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Dünya Azərbaycanlılarının  
Haqlarını Müdafiə Komitəsi 

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

 
 

       Say (No.) : 416/ 2006 
Tarix (Date): 29 Nov 2006 

 

BMT, İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı, Cenevrə 
 

Lütfən bu İlətişməni fikir və bəyan sərbəstliyi üzrə Özəl Raporterə çatdırasınız. Eləcə də bu İlətişmə aşagıdakı 
Özəl Raporterlərə də dəxli var: 
• Öz-xoşuna tutuqlular üzrə Çalışan Qrup; 
• Qazıların müstəqilliyi üzrə Özəl raporter; və 
• Çağdaş irqçilik, irqi ayrı-seçkilik və qatlaşmazlıq üzrə Özəl Raporter. 
 

Üzü Xanım Harrison, Amnesty International, London  
 

 
     

 
Sayın cənablar, 
 
Re XANIM Ruqeyye LEYSANLI HAQQINDA İLƏTİŞMƏ – Xanım Leysanli: Heç vədə gedib bu dövlətin 

qarşısında özümüzü sındırmayacağıq, bizim tükanımıza bir çarə qılın. 
Xanım Leysanlının fikir və bəyan sərbəstliyini qorumaq üçün Cədvəl 1-dəki yeni ilətişməni hüzurlarınıza sunuruq. Xanim 
Leysanlı həyat yoldaşı uğrunda cəsarətlə kampaniya aparır, ki o Güney Azərbaycanın milli hərəkətinin görkəmli bir 
mubarizi, cənab Abbas Leysanlı-dır. O demokratikcə mübarizə aparsa da, İran yetgililəri tərəfindən kenquru məhkəmələri 
gedişatında  sərbəstliyindən yoxsun edilmişdir, bax Cədvəl 2-dəki məktublarımzın müraciətlərinə. Xanım Leysanlı üç 
məktəb-yaşlı balalarına başçılıq edir, lakin ailəliklə İranın təhlükəsizlik məmurlarının qara-qorxusuna məruzdurlar. 
 
Xanım Leysanlı Amerika Səsi Radiosuna 17 Noyabr 2006-da bir müsahibə verdi (asqida). Bunu mətnə köçürüb və 
tərcüməsi ilə birgə Cədvəl 3 hüzurlarınıza təqdim olunur. Sunulan İlətişmənin mahiyyəti həm bu müsahibə, həm də onun 
həyat yoldaşı uğrunda Amnesty İnternnationalın verdiyi Təcili Aksiyalar üzrədir. Artırmalıyıq ki, bu Təcili Aksiya Leysanlı 
bəyi vicdan dustağı tanımlayır. Xanım Leysanlının verdiyi müsahibə ona yürüdülən acınacaqlı durumu aşkara belə çıxardır: 

• Bu ailə İranın Ədliyyə sistemindən məyus olmuş və həyat yoldaşının sərbəstliyini yenidən sağlamaq üçün 
kampanya aparsa da onun fikir və bəyan sərbəsliyi basmarlanır; 

• Xanım Leysanlı üzərinə davamlı bir qorxulu durum qondurulub ki, təhlükəsizlik məmurları onun üç məktəb-yaşlı 
balalarını sarsıdırlar və ailəni analarının yaxalanma qaraqorxusuna məruz edirlər; 

• Xanım Leysanlı ailəsinin təkcə dirrıx-qaynağı olan tükanlarının acınacaqlı durumundan xəbər verir, ki bu tükan 
indi İranın yetgililəri tərəfindən möhürlü surətdə qapanmışdır. Bunun səbəbi budur ki, tükanın adı Farscada deyil 
onların ana-dilindədir. O bu baxımdan beynəlxalq diqqəti səfərbər etmək istəyir. Ümid edirik ki bu qonu üzrə siz 
olduqca titizlik göstərib və gərəkən hər tədbirə can atacaqsınız. 

 
Hər riski idarə etmək üçün, bu İlətişməni sunmaq üçün xanım Leysanlı ilə heç məşvərət etməmişik. Xanım Leysanlı 
haqqında gəlişən durumu titizliklə izləyirik və onu yaxalama cəsarətində bulunan məqamlara qarşı BMT-yə həmən şikayət 
etməye sazlaşmışıq. İndi isə, Leysanlı ailəsinə qıyılan ədalətsizlik hər hesab-kitabı aşmışdır və bu durumun yumuşanması 
yalnız sizin birbaşa titiz müdaxilənizdən asılıdır. Nəhayət, Abbas Leysanlı cənabları uğrunda kampaniya aparıb və onun 
sərbəstliyi təmin etmə (sağlama) üçün sizə bir daha müraciət edirik. 
 
Hörmət ilə:  
 
Böyük Rəsuloğlu  
 
Dünya Azərbaycanlılarının Haqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri 
 
 

 


