاع ن اید .طرفداران قبادخان او را دستگیر ن ودند
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و قبادخان برمخت شاهی شغنان جلوس ن ود .قبادخان باه طرفاداران دساتور داد ماا
ج ل الادین را باه در واشاارو بارد باه قتاا برساانند .قبادخاان چنادین باار ق اد
م اارش شاااخدر را ن ااود ولاای موفااد نشااد و مخاار در ا اار بی اااری نساابتا طااوالنی
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
دور دید اند.
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
شان ضرورت است .چون با یک دست حدا بر ن ی مید!
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