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 بیمرحوم حب یهللا فاروق دیپوهنمل حم

 -۱۳۳۳  یاوغل نگین یهللا فاروق

– ۱۹۵۴  یالدیم یشمس  یهجر ینچیا

 ریده ب تیهرات وال  لیی ینچیا

ده  یس لهیمسلمان و روشنفکر عا

 چی. او باشلنغ لگنیک اگهیدن

افغان  نیجمال الد دیس نگین میتعل

مکتب ده و اورته  یدهگینام

صنف گچه  ینچیککیتا اون ا یمنیتعل

 رگهیاخ دهیس سهیل هیبیکابل ده حب

  . زگنیتکیی

کابل ده  لگهیی ینچیا–۱۳۵۲ موصوف

 میتعل یعال لگهیی ینچیا-۱۳۵۵و  یردیک گهیسیورتی میلیب یعال

  یتمامله د ینیشیل ونهیاقتصاد  گهیدرجه س سانسیل دنیموسسه س

 یآلت دهیتگ نگین رقیب دهیغند اطیاحت نگیمرکز ن می. او  تعل

 زارتو دهینیماب لریی ینچیا -۱۳۵۶مذکور غندده  بیلیخمت ق ییآ

 لگنیک بیلیخدمت ق شلرگهیل ونهیو باشقه  دهیمیکدرلر بول نگین

 . رید

 دنیس فهیوظ نگیسونگ  دولت ن دنیلگنیک بیریباست نگین یو شوره

. اوندن سوتگ باشقه  یباشله د ینیشیل ونهیتجارت  بیقول تارت

ترک  یمقدس جهاد ده قتنشگندن سونگ وطن ن یمثالیوطنداشلر ت

 یعال بیپاکستان ده مهاجر بول رمدتی. ب یگه مجبور بولد شیتیا

 دهیلر لیی یالدیم– ۱۹۹۵و  یردیدوام ب کادهیامر ینیمیتعل

 گهیشیل ونهیاقتصاد  یپلومنید کیدن ماسترل یاالتیا ارکیوین

 و ٬ لر انجمن ٫لر  هیاتحاد کادهی. موصوف امر یبولد گهیا

 شیلیغییارثه لرگه  تیو ساس یبحث لر اقتصاد علمی و ٬ لر مقاالت

 .  یلراوتکزد

سونگ موقت دولت اورته گه  دنیبن کنفرانس یجنابلر یفاروق

 یشیل ونهیاقتصاد  یمی. او کدرلر بول یلدیوطن ده ک یشیلیک



وطن  لنیب میدرس تعل لدهیی ینچیا -۱۳۸۲ دهیسیورتی میلیکابل ب

 هیوترب میتعل گهیرلریآخ نگین لیی. موصوف یدیا گهیخدمت نگین

و مکتب لر  لریورتی میلیب یعال خصوصی ٬ شتوزی نهادلر ٬لش 

 یگیهماهنگ ل نگنی ولس ٬انجمن لر  فکری ٬ یسیاساس چ نگین

 . بارگن بیآل تیفعال شیاوچون ا

و اقتصاد  یاسیس  یو تخصص یعلم قیآرت وزدنی یجنابلر یفاروق

کنفراسلر  یاللمل نیو منطقه ده ب چهیمقاله دولت بو چهیبو

دولت لرده  یو تشقر یچکیا مسمپوزی و٬ لر ورکشاپ ٬ نارلرسمی٬

 . فعال قتنشگن

اوچون فعال  شیاورنه ت کیلینچیمثالن ت نلردهیغییبرچه  موصوف

 یعنی ( (ALCC یتشقر دنیگیاستاد ل دهیآرخرلر نگیلرن لییقتنشگن 

بانک  ملی٬ یغیباشل نگیده  تجارت ن یاللمل نیافغانستان ده ب

و مکتب لر  یورتی لمیب میتعل عالی نور خانه٬ یغیباشل نگین

انجمن  نگین شنابری ٬ یغیباشل لگنیتن نگین سولی لوگر٬یسیر

 نگیلرنیشیک اتگنی لهبی اقتصاد ده افغانستان٬ یاستیر یفکر

و  یاللمل نیقنجه ب ریب گهیرلریآخ نگین لریی موصوف٬ یاعضاس

افغانستان دن  قانهیصاد بیلیاشتراک ق شلردهیلیغیی یقویمنط

  لگنیق کیل ندهینما

پارلمان تنالودن  ییحوت آ ینچیا -۱۳۸۷ یهللا فاروق دهیحم پوهنمل

 یاند نیتع گهیترانسپورت وزارت گهیس نهیافغانستان کاب بیاوت

. 

 یهللا فاروق دیپوهنمل حم یآرقهل یرغیبو گینین سیجمهور ر رگهیآخ

 شلریا یقرارداد نگیدفاع وزارت ن لنیلر ب تییقطار ه ریو ب

و شجاعت   کیماندارلای صداقت ٬ یلند نیاوجون تع شیریکشیت

 دنیخرجت نگیشلرنیک لگنیدالر فساد ق ونیلیم وزلری لنیب

 یخشی نگیوحدت حکومت ن یمل ی. اوندن تشقر   یلدیق کیرلیجلوگ

 یجاللتماب محمد اشرف غن یاوچون حورمتل یگیحکومت دارل

 تتیرتبه ه یعال بیلیاعتماد ق یجنابلر سیافغانستان جمهور ر

 کابل٬وزارت لر  سکتوری٬ شیلتریده اصالحات ک تیهرات وال لنیلر ب

اداره لرده  یودولت یو باشقه مل دهیحق یس هیقض نگنی بانگ

 . لگنیک بیلیق تیرهبر

 ریوز لنیب یفرمان نگین سیجمهور ر یحورمتل یجنابلر یفاروق

 نهیکاب دهیمملکت یو افغانستان اسالم جمهور دهیصفت ریمشاو

– ۱۴ -۱۳۹۵ لنیب یفرمان ۱۴۷۰حال ده  ینیو ع دهیصفت یاعضاس



 لمیکابل ب لنیب یرغیوی نگین استیر یجمهور استیر ییاسد آ

 . ینلندیتع بیبول سیر گهیسیوری

 یاعضاس نگین تیرهبر یالتیتش نگین یآ میری لیزیهمچنان ق موصوف

 نگین یسیورتی میلیب یگیهمکار یمنطقو  )  (SAU  ایآس یو جنوب

. بوندن  لگنیق کیل ندهینما دنیسیورتی میلیکابل ب یاعضاس

 دهیغیباشل ینیشوراس نگین تیده لوگر وال لیی -۱۳۸۹ یتشقر

 .اتیله یک بیآل گهیبوگونگهچه اوز عهده س

 یمحمد اشرف غن یده حورمتل لیی ۲۸\۱۱\۱۳۹۹ یجنابلر یفاروق

 یریشهدا و ناگرانلر وز لنیب  یفرمان ۱۵۰ب  نگین سیجمهور ر

  لنیب یفرمان ۳۰۴۲ لدهیی  ۷\۱۱\۱۳۹۹ کیل نچهییک  دهیصفت

  . یلند نیتع دهیصفت یرینامزاد وز نگیشهدا وناگرانلر ن

 میجامعده تقد یفرزند دیتورته  متهع لنگنیاو یهللا فاروق دهیحم

 یسیلیو همچنان انگ دهیللریپشتو ( ت  ی)در ی. موصوف مل لگنیق

 یو هم اوقه آله د ازویهم  لدهیت


