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تصمیم عاقالنهی خانه ملت
مهدی مدبر

دیروز وزاری داخله و دفاع ملــی و رئیس عمومی امنیت ملی از
ســوی مجلس نمایندگان استیضاح گردید .دلیل اصلی استیضاح
مسئولین نهادهای امنیتی حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد
داوود خان و افزایش ناامنی در بخشهای از کشور بود.
در حالی که اکثر گمانه زنی ها بر این بود که مســئولین نهادهای
امنیتی از مجلس نمایندگان موفق بیرون نخواهند شــد و سلب
اعتماد خواهند گردید ،اما مســئولین هرســه نهاد مهم امنیتی
کشور از سوی نمایندگان مجلس رای اعتماد دوباره گرفتند و ابقاء
گردیدند.
تصمیم دیروز نمایندگان مجلس یک تصمیم عاقالنه و بر اســاس
واقعیتهای سیاســی و امنیتی کشــور بود .در وضعیت کنونی
ابقای مســئولین نهادهای امنیتی یک ضرورت بود و بدون تردید
نمایندههای مجلس با درک این ضرورت ،دوباره به مسئولین این
نهادها رای اعتماد دادند .تجربهی سالهای گذشته نشان داده است
که تنها با تغییر چهرهها وضعیت امنیتی کشــور بهبود پیدا نمی
کند ،بلکه عوامل ناامنیها پیچیده است و شبکههای استخباراتی
ن سازی کشور دست دارند.
و تروریستی زیادی در ناام 
اما ،انتظار می رود که اســتیضاح دیروز ،یک تلنگر به مسئولین
هر ســه نهاد امنیتی کشور بوده باشــد .آنها باید این واقعیت را
درک کنند که مردم از عملکرد شــان رضایت ندارند و باید برای
بهبود وضعیت امنیتی کشور با جدیت بیشتر کار کنند و برنامهها
و سیاستهای امنیتی شــان را بازبینی کنند .آنها اکنون فرصت
دوباره یافته اند که توانایی های مدیریتی شان را در راستای تامین
امنیت کشور ثابت بســازند ،توقع مردم افغانستان این است که
آنها با استفاده از این فرصت ،به ریشه یابی مشکالت و تهدیدات
امنیتی کشور بپردازند و برای بهبود امنیت ،برنامهها و استراتیژی
های مؤثرتر طرح کنند.
مسئله مهم دیگر ،مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی است .فساد
باعث شده اســت که عملکرد نهادها و نیروهای امنیتی تضعیف
گردد و برنامه های امنیتی بصورت الزم اجرا نشــود .مســئولین
هرسه نهادی امنیتی کشــور باید بصورت جدی با فساد در این
نهادها مبارزه کنند و تالش ورزند که این ادارات را از وجود افراد
فاسد پاک سازند .همچنان باید بصورت جدی تالش شود که دست
افراد نفوذی دشمن از صفوف نیروهای امنیتی کشور کوتاه گردد.
نفوذی ها همانند موریانه در بدنهی نیروهای امنیتی کشــور جا
گرفته اند و آنهــا را از درون ضربه می زنند .عامل اصلی حمله بر
شفاخانه ســردار محمد داوود خان که مسئولین نهادهای امنیتی
بخاطر آن اســتیضاح گردید ،یک نفوذی دشمن بود .کوتاه کردن
دســت نفوذی ها از صفوف نیروهای امنیتی ،می تواند در بهبود
وضعیت امنیتی کشور مؤثریت فوق العاده داشته باشد.
از ســوی دیگر ،ابقای مســئولین نهادهای امنیتی باعث شد که
ش میان مجلس نمایندگان و حکومت دوباره اوج نگیرد .مجلس
تن 
نمایندگان در آخر سال مالی  ،۱۳۹۵هفت وزیر را به دلیل مصرف
نکردن بودجه انکشافی استیضاح و سلب صالحیت کرد که باعث
بوجود آمدن تنش میان مجلس و حکومت شد .رئیس جمهور این
مسئله را به دادگاه عالی سپرد و هنوز سرنوشت هفت وزیر سلب
صالحیت شده روشن نیســت .اگر مسئولین نهادهای امنیتی نیز
ســلب صالحیت می گردید ،احتماال به عنوان سرپرست باقی می
ماندند و تنشها میان مجلس و حکومت دوباره آغاز می گردید.
