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ДВОЈНА ЛУПА      

Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

МОКТА  НА  КОСОВ  
АКТИВНОСТИТЕ НА Р    

Последните анализи на 
Ин терпол покажуваат де-
ка изминативе шест го-

дини й послужија на ал бан ска-
та мафија дополнително да се 
вкорени и да ги зајакне своите 
позиции. Денес, ко сов ската ал-
банска мафија го дишно рас по-
лага со мили јар да евра, и тоа 
само од тр го ви јата со дрога, 
при што на ев ропскиот пазар 
месечно вне сува од четири до 
шест тони хероин. 

Од оваа висока сума, ба рем 
150 милиони евра се вра ќаат 
на Косово, во џебовите на ло-
калните криминални моќ  ници 
и во благајните на водечките 
по  литички пар тии, чиишто ли-
дери се во тесна врска со под-
земјето и со ор ганизираниот 
кри минал. 

Италијанските извори од 
ООН задолжени за борба про-
тив дрогата, тврдат дека ко сов-
ските мафијашки кланови ре-
чиси ја елиминирале тур ска та 
мафија, и дека ос тва ру ваат не-
посредни контакти со авга нис-
танските произ веду вачи на 

На Косово и во Македонија каде што Албанците се во голем број, факт е дека 
беа создадени бројни фабрики за производство на хероин, како и ма-
гацини за складирање на 2 тона хероин одеднаш.

Еден од најблиските соработници на Бин Ладен, Египјанецот Мохамед За ва-
хири, лично ги надгледувал подготовките и обуката на албанските па-
равојски, а ОВК била подготвена своите акции да ги изведува не са мо во 
Косово и Македонија, туку да се активира и на интернационално ниво.

опиум. Еден од мо делите за 
соработка со вода чите на кла-
новите во Авга нис тан бил пре-
ку склопу ва њето бракови меѓу 
по том ци те на шефовите на кри-
ми налните организации. Такво 
нешто направило едно од нај-
моќните семејства Ша ба ни, чи-
јашто ќерка се омажила за нас-
ледникот на авга нис танските 
кра    леви на опиумот.

На Косово и во Македонија 
каде што Албанците се во го-
лем број, факт е дека беа соз-
дадени бројни фабрики за про-
изводство на хероин, ка ко и 
магацини за скла ди ра ње на 2 

 
СТАТИСТИКА И 
ПРОЦЕНКИ

Според официјалните по-
датоци на ООН за борба про-
тив трговија со нар ко ти ци, Ал-
банците од Косово сочи нуваат 
14 проценти од ди ле рите на 
дрога во светот. Кол ку е тоа ви-
сок процент ста нува јасно кога 
ќе се увиди дека 1.000 Албанци 
се ед накви на три промили од 
светската по пу лација. Сепак, 
официјален Вашингтон не от-
вори своја канцеларија во 
Приш тина, иако такви веќе 

Албанските екстремисти кои 
дејствуваа во Северна Ма ке-
донија и во Јужна Србија беа 
полувоено крило на ал бан ска-
та мафија, која се за нимава со 
трговија со дрога, со пре не су-
вање имигранти и проститутки 
во Западна Ев ропа, оценува 
францускиот експерт од Инс-
титутот за кри минологија во 
Париз, Ксавие Рофе, автор на 
книгата "Ал банската мафија". 

"На секоја мафија й се пот-
ребни две работи: сигурна те-
риторија и дијаспора. Ал бан-
ците сега имаат дија спо ра, бла-
годарение на бе гал ците од вој-
ната во Косово, а нивната база 
се наоѓа во тие области", об јас-
нува Рофе. 

Тој истакнува дека откако 
НАТО и ОН ја презеле кон тро-
лата врз Косово, оваа об ласт се 
претворила во рај за организи-
раниот криминал. Спо ред него, 
акциите на албанските бун тов-
ници на српската граница во 
делот кон Косово имаат цел да 
заштитат две клучни точки на 
патот на дрогата, наре чени 
"злат ниот триаголник на Бал ка-
нот". Според екс пер тите, Ве ли-
ки Трновац во Јуж на Србија е 
главен пункт на патот по кој од 
Централна Азија во Европа 
илегално се пренесуваат го ле-
ми коли чес тва хероин и зна чи-
телен број луѓе. Нема никакво 
сомнение дека офанзивата на 
ал бан ските бунтовници, глав-
но, бе ше мотивирана од жел-
бата да ја обезбедат контролата 
врз патот на дрогата. 

