
نگار افغانستانی را نابود کردند!  ان ختر  طالبان آرزوهای دختر

 عبدالرازق اختیاربیگ

نگاری» کنند، باید حجاب اسالیم را رعایت کنند. نشر های تصویری کار یمکه در رسانهزنان خبر

ای از این بریده« ی آن زن باشد، ممنوع است. کنندههای تمثییل که تمثیلها و برنامهدرامه

ای وزارت امر به معروف و نیه از منکر حکومت طالبان است که برای دستورالعمل هشت ماده

 در افغانستان صادر شده است. های تصویری رسانه

ای را در برابر کار های تازه، نشر شده، محدودیت-نوامبر  21-شنبه این دستورالعمل که روز یک

نگاران و کارمندان زن رسانه های تصویری افغانستان قرار داده است؛ محدودهایی که شاید خبر

ی جرأت کار در رسانه را نکند.   سبب شود پس از این هیچ دخبر

 حکومت این گروه در  100زمان است با ها همی طالبان بر رسانههای تازهمحدودیت
ی

روزگ

ها در این کشور فلج شده درصد رسانه 70تر از شود که در این مدت بیشافغانستان. دیده یم

 به نحوه به بلندگویی برای طالبان مبدل شده و ناچار اند است. رسانه
ز های که فعالیت دارند نب 

رسایز کنند.  همه  روزه به نفع این گروه تبلیغ و خبر

ز  ز فرصتدر این میان، از بی  کننده است؛ زیرا زنان های کاری در رسانه برای زنان بسیار نگرانرفیر

ان افغانستان در دو دهه ی گذشته تالش فراوایز برای تثبیت جایگاه شان در جامعه انجام و دخبر

نگا ان جوان در آن ترین بخشری ییک از مهمداده اند. کار در رسانه و خبر های بوده که زنان و دخبر

 های خویر دست یافته بودند. رفتبه پیش

نگار و کارمند زن کار یم در حایل که پیش از آمدن طالبان، در هر رسانه کردند؛ اما اکنون چندین خبر

 که هنوز به کار شان در شود. زنان اندگهای افغانستان هیچ زیز دیده نیمدر بسیاری از رسانه

ز به گونهرسانه  کنند. ی مخفیانه و با نام مستعار کار یمها ادامه داده اند نب 

ز موانع زیادی  نگار را روایت کردم که با پشت رس گذاشیر  خبر
 یک دخبر

ی
در این گزارش زندگ

نگار تثبیت کند؛ اما تسلط طالبان، شغل اش را از دست  توانست جایگاه خود را به عنوان یک خبر

ز به خاک یکسان شد.   داد و آرزوهایش نب 

های دور افتاده والیت غزیز متولد شد؛ اما به دلیل برخز عاطفه حیدری، در ییک از ولسوایل

ها خانواده اش ناچار شد که به والیت کندهار کوچ کنند. عاطفه مکتب را در کندهار آغاز چالش

ز به پایان رساند. او، کرد و در آن نگاری داشت، پیش به دلیل شوق و عالقهجا نب  ی که به کار خبر

از این که مکتب را تمام کند، موفق شد برایش در ییک از رادیوهای محیل کندهار کار دست و پاه 

 کند. 

کردم، آرزو دیدم و گایه به رادیو گوش یموقتر کودک بودم، تلویزیون را یم»گوید: عاطفه یم

نگار شوم. ریمو  نگاری یمداشتم که خبر  «کردم. ت تلویزیون را در پیش روی خود گرفته و تمثیل خبر



ای را در ییک از رادیوهای محیل کندهار آغاز کرد؛ آغازی که حیدری، هشت سال پیش کار رسانه

نگاری به دلیل تفاوت  با تمسخر و تحقب  همکارانش به همراه بود. او، در حایل خبر
های قویم و زبایز

نگار زن در رسانه کرد که نه تنها یم ان این والیت خبر های کندهار وجود نداشت، بلکه دیگر دخبر

ز از هیچ حق و حقوقر انسایز برخوردار نبودند.   نب 

کرد که روی زبان ها را نادیده گرفته و تالش یمعاطفه اما برخورد نامناسب همکاران و تحقب  آن

ان و ز پشتو و مسلیک ترین اهداقز بوده نان کندهاری از مهمشدنش کار کند. رساندن صدای دخبر

ز رسیده بود. کرد و به گفتهکه عاطفه در راستای آن تالش یم  ی خودش تا جایی به آن اهداف نب 

نگار در هشت سال گذشته، با چندین رادیوی محیل در کندهار، پرودکشن و یک  این بانوی خبر

ز کار کرده است. او، تا پیش آمدن طا ی آرزویش این بود که روزی لبان، همهروزنامه در کابل نب 

نگار مشهور بتواند در رسانه د و به یک خبر های مشهور افغانستان به ویژه تلویزیون طلوع کار بگب 

 مبدل شود. 

 ی طالبان همانرسیدن دوبارهاگوست و به قدرت 15سقوط افغانستان در 
ی

گونه که زندگ

شبه نابود کرد، کار و فعالیت تالش شان را یکسال  20شهروندان افغانستان را به عقب برد و 

ز از او گرفت.  ی که به دیگر نیم»عاطفه را نب  ز نگاری داشته باشم. طالبان چب  خواهم فعالیت خبر

گونه نیست. طالبان حتا به واکسیناتوران زن هم رحم نکردند. اصال گویند، در عمل آنزبان یم

 «بینند. ها زنان را به چشم دیگر یمآن

نگار در والیت ان خبر
ز شماری از دخبر های ناامن این در حایل است که پیش از آمدن طالبان نب 

نگاری شان را ترک کرده بودند. چند ماه پیش از آمدن طالبان با  رنگینه انوری، افغانستان کار خبر

 گزارش
ً
ا نگار زن در والیت کندهار که اکبر احبه ساخت، مصهای تولیدی تلویزیویز یمیگانه خبر

نگاری شده بود. رنگینه پس از  کردم، او در آن زمان به دلیل تهدیدهای امنیتر ناچار به ترک خبر

نگاری گرفت. آن که مالله میوند، هم ین دوستش را از دست داد، تصمیم به ترک خبر  مسلک و بهبر

نگاری که در والیت کندهار کار یم ان خبر
صد شان این در  5کردند، حدود با این حال در میان دخبر

مسلک را به گونه تخصیص آموخته بودند؛ زیرا مردم این والیت با کار زنان مخالف استند و آن را 

ز وجود دانند؛ اما در زمان حکومت قبیل یعتز تا سه ماه پیش یک رسی آزادیننگ یم های فردی نب 

 داشت. 

ان از رسانهبا آمدن طالبان نه ی عاطفه، ه شده که به گفتهها در کندهار گرفتتنها که پای دخبر

ان در رادیو و تلویزیون وجود ندارد. حتا در حال حاضز اجازه گونه با این»ی نشر صدای دخبر

ز خاطر نیم ایط فعالیت و قربایز ما چه فایده دارد و به همی  خواهم که دیگر در افغانستان رسر

 «فعالیت کنم. 



نگار دیگر با آمدن طالب  خبر
ان کار شان را از دست داده اند. شماری به مانند عاطفه صدها دخبر

دلیل تریس که از این گروه داشتند حتا افغانستان را ترک کرده اند. شماری هم که در افغانستان 

 یمی مخفیانه و با آیندهاند، به گونهباقر مانده 
ی

 کنند. ی نامعلوم زندگ

 

 


