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Гуљакој. Во пород и е синот Раско и ќерката Ољга. Трет  
е  Нешо Стојанов Чучерац од родот Нешои, кој погинал 
1916 година во битките на  Беласица и четворти е Борис  
Исаковски од родот Лалошои, кој   погинал 1916 година, 
но, не  е познато каде. Погинатиот Борис има брат Софро, 
кој има два сина Лазо и Јоанче, од кои внуците Мирко и 
Дракче Коцевски иако  живеат во Скопје, но, често се во 
Лешок .

 Не е познато за споменатите лешани, што се 
бореле кон српските војски, до каде сѐ се движеле и до 
кој временски период останале.

ЛЕШАНИ УЧЕСНИЦИ ВО ВТОРА СВЕТСКА ВОЈНА

Поради политичките, историските и воените нас-
тани, учесниците и загинатите, можат да се поделат во 
три групи. Учесници во почетокот на војната, во текот 
на војната и во завршниот период. Записи за учеството 
на лешани во Втората светска војна може  да најдеме 
во книгите на Илија Петрушевски2 и 15, Живко Спироски18, 
Илија Јастревски19, Митко Спироски4,10,16,17,20 и 22 и Сашо 
Николовски21.

Пред да започне Втората светска војна Вардарска 
Македонија била во составот на Кралството Југославија. 
Постоела регуларна војска во која служеле и лешани. Со 
капитулација на Кралството Југославија извесни воени 
единици имале судир, па, некои завршиле трагично. 
Таков е случајот со Симо Блаже Миловски од родот на 
Симој. Симо штотуку дошол од Белград, веднаш бил 
земен за воена вежба во Тетово, а во тек била Втората 
светска војна. При навлегувањето на Германците во 
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Полог, војската каде што бил Симо се повлекувала кон 
Дебар. Кај Дебар биле нападнати од Албанците и Симо 
загинал(1114009002). Во пород ги оставил синовите 
Петко, Мито и ќерката Цена. Сите преселени во Ѓорче 
Петров. Неговите внуци, како Војче Симовски кој живее 
во Дероит, го носат презимето Симовски, по загинатиот 
дедо Симо.

Со капитулацијата на Кралството Југославија, 
Вардарска Македонија била поделена меѓу Бугарија и 
Италија, кои држави биле во коалиција со фашистичка 
Германија. Во Полог границата била меѓу Лешок и 
Непроштено, кај Странски дол, Морска врба и Рашче. 
Бугарските власти таму вршат мобилизација на 
населението. 

ЛЕШАНИ МОБИЛИЗИРАНИ ОД БУГАРИЈА
1941- 1944 ГОДИНА 11)

Регрутираните лешани биле распоредени во 
повеќе градови и во разни родови. Од сите нив загинале 
двајца и тоа: Борис Раде Мирчевски од родот Гуљакој 
и Петко Ристо Блажевски од  родот Прнџоој. Борис 
Мирчевски бил распореден во коњичка единица во 
градот Јамбол или Сливен. За неговото загинување има 
две верзии. Според првата, една група на војници од 
Сливен се обидела да дезертира во која бил и Борис и 
во престрелката Борис загинал. Бил погребан во Сливен. 
Со ширење на градот, гробиштата биле дислоцирани, 
на чие место денес се станбени објекти. Останките на 

11 Имињата на сите регрутирани лешани од Бугарите и НОО се според 
кажувањето на Никола Блажевски
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починатите за кои немало кој да се интересира, биле 
собрани и на едно место така закопани. Според другата 
верзија Борис бил удрен во глава од коњ и на лице место 
останал мртов. Погребан е во Јамбол. Повеќе ништо не 
се знае за него. Во пород го оставил синот Раско 20(стр.287-296) 
и ќерката Олга. По известувањето за смртта, неговиот 
татко Раде го посетил неговиот гроб. Напоменуваме, 
Јамбол и Сливен меѓу себе се оддалечени околу 22 км. 

