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Панче Николов Васков (10. VI 1870 –1951) е македонски лекар и револуционер, деец на
Македонската револуционерна организација (МРО). Дипломирал во Цариград во 1896
година и лекарската практика во Македонија ја започнал во Костур, каде што и покрај
турскиот терор и грчката пропаганда ги поставил темелите на МРО. Познат под
псевдоним Жапон, по враќањето во Велес, тој бил од најпознатите лекари во тој период
во родниот град и околијата. Во илинденскиот период ги снабдувал револуционерните
чети со лекови и преврзочен материјал. До пензионирањето во 1944 година, целосно
бил ставен во служба на својот народ.

Панчо Васков е роден на 10 јули 1870 година во Велес. како четврто дете на
велешанецот Никола Васков. Негов брат е Петар Васков, исто така македонски
револуционер, деец на МРО.

Во 1889 година, Панчо Васков завршил гимназија во Солун. По завршување на средно
образование тој добил стипендија од велешката општина за да студира медицина во
Цариград. Бил одличен студент и дипломирал медицина во Цариград во 1896 година.

Уште како студент Панчо Васков станал член на Македонската револуционерна
организација и во 1895-1896 година бил избран за член на Цариградскиот
револуционерен комитет. Исто така, тој се поврзал со Ерменското револуционерно
движење и на денот на доделувањето на дипломите учествувал во демонстрациите на
поробените Ерменци поради што бил затворен и набргу пуштен на слобода.

Панчо Васков ја практикувал лекарската професија во Цариград, Костур, Конија и на
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други места. По доаѓањето во Костур, покрај лекарската пракса како градски и околиски
лекар, тој обавувал и револуционерни активности. И покрај крај турскиот терор и
грчката пропаганда, Васков ги поставил темелите на МРО. Но, тој бил фатен од страна
на турските власти и како еден од основачите на МРО бил осуден на доживотен затвор
во Ќој Џааз во Мала Азија.

Иако бил затвореник на Васков му било дозволено да го лечи населението во Мала
Азија, кои го прогласиле за народен лекар. Тоа му овозможило на Васков да се поврзе
со прогресивното движење, но и да даде голем придонес во запирањето на епидемиите
на колера и чума. Турските власти му понудиле за висока плата и други бенефиции да
остане во тој крај, но д-р Васков не ги прифатил. Сепак, за заслугите тој бил амнестиран
од султанот.

По амнестијата во 1900 година, д-р Васков се вратил во родниот Велес, каде бил
назначен за градски и околиски лекар. Набрзо, тој станал еден од најпознатите лекари
во тој период во родниот град и околијата. Васков имал големи заслуги и во борбата
против маларијата и туберколозата во Велес.

Панчо Васков додека престојувал во Велес со семејството живеел во куќата на неговиот
вујко Андреја Коробар. А во таа куќа доаѓале Гоце Делчев, Петре Поп Арсов, Даме
Груев, Ѓорче Петров. Исто така, во неа била формирана „Првата Македонска учителска
комуна“ на познатите учители Ристо Крстов од Радовиш, Димитар Битраков од Охрид,
Димитар Хаџи Динев од Дорјан.

Васков дал свој допринос и за време на Илинденското востание 1903 година. Тој ги
снабдувал македонските револуционерни чети со лекови и преврзочен материјал

Едн дел од својот живот Панчо Васков го поминал и во градот на конзулите – Битола. Во
Битола дошол околу Првата светска војна. Како лекар и голем хуманист, тој ги
прегледувал и сиромашните работници и не им земал пари за здраствените услуги. И
во овој град имал заслуги во борбата против маларијата и туберкулозата.

До пензионирањето (1944), целосно бил ставен во служба на својот народ. За неговите
дела и неговата хуманитарна дејност пишувале многу весници, а приказната стигнувала
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насекаде низ светот.

Д-р Панче Васков доживеал длабока старост и починал на 81 година, во 1951 година во
неговиот роден град Велес.

3/3

