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خلیل هللا معروفی

اولین بار سیاسی "تهاجم فرهنگی ایران"
تذکــــر:
دوست بزرگوار و فرزانه ام و مؤلف چندین اثر سودمند و ارزنده ،جناب ولی احمد "نوری" ،اخیراً مقاالت مندرجۀ
کتاب "افغانستان گلستان اقوام" را یکه یکه در صفحات "آریانا افغانستان آنالین" انداخته میروند .مناسب دیدم ،تا مقالۀ
حاضر را ،که نیز در عین سیاق ولی سالها بعد از اشاعۀ کتاب فوق نوشته شده است ،عرضه کنم .این مقاله به تأریخ
ت
 9آگست  2015نگاشته شده و درج پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" است ،که اینک با اضافات و تعدیال ِ
مؤی ِد مقالۀ دیگرم نیز بوده میتواند ،که سه روز پیش؛ یعنی به تأریخ  30اپریل تحت
الزم تقدیم میگردد .مقالۀ حاضر ِ
عنوان "سقوط و استحالۀ ارزشها" ــ نتیجۀ بالفصل هفت و هشت ثور ــ در "آریانان افغانستان آنالین" منتشر گردید.
(خ .معروفی ــ برلین ،سوم می )2018

اِبداع و به چلند انداختن ترکیب تفرقه افگن "افغانستانی" ،اولین گام عملی جمهوری "تازیانه و دار" ایران در عرصۀ
سیاسی افغانستان بود ،که در امتداد "تهاجم فرهنگی" و از طریق غالم حلقه بگوش ایشان به نام "نجیب مایل هروی"
برداشته شد؛ و این حدودا ً ( 35و اینک  )38سال پیش بود .این افغان خودفروش1
آستان قدس رضوی مشهد ،به
ساکن
ِ
ِ
ِ
ِ

تخم
حمایت و تحت سرپرستی و هدایت
مستقیم دولت "فاشیستی ــ کربالئی" ایران دست به کار شده و مشغول پاشیدن ِ
ِ
نفاق و شقاق در جامعۀ افغانی گردید .مطالعۀ رسالۀ "بگذار تا از این شب دشوار بگذریم"ِ 2این نویسندۀ عاق شده از
راز این کارستان را افشاء میکند و هیچ شک و شبهه ای باقی نمیماند ،که مبدِع و
دامان وطن و "افغان و افغانیت"ِ ،
"هیتلران زمان" است .و وقتی "مبدع و
ت
وجد و مخترعِ بالوسیلۀ کلمۀ نفاق انداز "افغانستانی" ،همین
مردک آلۀ دس ِ
ِ
م ِ
ِ

 1ــ کلمۀ "خودفروش" که نمیدانم کسی آن را تا حال استعمال کرده است ،ولی در هر حال همین حاال بر نوک قلمم جاری گشت؛ یعنی "کسی،
سیاسی "خودفروخته" درین است ،که "خودفروخته" خود را یک بار و
که خود را میفروشد" .فرق این ترکیب با اصطالح معمول و مشهور
ِ
مادام العمر فروخته است ،اما "خودفروش" آن است ،که خود را هرلحظه میفروشد و به هرکس میفروشد!!!
 2ــ رسالۀ "بگذار تا از این شب دشوار بگذریم" را نجیب مایل هروی در واقع به جواب مقاالت منتشره در شمارۀ  29مجلۀ "آئینۀ افغانستان"
علمی "پوهاند محمد نسیم نگهت سعیدی" ــ استاد نام ِی
نوشته است و هدف اصلی نوشتن این رساله هم تاختن بر جایگا ِه شامخ و کارنامۀ
ِ
زبانشناسی پوهنتون کابل و مؤلف کتاب فوق العاده مفید و منحصر به فر ِد موسوم به "قاموس دری ــ انگلیسی" ،میباشد.
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موجد و مخترع بالوسیله" میگویم ،مراد ازین است ،که وی به تحریک رژیم جهموری اسالمی ایران به ابداع و ایجاد
و اختراع این کلمه پرداخته است.
اصطالحِ "افغانستانی" بار اول در یازده(و به حساب امروز ،چارده) سال پیش ،با شالق مقاالت کوبنده ،زیر ضربه
ق افغان و افغانستان
گرفته شد و درین عرصه سلسله جنبان و پیشقراول کسی دیگر نبود ،جز نویسندۀ وطنخواه و عاش ِ
ــ جناب ولی احمد "نوری" ،مقیم پاریس .این قلم با الهام ازین مقالۀ هشداردهنده و تأریخی ،زیر عنوان "استعمال نام
افغانستانی جرم است" در ماه اپریل  2004جریدۀ "امید" ،سلسله مقاالتی را زیر عنوان "افغان ،افغانی،

