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ÎN KOSOVO AM GREŞIT PARTEA PE CARE AM BOMBARDAT-O
Gen. Maior Luis Mackenzie, comandantul forţelor ONU în timpul războiului civil din
Bosnia (The National Post, Canada, 4 iunie 2004)
Acum cinci ani ecranele noastre TV au fost pline de filmări ale refugiaţilor albanezi
care îşi căutau salvarea trecând graniţa provinciei Kosovo spre mănăstirile din Macedonia
şi Albania. Comunicate amănunţite au arătat că forţele de securitate ale lui Slobodan
Miloşevici au dus o campanie de genocid şi că peste 100.000 albanezi din Kosovo au
murit şi au fost îngropaţi în gropi comune de-a-lungul provinciei sârbeşti. NATO a intrat
în acţiune şi – în ciuda faptului că niciuna din ţările sale membre nu a fost ameninţată - a
început să bombardeze nu numai Kosovo ci şi infrastructura şi populaţia Serbiei în
condiţiile în care nu a avut aprobarea Naţiunilor Unite, la care a ţinut atât de mult
conducerea Canadei.
Noi, cei care am atras atenţia asupra faptului că Apusul a trecut de partea mişcării
militante extremiste pentru independenţa albanezilor din Kosovo, am fost concediaţi ca
fiind împăciuitori. A fost ignorat total faptul că principala organizaţie care a luptat pentru
independenţă, Armata de Eliberare din Kosovo (AEK) a fost îndeobşte cunoscută ca fiind
o organizaţie teroristă, prin aceea că, primea ajutor de la Al Qaida lui Osama Ben Laden.
Recenta sete nesăţioasă a mediilor nord-americane pentru ştirile senzaţionale, în
legătură cu evoluţia silniciilor din Kosovo, ca şi aprobarea – de înţeles – a presei
europene, vorbeşte de faptul că nouă, canadienilor, nu ne place să ne recunoaştem
greşelile. Mai mult, comunicatele filmate de această parte a oceanului, alese în mod
special, continuă să alimenteze vechea poveste că acei Sârbi josnici s-au apucat din nou
de treburile lor murdare.
În centrul atenţiei a fost recenta situaţie critică ce a dus la o situaţie explozivă la 15
martie. Mediile au comunicat că patru băieţi albanezi au fost goniţi în râul Ibar, în
Mitroviţa, de către cel puţin doi Sârbi şi a unui câine ( a cărui apartenenţă etnică nu fost
amintită). Trei copii s-au înecat iar unul a reuşit să treacă pe malul celălalt. Imediat mii de
Albanezi s-au mobilizat şi s-au concentrat în acea parte a oraşului divizat. Atacurile
asupra Sârbilor au urmat în întreaga provincie iar rezultatul a fost, aşa cum s-a evaluat, 30
morţi şi 600 răniţi. Au fost distruse treizeci de biserici şi mănăstiri sârbeşti, au fost arse
peste 300 de case iar şase localităţi sârbeşti au fost curăţate de locuitorii lor. Au fost răniţi
150 de membri ai forţelor internaţionale de menţinere a păcii.
În SUA au fost total ignorate numeroasele declaraţii ale surselor nealiniate că nu a
avut loc nici-un incident între Sârbi, câine şi copiii albanezi. Purtătorul de cuvânt al
poliţiei NATO (Derek Chappell) a declarat, la 16 martie, că e „cu totul inexact” că Sârbii
au gonit copiii în râu. Chappell a spus că, copilul supravieţuitor, a mărturisit părinţilor săi,
că au intrat singuri în râu şi că pe trei din ei i-a luat apa. Amiralul Gregory Johnson,
comandantul forţelor NATO, a adăugat în plus, că ciocnirile care au urmat au reprezentat
„o purificare etnică orchestrată şi bine planificată” din partea Albanezilor Kosovari. Cei
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nevoiţi să plece s-au alăturat celorlalţi 200.000 Sârbi goniţi din provincie ca urmare a
„bombardamentului umanitar” al NATO din 1999. Cei care au fost „izgoniţi” au devenit
în realitate „izgonitori”.
