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Re.:	  Təәdqiqatçı	  jurnalist	  Xəәdicəә	  İsmayılovaya	  qarşı	  davam	  edəәn	  şantaj	  vəә	  təәhdidləәr	  
barəәdəә	  
	  
	  
Cəәnab	  Prezident	  ƏӘliyev,	  
Cəәnab	  Baş	  Prokuror	  Qaralov,	  
	  
	  
Article	  19	  (19-‐cu	  Maddəә),	  Civil	  Rights	  Defenders	  (Mülki	  Hüquqların	  Müdafiəәçiləәri	  
təәşkilatı),	  Human	  Rights	  House	  Foundation	  (İnsan	  Hüquqları	  Evi	  Fondu),	  Human	  Rights	  
Watch	  (İnsan	  Hüquqlarına	  Nəәzarəәt),	  International	  Media	  Support	  (Beynəәlxalq	  Media	  
Dəәstəәyi),	  Media	  Diversity	  Institute	  (Media	  Fəәrqliliyi	  İnstitutu),	  Norwegian	  Helsinki	  
Committee	  (Norveç	  Helsinki	  Komitəәsi),	  Open	  Society	  Foundations	  (Açıq	  Cəәmiyyəәt	  
İnstitutları),	  PEN	  International	  (Beynəәlxalq	  Yazarlar,	  Şairləәr,	  Esseçiləәr	  təәşkilatı),	  People	  in	  
Need	  Organisation	  (Yardıma	  Ehtiyacı	  olan	  İnsanlar)	  vəә	  Reporters	  without	  Borders	  
(Səәrhəәdsiz	  Jurnalistləәr)	  təәşkilatları	  bu	  məәktubla	  sizəә	  müraciəәt	  edəәrəәk	  təәdqiqatçı	  jurnalist	  
Xəәdicəә	  İsmayılovaya	  qarşı	  davam	  edəәn	  təәzyiq	  vəә	  təәhdidləәr	  vəә	  onun	  jurnalist	  fəәaliyyəәtinəә	  
ediləәn	  müdaxiləәləәrləә	  bağlı	  ciddi	  narahatçılığımızı	  bildiririk.	  	  
	  
İsmayılovaya	  qarşı	  ediləәn	  təәhdidləәrləә	  bağlı	  çevik,	  həәrtəәrəәfli,	  səәməәrəәli	  vəә	  şəәffaf	  təәhqiqatın	  
aparılmasını	  vəә	  eləәcəә	  dəә	  İsmayılovanın	  şəәxsi	  həәyatının	  toxunulmazlığının	  pozulması	  
üzrəә	  hazırda	  gedəәn	  istintaq	  işinin	  səәməәrəәliyinin	  təәmin	  edilməәsi	  üçün	  sizi	  təәcili	  addımlar	  
atmağa	  çağırırıq.	  



	  	  
Xəәdicəә	  İsmayılova	  araşdırmaçı	  jurnalist	  vəә	  Azad	  Avropa/Azadlıq	  Radiosunun	  Azəәrbaycan	  
xidməәtindəә	  veriliş	  aparıcısıdir.	  Təәdqiqatçı	  jurnalist	  kimi	  o,	  tez-‐tez	  yüksəәk	  ranqlı	  höküməәt	  
məәmurlarının	  biznes	  holdinqləәri	  vəә	  korrupsiya	  iddiaları	  üzrəә	  araşdırmalar	  aparır.	  	  
	  
İsmayılovaya	  qarşı	  qaralama	  kampaniyası	  7	  mart	  2012-‐ci	  ildəә	  baş	  verib.	  Həәmin	  gün	  ona	  
anonim	  şəәxs	  təәrəәfindəәn	  göndəәriləәn	  məәktubda	  jurnalistin	  öz	  oğlan	  dostu	  iləә	  birlikdəә	  intim	  
şəәkilləәri	  iləә	  yanaşı,	  həәm	  dəә	  “Qəәhbəә,	  özünü	  yığışdır,	  əәks	  halda	  rüsvay	  olacaqsan”	  yazılmış	  	  
qeyd	  iləә	  ona	  xəәbəәrdarlıq	  olunub.	  İsmayılova	  bu	  təәhdid	  məәktubunu	  ictimailəәşdirəәrəәk	  
özünün	  təәdqiqatçı	  jurnalist	  fəәaliyyəәtinəә	  davam	  edib.	  	  
	  
