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 عنوان

 افغانستان ان دریب یآزاد رسانه ها، دولت و

 چهارمقسمت 
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  که به آزادی بیان، یمیهنی، رسانه های رسانه ها، رسانه های ملی و سخنی داریم از»

  قلم اعتقاد دارند عقیده و

 «روشن اندیشی )بهار( پیوست به آن مروری می کنیم به تلویزیون روشنگری و و

 } بهار{، صیقل آئینه
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 4از 2

 

 ها برید، یار به گلشن رسیدمژده به گل بوی شکفتن رسی منتظران بهار!

 نور ز ایمن رسید جام تجلی به دست، مهر ازل، بر در و دیوار تاف لمعه

 فکرعبارت کراست معنی روشن رسید نمان تکلف رسم را و پیغام نامه

 دیدن رسید ده بهـینه صیقل زنید دیئآ بستن مژگان خطاس زین چمنستان کنون،

 وقت رسیدن رسید گاه گذشتن گذشت، هیچ کس آگاه نیس بیدل از اسرار عشق،

 

 } بهار { ، جنبش روشنگری و حقیقت گویی

 

 

af.com-/bahartv/:http 

 

 یسانان یرنگ جاودانه هاین آشوب بازاررنگ ونیرطاقت فرساودرین کش وگیر،درین هرم نفس گیدرا ار! تای یا یآمد

زور  چون بهارجاودانه که نه زر دارندونه ون بهار،یزیتلو .یرا سرانجام ببخش یانسان یرا معنا وتفکرها یوروشنگر

 روتفنگ ، انعکاس دادهیجنگ دارند ونه شمشر ونه توان یخواهند ونه غیز، نه شرمیگر یزدارند ونه پای، نه دست ست

اوضاع آشفته ودرهم وبرهم  یروشنفکرکشور که مدتها است درد جانگداز شود به قشرمظلوم ومحکوم ییایوزبان گو

 ینشرات اتیکه ازح یکوتاه مدت یون بهارطیزیسردوساکت اش نموده است . خوشبختانه تلو یوطن یهن وغربت وبیم

شرا یژه خویگاه ویجا یریوتصو ین دستگاه صوتین ایمسوول یوتعقول عال یه است باخردمندگردد توانستیم یاش سپر

نشرات  یوجفنگ ندارند ،توانستند ساعتها پا  دن بازاررنگ واتهامیدن ودیکه عالقه به شونیدا وآنانینندگانش پیدرقلوب ب

 آن لذت ببرند .  یبایز ینند وازبرنامه هایون بنشیزین تلویا
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 4از 3

 آمده است}بهار{ 
 

 

 

 چون دوست فریبا زیبا و مست و ،آمد بهار

 سنبل که نکوست سوسن و کن از سبدی پر

 یاری ینه را صیقل بزن با همدلی وئبیا آ تو

 دوست برسخن یاری  ، با بهارت بفرس
 

 بنشینیم بهار یکرنگید پای یایب گل به شما می بخشد.  آمده است، دامنی از یهمدل و یاریهم یبا سخاوت بهار

 توست. بهار، محصول یگانگی است ن وبهار، ره آورد تفاهم م

 محصول کج  ایستادن ذهن هاست ،یکج دل افسردگی و

  ی آوردرا م ست که بهاریاریتنها هم

 هم بودن است با یبهار یک نقطه دارد نقطه آغاز بهار

 

 ریس تلویزیون }بهار{ کیست و چه می گوید؟؟؟

و  ت بلندهمتی، شخصی همتا، روزنامه نگار،پژوهشگربیسندهست، نویشمند، متفکر، ژورنالیاشرف ) شهکار( اند

 . یش ارزشمند استبرا یزیاست که منافع مردمش وتقدس زادگاهش باالترازهرچ یشمندیانسان اند

 هنیاش را وقف م یوانرژ یلرزد وجوان ینم یباحوصله که به قول معروف با هرباد یوانسان یمیشهکارمرد صم

 .یخته استده وعرق ریون زحمت کشیزیوتلوید ورادیجرا ،زنامه هاسال دررو یومردمش نموده وسالها

 یدنیب ودجال یشه درتکاپواند تابتوانند باگذشت هرروزبرنامه های، همیبهاربارسالت مند یت نشراتیاشرف شهکاربا ه

 ورونق بهتروخوبترچه ازنگاه برنامه ها وچه ازلحاظون بهارازرنگ یزینان اند که تلویند وایشکش نماینندگان پیرا به ب

 د: یگویشهکارم .برخورداراست یت باالیازاعتبارومحبوب یرون مرزیب یرشبکه هاین سایبهره مند بوده ودرب یکیتخن

 یجسمو  ی، معنویماد یازهایژه به نیاندیشه و كارجامعه ما است. توجه و یروینسل جوان امید آینده این مرزو بوم ازلحاظ ن

ازسالمت تن و روان،  یامكانات برخوردار ینهفته آنان وفراهم آور یه و رشد دادن به همه استعدادهایژه تربیجوانان، و بو

 د باشد تا جوانان آماده پذیرش مسئولیت خود در جامعه شوند.ین همه ما بایف نخستیازوظا



  
 

 

 4از 4

 د: یفرما یون بهارمیزیاشرف شهکاردررابطه به تلو

 ی، زدوبندها یخیق تاریواما بدون استثناحقا.د ینمایدا مین رسانه راه پیدرا ی دهد ونه دشنام دهندهیدشنام م یبهارنه بکس

ها  دهیان وقلم به دیب یآزاد ییرابدون هراس ودرراستا ی، ظلم وستم طبقات یوطن یها ی، چوروچپاولگر یمل یمنف

 م. یده یقرارم

 جناب شهکارگفتند: 

 خته شوند. مردمیدرآم یونیزیت های تلویدرجامعه رواج داده می شوند که با زندگی شخصده ها زمانی یافکاروا

ها برنامه انتخاب یبرا یقاض نیبهتر دهد كهیرا م امكان نیآنها ا به نشیب نیهستند. ا نشیب كی صاحب ییدرهرجامعه

 میتوانیدهد میم خود اختصاص را به مخاطب نیشتریب ییشود رسانهیم دهیاگرد نیه باشند. بنابراینشر كی ومطالب

و  دوام شود كهیم مطرح سوال نیا . حالمیبده« برتر»  رسانه لقب آن به ارتباطات ومدرن كیكالس نیدورازقوان به

ت بهتربرنامه هانهفته است. یفیازعامل عمده رسانه برتربودن ، درک یکی؟ است عامل برتردرگروكدام رسانه كی یبقا

 گردد. یشکش وعرضه میپ یکین تخنیت کنندگان ومسوولیان ،هدایله متصدیکه وس

 شهکارعالوه نمودند:  یآقا

، یوطن یم غم، درد، کدورت، بیم تا بتوانیان ملت تالش داریپا یب یماخالصانه وصادقانه بخاطرالتهاب دردها

 یریون شبکه تصیم. ایشان بکار یرون نموده و گل لبخند را به لبهایرا ازدل هم وطنانم ب ییبت و تنهایاجرت، مصمه

 یفگنو نفاق ا یشی، کژاندیاش ازهرگونه تفرقه انداز ینشرات یدربرنامه ها یبه ملیبا رسالت وطنپرستانه و با وج

 .ندینمایم یجهد شباروز هنش جد ویم یو هنر یفرهنگ یجسته و در راه غنامند یدور

 
 
 

 چهارم قسمتپایان 

 2بخش 

 ادامه دارد

 

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