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حاال بیست سال از جنگ ناتو علیه یوگسالوی می گذرد، از زمانی که طبق رسم امپریالیستی، موجی از تهاجم 
و  اقتصادی  انسانی،  حیات  ۷۸ روزه  مبباران  به  ساختگی  بهانه های  و  صحنه سازی  دروغ،  به  متکی  تبلیغاتِی 
اجتماعی این کشور منجر گشت. این واقعه خونین، ویرانگر و شوم، همواره در این مدت مورد مطالعه و بررسی فعاالن 
ضدجنگ و متفکرین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان بوده تا با دست یافنت هرچه بیشتر به واقعیات و ارزیابی 
عوامل ذیدخل، بتوانند راه های مؤثرتری برای جلوگیری از جنگ های جنایتکارانه غارتگران امپریالیستی جهانی به 

دست ناتو در کشورهای دیگر، با نام فریبکارانه »مداخله انساندوستانه« بیابند.
مبباران ناتو بر فراز کوزوو )ایالت جنوب غربی یوگسالوی سابق(، که از ۲۴ مارس تا ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹الینقطع 
ادامه داشت، به بهانه حمایت از حقوق انسانی آلبانیایی های کوزوو اجنام شد. این حمله با نقض خشن اصول اساسی 
حاکم بر روابط بین امللل، و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، بدون تأیید و اجازه شورای امنیت سازمان ملل 
به اجرا درآمد. از جتربه این حمله -بی اعتنایی به معاهدات و قوانین و مقررات بین املللی-، بعدها در قسمت های 
مختلف جهان، هر زمان که منافع ایاالت متحده و ناتو و همدستان و رقیبان اروپایی آنها ایجاب می کرد، استفاده 
شد: افغانستان، عراق، لیبی و سوریه. و همچنان تهدید استفاده از همین روش، سایه ی بس سنگین خود را بر فراز 

کشورهای دیگر مانند ونزوئال، کره شمالی، ... و کشور ما ایران گسترده است.
حمله ناتو به کوزوو در سال ۱۹۹۹، نزدیک به چهارهزار کشته و بیش از ده هزار زخمی به جای گذاشت، که دوسوم 

پیامدهای »دخالت  های انساندوستانه« امپریالیستی
در یوگسالوی سابق

در بیستمین سالگرد مبباران این کشور توسط ناتو

طلیعه حسنی
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آنها شهروندان عادی از جمله حدود صد کودک بودند. نیروهای ناتو موشک هایی با اورانیوم ضعیف شده استفاده 
می کردند که باعث گسترش وسیع بیماری سرطان و تولد کودکان دفرمه ای گردیده است، که پیش تر شناخته شده نبود. 
ناتو خاک، آب و مواد غذایی را برای دوران باورنکردنی چندین هزار ساله با مواد شیمیایی و مسی و رادیو اکتیو آلوده 
کرد. خسارات مستقیم اقتصادی ناشی از این حمالت، در همان زمان، رقمی بیش از صدمیلیارد دالر ختمین زده شد.

به مناسبت بیستمین سالگرد این رویداد خونبار، ترجمه مقاله ی نسبتًا مفصلی از مایکل پرنتی، نویسنده و 
محقق عدالت جو و صلح دوست آمریکایی که بالفاصله بعد از پایان این حمالت نوشته شده است، در اختیار خوانندگان 
قرار می گیرد. مقاله پرنتی گذشته از استفاده از منابع متعدد، شامل چشم دیدهای خود نویسنده در سفرش به کوزوو 
و صربستان در همان تابستان ۱۹۹۹ بعد از پایان مبباران ها است. اعتبار تاریخی و حتلیلی این مقاله با وجود گذشت 

بیست سال همچنان حائز اهمیت است.
عنوان  به  تکان دهنده  و  توجه  قابل  واقعیات  از  تعدادی  به  فشرده  اشاره ای  پرنتی،  مقاله  مطالعه  از  پیش 
پیامدهای مبباران ناتو و حاکمیت های دست نشانده ایاالت متحده در جمهوری های نوبنیاد و زیر نظارِت رعب انگیز 

ناتو تا امروز، الزم به نظر می آید.