Името на Борис го наоѓаме во трудот Вратничко-
полошки-говор духовна ризница12, споменато од неговата  
соученичка од 1929/30 година, Бора Божиновска 
(Блажевска), која потекнува од фамилијата Дамјаноој 
од родот Лалошои4(стр.525-534). Имено,   Бора раскажува за 
непедагошкото  егзекуторско-ѕверско тепање од страна 
на учителот Жико-Црногорец. Тој немилосрдно го тепал 
ученикот Борис, удирајќи му ја главата од табла и со  
столица удирајќи го по грбот. Од ѕверското нечовечно 
тепање на десетгодишниот Борис, му биле нанесени 
телесни повреди со крварење. Тепање кое Бора го 
раскажала во својата 92 годишна старост (2011), кое Бора 
не можела да го  заборави цел живот. Ваквото сурово 
однесување на учителот Жика Манојловиќ- Црногорец 
го потврдува и чичко Илија Јастревски10(стр.69-85) и 19(стр.34-36).

12 В. Лабровска, Ј. Гајдова, С. Давкова-Ѓорѓиева, Ѓ. Цветковски, Д. Томовски. 
Вратничко-полошки говори-духовна ризница. Скопје 2012, (270)



31

 
 

31 
 

11Имињата на сите регрутирани лешани од Бугарите и НОО се според 
кажувањето на Никола Блажевски
12В. Лабровска, Ј. Гајдова, С. Давкова-Ѓорѓиева, Ѓ. Цветковски, 
Д. Томовски. Вратничко-полошки говори-духовна ризница. 
Скопје 2012, (270)

Аврамовски Тоде Кашамеј
Блажевски Никола Ќапункој
Блажевски Петко Прнџој
Блажевски Стеван Прнџој
Божиновски Ецо Коачој
Божиновски Сандро Коачој
Божиновски Томе Мазаркој
Вељановски Јове Аљаљој
Дамјановски Биљбиљ Лалошој
Ивановски Аце Костадиној
Ивановски Вељо Костадиној
Ивановски Иљо Костадиној
Јанушевски Душан Бамбеј
Јовановски Петре Јанини
Кипровски Блаже Наљабукој
Кировски Косте Скукој
Коцевски Јоанче Лалошој
Коцевски Јордан Костадиној
Мисаиловски Ѓоре Цветаној
Мирчевски Борис Гуљакој
Момировски Петре Момирој
Момировски Славе Момирој
Ристовски Љубо Попој
Ристовски Цоне Попој
Симовски Миљан Пауној
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Спировски Миле Лалошој
Спировски Боре Лалошој
Поповски Томе Лалошој

Т1. Список на мобилизирани лешани од Бугарија, 
1941 г.

Вториот загинат е Петко Ристо Блажевски од 
родот на Прнџој. Неговата единица се наоѓала во 
Гевгелија. Под каква околност и приближно место, 
каде загинал Петко нение познато. Од ова семејство 
во Лешок нема ниту еден член, бидејќи се отселиле 
во Австралија. Од истиот род на Прнџовци, има во 
Долно Маало, доселени од Варвара во шеесетите 
години на дваесетиот век.

За одбележување е учеството на Душан 
Јанушевски, кој бил распореден во Софија во 
артилериска единица. При погребот на Бугарскиот 
цар Борис, Душан, јавнат на коњ, ја водел поворката 
по софиските улици. 

По капитулација на Бугарија во септември 
1944 година, бугарската војска се распуштила и 
војниците од Лешок се вратиле во Лешок.

Т1. Список на мобилизирани лешани за Бугарија, 1941 г.
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Втор загинат е Петко Ристо Блажевски од родот 
на Прнџој. Неговата единица се наоѓала во Гевгелија. 
Под каква околност и приближно место, каде загинал 
Петко не е познато. Погинатиот Петко имал браќа  
Борис  и Анѓелко. Борис прв се  отселува во Бризбејн, 
Австралија, а потоа ги повлекува и Анѓелко, кој има два 
сина Бранко и Ќирко и сестра Ѓурѓа. Од ова семејство 
во Лешок, нема ниту еден член, бидејќи се отселиле во  
Бризбејн, Австралија. Во 2019 година дојде во Лешок 
внукот Душан Бранков Блажевски, со сопругата Хелен 
и ќерката Деана со кого се запознавме и се слика пред  
Споменикот. Од родот Прнџовци во Долно Маало, 
се досели Стеван од Варвара во шеесетите години на 
дваесетиот век, а денес  живее неговиот син Ангеле.

За одбележување е учеството на Душан Јанушевски, 
кој бил распореден во Софија во артилериска единица. 
При погребот на Бугарскиот цар Борис, Душан, јавнат на 
коњ, ја водел поворката по софиските улици. 

