MOJOТ ПАРТИЗАНСКИ ЖИВОТ
КОСТА АЛАБАКОВ
од село БУФ
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Јас сум Коста Алабаков, роден вo 1927 година во
селото Буф, Егејска Македонија.
Татко ми Ѓерман, во 1937 година замина за
Австралија и јас како најголемото дете останав да
се грижам за семејството.
Во почетокот на втората светска војна, на
шеснаесетгодишна возраст бев мобилизиран од
страна на Германците, но набрзо ослободен.
Во 1946 година најстарата сестра Томанија се
иселува во Австралија.
Јас станав активен борец во ЕЛАС и ДАГ од 1943г
и ги поминав сите патешествија и страдања што ги
носи војната.
Во1948 година со целата фамилија заминувам за
Република Македонија. Најнапред се најдов во
село Гајранци, потоа во Велес и Битола каде
работев најповеќе во градежни претпријатија.
Во 1949 година се женив со Анастасија исто така од моето село Буф. Татко сум на една
ќерка и еден син и имам 6 внушчина и 10 пре внучина.
Во јули 1967 година се иселувам за Австралија со својето семејство.
Во Австралија работев до 1990 година кога бев пензиониран со боречка пензија. Мојата
борба и борбата на Македонците е призната и од далечната Австралија.
За мојата партизанска борба одликуван сум со медал од страна на австралискиот
премиер, по повод 60 годишнина од победата над фашизмот.
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CELOTO БУФ
Селото Буф се наоѓа во пазувите на планините Баба и Бигла и е едно од поголемите села
во Македонија. Се наоѓа на 28 километри од Битола и 10 километри северозападно од
Лерин. Селото е сместено меѓу реките Лалешка и Лајчарска, кои врват низ селото. Надвор
од селото има и други реки Рајченцка, Влашкогумно, Осој, Селски Речишча, Таима и
Присо. Сите овие реки се мешаат под селото и ја сочинуваат Синивирската Река која
продолжува да тече низ селото Горно Клештина и се влива во Елешка Река и од таму оди
во Црна Река, па во Вардар и продолжува за Солун каде се влива во Егејското Море. На
реките има 28 мостови, некои се ѕидани, а некои дрвени. Буфчани доброволно го
изградија селскиот водовод во должина од 5 километри.
Буфчани ги знаеле речиси сите занаети. Во селото се одржувал и пазар и имало
преноќиште со 12 легла. Буфчани правеле веселби за време на празници и свадби на кои
се собираа на средсело каде се свиреше и играше. Свиреа “и по три рала тапани’’ како
што велеа селаните кога на три места ќе засвиреше и ќе се зафатеа големи ора. Во
летните попладниња младите се шетаа зад училишната зграда на просторот Тополиште
меѓу двете реки и тука се правеше едното селско корзо. Корзо се правеше и на други две
места – под црквата Св. Никола и кај црквичето Св.Тројца кое беше во јужниот дел на
селото. Под селото, на источната страна, се наоѓаше манастирот Св. Ѓорѓи. Тука Буфчани
правеa излет за Ѓурѓовден и си печеа јагниња. Во 1861г. било отворено првото македонско
училиште во кое децата учеле на македонски јазик под раковоство на поп Коста Трпков,
кој донел за училиштето 186 книги од Белград.

ПОПИС ЗА БУФЧАНИ НИЗ СВЕТОТ
Во 1988г заедно со Минела Бранов од Канада, Диме Гагачов од Битола и јас, Коста
Алабаков од Австралија, направивме попис за буфчани, за да видиме каде ги има во
светот. Ова се нашите бројки и податотци:
Америка
Австралија
Буф
Бугарија
Канада
Чехословачка
Романија
Југославија
Полска
Русија

224
974
146
8
1,244
17
4
916
25
4

Вкупно се 3,558 луѓе. Немаме податоции од Пенсилванија и Детроит - САД, таму буфчани
се разединети, тоа се млади луѓе кои не се чуствуват буфчани, а повеќето од старите се
одамна умрени.

Јас со Минела Бранов

Диме Гагачов
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МОИТЕ ПРВИ ШКОЛСКИ ГОДИНИ
Моите први сеќавања се од околу 5 години кога си играв со моите врсничиња облечени
во селски кошулчиња, направени на рака од селско платно и обуени со опинчиња. На
долните две фотографии се гледа моето одделение во 1934 (јас сум во кругот) и
селското училиште кое беше изградено во 1907г.

Се сеќавам како еднаш трчав дома и како згазив во непечениот
зелник и кога вечеравме тoа парче ми го дадоа мене да го
јадам. Исто така се сеќавам кога дедо ми Ѓорѓи умре и кога
оџакот се запали. Toa многу не исплаши, затоа што тој секогаш
велеше “Кога ќе умрам ако сака нека изгори и куќата’’. На шест
години тргнав на училиште - забаваче и почнав да учам грчки
јазик. Грчкиот јазик не го знаев, бидејќи дома зборувавме
македонски. Многу ми беше тешко, воопшто не разбирав што
велеше учителката која покажуваше разни предмети и ни
кажуваше како се викаат на грчки. Го завршив првото одделение
во забавиште, a кога започнав во второ одделение забавишна
група морав да учам на грчки јазик. Во првото одделение
прилично го зборував грчкиот јазик. Училиштето траеше до шесто одделение и јас го
завршив со скромни оценки - тројки и некоја четворка. Летното време на распустот одев да
ги напасувам воловите, овците и коњите. Заедно се собиравме група деца и ја пасевме
стоката.
Паметам како една вечер не забележав дека моите волови
влегле во шумата. Додека по патот сите волови си одеа дома,
моите требаше да останат последни. И така безгрижен си
отидов дома, но кога погледнав во шталата, таму немаше
волови. Се уплашив, не знаев што да правам ама мораше да
му кажам на некого. Решив на стрико ми Ристо. Тој веднаш ме
распраша каде ги видов за последен пат. Почна да се стемнува,
го зедовме фенерот и стапoт и двајцата тргнавме на местото
каде што јас ги видов воловите последeн пат. Стигнавме на
местото, стрико ми го запали фенерот и тргнавме по трагите. Ги
најдовме воловите, а тогаш тој ме фати за увото и ми рече: “Ете
ги воловите’’. Едниот од нив лежеше, а другиот стоеше до него.
Ги спрегнавме воловите, со радост двајцата запеавме и весели
стигнавме дома. Јас вечерав и спиев убаво, ама утрото
повторно тргнав на пасење. Оттогаш натаму очите ми беа
стално во воловите. Ние бевме десет деца и сите имавме по два вола и си имавме ред за
пасење. Заедно си игравме и правевме вирови за капење. Понекогаш печевме тиква,
некогаш печевме компири и кочани. Кога попораснав пасев овци кои ги молзевме два пати
на ден, еднаш наутро и еднаш на ужина, а ноќе ги носевме низ нива за да ја ѓубрат. Потоа
почнав да орам, копам, жнијам, косев и врзвував сено, а ноќе го пасев коњот. Си носев
веленца за спиење и си берев дрва за оган. Кога подпораснав и станав момче, почнав да
одам на корзо каде сe загледувавме по чупина и си се шетавме по попретки (на седенки).
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ГО ЗАГИНАВ ОПИНОКОТ ОД НОГАТА
Кога бев околу 8 години одевне обуени со опинци од воловска кожа напраени дома со
врвци. Еден ден јас ги пасев волојте и целиот ден врнеше па јас цапав во водата и јас не
си го осетив декја опинокот се накисна и врфцата се скина. Опинокот ми падна од ногата
ама јас си продолжив да одам по чорапи за долго време можеби и целиот ден. Вечерта
кога си дојдов дома и провав да си ги собуам опинците и само тогаш видов дека сум со
еден опинок. Не сакав де ме скарат па не реков ништо за опинокот. На сабаљјето му кажав
на баба ми Ѓорѓица дека немав мајка да му се пожалам. Баба ми ме праша каде си го
извадив и јас му реков дека ги собув тука во куќата. Баба ми одговори “Можи да го зеде
кучето или некоја мачка“’. Така со мала лага јас се спасив од лошото. Ми ги даде нејзините
опинци и ми рече дека ке ми направи други за мене. И така лошото помина лагата сврши и
другиот ден со нови опинци си отидов со волојте.

ПАК СИ ГО НАЈДОВ ПАЛТОТО
Иам едно шајачно палто кое ми беше омиленото дека убаво ми стоеше и многу ме
топлеше. Кога се разделивме со стриковите, нас ни падна една “црна’’ овца, која во
првата година ни роди “бело’’ јагне, а другата година едно “црно’’ јагне. Така се собраа
три овци. Во пролетта ги острижавме и имавме три руна волна. Баба Стефојца и даде на
мајка малку волна скришум од вујните. Мајка ја испра волната и кога се исуши ја исчепка,
ја излачи навечер пред дупчето од ќумбето, бидејќи немавме газија. Во тие денови таа
одеше аргатка по туѓите куќи, за да ни донесе парче леб за вечера. Навечер, по темница
работеше на фурката, за да направи предено. Во собата каде што спиевме наземја, најде
од некаде еден разбој и кога ќе си дојдеше, поткајуваше, a и рано стануваше да поткае
малце. Така исткаа неколку аршини шајаци. Еден ден ми рече: “Ајде, Коце, денес ќе
одиме во Елешката ливада’’. Овоа му беше името дека таму имаше две големи елешки
дрва. Ја зедовме секирата, еден сор и едно вреќиче и тргнавне. Јас се качив на елешката
да лупам со сорот и да сечам од гранките корупка а таа од земја со секирата до каде што
можеше да стигне. За кусо време си го наполнивме вреќичето. Таа го зеде котелот што
перевме во тремот, пред фурната, го стави на перустијата, ги напика корупките во
котелот. Јас со едно котле носев вода од реката и го полнев котeлот со вода. Мајка го
запали огнот под котелот и за некое време водата зовре. Другиот ден ги извади
корупките од котелот со раце и ги стави шајаците во водата, во котелот. Го запали оганот
и со стап ги притискаше шајаците. Потоа го однесовме котелот кај реката и ја истуривме
водата. Таа ги испра шајаците и кога се исушија, беа вапцани црни, од корупките од
елешките. Ми соши долго палто, на рака, кое многу ми се допадна. Толку убаво ми
стоеше, а и многу ме топлеше. Палтото си го носев кога пасев овци и волови, ама еден
ден го изгубив, не знаев каде си го оставив. Кога школската година почна и времето се
залади, си го барав палтото, ама никаде го немаше. Така си одев на училиште без палто.
Секоја недела од училиште не носеа во црква. Еден ден пред влезот на црквата, во
тремот, си го видов обесено моето палто. Истрчав дома да и кажам на мајка. Tаа одма
отиде во црквата да го побара. Клисарот му рече дека некој го нашол некаде и го донел.
Ова беше еден од највеселите денови, зaшто си го најдов палтото и повеќе не ми
студеше.
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ОСТАНАВМЕ БЕЗ МАЈКА И БЕЗ ТАТКО
Во 1937г. татко ми ја истера мајка и таа требаше да си оди кај татко е во Ангелевци, а
ние останaвме со него во Алабакови. По некое време татко замина за Австралија, а ние
останавме во куќата со баба Ефа, мајка на татко и со двајцата стриковци, Ило и Ристо,
браќа на татко.
Јас имав десет години, сестра ми Томанија имаше 12, брат ми Доне 8 и најмaлата сестра
Фанија имаше само 6 недели. Ние заедно останаме таму 6 години. Јас пасев овци, Доне ги
пасеше воловите, а сестра ми Томанија работаше со стрините по нивите. Баба Ефа ја
чуваше Фанија. Кога Томанија заврши шесто оделение, ја пратија да учи во училиште за
домаќинство во Лерин, каде што учеше три години. Јас избегав од дома и отидов да
живеам со мајка ми. Во Ангелевци живеев околу 6 до 7 месеци, ама Алабакови преку суд
ме зедоа назад.

