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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 12/۰۶/2۰1۸                                                          پسر -انیارهاشمیملید ایس

 سوانح پروفیسر داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

هجری شمسی که پدرشان )مرحوم سیدمحمد سرورکنری(  بحیث حاکم  13۰6قالت در سال  شهر جویمتولد در شاه

 عیسوی. 192۸کالن قالت کارمیکرد مطابق 

 -تحصیالت دورۀ ثانوی درلیسۀ استقالل 

 1943هجری شمسی مطابق   1325 ۀسن یک دوره کار مدت ده سال  درشعبات مختلف وزارت امورخارجه از

قونسل در سفارتکبری افغانستان در لندن، از  دوم و شمول سه سال بحیث سکرتره بعیسوی   1953عیسوی تا 

 عیسوی. 1953علت برطرفی ازسفارت لندن، ازدواج با خانم خارجی و بازگشت بوطن در سال - 1953تا  1951

 درکابل. 1957ازدواج دوم با محترمه خانم سامعه نوابی در سال 

ادبیات بحیث  پوهنځیادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل وشمولیت درکدرعلمی  پوهنځیتحصیل دورۀ لیسانس در 

 اد بیات وعلوم بشری. پوهنځیرتبۀ پوهنمل دره هفت سال تدریس  وترفیع ب .1964استاد زبان وادبیات دری در سال 

یالدی .آغاز تحصیل م  197۰میان هفت کاندید درسال    برنده شدن در کابل  و مسابقۀ بورس )یونسکو( در شمول در

 .تکمیل دورۀ تحصیل ماستر آف ساینس دررشتۀ زبانشناسی و 197۰پوهنتون اندیانا درشرق آمریکا درماه جنوری  در

. این بورس برای مدت دوسال بود و باتاسیس جمهوریت در افغانستان خاتمه یافت و دوام 1973تدریس السنه در سال 

 رف شخصی خودش، درحالیکه خانم و چهارطفل را هم باخود داشت.تحصیل دورۀ داکتری درمدت پنجسال  بمص

 1977)پی. اچ. دی.( در سال  پلوم دکتورای فلسفهیمدت پنج سال و دریافت د تکمیل تحصیالت دورۀ داکتری در

 پوهنتون اند یانا.  میالدی، در رشتۀ زبانشناسی از

 ادبیات . هنځیپومیالدی و آغاز تدریس در  1977ماه دسامبر  برگشت بوطن در

 -میالدی وآغاز گیروگرفت وبدبختی ها در پوهنتون کابل 197۸وقوع کودتای کمونستی درکابل درماه  اپریل 

خصوصا دشمنی وفشار و شکنجه وقتل باالی تحصیل یافته ها درکشورهای غربی وخصوصا تحصیلکرده های 

که همه شرایط آن تکمیل شده بود، اما  1979در سال   تهیه وتقدیم رساله علمی برای ترفیع به رتبۀ )پوهنوال( امریکا.

 مشاورین روسی موافقت نکردند. 

آغازدستبُرد ومداخله و تخریبات مشاورین روسی دردپارتمانتهای انگلیسی وزبانشناسی که تحت اثر هاشمیان بودند که 

 منجر به استعفی هاشمیان گردید وتحت تعقیب وتحقیق قرارگرفت.

 19۸۰مارچ  2۰روز بتاریخ  11ازطریق بگرامی و بتخاک به سرخرود فرارکرده ودرظرف   19۸۰مارچ  ۸بتاریخ 

واقامت در شهر مونشن  وتدریس برای مدت شش ماه  19۸۰مهاجرت بکشور جرمنی در سال  به پشاوررسیده بود.

. تدریس در چیفی کالج و 19۸2کلفورنیا در ماه دسامبر  -مهاجرت به امریکا. پارتمانت انگلیسی پوهنتون مونشندر د

ساله باشد درکدرعلمی  5۰پوهنتون کلیرمانت برای مدت سه سال بقسم قراردادی ، زیرا درامریکا یک خارجی را که 

بیولتن  ۸۰شماره مجله و 12۰بتعداد  2۰15که تا سال   19۸۸سیس مجلۀ )آئینه افغانستان( درسال أت استخدام نمیکنند.

 ، تول افغانستان، دعوت و روهیآنالین جرمن مقالۀ تحقیقی درویبسایت های افغان 24۰نشر  ماهوار نشرشده بود.

 آثاری که از طرف پوهنتون کابل نشر شده است:

این کتاب بمصرف تیم کولمبیا ترجمه وطبع شده و –( سرگذشت تاریخ درمسیر تمدن : ترجمه از انگلیسی به  دری 1

 د.تعلیم وتربیه تدریس میش پوهنځیدرصنوف دوم 

اد بیات نشر شده متن انگلیسی آن دردپارتمنت  پوهنځیصفحه ، توسط  ۸۰(رساله ای بعنوان )تخنیکهای ترجمه( در2

 انگلیسی، متن دری آن دردپارتمانت های دری وپشتو تدر یس میشد.
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 آثاری که درامریکا نشر شده:

 جلد 12۰یک( مجلۀ آئینۀ افغانستان    

 شماره ۸۰دو( بیولتن های ماهوار 

 فحه .ص 5۰۰محمدخان( از انگلیسی بزبان دری ، دوجلد، هرکدام حدود  سه( تاریخ موهن الل )زندگی امیر دوست

ی به دری، صفحه، ازانگلیس 17۰چهار( تحقیقی پیرامون)سوابق تاریخی و موقف حقوقی قرارد اد وخط دیورند ( در  

 .2۰11در سال 

 .  2۰13ر سال د –صفحه  ۸5 -پنج( رساله ای در )بیدل شناسی (

لرحمن صفحه، مولف مرحوم استادعبدا 1۸۰شش()پختونستان، درۀ خیبر، کانونی برای دولت جدید پختونستان(، در

 2۰14 -مترجم داکترهاشمیان  –پژواک 
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