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  سيد موسی عثمان ھستی

١٨.١٢.٠٩  
 

دست ه ن قلم بدوستاچون  ، معذرت می خواھم" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد " وزين پورتالقبل از ھمه ازکارکنان 

دعوضيکه نوشته مرا به نقد بگيرند رار می دھن ذه ق ه . ، پورتال را مورد مواخ ی باشد ک م قيمت ن ھ ايد اي صديان ش مت

  :و اما. پورتال به خاطر آشنائی با من مجبور اند بپردازند

ه از  دم، از اينک ر صاحب صفی هللا صاحب زاده را خوان اب داکت ته جن ن نوش تۀ م ینوش  صورت يک برداشت کل

  .گرفته متأسف ھستم

  !محترم داکتر صاحب

نوشته بودم تا حدود زيادی مبتنی " سيد ھا، خواجه ھا، صاحب زاده ھا، مجددی ھا و ميا ھا"آنچه را من در رابطه با 

د  در بخش ی از آناست بر تجارب و تحقيقات اختصاصی خودم حين اجرای وظيفه در مسند قضاء که مدت ھای مدي

احق . ستوثايق گذشته ا ما ادعای ن ته ش دا نخواس ه خ ی نيست ک دان معن اما اين تجربه شخصی من به ھيچ صورت ب

ا . ًداريد و يا اصال سيد و امثال آن در افغانستان نيست د شما وي ه مانن ائی را ک ه آنھ ده ھستم ک م عقي ما ھ ا ش م ب من ھ

ودخودم و صد ھا چون ما دونفر دارای شجره خانوادگی ھستند، بايد از مدعي ده . ان کاذب آن جدا نم يچ فاي ار ھ ن ک اي

  . ايکه نداشته باشد اعتماد به نفس آن خانوده ھا را در ذھن خودشان زنده می کند

  !محترم داکتر صاحب

  . تذکر صميمانۀ شما مرا متوجه يک نکتۀ ديگر نيز گردانيد که بايد آنرا نيز به صراحت بيان دارم

ذھب، قوميت و ه ب که ،من به فرد فرد افراد کشورم چه ن، م فرد فرد جامعه انسانی احترام دارم صرف از نظر از دي

رداگر اجازه داشته باشم بايد بنويسم . وینژاد  د که نزد من ، صفات شخصی ف ا پيون ر است از صد ھ ار ت ل اعتب  قاب

يد ھاشمی. نيک و مقدس ا س ر است ت د ت ار ارجمن سببرای من ھندوئی که مفادش به مردم می رسد صدھا ب ن .  ن اي

رام  ا خواجه اصل احت يد و ي ه س ط ب ه من فق نکته را به خاطری نوشتم که اگر کسان ديگری چنين فکر کرده باشند ک

  .قايل ھستم بداند که اشتباه کرده است

ق خود  را در آن تعل شخص اينکه يک فرد از کدام خانواده برخاسته ، افتخاری نيست که کسی بدان دل شاد نمايد، زي

ه خود.  نداشته استھيچ رولی ه ب ست ک د، کاري د و دارای چه اخالقی باش دگی کن سم زن رد چه ق  مگر اينکه يک ف

ين . می گيردتعلق  شخص ه ھم ناختم از خود آنھاست و ب ر اساس ش ه ب رد جامع رد ف ه ف رام من ب ل احت ين دلي ه ھم ب

  . نيز می باشدنفرتمترتيب 

  !محترم داکتر صاحب 
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ه  راف می دارم ک ذارم و اعت رام می گ  من ضمن آنکه نوشتۀ شما را در رابطه با خانودۀ تان باور نموده و به آن احت

ز  انوده ھای ديگری ني سان و خ ستان موجود است، ک ز در افغان د، ني ستند دارن صد ھاخانواده که شجره خانوادگی م

انوادگی شان  ده میھستند که ادعای خ راه کنن وده گم شبوه ب ام  باشدم ام و ن ا ن ستم ب زوم حاضر ھ ه در صورت ل  ک

  .خانوادگی آنھا را معرفی نمايم

  !محترم داکتر صاحب

ست  ن ل ه اي به خاطر آنکه فکر نکنيد من در ادعای خود دشمنی شخصی با کسی را دنبال کرده ام، لطف نموده خود ب

ا من ديگر و ببنيد چه تعداد از اينھا با آنچه شما از شجرۀ خودت نظر بيندازيد د مطابقت دارد ت اد آوری می نمايي ان ي

  :ھرکز ھمچو بحثی را به ميان نيندازم

 غير سيد قوم – افريدی محمد شاھد خان صاحبزاده

  ننگرھارصاحب زادهارواښاد مرادعلي 

   مجددی سيد يا يا –  م وفات١٩٣٩ ش ـ ١٣١٧ درشھرکراچی درسال مجددی عـبدهللا جا ن صاحبزاده

    ت پکتياجنرال صاحبزاده محمد صديق خان قوماندان والي

     صاحبزاده عبدهللا خان والی قطغن وبدخشان

الم االسالم چ : او راست .  از بزرگان طريقت نقشبنديه افندیشيخ اسعد) ِاخ ] (َحِ  د  . [ صاحب زاده ام لع ان ھ بي

   ترک-زاده  صاحب –  .معجم المط. (ق . َ ه ١٣٣٣

  .صاحبزاده عطاوالحق خان وزير خارجه

  .صاحبزاده شيرجان خان وزير دربار

    زاده عبدالغفورخان رييس گمرک کابلصاحب

  صاحبزاده کريم خان خسروی مشھور به درد پروان 

دوسموالنا  وم. ٠٢. صاحبزاده عبدالق در العل ان سرياب، غريب . مدرسه ب ا، خياب ل برم هنزديک ھت اد، كويت . آب

   ...مدرسه دارالعلوم القاسميه . ٠٣. يشاگردموالنا عبدالح

    عبدالقدوس صاحبزادهدگروال 

   صاحبزادهبشير احمد 

  صاحبزادهسيد اوليا 

م از آن  از ھ باز ھم عرض احترام خدمت جناب شما نموده اميدوارم آن تذکر من باعث ناراحتی شما نشده باشد، اگر ب

  . بپذيريد، که از آن مطلب می شدمورد ناراحتيی به وجود آمده باشد اميدوارم تأسفم را به خاطر برداشت کلی

  را آرزومندمشماسالمت و تندرستی                                                                                                      

                                                                                                                       ھموطن تان

                                                                                                     سيد موسی عثمان ھستی          

     
  :نوت 

ستر مريضی نوشته  ال از ب اگر نامه را مختصر نوشته ام معذرتم را قبول کن چون آن را به اميد ويراستاری ، پورت
  .کرده ام

 ھستی.ع.م.س
  