افغانستانی"3

در چار قسمت نوشته ،ثبت آن هفته نامه نمود .به تعقیب آن ،مقاالت فراوان دیگرم روی جرائد و وبسایتها آمده رفتند.
البته دلسوزان دیگر نیز در زمینه قدم گذاشتند و با قلم خود کله و کاپوس این کلمۀ منحوس و پلید را کوفته رفتند .نتیجۀ
این فعالیت وسیع و دسته جمعی وطنخواهان چنان شد ،که فکر میشد غائله خاموش شده و کلمۀ "افغانستانی" رفته است
پشت کال ِه خود.
رژیم "فاشیستی ــ مذهبی" ایران دست از خصومت نگرفته
اصلی توطئه؛ یعنی
اما این ظاهر امر بود ،چون محرک
ِ
ِ
بود و یکرنگ آب زیر پالل میدوانید .این رژیم منحوس ،گماشتگان و معاشخوران و جیره گیران افغان خود را ،که در
دموکراسی
دامان پرحیله و مکر و نیرنگ خود پرورده بود ،وارد کارزار کرد ــ ابتداء در هنگام جهاد و بعدا ً در دورۀ
ِ
امریکائی در کابل و در دستگاههای مختلف دولت؛ از حکومت گرفته تا ولسی جرگه و حتی قوۀ قضائیه .نوکران
زرخرید ایران شاهرگهای دستگاههای تبلیغاتی؛ یعنی مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی
را عمالً استیالء کردند و از زمینۀ قالبی ،ولی خیلی کارام ِد "آزادی بیان" ،تا توانستند بهره جستند و آنچه را در دل و
دماغِ بی آزرم خود داشتند ،به صحنه درآورده رفتند .از طرف دیگر:
از طرف دیگر دیدن و خواندن و شنیدن از طریق مطبوعات کالسیک و انترنتی و رادیو و تلویزیون و مشاهدۀ سیل
ویرانگر اصطالحات خاص ایران در زبان و قلم هموطنان ما ،نهیبی در گوشم زده ،متوجهم ساخت ،که تهاجمی در
حال تکوین است .همان بود ،که مقولۀ "تهاجم فرهنگی ایران" را از طریق پورتال "افغان جرمن آنالین" 4به میدان
انداختم و این دقیقا ً ده(به حساب امروز )13 ،سال پیش بود!!! این عبارت در ابتداء عجیب و غریب و حتی مسخره به
نظرها رسید و بسا کسان ــ به شمول بعض دوستانم ــ بر من ایراد گرفتند ،که چرا چنین کاری را در پیش گرفته ام.
اما:
اما همان قسمی ،که گپ حق سرانجام به کرسی مینشیند ،مقولۀ "تهاجم فرهنگی ایران" نیز بر مسندی سنگین و آهنین
نشست و آهسته آهسته طرفدار پیدا کرده رفت .این جریان آن قدر سر زبانهای هموطنان افتاد ،که اینک آن را از هرکس
و هر منبع و هر دستگا ِه سمعی و بصری میتوان شنید و دید ــ درین مورد ضمن مقاالت بیشمارم فراوان سخن گفته
ام .ضمن همین مقاالت مگر بعد خطرناکتر موضوع را نیز پیش کشیده بودم ،که با تأسف نادیده گرفته شده است .این

