
İRANDA GÜNEY AZƏRBAYCAN MƏHBUSLARININ AZADLIĞI ÜÇÜN MİTİNQ 

MİTİNQ QƏTNAMƏSİ 

 

Azadlıqsevər insanlar və hörmətli Azərbaycanlılar, 

Novruz bayramı münasibəti ilə Siz təbrik edir, bütün sülh və azadlıqsevər insanlara qarşıda gələn ildə 

müvəffəqiyyət və sevinc arzulayırıq. Bunun üçün Azərbaycanlıları və bütün azadlıqsevər insanları İran 

İslam Respublikasını tərd etmək üçün mübarizəyə dəvət edirik. Həmin respublika, sülhə və dostluğa 

qarşıdır. Elə buna görə də həm Azərbaycanda və həm də regionda azadlığın, sülhün və sakitliyin 

bərqərar olunmağı üçün Sizə müraciət edirik. 

 

30 ildir ki, İran İslam Respublikasının rüsvayçı hakimiyyəti güney Azərbaycan xalqının taleyinə hakimdir 

və onun ictimai mədəni, iqtisadi həyatını mənimsəyib. Həmin qara illərdə Azərbaycan millətinin 

sərvətini dağıdır, vətəndaşlarını işkəncə, edam, həbs etməyə hələ də davam edir. 

 

Xumeyni, Şahənşah diktatorluğundan cana gəlmiş Azərbaycan xalqının mübarizəsindən və minlərcə 

şəhidin qanlarından su-istifadə etdi. O, həmçinin, xalqın dini hissiyyatlarından istifadə edib, 8 illik İran-

İraq müharibəsini yola saldı. Və bununla inqilabı, hədəfindən caydırdı və bu yolda 100 minlər 

Azərbaycan xalqının övladlarını müharibə ocaqlarında məhv etdi.  

 

Bunlardan əlavə Azərbaycan millətinin şücaətli övladlarını ardıcıl olaraq edam etməklə, Xumeyni rejimi 

daha bmt-nin yanında, avropa parlamentinin qarşısında, digər insan haqlarını müdafiə edən 

təşkilatların müqabilində üzü-qara tanındı. Bu qan içən rejim, dünya miqyasında və ölkə daxilində 

gündən-günə nifrətləndi və təkləndi və təklənəcək.  

 

Hamı Azərbaycan xalqının 80 ildən artıq səttarxan, bağırxan, heydər əmoğlu, kolonel 

Məhəmmədtağıxan Pesyan, Xiyabani və Pişəvərinin rəhbərliyi altında mübarizəni xatırlayır. 80 ildən 

çoxdur ki, şah rejimi və İran İslam Respublikası işğalçılıq və qeyri insani faşisti siyasətini davam etdirir. 

Mübariz insanlarımızı həbs edərək, azərbaycanlıları öz sadə insani və təbii hüquqlarından məhrum 

edirlər.  

 

Fars şovinizmi öz varlığını başqasının əsarətində və biz türklərin torpaqlarını işqalında görür. 80ildən 

artıqdır ki, bizim taleyimizə hakim olub. Milli kimliyimizi danır, mədəniyyətimizi təhqir edir, və özünün 

yalnış üzdəniraq “böyük sivilizasiyasını” azərbaycanlılara təhmil edir. Şagird və tələbələri, və millətin 

başqa zümrələrini farslaşdırır və bu sahədə əlindən gələni əsirgəmir.  

 

Biz, mitinq iştirakçıları hamının nəzərinə çatdırırıq ki, işqalçı İran İslam Respublikasının məsul orqanları 

bizim insani, hüquq və azadlıqlarımızı bütün sahələrdə o cümlədən mədəni, ictimai, iqtisadi və siyasi 

sahələrdə məhv etməyə çalışır və vaxtaşırı Azərbaycan millətinin ruhiyyəsinin yoxlamaq üçün müəyyən 

vasitələrə əl atır. O cümlədən, keçmişdə azərbaycanlıların simalarında karikatur simvolları yaratmaqla 
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bu işə əl atmışdır ki, amma Azərbaycanın qəhrəman xalqı babəkin nəvələri rejimə diş sındırıcı cavab 

verdi. Cənubi Azərbaycanın qeyrətli türkləri, 22 may 2006-da Güney Azərbaycan şəhərlərində böyük 

təntənəli üsyanlarla fars şovinizminin payalarını lərzəyə gətirdi və rejimi geri oturmağa məcbur etdi. 

