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ВО МАКЕДОНСКАТА БЕ 
КРИМИНАЛНИТЕ ПРОС 

Петнаесет години оваа држава се соочува со иднина која ја дефинираат неста-
билност и неизвесност, како резултат на субјективната поставеност на лабо ра-
ториите на "големите сили". Која е главата на "октоподот" во Македонија?

БАБАНОВСКИ: Македонија е држава која не смееше да си ја дозволи небулозата со 
неа да владеат одредени центри на моќта и на мафијата. Ние како да сме пример на 
држава која врие од секојдневни скандали, афери, сомневања, обвинувања, ин си нуа-
ции, политички пресметки и поттурнувања. Нашата кратка историја на независна др-
жава се карактеризира и со избрани зла - без име, знаме, утврдени определени гра-
ници, територија врз која таа го владее својот суверенитет... На пример, дури ниту во 
статистиката националниот македонски идентитет не е автентично утврден според ре-
зултатите од пописите на населението, туку токму тоа што и е констатирано во пра-
шањето, овој народ постојано ги очекува резултатите од белосветските лаборатории на 
творците на нашата нестабилност и неизвесност. Денес дефинитивно во Македонија 
мафијата владее со субјектите и со структурите на сите елементи на власта - од ло-
калните до републичките институции. На компетентните служби сè уште не им е јасно 
каде се наоѓа главата на "октоподот" - дали во партиските структури или во оние ин-
ституции кои треба да го пронајдат, да го фатат и да го ликвидираат тоа зло, кое ни ја 
подрива и жестоко ни ја урива државата. Како да се наоѓаме меѓу изборот на две по-
нудени зла, па можеме да го избереме или помалото или поголемото, а традиционално 
по сите избори, диригирани од надвор и од внатре, поголемото и помалото зло се 
обединуваат во коалиција против интересите на државата и на граѓаните. А про фе сио-
налците добро знаат дека организираниот криминал и тероризмот се сијамски бли-
знаци...

ПОЛИТИЧКИТЕ МАКРОА
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 ЗБЕДНОСНА ГОЛГОТА
ТИТУТКИ ГИ МЕНУВАА

Иван Бабановски (1941) завршува средно економско училиште во Иван Бабановски (1941) завршува средно економско училиште во 
Куманово, во 1960/61 г. се запишува на Правниот факултет во Скопје и Куманово, во 1960/61 г. се запишува на Правниот факултет во Скопје и 
дипломира во 1965. Во 1964 година се вработува во СДБ при ССВР- Бел-дипломира во 1965. Во 1964 година се вработува во СДБ при ССВР- Бел-
град, на работно место оперативен работник по блокадно-превентивен град, на работно место оперативен работник по блокадно-превентивен 
систем, странци и CD возила. По отслужувањето на воениот рок се враќа систем, странци и CD возила. По отслужувањето на воениот рок се враќа 
во РСВР на СРМ и од 1966 година е во Скопје. Во СДБ извршува повеќе во РСВР на СРМ и од 1966 година е во Скопје. Во СДБ извршува повеќе 
оперативни и раководни функции сè до 1978 година, кога е избран за оперативни и раководни функции сè до 1978 година, кога е избран за 
виш предавач на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита виш предавач на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита 
при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", а воедно е и советник на при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", а воедно е и советник на 
републичкиот секретар за внатрешни работи на Македонија. Држи пре-републичкиот секретар за внатрешни работи на Македонија. Држи пре-
давања и на Вишата школа за внатрешни работи во Земун и во Загреб, давања и на Вишата школа за внатрешни работи во Земун и во Загреб, 
како и во Центарот за образование на стручни кадри при ССВР на СФРЈ, како и во Центарот за образование на стручни кадри при ССВР на СФРЈ, 
во Институтот за безбедност "13 Мај" во Белград, на Високата воена во Институтот за безбедност "13 Мај" во Белград, на Високата воена 
академија во Белград, во Разузнавачкиот школски центар ВП 5000 во академија во Белград, во Разузнавачкиот школски центар ВП 5000 во 
Панчево... Стручно се усовршува во областа на безбедноста, кри ми на-Панчево... Стручно се усовршува во областа на безбедноста, кри ми на-
листиката, оперативната техника, криптозаштитата, военото програ ми-листиката, оперативната техника, криптозаштитата, военото програ ми-
рање, а е еден од малкумината со завршена обука за ликвидирање на рање, а е еден од малкумината со завршена обука за ликвидирање на 
уфрлена диверзантско-терористичка група и оспособен за извршување уфрлена диверзантско-терористичка група и оспособен за извршување 
задачи во воено-окупациски услови. Учествува на бројни научни собири задачи во воено-окупациски услови. Учествува на бројни научни собири 
од областа на безбедноста, а неговите трудови се претставени во повеќе од областа на безбедноста, а неговите трудови се претставени во повеќе 
публикации, зборници, годишници, стручни списанија, дневен печат. Ав-публикации, зборници, годишници, стручни списанија, дневен печат. Ав-
тор е на книгите: "Југославија како објект на специјална војна", "Светол тор е на книгите: "Југославија како објект на специјална војна", "Светол 
младински долг-младината во ОСЗ" (објавени и на албански јазик), "Петта младински долг-младината во ОСЗ" (објавени и на албански јазик), "Петта 
колона", "CIA-covert action", "ОНА-терористичка паравојска во Маке до-колона", "CIA-covert action", "ОНА-терористичка паравојска во Маке до-
нија". Во печат е книгата "Албанската мафија против Македонија", а ги нија". Во печат е книгата "Албанската мафија против Македонија", а ги 
под готвува "Француски пајак во балканска мрежа", "Евротерористички под готвува "Француски пајак во балканска мрежа", "Евротерористички 
циркус на Балканот", како и "Прирачник за шпиони-почетен курс за циркус на Балканот", како и "Прирачник за шпиони-почетен курс за 
македонски политичари", "КГБ - мит или стварност"...македонски политичари", "КГБ - мит или стварност"...