 3ــ این سلسله مقاالت بعداً در پورتال "افغان جرمن آنالین" نشر گردید؛ و در جایهای بسیار دیگر .اخیراً همین سلسله را با تعدیالت و
اضافات در شش بخش در پورتال خود ما" ،افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ،منتشر ساختم ،که در آرشیفهای مختلف آن قابل دستیاب است.
پسانها "افغان جرمن آنالین" آرشیف مقاالتم را حذف کرده ،خود و خوانندگان خود را از یک منبع معلومات مغتنم محروم ساخت!!!
 4ــ در آن زمان عضو پورتال "افغان جرمن آنالین" بودم و شاید یکی از فعالترین اعضاء؛ و از همین طریق مقاالت فراوان در زمینه های
مختلف ،از زبان گرفته تا سیاست ،نشر میکردم.
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بعد خطرناک ،بعد سیاسی موضوع بود ،چون همیشه و در هر موقع و هر سر بازار جار زده ام ،که رژیم ایران از
طریق "تهاجم زبانی و فرهنگی" میخواهد "ستراتژی"ِ خود را در افغانستان پیاده کند ــ خواه در میدان فرهنگ و اقتصاد
باشد و یا در عرصه های سیاسی.
چنان ،که در باال گفته شد ،اولین بار و ثمرۀ شوم این تهاجم ،در طرح و به میدان انداختن اصطالح "افغانستانی" بود،
که در ذات خود تفرقۀ قومی را دامن میزند و جامعۀ ما را به دو فرقه و ظاهرا ً به حساب "پشتون" و "غیر پشتو" ــ و
"ضد پشتون" ــ تقسیم میکند .این ،که این تفرقه اندازی چه سودی را در دامان شوونیستها و برتری
حتی "پشتون" و
ِ
افغان
خواهان جمهوری اسالمی و اهداف عظمت طلبانه و توسعه جویانۀ شان می اندازد ،خارج از حیطۀ تصور هیچ
ِ
بافهمی بوده نمیتواند!!!
ثمرۀ دوم این تهاجم را اینک عمالً در بستر سیاسی ــ اجتماعی افغانستان میبینیم .حذف نام "افغان" از تذکره های
عملی همین سیاست شوم ایران است و عملی ست ،خالف مصالح ملی ،خالف تمام قوانین
بار
الکترونیک ،میوه و ِ
ِ
اساسی افغانستان ،خالف تمام تعامالت ملی و بین المللی ــ و باالتر از همه خالف خواست و اراده و اجازۀ مردم
خاموش وطن .گماشتگان ایران در دستگاههای مختلف دولت بی صالحیت کابل همه
ملیونی
شریف ما و توده های
ِ
ِ
پالنهائی را ،که "استا ِد ازل"ِ ایشان خواسته است و بخواهد ،بیهراس و بدون ترس و لرز در مرحلۀ اجراء درآورده
اند و در می آورند!!!
دولتهای ایران و خاصتا ً رژیم جمهوری فاشیستی اسالمی به کم و تم قانع نیستند ،چون اصالً نه نام "افغان" را میخواهند
و نه نام "افغانستان" را و از ت ِه دل و اعماق استخوان آرزومندند ،که هردو را به دست خود به گورستان تأریخ
بسپارند!!!
پاک ما داده میتواند و نه نام
در همینجا باید با جدیت تمام گوشزد کنم ،که نه نام "آریانا" هوی ِ
ت مستقلی را برای خاک ِ
ب ما هویت مستقل از ممالک همسایه یافته
"خراسان" .فقط با نام نامی و
مطنطن "افغانستان" است ،که کشور محبو ِ
ِ
میتواند ،چون از نگا ِه تأریخی در نامهای "آریانا" و "خراسان" قسما ً ممالک همسایه نیز دخیل بوده میتوانند .بلی! فقط
با نامهای سرافراز و باافتخار "افغان" و "افغانستان" است ،که مردم و وطن ما هویت مستقل و بالشریک به خود پیدا
میکنند و بس!!!
پرور دگر ما ،پاکستان ،هم دست زیر االشه ننشسته ،بلکه از مجاری دیگر و
همسایۀ خدعه گر ،چالباز و نیرنگ
ِ
ی مسلحانه فتنه و آشوب را دامن زده میرود .دولت پاکستان از همان آوان ایجادش دست به دامان
بالخاصه از کانالها ِ
توطئه و حیله گری و بدماشی زد و اعمالش چنان آشکار است ،که منکرش را باید نابینا و یا حقیقت پوش اعالم کرد.
بدبختانه افغانستان هیچ گاه از دغلبازی و دست اندازی همسایگان فارغ نبوده است و حاال ،که زیر سیطرۀ مستقیم
رهبری امریکا بر افغانستان و آوردن
سلط غرب تحت رژی و
امریکا و ناتو درامده است ،تکلیفش کامالً روشن است .ت ِ
ِ
نمای "دموکراسی
و نصب دولتهای پوشالی و گوش بفرمان و فاقد صالحیت و اهلیت ،و خلق فضای آزاد برای نشو و
ِ
وارداتی" ،کار همسایگان طماع را آسانتر کرده و زمینۀ مداخالت مستقیم ایران و پاکستان را در امور داخلی ما بیشتر
از هر موقع دگر ،مهیا ساخته است .و اگر به کلمات "افغان و افغانستانی" برگردیم:
مؤرخ  6آگست  2015جناب "حامد نوید" ،که در وبسایتهای مختلف اشاعه یافت ،ریشۀ
مقالۀ تحقیقی و بس سودمند َّ
تأریخی کلمۀ "افغان" را به دست میدهد و بر فرض عام و غلطی ،که "افغان" را معادل "پشتون" میشمارد ،یکسره
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ب "افغانستانی ها" میرباید ،چون
ِ
خط بطالن میکشد .این تحقیق عالمانه ،در واقعیت امر ،باد از بادبان و آب از آسیا ِ
چنان ،که خواهیم دید "افغان" خالف آنچه شهرت یافته است ،نام کدام قوم و تبار و نژا ِد خاص نیست ،ازین رو دلیل
وجودی ترکیب "افغانستانی" را از بیخ و ریشه ساقط میسازد!!! اگر در ده یازده(و به حساب امروز  )14سال پیش،
ِ
هنگامی ،که جهاد با ترکیب باط ِل "افغانستانی" آغاز گردید ،به چنین یک سند محکم ،متقن و استواری دسترس
میداشتیم ،یقینا ً کار مبارزه آسانتر و کوتاهتر میگشت و حریفان زودتر صحنه را ترک میکردند.
بر اساس تحقیق جامعِ هموطن آگا ِه ما استاد "حامد نوید" ،کلمۀ "افغان" هیئت تحول یافتۀ " Avagánáاوه گانا" در
"سوارکار
پراکریت و " Aśvakanاسوه کان" در سنسکرت و "اوه گان" در اوستا بوده و به معنای "سوارکار" و
ِ
ماهر" و "سوارکار جنگجوی و دلیر" است .بدین اساس "افغان" یک لقب جنگی و متکی بر مهارت در "رزم" و
"شجاعت و دالوری" بوده و با "قوم" و "تبار" و "نژاد" هیچ و کوچکترین ارتباطی ندارد!!! این مقالۀ بی اندازه ارزنده
مؤلف آن ــ جناب استاد "حامد نوید" ــ در وبسایت "آریانان افغانستان
ت
و مهم را تحت لنک ذیل و در آرشیف مقاال ِ
ِ
آنالین" میتوان مطالعه کرد:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/H_naweed_reshayabi_kalimai_afghan.pdf

