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Димитар Ангелов – Габерот (14. X 1916 - 10. VI 1943) е македонски деец на
комунистичкото движење и еден од организаторите на Народноослободителното
движење во Тиквешијата, воен раководител.

Бил член на МК на КПЈ во Кавадарци од 1940 година. По фашистичката окупација бил
учител во селата Дабниште и Радња, а во 1942 година преминал во илегала. Наредната
година бил политички комесар на Тиквешкиот НОПО „Добри Даскалов“ и на Третата
оперативна зона на НОВ и ПОМ . Загинал во поставена заседа од бугарската војска и
полиција при преминот на Црна Река. Опеан е во повеќе народни песни.

Димитар Ташов Ангелов познат како Димката Габерот е роден на 14 октомври 1916
година во кавадаречкото село Ваташа, во семејството на Ташо и Ленка Ангелови.
Основно образование завршил во родното место, а трети клас нижа гимназија во
Кавадарци. По затварањето на голем број гимназии со Законот за заштита на државата,
меѓу кои и гимназијата во Кавадарци, тој го завршил четвртиот клас и малата матура во
Прилеп.

Во есента 1930 година, Димитар заминал во Белград, каде го продолжил своето
образование на учителската школа. Тој ја завршил учителска школа во Белград, Заечар
и Неготин Краина. За време на летниот распуст се дружел со Страшо Пинџур.

По дипломирањето се вратил во родното место и со група истомисленици го основале
првото читалиште во Кавадарци во 1935 година. Димитар јавно говорел против власта
поради што долго време бил без работа. Во пролетта 1937 година бил обвинет дека е
комунист и бил уапсен со поголема група прогресивни луѓе. Одлежал три месеци затвор
во Велес.
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Во есента 1937 година, Димитар добил работа како учител во селото Дабниште, Но веќе
во март 1938 година морал да замине на отслужување на воениот рок во Винковци. По
враќањето од војска, заедно со Страшо Понџур и други учествувал во кампањата за
Парламентарните избори, во кои д-р Илија Чулев бил избран за народен пратеник во
Собранието на предвоена Југославија.

Димитар Ангелов бил надарен за уметност. Свирел на виолина, танцувал и глумел. Во
1939 година учествувал во подготовката и играл во Цанкаровата драма „Слугата Јернеј
и неговото право“, изведена во кафеаната „Балкан“.

Во 1939 година Димитар повторно почнал да работи како учител во селото Радња. Од
1940 бил член на МК на КПЈ во Кавадарци. Неговата позиција како учител ја користел
да ги обучува младинците од Бохула, Чемерско и Радња, да ракуваат со оружје.

Во јануари 1941 година, поради неговите активности, бил интерниран во логорот
Меѓуречје кај Ивањица. Но, тука останал само три месеци. Поради настаните на 27 март
1941 година, кога е отфрлен пактот со Германија, Димитар и уште триесетмина други
биле ослободени на 3 април 1941 година, три дена пред нападот на Германија врз
Југославија.

По враќањето во Кавадарци, во средината на мај истата година, по иницијатива на
Месниот комитет на КПЈ, бил избран за член на Воениот комитет. Тие имале за задача
да собираат оружје, муниција и воен материјал кој останал по капитулацијата на
војската на Југославија.

По фашистичката окупација бил учител во селата Дабниште и Радња, а потоа преминал
во илегала во 1942 година. Во април 1943 година Димитар или Димката Габерот бил
избран за политички комесар на Тиквешкиот НОПО „Добри Даскалов“ и на Третата
оперативна зона на НОВ и ПОМ. Тој го кординирал и формирањето на гевгелискиот
партизански одред „Сава Михајлов“ на падините на планината Кожуф.

Димката Габерот загинал на 10 јуни 1943 година во поставена заседа од бугарската
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војска и полиција при преминот на Црна Река, кај месноста Клинска Леса, Кавадеречко

Димката Габерот бил речит, решителен и храбар борец кој имал низа успешни акции со
одредот. Поради тоа, тој останал во сеќавање кај населението од Тиквешијата. Иако бил
и опеан во повеќе народни песни, Габерот не бил прогласен за народен херој.
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