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КОМЕНТАР

КРАЛЕВИТЕ НА АМЕРИКАНСКОТО 

ПОДЗЕМЈЕВо САД има околу 19 
милиони наркомани. Тоа 

значи дека тамошниот пазар 
дневно троши најмалку 19 

милиони грама разни видови 
наркотични средства. 

Проценките говорат дека до 
2007 година бројот на 

зависници од дрога може да 
се зголеми на алармантни 30 

милиони лица.
Кокаинот и хероинот 

подеднакво се 
распространети во Америка, 

а синтетичките дроги и 
екстазите се консумираат 
како природна потреба. 

Патиштата за пренесување 
дрога низ Америка не се 

менуваат, останаа по истите 
маршрути - хероинот доаѓа 

од Средниот Исток и од 
Индокина, а кокаинот од 

Јужна Америка, но особено 
од Мексико. Екстазите, во 

најголем дел, се 
произведуваат во САД, но 

доаѓаат и од Русија и од 
Полска.

ННајголемата војна во светот, по 
бор  бата против глобалниот те ро-
ризам, државите ја водат против 

дрогата и нејзините разнесувачи низ 
Зем  јата. Преку неа најбрзо се доаѓа до 
голема заработувачка и покрај големиот 
ризик кој постои при транспортот т.е. 
шверцот. САД се една од земјите која 
покажува најголеми резултати во спре-
чувањето на пренесувањето на нар ко-
тиците, но истовремено тоа е и земја во 
која има најмногу дрога. Хероинот и ко-
каинот се најпопуларните прашоци ме-
ѓу зависниците во американските сојуз-
ни држави. Во САД хероинот доаѓа од 
Средниот Исток, најмногу од Ирак и од 
Иран. Од Арапите го купуваат Турците и 
Албанците, па преку Италијанците тој се 
дистрибуира низ американскиот прос-

тор. Последниве десеттина години и ко-
каинот стана многу популарен меѓу мла-
диот свет, а таму пристигна благо да ре-
ние на мексиканската и на амери кан-
ската мафија. 

НАЈГОЛЕМ РАСТУРАЧ НА ДРОГА

Денес во САД има околу 19 милиони 
наркомани. Тоа значи дека тамошниот 
пазар дневно троши најмалку 19 ми лио-
ни грама разни видови наркотични сред -
ства. Проценките говорат дека до 2007 
година бројот на зависници од дрога 
може да се зголеми на алармантни 30 
милиони лица. Кокаинот и хероинот 
под еднакво се распространети во Аме-
рика, а синтетичките дроги и екстазите 
се консумираат како природна потреба. 

Патиштата за пренесување 
дрога низ Америка не се 
менуваат, останаа по истите 
маршрути - хероинот доаѓа 
од Средниот Исток и од Ин-

докина, а кокаинот од Јужна Америка, 
но особено од Мексико. Екстазите во 
најголем дел се произведуваат во САД, 
но доаѓаат и од Русија и од Полска. Ал-
банската нарко мафија го држи речиси 
цел Њујорк. Таму како малцинство Ал-
банците ги има околу 60.000. Нивната 
нарко мрежа е присутна и во Чикаго и 
во Торонто. Според некои проценки, го-
дишно со хероинот се вртат околу 50 
милиони долари. Овој бизнис Ал бан ци-
те го покриваат преку работење во хо-
тели и ресторани, чии сопственици се 
Грци, Турци, Курди и Арапи. Профитот 
од хероинот се вложува во купување 
станови, куќи, па и цели квартови во 
Њујорк. Во предградието Бронкс отку-
пувале српски куќи за да можат да соз-
дадат етнички чиста средина. Послед-
ните години, со доселувањето на мла-
дите косовски Албанци, дојде и до про-
мена во работењето на мафијата во 
Њујорк. Сè повеќе се занимаваат со раз-
бојнички кражби, па оттука секојдневно 
се на мета на полицијата. Еден од нај-
познатите криумчари на дрога во Аме-

рика е Даут Кадриовски по потекло од 
Скопје. На почетокот на осумдесеттите 
години тој се обидел со помош на ал-
банските политичари да инсталира фаб-
рика за хероин во Приштина. Неговиот 
клан го разбиле, но не можело да се 
гони кривично затоа што имал силна 
политичка заштита од Белград. Потоа 
Кадриовски преминал во Америка и се 
обидел да одржи албански канал за 
криумчарење на хероин, кој го воделе 
браќата Лика од Бронкс. Даут Кадриов-
ски е роден 1949 година во Скопје и е 
најголем снабдувач со хероин за аме-
риканскиот пазар. Тој годишно врти про-
фит од околу 100 милиони долари. Фе-
дералното истражно биро ( ФБИ) не го-
вото досие го води како за најголем рас-
турач на дрога во поранешна Југо сла-

вија и Европа. Тој шест години е недос-
тапен за американската полиција. Ре-
чиси на сите федерални згради е пос-
тавена потерница по него. 