در شرایط کنونی ،هماهنگی قوای سهگانه برای عبور از مشکالت
و چالشهای فرا روی دولت افغانستان ،از اهمیت باالی برخوردار
اســت .هر سه نهاد باید برای عبور از چالش های کنونی هماهنگ
و همســو عمل کنند .هماهنگی این نهادها پیام قدرتمند تری به
دشمنان مردم افغانستان مخابره خواهد کرد و دولت افغانستان را
مقتدرتر نشان خواهد داد.
همچنان هماهنگی قوای ســه گانه ،بر روند اجرایی شدن برنامه
های حکومت نیز مؤثر خواهد بود .هماهنگی میان ســه قوه باعث
می شود که امورات دولت افغانستان با انسجام بیشتر و سریع تر
به پیش برود و از روند اجرایی شــدن برنامه نیز ،نظارت بهتری
صورت گیرد.
وضعیت کشــور اقتضا مــی کند که نگاه واقعبینانه به مســایل
در ســطوح مختلف جامعه بوجود بیاید و تالش صورت گیرد که
افکار عامه بر اســاس واقعیتها سمت و ســو داده شود .منافع
ملی افغانســتان زمانی که تامین خواهد شد که همگان بر اساس
واقعیتها تصمیــم بگیرند .نمایندههای ملت بــا تصمیم دیروز
عقالنیت سیاسی شان را نشــان دادند و این امر امیدوار کننده
است.

منطق واقع نگری و انعطاف پذیری در سیاست
در رفتار هاي جمعي و فردي واقع بيني و يا
برداشــت هاي واقع بينانه از اهميت تعيين
كننده اي بر خوردار مي باشــد .اهميت آن
در اين اســت كه واقع نگري مي تواند در
مناسبات اجتماعي و سياسي اثرات مطلوبي
را بر جاي نهد .از جانب ديگر دايره رفتار ها
و نگرش ها هر چه وسيعتر باشد مطلوبيت
و يا عدم مطلوبيت آن به همان تناسب اثر
گذار خواهد بود .بطــور مثال اگر يك فرد
داراي نگرش واقع بينانه باشد  ،او در همان
حد دايره فردي مي تواند بر پيرامون خويش
اثر بگذارد و يا اثر پذير باشد.
چنانچه يك جمع داراي نگرش واقع بينانه
باشد  ،قطعا دايره اثر گذاري و يا اثر پذيري
آن بيشتر و تعيين كننده تر خواهد بود .اين
وضعيت در زندگي جمعي امروزه  ،بخصوص
در شــرايط و وضعيت جوامع در حال گذار
بسيار مهم مي باشــد .زيرا جوامع در حال
گذار براي عبور موفقانه و ســالم ســخت
نيازمند نگرش هاي واقع بينانه مي باشد.
يك جامعه ممكن اســت در شرايط گذار
از وضعيت جنگي به ســوي شرايط صلح و
همزيستي مسالمت روان باشد .يا جامعه اي
در وضعيت گذار اقتصادي و اجتماعي قرار
داشته باشــد .ممكن است جامعه در حالت
گذار فرهنگي باشد .به هر صورت گذار در هر
عرصه اي براي هر جامعه اي نيازمند آنست
كه واقع نگري وجود داشته باشد.
اينك پرسش در اينست كه اين واقع نگري
از كجا سرمنشاء مي گيرد ؟ اگر بطور دقيق با
افراد هر جامعه اي و يا با هر كتله و جمعيتي
مواجه شويم و درباره واقع نگري بحث نماييم
 ،بدون ترديد نه تنها از واقع نگري ستايش
مي نمايد  ،بلكه در وصف آن شرح مفصلي را
هم ارائه خواهد داد.
