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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ЕДНАКВИ МЕЃ   У ЕДНАКВИТЕ, ЕДНАКВИ МЕЃ  
РАМНОПРАВН   И МЕЃУ РАМНОПРАВН  

"Сакаме образование на 
мајчин јазик, сакаме нашиот 
македонски јазик да биде 
службен во општинската 
администрација. Сакаме да 
изградиме сопствени 
културни установи заради 
заштита и афирмација на 
нашиот автономен 
македонски јазик, културен 
идентитет и мултиетничко 
Косово", истакна Исмаил 
Бојда, претседател на 
Сојузот на Македонците со 
исламска вероисповед.

МАКЕ ДОНЦИТЕ МАКЕ ДОНЦИТЕ 
НА БА ЛК АНОТНА БА ЛК АНОТ

О Т В О Р Е Н А  К А Н Ц Е Л А Р И Ј А  Н А      М А К Е Д О Н С К А  О Т В О Р Е Н А  К А Н Ц Е Л А Р И Ј А  Н А   
Г О Р А Н С К А  З А Е Д Н И Ц А  В О  Б Р О     Д  Н А  К О С О В ОГ О Р А Н С К А  З А Е Д Н И Ц А  В О  Б Р О  

КАНЦЕЛАРИЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА            ГОРАНСКА ЗАЕДНИЦА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА     
ИМ Е НА РАСПОЛАГАЊЕ НА СИТЕ ГОР          АНИ, НА СИТЕ МАКЕДОНЦИ НА КОСОВОИМ Е НА РАСПОЛАГАЊЕ НА СИТЕ ГОР   

РАМНОПРАВ  НИТЕРАМНОПРАВ 
нија-Македонија-Косово, како и еко-
номски развој на Гора и Средечка Жупа. 

Исто така, и формирање на на-
ционален парк "Гора", промо-
ција на културната автономија 
на Гора, двојно македонско и 
косовско државјанство, влез 
во Македонија со лични карти, 
претворање на граничниот 
премин Стрезимир-Рестелица 
во меѓудржавен, со 24-ча со-
вен режим, изградба на патот 
од Брод до Луково Поле... 

"Драгоцена ни е - вели 
Елези - помошта од Маке-
донија. Очекуваме помош и 
од Косово, како и грижа на 
меѓународната заедница за 
овој дел од регионот. Цврсто 
сме заинтересирани за ин-
теграција во мултиетничко 
Косово, преку афирмација 
на јазикот и на културата на 
Македонската горанска за-

едница и на нашите тради-
ции и обичаи. Канцеларијата на оваа 
Заедница во с. Брод им е на рас по-
лагање на сите Горани, на сите Ма-
кедонци на Косово за сите прашања и 
проблеми, како и барање решенија од 
македонските и од косовските власти 
за нашите интереси. Во Заедницата може 

вековите права и слободи, евроат лант-
ската интеграција и зајакнувањето на 
евроатлантските стандарди на Косово, 
како и афирма ција-

та на целите и на за-
дачите на Обединетите нации, ОБСЕ и 
на Советот на Европа. Преку Маке-
донската горанска заедница Гораните 
на Косово ќе бараат формирање на ев-
рорегион Гора на тромеѓето меѓу Алба-

Ѓурѓовден повторно ги собра Го-
раните. Но, не само оние кои жи-
веат во делот на Косово, туку и 

оние за кои по поделбите историјата 
сакаше да останат во Македонија и во 
Србија. На годинашниот празник допа-
туваа и Гораните, кои живеат во европ-
ските земји и во светот, но и косовските 
Горани, кои токму во овој период од го-
дината се враќаат од печалба за праз-
никот да го минат со најблиските. Оваа 
година ѓурѓовденската прослава беше 
збо  гатена и со присуство на прет став-
ници од дипломатски кор од Република 
Македонија, како и прет ставник од 
Кабинетот на претседателот на РМ. 
Домаќините и гостите присус твуваа на 
отворањето на Канцеларијата на Ма-
кедонската горанска заедница во Брод 
на Косово, која е реги стрирана 
со решение на Ми нистер-
ството за јавни служби на 
Косово на 25 октомври 2007 
година. 

Во поздравниот говор прет-
седателот на оваа Заедница, 
Ќамил Елези, истакна:

"Иако историјата ги подели 
Гораните меѓу Македонија, Ко-
сово и Албанија, тие останаа 
духовно обединети во оби чаи-
те, јазикот, традициите, култу-
рата, верата и историјата".

ИНТЕГРАЦИЈА ВО 
МУЛТИЕТНИЧКО 

ОПШТЕСТВО
Како основни цели на Заед ни-

цата, Елези ги наведе заштитата и 
афирмацијата на македонскиот етнички 
јазичен, културен, верски и историски 
идентитет, континуитетот и наслед ство-
то на Гораните, развојот на демо кра ти-
јата, заштитата на граѓанските и на чо-
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ЕДНАКВИ МЕЃ   У ЕДНАКВИТЕ, У ЕДНАКВИТЕ, 
РАМНОПРАВН   И МЕЃУ И МЕЃУ 

О Т В О Р Е Н А  К А Н Ц Е Л А Р И Ј А  Н А      М А К Е Д О Н С К А   М А К Е Д О Н С К А  
Г О Р А Н С К А  З А Е Д Н И Ц А  В О  Б Р О     Д  Н А  К О С О В О Д  Н А  К О С О В О

КАНЦЕЛАРИЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА            ГОРАНСКА ЗАЕДНИЦА   ГОРАНСКА ЗАЕДНИЦА 
ИМ Е НА РАСПОЛАГАЊЕ НА СИТЕ ГОР          АНИ, НА СИТЕ МАКЕДОНЦИ НА КОСОВО  АНИ, НА СИТЕ МАКЕДОНЦИ НА КОСОВО

РАМНОПРАВ  НИТЕНИТЕ

чаи, јазикот, традициите, културата, ве-
рата, историјата. На Косово сакаме да 
обезбедиме заштита и афирмација на 
нашиот македонски етнички јазичен 
културен идентитет, да бидеме еднакви 
меѓу еднаквите и рамноправни меѓу 
рамноправните. Сакаме образование 
на мајчин јазик, сакаме нашиот маке-
донски јазик да биде службен во опш-
тинската администрација. Сакаме ин-
фор мирање на мајчин јазик. Имаме јас ни 
цели и задачи, кои само единствени и 
обединети ќе ги оствариме. Сакаме да 
изградиме сопствени културни уста-
нови заради заштита и афирмација на 
нашиот автономен македонски јазик, 
културен идентитет и мултиетничко Ко-
сово. Благодарни сме им на маке дон-
ските и на косовските власти за отво-
рање на преминот Стрезимир-Ресте ли-
ца, меѓутоа сакаме тој да биде отворен, 
прооден за сите граѓани во секое вре-
ме, со асфалтирање на целиот пат на 
македонска и на косовска страна. Ба-
раме да се изгради и патот Брод- Лу-
ково Поле, со што ќе ја реализираме 
дамнешната желба на бродјани за по-
врзување на овој дел од областа Гора 
со Македонија. И од македонската и од 
косовската Влада очекуваме помош во 
работата на Канцеларијата на маке-
донската заедница во Брод и на Косово. 
За сите наши барања ќе ја анимираме и 
меѓународната заедница".

Сашко Тодоровски, директор на Ди-
ректоријатот за дијаспора на МНР, ја 
прочита пораката на шефот на маке-
донската дипломатија, Антонио Мило-
шоски, по повод отворањето на Кан-
целаријата на Македонската горанска 
заедница на Косово.

"На овој чин гледаме како на врв на 
вашите напори за етаблирано и инс-
титуционално дејствување во вашата 
социјална средина, но веруваме и по-
четок на плодни активности. Со задо-
волство констатираме дека ва шата 

истрајност во реали зира њето на 
активностите за негу вање, раз-
вивање, афирмација на нацио на-
лниот, културниот и ја зичниот 
иден титет, кој е значаен симбол 
за опстојување на маке донскиот 
идентитет на Балкан скиот Полу ос-
тров, наидоа на ко ректен и со се ма 
демократски од говор како од 

УНМИК, така и од косовските власти во 
светло на регистрацијата и при-
фаќањето на вашата организација. 
Цврсто сум убеден дека декла ри-
раните опре делби на Македонската 
горанска заедница ќе создадат ус-
лови за афирмирање на општо при-
фатените демократски вредности, по-
пула ри зација на соживотот и не само за 
толеранција и прифаќање на разли-
ките меѓу луѓето, туку и за изградба на 
уште поквалитетни односи ба зирани 
на таа различност". 

Манифестацијата продолжи со нас-
та пот на ансамблот "Танец", кој се прет-

стави со "Тешкото", а свој настап имаа и 
Македонците од делот на Гора, кој й  
припаѓа на Република Албанија.

да членува секое лице независно од 
расата, полот, националното и етнич ко-
то потекло, верското уверување и пар-
тиската припадност, секој кој ги 
прифаќа нејзините цели и за да-
чи. Наскоро Заедницата ќе фор-
мира свои ограноци, друштва 
во сите села на Гора и секаде 
каде нè има на Косово".

ЛОЈАЛНИ 
ГРАЃАНИ

Претседателот на Сојузот 
на Македонците со исламска 
вероисповед, Исмаил Бојда, 
кој потекнува од село Брод и 
во чија куќа сега се наоѓа Кан-
целаријата на Македонската 
горанска заедница, истакна 
дека во 2002 година, преку 
лични изјави на Гораните 
дека се Македонци по по-
текло, македонската Влада 
им издала македонски др-
жав јанства на 13.000 Горани. 
Македонско државјанство добиле и сите 
Горани во РМ, кои речиси 50 години во 
рамките на поранешна СФРЈ немале ре-
гулирано свој државнички статус. Бла-

годарни им се на македонските власти 
за разбирањето и за грижата за овој не-
раскинлив и неотуѓив дел од маке-
донскиот народ.

"Отсекогаш - дополнува тој - сме биле 
лојални државјани во сите земји каде 
што живееме. Сме се потврдиле како 
вредни работници и домаќини. Ќе ста-
неме лојални и на Косово. Нè има и на 
Косово, и во Србија, Македонија, Алба-
нија, Хрватска, Словенија, Италија, Тур-
ција, нè има и во Америка, Австралија, 
Европа. Гора е наше светилиште. Гора е 
наша историја, Гора е наша иднина. 
Иако нас Гораните историјата нè подели 

меѓу Македонија, 

Косово и Албанија, сепак сме 
обединети во духот на љубовта за Гора 
во нашата култура и во нашата културна 
автономија. Горди сме на нашите оби-


