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میکانیزم
الکترونیکی سازی انتخابات
حفیظ اهلل زکی

برگزاری انتخابات شفاف ،عادالنه و عاری از تقلب یکی از خواست
های شهروندان افغانستان و از انتظارات جامعه جهانی به شمار می
رود .این مسأله بارها از سوی مقامات کشورهای کمک کننده برای
افغانستان تصریح شده است .روز گذشته معاون نماینده سرمنشی
سازمان ملل متحد در دیدار با معاون دوم ریاست جمهوری بار دگر
تأکید کرد که جامعه بین المللی انتظار دارند که پروسه انتخابات
پیش رو ،طوری مدیریت شــود که برای مردم افغانستان و جامعه
بین المللی قناعت بخش باشد .معاون دوم ریيس جمهور نیز گفته
است که انتخابات الکترونیکی ،مناسبترین راه برای تسریع روند
انتخابات و شفافیت آن پروسه است.
پیشرفت تکنولوژی و توسعه وسایل و ابزارهای الکترونیکی تحول
چشــمگیری در کارکرد مراکز ،سازمان های دولتی و خصوصی به
وجود آورده است .فراگیری کاربرد سیستم های الکترونیکی در
جهان ســبب گردیده که اصطالح دولت الکترونیکی به فرهنگ
سیاسی کشورها اضافه گردد .تجربه نشان داده که با الکترونیکی
شدن سازمان ها ،تغییرات اساسی در روند کاری آنها ایجاد شده
و بســیاری از چالش ها و موانع از مسیر کارهای اداری برداشته
می شود.
در افغانستان نیز بحث الکترونیکی سازی برخی ادارات مورد توجه
قرار گرفته و بر اهمیت آن از سوی مقامات دولتی تأکید می شود.
یکی از مواردی که اهمیت بحث الکترونیکی شدن را افزایش می
دهد ،اســتفاده از ابزارهای الکترونیکی در انتخابات آینده است.
این مهم بدون ارتباط با جنجال ها و رسوایی های انتخابات ریاست
جمهوری ســال  ۱۳۹۳نیست .تمام میکانیزم های اصالحی که در
قوانین انتخاباتی ،ساختار کمیسیون ها و کارکردهای آنها صورت
می گیرد ،به هدف کمک به شفافیت انتخابات و جلوگیری از جعل
و تقلب در این پروســه ملی اســت .آنچه در انتخابات از اهمیت
برخوردار می باشــد ،یکی مســأله امنیت انتخابات است و دوم
هزینه های انتخابات می باشــد .در انتخابات الکترونیکی اگرچه
هزینه های انسانی کم می شــود؛ اما به نظر نمی رسد که هزینه
کلی انتخابات کاهش پیدا کند ،ولــی امنیت آن با توجه به تمام
پیش نیازهای آن می تواند قابل توجه می باشد.
انتخابات الکترونیکی درعین حالی که از مزایای چون صرفه جویی
در وقت ،کاهش هزینه های انســانی ،آسان کردن شمارش آراء و
معلوم کردن روند انتخابــات در زمان رأی گیری و اعالم به موقع
نتایج انتخابات ،برخوردار می باشد ،دارای معایب و کاستی هایی
نیز می باشد .مهمترین و اساسی ترین مسأله در کمپیوتری کردن
انتخابات ،عدم اعتماد مردم به آن اســت .این عدم اعتماد از یک
طرف به نا آگاهی مردم از پروســه الکترونیکی سازی انتخابات
مربوط می شود ،از سوی دیگر به تجهیزات و امکانات نرم افزاری
و ســخت افزاری ارتباط می گیرد که در این پروسه به کار گرفته
می شــود .اگر از نرم افزارها و سخت افزارهای مدرن در انتخابات
استفاده نشود ،امکان سؤ اســتفاده از برنامه های کمپیوتری نیز
موجود می باشد .مثال ممکن است دستگاهها توسط هکرها دست
کاری شود یا هویت رأی دهندگان فاش شود و یا ممکن است رأی
مردم به نام کاندید دیگرثبت گردد.