În aceeaşi săptămână, câţiva oameni care se dădeau drept sârbi, au atacat din pândă
şi au ucis un poliţist ONU şi pe colegul lui local. În timpul schimbului de focuri, unul din
atacatori a fost rănit şi, strigând „sunt rănit” a trecut la limba albaneză. Urmărind pe
atacatori, poliţia ONU a ajuns la ferma unui Albanez, unde a găsit arme şi pe atacatorul
rănit, care a decedat după scurt timp. Au arestat patru Albanezi. Şi despre acest atac s-a
trimis un comunicat către SUA dar fără să se adauge faptele care au arătat clar că şi
aceasta a fost o provocare orchestrată de teroriştii Albenezi.
Kosovo se află sub administraţia ONU despre care, majoritatea Canadienilor a
crezut că vor înlocui SUA în Irak. Faptul că ONU nu poate să trimită nicăieri funcţionarii
săi – ei pot pleca doar ca voluntari – precum şi recentele evenimente care au determinat ca
ONU să se retragă din Irak după un atac brutal asupra reprezentanţei sale din Bagdad ca şi
împrejurarea că provincia Kosovo, sub administraţia acestei organizaţii este ca un om fără
mâini şi picioare, a contribuit la descalificarea ei când e vorba de astfel de roluri.
După intervenţia NATO/ONU în 1999, Kosovo a devenit capitala criminalităţii
europene. Comerţul cu sclavie albă e în floare. Provincia a devenit pivotul important
pentru tranzitul drogurilor spre Europa şi SUA. Ca o ironie, cea mai mare parte a
drogurilor vine dintr-o altă ţară pa care SUA a „eliberat-o” - Afganistan.
Cei care au aparţinut AEK, demobilizat dar nu şi eliminat, sunt incluşi, tacit, în crima
organizată şi în guvern. Poliţia ONU arestează un mic număr al celor amestecaţi în crimă
organizată; trimiţându-i la instanţele de judecată, care îi absolvă de învinuiri şi îi scot pe
uşa din dos, se creează condiţii pentru corupţie şi violenţă. Scopul Albanezilor este să
gonească din Kosovo pe toţi ne-albanezii inclusiv pe reprezentanţii uniunii internaţionale,
creându-se condiţii pentru unirea cu Albania-mamă şi realizând astfel visul „Albaniei
Mari”. Campania lor a început cu atacurile din anii 90 după care şi-au atras, în urma
replicii energice a lui Miloşevici, simpatia lumii pentru cauza lor. Nu a avut loc nici un
genocid cum a susţinut apusul; din presupuşii 100.000 îngropaţi în gropi comune au rămas
doar 2000, care şi aceştia erau de origini etnice diferite, incluzând aici şi pe cei care a
murit în luptele din cursul războiului.
Albanezii din Kosovo ne-au păcălit cum au ştiut mai bine. Noi i-am sprijinit
financiar şi nemijlocit în campania lor opresoare pentru un Kosovo purificat etnic şi
independent. Niciodată nu le-am reproşat faptul că au continuat violenţele începute în
anii 90 dar continuăm să-i prezentăm ca victime curente în ciuda dovezilor că lucrurile
stau exact invers. Şi, în timp ce ei stăruie să obţină independenţa cu ajutorul dolarilor
noştri proveniţi din dări impuse populaţiei noastre, la care se adaugă cei de la Ben Laden
şi Al Qaida, imaginaţi-vă ce mesaj de încurajare reprezintă acest lucru de-a-lungul lumii
pentru alte mişcări de independenţă susţinute de către terorişti.
De mirare e faptul că ne săpăm groapa tot mai adânc.

