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  دومقسمت 

 
 استاد صباح

 

 
 ما نگوئيم بد و ميل به ناحق نكنيم

 دلق خود ارزق نكنيمجامه كس سيه و

جامه تقوای هيچکس را به رنگ گناه  )ما به بد گوئی و نکوهش کسی نمی پردازيم و گرايشی به باطل و ناصواب نداريم.

 و پشمينه خود را کبود رنگ نمی کنيم تا خود را در لباس صوفی نمايان به خلق خدا نشان دهيم .( تيره نمی سازيم

 عيب درويش و توانگر بكم و بيش بد است

 كاربد مصلحت آن است كه مطلق نكنيم

ناروا )فقير را به سبب تنگدستی مزمت کردن و غنی را به مالداری نکوهيدن ناپسند است صالح آن است که کار زشت و 

 را مطلقا از ما سر نزند.(

 رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنيم

 سر حق بر ورق شعبده ملحق نكنيم

)برکتاب علم نشان غلط بودن نکشيم و سفسطه نکنيم و راز حقيقت را در ورقهای نيرنگ و افسون پنهان نداريم و درهم 

 نياميزيم.(

 شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

 افي مروق نكنيمالتفاتش به مي ص

 )اگر بزرگی ته جرعه ای از جام قلندران را به احترام نوش نکند ما هم به باده روشن پالوده او اعتنا نمی کنيم.(

 خوش برانيم جهان در نظر راه روان

 فكر اسب سيه و زين مغرق نكنيم

نديشه تجمل نيستيم و اسب گرانبها و )در پناه عنايت و حسن نظر سالکان راه حق زندگی را دور از غم می گذرانيم و در ا

 کمياب سياه رنگ و زين به سيم آراسته و نقره کوب نمی خواهيم.(

 آسمان كشتي ارباب هنر مي شكند 

 تكيه آن به كه برين بحر معلق نكنيم

)امواج فلک کشتی وجود هنرمندان را خورد می کند مصلحت آن است که بر دريای سرنگون سپرهر اعتمادی نداشته 

 اشيم.(ب

 گر بدي گفت حسودي و رفيقي رنجيد 

 گو تو خوش باش كه ما گوش به احمق نكنيم



)اگر حسودی به رفيق ما تهمتی زد و خاطرش را آزرد به دوست ما بگو دل قوی دار که رفيقان تو سخن رشکناک نادان را 

 نمی پذيرند و بدان گوش فرا نمی دهند.(

 حافظ ار خصم خطا گفت نگيريم برو

 حق گفت جدل با سخن حق نكنيم ور به

)ای حافظ اگر دشمن غلط گفت و اعتراضی ناروا کرد وی را مواخذه نمی کنيم و اگر راست گفت چون جاهالن با حقيقت به 

 ستيزه و مجادله بر نمی خيزيم.(

که ميخواهي به اين دوستان بايد بدانند، آزادي بيان به اين مفهوم نيست هرآنچي که ميخواهي بايد بگويي وهراتهام 

هرکسي ببندي . اگرهرشخص ،گروپ واحزابي خيانت وجنايتي انجام داده اند خودازاعمال که انجام داده است به پيشگاه 

 ملت وبا تامين حاکميت ملي وقانونيت سرتاسري ناگذير به جواب دهي خواهد بود .

 بي گناه شناخته ميشود.  درقوانين ملي وبين المللي باصراحت گفته شده :هرمجرمي تافيصله محکمه

 وهيچکسي را نميتوان مجرم شناخت مگربه اساس فيصله محکمه . 

 آمد ...{  بهار} 

 
 بهارآمد که دلهاشاد گردد

 سخن ازقيدوبند آزاد گردد

 بهارانديشه هاي سبزياري

 صداي کژ ي ها برباد گردد .