1. »بالکانیزه شدن/کردن« در ترمینولوژی جغرافیای سیاسی
تا آستانه دهه ۱۹۹۰ میالدی، کشوری  پایان جنگ جهانی دوم  از  جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسالوی 
یکپارچه و مستقل شامل شش جمهوری و دو ایالت خودمختار بود. بعد از ویران شدن اردوگاه سوسیالیستی در 
اروپای شرقی و در رأس آنها احتاد جماهیر شوروی، و تسلیم شدن آنها در برابر اقتصاد بازار، یوگسالوی تنها کشوری 
بود که حاضر به ترک سیاست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود نشد. دهه نود آخرین سده قرن بیستم، در واقع 
دوران جتزیه کامل این کشوِر با یک دولت »سرکش« بود. این جتزیه به خودی خود و ناگهانی رخ نداد. مجموعه ای از 
عوامل خارجی در کنار برخی دشواری های ناشی از اشتباهات گذشته رهبری یوگسالوی، فاجعه تکه تکه شدن این 
سرزمین را حتقق بخشید،و این همان چیزی است که در مفهوم بالکانیزه شدن مستتر است. فاجعه ای که سیاست 
»تفرقه بیانداز و حکومت کن« قدرت های بزرگ جهان را در مفهوم تاریخی و جغرافیایی خود معنایی ملموس بخشید. 
»بالکانیزه کردن« یوگسالوی، نتیجه مستقیم انواع و اقسام زمینه چینی ها، حتریکات جدایی طلبانه قومی و مذهبی، 
خرابکاری ها، تبلیغات گسترده رسانه ای و بازی با افکار عمومی، اقدامات تروریستی و برافروخنت آتش جنگ های 
قدرت های  جلستیکی  و  آموزشی  اطالعاتی،  تسلیحاتی،  مالی،  همه جانبه  کمک های  و  رهبری  با  قومی،  خونین 
ــ ملت واحد  غربی، و در نهایت با ورود غیرقانونی، خشونت بار و ویرانگر ناتو میسر گردید. امروز به جای یک دولت 
حتت نام یوگسالوی، با چندین دولت ضعیِف بی یال و اشکم روبرو هستیم، و به غیر از صربستان، که هنوز تا حدودی 
به اشکال گوناگون در برابر توسعه طلبی ها و متامیت خواهی های امپریالیستی مقاومت و مبارزه می کند، بقیه در حکم 
مستعمراتی هستند که »استقالل« آنها از دولت مادر زیر فشار چکمه های ناتو، امکان تصاحب و غارت منابع سرشار 
زیرزمینی و طبیعی این سرزمین ها را برای احنصارات فراملی سرمایه داری جهانی فراهم کرده است. در واقع هدف از 

جتزیه این کشور نیز همین بود.
در ۱۹۹۱، مؤسسات مالی وام دهنده جهانی بر همه سیاست های پولی یوگسالوی نظارت داشتند. بانک های 
دولتی از بین رفت و دولت فدرال دیگر حتی به بانک مرکزی خود دسترسی نداشت. پرنتی در کتاب »کشنت یک 
ملت، حمله به یوگسالوی« می نویسد: »وام دهندگان خارجی با بررسی دقیق این کشور را تکه تکه کردند، و وام های 
خارجی با دقت بین جمهوری ها طوری تقسیم شد که حاال هر کدام برای دهه ها موظف به پرداخت اقساط وام ها خواهند 
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بود. وام دهندگان جهانی با چند ضربه، جمهوری فدرال یوگسالوی را جتزیه کردند، و یک کاله فوِق سنگیِن مالی بر سر 
جمهوری های جدیدًا »مستقل« گذاشتند.«

امروزه در مراودات سیاسی ــ جغرافیایی، »بالکانیزه شدن / کردن«، با نگاهی به یک واقعه تلخ تاریخی، اغلب 
معادل جتزیه کشورها به قطعات کوچکی است که آقایی بر آنها راحت تر و غارت شان بی هیچ مانعی میسر می شود.

۲. سند رامبویه، پیشنهادی برای نپذیرفنت و آغاز جنگ
ملیسا راُدیکوویچ ِهنزل در ۲۸ آوریل ۲۰۱۳، در »ولترِنت ورک« می نویسد، بیست سال پیش، پس از کنفرانس های 
رامبویه و پاریس بین ششم تا بیست و سوم فوریه ۱۹۹۹، رسانه های جهان خبر دادند که »هیأت منایندگی صربستان 
موافقت نامه پیشنهادی را نپذیرفت و آن را فاقد شرایط الزم و مناسب ارزیابی کرد«. در همان حال، به دروغ ادعا 
شد که گروه موسوم به »گروه متاس با یوگسالوی« از موافقت نامه حمایت کرده است، چرا که گروه شامل چهار کشور 
عضو ناتو به اضافه روسیه بود، و روسیه از پشتیبانی بند نظامی )بند احلاقی بی Annex B( توافقنامه ی پیشنهادی 
خودداری کرده بود، و رسانه ها، این بخش واقعیت را آگاهانه پنهان کردند. به نوشته هنزل، مادلین آلبرایت، وزیر 
موافقت نامه ی  اساسی  بخش  واقع  در  موافقت نامه  نظامی  »بخش  که  بود  کرده  تأکید  متحده  ایاالت  وقت  خارجه 

