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تی ناوينی گرتۆتهوە... ئهمه   تی سوورياوە که خاوەنی شهڕی ناوخۆيه، رۆژهه هتانی دراوس  مادەی هۆشبهر لهو بيروڕای دەو
 ...سووريايه و ئيدارەی ئهمهريکيش ههمان بۆچوونيان ههست

نی Captagon مادەی ل دوای    1960له سهرەتای سا پ دراوە،  گهی  ندراوە و ڕ بهرههمه مانيا  ئه له  گری    20دا  ساڵ ڕ
نانی کراو قهدەغه کرا م دوايی ئالوودەی  ئهم مادەيه وزەت پ دەبهخش ماندوو نهبيت  ...لهبهکاره و ههست به ئازار نهکهيت.. به

دەی دڵ  ته مايهی خهمۆکی و نهخۆشی جه  ...دەبيت و دەب

ش دووساڵ بهسهر داعش   ناوە.. پ نراوە و چهکدارانی داعشی ڕاديکاليش بهکاريان ه ئهم حهپه لهشهڕی ناوخۆی سووريادا بهکاره
ت زياد Captagon دا سهرکهوتن کهچی ئهم حهپی     ...دەکات تا ب

ن و ههنارەی ئهم حهپهيه تی بهرههمه زەکانی سعوديه له بهندەری جدە دەستيان گرت بهسهر زياتر   .سووريا و سهرەتای ئهم ساڵ ه
م ههنارەکه هی سووريا بوو   5له   ديسان له   .مليۆن حهپی ناوبراودا که له ههناردا حهشاريان دابوو. بارەکه له لوبنانهوە هاتبوو، به

 .حهپی تردا گرت که له سورياوە ههناردە کرا بوو  2,3نۆڤهمبهردا سعوديه دەستی بهسهر مانگی 

دەکهن زۆر  کی  قازانج هکهی  بنهما و  ئهسهد  و  حهپهيه  ئهم  ساخکردنهوەی  بازاڕی  باشترين   .سعوديه 
م گهورە  دوای ئاشکرا بوونی ئهم کارەی سووريا سعووديه برياری ڕاگرتنی داز ههموو هاوردەيهکی بهروبوومی ک ی دا. به شتوکا

ستا له ئوردونهوە ڕەوانهی دەکهن گاکهيان گۆڕيوە و ئ   .قاچاخچييهکانی سووری ڕ

 
کدا   بايهری خواروو له حهوش له  له مانگی مای دا  مانياش ...  ئه کو حهپ و مادەی هۆشبهر گهيشتۆته   230نهک ههرئهوە به

ک ردرا بوو   35ی سووری تهمهن  کيلۆگرام کاپتاگۆن دەستی بهسهردا گيرا، که بۆ کهس تی ناوينهوە ن ه له رۆژهه وا بڕيار بووە   .سا
ی   گيراوە: سا بهسهردا  دەستی  هاتووە  کاپتاگۆنی سوريايی  ئهوروپاش  تری  تانی  و له  بکات.  ڕەوانهی سعوديه  بڕە  ئهم  ناوبراو 

ش دوو ساڵ بايی  مليون حهپی ناوبراودا گرت. يۆنان  80ڕابووردوو ئيتاليا دەستی بهسهر زياتر له   ی زانياری    40پ مليۆنی گرت. بهپ
گاوبانهکانی دنيادا بايی   .مليارد دەستی بهسهردا گيراوە که لهلوبنان وسووريا 2,3حکومهتی ئهمهريکايی له مانگی فابروەری له ڕ

تی حکومهتی سووری مه  ه بازرگانی ئهم مادە هۆشبهرە بهو قهبارە گهورە و زۆرە ب ئاگاداری و کاريگهر کی     حا ستا هيز دە ئ
ر فهرماندەی ماهير ئهسهدی برای بهشاردا  نهر ی دروستکردنی کاپتاگۆنه.  New York Times سهربازی لهژ سوڕ زی هه ه

زەکهی ماهير ئهسهد تيپی تانکی  ک دەخات  4ه ری کارخانهی ناوبراو دەکات و ههناردەکردنی بۆ دەرەوە ڕ  .ە که چاود

گری لهم ارە  کات که کهسانی پايهب کی وا بکرێ، ڕ هت کی نيه داوا لهدەو وە گالبن، هيچ سوود کی واوە ت ک له کار هت ندی دەو
شووی ئهمهريکی بۆ کاروباری سووريا نهری پ شهکه  .به نيۆرک تايمزی وتووە Joel Rayburnبکات. ههروەک نو لهسووريا ک

هی بهرهه ی دەو م ههناردەی ئهو مادەيه دەکاتئهوە نييه مادەی هۆشبهر لهدەرەوەی کۆنترۆ کو خودی ڕژ  .م دێ، به

می ئهسهد ههيه و دۆسته دەرەکييهکانيش وەک چهکدارانی حيزبوهللا له   ههروەها کهسانی بازرگان که پهيوەندييهکی باشيان لهگهڵ ڕژ
هوە ی ڕاپۆرتی ڕۆژنامهی ناوبراو. تهنيا له سهرەتای سا ن حهپ دەستی بهسهردا گيراوە  مليۆ  250لوبنان هاوکاری ئهم کارەن، بهپ

.!؟    و چهنديشی ل فرۆشراوە کهس نازان

ستا سوريا مادەی هۆشبهری تر وەک  : ئ ژە به باسهکه دەدات و دە  . و شتی تريش  Crystal-Meth رۆژنامهی ناوبراو در

کداوە ت ئهسهدی  دەرەکييهکانی  پهيوەندييه  پالنی  بازرگانييه،  ئهم  وەک  ساڵ    10دوای   .ههروەها  گرنگی  کی  ت ناوخۆ و جهنگی 
ئيمارات دەيهوێ پهيوەندييهکانی لهگهڵ سوريا ئاسايی بکاتهوە.. چهند کهسايهتی تری عهرەبی سهردانی سوريان کردووە و زانکۆی  

ی  يه بۆ سووريا2011عهرەبيش که له سا ستا دەرگا وا پهساردووە ، ئ تی سوريای هه  ..ەوە ئهندام

ئهمانهشدا  ههموو  ئهم    لهگهڵ  کردووە  کارەی  ئهم  وبهرانی  بهڕ ئاگاداری  ئهسهد  بۆيه  سهختن.  پهيوەندييهکان  کردنهوەی  ئاسايی 
ناوی ئاساييکردنهوەی پهيوەندی لهگهڵ سعودييهدا...هاوکات سعودييهی ئاگادار کردەوە کهوا   بازرگانييه کهم کهنهوە، بهتايبهتی له پ

گری کردووە له ناردنی نزيکهی نيوتهن حهبی کا  ..پتاگۆن بۆ سعوديه ڕ
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