 د، دستان باد بوی شکوفه می دهدمبهار که آ

 جان می گيرند بهار، با نوازش دلهاجوانه های تک 

 ، رويش يک دانه تمام عظمت تو را فرياد می زندچه زيبا

 !بهانه ايست برای رويشآمد ... اما بهاربهار  ديده ايم

همدلي ، باهم بودن ، ازهم گفتن ، درپي باهم بودن باشد وازکژگويي ، ياوه سرايي ودورنگي به دورباشد با دلی که بهار

 بهار را به آنجا می کشاند استباشد ، هر جا  ي شود، دلي که مملوازصفا، يکرنگي ،همياريبهارشاد وفرياد م

 .ديده ام بهار ، مهمان دلهايی شده تا بهانه رويش شود

 رديدني ها بها -} بهار{ تلويزيون 

 
کند، بايد بشدت پرهيز شود ازايجاد جّوی که فعاليت های فرهنگی و آفرينند گی و آزادی هنرمندان و نويسندگان را محدود 

و تمامی امکانات برای بالندگی و پويايی زبان ، فرهنگ ، هنر ، شعر و ادب فراهم آيد. همه بايد آزادباشند كه درهر رشته 

 .فرهنگي و هنري به آفرينندگي بپردازند و موجبات سرزندگي و شادابي در جامعه را فراهم سازند

خواهانه ، بهارآزادي وممثل دموکراسي ومردم ساالري درديدها قرارگرفت وباشيوه رسانه بهار، بهارآرزوها، بهارترقي

جديد، بارسالتمندي ، با هدفمندي وارجگذاري به آزادي بيان وحقوق انساني شامل خانواده ي رسانه هاي تصويري 

ن آزادي وآزاد انديشي جاي بهاردرتفکرهاي ترقي طلبانه ، درانديشه هاي مردم دوستانه و دربيا افغانستان گرديد .



ودرپرتودموکراسي ، آزادي بيان وگفتار، درعصرمردم ساالري وآزادي هاي مدني خالي بود وبا تولد بهاراميدها شکفتن ، 

 آرزوها برگ وباردادند وقلبها مملوازلطافت بهاري گرديد. 

روشنگري به ميدان آمده تا تصوير نو، بهار، بهارشما ، بهارخانواده ها ، بهارمحافل ومجالس روشنفکري وبارسالت 

 قراربدهد.  شيوه هاي جديدي ژورناليستي را درديدها

که ازعمرنشراتي اش ميگذرد به هرخانه و قلب وطندارانش راه بازنموده وباگذشت  تلويزيون)بهار( اين مدت محدود ي

ديگروسايل صوتي وتصويري تلويزيون بهاررا از هرروزاين صمميت ومحبوبيت بيشتروبيشترميگردد . آنچه که

خوشبختانه مجال نيافتن ي اين تلويزيون است وازجانب ديگرمتمايزميگرداند ، برنامه هاي ريالستي وژورنالستک

تخريبگري وتناقض گويي ازديگرمعيارهاي معقول وعام پسند اين دستگاه نشراتي است . اميدواريم که اين سياست عالي 

ويزيون بهاربتواند درراه خدمت به فرهنگيان هموطنش جاي ومقام ارزشمند را بيش وپاليسي انساني ادامه يافته وتل

ترازگذشته کسب وبه تريبون گويايي روشنفکران مبدل گردد.واين کارهدفمند دورازتصوربراي دست اندرکاران تلويزيون 

يت به پيش برويد آينده ازآن من به مثابه يک افغان روشنفکربه شما اطمينان ميدهم با حوصله مندي وخالق . نيستبهار

 . شما خواهد بود ودرين بازارجنگ وجفنگ سرفرازوسرخروبيرون خواهي شد

 ،صيقل آينه {بهار} 

 
 منتظران بهار! بوی شکفتن رسيد

 ها بريد، يار به گلشن رسيد مژده به گل

 لمعه مهر ازل، بر در و ديوار تافت

 جام تجلی به دست، نور ز ايمن رسيد

 را رسم تکلف نماند نامه و پيغام

 عبارت کراست معنی روشن رسيدفکر

 زين چمنستان کنون، بستن مژگان خطاست

 آينه صيقل زنيد ديده به ديدن رسيد

 بيدل از اسرار عشق، هيچ کس آگاه نيست

 گاه گذشتن گذشت، وقت رسيدن رسيد.

