


 1 

 

 

ÖN SÖZ 

    

      Əslində bu kitabı çoxdan yazmaq istəyirdim. Yaxın dostlarım , hüquq-mühafizə 

orqanlarında uzun illər mənimlə  xidmət etmiş həmkarlarım və hazırda bir yerdə 

çalışdığım  media mütəxəssisləri də  xeyli vaxt idi məni bu işə təhrik edirdilər. Çünki 

biz hamımız valideynik və  narkomaniyanın  insanlara hansı bəlalar gətirdiyini, neçə-

neçə ailəni dağıtdığını, toplumu əyri, cinayətkar yollara sürüklədiyini dərindən anlayır 

və başa düşürük.  

      İlk öncə bu ideyaya özüm də  şübhə ilə yanaşdım.  lakin sonradan belə bir materiala 

hər kəsin (siyasi və sosial mövqeyindən, mənəvi baxış və əqidəsindən, cəmiyyətdəki 

durumundan  asılı olmayaraq) ehtiyacı ola biləcəyini dərk edərək özlüyümdə bu barədə 

yazmaq qərarına  gəldim. Çünki nə qədər axtarışlar etməyimə baxmayaraq doğma 

dilimizdə sadə  və hamının başa düşəcəyi şəkildə belə bir materialın olmadığını 

aşkarladım. Dünyada bu problemlərlə bağlı çap edilən mənbələrə müraciət etdim və 

belə bir kitabın  yazılmasının doğrudan da vacib olduğunu anladım. 

      Bu kitabda yazılanlar  narkomaniyanı müalicə edən  həkimlər, narkoloqlar  üçün 

nəzərdə tutulmayıb,  onlar bu materialsız da problemi yaxşı bilirlər. Narkomanlar da 

uzaq başı bir –iki fəslini oxuyub kitabı bir kənara atacaqlar. Əsasən bu materialın 

oxucusu heç bir vaxt  narkomaniya problemləri ilə üzləşməmiş, lakin bu haqda daha 

çox bilgiyə sahib olmaq istəyən insanlar, eyni zamanda narkomanların təkbaşına bu 

problemlərlə üz-üzə qalmış bədbəxt valideynləri  və yaxınları olaçaqdır. 

      Əlbəttə, yaxşı olardı ki, bu kitabın  sayəsində  hüquq- mühafizə orqanlarının gənc 

əməkdaşları da problem haqqında özləri üçün müəyyən bir bilik əldə etsinlər. Eyni 

zamanda çalışacağam ki, kitabdan ən azı bir sorğu mənbəyi kimi də istifadə etmək 

mümkün olsun. 

       Eyni zamanda  bu nəşrdə  müxtəlif mübahisələrə səbəb ola biləcək subyektiv 

fikirdən doğan  məqamların da olması istisna deyil. Çünki istifadə edilən mənbələrin 

özündə də hər vaxt üst-üstə düşməyən məqamlar mövcuddur. Fikir mübadiləsinə 

hazıram. 

       Bir daha qeyd etmək istərdim ki, bu sahədə qazandığım müəyyən bilik və 

təcrübəyə  görə ilk növbədə mən həkim valideynlərimə, həmkarlarıma,  bu sahənin 

mütəxəssislərinə, oxuduğum çoxsaylı materialların müəlliflərinə  təşəkkürümü 

bildirirəm. 

       Əlbəttə ki, əziz oxucum,  mən  sizə də təşəkkür edirəm – çünki siz bu kitabı oxumaq 

qərarına gəlmisinizsə,deməli  narkotiklərlə bağlı  problemlər sizin üçün etinasız və 

laqeyd yanaşılan bir mövzu deyil. 

I . NARKOMAN  OLMAQ  NƏ DEMƏKDİR 

    Narkomaniya – sözün əsl mənasında  adi bir xəstəlik deyil. Çünki  narkoman 

tədricən öz mənəvi keyfiyyətlərini itirən, əqli və psixi cəhətdən pozulan , dostlarını, 

ailəsini, əvvəllər malik olduğu  sənət və peşəsini unudan  və yenisini əldə edə bilməyən, 

işsiz qalan, cinayətkar mühitə düşməklə qarşılaşan,özlərinə və yaxınlarına  səfalət 

gətirən ,ən başlıcası isə sağlamlığını məhv edən bir şəxsdir. 

    Narkomaniya bir  zədəyə bənzəyir. Əgər  ayaq amputasiya edilirsə, yenidən bərpa 

olunmayacaq, yəni narkotiklərlə bağlı ailə paklığı, təmizliyi , münasibətləri məhv 

edilirsə, yenidən bərpa edilməsi çox çətin olur. Necə deyərlər,dəridə olan çapıq və 

kəsiklər bərpa olur, könüldəki isə yox... 

    Bundan əlavə, narkomanlar üçün ən böyük müsibət odur ki, narkotiklər əbədi 

olaraq tək  yaddaşda yox,  həm də orqanizmdə möhürlənir. Yəni narkotiklərdən əl 

çəkmiş şəxs yenidən onu “bircə dəfə ” sınaq üçün qəbul edərsə, narkomanların keçdiyi 

“cəhənnəm odundan” bir də adlayacaqdır.  
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   Narkomanlar (həm də  onların ailə üzvləri) çox gec anlayırlar ki, artıq onlar asılı 

vəziyyətə düşüblər, yəni bu - narkotiklərlə elə-belə  oynamaq deyil. Asılılıq yarım ildən, 

bir ildən, daha çox isə  2-3 aydan sonra, hətta ilk “qara kabus” məhlulun 

inyeksiyasından sonra da  baş verir. Bunun dəqiq bir formulası olmur və heç kim də 

bunu bilmir. “ Bir dəfə etməklə  heç nə olmaz” sözünü heç kəs işlətməməlidir. Buna 

görə də sınaqan keçirməyə dəyməz. Əgər bunu artıq  etmisinizsə də,  bu qorxulu 

təcrübəni bir daha  təkrarlamayın. 

   Həyatda bu qorxulu  kimyəvi stimulyatorlardan başqa da  ləzzət almaq üçün kifayət 

qədər yollar və əyləncələr var. Buna görə də  özünüzü narkotik aludəçisinə çevirməyin. 

 

 

II. NARKOTİK  VASİTƏ  NƏDİR 

 

     

1.Narkotiklərin yaranma tarixi 

 

     Tarixi araşdırmalar göstərir ki, ilk dəfə narkotik vasitə olan opium(tiryək) bizim 

eramızdan 2 min il əvvəl Yaxın Şərqdə geniş yayılmış və istifadə edilmişdir. 

      Qədim Misir mumiyalarında həşişin izləri tapılmışdır. Qədim Roma və  Yunan 

həkimləri və döyüşçüləri də həşişi,opiumu tanımış,onlardan istifadə etmişlər.Artıq orta 

əsrlərdə bu narkotiklə bütün Avrasiyada tanınırdı. Qədim zamanlarda çinlilər 

marixuanadan hazırlanmış müxtəlif ədvalardan gücverici-stimulyator kimi istifadə 

etmiş,opiumla isə bizim eramızın 8-ci əsrində ərəb tacirləri vasitəsilə tanış olmuşlar. 

       Cənubi Amerikada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı məlum olmuşdur ki, 

burada da qədim zamanlardan narkotik vasitələrdən istifadə edilib. Eramızdan 2 min 

il əvvəl müasir Perunun sakinləri koka bitkisinin yarpaqlarından istifadə etmişlər. XVI 

əsrdə ispanlar inklərin imperiyasını ələ keçirdikləri vaxt koka yarpağının yerli hindu 

tayfaları tərəfindən çeynənilməsinə diqqət yetirmişlər. Məlum olmuşdur ki, koka 

çeynəyən kuryerlər bir neçə gün yorğunluq və aclıq hiss etmədən qaçaraq bağlamaları 

ünvanlara çatdırarmışlar. 

      Qədim və orta əsrlər cəmiyyətlərində narkotik tərkibli bitkilərdən xüsusi emal 

edilmədən istifadə (çeynəmək, cəkmək ) edirdilər , buna görə də onların dağıdıcı təsiri 

insan orqanizmi üçün zəif olurdu. XIX əsrdə Avropa kimyaçıları təbii xammaldan 

daha təmiz və güclü təsirə malik preparatlar hazırlamağa başladılar. 

1805-ci ildə alman kimyaçısı F.Zertyurner ilk dəfə opiumdan morfin(qədim yunanların 

yuxu allahı Morfinin şərəfinə adlandırılmışdır) adlanan alkoloidi, 1832-ci ildə isə 

fransız kimyaçısı P.J.Robike kodeini ayırmışdır. Morfln və kodeinin opiumda tərkibi 

10 və 0.5% təşkil edir. 1870-ci ildən başlayaraq morfindən kimyəvi yolla heroin( 

diasetilmorfın) və digər güclü təsirə malik narkotiklər almağa başlamışlar. 

      Şpritsin kəşfi isə narkotiklərin istifadəsində yenilik yaratmışdır. 1864- cü ildə şpritsi 

isveçrəli baytar həkim Çarlz Praves kəşf etmiş, 1865-ci ildə isə ingilis Aleksandr Vud 

inyeksiya iynəsini icad etmişdir. Bundan sonra digər dərman preparatları ilə yanaşı 

narkotiklər,  o cümlədən morfın də inyeksiya vasitəsilə orqanizmə yeridilməyə 

başlandı. Bu isə preparatın az doza ilə daha güclü effekt verməsinə imkan yaratdı, 

damardaxili inyeksiyalarda isə müxtəlif eyforik hissetmələr daha da gücləndi. 

      Bununla yanaşı inyeksiya metodu ilə narkotikbrin bədənə yeridilməsi 

narkotiklərdən asılı şəxslər arasmda müxtəlif tibbi problemlərin - abcec, flebit,artıq 

dozadan vəfat etmə, qanla keçən infeksiyaların, o cümlədən AİDS və hepatitin 

yayılmasına yol açdı. 
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2. Narkotik vasitələriıı növləri 

 

İnqalyant ximikatlar və toksikomaniya  

İnqalyasiya - maye halda olan maddələrin qaz və buxar halına keçdikdən soııra 

burun,ağız   vasitəsilə   sovrulmasıdır.   Toksikomaniyanın   bəzi   formalarında   isə   

efir yağlarının, məişət kimyasında işlənilən maddələrin, aseton, benzol va digər 

maddələrin də   (həlledicilər,   təmizləyicilər,sinteiik   yapışqanlar,  

laklar,boyalar,nitroboyalar,ləkəaparanlar,dezodorantlar,sac   lakları,mebel   

təmizləyicləri,benzin,   dırnaq   təmizləyən laklar və s.) iylənməsi həyata keçirilir. 

Maddi imkanları məhdud olan yeniyetmələr arasında belə maddalər daha şox tstifadə 

edilir.  

İnqalyasiya ximikatları aşağıdakı reaksiyaları verir:  

İstifadə 

Yuxu, eyforiya, baş gicəllənmə. danışığı itirmə, reaksiyanın  zəifləməsi,titrəmə,əsmə, 

sayıqlama, işığa qarşı yüksək hissiyyat, güclü ürək döyüntüləri,döş qəfəsində ağrılar və 

s.  

Sistematik istifadə 

Əzələ    zəifliyi, yeriyəndə    çətinlik    çəkmə,    çəki    itirmə.qaraciyər   və    böyrəklərin 

funksiyalarının pozulması, beyin və əsəb sisteminin ciddi pozğunluğu, hafizənin, 

mülahizənin, əqlin zəifləməsi . 

Artıq istifadə - Asfeksiya - (boğulmaların artması), özündəngetmə, koma və qəfil ölüm. 

 

Marixuana 

Marixuana – Yaşıl, boz , palıd rəng xaş-xaşın (kanabis) qurudulmuş, xırda doğranmış 

yarpaqların, toxumların və çiçəklərinin qarışığından ibarət olur. Marixuana -dünyanın 

bir çox yerlərində,o cümlədən Azərbaycanda da ən geniş yayılmış narkotikdir. 

Marixuananın təsiri altında olan şəxs başgicəllənməsi hiss edir, yerişini itirir, ağılsız, 

axmaq adam təsiri bağışlayir, daima gülür. Qəbul etdikdən sonra yaddaşı zəifləyir, 

yaxın vaxt kəsiyində baş vermiş hadisələri unudur,xarakterik cəhət kimi –gözlərinin içi 

qırmızı rəng olur, 2-3 saatdan sonra ayılanda belə  yuxulu gəzir. 

Çoxları elə başa düşür ki, marixuana qəbul etmək sağlamlıq üçün təhlükəsizdir. Amma  

belə deyil, çünki bu narkotik vasitə psixoaktivdir və beyinə sarsıdıcı zərbə vurur. 

Marixuananın qəbulu aşağıdakı reaksiyaları verir:  

İstifadə 

Yaddaşın itməsi,fikirləşmə və dərketmə qabiliyyətinin zəifləməsi. 

Sistematik istifadə 

Refleksin və hərəkət aklivliyinin zəifləməsi, nəfəs sistemi xəstəliklərinin yaranması,ağ 

ciyər xərcəngi, beyində bədxassəli şişlərin əmələ gəlməsi, immunitetin zəifləməsi, cinsi 

zəillik və s. 

 

Kokain 

Kokain - koka bitkisindən lıazırlanan,əsasən ağ rəngli tozdur. Kokainin tozunıı burun 

vasitəsilə sovururlar və ya inyeksiya yolu ilə damara vururlar. Kokaindən ən çox varlı 

təbəqə istifadə edir,belə ki, ona öyrəşmə həftədə ən azı min dollara başa gəlir. 1985 -ci 

ildən kristal formasında «krek» adlanan, siqaret kimi çəkmək üçün ucuz kokain növü 

də bazara çıxarılır. «Krek» sözü ingilis dilindən tərcümədə «şaqqıltı» 

deməkdir,qızdıranda səs saldığı üçün belə ad verilib. Kreki eyni zamanda açıq rəngli 

həblər va sovrulan konfetlər kimi də istehsal edirlər, qaşıqda qızdırıb buxarını 

iyləyirlər.Krekin az bir miqdarı-dozası tez bir zamanda narkotik təsirini göstərir və bu 

hal 15-20 dəqiqə davam edir. 
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Vərdiş və ya asılılıq çox tez baş verir. 

Kokain istifadəçiləri ruhi pozuntuya çox tez yoluxur və beyinlərinə qansızma, ürək və 

ağciyər çatışmamazlığı nəticəsində qəflətən ölürlər. İlkin ləzzəti əldə etmək üçün 

kokainin dozasını tez-tez artırmaq zərurəti yaranır,ilk anlar eyforiya yaratmaq istəyi 

sonradan sadəcə olaraq özünü pis hiss etməmək üçün qəbul edilir. 

Kokain istifadəçisinin əlamətləri- fısıldama, burnunu çəkmə, həyəcan, coşğunluq, 

ehtiras, danişqanlıq, söhbətcillik, bəd fikirlərin genişlənməsidir. 

Kokaini müxtəlif yerlərdə talk, qar, koka, ledi, antrasit, kiker, belyaşka. koks, marafet, 

mel  və s.  də adlandırılar.  

Kokain aşağıdakı reaksiyaları verir: 

Az miqdarda qəbul - 

Eyforiya, narahatçılıq, yüksək arterial təzyiq,güclü ürək döyüntüləri, iştahdaın 

kəsilmə, yüksək aktivlik.yorulma 

Çox miqdarda qəbul- 

Həyəcan, əsəbilik, qızğın, hərarət, coşqunluq, rəngin solması, zəif nəbz, qusma, ürək 

bulanması, bədən hərarətinin artması, soyuq tər. 

Sistematik qəbul- 

Əsəb, yüksək həyacanlıliq,hal dəyişməsi, hallüsinasiya, qarabasma, gözəgörünmə, 

yuxusuzluq, daim aclıq və eyni zamanda iştahsızlıq, impotensiya (kişilikdən düşmə, 

kişiliyi itirmə). ürək aretmiyası, əzələ spazmaları, döş qəfəsində ağrılar. 

 Dozadan artıq qəbul- 

Sayıqlama,artan, pozulmuş, səthi və ötəri ,nəfəsalma, özündəngetmə. ölüm. Eyni 

şpritsdən istifadə edərkən müxtəlif yoluxucu xəstəliklər. 

 

Metamfetamin 

Metamfetamin -həb,toz, kub, parafinə oxşar kristal formalarında olur, Damardaxili, 

udmaqla qəbul edilir və çəkilərək də  istifadə edilir. 

Metamfetamin - güclü əsəb stimulyatorudur. Güclü təsirə malik olan bu narkotikə 

«sürət» də deyirlər, cünki tez bir zamanda intensiv, səmərəli enerji, fiziki güc hissiyyatı, 

aktivlik, həzz, kef, ləzzət gətirir. Belə hal bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər çəkir. 

Metamfetaminə şüşə, sürət, amfetas, buz, kristal və s. deyirlər.  

Metamfetamin aşağıdakı reaksiyaları verir: 

Az miqdarda qəbul – 

 Həyəcan,başgicəllənmə,iştahsızlıq, ağızın quruması, lez-tez sidiyə getmə, ayaqişləmə 

Çox miqdarda qəbul- 

Eyforiya, həyəcan, iztirab, təlaş, təşviş, hallüsinasiya, qarabasma, gözəgörünmə, döş 

qəfəsinin ağrıları,bayılmalar,tərləmə, titrəmə və s. 

Sistematik qəbul- 

Yuxusuzluq. narahatçılıq və gərginlik, yeməkdən iyrənməyə qədər iştahsızlıq , yüksək 

arterial təzyiq, tez və aretmik ürək döyüntüləri ,yara tökmə, sayıqlamalar. 

Dozadan artıq qəbul- 

Qizdırma,konvulsiya (qıcolma), koma. Beyinə qansızma, Eyni şpritsdən istitadə 

edərkən müxtəlif yoluxucu xəstəliklər. 

