
קהילה גאנצע א פון פארניכטונג די
(מלמד) דיכטער פאלע

גערופן טאכטעטר. מלמדס מאטיע  9אלע
געווען איז פאטער דער פעפי. איר מען האט
געוווינט האבן זיי פאן. פון מוליער א
האט מוטער (די עלטערן די בריק". ,אונטערן ,
א און שוועסטער פינף קיילע), געהייסן
צו אומגעקומען אכזריותדיק זענען ברודער

דער אויף שטעטל. פון יידן אלע מיט זאמען
אין ראזשיטשער די פון ועד פונעם ביטע
שוידערלעכע די באשריבן פאלע האט ישראל

אפצוגעבן באוויזן זי האט אויך תקופה.
אין ברענגען מיר וואס ושם", ,יד , אין עדות
ווייניק די פון איינע איז זי ראזשישטש. ספר
די איבערגעלעבט האט וואס געראטעוועטע,

קו די פאר דערציילט און גרויזאמקייטן
אנ פאלע האט ישראל אין דורות. מענדיקע

געקומען אביסל און לעבן ניי א געהויבן
אומ די פון אפגעשוואכט זייענדיק זיך. צו
געשטארבן זי איז איבערלעבונגען מענטשלעכע
האט זי .1969  תש"ל תשרי ג' חיפה אין

און דיכטער, יצחק מאן, א איבערגעלאזט
טעכטער. צוויי

זיר' פארשטייט זברוטש. טייר דעם אריבערגיין נאכן באלד אונדז, צו אריין זענען רוסן די

מיר אבער מיליטעה רוסישן אויפן געשאסן האבן פאלאקן די פריילעך. געווען סיאיז אז

געקומען. זענען רוסן די ווען געפרייט זייער זיר האבן
אויפגעלעבט. האט יוגנט יידישע די גוטע. א געווען איז יידן די צו באציאזנג זייער

פאמיליעס יידישע דריי און פארמעגנס יידישע ליקווידירן פון פאלן געווען זענען עס
הערשאפט סאוויעטישע יאר צוויי די אבער טיףרוסלאנד. קיין געווארן פארשיקט זענען

געבראכט. גוטס פיל אונדז האט

אויפגעהערט און מיטלשולע אין געגאנגען בין איר לערנען. אנגעהויבן האב איר
אויסגעבראכן איז ליידער נאר לימודים, מיינע פארגעזעצט ווייטער וראלט איד ארבעטן.

.1941 יאר אין קריג די
מלוכהפאסטנס. אויף געארבעט האבן יידן פיל פאר. זיין ביי געארבעט האט פאטער מיין
געווארן. ליקווידירט איז לעבן געזעלשאפטלעכע יידישע גאנצע דאס אז זיר' פארשטייט
געשלאסן אי1 תרבותשולע די טעטיקייט. ציוניסטישע יעדע געווארן פארבאטן ס'איז

שולע. אוקראינישע אן אין פארוואנדלט מען האט שולע יידישע די געווארן.
באוויזן נישט נאד רוסן די האבן כליקודש יידישע גאנצע דאס און בתימדרשים די

קאאפע ארגאניזירט האט מען אונטערגעגאנגען. איז פריוואטהאנדל דער ליקווידירן. צו
"דאיוט" צו צוגעוווינט זיר און רייען די אין געשטאנען זיר' פארשטייט איז' מען ראטיוון.

כמעט אנגעגאנגען לעבן דאס איז ארום אזוי . פארקויפט) מען אנשטאט  "גיט" (מען

נארמאל. ווי

מלחמה דייטשרוסישע די

איז שטאט גאנצע די .1941 יוני 22סטן פון נאכט די  זומערנאכט שיינע א איז עס

א עפעם צוליב אויף זיר מען וועקט פליצים אבער שלאף, געשמאקן א אין פארזונקען
די נענטער. און נענטער אלץ קומט גערויש דאס ווייטן. פון זיר הערט וואס גערויש,

דער פון קומט גערויש דאס דרויםן. אין בעטן די פון ארויםצולויפן אן הויבן מענטשן
עס באמבארדירער. שווערע עראפלאנען, זענען דאס אז דייטלער' שוין הערט מען הויך
אייזנבאךסטאציע. די באמבארדירט זיי האבן דאס אליפרייס. שטארקער א זיר דערהערט

עס אז פארשטייען' מיר עראפלאנען. דייטשע זענען דאס אז שוין, מען ווייס יעצט
נישט אבער, נאר, זענען מיר רוסלאנד. און דייטשלאנד צווישן קריג א אויסגעבראכן איז

איז וואס זיי' פרעגן מיר זעלנער. רוסישע פארביי גייען עס ריכטיק, איז דאס צי זיכער,
. (קריג) "וואינא'' : קורץ ענטפערן זיי געשען.

פינצטערע א אראפגעלאזן זיר האט ווידער אז געווארן' קלאר איז אלעמען פאר
יידן. אונדז אויף כמארע

באמבארדירט וועוץ מיר

דייטשע. זיר פארשטייט עראפלאנען, כמארע א אן פליט עס און לאנג נישט ס'דויערט

זיר ווו נישט, ווייסט מען משוגעימ. ווי לויפט מען שטאט. די באמבארדירן זיי
הייזער די אין פענצטער די דורד שיסן און נידעריק אראפ זיר לאזן זיי באהאלטן. צו

האט מען אז ווייםן זיי קעגנשטאנד. סאוויעטישן א פאר מורא קיין נישט האבן זיי אריץ.
גוט. זייער ארבעט שפיאנאזשאגענטור דייטשע די פארקויפט. פראנט אוקראינישן דעם



פעלדער רועגן. די אויף פליגן די ווי פאלן זיי צוריק. לויפט מיליטער סאוויעטישע דאס
וועלדער. און

און טאנקען שווערע מיליטער רוסיש מיט פאלקן דורך גייען ראזשישטש דורך
דעם לאזן זיי צוריק. גייען זיי שאס. איין קיין נישט אבער גיבן זיי געווער. שווער אנדער
הילצערנעט דעם אדורכגיין דארף מיליטער רוסישע דאס פארויס. מארשירן פריי דייטש
בריק דער אויף ארויף זין לאזן זיי ראזשישטש. פין וועלניאנקע אפ טיילט וואס בריק'
די אויפצורייסן באפעל א גיט ער אפיציר. רוסישער הויכער א אן קומט פלוצים און
מיט סטער אין אריין פאלן זעלנער הונדערטער את אויפגעריסן ווערט בריק די בריק.

דערטרונקען. אלע ווערן זיי פערד. זייערע
שפיאן. דייטשער א געווען איז דאס אז דערוווסט, זיר מען האט שסעטער

קיינער בלוט. מיט באגאםענע סאלדאטן, רוםישע ליגן שריט און טריט יעדן אויף
אלם. נישט זיי אויף זין קוקט

ראזשישטש פארנעמען דייטשן די

סיקומט אריין. נישט נאך זיי זענען וועלניאנקע קיין ראזשישטש. פארנעמען דייטשן די
שווערער א אן זיר סיהויבט ווידערשטאנד. א שטעלן צו שטאב רוסישן פון באפעל א
מען זייט. צווייטער דער פון  דייטשן די און סטער זייט איין פון  רוסן די קאמף.
דערפער. די אין אנטלויפן מענטשן פייער. שטיק איין איז שטאט די איבעררייס. אן שיסט

יוגנטלעכע. בעיקר רוסלאנד, קיין רוסן די מיט אנטלויפט יידן פראצענט קליינער א

פון פרעדםיעדאטיעל דער קאמסאמאלקע. א געווען איז שוועסטער יינגערע מיין
מיטנעמען' געוואלט איר האט אויספירקאמיטעט) ראיאנס פין (פארזיצער ראיספאלקאם
געלאזט נישט איר האט מאמע מיין טאכטער. זיין פון חברטע א געווען איז זי ווייל

געבליבן... זענען אלע פארן.

פייער. זיי גיבן דעם נאד גליין און רעפלעקטארן אראפ דייטשן די לאזן ביינאכט
סוףסוף וראך. גאנצע א דויערט גהינום דער געגנט. גאנצע די באמבארדירן און שיסן זיי

וועלניאנקע. קיין דייטשן די אריין סימארשירן אפטרעטן. סאוויעטן די מוזן

און באהעלטענישן די פון ארויסצוקריכן אן פאמעלעך הויבט מען שטיל. ס'ווערט
זיי דייטשן. ערשטע די מיר באגעגענען וועג אויפן אהיים. צוריק אום זיר קערט מען

: גלייך זאגן און אפ אונת שטעלן

"\ קריג דער איז יודען די איבער ! יודען פארפלוכטע ! "יודען 

הויף אויפן צונויפזאמלען זיר וועלניאנקע, פון יידן אלע אונדז' הייסן זיי שווייגן. מיר
א פון פארעם דער אין אויסזעצן זיר זאלן מיר איז, באפעל זייער קראכמאל. נוסיע פון
אנגעצונדן. זענען פנימער זייערע פאטראל. דייטשער א ארום גייט אונדז ארום ראד.
בלויז שרעק, א אן פאלט אלעמען אויף מערדער. ביי ווי זיי, ביי גלאנצן אויגן די

זיי. אויף קוקנדיק

לאזט און דייטש א אים צו צו גייט עס גוט. נישט זיצט מילךטרעגער, דער אברהם,
קינדער די בלוט. פליסן צו אן הויבט מויל זיין פון פנים. אין פאטש א אראפ איט
וועלן  נישט אויב קינדער' די איינשטילן הייסן דייטשן די שרעק. פאר זיר צעוויינען

דערשיסן. אלעמען אונדז זיי

געהייסן אונדז זיי האבן טאג אנדערן אויפן נאכט. א מיט טאג א אריבער איז אזוי
וווהין נישט שוין האבן יידן פיל ריכטונג. אנדערער אן אין גייט יעדער אהיים. גיין
מיר גאנץ. געבליבן איז הויז אונדזער געווארן. פארברענט זענען הייזער זייערע גיין. צו

געווארן. פארברענט איז הויז זייער וואס משפחה, א נאד אונדז צו אריין נעמען

זייט יענער פון איז וואס משפחה, דער וועגן טראכטן צי אן מיר הויבן יעצט ערשט
קינה קליין א מיט שוועסטער א אויר און משפחה גאנצע די דארט האבן מיר סטער.
די ווייל שוועה איז ראזשישטש קיין קומען זיי. מיט געשען סיאיז וואס נישט' ווייסן מיר

