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 ریزپن حامد کرزی و ابتکار دولت انگچ

 حامد چپن دستانگلیس در نظر دارد یک که دولت  ،از قول خبرگذاری بی بی سی گفته شده

که این را یک خبر  ؛ق افغانستان را در موزیم لندن به نمایش بگذارداسب، رئیس جمهور کرزی

صرف  ،عزیز ما پوشش تمام اهالی مملکت نبودهچپن در وطن . عجیب و ابتکاری گفته میتوانیم

های چپن. ه کار برده میشوددر ایاالت سمت شمال انواع چپن ب. در سمت شمال عمومیت دارد

که نوع . یگیرندطرف استفاده قرار م ،ال در تابستانیک های نازک و، چپنپخته دار در زمستان

 ودوخته نا پارچه های . اخته میشودکه از تار بافته و س را جیلک میگویند، نو تابستانی آ یبهار

الچه های ابریشمی و تاری در بازار فروخته میشود که . را الچه میگویند به اصطالح سر گز آن

نوع چپن برای استفادۀ خانمها به عوض چادری  یک .های مرغوب و مختلف میباشندارای رنگد

که  ،ردبند جداگانه دایو رو میپوشانددوش انداخته شود تمام بدن را ه که وقتی ب ،نیز موجود است

ه ب ،ها ساخته میشودشمی و تاری که از آنها انواع چپنالچه های ابری. این نوع را فرنجین گویند

را از  پخته و ابریشم آن را از تار آن. ساخته میشود دست نفیس و پرتوان خود خانمها بافته و

رنگ آمیزی آن نیز بدست خود خانمها  آورند؛ بدست می ،شان تربیه میکننددکه خوای کرم پیله 

را به مدت سیزده  آن بارآ  حامد کرزی اج ست واین نوع چپن که مورد بحث ما . صورت میگیرد

برای  ،چپن کار نبوده اساسا  را به تمام جهان معرفی کرد،  و با آن خود انداخت بر شانهسال 

لداری کار میکنند و یا با اسپ به سفر میروند، لباس ازراعت و م که در استراحت است و کسانی

اگر احیانا  شخصی برای کاری برخیزد که چپن بر . نام گوپیچه یاد میشوده که ب ،دیگری میپوشند

کابل  اما در. هردو طرف هموار نگردده بندد تا دامن چپن بگاه کمر خود را می آن ،دوشش باشد
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کسی  ،که به سمت شمال  سفری کرده بودند قبل بدون آنانیت سال مرکز مملکت تا پنجاه الی شس

گمان ه حامد کرزی که ب .آن عمومیت نداشت به شانه انداختنقدرها نمیشناخت و  چپن را آن

 که همبستگی و محبت خود بود برای این درت رسیدنش چپن را استعمال نکردهاغلب قبل از به ق

های هوائی مختلف میدان و در میپوشیدتلف و متنوع را های مخ، چپنبدهدبا سمت شمال نشان را 

با دست دیگر سالم  تا پائین نیفتد و ،داشتمیه دست چپن را به شانۀ خود محکم نگ دنیا با یک

 ،هایش پیشتر حرکت میکردیپاچه های تنبانش که از پاا که ب  ،های احترام را قبول میکردگارد

خواه از روی  ها خواه از نگاه تمسخر واما بعضی .منظرۀ مضحکی را به نمایش میگذاشت

 .پوش گفته بودندست او را شخص شیکسیا

وطنی و کرتی غربی و چپن  عامۀپوش بودن او را با پیراهن تنبان یعنی لباس ه هر حال شیکب

 اما اکنون چپن او است،قبول قابل  ،دیگری سر نمیخورده یکی ب، ولو  "نوع چپن یک"غروی 

آیا . یدمامینمشکل  ؟ معمائی ست که حلشدن به نمایش گذاشتن چه معنی داردموزیم لن دررا 

هرگاه مجذوب حامد  ؟یا هردو یا مجذوب چپنش و ها مجذوب خود حامد کرزی شده اند وانگلیس

به آن مجسمه یک  یا گچ بسازند و او را از آهن و ، اوال  یک مجسمۀکرزی چپن بدوش شده باشند

 :ن بنویسند در زیر آ بپوشانند و ،حامد کرزی باشد و یا غیر آن چپن خواه از

 ئیس جمهور سیزده سالۀ افغانستانحامد کرزی ر

زی چه معلوم نیست که منظرۀ حامد کر ،یا تصویر خاطره ای را تداعی میکند چون هر منظره و

ها شمشیر وزیر ه طور مثال هرگاه انگلیس؟ با برای انگلیسها تداعی خواهد کردخاطره ای ر

 ،"محمد اکبر خانشمشیر وزیر "موزیم بگذارند و تنها بنویسند  محمد اکبر خان غازی را در

که میکناتن را  ،ستیداند که این شمشیر همان شمشیری دیگر ممطلع هر  تمام ملت انگلستان و

در زیر آن  ویزان کنند ووسیلۀ یک کوت بند آه اما هرگاه چپن حامد کرزی را ب. ز پا درانداختا

که  اما اگر بنویسند چپن شخصی. هیچ مفهومی از آن بدست نمی آید" چپن حامد کرزی"بنویسند 

نسل  نسل در نزد را کرزی حامد که  ،ستگاه ننگی  آن ،دولت انگلیس مدیون خدماتش میباشد

 .منفور جلوه خواهد دادافغان 

 


