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  ، بدخشانشغنان

هجری  ١٣٢٤در سال » يارقاسم « محمد يوسف خان فرزند محمد قاسم فرزند فدا علی متخلص به 
ولسوالی شغنان واليت بدخشان افغانستان در يک خانواده  شمسی در دهکده ِرداج قريۀ بهشار
شامل صنف اول مکتب ابتدائيه  ١٣٣١جناب قاسم يار در سال . روحانی و متدين به دنيا آمده است

دورۀ مکتب ابتدائی را موفقانه به پايۀ اکمال  ١٣٣٦گرديده و در سال ) ليسه رحمت کنونی(رحمت 
ين و مستعد را برای کسب آموزش و مهارت های بيشتر در در آن ايام شاگردان ذه .می رساند

در کابل جلب و جذب می نمودند، قاسم يار هم در زمرۀ شاگردان ممتاز ) ليسه ها(مکاتب عالی 
شامل و در  ١٣٣٧مکتب متوسطۀ ابن سينا در سال عازم کابل گرديد و در  مکتب ابتدائيه رحمت

هجری شمسی شامل دار  ١٣٤٠در سال . ن رسانيدموفقانه به پايارا دوره متوسطه  ١٣٣٩سال 
المعلمين اساسی کابل گرديده که در عين حال دوره ليسه هم در آن زمان محسوب ميشده و در سال 

 ١٣٤٤شامل دار المعلمين عالی روشان کابل گرديده و در سال ) ١٣٤٣(از آن نهاد آموزشی سند فراغت بدست آورده و سال بعدی  ١٣٤٢
اولين در نتيجه لقب و  پاس از آن نهاد تحصيلی سند فراغت معلم مسلکی در رشته ساينس مفتخر می گردد) ١٤(به سويه  با درجۀ عالی
  .معارف شغنان بنام خود رقم می زند در تاريخرا ) ١٤(معلم مسلکی 

تدريسی، مدير معارف، رئيس  به اينطرف در چوکات وزارت جليلۀ معارف افغانستان به صفت معلم ١٣٤٥محمد يوسف قاسم يار از سال 
معارف، عضو علمی و مسلکی رياست تعليمات اساسی و عضو علمی و مسلکی رياست تدريسات ثانوی وزارت معارف توظيف گرديده و 

اب وظايفی را که محترم عالی جن. خدمات شايانی در جهت اعتال و ترقی معارف افغانستان خاصتًا در واليت بدخشان به انجام رسانيده است
  .خاطر نشان می گردندنجام داده است، طور زير محمد يوسف خان قاسم يار در طول ماموريتش بحيث خدمتگار و خادم معارف ا

  در کابل؛) ليسه امانی(بحيث معلم مسلکی مضامين رياضی و فزيک در ليسه غازی امان اهللا خان  ١٣٤٩تا سال  ١٣٤٥از سال 

  ؛)پاس در شغنان ١٤اولين معلم (مسلکی رياضی و فزيک در ليسه رحمت شغنان بحيث معلم  ١٣٥١تا سال  ١٣٥٠از سال 

  بحيث معلم مسلکی مضامين رياضی و فزيک در ليسه کوکچه در فيض آباد؛ ١٣٥٢سال 

 به اين ِسمـّت باقی می ١٣٦٠و تا سال  دوباره به ليسه رحمت شغنان بحيث معلم مسلکی رياضی و فزيک توظيف می گردد ١٣٥٢از سال 
  ماند؛

نين و اهالی ولسوالی شغنان ساکمصدر خدمت به  ١٣٦٣بحيث ولسوال شغنان تقرر حاصل می کند و تا سال  ١٣٦١استاد قاسم يار در سال 
  ؛می گردد

و در تاريخ بدخشان اولين رئيس معارف واليت بدخشان نامش معارف واليت بدخشان نايل می شود  به مقام رئيس رياست ١٣٦٤در سال 
واليت بدخشان تشکيل رياست معارف را نداشته و بنام مديريت معارف واليت  ١٣٦٣آوری است که تا سال  قابل ياد. می نمايدرا ثبت 

در چوکات تشکيل وزارت معارف ارتقا می کند، استاد قاسم يار بحيث بدخشان بوده، زمانی که مديريت معارف بدخشان به رياست معارف 
  به اين سمت باقی می ماند؛ ١٣٦٧ت معارف منسوب می گردد و تا سال اولين رئيس معارف از طرف وزار