Италијанската полиција сме-
та дека членовите на офи-
цијално распуштената ОВК, на 
ОВПМБ и на ОНА биле по-
врзани со криминалната мре-
жа на балканските кланови, 
гангстерите од дијаспората и 
поранешните членови на тај-
ните служби на Албанија. Ро фе 
додава дека Тетово е цен тар на 
власта на еден богат Албанец 
од Косово, кого што НАТО го 
смета за една од главните фи-
гури во ор гани зираниот кри-
минал. Според информации во 
книгата на Рофе, околу 70 отсто 
од хе ро и нот кој се продава во 
Швај  царија, Австрија и во Гер-
ма нија, го префрлиле ал бански 
банди. Повеќе земји од За пад-

тона хероин одед наш. Од таму, 
односно од Косово поаѓаат 
шверцерите - едни преку Јад-
ранското Море во Италија, 
други преку Црна Го ра, Босна и 
Хрватска во Средна Европа. 
Пред из вес но време, на патот 
меѓу Кло бук и Приштина, било 
за пле нето огромно количество 
ан хидрид на оцетна киселина, 
неопходна за синтетизација на 
дрогата. Цистерните биле упа-
тени на адреса на фир мата 
"Ник Петрол" во сопс твеност 
на Насер Кељменди, еден од 
блиските пријатели на Рамуш 
Харадинај.

функционираат во земјите ка-
де што е забележан многу 
помал обем на трговија со 
дрога и покрај тоа што Стејт 
департментот е добро за поз-
нат со ситуацијата на Косово. 
Проценките на воените ра-
зузнавачи на КФОР се след ни: 
80 отсто од бруто при ходот на 
Косово потекнува од кри ми-
 нални активности. Тие уште и 
признаваат дека милијарди до-
лари донации за обнова на 
Косово и за оживување на него-
вата еко номија завршиле во џе-
бо ви те и во сефовите на локал-
ни те моќници.

МЕЃУ ЕВРОПСКИТЕ МАФИИ, АЛБАНСКО-КОСОВСКАТА Е 
НАЈ МОЌНА И НАЈНЕМИЛОСЛИВА. ТОА Е МАФИЈА КОЈА ОД 
ЕДНА СТРАНА Е ВАРВАРСКА, А ОД ДРУГА Е СОФИСТИЦИРАНА. 
ПОСОФИСТИЦИРАНА Е ОД КОЗА НОС ТРА, БИДЕЈЌИ НЕЈ ЗИ-
НИТЕ ШЕФОВИ СЕ НАВИКНАТИ ДА ПРЕГОВАРААТ СО ДИ ПЛО-
МАТИ И  ДОБРО СЕ ОБРАЗОВАНИ. МЕЃУТОА, ПОБЕС КРУ ПУ ЛОЗ-
НА Е БИДЕЈЌИ ПОТЕКНУВА ОД АРХАИЧНО ОПШТЕСТВО И СЕ 
БАЗИРА НА ПЛЕМЕНСКИ ЗАКОН "КАНУН", КОЈ НЕ ГО ПОЗНАВА 
КОНЦЕПТОТ НА ИН ДИВИДУАЛНА ОДГОВОРНОСТ. КАКО ВРВ 
НА СĖ, НА КОСОВО НЕ ПОСТОИ РАЗЛИКА МЕЃУ КРИ МИ НАЛ-
НИОТ И ПОЛИТИЧКИОТ ЕСТАБЛИШМЕНТ. ПО РАДИ ТОА, АКО 
НА КОСОВО МУ СЕ ДОДЕЛИ НЕЗАВИСНОСТ, ВО СРЦЕТО НА 
ЕВРОПА ЌЕ ИМА ОГРОМЕН ПРОБЛЕМ.



35  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 557 / 4.3.2005

 СКОТО  ПОДЗЕМЈЕ
   ЕГИОНАЛНИТЕ МАФИИ

на Европа се оби ду ваат да ги 
откријат каналите пре ку кои се 
финансираат ал бан ските теро-
ристи. Осо бе но ин тензивна ак-
ција се во ди во Германија, која 
се сме та за центар на албан-
ската дија спора. Во тоа се вме-
шани и поранешни акти висти 
на Ос лободителната војска на 
Ко сово (ОВК), особено оние 
кои се занимаваат со шверц, би-
дејќи не им одговара ре ла ти-
вен мир на јужниот Бал кан. 

КОСОВО - РАК РАНА 
ЗА ЕВРОПА

Воздушната војна на НАТО 
против СРЈ не влијаеше на на-
малувањето на моќта на ко сов-
ската мафија, туку на про тив, 
таа драматично се зго ле му-
ваше, како со ин тен зивирањето 
на крими нал ни те активности, 
така и со нив ната контрола врз 
на се ле ни ето. Бомбашките на-

пади врз Југославија й по мог-
наа на УЧК да го прошири неј-
зиното подрачје на владеење 
кон Србија и Македонија. Под 
заштита на НАТО, УЧК стана не-
ограничен господар на Ко сово, 
а косовската мафија, ако не во-
дечка, тогаш една од водечките 
криминални здру женија во све-
тот. Една година по на падите и 
офи цијалната инсталација на 
УЧК како водечка сила во Ко-
сово, Марко Никовиќ, ви це-
прет седател на Интер на цио-
нал ното здружение за борба 
против дрогата со се диште во 
Њујорк, пре ду пре дуваше: "Ка-
ко што наскоро Северна Ев-
ропа ќе може да заклучи, Ко-
сово ќе стана рак рана на Ев-
ропа".