 ، جنبش روشنگري وحقيقت گويي{ بهار} 

 
http://bahartv-af.com 

تا دراين هرم نفس گير،درين کش وگيرطاقت فرساودرين آشوب بازاررنگ ونيرنگ جاودانه هاي انساني  آمدي اي يار!

زور ، نه  جاودانه که نه زر دارندونهبهارچون  تلويزيون بهار، .وروشنگري را معنا وتفکرهاي انساني را سرانجام ببخشي



جنگ دارند ونه شمشيروتفنگ ، انعکاس داده وزبان  دست ستيزدارند ونه پاي گريز، نه شرميخواهند ونه غير ونه توان

روشنفکرکشور که مدتها است درد جانگدازي اوضاع آشفته ودرهم وبرهم ميهن  گويايي شود به قشرمظلوم ومحکوم

نشراتي اش سپري  طي کوتاه مدتي که ازحياتبهارخوشبختانه تلويزيون  وغربت وبي وطني سردوساکت اش نموده است .

ته است باخردمندي وتعقول عالي مسوولين اين دستگاه صوتي وتصويري جايگاه ويژه خويشرا درقلوب ميگردد توانس

وجفنگ ندارند ،توانستند ساعتها پاي نشرات اين   بينندگانش پيدا وآنانيکه عالقه به شونيدن وديدن بازاررنگ واتهام

  تلويزيون بنشينند وازبرنامه هاي زيباي آن لذت ببرند .

 ده استآم{ بهار}

 
 فريباچون دوستزيبا ومست و،بهارآمد 

 سنبل که نکوستسبدی پرکن ازسوسن و

 توبيا آينه را صيقل بزن با همدلي وياري

 ، سخن ياري بردوست . بفرستت بهار با

بهاربا سخاوتي همياري وهمدلي آمده است، دامنی ازگل به شما می بخشد. بيايد پای يکرنگي 

 .بهاربنشينيم

 تفاهم من وتوست. بهار، محصول يگانگی است. بهار، ره آورد

 ايستادن ذهن هاست  کج محصول افسردگی وکج دلي،

 تنها همياريست که بهاررا مي آورد . 

 باهم بودن است.ي بهاريک نقطه دارد نقطه آغازبهار

 کيست وچه ميگويد؟؟؟{ بهار}ريس تلويزيون 

 
اشرف ) شهکار( انديشمند، متفکر، ژورناليست، نويسنده ، روزنامه نگار،پژوهشگربي همتا ، شخصيت بلندهمت و انسان 

 انديشمندي است که منافع مردمش وتقدس زادگاهش باالترازهرچيزي برايش ارزشمند است . 

وانرژي اش را وقف ميهن زد وجواني لرکه به قول معروف با هربادي نمي هکارمرد صميمي وانساني باحوصله ش

 ومردمش نموده وسالهاي سال درروزنامه ها ،جرايد وراديوتلويزيون زحمت کشيده وعرق ريخته است .

بارسالت مندي ، هميشه درتکاپواند تابتوانند باگذشت هرروزبرنامه هاي جالب وديدني اشرف شهکاربا هيت نشراتي بهار

ازرنگ ورونق بهتروخوبترچه ازنگاه برنامه ها وچه ازلحاظ بهارتلويزيون  را به بينندگان پيشکش نمايند واينان اند که

 .تخنيکي بهره مند بوده ودربين سايرشبکه هاي بيرون مرزي ازاعتبارومحبوبيت باالي برخورداراست

 شهکارميگويد: 

ازهاي مادي، معنوي و نسل جوان اميد آينده اين مرزو بوم ازلحاظ نيروي انديشه و كارجامعه ما است. توجه ويژه به ني

و رشد دادن به همه استعدادهاي نهفته آنان وفراهم آوري امكانات برخورداري ازسالمت تن  تربيهجسمي جوانان، و بويژه 

 تا جوانان آماده پذيرش مسئوليت خود در جامعه شوند. بايد باشد همه ماو روان، ازوظايف نخستين 