و من درینجا در موازات موضوع ،به جرأت و صراحت تام اضافه میکنم ،که:
چنین تسمیه و نامگذاری بعدها و بسیار پسان و در قرون وسطی در بین فرنگیان نیز رسوخ پیدا کرد؛ چنان ،که لغت
"ریتر"  Ritterدر المانی و "نایت"  Knightدر انگریزی
"شوالیه"  chevalierدر فرانسوی و "کوالیر"  Kavalierو ِ
ت رزمجویانه و سوارکارانه است ،که همه با "اسپ"
و  cavaliereدر ایتالوی و  ...در واقع برخاسته از همین مرتب ِ
"سوارکاران رزمجوی" و یا "رزمجویان سوارکار" معموالً افراد فداکار و
سر و کار دارند .از طرف دیگر چون
ِ
جوانمرد و با فت َّوت و با سخاوت و با حمیت و غیرت بودند ،پس تمام این اصطالحات فرنگی غیر مستقیم و به شک ِل
ضمنی ،معنای "جوانمرد" و "عیار" و "فت َی" و "سخی" و "غیور" را نیز میدهند.
اما سؤا ِل بسیار وارد و بجای و کامالً بحق این است ،که چرا "پشتون ها" در نزد بسا مردم ما و حتی در نز ِد مردم
کشور ایران ،به نام "افغان" مشهور شده اند؟؟؟ این سؤال را باید به صورت اصولی و از طرق استداللی و استنادی،
جواب گفت .جواب علی الحساب و علی العجالۀ شخص خودم ازین قرار است:
حدس قرین به یقین من این است ،که چون پشتونها ذاتا ً مردم ِسالحشور و جنگجوی و دلیر و باغیرت هستند ،در حدی،
که هیچ کس ازین خصلت ذاتی و خانه زادِشان منکر شده نمیتواند ،ازینرو کلمۀ "افغان" را ،که نظر به مقالۀ تحقیقی
استاد حامد نوید ،از هزاران سال بدین طرف درین مرز و بوم ،بر همین معانی و مفاهیم ،معطوف بوده است ،معادل
"پشتون" دانسته اند .برای اثبات امتثالی این مدعا میتوان ترکیبات "ننگ افغانی" یا "غیرت افغانی" را یادآوری کرد،
زبان مردم ما بوده است .صرف نظر ازین ،که پشتونان در "سوارکاری" نیز مهارت بسزائی داشته اند.
که مدام ور ِد
ِ
البته این انتساب تنها امروزی نیست ،بلکه در روزگاران قدیم نیز چنین بوده است .و بارزترین مثال را از شهنامۀ
"رستم زال" با "کک کهزا ِد افغان" .درینجا قسمتی ازین داستان
فردوسی میتوان انتخاب کرد و آن هم در داستان رزم
ِ
جالب شاهنامه را ،که فردوسی در هزار سال پیش و بنا بر روایات بس کهن تر پرورده است ،پیش دیدۀ خوانندۀ گرامی
میگذارم .برای سهولت کار ،همین فصل را از بخش دوم مقالۀ چارده سال پیش خود ،که تحت عنوان "افغان ،افغانی،
افغانستانی" در جریدۀ دوهفتگی "امید" چاپ کلیفورنیا منتشر گشته بود ،اقتباس میکنم:
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سخنسرای بی مثال توس،
« ...در شاهنامۀ فردوسی ،هم کلمۀ "افغان" را مییابیم ،هم "اوغان" را و هم "افغانی" را.
ِ
در داستان رزم رستم زال با کک کهزا ِد افغان ــ ضمن حدودا ً یک هزار بیت ــ شانزده بار کلمۀ "افغان" را به کار
میبرد ،سه بار "اوغان" را و سه بار "افغانی" را .این داستان از زبان فردوسی ،آن قدر جالب است ،که سخت دریغم
می آید ،از آن درینجا مختصر شرحی ،تقدیم خوانندگان گرانقدر نکنم:

