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Beynəlxalq terrorizm və Azərbaycan Respublikası
Zaur Əliyev
Abstrakt. Mәqalәnin mәqsәdi terrorizmin siyasi mahiyyәti ilә bağlı
müzakirәlәri qısaca tәqdim etmәkdir. Terrorla bağlı istәr mütәxәssislәr,
istәrsә dә dövlәtlәr tәrәfindәn qәbul edilmiş ortaq bir tәrifin olmaması
“Nəyi terror hesab etmək olar?” problemini ortaya çıxarmışdır. Çünki bir
nәfәrin törәtdiyi eyni әmәlin bir tәrәfdә qәhrәman, digәr tәrәfdә isә әn qatı
cinayәtkar kimi qәlәmә verilmәsi müasir dünyanın dәhşәtli bәlasının hәllini
vә onunla mübarizәni çәtinlәşdirir. Terrorun әn tәhlükәli problemlәrdәn biri
olaraq qәbul edilmәsinә baxmayaraq, razılaşdırılmış tәrifin olmaması ciddi
çatışmazlıq kimi görünür. Әsas mәfhumlar üzәrindә anlaşılmazlıq hәr kәsin
öz ideoloji quruluşu çәrçivәsindә hәll yolları axtarışına, bu sәbәbdәn
müxtәlif yanaşmaların ortaya çıxmasına gәtirib çıxarır. Mәhz siyasi,
ideoloji vә dini mәnbәlәrdәn yararlanan bu yanaşma fәrqliliyinә görә
terrora yüz doxsandan artıq tәrif verilmişdir.
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1.Giriş
Müasir terrorizm beynәlxalq haldır. Beynәlxalq terrorizmlә
mübarizәnin mәqsәdi yalnız ayrı-ayrı terrorçu tәşkilatlar, qruplar vә yaxud
şәxslәri üzә çıxarmaq deyil, onların köklәri, mәnbәlәri vә sәbәblәrini dә
aşkar etmәkdir. Terrorçu aktlar tәhrik edilmiş siyasi ekstremizmin bir
hissәsidir vә bunları bir cәhәt- siyasi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün törәdilmiş
zorakılıq birlәşdirir.
Beynәlxalq terrorizmlә mübarizә dünyada vәziyyәti köklü şәkildә
dәyişdirәn ABŞ-dakı 11 sentyabr hadisәlәrindәn sonra yeni mәrhәlәyә
keçmişdir. Dünya birliyi terrorçuların vәhşiliklәrindәn dәhşәtә gәlmişdir.
Beynәlxalq terrorizmin tәhdid vә meydan oxumaları bәşәriyyәt üçün dәhşәtli
şәkil almışdır vә onların sürәtli inkişafına tәkidli şәkildә müqavimәt


AMEA Elm Tarixi İnstitutu, siyasi elmlәr üzrә fәlsәfә doktoru, dosent; Bakı, Azәrbaycan
E-mail: zaur.aliyev@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4393-8894
Məqaləyə istinad: Әliyev, Z. [2022]. Beynәlxalq terrorizm vә Azәrbaycan Respublikası. “Metafizika” jurnalı.
5(2), sәh.51-61.
Məqalənin tarixçəsi:
Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur: 11.03.2022
Təkrar işlənməyə göndərilmişdir: 10.04.2022
Çapa qəbul edilmişdir: 03.06.2022

51

Zaur Әliyev
Beynәlxalq terrorizm vә Azәrbaycan Respublikası

göstәrilmәsini tәlәb edir. Bu faciәdәn sonra Azәrbaycan Respublikası
antiterror koalisiyasına qatılaraq beynәlxalq terrorizmlә mübarizәdә öz
iştirakını әsirgәmir.