 

Ekstazi 

1987 -ci ildə İspaniya diskotekalarının birində «ekstazi» (metil-endioksin 

etılamfetamin) həblərinin musiqi ilə ahəngindən ləzzətli bir effekt «kəşf» edilmişdir. 

Bunun da nəticəsində son dərəcə yüngüllük. enerji axını hiss edərək yorulmadan 

saatlarla rəqs etmək və şənlənmək həvəsi yaranmışdır. Musiqi və  ekstazinin 

vəhdətindən bir sıra ınusiqi «mədəniyyəti» əmələ gəlmişdir.Mütəxəssislər  hesab edir 

ki, ekstazi - onu qəbul edən şaxsdə müvafıq musiqidəki ritm və tezliklərin səsləri 

vasitəsilə beyindəki biokimyəvi proseslərin katalizatoruna, qızışdırıcısına çevrilir və 
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spektrini genişləndirir. Ekstazi 2-8 saat təsir göstərir. Ekstazidən ölənlərin sayı 

yüzlərlədir. Məhz buna görə də ekstazi ən qorxulu narkotiklərdən biri hesab olunur va 

BMT -yə üzv dövlətlərin hamısında istifadəsi qadağan edilib. 

Qəbul- 

Eyforiya, hallüsinasiya, qarabasma, gözəgörünmə, orqanizmdə güclü susuzlaşdırma, 

ürək bulanması, öyümə, qıcolma,süstlük, ölgünlük, hissizlik və depressiya . 

Sistematik qəbul- 

Qaraciyərin,böyrəyin parçalanması, impotensiya {kişilikdən düşmə, kişiliyi itirmə), 

əsəb pozğunluğu, ürək-damar çatışmamazlığı. 

 

Heroin 

Heroindən əvvəl opium ( tiryək-xaş-xaşın şirəsindən alınan maddə), ondan morfin 

alınır, sonra isə morfiniin sintezindən heroin əldə edilir.Narkotik aktivliyinə görə 

lıeroin morfindən bİr neçə dəfə güclüdür. Qızdırılaraq inqalyasiya, iyləmə, 

damardaxili və çəkmək yolu ilə istifadə edilir.Qanunsuz dövriyyəyə daxil olan heroin 

müxtəlif forma və rəngdə -toz, kristal. ağ, əlavə edilmiş aşqarlardan (bir maddənin 

texniki keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ona qatılan başqa maddə) və təmizləyicilərdən 

asılı olaraq qonur, palıd və hətta qara da olur. Küçədə satılan heroinə başqa narkotik 

vasitələr,həmçinin şəkər tozu, kraxmal,quru süd, həna və s. qatırlar.Buna görə də 

istifadəçilər cox vaxt onun dozasını və təsirini bilmirlər. 

Müxləlif ölkələrdə ,o cümlədən Azərbaycanda da gənclər arasında ölüm hadisələri 

əsasən heroinlə bağlıdır. 

Heroinin pasta, ağ, qar, qarik,qerasim,qera,qerıç və s kimi adları var.  

Heroin aşağıdakı reaksİyaları verir: 

Az miqdarda qəbul- 

Eyforiya, həzz, kef, ləzzət hissiyyatı, zəiflik, qüvvətsizlik, gücsüzlük. taqətsizlik, 

üzgünlük, yuxu, söhbətcillik, fıkir yüngüllüyü və canlanma, başgicəllənmə, zəiflik, 

diqqəti cəmləyə bilməmək, süstlük, qeydsizlik, ölgunlük, ağırlıq, keylik, hissizlik, 

soyuqluq,fəaliyyətsizlik, güclü sidik ayrılmaları, öyümək, qusmaq, tərləmək, ağrı 

hissiyyatının zəifləməsi. 

Cox miqdarda qəbul- 

Az  doza   qəbulu   simptomlarının   güclənməsi,   yuxusuzluq,   nəfəs   

catişmamazlığı,arterial təzyiqin düşməsi,ürək döyüntülərinin zəifləməsi.  

Sistematik qəbul- 

Əhvalın tez-tez dəyişməsi, inyeksiyadan damarların daralması,qaraciyər va böyrək 

xəstəliklərinin yaranması,orqanizmin flziki və psixoloji köhnəlməsi, dağılması, 

Dozadan artıq qəbul- 

Göz bəbəklərinin sançağın deşiyi qədər balacalanması, aşağı arterial təzyiq,ürək 

ritminin zəifləməsi, bədənin aşağı tempraturu, dərin yuxu,hərəkət-

sizlik(stupor),koma,ölüm. Eyni şpritsdən istifadə edərkən müxtəlif yoluxucu xəstəliklər. 

 

Həşiş 

  Həşiş -  (ərəb dilində - hashish — «quru ot»), kanabis va marixuanadan alınmış bir 

sıra psixotrop məhsulların ümumi adıdır. Qara, palıdı va ya tünd yaşıl rəngli parça və 

ya plitka şəkilli həmcins maddədir. Hazırlanma üsulundan asılı olaraq həşiş preslənmiş 

toz va ya palçıq- matsa, qara toz (ximka) şəklində olur. Ən keyfiyyətli mal preslənmiş 

toz sayılır. 

Əsas aktiv inqredenti tetrahidrokannabinoldur. 

Həşişi marixuana ilə səhv salmaq olmaz, marixuana bitkidir. Həşiş isə ondan alınan 

maddədir. Həşiş- qurudulmuş marixuanadan tərkibiııdə delta-9- tetrahidrokannabino-

lun olduğu üçün daha güclü psixoaktiv təsiri ilə fərqlənir.  

Həşişin emalı- 
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Hindistanda həşişi bitkinin qoyun dərisində saxlanması vasitəsilə emal edirlər. 

Klassik üsul- xirda tozları və yarpaqları müxtəlif ölçülü deşiyi olan   ələkdən və ya 

tənzifdən keçirirlər,ən kiçik fraksiyanı briketlərə presləyirlər. 

Dənələrinin ölçülərinə va tərkibindəki psixoaktiv maddələrə görə həşişin 5 çeşidi, növü 

olur. 

Kimyəvi üsul- marixuana və ya kanabisin qurudulmuş yarpaqlarının ekstraktını 

çəkmək üçün aseton və etiI spirtində bir müddət saxlayırlar, qurudaraq qətranını 

alırlar. 

Keyfıyyətli marixuananın 1 kq- dan 40 qram həşiş alınır. 

Həşişin istifadəsi- 

Həşişi tütünə qatıb çəkirlər, eyni zamanda kiçik hissələrini xüsusi qalyanlarda çəkirlər. 

Əfqanıstan və Pakistan istehsalı olan həşişin tərkibinə bəzən tiryək də qatırlar. 

Həşişdən asılılıq da tez bir zamanda baş verir. 

Həşişdən istifadə əsasən marixuananın xüsusi növlərinin yetişdirildiyi va spirtli 

içkilərin qəbulunun qadağan olunduğu yerlərdə daha cox yayılıb. Bəzi ölkələrdə 

qonaqlıqlarda və toy mərasimlərində həşişdən istifadə edirlər. 

Tütün və spirtli içkilərin qəbulundan sonra dünyada ən    çox yayılmış narkotik vasitə 

qəbulu həşiş çəkməkdir. 

Asiya və ərəb ölkələrində həşişi çəkirlər ( qəlyan.nargilə və s), bəzən çeynəyirlər,kofe ilə 

qəbul edir və yeməyə qatırlar və s. 

Avropada isə həşişi ancaq va ancaq tütünlə qatışdırıb çəkirlər. 

 

Qpium (Tiryək) 

Tiryək-(opium) güclü təsiredici narkotikdir, yetişnıəmiş xaş-xaşın (Papaver 

somniferum) çərtilmasindən əmələ gələn şirəsinin günəş şüaları altinda təbii 

qurudulması zamanı əldə edilir. Tərkibində 20-yə yaxm alkaloid var. Tibbdə 

tərkibində morfın olduğuna görə ağrıkəsici kimi istifadə edilib. Lakin tez bir zamanda 

narkotik asılılıq yaratdığı üçün hazırda istifadəsi dayandırılmış, müəyyən 

preparatların hazırlanması üçün xammal kimi istifadə edilir. 

İstehsal- 

Hazırda əkin sahaləri əsasən «Qızıl üçbucaq» (Şimali Tailand. Laos və Birma) adlanan 

ərazidə va Əfqanıstandadır. 

BMT- nin narkotiklər və cinayətkarlıq idarəsinin illik hesabatında qeyd olunur ki, 

Əfqanıstanda 193 000 ha sahədə əkin və kuitivasiya ilə məşğul olurlar. Bu isə 

Kolumbiya, Peru və Boliviyadakı koka sahələrinin bir yerdə ərazibrindən çoxdur. 

İstifadəsi- 

Tiryək  -  kodein,  morfin,  heroin  (digər opiatlar)  kimi  güclü  narkotik     vasitələrin 

hazırlanması üçün xammaldır. Tiryəkin digər adları-  koknar , kuknar, kuxnar,kukiş, 

hankadır . Xaş- xaşın baş hissəsinin kiçik doğranmış hissələri spirə salınır və bundan 

Laudanum adlanan ekstrat alınır. 

Tiryəkdən istifadə əsasən həşişin istifadəsinə bənzəyir, ağrıkəsici kimi islifadə olunur, 

asılılq yaradır. Bəzi ölkələrdə isə qonaqlıqlarda və toy mərasimlərində tiryəkdən 

istifadə edirlər. 

Asiya və ərəb ölkələrində tiryəki çəkirlər (qəlyan.nargilə və s), bəzən 

çeynəyirlər,kofe,şirin çay ilə qəbul edirlər, yeməyə qatırlar və s. 
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III. NARKOTİKLƏR  İNSANLARA NƏ VERİR 

 

 

1.Narkotik istifadəçilərinin təsnifatı 

 

Heç kəs birdən-birə narkoman olmur. Hər şey narkotik qəbul edən şəxsin fərdi 

xüsusiyyətlərindən asılıdır.   

Bəzi hallarda təbii və kimyəvi preparatlara öyrəşmə birinci dəfədən, digər hallarda isə 

bunun üçün həftələr,aylar, hətta illər tələb olunur. Müşahidələr nəticəsində narkotik 

qəbul edən şəxsləri aşağıdakı beş şərti qrupa bölmək olar: 

Təcrübə və ya eksperiment edənlər- Beş qrupun içində ən geniş yayılanıdı. Bu qrupa 

aid olanlar bir dəfə istifadə etdikdən sonra adətən bu fəlakətli, zərərli məşğuliyyətə bir 

daha qayıtmırlar. 

Epizodik istifadəçilər-  Bu qrupa əsasən yaranmış şəraitə uyğun olaraq narkotik qəbul 

edən şəxslər aiddirlər.Bəzən müəyyən yığıncaqda cavan bir oğlan “ ağ qarğa “ 

olmaqdan qorxaraq cürətlə, cəsarətlə köynəyinin qolunu çirmələyib heroini damarına 

vurmağa hazır olduğunu bildirir.Digər şəraitlərdə bu şəxslər narkotik qəbul etmirlər. 

Müntəzəm  istifadəçilər-  Bu qrupa aid olanlar adətən narkotikləri müəyyən sxem üzrə 

qəbul edirlər.Məsələn öz ad günlərində,işdə müəyyən nailiyyət əldə edəndə,rübdə bir 

dəfə və s. Bu isə özünü aldatma, xam xəyal, qəbul edilən narkotikin psixi və fizioloji 

cəhətdən mənfi nəticə verməyəcəyini düşünmək  kimi   sadəlövlükdür. 

Daimi istifadəçilər- Ardıcıl surətdə ilk üç qrupdan yarınırlar.Çox vaxt narkotiklərdən 

psixoloji asılı olsalar da, artıq narkotiki müəyyən “əlamətdar hadisələrdə ” deyil, vərdiş 

yarandığı üçün qəbul edirlər. 

Xəstə narkomanlar- Sonuncu qrup həkim göstərişi olmadan narkotikin qəbulunun 

qanunauyğun nəticəsi olaraq mövcuddur. Bu qrupa daxil olanlar narkotiklərdən tək 

psixoloji deyil, həm də fiziki asılı olurlar. 

İlk dörd qrupa qarşı əsasən tərbiyəvi tədbirlər həyata keçirməklə təsir etməyin yolları 

mövcud olsa da, beşinci qrupun həqiqətən ixtisaslaşdırılmış müalicə ilə bərabər, sosial 

bəraətə və təmiz adını bərpa etməyə də cox böyük ehtiyacı var. 

     Narkotik istifadə edən insanlar, adətən,  onun iki cürə təsirini gözləyirlər: birinci - 

gündəlik problemlərdən  və ya çox çətin faciəli hadisələrdən  xilas olunmaq şansı əldə 

etmək, ikincisi isə  yeni və naməlum hisslər imkanı, təxəyyül əldə etmək, və 

yaradıcılıqlarını stimullaşdırmaq. 

    Birinci məlumdur, ikincidə isə narkotiklər həmin insanları “aldadır”. Bəzilərinə elə 

gəlir ki, dünya şöhrətli musiqiçilər, şou-biznes nümayəndələri narkotik vasitələr qəbul 

edərək müvəffəqiyyət əldə edir. Bu tamamilə  səhv fikirdir. Çünki bu ən kiçik bir qrup 

insanlara xas ola bilər və məlumdur ki, həmin şəxslərin son aqibəti çox acınacaqlı olub. 

Gözlənilənlərin əksinə  olaraq narkotik vasitələr daima yaradıcılıq prosesinə mane olur 

və hətta diqqəti yaynıdırır, onları düşünməyə qoymur. Çünki hər hansı bir ideya 

narkotiklərlə deyil, fərdi təcrübə ,zəhmət və bilik vasitəsilə əldə edilir və həyata 

keçirilir. 

     Nəticədə müntəzəm narkotik istifadəsi,  əvvəllər aktiv bir həyat  sürən, dünya ilə 

maraqlanan  şəxs olmasına baxmayaraq – narkomanda  həyat sevgisini, enerjisini 

itirir. Onların yaradıcılıq maraqları maliyyə problemləri və qayğıları ilə əvəz olunur , 

təsəvvürü, xəyalı və təxəyyülündə  isə  yalnız növbəti dozadan alacağı “həzz”i 

canlandırır. 

 

. 
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 2. Narkotiklərin yeniyetmələr tərəfindən qəbul üsulları 

 

№ 

s/s 

Narkotiklərin   qəbul 

üsulları 

Qeydiyyatda olmayan 8-11    

sinif şagirdləri 

Narkodispanserlərin  

pasiyentləri 

1 İnyeksiya yolu (şprits) 3,1 48,2 

2 İyləmə üsulu ilə 7,8 40,9 

3 Çəkmə üsulu ilə 75,4 10,9 

4 
Daxili qəbul(udma və 

s.) 
13,8 8,8 

 

Gətirilmiş  misallar bir daha göstərir ki, yeniyetmələrin tədricən və labüdlük şəraitində 

“yüngül” narkotiklərdən “ağır”   narkotiklərin istifadəçisinə cevrilməsi 

qanunauyğunluqla,eyni zamanda sürətlə baş verir.  

 

Uşağın hansı narkotik maddədən istifadə etdiyini necə müəyyən etmək olar? 

 

İlk növbədə qeyd  etmək lazımdır ki, narkotik və dərman “keflən”mələrinin   bütün 

əlamətləri nisbidir. Müxtəlif maddələrin qəbulundan “keflənmə” təzahürləri fərdi sinir 

sisteminin xüsusiyyətlərindən çox asılıdır.  

Aşağıda biz onların ən ümumilərini göstərməyə çalışacağıq. Daha dəqiq anlamaq üçün 

isə  -  həkim və ya mütəxəssis rəyi önəmlidir. 

Heroin və tiryək. 

 

Keflənmə  əlamətləri  xüsusilə mübahisəlidir.Əsasən təcrübə  və dozadan  

asılıdır.Qapalılıq öz-özlüyündə olur, hamı ilə ünsiyyətdən qaçır,  sakitlik istəyir və ya 

əksinə həddən artıq ünsiyyətcil olur, hətta özünü sanki hər söhbətə sırımaq istəyir.Deyə 

bilər ki,yatmağa gedir, lakin söndürülmüş işığın qorxusundan yatağa girmir. Bununla 

belə ayaqüstə yata bilər, həmin an ona müraciət edilərsə, yuxusuzluq əlaməti olmadan 

özünə gələ bilir. Gecə və gündüzü səhv salır, yuxu nəbzi pozulur,gecələr mənzildə 

gəzir,gündüzlər isə yatır. 

Rəhmdil və sözəbaxan, qəfildən isə fikirli və unutqan olur. Sözləri çox uzadır,bəzən isə 

əksinə çox asan ünsiyyət qurur, hazırcavab bir müsahibə çevrilir. Yəni istənilən  vaxt 

onun halı   gözlənilmədən dəyişə bilər. Yemək zamanı o, əlində qaşıq tutduğunu unuda 

bilər, ağzını yandırar və bu zaman ağrı hiss etməz. Dəriləri  solğun, quru və isti 

olur.Göz bəbəkləri kiçilir, bu isə hətta qaranlıq vaxtı yüngül axşam işığında pis 

görməyə səbəb olur. “Lomka” vaxtı  narahatçılıq, əsəbilik, özündənçıxma halları 

başlayır. Narkotik axtarışı ilə məşğul olmaq üçün  çılgın şəkildə  evi tərk etmək üçün  

bir bəhanə axtarır. 

"Lomka" nın yüngül forması isə sanki ümumi soyuqdəyməyə  bənzəyir bilər. Burun 

axır, titrəm gəlir, isti bir şeyə bürünür, ürəyi bulanır, qusma, qarın ağrısı, ağır forma 

kimi  və ishal da ola bilər. Yuxu pozulur. Belə bir vəziyyət 5-6 sutka çəkə bilər. 

 

Marixuana ( Anaşa ,nəşə və s.) 