Мајка Митра

Татко Герман

Томанија

Доне

Јас Коста

Фанија

Јас продолжив да ги пасам овците и еден ден 7 глави се одделија од булукот и загинаа во
планината. Другиот ден ги најдовме удавени од мечката на ридот. Една од овие овци беше
на стрико ми Ило и кога тој слушна за овцата, почна да ме тепа со голема лутина и не
одбираше каде ќе ме удри, со клоци и тупаници. Толку бев изнатепан што решив на
подмолен начин да го убијам. За ова му се доверив на кметот во селото кој беше вујко на
братучет ми Диме. Тој ме посоветува да не го напрам тоа, бидејки ќе скапам по затворите.
Немајќи што да правам, се помирив со тоа. Имавме една ливада која беше далеку од
селото повеќе од еден час одење. Eден ден стрико ми Ристо ми ги товари двата коња со
сено да ги истерам во селото. По патот едниот коњ си го преврти самарот и јас не можев
повторно да го натоварам. Го врзив едниот коњ за едно дрво и се вратив во ливадата да
му кажам што ми се случи.
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Тој ме фати за увото и со трчање ме тргаше назад до коњите. Јас врескав од болка, ама
ништо не ми помогна. Го товаривме коњот и си дојдовме дома. Јас цела вечер не спиев од
болка од увото кое ми потече и ме болеше цела недела.
Малата сестра Фанија је чуваше баба ми Ѓорѓица (која на галено си ја викавме Бајица).
Еден ден решија да ја посинат во некоe семејство, бидејќи баба ми се жалеше дека не
може повеќе да ја чува. Јас и Томанија не сакавме да ја одделиме Фанија од нас и
решивме со знаење на мајка да побараме од стриковите да ни ја дадат старата куќа и
нивите на татко ми и стоката. Ама, двајцата ни рекоа: ’’Ако мајка ти дојде тука, ние ќе ја
заколеме’’. Томанија се исплаши, но јас не потклекнав на нивните закани. Отидов кај
кметот на селото и заедно отидовме кај началникот на полицијата, кој ми рече дека јас сум
наследник на имот на татко ми и ако имаат нешто против, да одат да го видат него.
Другиот ден јас решив да не одам да ги
пасам овците, влегов во старата куќа
каде имаше сено и почнав да го фрлам
од чардакот во дворот. Стигна Баба Ефа
и ми рече да не бидам улав и да не го
фрлам сеното.
До тогаш јас си ја сакав баба ми и
никогаш не и погрешив, ама сега ме
налути многу и и викнав да бега, оти ќе ја
фрлам од чардакот. Тогаш стигна
Томанија и таа проба да ме потсети дека
ако продолжам вака, стриковите ќе ме
истепаат. Јас бев многу лут, му ја фрлив
метлата и му викнав да почне да мети и да не заборави дека вечер ќе бидеме заедно со
мајка. Таа почна да мети и од радост плачеше. Ја исчистивме куќата и отидовне да си ги
собериме парталите од новата куќа за да ги донесеме во старата. Томанија отиде и ја
доведе мајка во нашата куќа. Вујна Костадиница помина и ни донесе сомун леб и сирење
за вечера. На скалата имавме еден кепенец и вечерта го затворивме за никој да не дојдe.
По 6 години разделени пак се собравне како фамилија. Другиот ден брат ми Доне не отиде
да ги паси воловите, а јас отидов кај стриковите Ило и Ристо. Од нив побарав да си ја
делиме живата стока, за да можеме ние да си живееме како посебна фамилија. Имавме 2
вола, 1 маска и 26 глави овци. Бидејќи еден вол беше подобар, за него ставивме 10 глави
овци, а на другиот вол кој беше постар му ставивме 15 глави овци, на маската 1 овца и
кучето што ги чуваше овците. Фрливме ждрепка и нас ни падна маската, а нив им паднаа
воловите. Во делбата ни дадоа само еден кутел жито, бидејќи не одевме на жнеење, зошто
бевме мали.
Лозјата таа година се исушија и народот почна да си ги пресадува со нова лоза. Таа цела
зима јас и мајка одевме во местото Присоо за да го спремиме лозјето. Требаше да копаме
шанаци широки 60см, длабоки 70 до 80см, на растојание од 50см. Земјата беше бигорлива
и копањето беше многу тешко. Mајка копаше а јас ринев. Повеќе пати нашето јадење беше
леб, пипер и вода. И многу пати мајка ќе го надробеше лебот во мисурка и ќе го посолеше
со пипер, ќе му туреше вода од стомната. Ние копавме по 10 часа дневно и ископавме
нешто повеќе од половината. Сестра ми Томанија ги собра нејзините пријателки и
пријатели кои си донесоа свои алати за копање и со песни во еден ден го ископаа целото
лозје. Мајка свари грав со лути пиперки и го донесе во две котлиња. Ги стави во средината
за сите да сркаат од нив. Кога лозјата се кроеја мајка побара од некои соселани прачки од
лози и ние ги посадивме. Aма во 1948г кога лозјето почна да раѓа ние го напуштивме
огништето и го оставивме лозјето некој друг да јаде грозје и да пие вино и ракија.
Во 1941г војната почна а во 1943г Германците дојдоа во селото и ги собраја коњите и со
секој коњ требаше да има и селанец. Ме зедоа мене со мојот коњ. Не однесоа во Лерин и
не облекоа во германска униформа. Кога бевме готови, не упатија од Лерин преку Бигла,
Желево, Смрдеш и ја поминавме границата и влеговме во Албанија. Од таму не пратија
кон Биглишча, Корча до Ерсека. Потоа пак ја поминавме грчката граница и влегоме во
Ипиро. Тамо ги пасевме коњите по цел ден и ништо не работевме. Не хранеа на казан, а
јадењета беа многу невкусни. Спиевме надвор, понекогаш во шатори и таму останавме 6
месеци. Потоа се вративме назад во Албанија, во градот Ерсека. Таму ги врзавме коњите
во една штала и ни рекоа да си ги земеме нашите алишта. Не товарија во еден камион и не
одведоа во Лерин. Кога стигнаме во Лерин, наидовме на лицититација на коњи. Тогаш јас
се доближав до едно мало убаво коњче и му реков на Германецот дека коњот е мој. Јас
бев облечен во германска униформа и затоа тој ми го даде коњчето без пари. Германците
ни дозволија да си одиме дома и алиштата да им ги донесеме назад по еден месец.
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Јас имав неполни 16 години. Го однесов дома коњот, но наскоро моравме да го дадеме во
замена за еден осмак жито и едно магаре. Mагарето беше току мрзливо, што кога крмакот
му го изеде мочилото, тоа не мрдна ниту малку. Дедо ми Стефо, татко на мајка ми, го отепа
магарето со секирата и му ја одра кожата за да си направи опинци. Мајка ми отиде во
селото Клештина кај братучедот Доне Ангелевски да му ја побара неговата магарица, ама
тој ја имаше истерано по ридот и таа беше полна со вошки, готова да пцовиса. Доне отиде
да ја побара по ридот, ја најде, а мајка ја донесе дома. Ја истриживме, сваривме чемерика
и ги натопивме вошките. Така ја поткрмивме, ја потхранивме и таа се поправи. Кога зајакна
и го ставивме самарот од магарето и почнавме да работиме со неа.
Кон крајот на 1948г. кога го напуштивме огништето и избегавме од селото, магарицата ја
оставивме кај дедо ми Стефо. Научивме дека тој подоцна ја продаде за три наполеони,
кои ѓи чуваше за да ни ги даде нас кога ќе се вратиме назад. Но, тој умре и не не виде
повеќе .
Јас се главив момок во една куќа каде ме плаќаа со жито. На брат ми Доне му собравме
волови од селото да ги пасе и oд таму исто така ни плаќаа со жито. Добивме некој аванс
жито додека да го ожнeеме јачменот за да преживееме. Сестра ми Томка работеше кај
вујковците и се хранеше таму. Јас јадев со фамилијата каде бев главен, а мајка ми одеше
аргатка и оттаму носеше по некое парче леб за Донета и малата сестра Фана. Есента
собравме доста жито. Од нашата нива ископавме компири, пиперки, кромид и праз. Јас со
магарето однесов 6 товари дрва во Клабучишта, зедов едно прасе кое мајка го израни со
коприви и тревје и кога го заклавме, имавме месо и сало за готвење.
И така мајка остана со нас да не гледа и ние не останавме гладни. Со стриковците
решивме да ги делиме нивите со ждрепка, ама тие си ги задржаа подобрите, а нас ни ги
дадоа полошите без ждрепка.
Во есента 1943г јас излегов во партизаните на ЕЛАС. Татко ми направи документи и сетра
ми Томанија отиде во Австралија. Мајка, Доне и Фанија останаа во селото и продолжија да
си ја работат малкуте земја и живееја во голема сиромаштија. Мајка одеше аргатка по
туѓите ниви за да го крпат животот.

Томанија со татко во Австралија

1934 во Америка
(седнати) Дедо Ѓорѓи и татко Герман

Слика со мајка, Томанија, Доне и со нашите
Деца (околу 1970)

1952 во Скопје – Фанија, жена ми Стасија,
татко Герман со ќерка ми Ленче и јас
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ЈОВАН АЛАБАКОВ
Од селото Буф потекнува истакнатиот
револуционер од илинденскиот период, Јован
Алабаков (поп Стефанов), кој го отепа
опасниот шпион Никола Влаот од Псодери. Со
убиството на тој злосторник Буфчани и
жителите на околните села беа ослободени од
зверствата што врз нив неказнето ги вршеше
Влаот. Убиството на овој отпадник беше
организиран од Буфчани.
Јован Алабаков го отепал Влаот во селскиот
стар “ан“ каде Влаот пиел секоја вечер со
својот пиштол и веднаш избегал дома каде го
скрил и им рекол на жена му: ‘‘Еве, тука е
пиштолот и ако некој од нашиот сој излези кумита, да му го дајш на него’’. Се поздравил со
неа и со дечињата и заминал.
Прво отишол во Бугарија а од таму во Америка каде останал долги години. Кога Јован
слушнал дека на синот Кире му се родило второ машко, тој решил пак да се врати во
селото кај фамилијата. Пред да тргне за Буф, се навратил во кафето каде се собирале
неговите пријатели за да ги почести за внучето и да се поздрави. Од голема возбуда тој
добил срцев напад и пред очите на пријателите засекогаш престанало да чука нивното
револуционерно срце. За жал не си ја виде пак родната грутка па ниту фамилијата.
Во 1943г кога се појави партизанското движење, од 13 куќи Алабакови, јас бев првиот што
излегов партизан. Во 1944г дојдов во селото и тогаш ме сретна Баба Јоњца. Таа ме викна и
ми даде една казма и ме однесе во ’’аурот’’, измери нешто со педа и ми рече да копам таму
во зидот. Јас удрив два, три пати и плитарот се скрши и се отвори дупка. Баба Јоњца ја
пикна раката во дупката и извади нешто завиткано во крпа. Ја рашири крпата во која беше
завиткан пиштол, полн со мас и ми рече ‘‘Коце, јас 30 години го чував аманетот од дедо ти
Јован што ми го остави, па сега ти го давам и ти бери му гајле’’. Јас го зедов пиштолот, го
избришив убаво од мрснотиата дури светна како да беше нов. Пиштолот примаше седум
фишеци, ама имаше само три. Јас си истругав 4 други од шмајзерот и насилно ги ставив во
колото, без да помислам дали куршумите се од истиот калибар.
По некое време, со мојот соборец Филип Василев, од Арменско, кој беше одгворен на НОФ,
а јас на НОМС на реонот Буф, поминавме кај манастирот во Арменско и таму сретнавне
патрола од грчката војска и тука јас првпат го употребив пиштолот од Дедо Јован. Но кога
пукнав осетив како да ми ја откина раката од рамо, шкрапнав повторно, ама поштолот не
пукаше. Избегваме од тука и кога стигнавме во Груечината воденица, на видело си го
видов пиштолот, колото и цевката беа расцепени. Го фрлиф во јазот и тука заврши
споменот од дедо ми Јован Алабаков.
По војната Баба Јоњца се пресели со фамилијата во Австралија и каде умре во градот
Гералдтон. За убиството на Никола Влаот поопширно пишува Буфчанецот Атанас
Петличков во брошурата ’’Маќите и таѓите на Македонците од турските зверства“,
издадена во Чикаго, САД, 1914г. Еден примерок од таа книга е сочуван во битолскиот
музеј.
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ИЗЛЕГОВ ПАРТИЗАН ВО ДВИЖЕЊЕТО НА ЕЛАС
Во 1943г јас влегов во организацијата на Народно Ослободителен Младински Сојуз
(НОМС) и по кусо време станав партизан во редовите на ЕЛАС.
Еден ден во jануари 1943г со мојот другар Коле Опашинов, ни дадоа едно писмо да го
однесеме во соседното село Арменско. Времето беше студено и врнеше снег. Имаше
наврнато повеќе од 50см. Тргнавне рано утрото и кога стигнаме на ридот меѓу Буф и
Арменско, по свиокот од џадето се појавија германски војници. Кога не видоа испукаа по
нас неколку куршуми во воздух. Почнаа да ни викаат да слеземе на патот. Јас го извадив
писмото од џебот и го закачив во снегот. Слеговме кај нив и ни донесоа еден тумач на
грчки кој не праша каде одиме. Му рековме дека сме на пат за село Арменско да си ги
видиме роднините. Со рацете горе не претресоа до кожа, ама ништо не најдоа. Не зедоа
да одиме со нив за селото и кога стигнавне во горниот крај кај црквата, на Колета му
рекоа да оди во селото сам, да го побара кметот и да го донесе тука. Мене ме задржаа со
нив, а на Коле му рекоа дека ќе ме убијат ако тој не се врати назад.
Јас седнав зад авлијата да не ме дува ветрот, зошто беше многу ладно, а бев и слабо
облечен. Тука чекавме повеќе од два часа додека Коле се врати со кметот. Кога стигнаа,
германскиот офицер му рече на тумачот да ни каже дека сме слободни да си одиме
назад во Буф. Јас и Коле радосно тргнавне со брзање што побргу да избегаме, зошто ни
беше страв да не не стрелат од зад грб. Го поминавме ридот на Арменско и влеговме во
буфскиот синор. Дури тогаш се почувствувавме слободни, свесни дека се спасивме и
останавме живи. Кога стигнавне во селото, веднаш отидовме кај секретарот на партијата
и му кажавме што се случи, а тој се насмеа и ни рече да си одиме дома како ништо да не
се случило со нас.

ФОРМИРАЊЕ НА ПРВИОТ МАКЕДОНКСИ ОДРЕД - БИГЛА
На 2 aвгуст 1944г. во селото Поздивиште се формира македонски одред под името “Бигла”.
За командант беше поставен Димитар Тупурков - Титан, татко на сегашниот Васил
Тупурков - Циле. Комесар беше Михаил Кереминџиев и началник Ило Димов - Гоче. Јас
бев меѓу најмладите борци во бригадата и мене ме поставија за личен курир на Гоче.
Одредот немаше долг век, бидејки на Грците не им одговараше и тие побараа од
раководството одредот да се расформира за политички цели. Јас се сеќавам во тие
есенски ладни денови кога бевме во селото Статица како грчката делегација дојде да
разговараат со нашето раководство за расформирање на одредот. Иако таа вечер времето
беше многу ладно и цела ноќ врнеше дожд, ние партизаните останавме под стреите на
куќите и чекавме да видиме што ќе стане. Околу два часот наутро, излезе Гоче од куќата
со кренати раце на вратата и извика “Не се предаваме’’. Со еден глас сите извикавме
“Ура“. Грчката делегација си отиде налутени а ние тргнавме весели накај планината Бигла
каде си зазедовме положба. Околу еден часот од кај местото Трсје, се појави црнило,
партизани на ЕЛАС од Ипиро кои тргнале во потера по нас.
Ние тоа го очекувавме и нашето раководство донесе одлука да нема крвопролевање, туку
да ja напуштиме положбата и да тргнеме по ридот меѓу Буф и Герман. Стигнавме на
границата кај селото Љубојно, а цело време по стапките ни одеше 28-ата Дивизија на чело
со командантот Јанули.
На 13 oктомври ја напуштивме територијата на Егејска Македонија и поминавме во
вардарскиот дел на Македонија кај селото Љубојно во Преспа. Баталјонот доби задача да
слезе во Битолско на патот кај селата Велушина, Граешница и Драгош во област околу
Лерин - Битола за да ги заштитува единиците на НОБ, кои водеа огорчена борба за
ослободување на Битола и Прилеп. Нашиот баталјон деноноќно вршеше напад на
германските колони. По ослободувањето на Битола, влеговме во градот и се сместивме во
касарната Стив Наумов.
На 16-ти oктомври стигна Воденскиот Баталјон со 600 борци преку Кајмакчалан и се
приклучи во Леринско-Костурсиот Баталјон и одредот “Гоце Делчев”, кој дојде од Бугарија
со 200 Македонци. Од Егејска Македонија секој ден пристигнуваа нови борци и броевме
преку 2,000 души. Сега имаше потреба да се формира поголема единица и затоа беше
формирана Првата Македонска Егејска Ударна Бригада.
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ФОРМИРАЊЕ НА ПРВАТА МАКЕДОНСКА ЕГЕЈСКА УДАРНА БРИГАДА

Командантот на бригадата
Илија Димов – ГОЧЕ

Гоче (лево) со политичкиот комесар на Македионсите
eдиници на ЕЛАС - Маркос Вафиадис (десно)