פארברענט. איז בריק



קרבנות יידישע ערשטע די
ווי מיה זעען פרימארגן א איינעם אין געשפאנטקייט. אין פארביי גייען טעג עטלעכע
אוקראינישן איר באצאלט האט זי אז אונדז' דערציילט זי אונדז. צו גייט שוועסטער די
דאס נייעס. פיל געבראכט האט זי וועלניאנקע. קיין אריבערשיפן איר זאל ער שכן,
האט מען : סיבה די קרבנית. יידישע צען געפאלן שוין זענען זי' דערציילט ערשטע'
אריין זענען דייטשן די שטוב. גראבארסקיס מענדל לעבן טויט סאלדאט דייטשן א געפונען
און קעלער אין אראפ זיי זענען געווען. נישט קיינער איז דארט אבער שטוב' אין
אלע האבן זיי קאמף. פון צייט דער אין באהאלטן זיך האבן וועלכע יידן' פיל געפונען
זיי שיסן. גענומען אוו רייען צוויי איו אויסשטעלן זיר געהייסן ארויםגענומען' יידן
אנגעקומען ס'איז ריי. צווייטע די דערשיסן צו געגרייט זיר און ריי איין דערשאסן האבן

רציחה. די אפשטעלן געהייסן און אפיציר אן

פישפעדער, סראליק געווען איז זיי צווישן געפאלן. שוין זענען יידן צען ערשטע די
לעווינגערס (דאבע זון גראבארסקיס מענדל זון), קלימבארדס (שלמה קלימבארד זיסיע
שוין זיר לאזן דייטשן די נישט. געדענק איד נעמען וועמענס יידן' זיבן באר און מאן)

זענען. זיי ווער פילן

וועלכע בחורים' יידישע די : בשורה צווייטע א קומט עס און לאנג נישט דויערט עס
און איינהייט זייער פארלוירן האבן מיליטער' רוסישן אין מאביליזירט געווען זענען
ליידיק אום זיר זיי קערן אהיים וועג. אזיפן זיי ווארפן געווער דאם אהיים. זיר לאזן
די געזאגט און גוי א ארויס איז מיל דער פ>ן פאזשארעק. דארף דעם דורד גייען און
פרישע די פלאץ. אויפן דערשאסן געווארן זענען אלע קאמוניסטן. גייען דאם אז דייטשן'.
פון זון צווייטער דער זיר געפינט זיי צווישן שטאט. אין געבראכט מען האט קרבנות
 א.א. טעפער פייסי בוימל, אברהם פליישער, שיקע און מוניע  קלימבארד שלמה

געפאלענע. די אויף טרויערט שטאט גאנצע די בחורים. יונגע אלע

לעבן דאס אבער אפגערוקט. זיר האט פראנט דער רואיקער. וועח אן הויבט עס
צייט צו צייט פון פריילעכקייט. די פארשווונדן איז מאל איין מיט אפגעשטארבן. איז
געווען זענען וועלכע זעלנער, יידישע אומגעבראכט האבן דייטשן די אז ידיעות' אן קומען
לערער. אייזיק און שערמאן בערל מיט געווען אויר איז אזוי אהיים. אומקערנדיק וועג אין

ווילדעווען אוקראינער
לאזן זיי גוטס. און האב יידיש רויבן צו אן הויבן זיי אויף. לעבן אוקראינער די
און הייזער געשעפטן, אויף רייסן זיי אריין. שטאט אין מאסנווייז דערפער די פון זיר

הענט. די אין קומט עס וואס אלעס, ארוים רוימען

גרעסטע אלע געהערן פאליציי דער צו פאליציי. אוקראינישע אן שאפן דייטשן די
זייערע מיט אויס זיר צייכענען ספעציעל רויב. מיטן אן פירט פאליציי די באנדיטן.

ר>דניע. דארף פון זענץ ברידער פינף די מעשים מערדערישע

זיר זאל מען אז באפעלקערונג' יידישער דער צו באפעל א ארויס גיבן דייטשן די
האבן יידו מיר (וואס יאן" "הייליקן פון אנדענק דעם לעבן בארג אויפן צונויפזאמלען
יידישע די פארטרעטן זאל זואס יודנראט' א קלייבן ווילן זיי באק7'). "דער גערופן
דייטשן די מענער. די צונויף זיר ס'זאמלעו רעגירונג. דייטשער דער ביי אינטערעסן
אברהם ספעקטאר' מאיר אויס קלייבט מען קאנדידאטן. ארויםשטעלן אליין יידו די הייסן
פערזאן' פינפטע א נאר און קלימבארד דוד קלימבארד' זיםיע , פרעזעס) (שפעטער געלער

נישט. געדענק איר פאמיליע וועמעס

לאטע" ,געלע , די
זיי וועט יודנראט פון הילף דער מיט אז ווייםן' זיי מערדער. געניטע זענען דייטשן די
פאר ארויםגעבן אן הויבן זיי פלענער. מערדערישע זייערע אדורכצופירן לייכטער זיין
מיט באנד ווייסן א ארעם אויפן אנטאן מוז ייד יעדער  ערשטע דאס באפעלן. שידענע
און באנד ווייסן דעם אויסטאן מוז מען און לאנג נישט ס'דויערט מגןדוד. בלויען א



הייסן שפעטער תאכן פאר א מגןדוד. געלן א פלייצע אין ברוסט דער אויף אנטאן
לאטעס. געלע קיילעכדיקע אויף פארבייטן מגךדוד דעם זיי

ייד א ורייטן. דער פון דערקענען אים זאל מען כדי טראגן, דאס מוז ייד יעדער

: ווארט איין מיט צוג. מיטן פארן נישט טאר ייד א טראטואר. אויפן גיין נישט טאר
קיין נעמען נישט ער טאר  גוי א עפעס פארקויפט ייד א ווען לעבן. נישט טאר ייד א
בעסטע די מעבל, שענסטע דאם אפ גיט מען טוישן. פון לעבן א אן זיר סיהויבט געלט.

קארטאפל. ביםל א פאר מעל' קילא פאר א פאר ברויט, פאר אנצוגער

רוצחים אוקראינער
מיט זיר מען רעכנט יעצט יידן. די מיט אפרעכענען אן זיר הייבן אוקראינער די

א קעגן אוקראינער, אן עפעס קעגן צייטן גוטע די אין "געזינדיקט" האט וואס ייד' יעדן

דאקטאר. דעם סאמשטיין מיט געשען אויך איז וי אז דייטש. א קעגן גאר אדער פאלאק,
פון שיךגעשעפט אין געארבעט האט וועלכער לוטקע, דייטשלאנד פון געקומען סיאיז
נאך. אים גייט דאקטאר דער שטוב. פון סאמשטיין דאקטאר ארוים נעמט ער "באטא".
וועג. קאפאטשיווקער אויף אים פירט און טאקםי א אין דאקטאר דעם אריץ נעמט יענער

אים נאכדעם און נאקעט גאנץ טאקסי דער פון אויסשטייגן דאקטאר דעם ער הייסט רארט

בגדים די און שטרוי ביסל א מיט צוגעדעקט ער האט קערפער טויטן דעם דערשאסן.

זיר האט ער אז איה זאגנדיק פתי' םאמשטיינם דאקטאר צו געבראכט ער האט
דער אין אים פון געהאט כלומרשט האט ער וואס עוולה אן פאר דאקטאר מיטן אפגערעכנט

' זינען. פון אראפ איז פרוי די פארגאנגענהייט.

חנם קאפעלמאן מיט געשען אויר איז אזוי פיל. געווען זענען פאלן אזעלכע

פאטאגראפיסט.

געווער. סאוויעטיש מיט פול איז וואס קלוניע' א שטייט דארף זשאלאבאווער אין

מיטן אוועק איז אלץ קלוניע. די אויפגעריסן אוקראינער די פון ווער האט אוונט איין
קאפעלמאן. אויף אנגעוויזן האט מען שולדיקע. די זוכן אנגעהויבן האבן דייטשן די רויה
געווען שרן איז פםקדין דער קאמענדאנטור. דייטשער דער אין געבראכט אים האט מען
זיר האט ,מאן ס ס. אן פערד. א פון פיס די צו צוגעבונדן אים האט מען געחתמעטער. א
געשפרונ ווילד איז פערד דאס גאלאפ. א אין געלאזט זיר און פערד אויפן ארויפגעזעצט

איז וואס קאפעלמאן, אומגליקלעכן פון קערפער דעם זיר מיט מיטשלעפנדיק גען

באגאסן געווען איז ראזשישטש פון שאסיי גאנצער דער שטיקער. אייף געווארן צעריסן
בלוט. זיין מיט

זיי אז אויסרייד' מיטן יידן כאפן דייטשן די יידן. קעגן אקציעס אן זיר ס'הויבן

אמת דער אבער לייט. יונגע געכאפט ווערן איבערהויפט ארבעט. דער צו זיי דארפן

בית פון פארוואלטונג דער פון זיצונג א
זיצט צענטער אין ראזשישטש. אין היתומים
מערזערלעך איז וואס , קאפעלמאן יקותיאל
אין דייטשן די דורן געווארן אומגעבראכט

אקופאציע. דער פון טעג ערשטע די



אנטלויםן מענער פיל דערשאסן. ווערן זיי ווו שטאט' דער הינטער זיי פירט מען אז איז,
הייזער' די אין באהעלטענישן פארשידענע איין ארדנען אנדערע און דערפער די אין

יידן. אלטע נאר גאס, דער אויף יונגערמאן יידישן קיין נישט זעט מען

אתם גייען זיי : פארוויילונג נייע א אויסגעקלערט האט פאליציי אוקראינישע די
גרויס, איז ווייטיק דער יידן. אלטע די ביי בערד די שניידן און מעסערס טעמפע מיט
זיי גויים. די פארגעניגן קיין אנטאן נישט ווילן זיי ווייל נישט, שרייען זיי אבער

שווייגן. און ציין די פארבייסן

יידן קעגן אקציעס

די פירט מען אז אלץ, נאר זאגן דייטשן די אקציעס. גרויסע דר" פארגעקומען םיזענען
און אוקראינער קומען עס אמת. גרוילעכן דעפ ווייסן מיר אבער ארבעט. אויף יידן
האבן יידן די וואס שיר' בילדער' אנטאן' דאס יידן געכאפטע די פון צוריק ברענגען
אז דערציילן, אוקראינער די דערשאסן. זיי האט מען איידער ארויסצוווארפן באוויזן
יידן' פיל דא ס'זענען געווארן. דערמארדעט זענען יידן די ווי געזען, אליין האבן זיי

נישט. גלויבן וועלכע

און הויז אין וואקסמאן קוקל צו אריין דייטשן די זענען אקציע אזא איינער בעת
ער ווו נישט ווייס זי אז טענה' איר אויף מאן. איר ארויסגעבן זאל זי געפאדערט'
אלע מיט צוזאמען דערשאסן זי האט מען זיר. מיט גענומען קוקלען זיי האבן זיר' געפינט

גאסן. אלע אויף זיר גיםט בלוט יידיש מענער.

