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فرزند  یحميد هللا فاروق پوهنمل

در  یمرحوم حبيب هللا فاروق

مطابق  یشمس یهجر  ۱۳۳۳ سال

در واليت  یميالد ۱۹۵۴سال 

هرات در يک فاميل متدين و 

روشنفکر ديده به جهان گشود. 

تعليمات ابتدائيه را در 

مکتب سيد جمال الدين افغان 

و  یو تحصيالت دورهء ثانو

 یبکلوريا را در ليسه عال

 .است شهر کابل به پايه اکمال رسانيده حبيبيه

شامل پوهنتون کابل گرديده و در  یديخورش یهجر ۱۳۵۲سال در

اقتصاد پوهنتون  یبعد از کسب درجهء ليسانس از پوهنح   ۱۳۵۵ سال

گرديده و  تعليمی مرکز غند احتياط ضابطان کورس شامل کابل،

نمود.  سپری مذکور مدت شش ماه در غند یخدمت زير بيرق را برا

مختلف آن وزارت  یشامل کدر وزارت پالن و در بخش ها ۱۳۵۶ در سال

 .خدمت نمود

از وظيفه ء  یمتجاوز شورو یبعد از اشغال کشور توسط قوا یمدت 

و پيشهء تجارت را انتخاب کرد. متصل آن  یکناره گير یدولت

مقاومت و جهاد  یهمانند ساير هموطنان بعلت پيوستن به نيروها

غربت و  یزندگ یبه ترک وطن مجبور گرديد. موصوف بعد از مدت

ياالت متحده امريکا مهاجرت در پاکستان به تحصيالت خود در ا

اياالت  یاز پوهنتون دولت یميالد ۱۹۹۵ ادامه داده و در سال

 یدر رشتهء اقتصاد مل ینيويارک موفق به کسب ديپلوم ماستر

 سيدست به تاس کايمتحده امر االتيگرديد. نامبرده در ا

در  یعلم نيها زد و به نشر مقاالت و مضامو انجمن هاهياتحاد

 .پرداخت زين یاسيو س یتصاداق ليباره مسا

بعد از کنفرانس بن و ايجاد حکومت موقت به وطن عودت  یفاروق

اقتصاد پوهنتون کابل گرديده  یپوهنح   یشامل کدر علم ینمود. و

پيوسته به تدريس در خدمت وطن قرار دارد. موصوف  ۱۳۸۲ و از سال



 یاخير در بخش تعليم و تربيه، ايجاد نهادها یدر جريان سالها

مکاتب و پوهنتون  ی، بنيانگذاریو سکتور خصوص یء تجارجامعه

و ايجاد  یعلم یفکر یساختار نهاد ها و انجمن ها ،یخصوص یها

 .کار و فعاليت نموده است یمردم یشوراها

در رابطه به  یو تخصص یبا تحرير صدها مقالهء علم یفاروق

کشور و منطقه در ده ها کنفرانس بين  یو سياس یمسايل اقتصاد

سمينار ها، ورکشاپ ها و سمپوزيم ها در داخل و خارج  ،یالملل

 .از کشور اشتراک نموده و با ارائه مقاالت سهم فعال داشته است

صلح و جلسات  یبا کسب عضويت و مسئوليت در تمام جرگه ها موصوف

در جريان  یسهم و نقش ارزندهء گرفته و هکذا فاروق یبزرگ مل

رياست  یپست ها ،یاخير ضمن پيشبرد وظيفهء مقدس استاد یسالها

، رياست (AICC) افغانستان یهيئت عامل اتاق تجارت بين الملل

هيئت مديره مکتب و پوهنتون  استافغان، ري یهيئت مديره بانک مل

مردم لوگر، رياست  یسراسر یخانه نور، رياست منتخب شورا یخصوص

انجمن اقتصاد دانان  استيبرشنا ، ر یمنتخب انجمن فکر

 کياکادم یافغانستان و عضويت سازمان ها، نهاد ها و ژورنال ها

 انجري در موصوف را داشته است. یالملل نيو ب یمل یو تخصص

از  یو منطقو یالملل نيجلسات ب کتعداديدر  ريآخ یسالها

 . صادقانه و مسئوالنه نموده است یندگيافغانستان نما

 یبعد از کسب را ۱۳۸۷ در ماه حوت سال یحميد هللا فاروق پوهنمل

افغانستان به حيث وزير وزارت  یمل یجرگه شورا یاعتماد ولس

ج. ا. ا شامل کابينهء حکومت  یملک یترانسپورت و هوانورد

  .گرديد

موظف  ئتيکه در رأس ه یفاروق دهللايپوهنمل حم تيمسئول نيآخر در

حکم جاللتمآب  یط یوزارت دفاع مل یقراردادها یبمنظور بررس

و  یمانداريبود ، با کمال صداقت، ا دهيگرد فيجمهور توظ سيرئ

 یها بيالمال به ج تيدالر ب ونيليصدها م ختنيشجاعت مانع فرور

اصالحات و  یبرنامه ها شبرديپ ی. بعالوه برا ديگرد نيمفسد

و با استفاده از  یخوب در چوکات حکومت وحدت مل یحکومتدار

 یها ئتيجمهور، ه سيير غنی اشرف محمد اعتماد و احکام جاللتمآب

 یهرات، وزارت ها تيدر وال یرا بمنظور اصالحات عموم رتبهيعال

 یمل یها داديرو ريکابل بانک و سا هيبه قض یگ دهيرس ،یسکتور

  .نموده است یرهبر یو دولت



 ريوز ثيجمهور بح سييبموجب فرمان جاللتمأب ر یفاروق یآقا

افغانستان  یاسالم یدولت جمهور نهيجمهور و عضو کاب سييمشاور ر

مقام  ۱۳۹۵اسد  ۱۴مؤرخ ۱۴۷۰به حکم شماره  یحال متک نيو در ع

 . دگردي  نتعي پوهنتون کابل سيير ثيبح یجمهور استير یعال

سره  یافغان تيجمع یدر بورد رهبر تيهمچنان با عضو نامبرده

 ايپوهنتون جنوب آس یوييدر بورد اجرا تيو عضو اشتيم

(SAU ) یهاهمکاري سازمان عضو های کشور به مربوط که 

 یاسالم یباشد، از پوهنتون کابل و جمهور یم ( SAARC)  یمنظقو

 ۱۳۸۹ سال از موصوف بعالوه  نموده است. گی ندهيافغانستان نما

 ثبحي طرف مکررا   نيمردم لوگر به ا یسراسر یشورا سيسال تأس

آن نهاد با  رهبری افتخار تاالحال منتخب شورا انتخاب و سيير

 . بعهده دارد زيرا ن یعزت اجتماع

مورخ  ۱۵۰حکم شماره  تياز هدا یبه تاس را  ياخ یفاروق یآقا

 ثيبه ح غنی اشرف محمد کشور جمهور سييجاللتمآب ر ۲۸/۱۱/۱۳۹۹

و بعدا  به اساس حکم  نيدولت در امور شهدا و معلول ريوز

امور  ريو نامزد وز سرپرست ثيبه ح ۷/۱۱/۱۳۹۹ مؤرخ ۳۰۴۲ شماره 

 .دگردي  نيتع نيشهدا و معلول

متاهل بوده، چهارفرزند تعليم يافته و متعهد  یفاروق حميدهللا

 ،ی)در یمل یرا به جامعه تقديم نموده است. موصوف به زبان ها

 .نمايد یتکلم و تحرير م یپشتو( و لسان انگليس