پیشنهادی رامبویه بود«، که هیأت منایندگی جمهوری فدرال یوگسالوی آن را نپذیرفت.
ژیوادین یوانوویچ، وزیر خارجه وقت یوگسالوی در مصاحبه ی ششم فوریه ۲۰۱۳ خود با »پولیتیکو«، برعکس، 

با رد ادعای آلبرایت تصریح کرد که در رامبویه هیچ تالشی برای گفتگو و رسیدن به توافق دیده منی شد.
فقط  را  یوگسالوی  منایندگی  هیأت  آمریکاییان،  فرستاده  هیل،  کریستوفر  می نویسد،  مقاله  همان  در  هنزل 
ملزم به امضای متنی روی میز می کرد که پیش تر بر پایه اصل »یا قبول کن یا برو« آماده شده بود. کمی بعد هنری 
کیسینجر، وزیر خارجه سابق ایاالت متحده در ۲۷ ژوئن ۱۹۹۹، در مصاحبه با دیلی تلگراِف لندن آشکارا گفت: »در 
منت موافقت نامه رامبویه، الزام استقرار سربازان ناتو در سراسر یوگسالوی، مورد حتریک آمیزی بود که به عنوان 
بهانه برای شروع مبباران ها مورد استفاده قرار گرفت. سند رامبویه، سندی نبود که صرب ها بتوانند با آن موافقت 

کنند. چنان سند وحشتناکی نباید ارائه می شد.«
واقعیت این بود که یوگسالوی و روسیه با بخش سیاسی سند رامبویه موافقت کرده بودند، و تنها مخالفت آنها 
با »بند احلاقی بی« شامل سه ماده ۶، ۷ و ۸ بود. تلقی این دو دولت از قبول این موارد به معنای موافقت با اشغال 

نظامی سراسر اراضی جمهوری فدرال یوگسالوی )شامل صربستان با دو استان خودمختار، و مونته نگرو( بود.
مفاد مورد مخالفت به قرار زیر هستند:

ماده ۶: کارکنان ]نظامی و غیرنظامی[ ناتو، در همه شرایط و در همه اوقات، دارای مصونیت کامل قضایی در 
رابطه با هر خطای غیرنظامی )نظامی که »وظیفه« آنها است! ط.ح(، اداری، جنایی، یا انضباطی هستند که ممکن 

است در جمهوری فدرال یوگسالوی مرتکب شوند.
ماده ۷: کارکنان ناتو از هر گونه دستگیری، حتقیقات قضایی، یا بازداشت توسط نهادهای قانونی جمهوری 

فدرال یوگسالوی، مصون خواهند بود.
ماده ۸: کارکنان ناتو آزادند تا همراه وسایل نقلیه، مهمات نظامی، هواپیماهای نظامی، و جتهیزات خود بدون 
هیچ محدودیتی در سراسر خاک یوگسالوی رفت و آمد کنند و بدون هیچ محدودیتی به فضاهای هوایی و آبی این 

کشور دسترسی داشته باشند.
عالوه بر مفاد فوق، بندهای دیگر موافقت نامه به سربازان ناتو اجازه می داد تا همواره حتی زمانی که لباس 
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شخصی بر تن دارند سالح حمل کنند؛ هر وقت که بخواهند از متام فضای الکترومغناطیس جمهوری فدرال یوگسالوی 
بدون اطالع و کاماًل رایگان استفاده منایند، خواه این فرکانس ها مربوط به امواج رادیو باشد یا ارتباطات پلیس و 
آمبوالنس، و مراکز کمک های فوری به مردم و هر چیز دیگری؛ و نیز هر وقت که بخواهند هر شهروند یوگسالو را بدون 

هیچ گونه اخطار قبلی و یا حکم دادگاه یا مرجع ذیصالح قانونی محلی دستگیر منایند.
سند  خود  و  عمومی،  افکار  فریب  برای  فقط  جانبه،  چند  مذاکرات  ادعای  که  است  روشن  کامال  ترتیب  بدین 

رامبویه نیز، سندی برای نپذیرفنت و آغاز جنگ بوده است. 

