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во Првата балканска војна или бил мобилизиран од 
Србите за Првата светска војна. Како и да било битно е, 
што Борис загинал во периодот од 1913 до 1916 година. 
Поверојатно е дека овие 4  лица  лица биле учесници во 
Првата светска војна и голема грешка би се направила 
ако ги изоставиме  нивните  имиња.

ЛЕШАНИ УЧЕСНИЦИ ВО ПРВАТА
СВЕТСКА ВОЈНА

 
Со потпишувањето на Букурешкиот трагично-

злобен договор за Македонија на 10.08.1913 година, 
со кој Македонија се дели на три дела, со тоа што тие 
делови им се доделуваат на: Србија, Бугарија и Грција.
Вардарскиот дел од Македонија потпаднал под Српската 
власт, позната кај населението како Прва Србија. Пред да 
започне  Првата светска војна, Србија врши мобилизација 
на македонското население, па, и од Полог односно 
Лешок. Дел од мобилизираните лешани учествувале во 
Колубарската Битка, а дел на Македонскиот фронт. 

Според нецелосните податоци од Лешок во Првата 
светска војна учествувале 8 лица во бугарската  војска и   
10 лица   во српската војска. 

Бидејќи од тогаш поминале 100 години и учесници 
или постари лица од тој период нема, кои би можеле 
да ни дадат податоци кои лешани биле мобилизирани 
за оваа војна, ќе се послужиме со нецелосни податоци 
раскажани од нивни внуци и правнуци.
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ПРЕЖИВЕАНИ БОРЦИ ОД ПРВАТА 
СВЕТСКА ВОЈНА

Од мобилизираните лешани биле Трпе Тасевски 
од Прљакој и Гого Гавриловски од Попој(односно 
Лешкои), веројатно имало и други. Сите учествувале во 
Колубарската битка.

Трпо Спиро Онуфриевски од родот Лалошој10 

(стр.45-47), Симче Момировски од родот на Момирој, 
Спасо Милов Васовски од родот  Гркоој, Спасо Ристов 
Милосавлевски од  родот Пашини-Сирмини 10 (стр. 60-63), 
Петруш Блажев Љубевски од Ќапункоој, Ристо Блажев 
Љубевски од Ќапункоој, Ристо Димитриевски Катин 
од Качои и Спиро Божинов Ристовски од  Костадиноој, 
биле мобилизирани од Бугарите и се бореле на 
Македонскиот фронт. Интерсено е  да се напомене дека 
Трпо Онуфриевски и Симче  Момировски, дезертирале 
од бугарската војска, ја фрлиле војничката униформа, 
се пресоблекле и  пешки и по многу тешки услови се 
вратиле во Лешок, при што, Трпо се разболел и му 
оставило трајни здравствени последици.

Од Лешок  учествувале во Српската војска 10 лица, 
и тоа: Столе  Димо Кировски од  Скукоој, Раде Мирчевски 
од Гуљакоој, Форче  Столев Богдановски од  Цинцароој, 
Борис + Коцев Исаковски од Лалошои 4(str.760-768) и (стр. 539-543), Нешо+ 
Стојанов Чучерац од Нешоој,  Гого +Кочов Гавриловски 
од  Лешкоој односно Попоој, Јасре +Ѓорѓија Јанчевски од  
Сандароој,Трпе  Јанче  Тасевски од Прљакоој, Биљбиљ 
Самоиљ Станковски од Станкоој, и Атанас  Милов 
Васовски од Гркоој. 

10 М. Спироски Лешочки, Лешок од Македонија во фотографии, 2020,(стр.45-47) 
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Како што може  да се  види од  Лешок во  Првата 
светска војна  погинале 4  лица  во Српската војска и 2  
лица се  ранети во Бугарската војска.

Повеќе од сигурно биле мобилизирани и други 
лешани кои биле на печалба во Бугарија. 

Веројатно имало уште некој што успеал да ја 
преживее војната.

Од наброените личности би се задржале на Спасо  
Милосавлевски. Тој како бугарски војник бил ранет во 
нога и останал инвалид. Како ранет со другите ранети 
војници бил однесен на лекување во Марсеј-Франција. 
Таму Спасо го научил фотографскиот занает. Како и кога 
се вратил во Лешок не е познато. Во Марсеј бил и Ристо 
Димитриевски Катин  кој бил  ранет. Другите војници се 
вратиле дома во Лешок.

ЗАГИНАТИ ЛЕШАНИ ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА

 Меѓу наброените учесници имало четворица 
загинати лешани. Гого Гавриловски, Јастре Јанчевски, 
Борис Коцевски и Нешо Стојанов. Лицето Гого Кочо 
Гавриловски од родот Попој учествувал во битката на 
Колубара 1914 година, каде што загинал. Од неговиот 
брат Спасо е синот Ѓоце, кој го има синот Душан 
Кочовски и внукот Велимир. Повеќе ништо не знаеме 
за него. Вториот е Јастре Ѓорѓија Јанчевски од родот 
на Сандарој, загинал 1916 година како учесник на 
Македонскиот фронт. Точното место на загинување не 
е познато. Ја оставил малата ќерка Даница. Како девојка 
се омажила за Борис Раде Мирчевски во родот на 
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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 


