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ОД МАКЕДО  
ЉУБОВ ЗА "  

ХУМАНИТАРЕН КОНЦЕРТ ВО ЧЕСТ НА ЉУБЕ БОШКОСКИ

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Организацијата за заш ти-
та на правата на Маке дон-
ците во Албанија "Преспа", 
во сора ботка со овдешното 
Здружение, планираат да 
ор  ганизираат хуманитарен 
концерт и во Мала Преспа. 
Претседателот на "Преспа", 
Ед мунд Темелко, најави де-
ка Македонскиот фол  кло-
рен фестивал, кој тради цио-
нално се одр жува секоја го-
дина, ќе му го посветат на 
Бош коски. 
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НИЈА СО 
БРАТ ЉУБЕ"

Здружението за поддрш-
ка на Љубе Бошкоски, 
на 9 декември во Уни-

вер зал ната сала, одржа ху ма-
нитарен концерт за под дрш-
ка и помош на поранешниот 
министер за внатрешни рабо-
ти на Репуб лика Македонија, 
кој се наоѓа во затворот Ше-
венинген, во Хаг, Холандија. 
Со настап на голем број ес-
традни ѕвезди од маке дон-
ската музичка сцена беше ис-
пратена поддршка до Љубе 
Бошкоски и до Јохан Тарчу-
ловски, кои допрва ќе го че-
каат исходот од судскиот про -
цес, кој ги гони за случајот 
"Љуботен". 

Во меѓувреме, приврза ни-
ците на Љубе Бошкоски, пре-
ку најразлични хуманитарни 
активности ја испраќаат сво-
јата несебична поддршка и 
помош за него. 

На 9 декември, на Св. Ѓор-
ѓија, инаку патрон на брани-
телите на Македонија, беше 
оддржан концертот кој ги 
соб ра Македонците, неза вис-
но од нивната политичка оп-
ределеност, под еден имени-
тел, а тоа е поддршка за бра-
нителите. Со песна и со доб-

ра мисла беше испратена по-
рака до Европа и до светот, 
дека Македонците, каде и да 
се, не ги забораваат своите 
бранители, оние кои непра-
ведно се осудени и преда-
дени. 

Под звукот на тапанот и на 
зурлите се разлеа убавото 
ма кедонско оро, а убав фол-
клорен колорит приредија 
членовите на културно-умет-
ничкото друштво "Орце Ни-
колов" од Скопје. 

Војо Стојановски, Атина 
Апо столова, Гоце Арнаудов, 
Маргица Антевска, Блага Пет-
реска, Орце Стефковски, Ис-
кра Трпева, Верица Панди-
ловска, Марјан Стојановски, 
Дарко Стојановски, беа дел 
од естрадните уметници кои 
учествуваа на концертот. 

На концертот присус тву-
ваа речиси сите претстав ни-
ци од политичките партии на 
Македонија, а меѓу присут-
ните беа и сопругите на Љу-
бе Бошкоски и на Јохан Тар-
чуловски. Меѓу бројните пок-
ровители на концертот, беше 
и нашиот неделник "Маке-
дон   ско сонце". 

Основна цел на овој кон-

церт беше да се соберат фи-
нансиски средства за изнај-
мување стан во близина на 
затворот Шевенинген во Хаг, 
каде што е притворен Бош-

коски. Станот би го користеле 
членовите на неговото се-
мејство и неговите адвокати 
кога ќе престојуваат во Хо-
ландија. 