  در ليسه رحمت توظيف می گردد؛برای بار سوم ، قاسم يار صاحب به ولسوالی شغنان تبديل و بحيث معلم تدريسی ١٣٦٨در سال 

  ؛نددر اين سمت باقی می ما ١٣٧٣ل بحيث مدير معارف شغنان تقرر حاصل نموده و تا سا ١٣٦٩در سال 

بحيث مدير مدبر مکتب ليسه نسوان مرکزی ايفای  ١٣٧٥بحيث مدير مکتب ليسه نسوان مرکزی انتخاب می گردد و تا سال  ١٣٧٤در سال 
  وظيفه می نمايد؛

شاگردان ليسه رحمت را از  ١٣٨٠م در ليسه رحمت تقرر حاصل می کند و تا سال به صفت معلم رياضی برای بار چهار ١٣٧٦در سال 
  دانش، اندوخته ها و تجربيات خود سيراب می نمايد؛ آب زالل
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جناب قاسم يار صاحب عازم پايتخت افغانستان کابل می گردد و در رياست تعليمات اساسی وزارت معارف افغانستان بحيث  ١٣٨١در سال 
  به اين وظيفه مقدسش ادامه می دهد؛ ١٣٨٥عضو علمی و مسلکی رياست متذکره توظيف می گردد و تا سال 

بحيث عضو علمی و مسلکی رياست تدريسات ثانوی وزارت جليله معارف افغانستان توظيف می گردد و تا کنون که سال  ١٣٨٦در سال 
  .اش نکول نورزيده استمحوله لمحه ای از اجرای وظيفه است، به وظيفه مقدسش با کمال ميل ادامه داده و  ١٣٩٠

 :صاحب از آن خود نموده است تقدير نامه ها و مدال هايی که جناب قاسم يار

  .زندگی خويش را در سمت های مختلف در راه خدمت گذاری معارف وطن وقف نموده استبهار سال از ) ٤٥(جناب ايشان تا اکنون، 

 ، شده است از طرف وزارت معارفها بار نايل به دريافت تحسين نامه  ان وظيفه داری اش، محترم محمد يوسف قاسم يار پنجدر جري
ی معارف، و اخذ معاش بخششی  را از آن مدال افتخاری وظيفه شناسی و خدمتگزاری برا اين، جناب ايشان مفتخر به کسب دو بر وۀ عال

  .است خود نموده

  :دست آورد های کليدی و برجسته جناب قاسم يار صاحب

انش فرا گرفته شان از کابل که از اين طريق د تحت آموزش قرار دادن شاگردان و انتقال دانش و اندوخته های خويش برای فرزندان وطن
شاگردانش به اطراف و اکناف دانش فراگرفته شده اش توسط طريق اين د و از برومند بدخشان مخصوصًا شغنان فراهم کرفرزندان به 

و ديگر ولسوالی های در آن ايام شاگردان ليسه رحمت از ولسوالی های درواز ها، اشکاشم، واخان، زيباک . واليت بدخشان اشاعه شد
بعضی اوقات زمانی که . نمودندمی مجاور را تشکيل می دادند و از نزد استادان مجربی همچون قاسم يار و هم قطارانش کسب علم و فيض 

مًا برای مستقيچه او می گويد که اگر . خطاب می کند» نواسه « با استاد قاسم يار صحبت نمودم، جناب ايشان مرا و ساير جوانان نظير مرا 
ما در صنف درس ارائه ننموده است، مگر کسانی که دروس مضمون رياضی را برای ما ارائه نموده اند، حتمًا در نزد استاد قاسم درس 

بنابراين، کسانی که مستقيمًا در نزد استاد درس خوانده اند، آنها را فرزندان معنوی مورد خطاب قرار می دهد و . رياضی را خوانده اند
می گويد که از شاگردانش که آنها را فرزندان خود هم به شمار می » نواسه « که نزد شاگردانش به آموزش نشسته اند، آنها را  کسانی

ارجمند « او شاگردانش را دوست می دارد و هميشه زمانی آنها را مورد خطاب قرار می دهد، از واژه احترام . آورد، کسب دانش نموده اند
و در اين باب متوسل به حديثی از . هميشه برای استادان احترام قايل شوندبايد جناب ايشان متوقع است که شاگردان  .استفاده می کند» 

  .اگر کسی برای شما يک کلمه هم بياموزد موالی شما است: می شود که پيغمبر بزرگوار اسالم فرموده اند) ص(رسول اکرم 