 

   Çox vaxt bunu narkotik saymırlar, lakin bu tamamilə səhv fikirdir. Xarici əlamətlərə 

görə?  belə narkomanı tanımaq çətin olmur. Aşağı dozada həddindən artıq hərəkətlilik 

və fəaliyyət müşahidə olunur və sanki tez qərar qəbul etməyə qadir olan enerjili şəxs 

təəssüratı yaradır, əfsus ki, onlar  özlərinə hesabat vermək iqtidarında olmurlar.Söhbət 

əsnasında boşboğazlıq edir, sanki nə isə deməməkdən qorxurlar, sadə fikirlərini çoxlu 

ifadələr və lirik mənalı sözlərlə izah etməyə çalışırlar. 
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    Narkotik qəbul edən qrup adamlarında sanki bir zəncirvari reaksiya baş verir- biri 

əylənəndə hamı gülür, nəyə güldüklərini isə özlərindən başqa  heç kim bilmir.Qəfildən 

əhvalın  kəskin dəyişməsi və xasiyyətdə təcavüz və digər halların ortaya çıxması da 

mümkündür. Hallı vəziyyətdə aclıq və iştah yranır və yeməli hər şeyi udmaq üçün 

hazır bir insana dönür, çox yeməyə başlayırlar. Gözləri "şüşə" kimi olur, bəbəkləri 

genişlənir, dodaqlar qızarır, ağızları quruyur,  baxışları ilə sanki qarşısındakı hər şeyin 

içərisini görür. 

   Yüksək dozada  marixuana qəbul edən  şəxsin sifətinin rəngi solğunlaşır, göz 

bəbəkləri daralır. Tərki - dünya olmağa çalışan narkoman gücsüzlük hiss edərək  

insanlardan gizlənməyə çalışır. Sanki həyat onun üçün dayanır, fikrini və diqqətini  

toplaya bilmir, hər hansı qoyulan suala cavab vermək iqtidarında olmur, depressiyaya 

düşür, yuxulu gəzir, hər şeydən qıcıqlanır. Yuxusuzluq, başgicəllənmə,həyəcan, üşümə 

baş verir. Bu vaxt qalyusinoqen psixoz da mümkündür. 

 

Kokain və digər  psixi stimulantlar 

    

 Kokain, efedron, amfetamin, fenamin, “ekstazi”,  perventin kimi narkotiklər psixi 

stimulyator sayılır. Bu maddələrin kefləndirmə  simptomları aşağıdakılardır: 

    Narkotik qəbul etmiş yeniyetmə hərəkətlərinə görə çox cəld gözə dəyir, sanki bütün 

əməllərini kəskin sürətlə edir və çox məşğul görünür. Sanki narkomanı hansısa bir 

qüvvə harasa dartır, bir yerdə oturmaq iqtidarında olmur, daima hərəkət etməyə 

çalışır, heç bir praktik məqsədi olmayan işlər görməyə meyillidir, məsələn, gərəksiz 

yerdən  kompüteri,ütünü  söküb yığar,bir daha sökər və s. belə işlər görə bilər. 

   Onun gördüyü işlərlə  fikirləri üst-üstə düşmür, bir neçə işdən eyni zamanda yapışar 

və hamısını da bir anda bezib atar.  

    Belə adamlarla söz tapıb danışmaq çox çətin olur, çünki müzakirə etməyə mövzu 

olsa da,  fikrini bir yerə toplamaq iqtidarında olmadığı üçün söz tapıb deyə bilsə də, 

qulaq asmayacaqdır. Ona hətta dinləyici olsa da, passiv olmaq çətin olur, tək qalarsa , 

nəyləsə məşğul olmaya bilmir, qəflətən harasa getməyi planlaşdırır və qərarını dəyişib 

getmir. Sanki bir futbol topudur,vurduqca oynayır. Kefli olmasına baxmayaraq 

sutkalarla yatmaya bilər. Bəbəkləri geniş, dərisi quru olur, nəbzi isə tez vurur. 

    “Lomka”sı başlayanda  passivlik və qıcıqlanma  müşahidə olunur. Depressiya 

həyəcanla qarışır,ümumi süstlük yaranır, hərəkətləri inamsız olduğundan  

koordinasiya pozulur. Təcrübəsi çox olan narkomanlarda təqibçilik də meydana gələ 

bilər. Dəri tündləşir, tər basır, qarın ağrısı başlayır, nəbzi tez vurur və s. 

    “Ekstazi” iynə ilə qəbul edilən narkotiklərdən fərqlənsə də, mütəmadi qəbul 

edildikdə “lomka” tutanda  kefsizliyə, müxtəlif hallüsinasiya  vəziyyətlərinə gətirir. 

Efedron qəbul edən şəxslərin çox vaxt dilləri tünd qırmızı və şumal olur. 

 

Həlledicilər (əridicilər) 

   

 "Moment" yapışqanı,  aseton, benzin  və digər maddələri əsasən  11 yaşdan başlayaraq  

14-15  yaşa qədər olan yeniyetmələr qəbul edir,daha doğrusu iyləyirlər. Bunlar 

narkotik deyil, alınan həzz isə əsasən alkoqol kefliliyinə bənzəyir .Gözlər bulanlıq olur, 

danışıq itir, yeriyərkən addım düzgün atılmır. Belə kefliliyin bəzi xüsusiyyətlərini 

göstərmək olar. 

     Bu yeniyetmələrdə yüksək emosionallıq , yuxarıdan danışmaq, aqressiv şəkildə 

özünü aparmaq, dava-dalaş istəyi və s.müşahidə olunur. Onlardan - alkoqoldan fərqli 

olaraq  yüngül həlledici qoxusu gəlir. 

Həlledicilərdən mütəmadi şəkildə qəbul edən yeniyetmələrdə əqli inkişafdan geri 

qalma, müvəffəqiyyət dərəcəsinin və əxlaqi göstəricilərinin azalması müşahidə olunur. 

Bu dəyişikliklər qəflətən baş vermir, tədricən olduğuna görə hiss etmək çətin olur və 
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psixi dəyişikliyin xəstəliyə çevrildiyi anı tutmaq olmur. Bu cür “narkomanlar”ın 

dərisinin rəngi adətən boz-torpaq rəngində, saçları isə get-gedə kövrək, davamsız və 

tökülən olur. 

 

Hallüsinasiya, qarabasma, gözəgörünmə yaradan narkotiklər 

 

   Bu cür narkotiklər ən "sirli" və möcüzəli, çətin ayırd ediləndir. Sirlidir ona görə ki, 

şüurda dəyişiklik etmək xüsusiyyətlərinə malikdir, çətindir ona görə ki, əmələ gələn 

simptomlar insanların qeyri-adekvat hərəkətləri ilə üst-üstə düşür. Yəni onlar adi 

insanların fikir vermədiyi və yan keçdikləri şeylərə başqa məna verirlər. Adi rənglər 

belə insanlar üçün dolğun, məzmunlu bir həzzə  çevrilir,  yol kənarında bitmiş bir 

çiçəyin sınması onlara pis təsir edir, bəzən də mənasız bir görüntüyə saatlarla tamaşa 

edərək sanki bir mifik abidə görürmüş kimi ləzzət alırlar. Bu insanlar cansız bir əşyanı 

canlı bilib onunla danışa bilir. 

    Hərəkətləri yavaş olur, özlərinə qapılırlar, burunlarının altında  öz-özünə nəsə 

danışır, əl-qol atırlar.Sanki onlar üçün ətraf mühüt yoxdur, hər hansı verilən suala 

cavab vermək istəmirlər. 

    Belə şəxsləri dünyanın mistik problemləri daha çox maraqlandırdığı üçün fəlsəfi və 

dini fikirləri aşılayır və asanlıqla müxtəlif dini təriqət və digər cektaların qurbanına 

çevrilirlər, "rahat" mənəvi və mənalı mövcudluq əldə etmək məqsədi ilə digər aləmlərə 

nüfuz yollarını axtarırlar. 

    Bu şəxslərə elə gəlir ki, insanların əsas hissəsi onları başa düşmür və düşməyəcək. 

Danışıq tempi və düşünmə qabiliyyətləri əsasən ləngdir. 

 

Sakitləşdirici dərman və preparatlar 

 

   Dünyada müxtəlif xassələrə malik çoxlu sayda  sakitləşdirici dərman və maddələr 

movcuddur. Məlumdur ki, həmin preparatları müalicə məqsədli terapevtik qəbul kimi 

deyil, başqa cür və artıq dozada qəbul etdikdə təsiri də əksinə olur - baş gicəlləndirmə, 

qeyri adekvat fəaliyyət, dayandırıcı hal gətirir. 

    Demək olar ki, belə dərmanların hamısı yeniyetmələrin əlinə keçərsə, kefləndirici 

təsirinə görə istifadə edilə bilər. Keflənmə dərəcəsi isə  qəbul edənin orqanizmindən  və 

hansı dərmanın qəbul edilməsindən asılı olur. Belə ki, böyük dozada qəbul edildikdə 

ətraf mühiti qəbul etmək qabiliyyəti azalır, qeyri adekvat hərəkətlər edilir, düşünmə 

imkanları zəifləyir və həmin şəxslər qərar qəbul edə bilmir. Aqressivlik və acıqlanma 

halları meydana çıxır. Hərəkət koordinasiyası pozulur,sanki alkoqol kefliliyi gəlir, 

bütün bunlar başgicəllənmə ilə müşayət olunur. Nitqləri  həddən artıq emosional və 

başa düşülməyən olur. Göz bəbəkləri genişlənir, dəri tündləşir, nəbzi tez-tez vurur. 

Keflilik halı 4-5 saat çəkir, sonra isə süstlük və ağır , çətin nəfəs almaqla  yuxu gəlir. 

“Lomka” əsasən zəiflik, baş ağrısı,tərbasma, ürək bulanması, baş gicəllənmə, titrəmə, 

oynaq ağrıları, yuxusuzluq, qorxu və həyəcanla müşayət olunur. Sakitləşdirici 

dərmanlar dozadan artıq qəbul edildikdə nəfəs almağı çətinləşdirdiyi üçün zəhərlənmə 

halı da  olur və epileptik qıcolmaya gətirir. 

 

 Qeyri- ənənəvi narkotiklər 

 

     Narkomanlar adi göz damcılarını (tropin) inyeksiya vasitəsilə damara vurur və iki 

sutka hallı vəziyyətdə olurlar.   Son zamanlar ən çox istifadə olunan narkotiklərdən biri 

də Metamfetamin (pervitine) psixotrop maddəsidir. 

    Metamfetamin (qısaca “met” və ya "vint”) – bu çox təhlükəli, bəzən də ölümcül və 

proqnoz verilə bilməyən bir narkotikdir. Met , eyni zamanada “sürət”, 

“buz”,”şüşə”,”kristal” adı ilə də  tanınır. Kokain kimi, met də  mərkəzi sinir sisteminin 
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qıcıqlanmasına  güclü təsir edir. Rəngi ağ, iysiz, turş tamı olan tozdur, suda çox tez 

həll olur. Yayılmış formalardan biri də şəffaf və ya “buz” a bənzərdir, sanki  rəngsiz 

nabat karamelidir. Eyni zamanda son vaxtlar toz və ya məhlul halında  İrandan 

gətirilən metadon da çoxalmışdır.  

     Hazırda apteklərdə satılan narkotiklər ənənəvi narkotikləri bazarda sıxışdırır. Buna 

görə də apteklərə nəzarət daha çox olmalıdır. Tropin haqqında yuxarıda qeyd 

edilmişdir. Hazırda bir çox ölkələrdə  onun açıq satışı dayandırılıb. 

    Amma  müqayisədə ən dəhşətli narkotiklərdən biri də  LSD-dir. Heroin,dezomorfin 

və digər narkotiklərin istifadəsi zamanı çürümə və  iylənmə , dağılma ( dəri və 

toxumalar) 5 ildən sonra da baş verə bilər, bəzən insanın immun sistemi zəif olanda bu 

proses daha tez də həyata keçir. Bu yaralara trofik xoralar da demək olar. Xəstə artıq 

heç nə hiss etmir, qan dövranı dayanır, orqanlar iylənərək çürüməyə başlayır. Bir çox 

ölkələrdə dövlət qeydiyyatı ləğv edilən və satışdan yığışdırılan preparatlar arasında 

Lirika, Koaksil, Tropin- Atropin, Midriasil də vardır və bu dərmanlar  stasionar 

müalicədə yalnız tibb müəssisələrində istifadə edilə bilər. 

 

 Narkomanlarda ən çox rast gəlinən simptomlar hansılardır? 

 

1. Yeniyetmə oğlan və ya qız tez-tez evdən harasa gedir,demək olar ki,yoxa çıxır. Bu 

tərketmələrin heç bir səbəbi olmur, səbəb soruşulanda isə mənasız bəhanələr gətirilir. 

Valideyn narahat olduğunu izah etmək istəyəndə isə uşağı tərəfindən acıq, hirs, hiddət, 

qəzəb və qıcıqlandırma ilə qarşılaşır. 

 

2. Yeniyetmə oğlan və ya qız tez-tez özünəməxsus bir şəkildə yalan danışmağa başlayır. 

Onlar istər evdən getmək bəhanəsi ,istərsə də iş, məktəb, institut , küçə və s. haqqında 

da tənbəlcəsinə  yalan danışırlar. Yalanlar bəzən primitiv və ən sadə, bəzən də həddən 

artıq başa düşülməyən tərzdə çətin olur. Elə olur ki, artıq düzə oxşamayan yalanlar 

uydurulur. 

 

3. Yeniyetmə oğlan və ya qızın  kiçik bir zaman kəsiyində bütün dost və tanışları 

dəyişir.Yeni dostlar ortaya çıxır. Onlar demək olar ki, sizin evə qonaq gəlmir, gələndə 

də qapıdan nə isə pıçıldayıb qayıdırlar. Sirli telefon zəngləri artır. Kimin və nə üçün  

zəng etdiyi haqqında izahat verilmir. Əsasən müxtəlif “kod”larla danışılır. Mənim iş 

təcrübəmdə belə sözlər olub, məsələn “qaytanlar stəkandadır”, yəni “valideynlər 

evdədir” və s. Onların xüsusi  danışıq lüğəti və y ajarqonu olur. 

 

4. Yeniyetmə oğlan və ya qızı ailə və məişət problemləri maraqlandırmır. Siz yaxın bir 

adamın xəstələndiyi haqda danışanda guya sizə qulaq asırlar.Əslində isə onlar öz 

“dünya”larında olurlar. 

Hiss olunur ki, sizə qarşı soyuq münasibət yaranıb, siz onlar üçün yad adamlara 

dönürsünüz.  

 

5. Yeniyetmə oğlan və ya qız sanki dəyişir. Əsasən əsəbilik və qıcıqlanma , qışqırıq, 

isterika əmələ gəlir.Bir an əvvəl şən olan adamın halı  qəflətən hansısa telefon 

zəngindən sonra tam əksinə dəyişir. 

6 .Yeniyetmə oğlan və ya qızın əvvəlki maraq dairəsi də fərqli olur. Kitab oxumur, 

kinoya baxmır, yalandan hansısa dərsliyi əlinə götürüb üzünə baxaraq oturur. 

  

7. Bu şəxslərin yuxu rejimi dəyişir. Bəzən günortaya qədər yatır, bəzən isə bütün gecəni 

otaqda gəzir.  
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 8. Evdən pul və ya hansı əşyalarsa itməyə başlayır. Əvvəllər bu çox  nadir hallarda 

baş verirdi.  Lakin bu hallar demək olar ki, bütün narkomanların evində baş verən 

hadisədir.  

 

 9. Sizə elə gəlir ki, övladınız axşam evə dönəndə kefli olur. Hərəkətləri az da olsa 

pozulmuş halda , mənasız və gizlədilməyə çalışılan  baxışlarıyla, tez bir zamanda öz 

otağına çəkilməyə çalışan vəziyyətində olur.  

    Bu  əlamətlərə  tək narkomanlarla bağlı deyil, əsasən yeniyetmənin yetkinlik 

dövründə də rast gəlinə bilər.  Belə hallar onun keçirdiyi psixi gərginliklə də bağlıdır. 

Hər bir valideyn sadalanan əlamətlərdən heç olmasa səkkizini hiss edərsə, dərindən 

fikirləşməlidir. 

 

 

IV. NARKOMANLARIN MALİYYƏ MƏNBƏYİ   

 

    Əgər narkoman sizə desə ki, narkotik əldə etmək üçün pulu təmiz yolla qazanır, qəti 

şəkildə inanmayın. 

    Təmiz yolla lazımı qədər pul qazanan insanların işə başları qarışdığı üçün  

müntəzəm şəkildə narkotik vasitə istifadə etmələri inandırıcı deyil. Çünki müntəzəm 

olaraq narkotik qəbul edən  şəxs əvvəl-axır işini atır. Niyə? Ona görə ki, narkotiklər 

onu bir an belə rahat buraxmır. Çünki onu əldə etmək üçün vaxt lazımdır.Əgər həddən 

artıq varlıdırsa, onun belə qayğıları olmaya da bilər. Lakin onu da başqa təhlükə 

gözləyir.Çünki narkotik maddəni qəbul etdikdən sonra keflilik bir müddət çəkir, bu 

zaman işləmək olmur və vaxt əsasən KEFLİLİYƏ, “LOMKA”YA, YUXUYA sərf 

edilir.Nəticədə iş tökülüb  qalır.Narkotika üçün isə  çox pul lazım olur. Buna görə də 

narkomaların qarşısında duran əsas suallardan biri də pulu necə  tez əldə 

etməkdir.İşləmək mümkün olmadığı üçün ,valideynlər də pul vermir, bu zaman 

narkomanlar qanunları pozmaq məcburiyyətində qalırlar.  Aşağıda  narkomalnarın 

pul əldə etmək üçün  ən çox yayılmış yolları qeyd edilib: 

   1. “Qaytarılmayan borclar”- narkomanların ən fağır dələduzluq formasıdır. 

