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Пишува: Силвана БЛАЖЕВА                

Л О Г И С Т И Ч К АТА  Т Е Р О Р И С Т И Ч К А  П ОД Д Р Ш К А  Е  В О  
" Б А Л К А Н С К И О Т  З Л АТ Е Н  Т Р И А ГО Л Н И К "

Начелните прашања око-
лу кои се движат ав то-
рите Рофер и Кере се: 

дали албанската мафија е вис-
тинска мафија, односно окол-
ностите на нејзиното појаву-
вање; клановското општество 
- канонот на честа и на крв на-
та освета; комплексната орга-
низација и железната дис ци-
плина во неа; албанските кла-
нови и хероинот; долгата ге-
неза и методската работа; 
фор    мирањето на "Балканска 
Сицилија" и нејзините главни 
упоришта; криминалната спе-
цијалност - трговија со луѓе, со 
илегални и официјални ими-
гранти... 

Реалната состојба на Ко со-

Неделникот "Македонско сонце" го доби 
ексклузивното право да пренесе автентични 
делови од книгата "Закана за Европа - ал-
банската мафија - како е создадена оваа бал-
канска криминална суперсила?", која об ра-
ботува одреден период и случувања во 
Европа, особено на Балканскиот Полу ос-
тров, а директно се поврзани со крими на-
лните дејствија на припадници на еден на-
род, чии автори се Французите Гзавиер Ро-
фер и Стефан Кере. Гзавиер Рофер е ди рек-
тор на Одделот за студии при Универ зи тет-
скиот центар за истражување на совре ме-
ните криминални опасности (Centre MCC, 
Universitè Panthè on-Assas, Paris II) и про-
фесор за криминологија во Париз. Стефан 
Кере е негов помлад повеќегодишен сора-
ботник во проучување и спротивставување 
на организираниот криминал и теро риз-
мот.

Следејќи ги трагите на валканите пари, 
Интерпол со помош на ЦИА, во рамките на 
антитерористичката коалиција, ги разот-
кри ваат криминалните активности на по-
литичките структури во Албанија, на Ко со-
во, БиХ, во  Македонија, но и на банкарските 
моќници од Кипар, Малта, Романија, Буга ри-
ја, Унгарија, Турција...

во од летото 1999 година по ч-
нува сè повеќе да се вло шу ва, 
но и до денес таа сè уште не й 
е целосно позната на јав нос-
та. "Рентгенското снимање на 
настаните" ќе овозможи јасна 
дијагноза на состојбата затоа 
што доколку навистина пос-
тои мафија на Косово, тогаш 
како и секаде таквата кри ми-
нална организација се фор-
мира и дејствува под од ре-
дени услови и околности. Со 
текот на времето, хао тич ните 
факти стануваат реал ност со 
далекусежни по сле дици. 

Специјалниот известувач 
на швајцарскиот дневен вес-
ник "Le Temps" на 18 декември 
1999 година запишал: "Крв на-
та освета меѓу Албанците на 
Косово зема широк замав", од-
носно може да се забележи 

дека од 10 до 20 лица се уби-
вани секоја седмица. Но, раз-
војот на настаните е сим пто-
матичен. Жртвите кои прет-
ходно биле Срби или Роми, од 
ноември оваа година нај го-
лем број се Косовари. Тоа би-
ло знак дека станува збор за 
нешто многу пострашно од 
крв ната освета, односно за 
кри минален обрач, кој полека 
но сигурно се стега околу По-
краината. 

Во реалноста Косово е мес-
то каде што се случуваат чуда 
и тоа претставува репер за нар-

ко дилерите. Во "златниот три-
аголник", кој се наоѓа на една 
одредена територија ме ѓу Ко-
сово, Албанија и Ма ке донија, 
се пренесуваат 200.000-250.000 
украдени авто  мобили од Ев-
ропа. 

На 6 август 1999 година Ме-
ѓународната кризна група ја 
објавува студијата "The Plicing 
Gap: Law and Order in the New 
Kosovo", во која со многу пре-
цизни изрази, меѓу дру гото, 
се вели: "Постои ризик Косово 
да се претвори во нова 'Бал-
канска Сицилија' или уште по-

Бранот на реисламизацијата, која го следеше подемот на 
исламот последниве децении преку нафтените цевки, го за-
фати и Балканскиот Полуостров. На овие европски про сто-
ри, постисламизмот како да добива на снага, особено по ус-
понот на радикалниот исламизам во муслиманскиот свет - 
Бос на, Санџак, Космет, југот на Србија, окупираните делови 
на Македонија, Албанија, северна Грција и југозападна Бу-
гарија... Реисламизацијата под мотото на панисламизмот, 
пов торно тече претежно "од долу"... помогната од мафи јаш-
ките нарко-долари, упатени на приватните сметки од оџите, 
пишува Жил Кепел, познат стручњак за "политичкиот ислам", 
во својата најнова книга "Џихадот - експанзија и опаѓање на 
исламот"...    
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АЛБАНСКАТА МАФИЈА ОД СЕВЕРОТ 
НА АЛБАНИЈА, ЈУГОТ НА КОСОВО 

И ЗАПАДОТ НА МАКЕДОНИЈА Й СЕ 
ЗАКАНУВА НА ЕВРОПА

лошо 'Русија во мало'... Бројни 
криминалци се апсат за тешки 
дела и веднаш потоа се ос-
лободуваат". 

