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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

ГОРАНИТЕ ВО ОФАНЗИВА

Гораните, односно Ма ке-
донците муслимани кои 
живеат во Република Ма-

кедонија, на 9 јануари го ди-
нава одржаа Изборно соб ра-
ние на Горанското друштво, 
кое всушност е формирано на 
19 септември 1999 година, 
(ре  гистрирано на 26 ок том-
ври истата година), но поради 
неактивноста на тогашниот 
претседател Шабан Себа тос-
ки, во периодот од основа ње-
то до Изборното собрание 
Друш твото не остварило ак-
тивна улога во решавањето 
на проблемите и унапре ду ва-
њето на положбата и правата 
на Гораните во Република Ма-
кедонија и во областа Гора. 
Поради неодржување на ниту 
еден состанок на органите на 
Горанското друштво, бил нап-

РАМНОПРАВЕН СТАТУС ЗА М 

Граничниот премин Стрезимир - Рестелица 
- најитно да се преквалификува во меѓу др жа-
вен премин со 24-часовно движење на луѓе и 
стока и со тоа да им се помогне на Гораните и 
на граѓаните од двете страни на границата. За 
Гораните од областа Гора и Торбешите од об-
ласта Призренска Жупа и другите населени 
места на Косово, да се утврди рамноправен 
државно-правен статус во положбата и во пра-
вата со другите етнички заедници на Ко сово и 
активно учество на нивни претставници во 
институциите на Косово и во преговорите и 
во договорите за идниот статус и уредувањето 
на мултиетничко Косово...

равен обид за свикување Из-
борно собрание на ова Друш-
тво на 22 февруари 2003 го-
дина, меѓутоа тогашниот прет-
седател ја спречил оваа ини-

цијатива и собранието не би-
ло одржано. По заминувањето 
на претседателот во стран-
ство и неможноста воопшто 
да се одржи каков и да е сос-
танок на кој и да е орган на 
Горанското друштво, не оста-
нала ниту една друга алтер-
натива, освен одржувањето 
Из борно собрание. 

На ова Изборно собрание 
Горанското друштво го избра 
своето ново раководство, со 
мандат од 2006 до 2010 го ди-
на. Негов претседател е Тур-
кан Љокановци, а цел на 
Друш твото е да се грижи за 
унапредување на положбата 
на Гораните кои живеат во Ма-
кедонија, но и да им излегува 
во пресрет на барањата и на 
потребите на Македонците 
мус  лимани кои живеат во Го-
ра на Косово. 

ПРОБЛЕМИ

Кога станува збор за Го ра-
ните во Македонија, од Горан-
ското друштво велат дека сè 
уште немаат прецизни по да-
тоци колку ги има во држа-
вава, но потенцираат дека ги 
има на целата територија, ре-
чиси во секој град, а најго ле-

мата концентрација е во Скоп-
је. Претежно се занимаваат со 
угостителство и се лојални 
граѓани на државава. Ова 
Друш  тво ќе се залага за по-
голем степен на застапеност 
на Горанците во образо ва ние-
то, во смисла на нивно пот-
тикнување, помагање од др-
жавата со стипендии, полесен 
упис во образовниот систем, 
бидејќи горанското насе ле-
ние е со многу низок степен 
на образование. 

Иако, во јавноста прос труи-
ја информации дека голем 
дел од горанското население 

од Македонија и од Косово 
зело бугарско државјанство, 
од Друштвото објаснуваат де-
ка станува збор за поеди неч-
ни, инцидентни случаи, а не 
за масовна појава. Имало са-
мо 4 такви случаи на Косово и 
тоа не во околината на Гора, 
туку во Призрен. Сепак, при-
чините за тој потег биле еко-
номски.

Гораните живеат на па ди-
ните на Шар Планина и на Ко-
ритник. Поделени се во три 
држави, Албанија, Србија и 
Црна Гора - Косово и Маке-
донија. Во ниту една од овие 

ТУРКАН ЉОКАНОВЦИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ГОРАНСКОТО 
ДРУШТВО ВО МАКЕДОНИЈА

СО ДРУГИТЕ ЕТНИЧКИ З 
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држави не може да се збо-
рува за остварување на пра-
вата на условно речено Гора-
ните, би дејќи станува збор за 
Маке донци муслимани кои 
живеат во областа Гора, заш-
то тие се изложени на туѓи 
влијанија со цел да се одна-
родат. Во еден период Маке-
донија им издаваше држав-
јанство по по текло, но тоа 
престана. Двае сетте етнички 
македонски се ла од Гора (Рес-
телица, Гло бо чица, Кру ше во, 
Зли Поток, Брод, Бачка, Мли ке, 
Враништа, Ор чуша, Мал Крст, 
Голем Крст, Диканце, Љу бо иш-