Балканот, Европа и светот напаѓани од тероризмот, а коментирани од Балканот, Европа и светот напаѓани од тероризмот, а коментирани од 
професорот Иван Бабановски изгледаат вака...професорот Иван Бабановски изгледаат вака...



ИВАН БАБАНОВСКИ
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M еа инервју

МАКЕДОНСКО СОНЦЕ

Посочувате дека во Македонија беспрекорно функционира орга низи-
раното подземје, кое е цврсто поврзано со државните и со политичките 
моќници. Кои се столбовите на криминалното македонско секојдневие? 

БАБАНОВСКИ: Беше потребно долго време, па некои државни фактори, се-
когаш во опозициона состојба, никогаш кога се на власт, да признаат дека Ма-
кедонија има организирано подземје - мафија со мафијашка структура, "војници" 
и "босови", но и со силни врски со центрите на државната и на политичката моќ. 
Сите досегашни власти, во континуитет, имаа потпора во четирите столба на 
формалната и неформалната моќ. Првиот столб беше политичко-економската 
оли гархија на македонските арамиски-капиталисти,  речиси 2 процента од на се-
лението кое поседува 80-85 отсто национален капитал. Тој е стекнат на кри-
минално-злосторничко-измамнички начин, со помош на странските тајни служби 
и лоби групи, кои ги помагаа транзиционите процеси во поранешните "неде-
мократски општества". 

Вториот столб е репресивниот апарат, пред сè, полицијата и тајните служби, 
кои го заштитувале системот од внатрешни непријатели, односно од ограбените 
работници вработени во четириесеттина најголеми "загубари",  индустриски ги-
ганти кои всушност ја претставуваа локомотивата на стопанството на Маке донија. 
Новите македонски качаци ги обезвреднија до 1 долар - каква што цена за нив 
побара експремиерот и првиот тајкун во Македонија, Љубчо Георгиевски... Овој 
столб создаде повеќе илјади партиски војници, со особено висок процент на 
криминализација на безбедносно-разузнавачкиот и контраразузнавачкиот апа-
рат. Државата Македонија и нејзините граѓани од сите етнички заедници беа 
ограбени и турнати во најцрна бедотија токму од оние кои беа платени да ги за-
штитат од криминалците. Третиот столб е организираниот криминал, односно 
под земјето кое е поддржувано и поттикнувано од одделни високи функционери 
на владејачките национални партии, но и од оние посилните во опозицијата, кога 
се вршел најнеморален пазар со државните и со националните интереси и вред-
ности, при што е формирана новата "класа" која верно им служи на олигарсите и 
на партиските лидери. Криминалните проститутки ги менуваа политичките ма-
кроа сè до оној момент додека криминалците-пудли не израснаа во питбули, па се 
дрзнаа да го убијат и претседателот на државата само за најшироко да ги отворат 
државните граници за циркулирање на сите видови организиран криминал, прак-
тикуван од светските водечки мафии, меѓу кои кон врвот се пробива албанската. 