אוועקגע ווערן וואס בגדים' וואלענע און פוטערס אלע צו מען נעמט יידן די ביי
האט יודנראט דער דארט. פרירן וועלכע זעלנער, דייטשע די פאר פראנט אויפן שיקט
קעלנערם. פוטערנע אפילו פוטערם, אלע צונעמען יידן די ביי זאל מען בא*על' א באקומען
אלץ צונויף נעמען און הייזער די איבער ארום לויפן יודנראט פון אנגעשטעלטע די
געבראכט ווערט אלץ פעלצן. אדער פאלטאס קעלגער' ווי פוטער, פון געמאכט איז וואס

צונעמען. עס דייטשן די דארפן דארט פון און יודנראט אין
זיר קאן געלט, האט עס ווער ארבעט. שווערער צו מען שלעפט מיידלעד יידישע
דער צו טאג יעדן מען שלעפט מיד פאליציי. אוקראינישער דער ביי אויסקויפן
אויס באהאלטן מיר ווייל אונדז' אויף כעס אין איז קאמענדאנט אונדזער ווייל ארבעט'

צרות. ביטערע אן אונדז טוט ער טאטן. דעם

די ביי ארבעט ער ווו דערפער' די אין צייט גאנצע די זיר געפינט טאטע דער
דער אהיים. איבער שיקט ער וואס פראדוקטן, ארבעט דער פאר אים געבן זיי קריסטן.
געבראכט אונדז און גוי א געקומען איז עס ווען דערפון. דערוווסט זיר האט קאמענדאנט
א טאג יעדן ער שיקט מיר צו צוגענומען. קאמענדאנט דער עס האט פראדוקטן'

ארבעט. דער צו נעמען מיד זאל ער שולחבה א מיינעם פאליציאנט,

פאליציאנט אוקראינער אן שלאגן מיר

געקענט נישט האב איד אז פארמאטערט, אזוי ארבעט דער פון געווען שוין בין איר
נעמען מיר געקומען פאליציאנט דער איז פרייטיק געוויםן א אין ווען פיס. די שלעפן
דער מיט ארויסגענומען און אויוון ביים געשטאנען גראד מאמע די איז ארבעט' דער צו

: געפרעגט איר האט פאליציאנט דער ברויט. דאס לאפאטע
"? פאליע איז ווו

דער צו היינט איר'וועט ה. ד. פאליע' אז געענטפערט' מאמע די האט דעם אויף
דער איבער אראפגעלאזט און נאגייקע זיין אויפגעהויבן האט ער גיין. נישט ארבעט
און לאפעטע די געטאן כאפ א געקלערט, נישט לאנג אבער האט מאמע די קאפ. מאמעס
גער^ער' דאס הערנדיק צימער' צווייטן אין געווען גראד בין איר שלאגן. אים אנגעהויבן
האט פאליציאנט דער געהאלפן. איר און מאמען דער צו צוגעשפרונגען איד בין
און קלעפ גוטע דערלאנגט אים האבן מיר אנטלויפן. צו כדי צוריק' ציען זיר גענומען

קאמענדאנט. צום אוועקגעלאפן איז ער אפגעלאזן. אים



לאנג נישט ס'דויערט אפגיין. נישט גלאט דאס וועט אונדז אז געוווסט, האבן מיר
ער כאפט דאן מאמען. דער שלאגן נעמט ער קאמענדאנט. דער צולייפן קומט עס און
דער וועט ער אז זע, איך וואנט. אין קאפ מיטן איר קלאפט און האר די פאר אן איר
א דא איז שטאט אין אז זין, דערמאן און אויסוועג אן זוך איך דערהרגענען. מאמען
אז קאמענדאנט, דעם געזאגט כ'האב יידן. מיט גוט לעבט וועלכער קאמיסאה דייטשער
מאמען. דער אפגעלאזן ער האט דערהערט' דאס האט ער ווען קאמיסאר. צום לויף איך

שענקען. נישט דאם אים באשלאסן האבן מיר אבער
מיר אויפגענומען. שיין זייער אונדז האט ער קאמיסאר. צום אוועק זענען מיר
דעם רופן געשיקט האט קאמיסאר דער געשיכטע. גאנצע די דערציילט אים האבן
נאך אז אנגעזאגט, אים האט ער נאגייקעם. עטלעכע דערלאנגט אים און קאמענדאנט
קאמיסאר דער איז לאנג נישט אבער איבערחזרן נישט געשיכטע אזא זיר זאל אמאל

אונדז. ביי געווען
א פארבייפארן געזען האבן מיר ווען שרעק. אין געלעבט שטענדיק האבן מיר

אקציע. פרישע א זיך גרייט עס אז געמיינט, מיר האבן אייטא, דייטשן
אריינ איז איינער יעדער מענער. יידישע פון געווארן ריין ראזשישטש איז באלד
געווארן. שטיל איז וואכן פאר א אויף באהאלטן. צו זיך כדי לאד, א עפעס אין געקראכן

אפגעאטעמט. פרייער האט מען

זין ראטעוועט פאטער אונדזער
מיר לאסטאויטאס. דייטשע דריי אנגעקומען זענען וועלניאנקע אויף פרי. פרייטיק
די אויף זיין וועט אקציע די אבער אקציע. נייע א געגר"ט סיווערט אז פארשטייען,
איז, טאטע מיין אריין. שטאט אין אנטלויפן צו אן הויבן מענער די וועלניאנקע. פון יידן
אהיים. קומען שבת אויף דארף ער אז ווייסן, מיר אבער דארף. אין געוויינלעך, ווי

שרעק. גרוים אין צייט גאנצע די לעבן מיר
אז טאטן, דעם זאגן דארף אין אוועק שוועסטער קלענערע מיין איז אזייגער 12
די ענדיקן וועט ער ביז ווארט זי שטאט. אין בלייבן נאר אהיים' קומען נישט זאל ער
וועג. קאפאטשיווקער מיטן גייען זיי אריין. שטאט אין צוזאמען אים מיט גייט און ארבעט
איז זי ייד. א איז טאטע דער אז דערקענט, גלייך האט זי קריסטין. א אנגעקומען ס'איז
ווייל אריין, דארף אין צוריק אומקערן גלייך זיר זאל ער אז געזאגט, און אים צו צו
פאלט זי נישט. איר גלויבט טאטע דער שטאט. פון גאסן די אין זיר גיםט בלוט יידיש
דארף. אין צוריק אומקערן זיר זאל ער וויינט, און אים ביי זיר בעט פיס, זיינע צו צו
אפגעגאנגען איז ער ווען גיין. זיר לאזט ער נישט. ווייטער איר גלויבט טאטע דער אבער
באוויזן באך האט טאטע דער אויטא. געפאנצערטער א אנגעפארן איז מעטער, עטלעכע
מען אז געזען ער האט דארט פון באהאלטן. זיר און גרוב א אין אריינשפרינגען

דארף. אין צוריק אומגעקערט זיר ער האט דאן יידן. פירטי
געזען. נישט אים מיר האבן לאנג וואכן

מאשינען, די נישט אז געזען. האבן מיר ווען אנטוישונג, אונדזער געווען איז גרויס
לייכטער האבן זיי נאר יידן, די געכאפט האבן וועלניאנקע קיין פארפארן זענען וואם
געריכט זיר האט מען ווי אזוי שטאט. אין יידן די כאפן צו "געסטאפא" דער געמאכט
שטאט. אין אנטלאפן וועלניאנקע פון יידן אלע זענען וועלניאנקע, אין אקציע דער אויף

ארבעט. פארברעכערישע זייער דורצופירן לייכטער געווען דייטשן די איז דאן
פארברעכערישע זייערע דורד פירן דייטשן די אז איבערצייגט, זיר האבן מיר
ס'וועט אז ווייסן' מיר אבער שטיל. וואכן פאר א אויף ווערט ווידער פלאנמעסיק. ארבעט
באפעלן. פארשידענע ארויס דייטשן די גיבן צייט שטילער דער אין אנהאלטן. נישט לאנג
מען זאכן. ווערטפילע אנדערע און זילבער גאלד, ניימאשינען, יידן פון פאדערט מען
אומ שלאגן קאן יינגל אוקראיניש קליין א שריט. און טריט יעדן אויף יידן שלאגט
שפייט מען אנטקעגנשטעלן. נישט זיר טאר מען העלד. יידישן גרעסטן דעם געשטערט
וועגן די שאסייען. די ביי ארבעט שווערע צו מען טרייבט יידן אריץ. פנים אין יידן
די אין איינגעשפאנט יידן מען האט טאנקן, רוסישע מיט פארלייגט געווען זענען

וועג. פון אראפרוימען געמוזט האבן זיי וועלכע טאנקן,



מעשים אכזריותדיקע
האבן זיי און אקער, א אין איינגעשפאנט יידן צוויי האט מען ווי געזען, האב אליין איר
אז באפעל, א געקומען סיאיז : פאל א זיך כידערמאן פעלדער. גויישע די אקערן געמוזט
ארויסגע זיך האט מיליץ אוקראינישע די דייטשלאנה קיין ארבעט אייף יידן דארף מען
זענען הייזער די אין ארט. אויפן געווען נישט איז יוגנט יידישע די יידן. כאפן לאזט
ייה אלטיטשקער אן געוווינט האט בערעז וועלוול ביי לייט. אלטע ביסל א פארבליבן
ארויס ייד דעם האט אוקראינער אן ניינציקער. די ביי געווען זיכער שוין איז וואס
גיין. געקאנט קוים האט ייד דער זאמלפונקט. צום געפירט אים און שטוב פון גענומען
אונטערגעקלאפט אים ער האט שנעל' גיין זאל ייד דער אז געוואלט, האט מערדער דעו
דער איז פלוצים צוגעקוקט. זיך און פענצטער אין געשטאנען בין איך ביקס. דער מיט
איפ האט מערדער דער אויפהויבן. מער געקאנט נישט שוין זיך און אנידערגעפאלן ייד