3. استقرار بزرگ ترین پایگاه نظامی ایالت متحده در قلب اروپا
پنتاگون بالفاصله بعد از مبباران صربستان در سال ۱۹۹۹، منطقه ای به بزرگی هزار هکتار از اراضی کوزووی 
صربستان نزدیک مرز مقدونیه را تصرف کرد و قرارداد ساخت بزرگ ترین پایگاه نظامی ایاالت متحده آمریکا در 
منطقه را به کمپانی هلیبرتون، زمانی که دیک چینی در رأس هیأت مدیره آن بود، بخشید. گفته می شود در این 
پایگاه که »بونِدستیل« نام گرفت، هفت هزار تفنگدار می توانند هم زمان زندگی و فعالیت منایند. استقرار بوندستیل 
آغاز روئیدن قارچ گونه پایگاه های نظامی ناتو و آمریکا در سرتاسر جمهوری های بالکان و اروپای شرقی بود. در این 
پایگاه گذشته از مراکز آموزشی و انواع و اقسام تسلیحات نظامی هوایی، زمینی و دریایی و ایستگاه های مورد نیاز 
آنها، زندان های مخوفی نیز وجود دارد که به گفته آلوارو ژیل روبلس، مشاور کمسیون حقوق بشر اروپا در گفتگو با 
اشپیگل، تنها قابل مقایسه با زندان گوانتانامو می باشد، و افرادی که توسط سربازان ناتو بدون هیچ حکم قضایی، و 
طی هیچگونه مراحل قانونی دستگیر و به این زندان ها منتقل می شوند، اغلب برای مدت های طوالنی بدون دسترسی 
به دنیای خارج و وکیل، به تنهایی در کلبه های چوبی محصور به سیم خاردار نگه داشته می شوند. از این مرکز برای 

تربیت گروه های تروریستی با ظاهر افراط گرایانه مذهبی نیز استفاده می شود.
پایگاه بونداستیل نه تنها تهدیدی برای کل اروپا، بلکه بیش از همه در مرزهای فدراتیو روسیه، تهدیدی جدی 
علیه این کشور به شمار می آید. در حالی که با توجه به پایان جنگ سرد و نیز برچیده شدن پیمان ورشو بعد از نابودی 
اردوگاه سوسیالیستی در اروپای شرقی، ظاهرًا نیازی به گسترش و توسعه فعالیت های نظامی بیشتر دیده منی شد، 
امروز در مقایسه با هر زمان دیگری، تعداد بیشتری پایگاه نظامی ناتو و آمریکا در اروپا، به ویژه در کشورهای سابقًا 

سوسیالیستی در شرق اروپا به وجود آمده و همچنان در حال افزایش است.

۴. مراکز آموزش داعش و دیگر سازمان های تروریستی در خاک یوگسالوی سابق
اردوگاه  پنج  از  ژوئیه ۲۰۱۶،  در ۲۴  اسپوتنیک  با  گفتگویی  در  اطالعاتی  سرویس های  به  نزدیک  منبع  یک 
آموزشی داعش نام می برد که در مناطق دورافتاده کوزوو نزدیک مرزهای آلبانی و مقدونیه قرار دارند. بزرگ ترین این 
اردوگاه ها در نزدیکی شهرهای یوروسواک و جاکوویچا، و منطقه دیچانی، و اردوگاه های کوچک تری در مناطق پریزرن 
در تاریخ این گزارش، مجموعًا تعداد ۳۱۴ آلبانیایی کوزوو، شامل ۳۸ زن، همراه تروریست های  و پچ قرار دارند. 
داعش با نیروهای دولتی سوریه و عراق می جنگیدند. عضوگیری آنها توسط سازمان های غیردولتی )ان.جی.او( 
تروریست های داعش در آجنا شستشوی مغزی می شوند،  فعال در کوزوو، و در مدارس خصوصی اجنام می گیرد. 
زبان عربی و خواندن قرآن را یاد می گیرند، و آماده سازی آنها برای »عملیات محاربه« بر عهده اعضای سابق »ارتش 
رهایی بخش کوزوو« )کی.ال.ِای( می باشد. در همه اردوگاه ها، همواره تعدادی تروریست  داعشی از میان تازه واردان 

برای اعزام به مناطق جنگی در جهان و کسانی هم برای ایفای نقش مبب گذاران انتحاری آماده هستند.
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منبع فوق به گسترش این اردوگاه ها در مقدونیه و بوسنی، جایی که حدود ۸۰۰ جهادی در طول جنگ های دهه 
۱۹۹۰ به آجنا رفتند، اشاره می کند. تا آجنا که به مقدونیه مربوط می شود، این کشور هم اکنون با این مشکل دست 
به گریبان است، زیرا روستاهای آن که پیش تر از مراکز »کی.ال.ای« بودند، در حال حاضر به اردوگاه آموزشی برای 
داعشی ها تبدیل شده اند. ِاویس ِکِرین، در »ِاسنس آو تایم« به نکته ای اشاره می کند که از نظر او به ندرت درباره آن 
افشاگری شده است، یعنی تبانی بین »کی.ال.ای«، القاعده، تشکیالت جاسوسی و نظامی ایاالت متحده، بریتانیا 

و آملان در سال های پیش از آغاز درگیری ها.
ایجاد النه هایی برای اقدامات تروریستی و جنایات سازمان یافته در اروپا یکی از اهداف طراحان بین املللی 
فاجعه یوگسالوی و فروپاشی آن بوده است. اسپوتنیک می نویسد، جریان آموزش تروریست ها به سال ها پیش از 

