
 

   .فرزند دارم  4ام. متاهل و  متولد شده  کستانی درشهر دنغره کشور تاج یالدی م 1981اف جنت هللا، سال بنده کامل

  .کنمی م یهمراه همسرو فرزندانم زندگ یاسی در کشور آلمان به عنوان پناهنده س 2015از سال   

سال است زمام قدرت درکشوررا دردست دارد، شروع   28رحمان که مدت   یامامعل  ی با سرور کستانی تاج یفعل  می رسانم که رژ ی به اطالع شما م 

خواهر و    کی است. منجمله پدر، دو برادر،   دهی و کشتاررا روا د دی تهد ب،ی شکنجه، تعق ،یوجسم ی نسبت خانواده من فشارروان  ی الدی م 1992ازسال 

کشته   کستانی تاج ی فعل می ه خاطرمخالف حکومت بودنشان، توسط مقامات مختلف رژتنها ب  ی الدی م 1992سال   کانم،ی و نزد وندانی نفر از پ  22  زا شی ب 

   .اندشده 

به اداره   وستهی دادند و اورا پ  یقرار م  یمن تحت فشار روان  یاسی س  یها ت ی فعال ی برا  شهی به آلمان پناه بردم، هم 2015مادرم را پس از آنکه من سال   

   .قلب مبتال شده، وفات کرد ی ماری به ب  2017مادرم او سال    ی باال ادی ز ی . براثر فشارهاکردندی دعوت م ی مل تی امن  یدولت  تهی کم

   .شد یسال زندان  25، به مدت  1965هللا متولد سال  اف فتح کامل  گرمی برادر د 2002سال  

بازداشت نموده، اورا   یجرم چی اش بدون هخانه را از  1961متولد سال   یاف رجبعلکامل  گرمی من برادر د یاسی س  ی ها ت ی به خاطر فعال 2017سال  

   .کردند یسال زندان  10من   یجهت فشارآوردن باال  زی ن 

 .قرار دارند کستانی مقامات حکومت تاج وستهی پ  ب ی فشار و تعق ر ی ز شهی که خانواده من هم شودی سال م  28مدت  ق،ی طر  نی به ا 

نفر از خواهرزاده   5(  ی مل تی امن  یدولت  تهی و کارمندان کم سی )منجمله پل کستانی مقامات کشور تاج 02.07.2020 خی اکنون، طول دو هفته آخر از تار 

 : من یوبرادرزاده ها 

  ؛1990متولد سال  ف،ی اف محمدشرکامل -

  ؛1992اف محمدجان، متولد سال  کامل   -

  ؛1992عطاء هللا اف دلشاد، متولد سال  -

  ؛1999سال  متولد  ن،ی حس فی توره   -

 ؛ 1993صالح اف عبدالرحمان، متولد سال   -

به   ی و گروگان نگه داشته با فشار، دشنام و حت  ر ی اند. آنها را در زندان همچون اسکرده  یروز زندان   8بازداشت کرده، به مدت   یجرم  چی را بدون ه 

  .مورد شکنجه قرار داده اند زی مدت سه روز ن 

به منزل برادر من در   04.07.2020 خی درتار کستانی تاج یمل تی امن  یدولت  تهی اند، باز هم مقامات کمنفر که آنها را بازداشت کرده  5  نی به جز ا 

  رخواره ی ساله، و دو طفل ش 23ساله، دختر برادرم کامالوا فاطمه   53ُحسنِگل    فاوا ی رفته، از منزل او همسرش، شر کستانی تاج تختی شهردوشنبه پا

قرارداده و گفته اند اگر شوهرانشان و بنده   دی و تهد ر ی برده، تحت دشنام، تحق یمل  تی امن  یدولت  تهی ا فاطمه را به زور بازداشت کرده به اداره کمکامالو

دررسانه   ادی ز  یصداهاو سرو   هی قض نی شدن ا  ی. بعد از رسانه ا می رسان  ینموده به قتل م یجنت هللا از مخالفت با حکومت دست نکشند، شمارا زندان  -

   .اندروز بازداشت آنهارا رها کرده  کی ها، پس از 

رفته، از آنجا   بستانی س ی من در شهر دنغره، روستا یبه منزل پدر  05.07.2020   خی دنغره درتار هی ناح ی مل تی امن  یدولت  تهی مقامات کم نی همچن  

  دهاش و همسر خواهرزا رخواره ی م کامالوا معصومه همراه با دو طفل شساله، دختر برادر  48ساله، کامالوا قربانماه  50  گل ی خواهر من کامالوا شاد

 شانی دنغره برده، باال ی مل تی امن  یدولت  تهی را به زور بازداشت کرده، به اداره کم  دهللای اف زب با دو طفلش و برادرم کامل  زی مراداوا بنفشه را ن  خی ام ش

 رد،ی اند بگذار بمگفته  س رها نکرده، برعک زی بوده است، ن  ماری مالوا معصومه را که طفلش ب کا یاند. حت کرده دی آورده، دشنام و تهد یفشار روان  یلی خ

   .کنندی روز بعد آنهارا رها م کی دررسانه ها،  ه ی قض نی ا ادی ز ی . بعد ازسروصداشودی مخالف کم م کی 

آمده، افراد مذکوررا به   بستانی س ی ختالن و شهر کوالب به منزل ما در روستا  تی وال ی مل تی امن  یدولت  تهی ازشعبه کم 06.07.2020 خی بعالوه، درتار 

   .نند ی ب ی را روا م دی فشار و تهد  شانی برده تا شام آنروز باال هی ناح ی مل تی امن  یدولت  تهی زور بازداشت کرده، به شعبه کم

ورزم، برادر و    یتالش م کستانی درتاج یدموکراس ی روزی پ  ی هستم و برا کستانی تاج ی کتاتوری د می من مخالف رژ یخواهم عرض کنم، وقت  یمن م 

 رند؟ی گ ی قرار م بی تعق دوی تحت فشارو بازداشت و تهد وستهی پ  یخواهران و خانواده من با چه جرم 

 شوند؟ ی م دی گناه و زنها چه گناه دارند که به مدت چند روز بازداشت شده فشار و شکنجه و تهد یاطفال ب  

  .است کستانی نسبت خانواده من در تاج یکتاتوری د می رژ یها  تی از جنا ی ا خالصه  نی ا

حقوق انسان وجود داشته باشد، پس   قتی . اگر در حقدی طرف نباش  ی من ب  هی کنم، در قض یدرکشور آلمان از شما تقاضا م یاسی من بعنوان پناهنده س 

   .و نقض حقوق آنها دست بردارد یضد بشر  ی عمل ها نی تا از ا د،ی را وادار کن  کستانی حکومت تاج

 با سپاس،   



  اف جنت هللا کامل  
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