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Илия Гечов от село Чорлево е бил бил определен за чаушин (подофицер),
разпоредил да се съберат въстаниците при Чорлево, на рътлината "Козя гърбина" при
Добри-дол и оттам да тръгнат за Лом, което и станало. Въстаниците на 1 юни се
събрали на определените места, а на 3 юни и едните и другите потеглили за Хасанова
махла (Динково), за да се съединят с въстаниците от селата лежащи край Брусарската
река и да тръгнат за Лом.

Щом станало известно в Лом за този поход, веднага затворили всички дюкяни и всеки се
скрил в дома си. Същевременно се пръснал слух, че и Видин е заобиколен от
въстаниците, та страхът се увеличил. Общото мнение на турците било да се запали
града и населението да бяга в Оряхово, обаче, войводата Фехим бей събрал
първенците и предложил да се изпратят протопоп Иван П. Силвестров, Младен Пунчов
и Хр. Стамболиев, за да проверят каква е силата на въстаниците, та ако между тях има
сръбска войска и са добре въоръжени, да се запали града и да се бяга. Това
предложение било прието и поменатите лица се опътили към лагера на въстаниците,
но не били допуснати там, защото въстаниците разбрали, че те са шпиони.

На 4 юни въстаниците пристигнали в с. Хасанова-махла, което отстои 25 км далеч от
Лом. Капитан Кръсто, като получил известие, че сръбското правителство строго
забранява изнасянето на оръжие и че никаква помощ не дава, изпаднал в лошо
положение, а като повел дружината си към Лом и като видял турската конница, която
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настъпвала с голяма решителност, той още повече се отчаял. Спрял дружината си,
изгледал добре турската сила, прегледал и дружината си и заповядал да отстъпят, като
преминат през барата и се закрият в гората. Пред себе си оставил една малка част и с
другарите си водители на въстанието набързо взели следното решение - да не откриват
огън срещу турците, защото краят ще бъде фатален както за тях, така и за мирното
българско население, а да отидат при тях и им обадят, че те водят народа не на бой,а
на жалба против лошите дела на спахиите, субашите и др., та по този начин да запазят
мирното население от погинване, като жертват себе си. Като срещнали турците и им
изложили това, последните знаейки, че работата не стои така, избили почти всичките.
Само Илия Гечев, наранен силно с нож в тила, оцелял, като се престорил на умрял и
лежал между умрелите, докато преминали турците. Турците отрязали главите на
капитан Кръсто и помощниците му Филип Моцовски, Мичко Рагьовски и Димитър
Якуповски, които набили на колове и ги занесли в Лом, където по заповед на войводата
Фехим бей, били заровени.

2/2