İsmayılovanın	  öz	  oğlan	  dostu	  iləә	  birlikdəә	  intim	  həәyatına	  aid	  gizli	  çəәkilmiş	  video	  14	  mart	  
2012-‐c	  il	  tarixindəә	  internetdəә	  yayımlanıb.	  Videonun	  yayılmasından	  bir	  gün	  öncəә,	  
hökuməәt-‐yönümlü	  bir	  qəәzetdəә	  İsmayılova	  həәdəәfəә	  alınaraq	  onun	  şəәxsi	  həәyatını	  təәnqid	  
edəәn	  uzun	  bir	  yazı	  cap	  olunub.	  
	  
Biz	  bilirik	  ki,	  15	  mart	  2012-‐ci	  ildəә	  Azəәrbaycan	  Respublikasının	  Prezident	  Administrasiyası	  
bəәyanatla	  çıxış	  edəәrəәk	  İsmayılova	  qarşı	  ediləәn	  bu	  həәrəәkəәtləәri	  ciddi	  çəәkildəә	  pisləәyəәrəәk	  işləә	  
bağlı	  istintaqın	  aparılmasına	  söz	  vermişdir.	  Növbəәti	  gün,	  prokurorluq	  bu	  işləә	  bağlı	  şəәxsi	  
həәyatının	  toxunulmazlığının	  pozulması	  üzrəә	  cinayəәt	  işi	  qaldırmışdır.	  Lakin,	  bizim	  dəәqiq	  
bildiyimizəә	  görəә,	  prokurorluq	  İsmayılovanın	  şantaj	  edilməәsiyləә	  bağlı	  istintaq	  
araşdırmasına	  başlamağı	  rəәdd	  etmişdir.	  O	  zamandan	  bəәri,	  İsmayılova	  əәn	  azı	  4	  rəәsmi	  
məәktubla	  prokurorluğa	  müraciəәt	  edəәrəәk	  istintaqla	  bağlı	  yenilikəәri	  öyrəәnməәk	  istəәmişdir.	  
Lakin,	  İsmayılovunun	  bildirdiyinəә	  görəә	  prokurorluq	  ancaq	  istintaqın	  davam	  etdiyi	  iləә	  bağlı	  
cavab	  verəәrəәk	  əәlavəә	  heç	  bir	  məәlumat	  verməәmişdir.	  	  	  	  
	  
İsmayılova	  özünün	  apardığı	  təәhqiqat	  nəәticəәsindəә	  naməәlum	  hökuməәt	  məәmurunun	  
göstəәrişi	  iləә	  2	  iyul	  2011-‐ci	  ildəә	  onun	  evinəә	  gəәləәrəәk	  əәlavəә	  telefon	  xəәtləәri	  çəәkəәn	  telefon	  şirkəәti	  
işçisinin	  kimliyini	  müəәyyəәn	  etmişdir.	  Bu	  tarixdəәn	  bir	  neçəә	  gün	  əәvvəәl	  Azad	  Avropa/Azadlıq	  
Radiosu	  İsmayılovanın	  yüksəәk	  səәviyyəәli	  korrupsiya	  iləә	  bağlı	  apardığı	  araşdırmasını	  çap	  
etmişdir.	  	  	  	  
	  
İsmayılova	  həәm	  dəә	  dəәqiqləәşdirmişdir	  ki,	  ona	  göndəәriləәn	  şantaj	  məәktubu	  Moskvadakı	  bir	  
poçt	  şöbəәsindəәn	  göndəәrlib.	  İsmayılova	  bu	  məәlumatı	  prokurorluqla	  bölüşəәrəәk	  bu	  
istiqaməәtdəә	  təәhqiqat	  aparılmasını	  xahiş	  etsəә	  dəә,	  prokurorluq	  bununla	  bağlı	  cavab	  
verməәmişdir.	  	  	  	  
	  