На 18 ноември 1944г. во подножјето на Тумбекафе во Битола, кај сегашното фудбалско
игралиште, борците од Вичо се построија гордо пред своите раководители Малимади и
Кајмакчелан и се формира првата Македонска Егејска Ударна Бригада. За командант беше
поставен Илија Димов - Гоче, а за политички комесар Михаил Керамитчиев.
Бригадата имаше 3 баталјони и еден одред со тешко оружје. Раководството на Народно
Ослободиталната Борба (НОБ) од овој терен и подари на бригадата трофеј, знаме на кое
пишуваше “Прва Македонска Егејска Ударна Бригада”. Сите положивме заклетва и
поминавне под црвеното знаме при што го допревме со своја рака. Секој од нас до ден
денес ја носи радоста во срцето како спомен од тој зимски ден.
Однекаде се слушна гласот на песната “Што ми е мило ем драго“ и сите борци ја прифатија
песната и се фати едно големо оро. Напред се фати и го заводе орото Командантот Гоче,
гордо со знамето во рака и почна да ја пее “Млада партизанка да одам на таја Вичо
Планина“. Тој ден остана жив спомен во срцата на тие борци и раководители. Денот беше
за пеење и играње оро.
По формирањето на бригадата првиот баталјон беше испратен во Струга кај селото
Лабуниште. Вториот баталјон во кој бев и јас отиде во Прилеп и се смести во касарните
под Маркови Кули.
На крајот на годината бригадата тргна од Битола и се состана со нашиот баталјон од
Прилеп. Заедно продолживме за Гостивар преку Кичево со задача за чистење на
балистичките остатоци на Шар Планина. Беше голема зима, над два метра снег,
температура минус 35 степени. Бевне слабо облечени, полни со вошки, не добро
нахранети, но сепак им се спротивставивме на балистите на Џемо. Моралот на борците
беше нескршлив и со успех ја изведоа акцијата во селата Ѓорѓовишта и Калиште, каде беа
откриени и уништени Џемо и Мефаил. Тука бригадата ги имаше и првите двајца ранети и
еден мртов - Трајко Николов, од селото Росен. Како борец на 2-от баталјон и јас учествував
во овие борби.
Во 1945г. некаде во месец aприл, бригадата тргна од Гостивар преку Тетово и пристигна во
Скопје. Од Гостивар до Тетово одевме пешки а во Тетово се качивме на возот со
теснолинејка познат како “Мали Киро“ ама го претоваривме и машината не можеше да
тргне. Тогаш не излажаа божем има балисти на ридот па сите скокнавме од возот и тој
замина. Сите почнамве да го бркаме и го стигнавме дури на ридот, пак се качивме и
продолживме до Скопје. Привремено не сместија во касарните во Кале и секој ден одевме
на аеродромот и парадиравме подготвувајќи за прослава на ’’први мај’’ и дочек на другарот
Тито. Потоа од Скопје со товарни вагони со возот продолживме за Битола, каде се
собравме на истото место каде бригадата беше формирана и таму беше расформира.
Така заврши за секогаш Првата Македонска Егејска Бригада.
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ЈУГОСЛОВЕНСКА НАРОДНА АРМИЈА (ЈНА)
Сите борци и раководството беа распоредени во
единиците на Југословенската Народна Армија (ЈНА) и
оваа слика е од тие денови. Мене ме распоредија на
обезбедување на грчката граница на караулата Преслап,
над селото Драгош со мојот соселанец Вангел
Дивитаров. Во зимата не повлекоа пoради голем снег во
селото Кишава, а во пролетта се вративме назад во
караулата. Во 1946г. со Вангел решивне да избегаме и да
се вратиме со партизаните во Грција.
Кога стигнавме пред моето село Буф, јас останав над
селото, а Вангел, бидејќи немаше пушка, отиде во
месноста Таима и во едно трло се најде со позадинците
Симе Камбуро и Коле Патката. Вечерта тој остана таму
да спие, ама Грците од селото вечерта го обиколија
трлото, a утрото отворија оган и го запалија. Вангел
загина, а Камбуро и Патката успеаја да го пробијат обрачот и избегаа живи.
Јас останав сам и му се приклучив на единствената група која беше на тој терен со околу
20-тина борци. По извесно време групата требаше да се врати назад во Југославија,
односно во Македонија. Јас не сакав да одам со групата, ама морав, бидејќи сам не можев
да останам во планината. И така решив и јас да се вратам со нив. Јас бев облечен во
Југословенска војничка униформа. Откако ја поминавме границата и влеговме во селото
Драгош, седнавме да одмориме. По кратко време поминаа двајца војници, кои ме познаа и
ме пријавија во штабот. Не помина ниту еден час, стигна еден џип со два офицери кои ми
покажаа дека се од УДБА (тајната полиција на ЈНА) и ме зедоа со нив. Јас не им се
спротиставив. Mе однесоа во Битола, во зградата на УДБА, до Саат Кулата и ме ставија во
една соба каде што имаше само сламарница. Стигна еден офицер и ми даде малку леб,
мармалад и едно шише вода. Ми рече дека ќе спијам тука и ако треба да одам по нужда,
треба да тропнам на вратата, за дежурниот да ме пушти да одам во тоалет. Другиот ден
дојде еден водник кој беше наоружан само со пиштол и ме праша дали сум готов за пат за
Скопје.
Отидовме на станица и се качивме во возот. По патот си разговаравме пријателски. Тој ме
однесе во дивизијата Народна Одбрана (НО) каде заменик Командант беше Мајор Гоче.
Јас му ја знаев неговата канцеларија и го замолив спроводникот да ме однеси првин кај
Гоче, бидејки во ЕЛАС јас на Гоче му бев еден од куририте. Гоче ме прими и ме заграби
“Каде си бре Алабаче?’’

Фотографијата е од10 oктомври 1945г. - не отпуштија од војската како малолетни – јас имав 18 години.
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ПРВИОТ ОДРЕД НА ВИЧО
Во 1946г. една од првите партизански групи беше формирана во
Неретската Планина, a за одговорен беше поставен неретчанецот
Петре Марков, стар борец од ЕЛАС. Еден ден Петре се сретна со
“полјакот“ и му го даде својот рачен часовник за да го однесе на
саатчија во Нерет, и се договорија другиот ден да му го врати на
истото место. Но другата вечер кога требаше да дојде полјакот,
Петре заедно со партизаните запалија оган, се расположија и
заспаа. Можеби и стражарот заспа, кога полјакот по заобиколен пат
му донесе грчка војска од Нерет. Војската отвори оган и го уби
Петрета, а другите партизани избегаа. Грците го однесоа телото не
Петре во селото Нерет и го ставија на сред село, за Неретчани да го
гледаат и плукаат. Поминал некој и плукнал на телото, ама еден од
полицијата му удрил клоца и му рекол: “Зошто не го направи тоа
кога Петре беше жив, а сега го плукаш зошто е мртов’’. Оттука
Грците го однесоа телото во Лерин, го врзаа за еден џип и го влечеа
низ градот за да го гледа народот и да се плаши.

НАПАД НА КАРАУЛАТА НА БИГЛА ПЛАНИНА
Еден ден бевме во селото Желево, на планината на Бигла. Командирот Суло ни рече дека
таа вечер треба да удриме на Бигла. Бурандарите биле вкопани околу манастирчето и
нашиот вод доби наредба да се доближи што може повеќе до нив. Се стемни и ние
стигнавме близу до целта. Kога отворивме оган, видовме дека нашиот минофрлач почна
да пука, ама еднаш на бурандарите, а два пати кон нас. Ние веднаш се повлековме назад,
со четири полесно ранети меѓу кои беше и водникот Чакало. Тој беше ранет во лицето и не
можеше да го крениме. Но му беше потребна помош. Му се вртеше во главата. Јас ги
пуштив двајцата, мојот и неговиот курир, за да го чуваат од позади. Другите ранети ги
носевме во Псодери. Санитарките ги преврзаа сите ранети.
Потоа во Желево одржавме состанок за да видиме што беше причината за неуспехот.
Командирот Суло се оправдуваше и велеше дека тој не беше крив и ја фрлаше кривицата
на командантот Гранити. Вакви недоразбирања имаше многу пати, дури и со поголеми
загуби, сепак ние помалите офицери не можевме да бараме отчет од поголемите
команданти. Ни дадоа наредба повеќе да не се зборува и за тоа ние си молчевме.
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ПРВАТА ОФАНЗИВА НА ВИЧО
Во летото 1946г. ние, група партизани од 70 луѓе, бевме стационирани во Порта,
подножјето на Вичо. Утрото стражарите јавија дека многу војска се движи кон Вичо од
Бапчор и од кај Прекопана и Черешница, Вишени. Сите набрзина скокнавме и тргнавме
накај врвот на Вичо, каде се распоредивме и фативме засолништа. Секој си собра камења
колку што може и си ги ставивме пред нас. Грците ги викавме “бурандари“. Нaбрзо од еден
до друг протече веста дека бурандарите тргнаа од сите страни во офанзива во борбен
распоред. Јас гледав црнејца бурандари преку прекопанската рамнина. Ни дадоа наредба
да не се пука додека не дојдат до 50 метра. Бурандарите не беа сигурни дали има
“качапијади“, така не викаа тие нас, и затоа слободно напредуваа. Нивната труба постојано
им свиреше за напред. Кога стигнаа, околу 50 метра до нас, ние им згрмевме со нашето
оружје и тие полегнаа како покосени. Имаше доста и ранети и тие почнаа да бегаат назад,
како обезглавени. Ние станавме и почнавме да фрламе камења по нив како по кучиња. Тие
си ги влечеа ранетите и убиените. Потоа се собраа долу, во ридот и не нападнаа по втор
пат, ама ние ги пречекавме како првиот пат и тие пак изебегаа назад. Тие се обидоа да не
нападнат и по трет пат, но ние повторно ги пречекавме на истиот начин, и тие се повлекоа
назад во подножјето на Вичо.
Се стемни, ние се собравме на врвот на Вичо, каде прво се преброивме, бевме точно 70
луѓе. Имавме двајца полесно ранети, а еден беше потешко ранет со скршена рака над
лактот. Бевме многу уморни и гладни, ама најмногу бевме жедни за вода. Баравме
решение како да излеземе од обрачот, бидејќи не би можеле да издржиме до другиот ден.
Паднаа многу предлози за излез, едниот беше да избегаме низ шумата преку селото за
Елово. Командaнтот Калко реши да поминиме низ теснината на местото Порта. Тргнавме
полека, еден по еден и кога се наближивме до Порта, падна наредба да си ги собуеме
чевлите и да ги обесиме на вратот. И така поминавме во непосредна близина на
бурандарите кои не не открија. Кога стигнавме надвор од обрачот, си ги обувме чевлите и
патот го продолживме кон селото Вишени. Надвор од селото се судривме со една мала
група грчка војници во заседа. Тие ни викнаа: “Стој“, а ние им одговоривме со “Ура“. Тие се
исплашија и веднаш избегаа, дури и не видовме каде. Со марш продолживме над селото
Жервени, под селото Коломлати, покрај Статица, над Псодери на Бигла и стигнавме во
Буфската Планина, кај местото Јачменчето. Ние решивме тука да останеме подолго. Се
поврзавме со младинската организација на Буф, која беше многу јака и набрзо ни донесоа
јадење. Јас заминав со ранетите за Битола, бидејќи ја вршев курирската работа за ВичоБитола.
Меѓу нас беше тешко ранет борец, буфчанецот Вељан Караџовски, кој
го ликвидира генералот на бурандарите. Кога го примија во болницата
за операција тој ми рече: “Брат Коста, кога ќе се разбудам, сакам да те
видам да седиш до креветот покрај мене, оти јас тука немам кој да ме
погали по челото“.
По пет часа од операцијата тој се освести од анестезијата и ме најде до
него. Јас го погалив по челото и двајцата почнавне да плачеме. Една
медицинска сетра дојде да не утеши, ама и неа ја расплакавме кога
разбра што е работата. Останав три дена во Битола и го посетував
Вељан, секој ден во болницата. Требаше да се вратам назад на реонот
каде што припаѓав. Вељан оздраве од раната и се врати во редовите на
ДАГ како десетар, но загина во уличните борби во Коњица на 26 декември 1947г.
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ОДЕЊЕ ОД ПРЕКОПАНА ДО БАПЧОР
Еден зимски ден во 1946г, 11 партизани тргнавме од Прекопана за Бапчор. Нормално овој
пат се изминува за три часа. Тој ден беше толку студено што не смеевме ни прст да
извадиме од нараквиците. Температурата беше минус 35 степени. Имаше многу магла и
ништо не се гледаше. Снегот некаде беше замрзнат, а некаде длабок. Првиот партизан го
туркаше снегот со гради и нозе, а ние го следевме. Одејќи така забележавме траги.
Мислевме дека трагите се наши и си помисливме дека можеби сме вртеле во круг низ
Прекопанскла Раминина. Но, кога сигнавме до Порта, видовме дека местото ни е познато.
Бевме многу гладни, јадење немавме, но и да имавме, не можевме да јадеме, зошто рака
не се вадеше надвор од студ. Здивот околу шаловите ни замрзнуваше. Иако бевме
облечени во шинели, вилиците ни тропаа од студ, а оружјето не се допираше со гола рака,
зошто прстите се лепеа на железото. Мораше да се оди во Бапчор, зошто ако останевме
тука ноќта, сигурно ќе се смрзневме. Јас бев најмладиот пратизан во групата. По 11 часа
одење стигнавме во селото Бапчор. Беше ноќ и секој од нас требаше да тропне во некоја
куќа и да побара да го примат на спиење и јадење.
Еден од партизаните беше постар. Тој беше од селото Герман и се викаше Герман. Тој
имал живеано во Бугарија, бидејќи Грците претходно го избркаа од селото. Тој на постари
години се врати во партизани за да се бори за Македонија. Бидејќи беше постар човек, ни
одржа предавање што треба да правиме другиот ден и ни рече да бидеме попретпазливи
во “квартирите’’. Јас му реков: “Ѓеро, доста со таа твоја политика”. Тоа го разлути и ми се
нафрли мене со зборовите: “Уште не си дораснат а си дошол во шумкарите (партизаните) и
не знаеш за што се бориш’’. Другите и покрај маката, се насмеаjа. Јас се налутив, го фатив
за рака мојот пријател Или Ќатипо, го тргнав по мене и отидовме во една куќа што ме беа
познати. Луѓето ни отворија и одма го запалија огништето. Двајцата се расположивме, се
стопливме, а газдарицата ни испржи јајца на “бапчорски“ начин. Рецептот на “Бапчорска
специјална манџа“ беше во тава полна со вода се кршат неколу јајца и се пржат со неколку
парчиња сирење. Тука останавме еден ден и два вечери. Така одморени тргнавме за Турја,
ама времето беше исто, со снег длабок 2 метра. Се одеше многу тешко. Со мене водев
еден младинец од Трсја како делегат на НОМС. Кога се разделувавме со активистите од
Преспа, еден од партизаните, Петре од Африка, си маткаше со еден скршен пиштол и по
грешка го рани детето од Трсје во ногата над коленото. Кога го вратив детето назад, татко
му многу ми се налути мене, бидејќи на мое ветување дека ништо нема да му се случи, го
пушти. Фала му на Бога, детето набрзо оздраве. Јас останав во Трсје неколку дена за да
се одморам од тој тежок пат што го поминавме до Трсјe.
Маката тука не заврши. Од тука требаше низ ноќта сам да продолжам за Буф за да ги
пренесам задачите од конференцијата од Белкамен до младинските групи. Времето беше
многу студено и снегот многу висок, ама по неуморно одење, сигнав во буфскиот синор во
јафката во елешките каде се најдов со Патката и Вангел Ферманов. Другиот ден се
поврзав со неколку групи на НОМС на кои им објаснив шtо треба да се работи и кои се
најновите задачи за организацијата. Не можевме да останеме во овој реон, зошто Грците
им забранија на селаните да носат јадење надворо од селото, осебено леб, за да не им
помагаат на партизаните. Овчарите одеа на пасење без леб. Колибата каде што бевме,
беше мала и многу ладна. Не можевме да запалиме оган, бидејќи се гледаше од далеку и
така решивме да се преселиме на друго место. Тргнавме низ ноќта кон едно засолниште
Таима, во кое беше поширокo и ископанo во земјата и можеше да се пали оган. Немаше
светлост и не се гледаше ни оддалеку, ни од блиску. На вратата имаше закачено ќебе и
внатре не студеше. Беше послано со доста папрат и имаше неколку гуни за да се
завиткаме. Имаше вошки ама нашите тела беа веќе навикната на нив. Храната што ја
имавме се изеде за два дена и требаше да се бара нешто за јадење. Вечерта тргнавме за
Клештинско да бараме барем “паспал“ во Андоновската воденица. Околу каменотр
најдовне неколку кила брашно, си го собравме во една перница за спиење, која ја
ипразнивме од сламата.
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Тргнавме назад зо Таима и поминавме во Ѓорговските Трла. Тие беа избегани од селото и
на едно дрво видовме една кокошка. Вангел ја фати и таа почна да крeка, ама тој и го
свитка вратот и ја зедовме со нас. Зад трлото видовме пораснати коприви, ги обравме и по
некој час се вративме во засолништето во Таима. Си го запаливме огнот и ставивме снег
во тенџерето за готвење. Снегот се стопи и водата зовре. Ставивме малку брашно и на
брзина направивме “качамак’’ без сол и без мрсно. Го истуривме топол во еден весник и
почнавне со раце да јадеме. Ситни камчиња ни крцкаа во забите, зошто каменот беше
пресно клепан. Патката се насмеа и ни рече “Не стегајте многу со забите, туку направете
лапни-гтни’’. Кокошката немаше во што да ја попариме и Вангел ја одра, ја стави во
тенџерето, додаде снег и ја стави да се вари на огнот. Во истата вода ги стави копривите
за да ги свари, без сол. Така, другиот ден си имавме добар ручек – кокошка со коприви.
По два дена сонцето огреа и времето се подобри па решивме да одиме во Кабасница, кај
манастирот “Св Марко”. Таму живееја три калуѓерки и еден постар маж. Манастирот беше
богат, со крави и кози. Ние стигнавме ноќта, бидејќи е близу до Лерин. Зедовме еден
газијар каворма (месо од кози) и доста домашни колбаси, направени од калуѓерките. Си
зедовме неколку кила убав грав, брашно, компири, a ни го дадоа и целиот нивни леб, зошто
другиот ден тие ќе си меселе друг. Исто така ни дадоа сирење, мед и малку сол. Се
натоваривме колку што можевме да носиме, ама бидејќи Лерин е близу требаше да одиме
низ ноќта. Некаде во раните часови стигнавме во “нашиот дом“ во Таима. Вангел обично
беше готвачот и стави во тенџерето грав со колбаси, така што два дена си имавме убав
ручек. Повеќето пати си јадевме пржена каварма, заедно со лојот. Ни беше многу слатко за
јадење. Неколку пати Вангел од брашното месеше леб во тенџерето и го печеше во
пепелта во огништето. Лебот ни беше многу сладок, особено топол со сирење. Останавме
тука 3 – 4 недели одвоени од светот. Повеќе спиевме отколку што бевме будни.
Решивме да го напуштиме засолништето и низ ноќта го поминавме ридот на буфскиот
синор, поминавне покрај Рамна-Шума, го пројдовме џадето Лерин-Бигла и стигнаме во
Калуѓерица. Таму спиевме во една куќа на горниот крај на селото. Утредента отидовме во
селото Трсје, каде што ни беше раководството. Пролетта дојде во месец март, снегот се
стопи и така секој се врати по својата работа. Добивме нови задачи и јас се вратив назад
на мојот реон Буф.