Според проценките на Ни-
колиќ во март 2000 година, УЧК 
месечно пренесувала од 4,5 до 
5 тони хероин. Трасата која од 
талибанските опиум ски поли-
ња во Авганистан водела кон 
северноев роп ски от пазар за 
нар котици, го  контролирале ко -
совските Албанци.  

"На Владата на САД й  бе ше 
многу добро позната по вр за-
носта на косовската ма фија и 
УЧК со трговијата со хероин", 
извести лон дон скиот "Гарди-
јан" на 13.3.2000 година.

БИН ЛАДЕН И 
ВРСКИТЕ СО ОВК

Некои медиуми ги ци ти раа 
извештаите на тајните служби, 
според кои теро рис тот Бин 
Ладен со седиште во Авг анис-
тан и неговата ор га низација Ал 
Каида, ги обучу вале и им да-
вале финансиска поддршка на 

припадниците на ОВК. Многу 
поконкретен беше Ибрахим 
Ругова со из јавата дадена за 
весникот "Но  ва Македонија" на 
26.9.2000 година, по која на те-
ри то ријата на Косово, кон тро-
ли рана од ОВК, се наоѓаат кам-
пови за обука на терористи 
кои се во тесен контакт со те-
рористите на Бин Ладен, а меѓу 
ОВК и него постои тесна со ра-
ботка. На Косово, Бин ла де но-
вата организација е ак тивна од 

"Единствено што УЧК сака е 
војна. Јас ги познавам нив ните 
причини и намери. Тоа се при-
чини на платеници кои не поз-
наваат внатрешни вред нос ти, 
освен подготве ност за ната-
мошно војување. Единствената 
причина зошто нивните коман-
данти се со гла сија да се ра зо-
ружаат е дека така не изгледаат 
многу ло ши. Вистината е дека 
опера цијата беше интерна цио-
нал на бина за извонредна про-

1994 година, а во 1996 година 
лично Бин Ла ден ги пре ду пре-
дил свои те трупи да се под гот-
ват за учес тво на Косово и во 
Македо нија. Еден од не го вите 
нај блиски соработници, Египја-
нецот Мохамед Зава хи ри, лич-
но ги надгледувал под го тов-
ките и обуката на ал бан ските 
паравојски, а ОВК била под го т-
вена своите акции да ги из ве-
дува не само на Ко сово и во Ма-
кедонија, туку да се ак тивира и 
на интер национално ниво. 

паганда. Разоружувањето бе-
ше само една фарса, бидејќи 
вистинските арсенали на те-
рористите не можат на овој 
начин да бидат пронајдени и 
разрушени. УЧК има многу ка-
нали преку кои таа се воору-
жува", рече Ругова на 6.9.2001 
година во Рим. Во врска со 
каналите за воо ру жување, Ру-
гова тогаш ги спом на Тур ција, 
Чешка, Сло вачка, Црна Гора, 
Албанија, Хрватска, Италија и 
Гер ма нија.

"АКО КОСОВО СТАНЕ НЕЗАВИСНО, ЌЕ ИМАМЕ СТРАТЕШКИ 
МНОГУ ВАЖНО МЕСТО ВО ЕВРОПА, ДРЖАВА НИЗ КОЈА ЌЕ СЕ 
ОДВИВА 80 ОТСТО ОД НЕЛЕГАЛНАТА ТРГОВИЈА СО ХЕРОИН. 
ДРЖАВА КОЈА САМО НА ИТАЛИЈАНСКИТЕ ТРОТОАРИ ИС ФР-
ЛИЛА 20.000 ПРОСТИТУТКИ. ДРЖАВА ЧИЈАШТО КОМПЛЕТНА 
ЕКОНОМИЈА СЕ БАЗИРА НА МЕЃУНАРОДНА ПОМОШ И НА 
ПАРИ ОД КРИМИНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ", ПИШУВА ВО ИЗ-
ВЕШТАЈОТ НА ИТАЛИЈАНСКАТА РАЗУЗНАВАЧКА СЛУЖБА.

МЕЃУ ИТАЛИЈАНСКИТЕ РАЗУЗНАВАЧИ НИКОЈ НЕМА НИТУ 
НАЈМАЛО СОМНЕВАЊЕ ДЕКА КОСОВО СТАНАЛО ЗОНА НА 
СЛОБОДНИОТ КРИМИНАЛ, КАДЕ БАНДИТЕ СЕ ПОВРЗАНИ СО 
ПОЛИТИЧКАТА ОЛИГАРХИЈА, ПА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОА 
УЖИ  ВААТ ТОТАЛЕН ИМУНИТЕТ. МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА 
Е УВЕРЕНА ДЕКА ТАКА БИ СЕ ДОВЕЛЕ ВО НЕЗАВИДНА СИ-
ТУАЦИЈА ИСТАКНАТИТЕ АЛБАНСКИ ПОЛИТИЧАРИ И ДЕКА 
ТОА БИ ПРЕДИЗВИКАЛО ГОЛЕМИ НЕМИРИ И ТЕНЗИИ ВО 
ОДНОСИТЕ СО ПРИПАДНИЦИТЕ НА УНМИК И НА КФОР.


