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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-alat@afghanmaq  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٠٥/٠٨/٢٠١٠                                افغان جرمن آنالين: ترجمه
  

  زن افغان، سمبول عوارض جنگ
  در ُپشتی  تايم

  )اسوشيتد پرس( جنفر ِپلز: نويسنده
  

در پشتی مجلۀ تايم، متين وآرام بوده ولی   ۀ عايشهچهر -نيويارک
 جائيکه بايد بينی ،به شکل قلب یزخم. بدون شک سالخی شده است

  ه دوخردانۀ طالبان ببۀ هژده ساله ميبود،  نماينگر قضاوت ناعايش
  :  بی مهابا ميگويد،و عنوان

  ."چی واقع ميشود اگر ما افغانستان را ترک کنيم" 
    اين تصوير به سرعت به حيث سمبول عوارض جنِگ تقريبًا ده

 از راه تلويزيون به رخ نانسی پلوسیچنانچه  .له تبارز کرده استسا
ن خود آتبصره های آنالين را ازام ، تمده شدهکشي) رئيس سنا(

خشونت عليه زن و يا سقط جنين وسيلۀ ساخته و حتی در مباحث 
  .آغاز صحبت ها گرديده است

کانادا   کوچنرشهرت از اتکنالوجی مخابر مند، کارکت کوری البري
با وجود نشر آن " :مينويسدفوتو اين طی يک ايميل در مورد 

  "  است، متأسفانه کامًال ضروریشعيسوبا ابعاد  زنندگی
ر که هنوز هم امکان دارد يک تصويعکس العمل ها ثابت ميسازد 

 همچنان نشان و ،نمودهتحريک اذهان مشبوع از مسايل بصری را 
  .بيننده نيز استاز طرف دهندۀ قبولی تصاوير زننده  

تصوير با روانشناسان اين تايم ضمن آمادگی  به احتجاج عليه نشر 
 احثاتولی مب. ب مشوره گرديددر مورد تاثير آن به اطفال، طال

  . گرديدحالت زنندۀ تصوير متمرکز بصورت نسبی کمتر روی بعدی
به علت فرارش از خانۀ  بينی و گوش های عايشه ، سرپرستقاضیبه حيث ر يک قومندان طالب سال گذشته به ام

ز از آزار و لت و کوب ُخُسر گفته است که برای گري عايشه قرار راپور تايم و شواهد ديگر. بريده شد تنبيهاً شوهر،
  .خيلش به اين کار دست زده است

قرار است عايشه  که در يک مرکز حمايه از زنان  زجر کشيده  قرار دارد بکمک تايم، مؤسسات امداد بشری و 
  .برودبه امريکا ديگران برای يک عمل جراحی 

م عکس گرفت  که ميخواهد تا خوانندگان بفهمند که در بطن ُپشتی تايزايد که عايشه به اين دليل برای مجله می اف
زنان نخبۀ افغان از آشتی احتمالی دولت با شورشيان ابراز تشويش . ظهور دوبارۀ  طالبان چی خطراتی نهفته است

به سرکردگی امريکا از لشکر کشی  ميدانند که بعد از سقوط رژيم طالبان به تعقيب یآنرا به قيمت آزادی هاي کرده و
  . بدينسو بدست آورده اند٢٠٠١ل سا
  . از تايم به عهده داشت"آرين بيکر" گرفته شده و نوشتن را "ريبجودی با"ن تصوير  توسط عکاس آزاد اي

مورد بحث قرار تلويزيونی مختلف  پروگرامهای عکس دراين ، عرضه گرديداز زمانی که مجله، روز جمعۀ گذشته 
، از نانسی ر را باال گرفتهتصويکه کرستيان امانپور  ABC  در شبکۀ"اين هفته"ز جمله  در پروگرام ا .گرفته است

اضالع متحده در کشورشان سؤال ارزيابی موجوديت آيندۀ جريان در د تعهدات امريکا به زنان افغان پلوسی در مور
منوط به ايجاد رای زنهای افغانستان غيره بو  تربيوی دور داده پاسخ داد که  اهداف جانب ديگر پلوسی رويش را .کرد

  .اشدامنيت و ختم فساد ميب
روم وکه ف "بگ نيوز" تا "هفنگتن پوست" ن ازيوزسايت های سياسی بـي شبکه های مدنی بيشمار و وۀعالور ب

  . گرديده استسايت تايمـبي تبصره تنها در و٥٠٠ آن منجر به بيش از داستان، اين تصوير وباشدارزيابی تصاوير مي
ت بيش از دو روش بيشتر مجله موثر دانست اما باعث مواصلتا اين تصوير را در فقيدۀ تايم قبل از وقت خواهد بود بع