גיין. ווייטער געהייסן און אויפגעשטעלט
יינגל לוצקער א און עסיקמאכער זלמן באהאלטן זיר האט בוידעם אויפן אונדז ביי
האט עסיקמאכער זלמן הייס. זייער געווען איז בוידעם אויפן געלמאן. חיים נאמען מיטן
געעפנט זיר האט פלוצים געזעםן. אזוי איז און עפענונג דער דירך פיס די אראפגעלאזן
אים ער האט ייד' דעם דערזעענדיק אוקראינער. אן אריין סיאיז און קאמער פון טיר די
געבליבן איז יינגל דאס קלעפ. פון האגל א אונטער אוועקגעפירט און אראפגעשלעפט

בוידעס. אויפן
שייער א אין געהאלטן זיי האט מען יידן. אלטע 300 געכאפט מען האט טאג דעם
יידן די אז געמאלדן, און אפיציר דייטשער א אנגעקומען איז אוונט אין נאכט. ביז
גרויס דייטשער דער פון באפעל א געקריגן האט ער אז געזאגט, האט ער פריי. זענען
דייטשיש א געווען אויך איז דאס האבן. נישט דערווייל יידן די דארף מען אז מאכט,

מענטשן. יינגערע אריינצונארן שפעטער כדי שפיצל'
זין בעםטע די אקציעס. דריי איבערגעלעבט מיר האבן געטא פון אנטשטיין ביזן
אנגעקומען סיאיז ביז לאנגזאם גערזקט זיר האט צייט די אומגעקימען. זענען שטאט פון

מערץ. חודש דער

געטא דער

ברענגען צו געהאט מורא האבן קריסטן די קאלטער. א זייער געווען איז ווינטער דער
געשוואלן מען איז הייזער פיל אין טייער. זייער געווען איז האלץ אריין. שטאט אין עפעס

קעלט. פון געווארן

געבעטן' מיר האט און פאלאק א אונדז צו געקומען איז ווינטערטאג אזא איינעם אין
מיר האט ער משפחה. זיין פאר סוועדערס שטריקן דארף אין אים צו פארן זאל איר אז
איד צוגעזאגט. האט ער מעל. אין אלץ געפאדערט האב איד באצאלן. צו גוט צוגעזאגט
מיין צו געשריבן כ'האב און ארבעט אסאד געהאט כיהאב אוועקגעפארן. אים מיט בין
דער דאנערשטיק. קומען געדארפט האט זי העלפן. מיר קימען זאל זי אז שוועסטער'
אז פארשטאנען, גלייר האב איד געקומען. נישט איז זי און אריבער איז דאנערשטיק

געשען. איז עפעס

אהיים. פארן וויל איך אז באלעבאס, מיין געזאגט איך האב פרי דער אין פרייטיק
מיר טוט ער אהייפ. פאח כיוויל אז מיינס, ביי זיר האלט איך און אפ מיר רעדט ער
נאר ווי ארויס. פארן מיר און פראדוקטן מיט וואגן פולן א אן לאדעוואט ער צוליב.

: געזאגט אים און פאלאק א אנגעקומען איז הויף זיין פון ארויסגעפארן זענען מיר

שטאט אין ווייל דיר' ביי איבער זי לאז זשידוווקע1 די פירסטו וווהין "מארקאווסקי,
 אריין". געטא אין יידן די מען טרייבט

הייס און הערן נישט וויל איך אבער אים' ביי בלייבן זאל איך וויל קריםט דער
מיה זאגט מען וועלניאנקע. אייף אנגעקומען זענען מיר פערד. די שנעלער טרייבן אים

אהיים. שנעל לויף איך פעלדער. די אויף נאד זענען וועלניאנקע פון יידן די אז
און האנט אין פעקל א מיט שטייט יעדער וויינען. אלע יוםכיפור. איז שטוב אין
אלע. מיט גלייד ווארט און פעקל א שנעל זיר מאך איד אויד באפעל. א אויף ווארט



נעמען. נישט קיינער טאר פעקל איין ווי מער אז געווען, איז . דייטשן די פון באפעל דעי
קריסטלעכע די צווישן צעטיילט מען האט זאכן טייל גרעסטן דעם אז זיך, פארשטייט

שכנים.

גוטס און האב יידיש רויבט מען
: בילד טרויעריק א זייער זעען מיר ווארטן. און פענצטער ביים שטייען מיר

וועגענער, מיט סיפארט ווער אלן גייט עס ווער  יונג אוו אלט  פאלאקן אוקראינער,

צום זיר צוקוקנדיק צעריסן ורערט הארץ דאס גוטס. און האב יידיש מיט אנגעלאדן זענען
: אונדז צו שרייען און דורך גייען זיי בילד.

יארן פיל אזוי האבן יידן די ! יידן די איו נקמה א דערלעבט האבן מיר ן זעט "איר
זיי". ביי אפ דאם מיר נעמען יעצט את בלוט אונדזער געזויגט

געטא ראזשישטשער אין
אויס נאכן טעג דריי ,1941 יומ 24טן אין
דיי דאס איז קריג, דייטשרוסישן פון ברוך
שטאט. אונדזער אין אריין מיליטער טשע
מיליטער רוסישע דאס איז צייט דער אין
געשאסן און סטער זייט יענער פון געווען נאך
געווען זענען וואס זעלנער, דייטשע די אויף
געפאלן זענען זיי פון פיל ראזשישטש. אין
האבן דייטשן די שיסערייען. דידאזיקע אין
היי די פון יידן די שיסו דאס אז געטענהט,
שלמה פון שטוב אין אריין זענען זיי זער.
אייניקע ארויסגענומען דארט פון קלימבארד,
זיי זענען דערנאך דערשאסן. זיי און יידן
אונדז באפוילן און הויז אונדזער צו צו
אויסשטעלן זיך און קעלער פון ארויסצוגיין
א געעפנט זיך האט פלוצלים ריי. א אין
דייטשן די און סטער זייט יענער פון שיסעריי
געווארן ניצול מיר זענען אזוי אנטלאפן. זענען

טויט. זיכערן א לון
אלע אז באפעל, א ארויס איז דערנאך

מארק. אויפן פארזאמלען זיך מוזן יידן
לאטעס געלע אנגעטאן אונדז מען האט דארט
ווערן געכאפט סיוועט ווער אז געדראט, און
באשטראפט שטרענג וועט לאטע געלע די אן

ווערן.
אנ אוקראינער ,אונדזערע" , האבן דערנאך
יידישע די אין זיין נוקם זיך געהויבן

באפעלקערונג.

קרבן ערשטער דער
אונדזער אין קרבן יידישער ערשטער דער
דייטשע די קאפעלמאן. געווען איז שטאט
האט וואס פערד, א צו צוגעבונדן אים האבן
בית צום ביז שטאט דער איבער גאלאפירט

צע איז קרבן אומגליקלעכער דער הקברות.
דעם בעת לעבעדיקערהייט געווארן ריסן
ברר די איבער פערד פונעם גאלאפ ווילדן

גאס. קירטע

שרעק מיט לעבן א אנגעהויבן זיך ס'האט
דייטשן די וואס אקציעס, אפטע די פאר
אויף געכאפט מ'האט איינגעארדנט. האבן
פארזאמ יידן די זיך פלעגן שפעטער ארבעט.
פארזאמלטע אטדי פון און שולן, די אין לען
צו מענטשן אויסגעקליבן דייטשן די האבן

ארבעט. דער

געפאדערט דייטשן די האבן טאג געוויסן א
געפא צאל די ; ארבעט דער צו יידן 300
די, פון געווארן גענומען איז יידן דערטע
שולן. די אין פארזאמלט געווען זענען וואס
געווארן אוועקגעפירט זענען יידן 300 די
דערשאסן דארט און שטאט דער אונטער
זיי אז געמאלדן, האבן דייטשן די געווארן.
דער ארבעט. דער צו געווארן נענומען זענען
געווארן אנדעקט איז מארד שוידערלעכער
וועמענס פעפער, סענדער : צופאל א דורך
געווען איז דאבראוויטקער, אפרים איידעם,
איז אוועקגעפירטע, הונדערט דריי די צווישן
געפונען דארט און פעלד אין ארויס באנאכט
אין יידן. דערשאסענע הונדערט דריי אלע ליגן



יאמער. גרויסער א אנטשטאנען איז שטאט
זיך און שולן די אויסגעמיטן האבן יידן די

פלעצער. פארשידענע אין אויסבאהאלטן

געטא פון שאפו דאס
געארבעט האבן משפחה מיין מיט איך
ווען ארבעטן. פארשידענע ביי דייטשן די ביי
גע מיר האבן שניטצייט געקומען סיאיז
האט מען פעלדער. האבן מיר אז מאלדן,
איך און ארבעט דער פון באפרייט אונדז
אונדזער צו אוועק זענען ברידער מיינע מיט

פעלדארבעט.
יידי אלע אוועקגערויבט האבן דייטשן די
ארבעטער געווארן זענען מיר און פעלדער שע
אוועקגערויבטע אונדזערע אויף דייטשן די ביי

פעלדער.
געווארן געשאפן דערווייל איז שטאט אין
באלד פאליציי. יידישע א מיט יידןראט ^
יידן אלע אז באפעל א ארויס איז דערנאך
באזונדער א אין קאנצענטרירן זיך מוזן
איז וואס געטא, א אין  קווארטל יידישן
טאג דער בארג". "אויפן געווארן באשטימט
א געווען איז געטא אין אריבערגיין פון
מען שבט. חודש אין ווינטערטאג, שווערער
בהמות די ווי געטא, צום געטריבן אונדז האט
האט געטא צום וועג דער שחיטה. דער צו
סיזע וועלכן אויף בריקל, א דורך געפירט
און אוקראינער און דייטשן געשטאנען נען
געשעעניש בארבארישע דאס פאראייביקט
געשלאגן אונדז מ'האט פילםאפאראטן. מיט
געווארן רויט איז שניי דער ביז אןרחמנות,
פיל זענען טאג דעם אין בלוט. יידיש פון