Четвртиот столб врз кој се темели организираниот криминал во РМ е во др-
жавните медиуми и пропагандните институции, кои низ "патриотски содржини" 
ги поврзале политиката и мафијата, полицијата, судството и царината со мафијата 
преку партиско лидерска, а не национална лојалност. 

Вака кажано произлегува дека криминалната структура не познава ниту 
национална ниту верска припадност. Нема граници на територии, односно 
има само простор за сите нив за сите црни бизниси. Од аспект на човек кој 
ја познава безбедноста, остручен за оваа област, како би ја дефинирале 
балканската обединетост во ова зло?

БАБАНОВСКИ: На Балканот се наоѓаме, не по наша желба, како на светски крс-
топат. Последниве децении овој простор минува низ застрашувачки збиднувања 
поради погрешното мешање на митологијата и политиката. Еклатантен пример е 
апликацијата за членство во ЕУ. На народот му се фрла пепел в очи дека "гла-
вучите" се трудат РМ да влезе во ЕУ, а оние од политичката агентура се однесуваат 
како веќе да сме една од федералните членки на "Соединетите Албански Др-
жави". 

Може ли налбатин да потковува автомобил, камион или трактор? Сигурно, не! 
Така е и со раководењето на државата, сосема идентично е и со раководење на 
специјалните безбедносни служби, па и полицијата. А, кога одделни "партиски 
војници", кои ниту војска служеле, ќе се "упикаат" во вителот на политиката, во 
однос на власта го доживуваат сè она што и жедниот човек кој во пустина пие со-
лена вода. Што повеќе ја пие, сè е пожеден. Сметам дека народните мудреци биле 
во право кога велеле дека државата е толку голема и толку силна колку што има 
достоинство во државниот естаблишмент. За жал, во оваа држава, од оса мос то-
јувањето до денес, немаме државник. Имаме само бедни квазиполитичари. Еден 
добар дел од нив не можат да одлучуваат бидејќи се согласиле да ја играат ролјата 

Да не бев во УДБА, поради јазикот и 
срцето, сигурно би имал најобемно до-
сие во политичката полиција. Кога сту-
дентите, како Верушевски и Силја нов-
ски, сакаат да дојдат до некоја значајна 
информација, веднаш го "вработуваат" 
мојот телефон...

Само 5 минути по атентатот врз Гли-
горов на мојот домашен телефон се 
јавил вршителот на должнос та амба-
садор на САД во РМ, Виктор Комрас. Се 
интересирал за средба со мене во врска 
со настанот... Не бев изненаден. 
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на политичка агентура. Вториот дел се заложници, кои многу 
пати не се согласуваат со тоа што треба да го извршат, но 
мораат бидејќи се инструменти на т.н. меѓународна заедница... 
А, штом станеш инструмент, зависиш од мајсторот. Или ќе те 
"свири" или ќе те "тамбура"... Ние имаме прекрасни инстру-
менти во безбедносните структури на државата, а страшно 
лоши мајстори кои не знаат да ракуваат со така префинета 
"технологија". Имаме врвна технологија која стои неупо требе-
на, затоа што повеќето политичари, на привремена работа во 
безбедноста, се "дудуци"... 

Сè почесто во затворени кругови се слуша терминот 
"по лициско-разузнавачка мафија", која е директно под 
ингеренции на "рамковната" власт во државава. Школ-
ски примери за нашите разузнавачи кои остануваат во 
функција на...

БАБАНОВСКИ: По создавањето на мултиетничките струк-
тури на власта, откако беа усогласени на меѓународно ниво, 
статистичките податоци од пописот на населението во Ма-
кедонија, со бакшишот од мониторите, почна конституирање 

македонски политичари "циркузанти", во Македонија испо-
рачала финансиски средства за изградба на 50 џамии. Тие 
почнаа да никнуваат и таму каде што не им е местото... Денес, 
во некои од нив се вселиле Муџахедини, а утре ќе имаме нови 
"Кондовски калифати"... 