На 15 август 1999 година 
аген цијата "Франс прес" ја опи -
шува состојбата во По краи на-
та со следните зборови: "Ог ра-
бени куќи, прогонети стари 
лица, украдени возила, рекет, 
убиства, киднапирања, силу-
вања, недозволена трговија... 
Трупите на КФОР се наоѓаат 
наспроти овој криминал, ор-
ганизиран или див, кој го вр-
шат Косоварите или албан-
ската мафија. Во период од 
два месеца само во британ-
скиот сектор се извршени 125 
познати убиства, 378 крими-
нални пожари, 504 реги ст ри-

ра ни кражби. Во тој момент 
Ко сово 6 седмици е под заш-
тита на УНМИК. Зборот мафија 
поч нува да се појавува во ме-
диу мите. Дали има причина 
за тоа?" 

Кон крајот на август аме ри-
канскиот генерал Весли Кл-
арк, главниот командант на 
НАТО за Европа, е приморан 
да признае дека одредени не-
мири кои се случиле во јуни 
"несомнено се поврзани со 
организираниот криминал". 

"Организиран криминал" е 
вистинскиот збор бидејќи во 
истиот период еден бри тан-
ски офицер на КФОР зборува 
за исклучително професио-
нал  ни банди опремени со оп-
рема за прислушкување, кои 
се движат истовремено со па-
тролите на меѓународната по-
лиција, за да можат да опе ри-
раат. 

Нападите врз малцинствата 
се зголемуваат. Гораните (Ма-
кедонци-муслимани) сис те-

мат ски се тероризирани и 
ис терувани. Локалните функ-
ционери на ОБСЕ зборуваат 
за ужасна атмосфера на за-
плашување и интензивни на-
силства и признаваат дека 
един ствен излез во овие ус-
лови е "моноетничка" и "не то-
лерантна" држава. 

На крајот на 1999 година 
днев ниот весник "Коха ди то-
ре" го прекршува повеќеме-
сечниот "закон на молчење": 
"Дрогата го преплавува Косо-
во, каде сме сведоци на ра-
ѓањето на една моќна мафи-
јашка мрежа", а Покраината 
полека се претвора во "Ко-
лумбија во срцето на Европа". 
Ова не е прв пат овој термин 
да се користи во дефи нира-

Благодарение на помошта од локалните исламски фун да-
менталистички албански паравоени формации, кои држат 
огромна територија под своја власт, локалните нарко-бо-
сови со оружје в рака ја средуваат локалната самоуправа, ко-
ја им е дадена во целосна надлежност...
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њето на албанскиот органи-
зиран криминал.

Дали на Косово навистина 
станува збор за мафија? Есен-
та 1999 година италијанската 
Дирекција за истражување 
против мафијата (ДИА) им под-
несува на претпоставените 
мошне интересен доверлив 
извештај "Значењето на стра-
тегијата и тактиката на деј-
ствувањето на криминалните 
албански организации". Екс-
пертите на DIA сигнализираат 
"поставување стапица во која 
не смееме да влеземе, а во ко-
ја албанската мафија има на-
мера да нè втурне". 

Според Gus Xhudo, исчез-
нувањето на комунизмот во 
регионот, како и распаѓањето 
на Југославија, предизвикаа 
зголемување на кримина ли-
тетот на Балканот. Но, од сите 
криминални кругови во ре-
гионот ниту еден не успеа да 
просперира како Албанците. 

На крајот на 80-тите години 
на минатиот век на Балканот 
историјата си поигра: репре-
сија на Косово; распаѓање на 
посттитовска Југославија; вој-
на во Босна и Херцеговина. Сè 
тоа се случува на портите на 
Албанија која, исто така, до жи-
вува промени. За сите крими-
налци од сите заедници во 
регионот можностите се го ле-
ми, но ниту една криминална 
средина не се развива толку 
експлозивно ниту се органи-
зира подобро од албанската. 
Албанофонскиот "златен три-
аголник" - северот на Ал ба ни-
ја, југот на Косово и западот 
на Македонија - е идеално 
сместен во срцето на Бал ка-
нот и речиси на граница со 
Европската унија. Трансферот 
на моќта, кој веќе е кон ста-
тиран во Латинска Америка, 
се пренесува во Југоисточна 
Европа во полза на добро ор-
ганизираните и богатите "ал-
бански семејства". Од крајот 
на 1992 година албанската ма-
фија е подготвена за осво ју-
вање на пазарите на Балканот 
и пошироко на меѓународен 
план. Недопирлива и сè уште 
невидлива таа го отвора "јуж-
ниот" пат на Балканот. 

