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ДВОЈНА ЛУПА      

Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

ВО  СВЕТОТ  ДОМИНИРА  А  
КОЗА НОСТРА И КОЛУМБИСКИОТ     

МАФИЈАШКИТЕ РАБОТИ ВО СЕМЕЈСТВОТО ЛИКА ОД ГЊИ-
ЛАНЕ ГИ ДРЖИ ИСМАИЛ ЛИКА, НАЈМЛАД СИН НА ЏЕВДЕТ 
ЛИКА, КОЈ ДЕНЕС Е Т.Н. КУМ НА АЛБАНСКАТА МАФИЈА. ИС-
МАИЛ ЛИКА ИМА 48 ГОДИНИ, РОДЕН Е ВО БРОНКС, ОД ЛИЧ-
НО ГО ЗБОРУВА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК, БИДЕЈЌИ ДЕСЕТИНА 
ПАТИ ПРЕСТОЈУВАЛ ВО АЛБАНИЈА И НА КОСОВО. ПОКРАЈ 
ТРГОВИЈАТА СО НАРКОТИЦИ ОВИЕ АЛБАНЦИ СЕ ЗАНИ МА-
ВААТ И СО ПРОСТИТУЦИЈА, ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ, КОЦ КА-
ЊЕ, ИЗНУДУВАЊЕ И КРАЖБИ. ФБИ НИКОГАШ НЕ УСПЕАЛО 
ДА ГО ОТКРИЕ ТОЧНИОТ БРОЈ ЧЛЕНОВИ НА ОВОЈ КЛАН, БИ-
ДЕЈЌИ ТОЈ РАБОТИ ВО ИЛЕГАЛА. ПОВЕЌЕ ОД ИЛЈАДА АЛ-
БАНЦИ И ПРИПАДНИЦИ НА ДРУГИ НАЦИИ, КОИ  ПО БЕГ НА-
ЛЕ ОД БАЛКАНОТ, ПОСЛЕДНИВЕ ГОДИНИ СТАНУВААТ СЕ-
РИО ЗЕН ПРОБЛЕМ ВО СВЕТОТ НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИ-
МИНАЛ, СО ШТО ИМ СЕ ЗАКАНУВААТ НА ГРУПИТЕ НА КОЗА 
НОСТРА ДА БИДАТ ПОТИСНАТИ ОД МЕСТАТА ВО КОИ ДО СЕ-
ГА ТИЕ БЕА НЕПРИКОСНОВЕНИ. ЗА ОВА ПРЕДУПРЕДИЈА И 
ВИСОКИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА АМЕРИКАНСКАТА ВНАТ РЕШНА 
БЕЗБЕДНОСТ. НАПРЕДОКОТ НА АЛБАНЦИТЕ ДЕ ЛУМ НО Е 
ПОС ЛЕДИЦА НА УСПЕХОТ КОЈ Е ОСТВАРЕН ПО ЗАВР-
ШУВАЊЕТО НА ПОЛИЦИСКАТА ОПЕРАЦИЈА "ЗАКОПЧУВАЊЕ", 
КОГА БРОЈОТ НА ИТАЛИЈАНСКИТЕ МАФИЈАШКИ СЕМЕЈСТВА, 
ОД 24 Е СВЕДЕН НА САМО 9. ВО ТАА АКЦИЈА ПРОТИВ ОР-
ГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ СЕ УАПСЕНИ ПОВЕЌЕ ОД 100 
ВОДАЧИ И 600 ЧЛЕНОВИ НА КОЗА НОСТРА. ТОА НА АЛ-
БАНСКАТА МАФИЈА Й ОСТАВИ ПРОСТОР ЗА ЈАКНЕЊЕ И ЗА 
ПОСЛОБОДНО ДЕЈСТВУВАЊЕ.

Главна улога во ор га ни-
зираниот криминал во 
САД имаат Албанците 

од Косово, Македонија и Цр-
на Гора. Тие се собрани во 
кла нови и т.н. криминални 
синдикати. Руските и другите 
организирани криминални 
групи се помалку насилни од 
албанските. Ова е конс та та-
ција и на Федералното ис-
тражно биро. Тие се крајно 
дрски и безобѕирни, крути и 
не мислат за последиците 
кои би произлегле од на пра-
вениот криминален акт - ќе 
рече Крис Свекер, помошник 
директор на Кри мина лис тич-
киот истражен отсек на ФБИ. 
Денес на овој континент ал-
банските криминални групи 
се занимаваат со илегална 
трговија со наркотици. Тие 
таму се појавуваат кон крајот 
на шеесетите години кога 
македонскиот дилер Даут 
Кадриовски ја развил тајната 