عالوه بر موارد فوق یکی از مشکالت الکترونیکی سازی انتخابات،
مدیریت شبکه الکترونیکی اســت .مؤفقیت این پروسه نیازمند
تخصص و تعهد ملی اشــخاصی می باشد که در سطوح مدیریتی
شــبکه فعالیت دارند .اگر این افــراد از تخصص کافی برخوردار
نباشند و یا تعهد ملی شــان ضعیف باشند ،به راحتی می توانند
روند انتخابات را به ســمت انحراف ببرند و اعتبار آن را خدشــه
دار سازند.
بنابراین تأکید بر اصل الکترونیکی شــدن انتخابات ،باید با فراهم
آوری تجهیزات و فن آوری های مدرن و مورد اطمینان همراه باشد
و اصــل گزینش و آموزش نیروهای متعهد و بی طرف در مدیریت
شبکه مورد توجه قرار گیرد.
یکی از اهداف الکترونیکی سازی انتخابات ،ایجاد شفافیت ،تشویق
مردم به مشارکت در پروسه های ملی و دخالت دادن مستقیم آنها
در تعیین سرنوشت شان است .اگر سیستم رایگیری الکترونیکی
در شــفافیت انتخابات کمک کند و به باال بردن درصد مشارکت
مردم در انتخابات بینجامد و سرعت پروسه را افزایش دهد ،بدون
شک شهروندان افغانستان از الکترونیکی سازی انتخابات و سایر
برنامه های ملی استقبال خواهند کرد.

حقوق کــودکان در افغانســتان یکی از
مسایل مهم و اساســی است که کمتر به
آن توجه شــده است ،از نگاه قوانین ملی
و بین المللی ،انجام کارهای شاقه توسط
کودکان ممنوع اســت ،امــا بخش های
مختلف شهرهای کشــور کودکانی را می
بینیم که مشغول کارهای شاقه هستند و
در صنایع قالین و کورههای خشتپزی کار
می کنند.
همانگونه که در افغانســتان نسل جوان و
فارغين دانشگاه ها ،روزگار مناسب ندارند
و از فقر و بيکاري در رنج هستند ،کودکان
افغانستان نيز روزگار خوبي را سپري نمي
کنند .در واقع در زندگــي اکثر کودکان
افغانستان چيزي بنام شــادي ،تفريح و
درس و تعيلم وجود ندارد و آنها از دنياي
زيباي کودکي فقط کار ،دســت فروشي و
نان پيدا کردن را مي دانند.
اکثر کودکان کار کشور ،کودکاني هستند
که بايد بــه مکتب بروند و آنجا خواندن و
نوشتن و مهارت هاي زندگي را بياموزند،
اما کودکان کار افغانستان بيشتر از اينکه
در مکتب باشــند و آنجا با هم ســن و
ساالن شــان بازي کنند ،درس بخوانند و
خواندن و نوشتن را بياموزند ،در خيابان
هاي شــلوغ و پر گرد و غبار کابل دست
فروشي مي کنند ،در فلزکاري ها شاگردي
مي کنند و در کنارجــاده هاي پر رفت و
آمد گدايي مي کننــد ،تا چند قرص نان
به سفره ي خانواده اضافه کنند و به آنها
کمک شده باشد.