БОЛЕН ВО ТУРЈА
Паднав болен и останав да лежам три недели во селотo Турја во куќата на Стефанка, која
беше активистка во движењето. Мојата болест мислам дека беше резултат од ранатa во
брадата, со која се здобив кај Коломлати. Освен тоа кога одев за Битола, паднав и си го
повредив коленото. Бев преладен. Додека лежев болен во селото, секретарот на НОФ
Вангел Ферманов, отиде во буфскиот реон каде се состана со некои младинци и им кажа
дека сум болен. Некои од нив и кажаа на мајка ми и таа веднаш отиде во Лерин на пазар
да најде некоја Турјанка и да праша за мене. Првата жена што ја стретна за да праша дали
има партизани во Турја, беше Стефанка од истата куќа каде што лежев. Ама Стефанка не
сакаше да и каже ништо, зaшто и беше страв. Мајка ми ја молеше, а Стефанка ја праша
мајка ми како и се вика синот, a кога го чу моето име се зачуди дека тоа е мојата мајка.
Кога мајка ми разбра дека јас сум болен и дека се наоѓам во куќата на Стефанка, иако
беше сиромашна, купи два портокали и ми ги прати по Стефанка.

ПОЛИЦАЕЦОТ ЈАНИ
Од организацијата на Буф слушнавме глас дека полицаецот Јани бил во Лерин и ќе се
враќал назад во Буф преку Бигла. Ние поставивме заседа кај пазарскиот пад во Кортина,
за да го ликвидираме. Планот ни беше да пукнеме кога тој ќе ја прејде реката. Но тој што го
носеше митролезот се избрза и испука предвреме. Јани веденаш избега и влезе во реката,
ги свика пазарџиите да го обиколат, зaшто во спротивно ќе ги убие. И така групно тој во
средината, а тие околу него и по река излегоа надвор од заседата. Така Јани се врати жив
во селото а ние се вративме назад во планината без успех
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ТЕПАЊЕ НА МЕЧКА
Во Прекопана ни дадоа задача да ја отепаме мечката која им правеше големи штети на
на селаните. Таа била голема и јадела волови, овци, кози и кучиња. Десетина од нас
тргнавме со двајца селани кои не однесоа на местото од каде идела мечката секое утро.
Таму поставивме заседа. На пушкомитролезот легна Чакалот, а јас гледав со дулбијата
(двогледот). Мечката се појави пред да огрее сонцето и идеше кон нас. Чакалот ја држеше
на нишан и кога мечката наближи од прилика 80 метра, викнав: “Сега!“ Тој испука цел
рефал од пушкомитролезот, мечката се исправи и покосена падна. Се наближивме до неа
и некој рече “Уште мрда“. Затоа и удривме во глата уште некој куршум за да бидеме
сигурни. Ја кренавме со една двоколка, воловска кола и ја однесовме во Прекопана. Таму
ја измерија, беше тешка 160кг. Селаните ја одраа, исекоа и ја ставија во казани и во
фурните. Тој ден сите имавме убав ручек – месо од мечка. По два дена слушнавме дека од
дупката на мечката излегуваат мали мечиња. Јас и Ило Ќатипо отидовме да ги фатиме. Ги
најдовме и им ги продададовме на мечкарите во селото Лубетино, по два наполеони за
едното мече.

КОЊОТ НА КОМАНДАНТОТ
Едно утро во летото во 1947г бевме во теснецот на Порта. Јас излегов низ шумата да се
прошетам и пред мене видов една пцовисана маска, подуена и устата полна со црвје. Го
извадив ножот од џебот и ја одрав кожата. Расеков длабоко во бутовите кај ногата и исеков
некое кило месо и го донесов кај огнот. Со командирот од водот го исековме месото на
помали парчиња и на жарта го испековме. Другите околу нас не прашаа од каде го
најдовме месото, a кога им кажавме сите почнаа да сечат и да го печат месото. Кога го
изедовме, Чакалот ми рече дека тој ќе оди да приземи месо од маската. Ама, кога отиде
таму виде дека само главата и коските и беа останале.
По некој ден баталјонот тргна за Кајмакчалан. По долго пешачење огладнавме и таму
каде што застанавме да спиеме некој курнази борци му го украдоа коњот на командантот
го заклаа и до утредента го испекоа. Коските ги фрлија и ги покрија со шума и гранки.
Командантот Аминда се чудеше каде му e шинелот и се сети дека го остави на коњот. По
некое време го позна шинелот на еден партизан, ама партизанот се правдаше дека го
најде во едни гранки во провалијата на реката.

ИЗИГРАНИ ОД ЕДЕН МЛАД ПАРТИЗАН ОД КОЛОМЛАТИ
Во селото Рула, Преспа, под една круша поставивме стража. Имаше полна месечина.
Околу полноќ, дојде десетарот што ги сменува стражарите и ни рече дека стражарот се
мрднал од умот. Јас и Чакало отидовме да видиме што се случило и го најдовме стражарот
гол. Тој си ги газеше и си ги кинеше алиштата. Го фативме и тој почна да ни раскажува
како кога вршел нужда, дошла некоја жена облечена во бело, како Желевка со желевска
кошула и го удрила со сабја по вратот, зaшто се измокрил под крушата. Другиот ден го
однесоа во селото Трнаа, божем таму имало една надрилекарка која знаела да лечи со
сечење под јазикот. Неколку партизани велеа дека тој се преправа и предлагаа да го
стреламе. Беше млад, штотуку мобилизиран, од Коломлати и бидејќи командирот Суло
беше религиозен човек и тој веруваше во тие работи, му дадоа потврда дека е болен. Тој
продолжи да се прави глувонем па така со фамилијата избега во демократските земји, каде
цело време бил глувонем. Кога се заврши војната, тој веднаш се распеал и се веселел и
зборувал за нас како сме биле будали. Ова ми го кажа еден Коломлаштенец во Битола,
негде во шеесетите години. Јас никогаш не верував во ветрoви и затоа знаев дека тој се
преправаше.
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МЛАДИОТ ПАРТИЗАН СОТИР ОД КРАПЕШИНА
Во 1946г. неколку позадинци бевме во реонот на селото Крапешина, a со нас имаше еден
младинец од селото кој се викаше Сотир, единец на мајка. Го пуштивме да ни собере леб,
зошто планиравме вечерта да поминиме и да го земеме лебот. Ама една постара жена го
виде и ја извести полицијата во Нерет. Дојдоа во селото, ама не го најдоа, зошто Сотир
беше скриен во плевната. Полицијата му се закани на мајка му дека ќе им ја запалат
плевната и таа извикна: “Сотир, синко излези ќе изгориш внатре“. Еден од полицајците
знаеше македонски и им кажа што рекла мајка му на Сотир. Тие влегоа во плевната со
вили и го најдоа покриен во сламата. Го однесоа во Лерин и го осудија со стрелање. На
денот кога требаше да биде стрелан, дојде попот и им рече на џелатите “Вие не знаете
како се стрела“. Го извади пиштолот и пукна право во челото на Сотир.
Јас подоцна слушнав од еден мој селанец Симе Камбуро, дека партизаните по некој ден ја
зеле жената што го предаде Сотир, ја однеле на Вичо, карши селото Бапчор, ја соблекле и
ја врзале за едно дрво. Потоа ја избоделе со ножeви и ја оставија таму да умри. Умрела по
три дена.

ИСТЕРАНИОТ БОРЕЦ
Ова се случи во 1947г кога еден млад партизан по име Васил од селото Желево беше
мобилизиран во редовите на ДАГ. Беше голем маж, ама беше млад и неискусен за
ракување со оружје. Му беше дадено да ракува со пушкомитролез, Чекословачка Бренда
кое беше најновото оружје, многу лесно за носење и рaковање.
Еден ден тој реши да го избришe магазинот на митролезот ама не си ја извади пачката која
има 72 фишеци. Го тргна назад кондаот a кога требаше да го врати го стегна oкидачот и
митролезот кој беше многу брз испука околу двадесет фишеци. Една десетина патртизани
кои се наоѓаа кај казанот каде што се готвеше јадењето и лупеа компири беа погодени во
нозете. Нивна среќа била што тие стоеле додека ги лупеле компирите. Некои ги однесоа
во болница, а некои заздравеа дома каде беа привремено пуштени. По оваа катастрофа се
свика состанок на баталјонот и по многу дискусии и предлози се донесе решение
партизанот да се истера oд партизани и може да оди каде сака. Тој не отиде никаде.
Oстана отстрана и не следеше секаде каде што одевеме ние. Одеше на растојание од
неколку метри. Ако одевме во некое село и тој подоцна ќе дојдеше. Ќе влезеше во некоја
куќа и си побараше леб.
Спиеше под некои тремови по селата, во црквите. Бидејќи јас бев политички комесар на
водот, одев последен од четата. Тој одеше неколку метра поназад од мене, ќе застаневме
ние да омориме, тој на неколку метри поназад од мене си седнуваше и тој да почине. Kога
ние ќе тргневмe и тој по нас. Мене ми беше речено да го одбегнувам и да не му зборвам.
Мене ми беше жал па секогаш кога ќе ме запрашаше нешто јас ќе му одговорев.
Кога бевме на пат, некаде ќе седневме да се одмориме, можеби некаде и ќе заспиевме и
тој исто така. Ние потоа ќе се пробудевме еден со друг а него го остававме. Тој по некое
време сам ќе се пробудеше и ќе трчаше по нас. Ќе ми речеше: ’’Не ме скорна, ама јас пак
ве стигнав, вие нема да куртулите од мене’’ и ќе се насмееше. Кога одевме на борбa и тој
идеше со нас и викаше најмногу. Кога негде ќе останевме повеќе денови и не ќе влезeвме в
село nас ни се готвеше јадење. Јас ќе јадев а потоа скришум од другите му носев од мојот
дел. Еден ден при една борба кај селото Шештево тој не спаси од сигурна смрт. Еден
бурандас бил зад нас и со пушкомитралезот бил готов да стрела во нас. Ама тој му
скокнал, го заробил и го донесе кај нас.
Така остана изреката ’’Немајте гајле, Васил е тука’’. По некоку месеци се организираа околу
дваесетина борци и отидоа кај командантот на батлјонот Гранити и побараа Васил да се
aмнистира. Се свика конференција и Васил беше амнестиран и беше предложен за
повисок чин десетар. Но тој не сакаше да се раздели од митралезот, го одби предлогот и
си остана стрелец со митралезот. По некој месец кога се испратија борци на училиште за
подофицери и Васил беше приклучен со нив и оттогаш ниту го видов, ниту нешто чув за
него.
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ГРЧКИОТ ПОЛИЦАЕЦ ОД НЕРЕТ
Еден ден во селото Трсје дојде еден полицаец од Нерет - крупен човек кој носеше
наочари и беше многу зборлив. Велеше дека дошол да се бори на нашата страна. Калко
му шепна на Гоче: “Овој не е добар, дај ми го да го средам долу во реката“. Гоче му
одговори дека, ако го направиме тоа, грчките партизани ќе речат дека стреламе и добри
Грци. Затоа Гоче пушти двајца млади партизани да го одведат назад, кај грчките
партизани. По патот тие застанаа на едно изворче за да се напијат вода. Едниот
партизан ја пушти пушката на земја и легна да се напие вода. Гркот ја искористи оваа
прилика, ја грабна пушката и го обезоружа, ја впери во него и им нареди да го однесат
жив во Нерет. По патот сретнаа партизани и Гркот тука го отепа едениот партизан а
другиот му избега. Гркот си продолжи за Нерет со пушките.

