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ביתראזשישטש. פון רשימה

ראזשישטש1 אין יוגנט טייל גרעםטן דעם גענומען סאוויעטן די האבן 1941 מאי 4טן דעמ
געשיקט בין איד טעג. 90 פון תקופה א אויף איבונגען מיליטערישע אין ארבעט אויף
שטה גרויסן א אויסגלייכן און צוגרייטן ביים אוזשאווא' דארף אין ארבעט אויף געווארן
אויס איז פלוצלינג שווערע. זייער געווען זענען באדינגונגען די פליפעלד. א פאר
און כאאס א אנטשקאנען סיאיז דייטשלאנד. און רוסלאנד צווישן מלחמה די געבראכן

מאביליזירטע. די און אנפירונג דער ביי פאניק א

וואס טראקטאר' א אויף אנטלאפן מיר זענען אפיצירן רוסישע עטלעכע מיט צוזאמען
אויפן ראוונע. פון ריכטונג דער אין אוועק זענען און געפונען צופעליק האבן מיר
בעני ווידרע' דוד : שטאט אונדזער פון יידן אייניקע נאד באגעגנט איך האב וועג
אויפן געפארן מיר זענען וועג דעם פון טייל א שאמעס. גדליה לעווינגער' קאפל בלאווער'
ווו ראטע דער פון קאמאנדיר דער צופוס. געלאפן מיר זענען וועג טייל א און טראקטאר
איז נאמען זיין קאפיטאן' יידישער א געווען איז פאלק, 72סטער געפונען' זיך האב איך

בערקאוו. געווען

צעקלאפט טיילווייז געווען שטאט די איז ראוונע' קיין אנגעקומען זענען מיר ווען
האבן דא קארעץ. קיין אנטלאפן מיר זענען ראוונע פון אוויאציע. דייטשישער דער פון
באקומען האבן מיר וויינער. יצחק און קלימבארד משה סאסנע' אלטער געטראפן אויך מיר
אדער טראקטאר א אויף צופוס' : מיטלען מעגלעכקע אלע מיט אנטלויפן צו באפעל א

זשיטאמיר. נאד ביז דערשלעפט זיר מיר האבן אזר אויטא. אן אויף

מערב פון אפשטאמיקע אלע אז סטאלינען, פון באפעל א ארויס איז צייט יענער אין
דערווייטערט ווערן מוזן "זאפאדניקעס") : רוסיש (אויף ראטנפארבאנד פון טייל דיקן
אריינ אויד זענען "זאפאדניקעס" קאטעגאריע דער צו אז פארשטענדלעד' פראנט. פון
פון אויסדרוק אן געווען איז באפעל סטאלינס וואלין. פון בירגער די געווארן גערעכנט
זענען וועלכע ראטנפארבאנד' פון מערבגעביטן די פון בירגער די צו אומצוטרוי
סאוויעטי דער פון אריינמארשירן נאכן סאוויעטךפארבאנד' אין געווארן אנגעשלאסן
,1939 סעפטעמבער 17טן דעפ מערבווייסרוסלאנד און מערבאוקראינע אין ארמיי שער
אוקראינישע די פון פיל מלוכה. פוילישער דער פון צעפאלונג דער פון רעזולטאט אין
פון דעזערטירט געלעגנהייט ערשטער דער ביי האבן ארמיי רויטער דער פון זעלנער
די צוגעזאגט האבן וועלכע דייטשן' די צו אריבער געווער זייער מיט זענען און פראנט

מדינה... זעלבשטענדיקע א אוקראינער

נאבן באלד זיי, מען האט "זאפאדניקעס" די צו באציאונג אזא פון רעזולטאט אין
די אין ארבעטן שווערסטע סאמע די צו אוועקגעשיקט פראנט' פון דערווייטערן
מיט צוזאמען איך, באדינגונגען. שווערע אומגעהויערע ביי פלעצער' געפערלעכסטע סאמע
אלי האכבערג' משה טעפער' אברהם סאסנע' אלטער ווידרע' דוד קלימבארד' משה
אנפירונג דער אונטער קאלכאז א אין ארבעטן פארבליבן זענען גייז, משה און בירמאן
דער צו פירן אונדז ער פלעגט טאג יעדן אפיציר. אוקראינישן אנטיסעמיטישן אן פון
פאראנט א אלס באשטימט מיד האט אפיציר דער צופוס. קילאמעטער צענדליקער ארבעט
דעם פון פארטרעטער דער גרופע. גאנצער דער פאר עסן דאם צושטעלן פארן ווארטלעכן

סטאניסלאוואוו. פון ייד א געווען איז מיטהעלפער נאנטער זיין און אפיציר
אפיציר. דעם פון פארטרעטער יידישן דעם מיט צעקריגט זיך האט טעפער אברהם
דער אין שטערט טעפער אברהם אז אפיציר' פארן פארקלאגט זאפארט זיך האט יענער



