
 دشمنی طالبان با آزادی بیان؛ »انتظار نداشتم، تلویزیونم بسته شود« 

 عبدالرازق اختیاربیگ

ات  ی  کرد که روزی در بارهگایه تصور نیمهیچ نگار مصاحبه تلویزیون  توقف نشر اش با یک خبر

کرد که چطور ریزی یمهای دانشگاه کابل، برنامهاندیشد که در جادهکند. هنوز هم به روزهاتی یم

د.  ها ای ایجاد کند تا بتواند از طریق آن، ورزش را به خانهرسانه   ی مردم افغانستان ببر

دست گرفته    به  را  قدرت  طالبان  ماه گذشته که  دو  ارزشدر  دستاند،  و  مردم  ها  آوردهای 

ی تصویری، ییک در حال نابودشدن است. آزادی بیان و روی کارآمدن صدها رسانه  -افغانستان ییک

ی گذشته بوده است که اکنون در معرض آوردهای دو دههترین دستشینداری و چاتی از مهم

 نابودشدن قرار دارند.  

ها در افغانستان از فعالیت بازمانده اند. طوری سانهدرصد ر   70به دنبال تسلط طالبان، حدود  

 کمیته
ی

نگاران، گفته است که وضعیت اطالعکه به تازگ رساتی در افغانستان در  ی مصونیت خبر

ی سال گذشته، به پای 20ایسه با مق  سطح آن رسیده است.   ترینی 

های کوچک را متاثر کرده تنها رسانهها وضع شده، نههاتی که از سوی طالبان بر رسانهمحدودیت

ی از فعالیت بمانند. در تازهکه سبب شده حتا شبکه  نب 
، یگانه 3Sportترین مورد  های تلویزیوتی

 ی ورزش در افغانستان بود، از فعالیت باز ماند. ی تلویزیوتی که ویژهشبکه 

رویدادهای ورزشر در افغانستان  ی تلویزیوتی یک دهه قبل آغاز به فعالیت کرد و تنها این شبکه

گوید، زماتی که ی تلویزیوتی یمهللا سلیم پویا، رییس این شبکهداد. شفیقو جهان را پوشش یم

صنف اول دانشگاه بود، تصمیم گرفت تلویزیوتی ایجاد کند. »بدون شک وقت  عزم و اراده توام 

 شود.«به اجرا گذاشته یم با جدیت و قاطعیت وجود داشته باشد، طبییع است که آن تصمیم

، شبکه سلیم پویا یم میلیون ی ابتداتی یک  را با هزینه    3sportی تلویزیوتی  افزاید که او پس از مدت 

داد، های ورزشر را پوشش یماندازی کرد و آهسته آهسته در کنار این که برنامهراه  دالر امریکاتی 

ی دایر یم  کرد.  مسابقات ورزشر نب 

ی ورزش در افغانستان، جاتی که مردم توجه ی ویژههرچند که ایجاد یک شبکه  ی او،به گفته 

د که این شبکه را هم تصمیم یمخایص به آن ندارد، یک ریسک بسیار کالن است؛ اما با آن گب 

 ایجاد کند.  

با  ، یم3Sportی  شبکه  رییس  ابتدا  در  او  در مراحل   100گوید که  و  فعالیت کرد  به  آغاز  نفر 

 گرفت.  مطابق به نیاز، گایه کارمندان کمب  و گایه باالتر از صد نفر را به کار یم مختلف

بخش بوده ی گذشته داشته، قناعتگوید، تعداد مخاطباتی که او در یک دههآنچه که پویا یم

یم آن  به  تاجر  هر  سودی که  به  هرگز  او  هرچند که  همهاست،  با  است.  نرسیده  ی اندیشد، 



به فعالیت خود ادامه داد، تا این که طالبان قدرت را در   3Sportی تلویزیوتی  هها اما شبکچالش

 دست گرفتند.  

پویا یم تلویزیون ورزشر  گوید: »پس از آمدن طالبان،  آقای   
ً
ات خود به گونه  ۳اتفاقا ی به نشر

اترفته محدودیتعادی ادامه داد تا این که رفته ما   ها ایجاد شد و در فرجام موجب شد که نشر

 متوقف شود.« 

ات رسانه ات ورزش  شدن فعالیتای، متوقفوضع محدودیت بر نشر های ورزشر زنان و منع نشر

ی شدن فعالیت شبکهزنان و کمبود امکانات مایل از جمله، عوامیل بوده است که سبب متوقف

 شده است.  3ورزشر 

تر  شدند،  شهر کابل  وارد  طالبان  نخست که  روزهای  زیانظیمدر  حتا های  ایجاد کردند.  دی 

ی تلویزیوتی های زندهها شده و برنامههای نامنظم وارد استدیو رسانه جویان طالب با لباسجنگ

 را مختل کردند. 

کند، این ی تلویزیوتی از آن به عنوان یک مانع یاد یمترین عوامل که رییس این شبکه ییک از مهم

ات شان تاثب  گذاشته و برنامهاست که طالبان ورزش بانوان را منع کرده و ا هاتی  ین خود بر نشر

 که قبل در بخش ورزش زنان بود، توقف داده شده است.  

ی که بیش ی تلویزیوتی  شدن فعالیت شبکهتر از متوقفبا این حال، چب  را متاثر   3Sportی  پویا 

ده شدن  بیکار  سالکرده،  است؛ کارمنداتی که  برنامهها کارمندش  تهیه  برای  تلویزیوتی    هایها 

دشواری از  خانواده  یک  مانند  و  »هیچ زحمت کشیده  عبور کردند.  اینها  مور  در  گونه گاه 

نیممحدودیت فکر  تلویزیون  فراروی  در  هم ها  را  روزی  ی  چنی  انتظار  تردید  بدون  و  کردیم 

 نداشتیم.«

ننده دهنده  و ناامیدکهای افغانستان تکانرسانه شدن فعالیتهرچند سلیم پویا متوقف

ات یگانه شبکهیم ی ورزشر در افغانستان  داند؛ اما امیدوار است که با بهب  شدن وضعیت، نشر

 ی رسگریم سالم برای مردم به ویژه جوانان است«، دوباره از رس گرفته شود.   که »دریچه

دادند. شدن فعالیت رسانهدر کنار متوقف ی شغل شان را از دست  نگاران نب  ها، بسیاری از خبر

ون از افغانستان فرار کردند. افزون بر این، شماری از کارمندان رسانهش ها به دلیل ماری هم به بب 

 ای شان را ترک کرده و شغل دیگری را آغاز کرده اند. ترس از طالبان، فعالیت رسانه

تر شان اکنون در افغانستان حضور ندارند، ها که بیش ای و نهادهای حایم رسانهفعاالن رسانه

 نشود، در روزهای آینده، بیشدهند که اگر  دار یمهش
ی

ها تر رسانهبه وضعیت موجود رسیدگ

ی که دو دهه ی شدن آزادی بیان قرباتی در راستای نهادینه  فعالیت شان را متوقف خواهند کرد؛ چب 

ب در صفر یم  کند.   در این کشور را ضی

 