Dostlardan, qohumların dostlarından və s. borc alırlar. Bu pul tez bir zamanda 

qurtarır. Firəvan həyat sürən valideynlərin narkoman övladları  isə digər 

narkomanlardan borc alır və “yoxsa  onu öldürəcəklər” kimi hiyləyə əl ataraq  öz 

valideynləri tərəfindən borcun qaytarılmasını tələb edirlər. Valideynlər bu pulu 

qaytarmasalar daha yaxşı olar. Mənim təcrübəmdə hələ belə borca görə heç bir 

narkomanı öldürməyiblər,çünki borc verən də əsasən narkomanlar olur. 

 

   2. “Ev oğurluqları”- narkomanların ilk cinayət yolu əsasən buradan başlayır. İlk 

öncə qohum-əqrəbanın pulunu oğurlayırlar, sonra özlərinin paltar və digər əşyalarını 

satırlar, sonra isə bahalı texnikanı, zinyət əşyalarını və paltarları satırlar. Buna görə də 

narkomanların ailələri əsasən çox kasıb olur. 

 

 3.  Oğurluqlar -  Artıq evdə hər şey bitdikdən sonra başqalarından oğurluq 

edilir.Əsasən mənzinl oğurluğu və cibgirliklə məşğul olurlar. Mağazalardan, 

köşklərdən də oğurluq edən narkomanlara rast gəlinir. 

 

  4.  Narkotiklərin hazırlanması və satılması- Narkomanlar arasında bu cür qazanc əldə 

etmək “düz yol” sayılır.  Onları bunun cinayət olması, mənəvi tərəfi, utanc gətirməsi 

də  maraqlandırmır.   
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5.  Dələduzluq  -  Az-az rast gəlinir, çünki bu zaman daha çox ağıl və şüur tələb edilir. 

Narkomanlar əsasən narkotik maddə və ya onun xammalını əldə etmək üçün və arabir 

qiymətli əşya və ya pulla da dələduzluq edirlər  

 

6. Fahişəlik  - Əsasən qadınlar arasında yayılmış formadır, kişilər də narkotik maddə 

əldə etmək məqsədilə alfons kimi iştirak edirlər. 

    Narkomanlar əsasən sakit təbiətli  adamlar olur. “Lomka”ları çox güclü olmayanda  

onlar əsasən oğurluq, quldurluq, qarət, soyğunçuluq ,ölüm kimi cinayətlər etmirlər və 

ya çox nadir hallarda buna gedirlər. Aqressiv narkomanlar haqda yayılmış fikirlər 

əsasən praktikada öz təsdiqini tapmır. 

 

 

V. HÜQUQ VƏ QANUN QARŞISINDA 

 

 

Dünya miqyaslı problem 

    

   Dünyada 110 milyon nəfər ən azı ayda bir dəfə narkotikdən istifadə edir  və təxminən 

narkomanların sayı 25 milyon nəfərdir. Narkotikdən istifadə  maddi mənfəətin 

itirilməsinə, müalicəyə böyük xərclərin çəkilməsinə ,  ailələrin dağılmasına və 

nigahların pozulmasına gətirib çıxarır. Xüsusən də  narkotik maddələrin inyeksiyası 

dünyanın bir çox yerlərində  HİV / AİDS və hepatitin sürətlə yayılmasına səbəb olur. 

     Narkotiklərlə cinayətkarlıq və zorakılıq arasında birbaşa əlaqə mövcuddur. 

Narkotik kartellər dövlət hakimiyyətini korrupsiyaya uğratmaqla bərabər, qanuni 

biznes fəaliyyətini də sarsıdır. Narkotiklərin  qanunsuz dövriyyəsindən   daxil olan 

gəlirlər  ən qanlı münaqişələrin də  maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunur. 

     Narkomaniya ilə mübarizə işi üçün də xərclənən vəsait həddən artıq böyükdür. Polis 

və məhkəmə sistemi, müalicə proqramları və narkomanlarla reabilitasiya işinin  

gücləndirilməsi üçün böyük məbləğdə vəsaitlər sərf olunur. 

     Küçə cinayətləri, müxtəlif qruplar arasında gedən münaqişələr, şəhərin tənəzzülü və  

s. böyük sosial gərginliklər və qorxu yaradır. 

     Narkomaniyanın miqyasını nəzərə alaraq BMT  bir çox səviyyədə qlobal  

problemləri həll  etməyə çalışır. Bu məqsədlə BMT-də yaradılmış komissiya əsasən 

narkotiklərə nəzarət üzrə tədbirlərin inkişafını əlaqələndirmə siyasətini həyata keçirən 

əsas hökumətlərarası orqanıdır. 

      53 üzv ölkəni birləşdirən BMT, dünya miqyasında narkomaniya və narkotik 

problem-ləri təhlil edir və beynəlxalq səviyyədə narkotiklərə nəzarətin gücləndirilməsi 

üçün təkliflər hazırlayır. Eyni zamnda narkotiklərə nəzarətlə bağlı  Baş Assambleya 

tərəfindən qəbul olunmuş təlimat və tədbirlər haqqında beynəlxalq müqavilələrin 

yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. 

     Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Şurası (INCB) – narkotiklərə nəzarət və yardım 

haqqında beynəlxalq müqavilələrin hökumətlər tərəfindən yerinə yetirilməsinə nəzarət 

edən 13 nəfər üzvü olan  müstəqil  orqandır. Bu qurum öz missiyası daxilində  tibbi və 

elmi məqsədlər üçün narkotik vasitələrin mövcudluğunu təmin etmək və qanunsuz 

kanallarla onların yayılmasının  qarşısının alınmasına  nəzarət edir.  Eyni zamnda 

narkotiklərlə  ciddi problemlər olan ölkələrə araşdırma məqsədilə  mütəxəssislərin 

səfərlərini və narkotiklərə nəzarət ilə məşğul olan orqanlar üçün seminarlar təşkil edir. 

     BMT-nin himayəsi altında dövlətlər  tərəfindən narkotik vasitələrin və psixotrop 

maddələrin istehsalı, yayılması üzərində nəzarət, eyni zamanda narkomaniya və 

narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı  həyata keçirilmiş   bir sıra tədbirlər və 

mübarizə  işi barədə  beynəlxalq təşkilatlara hesabat verməyin zəruriliyi ilə bağlı 

müqavilələr bağlanmışdır. Bunlara aşağıdakı müqavilələr aiddir: 
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     1. 1961. Narkotik vasitələr haqqında BMT Vahid Konvensiyası . 

     2. 1971.Psixotrop maddələr haqqında BMT Konvensiyası . 

     3. 1988. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 

mübarizə haqqında BMT Konvensiyası . 

     BMT-nin Narkotiklərə Nəzarət üzrə Proqramları vasitəsilə Narkotiklər və 

Cinayətkarlıqla Mübarizə  idarəsi ,   narkotiklərlə bağlı  bütün fəaliyyətə rəhbərliyi 

təmin edir. O, narkotik maddələrin istehsalı və dövriyyəsi , narkomaniya problemi ,  

strukturların və narkotiklərə  nəzarət strategiyalarının yaradılmasında hökumətlərə 

kömək edir, narkotiklərə nəzarət edən qurumlara texniki yardım göstərir, bu sahədə 

müqavilələrin həyata keçirilməsinə yardım edir, qlobal təcrübə və məlumat saxlama 

mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir . 

     1998-ci ildə BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasında, dünyada narkotik 

maddələrin istehsalı və narkotik maddələrdən istifadə ilə mübarizə, narkotiklə bağlı  

problemlərin qarşısının alınması , hökumətlərin birgə fəaliyyət strategiyasının təşkilı və 

səylərinin intensivləşdirməsi ilə bağlı xüsusi qərar qəbul edilmişdir.  

    7 dekabr 1987-ci ildə  BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiy 42/112 qətnaməyə 

əsasən  26 iyun narkomaniya və  narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı beynəlxalq 

mübarizə  günü  élan edilmişdir. 

 

   Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı aparılan (istehsalı, alınması, saxlanması, 

daşınması, ötürülməsi və paylanması) qeyri - qanuni əməliyyatlar cinayət sayılır və 

əlbəttə ki, narkotik  maddə istifadəçisi də qanunu pozur. Məlumdur ki, cəmiyyət ona 

çox narahatlıq gətirən üzvlərini sevmir. Narkomanlar isə hər zaman insanlara bu 

narahatçılığı gətirir. 

  

  AR CM –də İyirmi altıncı fəsil. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 

qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər  

Maddə 234. Qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların 

prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya 

satma 234.1. Satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya 

psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və ya 

saxlama—  

 

üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

234.2. Satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri 

əldə etmə və ya saxlama, hazırlama, istehsal etmə, emal etmə, daşıma, göndərmə, yaxud 

qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri satma—  

 

əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ildən yeddi ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

234.3. Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz hazırlanmasında və 

emalında istifadə etmək məqsədi ilə prekursorları hazırlama, əldə etmə, saxlama, 

göndərmə, daşıma və ya satma —  

əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

234.4. Bu Məcəllənin 234.2 və 234.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər: 234.4.1. 

qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən 

törədildikdə; 234.4.2. təkrar törədildikdə; 234.4.3. külli miqdarda törədildikdə—  
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əmlakı müsadirə olunmaqla beş ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır.  

 

234.5. Narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri hazırlamaq üçün istifadə edilən və 

xüsusi nəzarət altında olan xammalın, prekursorların, alətlərin və ya avadanlıqların, 

habelə narkotik vasitələrin, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarının istehsalı, 

hazırlanması, emalı, saxlanması, buraxılması, satılması, bölüşdürülməsi, verilməsi, 

daşınması, göndərilməsi, əldə edilməsi, istifadə edilməsi, idxalı, ixracı, tranzit nəql 

edilməsi və ya məhv edilməsi qaydalarının, bu qaydalara riayət etməli olan şəxs 

tərəfindən pozulması—  

 

iki yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya beş ilədək müddətə müəyyən 

vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə üç 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

Qeyd: 1. Narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını könüllü 

surətdə təhvil verən və ya narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və ya onların 

prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlərin açılmasında və ya qarşısının 

alınmasında, bu əməlləri törətmiş şəxslərin aşkar edilməsində, cinayət yolu ilə əldə 

edilmiş əmlakın tapılmasında fəal iştirak etmiş şəxs cinayət məsuliyyətindən azad 

edilir.  

2. Bu fəsildə göstərilən narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin şəxsi istehlak 

miqdarından artıq miqdarı və digər miqdarları müvafiq qanunla müəyyən edilir. (1, 26, 

37, 45)  

Maddə 235. Narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını talama 

və ya hədə-qorxu ilə tələb etmə (37) 235.1. Narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri 

talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etmə—  

 

üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

235.2. Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz hazırlanmasında və 

emalında istifadə etmək məqsədi ilə prekursorları talama və ya hədə qorxu ilə tələb 

etmə—  

əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla iki ildən beş ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

235.3. Bu Məcəllənin 235.1 və 235.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər: 235.3.1. 

qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 235.3.2. təkrar 

törədildikdə;  

235.3.3. şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 235.3.4. 

həyat və ya sağlamlıq üçün təhlükəli olmayan zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq 

etmək hədəsi ilə törədildikdə—  

 

əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla altı ildən on ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

235.4. Bu Məcəllənin 235.1—235.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər: 235.4.1. 

mütəşəkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 235.4.2. külli miqdarda törədildikdə; 235.4.3. 

həyat və ya sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmək 

hədəsi ilə törədildikdə; 235.4.4. əvvəllər talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etməyə görə 

iki dəfə və ya daha çox məhkum edilmiş şəxs tərəfindən törədildikdə—  
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əmlakı müsadirə olunmaqla səkkiz ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

Maddə 236. Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakına təhrik etmə 236.1. 

Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakına təhrik etmə—  

 

iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cazalandırılır. (61)  

 

236.2. Eyni hərəkətlər: 236.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil 

dəstə tərəfindən törədildikdə ; 236.2.2. təkrar törədildikdə; 236.2.3. bilə-bilə yetkinlik 

yaşına çatmayan, iki və ya daha çox şəxs barəsində törədildikdə; 236.2.4. zor tətbiq 

etməklə və ya belə zor tətbiq etmək hədəsi ilə törədildikdə—  

 

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

3. Bu Məcəllənin 236.1 və 236.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər 

ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya başqa ağır nəticələrə səbəb 

olduqda—  

 

yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

Maddə 237. Qanunsuz olaraq tərkibində narkotik maddələr olan bitkiləri kultivasiya etmə 

237.1. Qanunsuz olaraq tərkibində narkotik maddələr olan bitkiləri əkmə, yetişdirmə, 

onları (onların hissələrini) toplama, habelə çətənə, xaşxaş növlərini və ya tərkibində 

narkotik maddələr olan digər bitkiləri kultivasiya etmə—  

 

iki yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

237.2. Eyni hərəkətlər: 237.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil 

dəstə tərəfindən törədildikdə; 237.2.2. təkrar törədildikdə; 237.2.3. külli miqdarda 

törədildikdə —  

 

üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. (1, 37, 45)  

 

Maddə 238. Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakı üçün tiryəkxanalar 

təşkil etmə və ya saxlama 238.1. Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin 

istehlakı üçün tiryəkxanalar təşkil etmə, saxlama və ya bu məqsədlər üçün binalar 

vermə —  

 

dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

238.2. Eyni hərəkətlər: 238.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil 

dəstə tərəfindən törədildikdə; 238.2.2. təkrar törədildikdə —  

 

üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

Maddə 239. Narkotik vasitələri və psixotrop maddələri əldə etmək hüququ verən reseptləri 

tibbi göstəricilər olmadan qanunsuz vermə və ya saxtalaşdırma Narkotik vasitələri və 

psixotrop maddələri əldə etmək hüququ verən reseptləri tibbi göstəricilər olmadan 

qanunsuz vermə və ya saxtalaşdırma—  
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üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 

hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

Maddə 240. Güclü təsir edən və ya zəhərli maddələrin satış məqsədilə qanunsuz dövriyyəsi 

240.1. Narkotik vasitələrə və ya psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən və ya 

zəhərli maddələri satış məqsədi ilə qanunsuz hazırlama, emal etmə, əldə etmə, saxlama, 

daşıma və ya göndərmə, habelə bu maddələri və ya onları hazırlamaq yaxud emal 

etmək üçün avadanlığı qanunsuz satma—  

 

üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

240.2. Eyni hərəkətlər: 240.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən 

törədildikdə; 240.2.2. təkrar törədildikdə—  

 

iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

240.3. Bu Məcəllənin 240.1 və 240.2-ci maddələrində göstərilən əməllər: 240.3.1. 

mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 240.3.2. külli miqdarda törədildikdə—  

 

dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

240.4. Güclü təsir edən və ya zəhərli maddələrin istehsalı, əldə edilməsi, uçotu, 

saxlanması, buraxılması daşınması və ya göndərilməsi qaydalarının pozulması 

ehtiyatsızlıqdan onların talanmasına və ya başqa mühüm ziyan vurulmasına səbəb 

olduqda—  

 

iki yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri 

və ya iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 

hüququndan məhrum edilməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. (1, 45)  

 

Eyni zamanda 

 

Maddə 206. Qaçaqmalçılıq 206.1. Qaçaqmalçılıq, yəni Azərbaycan Respublikasının 

gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən kənar və ya ondan gizli, yaxud sənədlərdən 

və ya gömrük eyniləşdirilməsi vasitələrindən aldatma yolu ilə istifadə etməklə, yaxud 

bəyan etməməklə və ya düzgün bəyan etməməklə bu Məcəllənin 206.2-ci maddəsində 

qeyd edilənlər istisna olmaqla malların və digər əşyaların külli miqdarda keçirilməsi—  

 

beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

206.2. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, güclü təsirli, zəhərli, zəhərləyici, 

radioaktiv, partlayıcı maddələrin və qurğuların, hərbi silahın və texnikanın, (yivsiz 

odlu ov silahı və həmin silah üçün döyüş sursatı istisna olmaqla) odlu silah və yaxud 

döyüş sursatının, nüvə, kimyəvi, bioloji və digər kütləvi qırğın silahlarının, kütləvi 

qırğın silahlarının hazırlanmasında istifadə oluna bilən və Azərbaycan Respublikası 

gömrük sərhədindən keçirilməsinin xüsusi qaydaları müəyyən edilmiş materialların və 

avadanlıqların, Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün 

müvafiq qaydalar müəyyən edilmiş strateji əhəmiyyətli xammalın, mədəni, tarixi və ya 

arxeoloji sərvət olan əşyaların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən 

gömrük nəzarətindən kənar və ya ondan gizli, yaxud sənədlərdən və ya gömrük 
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eyniləşdirilməsi vasitələrindən aldatma yolu ilə istifadə etməklə, yaxud bəyan 

etməməklə və ya düzgün bəyan etməməklə keçirilməsi—  

 

əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ildən yeddi ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

206.3. Bu Məcəllənin 206.1 və ya 206.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər: 

206.3.1. təkrar törədildikdə; 206.3.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən 

törədildikdə; 206.3.3. vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə 

törədildikdə; 206.3.4. gömrük nəzarətini həyata keçirən şəxsə zor tətbiq etməklə 

törədildikdə—  

 

əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla beş ildən səkkiz ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

206.4. Bu Məcəlləninn 206.1 — 206.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər 

mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə—  

 

əmlakı müsadirə olunmaqla yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır.  

 

Qeyd: Bu maddədə «külli miqdar» dedikdə, keçirilən qaçaqmalçılıq əşyalarının 

dəyərinin dörd min manatdan yuxarı olan məbləğ başa düşülür. 

 

 

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, 

məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və 

prekursorların siyahıları (əlavə olunur) 20 fevral 2001-ci ildə Qanun ilə təsdiq 

edilmişdir. 