2013-‐cü	  ilin	  aprel	  ayında	  hökuməәt-‐yonümlü	  bir	  internet	  səәhifəәsi	  Xəәdicəә	  İsmayılovaya	  
bəәnzəәyəәn	  bir	  qadının	  açıq-‐saçıq	  intim	  xarakterli	  videosunu	  yayaraq	  iddia	  etmişdir	  ki,	  



videodakı	  qadın	  Xəәdicəә	  İsmayılovadır.	  Lakin,	  İsmayılova	  bildirmişdir	  ki,	  video	  saxtadır	  vəә	  
bu	  ona	  qarşı	  ediləәn	  qaralama	  kampaniyasının	  davamıdır.	  
	  
Hakim	  partiyaya	  rəәsmi	  olaraq	  yaxın	  olan	  qəәzetləәr	  2013-‐cü	  il	  boyunca	  İsmayılovaya	  qarşı	  
intim	  xarakterli	  videolara	  istinadlar	  etməәkləә,	  bu	  videoların	  yerləәşdirildiyi	  internet	  
səәhifəәləәrinin	  linkləәrini	  çap	  etdirməәkləә	  vəә	  eləәcəә	  dəә	  İsmayılovanın	  özü	  vəә	  ailəә	  üzvləәri	  barəәdəә	  
yalanlar	  yazmaqla	  qaralama	  kampaniyasını	  davam	  etdirmişdir.	  Bütün	  bunlarla	  bağlı	  
İsmayılova	  Azəәrbaycan	  məәhkəәməәləәrindəә	  öz	  hüquqlarının	  bəәrpasına	  nail	  ola	  bilməәmişdir.	  	  
	  
İyul	  ayının	  26-‐da	  digəәr	  bir	  internet	  səәhifəәsinin	  İsmayılovanın	  evindəә	  gizlincəә	  aparılmış	  
intim	  xarakterli	  bir	  çox	  videoları	  saytında	  yerləәşdirməәsi	  açıq	  şəәkildəә	  İsmayılovaya	  qarşı	  
təәhdidləәrin	  davamını	  vəә	  onun	  gözdəәn	  salınması	  məәqsəәdiyləә	  edildiyini	  göstəәrir.	  
	  	  
Həәm	  insan	  ləәyaqəәtinin	  qorunması,	  həәm	  dəә	  demokratik	  cəәmiyyəәtin	  səәməәrəәli	  fəәaliyyəәti	  üçün	  
əәhəәmiyyəәt	  daşıyan	  vəә	  	  fundamental	  insan	  hüquqları	  sahəәləәrindəәn	  olan	  şəәxsi	  həәyatın	  
toxunulmazlığı	  vəә	  ifadəә	  azadlığı	  hüquqlarının	  təәminatı	  vəә	  qorunması	  iləә	  bağlı	  Azəәrbaycan	  
Respublikası	  aydın	  şəәkildəә	  öz	  üzəәrinəә	  beynəәlxalq	  öhdəәlikləәr	  götürmüşdür.	  	  
	  
Birləәşmiş	  Milləәtləәr	  Təәşkilatının	  Universal	  Dövrü	  İcmalı	  müzakirəәləәrindəә	  jurnalistləәrin	  
təәhlükəәsizliyi	  iləә	  bağlı	  	  Azəәrbaycana	  çoxlu	  sayda	  tövsiyyəәləәr	  verilmişdir.	  Sloveniya	  
təәrəәfindəәn	  veriləәn	  tövsiyyəәdəә	  (109.115	  nömrəәli	  tövsiyyəә)	  Azəәrbaycandan	  xahiş	  olunur	  ki,	  
“Jurnalist	  vəә	  yazıçıların	  səәrbəәst	  işləәməәsi	  üçün	  şəәrait	  yaradılsın	  vəә	  onların	  yazdıqları	  təәnqidi	  
fikirləәrəә	  görəә	  vəә	  hokuməәtin	  həәssas	  yanaşdığı	  mövzuları	  işıqlandırdıqlarına	  görəә	  cəәzalanma	  
qorxusu	  olmadan	  fəәaliyyəәt	  göstəәrəә	  bilsinləәr”.	  Böyün	  Britaniya	  təәrəәfindəәn	  veriləәn	  
tövsiyyəәdəә	  (109.119	  nömrəәli	  tövsiyyəә)	  isəә	  	  Azəәrbaycan	  hökuməәtinəә	  çağırış	  edəәrəәk	  bildirilir	  
ki,	  “hüquq	  müdafiəәçiləәrinəә	  vəә	  jurnalistləәrəә	  ediləәn	  hücumların	  səәməәrəәli	  vəә	  şəәffaf	  
araşdırılmasının	  təәmin	  edilsin	  vəә	  eləәcəә	  dəә	  xüsusi	  diqqəәt	  kəәsb	  edəәn	  üstü	  açılmamış	  cinayəәt	  
işləәrinin	  həәlli	  sürəәtləәndirilsin	  vəә	  	  günahkarlar	  məәsuliyyəәtəә	  cəәlb	  olunsun.”	  
	  