XXI әsrdә Azәrbaycan Respublikası Ermәnistan tәrәfindәn törәdilmiş
terrorçuluğun qurbanına çevrilәn birinci ölkә olmuşdur. Başqa ölkәlәrdә
cinayәtkar fәaliyyәtinә görә mәhkum olunmuş bәzi ermәni terrorçuları
hazırda Ermәnistanın siyasi elitasının üzvlәridir vә yaxud onların «Milli
ideya uğrunda mübarizlәr» tәlimi rәsmi siyasi mәrkәzlәr vә siyasi partiyalar
tәrәfindәn dәstәklәnir. Azәrbaycan Respublikasına qarşı ermәni tәcavüzünün
ilk anından terrorçular tәrәfindәn yüzә yaxın terror aksiyaları törәdilib vә
bunun nәticәsindә on minlәrlә vәtәndaşımız şәhid olmuş, ASALA ermәni
terror tәşkilatı Azәrbaycana qarşı tәşkil olunmuş terror vә soyqırım
siyasәtindә fәal rol oynamışdır. Ermәni terror fәaliyyәti faktları barәdә
Azәrbaycan BMT vә başqa beynәlxalq tәşkilatlara mәlumat vermişdir.
Sәnәdlәrin tәhlili göstәrir ki, terrorizm milli separatçılıqla, tәşkil olunmuş
milli cinayәtkarlıqla, narkobizneslә, insan vә silah alveri ilә sıx bağlıdır.
2.İnkişaf
Münaqişә zonalarının, әsasәn dә işğal olunmuş әrazilәrin mövcudluğu
terror vә cinayәtkar qrupların çiçәklәnmәsi üçün әlverişlidir. Beynәlxalq
hüquq normaları vә prinsiplәrini, demokratik dәyәrlәri vә insan hüquqlarını
kobud şәkildә pozarkәn işğalçı rejimlәr ancaq öz xalqına vә başqa ölkәlәrin
xalqlarına böyük tәhlükә yaradır. Bu problem xüsusәn dә Qafqaz regionunda,
separatçı rejimin Dağlıq Qarabağda, Abxaziyada, Cәnubi Osetiyada terror
fәaliyyәtinin aktiv işi müşahidә olunan әrazilәrdә ciddi şәkildә durur.
Bununla bağlı Azәrbaycan Respublikası israr edir ki, etnik terrorizmә,
beynәlxalq terrorizmin dәstәklәnmәsindә diasporların roluna vә ABŞ, Livan,
Suriya vә Fransada geniş yayılmış ermәni diasporuna xas olan belә
praktikanın aradan qaldırılmasına xüsusi diqqәt yetirilmәlidir. Azәrbaycan
Respublikası BMT-nin terrorizmlә mübarizә sahәsindә 11-ci beynәlxalq
sәnәdinә qatılmışdır.
Bunların arasında 1970-ci ilin «Hava gәmilәrinin qanunsuz işğalı ilә
mübarizәyә dair Konvensiya»sı, 1971-ci ilin «Vətəndaş aviasiyasının
təhlükəsizliyinə qarşı yönələn qanunsuz aktlarla mübarizəyə dair
Konvensiya»sı, 1973-cü ilin «Dünya müdafiəsinə aid olan şəxslərə qarşı
cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılmasına dair Konvensiya»sı,
1979-cü ilin «Girovların saxlanılması ilə mübarizəyə dair beynəlxalq
Konvensiya»sı, 1997-ci ilin «Hәrbi terrorizmlә mübarizәyә dair beynәlxalq
konvensiya»sı vә s. vardır. Azәrbaycan Respublikası terrorizmә müqavimәt
sahәsindә 10 Avropa sәnәdinә imza atmışdır ki, onlardan 5-i artıq tәsdiq
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edilmişdir, qalanlarına dair isә dövlәtdaxili tәsdiqetmә prosedurları hәyata
keçirilir. Qeyd etmәk lazımdır ki, Azәrbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına әsasәn, beynәlxalq sazişlәr onun qanunverici sisteminin
ayrılmaz hissәsidir vә ölkәnin normativ-hüquqi aktları ilә beynәlxalq sazişlәr
arasında qarşıdurmanın yarandığı halda beynәlxalq sazişlәr, normalar tәtbiq
edilmәlidir. Terrorizmә müqavimәt sahәsindә vәziyyәt әsaslı şәkildә
respublikanın milli qanunvericiliyindә dә әks olunmalıdır. [1, s.15]
3.Dövlətdaxili hüquqi-normativ akt
Bu sahәdә әsas dövlәtdaxili hüquqi-normativ akt 18 iyul 1999-cu il
«Terrorizmlə mübarizəyə dair» Azәrbaycan Respublikasının qanunudur vә
bu qanunun hәyata keçirilmәsinә dair 30 avqust 1999-cu il tarixli fәrmanıdır.