Во историјата, голем број наши политичари ќе се срамат од 
фактите кои ќе бидат објавени, за тоа дека имале бизнис од-
носи и врски (не ги спомнувам оние од геј-асортиманот), со 
Дилавер Бојку, Ѓанфранко, Гури, Трактористот, Циганот, Стевче 
и Винко и ним слични "фелер" партиски бизнис профили, по-
тоа со Даут Кадриовски, Бајруш, Тотовски, Далаверски... Не са-
кам да спомнам имиња на уште некои познати судии, адвокати, 
лекари, професори и слично. 

Во светот секоја сериозна држава има своја мафија која 
си ја контролира. Само во Македонија мафијата има 
своја држава која таа си ја контролира. Погрешна де-
финиција или...

и на една организирана криминална заедница во самите 
"келии" на полициско-разузнавачките субјекти. Тоа е т.н. ав-
тономна "полициско-разузнавачка" мафија, која ги поврзала 
криминалните организации и специјалните единици со "зоо-
номенклатура", чија задача би била дестабилизација на др-
жавата и подготовки на политичко-државен пресврт. При ме-
рот на дејствувањето на албанската мафија на Балканот, а и кај 
нас, во форма на "разузнавачка мафија", според методите и по 
угледот на руската КГБ од почетокот на деведесеттите години, 
го отвори прашањето за новиот мафијашки "менаџмент", како 
и за новата управувачка структура. Клановите на мафијата, 
поддржани од челниците на еднонационалните партии и 
нивните политички "семејства", денес се зајакнати со бизнисот 
на "полициско-разузнавачката мафија", која ја градела пи ра-
мидата на моќта и финансиската империја, не само на ал бан-
ските фисови и нарко босови, туку и на неколкуте истакнати 
полит-личности од влашко-македонскиот корпус. 

Доаѓаат тешки времиња во кои и "лудостите" ќе мораат да 
имаат мерка. Така, и ЦИА, и БНД, и МИ-6 и Мосад, а не само 
ДБК, ќе мораат да реагираат на информации дека разузна вач-
ката служба на Иранската Исламска Република, преку двајца 

БАБАНОВСКИ: Сметам дека во Македонија се случуваат 
трагични настани, кои можат да се споредат со оние од "цр-
ниот Свети Јован". Моќните полициско-разузнавачки орга-
низации на нашите простори го организираат "санитарниот 
кордон" против продирањето на исламскиот фундаментализам 
во Европа. Носители на власта во овој "санитарен кордон" ќе 
бидат припадниците на албанските мафијашки фисови и 
барјактари создадени во "црните кабинети" на големите тајни 
служби, а за да ги легализираат, односно воведат во рамка, ни 
го избришаа името, ни ги оспорија државните и националните 
симболи - знамето, грбот, химната, јазикот... Ни ја одзедоа те-
риторијата... Нашите полит-измеќари во големиот албански 
нарко-картел партиципираат во разнебитувањето на маке дон-
скиот елемент од економски, социјален, политички, културен 
до оној христијански... Да го појаснам поимот "санитарен кор-
дон": за да ги заштитат сопствените профит интереси,  ос тва-
рувани со безобѕирна експлоатација на арапско-мусли ма н-
ската нафта, моќните сојузници ја креираа и ја создадоа пр-
вата муслиманска држава во Европа, именувана како БиХ, а со 
цел преку "зелената трансверзала" да ја поврзат со ради-
калниот исламски свет. Се создава територија на организирана 
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криминализирана држава од типот на Колумбија. Наскоро ќе 
почне акција за враќање на "рефуџисти" и "азиланти" од Гер-
манија, но и Бугарија... 

Враќајќи се назад во времето и во просторот, до 2001 
година бевме горди што се спасивме од разне биту-
вањето на државното и на националното, човечкото и 
материјалното. Што беше 2001 година? Дали доколку 
имавме вистински служби за безбедност немаше да ни 
се случи тоа што ни се случи?