ت مديريت معارف سته است منظوری هفت باب مکتب را از وزارت معارف در مربوطاجناب قاسم يار با سعی و تالش پيگير خويش توان
  :نموده است که قرار ذيل اند ولسوالی شغنان دريافت

فعًال ليسه (منظوری مکتب جديد التأسيس متوسطه ارخت، مکتب متوسطۀ چوگان تراشان، مکتب متوسطه انديز، مکتب ابتدائيه سرچشمه 
دريافت نموده و برای معارف معارف ، مکتب متوسطۀ وريزن، مکتب متوسطۀ رباط، و مکتب متوسطۀ شيخ ها را از وزارت )سر چشمه

در ارتقای مکاتب ديگر از ابتدائيه به متوسطه و از متوسطه به ليسه نقش کليدی را بازی نموده  رايقاسم  جناب .شغنان ارزانی داشته است
اين خدمات او تنها بمعارف شغنان مربوط نبوده و در جهت ترويج معارف در سراسر ولسوالی های واليت بدخشان توجه خويش را . است

ه که فعًال دست اندر کاران معارف و اهالی حومه شهر فيض آباد و ساير باشندگان اين خدمات شايان جناب ايشان بود .مبذول داشته است
  .ديگر ولسوالی ها از او به نيکی ياد نموده و هنوز هم از کار کرد های او تقدير و تمجيد می نمايند

نفوذ در بين  شخص بالۀ خبرگان و ر می باشد و يکی از جمدر بين اجتماع هم از شهرت خوبی برخور دااستاد قاسم يار  عالوه بر اين، 
  .دار بوده و مورد تعظيم وتکريم همگان قرار دارددر بين مردم از احترام خاصی بر خور مردم شغنان می باشد و 

 موصوف در. ، در رشته های علمی ديگر نيز تا حدی معلومات داردط داشتن در مضامين رياضی و ساينسجنا ب ايشان، عالوه بر تسل
اين . مذهب اسماعيلی معلومات کافی داردداشته و در قسمت فلسفه مذهبی خصوصًا در قسمت فلسفه  قسمت علوم دينی نيز تا حدی معلومات

طريقه و تعليمات مذهبی آقا خان در شهر کابل به بورد ندوخته های علمی او بود که در مربوطات دفتر درايت و شايستگی، داشته ها و ا
تعيين گرديده است و در پهلوی آن از طرف واال حضرت پرنس کريم آقا خان چهل و نهمين امام  » ته کار با بزرگساالنرئيس کمي« صفت 

  .را کسب نموده است» کی ـُحضور م« فرقه اسماعيليان جهان، لقب 

مت کشی اشخاص انگشت شماری پيدا زحو ، وظيفه شناسی، استدالالت منطقی، دليری، در قسمت بحث های علمی، نظريات مسالمت آميز
  .دنبا او همتايی کنخواهند شد که 

در شهر کابل تعيين  مقيمهم از طرف شغنانی های » رئيس شورای شغنانی ها مقيم کابل « استاد قاسم يار صاحب به صفت مع الوصف، 
   .گرديده است
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مقوله های بسيار جالب و زيبا را بيان نموده اند که اگر بطور ژرف به جناب ايشان وجيزه ها و . استاد قاسم يار مردی متين و استوار است
شايد برای بعضی ها که از عادات، خلق و خوی و  .معنی و فلسفه اين مقوله ها دقت صورت گيرد، با پنديات لقمان حکيم همسويی دارند
جنان ايشان شخص متدين و صوفی . لقی خواهند کردسلوک قاسم يار صاحب اطالع کافی نداشته باشند، اين گفته مرا مبالغه و گزاف ت

مشرب می باشد و هميشه در جستجوی حقيقت بوده و هميشه جانبدار حقيقت می باشد و هميشه در اتحاد و اتفاق شغنانی ها و حتی فرا تر از 
زمانی  .به کسالتی سر دچار شودش او ميگويد که او عاشق معارف است و نمی خواهد که معشوقه ا .شغنان نقش بارزی را ايفا نموده است

فساد اداری در معارف، استخدام معلمين غير مسلکی و نا مستعد در چوکات معارف، اعتياد (که می شنود معشوقه اش مريض شده است 
  .خيلی متأثر می گردد...) دست اندر کاران معارف به مواد مخدر، نفوذ سياست در مکاتب و ديگر موارد 