اين کودکان با دشواري هاي زندگي دست
و پنجه نرم مي کنند و دوران کودکي آنها
کشته مي شود .کودکان عالوه بر آموزش و
تفريح ،نياز به محافظت دارند .اما کودکان
کار افغانستان در خيابان ها مورد هرگونه
آزار و اذيــت قرار مي گيرند و حتي ديده
شده است که با خشــونت فزيکي مواجه
مي شوند .آنها بجاي صداي مهرباني مادر
و دســت مهر پدر ،با خشونت هاي کالمي
عابرين ،صاحبان کار و مشتريان قرار مي
گيرند و اکثر اوقات وقتــي کار فرمايان
ميخواهند آنها کاري را انجام دهند ،بر سر
آنها فرياد مي زنند و با فحش و ناسزاگويي

از اوایل سلطنت ظاهر شاه( )1934با ظهور
کامرههای فوری «صندوقچهی» عکاسی
از ارگ و انحصــار شــاهزادهگان برآمد
و در گوشــه و کنار شــهر ،در پیادهروها
و جادههای پر ازدحام کابل اســتدیوها
وعکاسیهای شخصی بصورت وسیع فعال
گردید.
در سالهای نخست این دوره غیر از خود
شاه و برخی از شــاهزادهگان ،دو عکاس
دیگر نیز در افغانســتان بودند که هر دو
بیشتر برای حکومت کار می کردند .یکی
صاحبداد ،عکاس رسمی امان اهلل خان بود
که از طرف وی به لندن فرستاده شده بود
تا فن عکاســی را بیاموزد و دیگری مامور
محمد شاه.
کامرههای فوری یا صندقچهای
اما آنچه که در دوره ظاهر شــاه اهمیت
دارد ظهور کامرههای صندوقچهای چوبی
است که در افغانســتان به « کامره فوری
« شــهرت دارد .این کامرههــا که باعث
گسترش بی سابقه عکاسی در افغانستان
شد ،بســیار ارزان و ســاده بود که روی
ســه پایه قرار می گرفت .لینز آن در یک
صندوق چوبی قرار داشــت و میتوانست
بروی کاغذ ،عکسهای سیاه و سفید را در
چند دقیقه چاپ کند.
گفته میشود که برای اولین بار یک تاجر
یهودی یکی از این کامرههای صندوقچهای
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کودکان کار و آینده ی نامعلوم
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به آنها دستور انجام کار را مي دهند.
پيامدهاي کارشــاقه و کار در محيط هاي
ناســالم و سرشار از خشــونت فزيکي و
کالمي ،براي کودکان ناگوار اســت .آنها
از بــي عدالتي و حقارتــي که در معرض
آن قرار گرفته اند ،ســرخورده خواهند
شــد و فرصت گذران مراحــل طبيعي
دوران کودکي را از دست خواند داد .کار
در محيط هاي ناســالم عالوه بر اينکه به
کــودکان از نگاه روحي و عاطفي ضربه ي
شــديدي وارد مي کند ،فرصت پرورش
استعدادها و توانمندي هاي شان را نيز از
آنها مي گيرد .آنها مجبور هستند ساعت
ها با افرادي ســروکار داشته باشند و کار
کنند که از نگاه ســني و عقلــي با آنها
يکسان نيستند و دنياهاي متفاوتي دارند؛
اين امر تاثير نامناسب بر روح و روان آنها
مي گذارد و آســيب هاي روحي و رواني
زيادي به آنها وارد مي کند.

از ســوي ديگر موجوديت کــودکان کار،
نشــاني از تفاوت طبقاتي در جامعه است.
آنها راويان زندگي بخشي از جامعه هستند
کــه فرصت ها و امکانات برابــر براي آنها
فراهم نشــده اســت .کار کودکان سبب
افزايش سود و انباشت سرمايه براي کساني
مي شود که کودکان را مورد استثمار قرار
مي دهند و در نتيجه فاصله طبقاتي را در
جامعه بيشتر مي کند و فقر و تهيدستي را
افزايش مي دهد .کودکان را از دســتيابي
به دانش و مهــارت کافي باز مي دارد و در
نتيجه بهره وري نيــروي کار را در جامعه
کاهش مي دهد .آسيب هاي اجتماعي مانند
اعتياد ،بزهکاري ،استثمار ،تبعيض ،فقر و
غيره افزايش مي يابد و در نتيجه ســامت
اجتماعي را به مخاطــره مي اندازد و مانع
پيشرفت و توسعه جامعه مي گردد.
