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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Дојдов до едно село. 
Здогледав војска, но не 
знаев дали е грчка или 
албанска. Со мене беа 
тројца соборци. Им кажав 
дека ќе одам да барам 
леб. Отидов во една куќа 
на крајот од селото и 
видов човек со пушка. Му 
побарав леб и го излажав 
дека сме дошле околу 
200 луѓе и дека вечерта 
ќе го нападнеме селото. 
Й нареди на сопругата 
да донесе леб, а кога ја 
подадов раката да го 
земам, човекот побегна. 
Тој бегаше на едната, а 
јас побегнав на другата 
страна", раскажува Христо 
Бумбов.

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ХРИСТО БУМБОВПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС  

РЕКИТЕ МЕ СПАСИЈА ОД 
МОНАРХОФАШИСТИТЕ!

Христо Бумбов е роден во 1928 
година во село Аготомала - Се-
рес. Основното училиште го за-

вршил на грчки јазик, а во 1944 година 
учел гимназија во Петрич и тоа на бу-
гарски јазик. Во 1945 година од Петрич, 
заедно со своето семејство, дошол во 
Свети Николе. Таму работел во еден 
рудник, од каде што ваделе камења. 
Потоа неговиот татко го запишал да учи 
за учител, по што подоцна во Све ти ни-
колско Христо работел како учител.

Тој раскажува како на 8 февруари 
1948 година во Свети Николе дошле 
тројца Грци од ДАГ. Нивна цел била да 
ги однесат во Грција. Прво со воз ги 
однеле во Маџари каде, како што рас-
кажува нашиот соговорник, ги ставиле 
во племни. Хигиената била на мошне 
ниско ниво. По неколку дена дошле ка-
миони од Албанија, ги натовариле и на 
почетокот ги однеле во оваа соседна 

обука, МБДА. Нè обучуваа грчки пар-
тизани. Потоа нè распоредија по еди-
ниците и почнаа борбите. Пролетта зе-
дов учество во една борба на Цара кле-
мани. Таму во директен судир со монар-
хофашистите ме ранија. Истата година 
беше донесена одлука да поминеме за 
Лакасуљ. Претходно влеговме во се ло-
то Величиштица и мобилизиравме око-
лу 150 младинци. Сепак, прво требаше 

преминување на реката нè потисна ави-
јацијата, половина од децата загинаа, а 
јас повторно бев ранет", раскажува 
Бумбов.

Всушност, во текот на 1948 година 
неколку пати ја поминувале реката 
Кала, а неговиот полк - 159, освен на-
редбата да замине за Лакасуљ каде се 
воделе жестоки борби, имал задача и 
да оди во Тесалија за да ја пречекаат 

држава, а потоа во Мургана - Грција.
"Уште првата вечер, 1948 година, на 

границата меѓу Албанија и Грција, пад-
навме во заседа токму тогаш кога ја 
минувавме. Сепак, влеговме во Мур-
гана, во селото Аља, каде почна воената 

да ја поминеме реката Калама. Како 
добар пливач ме избраа мене за да го 
врзам јажето на двете страни на брегот 
за да помине колоната. Прво јас ја по-
минав реката, а откако го врзав јажето, 
ја преплива и колоната. При повторното 
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ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ХРИСТО БУМБОВ КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ХРИСТО БУМБОВ

Првата партизанска дивизија. Прет ход-
но воделе борби во Аља, влегле во гра-
дот Филипијада, Северен Епир и таму 
мобилизирале повеќе од 100 деца. Го 
освоиле и градот Лелова, каде напра-
виле парада во чест на освојувањето. 
На патот кон Тесалија повторно паднале 
во заседа на монархофашистите. При 
враќањето назад слушнале дека паднал 
Грамос. Добиле нова наредба да се по-
влечат и во Тесалија воопшто не дошле.

Бумбов посочува дека имал и задача 
да ја држи фронтовската линија. Одел 
на чело на својот полк, во кој имало 170 
ранети. Додека ја држел линијата дру-

гата колона фатила друг правец, а ра-
нетите ја поминале албанската граница. 
А тој сакал преку планината Кашаљари 
да влезе во Албанија.

Скитал 15 дена, а кога се вратил на-
зад, пред реката Калама, паднал во дру-
га заседа. Фашистите отвориле оган, а 
тој се фрлил во реката и пливал по неј-
зиното течение во насока на Кашаљари. 
Седумнаесет дена бил без контакт со 
единицата. Но, не се искачил на пла ни-
ната. Продолжил да плива по течението 
на друга река, која извирала од Алба-
нија, а се вливала во Грција.

"Дојдов до едно село. Здогледав вој-

ска, но не знаев дали е грчка или ал-
банска. Со мене беа тројца соборци. Им 
кажав дека ќе одам да барам леб. Оти-
дов во една куќа на крајот од селото и 
видов човек со пушка. Му побарав леб 
и го излажав дека сме дојдени околу 
200 луѓе и дека вечерта ќе го нападнеме 
селото. Човекот й нареди на сопругата 
да донесе леб, а кога ја подадов раката 
да го земам лебот, побегна. Тој бегаше 
на една, а јас побегнав на друга страна. 
Им кажал на војниците за мене и тие 
отворија оган. Дознав дека станува збор 
за фашистичка грчка војска. Повторно 
пливав по течението на реката и се уве-
рив дека сум во Албанија. Фашистич ки-
от вод ме бараше два дена. По тече ние-
то на реката здогледав еден човек Ал-
банец, кој ја ораше нивата. Му раскажав 
кој сум, а тој ме однесе кај партизаните 
во Бурели", раскажува Бумбов.

Од Бурели борецот заминал за Таш-
кент, каде живеел во периодот од 1949 
до 1957 година. Потоа дошол во Свети 
Николе, а во 1982 година во Скопје. 
Денес зема боречка пензија.

Во текот на 1948 година, како што раскажува Христо Бумбов, 
неколку пати ја поминувале реката Кала, а неговиот полк - 159, 
освен наредбата да замине за Лакасуљ каде се воделе жестоки 
борби, имал задача и да оди во Тесалија за да ја пречекаат Пр-
вата партизанска дивизија. Претходно воделе борби во Аља, 
влегле во градот Филипијада, Северен Епир и таму моби ли зи-
рале повеќе од 100 деца. Го освоиле и градот Лелова, каде на-
правиле парада во чест на освојувањето. На патот кон Тесалија 
повторно им паднале во заседа на монархофашистите. При вра-
ќањето назад слушнале дека паднал Грамос. Добиле нова на-
редба да се повлечат, а во Тесалија воопшто не дошле.