من در صنف يازدهم در ليسه رحمت شغنان شاگرد مکتب بودم که در آن ايام جناب قاسم يار صاحب  ١٣٧٢ه در سال خوب يادم می آيد ک
روزی جناب ايشان در صنف درسی ما وارد شدند و بعد از پند و نصيحت طوالنی در مورد استفاده نمودن از . مدير معارف شغنان بود

مشار اليه . من لنگر انداخته است ا ارائه نمودند که هنوز هم در خاطررا برای م وقت و فرصت جهت فراگيری دانش يک مقوله خوبی
  :ضمن صحبت شان بيان داشتند که

در کنار اين جويبار ناوه آسيابی قرار داشت که آب با . امروز صبح بعد از ادای نماز فجر جهت آبياری زمين به طرف جويبار رفتم« 
بر لب اين ناوه جوانی زيبا روی . چرخ آسياب فرود می آمد و آسياب سنگ را به حرکت می آورد سرعت زياد از طريق همان ناوه باالی

جوان پاسخ داد که من صبح وقت آمدم و کبک خود را  يدم که جوان در اينجا چی می کنيد؟پرساز او . ، نشسته بودکه شاگرد مکتب هم بود
استاد می پرسد که مستی کبک برای تو چی فايده . شود" مست"ببرد و به اصطالح نيز با خود آوردم تا از نسيم سحری و نوای آبشار لذت 

را شکست می دهد و افتخاراتی را برای من به ارمغان می آورد که در ، کبک های حريفان دارد؟ جوان پاسخ می دهد که در کبک جنگی
ايد؟ جوان پاسخ می دهد ن کبک برای چقدر مدت می پستی ايباز استاد می پرسد که م .بين دوست و دشمن باعث مباهات من خواهد شد

خود را به همان شخص جوان نزديکتر کردم و گفتم که ای جوان مستی اين کبک  :استاد گفت. برای مدت يک الی دو ماه آخر فصل بهار
فردا يک کتاب را بگير و بر  من برايت توصيه می کنم که سر از. موقتی است و برای زندگی فردای شما هيچ حاصلی را ببار نخواهد آورد

کبک خود را مست می کنی که برای دو . لب اين جويبار نشسته و آنرا مطالعه کن تا مغز و دماغ تان را با نور علم و معرفت مزين کنی
اين صورت الی سه ماه با صدای نازنين خود دل ترا شاد می سازد و يا دو الی سه مرتبه در مسابقه کبک جنگی اشتراک می کنی که در 

تا آخر عمر جان شما بيا برای دماغ تان با کسب علم و دانش توانايی ببخش . برد و باخت حتمی است و تمام زحمات تو نقش روی آب است
  ».سـُکر دايمی برايت دست خواهد داد و از اين لذت موقتی بگذر و به لذت ابدی دست بياويزبرد و از آن لذت ب

  .گرفتم و منظومۀ ای را در اين مورد سرودم که هنوز هم دفتر چه ياد داشت های من موجود است من از اين وجيزه استاد الهام

  ےده کـِنـنـَو بـه تـا تـڤن، ۈـرين زبـيـش ےلـلبـب             ےنـِده کـنـَو خــه تــا تــڤل، ـُه گچ َاـٿبـهـار يــَ ےفـصل

  ےده کـِنـنــَه کــن، از دل تـېـقـاشــع ےلنگ ِدَز             ےـــازه  کـِنه تــاغ تــار، دمــــهـب ېـال امـَو شـُا خـب

  ےده کـِنــم و زنرَّـُخ و،ـه تـَن تــِـجْږوـُم ڎـهــَمِز                   ےـــنۈــــدگـنت آب ِزــُوروز، تـــد نـعـَن بۈارــب

  ےده کـِنـنـَکار گ ےن به علم، ِدن ِکۈـست خو جَم        ت     ښِکمست  ځيِرو َزـُخ ـــا َاسڤه ــل تــِافــن غۈوـــج

  ےده کـِنـنه ِزـم تۈـو نـُ، خےـراعشــه تر َاـعـِبا ش            ٿـَچـَن هـِجْږوـُو مـُهم خـَه فـ، مےِرـَر مـآخ" ےـتابـث"

