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  يک ھوادار پورتال: فرستنده

٢٩/١٢/١٠  

  

  اعترافات ننگين حشمت کيانی،

  به جنايت" حدخا"يک تن از رھبران 
  !خوانند گان ارجمند

اد"ست از حشمت کيانی يکی از رؤسای التی ايد، جمآنچه را مطالعه می نمائ ه" خ فير پرچمی ک ه حيث   س دتر ب  بع

د. ھا در کوريا کار ميکرد ده ش ام پناھن دنھويت وی ھنگ دگی اش رد گردي ناخته شد ودر خواست پناھن ادا ش ه کان .  ب

د ت طی صحبت تلفونی از کارمندان يکی از مؤسسات مربوط ه او را کمک نماين د ک دگان ميخواھ ادا  به پناھن ا از کان

انی مجال صحبت ب. اخراج نشود ن از رؤشتر نيمتأسفانه طرف صحبت او به کي وان يک ت ه عن ا ب سای داده است ت

ه نظر می. برداردحزب و دولتشان  پرده از جنايات "خاد" چون صدای .  د آياما ھمان صحبت مختصر او جالب ب

  : رو نويس نموده خدمت تان تقديم ميداريم ی از سخنان او را سائی تخنيکی دارد، بخش ھائثبت شده نار

  

  ::خاد: حشمت کيانی  از پرچمداران سابق رئيس امور سياسی 

  .  . .اختيار شما قرار بدھمدرشما را زحمت دادم من ميخواستم يک سلسله معلومات مختصر -

 صورت قطع با کارزندانی کردن ومحکمه نداشتم ه ھيچگونه سر وکاری باتحقيق، شکنجه، ب -

تانیکه حال معاونش وزير . س خاد نجيب بود که تمام دنيا خبر داشترئي - ل نورس وبی، جمي ، خاد فاروق يعق

 .وقادر مياخيل   استند

ۀ اختصاص١٩٩٠از شروع محکمۀ انقالبی تا سال  - يس محکم ادان رئ ريم ش تم، ک ر داش ه خب ه ی ک  است ک

 .حاال ھم تغيير نکرده ونفر دوم در آن محکمه نمی باشد

هبرای يک لحظ - دگی خود علي ه امه در زن ا قرارنگرفت ردم م داده ام .  م ه يک . شکنجه ن ته ام ک وان نداش ت

 مورچه را بکشم 

 حاضر ھستم مرا محکمه کنيد  -

ه ه ب. خورد سال بودم. من برايتان ميگويم از سابقه دارھای حزب بودم  - اله ک ده حيث بچۀ سه س در مان از پ

 .پيدا کنيم يک را ه بودم  فکر ميکردم که
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 در انقالب ھم زندانی شدم  -

ارميکردم) اطالعات دولتی(حيث رئيس سياسی خدمات ه من ب - ی. ک ۀ حزب ل يک ناحي ار من . مث رفتن(ک  گ

 بود) حق العضويت

 .از ھمان شروع عليه بيدادگری، عليه ظلم عليه آدمکشی بودم) حضور قوای شوروی( در ھمان دوره -

 م حاضر ميداد اما صالحيت آنر نداشتموجدان. ر ميکردم  ھمان وقت ھم فک -

ند ) ببرک(رھبری گذشته ) نجيب( رھبری موجوده ،مسؤول - اد شوروی  ميباش اعضای بيروی سياسی، اتح

 .که جنايات را درافغانستان مرتکب شدند

   ثور است ٧منفور ترين و شوم ترين روز  -

 . ی وجودنداشتشخصيت. در شرايطی که روسھا درافغانستان بودند، صالحيتداری نبود -

 . . . .ردندوروسھا ببرک را آ -

 

ادا ائحشمت کيانی از کان ه يکی از کشورھای اروپ ده شد اخراج وب د ی. ی پناھن ا چن ا مطابق برخی  ام رد وي د م بع

  .شايعات خود کشی کرد

  

  :يادداشت
  .متن مصاحبه را زير ھمين عنوان در بخش صوتی بشنويد
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