۱۹۹۹ برمی گردد، زمانی که القاعده مشغول آموزش اعضای »کی.ال.ای« در کوزوو بود.
فاضل لپیا، مدیر مرکز مطالعات بالکان در پریستینا، در گفتگو با اسپوتنیک می گوید، با توجه به این که 
مرزهای کوزوو با آلبانی و مقدونیه، تنها روی کاغذ هستند، تعیین محل دقیق اردوگاهای آموزشی اسالم گرایان 

افراطی تقریبًا غیرممکن است.
از آخرین موارد قابل توجه در ماه های اخیر، بر سر زبان افتادن نام خوان گوایدو، کاندید ونزوئالیی دست پرورده 
او  است.  ونزوئال  دمکراتیک  دولت  و  مادورو  نیکالس  سرنگونی  برای  آمریکا  متحده  ایاالت  »سیا«ی  سازمان 
درس های الزم برای راه انداخنت حرکات اعتراضی و ایجاد آشوب و بی ثباتی در کشور را در بلگراد پایتخت صربستان 
زیر نظر کسانی یاد گرفت که در سال ۲۰۰۰تنش های اجتماعی الزم برای سرنگونی اسلوبودان میلوسوویچ، رئیس جمهور 
قانونی فدراتیو یوگسالوی را ایجاد و هدایت کردند. این همان هسته کوچک دانشجویی است که امروز بزرگ شده و به 
عنوان مربیان تغییر رژیم با دریافت دستمزدهای کالن از سیا و دیگر نهادهای رمسی و غیررمسی آمریکایی به سراسر 
اروپای شرقی و نقاط دیگر دنیا سفر می کنند و تا کنون هم چندین انقالب رنگی )بخوان تغییر رژیم آمریکایی( در 
کشورهای مختلف با استفاده از تعالیم آنها به وقوع پیوسته است. خوان گوایدو در سال ۲۰۰۵ همراه چهار دانشجوی 
دیگِر به دقت دست چین شده از میان دانشجویان دست راستی برای دیدن آموزش های الزم به بلگراد اعزام شد و بعد 
از دو سال در بازگشت به کاراکاس، اولین امتحان عملی خود را با بسیج تظاهرات دانشجویی در مخالفت با رفراندوم 

قانون اساسی پیشنهادی هوگو چاوز با »موفقیت« پس داد!

صدور دمکراسی امپریالیستی
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۵. مرکزی برای آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، اسلحه و اعضای بدن انسان
در دسامبر ۲۰۱۰، دیک مارتی، عضو پارملان سوئیس و گزارشگر ویژه مجمع پارملانی شورای اروپا، گزارشی از 
قاچاق اعضای بدن انسان از صرب های ربوده شده در سال ۱۹۹۹ منتشر کرد. مجمع پارملانی اروپا گزارش را پذیرفت 
و قطعنامه ای برای درخواست اجنام حتقیقات مستقل بین املللی تصویب منود. اما چون کسانی که در چنین جنایاِت 
سازمان یافته ای دست داشتند، سیاستمداران رده باالی آلبانیایی کوزوو،- از جمله رهبران سابق سازمان تروریستی 
»رفتار  گزارش  است.  نیامده  دست  به  نتیجه ای  هیچ  کنون  تا  هستند،  کوزوو(-  رهایی بخش  )ارتش  ِای  کی.ال. 
هاشم تاچی،رئیس  غیرانسانی با مردم، و خرید و فروش قاچاقی اعضای بدن انسان در کوزوو« نشان می دهد که 
جمهور منتخب ناتو برای کوزوو، شخصیت محبوب ایالت متحده و احتادیه اروپا که با سران همه آنها هم عکس های 
بسیار صمیمانه ای دارد، رهبر شبکه آلبانیایی »مافیا مانند«ی است که خرید و فروش غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر 
و اعضای بدن انسان در سراسر اروپا را سازماندهی و به اجنام می رسانند. گزارش فوق فاش می کند که اولین هدف 
هاشم تاچی بعد از جنگ، ربودن صرب ها در سرتاسر مرز تا آلبانی، کشنت آنها، و فروش اعضای بدن شان در بازار سیاه 

بوده است. گزارش همچنین تاچی را به »کنترل خشونت آمیز« جتارت هروئین در یک دهه گذشته متهم می کند.
خارجه  وزارت  ساالنه  گزارش  به  بنا  هستند.  اروپا  به  مخدر  مواد  انتقال  اصلی  مسیر  آلبانی  و  کوزوو  امروز 
ایاالت متحده در سال ۲۰۰۸ درباره نقل و انتقال مواد مخدر نیز، مسیرهای عمده جابجایی مواد نشئه آور از میان 
جمهوری های بالکان می گذرد. در این گزارش از کوزوو به عنوان مهم ترین مسیر انتقال هروئین از ترکیه و افغانستان 

به اروپا نام برده شده است.
نکته قابل توجه اینکه حمایت مستقیم و علنی از سرکردگان تروریست ها، قاچاقچیان مواد مخدر و تسلیحات 
پلیس  توسط  فوق،  غیرقانونی  فعالیت های  در  هم دستانش  دیگر  و  او  نقش  که  است  حالی  در  تاچی  هاشم  مانند 
اسرائیل  اگر  کرده،  اعالم  اخیرًا  تاچی  هاشم  اینکه  دیگر  نکته  می باشد.  شده  شناخته  کاماًل  )اینترپل(  بین املللی 

استقالل کوزوو را به رمسیت بشناسد، سفارت کوزوو را در قدس  تأسیس خواهد کرد.