Втор по јачина нарко клан во Аме-
рика е кланот на браќата Лика. Тие ра-
ботеле со извесен Скендер Фичи, кој во 
Њујорк имал туристичка агенција "Стејт 
Ајленд", како и со Тереза Вордвајд, која 
се занимавала со средување иселенички 
документи за граѓаните на Југославија. 
Двете агенции ги користеле за брзи 
крат ки патувања до Југославија и до 
Турција, каде се набавувал хероинот и 
потоа се криумчарел во Америка. Оваа 
работа почнала уште од 1979 година. 
Скендер Фичи активностите ги реали-
зирал со кланот на Џевдет Лика, попоз-
нат како Џо Лик, кој имал и база за пре-
работка и дистрибуција на хероин во 
уметничкиот дел на Менхетн. Продаж-
бата на дрогата се вршела преку ки нес-
ки бутици. До 1980 година Лика работел 
сам, а потоа се здружил со Џевдет Мус-
тафа. Нивен главен финансиер бил ал-
банскиот крал Зогу, кој од наркотиците 
остварил профит за јакнење на својата 
монархија и круна. По недоразбирањата 
со Лика од крајот на 1982 година, Мус-
тафа едноставно исчезнал. Полицијата 
претпоставува дека го ликвидирала ал-
банската нарко мафија. Нов соработник 
на кланот Лика станал Дуја Саљанин, 
сопственик на ресторан во Њујорк. Во 



Според некои проценки, го диш-
но со хероинот се вртат околу 50 
милиони долари. Овој бизнис Ал-
банците го покриваат преку ра-
ботење во хотели и ресторани, чии 
сопственици се Грци, Турци, Курди 
и Арапи. Во арапските земји од-
гледувањето и производството на 
дроги е нормална работа, која со 
текот на времето станало дело кое 
не е казниво. Главните орга ни за-
тори и дистрибутери на нарко-
тиците низ САД биле Арапи. Денес 
во Америка како најмоќни се сме-

таат колумбиската мафија, која произведува дроги, италијанската 
која се занимава со проституција и коцкање, како и мексиканската 
која буквално работи сè, почнувајќи од илегална трговија со луѓе, 
дрога, оружје, но и разбојништва, киднапирања и убиства.

Ш Т О   П РА В АТ   Н А Р К О Т РА Ф И К А Н Т И Т Е   С О  
З А РА Б О Т Е Н И Т Е   М И Л И Ј А РД И   Д О Л А Р И ?
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1982 година Саљанин побарал од Лика 
да му набави неколку килограми херо-
ин. Лика му продал само еден килограм 
со сомнителна чистина. Тоа било причи-
на за кавга. Закажале состанок во ка-
феаната на Дуја, на кој Џо Лик дошол со 
Мехмед Бичи и Вускан Вукај. Веднаш по 
влегувањето во ресторанот Вукај и Лика 
ги извадиле пиштолите и го ликвидирале 
Дуја Саљанин. Со тринаесет куршуми во 
телото Саљанин преживеал толку за да й  
ги каже деталите на полицијата. Во 1984 
година Федералниот суд го осудил Џев-
дет Лика на доживотна робија, а Мехмед 
Бичи на осумдесет години затвор, пора-
ди рекет и илегална трговија со дрога. 
Сите учесници во овој процес се ста-
вени во програмата за заштита на ФБИ, 
бидејќи членовите на кланот Лика биле 
подготвени на крвна одмазда. Под заш-
тита се ставени и американските обви-
нители и агентите на ДЕА, бидејќи до-
бивале закани од нарко мафијата. Сè тоа 
покажува колку е моќна албанската нар-
ко мафија во САД. 

