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  المبدع خالد الخميسي لكاتبا

  ...تحية طيبة وبعد
ري ان اناملها الرقيقة كالحرير ساهمت في تكوين شخصيتك، سرني كثيرا ان جدتك كانت كردية، وزاد من سرو

لغة قومي، هو هذا الخيط  ، اي ترجمة ابداعك الباهر هذا الىوالذي جعلني ان اتباهى بقيامي بهذا المجهود
  .الحريري الجميل الذي يربط بيننا



www.dengekan.com 
Page 4 

Thursday, July 08, 2010 

سماء شائع بين االكراد، والتصغير لال ففي محيطنا نساء كثيرات يحملن اسم حبة،) حبة قراقيش(اما عن اسم 
وهكذا فان عائشة تتحول الى ئايشه، وخديجة تتحول الى خه جه، وفاطمة الى فاته، وهكذا دواليك، وقياسا على 

  . ذلك، وفي اغلب ظني، ان حبة هي تصغير لمحبوبة او حبيبة، واهللا اعلم
الت التركية القادمة في تركستان اما قراقيش، فالواضح انه جمع لقرقوش وقرقوش حاكم في زمن حكم احدى السال

وقد اشتهر بعدله رغم قسوته الشديدة في الحكم حتى غدا مثاال للغلظة والشدة، وقد ... وحكمها في شمال العراق
وبيني وبينك ان ... انطبق عليها المفهوم الشرعي الشائع الذي يقول بان الحاكم العادل المستبد هو من احبة اهللا

لب قد قال عن العراقيين انه اليحكمهم مستبد عادل، ولربما كانت اوضاعنا في العقود االمام علي بن ابي طا
 .االخيرة خير مصداق لهذا القول

  
 كركوك –صباح اسماعيل 

Ojeen_sabah@yahoo.com 
 