6. سرکوب خشن صرب ها و غیرآلبانیایی ها و گتوئیزه کردن آنها
از زمان جتزیه یوگسالوی در دهه ۱۹۹۰، ایالت های خودمختار سابق یوگسالوی به منجالبی سخت فرو رفته اند. در 
این میان کوزوو فاجعه آمیزترین آنها است. گرچه قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹مبباران 
ناتو را متوقف کرد، اما در متام این سال ها همواره حقوق اساسی انسانی، اقتصادی و اجتماعی صرب های کوزوو 
و دیگر غیرآلبانیایی ها در سطح بسیار وسیع، توسط افراد و سازمان های حتت حمایت های بین املللی پایمال شده 
است. اعالم استقالل خودسرانه کوزوو در سال ۲۰۰۸، این ایالت را به مرکزی برای پاکسازی نژادی از صرب ها و دیگر 
اقلیت های قومی تبدیل کرد، و هر روز برای هرچه سخت تر کردن شرایط زندگی آنها در این مناطق، اقدامات معینی 
آشکارا به اجنام می رسد. بسیاری از صاحب نظران معتقد به گتوئیزه کردن صرب ها هستند. برای منونه می توان از 
شهر اوراهواک در جنوب صربستان در کوزوو و متوهیا نام برد که در آن حدود ۲۵هزار آلبانیایی زندگی می کنند و فقط 
در یک بخش محصوِر حدود ۳۰۰۰مترمربعی با دو سه خیابان،نزدیک به ۴۰۰صرب و رومانیایی جا داده شده اند. جایی 
که آنها اجازه دارند »آزاد« باشند! امنیت الزم برای رفت و آمد خارج از مناطق محصور برای صرب ها وجود ندارد. 
حتی رفنت به محل کار و زمین های کشاورزی خود برای آنها خالی از خطر حمله یا حتی کشته شدن نیست، و رفنت به 

کلیسا ها و آرامگاه هایشان نیز بدون اسکورت نظامی نیروهای کوزووی ناتو غیرممکن است.
صرب ها را مانند حیوانات می کشند و حلق آویز می کنند، و برای ارعاب و ایجاد وحشت، در برابر چشم هزاران 
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نفر مورد توهین و حتقیر قرار می دهند.
شرایط اقتصادی بسیار وخیم است و بنا به بررسی های آمارِی نیروی کار، توسط اداره آمار کوزوو نرخ اشتغال به 
۳۰درصد هم منی رسد. منطقه با کاهش دائمی جمعیت روبرو است و بسیاری از مردم به امید یافنت شرایط اقتصادی 

بهتر به کشورهای دیگر می روند.
موارد دیگری از نقض عمده حقوق بشر علیه صرب ها و غیرآلبانیایی ها به قرار زیر است:

6-۱. نداشتن امکان بازگشت آواره شدگان از کوزوو و متوهیا و مصادره غیرقانونی امالک آ نها
بعد از ژوئن ۱۹۹۹، صلیب سرخ بین املللی اعالم کرد که ۲۵۰هزار صرب و غیرآلبانیایی با توسل به ترور، ارعاب 
و پاکسازی قومی، وادار به ترک محل تولد و خانه های خود در کوزوو و متوهیا شده اند. آمار فعلی سازمان پناهندگان 
سازمان ملل، بازگشت حدود ۱۸هزار صرب را نشان می دهد، اما رقم واقعی حدود شش هزار نفر، یا ۲/۱درصد از کل 
آوارگان است. آلبانیایی های کوزوو متام اموال منقول و غیرمنقول این ۲۵۰هزار آواره، و حتی آنهایی که هنوز به شکلی 
در محل خود زندگی می کنند را به زور تصاحب کرده اند. در اغلب موارد، مالکان اراضی و اموال یا کشته یا با زور 
اخراج شده اند. در سپتامبر ۱۹۹۹ سازمان ملل دفتری برای بازگرداندن اموال به صاحبان قانونی آنها تشکیل داد، 

اما تا کنون هیچ موفقیتی نداشته است.

