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Михо Михајловски

Михо Михајловски (1915 - 2003) е македонски револуционер и народен херој од НОБ. До
Априлската војна во 1941 година работел на Земунскиот аеродром, а потоа се вратил во
родниот град и се вклучил во подготовките за оружено востание. Бил борец на Првата
македонско-косовска НОУБ. Како заменик-командант на баталјон, учествувал во
Февруарскиот поход (1944), во Пролетната офанзива и во конечното ослободување на
Кичево. Прогласен е за народен херој на Југославија (1. VIII 1952).

Михо Михајловски е роден на 25 октомври 1915 година во Кичево. Основно училиште и
три класа гимназија завршил во Кичево. После тоа, тој започнал да го учи
електромеханичкиот занает. Заминал во Белград и се вработил на аеродромот во
Земун. Во Белград се поврзал со печалбарите од својот роден крај, кои биле активни во
работничкото движење.

Се до капитулацијата на кралството Југославија во април 1941 година, Михајловски
работел на Земунскиот аеродром, а потоа се вратил во родниот град. По враќањето во
Кичево, тој се поврзал со членовите на антифашистичкото движење и се вклучил во
подготовките за оружено востание.. Во пролетта 1942 година, тој бил уапсен и
малтретиран, но не бил изведен пред суд.

На 8 април 1943 година, Михајловски бил предводник на група доброволци кои извршиле
напад на касарната во Кичево. За време на првото ослободување на Кичево, во
септември 1943 година, тој бил командант на вод и со група партизани ја освоил
касарната во градот. За време на второто ослободување на Кичево во ноември 1943
година, тој со другарите го минирал мостот пред градот. Тогаш тој бил борец na Првата
македонско-косовска бригада.

За време на повлекувањето од слободната територија vo Дебарца, бидејќи знаел да se
користи со радио опрема, Михо бил испраќан да ги пробива заседитe и на специјални
задачи.
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За време на Февруарскиот поход (1944), тој станал заменик командант на баталјони во
Првата македонско-косовска бригада. За време на походот, тој се истакнал во борбите
против Германците кај местата Локов и Прждево, по што беше пофален од штабот на
бригадата и пред стројот добил револвер како подарок.

Михо Михајловски се истакнал и во борба против Бугарите во април 1944 година.
Откако обрачот не бил пробиен во првиот напад, Михо ги пробил непријателските
позиции на чело на неговиот баталјон, по што тие добиле пофалби.

Во септември 1944 година, за време на конечното ослободување на Кичево, Михо
повторно учествувал во борбите како командант на батаљон. Тој бил тешко ранет за
време на борбите.

По ослободувањето, Михо Михајловски извршувал значајни должности во ЈНА и во СВР.
Тој бил заменик командант на бригадата за врски на Корпусот на народна одбрана на
Југославија, инспектор за врски во Југословенската народна армија и во 1949 година
бил назначен за секретар на Координативниот комитет за народна одбрана при владата
на Народна Република Македонија. Од 1954 до 1964 година, работел во Секретаријатот
за внатрешни работи.

Тој е носител на Партизанска споменица од 1941 година и неколку други одликувања.
Прогласен е за народен херој на Југославија на 1. VIII 1952 година.

Михо Мијајловски почина на 28 март 2003 година во Скопје.
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