БАЛКАН

ГОРАНИТЕ ГО "УСЛОВ

На Косово постои
македонско национално
малцинство со повеќе од
13.000 Горани со македонско
државјанство, кои писмено се
декларирани за Македонци
по потекло и затоа од
косовските власти и од
Обединетите нации бараат
тоа да го почитуваат и да
ги вградат во конечното
решение за статусот на
Косово.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

В

о југозападниот дел на Косово, во
областа Гора, на тромеѓето меѓу
Албанија, Македонија и Србија
(Косово) живеат Македонци по потекло,
со исламска религија, кои се познати
како Горани поради името на областа
Гора. Историски факт е дека Гораните
се нераскинлив и неотуѓив дел од македонскиот народ, зборуваат македонски јазик, негуваат македонска култура,
традиции и обичаи. За жал, историјата
и судбината си поиграле со Гораните, а
областа Гора, без нивна волја, останала
поделена во три држави. Денес Гораните живеат во 18 села во Албанија со
општински центар Кукс, во 20 села на
Косово со општински центар Драгаш и
во 2 села во Македонија со општински
центар Тетово.
Од 25.000 Горани кои живееле на 400
километри квадратни, во областа ГораКосово, по НАТО бомбардирањето на
Србија, таму останале да живеат уште
околу 6.000-7.000 Македонци. Најголем
број од нив, поради страв за своите животи и имоти, емигрирале во Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Италија, Швајцарија, Германија, Турција.

АСИМИЛАЦИЈА
Од 1999 година, кога српската администрација се повлекла од Косово, кога
важел слоганот "Сè, само Срби не", меѓу
Гораните почнале асимилаторски процеси и тенденции за денационализација од Македонци во Бошњаци, иако тие

ОБЛАСТА ГОРА Е ПОДЕЛЕНА ВО ТРИ ДРЖАВИ. ДЕНЕС ГОРАНИТЕ
ЖИВЕАТ ВО 18 СЕЛА ВО АЛБАНИЈА, ВО 20 СЕЛА НА КОСОВО И ВО
2 СЕЛА ВО МАКЕДОНИЈА

КОСОВАРИТЕ Д
МАКЕДОНСКАТА ЕТ
никогаш немале никаква културолошка,
географска и историска врска со Босна и
Херцеговина. Во поранешна СФРЈ, муслиманите во Босна и Херцеговина, поради
проекцијата републиките да се градат
како христијански држави, Хрватите како
католици, а Србите како православни, се
определиле за посебна нација "Муслимани". Дури и седиштето на Исламската
верска заедница на Југославија било во
Сараево. По распаѓањето на поранешна
СФРЈ, откога станало јасно дека не постои
посебен етнос по вера, "Муслиманите"
дивертирале во "Бошњаци".
За жал, фундаменталистичките движења почнале со индоктринација дека
и сите муслимани Срби, Македонци, Хрвати и Црногорци од поранешна СФРЈ
треба да дивертираат во "Бошњаци", бидејќи Србите, Македонците, Хрватите и
Црногорците се "каури" (неверници,
немуслимани). Но, дивертирањето на
Гораните во Бошњаци било само перфидна игра и преодна фаза во нивна
целосна албанизација, ако се има предвид тоа дека мнозинството Албанци на
14 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 664 / 23.3.2007

Косово се муслимани. За волја на вистината, иако и Гораните, како и мнозинството Албанци на Косово, се со исламска религија, сепак во областа Гора
досега немало ниту еден мешан брак
меѓу Горани и Албанци, воопшто меѓу
Горани и Бошњаци. Горанскиот говор
нема никаква врска со бошњачкиот јазик. На 26 јули 1990 година, со новата
територијална поделба на општините
во Република Србија, била формирана
посебна Општина Гора, со општински
центар во с. Драгаш, која практично станала чисто етничка македонска општина. Со настаните во Косово, во 1999
година, општинската администрација
во с. Драгаш, составена претежно од
Горани (кои од страв од одмазда, масовно се иселиле во потесна Србија и
Белград), ја презеле Албанците со времена управа. Набрзо Општината Гора
била укината и повторно била вратена
Општината Драгаш заедно со Гора и
Опоље, во која поради побројното албанско население во Опоље, Гораните
станале малцинство.