  )١٣٧٢شغنان، ثابتی، (                                                                                                          

علت اصلی آن عدم . نداتب ولسوالی شغنان رو به زوال رفتزمانی که مجاهدين ولسوالی شغنان را تصرف نمودند، مک ١٣٧٠بعد از سال 
بيشتر . بوديکی از عوامل عمده استاد برهان الدين ربانی از مکاتب بود که عدم پرداخت معاش و حق الزحمۀ معلمين حمايت حکومت 

قرار بود مکاتب ولسوالی شغنان بسته گردند و نظام آموزشی . جرت نمودندمعلمين وظيفه شان را ترک نمودند و به کشور های همجوار ه
از جمله منظوری مکتب ليسه سرچشمه . منظور شده دولتی شغنان را به ولسوالی های ديگر انتقال دهنددر ولسوالی شغنان مختل و مکاتب 

  .شغنان را برای معارف ولسوالی بهارک محول نمودند که فعًال بنام مکتب ليسه خير آباد در ولسوالی بهارک وجود دارد

و تمام  استاد قاسم يار قرار داشت جلسه اضطراری را تشکيل دادند روی اين ملحوظ فرزندان خبير و آگاه شغنان زمين که در رأس آنها
سهم گرفته و بدون در نظر داشت اخذ ) اعم از پسر و دختر(آموزش فرزندان وطن معلمين را تشويق و ترغيب نمود تا فعاالنه در قسمت 

نمی  (Proactive) ه اصطالح انگليس ها پرو اکتيفاگر استاد قاسم يار چنين اقدامی نمی کرد و ب .معاش بطور رضاکارانه تدريس نمايند
بود، ناظرين معارف، مکاتب شغنان را غير فعال گذارش داده و بست و تشکيل اين مکاتب به احتمال قوی به ولسوالی های ديگر غالبًا 

   .ولسوالی های تحت نفوذ مجاهدين منتقل می شدند
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استاد . می نمايم اشت خاطره آنها در اينجا ذکرجهت بزرگداز آنها را معلمينی که با استاد قاسم يار در اين تصميم گيری هم نوا شدند بعضی 
ر، سليمان شاه دلنوا، استاد سليمان شاه محسن، استاد دين محمد قاسم يار، استاد دولت محمد، استاد گل محمد واقفی، استاد سراج الدين وکتو

عبد العزيز خان، استاد شاهک دهنشين، استاد بای محمد خان، استاد نصراهللا امانی، استاد ايلچی بيک حرکت، استاد ايلچی بيک استاد 
و از جمله استادان  عصمت يار، استاد اجازت شاه سروری، استاد عين علی شاه خان، استاد عبد الخالق خان، استاد سالمت خان وهاج، 

در اين برگه کوچک نتوانستم که تمام اسامی اساتيد گرانقدر را . محترمه دولت خانم، محترمه بی بی زيتون، و ديگران اناث محترمه بيگم،
معارف شغنان سهم گرفتند زنده نگهداشتن رضاکارانه برای  ١٣٨٠تا  ١٣٧٠از استادان محترمی که رضاکارانه بين سالهای  .ذکر کنم

سال نصيب شان چيزی نشد، اما  ١٠چيزی در ظرف  نظر مادی جز رنج، تکليف، با شکم های گشنه اگر چه از نقطه .اظهار سپاس می کنم
و نام آنها با خط زرين در تاريخ شغنان و معارف افغانستان باقی خواهد  از نقطه نظر معنوی کيفر و پاداشی شامل حال آنها خواهد گرديد

  .ماند

زحمات شما استادان بود که فرزندان جوان و رشيد وطن تان شامل فاکولته های مختلف استادان محترم زحمات شما به هدر نرفته و اين 
نويسنده . و فعًال مصدر خدمت برای هموطنان شان شده اند) طب، انجينری، پولی تخنيک، ادبيات، زراعت، و ديگر فاکولته ها ( ندگرديد

اگر التفات استاد قاسم يار و هم پيمانانش بطرف . صنف نهم بودم شاگرد ١٣٧٠ن شاگردانی بودم که در سال جملۀ همااين سطور هم از 
پاداش زحمات اين استادان را عنايت فرمايد و در ) ج(خداوند . معارف شغنان نمی بود، امروز نمی توانستم به تحصيالت عالی راه يابم

