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 42/80/4812  ولی احمد نوری
 

 یک شمع فروزان دیگر 
 مطبوعات افغانستان خاموش شد

 
ا ژورنالیست با اعتبار نویسندۀ آگاه، خدمتگار صادق و سابقه دار مطبوعات افغانستان و فرزند " محمد سرور ُرنا"

 (روانش شاد و یادش گرامی باد. )وطن پرست کشور جهان فانی را وداع گفته به ابدیت پیوست
 

 چنان که بلبل شوریــده از نـوا خاموش خاموش( سرور ُرنا)خبر رسید که شد 
 

 . سال قبل در یک خانوادۀ سرشناس کابل چشم به دنیا کشود هشتاد و پنج" سرور رنا"زنده یاد 
به پایان « وقت»( ترقی)ثانوی خویش را در کابل در مکتب  تحصیالت ابتدایی و

بعد از مدتی به سمت سکرتر . رسانیده و در وزارت امور خارجه شامل خدمت شد
در آن زمان وظایف عمدۀ . دوم سفارت افغانستان در تهران توظیف گردید

دوم سفارت خانه های افغانستان رسیدگی به امور فرهنگی و مطبوعاتی هایسکرتر
بعد از .  همین وظیفه جناب سرور رنا را به سوی عالم مطبوعات کشانید. بود

بازگشت به وطن از طرف وزارت امور خارجه به ریاست مستقل مطبوعات معرفی 
مقرر شد که ( رادیو افغانستان امروز)شد و به سمت مدیر نشرات رادیو کابل وقت 

در . لیان نیز بر عهده داشتدر عین حال وظیفۀ نطاق و مصاحبه را با وزراء و وا
همین سال ها بود که به جهان مطبوعات و ژورنالیزم جذب گردید و با گذشت ایام 

 . یک نویسندۀ صاحب قلم و روزنامه نگار ورزیده و آگاه به بار آمد
خواندن اخبار و مقاالت )با حفظ وظایف در رادیو کابل ( م1693)ش  1324در سال 
خصوص وزارت مطبوعات عز تقرر حاصل نمود و به حیث مدیر قلم م( سیاسی

 .برای سالیان درازی در خدمت فرهنگ و کلتور کشور عرق ریخت
ت

ص
 ویر جوانی سرور رنا 

 هنگام مأموریتش در سفارت افغانستان در پراگ 

 
ن شهر فرستاده شد و از پوهنتو( وقت)برای تحصیالت عالی به کشور یوگوسالویا ( م1691)ش 1322مرحوم رنا در سال 

 .بلگراد در رشتۀ علوم سیاسی مؤفق به گرفتن دیپلوم دکتورا گردید
 

در سال . به آلمان رفت( م1693)ش 1314موصوف بنا بر ملحوظاتی در سال 
برای خدمت به وطن به افغانستان عودت نمود ولی متأسفانه به ( م1601)ش 1398

که ( خــاد)دولتی  مجرد رسیدن به میدان هوایی کابل از طرف ریاست استخبارات
داکتر نجیب هللا در رأس آن قرار داشت، دستگیر و از طرف محکمۀ انقالبی 
کمونیست ها که کریم شادان در رأس آن قرار داشت به جرم مخالفت با رژیم و 

 .   به شانزده سال حبس محکوم گردید( انقالب ظفرنمون ثور؟)
ندان مخوف پل چرخی رها به اثر تکلیف قلبی از ز( م1601)ش 1392او در سال 

 . وی با قبول خطرات و ریسک های آزادی و زندگی دوباره عازم آلمان شد.  گردید
مجرد رسیدن به آلمان آرام نگرفت و آبشار مقاالت و نوشته های افشاگرانه اش در 
تمام جراید و رسانه ها، هفته نامه ها و مجالت افغانی در نقاط مختلف جهان بدست 

به نشر ( م60/1669) 99/1399باالخره خودش در سال های . دهموطنانش رسی
« چه نام زیبایی»(عقاب آریا)مجلۀ سیاسی، ادبی و معلوماتی زیبا و پر محتوایی بنام 

