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УЧЕСНИЦИ И ЗАГИНАТИ ЛЕШАНИ
ВО ВОЈНИТЕ 1903-2001 г.
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АКТИВИСТИ И ЗАГИНАТИ ОД ЛЕШОК
ВО ИЛИНДЕНСКИОТ ПЕРИОД 

При крајот на 19-ти век, од преголемата желба за 
ослободување од турското ропство, една група учители 
го формираат Внатрешното Македонско Револуционер-
но Ослободително движење (ВМРО), а движењто се 
проширува  и во тетовскиот крај, па, секако и во Лешок. 
Кон ова движење како соработници и спомагатели од 
Лешок се активирале следните лешани: браќата поп 
Спиро, Јастре и Атанас, синови на поп Онче (јереј 
Онуфрие) од  родот  Лалошој4  (Лалошои) 16 (192-218), потоа  Јосиф 
син Аврамов од родот Кашамеј, Ѓурчин син Деспотов од 
родот Ѓурчеј, Стојан син Иванов од Костадиној (Долно 
маало), Столе Кочов од родот Цинцарој, Стојан Мисов 
преселен во Пловдив. Освен, Стојан другите споменати 
биле затворени по сардисувањето на Манастирот во 
1905 1.

Покрај соработниците од Лешок, имало и двајца 
активни борци-комити. Првиот е Ананија Јанчев 
Тасевски од родот Прљакој, роден околу 1880 година. 
Не е познато во која и чија чета учествувал. Учествувал 
во Илинденското востание и загинал при одбраната 
на Крушево 1903 година. Повеќе од сигурно, никаде 
како борец и загинат не е евидентиран во историските 
трудови, како и во тие што се од локален карактер.
Изнесените податоци се според кажувањата на неговиот 
брат Трпе во 196? година 2). 

1 И. Петрушевски. Сто години од сардисувањето на лешочкиот манастир. 
Македонско Сонце, 28.08.2005.

2 И. Петрушевски, Селото Лешок, тетовско. Скопје, 2004, 143-147
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Ова семејство понатамошниот опстој го продол-
жува преку породот на ќерките на Трпе: Васка мажена во 
Отушиште, Симка мажена во Тетово, Љубица мажена во 
Јелошник, па преселена во Ново Село кај Ѓорче Петров. 
Во Лешок Трпе останал со ќерката Рајна и синот Боце 
кои во почетокот на педесетите години починале. Но, во 
пород, Рајна го има синот Борис. Пред 1970-та година 
Трпе со внукот Борис се сели во Ново Село кај Ѓорче 
Петров и во пород му се синовите Љубе и Сашо. Синот 
на Васка Перо од Отушиште е меѓу првите донатори 
учествува за подигање на спомен обележјето и со работа 
во завршните градежни работи на истиот.  

Денес од овој род, во Лешок никој не живее. Куќата 
им била на местото кај што е денес куќата на Никче 
Сољовски, наспроти киселата вода. Никче купената куќа 
од Трпе ја разурнал и изградил нова. 

Ѓоро син Цветков од Мисој, е вториот активен 
комита. Тие што го знаеле раскажуваа дека бил со 
вообичаена комитска брада и облека. Роден бил меѓу 
1870 и 1880 година. Ги имал сестрите Цана и сопругата 
на поп Трпе Мојсовски од Брезно. Се знае за неколкумина 
комити кои биле во четата на Ѓоро. Тоа биле браќата 
Крсто и Филип Мојсови од Брезно, Ристо син Петрушов 
од Отуње од родот на Аџиини. Според изјавата на поп 
Трпе Мојсовски четата имала 26 комити3 но не се знае 
од кои се села биле. Четата, движејќи се по територијата 
на Македонија, квечерината на 11.05.1905 г. (24.05.н.с.) 
пристигнала во кумановското село Шупли Камен. Се 
сместиле во Стоилковото Трло, кое било непосредно од 
левата страна на реката Пчиња. Според кажувањата на 

3 Б.Светозаревиќ,Тетово и тетовско во Илинденскиот период 1895-1905,2009.
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66 годишниот (2004 г.) Цанко (Александар) Смиљковски, 
четата била предадена од неговиот дедо, по мајка Спирко 
Ивановски.Тој соработувал со комитите, но, и со Турците. 
По предавството, трлото со комитите било опколено од 
турски заптии или аскер. Започнала  престелка околу 19 
часот и траела се до 23 часот. Загинале сите 26 комити.

Настанот, во своите извештаи го забележале 
австрискиот, рускиот и српскиот конзул. Грешката во 
нивните извештаи е  на место да забележат во село Шупли 
Камен на реката Пчиња, тие настанот го забележале во 
с. Пчиња.4

Како што е случајот со Ананија така и со Ѓоро, 
никаде, па и во локалните трудови не е забележано името 
на Ѓоро како активен комита. Ако не се подигнеше ова 
Спомен обележје и напишеше оваа книга, Ѓоро и Ананија 
ќе беа заборавени и не евидентирани во македонската 
историја. 

Останувајќи Цветко без син кој ќе се грижи за 
него во поодминатите години, тој за ќерката Цана го 
зема за домазет Тодета од родот на Кујој со презиме 
Богдановски. Сега Тоде со Цана во пород ги имаат 
синовите: Крсто, Славе и Јордан и ќерката Лемба. На 
Крсто синовите Велко и Петко со семејствата живеат 
во Швајцарија. Славе е отселен во Нашице, Хрватска. 
Во 1969 година Славе со сопругата Зора, синот Бошко 
и ќерката Снежана се преселиле во малото гратче 
Дарда,  близу до Осијек. Јордан има три сина (Димко, 
Мирко и Зоран) и ќерка Ленка. Мирко живее во Хамбург, 
Германија, Ленка е  мажена во Сараево и има син Зоран 

4 Митко  Спироски, Поповската фамилија Спироски (Онуфриевски-Лалошои-
Главинои-Византијци) од Лешок,Скопје,2009 (стр.658-669)
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и ќерка Душка, која живее во САД. Зоран Париповиќ, 
синот на Ленка,  за  време на распаѓањето на Југославија 
во 1991 година загина и неговото име е  исклесано на 
Споменик во Сараево. Во Лешок живее само синот на 
Јордан, Зоран, кој ни  ги даде податоците. 

Податоци за семејството на Цветко ми ги има 
раскажано мојата баба по мајка Миљана, сосетка, 
врсничка и секојдневна соговорничка на Цана.

ПРВА БАЛКАНСКА ВОЈНА
     
Во првата  деценија  од 20-от век, балканските 

земји: Србија, Бугарија, Грција и Црна Гора склучуваат 
таен договор за заедничка сојузничка војна против 
Турција, за доослободување на нивните територии и 
за целосно ослободување на Балканот, со крајна цел 
заземање на делови од  освоените територии, како и 
меѓусебна поделба на Македонската  географско етничка 
територија.

Во историјата оваа војна е позната како Прва 
балканска војна, во неа учествувале и голем број на 
Македонци, меѓу кои и лешани, заедно со бугарските и 
српските војски.

ЛЕШАНИ УЧЕСНИЦИ ВО ПРВАТА БАЛКАНСКА 
ВОЈНА 1912-1913,  МОБИЛИЗИРАНИ ОД БУГАРИЈА

Пред да започне Првата балканска војна, од 
Македонија имало голем број на селско и градско 
население на печалба во Бугарија. Работеле сѐ и сешто: 


