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Sabah dünyanın 50 ölkəәsi Bakıda keçiriləәcəәk ilk Avropa Oyunlarının açılış məәrasimindəә iştirak 
etməәyəә hazırlaşır, lakin Azəәrbaycanın əәn qabaqcıl jurnalisti Xəәdicəә İsmayılova bu şəәnlikləәrdəә 
iştirak edəә bilməәyəәcəәk. Mükafatlara layiq görülmüş araşdırmaçı jurnalist korrupsiya hallarını 
işıqlandırdığına görəә ona qarşı irəәli sürülmüş cəәzalandırıcı ittihamlar səәbəәbiləә dekabr ayından 
bəәri həәbsdəәdir.  

Ölkəәnin mediya azadlığı sahəәsindəәki lideri Emin Hüseynov da mini-Olimpiya oyunları kimi 
qəәləәməә veriləәn bu şəәnlikdəә iştirak etməәyəәcəәk. Azəәrbaycanda jurnalistləәr vəә insan haqları 
qruplarına qarşı həәyata keçiriləәn həәbsetməә kampaniyası nəәticəәsindəә həәbs edilməәsindəәn narahatlıq 
duyduğuna görəә Bakıda yerləәşəәn mediya azadlığı qrupu olan Reportyorların Azadlığı vəә 
Təәhlükəәsizliyi İnstitutunun direktoru öz təәhlükəәsizliyini təәmin etməәk məәqsəәdiləә avqust ayından 
etibarəәn İsveçrəә səәfirlyi əәrazisi təәrk etmir.  

Ismayılova vəә Hüseynovun vəәziyyəәti, Azəәrbaycanda ciddi jurnalistləәrin üzləәşdikləәri riskləәri 
təәsvir edir. Jurnalistləәrin Müdafiəәsi Komitəәsinin dəәrc etdiyi illik həәbs etməә siyahısına əәsasəәn, 
Azəәrbaycan Avropa vəә Orta Asiya ölkəәləәri arasında jurnalistləәr vəә insan haqları müdafiəәçiləәrini 
əәn çox həәbs altına alan ölkəәdir. Hazırda Azəәrbaycanda həәbsdəә olan jurnalistləәrin deməәk olar ki 
həәr birisi, höküməәtdəә korrupsiya hallarını aşkar etdikləәrinəә görəә onlara qarşı irəәli sürülmüş 
cəәzalandırıcı ittihamlarla həәbs edilib. 

İyunun 12-28 tarixləәrindəә Bakıda keçiriləәcəәk Avropa Oyunlarının işıqlandırılmasına 
təәqribəәn1,300 xarici jurnalistləәrin gəәlməәsi gözləәndiyi əәrəәfəәdəә məәtbuat orqanlarının həәmin qapalı 
vəә ciddi senzura şəәraitindəә yaşayan bu ölkəәni araşdırmaq üçün unikal imkanı olacaq.  

Azəәrbaycanın məәtbuat azadlığı tarixçəәsi: 

• Səәkkiz müstəәqil jurnalist, Azəәrbaycan höküməәti haqda təәnqidedici məәqaləәləәrəә görəә 
cəәzalandırıcı ittihamlarla həәbsdəәdir.  

• Jurnalistləәrin Müdafiəәsi Komitəәsininəә əәsasəәn, bu ölkəә, Avropa vəә Orta Asiyada əәn çox 
jurnalisti həәbs etmiş ölkəәdir.  