БАБАНОВСКИ: Иднината на овие простори воопшто не е 
розова. Таа ќе биде потресна не само поради загрозеноста од 
меѓународните терористички организации и групи, туку и 
поради претстојните внатрешни судири меѓу оние на нај-
ниското социјално ниво и инструментите на организираната, 
криминализирана и оттуѓена држава. Теророт, субверзијата и 
деструкцијата ќе станат секојдневие. Распродажбата на нацио-
налното достоинство и богатство ќе заврши со продажбата на 
ЕСМ и водните ресурси. Народот ќе мора да стане против 
оттуѓената власт, не за да го брани само тутунот, пиперот и 
грозјето, туку да го одбрани и своето елементарно човечко 
достоинство... Безумието на носителите на политичката власт 
ќе мора веднаш да престане и да се избрише еден неморален 
знак на равенство меѓу бранителите и терористите, па нека се 
тие и од ДУИ. Криминогената власт ќе биде урната како што ќе 
бидат урнати сите паметници кои го слават злокобот. Патот на 
оваа владејачка коалиција Македонија ја води од небиднина 
кон никаде. На тоа умоболните, кариеристите, криминално ис-

кривоколчените карактери немаат право и затоа мандатот кој 
сами си го приграбија, народот ќе им го одземе на следните 
избори. Македонија има право да се определи меѓу злото и 
доброто. 

Шака светски гангстери-криминалци се заборавиле, па 
место Господ за свој "врховен" го избрале профитот. Можеби 
токму затоа во втората половина на март, покрај Авганистан и 
Ирак, ќе бидат запалени Сирија и Иран... а, потоа? Потоа, 
најголемата светска сила ќе го има палестинското сценарио и 
на сопствената територија. Ќе се обединат црните и белите 
муслимани... 

На 22 август 1968 година на Страцин, каде беа југо сло-
венските единици, апсев седуммина студенти од ДДР. Би-
дејќи во Куманово се адаптираше затворот, ги затворивме 
во шатор... На прашање зошто тука ги задржуваме им одго-
воривме дека немаме затвор. Германците се изнасмеаја, па 
побараа јадење. Додека во раните утрински часови со 
преведувачот чекавме "скара" дојде проф. Драгослав Мар-
ковиќ, кој бил репресиран по РИБ, мој личен пријател, и ми 
рече: "Птичке, тука си! Тебе те барам. Сега кога ќе дојдат 
моите браќа Руси, ќе те обесам на прва бандера. Но, бидејќи 
си ми пријател, ќе ти дадам шанса сам да си ја избереш". Му 
се заблагодарив со зборовите: "Драгане, среќна е оваа зем-
ја што има ваква старост како тебе и младост како мене. Ти 
ги чекаш браќата Руси, кои никогаш нема да дојдат за да ме 
обесиш. А, јас во овие услови навистина можам многу да ти 
напакостам и ете не го користам тоа. Седни да се напиеме". 
Марковиќ се расплака.
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Луѓето "од сенка", преку тајните шпионски служби, често 
пати ги користат верските чувства за политички цели, кои 
секогаш, во секое нормално општество биле неприфатливи. 
Затоа кога говориме за 11 септември 2001 година мислиме на 
злоупотреба на една вера за остварување злосторнички, 
криминални и политички цели. Најголемо зло е што се по ме-
шани поимите и сè е ставено во функција на исламот. Мора да 
се прави разлика меѓу радикалниот ислам и верското ис-
ламско учење, кое како такво делува позитивно, и е далеку од 
терористичките активности. Сметам дека тоа треба да им 
биде уште појасно на сите оние луѓе учени во активностите на 
ИВЗ на Македонија. Местото на радикалните исламисти ни-
како не им е на нивниот Теолошки факултет во Кондово, а уш-
те помалку во Исламската верска заедница на градот Скопје... 

беше дадена на управување на еден партиски дилетант. ДБК 
функционираше како институција во која пред ручек управува 
еден, а по ручек другиот го растура она што претходниот го 
создаде. Сите оперативни акции беа пред јавноста, а по-
единци бараа хонорарна работа во моќните и богати странски 
служби. За ваква ли безбедност ме прашувате? Агентите на 
МИ-6, БНД, ЦИА преку мрежата на нашите тајни служби ини-
цираат и формираат политички партии. 