چنین گفــــــت :دهـقان دانش پژوه

مر این داستان را ،ز پیشین گروه

که نزدیک زابل ،به سه روزه راه

یکــــی کـــوه بد :سرکشیده به ماه

ت َخــرگاه بود
به یک
سوی او دش ِ
ِ

دگــر دشت ِزی هـندوان 5راه بود

نشسته در آن دشت بسیار کـــــوچ

ز افغان و الچین 6و کـرد و بلوچ

یکی قـلعه باالی آن کــــــــوه بود

که آن ِحصن 7از مــردم انبوه بود

به دژ در ،یکی بدکنش جای داشت

که در رزم ،با اژدهـــا پای داشت

نژادش ز افغان سپاهـش ،هــــزار

همه نـــاوک انداز ،و ژوبین گــذار

به بـــــاال ،بلنـــد و به پیکرِ ،ست َبر

به حمله ،چو شیر و به پیکار ،ببر

ران پیــل
دو رانش ،بــــه ماننـــدۀ ِ

گ ِه رزم جوشان تر ،از رو ِد نیــل

به نیرو جدا کــردی از که ،کـــمر

شیر نر
گــریزان ز رزمش بدیِ ،
....

مردان مرد
چو پیکـــــار جستی ز
ِ

ز مردان برآوردی از گـرز ،گرد

ورا نام بودی ،کـک کوهــــــــزاد

به گیتی؛ بسی رزم بـودش؛ به یاد

زر سرخ از زال ،پدر رستم ،باج میستانید .زا ِل زر در نیمروز
ِ
کک کهزاد آن قدر زورآور بود ،که ساالنه ده ِ
چرم گاو ِ
آهنگ کک کند و از دستش ضایع
کک کوهزاد به رستم چیزی نگویند ،مبادا رستم
ِ
منادی زده و هشدار داده بود ،که از ِ
ب اجازت از پدر ،زا ِل زر ،به اتفاق "میالد" و "کشواد"
گردد .رستم مگر تصادفا ً از موضوع آگاه میگردد و بعد از کس ِ
به نبرد کک کوهزاد میرود .اول "بهزاد" به جنگ رستم می آید و گرفتار میشود .رستم بهزاد را به میالد میسپارد.
دیده بان خبر اسیرشدن بهزا ِد افغان را به کهزاد میرساند و از تمام کوایف نبرد قصه میکند .درین گفت و گویند ،که
خروش رستم به گوش کک میرسد.
درین گفــت و گــو بود؛ با کــــوهزاد