Во 1993 година инсти ту ци-
ите за контрола на меѓу на-
родните движења на капи-
талот забележуваат брутално 
прелевање на околу мили-
јарда долари годишно од Ев-
ропа кон албанските семеј-
ства во Косово, Македонија и 
Албанија. Теоретски тие пари 
(всушност за мал дел од нив 

тоа е вистина) се испратени 
од "гастарбајтерите". 

Во мај 1994 година една го-
лема анкета на International 
Herald Tribune (оваа анкета ги 
користела, пред сè, пода то-
ците од геополитичкиот Оп-
сер ваториум за дроги), от кри-
ва дека албанските кланови 
од Косово и од Македонија -
Приштина, Скопје, Шкодра и 
Куманово, разменуваат хе ро-
ин за пратки со оружје на ме-
нето за конфликтите во Ко со-
во и во Македонија. 

Јануари - март 1997 година, 
немири во Албанија. На една 
конференција на Интерпол 
кон крајот на годината албан-
скиот претставник проценил 
дека околу 600.000 парчиња 
оружје од различен вид биле 
украдени пролетта 1997 го ди-

на, од кои 500.000 не им биле 
вратени на властите во 1998 
година. Исчезнале и 38.000 
пар чиња лесно рачно оружје, 
226.000 калашникови, 25.000 
митралези, 2.450 противтен ков -
ски ракетни фрлачи, 3.500.000 
гранати, 24.000.000 детона то-
ри, 3.600 тони експло зив... Сон 
за секој терорист, рај за од го-
ворните за воору жување на 
мафијата. Јасно е дека сите 
учесници на не ми рите во Ал-
банија не й при па ѓале на ма-
фијата (најголем дел од укра-
дениот експлозив денес се 
користи во Ирак)...

Во мај 1998 година еден 
зна чаен косовски "кум" Муса 
Рифат Селмани од село По жа-
ране е осуден на 20 години 
затвор заради внесување на 
465 килограми хероин во Шв ај-

царија во периодот од 1992 
до 1995 година. Истиот месец 
италијанската полиција ја об-
новува операцијата "Ма ке до-
нија" (мај 1994 година), во која 
се запленети 40 кило грами 
тур ски хероин. 

Во албанофонската зона во 
Македонија состојбата се вло-
шува. Оловната рака на мафи-
јата е толку тешка што ништо 
не излегува од нејзиниот круг. 
Едвај се знае дека седиштата 
на повеќе големи мафијашки 
кланови се наоѓаат во сек то-
рот на Тетово или на Ара чи-
ново, во близина на Скопје. Во 
ноември 1999 година албан-
ска мафијашка мрежа е от-
криена во Скопје. Таа од Перу 
увезувала кокаин во шишиња 
за пиво, дрога наменета за ло-
калните пазари Македонија, 
Албанија, но и за Чешка Ре пуб-
лика. Европските поли циски 
кругови сигнализираат дека 
производството на амфе та ми-
ни, дури и на екстази во ма-
кедонската зона е под кон-
трола на албанските мафи ја-
ши. Се сигнализира постоење 
на лаборатории сместени во 
планинските села во близина 
на границата со Косово. Во 
Арачиново четири маке дон-
ски полицајци се убиени на 12 
јануари 2000 година среде 
бел ден, на улица. Во врска со 
овој настан еден македонски 
функционер изјави дека тоа 
место е "репер за трговија со 
оружје и со дрога".

Повеќе од 12,3 милиони луѓе во светот работат под ропска 
принуда, додека експлоататорите - криминални мафијашки 
структури на нив заработуваат 32 милијарди долари, се бе-
лежи во последната студија на МОР (Меѓународна орга ни-
зација за труд), од агенцијата "Франс прес", 13 мај 2005 го-
дина.

За 3 месеци запленети 57 килограми дрога, вредна повеќе 
од 650.000 евра, а во организираните полициски акции е 
пресечен и еден меѓународен канал, преку кој се пренесувал 
хашиш. Во нашето Министерство за внатрешни работи ин-
формираат дека за првите 3 месеци од 2005 година биле под-
несени вкупно 71 кривична пријава, за дела поврзани со нео-
властено производство и овозможување на употреба на 
дрога.  