کودکان کار ،امکان دارد مورد سوء استفاده
ي باندهاي مافيايي و ســودجو قرار گيرند

و آنها با اســتفاده از کودکان مقاصد شان
را دنبال کنند؛ زيــرا کودکان کار توانايي
فکــري و فزيکــي دفاع از خــود را در
مقابل اين گروه ها ندارند و خواســته و يا
ناخواســته در دام آنها خواهند افتاد .اين
کار عالوه بر اينکه به خود کودک آسيب
مي رســاند و زندگي و آينده ي او را تباه
مي ســازد ،آنها را تبديل به عامل آسيب
رساني به اجتماع مي سازند و احتمال مي
رود در آينده بــه افراد مافيايي خطرناک
و ماهر تبديل شــوند و جامعه را با خطر
مواجه سازند.
همچنان ،کودکان ســرمايه هاي با ارزش
براي آينده ي هر جامعه اي هستند .آينده
ي ما زماني يک آينده ي خوب و درخشان
خواهد بــود ،که کودکان ما در شــرايط
مناســب رشــد کنند و آموزش ببينند.
کودکاني که در محيط هاي خشن و ناسالم
رشد مي کنند و کودکي نکرده بزرگ مي

سیرتحول عکاسی درافغانستان
نوروز رجا

فوری را از خارج به افغانستان آورده بود
و در لب دریای کابل عکاسی میکرد ،بابه
علی احمد نجار از هزارههای چنداول کابل
که در کوچه علیرضا خان زندگی میکرد،
ســاخت کامره فــوری را از روی کامره
همان عکاس یهودی کپی کرد ،پس از آن
خودش کامره ساز شده که برای عکاسان
کابل چون افندی ،گل محمد ،امان عکاس
و خانچن کامره می ساخت.
عکاســی با کامره فوری با ســاده ترین
پیچیده ،قادر
امکانات و بدون محاسبات ِ
به تهیه  ۶تا  ۱۲قطعه عکس در پنج دقیقه
بود .امکانات آن عبارت بود از یک چوکی
و یک کامره صندوقچهای بزرگ چوبی با
آســتینچه که سر سه پایه استوار بود .در
داخل آن دو ظرف مواد شیمیایی محلول
ظاهر کننده عکس ،یک جعبه کاغذ عکس
گذاشته میشد ،طوری که در آن نور نمی
رســید .یک لنز ثابــت» فوکس گالس»
داشت که توسط یک سیخ دور و نزدیک
میشد ،عکاس با مهارت تشخیص می داد
که با توجه به نــور موجود و دیگر عوامل
موثر در عکاســی همچون پشت زمینه،
چه مدت نورپردازی الزم است .عکسها
بدون اســتفاده از فیلم و مستقیما روی
کاغــذ  Positiveفــورا در همان جعبه
دورب ِین «صندوقچهای» عکاسی که بعنوان
تاریکخانه اســتفاده می شــد ،ظاهر می
میگردید .بعــد از گرفتن عکس ،فیلم در
سلوشن در تایکی شسته می شد ،سپس
بیرون شــده در آفتاب خشک میگردید،
پس از آن فیلم را با قلم پنســیل اصالح
میکردند ،به الرجه انداخته می شــد بعدا
به هر سایزی که میخواستند عکس بیرون
می برآمد.
وقتی عکاســی کمی رشد نمود و عکاسی
برقی رواج یافت ،عکاســان کابل به جای
برق از نــور آفتاب نیــز کار میگرفتند،
طوریکه در یک اتاق تاریک یک کلکینچه
گگ را شیشه سرخ میگرفت ،در زیر نور
ســرخ آفتاب عکس را چاپ میکرد .در
کلکینچه دیگر کســی را مؤظف مینمود
که مثل ماشــین های الرجر نور آفتاب را
با شیشه طوری داخل اتاق هدایت میکرد
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قسمت دوم و پایانی

که فیلم را کالن نشان میداد.
