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 بیگانگان اداری و فرهنگی
 

 
 

پوشیم ولی   های گوناگون را می  های مختلف دارد. ما در خانه، در مسجد، در مکتب و در اداره لباس  فرهنگ الیه
 .دهد  از ایران یا پاکستان متواوت جلوه میهایی دارد که افغانستان را مثالً  ویژگی مجموعحال پوشش ما در  درعین

  های اجتماعی و سیاسی ما در طول زمان ویژگی  وهوا و انتخاب  پیروی از سلیقه، آب  پوشش اداری افغانستان به
کند. مثالً در ادارات ما کسی به ندرت با پای بدون جوراب ظاهر   هایی یافته است که ما را از پاکستان متواوت می

 .کند وص اگر او مقامی داشته باشد. اگر پیراهن تنبان بپوشد و مولوی هم باشد جوراب به پا میشود، بخص می
هایی از کابل و دیگر مناطق جنوبی چپلی بسیار   آباد، بخش چپلک و چپلی هم در افغانستان رایج است. در جالل

آباد  ناطق نیز عام نیست. در جاللشود ولی پوشیدن آن در ادارات و از سوی مقامات اداری حتی دران م  پوشیده می
بنددار نیز در زندگی غیر اداری رایج است و بطور وسیع   و برخی مناطق جنوب شرقی دیگر چپلی پاکستانی پس

 .وهوای این مناطق  وآمد مردم به پاکستان و هم به دلیل آب  شود که طبیعی است، هم به دلیل رفت  استواده می
ق گرِم مرطوب پوشش ارزان، بادوام و راحت است، اما در مناطق معتدل یا وهوا گوتیم چون چپلی در مناط  آب

های بسیار   سردی که هوای خشک دارد پوشیدن چپلی طور دوامدار ممکن نیست، زیرا باعث ترکیدگی پا و تکلیف
شده هایی از کشور در سراسر ملک ما و در ادارات استقبال ن شود. ازینرو چپلی باوجود رایج بودن در بخش می

 .است
پوشند، عمران خان بسیار و در سورهای  پایه می شان است. مقامات بلند اما در پاکستان چپلی بخشی از یونیوورم ملی

  های برهنه از جوراب بخشی از یونیوورم ملیشه تر از آن چپلی و پا پوشد. مهم خارجی نیز چون نماد کشورش می
 .های پاکستان است

دانند و   تر با مردم می تر و نزدیک ها بومی  طر نزدیکی با "فرهنگ" روستایی افغانحال، تعدادی که طالبان را بخا
اند، متوجه این ظرافت نیستند که فرهنگ افغانستان تنها به روستا و مناطق   هایی به آنان بسته ازین جهت امید

های فرهنگی  کود های گوناگون دارد. در بخش اداری ما صاحب  شود، بلکه الیه نزدیک به پاکستان محدود نمی
گیرد. در بخش اداری  وهوا و سرگذشت جمعی ما نشات می  ها شکل گرفته است و از سلیقه، آب  هستیم که طی سال
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تر  پوشیم. مهم رویم بلکه بوت و جوراب می بنددار پاکستانی نمی ما اگر سنتی هم شویم بدون جوراب و با چپلی پس
چپلی بودن در ادارات  بوتی و هم پوشیم بلکه تنوع داریم. هم ی نمیا ها چپلی ملیشه دست چون پاکستانی از آن یک

 .افتد افغانستان کمتر اتواق می
خواهند بر آن حکومت کنند، آشکار  ای که می ها مهم اند، زیرا رابطه و درک طالبان را از جامعه  این نشانه

گونه با ما  کند. ذهنیت طالبان نیز این میسازد. بیگانگی آنان را با نیاز، محیط، سلیقه و فرهنگ مردم ما فاش  می
های  ها و نماد  رو آنان با نشانه دوست. از همین زده است تا روستایی کابل بیشتر روستایی پاکستانی -تواوت دارد

 .ها در جنگند فرهنگی ما سِر آشتی ندارند و همیشه با آن
جورابی در ادارات  پوشی و بی این است که چپلیخوانند، ولی واقعیت   بیگانگی می پوشی را نشانهٔ   تعدادی نکتایی

اندازد  پوش در ریاست پوهنتون کابل نه دهاتی را به حیرت می پوشی. آدم نکتایی افغانستان بیگانگی است نه نکتایی
ها. اما دیدن یک  کنند و نه حتی پاکستانی ها از دیدن چنان آدم اظهار تعجب می  و نه افغان شهری را؛ نه غربی

حتی کسانی را در میان رهبری طالبان متعجب پوهنتون ای در راس  کشاِل چپلی ملیشه جوراب، واسکت یِد بیسو کاله
 !اند های غنی غیرت نیز به نقش و مقام او خندیده قریگی ایم هم ساخته است و مطمئن
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