שרעק. פון געשטארבן יידן
געבראכט געטא אין זענען טאג דעם אין
סיקילער, : געגענט גאנצן פון יידן געווארן
ברעזעלא און פאזשארקער קאפאטשיווקער,
נישט פלאץ קיין איז געטא אין יידן. פער
יידן, צונויפגעשלעפטע אלע די פאר געווען
פרייע אלע געווארן פארכאפט ס'זענען און
קעלערס און בוידעמער די אויף פלעצער

געטא. פון שטח אין

געטא אין אקציעס
אקציעס פארגעקומען זענען געטא אין אויך

^ ארבעט, צו יידן געווארן געכאפט ס'זענען און
 געווען איז באדייט אמתער דער וואס
באשטימט איז געטא אונדזער טויט. צום

י ארטי די ווייל שטראףגעטא, אלס געווארן
יידן אלע אז געטענהט, האבן אוקראינער קע

7 דער קאמוניסטן. געווען זענען שטאט פון
שטעכל מיט ארומגעצוימט געווארן איז געטא
דורך געווארן באוואכט שטרענג און דראט

$ אן האבן געמוזט האט יעדער פאליציי.
ו ארבעטס אן אן ייד א ארבעטסקארטע.
ן צום פארמשפט געווען פאקטיש איז קארטע

טויט.
דער פון אפגעשניטן געווען זענען מיר

8 די אויף ארויסגיין אפילו וועלט. גאנצער
ג אויסוויי כדי טייערע אונדזערע פון קברים
גי נישט איז גורל ביטערן אונדזער אויף זיך נען

נעמט מען פאליציי. אוקראינישע די זיך סיבאווייזט און לאנג נישט סידייערט
קושט מען ספאזמירט' מען היים. די פארלאזן צו שווער סיאיז הייזער. די פת יאגן אונדז 7

הויז. דאם פארלאזן צו אונדז צווינגט מען פאדלאגע. די ווענט, די
גייען מיר וועלניאנקע. פון יידן אלע מיר באגעגענען וועג אויפן ארויס. גייען מיר
נס א געשען סיזאל גאט, צו געבעט א מורמלען ליפן די טייך. געפרוירענעם דעם דורך 1
מיר געשען. נישט איז נס דער איינשלינגען. אונדז און איינברעכן זיך זאל א"ז דאס .
מאכן צו באשלאסן מען האט דארטן בארג. ציפ ריכטונג דער אין לאנגזאם גייען 1

געטא. דעמ 

פעקלעך. די עפענען אונדז הייסט וואס רואך, א סישטייט בריקל. צום צו קומען מיר
זייערע מיט קלעפ עטלעכע צו נאך זיי גיבן דעם צו צו. זיי נעמען  זיי געפעלט ע0 וואס .

נאגייקעס. ■

עטלעכע פון קינד קליין א מיט וועגעלע א שלעפט און פרוי יונגע א גייט אונדז מיט
נעמען זיי זייגערל. גאלדן א דארט געפינען און וועגעלע אין זוכן נעמען זיי מאנאטן. .
בריקל דעם פון אראפ זיי שליידערן וועגעלע מיטן קינד דאס און ארויס זייגערל דאס

אונטן.

קינדער. צענדליקער נאף מיט און קינד שוועסטערס מיין מיט געטאן זיי האבן אזוי
קינדער די און זאמד געווען איז אונטן ווייל געשען' גארנישט קינדער די איז נסים מיט

זאמד. אין געפאלן זענען

געווען איז ענגשאפט די זייטן. אלע פון אפגעשלאסן גלייך מען האט געטא דעם
נארעס געמאכט האט מען משפחות. דרייפיר געוווינט האבן צימער איין אין גרויס.

שטאק. עטלעכע אין ברעטער פון

קיכעלע קליין א פארכאפט האבן מיר ווייל משפחה, גליקלעכע א געווען זענען מיר
געציילט האט משפחה אונדזער געוווינט. דארט האט משפחה אונדזער נאר און

פערזאן. עלף

ענגשאפט אזא אין שמוץ. דער  ערשטנס צרות. פרישע אנגעהויבן זיר סיהאבן
האבן אבער דערפאר הונגער. דער  צווייטנס ריין. האלטן געקאנט נישט מען האט

לייז. די געפאשעט זיר

בשלום. לעבן געקענט נישט מען האט באדינגונגען אזעלכע ביי אז זיך' פארשטייט
דעם פארליידן געקענט נישט האט איינער און ארומגעשלאגן געקריגט, זיר האט מען

צווייטן.

איין שטעכלדראט. מיט ארומגענומען ד.ה. אפגעשלאסן, געווען איז געטא דער
וואך. א געשטאנען שטענדיק םיאיז ווו בריקל' דורכן  געטא אין געווען איז אריינגאנג

פאליציי יידישע

זיי פאליציי. ^ישע א געשאפן דייטשן די האבן געטא אין אריינטרייבן נאכן באלד
לייכטער זיין זיי וועט פאליציי יידישער דער פון הילף דער מיט אז געוווסט, האבן

פארברעכנס. זייערע דורכצופירן

צו האבן געדענק איך ווי בחורים. יונגע נאף גענומען מען האט פאליציי דער אין
זאלץ, יאנקל מארמוה מישקע וואקסמאן' יאנקל שפירא' זלמן : געהערט פאליציי דער
אייניקע. נאך און ערליכגערעכט יוסף קייזמאן' נאמען מיטן פוילן פלן בעזשעניק א
ברונער' ייד, טשעכישער א געווארן אויסגעוויילט איז פאליציי דער פון קאמענדאנט אלס
נישט יידן די שלאגן פלעגט ער באקאנטער. גוטער א אונדזער געווען איז וועלכער

.מאן. ס.ס דייטשער א ווי ער האט אויסגעזען אוקראינער. די ווי ווייניקער

ברויט גראם 100 געקראגן האט מען קיך. אלגעמיינע אן געווארן געשאפן גלייך סיאיז
וואיםער ביסל א פון באשטאנען איז וואס זופ' לעפל א טאג אין מאל איין און טאג א
נישט מען האט עסן אזא פון אז זיך, פארשטייט קארטאפל. פון לופעס פאר א מיט
געטא אין יידן די אייזן". ברעכט "נויט ? שפריכווערטל א זאגט ווי עקזיסטירן געקענט



0ון שטעבלדראט די דורכשניידן פלעגט מען הונגער. פון שטארבן געוואלט נישט האבן
ביסל לעצטע דאס אויסצוטוישן כדי קריסטן' באקאנטע צו דערפער די אין לאזן זיר

קארטאפל. פאר א אדער ברויט, אויף אנטועכץ

לעבעדיקערהייט באגראבן
זאלץ קיין נישטא ס'איז אז זירארומגעזען' מען האט געטא אין אריינגיין נאכן באלד
זיר האט (אידעלעכעס) מלמד שלמה פעטער, מיין לעבן. צו שווער איז זאלץ אן און
ביי געווען איז הויז זיין זאלץ. מיט זאק א געלאזן ער האט שטוב אין אז דערמאנט'
האט ער מלעטשארניע. דער אנטקעגן פונקט געטא' זייט יענער אויף מעטער הונדערט
ברענגען און דורכגנבענען זיר זאלן זיי שווארץ' משה שכן זיין און פתי זיין צוגערעדט
ווען מאמענט אין אוועק. זענען און אנרעדן געלאזן זיר האבן זיי זאלץ. ביםל א
דייטשער דער צוגעפארן מלעטשארניע דער צו איז בריקל' דעם אדורר זענען זיי
נישט שוין זיי ער האט צוריק געטא. פון ארויסגיין באמערקט זיי האט ער קאמענדאנט.
אוקראינישער דער איבערגעגעבן און זיר מיט פארנומען זיי האט ער גיין. געלאזן

זאך. אזא דערלעבט קוים האט מיליץ א>קראינישע די מיליץ.
יידן פיל געפייניקט. און קעמערל פינצטער א אין אריינגעווארפן זיי האט מען
ביים קוד' אין ווי ארבעטן' פארשידענע ביי מיליץ דער ביי געארבעט דעמאלט האבן
פייניקונגען. די פון עדות לעבעדיקע געווען זענען זיי א. א. ביתשימוש דעם רייניקן
ווערן עם אזוי ווי דערצ"לן זיי פלעגן געטא' אין געקומען זענען ארבעטער די ווען
די רירן. געקענט דאס האט שטיין א שווארץ. משה און פרוי זיין שלמה' געפייניקט
די פון באפרייען זיי כדי שיםן' זיי זאל מען געבעטן' זיר האבן אומגליקלעכע דריי
דריי נאד טויט. לייכטער צו א געווען דערשיסן איז מערדער די פאר אבער יםורים'

דערשאסן. און ארויסגעפירט זיי מען האט טעג
נישט זיי מען האט שליטלעך, אויף געטא דורכן אדורכגעפירט זיי האט מען ווען
די  פרוי זיין ביי אראפגענומען' שארבן דער געווען איז שלמהן ביי דערקענט.
זיי מען האט דערקענט דערקעגען. צו נישט געווען איז משהן אויר ארויסגענומען. אויגן
בית אויפן אוועקגעפירט זיי האט מען געלעבט. נאך האט שלמד. בגדים. די לויט נאר
אים האט אוקראינער אן וואסער. געבעטן אין מויל דאס געעפנט האט שלמה הקברות.