  .به اديتور در مورد مسايل داغ  گرديده استچند معمول ايميل ها 
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 مباحثات بيش از حد را براه انداخته است و اين عين همان اين فوتو" : ريچارد ستنگل ميگويد عمومی تايماديتور
وا بيننده را ولی ... انزجار را بار می آوردکند و هم يک نوع هم جلب توجه مي"و " چيزی است که ما ميخواستيم
  ."دي را بگوش و نظردميداردت تا نگاهی به آن بانداز

 ،جاودانه ترين اثر عکاسی فوتو ژورناليزم مقايسه مينمايندآن به  اين عکس را بعضی از مبصرين برای تأئيد نظرشان
 ظاهر ١٩٨٥ مجلۀ نشنل جيوگرافيک در سال خود در پشتی سحر آميز و سبز که يک دختر مهاجر افغان با  چشمان

  . افغانستان تحت اشغال شوروی بدل گشتدرشد و به  يک نشان  زجر
طفل پوستری برای رسانيدن يک به حيث يک   همبه نظر بعضی ها ازوی ،جديد است" ِ دختر افغان"اما اگر عايشه 

  .پيام سياسی استفاده ميشود
قصد عنوان م"وی اضافه ميکند که . "مقصد خود تصوير نيست" ،جزيبل مينويسدنسوان در بالگ  "رمونآرين کا"

خواهد چه  کرده ميتواند و يا هچحضور نظامی اضالع متحده در مورد  زنان و اينکه وضعی است بين يخال... است
  .کرد
منحصرًا ۀ مليون بينند٩و جذب بيش ازمليون نسخه  ٣٫٢٥ به نشر جتمنپشتی مجلۀ تايم  عکساين  هکيو جود  با

  .مشکل دارند  با آن از ديدگاه اسالمیینوشته هاي بشمولمبصرين   ازبعضیهم ولی باز ،شده امريکائی
تصوير پشتی " اسالمی مينويسد که یامعل  در بالگ "هوفسترا" پوهاند جامعه شناسی در پوهنتون "دانيل مارتين" 

  ." آورد های زن افغان را نا ديده ميگيردمجله اغراق در نشر اخبار است که دست
که از مشترکين يک سايت زنان مسلمان بنام مسلمۀ ناظِر ميديا  است  يک محصل مافوق ليسانس "کريسته رايلی"

منفصل کنندۀ نژاد ها واز هم دور کردن  برای اوتصوير اين  ."دهنده است تصوير  زننده و عميقًا تکاناين ":مينويسد
  .فرهنگ هاست

با گفتن حقيقت تصاوير زننده با توازن يک عقيده " چه وقت و چطور نشان دادن "ها باوتو ژورنالستمدت هاست که ف
  .و خواننده، دست و پنجه نرم کرده اند داشت حساسيت های موضوع تلخ  و با در نظر

نشر ورد رسانه های جمعی امريکا در م" ،"نترپوي"  متخصص ژورناليزم بصری در انستيتوت "اربیت ـِنِک" به گفتۀ 
در دنيای بيکران آنالين برای شايقين،  موقف باز " بی چون و چرا"مطالب تصاوير، بدليل رقابت ها در نشر  همچو

  ."تری اتخاذ کرده اند
شتی از ابا ياددکه دست زده مفصل ضيحات در مورد نشر تصوير عايشه به تواظهار داشت که وی  "ستنگل" اديتور 

  . خوانندگاِن معترض داليل خودرا ابراز داشته استاديتور ضمن معذرت از
 ا نقشو ي افغانستانتقالی را تصوير خيلی باالتر از شه اين عکس، عايدرعکس العمل بعضی ها به با آنهم 

  .ژورنالستان در شکل دادن آن قبول کرده اند
 های رقتباريکه همکارانش  ، از فعالين ضد سقط جنين و يک بالگر،  موازاتی بين عکس تايم و عکس"جل ستاِنک"

  .ميبيند  اهدافشان بکار ميبرند، به رسيدنپا فشاری بهبرای  
تصوير عايشه را   اداره ميشود"AOL امريکا آنالين"ر مورد زندگی زن است و توسط ، بالگی که د"ليمون دراپ" 

  .بحساب می آوردآورندۀ دردناک برای ظاهر و ضمير ياد 
 برای يینداعکس عايشه را  ،در نبرد است" ناخشونت عليه  زن" که با "پکسل پراجکت" آنالين بنام گروپ ديگِر
  .عمل ميداند
  .خطاب کرده است" شلحظۀ قابل آموز" اآنر "ريجينا يو"بنيان گذار
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