ארעסטירן באפוילן באלד האט אפיציר דער מענטשן די דעמאראליזירט און ארבעט
צימער אין אפיציר דער אריין איז ביינאכט ראשהשנה. ערב געווען איז דאס אברהמען.
איז אברהם רעוואלווער. זיין פון געשאסן אים צו און ארעסטירט' געווען איז אברהם '77
האט ער אז זיכער זייענדיק אפיציר, דער בלוט. מיט באגאסן פארזוונדעטער א געפאלן
שיד זיינע אים פון אראפשלעפן תיכף באפוילן האט טויט, צום דערשאסן אברהמען

באגראבן. אים און
פינצטערניש דער צוליב און פארווונדעט, בלויז געזאגט ווי געווען, איז אברהם אבער
אברהם פארווונדעטן דעם גענומען האבן מיר באמערקט. נישט דאס אפיציר דער האט
האבן דארטן הילף, מעדיצינישע געגעבן אים און קאלכאז, פון פארזיצער דעם צו
זיר האט ער ירעו און שלאפן אוועק איז אפיציר שיכורער דער באהאלטן. אברהמען מיר
ער "! טויטער דער זיך געפינט "ווו : אויסגעשריגן ער האט שלאף, פונעם אויפגעכאפט

שטוב. צו שטוב פון געזוכט אים, האט
זענען ביינאכט און .וו.ד. נ.ק דער צו טעלעפאנירט האט קאלכאז פון אנפירער דער
שפיטאל. אין אוועקגעפירט אים אין אברהם פארוחינדעטן דעם צוגענומען געקומען, זיי
אפיציר דעם שוין מיר האבן מער אויספארשונג. אן אויף גענומען זיי האבן אפיציר דעם
: געזען. נישט
מיר פאליטרוק. א אפיציר, צלוייטן א געשיקט אונדז מען האט פארפאל, דעם נאד
מיר זענען מזרח צו וועג ווייטערדיקן דעם און מענטשן, 55 פון גרופע א געווען זענען
אנשטענ אן אלם ארויסגעוויזן זיר האט אפיציר נייער דער אייזנבאן. דער מיט געפארן
איבערבייטן באוויליקט האט ער און באפריינדעט אים מיט זיך האבן מיר מענטש. דיקער
א אויף אנקומען באדארפט האבן מיר ווו פלאץ נאענטן דעם רייזעצייגעניש דער אין
אויף אזן וועג ווייטער א זייער געווען איז דאס סיביר. אין אמסק, ארט, ווייטערדיק גאר

עסן. באקומען מיר האבן סטאנציע יעדער

םטאניםלאוואוו. פת און ראזשישטש פין יידן געפונען זיך האבן גרופע אונדזער אין
אומגעקערט זיך האבן און אנטלאפן באצייטנס זענען גרופע אונדזער פון אוקראינער די
פאקטיש זענען אץ פארוים מארשירט צייט גאנצע די האבן דייטשן די הייזער. זייערע צו
אזעלכע, אונדז צווישן געפונען אויך זיך סיהאבן אונדז. הינטער צייט גאנצע די געווען
נישט כדי דייטשן, די ביי איבערצובלייבן בעסער שוין "סיאיז : געזאגט האבן וועלכע

וואנדערונגעך. אונדזערע פון וועגן די אין ליידן שווערע די דורכצומאכן

אונדז צו זיף האט וועלכער זילבערשטיין, חיים באגעגנט מיר האבן וועג אויפן
םאראטאוו. קיין אנגעקומען זענען מיר אנגעשלאסן.

טאנקן. קעגן גריבער גראבן דארף א אין געווארן געשיקט מיר זענען סאראטאוו אין
דא ארעסטירטע. ווי אזוי  באדינגונגען שווערע אומגעהויער אין געארבעט האבן מיר
פונקציא עס אז את ארמיי פוילישע א זיך ארגאניזירט עס אז דערוווסט זיך מיר האבן

פונקט. מאביליזאציע א אפילו שוין נירט

זענען איך און ווידרע דוד וויינער. יצחק שניידער' הערשל קלימבארד, משה
האבן מיר געלט. קיין און דאקומענטן קיין זיר ביי נישטהאבנדיק דארף, פון אנטלאפן
הויכער א פון אפיציר יידישן א געפונען מיר האבן דא באן. דער אויף ארויפגעזעצט זיר
ווי זיר האבן מיר לאגע. שווערער אונדזער פארלייכטערט אונדז האט וועלכער ראנגע
סיהאבן ווו פונקט, צום געווענדעט זיר האבן מיר סאראטאוו, קיין דערקליבן ס'איז