По капитулација на Бугарија во септември 1944 
година, бугарската војска се распуштила и војниците од 
Лешок се вратиле во Лешок.

МОБИЛИЗИРАНИ ЛЕШАНИ ЗА СРЕМСКИ ФРОНТ

Третата група учесници во војната ја сочинуваат 
следните лешани регрутирани од НОО 13 на Југославија 
за на Сремски фронт, во Третата македонска ударна 
бригада. Другите машки лица биле регрутирани за 
Коњичка единица.

13  Народно ослободителни одбори
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Според авторот Илија Петрушевски, при самиот 
почеток на Сремскиот фронт, меѓу Нови Сад и Бачка 
Паланка, или на 25 км. западно од Нови Сад во селото 
Гложањ се водела војна меѓу Германците и партизаните. 
и во овој судир загинал Трпче Никуш Вељаноски2(стр.177) 
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Николовски Јоанче Здравеј
Поповски Томе Лалошој
Русевски Аце Ќапељаној
Спировски Миле Лалошој

Т2. Список на мобилизирани лешани од Сремски 
Фронт

При самиот почеток на Сремскиот фронт, 
меѓу Нови Сад и Бачка Паланка, или на 25 км. 
западно од Нови Сад во селото Гложањ се водела 
војна меѓу Германците и партизаните.Во овој судир 
загинал Трпче Вељаноски од родот на Аљаљој. Во 
четата на Трпче бил и неговиот другар Славе 
Кировски Коко, кој го погребал својот другар. 

Според кажувањата на Славе, имало повеќе 
загинати војници. За време на СФР 
Југославија во селото Гложањ е подигнат споменик и 
на него го има името на Трпче. Овој загинат лешанин 
е единствен на кого му се знае гробот и запишан во 
книгата на загинати борци.  Денес родот Аљаљој, 
обстојот го продолжуваат преку братот на Трпче, 
Јове. Тој ги има синовите Ане со внукот Трпче кој се 
преселил во скопското село Злокуќани. Другите два 
сина на Јове Боре и Коле се преселиле во градот 
Скопје. Во Лешок ја имаат сочувано куќата и 
повремено престојуваат во неа.   

Освен загинатиот Трпче, на овој фронт воен 
инвалид станал Ѓоце Кочовски кој ја изгубил едната 
нога од под колено. Вториот инвалид е Никола 
Блажевски кој имал физички повреди со последици 

 
 

33 
 

РЕГРУТИРАНИ ЛЕШАНИ ЗА СРЕМСКИ 
ФРОНТ

Третата група учесници во војната ја сочинуваат 
следните лешани регрутирани од НОО13 на 
Југославија за на Сремски фронт, во Третата 
македонска ударна бригада. Другите машки лица 
биле регрутирани за Коњичка единица.

Аврамовски Ѓорче Кашамеј
Блажевски Никола Ќапункој
Блажевски Ставан Прнџој
Васовски Ристо Такарој
Вељановски Јове Аљаљој
Вељановски Трпче Аљаљој
Дамјановски Биљбиљ Лалошој
Ивановски Вељо Костадиној
Ивановски Иљо Костадиној
Јанушевски Душан Бамбеј
Јованоски Диме Јанини
Јованоски Петре Јанини
Јованоски Цеко Костадиној
Кипровски Блаже Наљабукој
Кировски Косте Скукој
Кировски Јоше Кокој
Кировски Славе Кокој
Коцевски Јоанче Лалошој
Коцевски Јордан Костадиној
Кочовски Ѓоце Попој
Миловановски Трпо Коринкој
Мисаиловски Ѓоре Цветаној
Момировски Петре Момирој

Т2. Список на мобилизирани лешани за Сремски Фронт
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од родот на Аљаљој. Во четата на Трпче бил  и неговиот 
другар-лешанин Славе Кировски-Коко, кој го погребал. 
Според кажувањата на Славе, имало повеќе загинати 
војници. За време на СФР  Југославија во селото Гложањ 
е подигнат споменик и на него го има името на Трпче. 
Според авторот Сашо Николовски, Трпче Никушов  
Вељановски(1114009001), погинал во Врпоље, Хрватска 
во 1944  година21 На загинатиот лешанин Трпче  му се 
знае гробот и е запишан во книгата на загинати борци. 
Денес родот Аљаљој, обстојот го продолжуваат преку 
браќата на Трпче, Слободан и Јове. Слободан ги има  
синовите Стојче  Диме и  Марко, отселени во Скопје. Јове 
ги има синовите Ане со внукот Трпче кој се преселил во 
скопското село Злокуќани. Другите два сина на Јове, Боре 
и Коле Вељановски се преселиле во  Скопје. Во Лешок ја 
имаат сочувано куќата и повремено престојуваат во неа.   

