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 تمثالی:بیر نینگ  وفا -وگیېس

 
یش وېه هیموریلر و اولر دوامچیسیی ایااریلر نااییاای و هیسله هیییېتره، ۉتاریخی منبعلر معلوماتی گه ک

 لسیه لیر،ۉلگن اۉهیی  ایگیی قتییو و قی   لیی  ییورهقنچیه اوروش دهلگن. اولیر ۉقاالیتی جوده کیوللی ای
ی لگنلری کیشیینی یییرگ گیه هیالمهۉاگلی یومشاق و مییین تویویولی ااسیاالر ایۉلی  کده قواچهگی وېه
ین اکبر، وگیسی، موول اعظم یا جسل الیېلگن یرم  و هۉییی. اااراینگ ناتینی ماهیم ایگیم گه ایمهۉق

شیو وگی هیی و داییا ده یگاایه عېرهیتگن هیۉز نیاتین گیه کۉجهااگیر میرزا، أینی سه قیاه جهیان اینیگ ا
 لگن. ېلیب کۉوگی همبولی اېقورگنی دایما هاناهینی 

اینیگ  هنیی کورگیاایلر ییا ایااریلر هیسله هیی اهاهچیسیی یهیرالییین م میی ایاار قیاهای  او م الیه ده 
اق  وگی، وفیا و دییېلگن هیۉآره لریییه ایگییم ېو ناتینی ماه لولیو  ا کامران میرزاایکینچی فرزایی 

لییردن ایییری دیگییان یکایییهلیییب قالییهۉرایی  اۉتییارید ده اوگی هییم ېمییی . اییو هییز یوریتمییاقچیۉی ییییه هیی
 دی.اللهۉا

پ قرقییلیکلر ۉین اکه هی همایون میرزا گه کېلیمی دن کۉاینگ ا کامران میرزا آته هی ااار پادقاه
اینیگ کۉزیگیه هییری لگه توقیی و همیایون مییرزا ایویروبی اییلن اوۉنگیلیب، قېتیب، عاقب  یرههۉک
 1وریلیی.( اچی ییلی اشتر ا960)

هی ر  هنی قیربابییه یېتگنیییه کیامران مییرزا اوایین ییازگیه میرزا دن هۉاگ، همایوناوقبو واقعه
 هی ایرکېچه دی. همایون رنص  اېریشیشنی هۉرهقیلیش و یج فریضه هینی ادا قیلیشگه رنص  اېر

 ااردی.  کیریبنیرلشگنی  کامران میرزااینگ نرگاهیگه ،اېچه ی ین کیشیلری ایلن ایرگه
ایو  دی. همیایونفرزایلرینی همایواگه تاپیشیریب، اولیردن نبیردار اۉلیشیینی هیۉره ،کامران میرزا 

رنصی   گن کیشییلرگه هیمایستکنی قبول قیلیب، ییاز ه ریگه کامران میرزا ایلن همراه اۉلیشنی ایسته
لمه کۉکیه لدی. ف ط اپیلمههییه همراهلی  قیله دیگنلر تاین کیشیلر آرهلېکن فرد  طلب و کلته ؛دیاېر

سیی و لیی ییا ااورلیللرده کیامران مییرزا نیمتیییه ا ییی و یا یرده همیایون پادقیاه اینیگ هی رهکیم او  -
ریییه له ی اېنوالیی  قیرا کیوالری و تنهالیی  کېچیاواینگ عنایی  و لف ینیی قیازااگن کیشیی ا ییی، اواییه

و یییردن و ا” تتیه“مییرزا هینی دریاهیی یۉلییین کامران میرزا نیمتییه ایۉلیش ایتینیی ایلیییردی. کیامران 
 ییاز م صییگه یۉلگه توقتی.

ة ییییی، اکبراامییه و تیی کرهمییایون اامییه، کییامران میرزااینییگ کییۉر قیلینیشییی واقعییه هییی ایییلن توگییه
ېلتیرییب، کی و اۉقه یېرده اوچ مراتبه یج مراهمینی ایا گنالواقعاتیه کامران میرزااینگ ییازگه جۉاه

جییا قیسی ه  ی،گنیه دفین ا تیلدر یج مراهمینی ایا کېلتیره یاتگن وقتیه وفاگ ا تیب، اۉقه یېرتۉرتینچی اا
 چ،دن رنصیی  آلگیی قیلیییب یییازیلگن، لییېکن تیینرید هیینیاینگ یازیشیییچه کییامران میییرزا، همییایون پادقییاه

  میهیی قیاه یسین اربیون قاقیییه اییر مییگ اقاییین آتیههگین، الکیه هینیده قیب یرکی  قیلمیهییازگه قره
یرزااینیگ مقیلیب، کېینراق ییاز تمااگه یۉلگه توقگن. قویییه تنرید هنیده یازیلگن معلوماتنی کامران 

 می : تیرهکېلترجمه قیلیب، یه لاینگن فارهی د واای م یمه هیین فاییه ل
درییا اۉرتیه  . میرزا قاه یسن ایر اېچه مییگ اوایی2اچی ییلیه کېلیی 957میرزا کامران ینه هیری 

ه جایلشتیردی و "اتوره" ای میرزااینگ مفبخی نراجاتی اولون تعییین گیپیله تابهییه واقع اۉلگن قاه
و "فییتب اییای" اییی اواینییگ ا ولییی اولییون م ییرر قیلیییی. میییرزا کییامران او یېییردن یییج قصیییینی قیلیییی. 

