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2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

۰۴/12/2۰11۶نظام                                                                                           ماللی موسی   

 انجلینا جولی و کمپ های مهاجرین افغان

 

       

 

 

 

 

 

 

ستارۀ  ویدیویی از اصلی وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالین ۀاز چند روز به این طرف در قسمت راست باالی صفح           

را مشاهده می فرمایید که با کلیک بر روی صفحه، تصاویر متعدد از کمپ « انجلینا جولی»زیبای سینمای امریکا 

ۀ این ویدیو ا مطالعبینید. آیا ب ن را، یکی به دنبال دیگر میهای پناه گزینان فقیر و محتاج و نهایت بی سرنوشت افغا

و چه می  کیستۀ آن سر جهان برای تان سوالی پیدا شده است که این خانم زیبا در بین این جمیعت فقیر، بینوا و آوار

مؤفق  تۀلیم یافدل مسلکی و تعاسکار، مسینمایی کند؟ این زن جوان ستارۀ ممتاز سینمای امروز امریکا و برندۀ جایزۀ 

ن زیبا تری»مدار بوده و در لست انگشت شمار جان ویوت نا -، دختر برندۀ جایزۀ اکادمیک و فیشن مشهور لباس و

، قش داشته استنو  تعلیم دیده« لی ستارسبرگ»قرار دارد. انجلینا جولی در انستیتیوت تیاتر مشهور  «زن امروز

تعلیم دیده بود. وی مادر شش اوالد اصلی و  ر و مؤسسۀ مشهوریعنی در جایی که مادرش هم چنین با بانی آن تیات

 ا جولی""انجلینباید تصریح نمود که  .و خداوند ظاهر و باطن وی را با یک زیبایی ملکوتی آراسته استبوده  فرزندی

جهان  در ،بر می گیرد که ممالک زیادی را در در کمک به آوارگان گیتی، و انسانی بهئبیشابعد از سال ها فعالیت 

ر ، حامی دوپناه گزینان حقوق و کمک به امروز انجلینا جولی منحیث یک عضو فعال و یک مبارز بی چون و چرای

خدمت به نوع  بعد از دهه ها افتادگان از تمدن و غرق در فقر و تنگ دستی، شفا بخش بیماران بی دوا و داکتر،

  د.انسان محتاج، دیگر نیازی به معرفی ندار

سال ها قبل انجلینا جولی در حین یک فیلم گیری در کمبودیا، متوجه بحران و حالت وخیم کتله های انسانی آواره در          

روی  مربوط ملل متحد، جهان، از نگاه فقر، بی خانمانی و بی امنیتی گردید، طوریکه به کمشنری اعالی پناه گزینان
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 2از 2

 ، خبر گیری و کمک به پناه گزینان محتاج در سراسر گیتی را حتی المقدورخیریهآورد تا بتواند به کمک آن مؤسسۀ 

 نماید. را به آن جلب   نظر مردم جهان انتشار داده و

مملکت جهان مسافرت هایی به اتکاء به  2۰به این طرف، انجلینا جولی به بیشتر از  2۰۰1بدین ترتیب از سال           

دگان محتاج نموده است و با اعتبار، شهرت و روحیۀ بشر دوستی ای که درین وظیفۀ روحیۀ کمک و دستگیری پناهن

، امکانات معاونت های بی مثالی را برای آن گروه مصیبت رسیدگان اجتماع بشری فراهم نموده واالی انسانی کسب

 «داکتران بدون سرحد»به مؤسسۀ  نامبرده همچنان  است. ساخته

کت جهان به کمک آنانی که در اثر ممل 6۰بیشتر از خدمت که در 

خشونت های ناشی از جنگ و عواقب مظالم اجتماعی صدمات 

خود با جمع آوری پول و  اشتغال دارند، زیادی را متقبل گشته اند،

فراوانی نموده و توجه دیگر ممالک و  امداد تقویۀ بنیۀ مالی آن،

ن ابرای مدد به آن تشکیل غیر انتفاعی خدمتگار نیز مؤسسات را

انجلینا تعدادی  ، جلب می نماید.عالم بشریت بی جیره و مواجب

ته به فرزندی پذیرف اطفال محتاج را که بیشتر از افریقا می باشد،

تی و زندگی آنان هیچ تفاو ، تحصیالتامکانات معیشت است که البته

 د.اصلی خودش ندار با فرزندان 

انجلینا جولی در پهلوی دیدار از تعداد زیادی از کتله های آوارۀ           

جهان در سرزمین های مختلفه، بار ها از کمپ های پناه گزینان افغان در پاکستان دیدن نموده و کمک های بشری 

ذکر  الآن بیچارگان سرگردان، دریغ ننموده است. ویدیویی که در بابا ابراز دلسوزی و محبت به اطفال  خویش را 

که  حاالتی تصاویر وشد در مقابل شما هموطنان عزیز قرار دارد، نظری به آن بیندازید، باور بفرمایید که دقت به 

طوریکه برای این قلم باعث یدی به چشم تان می آورد؛ اشک تألم و نوم هموطنان بیوسیلۀ ما هنوز هم سردچار اند،

بعد از یک ونیم دهه، هنوز هم در حیات تاریک آن هموطنان . خاصتاً که هیچ یک فضای روشن واقعی را گردید

 مظلوم سراغ نمی توان کرد. کمک به بنیاد های خیریۀ چنین اهداف مقدسی، البته که عمل نیکی خواهد بود.
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