آنچه كه مهم به نظر مي رسد و كمتر عينيت
آن مشاهده مي شود اينست كه عمال واقع
نگري رعايت گــردد و به آن التفات صورت
گيرد .پذيرش واقعيت هــا همان اندازه كه
دلچسب و جذاب اســت  ،به همان ميزان
نيز دشوار مي باشــد .مطالعه زندگي بشر
نشان ميدهد كه بشر براي گريز از واقعيت
 ،چيزي كه در سخن و شعار از آن به شدت
اســتقبال مي نمايد  ،به چه ترفند ها دست
نبرده و حتي بخود فريبي نيز دست مي يازد.
عکاسی توســط یک فرد کشف وتکمیل
نشده اســت ،بلکه عکاسی نتیجه زحمات
وتالش بسیاری از افراد درزمینههای مختلف
اکتشافات ونوآوریهای آنان در طول تاریخ
است که ســالها قبل وجود داشته است.
عکاســی را به زبان یونانــی فتوگرافی می
گویند ،کلمه فتوگرافی از واژه های یونانی نور
ونگارش مشتق شده است که از ترکیب آن
دو ،نگارش با نور استخراج می شود.
عکاسی را می توان ثبت و ایجاد یک تصویر
تعریف کــرد که عموما در دو مرحله ی کلی
انجام میشود :نخست ،بدستآوردن تصویر-
تصویر یک شیء یا مجموعه ای از اشیاء -به
وسیله دوربین و ثبت آن روی نگاتیو .دوم،
ظاهر کردن تصویر مخفی حاصل از دوربین
عکاسی ،ظاهر کردن و پایدارکردن آن.
قدیمی ترین عکس درجهان
قدیمیتریــن عکس ثبت شــده در تاریخ
عکاســی ،تصویری است که نیسفور نیپس
«اشــرافزادهی فرانســوی در سال 1826
میالدی با فرایندی که خود آن را هلیوگرافی»
نامید از چشــمانداز پنجرهی اتاقش گرفت.
چند ســال بعد یعنی درســال  1837یک

 کارتون روز

qبنیانگذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير :حفیظ اهلل زکی

رضا رها

توجيهات متعــدد و گوناگوني را براي جلوه
دادن يك امر غير واقعي  ،بصورت واقعي بكار
مي بندد.
اين امر در عرصه سياســت بيش از هرجاي
ديگر نمايان مي باشد .ضرورت واقع نگري
در سياست ذره اي جاي ترديد ندارد .وادي
سياســت بدون نگرش واقع بينانه به اندازه
يك گام كوچك هم طي نخواهد شد .در اصل
سياست روشي است براي پياده ساختن و
عيني نمودن خواسته ها و آرزو هاي بشر در
حيات جمعي .از الزمه واقع نگري و يا پذيرش
نگرش واقع بينانه آن است كه واقعيت ها را
آنگونه كه هســت بايد نــه آنگونه كه بايد
باشند .به معني ديگر ديدن واقعيت ها  ،تلخ
يا شيرين  ،مطلوب يا نا مطلوب  ،انساني يا
غير انساني گام نخست سياست مي باشد.
سياســت يك امر انتزاعي  ،مجرد و فارغ از
ضرورت هاي اجتماعي نمي تواند باشد .اگر
غير اين باشــد  ،آن موضوع هر چيزي مي
تواند باشد ولي قطعا سياست نخواهد بود.
نكته ديگري كه در نگرش واقع بينانه مطرح
مي باشد انعطاف پذيري است .بدون در نظر
داشت انعطاف پذيري  ،درك واقعيت ها  ،پي
بردن به كنه و ريشه آنها بسيار مشكل و چه
بسا غير ممكن خواهد بود .بايد ياد آور شد
كه اين تلقي را از ذهن بايد شست كه انعطاف

پذيري به معني تسليم طلبي و بي خاصيت
بودن و موضع نداشتن نيست .انعطاف پذيري
شيوه اي منطقي اســت براي درك واقعيت
جهت دســت يابي و يا پيش برد اهداف و يا
بيان مواضع مشخص و معين خويش .انعطاف
پذيري منطق اســتوار و كار آمد انسان در
مواجهه با عينيت هاي زندگي است.