НЕЗАБОРАВЕНО УБИВАЊЕ НА МЛАД ПАРТИЗАН
Иако поминаа цели шеесет години, сеуште се присeтувам на 1947г. кога ДАГ мобилизира
луѓе од слободните територии. Бидејќи беа мобилизирани многу луѓе, се створи недостаток
од раководен кадар и ДАГ мораше некако да го реши тој проблем. За таа цел се
мобилизира целото способно позадинско раковоство на НОМС, стари искусни борци се
поставија на пониските раководни места во армијата на партизанското движењије на ДАГ.
Во позадината останаa инвалиди и млади партизанки неспособни за борба. Ние бевне веќе
стари борци и ги зазедовме пониските командни позиции. Јас бев поставен за политички
комесар на вод или како што не викаа на грчки (Политикос Епитропос на Димирија). Во
водот повеќето борци беа млади, неискусни за ракување со оружје.
Се сеќавам како еден ден тргнавме со водот од селото Дреновени во корештиата да
одиме во селото Шештево. По патот како што одевме дојде до некоe недоразбирање меѓу
една партизанка и еден млад борец кој беше од Преспа. Другарите од десетината потоа
посведочија дека тој на партизанката и рекол “Mани ми се од глата, оти ако ти ја завртам
пушката ќе ти ги скршам двете нозе.” Јас слушнав што стана и отидов таму и му реков дека
кавгата ќе ја расчистиме на заедничка конференција кога ќе се вратиме назад.
Партизанката ја зедов од десетината и ја поведов со мене, како последни во водот. По два
дена се вртивме во Дреновеки каде што беше четата. Следиот ден имавме некое
предавање. На предавањето истиот партизан што се караше со партизанката седеше со
пушка во рацете и покрај опомената од командантот, тој не ја пушташе пушката. Во еден
момент пушката пукна и ја рани партизанката во двете нозе. Партизанката ја преврзаa и
веднаш ја испратија во болница.
На состанокот останавме да решиме што ќе правиме со паризанот. Сите гласавме да се
стрела. Смрт за него, викаа сите. Другиот ден отидовне во селото Ошкима каде повторно
се одржа состанок. Се усвои за смртна казна. Побараа доброволци за стрелане. Се јавиjа
многу, a командaнтот на четата определи пет борци од доброволците за стрелање.
Командaнтот ме испрати мене како одговорен да гледам при извршување на смртната
казна. Се ископа гробот. Осудникот се гледаше во гробот со солзи во очите. Го прашав
дали има некоја последна желба, тој ја соблече фанелата плетена со разнoбојна волна и
ми рече “Другар, оваа фанела ќе праиш како можиш да му ја пуштиш на мојте, за детето,
тоа нема фанела’’ и со солзи на очите самиот скокна во гробот. Борците испукаа во грбот,
а јас му ја фрлив фанелата преку глава, повеќе нe можев да издржам. Плачев повеќе од
осуденикот и избегав да не гледам како фрлаaт земја над него.
И ден денеска се чудам дали за таква грешка ли се убива човек? И не знам како па и од
раководителите кои беа позрели луге мислеа дека за мала грешка треба да се убиваат
борци. Jас бев млад, имав дваесет години и тогаш и денес мислам дека за мали грешки не
требаше да се убиваат луѓето.
По некоку годони прочитав во една книга, напишана од еден борец, дека го убиле
командантот на штабот на Грамос, Ѓоргос Јанулис дека тој му рекол на Захаријадис дека
се плаши од Aлбанците. Само за тој збор бил стрелан.
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ВЕЛИГДЕН ОД ВИЧО ДО МАЛИМАДИ
Пролетта 1947г јас имав 20 години и мојата функција беше “политички комесар на вод’’ кој
беше претежно составен од млади борци. Интендант беше Ване Пејов, борец во
повозрасни години, а командир на водот ни беше Наум Димов – Чакало.
Главниот штаб за Вичо, оркестарот како и водот за обезбедување на штабот, бевме
сместени во логорот во тесниот премин Порта и Прекопанската рамнина. Од тука се
гледаше врвот на Вичо, уште со нерастопен снег. Исто така се гледаше и врвот на
Пелистер, бел со снег како и на другите повисоки места. По ниските места почнаа да
пукаат пупките од буковата шума.
Тоа утро се разбудивме порано, затоа што на бапчорски рид се слушнаа истрели. Некоја
група “бурандари“ оделе од Лаген накај Дервен и борците на ДАГ ги пречекаа со подарок,
како со велигденски јајца на првиот ден Велигден. Се подготвивме и тргнавме за селото
Вишени каде на средселото нашиот оркестар засвири и од сите страни се собраа луѓе.
Почна оро и партизански песни. Обичајот во селото беше ората да се играат половина
мажи и половина жени - не се мешаа. Жената што се фаќа до последниот маж, треба да e
роднинa so него. По некој час веселење го продолживме патот и слегнавме во Корештијата
во селото Дреновени. Тука не распределија по куќите (каталима). Откога ручавме, се
собравме на сред село и оркестерот пак почна да свири на чело со познатиот
кларинетиста Тимчето. Веселбата за Велигден траеше до вечерта. Ама тука орото беше
мешано мажи и жени партизани - кој до кого се фаќаше немаше разлика. Вториот ден го
продолживме патот и одевме по џадето во правец за Брезница. Тука останавме два дена,
а потоа тргнавме за убавото големо револуционерно село Смрдеш, кое е сместено на
самата aлбанска граница, на подножјето на планината Малимади. Пред влезот на селото
не чекаше изненадување. Целата младина од селото не пречека и на секој борец ни дадоа
по едно пакетче. Во пакетчето имаше чорапи, нараквици, шал, црвено јајце и по некое
слатко. Младите зедоа по еден борец во своите куќи на јадење и спиење. По ручекoт
целиот народ од селото излезе на големото средсело. Оркестерот засвири и почна
веселбата, се разви широко оро, се играше скоро до полноќ по месечина. Другиот ден
останавне во Смрдеш и со пригодни веселби го прославивме и тој ден.
Оваа фотографија е позајмена од
албумот на Генерал Маркос,
командант на движењето на ДАГ, a
беше најдена во книгата “Изгубената
Победа на Генерал Маркос” издадена
од писателот Драган Клјакич на
српско-хрватски јазик.
Јас сум третиот од десно со
стрелката на главата

Тука селаните ни кажаа за еден грчки полицаец, кој секое утро, земал крпа, ја вртел и со
песна и оро одел на чешмата да се мие. Близу до црквата пеел некоја противничка песна.
Еден позадинец од селото кој се викаше Милтијади се скри зад еден од големите столбови
на црквата, го дочека полицаецот и со еден рафал го покоси. Потоа прсна да бега нагоре
низ камењата. Но полицијата беше близу и веднаш почнаа да пука по него. По некој ден
селаните го нашле Милтијади мртов.

20

НАПАД НА СЕЛОТО НЕВЕСКА
Во 1947г. штабот од Вичо направи план како да се нападне селото Невеска, каде што беа
грчката војска кои беа сместени во слекиот мотел и полицијата кој беа сместени во
црквата. Нашиот штаб броеше околу 3,000 партизани и се приближивме до шумата меѓу
Прекопана и Невеска. Штом се стемни, секоја единица си тргна на својата задача. Се
чекаше да дојде 9 часот за да почне борбата. Се фрли фотоволида (ракетата) и со тоа
борбата започна од сите страни. Црквата се запали, а исплaшените полицајци скокаа кој од
каде можеше, некои од камбанаријата, некои од вратата и извикуваа “Умирам во име на
царот’’. Јас бев во групата која го запали мотелот и набрзо војската со кренати раце се
предаде. Селото Невеска се ослободи.
Нашиот вод имаше само еден лесно ранет, ама и многу голема загуба, зошто тука загина
нашата омилена партизанка Астера, од село Ајтос. Целиот вод се врати во Прекопана, со
наведнати глави и солзи во очите. Овој ден беше ден на жалост за нашата чета, четата на
’Суло 1010’. Истиот ден партизаните во Прекопана донесоа еден полицаец кој се викаше
Маноли. Тој правел многу ѕверства, тепал и силувал девојќи. Кога жените од селото
слушнаа дека партизаните го донеле Маноли, сите излегоа со стапови во рацете и на
стредсело го побараа од нас тие да му судат. Командантон на Вичо, Аминда, им го даде и
жените му викнаа со стапови, ластагарки и така за пет минути му ја сплескаа главата.
Целиот беше во крв. Јас бев близу и видов кога стигна една стара жена. Таа извика “Каде е
тоа куче да го видам јас’’. Жените се тргнаа и старата почна да мава и да вика: “Куче едно
што ми jа фати ќерка ми.’’
По некој ден четата замина за Кајларско. По патот ги нападнавме Грците во селото
Емборе. Кога отстапувавме накај планината, некој од нас си запали цигара. Грците ја видоа
светлината и на во тој правец фрлија минофрлач при што тешко го ранија буфчанецот
Крсте Шападовски (Јовеијо момок). За жал, по неколку часа Крсте почина и јас заедно со
другите Буфчани го закопавме во реонот на Грчка Блаца. Од таму четата тргна за Радош
Планината. Слегнавме под Екшисово каде ја миниравме железничката пруга. Потоа
продолживме да одиме понатаму. Јас не знаев каде сме, ама се сетив кога рекоа дека сме
во Чеган. Оттаму отидовме во селото Пападја Сетина, каде не распоредија по куќите каде
останавме два дена. Собравме коњи од Сетина, Пападја и Крушоради и отидовме на
границата каде дојдоа камиони и растоварија многу кутии со оружје. Ги натоваривне
коњите и тргнавме преку Крушоради низ леринското поле. Нашиот вод одеше напред и
кога стигнавне на џадето за Овчарани, ми наредија да поставам заседа. Во Сетина ни
дадоа малку леб и повеќе сирење. Лебот беше како сапун без сол, па ние го фрливме, а го
изедовме сирењето ама подоцна изгоревме жедни за вода. Во близината слушнавме како
крекаат жаби. Јас отидов до вирот, но во темницата не се гледаше ништо. Со раката зедов
вода да се напијам, ама од жабарник не се пиеше. Колоната одеше низ нивите, направи
пат кој изгледаше како да е направен пред сто години. По некое време стигнавме во
селото Негоан. Кога се осамнна, стигнаа авионите и почнаа да фрлаат бомби. Ние
легнавне под стреите каде останавме цел ден, покрај ѕидовите на куќите. Тие што стигнаа
порано, ги растоварија коњите и ги пуштија да пасат во ливадите. Од тешкото
бомбардирање реката поцрвенe. Авионите продолжија да бомбардираат цел ден, два
идеа, два си одеа. Никој не знаеше каде да се скрие, се разбегаа и партизаните и
селаните. Ливадите беа полни со ранети и убиени. Ранетите викаа за помош, ама никој не
можеше да им помогне. Од нашата чета никој не загина и вечерта, кога се стемни, си
заминавме кон Бел Камен.
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ГИ УДРИВМЕ БУРАНДАРИТЕ НАД КАЛУЃЕРИЦА
Во пролета 1947г. бурандарите излегоа од Лерин и се вкопаа кај колоните на ридот над
Калуѓерица. Мојот вод доби наредба да ги нападнеме и затоа вечерта отидовме во
планината, во местото Локмата, во трсјанскиот синор. Целиот ден го следевме движењето
на буранадарите. Вечерта, кога се стемни се доближивме во борбен распоред за јуриш.
Јас и командирот на водот Наум Димоски (Чакало), полека и претпазливо одевме за да се
приближиме поблиску, да ги нападнеме, но се сопнавме на оптегнат тел и двајцата
скокнавне неколку метра напред, легнавме и викнавме: “Лежи бомби“. Нагазивме на мини,
се слушна голема експлозија. Тогаш бурандарите згрмeја со пукотници. Знаев дека многу
од нас се ранети, а сигурен бев дека и многу се загинати. Тивко викнавме: “Кој е жив да
дојде ваму, назад“. Од 30 борци се вративме само 9. Испративме курир во селото Трсје и
побаравме помош од четата. Ни пуштија еден вод. Пукањето запре и ние почнавме да ги
бараме борците. Повеќето беа ранети, а мал број убиени. Ги најдовме сите ранети и ги
кренавме, некој за рака, некој на рамо и ги донесовме до Локмата. Од четата дојдоа
болничари и нашите медицински сестри, ги преврзаа ранетите и со луѓето од селото Трсје
ги транспортираа во партизанската болница во Преспа. Убиените ги пренесовме до Трсјe и
вечерта ги погребавме на Трсјанските гробиштата. Јас и Чакало останавме без вод и не
вратија во четата на Суло 1010, која беше за обезбедување не главниот штаб. Не
поставија на истите функции, ама во различни водови.
Другиот ден не пуштија на турјанскoтo тумбe каде имаше укотвенo една чета бурандари.
Се најдов со Чакало и заеднички ѓи нападнавне бурандарите тие усвет фатија, оставија
многу шинели, цели ранци со алишта и многу храна. По тој успех со Чакало не знаевме од
радост што да правиме, се прегрнувавме и скокавме. По еден месец “политичкиот“ на
Чакало требаше да оди на друго место и тој побара од командaнтот и јас да бидам со него.
Toj се сложи и така останавме уште долго време заедно.
Не паметам како се разделивне со Чакалот само знам дека повторно се сретнавме по 48
години, на “Буфската средбата“ во Битола. Прегрнати плачевме долго време како да
знаевме дека се гледфаме за последен пат. Чакалот умре во Скопје во 2005г.

Наум Димоски (Чакало) Командант на Водот

Јас бев Политички Комесар на Водот
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ПАНДО РИБАРОТ
Пандо Рибарот беше од село Нивици и идеше во Буф два - три пати во неделата, со два
полни кошови рибa кои ги продаваше за жито или грав. Еден ден кога Пандо идеше во Буф
кај тумбата, почна да врне силен дожд и маската му се сопна и падна. Патот беше од
двете страни висок, таму се насобра вода и маската му се удави. Пандо не можеше да и
помогне. Со плачење и викање тој стигна во првaта кафеана, каде буфчани си играа карти.
Преку 20 души тргнаа на местото, но бидејќи не можеа да ја спасат и ја одраа кожата, ги
зедоа кошовите на рамо и ги донесоа во кафеaната на Лазо Клашовски. Пандо рибарот си
ја корнеше косата, викаше и плачеше, како сега ќе си ја нахрани фамилијата. Буфчанецот
Петре Андоновски имаше една маска за продавање, па буфчани се собраа во училиштето,
собраа пари и му ја купија маската на Пандо. Исто така собраа жито, ја товарија маската и
го испратија Пандо рибарот да си оди во Нивици.
Од тогаш Пандо Рибарот се колнеше “Жими Буфчани’’ и продолжи да носи риби во Буф.
Одеше од куќа до куќа, ќе тропнеше на портата и ќе им викнеше ’’Домаќинке донеси ја
мисурката да ти кладам риби’’. Домаќинките ќе донесоа мисурка полна со грав или жито и
така набрзина Пандо ќе си ги продадеше рибите. А другите рибари одеа дури до Клештина,
Каленик или Клабучишта да си ги продадат рибите. Додека тие се вратea дома, Пандо
рибарот ќе дојдеше двапати. Буфчани беа хумани луѓе, секогаш даваа помош каде што
требаше.