те, Лештане, Горна Ра деша, 
Долна Ра де ша, Кука љане, Гор-
на Рапча, Долна Рапча, со 
општински центар во Дра-
гаш, свое вре мено при   паѓале 
во РМ, но админис тра тив-
ните граници ги по де лиле. 
Иако на 15 ав густ 2003 годи-
на свечено бе ше отворен гра-
ничниот пре мин Стре зи мир 
- Рестелица, тој е од вре мен 
карактер, кој можат да го 
користат само жителите од 
двете страни на гра ни цата 
во радиус од 15 км од гранич-
ниот премин, со спе цијални 
пропусници кои ги издава 

УМНИК, односно МВР, а ра боти 
од 1 април до 1 но ем ври, затоа 
што во перио дот од но ември до 
април ви со ките на носи снег го 
оневоз мо жуваат користење то на 
локал ниот пат преку Шар Пла-
нина. Отво ра ње то на гра нич ни-
от пре мин Стре зимир - Рес те ли-
ца ги намалува патните трошоци 
и влезот од Гора на Косово во 
Македонија за 25 пати. Сега за 
влез во Маке донија Гора ните 
минуваат пат од околу 150 ки-
лометри, а пре ку овој граничен 
премин во др жа ва ва ќе вле гу-
ваат за 6-12 кило метри, осо бе но 
и заради фак тот што тра ди-
ционалните па зари на Гораните 
отсекогаш биле во Македонија. 
Гранич ни от премин може да 
внесе раз вој во целиот регион. 
Са мо на Луково Поле на Шар 
Пла нина може да се одгле ду-
ваат околу 300.000 овци, а де нес 
на овие богати со трева и вода 
прос тори нема ниту 1.000. Од 
српска страна со пропус ни ци се 
опфа тени жи те лите на се лата 
Рес те лица, Брод, Глобочани и 
Кру ше во, а од македонска стра-
на со про пусница, за жал, засега 
се оп   фатени само 26 ма ке дон-
ски државјани кои жи ве ат во тој 
простор, затоа што спо ред ак-
туелниот режим на дви жење во 
простор од 10 ки ло метри од гра-
ничниот премин на ма кедонска 
страна живеат са мо 26 лица и 
тоа претежно стар ци. 

БАРАЊА

Остануваат барањата на мес-
ното население, многу бр зо да 
се овозможи дина ми ката на 
жителите кои гравитираат кон 
овој граничен премин, да се 
прошири опфатот на мес ното 
население од маке дон ска стра-
на со право на корис тење на 
овој граничен пре мин и про-
должување на него вата функ ци-
ја, како обврска на Минис тер-
ството за надво решни работи, 
односно на Владата на РМ. 

Горанското друштво, Свет-

скиот македонски конгрес и 
Со јузот на Македонците со ис-
лам ска религија бараат од 
Владата на Македонија со 
срп ската влада и УНМИК, гра-
ничниот премин Стрезимир - 
Рес тели ца најитно да го пре-
ква ли фи куваат во меѓудр жа-
вен пре мин со 24-часовно 
дви жење на луѓе и стока и со 
тоа да им се помогне на Го-
раните и на граѓаните од две-
те страни на границата. Денес 
сите се на деваат дека гра-
ничниот пре мин ќе ги спои 
со Македонија. Постои пот ре-
ба од редовна автобуска ли-
нија Драгаш-Брод-Скопје и 
на  зад. Преку меѓународната 
организација за миграции и 
македонската Влада се оче-
кува да се фи нансира изград-
бата на патот Торбешки мост-
Стрезимир во должина од 20 
километри, а од српска стра-
на меѓу на род ната органи за-
ци ја за миг ра ции веќе има 
обезбедено око лу 5 милио ни 
долари за из градба на па тот 
Стрезимир-Брод во дол жина 
од 6 ки ло метри, со што зна-
чително ќе се скуси патот и од 
Драгаш до граничниот пре-
мин кон Маке донија. Име  но, 
патот од Брод до Драгаш из-
несува 12 км, а од Рес те лица 
до Драгаш два пати по веќе. 

Светскиот македонски кон-
грес, за македонската ет нич-

ка заедница на Косово која 
брои околу 50.000 Маке дон-
ци од исламска вероисповед, 
односно Гораните од облас та 
Гора и Торбешите од об ласта 
Призренска Жупа и другите 
населени места на Косово, 
побара да се утврди рам но-
правен државно-пра вен ста-
тус во положбата и правата 
со другите етнички заедници 
на Косово и ак тив но учество 
на нивни прет ставници во не-
говите инсти туции и во пре-
говорите и договорите за ид-
ниот статус и уредување на 
мулти ет нич ко Косово.

СЕЛО БРОД - ГОРА НА КОСОВО

ОД ИЗБОРНОТО СОБРАНИЕ НА ГОРАНСКОТО ДРУШТВО

АЕДНИЦИ НА КОСОВО