• Jurnalistləәrin Müdafiəәsi Komitəәsinin apardığı araşdırmaya əәsasəәn, senzuranın qəәtiliyi 
baxımından Azəәrbaycan İran vəә Çini ötəәrəәk dünyada 5-ci yerdəәdir. 
ABŞ höküməәtinin maliyyəәləәşdirdiyi Azadlıq Radiosunun Azəәrbaycan şöbəәsinin 
mükafatlara layiq görülmüş araşdırmaçı jurnalisti vəә proqram aparıcısı Xəәdicəә İsmayılova, 
2014-cü ilin dekabrından etibarəәn məәhkəәməә prosessinəә qəәdəәr həәbsəә alınıb. Ona qarşı irəәli 
sürülmüş cəәzalandırıcı ittihamlar arasında qeyri-qanuni biznes fəәaliyyəәti, vergiləәrdəәn 
yayınma vəә vəәzifəәdəәn süi istifadəә ittihamları yer alır. Xanım Ismayılova, Azəәrbaycanda 
yüksəәk səәviyyəәləәrdəә, o cümləәdəәn prezident ailəәsindəә korrupsiya iddiaları haqda materiallar 
hazırlamışdır. Həәbsindəәn əәvvəәl Azəәrbaycanın höküməәt təәrəәfdarı mediyada ona qarşı 
həәdəәləәr, şantaj, vəә qaralama kampanyaları həәyata keçirilmişdir. Xanım Ismayılova haqda 
Jurnalistləәrin Müdafiəәsi Komitəәsinin “Qandalları açılmış məәtbuat: Məәtbutatı azad edin” 
kampanyasında əәtraflı məәlumat yayılmışdır.  



• Xanım İsmayılovanın həәbsindəәn sonra Azad Avropa/Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 
həәmin büro açıqlanmamış səәbəәbləәrləә bağlanmışdır.  

• Bakıda yerləәşəәn mediya azadlığı qrupu olan Reportyorların Azadlığı vəә Təәhlükəәsizliyi 
İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov, həәbs edilməәsindəәn narahatlıq hissi keçirməәsi 
səәbəәbiləә öz təәhlükəәsizliyini təәmin etməәk üçün İsveçrəә səәfirlyi əәrazisindəәdir.  

• Mükafatlara layiq görülmüş reportyor İdrak Abbasov kimi onlarla müstəәqil jurnalist, fəәal 
vəә insan haqları müdafiəәçiləәri apardıqları işləә bağlı təәcavüz, həәdəә vəә təәqibləәrləә üzləәşməәsi 
nəәticəәsindəә xaricəә getməәyəә məәcbur olub.  

Azəәrbaycanın Avropa Oyunları keçirəәn ölkəә olaraq öhdəәlikləәri 

• Olimpiya Xartiyasının “Olimpiya Oyunlarının mediya təәrəәfindəәn işıqlandırılması” 
şəәrtləәrinəә əәsasəәn, Oyunların təәşkilatçıları "müxtəәlif mediyalar təәrəәfindəәn əәn geniş 
işıqlandırma vəә mümkün olan əәn geniş auditoriyaya çatdırılmasına şəәrait yaratmalıdır." 
Lakin, Azəәrbaycan Xarici İşləәr Nazirliyinin sözçüsü Hikməәt Hacıyev, aprel ayında 
Azəәrtac dövləәt xəәbəәrləәr agentliyinəә bildirib ki, Oyunları işıqlandırmaq üçün verilmiş 
akreditasiya "Azəәrbaycanın əәrazi bütövlüyü, müstəәqilliyi vəә suverenliyi" əәleyhinəә çıxış 
etməәsi kimi qiyməәtləәndiriləәn həәr hansı həәrəәkəәtəә görəә ləәğv ediləә biləәr.  

• Beləәlikləә, Olimpiya Xartiyasının şəәrtləәrinəә əәsasəәn, Oyunların işıqlandırılması üçün 
gəәlmiş 1,300 xarici jurnalist Oyunların keçirildiyi ölkəәdəә insan haqları vəә məәtbuat 
azadlığı daxil sosial, siyasi, iqtisadi vəә ekoloji vəәziyyəәti təәsvir etməәkdəә azad olmalıdır.  

• Avropa Şurasının insan haqları komissarı Nils Muijnieks, ATƏӘT-in mediya azadlığı üzrəә 
nümayəәndəәsi Dunya Miyatoviç vəә BMT-nin insan haqları müdafiəәçiləәrinin vəәziyyəәti üzrəә 
xüsusi məәruzəәçisi Mişel Forst Oyunlarda iştirak edəәn idmançıları Azəәrbaycandakı 
repressiv şəәraitləәrəә qarşı mövqe bildirməәyəә çağırıblar.  