Bu sәnәdlәr terrorizmlә mübarizәnin hәm ölkәdaxili, hәm dә beynәlxalq
sәviyyәdә hüquqi vә tәşkilati әsaslarını müәyyәn edir. Qanunda terrorizmin
mahiyyәti şәrh olunur vә burada deyilir ki, «terrorizm» partlayışlar, yanğın,
insanların kütlәvi qırılması, onların sağlamlığına, әmlakına ziyan vә yaxud
başqa tәhlükә mahiyyәtli cinayәtlәrdir. Qanun tәrәfindәn terrorizmlә
mübarizәnin qanuni tәrәfdәn tәmini; terrorrizmlә mübarizәdә açıq vә gizli
metodların koordinasiyası; hüquqi, siyasi, sosial-iqtisadi vә profilaktik
ölçülәrin kompleks şәkildә istifadәsi; terrora qarşı әmәliyyatların hәyata
keçirilmәsindә iştirak edәn şәxsi heyәtin açıqlanması kimi әsas prinsiplәr
müәyyәn edilir.
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә dövlәt vә yerli idarә
orqanları, özәllәşmә formasından asılı olmayan tәşkilatlar, ictimai birliklәr,
vәzifәli şәxslәrin vә vәtәndaşların dövlәt orqanlarına yardımı nәzәrdә tutulur.
Qanunun «Terrorizmlә mübarizәyә dair» III fәslindә terror aktları nәticәsindә
vurulan ziyanın ödәnilmәsi qaydaları müәyyәn edilir vә terrorizmlә
mübarizәdә iştirak edәn şәxslәrin hüquqi vә sosial müdafiәsi müәyyәn
olunur. [2, s.3]
4.Terrorizmə görə cinayət məsuliyyəti
Terrorizmә görә cinayәt mәsuliyyәti Azәrbaycan Respublikası
Cinayәt Mәcәllәsinin 214-cü «Terrorizm» maddəsində və 277-ci «Dövlət və
ictimai xadimə sui-qəsd (terror aktı)» maddәsindә nәzәrdә tutulub. Cinayәt
Mәcәllәsinin 214-cü maddәsinә görә, partlayışların, yanğınların vә yaxud
insanların hәyatına tәhlükә törәdәn başqa cinayәt hәrәkәtlәrinin törәdilmәsi,
ictimai tәhlükәsizlik, әhalinin vahimәyә salınması mәqsәdi ilә törәdilmiş
cinayәtlәr «terrorizm» kimi müәyyәn edilir. Azәrbaycan Respublikasının
Cinayәt Mәcәllәsinә müvafiq olaraq, belә cinayәtlәrin subyekti cinayәt
törәdilәn zaman on dörd yaşına çatan hәr bir şüurlu fiziki şәxs ola bilәr.
Terror aktlarının törәdilmәsindә iştirak edәn şәxslәr terror aktlarının hәyata
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keçirilmәsi yerindәn asılı olmayaraq cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb edilir vә
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn cәza daşıyır,
Azәrbaycanla aparılan beynәlxalq danışıqlara müvafiq olaraq cinayәt
mәsuliyyәtinә cәlb edilmәk üçün xarici dövlәtә tәhvil verilirlәr. Qeyd etmәk
lazımdır ki, Azәrbaycan qanunvericiliyi terror fәaliyyәtinә görә nәinki
cinayәt mәsuliyyәti müәyyәn etmiş, hәtta terrorçuluğa qarşı universal
yurisdiksiya tәyin etmişdir.
Belә ki, Cinayәt Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulur ki, dünya vә
bәşәriyyәtә qarşı cinayәt törәdәn xarici vәtәndaşlar vә qeydiyyatsız şәxslәr,
cinayәtin törәdildiyi yerdәn asılı olmayaraq cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb
olunmalıdırlar. Bununla yanaşı, Cinayәt Mәcәllәsi tәyin edir ki, terrorizm
aktının hazırlanmasında iştirak edәn şәxs o halda cinayәt mәsuliyyәtindәn
azad olur ki, başqa cinayәtlәrdә iştirak etmәmiş olsun. Terrorizm faktlarına
görә cinayәt işlәrinә öncәdәn baxılması milli tәhlükәsizlik vә daxili işlәr
orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilir, prokurorluq orqanları isә istintaqa
nәzarәti hәyata keçirirlәr.
