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"Господе, чувај ни ја Македонија од Ма-
ке донците, само тие се способни да ја сот-
рат за тон марихуана, за 28 килограми 
хероин, за килограм плутониум, за 6.328 
кинески кур шу ми за калашников...".

"Во нашата држава мудрите ќе ја нас-
ледат славата, а безумниците ќе го носат 
срамот".

Книгата "Кодот на злото албанска 
мафија" од реномираните фран-
цуски автори Гзавиер Рофер и 

Стефан Кере, во Скопје пред публика 
од  угледни луѓе од различни про фе-
сии, ја доживеа својата промоција. 

Гзавиер Рофер е познат автор во 
кри  минологијата и во борбата против 
тероризмот. Тој е и претседатал на Ан-
ти терористичката комисија на Ев роп-
ската унија и многу добро знае што се 
случува на ова подрачја. Но, како што 
вели воведничарот на книгата и нејзин 
промотор, проф. Иван Бабановски, ап-
солутно не е пожелен за политичарите 
кои не сакаат никогаш да ја слушнат 
вистината. 

При промоцијата на книгата Славко 
Нинов ја прочита "Македонска мо лит-
ва", која на Господ му ја упатува Ба ба-
новски: "Господе Боже единствен, те 
молам сочувај нè нас Македонците и 
одбрани нè како и секогаш, не од ту-
ѓинец гневен, не од Германец, Бугарин, 

Грк, Србин, ниту од Албанец, 
Господе те молам одбрани нè 
нас Македонците од нас са-
мите... Дај ни сила, ум и верба 
да го победиме злото прво во 
себе, да го истребиме околу 
себе, инаку ќе нè спомнуваат 
како раритет на демо крат ски-
от свет, онака како Инките, Маи-
те, Индијанците... Господе чу-
вај ни ја Македонија од Ма-
кедонците, само тие се спо-
собни да ја сотрат за тон ма-

бе сниот Татко, со прачка ис-
плетена од ликот на жал ни те 
врби покрај Вардар и ка мен-
чињата собрани на брегот од 
Охрид ското Езеро тргнува пред 
сите нас против Голијат, вои-
нот на нечестивиот. Да му по-
сакаме да го води Божјата љу-
бов кон Македонија и неј зи-
ните гра ѓани. Следете го 'Ко-
дот на зло то албанска мафија' 
и де ко ди рајте го во победа над 
злос торниците".

рихуана, за 28 кило гра ми хероин, за 
килограм плутониум, за 6.328 кинески 
куршуми за калаш ников, за вагон ку-
бански жолт шеќер, за цистерна со 
нафтени деривати, или којзнае за што 
уште би ја продале оваа македонска 
земја во транзиција на не кому кој са-
мо би прашал која фабрика да ја купи 
за еден долар... И Господе, на крај ос-
тави нè да поверуваме дека сме сами 
на оваа планета за да не се истребиме 
како жолтите мравки, да не ни се по-
гани името".

Професорот Бабановски вели: "Де-
нес во овој храм на книгата ќе се оби-
деме сите заедно да му објавиме војна 
на злото во име на добрината. Ќе се 
обидеме да го ставиме духовното над 
материјалното богатство, ќе напра ви-
ме исчекор во одбрана на вистината 
над лагите, ќе ја расчистиме депони-
јата на хаосот во нашата библиска 
земја Македонија. Во нашата држава 
мудрите ќе ја наследат славата, а без-
умниците ќе го носат срамот. Денес, 
во оваа прекрасна библиска земја, 
зем ја на добри луѓе и уште подобри 
домаќини, Давид со пома за ние од не-