6-2. عدالتی برای قربانیان وجود ندارد
گذشته از قربانیان مبباران های ناتو و عملیات تروریستی گروه هایی مانند ارتش رهایی بخش کوزوو، بعد از 
ژوئن ۱۹۹۹، نزدیک به هزار شهروند صرب و دیگر غیرآلبانیایی ربوده و نهایتًا کشته شدند. برای مثال، در ژوئیه 
از جمله کودکانی که در حال  از صدور قطعنامه ۱۲۴۴(، در روستای »ستارو گراچو« ۱۴نفر،  ۱۹۹۹ )یک ماه بعد 
برداشت محصول بودند، کشته شدند. در زمستان ۲۰۰۲، انفجار مبِب کارگذاری شده در زیر یک اتوبوس مسافربری 
صرب ها، تعداد زیادی کشته به جای گذاشت. در اوت ۲۰۰۳ نیز گروهی از کودکان در حال بازی در کنار رودخانه در 
روستای گراژیواچ جان خود را از دست دادند. در حالی که هنوز چنین جنایاتی در این مناطق اتفاق می افتد، اما هرگز 

هیچ یک از عاملین این کشتارها و دیگر خرابکاری ها مورد پیگرد و رسیدگی قضایی قرار نگرفته اند. 

6-۳. بازنویسی تاریخ
استان کوزوو و متوهیا سرزمین مادری ملیت، فرهنگ، مذهب و دولت صرب است. وجود هزاران بنای قرون 
وسطایی صرب شاهدی بر این مدعاست. پیش از شروع جنگ جهانی دوم، اکثریت جمعیت این استان را صرب ها 
تشکیل می دادند، حال آن که امروز جمعیت آنها به کمتر از ده درصد کاهش یافته است. از زمان حمله ناتو در ۱۹۹۹، 
ختریب سیستماتیک بناهای یادبود صرب ها و مسیحیان در کوزوو ادامه داشته است. حدود ۱۵۰ کلیسای صرب های 
ارتدوکس و صومعه های قرون وسطی متعلق به قرن های ۱۳ و ۱۴ ختریب گردیده اند. تعدادی از این بناها در لیست 
میراث جهانی یونسکو قرار داشتند. به عالوه، تالش گسترده ای برای تغییر نام کلیساها و صومعه های باقیمانده به 

نام های »بیزانسی« یا »آلبانیایی«، یا »قلعه ها و برج های آلبانیایی« دیده می شود.

6-4. پایمال کردن حق آموزش و برخورداری از امکانات درمانی و بهداشتی
مناطق  در  درمان  و  بهداشت  مؤسسات  به  پزشکی  داروهای  و  جتهیزات  انتقال  از  کوزوو  آلبانیایی  مقامات 
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صرب ها جلوگیری کرده و آنها را مصادره می  کنند. و با قطع برق نیز، آگاهانه و عامدانه تالش می شود تا با سخت تر 
کردن شرایط زندگی در محالت صرب ها، آنها را مجبور به ترک خانه و کاشانه شان منایند. برای سه سال متمادی، 

هنگام زمستان برق این مناطق قطع بود.
از ژوئن ۱۹۹۹، پاکسازی قومی در متام شهرهای کوزوو بجز میترویچا در شمال به اجرا درآمد و صرب ها و دیگر 
اقوام به روستاها رانده شدند. در نتیجه امکانات حتصیلی برای کودکان صرب به شدت کاهش یافته است. آنها 
به ناچار مدارس خود را در محل های نامناسبی تشکیل می دهند. بدترین شرایط درباره حتصیل کودکان در منطقه 
گورانی است. گورانی ها، یک گروِه معتقد به اسالم هستند که به زبان صربی صحبت می کنند. اعضای این گروه حتت 
فشار یکسان سازی بی وقفه ای قرار دارند که باید زبان آلبانیایی را بپذیرند و درس ها را به زبان آلبانیایی بخوانند. و، 

این فشارها همچنان ادامه دارد.

۷. تبرئه صرب ها و اسلوبودان میلوسوویچ در دادگاه الهه
با  حکایت رمسی جنگ کوزوو بر آن است که اسلوبودان میلوسوویچ، رهبر صرب  و رئیس جمهور یوگسالوی 
ایجاد »صربستان  ایالت، در پی  این  آلبانیایی و مسلمان  احلاق کوزوو به خود، و »پاکسازی قومی«ی شهروندان 
بزرگ« بود. این به معنی رواج ترور و خشونت نسل کشانه غیرنظامیان بود که برای ناتو انتخابی به غیر از دخالت 
نظامی برای جلوگیری از قلع و قمع صدهاهزار نفر باقی نگذاشت!! این داستان سرهم بندی شده تا افشای کامل آن، 
دیری دوام نیاورد. امروز دیگر کاماًل روشن شده است که همه جنایت ها و خشونت ها در کوزوو، تنها بعد از آغاز حمالت 