11 sentyabr hadisәlәri terrorizmlә mübarizә sahәsindә ölkәnin
qanunvericiliyinin mükәmmәllәşmәsi prosesinә yeni tәkan verdi. 2001-ci ilin
oktyabr ayında Azәrbaycan Respublikası tәrәfindәn terrorizm maliyyәlәşmәsi
ilә mübarizәyә dair BMT Konvensiyası tәsdiq edilmişdir. 2002-ci ilin
әvvәlindә Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına bәzi
dәyişikliklәr vә әlavәlәr olunub. Cinayәt Mәcәllәsindә dәyişikliklәrin
nәticәsindә terrorizmә dair mәsuliyyәt güclәnmişdir. Cinayәt Mәcәllәsindә
başqa cinayәtlәrә dair tәrkibә yenidәn baxılıb: girov götürmә; terror aktı
barәdә yalan mәlumat; hava vә digәr nәqliyyatın qaçırılması; beynәlxalq
mühafizәdә olan şәxslәrә hücum; qanunsuz silah hazırlanması. [3, s.5]
Terror fәaliyyәti ilә әlaqәyә görә Azәrbaycan Respublikasının
әrazisindә mәhkәmәnin qәrarına görә tәşkilat müsadirә edilә bilәr. 8 iyul
1999-cu ildә «Qaçqınlar və məcburi köçkünlərə status haqqında» qanun
qәbul edilmişdir. Bu statusa әsasәn qaçqın statusu cinayәt törәdәn insana
tәqdim edilә bilmәz. Cinayәtkar şәxslәrin mәsuliyyәtdәn qaçma faktlarını
aradan qaldırmaq mәqsәdi ilә 2001-ci ildә «Cinayət törətmiş şəxslərin
ekstradisiyasına dair» qanun qәbul edilmişdir. Hәmin qanuna әsasәn,
terrorçuların hәrәkәtini siyasi cinayәt xarakteri kimi qiymәtlәndirmәk
qadağan edilir vә bununla da onların tәslim edilmәsi tәmin edilir. Bundan
әlavә, terrorçuların tәslim edilmәsindә imtina hallarında onlar Azәrbaycan
Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinә әsasәn mәsuliyyәtә cәlb olunurlar. Lakin
qeyd etmәk lazımdır ki, ölkәnin Konstitusiyasına müvafiq olaraq Azәrbaycan
vәtәndaşı heç cür xarici dövlәtә tәslim edilә bilmәz.
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Cinayәt işlәrinә dair hüquqi yardım mәsәlәlәri dә ekstradisiya ilә sıx
bağlıdır. Bu mәsәlә ilә bağlı qeyd etmәk yerinә düşәr ki, Azәrbaycan iki
hәrtәrәfli vә bir sıra ikitәrәfli müqavilәlәrin iştirakçısıdır. Mütәşәkkil
cinayәtlәrin inkişafının qarşısını almaq vasitәlәrindәn biri dә cinayәt
gәlirlәrinin leqallaşması ilә mübarizәdir. Bu hal onunla izah edilir ki, ancaq
bu yolla cinayәtkar birliklәri böyük gәlirlәrdәn vә bu gәlirlәri kriminal
strukturların gәlәcәk işlәri üçün sәrf etmәkdәn mәhrum etmәk mümkündür.
Gәlirlәrin yuyulması ilә bağlı mübarizәnin mürәkkәbliyi onunla bağlıdır ki,
qanunsuz alınan vәsaitlәrin hәrәkәti qanuni kapitalın hәrәkәti ilә analoji
şәkildә gedir. Pul vәsaitlәrinin qanunsuz yolla alınması bir sıra başqa
cinayәtlәrlә bağlıdır. Bu mәsәlәyә dair Azәrbaycan Respublikası hәm dә
beynәlxalq birliklә әmәkdaşlıq edir. Belәliklә, BMT dekabrda transmilli
cinayәtә qarşı konvensiya imzalamışdır. «Ekstradisiyaya dair» 1957-ci il vә
15 oktyabr 1975-ci ilin vә 17 mart 1978-ci ilin ona әlavә iki protokolu,
«Terrorizmlә mübarizәyә dair» 1977-ci ilin, 17 mart 1978-ci ilin «Cinayət
işlərinə qarşı hüquqi yardıma dair» Avropa Konvensiyasına Әlavә Protokol,
8 noyabr 1990-cı ilin «Cinayət fəaliyyətindən gələn gəlirin yuyulması, ifşa
edilməsi, müsadirə edilməsinə dair» Avropa Konvensiyalarına Azәrbaycan
imza atmışdır. Bundan әlavә Azәrbaycan cәlb etmә, maliyyәlәşmә vә
muzdluların hazırlanması ilә mübarizәyә dair Beynәlxalq Konvensiyaya vә
mütәşәkkil cinayәtkarlıqla mübarizәyә dair Konvensiyaya qatılmışdır.
