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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 52/80/5812  نانجنیر فضل احمد افغا

 
 ان هللا و انا الیه راجعون

 

 ی فانی وداع و به ابدیت پیوستآقای سرور رنا با دنیا
 

 .و قلباً متأثر و متألم گردیدم اطالع فوت جناب محمد سرور رنا را از ویبسایت وزین گران افغانستان حاصل
 

من با نام شخصیت دانشمند، نطاق ورزیده وقت، مطبوعاتی گرانمایه، نویسندۀ توانا و نهایت 
وطندوست مرحوم محمد سرور رنا که در جرمنی به حیث یک جال وطن پردرد می زیست دوازده 
سال قبل از طریق دوست گرامی ام ژورنالست وطندوست صفی هللا جان التزام آشنا و روابط قلمی و 

 – 1808ی صحبت تلیفونی داشتم  و بعضاً از درد و رنج دوره زندان خود در سال های گاه گاه
م صحبت می کردند، الحق او شخصیت نهایت شریف و با احساس وطندوست غیر قابل تصور 1802

بود،  مرحوم در سن کهولت، غربت  و مریضی که عاید حالش بود با قلم توانای خود شب و روز 
را که منعکس کنندۀ نظریات ارزشمند اکثر از نویسندگان ( عقاب آریانا)ن می نشست و مجلۀ وزی

خودش نیز در سرمقالۀ مجله نوشته های . گرامی بود، که هنوز به وبسایت ها دسترسی نداشتند
دلسوزانه ای از خود می داشت لهذا وفات جناب محمد سرور رنا ضایعۀ بزرگ در حلقه قلم بدستان 

م به خاک سپرده شد و 581۲آگست  15به تأریخ " عقاب آریانا"مرگ آقای رنا و دانشمندان بوده با 
من به حیث یک فردی که با قلم ناتوان . آریانا برای ابد زنده و نام قدیم افغانستان عزیز خواهد بود

خود افتخار همکاری قلمی با عقاب آریانا را داشتم مرگ جناب دانشمند و فاضل گرانقدر سرور رنا 
فامیل گرامی شان، قلم بدستان و وطندوستان عزیز و گرامی از طرف خود و صفی هللا جان  را برای

ات پاک ذشاد از بارگاه التزام تسلیت و صبر جمیل عرض و برای خودش جنت برین و روحش را 
محبت و عشق سرشار به وطن رنای مرحوم مغفور را  خواهم نوشته آگنده از می .کنم الهی آرزو می

. م عنوانی من تحریر فرموده بودند به توجه هموطنان عزیز در ذیل برسانم588۲می  ۷یخ به تأر که
 .خداوند با وطندوستان باشد
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