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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 42/80/4812 شیر صافی

 

 شخصیت فرهنگی دیگری از فرزندان کشور
 راه عدم را در پیش گرفت

 
نویسنده نثر شخصیت وطن دوست افغان، ادیب فرزانه،  ر رنا،روس، محمد عمیق ثرأسف و تأت با

 رخ در نقاب خاک کشید و به رحمت ایزدی پیوست. هنمود دار فانی را وداع
 

 :مليشخصیت « رونا»محمد سرور 
کاری در راه  ثار و فدا!  روحیه بلند ایفرهنگی و قلمی زنده یاد "رونا" تقوا و جهاد ایمان،عظمت 

  .و اخروی برخوردار است دنیویهای  ؛ میهن و مردم از صفات بارز و ارزشخدا
ات موکری، مشروطه خواه و دهای استقالل طلب از جمله افغان ،مرحوم رونا

 رب ؛ وبند ماندندهای آزمایش ملی به تعهدات خود با ملت پا است که در روز
 ی ول یحیآتاه فکر داخلی که به بهانه ظلم خالف بعضی دسته ها و افراد کو

های  ئید اجنداأت که در پیش گرفتند برتری خواهی پشتون راهی را در
 .  در تناقض با مفاهیم ملی تمام شد همسایگان بد نیت

 بیان در نیرویژورنالیست خبـیـر و آگاه و توانا بود، با  روان رونا، شاد
تحلیل مسایل سیاسی ـ اجتماعی جامعۀ افغانی، از همان آوان جوانی با دهۀ 

 موکراسی نوپا قلم و قدم رنجه کردند؛ در راه دفاع از وطن و حفظ ارزشید
مقابل دشمنان رنگارنگ اعم از داخلی و  در ریخی و فرهنگی،أهای ت

ر سپ فوالدینچون دژ  افغانیاز هویت ملي  خارجی در مونشن ـ آلمان یکتا بود، در شجاعت گفتار
 بود.

گاه دنیای ادب و فرهنگ آ سنخورعقاب آریانا، نویسنده و وزین ول مجله ؤمسمدیر صاحب امتیاز و 
تا  و راستکار بود که به رسالت روشنگرانه اش صمیمي، متواضع، ، انسان وارسته، مومندریزبان 

 پای جان وفادار ماند.
های ه دانش و ادب را به خانواد نستو مردی گسترۀ خرد،راوان درگذشت این درد و اندوه ف با

 محمد»و برای مرحوم مغفور  جزیلو اجر  جمیلبازماندگان صبر  جمیعداغدار و غمدیده؛ برای 
 ، رحمت واسعه و غفران الهی استدعا می نمایم.برین بهشت سرور "رونا"

 .یا رب العالمیـــن. آمین رحمت فرماید غریقخداوند روحشان را 
 

https://www.facebook.com/shir.m.safi 
 

 و فرهنگ قابل دسترس می باشد لینک ذیل از کابل ـ پیام وزارت کلتور در
 

http://www.graanafghanistan.com/?p=161134 
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