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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

За контроверзите кои се 
шират за улогата на КПГ 
во однос на македонското 
прашање, но и за двојната 
улога на Захаријадис, 
Фана Аџи Димитрова 
коментира дека такви 
информации слушнале 
кога биле во Албанија, 
но слепо верувале во 
идеалите на КПГ, која 
велела: "Другите ве лажат, 
ние сме тие кои ќе ја 
ослободат и ќе ја водат 
државата", посочува Аџи 
Димитрова.

НА 22 ГОДИНИ О 
ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ФАНА АЏИ ДИМИТРОВАПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС  

Некогашната партизанка Фана Аџи 
Димитрова е родена во село Ба-
ница, Леринско, Егејскиот дел на 

Македонија, во далечната 1926 година. 
Граѓанската војна во Грција й ја одредила и 
нејзината животна приказна. Две годи ни 
била верена за еден човек и две години 
го чекала да се врати од затвор. Кога го 
дочекала, почнало да се организира пар-
тизанството. И нејзиниот вереник тре ба-
ло да замине во партизани.

"Сакав и јас да одам во партизани. Дома 
ме прашуваа дали знам што ме чека во 
војната, но јас им одговарав, па толку 
години го чекав вереникот, а сега освен 
што ќе се борам за нашите права, ќе би-
дам близу и до мојот избраник. Во гру-
пата партизани кои беа од селото имаше 
14 мажи, само јас бев жена. Нè собраа во 
Радуш. Со вереникот се видовме само 
еднаш, пред да нè распоредат. Всушност, 
кога дознаа дека сме верени, нè раз де-
лија. Него го испратија во 102., а мене во 
105. баталјон. Тоа се случуваше во 1947 
година", раска жува оваа партизанка. 

Таа се потсетува и на борбите на Радуш.
"Настрадав од монархофашистичките 

авиони. Бев ранета, но со оружјето, об-
леана во крв, дојдов во Штабот, каде ми 
ги преврзаа раните и ме одликуваа со 
медал за храброст. Тогаш имав 22 го ди-
ни. Потоа ме однесоа во Нивици, а од 
таму во Корча, Албанија", посочува Аџи 
Димитрова.

По заздравувањето на раните таа се 
вратила на Грамос, но тогаш не успеале 
да им се спротивстават на монар хо фа шис-
тите зашто тие биле огромна сила, нив-
ните авиони летале од сите страни на 
небото. 

По неуспехот на Граѓанската војна и 
по капитулацијата на Демократската ар-

мија на Грција, заедно со своите соборци 
Аџи Димитрова повторно дошла во Ал-
банија, од каде со бродови, како и мно-
гумина, животниот пат го продолжила во 
Русија. Таа вели дека условите на пату-
вањето со бродовите биле ужасно тешки.

"Патувавме речиси петнаесет дена. 
Иако ни даваа храна, хигиената беше на 
најниско ниво. Бевме облечени во пар-
тизанска униформа, па и затоа сите ни се 

чудеа кога пристигнавме во Русија", вели 
партизанката и објаснува дека  по млади-
те борци, кои биле способни за работа, 
ги носеле во оваа далечна земја, додека 
постарите ги пренеле во Унгарија и во 
Полска, а оние на кои раните од војната 
не им биле заздравени ги однеле во Чешка.

Во Русија добро ги пречекале, тука ги 
оставиле три месеци за да се одморат, а 
потоа ги вработиле во фабриките. Таа 

МЕДАЛ ЗА  

СЕ БОРЕВМЕ ЗА НАШИТЕ ПРАВА, ФАНА АЏИ ДИМИТРОВАСЕ БОРЕВМЕ ЗА НАШИТЕ ПРАВА, ФАНА АЏИ ДИМИТРОВА



        (Серијата "Сеќавања"  се      
реализира во соработка 

со Ташко Јованов)

ДЛИКУВАНА СО 
ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ФАНА АЏИ ДИМИТРОВА КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ФАНА АЏИ ДИМИТРОВА

ХРАБРОСТ
работела во текстилна фабрика. 

Во Русија го запознала и својот иден 
сопруг. Всушност, во текот на војната 
Фана воопшто не го видела својот прет-
ходен вереник. 

"На една Илинденска прослава во Ру-
сија, мојот сопруг, кој одамна е починат, 
ме покани да играме. Ја прифатив пока-
ната, а потоа му ја раскажав мојата жи-
вотна приказна. Тој потекнуваше од Ени-
џе Вардар. По кратко време нашата врс-
ка ја крунисавме со брак. Во Русија жи-
веевме седум години. Таму се роди и на-
шата прва ќерка. Во 1957 година дој дов-
ме во Македонија, каде ни се роди и вто-
рата ќерка. Во Македонија сопругот се 
вработи во фабриката '11 Октомври', како 
машински технолог", раскажува за сво-
јата судбина Аџи Димитрова.

На прашањето зошто таа и многумина 
нејзини соборци се бореле во Граѓан ска-

та војна, следува категоричен одговор: 
"Се боревме за нашите права. Не ни 

даваа да зборуваме македонски. Нашето 
село беше со чисто македонско насе ле-
ние, но во него имаше двајца дома зе-
товци-гркомани, кои имаа задача да при-
слушкуваат под прозорците за да доз-
наат кој зборува на македонски јазик. 
Потоа таквите информации ги прене су-
ваа кај властите, а за зборувањето на мај-
чиниот јазик нам ни следуваа казни".

Таа посочува дека со Грците, кои за-
едно со Македонците биле во редовите 
на ДАГ, зборувале на грчки јазик.

"И Грци и Македонци заедно се бо-
ревме. Под едно ќебе спиевме пет души. 
Верувавме во ветувањата на КПГ дека 
кога ќе ја ослободиме Грција ќе добиеме 
автономија, школи, права...". 

За контроверзите кои се шират за уло-
гата на КПГ во однос на македонското 
прашање, но и за двојната улога на За-
харијадис, таа коментира дека такви ин-
формации слушнале и тогаш кога биле 
во Албанија, но слепо верувале во идеа-
лите на КПГ која велела: "Другите ве ла-
жат, ние сме тие кои ќе ја ослободиме и 
ќе ја водиме државата", посочува Аџи 
Димитрова.

ФАНА ГО ПРОДОЛЖИЛА ФАНА ГО ПРОДОЛЖИЛА 
СВОЈОТ ЖИВОТЕН ПАТСВОЈОТ ЖИВОТЕН ПАТ
ВО РУСИЈА ВО РУСИЈА 