организација на Приштина 
во Њујорк. Сè до крајот на де-
ведесетите години овие Ал -
банци претставувале само ед-
на од силните алки во ко лум-
бискиот синџир за дис три бу-
ција со наркотици. Тие го др-
жат речиси цел Њујорк, каде 
што има околу 60.000 ал бан-
ски иселеници, а потоа сле-
дуваат Чикаго и Торонто. Спо-
ред некои проценки, годиш-
но од хероин албанската ма-
фија заработува околу 150 
милиони долари. Амери кан-
ската полиција тешко из ле-
гува на крај со албанското 
подземје, бидејќи тоа е ком-
пактно. Американските по-
лицајци не го зборуваат ал-
банскиот јазик, тешко ги раз-
ликуваат од Турците и од Ара-
пите и не успеваат да уфрлат 
свои агенти во нивните ре-
дови. Својот бизнис тие го 
реализираат преку ресто ра-

ните кои се водат на имиња 
на Грци, Курди, Турци или 
Ара пи. Албанците се тесно 
поврзани меѓу себе, пос луш-
ни и дисциплинирани, верни 
на своите "шефови". Како ку-

рири за пренос на хероин се 
користат стари жени, дури и 
деца, кои не знаат англиски 
јазик и доколку ги фатат тие 
не се во состојба ништо да 
им откријат на полициските 

Чикаго и во државата Или-
ноис со криумчарење на дро-
га се занимава нивната по ли-
тичка организација "Ба ли Ком  -
бтар". Покрај Албанците во 
мрежата на нарко дилерите 
има и тамошни Срби. 

ЗАКАНИ, 
УЛТИМАТУМИ И 
НАПАДИ

Албанската нарко мафија 
е една од најсуровите во 
светот. Во Америка станала 
позната по тоа што вршела 
грозоморни ликвидации на 

органи. Профитот од хе рои-
нот го вложуваат во куќи, од-
носно купуваат цели квар то-
ви во Њујорк и во Чикаго. Во 
Бронкс дури откупиле и не-
кои српски куќи за да го нап-
рават предградието етнички 
чисто. Последниве години, 
со доселувањето на младите 
генерации косовски Албан-
ци, променет е и составот на 
нивната мафијашка струк ту-
ра. Шефот на одделението за 
дрога, капетанот Еуген До-
март од Чикаго, тврди дека 
во албанската колонија во 

сметка на Коза Ностра и на 
колумбискиот картел. Аме ри-
канската полиција има проб-
леми со албанската мафија 
затоа што Албанците или го 
подмитуваат или го убиваат 
својот сонародник кој ќе поч-
не да работи за ФБИ или за 
другите служби како пре ве-
дувач од албански јазик. Тие 
не се плашат ниту кога им се 
закануваат на полицајците. 
Во Мичиген неколку пати ал-
банската мафија фрлила бом-
би и молотови коктели врз 
полициски станици. На поче-

Според некои проценки, годишно од хероин албанската мафија заработува 
околу 150 милиони долари. Американската полиција тешко излегува 
на крај со албанското подземје, бидејќи тоа е компактно.

Американската полиција има проблеми со албанската мафија затоа што 
Албанците или го подмитуваат или го убиваат својот сонародник кој 
ќе почне да работи за ФБИ или за другите служби како преведувач од 
албански јазик.
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  ЛБАНСКОТО  ПОДЗЕМЈ Е
    КАРТЕЛ ГО ГУБАТ ПРИМАТОТ

токот на 1995 година, аме-
риканскиот неделник "Волт 
стрит журнал" прв пат ја от во-
ри темата за албанската нар-
ко мафија во САД. Во текстот 
"Албанска беса" отворено е 
напишано дека "Албанците 
се убијци кои се занимаваат 
со трговија на хероин во Аме-
рика". Според сведочењето 
на американскиот адвокат 
Ру долф Џулијани од Њујорк 
во декември 1994 година, 
еден американски Албанец 
на овој бранител му понудил 
400.000 долари за да ги даде 
било кому кој би ги убил 
Алан Кохен, помошник на ту-
жителот и Џек Делмар, агент 
за наркотици, кои откриле 
еден картел на албанската 
мафија во овој град. Амери-
канските гангстери ретко се 
одлучувале на ваков начин 
да ги расчистуваат сметките 
со судството, но сепак оце-
ниле дека нема друг начин 
да се справат со нив. Поради 
тоа што овој случај дошол до 
ФБИ, адвокатот Џулијани до-
бил смртни закани. Тоа било 
причина ФБИ да покрене ис-
тражна постапка против ал-

банскиот нарко картел во 
Њу   јорк. Откриено е, исто та-
ка, дека албанската мафија 
има свои експозитури и во 
Бронкс, а дирекции има во 
државите Мичиген, пред сè, 
во Детроит, Хамтрек, но и во 
Масачусетс и Илиноис. Ал-
банците имаат сопствена дис-
трибутивна мрежа. Често па-
ти партнери во таа работа им 
се Јужноамериканците и Си-

ци  лијанците. Денес оваа ма-
фија го снабдува Њујорк со 
дури 30 отсто од вкупните 
потреби со хероин, кој доаѓа 
преку земјите од поранешна 
Југославија. 