Cinayәt fәaliyyәtlәrindәn alınan gәlirlәrin üzә çıxarılması mәqsәdilә
2001-ci ilin noyabrında «Valyuta nizamlanmasına dair» qanuna dәyişikliklәr
edilmişdir. İlk dәfә Azәrbaycanın qanunvericiliyindә nәğd valyuta
dәyәrlәrinin respublika sәrhәddindәn daşınmasına 50.000 ABŞ dollarına
ekvivalent gömrük rüsumu tәyin edilmişdir. Bu mәblәğin köçürülmәsi haqda
Milli Bank vә Vergilәr Nazirliyi 7 gün әrzindә mәlumat vermәlidirlәr.
Azәrbaycan Respublikasında terrorizmlә mübarizә ancaq normativ-hüquqi
aktların qәbul olunması ilә mәhdudlaşmır. 2002-ci ilin may ayında
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn «BMT-nin Tәhlükәsizlik
Şurasının 12 sentyabr 2001-ci il tarixli 1368№-li, 28 sentyabr 2001-ci il
tarixli 1373№-li, 12 noyabr 2001-ci il tarixli 1377№-li qәtnamәlәrinin hәyata
keçirilmәsi üzrә tәdbirlәr planına dair» fәrman imzalanmışdır. [4, s.2]
Bu fәrman nәticәsindә müvafiq icra orqanlarına terrorizmә qarşı
mübarizә
tәdbirlәrinin
hәyata
keçirilmәsi,
terror
fәaliyyәtinin
maliyyәlәşmәsi, vәsaitlәrin bloklaşması vә başqa maliyyә aktivlәrinin, yaxud
fiziki vә hüquqi şәxslәrin iqtisadi vәsaitlәrinin bloklaşması ilә bağlı
tapşırıqlar verilmişdir. Azәrbaycan Respublikası BMT-nin Tәhlükәsizlik
Şurasının qәtnamәlәrinә müvafiq ölçülәr kompleksi hәyata keçirir, o
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çümlәdәn dә terrorizmә qarşı mübarizәnin maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı bir
sıra ölkәlәr vә beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlıq edir. Bu fәaliyyәtin hüquqi
әsasını 17 may 2002-ci il tarixli «Terrorizmin maliyyələşməsi ilə mübarizədə
Beynəlxalq Konvensiyaya qatılma haqda» Azәrbaycan Respublikasının
qanunu tәşkil edir. Azәrbaycanın bank sistemindә beynәlxalq prinsiplәrin
istifadәsinә dair ölçülәr tәdricәn davam edir, hansı ki, cinayәtin
maliyyәlәşmәsini vә qanunsuz yolla әldә olunan gәlirlәrin leqallaşması
mәqsәdi ilә bank sisteminin istifadәsinә yol verilmәmәsi mexanizmini tәyin
edir. [5, s.6]
5.Mübarizə
Milli hüquq-mühafizә orqanları beynәlxalq terrorçuların üzә
çıxarılması mәqsәdi ilә bütün lazımi profilaktik vә operativ ölçülәr aparır.
Son dövrlәr әrzindә ölkәmizin hüquq keşikçilәri vә xüsusi şöbәlәri tәrәfindәn
beynәlxalq terrorla bağlı 30-dan artıq xarici vәtәndaş saxlanılıb vә
ekstradisiya edilib, terror aktlarında iştirak edәn bir neçә şәxs hәbs edilib.