 اشرف شهکاردررابطه به تلويزيون بهارمي فرمايد: 



واما بدون استثناحقايق تاريخي ، زدوبندهاي .ي دراين رسانه راه پيدا مينمايد  بهارنه بکسي دشنام ميدهد ونه دشنام دهنده

ها  منفي ملي ، چوروچپاولگري هاي وطني ، ظلم وستم طبقاتي رابدون هراس ودرراستايي آزادي بيان وقلم به ديده

 . يمقرارمي ده

 جناب شهکارگفتند: 

  افکاروايده ها زمانی درجامعه رواج داده می شوند که با زندگی شخصيت های تلويزيوني درآميخته شوند. مردم

ها  برنامه  انتخاب  براي  قاضي  بهترين  دهد كه را مي  امكان  آنها اين  به  بينش  هستند. اين  بينش  يك  صاحب  يي درهرجامعه

  به  توانيم دهد مي مي  خود اختصاص  را به  مخاطب  بيشترين  يي شود رسانه مي  اگرديده  باشند. بنابراين نشريه  يك  ومطالب

  يك  و بقاي  امود  شود كه مي  مطرح  سوال  اين  . حال دهيمب« برتر»   رسانه  لقب  آن  به  ارتباطات  ومدرن  كالسيك  دورازقوانين

يکي ازعامل عمده رسانه برتربودن ، درکيفيت بهتربرنامه هانهفته است. که وسيله  ؟ است  عامل  برتردرگروكدام  رسانه

 متصديان ،هدايت کنندگان ومسوولين تخنيکي پيشکش وعرضه ميگردد. 

 آقاي شهکارعالوه نمودند: 

يم غم، درد، کدورت، بي وطني، مهاجرت، ماخالصانه وصادقانه بخاطرالتهاب دردهاي بي پايان ملت تالش داريم تا بتوان

مصيبت و تنهايي را ازدل هم وطنانم بيرون نموده و گل لبخند را به لبهاي شان بکاريم. اين شبکه تصويري با رسالت 

وطنپرستانه و با وجيبه ملي دربرنامه هاي نشراتي اش ازهرگونه تفرقه اندازي، کژانديشي و نفاق افگني دوري جسته و 

 .امندي فرهنگي و هنري ميهنش جد و جهد شباروزي مينماينددر راه غن

 {بهار} با

 
 روشني راجارمي زد  تبهار

 زار مي زد همدلي هابراي 

 ازدوري دورها درون آيينه 

 زد. مي تمام کجي ها را بار

بهار، آمدن با  است.وآغازبهترين آغاز برای باهم بودن  بهاربهترين بهانه برای آغازدوستي، هم پذيري، همياري وهمدلي

، نغمه ها وسرودهای فرح  چلچله هاي هم انديشي. چکاوک ها، همدالن وهم انديشان سخني يکدلي ويگانگي مي آغازند

و به انسان و هم گرايی فرا می خوانند. بهار، پيام آورعشق  مهربانيرا به مهرورزی،  يارانبخش و تازه سرمی دهند و 

خواستنی است و بهار(  )وبه همين خاطر است که، صلح وصفا ، آشتی  ،سرور  آرمانشاست وجوانه هاي دوستي رويش 

 سرودن وسخن گفتن مي شوند .با آمدنش دل ها سرشارازسرورو

بهارباهم بودن ، زندگی زيبا می شود. با ديدن بهار، همپذيري وهمدلياست ودرسايه دوست داشتن و  دوستيبهار، پيام آور

 را به ياد می آوريم. ، بهاري اتحاد واتفاق ، بهارخوبي ها وبهارراستي وصداقت 

 چگونه وارد عرصه شد؟؟؟{ بهار}

 
كه  بنيان بگذاريم  را  در صدد آن بوديم تا رسانه اى  جمعى از روشن انديشان  بايد عرض كرد كه از مدتى شهکارگفتند:  

دقيق واقعيت هاى جامعه افغانى و جهان ما باشد و صداى راستى و درستى را  انعكاسگر روشنگران و  به صداى رساى  

آغاز نشرات تلويزيون بهار را جشن  آيينه گردد و خوشبختانه آن ارزو ها امروز به ثمر نشست و ماو شما مشتركن 

خانمانسوز را  ا ، غمها ،افتراق ، نفاق مصايب ، درد ه تا اگر  ميگيريم .نام اين تلويزيون را به خاطرى" بهار " گذاشتيم 

 به گذشته بسپاريم و جوانه هاى اميد را بارور سازيم. 