אויסגעטרונקען. האט שלמה וואס וואסער, ביסל א דערלאנגט
אריינגעווארפן זיי האט מען ווו גריבער' דריי צוגעגרייט זיי פאר געווען שוין סיזענען

לעבעדיקערהייט. געווארן באגראבן איז שלמה פארשאטן. און

דער האבן אוקראינער די דערלויבט. געווען
אויפן מיר גייען דאס אז דייטשן, די קלערט
מפלה... זייער אויף בעטן צו כדי ביתהקברות
שפיטאל א עקזיסטירט האט געטא אין
בא האבן זיי ווו קינדער, פאר קיך א און

טאג. א ברויט גראם 100 קומען

רויבאקציע די
אז פארארדנט, דייטשן די האבן טאג איין
גאלד, גאנצע דאס אוועקגעבן זאלן יידן די
די פארמאגן. זיי וואס צירונג, און קופער
די איבער אוועק זענען פאליציאנטן יידישע
צדקה יידן, : געשריגן און וווינונגען יידישע
יידישע גאנצע דאס מ'האט ממות1 תציל
פרע דער יידןראט. אין געבראכט פארמעגן
מיטגלידער די און געלער, אברהם זעס,
זענען געלער ישעיה און קלימבארד זוסיע
די צו צירונג און קופער גאלד, טיטן אוועק
צוריק נישט מער זענען זיי אבער דייטשן,

געקומען...
פארניכטונג די

גרויסע א אויסגעבראכן איז געטא אין
געקומען נישט טעג יענע אין בין איך פאניק.
דייטשן די און אוקראינער די ווען געטא. אין
האבן וואס יידן די נעמען געקומען זענען
אנט איך בין פאלווארק, אויפן געארבעט
דארט און פויער א צו אריין בין איך לאפן.
קומענדיק וויסן. זיין אן איבערגענעכטיקט
געהערט איך האב געטא, אינם צומארגנס
ארויס זיך ס'האט געשרייען. געוואלטיקע
דאס פארברענט האבן דייטשן די אז געוויזן

קראנקע. די מיט צוזאמען שפיטאל
האבן וואס יידן, דריי געטראפן האב איך
אז דערציילט, האבן זיי געראטעוועט. זיך
דערשאסן יידן אלע זענען ביינאכט שבת
קאפאטשיווקער אויפן קונטאשן, ביי געווארן

וועג.
אנט מיר זענען איובבשורות די הערנדיק
אנ זיך סיהאט ווו אריין, וואלד אין לאפן
נייע מיט ,לעבן" , ניי א אונדז פאר געהויבן
פארקומען פלעגן אפטמאל געפארן. און צרות
אוקראינער, און דייטשן די פון איבערפאלן
אויסבא פיל געפאלן סיזענען וועלכע אין

וואלד. אין יידן האלטענע
ווען טראגישער, פיל געווארן איז לאגע די
פון פיל ווינטער. דער אנגעקימען ס'איז
גרוי די אין געווארן פארפרוירן זענען אונדז
אין צעטיילט זיך האבן מיר פרעסט. סע
וואנ אנגעהויבן האבן מיר גרופעס. קליינע
גע ס'איז אבער פארטיזאנער, זוכן און דערן

געפונען. צו זיי שווער זייער ווען
גורלניק שמואל

יידן ראזשישטשער די פון ברידעו"קבר דער
קיין נישטא קאפאטשיווקע. קיין וועג אוי9ן
די דערמאנען זאל וואס קבר אויפן צייכן
וואל גיינער טייערע די רציחה שוידערלעכע
קימערט קיינער און ערד דער אויף זין גערו

זיי. וועגן נישט זין



פרויען יידישע פון מארד
אויסערן פרויען צוועלף געכאפט האט מען קרבנות. אזעלכע פיל געווען זענען שפעטער
ווערבע מאטל שטוב פון ארויםגעשלעפט האט מען דעישאסן. מען האט זיי אייך געטא.
דערשיסן. זיי זאל מען געבעטן' זיך האבן זיי אז געפייניקט, אזוי זיי און נייערמאן און
האט טויט נאכן אז קרבנות, זייערע פארפייניקט אזוי האבן באנדיטן אוקראינישע די

זענען. זיי ווער דערקענט נישט מען
: פארשידענע א געווען איז ארבעט די ארבעט. דער צו געטריבן מען האט טאג יעדן
א. א. הייזער יידישע פאנאנדערנעמען ראוועם, גריבער, גראבן וועגן, ביי פעלדעה אויף
האבן דארט דערפעה די אין געארבעט האבן וועלכע יידן, די געווען זענען גליקלעך

עסנווארג. אויף חפצים פארשידענע קריסטן ביי אויסגעביטן זיי
אויף געפירט האט מען ווען פאליציאנטן. יידישע געפירט האבן ארבעט דער צו
אנדערע פלעגן קריסטן, באקאנטע גוטע געהאט האט מען ווו דארף' געוויסן א אין ארבעט
געווען ס'זענען דארף. אין מיטגיין דערלויבן זיי זאל ער פאליציאנט, דעם בעטן יידן
האבן וועלכע אזעלכע' געווען ס'זענען און דערלויבט האבן וועלכע פאליציאנטן, אזעלכע

באנדיטן. דייטשע די געטריי געדינט האבן זיי דערלויבט. נישט אופן בשום עס

פרירן מיר
אריבער נישט געווען איז קעלט די ווינטער. געווען איז געטא אין אריין זענען מיר ווען
געלאזן זיר האבן יידן פיל געווען. נישט איז שטוב די ווארעמען צו האלץ קיין צוטראגן.
פארטאג אויפשטיין פלעגן פאטער מיין מיט איד ביימער. שניידן ארט הייליקן צום
אנצושניידן כדי ארט, הייליקן צום געלאזן אויך זיך מיר האבן הינטערוועגן מיט און
געפרוירן געווען זענען ביימער די ארבעט. לייכטע קיין געווען נישט ס'איז האלץ. ביסל א
אויסגעדאכט, מיר זיך האט בוי0 פון סקריפע יעדן ביי שניידן. געלאזן נישט זיר האבן אין
ווייטיק, פון אי פחד פון אי וויינען, אין שניידן פלעג איך קרעכצן. געשטארבענע די אז

! דערלעבט האבן מיר וואס צו
געטא אין פעלדער די מיט געשלעפט זיך מען האט ביימער צוויידריי א אפזעגן נאכן
באמערקט, אונדז מען האט ארבעט פיל אזוי נאך אז מאכן, אויך זיך ס'פלעגט אריין.
שייגעצל קליין א אפילו געטא. אין שנעל לויפן און לאזן געמוזט אלעס דאן מיר האבן
דער אויר איז צייט קורצער א נאך האלץ. גאנצע דאס אונדז ביי צונעמען געקאנט האט

בוים. איין אן געבליבן ביתעולם

דערמארדעט ווערט פאטער מיין
קיין געלאזן זיר און געטא פון ארויסגעגנבעט פאטער מיין זיך האט פארטאג א איינמאל
וואס עפעס ארום אזוי וועט און ארבעט ביסל א קריגן דארט ער זועט אפשר טאפילנע,
איין פון אזוי גייט ער ווי און ארבעט. פיל געהאט ער האט דארף דעם אין פארדינען.
דייטשן די דייטשן. מיט טאנק א אנגעקומען איז פאריכטן, עפעס צווייטן צום אוקראינער
קיין אוועקגעשלעפט און טאנק צום צוגעבונדן אים האבן זיי דערקענט. גלייך אים האבן

דערשיסן. צום קאפטש
דארף). פון (עלטסטער פרעדסעדאטיעל טאפילנער דער דערוווסט זיך האט דעם וועגן
דאםמאל אפלאזן. "יודע" דעם זאלן זיי געבעטן, און דייטשן די צו געלאפן גלייך איז ער

אפגעלאזן. פאטער מיין האבן און געוויסן ביסל א געהאט עפעס זיי האבן
געקומען איז פסח פאר וואכן צוויי פרייד. אונדזער געדויערט האט לאנג ניט אבער
כאפעניש. א אנגעהויבן זיר ס'האט ארבעט. אויף יידן 150 האבן דארף מען אז באפעל, א
זיר האט יעדער אנטלויפן. צו וווהין געווען ניט איז געטא אין פארשפארט זייענדיק

שטוב. אין באהעלטעניש א עפעס געמאכט
ארויסגעשלעפט און אויסשפירהינט מיט געגאנגען זענען באנדיטן אוקראינישע די
האט מען אריינגעפאלן. אקציע דער אין איז פאטער מיין לעכער. פארשידענע פון יידן די
פיל .לייט. ס.ס דייטשע זיי האבן געפירט ארבעט. אויף לוצק קיין געטריבן יידן די
די. צווישן געווען בין איך אויך יידן. געכאפטע די נאכגעלאפן זענען קינדער און פרויען

זען. ניט מער שרן זיי וועלן מיר אז געוווסט, האבן מיר ווייל געוויינט, האבן מיר



געפעלן' ניט איז פערד. א אויף געריטן האט וועלכער .מאן, ם.ס דייטשן א איינעמ
רייטן אנגעהויבן און צוריק אויף פערד דאס אויסגעדרייט האט ער וויינען. מיר וואס
ער שטוב. א אין אריין זענען מיר אנטלויפן. אנגעהויבן האבן מיר אונדז. אויף גלייך
איין קולות. ווילדע מיט געשריגן האבן מיר שטוב אין אריינגעריטן פערד מיטן איז
אוועק. איז און צעלאכט ווילד זיר ער האט דאן חלשות. אין געפאלן איז פרוי

געפעלן. זייער אים איז שפיל דאס
קיין געפארן טאג יעדן איז בראנער, פאליציי' יידישער דער פון קאמענדאנט דער
אים האט מען אפלאזן. טאטן מיין זאל מען געפאדערט, און קאמענדאנט צום לוצק

וואכן. עטלעכע אריבער זענען אזוי צוגעזאגט.
ער וועט מארגן אז געזאגט, און לוצק פון בראנער געקומען איז דאנערשטיק א
אבער פאטער. מיין ברענגען צו כדי געפארן טאקע ער איז פרייטיק פאטער. מיין ברענגען
150 די צווישן פון אז בשורה, שרעקלעכע די געבראכט ער האט ברענגען' צו אים אנשטאט
פון יינגער און פופציק פון עלטער געווען זענען וועלכע די' אויסגעקליבן מען האט יידן

פאטער. מיין געווען אויך איז זיי צווישן דערשאסן. זיי און יאר זעכצן

גאלד יידיש פארלאנגט מען
א געקומען ס'איז : אזוי עס איז געשען אלע. פאר פריער דערמארדעט מען האט בראנערן
א אויסלייזגעלט געבן דארפן יידן די אז קאמענדאנטור, דייטשער דער פון באפעל
געטא אין יידן די אז געזאגט' און אנטקעגנגעשטעלט זיר האט יודנראט דער גאלד. קילא
מעלדנדיק זאקלאדניקעס, אלם יידן 5 גענומען האבן דייטשן די גאלד. קיין ניט שוין האבן
יידן. פינף די דערשיסן זיי וועלן  גאלד קילא דעם געבן ניט זיי וועט מען אויב אז
א בראנער, קאמענדאנט דער ספעקטאר, מאיר געפונען זיר האבן פינף די צווישן

צימער. א אין פארשפארט זיי האט מען יידן. צורי נאך און פאליציאנט
צוזאמעננעמען כדי הייזעה די איבער ארומלויפן אנגעהויבן האט פאליציי יידישע די
האט מען גאלד. סך א געהאט נאד האבן יידן אז ארויסגעוויזן, זיר ס'האט גאלד. דאס
דייטשן צום געבראכט מען האט גאלד גאנצע דאס קילא. צוויי ור מער צוזאמענגענומען
פינף די ארויספירן געהייסן דעם טראץ און צוגענומען גאלד דאס האט ער קאמענדאנט.