Освен загинатиот Трпче, на овој фронт  воен 
инвалид станал Ѓоце Спасов Кочовски од родот Попоој, 
кој ја изгубил едната нога од под колено. Ѓоце  како 
пород ги има Душан и Цвета. Вториот инвалид е Никола 
Блажевски од родот Ќапункоој, кој имал физички 
повреди со последици на неговото тело. Никола е ранет 
кај Банова Јаруга близу Загреб. Никола како пород  
ги има Илија и Ротка. Третиот ранет лешочанец на  
Сремски фронт е Јордан Богдановски од родот Мисоој, 
кој нажалост е  испуштен во Табелата). Јордан е  ранет 
во нога на Сремски фронт. Јордан како пород  ги има 
ќерката Ленка и трите синови: Димко, Мирко и Зоран 
Богдановски. Денес само Зоран живее во Лешок.

Сите учесници на Сремскиот фронт се стекнале со 
Партизанска споменица.

Во оваа група загинати во Втората светска војна ќе 
ги сврстиме и Стојан Глигур Филиповски(1114009003) 
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од родот Такарој, кој како доброволец се приклучил 
на партизаните и се  борел во 16-та македонска ударна 
бригада. Во судир со балистите 1944 година кај 
Скопското село Љубанци, Стојан загинал. Во пород ги 
оставил синовите тригодишниот Боре и едногодишниот 
Перо. Боре е преселен во Скопје, а Перо, со синот Златко 
живеат во Лешок.

Во групата партизани од Ѓорче Петров се наоѓал 
и Ќирко Трипун Ончески од родот на Лалошој 4 ( стр.760-768) и 516-524). 
По кажувањето на еден член од ова семејство, Ќирко 
загинал под неразјаснети и сомнителни околности од 
својот претпоставен. Неговото име го наоѓаме на спомен 
обележјето подигнато во скопската населба Ѓорче 
Петров, лоцирано во паркот на населбата. Ова семејство 
пред војната се преселило од Лешок во скопската населба 
Ѓорче Петров, а  ќе го споменеме само Владо Томев 
Ончевски, кој ни даде  многу податоци и фотографија за 
чичко му Ќирко.

Андреја Трипунов Манојловски  е син на Борка 
Јастреа Поповска од  родот Лалошои 4 ( Стр.481-496) и ( стр.760-768) од 
Лешок и на Трипун Манојловски од Сетоле, кои најпрво 
се селат во Тетово, а  потоа во Белград. Борка и Трупун  
Манојловски/иќ во бракот имаат три деца: Иванка, Петре 
и Андреј. Андреја како партизан е  погинат на 26.04.1945 
год,  во селото Крештеловац во Хрватска на Сремски 
фронт во борбите со Германците. Андреа  е  прогласен за  
народен херој. Податоците ми ги даде Иванка Марковиќ, 
неговата сестра на  телефон во 2005 и 2009  година, а 
сликата од  Андреј ми ја даде Борка Благојевиќ, ќерка на 
Мара Поповска, која е пак ќерка на Јастре Онуфриевски 
од  родот Лалошои од Лешок.
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Аце Ѓигов Јовановски од родот на Костадиној, 
син на Ѓиго, предвоениот општински председател на 
општина Лешок. Ѓиго имал шест  сина: Аце,  Иљо, 
Цеко, Перо, Крсто и Марко. Аце имал завршено воено 
училиште и бил активен во Кралската војска. По 
капитулацијата на Кралството Југославија, Аце оди за 
Белград. Во Белград од некого за нешто бил наклеветен. 
Излегувајќи од фурната на Иван Серафимовски, од 
Варвара, на Автокоманда бил фатен, потоа однесен 
на Бањица кај Белград и таму стрелан. Во Лешок од 
неговите браќа само Крсто и Цеко со  синот Спасо  
останаа да  живеат, додека професорот по фискултура Мирко 
Јовановски 20( стр.273-278) и економистите Марко и Перо живеат 
во Тетово. Благодарение на Глигорие, синот на Мирко и 
Спасо синот на Цеко, дојдовме до фотографија од Аце.