סיביר. פון צוריקגעקערט זיר האבן וועלכע פליטים. פוילישע די קאנצענטרירט זיר

צו געמאלדן זיך האבן צאל, דער אין 17 בירגער, פוילישע געוועזענע אלם מיה
אננעמען אונדז זאל מען אז ביטע, דער מיט קאמאנדשאפט מיליטערישער פוילישער דער
מען און געווארן באשטעטיקט איז ביטע אונדזער ארמיי. פוילישער דער אין דינסט אויף
דער איבונגען. דורכצומאכן כדי לאגער, מיליטערישן פוילישן אין אפגעשיקט אונדז האט
האבן לאגער דע.ם אין קרייז. סאראטאווער טאטישטשעווא, אין געפונען זיך האט לאגער

.1942 פסח ערב ביז איבונגען מיליטערישע דורכגעמאכט מיר
אונדז מען האט פראנט, אויפן ווערן געשיקט געדארפט האט ארמיי פוילישע די ווען
שוין סיאיז ווו דשעלאלבאד, אין אוזבעקיסטאן, אין מיטלאזיע, אין אדיבערגעפירט

גרא משה קלימבארד, משה : רעכטס פון
איו זעלנער אלס ווידרע דוד און בארסקי

ארמיי. 9וילישע אנדערס גענעראל



באפע? אויפן געווארט האט וואס ארמיי' פוילישע גאנצע די קאנצענטרירט געווען
צוויי די את לעוויטין' חנה : אנגעקומען אויר זענען אהין פראנט. אויפן אוועקצוגיין
ווי אונדז צו אנגעשלאסן זיר האבן וועלכע טויבער' מאריאסיע און יפה שוועסטער

דינסט. מיליטערישער אויף זיד געפינען וועלכע יתגעלייט פון משפחהמיטגלידער

שלעכטן זיין צוליב ארמיי, דער אין געווארן אנגענומען נישט איז זילבערשטיין חיים
שטרענג געווען איז וואס "פאנטשקעס'/ פארקויפן אנגעהויבן האב ער געזונטצושטאנד.

5 אויף געווארן פארמישפט איז ער און ארעסטירט אים מ'האט געזעץ. לויטן פארבאטן
אריין. ים אין ווי געווארן פארשווינדן ער איז אן דאן פון תפיסה. יאר

אויסצושטיין פיל געהאט האבן אין איבונגען מיליטערישע דורכגעמאיכט האבן מיר
דורכגעגאנגען קראסנאוואדסק, פון ארויס מיר זענען ע'נדלעך אנטיסעמיטן. פוילישע די פןו

מיר זענען דארט פון פאתלעווי. פארט פערסישן צום אנגעקומען און גרענעץ פערסישע די

חדשים 4 מיט יאר א געפונען זיר מיר האבן דא איראק. קיין געווארן אפגעשיקט
קיין אהער אפגעשיקט אונדז מען האט שפעטער איבינגען. מיליטערישע דורכמאכנדיק
איטאליענישן דעם אויף אפשיקן געדארפט אונדז מען האט דאנען פון און ארץישראל,

פראנט.

דוד גייז, משה קלימבארד, משה : פון באשטאנען איז וואס גרופע גאנצע אונדזער

טכאר שמעון זילבערשטיין, סעגאל' אברהם שטארקעה שמואל בירמאן, אלי ווידרע'
לאנד. אין בלייבן מיר אז באשלאםן, האבן איך און

פיין וואגלענישן, פון יארן נאד ענדלעך, און ארמיי פוילישע די פארלאזט האבן מיר
פרייהייט. דער פון לופט די אפגעעטעמט םוףסוף מיר האבן באליידיקונגען, און

זענען דאס סכנה אין לעבן דאס איינשטעלנדיק אנטלאפן, מיר זענען מאל דריי
א פון געראטעוועט זיד האבן מיר וועלכע אדאנק בריחות' גורלדיקע דריי געווען

דאס רוסלאנד' קיין דייטשן די פון אנטלאפן מיר זענען מאל ערשטע דאס : טויט זיכערן
,ערסעס אנ פוילישער, דער צו ארמיי רויטער דער פון געלאפן מיר זענען מאל צווייטע
א^ישראל. אין ישוב, יידישן צום ארמיי פוילישער דער פון  סוף צום און ארמיי'

פרייע אלס ניי' דאס פון היים אונדזער בויען אנגעהויבן מיר האבן לאנד' אין דא'
אונדזער אין צוקונפט זיין פאלק אונדזער פאר בויען מיר אז געפיל, דעם האבנדיק יידן'

היימלאנד. היסטארישער
וואסילעווסקא וואנדא פון ארמיי קאמוניסטישער פוילישער דער אין אז צוצוגעבן' כדאי

דיכטער. שיקע און ריוועץ אהרון ראזשישטשער די געפונען זיד האבן

חיים אויר ווי און טויבער מאריאסיע און לעוויטין יפה און חנה מיידלעך די
ילדיטעהעראן. פון עליה די מיט ארץישראל קיין געקומען זענען גראבארסקי


