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Таки Даскало

Димитар Николовски (17. XI 1921 - 3. V 1942) е македонски политички деец и првоборец.
По капитулацијата на Југославија се вклучил во Националноослободителното движење
предводено од македонските комунисти. Познат како Таки Даскало, тој бил еден од
организаторите на Илинденските демонстраци во Битола во 1941 година. Во април 1942
година учествувал во формирањето на Првиот битолски партизански одред „Пелистер“
кај селото Лавци. Неговото загинување во борба со окупаторот е опеано во народните
песни.

Димитар Николовски е роден на 17 ноември 1921 година во Битола, како прво дете во
семејство на битолски книжар. Во родниот град, завршил четврти клас полуматура, а
потоа своето образование го продолжил во Скопската учителска школа, каде влегува во
кругот на прогресивните младинци.

Поради својата активност Димитар бил остранет од училиштето, по што тој своето
образование го продолжил во учителската школа во Цетиње, Црна Гора. Но набрзо и од
таму бил отстранет поради своите антифашистички дејности, па своето образование го
продолжил во Алексинац во Србија.

За време на Втората светска војна, окупацијата на Југославија го затекнала Димитар во
Битола. За да го заокружи своето образование, тој заминал во Алексинац од каде ги зел
документите и потоа го положил матурскиот испит во Битола.

По капитулацијата на Југославија во април 1941 година, Димитар Николовски или Таки
Даскало откако ја завршил учителска школа, се вклучил во Националноослободителното
движење предводено од македонските комунисти. Тој станал член на Комунистичката
партија.
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Таки Даскало бил еден од организаторите на Илинденските демонстраци во Битола на 2
август 1941 година. Поради своите активности тој бил забележан од окупаторските
власти и прогонуван.

На 11 октомври 1941 година агентите го забележуваат низ улиците на Битола и се
обиделе да направат претрес во неговиот дом. Изложен на прогон, кон крајот на 1941
година, тој станал еден од првите илегалци во Битола. Меѓутоа, поради опасноста од
дејствувањето во илегала во Битола, со одлука на Месниот комитет на КПЈ, Таки
Даскало бил префрлен во селото
Лавци .

Во април 1942 година, Таки Даскало учествувал во формирањето на Првиот битолски
партизански одред „Пелистер“ кај селото Лавци. Тој бил избран за политички комесар со
партизанско име „Шумски“.

Таки Даскало загинал на 3 мај 1942 година во борбата со бугарските сили на прогонот
кај село Ореово, во Ореовската Корија. Во оваа битка, покрај Таки Даскало загинала и
Елпида Караманди.

Загинување на учителот Таки Даскало е опеано во народната песна „Таму ле, мајко,
близу Битола“:

Таму ле мајко, близу Битола,
во ореовската густа корија,
Таки Даскалот смело загина
со неговата верна дружина,
со нив загина смела девојка,
млада Елпида Карамандова.
Предадени од клети шпиуни,
ги сардисаа од сите страни,
пушки згрмеа, бомби трештеа,
крвава почна борба нерамна.
Тогај извика Таки Даскалот
на неговата верна дружина:
- Фрлајте бомби, тиран сотрете,
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живи во рака не се давајте.
Клети тирани во борба нерамна
сета дружина му ја убија,
Таки Даскалот жив не се даде,
откачи бомба, над неа легна,
самиот крвта си ја пролеа,
за слободата на Македонија.
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