که آمد خــــــــــروشی ،که ای بدنژاد

چه در دِژ گـــزیدی ،بدین سان درنگ

که آمد همه نـــا ِم اوغــــــان ،به ننگ

وقتی کوهزاد نعرۀ رستم را میشنود ،از فراز کوه فرود می آید و با رستم ،به رزم اندر میشود .زا ِل زر هم از سیستان
به مد ِد رستم میرسد .کوهزاد مغلوب رستم میشود و رستم دستانش را به زنجیر میبندد .بزرگان و نام آوران پیش رستم
می آیند و به ستایش و تکریم او میپردازند.

 5ــ "هندوان" درینجا در معنای "هندوستان" به کار رفته است
مردم "هزاره" است.
 6ــ "الچین" مراد از
ِ
 7ــ "حِ صن"(به کسر اول) کلمۀ عربی و در معنای "قلعه" است؛ چنان ،که خود "قلعه" نیز عربی ست.
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پیــــــــــــــاده هــــــمه پیش باز آمدند

بَـــــــــ ِر پیــــــــــل تن ،در نماز آمدند

بدیدند کک را؛ چنـــــــــان بسته دست

گــــروهی ز افغــــــانیان ،کرده پست

(صفحات  ۵۵8ــ  ۵۶۴شاهنامۀ فردوسی ،با مقابله و تصحیح از روی مشهورترین نسخه ها ،چاپ هفتم13۶9 ،
چاپخانۀ سپهر ،تهران) و (صفحات  28۵ــ " 311افغانستان در شاهنامه" اثر احمد علی کهزاد ،چاپ  13۵۵مؤسسۀ
ب بیهقی ،کابل)
طبع کت ِ
ــ "نماز" اصالً معنای "ستایش ،توصیف و تبجیل" را دارد.
سخت جالب و قابل توجه است ،که فردوسی نامهای "بهزاد و کوهزاد" را به حیث ممث ِل گرو ِه "افغانان" قلمداد میکند،
که از نگا ِه صرفی و دستوری و ساخت لغوی ،هیچ کدام ریشه در زبان "پشتو" ندارند و منحصرا ً منشعب از زبان
"دری" میباشند!!!
ننگ اوغان" سخن میگوید و عینا ً ترکیباتی را به کار میبندد ،که هم
از سوی دیگر می بینیم ،که فردوسی از "نام و
ِ
اکنون و همین حاال در عرف و زبان مردم ما دیده و شنیده میشود .البته فردوسی این گپها را از دل و به اصطالح
بعض از عوام" ،شکم"ِ خود نمیگوید ،چون:
"تا نباشد چیزکی ،مردم نگویند چیزها"
فردوسی ضمن این داستان ،از رزمجوئی و شهامت و دالوری و تجهیزات جنگی و رزمی افغانان بسیار زیاد گپ
زده است .و حکیم فرخی سیستانی هم طی قصیده ای در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی و ذکر غزوات و
گنگ هند ،از افزار و تجهیزات افغانها ــ و بالوسیله مهارت رزمی و جنگاوری ایشان ــ داد سخن داده،
فتوحات او در
ِ
فرماید:

به گــــونۀ ش ِل افغانیان ،دوپَره و تیز

چو دسته بسته بهم ،تیرهای بی سوفار

کسر شین ،در معنای "نیزۀ کوچک" است و "سوفار"؛ یعنی "بیخِ تیر ،که در چلۀ کمان گذاشته می شود".
"شل" به ِ
(صفحۀ  62دیوان حکیم فرخی سیستانی ،چاپ داکتر محمد دبیر سیاقی ،چاپ چارم 1371 ،خورشیدی ،کتابفروشی
زوار ،چاپ گلشن)
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