ناتو به وقوع پیوسته و البته تنها به نیروهای یوگسالو و صرب هم محدود مناند.
ارتش  کنار  در  را  خود  مأموریت  از  ماه ها  که  آملان،  ارتش  سابق  سران  از  و  گزارشگر  هاچ،  ژوزف  فرانتس 
جنایات  برای  میلوسوویچ  دادگاه  در  بود،  کرده  سپری  و ۱۹۹۹  سال های ۱۹۹۸  در  )کی.ال.ای(  کوزوو  رهایی بخش 
جنگی، شهادت داد که گروه های تروریستی به طور دایم و علنی نیروهای صرب را به واکنش شدید حتریک می کردند، 
و در واقع مسؤولیت اصلی پاکسازی آلبانیایی ها از کوزوو بر عهده آنها است. به همین ترتیب، پاول واتسون از »ال.

ای تایمز«، از معدود خبرنگاران حاضر در صحنه در طول مبباران ها، در مقاالت خود بارها تکرار کرد که او هرگز، در 
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جریان یا بعد از جنگ، شاهد هیچ جنایتی علیه غیرنظامیان آلبانیایی توسط صرب ها نبوده است.
دادگاه بین املللی برای جنایات جنگی در یوگسالوی، که فاقد هرگونه اعتبار و صالحیت قانونی بود و بودجه اش 
توسط ایاالت متحده و احتادیه اروپا تأمین می شد، تنها برای تنبیه صرب ها به خاطر مقاومت در برابر غرب در دهه 
۱۹۹۰ سرهم بندی شد تا به مردم در سراسر جهان هشدار داده شود که در صورت مقاومت در برابر اراده ایاالت متحده 
و اروپا چه می تواند بر سرشان بیاید! اما، دادگاه الهه که توسط سازمان ملل برای بررسی جنایات جنگی در طول 
جنگ های یوگسالوی و عامالن آنها تشکیل شده بود، شانزده سال بعد )۲۰۱۵(، نهایتًا به این نتیجه رسید که سربازان 
یوگسالو به طور عمده سعی در دور کردن آلبانیایی ها داشتند و نه نابودی آنها. بدین ترتیب دادگاه الهه صرب ها و 
اسلوبودان میلوسوویچ رهبر آنها را از اتهام نسل کشی تبرئه منود. البته این تبرئه برای میلووسوویچ بسیار دیر بود. 
او در سال ۲۰۰۶ به دالیل نامعلومی در زندان سازمان ملل متحد درگذشت و هیچ مقام یا سازمان زیرمجموعه ی این 

سازمان جهانی، ایاالت متحده آمریکا، احتادیه اروپا، ناتو و ... هم در پی پاسخ به چرایی مرگ او برنیامدند!
اکتبر  در  میلوسوویچ  اسلوبودان  که  وقتی  از  بالکان،  منطقه  پژوهشگران  از  پاپادوپولس،  مارکوس  نظر  به 
۲۰۰۰، در یک کارزار انتخاباتی هدایت شده توسط آمریکا و اروپا سرنگون شد، روند مستعمره سازی صربستان و 
مونته نگرو آغاز شد. امروز بسیاری از صنایع ملی این دو سرزمیِن از هم جدا شده ، حتت عنوان خصوصی سازی و 
با زدن چوب حراج بر آنها، با قیمت های بسیار ناچیز به تصاحب خارجی ها درآمده است؛ ارتش نیرومند صربستان 
با دستور واشنگنت و بروکسل منحل شده، و شرایط اقتصادی طاقت فرسایی بر این کشور سایه انداخته است. رفتار 
امروز ایالت متحده و احتادیه اروپا با هر دو کشور صربستان و مونته نگرو، چنانچه با دیگر تکه پاره های جمهوری 

سوسیالیستی فدرال یوگسالوی، رفتار با یک مستعمره است.
پاپادوپولس معتقد است، متام آنچه از سال ۲۰۰۰ بر سر صربستان و مونته نگرو آمد، توسط میلوسوویچ پیش بینی 
شده بود و نظریاتش ناشی از ژرف بینی برجسته او بود. میلوسوویچ سدی در برابر امپریالیسم آمریکا و اروپا، فاشیسم 
کرواسی، بنیادگرایان مسلمان بوسنی و جنایتکاران سازمان یافته آلبانیایی بود. امروز وجود تک تک این نیروهای 
سراپا زشتی و ناراستِی آماده ریخنت خون و اجنام شنیع ترین جنایات، جهان را در شرایط بسیار خطرناکی قرار داده 
او برای استقالل و  است، و این چیزی نیست مگر اثبات درستی هشدارهای میلوسوویچ درباره چنین نیروهایی. 

متامیت ارضی صربستان، و برای آزاد بودن صرب ها و شرف و حیثیت آنها مبارزه کرد.
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