אפגענארט. אים האט מען ווייל דערשיסן, זיי און יידן

פאלן אכזריותדיקע
יידן. געפאלן זענען טאג יעדן און גזירות נייע אויסגעטראכט דייטשן די האבן טאג יעדן
לערערין א פינקעלשטיין, פרוי א מיט אפגעשפילט זיר האט פאל טרויעריקער א
אנטלאפן פרוי די איז ראוונע אין אקציע דער בעת ראוונע. אין שולע תרבות דער אין
זיר זי האט פאםאזשירצוג, א דערזען האט זי לויפט. זי וווהין וויסנדיק ניט געטא, פון
אזוי פארט. צוג דער ריכטונג וועלכער אין וויסנדיק ניט געפארן, און ארויפגעכאפט
בריק, אייזערנער דער אויף ארויף איז צוג דער ווען ראזשישטש. קיין געקומען זי איז
! אריין סטער אין גלייד צוג פון אראפגעווארפן זי און דערקענט דייטשן די איר האבן

איז פרוי די ברעכן. זיר אן שוין הייבט אייז דאם ווען פסח, פאר דאס איז געווען
דער אין געטראגן זי האט שטראם דער און אייז שווימענדיק שטיק א אויף ארויפגעפאלן
איציק דערזען איר האט דא וועלניאנקע. ביז דערגאנגען איז זי שטאט. דער צו ריכטונג
פארשטאנען האט ער געטא. אויםערן געארבעט צייט יענער צו האט וועלכער זילבערבערג
ביי געארבעט האבן וועלכע יידן, די צו אוועק שנעל איז ער פרוי. יידישע א איז דאס אז
צום אייול דאס צוגעשלעפט אופנים פארשידענע מיט האבן זיי בריק. הילצערנער דער
זי האט האנט איין טויט. האלב געווען איז וועלכע פרוי, די אראפגענומען און ברעג

צעבראכענע. א געהאט
און חילף מעדיצינישע באקומען האט זי ווו געטא, אין געבראכט פרוי די האט מען
פארשפארט זי האט מען זינען. פון אראפ זי איז שרעק פון אבער זיר. צו געקומען איז זי
קולות. ווילדע אזעלכע מיט שרייען נאר רעדן, ניט פלעגט זי קעמערל. פינצטער א אין
אין געקומען זענען דייטשן די ווען ררערן. אויפגעטרייסלט פלעגט געטא גאנצער דער אז
דערשאסן. און ארויםגענומען איר זיי האבן געשרייען, ווילדע די דערהערט האבן און געטא



בערזעלופ פון מערדער די
מיר האבן מערדער' ראזשישטשער אייגענע, אונדזערע געהאט האבן מיר וואס ווייניק
מיט אויסגעצייכנט זיר האט בערעזעלופ סביבה. דער פון מערדער פארשידענע געהאט נאך
צווייטער דער געיו'ען ער איז קאמענדאנט, דייטשער א געווען איז דארט מערדער. אירע

יאווארסקי. פאליאק, א און געפאנגענע רוםישע צוויי זיך ביי געהאט האט ער היטלער.
. (תליינים) "קאטעס" די חופן זיי פלעגן מיר

געווארן געטא גאנצער דער איז געטא, דעם אדורכפארן פלעגן "קאטעס" די ווען

זעען זיי מען פלעגט וועג, קאפאטשיווקער אויפן געארבעט האט מען ווען אפגעשטארבן.
פריער זיר האבן זיי אדורכפארן. סתם נישט קיינמאל אבער, פלעגן, זיי אדורכפארן. אפטער

גערופן. אונדז האבן זיי ווי יודן'/ "לייזיקע די מיט טאן שפיל א געמוזט

יידישע פאנאנדערנעמען ביים קאפאטשיווקע אין ארבעט .ויף א זייענדיק מאל' איין

אראפ און בריטשקעלע זיין אפגעשטעלט האט ער יאווארסקי. דורכגעפארן איז הייזער,
גענומען גלייר מיר האבן דערזען, אים האבן מיר ווען ארבעטן. יידן די אזיוי ווי זעען,

אנטלויפן. צו וווהין געווען ניט איז ליידער אבער אנטלויפן, צו ווו לעכער, זוכן

האט אויגן זיינע אין .2827 יאר א פון באנדיט געזונטער הויכער, א געווען איז ער
, האטמעןגעתפןגדליהברודבעלעגלה) (אזוי קאטעדרע צו צו איז ער שנאה. א געברענט

יאווארסקי אויסגעמאטערטער. אן שוין און מענטש עלטערער אן געווען איז וועלכער
האט באנדיט דער אומגעפאלן. גלייך איז ייד דער פאטש. א אראפגעלאזן אים האט

מיר. אין פלאצט הארץ דאס אז געפילט, האב איך אים. אויף טאנצן גענומען

דעם אריבער זענען מיר גיבער. אדל געלאפן איז מיר נאד לויפן. גענומען האב איך
האט וועלכער קאמיסאר, דייטשער א געוווינט סיהאט ווו הויף, א אויף ארויף און וועג
קעכין, דער געהייסן גלייך ער האט דערזען, אונדז האט ער ווען יידן. ,אסט געי אזוי ניט
וועלן יידן די ביז אים ביי בלייבן געהייסן אונדז האט ער עסן. געבן אונדז מיידל, יידיש א

פיל. זייער פארגעקומען זענען פאלן אזעלכע ארבעט. די ענדיקן

דורכגעפארן זענען וועג, אויפן טאפילנע' אין געארבעט האבן יידן ווען מאל, איין
די זון. א מיט פאטער א צוזאמען געארבעט האבן דאן "קאטעס'/ רוסישע צוויי די

האבן זיי פארוויילן. זיך באשלאסן האבן און דערוווסט, דערפון זיר האבן מערדער
זון דעם האבן זיי צוהאלטן. אים זאל ער פאטער דעם געהייסן און זון דעם געכאפט
אפגעמינטערט, אים האבן זיי ווען פארחלשט. געפאלן איז ער ביז לאנג אזוי געשלאגן
דעם האלטן באדארפט האט זון דער : פארקערט נאר איבערגעחזרט, שפיל די זיי האבן

חלשות. ביז געשלאגן האבן זיי וועלכן פאטער,

ניט זיר האט קיינער זינען. אויפן ארויף זיי איז וואס אלץ טאן געקענט האבן זיי
פארמשפטע מענטשן ווו טורמע, א ווי געווען איז געטא דער אנטקעגנשטעלן. פרובירט

סוף. זייער אויף ווארטן טויט צום

געשטארבן עמיצער איז הונגער. איו שמח ענגשאפט, די געווען איז אומדערטרעגלעך
.1942 אויגוסט ביז געדויערט דאס האט אזוי געווען. מקנא אים מען האט געטא, אין

זין דערנענטערט ליקווידאציע די
ליקווידירט מען האט שטעטלער ארומיקע די אין אז געהערט, פריער שוין האט מען
אין געזעסן איז מען צייט. אונדזער זיר ם'דערנענטערט אז געוווסט, האבן מיר יידן. די

וועלדער. די אין אנטלויפן געפרוווט ניט האט קיינער געווארט. און געטא

מיר ליקווידאציע. דער פאר וואכן אנדערטהאלבן געטא פון ארויס צופעליק בין איר
איר זאל איר געטא, פון ארויסגענומען וואלעריאנאווקע פון פרוי פוילישע א האט
אין הונגער דער נאר אוועק, איד בין ווילן מיין מיט ניט םוועדערם. פאר א שטריקן

איר וועל דרויםן, אין זיין וועל איך ווען אז געוווסט, האב איד געטריבן. מיד האט שטוב
ניט לאנג דאס האט ליידער אבער משפחה. אונדזער פראדוקטן איבערשיקן קאנען

געדויערט.

די געבראכט מיר מען האט צונאכטס, פרייטיק שפעטער' וואכן אנדערטהאלבן



פאליציי. אוקראינישע און ס.ס. מיט ארומגערינגלט איז געטא דער אז בשורה, גרוילעכע

נאכט. גאנצע א געזעסן זענען זיי ווו יודנראט, ביים צוזאמענגעטריבן מען האט יידן אלע
טעג. צוויי געדויערט האט וואס ליקווידאציע' די אנגעהויבן זיר האט פרי דער אין שבת

טייערע מיינע פון אויסראטונג
האב איך סטער. זיים צווייטער דער אויף קוסטעס צווישן געזעסן איך בין צייט יענער ציו
איך שיסעריי. דאס אח קינדער די פון געשרייען די אויטאס, די פון גערויש דאס געהערט
און נאענטסטע מיינע פאלן סטער זייט צווייטער דער אויף דארט אז געוחוסט, האב
פאר הארץ דאס איז ווייטיק גרויס פאר געלאזן. ניט טרער קיץ האב איד ליבסטע.

געווארן. שטיינערט
זיך האט מיר פאר און ראזשישטש קאפיטל דאס געענדיקט זיך האט דעם מיט

נעונד. פון קאפיטל א אנגעהויבן

חאנדערונגען מיינע
קריסטין, א ביי געפונען זיך איך האב '1942 אזיגוסט אין געטא' דעם ליקווידירן ביים
 ארבעטן איר ביי זאל איד כדי געטא, פון ארויסגענומען מיד האט וועלכע יאקובאווסקא,

שטריקן.