 

 Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, 

məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və 

prekursorların Siyahıları 

Siyahı I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik 

vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr: 

1. Alilprodin 

2. Alfameprodin 

3. Alfametadol 

4. Alfa-metilfentanil 

5. Alfa-metiltiofentanil 

6. Alfaprodin 

7. Alfasetilmetadol 

8. Alfentanil 

9. Anileridin 

10. Asetorfin 

11. Asetil-alfa-metilfentanil 

12. Asetildihidrokodein 

13. Asetilmetadol 

14. Benzetidin 

15. Bernzoilmorfin 

16. Benzilmorfin 
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17. Betasetilmetadol 

18. Beta-hidroksifentanil 

19. Beta-hidroksil -metilfentanil 

20. Betameprodin 

21. Betametadol 

22. Betaprodin 

23. Bezitramid 

24. Dekstromoramid 

25. Dekstropropoksifen 

26. Dezomorfin 

27. Diampromid 

28. Dietiltiambuten 

29. Difenoksin 

30. Difenoksilat 

31. Dihidrokodein 

32. Dihidromorfin 

33. Dimepeptanol 

34. Dimetiltiambuten 

35. Dioksafetil butirat 

36. Dimenoksadol 

37. Dipipanon 

38. Drotebanol 

39. Ekqonin 

40. Etilmetiltiambuten 

41. Etonitazen 

42. Etorfin 

43. Etokseridin 

44. Fenadokson 

45. Fenampromid 

46. Fenazosin 

47. Fenomorfan 

48. Fenoperidin 

49. Folkodin 

50. Furetidin 

51. Heroin 

52. Hidrokodon 

53. Hidromorfinol 

54. Hidromorfon 

55. Hidromorfin-N-oksid 

56. Hidroksipetidin 

57. İzometadon 

58. Kannabis 

59. Ketobemidon 

60. Klonitazen 

61. Kokanin yarpağı 

62. Kokain 

63. Kodein-N-oksid 

64. Kodoksim 

65. Levometorfan 

66. Levomoramid 

67. Levofenasilmorfan 

68. Levorfanol 
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69. Metazosin 

70. Metildezorfin 

71. Metildihidromorfin 

72. 3-metilfentanil 

73. 3-metiltiofentanil 

74. Metopon 

75. Mirofin 

76. Moramid intermediat 

77. Morferidin 

78. Morfin metobromid 

79. Morfin-N-oksid 

80. MPPP 

81. Nikokodin 

82. Nikadikodin 

83. Nikomorfin 

84. Norasetimetadol 

85. Norkodein 

86. Norleforfanol 

87. Normetadon 

88. Normorfin 

89. Norpipapon 

90. Oksikodon 

91. Oksimorfon 

92. Para-Fluorofentanil 

93. PEPAP 

94. Petidin intermediat A 

95. Petidin intermediat B 

96. Petidin intermediat C 

97. Piminodin 

98. Proheptazin 

99. Properidin 

100. Propiram 

101. Rasemetorfan 

102. Rasemoramid 

103. Rasemorfan 

104. Sufentanil 

105. Tebain 

106. Tebakon 

107. Tiofentanil 

108. Tiryək (opium) 

109. Tilidin 

1.1. Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, habelə onların bütün 

duzlarının və birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır. 

2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop 

maddələr: 

1. Brolamfetamin DOB 

2. DMA 

3. DMQP 

4. DMT 

5. DOET 

6. DET 

7. Katinon 
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8. (+)-Lizerqid LRD LSD-25 

9. MDMA 

10. Meskalin 

11. 4-metilaminoreks 

12. MMDA 

13. N-etil MDA 

14. N-qidroksil MDA 

15. Paraqeksil 

16. PMA 

17. Psilosin, Psilotsin 

18. Psilosibin 

19 Rolisiklidin, FSP 

20. STP, DOM 

21. TMA  

22. Tenamfetamin MDA 

23. Tenosiklidin TSP 

24. Tetraqidrokannabinol 

25. Etisiklidin FSQ 

26. Etriptamin 

27. Amfetamin 

28. Deksametamin 

29. Delta-9-tetraqidrokannabinol 

30. Levamfetamin 

31. Levometamfetamin 

32. Meklokvalon 

33. Metamfetamin 

34. Metilfenidat 

35. Rasemat metamfetamin 

36. Sekobarbital 

37. Fenetillin 

38. Fenmetrazin 

39. Fensiklidin FSP 

40. Sipeprol 

41. Amobarbital 

42. Butalbital 

43. Katin 

44. Etil loflazepat 

45. Etilamfetamin 

46. Etinamat 

47. Etxlorvinol 

48. Allobarbital 

49. Benzfetamin 

50. Brotizolam 

51. Butobarbital 

52. Vinilbital 

53. Qaloksazolam 

54. Delorazepam 

55. Kloksazolam 

56. Klorazepat 

57. Lefetamin, SPA 

58. Lormetazepam 

59. Mazindol 
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60. Mezokarb 

61. Metilfenobarbital 

62. Metiprilon 

63. Nimetazepam 

64. Nordazepam 

65. Pemolin 

66. Pinazepam 

67. Pipradrol 

68. Pirovaleron 

69. Prazepam 

70. Sekbutabarbital 

71. Fendimetrazin 

72. Fenkamfamin 

73. Fenproporeks 

74. Fentermin 

75. Amfepramon 

76. Metakvalon 

77. Siklobarbital 

78. Klotiazepam 

2.1. Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin, həmçinin başqa adlarla Azərbaycan 

Respublikasına idxalı qadağandır. 

3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən prekursorlar: 

1. Antranil turşusu 

2. Fenilsirkə turşusu 

3. 1-fenil-2 propanon 

4. İzosafrol 

5. Lizergin turşusu 

6. Metiletilketon 

7. 3, 4 metilendioksifenil 2-propanon 

8. N-asetilantranil turşusu 

9. Piperidin 

10. Piperonal 

11. Safrol 

3.1. Bu siyahıda göstərilmiş prekursorların, həmçinin başqa adlarla Azərbaycan 

Respublikasına idxalı qadağandır. 

  

Siyahı II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan 

narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik 

vasitələr: 

1. Buprenorfin 

2. Butorfanol (stadol) 

3. Etilmorfin hidroxlorid (dionin) 

4. Fentanil 

5. Metadon 

6. Metilmorfin (kodein) (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində 

nəzarətdə saxlanılmır) 

7. Metilmorfin fosfat (kodein fosfat) 

8. Morfin 

9. Morfin hidroxlorid 

10 Morfin sulfat 

11. Pantopon (omnopon) 
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12. Pentazosin 

13. Pritramid (dipidolor) 

14. Propanidid (sombrevin) 

15. Tramadol (tramal) 

16. Trimeperidin (promedol) 

1.1. Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, başqa tərkibdə və 

onların başqa birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır. 

1.2. Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 

yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir. 

2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan psixotrop 

maddələr:  

1. Alprazolam 

2. Aminoreks 

3. Estazolam 

4. Fenobarbital (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində 

məhdudiyyət qoyulmur və nəzarətdə saxlanılmır) 

5. Ketazolam 

6. Klobazam 

7. Qlyutetimid 

8. Temazepam 

9. Triazolam 

2.1. Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən, başqa 

adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır. 

2.2. Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 

yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir. 

3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan prekursorlar: 

1. Erqometrin (qr) 

2. Erqotamin (qr) 

3. Etil efiri 

4. Psevdoefedrin 

5. Sirkə turşusunun anhidridi 

3.1. Bu siyahıda göstərilmiş prekursorların başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına 

idxalı qadağandır. 

3.2. Bu siyahıda göstərilmiş prekursorlar Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız 

dövlət orqanları tərəfindən gətirilir. 

  

Siyahı III. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən 

psixotrop maddələr və prekursorlar 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop 

maddələr: 

1. Barbital 

2. Bromazepam 

3. Diazepam 

4. Fludiazepam 

5. Flunitrazepam 

6. Flurazepam 

7. Xlordiazepoksid 

8. Kamazepam 

9. Ketamin 

10. Klonazepam 

11. Qalotan 

12. Qalozepam 
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13. Lorazepam 

14. Loprazolam 

15. Medazepam 

16. Meprobamat 

17. Mefenoreks 

18. Midazolan 

19. Natrium oksibutirat 

20. Nitrozepam 

21. Oksazepam 

22. Oksazolam 

23. Pentobarbital 

24. Tetrazepam 

1.1. Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən, başqa 

adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı qadağandır. 

2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən prekursorlar: 

1. Aseton 

2. Efedrin (kq) (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə 

saxlanılmır) 

3. Xlorid turşusu 

4. Kalium permanqanat 

5. Sulfat turşusu 

6. Toluol 

2.1. Bu siyahıda göstərilmiş prekursorların başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına 

idxalı qadağandır. 

 

VI. NARKOMANLARIN  DOSTLUĞU, SEVGİSİ VƏ AİLƏ HƏYATI 

 

    Hər bir narkoman digər sağlam insanlardan fərqlı olaraq sevgi  və dostluğa daha çox  

ehtiyac duyur. Əlbəttə onlar bu hissləri hamı kimi qəbul etmir. Nakomanların ailə 

ittifaqı  həsəd aparılacaq dərəcədə fərqlənir. Dostluqları da biri ölənə və ya həbs edilib 

türməyə düşənə qədər uzun zaman davam edir. 

    Ancaq narkomanlar arasında münasibətlər adi münasibətlərdən fərqlənir. Çünki 

onlar üçün demək olar ki, bütün hallarda həyatın əsas dəyəri  kimi narkotik hesab 

edilir. 

     Ona görə də dostluğun davamı, ailə dəyərləri kimi faktorlar bir tərəfdən,  növbəti 

gündəlik narkotik doza digər tərəfdən təklif olarsa, onlar ikincini seçirlər. Məhz buna 

görə də narkotik maddələrin axtarışı və bölgüsü vaxtı narazılıqlar yaranır. Bu o o 

deməkdir ki, onların davası narkotik maddə davasıdır. Bir birini təhqir etmək, 

qarşılıqlı qınamalar, köhnə söhbətlərin təzələnməsi təbiidir, yəni nəyin bahasına olursa 

- olsun qarşıdakından pul və ya narkotik qopartmaq məqsədi güdülür. Əgər 

narkotiklər hamıya çatırsa, münasibətlər ən ideal səviyyədə olur. 

       Yox, əgər narkotikləri varsa və çatışmamazlıqdan qorxuları yoxdursa, narkoman 

ailəsində qarşılıqlı məhəbbət, son tıkəni belə bölməyə hazır olmaq, qarşılıqlı inanc kimi 

təsiredici qayğıkeşlik hökm sürür.   Bütün incikliklər bağışlanır , qarşılıqlı yalan və 

təhqirlər isə məişət xırdalıqlarına çevirilir. Dostundan oğurluq etmiş narkoman 

iynələndikdən sonra dostluq və sülh təklifi ilə çıxış edir, dünyanın gözəlliyindən, 

dostluğun əbədiliyindən, pulun,var- dövlətin isə boş şeylər olduğundan dəm vurur. 

Hətta dostunun onu söyməsi təəccüb doğurur. Valideynlər narkomanların dostluğuna 

mane olmalıdırlar. Çünki belə dostluqdan heç vaxt yaxşılıq gəlməyəcəkdir. Yəqin ki, 

bu dostlar bir - birindən öz məqsədləri üçün, daha doğrusu narkotik əldə etmək üçün 

istifadə edəcəklər. Mənim iş təcrübəmdə bir narkomanın o biri dostunun mənzilindən 

oğurluq etməsi halına cox rast gəlinib. Bir biri ilə  ailə qurmuş narkomanlar 
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narkotikdən imtina etmirlər və bu heç mümkün də deyil. Çünki hər biri digərini 

narkotikdən istifadə etməyə təhrik edəcək və bir müddət biri,sonra isə o birisi aktivlik 

göstərəcəkdir. Söhbət əsnasında narkotikdən imtina edəcəklərinə söz versələr də, 

hərəkətləri ilə buna şərait yaratmırlar. 

      Valideynləri narahat edən suallardan biri də onların övladlarının həyat 

yoldaşlarının və ya rəfiqə və dostlarının narkoman olduqda nə edəcəkləridir. Əlbəttə, 

onlarıbir-birindən  ayırmaq azımdır, Çünki,  

1. Övladınız hələ ki, narkotik qəbul etmir, bu o deməkdir ki, vaxt gələndə qəbul 

edəcək. 

2. Övladınız narkotik qəbul edir, nə qədər ki, narkomanla bir yerdə yaşayır, buna  

davam edəcəkdir. 

   Həm də  təcrübədə belə şey olmayıb. Hətta hər ikisi narkotik maddə qəbul etməkdən 

imtina etsələr belə, bir-birini tez-tez gördükcə geriyə qayıtmaq şansları artacaqdır. 

 

 

 

VII.HƏRBİ QULLUQ VƏ NARKOMANİYA 

 

      Statistikaya nəzər salsaq görərik ki, narkoman kişilərin sayı qadınlardan dəfələrlə 

çoxdur və bunlar əsasən cavanlardır. Yəni gələcəyin ataları, valideynləri və ya 

əsgərləridir. Belə ki, bu gənclər orduda xidmət etməli və vətənə borclarını 

verməlidirlər. Digər tərəfdən belə gənclərin valideynləri və yaxınları elə fikirləşir ki, 

orduda narkoman övladları düz yol seçəcək, narkotiklərdən imtina edəcəklər. Demək, 

ordu və narkotika mövzusuna ayrıca  nəzər salmağa dəyər.  Bununla bağlı müxtəlif 

təkliflər var, əsas nəticə isə bu şəxslərin orduda xidmət etməsinə qadağa qoymaqdır. 

     Məlumdur ki, ordu nə qədər müasirləşsə də, bizim ata - babalarımızın gördüyü 

ordudan kökündən fərqlənir. Çünki cəmiyyət dəyişib. Ordu isə bu cəmiyyətin ayrılmaz 

bir hissəsidir. Orada xidmət edən şəxslər ətrafımızdakı səxslərin bir hissəsini təmsil 

edirlər. Buna görə də cinayətkarlıq və narkomaniya orduya da yol tapır. Məhz buna 

görə də hər hansı bir gəncin orduda narkotikdən təcrid ediləcəyi tamamilə yanlış 

fikirdir. Təcrübə göstərir ki, bir çox hərbi hissələrdə az da olsa, aktiv  narkomanlar var 

və onlar bir-birini tezliklə və asanlıqla  tapırlar. Ordu qapalı bir yerdir və onların yaş 

həddi, cinsi və maraqları təqribən eyni olur. Buna görə də narkotik vasitələri orduda 

yaymaq daha asanlaşır. Gənc hərbçilər niyə narkotikə daha meyilli olurlar: 

- məişət şəraiti kəskin surətdə dəyişir, 

- sosial status da tam fərqli olur, 

- fiziki və emosional  gərginlik artır- 

 bunlar isə  narkoman üçün narkotikin qəbuluna  zəmin yaradan faktorlardır. 

Məlumdur ki,orduda əsgər və zabitlərə qulluq etmək  o qədər də asan deyil, narkoman 

isə ümumiyyətlə əzab çəkir- üstünə qışqırırlar, ağır və çirkli iş yerinə yetirməyə 

məcburdur, arabir təhqir edilir və s. Narkoman isə belə şeylərə öyrəşməyib, orduda isə 

kiçiklərin böyüklərə cavab qaytarması qəbul edilmir. Buna görə də narkomanlar 

özlərini həmişə daha alçalmış sayırlar , bu isə narkotik qəbul etmək üçün əlavə bir 

bəhanə olur.  

 

Orduda narkotik maddə necə əldə edilir? 

    

   Elə fikirləşmək lazım deyil ki, hərbi hissə qorunduğu üçün oraya narkotik vasitə 

aparmaq olmur. Unutmaq lazım deyil ki, tək əsgərlər narkoman olmur, zabit, gizir və 

s. də bu bəlaya mübtəla ola  bilər. Demək, hər vaxt ora narkotik gətirmək mümkündür.  

Narkotiklər şəhərdə yerləşən hərbi hissələrə, bölgələrdən, xüsusi hərbi hisələrdən,  

hərbi əməliyyat aparılan yerlərdən daha asan keçirilir. Belə hərbi hissələrdə isə 
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narkomanlar əsasən qulluq etmirlər. Narkomanlar cüssə və  fiziki sağlamlıqda zəif 

olduqları üçün əsasən köməkçi hissələrdə qulluq edirlər. 

     Belə hissələrə düşən normal gənclərin isə oradan narkoman kimi qayıtma ehtimalı 

daha yüksək olur. Maraqlıdır ki, orduda müalicə olunmuş bir nəfər də narkomana rast 

gəlmək mümkün deyil. Hətta orduda narkomanlar müxtəlif cinayətlər törədir, fərarilik 

,oğurluq edir,  silah - sursat alveri ilə də məşğul olurlar. Narkoman hərbçilər arasında 

özünəqəsd hadisələri daha çox baş verir. Narkomanlar əsasən ordudan psixi xəstəlik 

diaqnozu və ya cinayət işi qaldırıldığı üçün təxris olunurlar. Narkomanın əsgəri 

qulluğundan nə dövlət, nə ailəsi , nə də onun özü xeyir görmür. 

     Narkomanları əsgəri xidmətə aparmaq yox, narkoloji və ya psixoloji qeydiyyata 

almaq lazımdır. Belə olanda o, orduya xidmətə getməyəcəkdir, müalicəsini davam 

etdirəcəkdir. Ola bilsin ki, orduda olmadığı üçün onu müəyyən yerlərdə işə 

götürməyəcəklər. Valideynlər bundan qorxmasınlar, övladlarının gələcək taleyi hər 

şeydən üstün olmalıdır.  