СЕ ЗАПОЗНАВ СО ПАВЛЕ РАКОВСКИ (ГОЦЕ)
По одвојувањето на македонските единици од ЕЛАС, се
формираше баталјонот Кајмакчалан, а за командант беше
поставен Павле Раковски. На 16-ти јули 1944г. одредот
беше нападнат од единиците на ЕЛАС и затоа се повлече
преку Кожув, ја премина jугословенската граница и преку
Кавадарци стигна во Битола. Јас тука го видов Павле за
првпат кој беше висок, снажен човек, облечен во војничка
униформа. Одредот тука беше пречекан од целото
раководство на бригадата и ние борците се поздравувавме
меѓу себе. Другата средба со Павле беше во 1946г во
селото Трсје, каде дојде Воденската делегација на НОФ на
чело со Павле Раковски. Јас веднаш се сетив дека го имам
видено во Битола. По некој ден ми рекоа да ја спроведам
делегацијата до Воденско.
Тргнавме на пат ноќта по Леринското поле и стигнавме во селото Сетина каде времето
беше многу убаво. Решивме тука да се одмориме. Од таму продолживме за селото
Пападја преку планина за селото Чеган. Пред да се разделиме Раковски ме праша од каде
сум. Кога му кажав дека сум од Буф, тој се насмеа и ми рече: “На иста река ги переме
алиштата“. Се поздравивме, ама повеќе не се видовме. Јас не знаев дека тој бил од
Клештина. Mислев дека е од Воденско, бидејќи сите функции што ги вршеше беа за
Воденско. Во 1947г. тој оформи оркестар на чело со познатиот кларинист Кара Тимијо.
Кога ги мобилизираа позадинците, Павле Раковски беше предложен за командант на
бригада, но Захаријадис го постави за обичен, борец бидејќи направил расцеп од ЕЛАС.
Сите партизани кои поминаа низ Егејската бригада беа исто така понижени. Павле
Раковски умре на 9-ти ноември, 1990 во Скопје, Македонија. Јас прочитав за неговата смрт
во весникот “Нова Македонија” – Kрај на едно големо револуциенерно срце, од село
Клештина. Дури тогаш ми текна, зошто Павле ми рече дека “На една река се переме“
бидејќи Буфската Река минувала по средината на селото Клештина. Павле беше учител во
Воденско и затоа ги вршеше функциите за Воден.
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ПОСЛЕДНОТО ПИСМО ОД ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ
Неустрашливот партизан Лазо Ангеловски 23 годишен борец,
македонец од село Граждани, Преспа беше заробен во селото
Буф по закана од Монархофашистите и да го срелат ако не се
покори на судот и полицијата во Лерин. Му рекоа дека ако тој
истапи јавно и се откаже од кумунистичките идеи и
националноста пред насобраните граѓани во Лерин и пред
политичките затвореници ќе му го поштедат животот и ќе можи
слободно да живее каде сака во Грција или Југославија. Ако не,
тогаш ќе биди стрелан.
Во затворот беше мачен пет дена прет затворниците.
Стенкаше од болки од раните по телото ама реши дека нема да ја порази борбата и
нацијата и нема да го осуди движењето и другарите. Во тие последни саати од животот
цел ден и ноќ на парче книга ги запишуваше последните зборови до стрико му Атанас
Ангеловски на адреса Демир-исар Битола. Писмото што го напиша беше сочувано.
“Незаборавен мој Стрико Атанас, фатен сум од монархофашистите и затворен сум во Лерин во
келија. Пред вратата стои стражар тиранин ме чува, со мене и не зборува. Сечена ми е устата од
куршум, левата рака ми е повредена, тепан сум со кундаци на пушка.
Драги мој стрико, знам дека ќе се лутиш на мене и ќе плачиш те знам најповеќе ќе се лутиш што
не те послушав да останам во Македонија. Ама сега ништо на вреди затоа да зборуваме се е
свршено. Судбината таква била, знај сепак стрико. Јас немам никој поблиску од тебе. Паметвам
како заедно живееме и по цели ноќи зборваме .
Затоа прости ми за се, знам те ставив во голема мака се оставам на тебе. Ако го примиш ова писмо
кажи му за се на моите родители.
Татко, мајка ми и другарите мои. Топли поздрави испраќам посебно на сестра ми. Сите знам за
мене ќе плачат. Стрико, ако го примиш ова писмо да знаиш ти оставам последна желба. Мајка ми и
татко ми и двете сестри ти бери гајле за нив. Немам друго што да ти пишам ти знаеш за се што ме
советуваше. Засе сум ти благодарен.
Сега чекам кога ќе умрам мачен сум, тепан. Ме терат да зборувам против борбата и партијата и
нацијата за да ме ослободат. Јас ја избрав смрта, нема да зборувам по никој начин. Ранет сум во
устата.
Секој ден прет мене носат на стрелање, тие се проштават од нас што сме останати во затвор.
Вратата до мене на келијата се отвара, слушам врескање и викање збогум другари. Сите плачат за
Мајка Македонија.Тоа ме чека и мене секој ден сат и нош.
Додека го пишам ова писмо слушам некој вика збогум другари, јас немам никој на овој свет. Затоа
и јас понекогаш заплакувам. Ова што го пишам сум во свест. Драги стрико ако се ослободи некогаш
Лерин дојди донеси мајка ми и сестра ми побарај го мојот гроб, нека поплачат крвави солзи може ќе
ми омекнат коските да се разбудам.
Писмото го пишам ден и нош и секое доба тиранинот проверува што правам во келијата.
Денеска ќе ме извадат на говорницата да зборувам против Народно Ослободителениот Фронт
(НОФ) и партијата. Смрт ме чека овде, кој влегува мртов излегува. Затоа нема да се предадам,
речено ми е утре пред затворениците да одржам говор или да изберам смрт.
Јас немам поблиски од тебе стрико, ќе ме разбереш затоа поради крајот на животот ти го пишам
ова писмо да знаеш не потклекнувам.
Јас ја одбрав смрта. Не ме плаши смрта. Нема ништо да проговорам нека знае целиот свет татко и
мајка и сестра ми за последен пат збогум на сите, првен тебе и мојата мајка поздрв на сите последен
пат од твојот Лазо. Смрт на фашизамот, слобода на народот,
Лерин 15-8 -1948г
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ГРЧКАТА ВОЈСКА БАРАШЕ ДА СЕ ПРЕДАДЕ
Еден ден во пролетта 1947г. во селото Трсје, командирот Суло ме викна да ми кажи дека
грчката војска била во Буф и сакала да се предаде и ми даде задача да организирам
средба со Грците. Вечерта со четата тргнавне преку Бигла и стигнавме во буфскиот реон и
над над селото се поврзавме со организацијата и пуштивме глас каде да се сретнеме со
Грците.
Другиот ден на закажаното место дојдоа еден водник и еден војник Зиси кој беше од Турја.
За наша несреќа тој ден му се сменал командирот и сега тие не знаеле на која страна бил
тој. Така средбата се одложи за неопределено време. Четното раководство реши да
направиме заседа на Бигла и да чекаме да не се случи нешто за одењето да не ни бидe
залудно.
Помина еден мини автобус од Герман. Внатре повеќето беа жени кои им носеа јадење на
своите луѓе во затворот во Лерин. Имаше и еден војнички доктор на кој му ги зедовме
војничките алишта и го пуштивме да продолжи за Лерин по гаќи. На шоферот му рековме
да ги издиши гумите за да не можe да ни избега. Еден добро облечен грк си го зеде
вреќичето на рамо и тргна да оди пешки. Во тое време стигна еден млад партизан од
Герман и му рече на Суло: “Кој е тој со вреќичето?“. Кога го запрaа, гркот го позна младиот
партизан, го фрли вреќичето и скокна да бега под џадето. Суло со еден рефал го покоси.
Кога го отворивме вреќичето, беше полно со пари што тој ги собирал од народот за помош
на УНДРА.
Од пукањето грчката војска од Арменско ja откри нашата положба, излезе и ни го пресече
патот за Трсје. Тоагaш ние мораше да се вратиме назад, во буфскиот реон. Во тое време од
Лерин тргна колона грчка војска со два тенкa и топови и почна да пука кон нас. Ние се
повлековме и така не не стигнаа. Војската застана на местото каде што беше мини-автобусот
и убиениот. Тенковите продолжија за Бигла, ама за кратко време се вратија назад. Си го зедоа
отепаниот и колоната со тенковите се врати назад во Лерин

РАСЦЕПОТ МЕЃУ ЕЛАСИТИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ НА ВИЧО (1946)
Една вечер се наоѓав во селот Трсје и во еден часот по полноќ, газдарицата на куќата ме
скорна и ми рече дека ме бара еден партизан. Јас станав и отидов кај портата каде беше
партизанот кој ми рече веднаш да се јавам кај раководството на позадината во Јафката.
Брзо се облеков и тргнав, иако врнеше силно. Стигнав во Јафката за околу 20 минути и
слушнав како во колибата тивко се зборуваше. Внатре беше целото раковоство на
позадината и командантот од Вичо - Пандо Шиперков. Кога влегов во колибата, Лазо
Поплазаров стана и ми објасни зошто толку итно ме бараа. Шиперков и Папата Стратос се
скарале и направија расцеп меѓу Грци и Македонци. Тој ми даде едно писмо и ми рече
“Алабаче!“ како што стално ми викаше “Да те осамне во Битола“. Тоа многу тешко го
примив, ама немав избор и го прашав: “Со кого ќе одам?“ Тој ми одговори “Со Господ
напред, Алабаче“. Го погледнав часовникот кој покажуваше два по полноќ, го погледнав
Поплазаров и тој почувствува колку тешка задача му даде на момче од 19г. Тој ме зграби,
ме удри неколку пати по грбот и ми рече: “Среќен ти пат, ама пази на Бигла“. Јас му
одговорив: “Ајде, здраво и догледање“.
Пат не постоеше и јас требаше да одам низ шуми и папрат. Беше темница, грмеше,
врнеше и светкаше. Го поминав Арменскиот синор и стигнав до џадето на Бигла каде
легнав за неколку минути да наслушам и да посматрам лево и десно. Немаше ништо, и
набрзина скокнав преку патот. Влегов во буфскиот синор и тука ми беше полесно, зошто
местата ми беа познати. За шест часа ја поминав границата и тргнав по патот за селото
Драгош. Отидов кај мојот пријател Вангел Клашовски околу 8 утрото. Се пресоблеков во
цивилнa облека коj ми беа стално кај Вангел. Околу 9 часот тргнав за Битола и бидејќи
беше вторник (пазарен ден), одев заедно со пазарџиите. Дождот престана, како тука да
имаше друг Господ. Во 11 часот стигнав во Битола и во канцеларијата на Јафката. Tаму ги
најдов Ѓорги Урдов и Наум Пеов. Им го дадов писмото. Тие го прочитаа и Наум ми рече да
се вратам другиот ден околу 3 - 4 часот после ручек. Јас си отидов каде што требаше да
спијам, си ручав и легнав да спијам. Другиот ден, дојдов во закажаното време, во куќата, и
се сретнав со еден стар пријател Гоче со кој се прегрнавме како стари борци.
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Таму имаше околу 60 до 70 борци наоружани до заби и јас требаше да ги одведам на Вичо.
Кај 5 часот не натоварија на војнички камиони и не однесоа до селото Драгош. Од тука
тргнавме пешки, јас напред, Гоче по мене и другите еден по еден во колона. Ја
преминавме границата и продолживме над селото Раково, на Буфската Планина, па преку
Бигла стигнавме во селото Трсја. Многу убаво поминавме, бидејќи времето беше одлично,
не врнеше, имаше месечина како да ни беше наклонета и од време на време се
одмаравме.
Во селото Трсја стигнамве одморени, кога огреа сонцето, околу 7 часот наутро. Гоче им
беше познат на луѓето од овој крај. Кога слушнаа дека тој стигнал, целото село излезе на
средсело и заедно со другите партизани почнаа да скандираат: “Гоче, Гоче“! Се започна
песна и оро и Гоче се фати напред на орото проследен со аплаузи од селаните и борците.
Јас отидов кај секретарот на НОФ, Лазо Поплазаров и му го дадов писмото од Наум Пеов.
Лазо ме зграби и ми рече: “Бре Алабаче, за оваа работа што ја изврши, кога ќе се
ослободиме, заслужуваш да те прогласиме за херој. И ќе те прогласиме“. Другиот ден,
Гоче, со Шиперков, Калко, Кизо и Лефтер ги прегрупираа борците во одреди и групи.
Имаше преку 300 борци и истата вечер заминаа на борбена задача - целта беше селото
Кономлати. И ние, неколку од позадината, исто така отидовме со нив.
Иако бев капнат, не се откажав и отидов во борба. Кога се стемни, ја нападнавме зградата,
каде што беше сместена полицијата и војската. Борбата се водеше целата ноќ и кога се
чекаше Грците да се предадат, им стигна помош од Костур. Тие излегоа по итри од нашата
заседа. Mесто да поминат по патот каде ги чекавме, тие поминаа низ селото Оштиме,
преку ридот на Лисец и не удрија од зад грб. Ние требаше да се повлечеме, за да
одбегнеме непотребни жртви. Во таа борба имавме еден мртов и седум полесно ранети од
граната на минофрлач. Јас бев меѓу ранетите, погоден од многу мало парче од граната во
брадата. Другиот ден дојде делегација од главниот штаб во Бапчор. Од македонска страна
беше Паскал Митревски, а од грчката страна Милтијадис Парфирогенис. Заедно одржаа
конференција за да ги смират работите околу расцепот.
За командант беше поставен Аминда Арнаутин од село Лехово, за политички комесар
Лефтери Качукас, од Гуменица, за интендант Михали Апостолски-Гранити. За Гоче немаше
место, бидејќи тој направи расцеп во 1944г за време на Елас и беше вратен назад во
Скопје, како непотребан за борбата.