 لولو  اېگیم: کامران میرزااینگ ناتینی 
ی کییۉپ ی، د یییی. میییرزا قییاه یسیین رنصیی  اېرمییهایییلن کېتییهمېنییی هییم رنصیی  قیلسییوالر، میییرزا 

هی  کېمه گه کیریب، مییرزا کیامران قاقییگه یلویوز . آنر لولو  اېگیم آته هیین رنص مبالوه قیلیی
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 اچی ییلیور. 960اچی ییل ا مس، هیری  957قاقیگه اواینگ ایکینچی مراتبه ااریشی 



اۉزی اارماقچی اۉلیی. هلفان م مود مهردار و ایر گروه م رملر کېلییب، قیتردیلیر. مییرزا قیاه یسین 
 کۉپ ع رلر قیلیی. آنر لولو  اېگیم آته هیگه: -ه کیریب، کۉپیناینگ اۉزی قی ی اینگ کېمه هیگ

ییییلرمی  دی د یب، مېنیی اییاای قیلمیهیا ر نسییو میرزااینیگ قیی ی ا یری اینیگ اطیاعتینی قیلمیه
ااییاملر اییلن رنصی   -گه ایو هیۉزلر مع یول اۉلییی. االیار اوایی یخشیی اهیبابد یی. میرزا قاه یسن

 3اېردی.
زیارتیگیه مشیرب اۉلییی، لیېکن اوقیبو متبیر  جیاینی تیر  ا تمیه دی و عمیری کامران میرزا یج 

کن می گی دملریگچه اۉقه یېرده قالماقچی اۉلیی. اواینگ عمریین جیا قیس ه میگ قالگن ا گاینگ هۉا
گییه و یییا کاالگییه توبیلیییب، یشییب، کااییل اینییگ هییۉلیم و هییل ین هواهیییگه اۉرگنیییب قییالگن کییامران میرزا

رییب، ا ایسیو هواهی یمان تنثیر قییلگن ا کین میی، اوچ یییل ییج مراهیمینی اییا کېلتیعراستان اینگ جی
 ه ااتییه یاتگنیییه،گیی تییۉرتینچی ییلییی یییج موهییمییه عرفییاگ مراهییمینی ادا قیلگنییین هییۉاگ قویییاش موییرب

 قویاقی هم ااتیب قالیی. اواینگ عمری
 دی:    معلوماگ اېرهنرید هنی قویییه گییتکامران میرزااینگ وفاتی و دفن اۉلگنی ی ییه 

اوچ یییل مکیم معظمیه ده اقامی   -میرزا کامران و اېگیم یج فریضه هینی ادا قیلگنین هۉاگ، ایکی
ی توریییب، وفییاگ ا تیییی. اهییمینی ادا قیلیییب، آفتییاب ااتمییهقیلییییلر. میییرزا کییامران یییج کییوای عرفییاگ مر

اچییی ییلییی واقییع  964قعییه لییر لولیو  اېگیییم هییم یېتتییی آیییین هیۉاگ، منگییو جهااگییه هیی ر قیلیییی. ایو وا
 4اۉلیی.

 م کر ایباب، کامران میرزااینگ وفاتیین هۉزلب، اواینگ مرقیی ی ییه اوایه ی د ییی: 
 5و مرقی عالیسی گۉرهتان معسده، نیییم کبری ر ی هللا عنهااینگ ی ینییه دور.

میرزاگییه کییامران اچییی ییلییی  953 هیینی یکمیییاری قییاه یسیین اربییون اینییگ قییی ی گیییمېلولییو  ا
یی.  ییگییه امیرلییردن ایییری ا یرگ گییه اقیی -قییاه یسیین اربییون اییای و یشییم  یی. ییتورمییوش گییه لییی  ن ا

لیییب قییالگن ۉزدن أیییریلگن و کیشیییلر یییاردمی گییه م تییا  اۉپادقییاهلی  دن توقییگن، کیی گیییمېلولییوب ا
وگی ېاو هی ی آلیردی، امیاعم  ده یشها -ی، آته هی اینگ قاقییه اازایلن همراهلی  قیلمه کامران میرزا

ایو وفییالی، دی. ری اولیون تنلییه ییلیکنییی ف یط گینیه ازگییه ییورتلرده آوارهۉل مشی تی و اۉو وفیاای تنلیب، ییی
کیه ی دملریگچه اواینگ ایلن همراه و همص ب  ا یی، کۉرلیگم بتلی عیال، کامران میرزااینگ هۉاگ

ی دن ف یط گینیه یېتیی آاواینگ کۉزی و نوارلیکیه اواینگ بمخیواری اۉلییی و یتیی کیه کیامران مییرزا
 دی.کېینراق وفاگ ا تیب، او دایاده هم کامران میرزاای یلووز قالییرمه

 لسین!ۉلرگه آل یشلر ا گیمېاوایاق ا
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