АРАПИТЕ И МЕКСИКАНЦИТЕ ВО 
ВРВОТ НА ХАОСОТ

Во арапските земји одгледувањето и 
производството на дроги е нормална 
работа, која со текот на времето станало 
дело кое не е казниво. Една од најго-
лемите операции е операцијата "Ис тан-
бул", во која биле опфатени Сан Фран-
циско, Лос Анџелес, Франкфурт, Виена, 
Белград, Софија и Истанбул. Преку овие 
градови требало да преминат вкупно 
600 килограми хероин. Операцијата трае -
ла околу шест месеци и завршила со 

апсење на група од околу 20 трговци на 
дрога, при што било запленето целото 
количество дрога. Главните органи за-
тори и дистрибутери на наркотиците 
низ САД биле Арапи. Разузнавачите дош-
ле до сознанија дека целата дрога по-
текнува од Иран, а глава на акцијата бил 
Маџик Хафи, еден од најголемите сопс т-
веници на производството и продаж-
бата на хероин во Техеран. Операцијата 
била откриена благодарение на Арапи 
пуштени од затворите во Виена, кои ги 
врбувале за да му се влезе во трага на 
Хафи. Во неа биле вклучени повеќе ев-
ропски полиции, но не и бугарската, за-
тоа што таа преку државните прет при-
јатија, исто така, криумчарела хероин 
како нарко босовите. Бугарската држава 
тоа го правела за да успее да ги врати 
странските долгови и за да може во 
наредниот период да ги финансира ак-
тивностите на тајната полиција. Најус-
пешна во соработката за разбивање на 
меѓународните патишта на дрогата била 
југословенската полиција, која имала 
искусни инспектори и доушници од си-
те републики. За возврат, белградската 
полиција добила неколку американски 
џипови. Од тогаш е познат Раде Марко-
виќ, кој денес лежи в затвор за извршен 
атентат врз Вук Драшковиќ, а во тоа 
време бил одличен полицаец, кој пока-
жувал завидливи резултати во борбата 
со нарко мафијата. Денес во Америка 
како најмоќни се сметаат колумбиската 
мафија, која произведува дроги, итали-
јанската која се занимава со прости ту-
ција и коцкање, како и мексиканската 
која буквално работи сè, почнувајќи од 
илегална трговија со луѓе, дрога, оружје, 

но и разбојништва, киднапирања и убис-
тва. Специјалност на Италијанците во 
подземјето се заемите кои граѓаните не 
можат да ги стават под хипотека на имо-
тот. На тие луѓе Коза Ностра им овоз-
можува заеми, со мафијашка прогре сив-
на камата. На тој начин, за една година, 
од 10.000 долари влог се прави сума од 
300.000 долари. Кога човек нема толку 
пари за да й го врати долгот на мафијата, 
Коза Ностра прво физички ги инвали-
дизира овие луѓе со кршење на екс тре-
митетите, потоа му ги одзема недвиж-
ностите, но не и животот. Потоа тој долж-
ник може жив да се искористи во некоја 
крвава операција. Мексиканската ма фи-
ја се изродила во јужноамериканското 
подземје, кое се протега од Чиле до се-
верот на Канада. Во педесеттите години 
од минатиот век Мексиканците биле 
само банда во колумбиската мафија, а 
денес се моќна конкуренција и за Ко-
лумбијците и за Италијанците. Најкрво-
лочните работи мексиканската мафија 
ги прави врз својот народ, бидејќи веќе 
со години го организира и го кон тро-
лира илегалното влегување на Мекси-
канците во Америка. Оваа мафија се 
занимава со илегално вработување на 
Мексиканците, кои мораат да плаќаат 
заштита. Потоа се тргува со мексикански 
девојки, кои се подведуваат на прос ти-
туција во јужните американски држави. 
Преку границата со Мексико секоја го-
дина во Америка нелегално се пре фр-
лаат околу шест милиони Мексиканци, 
кои таму заминуваат на работа. Мекси-
канската мафија е поделена на пет гру-
пи: Стара мафија, Нова мафија, ЕМЕ, Нај-
голема мексиканска мафија, Мекси кан-
ски непријатели и Ла Нуестра. Првата 
мексиканска мафија била основана во 
1958 година, во затворот за малолетници 
во Калифорнија и составена од членови 
на улични банди во Лос Анџелес. Сите 
денешни мафијашки босови со мекси-
канско потекло работат на илегално 
пре фрлање луѓе од Мексико во САД. 
Профитот од таа работа изнесува 30 ми-
лијарди долари. Од овие фантомски 
циф  ри само за подмитување на поли-
цајци, граничари и политичари, мафи-
јата издвојува околу 400 милиони дола-
ри. Илегалците добиваат лажни доку-
менти и со нив тие се движат низ цела 
Америка без никакви проблеми. Се 
проценува дека мексиканското под зем-
је во САД годишно легализира околу 3 
милијарди долари и ги внесува во биз-
нисот. 

Американскиот закон дозво лува т.н. 
провокација на кривичното дело, така 
што луѓето од ФБИ се уфрлаат во мек-
сиканската мафија и се обидуваат да со-
работуваат со неа како бизнисмени. Но, 
сè тоа се прави за да се иден ти фикуваат 
лицата кои криумчарат и за да се разбие 
мрежата на наркотра фи канти.