 

VIII. KİM DAHA TEZ NARKOMAN OLUR 

 

   Müxtəlif narkoloq həkimlər və bu problemlərlə məşğul olan mütəxəssislərlə  keçirilən 

görüşlərdən aşağıdakı nəticəyə gəlinib. Məlum olub ki, bir və ya bir neçə digər  

xüsusiyyətlər narkomanlığın yaranma səbəbini xarakterizə edir.  

    

1. Hamiləlik patologiyalaları, yəni  ananın hamilə vaxtı keçirdiyi ağır xroniki və keçici 

xəstəlikləri.   

2.  Çətin doğuşlar, travmalar və s. 

   3. Uşaq vaxtı keçirilən xroniki xəstəliklər, soyuqdəymələr,ağ ciyər iltihabı, tez-tez 

boğaz ağrıları   və s.   

4.   Beyin silkələnmələri   

5.   Yarımçıq ailələr, tək valideynlə böyümə  

6.   Valideynlərdən birinin daima məşğulluğu  

7.   Ailənin tək övladı olmaq.  

8. Ata –ananın və ya onların yaxın qohumlarının narkoman və ya alkoqolik olması  

9. Valideynlərin və ya  yaxın qohumların psixi xəstəliyi  

10. 12-13 yaşlarından alkoqollu içki və inqalyant maddələrin qəbulu  

      Əlbəttə ki, bu sayılan xüsusiyyətlər heç də o demək deyil ki, həmin şəxs narkoman 

olacaqdır,lakin bu halların hamısı yaradıcı faktorlardır. 

     Bəs onda uşağı necə böyütmək lazımdır ki, o , narkoman olmasın. Bunun tam cavabı 

olmur, çünki, hər cürə tərbiyə alan uşaq narkoman ola bilər. Məhz buna görə də 

valideyn ilk əvvəl özündən başlamalıdır.Belə ki, 

   1)  Alkoqollu içkilər  və narkotikdən uzaq durmaq  

   2)  Uşağa elə tərbiyə vermək lazımdır ki,  onun bütün arzu və istəklərini təxirə 

salmadan həyata keçirməyin mümkün olmadığını anlasın. O, bilsin ki, bunun üçün 

əziyyət və zəhmət çəkmək lazımdır. Həyata keçirilən hər bir istək üçün istər ailə , 

istərsə də dost-tanış qarşısında  cavabdehlik daşınmalıdır. 

    O insanlar ki, narkotikləri maraqdan və ya sınaqdan keçirmək üçün qəbul edir və 

yüngülləşmək, keflənmək , ətrafdakılara xoş gəlmək fikrində deyil, əsasən narkoman 

olmurlar.  Belə vəziyyət onları çox tez bezdirir, yox əgər bezmirsə, deməli, bu tək 

maraq və sınaq deyil, qorxulu bir haldır. 

 

 

IX. ÖVLADINIZIN NARKOTİK MADDƏ QƏBUL EDİB ETMƏDİYİNI NECƏ 

BİLMƏK OLAR 
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    Bu sual “çətin” övladları olan valideynlər qarşısında duran ən çətin sualdır.Bu 

məsələnin  həllinin üç yolu var: 

 1. "Laborotoriya " şəraitində  

 2. Bütün narkomanlara xas olan ümumi göstəricilər və övladınızın özünü necə 

aparması 

 3. Müxtəlif narkotiklər üçün xas olan və  müşahidə vaxtı hiss edilən xüsusiyyətlər   

 

 Ekspres analiz  

 

    Bioloji  mühitdə ( qan,sidik, tüpürcək) narkotikin olub-olmamasının laboratoriya 

yolu ilə ayırd edilməsi daha düzgün üsuldur. Əvvəllər bu uzun və çətin proses idi.  

Elmin inkişafı bunun istəkdən asılı olaraq ev şəraitində belə aparılmasına imkan verir. 

Siz  bunu yüksək həssaslıq və etibarlı, səhih, istənilən növ narkotiki ayırd edən testlər  

vasitəsilə də edə bilərsiniz. Bu testlər ingilis dilindən tərcüməsi “tez zolaqlar” olan 

"Quick Stripes" adlanır.    Bu daha çox apteklərdə hamiləliyi yoxlamaq üçün satılan 

testlərə bənzəyir.  

   Bir çox ölkələrdə könüllülük əsasında təhsil müəssisələrində testlərin keçirilməsinə 

başlanmışdır. Statistikaya görə, bu müəssisələrdə psixotrop maddələrin qəbulu yuxarı 

sinif şagirdləri arasında 10-12%, tələbələr arasında isə 15-30% təşkil edir. Yəni bir çox 

ölkələrdə olduğu kimi, on üç yaşından başlayaraq bu cür  test etmək mümkündür. 

Hətta bunu qanuniləşdirən dövlətlər də var. 

    Müşahidələr göstəriri ki, ali və orta təhsil ocaqlarında  könüllü surətdə test 

aparmağa 80-85% tələbələr  razılıq verir. Məktəblərdə sə bu göstərici 30% -dir. Çünki 

bu halda  şagirddən əlavə onun valideyninin də razılığı tələb olunur. Adətən , niyə görə 

isə narazılıq edən valideynlər olur. Valideynlər bu məsələlərdən gərək çəkinməsinlər. 

Məktəblərdə əsasən asılı narkomanlar olmur, mümkündür ki, bir və ya bir neçə dəfə 

sınaqdan keçirmiş şagirdlər olsun. Buna görə də nə qədər ki, gec deyil - test, profilaktik 

tədbir və söhbətlər  aparmaq zəruridir. Ali və orta ixtisas müəssisələrində testdən ilk 

öncə əməkdaşlar və müəllimlərin özləri keçməlidir,Bu eyni zamanda tələbələr üçün də 

bir nümunə və örnək olardı. Təcrübə göstərir ki, bu effekt verən bir hərəkətdir. 

     Bundan başqa “Narkotiklərə yox” devizi ilə müxtəlif tədbirlər keçirilməlidir. Bu 

tədbirlərə narkodispanser, hüquq mühafizə orqanları, qeyri-hökumət təşkilatlarının da 

nümayəndələrini dəvət etmək lazımdır.Birgə tədbirlər planı hazırlanmalı  və bir maddə 

kimi də testlərin keçirilməsi mütləq  plana salınmalıdır. Yəqin ki, tələbələrin əksər 

hissəsi testlərdə iştirak edəcək. Hər bir tələbə başa düşməlidir ki, test məsələsində 

məqsəd kiminsə narkoman olduğunu cəmiyyətə yaymaq deyil, müxtəlif 

texnologiyaların olduğunu, müalicənin mümkünlüyünu göstərməkdir. Çünki  ola bilər  

kimsə test vaxtı heç narkotik maddə qəbul etdiyini yadına sala biməsin, ançaq test  

müsbət  nəticə versin, ola bilsin ki, hansısa yığıncaqda qəlyan çəkib, qəlyanda isə 

narkotik qarışığı olub. Yəni o bunu bilərəkdən etməyib. Bu cür tədbirlərin 

keçirilməsində məqsəd  odur ki, insanın daimi olmadığını ona başa salasan, 

sağlamlığının qorumasının, gələcəyinin onun öz əlində olmasının  labüdlüyünü 

göstərəsən. 

 

 Yeniyetmənin narkoman olmaması üçün nə etməli ? 

 

Sadəcə olaraq narkotik vasitə qəbul edən uşaqların həyatına nəzər salaraq bəzi 

nəticələrlə bölüşək: 

 

1. Istənilən bir ailədə məişət və maddi dəyərlərdən başqa digər düşüncələr də olmalıdır. 

Bunlardan biri din və imandır. Yəni ailədə tək bir adamın imanlı olması, dindar olması 

deyil, hamının müəyyən dərəcədə inanclı olması vacibdir. Dini bayramlarda, müəyyən 
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qaydalara riayət edəndə, orucluq vaxtı və s. ailə dəyərlərinə üstünlük vermək 

lazımdır. Yəni din və iman  bir dünyagörüşünə çevrilməli və övlada ölümdən 

qorxmamağı aşılamalıdır.  

   Bundan başqa musiqi, kolleksiya toplamaq, naqqaşlıq, rəssamlıq, foto və s. 

məşğuliyyəti də önəm kəsb edir. Eyni zamanda belə maraqlar üst-üstə düşməli və 

bundan heç kim inciməməlidir.  

   Yox, əgər ailə “pul və sərvət” toplamaqdan başqa bir işlə məşğul olmursa, heç olmasa 

övladınızın gələcəyi üçün bunu edin.  

 

2. İki şəxs ailə qurmaq üçün qərar verir və dünyaya övlad gətirir, əminəm ki, bu qərar 

şüurlu qərardır və qarşılıqlı cavabdehlikdir. Cavabdehlik o deməkdir ki, hansısa bir 

xoşagəlməz  vəziyyət yaranarsa da, ailənin dağılmasının qarşısı alınmalıdır. Bu işdə 

ananın rolu vacib olmalıdır. Boşanma baş versə də qarşılıqlı centlimen münasibətləri 

saxlanmalıdır. Yəni, içkidən imtina edilsə  ölüm baş verməz ki? Ailə elə bir ərazidir ki, 

orada heysiyyat, mənlik, şəxsiyyətə pərəstiş keçmir.  Bu ərazi kompromis və barışıqlar 

ərazisidir. Hətta boşansanız belə, övladınızın xatirinə qarşılıqlı razılığa gəlin. Çünki  

övlad bir nəfərin ola bilməz ,hər iki şəxsə məxsusdur. Evdə bayramlar da keçirmək 

lazımdır. Valideynlərdən əlavə uşaq üçün evə kimlərin gəldiyi, onunla necə rəftar etdiyi 

də vacibdir. Uşağı yaşlı məclisindən qovmaq olmaz,  yeniyetmə olanda isə ondan bunu 

xahiş etmək olar. Yəni uşaq özünü yad kimi hiss etməməlidir. 

 

3. Uşaq yeriməyə başladığı andan ona öz hərəkətlərinə cavabdeh olması barədə 

öyrədilməlidir. Yəni, bu o demək deyil ki, uşaq hər dəfə döyülməli və ya 

söyülməlidir.Xeyr hər şeyin, istər tərifin, istərsə də cəzanın öz yeri olmalıdır. Kiçik 

yaşlarından uşağın  yaşına uyğun üzərinə düşən vəzifə borcu olmalıdır. Məsələn, 

oyuncağın öz yerinə qoyulması və s. Bunu edən uşağın hərəkətlərinə  isə valideynlər 

sevinməlidir. 

 

4. Yeniyetmə 4-5 yaşına çatarkən ona ətrafındakı  insanların  və hətta özünün belə 

daimi yaşamayacağını və  nə vaxtsa dünyada olmayacağını asta-asta anlatmaq 

lazımdır. Heç bunu gizlətməyə də dəyməz. Əlbəttə ki, kiçik bir uşağın yaxın qohumun 

dəfn mərasimində iştirakı məqsədəuyğun deyil, valieynlərinin isə iştirakından onun 

xəbəri olsa daha yaxşıdır.  

 

  Ölüm haqqında söhbətə əvvəlcədən hazır olmaq lazımdır. Bu söhbətin necə olacağını 

dəqiq planlaşdırmaq vacibdir.Bunun ən yaxşı yolu yenə də din və imandadır.Yəni ona 

başa salmaq lazımdır ki, ölüm son demək deyil, insan ruhunun yenidən yaşayışıdır. 

Bunu nağıllar vasitəsilə də başa salmaq olar. 

 

 5. Uşaqlara süni yemək vermək ancaq ananın südü olmayanda ehtiyacdan yarana  

bilər. Əgər imkan varsa, ana bundan imtina etməməlidir. Uşaqların barmağını 

sormasına  mane olmayın, yaxşısı budur,onu təmiz saxlayın. Qələm və digər əşyaları da 

dişləmək olar,eləsini alın ki, çətin dişlənsin.  

 

 

6. Uşağın güvəcə (qarşok) öyrədilməsi səs-küy və cəza ilə olmamalıdır.Nə qədər çətin də 

olsa, onu başa salmaq lazımdır. Bir müddətdən sonra özü bunu dərk edəcəkdir.  

 

 

7.Bütün uşaqlar aqressiya nümayiş etdirməyi xoşlayır, qoyun nə qədər istəyir 

qışqırsınlar.Lakin onları həmişə diqqətdə saxlayın. Uşaq tapança, xəncər kimi 

oyuncaqlarla oynaya bilər.Belə oyunlarla o aqressiyasını azaldır.  
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8.  Uşaqlar hər şeyə maraq göstərir, başa salınası hər bir şeyi ona izah etmək 

lazımdır.Nə qədər imkanı çatırsa,hərəkət etməlidir, rəqs, idman və s. məşğul olmalıdır. 

Pamperslərdən vaxtında xilas olmaq lazımdır. 

 

9. Ata evdə tək cəza verən və qışqıran rolunu ifa etməməlidir.Hər iki valideyn uşaqla 

eyni zamanda məşğul olmalıdır.Bu əzizləmələr təxminən 5 yaşa qədər davam etməlidir. 

 

10. 3-5 yaşlı uşaq güzgü qarşısında çox oynamamlıdır,tək özü ilə məşğul olmamalıdır. 

Bu yaşında artıq az da olsa ona tapşırılan işin öhdəsindən gəlməlidir.  

 

11. Günah deyil ki, uşaq anasını hamamda çimən görüb, yəni təki o, sizin pis halınızı( 

xəstə, arıq və s.) görməsin. Uşağın nə qədər tez öz  yataq otağı olsa, o qədər yaxşıdır 

 

12. Kiçik yaşlarından uşaqlar tək öz  həmcinsləri ilə deyil, digərləri ilə də münasibət 

qursa məsləhətdir. 3 yaşından başlayaraq onun ad günlərini və digər bayramları öz 

dost və rəfiqələri ilə qeyd etməsi məsləhətdir.  

 

  Əgər siz doğrudan da dərrakəli valideynsinizsə, övladınızı dəlicəsinə çox istəyirsinizsə, 

onun  narkotik qəbul edib-etmədiyini dərhal hiss edəcəksiniz. Bu onun evdə 

hərəkətlərində, sizi az-az sevindirməyində, hər hansı bəhanə ilə evdən getmək istəyində, 

sizinlə vaxt keçirmək istəməməyində özünü  biruzə verəcəkdir. Yəni artıq uşağınız sizə 

qulaq asmaq istəmir, ailədə baş verən hətta məişət problemlərinə belə biganədir. 

 

.  

 YALAN, ALDATMA  

 

     Yalan elə bir şübhə doğuran məqamdır ki, hər bir vaxt övladınızın narkoman 

olduğuna əl yeri qoyur. Narkomanlar adətən elə yalan danışırlar ki, bunu  başa 

düşmək üçün şəxsi araşdırma , duyma, sezmə və ya ürəyədamma kömək edə bilər. Ola 

bilsin yalan danışmasın,ançaq suallarınıza etiraz və atmaca ilə, “bəsdirin”, “nə 

istəyirsiniz” və s. cavab versin. Narkomanlara xas olan xüsusiyyətlərdən ən başlıcası 

onların qapalı olmasıdır. Narkoman olmağın ən parlaq ifadəsi  heç nədən qıcıqlanma 

və əsəbilikdir. Ola bilsin sizə elə gəlir ki, bu heç nədən baş verir,həqiqətdə isə bu belə 

deyil. Ola bilsin növbəti dozanın vaxtıdır, onu qəbul etdikdən sonra isə sanki əvvəlki 

adam deyil, alkoqol keflisi olan şən bir insandır. 

     Elə bir vaxt gələcək ki, artıq onu narkotikdən başqa heç nə 

maraqlandırmayacaq,hər şeyə etinasız və laqeyd yanaşacaqdır. Narkoman üçün fərqi 

yoxdur - onun valideynləri nə düşünür, özlərini necə hiss edir. Keçmişdəki həvəs,  

maraq, meyl yoxa çıxır, ümumiyyətlə kim olduğunu belə unudur. İş, ailə, əvvəlki 

nailiyyətlər, bir sözlə heç nə onu maraqlandırmır, təki onin “doza”sı gəlsin. 

    “Doza”nı pulsuz da əldə etmək olar, yəni bu  havayı demək deyil. Narkotiklərin 

qəbulunda ilkin səriştəni uşaqlar və yeniyetmələr əsasən daha  təcrübəli və nüfuzlu , 

guya hörmət əlaməti olaraq bölüşməyi bacaran“ dost və yoldaşlar”dan alırlar. Bu 

əsasən yüngül narkotiklərdən, nəşədən və s. başlayır. Buna görə pul istəməsələr də, bəzi 

kiçik tapşırıqları yerinə yetirməyi xahiş edə bilərlər. Pulsuz “doza”lar müvafiq 

miqdara çatanda tapşırıqlar da ciddiləşir, ortaya hesablar çıxır, artıq yeniyetmə borcu 

qaytarmaq üçün qanundankənar addımlar atmağa məcbur olur. 

     Əsasən bu sxemi balaları üçün cib xərci olaraq böyük pullar verən valideynlərin 

övladlarına tətbiq edirlər. Cib xərci çatmayanda valideyndən borc qaytarmaq və ya nə 

isə vacib əşya almaq üçün yalandan pul alınır.Belə anlarda gənc narkomanların 
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yalandan uydyrduqları fantaziyalar çox geniş spektrlərə malik olur.Əgər pul tapa 

bilmirlərsə, oğurluqlar başlayır.  

     Adətən narkomanlar oğurluqları valideynlərdən və yaxın  

adamlardan,qohumlardan edirlər. Çünki risk azdır, əxlaq və mənəviyyat isə “doza” ilə 

müqayisədə heç nədir. Qızlar el bir ətürpədici yalanlar uydururlar ki, valideyn və ya 

onun “sevgilisi” mat qalır. Fahişəlik adətən sonradan başlayır. Pul tapa bilməyən qızlar 

və ya qadınlar onu bədənləri ilə ödəməyə məcbur edilirlər. Borcludan pulu almağın 

yollarından biri də narkodiler kimi istifadə ,oğurluq  və soyğunçuluq etdirməkdir.   