УВААТ" АХТИСАРИ СО КУЛТУРНА АВТОНОМИЈА
Светскиот македонски конгрес
целосно ги поддржува барањата на
Меѓународната конференција на Гораните (2006 година) и од специјалниот пратеник на ООН за статусот
на Косово, бара да ги вгради во неговиот конечен предлог. На македонските власти им апелира да поведат дипломатска офанзива, која
подразбира условување на евентуалното признавање на статусот на ТОДОР ПЕТРОВ,
Косово со задолжително внесување ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
на Гораните во Уставот на Косово, СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ
задолжително признавање на маке- КОНГРЕС
донската етничка заедница во Гора,
задолжително определување на девет, а најмалку на тројца пратеници во Собранието на Косово, признавање на статус на културна автономија за Гора, што подразбира настава на мајчин македонски јазик, службена употреба на македонски јазик во Драгаш и на Косово, посебна Општина Гора со седиште во Драгаш без
Опоље и посебна Општина Речане, како и двојно државјанство за
Македонците во Гора на Косово - македонско и косовско.

А ЈА ПРИЗНААТ
НИЧКА ЗАЕДНИЦА
СТРАВ
Во 2002 година, македонската Влада
им дала македонско државјанство на
13.000 Горани, со декларација дека се
Македонци по потекло. До 1947 година

областа Гора била под административна
управа на Македонија во поранешна
СФР Југославија. До 1950 година катастарот за Гора бил во градот Тетово (Македонија), а Владата во Србија ги признавала Гораните како Македонци по вероисповед муслимани. Со 13.000 маке-

ИСМАИЛ БОЈДА, ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОЈУЗОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ
СО ИСЛАМСКА РЕЛИГИЈА

Меѓународната конференција за Гора бара
од меѓународната заедница и од специјалниот пратеник на ООН
за статусот на Косово,
да изразат разбирање
и прифаќање на нивните барања, затоа што
тоа се основни човекови и граѓански права гарантирани со сите
меѓународни стандарди и инструменти.
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донски државјанства Македонија има
свое македонско национално малцинство на Косово, кое не може со еднострани бирократски акти, со акти на
насилство, застрашување и закани, административно и бирократски да се
дивертира во Бошњаци, како припадници на бошњачката етничка заедница.
Оние кои останале да живеат на Гора,
оставени му се на милост и на немилост
на посилниот. За нив Белград веќе е
предалеку. Кај нив постои страв да не
ги изгубат преостанатите привилегии
од српската Влада (пензии, плати за
наставниците, матичарите и разна социјална помош), а се плашат и од нова
војна меѓу Албанците и Србите поради
статусот на Косово. Се плашат и од заканите на Белград дека ако се декларираат за Македонци, тоа што навистина и се, да не ги изгубат сите привилегии, а многу Горани работат во јавната и во државната администрација во
Србија. Стравуваат и од тоа дека ако се
декларираат за Македонци, можно е
Владата во Скопје повторно да ги извиси без никаков супститут во социјалното, пензиско-инвалидското и здравственото осигурување. Гораните знаат
дека не се Албанци, иако се муслимани,
и иако Исламската верска заедница на
Косово е целосно албанизирана. Во такви услови, опциите за Гораните како
Бошњаци се вршат со страшен и агресивен притисок за целосна денационализација на преостанатите Горани на
Косово, затоа што најверојатно Гораните само на Косово административно
ќе бидат нотирани за Бошњаци и никаде на друго место на Земјината топка,
што е грев и апсурд.
Од Сојузот на Македонците со исламска вероисповед велат дека го отфрлаат секој обид за етноцид, односно
геноцид врз Македонците во областа
Гора, на Гораните на Косово, и апелираат до меѓународната заедница да му
помогне на ова население за тоа да не
ја доживее судбината на етничко чистење и егзодус.
Гораните велат дека со ништо не
придонеле за статусот на Косово, ниту
можат да го решат. Тие секаде во светот
се лојални државјани во земјата каде
што живеат. Лојални граѓани се и ќе
бидат и на Косово.
Гораните никогаш не биле Бошњаци
и го отфрлаат нивното деноминирање
на Косово во Бошњаци, како припадници на бошњачката етничка заедница
затоа што тоа ниту биле, ниту прифаќаат
да бидат, ниту кога и да е ќе бидат!
Повеќе од 13.000 Горани со македонско државјанство се декларираа за
Македонци, бидејќи тоа навистина се!
Затоа од косовските власти и од ООН
бараат тоа да се почитува!