  .پيشبرد امور مادی و معنوی توفيق مزيد برای شان اعطا فرمايد

. سر دبير هفته نامه مجاهد مصاحبه ای را با استاد برهان الدين ربانی انجام داده بود. نامه پيام مجاهد را مطالعه نمودمهفته  ١٣٨٣در سال 
در جريان مصاحبه از ايشان پرسيده است که آيا در دوران جهاد و مقاومت مکاتب تحت نفوذ آنها باز و يا بسته بودند؟ جناب ايشان می 

حکومت مجاهدين تمام مکاتب باز بودند و پسر و دختر با روال عادی حتی در دور ترين و حاشيه مانده ت نفوذ در ساحات تح فرمايند که
ولسوالی شغنان يکی از دور افتاده ترين « : و می افزايد از آنجمله ولسوالی شغنان را نام می برد. ترين ولسوالی ها به مکتب می رفتند

تلخان ، خوراک اصلی اهالی اش اکثرًا راه مواصالتی ترانسپورتی ساکنين اش دسترسی ندارنده ولسوالی ها است که برای مدت شش ماه ب
ی کفش و پاپوش شان هم از پوست است که و حت لباس آنها اغلبًا از پوست حيوانات است. که از شيره توت گرفته می شود، تشکيل می دهد

روازه در دوران حکومت داری من اين مردم با چنين اوصاف که فقر دامنگير آنها است، د. دمی گوين" وسـُمـَچ" آنرا به اصطالح محلی 
گفته » .ه مکاتب باز بودپس من ادعا کرده می توانم که در ولسوالی های تحت نفوذ مجاهدين درواز. دهای تمام مکاتب آنها باز نگهداشتن

فعًال کاپی همان هفته نامه در نزدم موجود نبود که آنرا تصوير . های استاد محترم ربانی را بدون دخل و تصرف در اينجا نقل نمودم
  .برداری و در اينجا نصب می نمودم

  ». است توانجام دادم و اگر کار خراب شود مسئوليت بدوش  مناگر کار خوب صورت پذيرد آنرا « : ضرب المثل عام است که ميگويند

صحت و سقم شخص ديگری جهت بکرسی نشاندن تصميم استاد قاسم يار می گيرد، رنج معلمين بی معاش شغنان می کشند و افتخاراتش را 
می گرفت استاد ربانی چی جوابی را اگر جناب قاسم يار اين تصميم را ن. اعمالش و جهت استفاده کردن منافع سياسی اش کماهی می کند

  .برای سوال گزارشگر ارائه می نمود

او همان کفش . تقريبًا مندرس بودند. ميشد گفتهبرايش " شـُوپـا " استاد قاسم يار کفش های پالستيکی در پای داشت که در اصطالح محلی 
اگر همين کفش هم از استفاده باز . هايش را برای معلمين ديگر نشان می دهد و می گويد که من بجز از همين کفش ها، کفش ديگری ندارم

  .مانند، من با پاهای لچ و برهنه آماده ام که به مکتب بيايم و به فرزندان وطن درس خواهم گفت

  .برای فرزندانش مطابقت دارد )چنگيز خان(با نصيحت امپراتور مغل می کند يگری که هميشه استاد قاسم يار آنرا بار بار تکرار وجيزه د

يک بسته چوب  .ديش را از اقصای عالم فرا می خواهچنگيز خان اوالد ها ،بعد از فتوحات بسيار گسترده در جهان در بستر بيماری
آخرين زور خود را بخرچ دادند ولی از شکستن پسران چنگيز . از ايشان خواست تا آن بستۀ چوب را بشکنند را برای آنها داد و) خمچه(

را به آسانی قات کرده و هر کدام را به ) خمچه ها(و هر يک از  سپس، چنگيز خان بسته چوب ها را باز نمود. بسته چوب عاجز ماندند
  .تنهايی به سهولت شکستاند

خمچه های بسته داللت بر اتفاق . چنگيز گفت. آنها مقصد فلسفی اين عمليه را ندانستند. فلسفی اين عمل شدبعدًا از پسرانش جويای درک 
اما زمانی که ميان شما اختالف بوجود بيايد و شما . تا زمانی که شما متفق باشيد، هيچ نيرويی نمی تواند شما را شکست دهد. شما دارد

جهت حفظ قدرت و نفوذ قوم مغل در جهان  ،بناًء. ، حتی مردی پير و ظهير هم مانند من می توانند به تنهايی شما را شکست دهدمتفرق شديد
  ).جوينیعطا ملک رجوع شود به تاريخ جهانگشای (متفق باشيد تا موجب بقای دولت مغل در جهان گردد 

