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Благој Страчков

Благој Страчков (29. II 1920 – 13. I 1943) е македонски револуционер, учесник во
Народноослободителната војна и народен херој. По формирањето на Велешкиот НОПО
„Димитар Влахов“ работи на неговото омасовување, а во септември 1942 г. и самиот
станал борец на Одредот. Бил именуван за комесар на чета. Учествувал во сите борбени
судрувања со бугарската војска и полиција на велешкиот и на тиквешкиот терен. Во
судир со бугарската полиција бил фатен и жестоко мачен. Бил жив закопан во
касарната во Велес, а потоа откопан и искасапен. Прогласен е за народен херој во 1953
година.

Благој Миланов Страчков е роден на 29 февруари 1920 г. во Велес, во сиромашна
работничка фамилија. По завршувањето на основното училиште почнал да бара работа.
Работел разни физички работи како кршење камен, копање лозја, садење тутун, носење
малтер и др.

Неправдата со која се соочува како работник, ќе го натера Благоја да стапи во
работничкото и револуционерното движење. Станал член на синдикатот и учествувал
во штрајкови, демонстрации и разни други активности против тогашните власти. Читал
марксистичка литература и уште повеќе се ангажирал во синдикалното движење.
Неговата активност била забележана и тој станал член на СКОЈ во 1940 година. Кон
крајот на истата година станал член и на Кумунистичката Партија на Југославија (КПЈ)

Осум месеци по априлската војна во 1941 година и окупацијата на тогашна Југославија,
во декември 1941 година, Благоја бил избран за секретар на Месниот комитет на СКОЈ,
а веднаш потоа и за член на Месниот комитет на КПЈ за Велес. Тој работел на
организација на оруженото востание во Велес и Велешко. Во текот на зимата 1941/42
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година Благоја одржувал контакти со луѓето кои на пролет требале да заминат во
партизанскиот одред. Велешкиот одред бил формиран во мај 1942 година,

По формирањето на Велешкиот НОПО „Димитар Влахов“ во септември 1942 година,
Благоја работел на неговото омасовување, а откако јавно се изјаснил дека не сака да
служи во бугарската војска, во септември 1942 година се илегализирал и станал борец
на Одредот. Бил именуван за политички комесар на Втората чета.

Благоја учествувал во сите борбени судрувања на Одредот со бугарската војска и
полиција на велешкиот и на тиквешкиот терен. Се истакнувал во борбите, а по селата
каде Одредот минувал тој држел говори со кои го повикувал месното население на
востание и протерување на окупаторот од земјата.

Активностите на Одредот ги вознемириле бугарските власти кои во делември 1942
година презеле широки акции за негово разбивање. По судирот со јаки бугарски воени и
полициски сили кај селото Војница и осетните загуби при пробивот кон Тиквешијата,
Одредот се разделил. Благоја со група борци имале безуспешен обид да да се
префрлат на теренот на Скопска Црна Гора и бил принуден со уште двајца борци да се
врати во градот, каде извесно време се криеле.

Во обид да се спојат со Одредот тргнале накај Росоман каде биле забележани од
групам контрачетници. Во судир со бугарската полиција бил фатен и однесен во
касарната во Велес. Таму бил жестоко мачен.

На 13 јануари 1943 година, Благој Страчков бил. жив закопан во касарната во Велес, а
потоа откопан и искасапен. Неговиот татко ја имал истата судбина во касарната во
Велес.

Благој Страчков бил прогласен за народен херој на 11 октомври 1953 година.
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