کامــره فوری که تا هنوز تعــدادی از آنها
در کابل و والیت های افغانســتان در نزد
عکاسخانههای قدیم یافت می شــود در
واقع یک کامره خیابانی بود که عکاسان در
کنار خیابان گذاشــته و عکس میگرفتند،
این کامرههــای جادویی ،عکاســی را از
قصرها و دربارهای سلطنتی به درون مردم
آوردند.
ظهور ایــن تکنولوژی نویــن ،در والیات
و قریههای افغانســتان یک اتفاق بسیار
عجیب بود .به عنوان مثال ،در قندهار یک
ســید اولین کســی بود که در این شهر با
کامره فوریاش عکاسی را رواج داد .مردم
قندهار شــایعاتی را درباره این عکاس و
دستگاه جادوییاش پخش کردند .از جمله
اینکه سید سحر و جادو بلد است ،از او باید
در حذر بود چون او می تواند با چشمهایش
عکس آدم را بگیرد .ســالها وقت گرفت
تا مردم افغانستان به عکس گرفتن عادت
کردند.
این نوع کامره در اواسط دهه  1950زمانی
که دولت تصمیم گرفت تا تذکره را با عکس
صادر کند ،بیشتر گسترش یافت ،پیش از
آن تذکرهها بدون عکس و فقط با نشــان
انگشت صادر می شد .به این منظور دولت،
آقای افندی را که تــا آن زمان درعکاس
خانه سعادت ،در جاده میوند کابل مشغول
بود ،استخدام کرد تا گروهی را جهت کار با
کامره فوری آموزش دهد و آنان با مامورین
توزیع تذکره به والیات سفر کنند.
عکاسخانههای کابل
با ظهور کامرههای فوری ،عکاسان خیابانی
که بــه صورت ســیار درجــاده میوند و
تیمورشاهی عکاسی میکردند ظهور کردند،
دیری نگذشــت که چندین عکاسخانه و
اســتدیوی ثابت در شــهرکابل فعال شد،
ایــن عکاسخانهها عــاوه برعکسهای
یادگاری ،هنــری و فیسکارتی ،عکسهای
رســمی را که برای اسناد استفاده می شد،
نیز می گرفتند .عکسهــای یادگاری که
در آن زمان گرفته میشــد بســیار اندک
بود ،کســانی که عکس میگرفتند بیشتر
اعیان ،منصبداران دولتی ،آدمهای متمول

و خوش روزگاربودند .آنان با ژســتهای
مخصوص در مقابل کامره نشسته ،عکس
میگرفتند .عکاســان عکسهای هنری،
تاریخی و فیس کارتی شــان را به شیشه
عکاسخانه نصب کرده به توریســتها
میفروختنــد و با فروش عکسهای هنری
پول خوبی به دســت مــی آوردند .زنان
و علمای دین به ندرت حاضر می شــدند
مقابل کامره بنشینند و عکس بگیرند.
عکاسخانههای کابل در آن دوره به دنبال
ایجاد تنوع و نوآوری در کارهای عکاسی
و استفاده از ظرافتهای هنری برای ایجاد
جذابیت بیشــتر در بازار کار شان بودند.
مثال با تقلید از فیلمهای کاوبای که در آن
دوره تازه به افغانستان می آمد ،جوانان
لباس های کاوبایی که شــامل کالههای
شپو ،جمپر جیر شــملک دار و یا جمپر
چرمی ،موزه چرمی ،عینک و قمه دولبه(
که در عکاسخانهها موجود بود) می شد،
می پوشیدند و عکس می گرفتند و یا دو
نفر باهم دو جوره لباس را می پوشــیدند
و در داخل اســتدیو مقابل هم ایستاده
می شدند و در حالت تعرض و دفاع ،یک
صحنهیی هیجانی را ثبت میکردند.