 

Bakı 2015 Oyunlarına dair beynəәlxalq reaksiya: 

• Jurnalistləәrin Müdafiəәsi Komitəәsinin dəә iştirakı iləә yaradılmış beynəәlxalq təәşkilatlardan 
ibarəәt koalisiyanın Sport for Rights (Haqlar naminəә idman) adlı kampanyası, Oyunlardan 
əәvvəәlki məәrhəәləәdəә Azəәrbaycanda vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinəә göstəәriləәn təәzyiqləәr barəәdəә 
xəәbəәrdarlığı artırmaq məәqsəәdiləә yaranmışdır.   

• Kantsler Angela Merkel dəә daxil yüksəәk vəәzifəәli Almaniya rəәsmiləәri açılış məәrasiminəә 
gəәlməәyəәcəәk. Rəәsmi açıqlanma verilməәsəә dəә, müxtəәlif xəәbəәrləәrəә istinadəәn bildirilir ki 
xanım Merkel Azəәrbaycanda insan haqları vəәziyyəәtiləә bağlı narahatlığını ifadəә edib.  

• Almaniya Olimpiya İdman Konfederasiyası, Azəәrbaycana edilmiş beynəәlxalq çağırışa 
qoşularaq, Oyunların 12 iyunda başlamasından əәvvəәl ölkəәni siyasi məәhbuslar azad etməәyəә 
çağırıb.  

• Höküməәtin yaratdığı reklam xarakterli #HelloBaku həәştəәq kampaniyasına balans gəәtirməәk 
məәqsəәdiləә insan haqları müdafiəәçiləәri təәrəәfindəәn #realBaku2015 həәştəәqi yaradılmışdır. 
 



Facebook vəә Twitter vasitəәsiləә #realBaku2015 həәştəәqindəәn istifadəә edəәrəәk Oyunlar əәrəәfəәsindəә 
məәtbuat azadlığı vəә insan haqları vəәziyyəәti haqda vaxtı-vaxtında yenilikləәrləә tanış ola biləәrsiniz. 
Jurnalistləәrin Müdafiəә Komitəәsinin Xəәdicəә İsmayılova kimi həәbs edilmiş jurnalistləәrin azadlığa 
buraxılmasına çağıran Qandalları açılmış məәtbuat kampaniyasını dəәstəәkləәyin. Azəәrbaycanda 
məәtbuat azadlığı iləә bağlı daha əәtraflı məәlumat almaq üçün JMK-nin saytına müraciəәt edin ya da 
Twitterdəә @pressfreedom @CPJEurasia vəә @Kremlinologist1 baxın. 

 
Həәrəәkəәt edin: 
 
12-28 iyun arasında aşağıdakı tweetləәri paylaşın ya da öz tweetləәrinizi göndəәrin. 
 
.@presidentaz, jurnalistliyinəә görəә həәbsdəәki #KhadijaIsmayilova nı azad edin. cc: 
@AzerbaijanPA https://cpj.org/campaigns/pressuncuffed/khadija-ismayilova.php 
 
.@JohnKerry lütfəәn @presidentaz Azəәrb. Prezidentindəәn #KhadijaIsmayilova azad edilməәsini 
istəәyin. https://cpj.org/campaigns/pressuncuffed/khadija-ismayilova.php #RealBaku2015 
 
Avropa Oyunlarını #EuropeanGames keçirəәn Azəәrb. Avropanın əәn repressiv vəә qapalı 
ölkəәləәrindəәn biridir. #RealBaku2015 https://cpj.org/ru/baku2015-azeri.pdf 
 
Azəәrb, Avropa vəә Orta Asiyada əәn çox jurn. həәbs edəәn ölkəәdir.Eyni zamanda ölkəә 
#EuropeanGames keçirir. #RealBaku2015 https://cpj.org/ru/baku2015-azeri.pdf 
 
CPJ @EOCmedia dan xahiş edir, #EuropeanGames ev sahibi Azəәrb. məәtbuat azadlığı məәsəәləәsini 
qaldırsın.#RealBaku2015 https://cpj.org/x/602a 
 
Azəәrbaycan, dünyada senzura qəәtiliyi baxımdan 5-ci yerdəәdir, İran vəә Çini ötüb-keçib. 
#Baku2015 #RealBaku2015 https://cpj.org/2015/04/10-most-censored-countries.php 
 