 تلويزيون بهار ، تلويزيون ملى ، 



جامعه افغانى خواهد بود . اين  خواستها و طرز ديد هاى اليه هاى مختلف  ترقيخواهانه ، دموكراتيك و انعكاس دهنده 

پرابلمهاى جامعه را  را حمل ميكنند و حل  روشنگرانه  ميهن تعلق دارد كه درفش  تان رسانه به آن فرهنگيان ووطندوس

  و ايديالوژيك ميبينند . و مبراء از امراض ملى ، قومى ، مذهبى ،  با ديد روشن  

و مرجع  س تعلق نه دارد و از هيچ ادر به هيچ گروه سياسى ، تنظيمى ، استخباراتى و دولتى داخل و خارج  اين تلويزيون 

بود و با حمايت  بيننده گانش خواهد  اى همچنان تمويل و سپورت نمى شود ، منبع تمويل اين تلويزيون صرف و صرف 

 مادى و معنوى شان جان و انرژى بيشتر خواهند يافت .

فاق هاى قومى ، و از افتراق و ن واحد بوده  افغانستان  اين رسانه المدار  تلويزيون بهار صداى وفاق و همدلى است . 

 عمل خواهد كرد. زبانى ، مذهبى ، و گروه اى دورى مى جويد و بر بنياد مصالح ملى كشور 

حوادث و رويداد هاى كشور را صادقانه و با ديد واقعبينانه  و درد ناك  تلخ  تا حقايق  تالش خواهد كرد  تلويزيون بهار 

و قاطع به  زند ، ما در صدد افشاء فساد ، فساد پيشه گان بى ترس و خود را به عمق رويداد ها گره ب به بررسى بگيرد  

، در صدد آن خواهيم بود  ديد هاى هموطنان خود احترام ميگذاريم  و طرز  به نظريات  ما در حاليكه  پيش خواهيم رفت .

كه عفت كالم  خواهيم كرد  صورت نگيرد ، تاكيد و كنترول بلند بر خورد نسبت به مسايل و رويداد ها عدول  تا از فرهنگ  

به نفاق هاى ملى ، قومى ، زبانى ،  و قلم حفظ گردد ، از تعرض به شخصيت انسان جلوگيرى خواهيم كرد ، به آتش زدن 

 به عمل خواهيم آورد. جداً سانسور  معتقدات مردم  و همچنان 

اى  گرانه ، وطندوستانه ، ملى و ترقيخواهانه تلويزيون بهار ، رسانه اى افغانستان شمول خواهد بود و از هر اقدام روشن

حمايت خواهد  و ملى  جريانهاى ترقيخواهانه ، دموكراتيك  و همچنان  شخصيت هاى ملى ، اجتماعى ، سياسى و فرهنگى 

از همين تربيون و در اولين روز نشرات رسمى  به همه وطندوستان و روشنگران وطن و جريانهاى ترقى خواهى  . كرد

اعتالء و سعادت مردم بهره  افغانستان واحد ، مستقل ، غير وابسته ، به سود  تربيون به سود  كه ازين  اعالم ميداريم  آن 

 سود ببرند. بگيرند و براى ترقى و آبادانى و وفاق كشور 

خارج كشور و  سالم با هيچيك از تلويزيونهاى داخل وكه اين تلويزيون براى رقابت غير ما با صراحت ابراز ميداريم 

به سوى خانه  محترم تلويزيون هاييكه از امريكا نشرات دارند ، ايجاد نگرديده است . ما  به گرداننده گان  بخصوص 

، كه بايد از نشرات ما چيزى  وقت بيننده ماست  مساله  جنگى هاى تلويزيونى نخواهيم رفت ، براى ما پر بها ترين 

به پاسخ  آن لذت ببرند . ما همچنان خود را مكلف  واز برنامه هاى تفريحى  ند ، بيياموزند ، از رويداد ها مطلع شو

به سوى  بيدريغ را فقط به سود منافع علياى كشور  راستى ، دوستى و همكارى  هم نمى دانيم . ما دست  حرفهاى وارده 

 همه رسانه هاى رسالتمند و روشنگر دراز ميكنيم .

