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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  حميد بھشتی 

  ٢٠١٢ سپتامبر ٠۵

 

 سگان فربه، پيک مواد مخدر

   در المان"افغانستان جنگ"عادی شدن 
  

  . جنگ افغانستان را ھضم نموده و فقط کمی دچار دلدرد می باشدالمان

.  به نمايش گذاشته شد٢٠١٢ سپتامبر ٢ که در المان اول ۀلمی است جنائی از سريال محل جرم در شبکسگان فربه ف

 است که در نقش پيک مواد مخدر در خدمت يک سازمان مشکوک امدادی برادر افغاناين داستان يک خواھر و 

ھمزمان با آنھا يک . فرانکفورت می شوندبرای افغانستان بوده و توسط پروازی غير مستقيم از قندھار وارد 

  .  نيز که حامل سربازان اين کشور است از قندھار می رسدالمانھواپيمای ارتش 
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که کيسه ھای پالستيکی حاوی ھروئين را که قورت داده است، در حال حل شدن ) رضا بروجردی(ميالد رحيمی 

 دست قاچاقچيان مواد مخدر توسط يکی از سربازان در شکم وی می باشند، کمی پيش از مرگ و در حال فرار از

  .شود معلول جنگ با تير خالص کشته می

ه خاطر ورود او جشن پر سرو صدائی به ھمسر سباستيان که يکی از سربازان تازه رسيده از افغانستان می باشد و ب

  .، خواھر ميالد، آگاه می گردد)مريم زارعی( شوھرش با امينه ۀراه انداخته است، از ارتباط عاشقان

امينه که به ھمراھی برادرش به فرانکفورت رسيده بود و از دست قاچاقچيان مواد مخدر که او را از فرانکفورت تا 

ارد، کلن تعقيب کرده اند فراری است، قصد داشته با استفاده از فروش کيسه ھای کوچک ھروئينی که در شکم خود د

اما کيسه ھای ھروئين در شکم او نيز در حال حل .  را فراھم آوردالمانبرای خود و برادرش مقدمات زندگی در 

  .شدن می باشند

 خود ۀدنبال از دست دادن وجھه  رنج می برد، ب(ptbs) از ارتکاب ناشیسباستيان معشوق امينه که از فشار عذاب 

پيکر نيمه جان امينه را کميسر ِشنک بر بازوان خويش حمل می کند . رددنزد ھمسر و پسرش به افغانستان باز می گ

  .که او را از مرگ نجات دھد به اميد اين

ليس جنائی به نحو قابل و و ھم پ– سرباز عاشق امينه –سباستيان ۀ تمامی ماجرا را چونان امری عاّدی ھم خانواد

  .عمومی اصال موضوعيت نداردۀ تحسينی مديريت می کنند و چنان است که گوئی برای عرص

  جنگ افغانستان را ھضم نموده و فقط کمی دچار دلدرد می باشد و نيز اين پرسش باقی میالمانبدين قرار بايد گفت 

  .ماند که چه عاملی نھايتاَ موجب عادی گشتن جنگ افغانستان گشته است

  Posttraumatische Belastungsstörung - PTBs  

 

 