اگر انســان از اين منطق عاري گردد  ،دوام
زندگي براي او مقــدور نخواهد بود .يكي از
عوامل موفقيت هاي بشر تاكنون همين بوده
اســت كه براي بهبود بخشيدن به وضعيت
عمومي خويش و دســت يابي بــه ايده ها
و تحقــق آرزو هاي خويــش از اين منطق
كار گرفته اســت .بدون شــك ناكامي ها و
سرخوردگي هاي انسان نيز در فقدان همين
منطق نهفته بوده است .منطق انعطاف پذيري
انسان را با زندگي و ضروريات آن آشتي مي
دهــد .او را از وادي تصورات انتزاعي به عالم
واقعيات آشنا مي گرداند .خالصه كالم اينكه
انعطاف پذيري يكي از راههاي دست يابي به
نگرش واقع بينانه مي باشد.
مســئله ديگري كه در درك واقعيت ها مي
تواند ممد انسان واقع گردد و جامعه را بسوي
تكامل سوق دهد تحول پذيري است .ويژگي
تحول پذيري بدان مفهوم است كه بشر براي
بهبود بخشــيدن به وضعيت خويش و بهره

بردن از امكانات و دســت يافتن به سهولت
ها بايستي تحول پذير باشد .از پديده هاي
نو و تازه استقبال نمايد .خود در اين راستا
خالقيت و ابتكار داشته باشد .راكد نباشد.
تحجر و دگم انديشي  ،انفعال و خنثي بودن
را بايستي از خود دور نمايد.
راز ترقي جامعه بشري در اين بوده است كه
شجاعت آن را بخود داده است تا وادي هاي
تازه  ،راههاي نا رفته  ،عرصه هاي نديده را با
چراغ جستجو گر و حس كنجكاوي و اراده
خالقانه خويش در نوردد .اگر بشــر چنين
جسارت و شجاعتي از خود نشان نمي داد
قطعا زندگي امروزي بشــر به اين مرحله از
رشد و تكامل نمي رســيد .چنانچه انسان
ها و جوامعي كه اين جســارت و شجاعت و
خالقيت را نداشــته اند و از هر پديده اي نو
و تازه فرار كرده اند هم چنان در دايره عقب
ماندگي باقي مانده اند.
با آنچه توصيف گرديد و بيان شد اين را بايد
اضافه نمود كه اين همه زماني شدني است
كه ذهنيت ها  ،تصورات و باور ها از تاريكي
بيرون آمده و خود را در روشنايي قرار دهد.
با ذهنيت هاي تاريك و بسته دست يافتن به
نگرش هاي واقع بينانه غير ممكن است .اگر
ذهن از تعلقات تاريك و زنجير هاي اسارت
بار رهايي نيابــد درك واقعيت ها يك امر

سیرتحول عکاسی درافغانستان
نوروز رجا

فرانسوی دیگر به نام لوئی داگر به فناوریای
دست یافت که تصویری مثبت ،مستقیم و
پایدار بر صفحهی نقرهاندود ثبت میکرد .او
فناوری خود را داگروتیپ نامید که در تاریخ
عکاسی بعنوان نخستین شیوهی عملی ثبت
تصویر شناخته میشود .این فرایند اصالحات
و تغییراتی کرد تــا اینکه در جنوری 1839
آکادمی علوم فرانســه داگروتیپ را بعنوان
یک اختراع فنی به ثبت رساند.
اولین عکس ها درافغانستان
اولین عکس موجود درتاریخ افغانســتان
متعلق به «جان بورک» عکاس ایرلندی است
که درســال  1869میالدی ازامیر شیرعلی
خان پادشاه افغانســتان گرفته شده است.
اوکه همراه با ارتش بریتانیا به افغانستان سفر
میکردعکس شیر علی خان را گرفته است
واین عکس ،امیر را نشــان میدهد که روی
چوکی نشسته وشمشیر دردست دارد.
مقارن همان سالها عکس عبدالرحمن خان
پادشاه افغانســتان که در جنگ علیه امیر
شیرعلی خان شکست خورده به سمرقند
گریخته بود و پناهنده امپراطوری روسیه می
شود توسط حاکم سمرقند گرفته شده است.
