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 آخرین پیام به مفتریان و تهمت گران مغرض

  

من نیم ساعت قبل، بعد از پیدا کردن شمارۀ تلیفون محترم انجنیر فضل باقی )برادر زادۀ مرحوم میوندوال( ، به ساعت 

یازدۀ شب به وقت افغانستان، با ایشان در کابل صحبت نموده و خواهان معلومات آخری در مورد دارایی های وقف 

میوندوال گردیدم. شدۀ مرحوم   

 محترم انجنیر فضل باقی در زمینه چنین معلوات دقیق ارائه نمود:

خانۀ مرحوم میوندوال واقع وزیر اکبر خان، مطابق وصیت آن مرحوم در تصرف وزارت معارف قرار دارد، و 

استفاده برای معارف کشور، آنرا به کدام مؤسسۀ خارجی کرایه داده و پول آن به متأسفانه وزارت معارف به عوض 

خزانۀ دولت می رود. و محترم انجنیرفضل باقی، برای استفادۀ درست و معقول آن با وزارت معارف در تماس می 

 باشد.

تیار وزارت معارف قرار خانه و اپارتمان مرحوم میوندوال در کارتۀ پروان، مطابق وصیت مرحوم میوندوال، در اخ

دارد و در آن یک مکتب ابتدائیه به نام )مکتب وزیر اکبر خان( فعال و مصروف تدریس می باشد. که محترم انجنیر 

فضل باقی درین مورد نیز تالش دارد که این مکتب وقف شده، باید به نام مرحوم میوندوال مسمی گردد. و نام وزیر 

ذاشته شود. تالش های انجنیر فضل باقی در زمینه ادامه دارد.اکبر خان باالی یک مکتب دیگر گ  

خانۀ مرحوم میوندوال در جالل آباد، به اساس وصیت مرحوم میوندوال در تصرف وزارت قرار گرفته و از طریق آن 

 وزارت، فعالً در داخل آن یک دارالحفاظ تأسیس گردیده و قاریان جوان مصروف قرائت و حفظ کردن قرآن کریم می

باشند. و نیز در داخل حویلی این خانه، یک مسجد سه منزله اعمار گردیده که خوشبختانه این مسجد و دارالحفاظ ، به 

 نام "شهید میوندوال" مسمی گردیده است.

محترم انجنیر فضل باقی که فردا برای نامگذاری یک کتاب خانه در مرکز والیت غزنه به اسم مرحوم میوندوال، 

، ازین طریق به اطالع خوانندگان محترم میرساند که: هرکس در زمینه خواهان معلومات بیشتر باشد، عازم غزنه بود

می تواند با وی تلیفونی در کابل داخل تماس گردد. البته در صورت ضرورت به شمارۀ تلیفون محترم انجنیر فضل 

 باقی، شمارۀ تلیفون در اختیار اشخاض غیر مغرض گذاشته خواهد شد. 

2018سال  22جون   

 داؤد ملکیار
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