اولین عکاسخانههای شهر کابل
در اوایــل ســلطنت ظاهر شــاه اولین
عکاسخانههــای که در کابــل آغاز به
فعالیت کردند عبارت بودند ازعکاسخانه
ســعادت ،گل افغان ،صعبه ،رام پرکاش
واصفی ،به تعقیب اینها عکاسخانه های
میوند ،آشوکا ،روشن ،ناظم هروی ،نجیب،
ملی ،توفیق سنگرش ،دیالیت ،گیسوک و
بابه شیر بودند .این عکاسخانهها درجاده
میوند ،تیمورشــاهی ،دهن چنداول ،مراد
خانی همچنــان در دهمزنگ و چهار راه
صــدارت فعالیت داشــتند .برخی ازاین
عکاسخانههــا حدود  75ســال پیش
تأسیس شــده بودند و تاهنوز فعالیتش
دوام دارد و به صورت میراثی دســت به
دست گردیده و حفظ شده اند.
عکاسخانههــای که تاهنــوز به صورت
میراثی حفظ شده است
مؤسسان عکاسخانههای صعبه ،روشن،
آشــوکا ،رام پرکاش ،گیسوگ ،دیالیت

شوند؛ ســرمايه هاي خوبي براي آينده ي
يک جامعه نيستند.
کودکان کار به دليل نداشــتن فرصت هاي
مناســب براي آموزش و تعليم ،نمي توانند
مهارت هاي الزم و مناسب براي يک زندگي
خوب را فراگيرند و در نتيجه نمي توانند در
آينده با ســاير افراد جامعه زندگي يکسان
داشته باشند و همچنان از تفاوت طبقاتي
رنج خواهند برد .اين امر باعث مي شــود
که آنها تبديل به افراد مطرود و سرخورده
شوند و بيشتر از اينکه به شغل ها و کارهاي
مفيد و ســودمند روي بياورند ،به کارهاي
غيرقانوني همانند قاچاق ،ســرقت و ساير
کارهاي غير قانوني روي بياروند.
عالوه بر اين ها؛ کودکان کار امروز ،پدران
و مادران فردا هســتند .وقتي که آنها در
محيط هاي نامناسب رشــد مي کنند و با
انواع مشــکالت روحي و رواني زندگي را
ميگذرانند ،در آينده نمي توانند فرزندان
شــان را نيز به خوبي تربيه کنند .فرزندان
آنها نيز در يک محيط خانوادگي نامناسب
رشد خواهند کرد و انواع بدبختي ،رنج ها
و آســيب هاي روحي و رواني را از خانواده
به ارث خواهند بــرد .آنها نيز با روحيه ي
خشن و ناآرام وارد جامعه خواهند شد و در
نتيجه آسيب ها و نا هنجاري هاي اجتماعي
افزايش خواهد يافت.
آينده براي کــودکان کار مبهم و نامعلوم
است ،آنها همانگونه که امروز با دشوارهاي
زندگي دســت و پنجه نرم مــي کنند ،در
آينده نيز مشــکالت فرواني انتظار آنها را
مي کشــد؛ در واقع آنها نسلي سوخته ي
امروز و آينده ي جامعه ي ما هســتند که
نيازمند توجه فوري و جدي هستند.
حکومــت بايد براي حفاظــت از کودکان
کشــور ،اقدامات جدي را روي دست گيرد
و قانون منع کودکان از انجام کارهاي شاقه
را اجرا کند .همچنان حکومت بايد در تالش
باشــد تا تفاوت طبقاتي را در کشور از بين
ببرد و زمينه دسترســي به کار و خدمات
اجتماعي را براي تمام شــهروندان فراهم
بسازد تا ديگر هيچ خانواده ي مجبور نشود
که کــودک اش را بجاي مکتب به محل کار
شاقه بفرستد.