امپراطور الکســاندر دوم ،قبــل از اینکه
عبدالرحمان خان را به سن پترزبورگ دعوت
کند ،از او می خواهد عکس خود و مقام های
همراهش را برایش بفرستد .حاکم سمرقند
او و دیگر همراهانش را به یک عکاســخانه
می برد تا عکس آنها را بگیرد .ولی در آنجا
هیچ یک از همراهان امیرعبدالرحمن خان
حاضر نمی شوند که در برابر دوربین عکاسی
بنشیند.
اولین عکاس افغانستانی:
نخستین عکاس افغانستانی امیر حبیب اهلل
خان پادشاه افغانستان ( )1919-1901است.
حبیب اهلل مرد خوشــگذرانی بود و عالقه
زیادی به مظاهر دنیای جدید داشت .او اولین
بار موتر ،سینما ،تیلفون و عکاسی را به کابل
آورد.
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فیض محمــد کاتب ،در جلد چهار»ســراج
التواریخ» می گوید در اوایل سال  1909میالدی
امیر حبیب اهلل خان از هندوستان «هزار روپیه
« را وسایل عکاسی خریداری کرده و قسمتی
از ضلع شمالی ارگ شــاهی را به استدیوی
عکاسی تبدیل کرد.
امیر ،گروهی از درباریان را با فنون عکاســی
آشــنا کرد تا کار شستن و روتوش عکس ها
را انجام دهند .این شــاگردان بیشتر از دربار
بودند :میر حسام الدین رسام از والیت غزنی،
نقاش معروف دربار که نقاشــی دیواری می
کشید ،همراه با دو برادرش میر عبدالروف و
سید جواد و نیز دو غالم بچه دربار به نامهای
امان بیگ شغنانی و محمد ایوب خان ایلخانی
هزاره از اولین کسانی بودند که با فنون عکاسی
آشنا شدند.
امیــر حبیب اهلل و شــاگردانش ابتدا عکس
شهزادگان ،ســرداران و اعیان را میگرفتند
و آنها را به صاحبان عکس فروخته و در آمد
آن را صرف یتیم خانهی می کردند که در سال
 1911تاسیس کرده بود.
امیر امان اهلل خان
در زمان حکومت امان اهلل خان هنرعکاســی
در افغانستان جای بیشتر باز کرد .او همانند
پدرش حبیب اهلل خان در توسعه و پیشرفت
عکاسی در افغانستان توجه زیاد داشت.
شاه امان اهلل خان خودش عکاسی نمی کرد.
او در سفر اروپایی اش در سال  1927میالدی،
چندین پایه کامره و وسایل عکاسی را از آلمان
با خود به کابل آورد تا باعث تشویق و انکشاف
هرچه بیشتر این هنر شــود .در سفر شش
ماهه او به اروپا؛ ملکه ثریا همسر و نورالسراج
خواهرش بــا یک روبند نیمه ابریشــمی و
جورابهای سیاه ظاهر شدند و از آنها عکس
گرفته شد ،این عکسها در روزنامههای اروپا
چاپ شــد که برای اولین بار صورت ملکه و
خواهر یک شاه افغانستان دیده میشد.
امیر حبیب اهلل خان کلکانی
در دوره حکومت حبیب اهلل کلکانی ،کشمکش

های سیاسی و نظامی زیاد بود اما عکاسان به
حالت عادی فعالیت داشــتند و عکس های
مستند و یادگاری می گرفتند.
نادرشاه
نادرشاه خودش عکاس نبود ،اماعکسهای
زیادی از او وجود دارد .ولی مهمترین عکسی
که از او در دست است ،از آخرین لحظه حیات
او است؛ عکسی از صحنه یی که نادرشاه به
دست عبدالخالق به قتل می رسد.
محمد ظاهر شاه
دوره ظاهر شــاه دوره آرامش بود .به همین
جهت رفت و آمد جهانگردان ،عکاســان
خارجی در ایــن دوره زیاد بــود .با آمدن
توریستها و عکاسان ،کامرههای عکاسی
انالوگ که در آن از فیلم (نیگاتف) استفاده
می شد ،در عکاسخانههای شهر کابل افزایش
یافت .کامرههای فوری صندوقچه یی سیاه و
سفید در گوشه و کنار شــهر کابل زیاد به
چشم می خورد.