На фотографијата е командантотот на штабот на Вичо, Пандо Шиперков,
кој го направи ресцепот помеѓу Еласите и Македонците
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КОНФЕРЕНЦИЈА НА НОФ, АФЖ, НОМС И ШТАБОТ ЗА ВИЧО
Во јануари 1947г требаше да се одржи конференција на политичките организации во
селото Бапчор. Пристигнаа делегати од Леринско, Костурско, Кајлари и од Преспа.
Организацијата од Костур дозна дека другиот ден грчката војска од Костур планирала да
направи офанзива преку Корештијата, Жервени и Бапчор за Вичо. Целото партизанско
движење го напушти селото Бапчор од вечер и се реши конференцијата да се одржи
некаде на друго место каде што има услови. Партизаните заминаа за Радош Планина и
конференцијата информативно се одржа под отворено небо. Kога стигнав јас во селото
Турја, ме известија дека треба да организирам пренесување на грав до Бапчор, што го
чекаа да дојде од Преспа. Гравот стигна доцна и затоа не можевме да заминеме ноќта, па
затоа решивме да тргнеме другиот ден. Организирав 10 младинци да го носат гравот на
рамо, ама кога стигнавме во Бапчор ми рекоа дека “бурандарите“ тргнале од Жервени
накај Бапчор. Затоа го оставивме гравот во селото и ги вратив младинците да си одат во
селото Турја. Јас продолжив за Вичо кон Дервено, во синорот меѓу Бапчор и Лаген,
мислејќи дека тука ќе ги најдам партизаните.
По патот најдов неколку заoстанати партизани, меѓу нив и Танас Димов од Бапчор, кој
носеше една голема чанта со документи од штабот, курирот на штабот и неколку други
партизани. Јас одев напред и кога стигнавме на Дервено, имаше многу траги во снегот од
луѓе па затоа мислев дека партизаните се тука некаде. Имаше толку голема магла, така
што не се гледаше ни прст пред око. На десно беше Вичо, а јас тргнав лево кон висината.
Во еден момент слушнав грчки глас: “Стој“. Јас и сите други застанавме. Гласот не праша
кои сме и јас му одговорив дека сме партизани. Ме праша дали сум сам и јас му одговорив
дека сме повеќе. Гласот му беше ист како на еден од нашите партизански командири кој се
викаше Галани. Ми рече: “Ајде, ела“. Kога се приближив од прилика на дваесетина метри,
видов дека тој што зборуваше, спрема мене држи шмајзер “томсон“, а нашиот Галани
имаше “берета италијанска“. Тогаш сфатив дека зборувам со Грк.
За среќа, јас си го носев шмајзерот на готово. И кога ја сфатив ситуацијата, испукав мал
рафал од десетина куршуми. При тоа легнав, а тие се исплашија и се тргнаа. Ние легнавме
на замрзнатиот снег и со лизгање по снегот избегавме накај Бапчор. Бурандарите цели 20
минути пукаа во нашиот правец и го ранија курирот на штабот во нозете. Тој падна и не
можеше да бега. Го заробија и го однесоа жив во Лерин. При бегањето, Танас Димов ја
фрли чантата и палтото во снегот и си избега во селото. Другиот ден се врати назад и си ги
најде чантата и палтото. Во палтото му беше личната карта. Јас со еден партизан кој се
викаше Танас од Лаген избегав по реката, свртивме по едно речиште и цели наводените
седнавме. Танас во торбата си носеше долги чорапи кои ги исековме. Тој си ги обу
стапалата, а мене ми ги даде гушките и така си ги стопливме нозете. Вечерта тргнавме
десно, високо по планината кон Вичо, го поминавне Дервен и влеговме во лагенскиот
синор, под селото, кај местото Ливаѓето. Таму имаше една ѕидана колиба во која
останавме цел ден. Една жена помина со коњ, носеше ѓубре на нивата. Танас ја знаеше и
ја праша дали може да ни донесе малку леб. Подоцна таа ни донесе внатре во ѓубрето, во
кошот, цел сомун леб, малку пипреки од туршија и малку сирење. Жената ни кажа дека
војската вчера била на Дервено и донесе еден ранет партизан со скршени нозе.
Вечерта тргнавме за планината Радош и поминавне над селото Негован. Утрото стигнавне
во реонот на селото Ајтос, каде се сретнавме со штабот на Вичо, со командантот Аминда.
Јас му кажав што се случи со курирот и за чантата, а тој ми кажа дека курирот му бил внук
од сестра. Уште ми кажа дека конференцијата завршила информативно и сите позадинци
си заминале по реоните. Така и јас требаше да се вратам на мојот буфски реон.
Командантот Аминда го пушти командирот на младинската чета Ѓорѓи Шаринот од Бапчор
за да ја побараме чантата. За две вечери стигнавне во Бапчор и на крајот од селото
тропнавме во една куќа. Домаќинката ни рече: “Бегајте, селото е полно со бурандари“ и
ние си избегавме назад. Во непосредна близина имаше воденица и воденичарот ни
отвори, го запали огнот и јас си ги исушив алиштата. Воденичарот целата вечер седеше до
џамот да гледа да не дојди војска. Утредента излеговме рано над воденицата и се
искачивме високо во стените каде останавме цел ден. Вечерта излеговме ама кога ја
видовме војската да слегнува од Вичо, кон селото, пак се вративме назад. Кога се стемни,
излеговме и слегнавне на патот за Бапчор. Тука со Шарино се збогувавме и се разделивме
- тој тргна за бапчорските колиби, а јас накај селото Турје. Никогаш повеќе не се видовме
со него. Јас стигнав кај турјанските колиби и кога видов дека немаше овци (тие биле
преселени во селото), си реков дека сигурно и воТурја има бурандари. Се решив да се
приближам на крајот во селото, во некоја куќа да тропнам и прашам дали има бурандари.
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Кога стигнав до селото, слушнав дека пукна пушка и си помислив дека сигурно има
бурандари. Подоцно разбрав дека некои деца испукале некој фишек. Немаше излез.
Решив да тргнам за Калугерица. Беше ноќ, вееше ситен снег. Јас го згрешив правецот и
место за Калугерица се најдов во селото Нерет, каде што имаше полиција и војска. Се
вратив стотина метри назад и седнав на снегот. Чувствував главата како да ќе ми “пукне“.
Си ја фатив со двете раце, ја стегнав и гласно се прашав “Каде сега другар Коста?“. Умот
ми застана, не работеше и осетив по лицето се стркалаа неколку солзи. По неколку минута
се смирив. Иако бев максимално исцрпен, не сакав да легнам да спијам, зошто знаев дека
сигурно ќе умрам од студ, температурата беше 30 до 35 под нулата. Собрав сила и
храброст и знаев дека за уште еден час и пол ќе стигнам во колибите на Калугерица. Таму
стигнав околу 4 наутро. На горниот крај од селото тропнав на вратата нa една куќа.
Газдата ми отвори, го отпрета огништето, го запали огнот и јас легнав покрај огнот на една
рогозина. Ме праша дали сум гладен и ми рече дека ќе ми стопли грав. Јас заспав и тој не
ме скорна, само ме покри со една гуна. Се разбудив некаде околу 8 сбајлето. Се најадов
од гравoт и од таму тргнав за селото Трсје каде го најдов околискиот секретар на НОМС,
Ило Ќатипот. Тој ми рече дека секаде испратиле курири за да разберат дали сум фатен
жив или мртов. По некој ден слушнав дека Грците го фатиле Шарин и го однеле во Костур.
Кога паднавме на заседата на Дервен, не знам како еден од воденската позадина се
оддели од нас и бидејќи местото не му беше познато, залута низ Вичо. Пролетта, овчарите
го најдоа во атарот на селото Елово, умрен под снегот.
Јас си отидов назад во буфскиот реон и таму се сретнав со секретарот на НОФ Вангел
Ферманов. Времето беше многу студено со 2 метра снег, ама си имавме искпопано и
направено колиби во земјата во Буфската Планина, каде си палевме оган и така можевме
да живееме надвор. Влеговме во селото Буф, ама бидејќи таму имаше грчка полиција и
војска ние требаше да спиеме по визбите. Постојано ги менувавме куќите. За еден месец
времето се подобри и си заминавне во другите слобoдни села.
Во зимата се одржа младинската конференција во селото Бел Камен. Газдата во куќата кај
што претстојував, ми се гледаше познат и тој ме праша од каде сум. Јас му кажав дека сум
од Буф и тој ми рече дека во селото познавал неколку души. Меѓу нив го спомна и татко
ми. Ми кажа дека тој со дедо му и со шура му је ѕидале нашата куќа. Го прашав дали името
му е Јанули и тој ми рече дека ги памeти децата на татко ми Герман. Кога му го кажав
моето име, тој стана и ме избаци. Другиот ден стигна некоја делегација од Обединетите
Нации во селото Бел Камен. Тука го препознав министерот за надворешни работи на
Југославија, Кочa Поповиќ. Се доближив и му реков: “Здраво и добро дојде во нашата
слободна територија“ на српско-хрватски. “Од куд ви познајете мене друже?“- ми рече и јас
му одговорив: “Кога вие бевте командант на ЈНА, јас бев војник во вашата армија. Јас бев
во Егејската Бригада“, пoтоа титов војник.“ Тој ми рече: “Пази се, овие вашите не ве сакаат
вас што се боревте за Тито”.
Конференцијата заврши и јас си заминав во селото Прекопана. На патот имаше два метра
снег, а температурата беше минус 20 до 35 степени.

28

БУФСКИ БОРЦИ ВО ПРВАТА МАКЕДОНСКА-ЕГЕЈСКА УДАРНА БРИГАДА

Коста Алабаков

Вангел Клашовски

Симе Тргачов

Лазо Чокрев

Ставре Бранов

Филко Миновски

Гоче Цветковски

Крсте Шападовски

Полекција Тодорска

Симе Србиновски

Јован Цинцев

Ристо Ѓоршев
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Тоше Тодороски

Томе Ѓоршев

Вангел Колов

Симе Скуманов

Лазор Василевски

Коста Карулев

Вангел Дивитаров

Доне Цветковски

Коста Ѓичов

Од следните борци немам слики - Спиро Тодороски, Коста Желеваров, Коста Мучов и Ило
Бејков.
За жал од сите 25 борци само јас останав жив. Иако некои беа помали од мене, сега сите
се покојни, некои од природна смрт, а некои загинаа во планините низ Македонија и
Грција за време на Демократската Армија на Грција (ДАГ).

\
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БУФСКИ БОРЦИ ОСТАНАТИ ИНВАЛИДИ ВО ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА НА ДАГ

Д-р Тодораќи Пантев Бранов - роден во 1928г.
Беше борец во редовите на ДАГ од 9147г.
Тодораќи е доктор на наука по градежниство и
работаше како професор во Градежниот
Факултет во Скопје. Сега живee во Скопје.

Гоче Илов Тодоровски –
сега живee во Битола.

Павле Коста Петличков сега живee во Битола

.

Доне Димев Тргачов –
сега живее во Битола

Гоче Крсте Марковски сега живее во Скопје

Цане Ристо Тодоровски –
Цане живееше во Торното, Канада
со жената и два сина.
Тој умре пред некоја година.

Атанас Пантелиа Србиновски
Живееше во Кичево и таму почина

.
Фанија Пантева Миновска .
беше тешко ранета во една борба
потоа беше префрлена во Полска на лекување.