نشر این مجله بیشتر از . اقدام نمود که خودش صاحب امتیاز و مدیر مسؤول آن بود
مات بزرگ و قابل قدری یک دهه دوام نمود و در راه افغانستان و آزادی کشور خد
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میالدی در زمان حکمروایی طالبان در وطن،  4888ش مطابق 1396در پایان یکی از مقاالت او را که در سال . انجام داد
آن نشر شده است به حیث مشت نمونۀ ( 9-1)در چندین رسانۀ افغانی به زبان های پشتو و دری از آن جمله در مجلۀ شماره 

 .وانندۀ عزیز می رسانمخروار به مطالعۀ شما خ
ادیبانه و ( پشتو و دری)به زبان های ملی افغانستان . او واقعاً یک افغان واقعی و عاشق افغانستان و ملت واحد آن بود

 .عارفانه سخن می گفت و می نوشت
 

به جهان  میالدی در گذر عاشقان و عارفان کابل چشم1646هـ ش مطابق 1380زنده یاد محمد سرور رنا در اواسط سال 
 .پدرش را شاد و مسعود ساخت" عبدالودؤد خان"مادرش و " بی بی حوا"کشود و روح و روان 

 

هـ  1363اسد  48سالگی در یکی از شفاخانه های شهر میونشن آلمان شب سه شنبه  01محمد سرور رنا به سن 
 . و انا الیه راجعونانا هلل. م  داعی اجل را لبیک گفت و به رحمت حق  پیوست4812آگست  11ش مطابق  

رئیس جمهور افغانستان " حامد کرزی"خبر تأسف آور مرگش در همه رسانه های داخل و خارج کشور نشر شد و 
در گذشت و فقدان او را یک ضایعۀ فرهنگی خوانده به  4812آگست  13" انیس"در روزنامۀ  ملی و معتبر 

رت اطالعات و کلتور خبر همچنین وزا. وابستگان فرهنگ و مطبوعات کشور و خانوادۀ آن مرحوم تسلیت گفت
 روزنامۀ ملی و رسمی دولت افغانستان منتشر نموده از خدمات با ارزش وی در مطبوعات مرگ آن مرحومی را در 

 
 .درگذشت وی را به خانوادۀ مطبوعات و فامیل و بازماندگانش تسلیت گفته استکشور یاد آور شده و 

 

رثیۀ زیبا و پر از احساس دوستی و هم قلمی ای برای وفات مرحوم محمد جناب محمد نسیم اسیر م" ملک الشعراء"همچنان 
 :سرور رنا سروده اند که در همین جا با هم می خوانیم

 
 

 13/80/4812              م، نسیم اسیر
 

 یادی از  سرور ُرنا
 
 

آهنگ صدای  در قلم و یا به زبان جاری می سازم،( سرور ُرنا)وقتی که اسمی از 
دلنوازی، گوشم را نوازش می دهد که سال ها قبل از ورای امواج رادیو افغانستان، در 

 . بخش اخبار دری در فضای افغانستان پخش می شد
نه تنها یک نطاق مؤفق بلکه یک نویسندۀ با استعداد نیز بود، او که در « ُرنا»سرور 

ر مونشن آلمان اقامت داشت، با قطار دیگر مهاجرین افغان در ایالت بایرن و در شه
مطالب پر محتوایی را در باره وطن و درد های ( عقاب آریانا)انتشار نشریه ای به نام 

 .پایان نا پذیر آن بدست نشر می سپرد
مرگ این فرهنگی با درایت و با دیانت را به خانوادۀ فرهنگ وطن و فرزندان شان 

 : ت خداوندی آرزو می کنمتسلیت و تعزیت گفته و روح شان را قرین رحم
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  خاموش( سرور ُرنا)خبر رسید که شد 
 چنان که بلبل شوریــده از نـوا خاموش

 

 کمــر زغصه خمـیـد و گرفت راه گلــو
 شکست شیشه امید و شد صدا خامـوش

 

 گـمان نـبـود که آهنگ دل نــواز کـسی
 ، آشنا خاموشو در گوشکه بود در دل 

 

 سرپـنجه قضا و قــدرچو کار ماست به 
 خامـوش نمی شود قــدر ذره ای، قـضا

 
 در دل تـاریک آسمـان دیـــــدم( اسیر) 
 خاموش( سرور ُرنا)نوشته اند که شد  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 م،4812آگست  13نسیم اسیر . م
 

 فرانکفورت

 