Azəәrbaycan	  hökuməәtinin	  rəәhbəәrliyi	  demokratiya	  vəә	  insan	  hüquqları	  sahəәsindəә	  öhdəәlikləәrəә	  
sadiq	  olmasını	  əәvvəәlləәr	  bir	  çox	  hallarda	  diləә	  gəәtirsəә	  dəә,	  bu	  öhdəәlikləәrin	  yerinəә	  yetirilməәsi	  
sahəәsindəә	  çoxlu	  işləәr	  görməәlidir.	  	  	  	  	  
	  
Biz	  Xəәdicəә	  İsmayılovanın	  şəәxsi	  həәyatının	  toxunulmazlığı	  hüququnun	  pozulması,	  ona	  
qarşı	  ediləәn	  təәhdidləәr	  vəә	  onun	  iş	  fəәaliyyəәtinəә	  ediləәn	  müdaxiləәləәrin	  təәhqiqatının	  çevik,	  
həәrtəәrəәfli,	  səәməәrəәli	  vəә	  şəәffaf	  aparılmasının	  təәmin	  edilməәsi	  üçün	  sizi	  təәcili	  vəә	  konkret	  
təәdbirləәr	  görməәyəә	  çağırır.	  Beləә	  bir	  istintaq	  araşdırması	  İsmayılovaya	  qarşı	  aparılan	  
kampaniyanın	  günahkarlarını	  müəәyyəәnləәşdirməәyəә	  vəә	  məәsuliyyəәtəә	  cəәlb	  etməәyəә	  qadir	  
olmalıdır.	  
	  



Bu	  mühüm	  məәsəәləәyəә	  diqqəәt	  ayırdığınız	  üçün	  təәşəәkkür	  edirik.	  
	  
Hörməәtləә,	  
	  
Article	  19	  
Civil	  Rights	  Defenders	  
Human	  Rights	  House	  Foundation	  
Human	  Rights	  Watch	  
International	  Media	  Support	  
Media	  Diversity	  Institute	  
Norwegian	  Helsinki	  Committee	  
Open	  Society	  Foundations	  
PEN	  International	  
People	  in	  Need	  Organisation	  
Reporters	  without	  Borders	  
	  
	  
Yazışmalar	  üçün:	  
	  
Rachel	  Denber	  	  
	  
Human	  Rights	  Watch,	  
Avropa	  vəә	  Orta	  Asiya	  Bölməәsinin	  Direktor	  
müavini	  
Email:	  denberr@hrw.org	  	  
350	  5th	  10118-‐3299	  
	  Nyu	  York	  	  
Amerika	  Birləәşmiş	  Ştatları	  	  
	  
	  

Florian	  Irminger	  
	  
Human	  Rights	  House	  Foundation,	  
Cenevrəә	  ofisinin	  vəә	  beynəәlxalq	  vəәkillik	  
şöbəәsinin	  rəәhbəәri	  
Email:	  
florian.irminger@humanrightshouse.org	  
Ave	  Rue	  de	  Varembé	  1,	  PO	  Box	  35	  
1211	  Cenevrəә	  20	  
İsveçrəә	  

	  
	  


