بنده کاملاف جنت هللا ،سال  1981میالدی درشهر دنغره کشور تاجیکستان متولد شدهام .متاهل و  4فرزند دارم .
از سال  2015در کشور آلمان به عنوان پناهنده سیاسی همراه همسرو فرزندانم زندگی میکنم .
به اطالع شما می رسانم که رژیم فعلی تاجیکستان با سروری امامعلی رحمان که مدت  28سال است زمام قدرت درکشوررا دردست دارد ،شروع
ازسال  1992میالدی نسبت خانواده من فشارروانی وجسمی ،شکنجه ،تعقیب ،تهدید و کشتاررا روا دیده است .منجمله پدر ،دو برادر ،یک خواهر و
بیش از  22نفر از پیوندان و نزدیکانم ،سال  1992میالدی تنها به خاطرمخالف حکومت بودنشان ،توسط مقامات مختلف رژیم فعلی تاجیکستان کشته
شدهاند .
مادرم را پس از آنکه من سال  2015به آلمان پناه بردم ،همیشه برای فعالیت های سیاسی من تحت فشار روانی قرار می دادند و اورا پیوسته به اداره
کمیته دولتی امنیت ملی دعوت میکردند .براثر فشارهای زیاد باالی مادرم او سال  2017به بیماری قلب مبتال شده ،وفات کرد .
سال  2002برادر دیگرم کاملاف فتح هللا متولد سال  ،1965به مدت  25سال زندانی شد .
سال  2017به خاطر فعالیت های سیاسی من برادر دیگرم کاملاف رجبعلی متولد سال  1961را از خانهاش بدون هیچ جرمی بازداشت نموده ،اورا
نیز جهت فشارآوردن باالی من  10سال زندانی کردند .
به این طریق ،مدت  28سال میشود که خانواده من همیشه زیر فشار و تعقیب پیوسته مقامات حکومت تاجیکستان قرار دارند.
اکنون ،طول دو هفته آخر از تاریخ  02.07.2020مقامات کشور تاجیکستان (منجمله پلیس و کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی)  5نفر از خواهرزاده
وبرادرزاده های من:
-

کاملاف محمدشریف ،متولد سال 1990؛

-

کاملاف محمدجان ،متولد سال 1992؛

-

عطاء هللا اف دلشاد ،متولد سال 1992؛

-

توره یف حسین ،متولد سال 1999؛

-

صالح اف عبدالرحمان ،متولد سال 1993؛

را بدون هیچ جرمی بازداشت کرده ،به مدت  8روز زندانی کردهاند .آنها را در زندان همچون اسیر و گروگان نگه داشته با فشار ،دشنام و حتی به
مدت سه روز نیز مورد شکنجه قرار داده اند .
به جز این  5نفر که آنها را بازداشت کردهاند ،باز هم مقامات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درتاریخ  04.07.2020به منزل برادر من در
شهردوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته ،از منزل او همسرش ،شریفاوا ُحسنِگل  53ساله ،دختر برادرم کامالوا فاطمه  23ساله ،و دو طفل شیرخواره
کامالوا فاطمه را به زور بازداشت کرده به اداره کمیته دولتی امنیت ملی برده ،تحت دشنام ،تحقیر و تهدید قرارداده و گفته اند اگر شوهرانشان و بنده
 جنت هللا از مخالفت با حکومت دست نکشند ،شمارا زندانی نموده به قتل می رسانیم .بعد از رسانه ای شدن این قضیه و سروصداهای زیاد دررسانهها ،پس از یک روز بازداشت آنهارا رها کردهاند .
همچنین مقامات کمیته دولتی امنیت ملی ناحیه دنغره درتاریخ  05.07.2020به منزل پدری من در شهر دنغره ،روستای سیبستان رفته ،از آنجا
خواهر من کامالوا شادیگل  50ساله ،کامالوا قربانماه  48ساله ،دختر برادرم کامالوا معصومه همراه با دو طفل شیرخواره اش و همسر خواهرزاده
ام شیخ مراداوا بنفشه را نیز با دو طفلش و برادرم کاملاف زبیدهللا را به زور بازداشت کرده ،به اداره کمیته دولتی امنیت ملی دنغره برده ،باالیشان
خیلی فشار روانی آورده ،دشنام و تهدید کردهاند .حتی کامالوا معصومه را که طفلش بیمار بوده است ،نیز رها نکرده ،برعکس گفتهاند بگذار بمیرد،
یک مخالف کم میشود .بعد ازسروصدای زیاد این قضیه دررسانه ها ،یک روز بعد آنهارا رها میکنند .
بعالوه ،درتاریخ  06.07.2020ازشعبه کمیته دولتی امنیت ملی والیت ختالن و شهر کوالب به منزل ما در روستای سیبستان آمده ،افراد مذکوررا به
زور بازداشت کرده ،به شعبه کمیته دولتی امنیت ملی ناحیه برده تا شام آنروز باالیشان فشار و تهدید را روا میبینند .
من می خواهم عرض کنم ،وقتی من مخالف رژیم دیکتاتوری تاجیکستان هستم و برای پیروزی دموکراسی درتاجیکستان تالش می ورزم ،برادر و
خواهران و خانواده من با چه جرمی پیوسته تحت فشارو بازداشت و تهدیدو تعقیب قرار می گیرند؟
اطفال بی گناه و زنها چه گناه دارند که به مدت چند روز بازداشت شده فشار و شکنجه و تهدید می شوند؟
این خالصه ای از جنایت های رژیم دیکتاتوری نسبت خانواده من در تاجیکستان است .
من بعنوان پناهنده سیاسی درکشور آلمان از شما تقاضا می کنم ،در قضیه من بی طرف نباشید .اگر در حقیقت حقوق انسان وجود داشته باشد ،پس
حکومت تاجیکستان را وادار کنید ،تا از این عمل های ضد بشری و نقض حقوق آنها دست بردارد .
با سپاس،

کاملاف جنت هللا
شماره تماس بنده :
تلفن +4915759181501 :
پست الکترونیک Komilzoda15@gmail.com :

