Убийството на Григор Соколов
През

1902-1903 г.

-

Ляме

Григор беше български четник. Поради неговото вироглаво

държане и едно негово изменничество с върховистка чета в Джумайско през

г. беше останал без ничия поддръжка. Като вироглав, непослушен,
Върховната организация 1 ? не го поддържаше. По същите причини и Централното
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представителство не му е дало поддръжка, както и на други като него. В

отчаянието си и поради големите агитации на тогавашния [сръбски] пълномощен
министър в София (Симич) Григор се поддаде на сръбското злато и с една група

от новоподкупени тогава отидоха в Белград. Тогава и Сарафов, и други наши хора
се поддадоха на сьрбите и морално, и материално на една въдица, като смятаха за
възможно едно приятелство и съвместно действие на сърби и българи в Македония.
Интелигентен българин от краищата, дето аспирираха сърбите, немаше и нема и
досега поддаден , а всички такива са неграмотни.

През 1904 г. Григор биде изпратен от сърбите с малка четичка в Прилепско.
Там нашите ръководители, тогава събрани, Тошев, Ацев, Гьорче, Тренков и други
не обърнаха веднага сериозно внимание, за което Тошев за своята наИВНОСI
насмалко щеше да си пострада, защото отишел да се разбира с Григор, движил се
с него неколко дена и мислел, че може да му повлияе, а Григор е бил безвъзвратн о
поддаден и нищо не могло да го отклони. Така Григор опогава започна силн а

работа, жива дейност , разбира се, не интелектуална или морална сила, а чисто и
просто с груба сила и злато в кръга само от близки познати селяни, в това кыч е
което беше близко до Поречие, около родното му село Небрегово.
Неколко пыи Григор отива в Белград и дохажда с чети. През 1906-1907 r
Григор беше станал доста застрашителен даже за самата околност на Прилег
кьдето се стремеха в съюз с гърците да се срещнат в Мариово при р. Църна, за 
откъснат Битолския окръг, а след това да могат го смаза и завинаги да го oтдeruг
от външния свет. Но това не стана благодарение на големите чети, начело с И ва
Алябаков, Тане Николов, Петър Ацев, Лука Джеров, които дойдоха на помощ а
нашите рапорти и молби от Битоля. Паметни са големите сражения на Аляба кс::.
и Тане Николов с Григор, а последният, като се виде слаб, прибегна до турс, ::.с
помощ, където при Ножот 18 нашите дадоха прочутото сражение с грамадни жертё.
но затова планы на сърби и гърци биде осуетен.
Опогава Григор се ограничи с районите между Азот Велешки и Порече -=
Белград, за да му повдигнат акциите, приели са го по министерствата с гол е

почести, канен бил при краля на обед, на вечеря. Фотографиран бил с него, м не:
видове картички са издали за реклама на Григор, с което Григор започна да =
дава голяма важност и да не се поддава на големи рискове.

Тоя, сьщият Григор, през 1908 г. (Хуриета) дойде от Белград и се легали з ир::. :
Прилеп. Като известен в целата околност, където той беше работил, поддържа_
духа на сърбоманите, едновременно поддържан и от самите турци. Младотур - о
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Авторът визира Върховния македоно-одрински комитет в София (ВМОК).
Ножо1' е връх край с. Никодим, Велешко, където става голямо сражение между обеди н
чети на ВМОРО и турска войска на 1 юли 1907 г. 45 четници не пожелават да се изтеглят от об
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Тогава

Тогава в Битоля аз бех подновил кореспонденцията с окръга, разбира се с
" :tиници, на които разчитах и като считах, че могат да се държат по-настрана ,

зкто аз от клубната организация.

В Прилеп по това време архиерейски наместник беше свещ. Давид Наков ,
J ЙТО беше се показал пред турците твърде енергичен и с право способен за
естото, което заемаше. Той ми донесе сведения за опасността от Григора, за

- аговите агитации и сношения с младотурците . Той ме заинтригува с доношенията,
- ;'; Григор в случай, че бехме отворили наново четнишкия институт, ще вземе
=ф ициално страната на турците и с легални , лъжливо-нелегални чети щели да си
:.lУЖат против нас. [В] същото време при мен идваше от Прилеп Г. Ачков - добре
- J ЗНат , който ми препоръча един за убиец.

Като имах предвид миналото на Григора, неговите връзки, аз замислих,
· 3 е необходимо неговото унищожаване . Той беше осъждан неколко пъти от

- р ганизацията. По това време младотурският комитет беше сполучил да убие
.:. зама-трима видни наши войводи (Дзоле Гергев, Гюрчин и Деян Охридски, и

: J.), а понеже наближаваше , както в Скопско , разоръжаването и на Битолския
=-<ръг, реши х да избързам, докато не бе станало късно . Поканих от Прилеп двама
:,1 В ШИ терористи, препоръчани от познати, предложих им при голяма тайна да
вършат това убийство. Те беха съобщили [на] Петър Ацев - тогава легален в
-;)илеп, който при . една среща в Битоля твърде много ми се разсърди , че съм
эм ислювал подобни работи да върша. Павел Христов, който държеше нещо като
- зено между мене и конституционните клубове в Битоля, комуто не се искаше

: 3 държи

с революционната организация, нито с клубовете , в началото не беше

- ;)отив такава акция.

