
 جنقاق

 رزاقی مصطفی

 

 اوزوملردن عسگری یولوموزدا .ائشیگھ چیخمیشدیق دوالنماغا پارکی ال قیزیم و خانم شھرینده اندیشھ لیغیندا یاخین تھرانین بو ھمین

 فاصلھ بیراز .یئتیشدیک توکانینا نین شیرعلی چکمدی چوخ .ائدیردیک داوام یولوموزا تووالیا تووالیا الیمیزده نایلوندا آلیب کیلو بیر

 اوزاق یولداشلیقدان و معرفتدن ایشین بو آن بیر آما .میردیم ایستھ گئتمک یانینا اونون گؤره اولدوغونا وسیلھ الیمده .گئچیردیک ایلھ

 .اوال مشغول باشالری زاماندا بو تا گیردیلر توکانا یاپیشیقداکی دا سما ال خانم .ائتدیم حرکت ساری اونا دوشونوب اولدوغونا

 جنگی افعانستانین .ائلیر لیق کفاش ده اندیشھ .دیر لریندن اؤزبک افغانستان او .دیم ائلھ تعارف اوزومدن سونرا دن.علیک سالم

 لرین میوه سونرا ) cüzüm دیدی .رسیز دیییھ نھ اوزومھ سیز سوروشدوم آما .گؤتورمدی اوزوم .آتیب بورایا اونالری » جوزوم « )

 او .دیر نھ منظوروم بیلھ دقیقا کی دیدیم دا سینی فارسی .رسیز دیییھ نھ گیردکانا سیز سوروشدوم .ساری گیردکانا آپاردی منی فیکری

 سیز سوروشدوم سونرا .یازیم دایان دیدیم .یازدیم یادداشتیندا موبایلین اورادا .دیم ائلھ تعجب من .) cənqaq دیدی » جنقاق « )

 یازماغا

 دیدی ایلھ فارسجاسی افغانستان سونرا .) » بگیرم نوشتھ «. سوروشدوم .آلمادیم دقیق من آما sızaman ( سیزامان دیدی .دیییرسیز نھ

 نویسی می چھ « ) دیدی .اوالر نھ )یازیرسان؟ نھ » سیزاسان نیمھ «. اونالرین » نیمھ « زنجاندا بیزیم سی » نمھ « سونرا .دیر میز

 اولور شکلی امر آرتیردی اؤزو » سیزقین « ) .)بنویس »

 اونا .دیییردیلر کلمھ بیر بنزر مونا گیردکانا اونالردا .دوشدوم یادینا نین جمراسی اصغر علی اوستادیم و دوستوم خلج سونرا بوندان

 یازدی او .دیییر بئلھ وار یولداشیم اؤزبک بیر بوردا کی آرتیردیم .دییرسیز نھ گیردکانا کی گؤندردیم .اس.ام.اس » دیییر دوغرو

 اولور جنقاق یا ژقاق یا جقاق دیلینده اونالرین کلمھ ھمین .ریک دییھ یاقاق )خلجلر( بیز .دیییرلر -ژ – یئرینھ -ی– الردا.قازاق .«

 گیردکانا بیر یازدی او .سوروشدوم دن واشقانی ...عبدا دوستوم خلج باشقا سؤزو بو ھمین » یقاق « اؤزبک سونرا .ریک دییھ

 دوستومون » جنقاق « .ریک دییھ جنقاق گیردکانا باالجا و قارالمیش ایچی ووروموش سویوق بیز یازدی او .یازدیم سینھ بیلھ سؤزونو

 .گلیر بیر لرلھ اؤزبک و الردا قازاق لری کلمھ لرین خلج تورکلری مرکزی ایرانین یعنی .ایدی جالب دا داھا بو


