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Dünya Azərbaycanlılarının  
Haqlarını Müdafiə Komitəsi 

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

 

 

 

Say (No.) : 476/ 2007 
Tarix (Date): 29 Dekabr  2007 

 

BMT, İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlıq, Cenevrə  
 

 Lütfən bu məktubu aşağıdakı qruplara çatdırasınız: 
• Çağdaş irqçilik, irqi ayrı-seçkilik və qatlaşmazlıq üzrə Özəl Raporter 
• Milli Azlıqlar üzrə Müstəqil Mütəxəssis  
• Öz-xoşuna Tutuqlanma üzrə Çalışan Qrup, 
• Qazıların və Vəkillərin bağımsızlığı üzrə Özəl Raporter 

 

Üzü Xanım Harrison və Dyke bəy,  Amnesty International, London 
  

 

Cənab. Abbas Leysanlı  

 
 

Vicdan dustağı 

 

Sayın cənablar 
 

İLƏTİŞMƏ: SONDURUM 9–CƏNAB LEYSANLIYA QARŞI ƏNQƏRİB QAMÇILAMA HƏDƏSİ  
 

Son Durum 8 (Say: 474/2007; Tarix: 21 Dekabr 2007) vasitəsi ilə sizi ayıq-sayıq etdik ki, İran yetgililəri 
cənab Abbas Leysanlıya qarşı iyrənc qamçılamaq hədələməsinə cəsarət etmişlər. İndi Son Durum 9-u 
hüzurlarınıza sunuruq ki bugün Güney Azərbaycan millətinin keçirdiyi nigarançılığı əks etdirsin. Bu 
cənab, Güney Azərbaycanın milli hərəkətinin başlıca aparıcılarndandır və Amnesty International onun 
haqqında bolluca kampaniya apararaq onu şərtsiz vicdan dustağı tanımlamışdır. Onun zindan hökmü 30 
Dekabrda bitməlidir və bizim tələbimiz ən azı budur ki, onun itirdiyi sərbəstlik yenidən bərpa olmalıdır.  
 
Bizcə 30 Dekabr 2007 sınaq günüdür və bugündə İran yetgililərinin Əvrənsəl İnsan Haqları Bildirgəsinin 
toxunulmazlığına qarşı pozma miqyası bir daha ölçüləcəkdir. İndiki durumun aşamaları belədir: 

1. Aşama 1-ə əsasən cənab Leysanlının milli və insan haqlarına qarşı İran yetgililərinin addım-
basmaları bu faktlar ilə sabit olunur ki, bu cənab öz sərbəstlik haqqından öz-xoşuna zindan hökmü 
ilə yoxsun edilmiş və zindanda əsirliyə məruz ikən, hər dustağa verilən vaxtaşırı mürəxxəslik 
haqqı bu cənaba inkar edilmiş. Bu haqda gərəkən bəlgələri hüzurlarınıza sunmuşuq. 

2. Aşama 2-ə əsasən cənab Leysanlının milli və insan haqlarına qarşı İran yetgililərinin addım-
basmaları qamçılama hədəsinə cəsarət etməkdən irəli gəlir. Baxmayaraq ki, bu cənabın şərəfi bu 
irənc hərəkətdən heç belə ləkələnə bilməz, lakin hədə özlüyündə İran yetgililərinin fikir-
dünyalarının Orta Əsrlərə qapınmasını bilmərrə tazəhürüdür. 

3. Və İndi də Aşama 3-ə əsasən cənab Leysanlının milli və insan haqlarına qarşı İran yetgililərinin 
addım-basmaları 2007-inci ilin Dekabr ayının 30-unda sınaqdan keçiriləcək və sınaq da bundan 
ibarətdir: doğrudan doğruya İran yetgililəri iyrənc qamçılama hədəsini bir müdafiəsiz vicdan 
dustağına, bir şairə və bir millətin başçı qabiliyyətli alicənabına qarşı cəsarət edəcəklərmi? 
Təbiətən Dekabrın 30-u İran yetgililərində mədəni dəyərlərin tükənməkdə olan damcıların kəsilib 
kəsilməməsinə sınaqdır.  

Arxayınıq ki, cənab Leysanlının milli və insan haqlarını qorumaq üçün gərəkən təmkinli kampaniya 
aparmışsınız. Bu mərhələdə cənab Leysanlının milli və insan haqlarını qorumaqda sizin kampaniyalarınız 
ədalətə meydan verəcəkdir. Qayğınız üçün qabaqcadan təşəkkür edirik. 
 
Hörmətlə 
 

Böyük Rəsuloğlu 
Dünya Azərbaycanlılarının Haqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri  
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Dünya Azərbaycanlılarının  
Haqlarını Müdafiə Komitəsi 

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

 Say (No.): 476/ 2007 
Tarix (Date): 29 December  2007 

 

The Office of High Commissioner for Human Rights, Geneva 
 

Please circulate this letter to: 
• Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance 
• The Independent Expert on Minority Issues The Working 

Group on Arbitrary Detention (also for Fair Trials) 
• Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers 

CC Mr Dyke and Mrs. Harrison, Amnesty International, London 

 

Mr. Abbas Leysanli 

 
 

a prison of conscience 
 

Dear sir/madam, 
 

COMMUNICATION: UPDATE NO 9 ON THE IMMINENT FLOGGING OF MR. LEYSANLI 
 

Further to our Update 8 (Ref: 474/2007; Date: 21 December 2007) regarding the threat of flogging posed 
by the Iranian authorities upon Mr. Abbas Leysanli, we would like to submit to you Update 9 reflecting 
anxious times being faced by the nation of Southern Azerbaijan. Mr. Leysanli is seen as the leading figure 
of the national movement of Southern Azerbaijan and Amnesty International has been amply spoken out 
about him and holds him outright as a prisoner of conscience. His prison term shall be completed on 30 
December 2007 and we expect nothing less than his unconditional reclaim of liberty. 
 
The 30th of December 2007 is a day to test the waters on the extent to which the Iranian authorities can 
violate the integrity of the Universal Human Rights Declaration. The situation is as follows: 

1. Level 1 of the Iranian encroachment onto national and human rights of Mr. Leysanli is verified by 
the arbitrary jail sentence passed against him. In addition, the right for periodic temporary release, 
as enjoyed by any other prisoners, has been denied to him throughout his sentence. We have 
compiled documents for your attention in this respect in the past. 

2. Level 2 of Iranian encroachment onto the national and human rights of Mr. Leysanli is verified by 
the threat of flogging against Mr. Leysanli, the leading figure of the national movement of 
Southern Azerbaijan. Such threats are based around a system of values that harks back to the 
Middle Ages. 

3. And now, Level 3 of Iranian encroachment onto national and human rights of Mr. Leysanli is to 
be tested on the 30th of December 2007, the release date from prison of Mr. Leysanli. The test 
depends on whether or not the deplorable act of flogging is inflicted on Mr. Leysanli, a 
defenceless prisoner of conscience, a poet and a leader of a nation. Naturally, the test on 
December the 30th will be seen whether or not all the civilised values within the Iranian authorities 
are depleted or still there are trickles left. 

 
We are confident that you have made a solemn representation of your mandates on defending the human 
and national rights of Mr. Leysanli. Your campaign at this stage is an uphold of justice and a defence of 
the national and human rights of Mr. Leysanli. We thank you in advance for your campaign. 
 
Yours faithfully, 
Boyuk Resuloglu 
The Committee for the Defence of the Rights of World Azerbaijanis 