  .اد اصول و قوانين حرکت و قوه و بر مبنای علم فزيک خوب به تصوير کشيده استاستاد قاسم يار اين مقوله را در قرن بيست و يکم بر بني
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زمانی که دو جسم در جهات موافق در حرکت باشند، اصطکاک و برخورد آنها موجب ازياد قوه اجسام متذکره می : جناب ايشان می گويد
در صورتی که دو جسم با . وه حاصله آن دو چند می گرددباشد، در حال حرکت در جهت موافق ق ٢٠مثًال اگر قوه حرکت دو جسم . گردد

اگر فرض کنيم که . خواهد شد) صفر=  ٠(عين قوه در جهات مخالف در حال حرکت باشند زمانی که با هم برخورد کنند قوه حاصله از آن 
) - ٤٠(با +)  ٤٠(هات مختلف در ج باشد، در صورت برخورد اين دو جسم ٨٠و ديگری دارای قوه حامل  ٤٠يک جسم دارای قوه حامل 

آنها قوه  ۀلصحمد، ندر صورتی که اگر اين دو جسم به يک جهت در حرکت باش. تنزل می يابد ٤٠به  ٨٠دفع گرديده و قوه جسم اول از 
  .خواهد بود ١٢٠

منفعت بيشتری را برای  ی بخاطر منافع وطن شان به يک مسير در حرکت باشند، آنها می توانند سود وبه همين ترتيب اگر احزاب سياس
در صورت بروز اختالفات روی منافع عليای وطن همان تجربه برخورد دو جسم روی دو وکتور مختلف الجهت . جامعه شان کماهی کنند

  .می باشد

ر آن زمان د. يکی از خاطره های جالبی که استاد قاسم يار از آن ياد آوری نمودند، ماندن سنگ تهداب مکتب متوسطه چوگان تراشان است
جناب ايشان بحيث رئيس معارف واليت بدخشان ايفای وظيفه نموده است و بخاطر افتتاح و ماندن سنگ تهداب مکتب متذکره به قريه 

جهت تشويق و ترغيب مردم در حالی ملبس با دريشی و نکتايی بوده در تهيه و تدارک سنگ با کارگران . چوگان تراشان سفر می نمايد
اينست دلسوزی فرزند برومند شغنان زمين برای . ساحه دور سنگ را بر پشت خود برای چندين مرتبه انتقال داده است ازهمنوا شده و 
  .هموطنانش

مرد اصرار می ورزد که . بطرف قريه وير روانه بودبا اسپش می شود که  هبعد از باز گشت از قريه چوگان تراشان، مردی با او همرا
نخست می پرسد که در خورجينی که بر اسپ بار نموده است چی . ی استاد قاسم يار ابا می ورزدول. ر سوار شوداسپش را تا قريه وياستاد 

است و اين را جهت تيز کردن داس ها و تيشه ) انگشت(آن مرد جواب می دهد که در پاچه های خورجين اش زغال . موادی را حاوی است
مردم اگر ببينند آنها نمی دانند . سوار شده نمی توانم ار د قاسم يار می گويد که من اسپ شماولی استا. اش برای آهنگر در قريه وير می برد

آنها فکر خواهند کرد که اين مال رشوتی است که من از اهالی چوگان تراشان جهت شيرينی منظوری . که در خورجين تو زغال است
  .استفاده کرده نمی توانمگمان مردم مصئون بمانم، معذورم و از اسپ شما بخاطر اينکه از وهم و . مکتب از نزد آنها گرفته ام

هستند که فعًال مجال آنرا ندارم تا تمام آنها را در اينجا  از استاد قاسم يارآموزشی و تربيتی ديگر به همين طريق، چندين وجيزه و مقوله 
و اين وجيزه  وده و مقوالت علمی استاد را در يک دفتر چه جمع بندی نماينداميد وارم که نزديکان استاد محترم به اين نکته توجه نم. بنويسم

  .ها بايد ثبت اوراق گرديده و به نسل های بعدی انتقال بيابند

ه خداوند متعال استدعا می نمايم که برای استاد محترم و ساير اشخاص دلسوز و معارف پرور را طول عمر نصيب گرداناد و من از بارگا
  .  توفيق بيشتری را در راستای خدمتگزاری برای فرزندان وطن برای شان ارزانی کناد

 ر بمانداز صدای سخن عشق نديدم خوشتر                 يادگاری که در اين گنبد دوا
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