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Przykład listu w sprawie pastora Youcefa Nadarkhaniego 
skazanego w Iranie na śmierć za apostazję 

 

 

 
 
 

 
 

[Nadawca]     [Data] 

 

 

[Adresat] 

 

Wasza Ekscelencjo! 

Z duŜą sympatią obserwuję rozwój Pana pięknego kraju, 
w którym wielu moich rodaków znalazło schronienie i 
gościnę podczas drugiej wojny światowej. Smutkiem 
zatem napawa mnie fakt skazania na śmierć 22 września 
2010 r. w mieście Reszt chrześcijańskiego pastora Yo-
ucefa Nadarkhaniego za rzekome „przestępcze myśli”. 
Według posiadanych przeze mnie informacji pastor 
Nadarkhani jest miłującym pokój człowiekiem, który 
pragnie jedynie tego, by on i jego rodzina mogli Ŝyć 
według zasad swej chrześcijańskiej wiary. Został on 
aresztowany 12 października 2009 r., gdy zaprotestował 
przeciw nauczaniu jego dzieci zasad islamu. 

Jestem pewien, Ŝe reputacja reprezentowanego przez 
Pana rządu moŜe wiele zyskać na arenie międzynaro-
dowej, jeśli będzie przestrzegany Artykuł 18 Deklaracji 
Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
który mówi wyraźnie, iŜ kaŜdy ma prawo do swobodne-
go wyboru i wyznawania swej wiary. Bardzo proszę o 
podjęcie działań zmierzających do uniewinnienia i 
uwolnienia Youcefa Nadarkhaniego oraz umoŜliwienie 
mu i jego rodzinie pokojowego praktykowania ich 
chrześcijańskiej wiary. Jednocześnie proszę równieŜ o 
wykorzystanie moŜliwości Pańskiego urzędu do zapew-
nienia Youcefowi Nadarkhaniemu moŜliwości widywa-
nia rodziny i kontaktowania się z jego adwokatem. 

Piszę niniejszy list z całkowitą ufnością, iŜ zajmie się 
Pan tą sprawą. 
 

Z wyrazami szacunku 

[Nadawca] 

[Data] 

 

[Adresat] 

 

Your Excellency, 

I watch with great fondness the development of your 
beautiful country, where many of my compatriots found 
a hospitable and safe shelter during World War II. It 
concerned me when I learned that on September 22, 
2010 a Christian pastor Youcef Nadarkhani was given 
the sentence of death in the city of Rasht, Gilan prov-
ince for alleged thought crimes. It is known to me that 
pastor Nadarkhani is a peace loving man, who desires 
his family to live according to the rules of their Chris-
tian faith. He was arrested on October 12, 2009 for pro-
testing against a decision to impose Islamic teaching on 
his sons. 

I am certain that the international reputation of your 
country’s government will be enhanced greatly through 
its recognition of Article 18 of the UN Declaration on 
Human Rights. The article states everyone’s right to 
freely choose and confess their faith. I respectfully ask 
your government to acquit and release Youcef Nadark-
hani and enable him and his family to freely practice his 
Christian faith. Meanwhile I ask that you use your good 
office to ensure that Youcef Nadarkhani is able to see 
his family and the attorney on a regular basis. 

I write in confidence of your careful attention. 

With kindest regards, 
 


