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Пишува: 
Силвана БЛАЖЕВА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

"ШТО КРИЕ НАВОДНАТА ХУМАНИТАРНА КАТАСТР    

СО 540 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ 
ОД АЛБАНСКАТА МАФИЈА СЕ 

ФИНАНСИРАА КОНФЛИКТИТЕ 
ВО МАКЕДОНИЈА И НА КОСОВО

Непријатно е чувството поради 
сознанието дека на Балканскиот 
Полуостров живеат народи, кои 

до некаде сè уште се наоѓаат во голема 
заблуда и занес дека дошло времето 
кога светската демократија кон нив ќе 
ја покаже својата широ коградост, ко-
ректност и непри страс ност, а тие ќе 
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АТАК НА БИБЛИСКАТА ЗЕМЈА

Пред неполни четири години вакво 
нешто се случуваше и во Македонија, а 
сакало да се признае или не, по сле-
диците од тоа ќе ги чувствуваат многу 
генерации кои доаѓаат. Со насилствена, 
криминогена и терористичка политика 
се направи обид за сквернавење на пр-
вата библиска земја во Европа - Маке-
донија, при што й се наметнаа прин ци-
пи непознати во правната практика на 
човековата цивилизација.

фија, кои имаат врски со картелот за 
шверцување дрога, сместен во глав ни-
от град на Косово, Приштина. Наводно 
овој картел бил составен од Албанци, 
кои биле членови на Косовскиот нацио-
нален фронт, чие воено крило било ОВК. 
Оваа организација ДЕА ја опишува како 
"најмоќна на светот за шверцување хе-
роин", чиј профит се вложувал во купу-
вањето оружје. 

Во 2001 година меѓународната заед-
ница се анимирала, предупредувајќи на 
уште една наводна "хуманитарна ката-
строфа" затоа што "етничките Албанци 

бидат во состојба да ја премеруваат, да 
ја стават на терезија нејзината конзи-
стентна, чесна поли тика, со висок мо-
рал. Во соција лис тичките земји, а осо-
бено на тери то ријата на некогашна 
СФРЈ се водеа вој ни, за кои денес со си-
гурност може да се тврди дека покрај 
настојувањето за осамостојување, но 
во држави со чис ти етнички средини, 
населението во никој случај, пред сè, 
предвид не ги имало човековите права 
и слободи. Неспорен факт е дека од 
крвавите су дири и конфликти на бал-
канските про стори некој имал и сè уште 
има мате ријална и воено-политичка ко-
рист. 

На 18 септември 2001 година од ве-
сникот "Вашингтон тајмс" бугарскиот 
неделник "Тема" пренесе информација 
дека "Ал Каида и исламскиот џихад во 
Македонија имаат 5.000 борци". Доказ 
дека во државата има Муџахедини се 
неколкуте списоци на борците на ОНА, 
според кои во 113. бригада на ОВК (ОНА) 
биле регистрирани 150 вакви лица, кои 
биле бележени со кратенката "муџ".

Според Мајкл Чошудовски, про фе-
сор по економија на Универзитетот во 
Отава, Канада, финансирањето на ет-
нич ките војувања на Балканот во себе 
ја содржи формулата на скриена под-
дршка од членовите на албанската ма-

во Македонија се угнетено малцинство". 
Всушност, повеќето милијарди долари 
од балканската трговија со дрога, со 
која во средината на 80-тите години на 
минатиот век суверено господарела ал-
банската мафија, одиграле круцијална 
улога во финансирањето на конфлик-
тите во Македонија и на Косово. 

ВО ЕВРОПА ОВК 
РАСТУРА ХЕРОИН

Транзиционата сиромаштија пре диз-
вика етничка тензија на Балканот, кон-
кретно во Македонија и на Косово, при 
што била создадена можност илјад ни-
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   ОФА ЗА УГНЕТЕНОТО АЛБАНСКО МАЛЦИНСТВО" 

ци невработени млади лица многу лес-
но да бидат регрутирани во под зем јето. 
Нарко-бароните од Албанија, Ма ке до-
нија и од Косово во спрега со ита ли-
јанската мафија се појавиле како но ва 
економска сила и елита. За албан ската 
мафија, која е поврзана со свои центри 
во Турција, се тврди дека тесно со ра-
ботува со многу групи, кои имаат по-
литички или верски врски во цела Ев-
ропа, вклучувајќи ги и криминалните 
групи од балканските простори.

Во еден свој извештај Европол кон-
статирал:

 "... Спрегата меѓу криминалците и 
терористите на Косово прераснува во 
сериозен фактор за нестабилност на 
Балканот и на стариот континент". Дел 
од парите од албанската мафија добие-
ни од сите можни криминални дејствија 
директно се депонира на тајните бан-
ковни сметки на разни државни воени 
и полициски институции, политички пар -
тии, дури и на видни личности од по ли-
тичкиот живот на многу држави".

Долготрајно во период мерен со ве-
кови, тероризмот бил присутен на бал-
канските простори, во различни верзии 
и со одредени амплитуди во ескали-
рањето на состојбите. Со појавата на 
нарко бизнисот  историско-географ ска-

кои оваа мафија е мошне моќна, офици-
јално поведоа истрага за нејзините врс-
ки со илегалната трговија со наркотици 
и за тајното вооружување на ОВК".