      Bütün bunlar o demək deyil ki, valideynlər övladlarına cib xərci verməsinlər. Əsla, 

çünki pul verməsələr də sxem işləyir. Övlada -  bu bəladan xilas etmək üçün onun  cinsi 

yetkinləşmə vaxtında , yəni orqanizmində müvafiq proseslər gedən vaxtı  ciddi nəzarət 

etmək vacib və lazımdır. Çünki hətta o,narkotik belə qəbul etməyə başlasa da, 

təcrübəsi,stajı az olur və onu bu bəladan xilas etmək mümkündür. 

        Bəzən təklif edirlər ki, narkotiklər leqallaşsın. Bunu deyənlər insan haqlarını, 

hüquqlarını ön plana çəkir. Yəni, hər bir insan özü öz gələcəyini ayırd etməli və 

həyatını qurmalıdır. Heç kim seçim azadlığını onun əlindən ala bilməz. Bu düşüncəyə 

görə faktiki olaraq baş vermiş cinayətə uyğun cəza vermək lazımdır. Ancaq bu zaman 

narkomanın ətrafa verdiyi ziyan niyə görə ısə nəzərə alınmır.  

         Mühafizəkar baxış kimi qəbul edilsə də, mən və  bu işlərdə təcrübəsi olan 

peşəkarlar isə həmişə bunun əleyhinə olmuşuq. Çünki biz narkoman övladları olan 

ailələrin hansı iztirab keçirdiklərinin, dağıldıqlarının, qız-gəlinlərin gənc yaşlarında 

hansı işgəncələrə məruz qaldıqlarının, bir sıra alçaqların bu işlərdən  miqdarı 

bilinməyən gəlirlər əldə etdiklərinin şahidı olmuşuq. 

Leqallaşmanın mənfi tərəfləri nədir?  

 

1.  İnsanların, asılı olan narkomanların özü və ətrafının həyatı və sağlamlığı üçün 

təhlükənin artması. Statistika göstərir ki narkomanın qonşusu olmaq da riskdir. Eyni 

dalanda və ya mərtəbədə yaşayanlar üçün ölüm qorxusu  on dəfə artıqdır. Bu hal 

narkomanların ailə  üzvlərinə və qohumlarına da şamil edilir.  

2. Narkotik vasitənin hətta yüngül formasından  istifadə edən şəxslər  ətraf üçün daima 

problemlər yaradır. Məlumdur ki, hər yüngül narkotikin sonu ağır formaya çevirilir. 

 3. Leqallaşma   narkomanların sayını azaltmır,əksinə artırır.    

  Deməli, belə nəticəyə gəlmək olur ki, narkotiklərin istifadəsinin leqallaşdırılması 

problemin həlli yolu deyil.  

 

Kimlər və nə üçün narkotikləri yayırlar? 

   

    Sualın ikinci tərəfı aydındır - maddi cəhətdən varlanmaq. Satıcıları isə müxtəlif  

sosial təbəqələrdən tapmaq olar. Onların arasında xarici vətəndaşlar, tibb işçiləri, 

cinayətkar aləmin nümayəndələri, təqaüdçülər, tələbələr, müəllimlər və s. var. 

Mütəşəkkil cinayətkar qruplar satış bazarını mənimsəyirlər. İş isə marketinq və 

menecmentin bütün qanunlarına uyğun aparılır. Belə ki, hərənin öz səlahiyyətləri və iş 

istiqaməti olur. Yeni bazarı ələ keçirmək üçün müxtəlif istiqamətlərdə emissarlar 

işləyir. Sxematik şəkildə təsəvvür etsək, istifadəçi, “barıqa”, topdan satan, kuryer, baza 

və əksinə olur. İdarəetmə konspirativ və yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Satılan mal 

ilk dəfə ucuz qiymətə bazara çıxarılır və ya pulsuz paylanılır. Hüquq-mühafizə 

orqanlarının vicdanla və peşəkarcasına  işlədiyi ərazilərdə isə leqal müəssisələr 

yaradılır, yəni barlar, çayxanalar, diskotekalar və s. Narkokartellərin başçıları əsasən 

hüqüq-mühafizə orqanları ilə əlaqəli olurlar. Maraqlıdır ki, həbs edilənlər isə əsasən 

kuryer və barıqalardır. 
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    Narkokartellər tərəfindən növbəti addım kimi nəyi gözləmək olar? – Yeni narkotik 

növlərinin bazara çıxarılması, qiymət salmaqla bazara şəxsi və yeni  “brend” çıxarmaq, 

narkotiklərin leqallaşması üçün səyləri artırmaq.    

 

 Bir daha Əfqanıstan 

 

  Məlumdur ki,  əfqan heroininin 25% -i bizim ölkəyə əsasən Iran və  Orta Asiya  

vasitəsilə daxil olur Bu gün Rusiya və keçmiş sovetlər birliyi ölkələri narkotik 

vasitələrin, o cümlədən heroin,həşiş, marixuana və sintetik narkotiklərin əsas  satış 

bazarıdır.  Hər il MDB ölkələrinə 100 tondan çox əfqan heroini gətirilir, demək olar ki, 

əfqan istehsalı olan heroinin yarısı Orta Asiyadan Rusiyaya daxil olur.1992-ci ildən 

2013- qədər bu rəqəm 9-10 dəfə artıb və artmaqda da davam edir. Rusiyada 2011-ci 

ildə 670 000 , Azərbaycanda isə 19000 nəfər narkoman qeydiyyatda olub. Bu rəqəmlər 

rəsmən qeyd edilənlərdir və məlumdur ki, həqiqi say dəfələrlə  çoxdur. Dünyada il 

ərzində 100000 nəfərdən çox insan narkotik qəbulundan dünyasını dəyişir. 2001-ci 

ildən bəri Əfqanıstanda heroin istehsalı 40 dəfə artıb. Demək olar ki, Əfqanıstan 

hazırda  dünyada heroin istehsalı üzrə “ mütləq inhisarçıdır”. 

 

Sintetik narkotiklər bazrı zəbt edir   

 

   Bu gün gənclər arasında ucuzluğuna görə  ən çox yayıılan narkotik vasitə sintetik 

narkotiklərdir. Bunlar əsasən müxtəlif  həblər, qəlyan üçün nəzərdə tutulan tənbəki 

qarışıqlardır.  Onlara brend kimi müxtəlif ad qoyurlar. Ən çox rast gəlinənlər isə “ Çe 

Gevara”, “Ben Laden”,” Vanna üçün duz”, “  Tarakan, mətbəxböcəyi dərmanı” və s 

.adlardır. Əsasən bu  maddələr Cənubi-Şərqi Asiya, Çin, Tailand və s. ölkələrdən gəlir. 

Kanal kimi isə poçt göndərişlərindən daha çox istifadə edilir.    

   Nə üçün sintetik maddələr? Çünki ucuzdur, hər bükümdə 5-10 doza olur, bükümün 

isə qiyməti 20-25 dollardır. 

 Bunun qarşısı indi alnmazsa, bizi çox acınacaqlı bir  gələcək gözləyir.  Ticarət 

fəaliyyətində də intizam yaratmaq labüddür. Belə ki, əmtəə nişanı olmayan, mənşəyi 

naməlum mallar həddindən artıq çoxdur, bunların isə hansının narkotik tərkibli 

olduğuna aydınlıq gətirmək lazımdır. Çünki sintetik tərkibli narkotiklərin artımı 

gözlənilir. Bu növ narkotiklər isə mərkəzi əsəb sistemini tez bir zamanda sıradan 

çıxarır, əsas istifadəçiləri isə 12-35 yaşlı yeniyetmələrdir. Bir şeyi də unutmaq olmaz, 

narkotiklər “yaşa baxmır”, onlar istənilən şəxsi “seçə” bilirlər.  

 

X.NARKOTİK VASİTƏLƏRİN BECƏRİLMƏSİ, DAŞINMA VƏ ÇATDIRILMA 

YOLLARI 

 

Taliban hərəkatı və narkotiklər 

  

Aşağıdakı diaqrama nəzər salaq. Diaqram 1997-2007-ci illər ərzində Əfqanıstanda 

tiryək istehsalını (toxum səpilmiş sahələr) göstərir. 
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    Bu  müddətin 1997-2001- ci illərində Əfqanıstanda Taliban rejimi hökm sürmüşdür. 

Taliban (ərəb. طالبان — «iki tələbə»),  —  islam hərəkatıdır, (sünni cərəyanlı), 1994 –cü 

ildə Əfqanıstanda puştu qəbilələrində yaradılmış və 1994-2001-ci illərdə dövləti idarə 

etmişdir. Bu dövlətlər («Əfqanıstan İslam Əmirliyi») və Pakistanın şimalında  2004-cü 

ildən Vəziristan əyaləti olan «Vəziristan İslam dövləti» olub. Bu dövlətlər diplomatik 

yolla üç dövlət – Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri,Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən 

tanınmışlar .  

 

11 sentyabr 2001-ci il terror hadisəsindən sonra ABŞ Şimal Alyansının köməyi ilə 

Əfqanıstan İslam Əmirliyinə qarşı antiterror əməliyyatına başladı və talibləri 

devirdilər.Taliblər gizli fəaliyyətə keçdilər və hissələrlə qonşu Pakistana - Vəziristan 

vilayətinə çəkilərək Molla Ömərin rəhbərliyi altında birləşdilər.2000-ci ilin əvvəlindən 

Vəziristan Taliblərin dayaq nöqtəsidir.Onlar yerli qəbilə rəhbərlərini sıxışdıraraq 

2004-cü ildə faktiki olaraq ərazidə hakimiyyəti ələ keçirdilər.  .  

14 fevral 2006-cı ildə Şimali Vəziristanın ərazisində Vəziristan İslam Əmirliyinin 

müstəqilliyi və yaranması  elan edildi. Sonradan Pakistan ordusunun cəhdlərinə 

baxmayaraq İslamabad rejimini bərpa etmək mümkün olmadı və Cənubi Vəziristanın 

ərazisi hesabına əmirliyin sahəsi daha da genişləndi. 

 17 dekabr 2007-ci ildə pakistan talibləri «Təhrik Taliban-i-Pakistan» təşkilatında 

birləşdilər və onun rəhbəri Vəziristanın puştu qəbiləsindən olan səhra komandiri 

Məsudi-Beytulla Məhsud oldu.    

2009-cu ilin fevralında taliblər  Svat vadisində 30 nəfər Pakistan polisi və ordusunun 

əməkdaşlarını girov götürdülər və Pakistan hökümətinə vadidə rəsmi islam 

qanunlarının tətbiq edilməsi haqqında tələb irəli sürdülər və hakimiyyət bununla 

razılaşdı.Tezliklə taliblər Bunər əyalətində də nəzarəti ələ keçirdilər.  

2009 –cu ilin avqust ayında pakistan taliblərinin lideri Beytulla Məhsud öldürüldü. 

Onun yerini tutan Hakimulla Məhsud isə 5 iyul 2010-cu ildə Pakistan hərbciləri ilə 

atışmada məhv edildi. 

     Bunları qeyd etməkdə əsas məqsəd Talibanın narkotiklərə hansı yolla nəzarət etməsi 

barədə təəssürat yaratmaqdır. 

     2000-ci ildə BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsinin tiryək xaş-xaşı 

əkinlərinin məhvi və yerində alternativ kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilməsinin 

inkişafı proqramına qoşulan Molla Ömər, Əfqanıstan ərazisində narkotik əkinlərini 

qadağan etdi. Bu qadağa sayəsində 2001-ci ildə Əfqanıstanda cəmi 185 ton tiryək 

istehsal olundu, BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsinin məlumatına görə  

narkotiklərlə mübarizədə Əfqanıstan hökümətləri arasında belə rekord əldə 

edilməmişdi. 

1979-1989 –cu illərdə (sovet qoşunlarının olduğu dövr) 200 tondan 1200 tona qalxmışdı. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Afghanistan_opium_poppy_cultivation_1994-2007b.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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1989 – 1992 ( Nəcibullanın idarəçiliyi vaxtı) 1200 tondan 1970 ton olmuşdu. 

1992-1996  (mücahidlərin dövrü) 1970- 2200 ton idi. 

1996 -  2001 ( taliblərin vaxtı) 2200 tondan - 185 tona enmişdi.  

 2001 - 2009 ( NATO qoşunları) istehsal 185 tondan  - 6900 tona qalxdı.  

       Ən maraqlısı odur ki, 2001- ci ildə  əkin sahələrinin çox hissəsi əsasən şimal 

əyalətlərində yerləşirdi və o əraziyə nəzarəti Şimal Alyansı və əsasən etnik taciklər 

nəzarət edirdilər. Məhz buna görə də  2001-ci ildə Əfqanıstandan Tacikistana və 

Rusiya istiqamətində narkotiklərin qaçaqmalçılığı azalmamışdı.   

      2001-ci ildə «Sarsılmaz azadlıq» adı altında antiterror əməliyyatı başladı və Taliban 

devrildi, bununla belə Əfqanıstanda tiryək istehsalı sürətlə artdı. Məlumatlara görə, 

2001-2008 –ci illərdə taliblər Əfqanıstan ərazisində  nəzarəti itirdikdən sonra  heroinin 

istehsalı 2,5 dəfə artmışdır.       

        Taliblərin əsas dayaq yeri olan Gilmənd vilayəti  hazırda tiryəkin istehsal edildiyi 

dünyəvi mərkəzə çevrilmişdir.NATO qoşunlarının keçirdiyi əməliyyatlara baxmayaraq 

verilən qiymətlərə görə, 2009 –cu ilin ortalarına qədər vilayət tam taliblərin 

nəzarətində olub. Ola bilsin ki, NATO qoşunları yerli səhra komandirləri ilə 

münasibəti korlamamaq üçün hardasa əkinlərə göz yumurdular və buna görə də 

narkotikanın  istehsalı artırdı.. 

       Əfqanıstanın cənub əyalətlərinə bitişik Pakistanın Belucistan əyalətindəki 

qoşunların komandanı, general Zəfər Abaz Avstraliyanın SBS telekanalına verdiyi 

məlumatda«Hamıya məlumdur ki, cənubi Əfqanıstanda 

narkofabriklərin,narkoambarların saysız-hesabsız olmasına baxmayaraq, ümümiyyətlə 

NATO tərəfindən heç bir  bombardman həyata keçirilməyib. » -deyə bildirmişdi. 

      « Taliblərin gedişindən cəmi bir il sonra Hinduquşun şimalında 150 min hektardan 

çox  əkin sahəsi narkotik əkmək üçün istismara  verildi . Kabilistan torpaqları, 

Kabil,Lohar,Sarobi,Lağman çaylarının vadiləri, mərkəzdə Xəzəracat,  və s. ərazilər də 

xaş-xaş əkilməyə başlanıldı. Əfqanıstanın demək olar ki, 75% yaşlı əhalisi 

narkotiklərin istehsalı,emalı, satışı  və s . ilə məşğul olurlar.Bu gün Avropada 80% 

əfqan heroini satılır, ABŞ-da 35%-dir .Dünya üzrə bu göstərici 65%, tiryək bazarında 

isə 55% təşkil edir.» Bu sözlər Brayn Teylorun rəhbərliyi ilə  BMT mütəxəssislərinin 

Londonda etdikləri mühazirədən götürülüb. 

      Belə bir mif mövcuddur ki, guya Taliban hərəkatının narkoticarətdən başqa digər 

gəlir mənbəyi yoxdur. Lakin alınan mənbələrdən məlum olur ki, Talibanın əsas gəlir 

mənbəyi Pakistandan qaçaqmal yolu ilə daşıdığı və daşınmasına nəzarət etdiyi xalq 

istehlakı mallarıdır.Həmin malların satışından əldə olunan gəlir xaş-xaşın 

becərilməsindən əldə edilən gəlirdən ən azı üç dəfə çoxdur. Məhz buna görə də Taliban 

hökümətinə Əfqanıstan ərazisində narkotik becərilməsinə qadağa qoymaq iqtisadi 

baxımdan daha sərfəli idi. 

     Bununla belə BMT-nin hesablamalarına görə, taliblər 2009 –cu ildə narkotik 

satışından 150 milyon ABŞ dolları gəlir əldə etmişdir.  

      İndi isə narkotiklərin daşınması proseslərində  ən çox istifadə edilən üsullara nəzər 

salaq. 
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XI.  NARKOTİKLƏRİN GİZLƏTMƏ ÜSULLARI 

 

1.KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ ARASINDA 
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2.ƏRZAĞIN DAXİLİNDƏ VƏ YA ARASINDA 
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3.EHTİYAT HİSSƏLƏRİNİN DAXİLİNDƏ VƏ YA ARASINDA 
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4.SƏYAHƏT VƏ YA İDMAN ÇANTALARINDA  
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5.GEYİM ƏŞYALARINDA VƏ YA BƏDƏNDƏ 
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6.DAXİLİ ORQANLARDA VƏ YA UDMA YOLU İLƏ 
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7. NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN TEXNİKİ İMKANLARI VASİTƏSİLƏ  
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8. EV ƏŞYALARI VƏ İSTEHLAK MALLARINDA  
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Bütün bu üsullar o demək deyil ki, son üsullardır,əslində  hər bir cinayət yoluna qədəm 

qoymuş şəxs özü üçün yeni üsullar seçir. Yuxarıdakı üsullar isə ümumi bir sxemdir. 

 

 

Narkotrafik marşrutlarına nəzər yetirək: 

       

       Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi insanlığı və onun gələcəyini təhdid edən 

transmilli cinayətlərdən biridir. Bu cinayətdən əldə edilən gəlir cinayət aləminin ən 

güclü gəliri hesab olunur və digər cinayətləri ,o cümlədən terrorizmi də maliyyələşdirən 

əsas mənbələrdən birinə çevirilir.   