 دن وبا) بهار( بوگفتن { بهار} از

 
 گل برويد  تا {بهار}زا بگويم

 بشويددلها را ازدورنگي ها 

 را  جانکاه وطن  بهارهم غم 

 بگويد.نو  هاي  نسل  براي 
، راه يابی به حقيقت های خفته و نهانی کشور، گفتمان ها و اشتراک سودمند ) بهار(  بزرگترين انگيزه ايجاد تلويزيون

مردمی، تالش برای نزديک سازی تفکر و انديشه ، برای رسيدن به حقيقت های سالم و برای رسيدن به يک وفاق و اتحاد 

ما  .اين تلويزيون زبان خشونت، عقده گشايی، عصبانيت، انتقامجويی و دشنام را بکار نخواهد برد .سازنده ، خواهد بود

انها ويا گروهی از انسانها ، به معنی چنين می انديشيم که اختالف عقيده، انديشه، تفکر، ذوق ها و سليقه ها ميان انس

 .دشمنی، عقده گشايی، انتقامجويی و کينه و عداوت نيست 

تالش خواهد کرد تا پيرامون خويش، نخبه ترين، شايسته ترين و بهترين شخصيت های ملی ، وطنی،  {بهار} تلويزيون 

ولی در .سياسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته باشد.نظريات و انديشه های آنها را بدون کمترين سانسور به نشر رساند 



ا ابعاد وسيع تر اختيار و در ميان اقشار و کوشش ميکنيم به زودی نشرات م .بيان انديشه ی خويش مستقل خواهد بود

 .اليه های مختلف مردم ، راه خويش را باز کند 

 راچگونه ميزبان شويم ؟؟؟{ بهار}

 
طريق بيش از پنجاه باكس ويز وهمچنان از -ال  -جادو ، جى باكسهاى  از طريق  نشرات آن  كه اكنون  تلويزيون بهار 

بهار نيز دست يازيده همچنان به نشرات اليف خود از طريق سايت و فيسبوك  .در جهان قابل دريافت است  هاى معمول 

. تلويزيون تماشاگر باشند  هاييكه دسترسى به باكسها نباشد عزيزان ما ميتوانند بهار را از طريق سايت است و در جا

با استندرد هاى كاملن جديد كه سايت تلويزيون بهار م بگويم ميخواست ميتوانيد دريابيد .توب نيزهمچنان ما را از طريق ي

تنظيم شده منبع دريافت عمده ترين رويداد ها ، فلم ها ى مستند و مقاالت مهم در رابطه به افغانستان و جهان خواهد بود و 

 ت نهايت پر محتوا مبدل خواهد شد در كوتاه مدت به ساي

ن در مجامع بهار با تعدادى از كشور هاى جها اطالع بيننده گان تلويزيون رسانيده ميشود كه شبكه ارتباطات تلويزيون به 

ى و و افتخار داريم كه شخصيت هاى پر ارزش فرهنگى و با تجارب وسيع كار ژورنالسيت است گسترش يافته  افغانى 

 تلويزيون بهار نماينده گى ميكنند :فرهنگى از

، در ونكوور  -، در كانادا   دنمارك ، در جرمنى ، در هندوستان ، در شاهى هالند شور شاهى انگلستان ، در كشوردر ك

عالوه بر آن در واليات بلخ ، غزنى ، بادغيس ، جوزجان ، غور خبرنگاران محلى ما ، دو ادرس در شهر كابل و وسويدن 

شبكه هاى ما در تمام واليات كشور و همچنان  . ما در صدد انيم تا    ما را با رويداد هاى واليات مربوط شان گره ميزنند