 

100 minlər Azərbaycanlı, cənubi Azərbaycanda xiyavanlara çıxıb öz etirazlarını bildirdilər. Lakin, sipah 

orqanlarının xüsusi bölmələri mitinqçilərə qarşı divan tutmuş, onlarla Azərbaycanlını həlak etmiş, yüzlər 

nəfəri yaralamışlar və bir çoxlu insanlarımızın gözlərini kor etmişlər. Minlərcə Azərbaycan gəncləri həbs 

olunmuşlar bu mitinqlərdə. Azərbaycan gəncləri öz şüarlarında işqalçı şovinist rejimin qüvvələrinin 

Azərbaycandan çıxmalarını tələb etmişlər. Hansı ki, bu işqalçı qüvvələr qarət, zülm və diktatorluqdan 

başqa bir funksiya daşımırlar. Islam rejimi bugün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qınanır və 

xalqımızın müqaviməti gündən-günə güclənir.  

 

Şübhəsiz ki şəhamətli Azərbaycan qadın və kişilərinin mübarizələri nəticəsində bu şovinist rejim artıq 

davam gətirə bilməyəcək və xalqımız öz taleyini müəyyənləşdirmək üçün öz iradəsinin bundan güclü 

ortaya qoyacaq.  

 

Iran rejimi nüvə silahı əldə etmə proqramı üçün israrlıdır və təbii, belə bir tövsiyəçi rejimin xətəri 

regionda və dünyada ölkə daxilindən daha artıqdır. Və onun nəticəsi, fəqirin, yoxsulluğun, müharibənin 

artmasına gətirib çıxardacaqdır. Belə bir rejimin regionda mövcudluğu sülhə qarşıdır. Ona görə biz 

dünyanın bütün azadlıqsevər insanlarından, insan haqları müdafiə təşkilatlarından, siyasətçilərdən, 

kütləvi informasiya vasitələrindən rica edirik ki, öz insani vəzifələrinin yerinə yetirib, bizi, İran İslam 

Respublikasına qarşı mübarizədə dəstəkləsinlər. Və beləliklə belə bir rejimin ömrünə son qoyulmasına 

xidmət etsinlər.  

 

Biz bütün şərif insanlardan rica edirik ki, güney Azərbaycan millətinin haqlı səsini dünyaya çatdırsınlar.  

 

Biz, mitinq iştirakçıları, Güney Azərbaycanda rejimə qarşı gedən haqlı mübarizəni dəstəkləyirik və 

bütün əhalini öz milli və insani haqlarımızı o cümlədən öz müqəddəratımızı təyyin etmək  haqqımızı 

əldə etmək üçün mübarizəyə qoşulmağa çağırırırq.  

 

Biz, mitinq iştirakçıları, İran İslam Respublikasının cinayətlərini məhkum edərək, hərhansı qanın 

tökülməsində rejimi günahkar tanıyırıq. Iran islam respublikası bilməlidir ki, vətən yolunda, azadlıq 

yolunda ölmək, bizim üçün şərəf, izzət və başucalıqdır. Şəhidlər və onların ailələri ən başuca 

insanlardırlar. Işqalçı rejim bilməlidir ki, bizim millətimiz zülm və sitəmdən azad olmağı özünə borc bilir. 

Və bu milli, insani hədəfə çatmayanadək geri oturmayacaq. Biz, işkəncədən, edamdan, qorxmuruq! 

Tarixdə apardığımız təcrübə irandan buna sübutdur.  

 

Biz, sizə müraciət edərək rica edirik İran İslam Respublikasının cinayətlərini məhkum edəsiniz və 

azadlıq üçün bu insani mübarizədə bizimlə həmrəylik göstərəsiniz. Insaniyyət naminə və milyonlar 
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insanın öz taleyini təyyin etmə haqqını əldə etmək naminə bizim apardığımız mübarizədə iştirak 

edəsiniz. 

 

Bir daha bahar bayramını sizə təbrik edirik. Azadlıq bəharının yolu yəni bizim yolumuz, İran İslam 

Respublikasını tərd etmək və öz müqəddəratımızı əldə etməkdən ibarətdir. Güney Azərbaycan 

millətinin qurtuluş mübarizəsinin müvəffəqiyyət aruzusunda bizim qələbəmiz birliyimizdədir. Bugün bu 

yolda mübarizə edən məhbuslarımızın qeyd-şərtsiz azadlığını o cümlədən Əsgər Əkbərzadə, Hadı 

Həmidiye Şəfiq, Abbas Lisani, Mehdi Nuri, Firidun Mehdipur və Rza Dağıstaninin azadlığını tələb edirik! 

 

Azad Tribun, Ulduz, 22 May Təbriz, Prometey və Qarabağ cəmiyyətləri 

Stockholm/İsveç 

21 mart 2008 
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