Во септември 1999 година британ-
скиот криминолог од Универзитетот 
Келе, професорот Марк Галеоти, во ед-
но интервју рекол:"... Европските земји 
имаат сигурни докази дека терорис-
тичката ОВК е директно вмешана во ра-
стурањето хероин низ европските ме-
трополи. Врс-
ката меѓу ОВК и 
подземјето е 
двојна. Ал бан-
ските дилери им 
плаќаат надо-
месток на ко-
мандантите на 
ОВК поради пре-
фр ла њето на 
тур скиот хе ро-
ин преку те ри-
тори јата на Ко-
сово, а потоа од 
дирек тната про-
даж ба на дрога 
во За падна Ев-
ропа ос твару ва-
ат про фит, од кој 
дел од војуваат 
за купу вање 
оружје за ОВК. 
Дури 70 от сто 
од хероинот кој 
пристигнува во 
Германија и во 
Швајцарија, ка ко и 85 отсто од хероинот 
кој е во промет во Гр ција, Шведска и во 
Чеш ка минува низ рацете на бандитите 
од нарко ма фијата и ОВК...". 

Се настојуваше албанската мафија да 
се рангира по италијанската, која пред 
25 години доминираше, по колум бис-
ката и по руската, но се покажа дека де-
нес таа е на врвот и почна да прет ста-
вува опас ност за светскиот поредок. Во 
нарко бизнисот се вклучени 12.000 ма-
фиози, а според некои податоци, тие 
остварувале профит од 60 до 110 ми-
лијарди долари. Првиот човек на Ин-
терпол, Рејмонд Кендал, на една средба 
во Софија предупредил: "По косовската 
криза Европа несопирливо ја осво ју-
ваат криминалци од сите бои и ка те го-
рии, од Албанија, Косово и од Маке до-
нија, кои освен што дејствуваат во рам-
ките на албанската мафија, исто така, 
работат и самостојно, надвор од тоа 
мафијашко чудовиште, манифестираат 
насилство, вршат кражби и убиства, со-
здавајќи неспокојство во традицио-
нално мирните европски простори. Ал-
банската нарко мафија сега подновена 
со нови членови, припадници од рас-
пуштената терористичка организација 
УЧК, се најголемиот олош во Европа и 

наскоро тоа бесно чудовиште ќе стане 
проблем број еден за цел свет. Ако во 
блиска иднина не се преземат соод-
ветни мерки против нив, ќе проплачат 
многу земји и народи...". 

На 8 септември 2000 година "Ва-
шингтон пост" коментираше: " Каде што 
е албанската мафија таму се убиствата, 
киднапирањата, рекетирањата и раз-
бојништвата...".

Весникот "Берлинер Цајтунг" објави 
податоци од 
извештајот на 
г е р м а н с к а т а 
разузнавачка  
служба, според 
која во Гер ма-
нија те рорис-
тичката ОВК би-
ла фи нанси ра-
на со 900 ми-
лиони то гашни 
марки, односно 
дека во 1999 го-
дина БНД про-
ценила дека 
годишно ал-
банската ма-
фија во оваа 
земја преку на-
р котични ср ед-
ства пере око-
лу 1,5 мили јар-
да до лари во 
по ве ќе од 200 
при ватни бан-
ки. 

Во еден из вештај од 1999 година 
фран цуската разуз навачка служба пи-
шува: "... ОВК е еден од гла вните криум-
чари на дрога во Франција... Годишната 
вред ност на приходите кои ги ос тва ру-
ва оваа во оружена терористичка ор-
гани зација из несува 2 милијарди до ла-
ри...". 

Доколку се направи математичка 
пресметка на цената на дрогата и на 
претпоставениот број нејзини корис-
ници се доаѓа до тоа дека се остварува 
профит од 803 милијарди долари го-
дишно, а во вкупниот пазар со хероин 
албанската мафија учествува со 70 от-
сто, по што произлегува дека зара бо-
тува од 520 до 540 милијарди долари.

 Деновиве Европа, која иреално ги 
подзатвораше очите пред балканските 
случувања, се соочува со нечие насто-
јување за покажување моќ за контро-
лирање. Европејците можат да пови-
каат многумина од овие простори за да 
им укажат како да се однесуваат, да би-
дат конструктивни, демократски на-
строени, подготвени за договори и за 
резолуции. Како ќе ги дефинираат тен-
зиите е нивна работа, но и на балкан-
ците, бидејќи нивниот полициски час 
трае...  

та слика на Балканскиот Полуостров мо-
же да се поистовети со онаа во Цен тра-
лна Америка, на Сицилија, во Јужна Аф-
рика. 

Клопчето почна да се одмоткува кога 
на 11 септември 1999 година весникот 
"Вашингтон пост" го објави интервјуто 
со францускиот експерт за наркотици, 
Ален Либрус, кој изјавил:"... Албанската 
мафија го држи патот на хероинот, кој 
денес има дистрибутивни центри во си-
те држави на стариот континент... Таму 
каде што е албанската дрога, таму се и 
убиствата, киднапирањата, грабежите, 
рекетите и разбојништвата. Таа им пре-
дизвикува големи проблеми на сите ев-
ропски полиции и држави. Затоа, Гер-
манија, Швајцарија и Шведска, земји во 


