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صدای امریکا
با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

2۰1۸/۰۸/1۹

کوفی عنان ،سرمنشی پیشین ملل متحد ،در گذشت

کوفی عنان ،سرمنشی پیشین ملل متحد ،روز شنبه در سن  ۸۰سالگی وفات کرد.
بنیاد کوفی عنان با نشر یک اعالمیۀ کوتاه گفته است که سرمنشی پیشین ملل متحد پس از "بیماری کوتاه" وفات
کرد.
آقای عنان در هشتم اپریل  1۹۳۸میالدی در گانا تولد شد و در سال  1۹۶2میالدی کارش را به حیث مدیر اداری
و بودجۀ سازمان جهانی صحت ملل متحد در ژینف آغاز کرد .بعد ها در چندین پوست این سازمان در شهر
نیویارک ایاالت متحده ایفای وظیفه کرد و در نهایت در سال  1۹۹۷میالدی به کرسی سرمنشی ملل متحد تکیه زد.
آقای عنان اولین سیاه پوست افریقایی بود که بین سال های  1۹۹۷تا  2۰۰۶میالدی به حیث سرمنشی ملل متحد،
ایفای وظیفه کرد.
آقای عنان همچنان اولین سرمنشی ملل متحد بود که از بین اعضای این سازمان به مهم ترین و باالترین کرسی
سازمان ملل متحد راه یافت.
آقای عنان در زمانی عهده دار مهم ترین کرسی سازمان ملل متحد بود که حمالت یازدهم سپتمبر رخ داد ،حمالتی
که جهان را در برابر گروه های دهشت افگنی مانند القاعده ،متحد کرد ،اما پس از حملۀ نظامی به رهبری ایاالت
متحده باالی عراق ،جهان به طور جدی تقسیم شد.
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آقای عنان در مصاحبۀ با مجلۀ تایمز در فبروری  2۰1۳میالدی گفته بود که جنگ عراق "سیاه ترین لحظات"
زندگی اش بود ،جنگی نمی توانست آنرا متوقف کند.
آقای عنان در این مصاحبه همچنان گفته بود که با تمام جدیت تالش کرد تا حمله بر عراق جلوگیری کند و با
رهبران سراسر جهان از طریق تماس تیلفونی صحبت کرد،اما در نهایت جنگ به وقوع پیوست.
آقای عنان در سال  2۰۰1میالدی همراه با سازمان کمک های بشری ملل متحد برندۀ جایزۀ صلح نوبل نیز شد.

تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:
کوفی عنان یکی از بزرگمردان معاصر دنیای سیاست جهانی بود که در پهلوی اجرای خردمندانۀ وظائف محولۀ
خویش مخصوصا ً در مأموریت مهم پوست سر منشی ملل متحد ،تالش وسیعی در برقراری صلح در جهان داشت.
این شخصیت برازنده که در عصر کالن ترین تغییری که حادثۀ تروریستی سپتمبر یازده شامل مقدرات جهان
نمود ،در مهمترین تشکیل جهانی که ملل متحد باشد اجرای وظیفه مینمود و با دقت و تشویش متوجه گوشه هایی
از جهان بود که شکنندگی حاالت سیاسی و اجتماعی آنان سرنوشت جهان آینده را تعیین مینمود .چنین بود که بعد
از آن حادثۀ مهم با توجه و اقدامات ممالک بسیاری به اوضاع افغانستان که بعد از شکست مؤقتی طالبان ،میدان
یورش بین المللی گردیده بود ،کوفی عنان با تردید و تشویش اوضاع مملکت جنگ زدۀ ما را که از تهداب ویران
گشته بود ،نظاره مینمود .دیری نگذشت که سیاست های خام امریکا و اقدامات رئیس جمهور نا الیق آن که
«جارج بوش» پسر باشد ،با انگیزه های شخصی ،بی جهت و بی موجب متوجه عراق ،مملکت آباد و نهایت
مترقی در شرق میانه گردید و برای ویرانی ابدی ،متوجه آن سرزمین و مردم مظلوم آن گردید .این اقدام بیجا نه
تنها تا امروز عراق و مردم آنرا به پریشانی و نابودی کشانید ،بلکه توجه امریکا را از افغانستان ،متوجه سرزمین
دیگری نمود که عاقبت ،همان طور که کوفی عنان بیم داشت ،موجبات بازگشت طالبان و قوتمندی آنان در
افغانستان دوباره فراهم گردید.
کوفی عنان در طول حیات پر افتخار خویش که مؤفق گردید که جایزۀ ارزشمند «صلح نوبل» را هم کسب نماید،
برای قارۀ افریقا و سرزمین خودش یعنی«گانا» نام ماندگار و درخشانی کمایی نمود .روحش شاد باد.
پایان
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