Azәrbaycan Respublikasının hüquq-mühafizә orqanları vә xüsusi şöbәlәrinin
әsas fәaliyyәtlәrindәn biri antiterror әmәliyyatı nәticәsindә güclәnәn
qanunsuz mühacirәt yollarını aşkar edib qarşısını almaqdır.
Bu mәsәlәnin hәlli üçün Azәrbaycan Respubliksı mühacirәtin idarә
edilmәsinә dair dövlәt proqramının işlәnmәsindә komissiya, sәrhәd nәzarәti
komissiyası, habelә mühacirәtlә bağlı beynәlxalq tәşkilatla әmәkdaşlığa dair
koordinasiya qrupu tәşkil etmişdir. Bu strukturların әsas mәqsәdi sәrhәd
nәzarәti prosedurlarının aparılması vә miqrasiya üzrә beynәlxalq tәşkilatlarla
әmәkdaşlığa dair koordinasiya qrupunun yaranmasıdır.
Bu strukturların әsas fәaliyyәti sәrhәd nәzarәti prosedurlarının
aparılması vә beynәlxalq standartlara müvafiq sәrhәdlәrin qorunması,
sәrnişin axını vә yük dövriyyәsinә effektiv nәzarәtin tәmin edilmәsidir. Bu
ölçü proqramının hәyata keçirilmәsi beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlığı,
xarici dövlәtlәrin müvafiq idarә orqanları ilә sıx partnyor әlaqәlәrini tәlәb
edir. Belә ki, Azәrbaycan Respublikası vә miqrasiyaya dair beynәlxalq
tәşkilatlar arasında sıx әmәkdaşlıq nәticәsindә sәrhәd mühafizәsinin inkişafı
sahәsindә bir sıra tәdbirlәr görülür. Hal-hazırda bu sahәyә bir neçә nazirlik,
Heydәr Әliyev adına beynәlxalq aeroport, Bakı dәniz limanı vә ölkәnin
şimalında vә qәrbindә yerlәşәn iki nәzarәt-keçid mәntәqәlәri daxildir. [6,
s.232].
Yeni abunәçilәrin mәrhәlәli qatılması hesabına bu sistemlә sәrhәdin
bütün perimetrinin әhatә edilmәsi planlaşdırılır. Milli sәviyyәdә terrorizmlә
vә mütәşәkkil cinayәtkarlıqla mübarizә repressiv, tәrbiyәvi xarakter daşıyan
yollarla hәyata keçirilir. Lakin müsbәt nәticәlәr üçün bu tәdbirlәr kifayәt
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deyil, dövlәtlәrlә әmәkdaşlıq böyük rol oynaya bilәr. 2002-ci ilin fevral
ayında Trabzonda Azәrbaycan, Gürcüstan vә Türkiyә arasında narkotik
vasitәlәr vә psixotrop maddәlәr, qanunsuz yolla әldә edilәn gәlirlәrin
leqallaşması, silahlı kontrabanda, silah alveri ilә mübarizә sahәsindә
әmәkdaşlığı daxil edәn «Terrorizmlә mübarizә, mütәşәkkil cinayәt vә başqa
ağır cinayәtlәrә dair» saziş imzalanmışdır. Bu sazişin әsas mәqsәdlәrindәn
biri iqtisadi-regional layihәlәrin tәhlükәsizliyinin tәminatıdır. GUAM
dövlәtlәrinin işlәrindә Azәrbaycanın fәaliyyәti üzәrindә xüsusәn dayanmaq
lazımdır. GUAM dövlәtlәrinin hüquq-mühafizә orqanları arasında sıx
әmәkdaşlıq qaydaya salınmışdır. Terrorizmlә mübarizә, mütәşәkkil cinayәt
vә narkotiklәrin yayılması ilә bağlı GUAM dövlәtlәrinin işçi qrupunun sәdri
olaraq, beynәlxalq, regional, subregional tәşkilatlarla kontrterrorçu
komitәlәrin iclaslarında Azәrbaycan regional tәşkilatı tәmsil edirdi.