و چندین عکاسخانه دیگر کابل ســیک
و هندو بودند کــه از جملهی قدیمی ترین
عکاسخانههای کابل می باشــند .از سال
 1370بــه بعد بــا روی کار آمدن حکومت
مجاهدین و مشــکل شــدن زندگی برای
هندوباوران افغانستان ،آنان از وطن مهاجر
شدند وعکاسخانههای شان را به مسلمانان
فروختند .اما عکاسخانههای سعادت ،گل
افغان ،واصفــی میوند ،ناظم هروی ،نجیب،
ملی ،توفیق و بابه شــیر تا هنوزبه صورت
میراثی حفظ شده است .این عکاسخانهها
از پدر بــه فرزند و از فرزند به نواســه به
میراث مانده انــد .عکاسخانه نجیب که
قبال در کوته ســنگی بود ،تغییر نام داده و
به دو عکاسخانه دیگر بنام های سنگرش
و سیاوش انکشاف یافته است .البته عالوه
بر این عکاسخانهها ،عکاسخانه های دیگر
هم بودند که نام آنها ثبت نشده است و هم
اکنون به فراموشی سپرده شده اند.
یکی از عکاسخانه های قدیم شهر کابل که
به صورت میراثی تاهنوز حفظ شده است،
عکاســی ســنگرش واقع در جاده میوند
است ،این عکاسخانه که نامهای اولیهاش
عکاسی مژده ،اسداهلل و نجیب بود ،درسال
 1325توســط محمد امان عکاس تأسیس
شده بود و هم اکنون توسط اسداهلل آخرین
فرزند و نوههای امان عکاس اداره می شود.
محمد امان در زمان امان اهلل خان ماشــین
کار ســینمای ارگ بود .اوعکاســی را نزد
صاحبداد و مامور محمد شاه آموزش دیده
بود.
عکاسخانه دیگر کابل که تا کنون به صوت
میراثی حفظ شــده و فعالیت دارد عکاسی
میوند است ،مؤسس عکاسی میوند حاجی
گل افغان از باشندگان شهر کابل بود ،او این
عکاسی را  64ســال پیش در جاده میوند
تأســیس کرده بود ،این عکاسی هم اکنون
توسط حاجی احســان آخرین فرزند گل
افغان و نوههایش زمان جان ،ابوبکر و ذکریا
اداره میشود.
عکاسخانــه توفیــق که حدود ســال
 1330تأســیس شــده بود یکی دیگر از
عکاسخانههــای قدیم کابل اســت که به
صــورت میراثی و خانوادگی حفظ شــده
و فعالیت دارد ،مؤســس این عکاسخانه
حاجی امام الدین از باشندگان خیابانی که
هم اکنون بنام فروشــگاه یاد میشود بود.
حاجی امام الدین از شــاگران افندی بود،
او عکاســی را به فرزندانش احمدالدین و
ضیاءالدین به میراث گذاشــت ،هم اکنون
عکاسی توفیق توسط ،ظهورالدین و الیاس
الدین ،فرزندان احمدالدین و ضیاءالدین در
حصه اول جاده میوند فعالیت دارد.
عکاسی بابه شــیر که در ســال 1334
در دهمزنگ تأســیس شــد نیز از جمله
عکاسخانههــای قدیم کابل میباشــد،
ایــن عکاسخانه به صــورت خانوادگی و
میراثی فعالیت داشــته اســت .بابه شیر
در ابتــدا عکاسخانــه نداشــت ،وی در
صفحات شــمال میرفت بــا کامره فوری
به صورت ســیار عکاســی میکرد ،پس از
چند ســال عکاسخانهای را در دهمزنگ
بنام عکاسخانه بابه شــیر ایجاد کرد که
هم اکنون توســط ورثه هایش به چندین
عکاسخانه انکشاف یافته است و بنامهای
مختلف فعالیت دارند.
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