Тоя план или по-добре това желание мое се раздрънка между повече
~'3ботници, за което аз намерих целесъобразно да премълча съвсем, като че
:' "всем съм се отказал от тая идея. Това го правех, защото не исках да влизам в
uн фликт с Петър Ацев и некои други революционери, които много верваха, че

_ели сме да се разберем с младотурците и да заживеем легално . А пък турците
~ т ова време кроеха само нашето премахване.

Но аз понеже бех извършил преди това убийството на Мичко Кръстев 
атовеца , също сръбски агент, войвода и с високо влияние , без да знаят некои
: т другите другари (освен Скайов) , реших за по-добре да върша и да мълча . Аз
-о ворех за тоя план само с председателя Давид Наков, който всецяло одобри
:з се извърши тая операция, но още преди да се извърши това, той от страх (а
7J,HoBpeMeHHo и турците въздействаха пред Екзархията за неговото махване)
:.ам ина за Америка. Посредством Наков аз се запознах с един прилепски работник,
- € ГOB бивш разсилен, който ми предлагаше да убие Григор срещу заплащане. Аз
- е му дадох никакъв отговор, като ме шокираше начина за наемничество. При
З iO рата среща той ми I<аза, че имал двама хора, които са готови да извършат тая
':'l ерация, без да искат никакви средства , а само една препоръка от мене, щото в

: л учай на опасност, ако ги потърси турската власт и забегнат, да намерят прием в
: Ii1ЧКИ села . Без да му дам пълното си съгласие , казах му, че искам да се запозная,
ако не с двамата, то с единия и направо с тех искам да говоря. След неколко дена,
3 това беше през август , дойде при мене Нове Джемов от с. Премка , Кичевско ,
:и н на прочутия Джемо от 1880 Г., с когото разговаряхме в кафенето на Нашко.
-о рното условие за препоръка ми бе поискано, като ми каза , че за другар щел да
'у бъде един от Прилеп . След това го изпитах за причините, които го заставят да
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извършат това убийство. Същият ми разправи, че това се дължело поради грабежа
на Григор да завземе имота на неговия другар, а той му бил много близък приятел,
за което щел да отиде да му помага. Аз му обещах, дадох му дума, че ще му дам
препоръка и при втората среща с Нове дадох му такава с официален печат и
бланка. С видима радост прие моята препоръка и си отиде в Прилеп.
След една седмица проследили Григор , когато последният заминавал от града
за своето село Небрегово, излизат му насреща и го застрелват.
От Григор са вземали едно ловджийско чифте и револвера и се отправили
право в с. Ораовец, право вкъщи при Петър Ацев. Тези двамата убийци мислели,
че тая работа не е само от мен, а е обща другарска и считали Петър Ацев , като
войвода - противник на сърбите, ще се въодушеви от направеното и ще ги приеме
с отворени обятия. Но са излезли излъгани. Щом си дошел от разходка, Петър
Ацев намерил ги у дома и двамата, които почнали да му разправят усмихнати за
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станалото, а Ацев останал смаян и учуден. Те са му поднесли още при влизането
подарък - чифтето на Григора , с което още повече го смутили . След много мислене

и ядосване -. от страна на Ацев, те излезли озадачени. Върнали се в Прилеп. След
неколко дена почнало да се приказва на истинските имена кои са убийците . ЩОМ
започна да се разкрива тази афера, Нове забегна . Ако не се лъжа и двамата
престояха дълго време в кичевските села, където спокойно са се движили. Опам
единият, предрешен , заминал за Цариград, а Нове продължи да живее в Кичевско
като нелегален, дето ползвал моята препоръка да се движи. След 6-7 месеца Нове
е бил убит при една престрелка с турската войска.
След ра з оръжителната акция при отпочването на нова революционна борба
всички видех а правотата на моето мислене по случай убийството на Григор, защото
ако Григор беше жив , с новата борба мъчно може би щехме да се справим .
С окупацията на българските войски в Кичевско аз срещнах домашните на
Нове, на които дадох писмена препоръка да бъдат щадени и в случай на възможност
да им се помага с каквото може.
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Свещеник Васил Корунчев
Роден е в с . Кукуречани през

1877

г. Посветен още през

пръсват, а

1898

г. като учител в

с. Могила , той е взел живо участие в организирането, групирането, въоръжението .

обучението особено на неговото родно село Кукуречене. Станал бе центров
ръководител на 6 села и така е работил до въстанието. През м . май 1903 г . при

сражението в с . Могила с Параскев Цветков Васил събира милиция от 15 души и отива
на помощ, благодарение на което 5 души от четата на Цветков успеха да се измъкнат
от войнишкия кордон . Това отделение е било водено от Никола Върба от с. Брезово.
През време на въстанието той бил назначен за войвода на ку куречката
милиция и събира около 60 души, с които отива в Смилево. Даме и Сугарев връщат
кукуречката чета да донесе хлеб и жито , която по обратния път се натъква на аске р

опегля се в Лисалайс к ата горичка до манастира, където срещат войводата Йова н
Лисолаец с четата му. Смесват се двете чети и се укриват в гората. Турците успелv
да заловят само двама от четата и то случайно, но не са могли нищо да открия т.

След това минали към Слепченския манастир, където са имали две-три престрел К!'
с башибозук и пре з септември както всички други и те се легализирали .
Пак след въстанието Васил , като учител, взима живо участие - в качеството
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