Azәrbaycan Respublikası regional sәviyyәdә MDB iştirakçıdövlәtlәrin analitik-informasiya sahәsindә antiterror mәrkәzinin işlәrindә
iştirak edir. 1998-ci il oktyabrın 2-dә Qaradәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq
Tәşkilatı çәrçivәsindә Azәrbaycan Respublikası cinayәtkarlıqla mübarizә,
әsasәn dә onun mütәşәkkil formaları ilә bağlı saziş imzalamışdır. Azәrbaycan
Respublikası hәmçinin ATƏT çәrçivәsindә terrorizmlә mübarizә mәsәlәlәri
ilә mәşğul olan kadrların ixtisasının artırılması sahәsindә yardım alır. 28-29
oktyabr 2004-cü ildә Bakıda ATƏT-in xüsusi komitәsinin işçi qrupunun
terrorizmlә mübarizәyә hәsr olunmuş iclası keçirilmişdir. 2006-cı ilin iyul
ayında Bakıda ATƏT-in növbәti hәftәsi çәrçivәsindә «ATƏT-in terrorizmlə
mübarizə əməliyyatlarında partnyorların iştirakı» mövzusunda terrorizmlә
mübarizәdә әmәkdaşlıq mәsәlәlәrinә hәsr olunmuş seminar tәşkil edilmiş vә
burada 30 dövlәtin 50-dәn artıq nümayәndәsi iştirak etmişdir. Hәmin plan hәr
bir ölkәyә terrorizmlә mübarizә sahәsindә mövcud problemlәri aradan
qaldırmağa, onların mәnbәlәrini aşkar etmәyә imkan yaradır. Eyni zamanda
boru kәmәrinin tәhlükәsizliyini operativ şәkildә tәmin etmәk mәqsәdi ilә
tәdbirlәr aparılmışdır. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kәmәrinin hәrәkәtә salınması
bu tәdbirlәrin intensivlәşmәsi vә effektiv şәkildә olmasını tәlәb edir.
Terrorizmin maliyyәlәşmәsi vә pulların yuyulması ilә mübarizә mәsәlәsi dә
Azәrbaycan Respublikasının Avropa Şurası ilә әmәkdaşlığının gündәmindә
durur. Bundan әlavә, Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi ilә
Dövlәt Sәrhәd Xidmәti Türkiyә, Rusiya, Niderland, Ukrayna, İranda olan
partnyorları ilә sıx әlaqәdәdir. Bununla bağlı hakimlәrin, әdliyyә işçilәrinin
vә başqa hüquqşünasların fәaliyyәti ilә bağlı müvafiq proqramlar hәyata
keçirilir. [7, s.2].
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Azәrbaycana terrorla mübarizә sahәsindә xeyli texniki vә konsultativ
yardım ABŞ tәrәfindәn göstәrilir. Hal-hazırda beynәlxalq terrorizm, onunla
birgә transmilli mütәşәkkil cinayәtkarlığın başqa növlәri milli tәhlükәsizliyin
әn dәhşәtli tәhlükәlәrindәn biri olaraq qalır. Daxili İşlәr Nazirliyi vә Dövlәt
Sәrhәd Xidmәti hәm müstәqil, hәm dә әmәkdaşlıqla terror aktlarının
qarşısını, habelә beynәlxalq terror әmәliyyatlarının keçirilmәsindә iştirak
edәn şәxslәrin vә tәşkilatların üzә çıxarılması ilә bağlı preventiv tәdbirlәr
hәyata keçirir.
Terrorizmlә mübarizә ilә bağlı inzibati sistemin tәşkilinә gәlәndә isә
qeyd etmәk lazımdır ki, Daxili İşlәr Nazirliyinin nәzdindә neft-qaz
kәmәrlәrinin mühafizәsi ilә bağlı, diplomatik nümayәndәliyin, habelә xüsusi
nazirlik daxili işçi qrupunun mühafizәsi ilә bağlı şöbәlәr açılmışdır. Sonuncu
strukturun qarşısında duran mәsәlәlәrә respublikada operativ şәraitin tәqibi,
kriminogen vәziyyәtә tәsir göstәrәn faktorların öyrәnilmәsi, habelә dini
ekstremizm vә radikallığın tәcәssümü vә s. daxildir. Azәrbaycanın xüsusi
şöbәlәrinin xarici dövlәtlәrin tәhlükәsizlik orqanları ilә әmәkdaşlığı kifayәt
qәdәr yüksәk sәviyyәdәdir vә müxtәlif operativ fәaliyyәt sahәlәrindә
qarşılıqlı fәaliyyәtdәn ibarәtdir. [8, s.2].