درهمین دوره بود که عکاسی از چهار دیواری
ارگ وانحصار شــاهزاده گان بیرون رفت و
دوربینهای جدید توسط تاجران وارد کشور
گردید .همین طور چندین عکاسی در گوشه
و کنار شــهر کابل برای رفع نیاز های مردم
از قبیل عکس بــرای تذکره و ترخیص و ....
گشایش یافت و استدیوهایی ساخته شد.
سردار محمد داوود خان
داوود خان ،هنر ،فرهنگ ،عکاسی و ورزش
را دوست داشت .در دوره حکومت او تعدادی
از جوانان به منظــور فراگیری فیلمبرداری
وعکاسی به کشورهای جاپان ،ایران و بلغاریا
فرستاده شدند ،عکاســی فوری وخیابانی
افزایشبیشتریافت.
بعد ازسال 1357
درزمان نورمحمدترکــی وحفیظ اهلل امین،
عکاســی بصوت نورمال پیش می رفت ،اما
در دوره ببرک کارمــل و داکتر نجیب اهلل
عکاسی رشد خوبی یافت ،عکس های سیاه
وسفید به رنگی تبدیل شد وبرای اولین بار

خيالي بيش نيست.
به همان تناسب درك واقعيت  ،انعطاف پذيري
و تحول پذيري نيز غير ممكن مي باشد .مهم
ترين شجاعت آنســت كه بتوان ذهن فردي
و جمعي را از زنگار هــا و تاريكي ها نجات
بخشيد .رسوب ها و انباشته هاي پوسيده را
بدور ريخت .در عرصه حيات جمعي نيز بايد
ذهنيت اجتماعي را بايد رسوب زدايي نمود.
بدون رســوب زدايي اجتماعي هم پذيري و
ديگــر پذيري و بقاء زندگــي جمعي ممكن
نيســت .يكي از شــرط هاي اساسي حيات
جمعي اينست كه ذهنيت جامعه را متناسب به
نياز ها و ضرورت هاي آن عيار گردد تا بتوان
روند تحول و تغيير در جهت رشد و ترقي آن
پيش برد.
نتيجه و برداشــتي كه از گفته هاي فوق مي
توان بدست آورد اينســت كه جامعه ما نيز
هنگامي مي تواند به ترقي و تكامل دســت
يابد كه ذهنيت اجتماعي و سياسي از رسوب
هاي كهنه و فرسوده پاك گردد و ويژگي واقع
نگري را در خود بپروراند .روي كرد به نگرش
واقع نگــري نياز مبرم به آن دارد كه ذهنيت
جامعه از رسوبات گذشته و باور هاي اسارت
بار و تفرقه افگنانه زدوده شــود .با ذهنيت
هاي تاريك و رســوب يافته نمــي توان به
اهداف و مطالبات ترقي خواهانه دست يافت.
هم پذيــري و تفاهم اجتماعي زماني مقدور
خواهد بود كه تصورات و ذهنيت هاي تاريك
و مخوفي كه برمجموعه اي از روابط اجتماعي
و مناسبات سياسي جامعه اثر گذارده است
كامال محو گردد.
بطور قطع مي توان بخشــي از عوامل بحران
هاي كشــور را به اين مســئله نسبت داد.
متاسفانه با گذشت زمان هاي بسيار و گذشته
هاي تلخي كه سپري شده است هنوز ذهنيت
هاي جامعه گرفتار پندار هاي اسارتبار و تفرقه
افگنانه مي باشد .حکومت ،پارلمان ،نهادهای
عدلی وقضایی ،نهادهای آموزشی وتعلیمی
و ...باوجود ادعاهای گزاف دموکراسی خواهانه
هنوز اسير باور هاي تماميت خواهانه و تبعيض
طلبانه مي باشند.