Благуњ Петруш Момировски од родот Момироој, 
преселени во Пловдив, е загинат во Бугарската војска, 
1942 во Втората  светска војна. За Благуњ не располагаме 
со некои конкретни податоци. Во Лешок се  родени и 
имаат свои куќи, синовите на Петре Ѕаков Момировски: 
Борис20(279-286), Благуњ и Александар ( Санко), и веруваме 
дека за  него потомците знаат повеќе.
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МОБИЛИЗИРАНИ ЛЕШАНИ ОД  НОО  НА
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА КОЊИЧКА ЕДИНИЦА

Т3. Список на мобилизирани лешани од НОО (Народни ослободителни
одбори) на Југославија за Коњичка единица

Во почетокот, мобилизираните наброени 11 лица, 
заедно со други војници биле распоредени во Скопскиот 
Дервен, од Желино до Матка, потоа, во Кичево и  Косово 
биле вклучени за расчистување со остатоци од војната. 
После тоа на крајот на 1945 и 1946 година повеќето 
добиле прекоманда во Вршац во коњичка единица. Во 
оваа група  бил вклучен и Ѓорче  Филиповски од Ѓурчееј 
и Косте Кировски од Варвара, кој се  преселува во Лешок. 
По отслужување на воениот рок сите се вратиле дома.

За воените настани од Втората светска војна ми 
раскажуваа баба ми Цвета Онуфриевска, татко ми Живко 
Спироски, чичко ми Слободан Спироски, потоа Аџо 
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РЕГРУТИРАНИ ЛЕШАНИ
ОД НО НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

КОЊИЧКАЕДИНИЦА

Блажевски Љубе Ќапункој
Богдановски Ладе Кујој
Божиновски Боче Коачој
Божиновски Сандро Мазаракој
Јовановски Никола Кашамеј
Коцевски Лазо Лалошој
Мисаиловски Косте Цветаној
Мирчевски Боге Гуљакој
Момировски Јоанче Момирој
Стојановски Ане Лалошој
Јастревски Иљо Лалошој
Спировски Живко Лалошој

Т3. Список на регрутирани лешани од НОО на 
Југославија за Коњичка единица

Во почетокот, мобилизираните наброени 
лица, заедно со други војници биле распоредени во 
Скопскиот Дервен, од Желино до Матка. После тоа 
сите добиле прекоманда во Вршац во коњичка 
единица. По отслужување на воениот рок сите се 
вратиле дома.
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Илија Јастревски и други, а за настаните во овој период 
имаат запишано автентични сведоштва во своите книги: 
Живко Трпов Спироски, Родот Лалошои од Лешок18 
и Илија Митов Јастревски, Потеклото, развотокот и 
животот на фамилијата од  Јастрета од Лешок.19(стр.60-60-б).
Аџо Илија, многу убаво ги објаснува  настаните после 
9-ти септември 1944, кога капитулирала Бугарија и кога 
се повлекле од границата кај Непроштено  и доаѓањето 
на албанците се до 19 ноември 1944 година, кога се 
ослободени Тетово и Лешок. Во книгата се  задржува 
на  декември  1944, кога се собрани младинци од Лешок 
и соседните села и кои се сместени во касарната на 
Трошарина во Скопје и од нив е  формирана коњичка 
единица, која влегла во состав на Првата македонска 
коњичка бригада. Интересно е дека оваа коњичка 
единица учествува во Парадата на 1 мај 1945 во Скопје 
и од  народот добиле најголем аплауз. Оваа единица има 
воени акции во  Качаничка клисура, против балисти од 
Косово и Македонија. Подоцна во август 1945 година 
оваа бригада се расформира и створена е заедничка војска 
ЈА-Југословенска армија и еден дел од оваа бригада 
прекомандувана е во Косово, во која е Илија Јастревски 
и еден дел во Суботица. Во групата за  Суботица, од 
август 1945 до август 1946 година, биле сместени во 
Вршац татко ми Живко  Спироски, Ѓорче  Филиповски, 
Ладе Богдановски,  Косте Кировски од Варвара и др. за 
кои  имаме  и слики18 и 19(стр.175-178). 