АГЕНЦИИ ЗА 
УВОЗ НА
ХЕРОИН

Американските полицајци 
го откриле одреден Скендер 
Фичи, сопственик на ту рис-
тичка агенција во Њујорк и 
извесна Тереза Вордвајд, ко-
ја се занимавала со сре ду-
вање иселенички документи 
за просторите на поранешна 

Југославија. Двете агенции 
се користеле за брзи и крат-
ки патувања до Југославија и 
Турција, каде што се наба ву-
вал хероинот, кој потоа го 
шверцувале во Америка. Пр-
виот килограм хероин Фичи 
го прошверцувал во 1979 го-
дина. Оваа работа тој ја из-
вршувал со кланот на Џевдет 
Лика, кој имал база за пре-
работка и дистрибуција на хе-

роин во уметничкиот дел на 
Менхетн. Продажбата на дро-
гата била вршена преку ки-
неските бутици. Џевдет Лика 
е Албанец со потекло од Гњи-
лане, кој на почетокот на се-
думдесетите години емигри-
рал во САД и како член на 
групата на Даут Кадриовски 
почнал да го шири турскиот 
канал за криумчарење хе ро-
ин во Њујорк. До 1980 година 
Лика работел сам, а потоа се 
здружил со Џевдет Мустафа. 
Нивен главен финансиер бил 
албанскиот крал Зогу, кој  со 
помош на стекнатиот профит 
од дрогата ја јакнел својата 
монархија и кралската круна. 

По недоразбирањето и су ди-
рот со Лика во 1982 година, 
Мустафа едноставно ис чез-
нал. Полицијата претпос та ву-
вала дека го ликвидирала ал-
банската нарко мафија. Нов 
соработник на кланот Лика 
станал Духа Саљанин, сопс-
твеник на ресторани во Њу-
јорк. Во 1982 година Са ља-
нин побарал од Лика неколку 
килограми хероин, а добил 
само еден килограм со сом-
нителна чистина. Таа била 
причината за кавга, при што 
бил убиен Саљанин. Тој имал 
тринаесет рани на телото, но 
сепак бил доволно свесен за 
да и каже на полицијата кои 
се неговите убијци. Фе де рал-
ните агенти работеле три го-
дини на разоткривањето на 
кланот Лика во Њујорк. За 
тоа време Албанците увезле 
и продале педесет ки ло гра-
ми хероин, вреден 125 ми-
лио ни долари. Дрогата ја 
продавале во Калифорнија, 
Тексас и во Илиноис. Во 1984 
година, федералниот суд го 
осудил Џевдет Лика на до жи-
вотна робија. Сите учесници 
во овој процес биле ставени 
во програма за заштита на 
ФБИ, бидејќи членовите на 
кланот Лика се заканиле 
дека ќе се одмаздат со крв. 
Таа закана покажала колку е 
моќна албанската нарко ма-
фија во САД. Сепак, работите 
не застанале тука. Идните ак-
тивности ги презел Исмаил 
Лика, најмладиот син на Џев-
дет, кој денес го на рекуваат 
"кум на албанската мафија во 
Америка". 

КОН КРАЈОТ НА ДЕВЕДЕСЕТИТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ 
ВЕК САД ИЗДВОИЛЕ 17 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ ЗА БОРБА 
ПРО ТИВ НАРКО МАФИЈАТА ВО СИТЕ ОБЛИЦИ. НО, ИС ТО-
ВРЕМЕНО НЕКОИ ПОЛИТИЧАРИ ОДЛУЧИЛЕ НА АЛ БАН-
ЦИТЕ ДА ИМ ДАДАТ 25 МИЛИОНИ ДОЛАРИ ЗА КУ ПУВАЊЕ 
ОРУЖЈЕ ЗА БОРБА ПРОТИВ СРБИТЕ НА КОСОВО. ТОА УШТЕ 
ТОЛКУ Й ПОМОГНАЛО НА АЛБАНСКАТА МА ФИ ЈА ДА СЕ 
ИЗДИГНЕ НАД СИТЕ СВОИ РИВАЛИ НА АМЕ РИ КАНСКИОТ 
КОНТИНЕНТ. ТУКА СЕ ЗАТВОРА СИНЏИРОТ НА СМРТТА. СО 
ТОЛЕРИРАЊЕТО НА ШВЕРЦОТ СО ДРОГА, НА АЛБАНЦИТЕ 
ИМ ОВОЗМОЖУВА ГОЛЕМ ПРИХОД, КОЈ ПОТОА СЕ ПРЕ-
НАСОЧУВА ЗА КУПУВАЊЕ ОРУЖЈЕ.


