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عبدالرزاق خان فراهی
از مردمان انار درۀ فراه بود ،در علوم عربی و ادبی بصورت خصوصی تحصیل کرد .شخص دانشمند ،منور و ترقی خواه بود ،گاه در دوایر دولتی و
گاهی در تصدیهای غیر دولتی ایفای وظیفه مینمود.
وقتیکه سردار محمد داود خان در  ٣٥٩١صدراعظم شد او را بحیث وکیل تجار در پشاور مقرر کرد ،در سال ( )٣٥٩٩-٣٥٩١بر ضد سفارت
پاکستان در کابل مظاهره شد .پاکستانی ها نیز بصورت رویۀ بالمثل به تعمیر قونسلگری افغانستان (پښتون کوټ) که در بازار قصه خوانی پشاور
واقع است و دیگر دوایر افغانی مثل وکالت تجارتی ،بانک ملی و مدیریرت ترانسپورت هجوم برده چور و تخریبات نمودند و بیرق افغانستان را هم
سوختاندند ،چند روز بعد فراهی موصوف اطاق های وکالت تجاری را ترمیم نمود ،قونسل افغانستان غلام حسن خان صافی چون با فراهی مناسبات
خوب نداشت اقدام ترمیمات اخیر الذکر را بقسم سوء تعبیر کرده از ان به وزیر خارجه سردار محمد نعیم خان سعایت نمود ،وقتیکه فراهی به نزد وزیر
خارجه رفت مشاراً الیه را شدیداً توبیع و سر زنش نمود ،حتی قفاق محکم هم بروی او زد.
مرحوم فراهی مدتی بیکار میگشت بعد در ادارات غیر دولتی برای خود در جستجوی کار شد چون شخص منور بود به فعالیتهای سیاسی نیز
دلچسپی زیاد داشت ،از همان جهت با اعضای حزب ویش زلمیان همیشه محشود می بود ،و حتی بحیث منشی ان حزب ایفای وظیفه میکرد .بعد از
انحلال جزب مذکور و زندانی شدن یک عده از اعضای ان فراهی نیز مدت مختصری توقیف گردید .اما بعد از ان هم همیشه طرف مغضوبیت
حکومت قرار داشت .موصوف بعد از تحمل مشقاتی که بر او وارد امد ،اکثراً علیل و مریض می بود تا اینکه در حوالی سنوات ()٣٥٩٩-٣٥٩١
پدرود حیات گفت.

(با تشکرات قلبی از محترم خوشحال حبیبی که این معلومات تاریخی را با ما شریک نموده اند).
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