Целиот професионален кадар формално се наоѓа на спи-
соците како технолошки вишок. Доста Димовска, како залутан 
висок кадар, директор на Агенција за разузнавање, го про-
гласи за технолошки вишок човек со над 25 години стаж на 
оперативни функции во спротивставување на агресивното 
шпионско дејствување од Албанија и од Косово. За вакви ли 
кадри ме прашувате? Ве молам, овде недостасува елементарно 
национално чувство за чест и достоинство.

На душа на ваквите припадници на специјалните служби 
им го ставам атентатот врз претседателот Глигоров и нераз-
јаснетата погибија на претседателот Трајковски. Ќе илустри-
рам еден пример. На 1 ноември 1991 година на Глигоров му го 
предадов изготвениот Проект за формирање Македонска ра-
зуз навачка служба. Самиот го фалеше пред повеќе негови со-
работници. Меѓутоа, не реагираше соодветно. Можеби ќе го 

Професоре Бабановски, конкретно каде беа нашите 
државни структури во нашата 2001 година, односно 
каде се и сега?

БАБАНОВСКИ: Ве молам, за кои структури ме прашувате? 
Зарем за оние разнебитени служби во кои дојдоа партиски 
послушници и инструментите ги дадоа на штимување кај ква-
зи - мајстори... Полициските структури речиси не функцио ни-
раат поради бизнис интересите на одделни врвни луѓе во 
МВР. Агенцијата за разузнавање по нејзиното формирање му 

На 26 јануари 1976 година во Софија бев уапсен со еден 
новинар и една девојка. При сослушувањето, еден пол ков-
ник на ДС ме праша:" За какво ја сакате Пиринска Маке-
донија?", а јас му одговорив: "Не ви ја сакаме! Таа е наша". 
Тој: "А, за какво скандиравте чрвени-дервени? Затова што 
сме чрвен народ со дрвени глави?" Одговорив:"Јас не го ре-
ков тоа, туку вие!"

Колегите од СДБ го подготвуваа мојот пријател Касиус 
Клеј од Куманово, во вилата во која подоцна живееше пре-
миерот Љубчо Георгиевски, за испраќање во задгранична 
мисија. Во подготовките многу често му го спомнувале 
патриотизмот. Клеј ми се јави и побара со обични зборови 
да му објаснам што е тоа патриотизам. По професија беше 
касап, но како врвен "комарџија" ги "преслушуваше" гене-
ралите од соседните земји. Се помислив како да му ја кажам 
"дефиницијата" кога тој ми предложи сам да објасни како  ја 
сфатил:"К'д ме пратисте прв пут преко границу без пасош, 
к'д се враќав, на туј линију коју ја гу замишљаше како гра-
ницу, клекна и зема у руке од две стране земљу. Помириша 
ги и овај наша ми миришеше поубаво!" 

"Клеј, ете тој ти е патриотизам". 
На сите генерации мои студенти им ја кажував оваа 

многу едноставна и убава дефиниција за патриотизам. Би 
сакал да ја научат и запомнат нашите политичари!  

попречеше криминалниот акт донесен во ООН за името и зло-
сторот кој беше извршен врз него... Можеби многу нешта во 
Македонија ќе се движеа понормално и во поинаква насока. 
Можеби и тој имал свои видувања. Агенцијата за разузнавање 
беше основана речиси 3 години подоцна, а на нејзино чело 
дојде циркузант, потоа се редеа жонглери, кловнови, дресери, 
рекетари и слични. 

Македонија беше нападната. Каква й е иднината дол-
горочно гледано? 

БАБАНОВСКИ: И најсмелите аналитичари од областа на 
тајните служби и проценка на безбедносните состојби не би 
смееле да направат подолгорочна прогноза за она што ги 
чека нашата држава и нејзините граѓани. Состојбите се такви 
какви што се. Крајно загрижувачки, без елементи кои ука жу-
ваат дека се прават политички напори истите да се променат 
кон подобро. Логиката на властодршците се движи во правец 
на онаа позната рибарска дека во матното најдобро се лови. 
Само што денес многу нешта се измешани, па веќе не држи 
мудроста дека големите риби ги јадат малите. Денес сè повеќе 
се практикува мудроста дека брзите риби ги јадат бавните.