تا زماني كه ذهنيت هــاي تاريك و تبعيض
طلبانه با اســتفاده از ابزار هاي سياسي بر
سرنوشــت مردم اعمال گردیده و از نگرش
واقع بينانه و درك شــرايط جديد و انعطاف
پذير در برابر تكثر اجتماعي و سياســي و
استقبال از تحول پذيري خود داري گردیده
ویا باآن مقابله شــود ،به دشواري مي توان
انتظار داشت كشور روي خوش بختي و امنيت
را ببيند.
درزمان ببرک کارمل نام عکاسان روی عکس
درج گردید ،درایــن دوره برعالوه کمره های
صندوقچه ای کمره های انالوک نیزوارد بازار
شد.
در دوره حکومــت مجاهدیــن عکاســی
درافغانستان به صوت عادی ونورمال پیش می
رفت کدام تغییر درعکاسی نیامد ،اما درزمان
طالبان عکاسی وتصویر برداری کامال ممنوع
اعالن شد .استدیوهای عکاسی تعطیل گردید،
نشریات چاپی بدون عکس انسان ودیگر زنده
جان ها منتشر می شد .تنها برای تذکره مردها
اجازه داشتند عکس بگیرند.
پس از سقوط طالبان
پس ازسقوط طالبان وبا روی کار آمدن حکومت
حامدکرزی ،عکاســی درافغانســتان کامال
متحول شــد وبصورت سرسام آور گسترش
یافت .پیدایش کمرههای دیجیتالی وکمپوتر
عکاسی را از عکاســخانهها واستدیوها ،وارد
دفاتر کار ،منازل وخانهها نمود .تغییر وتحولی
که درعکاسی بوجود آمد نسل جدید وجوانی
از عکاسان باکمره های مدرن ودیجیتالی وارد
عرصه عکاسی شدند.
عالقــه مردم نیز به گرفتــن عکس افزایش
یافت ،اما عمومی شدن عکاسی سبب شد که
عکاسی نسبت به گذشته کمی غیر حرفهی تر
شود ،چون هرکس که توان خرید یک کمره را
پیداکرد ،شروع نمود به گرفتن عکس ،تعدادی
حتاباگوشیهای مبایل عکاسی می کنند که
این خود از کیفیت هنری عکس می کاهد.
از طرفی هم با پیشرفت فنی عکاسی و تغییر
عکاســی از آنالوگ به دیجیتال وکمپیوتری
شدن عکاسی ،بسیاری از عکاسی های قدیمی
که کمره های فوری وانالوک بود فراموش شد،
اگرچه تا هنوزهم دیوارهای شهرکابل نشان
آنها را خوب به یادگار دارند.
نمایشگاههایعکاسی
تاکنون تعداد زیادی ازتولیدات عکاسان افغان
در داخل و خارج ازکشور به نمایش گذاشته
شده اســت که از آن جمله درخارج میتوان
به نمایشــگاه عکس باتور ،مسعود حسینی،
امیرشاه ،فرزانه واحدی ،احمدمسعود ،نجیب
اهلل مسافر ،فاطمه حســنی اشاره کرد .کمی
پیشــتر ازآن در دوره حکومــت انتقالی ما
شــاهد اولین دوره برگزاری نمایشگاه عکس
درافغانستان بعد از طالبان بودیم ،همه عکس
ها راوی تاریخ سیاهی بود که رعشه به جان
آدمی می انداخت .بعد تر چیدن نمایشــگاه
عکس توســط مرکزفرهنگــی آینه ،مرکز
فتوژورنالیزم چشم سوم درکابل وبرخی والیت
های کشور برگزارشد.
هم اکنون مرکز فتو ژورنالیزم چشم سوم ،یکی
از مراکز حرفه ای عکاسی درافغانستان است
که ازسال  1387کارخود را با گروهی ازجوانان
عکاس ،درکابل آغازکرده و طی مدت کوتاهی
درجامعه عکاسی افغانستان  ،جایگاه واعتبار
ویژه ای یافته اســت ،همچنان به تازگی یک
مرکز عکاسی حرفه ای بنام انجمن عکاسان
افغانستان توسط مســعود حسینی وفرزانه
واحدی تأسیس شده است که گام بلندی در
راستای عکاسی حرفه ای باتکنولوژی مدرن
می باشد.
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