     Azərbaycan da öz coğrafi mövgeyinə görə  Əfqanıstan və İrandan Avropa və 

Rusiyaya qanunsuz yolla keçirilən narkotik maddələr üçün əlverişli tranzit ölkədir.  

    ABŞ Dövlət Departamentinin Konqresə təqdim etdiyi “Beynəlxalq Narkotiklərə 

Nəzarət Strategiyası” adlı hesabatda  bildirilir ki, Azərbaycan ərazisindən hər il 11 

tona qədər heroin keçirilir, bunun çox hissəsi İranla sərhəd vasitəsilə cənubdan daxil 

olur. Ölkə Gürcüstandan və Türkiyədən keçirilən narkotik üçün də əlverişli sayılır. 

     Hesabatda Azərbaycanın işğal altındakı toppaqları olan Dağlıq Qarabağın 

sərhədlərini qoruya bilməməsindən də narahatlıq ifadə olunur. 

     Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycana dair təqdim edəcəyimiz 

aşağıdakı rəqəmlər 2011-ci ilə aiddir: “Mərkəzi Asiya Regional İnformasiya və 

Əlaqələndirmə Mərkəzinin məlumatına görə, 2011-ci ildə hüquq-mühafizə orqanları 

557 kiloqram narkotik maddə ələ keçirib. Bunun 164,9 kiloqramı həşiş, 52,2 kiloqramı 

heroin, 298,9 kiloqramı marixuana, 14,1 kiloqramı tiryəkdir. 2011-ci ildə 2 min 341 

nəfər narkotik qaçaqmalçılığında günahkar bilinərək həbs edilib. Narkotik maddələrin 

yetişdirilməsi genişmiqyaslı olmasa da, 2011-ci ildə məişət şəraitində yetişdirilən 20,6 

kiloqram xaşxaş, 3,4 ton marixuana müsadirə edilib. 
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Narkotrafik marşrutları  

Əfqanıstan –İran-Azərbaycan- Gürcüstan  

Əfqanıstan –İran-Azərbaycan -Rusiya  

Əfqanıstan –İran- Orta Asiya - Azərbaycan - Rusiya  

Əfqanıstan –İran-Azərbaycan -Rusiya -Yaponiya  

Əfqanıstan -Orta Asiya – Rusiya- Azərbaycan 

 

 Milli təhlükəsizliyimizə təhdid 

  

Son məlumatlara görə, respublikamızın səhiyyə orqanlarında narkomanlıq xəstəliyinə 

düçar olmuş 19000-ə yaxın  şəxs rəsmi qeydiyyatdadır. Bununla belə ekspertlərin 

rəyinə görə, bu xəstəliyə düçar olmuş şəxslərin sayı rəsmi statistikadan artıqdır və 

respublikada təxminən 300.000 nəfər narkotik maddələrin qəbuluna aludəlidir və bu 

rəqəm durmadan artır. (ilkin hesablamalara görə orta hesabla ildə  ancaq  Bakı 

şəhərində  3- 5 ton heroin, 20 tona yaxın həşiş və tiryək  istifadə olunur). Əsasən gənclər 

və yeniyetmələr arasında yayılmış narkomaniya ölkənin bütün regionlarını, əsasən də 

cənub regionlarını əhatə etməkdədir.  

Respublikanın təbii iqlim şəraiti narkotik tərkibli bitkilərin bütün bölgələrdə əkilib-

becərilməsinə, eləcə də yabanı halda yayılmasına şərait yaradır. Bunun qarşısının 

alınmasında DİN –nin müvafiq qurumlarının və yerli icra strukturlarının üzərinə  

təxirəsalınmaz vəzifələr düşür. 

Tiryək, heroin və bu tipli ağır  narkotik maddələr isə respublikaya əsasən İran İslam 

Respublikasından gətirilir. Bu isə reqionda və o cümlədən Azərbaycan Respublikası 

ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və qaçaqmalçılığı ilə bağlı 

əməliyyat şəraitinə təsir göstərən həlledici amillərdən biridir.  

       Bununla yanaşı, coğrafi mövqeyi baxımından Azərbaycanın ərazisi "Qızıl 

Aypara" ölkələrində (Əfqanıstan, Pakistan və İran) istehsal olunan narkotiklərin  Qərb 

və Şərq ölkələrinin istehlakçılarına çatdırılmasında tranzit yolu kimi istifadə olunması 

üçün son dərəcə əlverişlidir. 
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TRANZİT DAŞIMALAR 

Beynəlxalq cinayətkar qruplar Azərbaycanı tranzit ölkə kimi tanıyır və bundan daima 

istifadə etməyə çalışırlar. 

 

 --  «İPƏK YOLU » / “Silk Way” (Afghanistan – Iran-Azerbayjan ,CIS countries of 

Central Asia – Russian Federation – Ukraine – EC countries) 

 -- «Balkan marşrutunun Şimal xətti » / “Northern Branch of Balkan Rout” 

(1)Afghanistan – Iran - Azerbayjan – Ukraine (by sea) – EC countries  and 

2)Afghanistan – Iran -  Turkey - Iran –Azerbayjan- Georjia- Ukraine – Bulgaria – 

Romania –EC countries) 
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HEROİNİN İSTEHSALI  ÜÇÜN  DİGƏR  KOMPONENTLƏR 

 

 

 

 
 

 

 

575 т heroinin istehsalı üçün: 

Аseton : 21 т 

Аmmonyak : 140 т 

Ammonium xlorid : 2.800 т 

Kalsi oksid: 980 т 

Sulfat turşusu: 420 т 

Natri karbonat: 2.800 т 

7,000 т digər kimyəvi maddələr     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiryək 

Morfin 

Calcium oksid 

Kalsi karbonat 

 

Sulfat anhedridi 

Ammonium xlorid 

 
70kg 

 
 

7kg 
 
 

20kg 
 
 
 

7.8kg 
 
 
 

8kg 
 

20kg 
 

20kg 
 
 
 
 
 

 
Qonur 
heroin 

Heroin 

hydrochlorid 

Qonur heroin 

Ammonyak 

Ağ heroin 

xammalı 

Hidroxlorid 

Aseton 

Hidroxlorid 

 

 
1.5L 

 
 

1L 
 
 
 
 
 
 
 

0.15L 
 
 

1.5L 
 
 

3.9kg 
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Narkotik vasitələrin qablaşdırılıması və nişanlanması 

 

 

Narkotik vasitələrin qablaşdırılıması və nişanlanması nümunələri ilə də tanış olmaq da 

yerinə düşərdi. İstehsalçılar bazarda daima öz məhsullarını tanımaq üçün müəyyən 

işarələrdən istifadə edirlər: 

 

 

 

 

 
 

1.«Toor-ghar» 

Puştu dilindən tərcümədə  «Toor-ghar»  «Qara Dağ»  deməkdir, «555» yazısı isə   

Əfqanıstanın xəritəsinin mərkəzində qeyd edilmişdir.  
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2.«Khalid Corporation»  

Əfqanıstanın hansı əyalətinə məxsus olduğu bilinmir. 

 

 

 

 
 

3. « Şahbaz corpharation» 

Əfqanıstanın hansı əyalətinə məxsus olduğu bilinmir. 
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4.Keçirilmiş iki müxtəlif əməliyyat nəticəsində Əfqanıstanın Şərqində və Cənubunda( 

Nanqarxar əyaləti) götürülmüşdür.   
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5. «Iran Marka 2010» 

Əfqanıstanın hansı əyalətinə məxsus olduğu bilinmir. 
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6. Möhürdə «Qırğı» sözü yazılıb.  
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7. «888»nişanı, əqrəb və şprits. Bu möhür «Əqrəb möhürü» adlanır və «Bakhtar 

Ariana Company»-ya məxsusdur.  
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8. «E.B.İ.T» möhürü  «E.B.İ.Transportasion» şirkətinə məxsusdur 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

9. Möhürdəki Şahin quşu «Bakhtar Ariana Company»yə məxsusdur, amma  

«Aşağı dağların şahini» adlanır.   
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10. İki cür «Gawali» möhürü , birinci «200», ikincisi isə  “250 “.  Dəqiq məlumat 

yoxdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11. «KGB» yazısı ticarət nişanıdır, atlı şəkli növün simvoludur,  «2005» и «555» isə 

keyfiyyət nişanıdır. Əfqanıstanın Qunduz əyalətində emal edilir. 
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12.  Şir , Bəbir şəkilləri və  No. 999 «Najeeb Karwan» şirkətinə məxsusdur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. Küknar ağacı altında yazılmış  «NGR»  yazısı və bir tərəfində - solda «3333»,  sağda  

isə  «2005 »  
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14.  «864» rəqəmi  «Dawod » sözünün altında yazılıb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. Shahbaz möhürü   və  «555» 

 



 60 

 
 

16. Əfqanıstan, Amo çayı (Amu-dərya) 

 

 

 

 
 

17.2004-cü ildə Düşənbə şəhərində ələ keçirilib, markası «888»  
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18. Möhürün yuxarı hissəsində dari dilində «777» markalı  «Аlyans» və  – «Gift 

Brothers» sözləri yazılıb  
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19. «2010»yazılı möhür, hər iki tərəfində ulduzlar olan  «007» və«Nejat Baluch 

Caravan» yazısı 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Üzərində dəvə şəkilli möhürlər olan nümunələr 
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Qabın üzərində « marka Şoxid » sözləri yazılıb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulduz şəkilli  möhürlü qablaşmalar. 
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Möhürdə «Ağ dağ» sözü yazılıb  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qabın üzərində « marka Şoxid » sözləri yazılıb  
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Möhürdə  « Beş ulduz 2005 » sözləri həkk olunub. 

 

 

 

 

 

 

 

Üzərində Şir şəkilli möhürlər olan qablaşdırmalar 
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Üzərində insan şəkilli möhür olan qablaşma 

 

 

 
 

 

Qabın üzərində  «Bədəxşan karvanı » və  «Sadokat superprodakşn» sözləri yazılıb 
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Yuxarı hissədə «Sadokat superprodakşn» sözləri yazılıb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quş şəkilli möhürlər olan qablaşmalar 
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Möhürdə «Zərbəçi  komandir» sözləri yazılıb 

 

 
 

Möhürdə «999» və «1385» rəqəmləri var 

 

 

 

 

 
 

 

Qabın üzərində  « Super İnsaf ( ola bilər adam adıdır)» sözləri yazılıb 
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Möhürdə  «Müqəddəs» sözü yazılıb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Möhürdə  «Marka Şoxida» və « Azadın şəxsi fabriki» sözləri yazılıb 
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Üçkünc möhürdə «Cami 2003»,  

Yumru möhürdə isə - «Pakistan 2003 Peşəvar» sözləri yazılıb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Möhürdə bir neçə müxtəlif heyvan şəkilləri olan 

qablaşmalar 
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Möhürün sol tərəfində « Osmanın kompaniyası » sözləri yazılıb 

 

 

 

 

 

 
 

Dörd künc mıhürdə «Şerzoda 77»,   yumrü möhürdə « Qırğı markası »,  oval möhürdə 

isə  – «şir və qartal» 
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Qablaşmalarda digər görünüşlü möhürlər 
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Möhürdə « Sədəqə » sözü var  
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Möhürdə « Pamir 2005 » sözü var  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Möhürdə « 777 » sözü var  
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Qabda Əfqanıstanın xəritəsi göstərilib, «Bədəxşan Karvanı Super Sadokat», və 

perimetr üzrə Çin, Tacikistan,Özbəkistan,Türkmənistan,İran və Pakistan yazılıb. 
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Möhürdə « Amon corporation» sözü var  
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Möhürdə « Timsah» sözü var  

 

 

 

 

 

 
 

Möhürdə « Şerzod qardaşları » və « Şerzoda 777 Gülbaxor » sözləri var  
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Möhürdə «Hindequş (dağ silsiləsinin adı), Əzizxon 555 »sözləri var 
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Möhürdə « Şerzod qardaşları » və « Şerzoda 777 Gülbaxor » sözləri var 

 

 

 

 

 

 
 

Möhürdə «Azadın şəxsi fabriki» sözləri var  
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Oval möhürdə «Super Sadokat» sözü var 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Möhürdə «Super  999 model 2003» sözləri var 
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Möhürdə « Pakistan məhsulu Nodirşah» sözləri yazılıb 
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Dairəvi möhürdə əqrəb şəkli ilə bir yerdə «Ağaxanın şüası 1999 » sözləri yazılıb 
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Möhürlərdəki yazılar: 

 

      1. Şir-məhəbbət elçisi                            3. İnyeksiya – 100% enerji 

      2. Supermarka 2000                              4.Super Əfqanıstan 2000  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Abdurauf və 

qardaşlarının  mağazası 

«Cadudşəhr» 

Fayzabad 

topdansatış bazarı 
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BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ 

 

       Narkotik vasitələrin respublikamıza  əsasən İran İslam Respublikasından daxil 

olduğunu və din pərdəsi altında müxtəlif təbliğat formalarından istifadə edərək 

narkokuryerlərin cəlb edilməsini nəzərə alaraq, Astara, Yardımlı, Cəlilabad 

istiqamətlərində sərhədin texniki qurğularının yeniləşdirilməsi və gömrük-keçid 

məntəqələrinin işinin daha da təkmilləşdirilməsi, hava limanında fəaliyyət göstərən 

hüquq-mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın möhkəmləndiririlməsi, narkotiklərlə 

bağlı məlumatların birgə işlənilməsinin, ötürülməsinin təşkilini nəzərdən keçirilməsi, 

həmçinin bu istiqamətdə mübarizə metodlarının qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində 

aparılması, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında yerləşən hüquq-mühafizə orqanlarının 

işini koordinasiya edilməsi, Xəzər dənizi hövzəsində yerləşən beynəlxalq limanlarla 

yaxından əməkdaşlıq edərək məlumat mübadiləsi mexanizminin daha da 

təkmilləşdirilməsi, narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı və qanunsuz dövriyyəsi ilə 

məşğul olan transmilli və mütəşəkkil dəstələrin fəaliyyətlərinin qarşısının alınması 

məqsədilə qonşu dövlətlərin müvafiq orqanları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və birgə 

beynəlxalq nəzarətli göndərişlər əməliyyat-tədbirlərinin davam etdirilməsi kimi 

təkliflərin də gerçəkləşdirilməsi pis olmazdı. 

       Narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə 

istiqamətində digər ölkələrin, o cümlədən ABŞ, Avstraliya, Ukrayna, Rusiya,Türkiyə, 

Gürcüstan kimi dövlətlərin keçirdiyi hüquqi islahatlar nəticəsində müsbət nəticələr 

əldə edilmiş, verilən cəza müddətlərinin artırılması transmilli, mütəşəkkil cinayətkar 

dəstələrin, eləcə də cinayətin digər iştirakçılarının sayını xeyli azaltmışdır. Bununla 

əlaqədar milli genofondun zəhərlənməsi və gələcək təhdidinə gətirib çıxaran cinayət 

fəaliyyətlərinə görə qonşu dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanlarının iş təcrübəsi və əldə 

edilən müsbət nəticələri nəzərə alınmalı, narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı və 

qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan transmilli və mütəşəkkil dəstələrin üzvlərinin, 

Möhür nümunələri 

Fars dilində yazılar 

Obid korvon 

Superenerji 

98% 

Superenerji 98% 

 

Xoji korvon 
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istifadəçilərin uzun müddətlərə azadlıqdan məhrumolunma cəzalarına məhkum 

edilmələri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq 

məcəllələrinə dəyişikliklər edilməlidir. 

   

 

 

SON SÖZ 

    

      Kitabın  sonunda mən sizə bir daha  xatırlatmaq istəyirəm: narkotiklər  - ən 

dəhşətli, məkrli və amansız bir düşməndir. Hər bir narkomanın düçar olduğu bəlalara 

düşməməyin başlıca yolu isə heç bir vaxt onun  nə olduğunu dadmamaqdır. Bunu o 

vaxt dərk etmək mümkün olur ki, narkotiklərin istifadəsinə  “dırnaqarası” münasibət 

göstərən şəxslərin müəyyən bir zaman kəsiyində kimə çevirildiyini görmək çətin deyil. 

Özünü vaxtında bu bəladan  qoruya bilməyənlər isə elə düşünməsinlər ki, narkomaniya 

məğlubolunmazdır. Düzdür ,  müalicə yolu ilə birdəfəlik bu bəladan xilas olanlar 

dünyada 40% təşkil etsə də, hər halda bu mumkündür. Bu o demək deyil ki, siz  yerdə 

qalan 60%-ə aidsiniz. Əsla yox. Çünki təcrübə göstərir ki, xəstə narkomanlar digər 

psixi patologiyası olmayanda və tək maddi  deyil, ilk növbədə  ruhən, psixi və 

intellektual cəhətdən hazırdılarsa, birdəfəlik bu bəladan xilas ola bilirlər. Bəli,bu çətin 

bir prosesdir, bunun üçün vaxt lazımdır,istək lazımdır. Bu yolda dayananlar, yıxılanlar 

da olur. Buna baxmayaraq həmin şəxslər əvvəlki həyatlarını arzulamırlar. Demək, 

istək varsa mütləq nəticə mümkündür. 

    Bundan qorxmaq, geri çəkilmək olmaz. Narahatçılıqdan çəkinməmək, yalan 

danışmamaq, qorxmamaq, özünü süni  həzzdən bir müddət  məhrum etmək mümkün 

olarsa, nəticə olmalıdır.  Cəsur və səbirli olanda  inanın ki, narkomaniya Sizdən 

uzaqlaşacaqdır. 

  

                          

 

 

 

 

PS. Kitabın ərsəyə gəlməsində  yerli və müxtəlif beynəlxalq təşkilatların  media üçün 

açıq materiallarından  da istifadə edilib və  müəllif kimi həmin təşkilatlara da öz 

təşəkkürümü bildirirəm 

 

 

 

 

                                           
      

   

INTERPOL              
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