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 4از 2

 ه ناحق نكنیمـد و میل بــما نگوئیم ب

 جامه كس سیه ودلق خود ارزق نكنیم

تقوای هیچکس را به رنگ  ۀجام باطل و ناصواب نداریم. )ما به بد گوئی و نکوهش کسی نمی پردازیم و گرایشی به

 .(موفی نمایان به خلق خدا نشان دهیو پشمینه خود را کبود رنگ نمی کنیم تا خود را در لباس ص گناه تیره نمی سازیم 
 

 عیب درویش و توانگر بكم و بیش بد است

 كاربد مصلحت آن است كه مطلق نكنیم

کردن و غنی را به مالداری نکوهیدن ناپسند است صالح آن است که کار زشت و  )فقیر را به سبب تنگدستی مزمت

 ناروا را مطلقا از ما سر نزند.(

 رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم

 سر حق بر ورق شعبده ملحق نكنیم

داریم و ن)برکتاب علم نشان غلط بودن نکشیم و سفسطه نکنیم و راز حقیقت را در ورقهای نیرنگ و افسون پنهان 

 درهم نیامیزیم.(

 شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

 اتش به می صافی مروق نكنیمـفـتـال

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

 کنیم.(

 

 خوش برانیم جهان در نظر راه روان

 نكنیمرق ـیه و زین مغـفكر اسب س

)در پناه عنایت و حسن نظر سالکان راه حق زندگی را دور از غم می گذرانیم و در اندیشه تجمل نیستیم و اسب 

 گرانبها و کمیاب سیاه رنگ و زین به سیم آراسته و نقره کوب نمی خواهیم.(

 آسمان كشتی ارباب هنر می شكند

 نكنیم تكیه آن به كه برین بحر معلق

کند مصلحت آن است که بر دریای سرنگون سپرهر اعتمادی نداشته  د هنرمندان را خورد میک کشتی وجو)امواج فل

 باشیم.(



  
 

 

 4از 3

 دی گفت حسودی و رفیقی رنجیدــگر ب

 گو تو خوش باش كه ما گوش به احمق نكنیم

 

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

 نادان را نمی پذیرند و بدان گوش فرا نمی دهند.(

 

 حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو

 گفت جدل با سخن حق نكنیمور به حق 

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

 حقیقت به ستیزه و مجادله بر نمی خیزیم.(

به  یخواهیوهراتهام که م یید بگویبا یخواهیکه م یست هرآنچین مفهوم نیان به ایب ید بدانند، آزادیان بان دوستیا

انجام داده اند خودازاعمال که انجام داده است به  یتیانت وجنایخ ی. اگرهرشخص ،گروپ واحزاب یببند یهرکس

 خواهد بود . یجواب دهر به یناگذ یت سرتاسریوقانون یت ملین حاکمیشگاه ملت وبا تامیپ

 شود. یگناه شناخته م یصله محکمه بیتاف یباصراحت گفته شده :هرمجرم ین المللیوب ین ملیدرقوان

 صله محکمه . یتوان مجرم شناخت مگربه اساس فیرا نم یچکسیوه

 

 } بهار { آمد ...

 

 بند آزاد گردد و قید از سخن   شاد گردد ها آمد که دل بهار

 صدای کژ ی ها برباد گردد   یاری سبز ایـاندیشه ه بهار

 بهار که آمد، دستان باد بوی شکوفه می دهد

 ها، با نوازش بهار جان می گیرند جوانه های تک دل

 با، رویش یک دانه تمام عظمت تو را فریاد می زندیچه ز

 !. اما بهاربهانه ایست برای رویش . دیده ایم بهار آمد .



  
 

 

 4از 4

، ازهم گفتن ، درپی باهم بودن باشد وازکژگویی ، یاوه سرایی ودورنگی به دورباشد با بهارشاد  دلی که بهارهمدلی ، باهم بودن

دیده ام بهار، مهمان دلهایی  وفریاد می شود، دلی که مملوازصفا، یکرنگی ،همیاری باشد ، هر جا است بهار را به آنجا می کشاند

 شده تا بهانه رویش شود.

 

 بهاردیدنی ها -تلویزیون } بهار{ 

ازایجاد جّوی که فعالیت های فرهنگی و آفرینند گی و آزادی هنرمندان و نویسندگان را محدود کند، باید بشدت پرهیز شود و 

تمامی امکانات برای بالندگی و پویایی زبان ، فرهنگ ، هنر ، شعر و ادب فراهم آید. همه باید آزادباشند كه درهر رشته فرهنگی 

 .نندگی بپردازند و موجبات سرزندگی و شادابی در جامعه را فراهم سازندو هنری به آفری

رسانه بهار، بهارآرزوها، بهارترقیخواهانه ، بهارآزادی وممثل دموکراسی ومردم ساالری دردیدها قرارگرفت وباشیوه جدید، 

انه های تصویری افغانستان گردید . بارسالتمندی ، با هدفمندی وارجگذاری به آزادی بیان وحقوق انسانی شامل خانواده ی رس

جای بهاردرتفکرهای ترقی طلبانه ، دراندیشه های مردم دوستانه و دربیان آزادی وآزاد اندیشی ودرپرتودموکراسی ، آزادی بیان 

وگفتار، درعصرمردم ساالری وآزادی های مدنی خالی بود وبا تولد بهارامیدها شکفتن ، آرزوها برگ وباردادند وقلبها 

 لوازلطافت بهاری گردید. مم

بهار، بهارشما ، بهارخانواده ها ، بهارمحافل ومجالس روشنفکری وبارسالت روشنگری به میدان آمده تا تصویر نو، شیوه های 

 قراربدهد.  جدیدی ژورنالیستی را دردیدها

راه بازنموده وباگذشت هرروزاین  که ازعمرنشراتی اش میگذرد به هرخانه و قلب وطندارانش تلویزیون)بهار( این مدت محدود ی

تلویزیون بهاررا ازدیگروسایل صوتی وتصویری متمایزمیگرداند ، برنامه  صممیت ومحبوبیت بیشتروبیشترمیگردد . آنچه که

های ریالستی وژورنالستکی این تلویزیون است وازجانب دیگرخوشبختانه مجال نیافتن تخریبگری وتناقض گویی 

وعام پسند این دستگاه نشراتی است . امیدواریم که این سیاست عالی وپالیسی انسانی ادامه یافته ازدیگرمعیارهای معقول 

وتلویزیون بهاربتواند درراه خدمت به فرهنگیان هموطنش جای ومقام ارزشمند را بیش ترازگذشته کسب وبه تریبون گویایی 

من به مثابه یک افغان  . ران تلویزیون بهارنیستروشنفکران مبدل گردد.واین کارهدفمند دورازتصوربرای دست اندرکا

روشنفکربه شما اطمینان میدهم با حوصله مندی وخالقیت به پیش بروید آینده ازآن شما خواهد بود ودرین بازارجنگ وجفنگ 

 . سرفرازوسرخروبیرون خواهی شد

 هارمچ قسمتپایان 

 1بخش 

 ادامه دارد

 

 ذیل مطالعه فرمائید:های این مطلب را به کمک لینک  تا سوماول  های بخش
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