
  بریالی جویان

  اشاره ای
 نور محمد سنگر" هذیان" بر 

  
   هرزه زبانی بیخردی ساز کندگر

  بگذارکه چون شعله بمیرد بهمان بحث

  )بیدل(

 اما . استخاموشی سطح فرهنگچنین پرداخت نوشتاری و برابر چنین  جواب منطقی در

  :گرامی خوانندٔه  با دارمکوتاه حرفی

 بنام نورمحمد یجواننو شناسم، اما را می" سنگر "اهنورانش و" سنگر"ـ من شهید محبوب 

  .را بیاد ندارم" سنگر"

من   ، که من در ماهیپر انجینیر برق بوده امدرست بخاطر دارندبا وجود اینکه آقای سنگر ـ 

  .اماه در ماهیپر اجرای وظیفه ننموده هیچگانجینیر ساختمانی هستم و 

، ما زبان هم را  بود۱۳۵۷ ثور رویدادن قبل از اولین منشی م" سرمند"ـ رفیق شهاب الدین 

  .باشد  او ازین تبارنمیکنم تصور میفهمیم ودرست 

 نمیدانم عضویت در نهضت آیندٔه ،نیستمنبوده ام و آیندٔه افغانستان عضو نهضت ـ من 

چرا  افغانستان و اینکه نظریاتم با طرز دید نهضت آیندٔه افغانستان نسبت به مسایل نزدیک است

سایت   درچندی بدینسو ازنوشته هایم   .ِد از این دوستان را ناراحت و سراسیمه میسازدتعدا

 اقبال.  . .و " آریائی"، "مشعل"، "پیام وطن"، " نهضت آیندٔه افغانستان " انترنیتی وزین های

 » دیوار چین ، دیوار برلین و دیوار اوباما یا دیوار طالب کش« چون  آنها از بعضیو  د یابنشر میِ

خود نشر نه نموده  پالیسی نشراتی بر اساس"نهضت آیندٔه افغانستان " انترنیتی سایت را که . . . 

 به همین دلیل به خود صالحیت نمیدهم، دربارٔه .است در سائر سایت ها نشر گردیده است



این موضوع بهتر است به . به ارتباط نهضت آیندٔه افغانستان ابراز نظر کنم" سنگر"حرف های 

 .نهضت آینده افغانستان واگذار گردددوستان 

  :به همین ارتباط
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