СЕЌАВАЊА

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС

Преку Баница се
обидовме да се пробиеме
кон Лерин, но не успеавме.
Се вративме назад, а
монархофашистите
веќе ги имаа зафатено
рововите кои ние
претходно ги ископавме.
Се сконцентриравме
на планината Пиперка.
Битката на Лерин ја
гледавме одозгора, не
можевме да им пружиме
помош на нашите борци.
Потоа отидовме на Вермио
Планина, Каљарско", вели
Ристо Коканоски.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

КАЈМАКЧАЛАН ГО ИЗГУБИВМЕ ВО ЈУНИ 1949 ГОДИНА, ПО ШТО СЕ
ПОВЛЕКОВМЕ ВО МАКЕДОНИЈА, РИСТО КОКАНОСКИ

НАШАТА КОЊАНИЦА
ИМАШЕ ЗАДАЧА ДА ЈА
ПОДДРЖУВА ПЕШАДИЈАТА
З

а своето учество во Граѓанската
војна во Грција, зборува и Ристо
Коканоски. И тој потекнува од Егејска Македонија, односно роден е во
селото Ливнице, Каљарско, во 1927 година. Пред да се вклучи во војната,
учествувал во организацијата ЕПОН, од
каде во 1947 година преминал во партизани. Најпрво бил распореден во Преспа, во единицата на Гарефи. Бил курир
на Ристо Кирјазовски. По извесно време го префрлиле во коњаницата Епикото-Кавалерија. Нивна задача била да
собираат храна, но и да мобилизираат
млади луѓе, над 15-16 години, мажи и
жени, за да ги вклучат во групата на
партизаните. Цел било да има што повеќе млад кадар за борба.
Учеството на нашиот соговорник во
војната, всушност почнало од Преспа,
од каде оружјето, натоварено на коњи,
го пренесувале за Карпениш и повторно се враќале назад. Потоа добиле наредба да одат за Радуша, а оттаму за
Сетина.

"Коњаницата требаше да й
даде поддршка на пешадијата, која се бореше во Воден.
На патот меѓу Кајмакчалан и
Воден се стациониравме во
тунелите. Наша задача беше
да ја спречиме монархофашистичката војска, која како
засилување требаше да го помине овој пат и да им помогне на непријателите", потенцира Ристо Коканоски.

Господинот Коканоски вели дека се
вклучил во војната за да ги истераат
монархофашистите.
Се потсетува и на битката за Воден
во 1948 година.
"Коњаницата требаше да й даде поддршка на пешадијата, која се бореше во
Воден. На патот меѓу Кајмакчалан и
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Воден се стациониравме во тунелите.
Наша задача беше да ја спречиме монархофашистичката војска, која како
засилување требаше да го помине овој
пат и да им помогне на непријателите.
Во тунелите останавме два дена. Ги начекавме монархофашистите на педесеттина метри. Имавме успех, заробивме
20 лица, им го зедовме оружјето и ги
испративме во штабот. По Воден заминавме на Караџова, Лутраки (Пожарскомегленска околија. Таму престојувавме
една седмица. Не можевме да ги пробиеме монархофашистите, па по секоја
акција се враќавме во Лутраки".
Тој се потсетува и на наредбата која
била издадена на 25 декември 1948
година, а веќе на 27 декември тргнале
за Сетина.
"Нашата коњаница беше стационирана во Сетина, а од Овчарани доаѓаа
монархофашистите да ги ограбуваат
амбарите кои беа полни со пченка. На
мостот во Крушоради се обидувавме да
се пресметаме со нив, но повторно се

КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: РИСТО КОКАНОСКИ

ОД НЕОДАМНЕШНАТА ПОСЕТА НА
МАСОВНАТА ГРОБНИЦА ВО ЛЕРИН
враќавме во Сетина. Дојде време да се
удри и Лерин, 1949 година. Преку Баница се обидовме да се пробиеме кон
Лерин, но не успеавме. Се вративме назад, а монархофашистите веќе ги имаа

зафатено рововите кои ние претходно
ги ископавме. Се сконцентриравме на
планината Пиперка. Битката на Лерин
ја гледавме одозгора, не можевме да
им пружиме помош на нашите борци.

Потоа отидовме на Вермио Планина,
Каљарско".
Во јуни, раскажува нашиот соговорник, требало целосно да го заземат Кајмакчалан.
"Иако Кајмакчалан на некој начин
беше во наши раце, монархофашистите
постојано нè напаѓаа. Непријателите трчаа како оси. Се сместивме во подножјето на планината. Бевме на самата македонско-југословенска граница, а по
неуспехот на Кајмакчалан се повлековме во Македонија. Тоа се случи во јуни
1949 година".
По доаѓањето во Македонија, Ристо
Коканоски бил сместен во бараки во
скопската населба Козле и распореден
да работи во градежна фирма. Но, освен во градежништвото работел и во
прехранбената индустрија. Работниот
век го завршил во кланицата во населбата Маџари. Денес зема боречка пензија.
Во Македонија го формирал и своето
семејство, а во родното место Каљари
досега бил неколку пати.
(Серијата "Сеќавања" се
реализира во соработка
со Ташко Јованов)

