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Müraciət: İKİ MÖVZU: Güllə Haqqı və Siyasi Zindanlılara Qarşı Cinsi Zorlamalar 
 
Biz istərdik ki, iki dənə önəmli və lakin gözdən qaçırılmış mövzunu diqqətinizə çatdıraq. 
Birincisi “güllə haqqı” və ikincisi siyasi zindanlılara qarşı işgəncəçilər tərəfindən yürüdülmüş 
cinsi zorlama təhlükəsidir. Bunlar bəlkə də əfsanəyə bənzəsin, lakin fikir ifadəsinə nifrət 
bəslənən və jurnalist incələmə mədəniyyətinə xor baxılan İranda və yaxud bu kimi ölkələrdə 
bu tipdə əfsanə kimi hadisələr heç də təəccüblü deyildir. 
 
Güllə haqqı Farscada həqqi-i-tir ibarənin tərcüməsidir. Əsasən bu bir puldur ki, İran zindan 
məqamları hər bir siyasi zindanlını öldürürsə bədənini təhvil vermək üçün ailəsindən tələb 
edərlər. Ödənilən pul 2,000,000 Tümən puldur və bu da bir orta məktəb müəlliminin bir 
illikdən daha çox maaşıdır. Bu kifayət deyildirsə, məsul məqamlar yaraya duz tökmək kimi 
üstəlik bir qutu şirni də istəyirlər. 
 
Bu cərəyanlara məruz ailələrə olduqca üzücüdür. Axı bir tərəfdən onlar əzizlərini dəblərimiz 
üzrə quylamaq və yas keçirmək istəyirlər, o biri tərəfdən də bu təhqirdən hiddətlənirlər. Hələ 
bu faciənin bu cəhəti də var ki, məsul məqamlar məruz ailələrdən tələb edirlər ki, bu xüsusda 
öz kədərlərini qohum dairəsində saxlasınlar və özəlliklə jurnalistlər ilə əlaqəyə girməsinlər. 
Biz biləsi bu cəsarət cinayətçilərə deyil yalnız siyasi zindanlılara qarşı yürüdülür və şayəd bu 
haqsızlığa məruz qalan tək Güney Azərbaycanlılar deyillər.  
 
İranda gedən bu işlər bir xəbis qılıqlı işlərdirlər ki, dünya görüşü din-köklü də ola bilər və 
İranın məsul məqamlarının qatil ünsürləri Cahaddan qaynaqlanmış bu kimi etdikləri 
əməllərdən qürur duymaqdan irəli gələ bilər. Bir tərəfdən də onlar başa düşürlər ki, insan 
haqları anlayışı ilə zənginləşmiş dünya icması bu iyrənc işlərdən, din-qaynaqlı olsa da, yalnız 
nifrət edərlər. Bizim niyyətimiz bu qorxunc cərəyanları sənədləşdirməkdir və əlimizə çatan 
bilgini sizə çatdıracağıq. Biz indi bunu sizdən xahiş edərdik ki, izah olunmaz bu məsələni ifşa 
edib və insan haqları bəyannaməsini genişləndirmək üçün kampaniya aparasınız ki insana 
layiq quylanma və yas keçirmə dəbləri haqqı qeydə alınsın. 
 
İkinci mövzu siyasi zindanlıların cinsi təcavüzə məruz qalmalarıdır və bu xüsusda biz 
Turanturk webblog-unda 22 İyun 2006-da yayımlanmış bir xəbərin tərcüməsini sizə 
göndəririk. 
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Diqqətinizə görə çox sağ olun və ümid edirik ki Güney Azərbaycanın insan haqlarını 
qorumaq üçün sərtliyinizi daha artıracaqsınız. 
Hörmət ilə    
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