
  

  اوجوبينيق و گئجه شری
Ucubınıq  və gecə şəri   

ائله «نين بويونون اوجاليغينی منفی شکيلده تعريف ائدنده  اوشاق ايکن کيمسه
و  » اوجوبينيق کيمی«يا » شری دير ائله بيل گئجه«، »دير بيل اوجوبينيق

اوجوبينيق ائله رديلر  حتی دئيه. لرينی ائشيتميشديم دئييم» گئجه شری کيمی«
اوجا بوی ايميش کی بير قويونون باشينی کسيب سونرا اونو سونگوسونون 

بير مشد اصغر . رميش سينده پيشيره باشينا تاخيب اوزاديب گؤيده گون کوره
ايندی ده اوجوبينيغين بير قيچی دورور، اونو «: عمی وارايدی دئييردی
کؤرپو کيمی اوندان نين اوستونه آتيبالر و بير  ميصيرده نيل درياسی

ميصير دؤولتی اونا بودجه آييريب «بير باشقاسی دا دئييردی » !!!قولالنيرالر
و هر ايل او قيچ سومويوندن دوزلميش کؤرپونو ياغاليارالر خاراب 

لره  گئجه شری يه گلديکده گئجه شری بير اؤزوموزدن يئيی. »اولماسين
يلی بير موجود اوخشار بلکه ده تخ) جين، پری: اؤزوموزدن يئيی(

ن چوخ اولموشدو، گئجه شری يالنيز  دئديکلره گؤره اونو گؤره. ايدی اولمالی
گئجه گؤرونر، اينسانالرين يانينا دوشوب اونالر ايله گلر، هردن گئجه ياريسی 

  səsləmək(لری آغاجالر آراسيندان اونلر سو سووارماقدان قاييدان اکينچی
:ünləmək(  حاقدا ائشيتديکلريم يالنيز گئجه شری.  و قورخودار 

دا بير  ئچ بير کيتابدا و يازیبونالرايدی و سونراالر هئچ بير ماحالدا و حتی ه
ديم سانکی بو مسئله ائله بيزيم ماحاال بلکه ائله بيزيم کنده  شئی گؤره بيلمه

لر قلمه  عاييد اولموش بير قونو اوال، يولداشالر بو حاقدا بير شئی بيلسه
  . آلماالرينی رجا ائديرم

صر قورآندا حضرت موسايا ح. اوجوبينيغا گلديکده آمما قضيه فرق ائدير
» ...فاذهب انت و ربک«: لرده بنی اسرائيلين ديليندن اوخويوروق اولموش آيه

نين شهرينه حمله ائتمک  ماجرا بودور کی حضرت موسا بير عمالقه
سن تانرين ايله : "ييب و دئييرلر اسرائيل اونونال يوال گلمه ديکده بنی ايسته

  ). 24 مائده" (گئديب اونالرال دؤيوشون بيز بورادا اوتورموشوق

بو سؤز قورآندا نقل اولوندان سونرا «: نين يازديغينا گؤره شهيد مطهری
پيغمبر زامانيندان بری ياشايان يهوديلرين باشينا قاخينج اولور و مسلمانالر 

کی دؤيوشدن ) ملت: اولوس(سيز ائله بير اولوس سوز : اونالرا دئييرلر
يسه بو سؤزه جاوابسيز قورخوب پيغمبرينيزين سؤزونه باخماديز و يهوديلر ا

ديرلر آخی، اونالر بئله اوجا  عماليقه بير عادی انسان دئييل: قالماياالر دئديلر
بوی و وحشی اينسانالر ايديالر، اونالرين ايچينده اوج بن عيناق وارايدی 

.... «  

   .دير نه ايسه بو اوجوبينيق همن يهوديلرين قوندارديغی اوج بن عيناق

کيمی » آلپ ارتونقا«، »تومروس«، »دومرول«للريميز  يازيقالر اولسون ائ
لريميزين يئرينه يهوديلرين و شعوبيلرين  اؤز تاريخی و افسانوی شخصيت

  . ييبلر لری منيمسه و ها بوکيمی شخصيت» روستم«، »اوجوبينيق«قوندارديغی 
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