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Dünya Azərbaycanlılarının  
Haqlarını Müdafiə Komitəsi 

The Committee for the Defence of the 
Rights of the World Azerbaijanis  

Say : 384/2006 
Tarix : 20 Sept 2006 

   

BMT   
 İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı, Cenevrə,  
   Lütfən bu məktubu Qazıların və Vəkillərin Müstəqilliyi üzrə Özəl 

Raporterə çatdırın.  
   
Üzü Xanım Harrison, Amnesty International, London   

 

 
  

Hörmətli xanımlar və bəylər, 
Re KAMRANI BƏY BURAXILDI  
 
Sevincimizlə sizi bilgiləndirmək istəyirk ki, Gúney Azərbaycanın bir insan haqlarını müdafiə vəkili olan 
Kamrani bəy bir daha sərbəstdir. Índi  hətta múvəqqəti olsada, o hər bir insan-oğluna əziz olan 
sərbəstlikdən bir daha zövq ala bilər. Lútfən aşağıdakı xəbər tərcúməsinə baxınız. 
 
Kamrani bəy haqqında çeşidli qurumlar tərəfindən bəyaniyyələrin verilməsi  və aksiyaların geçirilməsi 
onun buraxılmasını tətikləndirdi. Bunların bir sırasından xəbərdarıq, misal úçún Amnesty International və 
Íngiltərə və Uveylz úçún Húquq Topmlumu tərəflərindən buraxılmış təcili aksiyaları. Ancaq  fərdlər və 
başqa  qurumlar tərəflərindən də gərəkən xəlvəti kampaniya aparıldəğəna da inanırıq. Öz növbətimizdə 
bunların hamısından təşəkkúr edirik və onlara öz minnətdarlaığımızı bildirik, özəllik ilə Amnesty 
Internationl, BMT  və bu kimi qurumlara həm rollarına görə və həm də xidmətlərinə görə.  
Bu təkidi də yerli görúrúk ki, Kamrani bəy sərbətliyindən yoxsun edilmişdir və hələ bir ibhamlı hökm 
ərəfəsindədir. Kamrani bəyin suçsuzluğununa əminik və məhz buna görə úmid edirik ki on şərtsiz 
sərbəstliyə uğramayınca bu səfərbərləşmiş kampaniyalar səngiməyəcəkdir. Buna görə BMT-nin Ínsan 
Haqları úzrə Ali Komissarlığına, múraciət edirik ki, Kamrani bəyə qarşı irəlidəki hökmún ləğvi úçún 
Íranın yetgililərinə təzyiqlərinizi artırasınız və eləcə də onu sərbəstliyindən yoxsun edən zay únsúrləri 
qınayasınız. 
İndi dúnya görúr ki, Gúney Azərbaycan milli hərəkəti dinc yollar aparmaqda həm yetgindir və həm də 
möhkəm . Umid edirikki, demokrasi uğrunda çalışan bütün şəxs və beynalxalq qurumlar bu ədalət 
fədailərinin müdafiəsində əlindən gələni əsirgəmiyəckdir.  missal úçún: 

• Kamrani bəy kimi insan haqları úzrə vəkillərimiz, 
• Leysanlı bəy kimi fəallarımız, 
• Şallaq hökmúnə məruz 65 yaşlı Həsən Azərbaycan kimi mədəni fəallarımız, və 
• Şayəd 1000-ə yaxın Iran qazamatlarında vicdan dustaqlarımız. 
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