ما رابطه مستقيم  ى  گى ها  در مجامع افغانى درساير كشور ها توسعه بييابد ، ناگفته نبايد گذاشت كه با تعدادى از نماينده

 است . تامين گرديده  از لحاظ تخنيكى  مر كزى دفتر

مورد توجه قرار گرفته و از  خانواده هاى افغانى  در اكثر  به هموطنان خود اطمينان ميدهم كه همين اكنون نشرات ما 

 بيننده گان خود درين مدت حسن نيت و استقبال داشتيم .  سلسله 

 صداى وفاق ، همبستگى و همدلى است .تلويزيون بهار 

 راستى و درستى است . تلويزيون بهار صداى 

 ( بهار) اصول نشراتي تلويزيون 

 
از مدت ها پيش ، با گروهی از روشن انديشان و فرهنگيان بيرون مرزی ، درراه  .تی ویتلويزيون بهار يا بهار

جستجوی وسيله ای گام گذاشته بوديم، تا منجر به ايجاد رسانه يی شود که صدای روشن گران، آگاهان 

 .ودر فرجام ، همه همدياران را باز تابد و سيما ی حقيقت را آيينه شودسياسی،فرهنگيان،خبر رسانان رسالتمند  

منظوراز تکاپو، در  . ديگر ، تنگنای سکوت ، در برابر هياهوی رسانه های کاذب در سراب ديده ها، را گشاده کنيم 

روشنی پيرامون  پخش : راستای تولد يک چنين سيما و صدا ، در کنار گلبانگ رسانه های سنتی ووطنی ديگر اينست

پديده ها ی اتفاق افتاده و يا در حال رويداد در برابر ديده های انسان وطن ما وباز بيان حقيقت های بی باک تاريخی نا 

تلويزيون بهار "می پندارد که در فضای  " .  گفته و نيم گفته از دريچه انديشه های منطقی،فلسفی ، مدرن و پسا مدرن

اذب ايديولوژيک و بدور از جزم انديشی های ناهنجار ، سر و پا کشيده از اليه ها ی تاريخ ، می باز، رها از گرايش های ک

و اشاعه پژواک پر طنين حق در گوش تاريخ ، ادا کرد. می دانيم ،   توان اندک سهمی در وارونگی باور ها ی خشک



يی( ، احترام به جايگاه انسان ، جامعه چشمداشت شما از نشرات اين نو آورده، برخط روشنگری،هيومانيزم) انسانگرا

ووطن متکی خواهد بود که در همسويی گسترش واشاعه ی فرهنگ غنی، گهربار و داشته های وطنی قدم های متين 

تلويزيون بهار تالش خواهد کرد تا همزمان با نشرات و بيان حقيقت های تلخ وفاجعه بار تاريخ گذشته و حال   .بردارد

امل و عدم وابستگی به هيچ يک از سازمانها و گرايش های مذهبی ، ايديالوژيک،سمتی،قومی و کشور،با بيطرفی ک

شخصی، در راه انساندوستی، وطنپرستی و احترام به نقش تاريخی انسان منحيث محور بنيادين زندگی سياسی،اجتماعی و 

، رشد وپرورش انسانهای وطن ما را اين تلويزيون آرزو مند است تا بهار شگوفايی .فرهنگی؛گام های محکم بردارد

درين نشرات به رغم استقالل گفتار، پندار و کردار، بر اصل ابراز باورها ، نظريات، گرايش های  .وسيله و شاهد شود

تالش ميکنيم تا با فرصت دادن به صداهای نا شنيده  .گونه گون و مختلف انسانهای جامعه ما احترام خواهد شد

فتمان های خالق را در عرصه های مختلف زندگی انسان ، جامعه ، وطن و جهان مساعد هموطنان ، زمينه ی گ

بزرگترين انگيزه ايجاد اين تلويزيون، راه يابی به حقيقت های خفته و نهانی کشور، گفتمان ها و اشتراک  .سازيم

، برای رسيدن به حقيقت  سودمند برای رسيدن به يک وفاق و اتحاد مردمی، تالش برای نزديک سازی تفکر و انديشه