,
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ПИСМО ДО МОИТЕ СОБОРЦИ
Со овоа писмо сакам да се простам од сите 24 души кои зедоа учество во борбите на Шар
Планина против балистите во многу тешка и студена зима на 1944г.
Драги Другари и Другарке Поликсена,
Сакам да ве потсетам за тие лоши ама убави преживувања кои си ги поминавне во нашите млади
години. Се сеќавам кога се формира Бригадата во тие есенски ладни денови во подножјето на Тумбе
Кафе во Битола. И кога си ја биравме најубавата партизанка и си гласавме со кревање на раце. И
кога водителот ги изброи рацете и извика “Полексија од Буф“, каква беше радоста на буфските
борци. Ја кренавме на раце Поликсена Тодороска и је шетавме во дворот во битолската касарна
Стив Наумов.
И кога тргнавме за Шар Планина, весели, се покажавме како добри и храбри борци на чело со
нашиот водник Тоше Тодоровски (потпоручник).
Драги пријатели и мои соборци Буфчани, иако бевме слабо облечени и не добро нахранети со
доста вошки во снагата, бевме многу весели, секогаш со песни и ора. Во пролетта на 1945г кога се
вративме во Скопје, не ставија во составот на парадата и поминавме покрај Маршал Тито на
плоштадот во Скопје. Повторно радост кога ни рекоа дека ќе одиме во Битола со надеж дека од
таму ќе одиме во Грција за да се бориме. Ама радоста беше кратка, зошто во Битола не
расформираа, не распарчија и со повеќето не се видовне повторно. Тука беше крајот на Првата
Македонска eгејска ударна бригада кога не распоредија во ЈНА низ цела Македонија.
Мои драги пријатели со ово писмо се простувам од вас, мои соборци, соселани и пријатели. Многу
се потрудив да соберам слики од сите вас, до некаде успеав, ама од некои не најдов слики, бидејќи
не можев да ви ги најдам вашите роднини и поколенија. Напишав за секого по малку, колку што
можев и што знаев за вашата биографија, кога бевте родени и кога и каде заврши вашиот живот.
Драги другари, јас го напишав ова писмо како последен од сите нас, зошто после мене нема кој. Би
сакал да се сеќаваат за нас и ако негде некој го сретне ова мое пишување и ако сака да се потсети на
вас, тогаш нека ја види фотографијата и нека си речe „Славати, оти ти загина за Македонија“.
Ве поздравувам со партизанскиот поздрав “Смрт на фашизмот – Слобода на народот’’
– Коста Алабаков Мелбурн, Австралија (2011).
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ОСЕТИВ ИСТРАГА ЗА МЕНЕ
Еден ден командирот на четата ме викна и ми рече дека некоj од главниот штаб ме барал
мене. Јас одма отидов во штабот и тој од мене побара да му кажам како дојдов до
Егејската Бригада, зошто избегав во Југославија и како повторно дојдов во движењето на
ДАГ и како јa гледам борбата на ДАГ денес. Со појавата на резолуцијата на Инфорбирото
меѓу Сталин и Тито стално се зборуваше дека Тито помина во таборот на фашизамот, a се
зборуваше дека и македонското раководство је подржива политиката на Југославија. Се
слушаа и верзии дека доста од раководството на НОФ се истерани во Jугославија, a се
слушаше и на Кајмакчелан некој командант убил десет такви борци од бригадата на Гоче.
Тој ме праша ’’Kој те испрати во 1946 да одиш во Jугославија и да однесиш писмо во време
на расцепот на Вичо. Кој беше меѓу Пандо Шиперко и Папата Стратос. На кого му го даде
писмото што ти го даде Паплазаров Лазо и каде го сретна Гоче. Кои партизани ги доведе
назад во Трсје?“.
Негде во летото 1947г се стретнав со Керемџиев и тој ми рече дека го напуштил
движењето и дека е на пат за Jугославија. Го суспендирале од НОФ и требаше да ја
напушти Грција. Тогаш ми кажа и за некоку други познати раководители од НОФ кои биле
суспендирани и требало да ја напуштат териториата на Грција. На еден партиски сoстанок
се напаѓаше раковоството на Република Македонија. Jас на тој састанок си помислив дека
на овие клевети многу да не ми се верува. Од тогаш на два партиски четни састаноци ми
се даваше некои задачи за да одам некаде. Мене ми текна дека тоа беше направено
нарочно, за јас да не бидам присутен на состаноците. Почувствував кога одевме во некојa
борбенa задача, мене ми се даваше опасниот терен, кое јас го сметав дека е против мене.
Една вечер бевме улогорени над селото Оштима. Доцнa во ноќта дојде еден курир од
четата и ми рече дека треба да одам кај командирот. Кога стигнав, командирот и комесарот
на четата ми наредија да земам една десетина и да одам одвечер на ридот Лунзер, меѓу
селото Арменско и Бигла. Јас ја зедов десетината и со десетарот Ило Србинов, кој беше
мој соселанец, се качивме на врвот каде се камуфлиравмe во стените. Требаше да ја
чекаме грчката војска која требаше да идe или од Бигла или од Трсјe. Трбаше кога тие ќе го
обиколоуваат ридот, ние да удреме и некако да избегаме од обрачот во правец за селото
Оштима. Ама не ми кажаа колку војници ќе дојдат околу нас и како јас со една десетина ќе
излезам од обрачот. За мене тоа значeше сигурна смрт за нас или пак предаванје. Кога
стигавне до врвот, ја поставив тројца стражари. Стражарот што гледаше кон Бигла ми рече
дека се појавува голема војска. Со десетарот се договоривме да почниме да пукаме уште
иако тие беа далеку за додека се кријат ние да можеме да избегаме кон Оштима. Оваа
задача уште еднаш ги потврди моите сомневања дека нешто не беше во ред.
Командирот на четата ми кажа дека некој нов офицер дошол од Булкес и јас треба да му
го предадам водот и да одам во Прекопана и да се јавам во штабот за Вичо. Командир на
четата беше Суло од Черешница, добар Mакедонец со кого односите ни беа многу
пријателски. Тој ми кажа дека ќе се формира баталјон мешан од Грци и Македонци и
раковоството ќе бидe полoвина Грци и полoвина Mакедонци, а мене божем ќе ме
поставeле за политички комесар на чета. Баталјонот требаше да заминe во внатрешноста
на Грција како пример дека Mакедонците и Грците братски се борат. Ама беше забрането
да се зборува или да се пее на македонски. “Па пули и прај’’ тој ми рече. Јас тогаш решив
дека времето дојде да ја ја напуштам ДАГ, па на комадирот Суло му реков дека треба да
одам во Кономлати, божем имам оставено пантолони за крпење кај некој терзија. Тој ме
ослободи и ме рече кога ќе се вратам, ќе одам за Прекопана.
Суло ме запозна со офицерот кој требаше да го прими водот. Jас го одведов и му го
претставив на другарите и си заминав. Се збогував со пријателот Чакало и трнав. Јас
тргнав преку селото Кономлати, продолжив за селото Оштима и од тамо за селото Желево.
Застанaв да преспијам малце на планината над Псодери и друѓиот ден се спуштив низ
ридот мегу Ѓерман и Псодери. Го следев движењето на ридот мегу Буф и Герман каде
имаше војска која се повлече накај Бигла. Го поминав ридот и влегов во буфскиот синор.
Слегнав во селото и набрзина отидов во нашата куќа каде ги најдов мајка ми, брат ми Доне
и сестра ми Фанија. Си ги собравне алиштата и вечерта заедно ја напуштивне куќата и
тргнавне де бегаме преку границата за Битола, знаејќи дека нема да се вратиме назад.
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ИЗБЕГАВМЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
Таа вечер ja поминавме границата и влеговме во Битола каде се пријавивме на властите
кои не однесоа во селото Браилово, Прилепско каде имаше други бегалци како нас. По
некоја недела не пренесоa во селото Гајранци до Штип каде се сместивне во една соба 5м
на 4м со две други буфски семејства. Во собата немаше светлост, оган и никакви продукти
за јадење. Немавме работа и уште од првиот ден почнаа да одат по куќите и да питаaт за
парче леб. Ние повoзрасните, јас со брат ми Доне собиравме по градините изоставени
зелени домати, пиперки или зелки. Кога ќе соберевме, ги носевне во станот каде
живеевме. Ги јадевме варени без сол и зејтин. Ништо немавме. Но сепак ни се допаѓаше
овоа јадење. Си велевме дека кога ќе се вратиме дома во селото, ќе си вариме вакви
манџи. Со брат ми Доне почнавме да бараме работа низ селото. Jас имав малку поим од
зидање и малтeрисување па почнавме да работиме градежни работи. Имавме доста
работа и почнаа да не бараaт низ селото. Oдборот ни даде купони и од селската задруга си
земавме брашно, сол, масло, шеќер и други работи. Работевме и делник и празник,
земавме пари и не бевме повеќе гладни.
По три месеци кога работевме во една куќа, дојде еден милиционер и ме праша ’’Кој е
Коста Алабаков?” Mу реков” “Jас”. “Знаеш, друже, треба да дојдиш со мене, ќе одиме за
Штип.” Си го зедов палтото и без приговор тргнавне пешки. Oколу 20 километри со
приjателски разговор стигнаме во Штип. Тој ме однесе во една зграда на УДБА и таму ме
предаде на еден офицер. Oфицерот ми рече да одам по него и ме однесе во една темна
келија, ме пикна внатре, ми ja затвори вратата и си замина. Јас седнав на циментото и се
изгледав по ѕидовите каде лазеа црвје, разни лигавци, и во ќошот имаше една кофа за по
нужда. Некако ја преспав ноќта а утрото дојде друг војник и ме натера да ја изнесам кофата
и да ја истурам во една дупка. Јадење ни даваа низ мало вратниче и никој не дојде да ме
праша од каде сум и зошто сум тука.
По три дена во келиjата влезе еден војник и ми рече да излезам. Јас излегов и тој ми даде
една торба со моите алишта. Сигурно мајка ми дошла и ги донела. Тогаш војникот ме
одведе до вратата на затворот и ме предаде на еден милиционер. Овој пак ми стави
лисици на рацете и ме поведе. ’’Не бегам му реков!’’ Тој ми договори ’’Ќе избегаш, ама го
гледаш овој!’’ покажувајќи на пиштолот. Отидовме на железничката станица и таму ми кажа
дека ме носи во Скопје. Влегоме во возот, тој седна до вратата и си запали цигара и почна
да си го трга цигарчето па почна да бара нешто во џепот. Jа извади кутијата со цигари ми
рече ’’Да ми простиш што не ти дадов цигара’’. Јас запалив една. Во купето бевме сами и
тој продолжи “Не те прашав од каде си?’’ Mу реков ’’Кас сум егејец’’. ’’Ти си за да одиш
долу, ве собираат за да ве носат да се борите. Ќе ве сотрат долу...’’.
Паттот го поминаме со разговор па кога ќе си запалеше цигарa и мене ми даваше една.
Стигнавме во Скопје и ме одведе во внатешни работи каде ме предаде на еден полицaец
и на одење ми рече да не се плашам. Полицaeцот ме однесе во еден подрум во ќелија со
патос од даски. Ми даде две ќебиња кои беа чисти a и ќелиjата беше многу чиста. Тука
немаше кофа за нужда и ме носеа надвор кока побарав. Во во ќелиjата полицаецот побара
да си ги извадам врвците од чевлите и каишот од панталоните. По извесно време помина
стражарот, го отвори прозорчето и ме запраша дали имам цигара и ако сакам да пушам тој
ќе ми ја запали. Јас му ја подадов, а тој откако ја запали сакаше да си замине. Јас почнав
да го пцујам на што тој почна да ми се заканува дека ако ми влезе внатре целиот ќе ме
искрши. Но се врати и ми ја подаде цигарата со извинување.
И тука никој не ме праша од каде сум и зошто сум тука. По два дена сигна еден полицаец
ме зеде и со џип ме однесе во една барака во Козле која се наоѓаше зад едни лозја.
Научив дека ова беше затвор за сите дезертери од ДАГ. Раководството од егејци со голема
тортура се изживуваа врз нас и за најмала ситница не затвараа во карцели. По еден месец
не однесоа во Маврово каде работевме на изградба на хидроцентралата. Таму се сретнав
со многу соборци и пријатели. Работевме само за јадењето. По некое време ме преместија
во Маврови Анови, па оттаму во Вруток, каде што извира Вардар. И тука работевме само
за јадењето. Секој момент размислував како да избегам ама не знаев како. Еден ден
отидов кај управителот Мичо кој беше од Костурско. Го замолив и јас да бидам преместен
во Маврови Анови, ама тој ми рече дека не сум во списокот. Но, на мое инсистирање ми
одобри и ми даде едно писменце да му го дадам на тамошниот управител.
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Трнавме со камион кон Маврово. Во Вруток јас слегов од камионот и тргнав пешки за
Гостивар, па од таму за Тетово. Стигнав на железничката станица. Таму се сретнав со
прилепската ударна бригада која се враќаше за Прилеп. Се смешав со нив и се качив на
возот кого мештаните го викаа Мали Киро, зашто одеше по теснолинејка. Заедно со нив
стигнавме во Скопје, па во Велес. Таму јас слегов од возот и пешки по линијата тргнав за
Штип. На првата станица заспав и го чекав возот за Штип. На станицата не даваа карти,
картите ги даваа кондуктурите во возот. Затоа тука и дојдов бидејќи на станиците пред да
земиш карти требаше да се покаже лична карта, а тука стоеше и милиционер. Јас не носев
лична карта па веднаш ќе бев уапсен. Возот стигна и јас се качив. Требаше да се возам
четири станици после Штип. Но на Овчеполската станица дојде милиционер и ми побара
лична карта. Јас му реков дека сум егејец и дека немам лична карта. Тогаш го познав дека
и тој беше егејец, се викаше Јани. Тој строго ми одговори “Оделото што го носам не
познава пријатели, па ниту тебе. Во Штип ќе те предадам на милицијата.“
Пред Штип народот на една спирка слегуваше на десната страна а јас слегнав на левата.
Влегов во нивата со јачмен и таму седев се додека не дојде друг воз. Кога возот стигна се
качив и стигнав на станицата Ванчо Прке. Веќе се стемни и по еден час пешачење стигнав
дома. Веќе од утредента почнав да работам.
Тогаш се градеа кооперативни домови. Ме поставија одговорен за работниците што
градеа. Јас им пишував надници, ги распоредував кој што да работи. За ручек имавме еден
час пауза и јас тоа време го користев да одам во општината и да го читам весникот “Нова
Македонија“. Разгледував огласи за градежни раководители. Еден ден најдов оглас од
Министерството за градежништво кое бараше палири. Отидов во селската задруга, купив
еден лист хартија и напишав молба и ја пратив. По 15 дена од Министерството ми
одговорија дека сум примен и дека треба да се јавам за работа. Јас немав лична карта па
си го зедов писмото од Министерството и отидов во Штип во Министерството за внатрешни
работи. Им го покажав писмото и таму ми дадоа една белешка која можев да ја користам
како лична карта.
Бев на курс во Скопје, во близина на фабриката ’’Треска’’. Курсот го завршив со многу
добар успех, односно со 4.

Со ученици од Палирската Школа - 1949г

Со пријателот Панче од Кочанско

Министерството ме распореди на работа во градежното претпријатие ’’Бабуна’’ од Велес.
Отидов на работа во Ерџелија каде се градеа свињарници, краварници, штали за коњи,
станбени згради, силоси за жито. Секоја сабота се враќав за Велес а во понеделник пак за
Ерџелија.
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СЕ НАСЕЛИВНЕ ВО ВЕЛЕС
Во Велес ми дадоа стан каде се населив. На на 27 август 1949 година се оженив со мојата
жена Анастасија Маурдева, соселанка од Буф, а со која живеевме во село Гајранци
емигрантски живот.

Прва фотографијата од бракот

Фотографијата е од 60 годишнината од бракот

Од Штип је зедов фамилијата: мајка ми, брат ми и сестра ми и ги доведов во Велес. Се
пријавив во општината и не заведоа како жители на град Велес. Братми Доне се вработи
во градежното претпријатие ’’Бетон’’, мајка ми во еден дом за девојчиња - сирачиња како
перачка, а сестра ми Фанија продолжи да оди на училиште. Ни дадоа стан, а на 1.8. 1951
година добив југословенско државјанство. Градскиот комитет ме испрати во Скопје на
едногодишно партиско училиште, 1951-52. Тоа беше последната генерација од тоа
училиште.

На сликата се дел од учениците од партиската
школа во Скопје (1951-1952г) која јас ја завршив.
Јас сум првиот над главата на Управничката (во
средината со белиот фустан) која беше женате на
познатиот писател Владо Малевски и мајка на Венко
Малевски. Исто така се присутни и професорот
Драган Ташковски и Радуле.

На сликата сум со Коле Шалваринов и Ристо
Кирјазовски од Костурско и Ѓорѓи од селото
Прекопана.

Се вработив во претпријатието ’’Бетон’’ и работев две години на изградбата на фабриката
’’Порцеланка’’. Кога работите на фабриката привршија, претпријатието ме испрати во
Мариово каде го отворив градилиштето во Чебран каде се градеше хидроцентрала во
селото Манастир. Бидејќи семејството ми беше во Велес, по извесно време повторно се
вратив во Велес.
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На 20 април 1951 година ни се роди ќерката Лена, а на 21 март 1954 синот Благојче. Во
Велес бев биран за четири години во Градскиот Комитет и две години одборник во
градскиот совет во Општината и во Урбанистичката Комисија во Градот.

Со (мали) деца во 1955г

Со (пораснати) деца во 2010

Во 1955г бев испратен на еден
угостителски конгрес како делегат од
градскиот комитет од Велес, кој се
одржа во Охид и траеше три дена. На
сликата сум со делегатите од Велес,
директорот на Атина и директорот за
Македонија.

Во 1957г ме зедоа вежба во ЈНА и служев еден месец во Куманово. Ми беше признат
чинот потпоручник кој го имав во ДАГ. Истата година се преселивме во Битола каде
работев како палир во градежното претпријатије ’’Маврово-Пелагонија’’ а последно
работно место ми беше во управата за комунални работи во Битола.
Во јули 1967 со фамилијата заминавме за Австралија. Во Австралија првите години
работев и по 12 сати дневно. 11 години работав во фабрика за теписи во 12 саати смени: 7
часот наутро до 7 навечер или од 7 навечер до 7 наутро. Сменив неколку фабрики.
Последно работно место ми беше во компанијата Телеком каде работев по 8 часа. Во
1990г на 63 години се пензионирав со борачка пензија. Aвстралија ми го призна борeчкиот
стаж. Во 2005г владата на Aвстралија ме награди со медал за 60 годишнината од
победата над фашизамот.

Слика со група работници кога работев
во Телеком
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ОБЈЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ ИЗГРАДЕНИ ПОД МОЕ РАКОВОДСТВО
Во Ерџелија (Овчеполе) - 2 силоси и 9 свињарници,
Во Овчеполе - голем памучен магазин, кој се наоѓа на патот кон Свети Николе.
Во Велес - една хала од фабриката ’’Порцеланка’’. Рампа за истовар и утовар на возот,
станбена зграда на Сармаале и некои помали објекти како детско игралиште во градскиот
парк.
Во Кавадарци: 5 станбени згради.
Патот во Мариово до Чебрен, од селото Манастир до бешишкиот дол и браната;
Во Прилеп - станбена зграда ’’Партизанка’’ во Бончевица.
Во Битола - зградата ’’Хеликоптер’’ од 52 стана. Откупната зграда за тутун во монополот.
Базентите и мостот за растовар на репата. Каналот за транспортирање на репата до
шеќераната.
Во мелиорација на реката Црна - главното корито од селото Радобор до линијата на возот
до селото Тројкрсти и некои одводни канали во Пелагонија. Насипите оформување со
болдожерите од Новаци до Тополчани.
Во последно претприатије во кое работав четири и пол години – Управата за комунални
работи во Битола, извeдувње на канализации, патишта, асфалтирање, поправки на
калдрми, канали, тратоари низ градот Битола.
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МЕДАЛ ЗА 60 ГОДИШНИНА ЗА КРАЈОТ НА ВТОРА СВЕТСКА ВОЈНАТА
Овде е прикажано моето одликувањето со медалот кој ми го даде Сојузот на
борците на Австралија како признаније по повот 60 годишнината од победата над
фашизамот. Потпишанe од премиерот на Австралија Џон Хавард и министерот на
борачката организација за Австралија Де-Анне Келли.

ПРЕСТАНАВ ДА РАБОТАМ И ОТИДОВ ВО ПЕНЗИЈА
Во Аустралија се пензионирав во 1990г. и
станав член во македонската првославна
општина за Мелбурн и Викторија.
Уште во првата година, со тајно гласање, бев
избран во управата и станав заменик
секретар за 2 години бидејќи управите се
бираат на секој 2 години. Во фторите
наредните избори бев поново избран во
управа и станав секретар. Бев задолжен за
броење на парите.
Во управата бев биран уште во 2 наредни
избори станав заменик секретар.
Во моето време во епархиата дојде до
промена на Владиката Тимотеи и во
Австралија дојде Јован Каровски со името
Владиката Петре. Односите меѓу општината и
Влдиката Петре се олошија и до сега не се
имат подобрено.
За мојата 8 годишна работа и труд во
општината, упрват ми додари ПОФАЛНИЦА
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ПОГОВОР
Драги читатели, тука ја завршувам мојата животна историја која ја напишав во мојата
83-та година, во 2011.
Од синот Роберт - За жал тако ми коста почина на 23/09/2015

Сакам да остани за сеќавање на моето поколение и за сите генерации кои сакат да научат
не само за мојот ама и за многу друѓи Македонци како си го поминаа животот во
револуцијата на 2-та светска војна, во годините 1941-1945 и во тешката грајанска војна во
Демократската Армија на Грција (ДАГ) во годините 1946 - 1949.

Сликата е од мојата фамилија на мојот 82 роден ден.
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Голема благодарност на
Лена Маурдева (Петрејца Марковска)
Стасија Опашиноа (Симејца Желеварова)
Риза Јанколовска (Вангелица Анданоа)
Томаниа Кашароа (Василица Чокреја)
Зетот на Томанија (од с. Брајчино)
Минела Бранов
Коста Ангелевси
Цане Бранов
Менка Србиновска
Диме Шападовски (Трајковски)
Полекција Алабакова (Атансица)
Нико Миновски од Битола и неговата книга Селото Буф Монографски Приказ
Пидо Патковски од Асаново Село.
Филко Алабаков
Јошета Ќипров
Лазо Младеновски од Турја.
Јован Танин од Бапчор
Мара Колоа
Гочета Ѓорев и ќеркаму Тула
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