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Богдан Поп Ѓорчев

Д-р Богдан Поп Ѓорчев (25. V 1904 – 15. I 1945) е македонски лекар, деец на
Македонската младинска тајна револуционерна организација (ММТРО) и жртва на
комунистичкиот режим. Завршил медицина во Виена и бил виден лекар во Велес. За
време на Втората светска војна, бил околиски лекар, но им помагал на македонските
партизани. Тој ги лекувал и криел партизаните од окупаторската власт. Меѓутоа, по
ослободувањето на Велес, новите македонски власти го уапсиле и убиле без судење.

Богдан Поп Ѓорчев е роден на 25 мај 1904 година во Велес, Во 1922 година влегол во
Македонската младинска тајна револуционерна организација (ММТРО), која била
создадена како независна организација на ВМРО во март истата година во Загреб од
петмина Македонци од вардарска Македонија, студенти на Универзитетот во Загреб, на
чело со Иван Бојаџиев од Велес. Инаку, Уставот на ММТРО бил одобрен и потпишан од
Тодор Александров, а Организацијата следејќи ги заложбите на своите претци уште од
времето на Кресненското и Илинденското востание се залагала за создавање на
самостојна македонска држава.

Потребата на Организацијата од образовани кадри и личната желба Богдан Поп Ѓорчев
ќе бидан мотив тој да замине во странство и да го заокружи своето образование. Во
1924 година тој се запишал да студира медицина на Универзитетот во Виена. По
завршувањето на Медицинскиот факултет во 1930 година, започнал да работи како
лекар во железницата, а по извесно време отворил своја приватна ординација.

Богдан Поп Ѓорчев бил видно разочаран од братоубиствената војна помеѓу левицата и
десницата во Македонското револуционерно движење. Сепак учествува во
демонстрацииѕе прад зградата на управата на Вардарската бановина и со други
истомисленици потпишал меморандум за отцепување на Вардарска Македонија од
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Кралството Југославија.

Меѓудругото, Богдан Поп Ѓорчев бил еден од основачите на списанието „Луч“, чија
тенденција била да се зачува македонското население од посрбување.

На 28 октомври 1940 година, во својата куќа Богдан го подготвувал бојкотот на посетата
на српскиот патријарх Гаврил во Велес по повод 100-годишнината на црквата Св.
Пантелејмон. Во подготовките на бојкотот покрај него, биле вклучени членови на ВМРО
Георги Попандов и Коце Ванов, како и членови на Комунистичката партија Страхил
Гигов и Лазе Стојанов – Азања. Со помош на партиската техника на КПЈ за Македонија
тие отпечатиле известување до народот и бојкотот бил успешен.

Иако за време на Втората светска војна, бил околиски лекар на бугарските окупациски
власти во Македонија, д-р Богдан Поп Ѓорчев им помагал на македонските партизани.
Тој ги лекувал и криел партизаните од окупаторската власт. Во септември 1944 година,
тој одзел од Германците седум македонски партизани, кои биле дел од Осмата
македонска ударна бригада.

Сепак, по заземањето на Велес од страна на македонските партизани на 10 ноември
1944 година, д-р Богдан Поп Ѓорчев бил уапсен. Поради лажно обвинение дека бил
соработник со окупаторот, гестаповец и ванчомихајловист, новите македонски власти
наместо благодарност, го измачувале и без судење го убиле.

40 годишниот лекар д-р Богдан Поп Ѓорчев бил убиен на 15/16 јануари 1945 година за
време на Велешкиот масакар, во кој биле убиени 52 македонски дејци членови на ВМРО
и ММТРО.
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