اين تلويزيون زبان خشونت، عقده گشايی، عصبانيت، انتقامجويی و دشنام را بکار  .های سالم و سازنده ، خواهد بود

ما چنين می انديشيم که اختالف عقيده، انديشه، تفکر، ذوق ها و سليقه ها ميان انسانها ويا گروهی از انسانها  .نخواهد برد

 .دشمنی، عقده گشايی، انتقامجويی و کينه و عداوت نيست، به معنی  

 همگام با اصول نشراتي {بهار}

 
ا وجود داشتن تفاوت تجارب چندين دهه ی خونبار کشور،ب  شار از زيبايی ها، با در نظر داشتما ميتوانيم درين گيتی سر

کسی تحميل نکنيم. روی وجوه مشترک بپردازيم. نظر و ذوق خويش را بر   عمل ، به گفتمان سالمهای انديشه و

وطنپرستانه ، انسانی، برادری ، صداقت و دوستی ، راهی را برای حال و آينده ی جهان نشرات برون مرزی و مردم 

در حاليکه روی يک  .تالش خواهيم کرد تلويزيون بهار، پُلی باشد برای وصل ها، نه فصل ها .کشور خويش بگشاييم

ند، استوار و قاطع به پيش خواهيم رفت، اين زمينه را فراهم ميسازيم تا فرصت ها برای خط و سياست نشراتی هدفم

 هرگونه انديشه و نظربه وجود آيد. به سخن ديگر هر گروهی، حزبی، مردمی و انديشه يی خويشتن را درينجا بيابند

. هترين شخصيت های ملی ، وطنی، تلويزيون بهار تالش خواهد کرد تا پيرامون خويش، نخبه ترين، شايسته ترين و ب

ولی در .به نشر رساند های آنها را بدون کمترين سانسور سياسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته باشد.نظريات و انديشه

کوشش ميکنيم به زودی نشرات ما ابعاد وسيع تر اختيار و در ميان اقشار و  .بيان انديشه ی خويش مستقل خواهد بود

تالش ميکنيم تا در کنار  .راه خويش را باز کند  ، چون جوانان، زنان و بالخره همه و همه ، اليه های مختلف مردم

نشرات روتين و جاری مان، اين تلويزيون به يک ستاد به هم پيوستن گروه ها و قشر های مختلف مردم برای منافع جمعی 

نه را برای رشد جوانان با اشتراک پويای و بازتاب صدای يگانه انسانی و روشنگری شود. کوشش خواهيم کرد تا زمي

تالش ميکنيم تا اين تلويزيون را به يک مکتب آموزش و رشد استعداد های  .شان در کار های ژورناليستيک مهيا سازيم

خالق نسل جوان ما مبدل کنيم. ما بانمايش های خيلی محدود شروع به کار خواهيم کرد. اما ، اميدواريم تا اين نمايش ها را 

رشد و گسترش دهيم. نمايش های تلويزيونی ، سياسی، اجتماعی، فرهنگی،آموزشی وتربيتی با معيار ها و اصل های 

 .اخالق و کرکتر انسانی و سنت های گرانبها ی وطنی را پخش کنيم تلويزيون  هموطنان ارجمند و بينندگان گرامی،

دولتی داخل و يا بيرونی کشور، نمايندگی نمی کند واز لحاظ بهار ازهيچيک از سازمانهای سياسی، مذهبی ، ايديولوژيک و 

روی اشتراک و همکاری وسيع مادی و معنوی نسل روشنگر، هموطنان و دوستانيکه در   مادی تمويل نميشود. اتکای ما

به ويژه درين زمينه از تمام هموطنان،  .خط آزاديخواهی، عدالت پسندی ، دموکراسی و ترقی ، قرار دارند ؛ خواهد بود

نخبگان جهان فرهنگ کشور مان صميمانه خواهشمنديم تا اين نهال نورس بهار و اميد زندگی فرهنگی مانرا با کمک ها و 

 . اشتراک خويش آبياری کنندو پرورش دهند

 



 