Azәrbaycan erkәn xәbәrdarlığa vә başqa dövlәtlәrә ayrı-ayrı şәxslәrin,
qrupların vә tәşkilatların terror aktlarının üzә çıxarılmasında yardıma dair
bütün öhdәliklәri yerinә yetirir. Belә tәdbirlәr beynәlxalq konvensiya vә
beynәlxalq hüquq normaları әsasında, sazişlәrin imzalanmadığı dövlәtlәrә
qarşı da hәyata keçirilir. Azәrbaycan Respublikası tәrәfindәn başqa dövlәtlәrә
qarşı hazırlanmış terrorizm haqda mәlumat aldığı halda bu mәlumat
mükәmmәl şәkildә yoxlanılır vә yardım haqda tәklif müvafiq dövlәtin
mәsuliyyәtli orqanları tәrәfindәn tәyin edilir. [9, s.1].
6.Nəticə
Dövlәtlәrin tәhlükәsizliyi, stabilliyi, suverenliyi vә әrazi bütövlüyünә,
bütövlükdә bәşәriyyәtin dinamik şәkildә inkişafına qarşı ciddi terror
tәhlükәlәri mövcuddur. Mәnbәlәrin bir çoxu, bu tәhlükәlәrin reallaşma
formaları vә üsulları ilә tanışdır. Onların qarşısı beynәlxalq hüququn әsas
prinsiplәri vә normalarına әmәl etmәk yolu ilә, mövcud olan terrorizmlә
mübarizә mexanizmlәri çәrçivәsindә alınacaq. Bu, yeni beynәlxalq
әmәkdaşlıq mexanizminin yaranmasını zәrurilәşdirir. Azәrbaycan
Respublikası terrorizmlә mübarizәdә dünya birliyinә imkanlar açmaq
mәqsәdi ilә beynәlxalq antiterror koalisiyasına daxil olub. Bu bәla ilә üz-üzә
gәlәn bir dövlәt kimi, Azәrbaycan Respublikası qәti şәkildә terrorizmin vә
aqressiv separatizmin bütün formalarını pislәyir. Terrorizmә әks-tәsir
mövqeyini әsas tutaraq Azәrbaycan bu bәlanın kökünü kәsmәk mәqsәdi ilә
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әlindәn gәlәni etmәk üçün hazırdır vә milli, beynәlxalq sәviyyәdә kontrterror
hәrәkәtlәrinin effektivliyini qaldırmaq üçün müәyyәn tәdbirlәr aparmışdır.
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Международный терроризм и Азербайджанская Республика
Заур Алиев
Абстракт.
Целью данной статьи являеться краткое обсуждение
политической сущности терроризма. Отсутствие единого понятия
терроризма, принятого как экспертами, так и государствами воссоздало
проблему "Что представляет собой терроризм?". Одно и то же деяние,
совершенное одним человеком, а также предоставление героя, с одной
стороны и худшего преступника с другой, затрудняет решение и борьбу
с данным ужасным бедствием современного мира. Хотя терроризм
считается одной из самых опасных проблем, отсутствие согласованного
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определения является серьезным недостатком. Непонимание ключевых
понятий приводит каждого к поиску решений в рамках собственной
идеологической структуры и, следовательно, к появлению различных
подходов. Именно в результате использования политических,
идеологических и религиозных источников терроризм имеет более 190
определений.
Ключевые слова: терроризм, политика, насилие, США,
Азербайджан
International terrorism and the Republic of Azerbaijan
Zaur Aliyev
Abstract. The purpose of this article is to briefly discuss the political
nature of terrorism. The lack of a common definition of terrorism, accepted
by both experts and states, is "what can be considered terrorism?" revealed
the problem. Because being portrayed as a hero on the one hand and the
worst criminal on the other for the same act committed by one person makes
it difficult to solve and fight the terrible scourge of the modern world.
Although terrorism is considered one of the most dangerous problems, the
lack of an agreed definition seems to be a serious shortcoming.
Misunderstandings over key concepts lead everyone to seek solutions within
their own ideological structure, and therefore to the emergence of different
approaches. It is this approach, which uses political, ideological and religious
sources, that has defined terrorism more than one hundred and ninety times.
Keywords: terrorism, politics, violence, USA, Azerbaijan
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