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  چرا نوشتۀ داکتر فريار کھزاد را نشر نکرديم؟
 دسمبر ١۴، امروز " ی دپلوم انجنير خليل هللا معروفیبه جواب اتھامات آقا"نوشته ای زير عنوان 

مواصلت کرد، که نسبت داليل آتی به " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به آدرس پورتال  ٢٠٠٩

  :رداخيتمنشرش نپ

فرستاده شده است، " پی دی اف"ــ نوشته مشحون است از اغالط امالئی و زبانی و چون به شکل 

و پر از نصب العين پورتال اجازت نميدھد، که نوشته ھای مغلوط . نيستامکان اصالحش ميسر 

  .را نشر کنيماشتباھات امالئی و انشائی 

 ضمن اين نوشته به استاد عالمه پوھاند عبد الحی حبيبی، يکی از چھره ھای ــ آقای فريار کھزاد

متھم " دبیسرقت ا" به درخشان علم و دانش افغانستان ، اتھامات ناجوانمردانه بسته و ايشان را

 در ميان ما نيستند و امکان دفاع از خود را ندارند، ما به درحاال که خود آن بزرگم. ساخته است

اگر چه .  صورت بگيرددعائی ايشان ات نميدھيم که از تربيون پورتال بضدھيچ صورت اجاز

کھزاد با شھامت و  علی احمدغبار و ھم استاد  مير غالم محمد  راست ميبود، ھم استادايشانسخنان 

، که ھرگز ندحبيبی متعرض ميگرديدعبد الحی  پوھاند  بهصراحت لھجه ای که داشتند، در زمانش

  .نگرديدند

که اکثريت ايشان در قيد حيات نيستند،  غيرمستقيم بسا دانشمندان ديگر افغان را ــ آقای فريار کھزاد

 نميدھيم، که ما ھرگز اجازه. بخشودنی و اين گناھيست نامتھم ساخته است" دزدی قلمی"به 

  .به دانشمندان افغان گرددو ادعاء ھای واھی صفحات پورتال تربيون اتھامات 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 به يکی از چھره ھای مبارز و ملی افغانستان، و يکی از ــ آقای فريار کھزاد ضمن اين نوشته

 معروفی، پلوم انجنير خليل هللا، جناب د"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بانيان و مسؤوالن پورتال 

 .در پورتال مجال نشر نداردای  توھيننامه ينھتک حرمت روا داشته است و چن

 اري فری آقاد،ي تا از خود  دفاع نماستي ناتي حدي كشور كه  در قی  علمتي شخصكي  با حمله بر  -

  از تنگ نظران بر شخص مرحوم استاد یگري را از جانب نوع دی تاخت و تاز احتمالۀنيكھزاد زم

 د نخواھه اجازی فردچي به ھ" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال .   خواھد ساختايكھزاد مھ

  .     كشور استاد كھزاد را  مورد اھانت قرار دھدري مورخ  و دانشمند شھی  ھمتای بتيداد كه شخص

 ی نادرۀ خانوادی با زعامت آن وقت نظام دكتاتوريی ھاداري جناب مرحوم كھزاد دنكهي  با ذكر اـ

 ی پدر مرحوماي وانمود ساخته است كه گوني نا آگاھانه  چناي كھزاد آگاھانه  و اري فریداشت، آقا

 ی برای خوبۀ بھاناري فری  آقاانيطرز ب.   در خفا در تماس بوده استميشان با نظام آن وقت دا

 اري فری آقاۀ طرز نوشتني از بدخواھان از ای عدهجهيدر نتدشمنان مرحوم كھزاد خواھد  داد و 

 بزرگ تي بر شخصی كه كسستيپورتال حاضر ن.   خواھند كردزي ناجایكھزاد بھره بردار

  .مرحوم  كھزاد اتھام ناروا ببندد

   با اري فریآقا.   افغانستان ھمكار استی كھزاد با دولت مستعمراتاري فری آقاميداني مكهي  طورـ

 كابل ی نظام مستعمراتی و از نعمات ماددي نمای به افغانستان مسافرت می او گاه گاھیتن ان جداش

 دانشمند پاك كي بر كه موقف مكدر و مغشوش ھر گز حق ندارد ني با چنیفرد.    گرددي مديمستف

ز  تاخت و تای هللا معروفلي خلري مانند محترم انجنیاسي سی ھای و مبرا از ھر گونه آلودگرتيس

    .دينما

 ھمچنان به ما " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال ی  اھداف نشرات۶ و ۴، ٢ مواد ۀي  روح-

 ی با دولت مستعمراتیري ناپذیما موقف آشت.  مي را نشر نمائاري فری كه جواب آقادھدياجازه نم

  .  ميكني كه باشد رد و محكوم می و تجاوز را از ھر نوعميكابل دار

خط .   نخواھد  شدگراني دیاسي سۀچي بازی زمانچي ھ" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال  ـ  

 .       ما روشن استی ما واضح و روش مبارزاتیمش

  

  
 