איר פארלאזן באפוילן מיר זי האט געטא פון ליקווידאציע דער נאד וואכן דריי
וואנדערן. אנגעהויבן און אוועק בין איך לעבן. איר פאר געהאט מורא האט זי ווייל שטוב'
געהאלטן' דארט זיך איך האב געגנט אונדזער אין סטויגל א ווו קויסט, א ווו וואלד, א ווו
איך עסן. אן וואלד, צו וואלד פון דארף' צו דארף פון געוואנדערט האב איך אליין. איינע

הונגער. פון געשוואלן געווען בין
סיי ייד, שום קיק אויף אנגעשטויסן ניט זיך איך מאב וואנדערונגען מיינע בעת
ניט אויגן מיינע פאר ייד קיין איך האב צייט יאר אנדערטהאלבן גרופן. סיי איינצעלנע,
געווער, מיט פארטיזאנער יידן פאראן זענען עם אז געזאגט, מיר האבן פאלאקן געזעען.
גיץ געוואלט האב איך געזעען. ניט אבער זיי האב איד  דערפער די אץ קומען וואס
טיפענישן די אין אליין גיין געפונען. געקענט ניט זיי האב איך אבער פארטיזאנער, די צו

געהאט. מזרא איך האב  וועלדער די פון

די ווען פארשידן. געווען איז מיר צו סביבה דער פון איינוווינער די פון באציאונג די
איך האב וואנדערן, אנגעהויבן האב איך און ארויסגעיאגט מיד האט יאקובאווסקא פרוי
א מייער' א ארויסרייםן גארטן א אין אריינגיין דעריבער, איך, פלעג געהונגערט. זייער
שטוב אין ביינאכט. נאר גיין פלעג איך דערנערט. זיך איך האב דעם מיט און ביוראק
צווישן אדער וואלד, אין אדער ליגן איך פלעג בייטאג אריינצוגיין. געהאט מורא איך האב

חברים. מיינע געווען זענען מייז די קוסטעס. די

ברויט שטיקל א בעטל אין
בין איך אז און אויסהאלטן, ניט מער שוין קען איד אז געזעען איד האב נאכהער
ברויט. שטיקל א בעטן הייזער די אין גיין אנגעהויבן איך האב הונגער' פון געשוואלן
געהאט. מורא האט מען ווייל גיין' הייסן גלייך און ברויט שטיקל א געבן מיר פלעגט מען
באלעבאטים וועמענס שטוב' א אין אריץ בין איך ווען פאל, א געווען איז איינמאל
מיר פון גלייך האט מען אוקראינער. געווען זענען דאס איומבאקאנט. געווען מיר זענען
און טיר די געעפנט האב איך אומברענגען. מיר געוואלט און שטיוול די ארונטערגענומען

אנטלאפן. שנעל

ס'והאבן וחו , פאבריק) (אייל "אלעארניע" אן געווען איז דארט פון ווייט נישט
די צווישן זיך באהאלטן און אריינגעגנבעט דארט זיר האב איד פאלאקן. געארבעט

געטשעפעט. ניט שוין מיר מען האט דא מאשינען.
אויפגעהאלטן זיר איך האב '1942 דעצעמבער קאלט, שטארק געווארן סיאיז ווען
רויד א גייט הויז אלט אן פון אז באמערקט, איך האב פלוצים וואלד. אין צייט שטיקל א

אנווארעמען. לאזן מיך זאל מען געבעטן און שטוב אין אריץ בין איך קוימען. פון



קאשע. הייסע א אפגעקאבט גלייד מיד האט זשימאווסקא, פרוי באלעבאסטע, די
א את אייניקל אן טעכטער, צוויי ווייב, מאן, א פון משפחה, פוילישע א געווען איז דאס
געווען איז שמוץ איון ארעמקייט דאס צימער. איין אין געוווינט האבן אלע באבע.
וויאזוי בין, איך ווער אויםפרעגן אנגעהויבן און אויפגענומען מיד האט פרוי די שרעקלעך.
אז וויל און וואל האט זי איר. ביי בלייבן געהייסן מיר האט זי לעבן. געבליבן בין איך

איר. ביי געבליבן איד בין אזוי טאכטער. דער פאר סוועטער א אויסשטריקן זאל איד

סידאראווקא, געהייסן האט דארף דאס מאנאטן. דריי ביי פארבליבן דארט בין איך
אוועק געמוזט האב איך און אנטדעקט'. שכנים די מיר האבן איינמאל דארף. פויליש א

דארט. פת

באהעלטענישן נייע

אייניקע זיי צווישן און קארטשעס געווען זענען באךליניע זייט צווייטער דער אויף
פאלקע, א איינער ביי געבעטן און אהין אוועק איז זשימאווסקי, באלעבאס' מיין הייזער.
איה. צו קומען זאל איך אז באשטאנען, איז זי זיך. צו אריינעמען מיד זאל זי ליאכאווא, פרוי
פאר צייטווייליק דארט בין איד און אהין געבראכט זשימאווסקי מיד האט ביינאכט
שטיקל א געגעבן מיר ער האט דערזעען, מיד און געקומען איז מאן פרויס דער ווען בליבן.

שטוב. זיין פארלאזן באפוילן און ברויט

וועט זי אז געזאגט, און ליאכאווא פרוי די זשימאווםקי צו געקומען איז אינדעףפרי
זענען בעצם וויסן. ניט זאל מאן איר אז באהעלטענש, א בוידעם אויפן מאכן מיר פאר
האט זי קעלץ. פון ער און פויזן פון געשטאמט האט זי אנטיםעמיטן. געווען ביידע זיי
איך מזל, מיין געווען עס איז אפשר את ארבעט. דער צו האבן געדארפט אבער מיד

לעבן... בלייבן ןאל

פארבליבן איך בין דארט בוידעם. אויפן זיד ביי באהעלטעניש א געמאכט מיר האט זי
איינמאל שטריקן. און הענט די אויף הענטשקעס מיט זיצן איך פלעג ווינטער מאנאטן. 5
פת איבערפאל אן בעת אז געזאגט, האב איך בוידעם. אויפן געפונען מאן דער מיד האט
באהאלטן. זיר אהער געקומען און אנטלאפן איך בין געגנט יענער אין באנדעראווצעם
פרי דער אין זאל איד פארלאנגט את נאכט איבער בלייבן זאל איך באשטאנען איז ער
צוגע מיר האט באלעבאסטע די צוגעזאגט. דאס אים האב איך הויז. זיין פארלאזן גלייר

פארבליבן. ווייטער בין איד ווו פלאץ, אנדער אן גרייט

ארבעטן ער פלעגט טעג אכט באן דער ביי געארבעט האט באלעבאס נייער מיין
געווען איד בין בייטאג געארבעט האט ער ווען ביינאכט.  טעג אכט און בייטאג
ענלעכע אנדערע און שראנק די הינטער בעט. אונטערן שטוב זיין אין אויסבאהאלטן

ערטער.

דערזעען אים פלעג איר ווען אומדערווארטעט. אנקומען ער פלעגט איינמאל נישט
אריינ איד פלעג שטוב, פת ארויסלויפן געל?אט צייט קיין שוין האב און פענצטער דורבן
בין חזירים די צווישן חזירים. געהאלטן האבן זיי וועלכן אין קעלער, א אין שפרינגען

בוידעם. אויפן ארויף צוריק געקענט האב איך ביז פארבליבן איד

מיר אויף האבן זיי קינד. קליין איין את קינדער גרויסע צוויי געווען זענען שטוב אין
א און עסן געגעבן מיר האבן זיי דערקוטשעט. ניט קיינמאל את געהאט רחמנות
מיר זיי האבן געווען זיי ביי בין איד לאנג ווי בכלל, אפצוווואשן. זיר מעגלעכקייט

וואנדערן. צו ווייטער געצווונגען געווען אבער בין איד אפגעהיטן.

דייטשן די מיט פניםאלפנים

און פארטיזאנער רוסישע געקומען זענען עס אז פאל, א פאסירט האט איינמאל
באן דער פון ווייט ניט געווען איז הויז דאס געגנט. דער אין מינעס אונטערגעלייגט
ארויסגעיאגט האבן דייטשן די מינעס. די אונטערגעלייגט האט מען וועלכער אונטער ליניע'
זיי האבן דערנאר געגנט. דער אין אבלאוועם געמאכט און הייזער די פון איינוווינער די
אנטלויפן. דארט פון געצווונגען גערוען זענען איינוווינער די את הייזער אלע פארברענט



האט פארברענען, צו דאם באפעל א מיט הויז אין אריינגעקומען זענען דייטשן די ווען
(זי באךליניע דעי אויף ארבעט מאן דער אז דערציילן, אנגעהויבן ליאכאווא פתי די
זאל מען בעט זי קינדער. קליינע מיט אליין דא איז זי אז און דייטש) גערעדט גוט האט
געשטאנען 0יך בין מעשה בשעת הויז. דאס פארברענען ניט און האבן רחמנות איר אויף
מוטיקע מיין האנט. אין געווער מיט געשטאנען זענען וואס דייטשן, די מיט פניםאלפנים
מענער. געזוכט האבן זיי ווייל בעיקר די, ביי חשד קיין אתיסגערופן ניט האט האלטונג "
איך פארטיזאנער. דריי אויס זיר באהאלטן געגנט דער אין אז איבערגעגעבן, זיי האט מען

געפונען. געקענט ניט זיי האט מען געזעען. איינמאל זיי האב
דער אין ליגן געבליבן בין איר את שטוב פון אוועק זענען באלעבאטים די
ביינאכט שפעט זיי. מיט צוזאמען גיין געקאנט ניט האב איד ווייל , (שייער) סטאדאלע
יעדן אין נישטערן קאמיסיע א קומען פלעגט געוויינלעך יוייל דארט, פון אוועק איך בין
באלד געווען בין איר וועלכער ביי פאלקע, ערשטער דער צו אוועק בין איר ווינקל.

געטא. פון ארויסגיין נאכן
געבושעוועט באנדעראווצעס די שוין האבן דאן .1943 יאר אין געווען שוין איז דאס
ווען יידן. די ווי גלייר זיי, פאר אויםבאהאלטן זיר האבן פאלאקן די און געגנטן יענע אין

: געזאגט מיד צו זי האט יאקובאווסקא פתי דער צו געקומען בין איר
אויס אויר זיר מוזן מיר און יידן די ווי אזוי פאלאקן, מיה ליידן איצט "זעםט,

באהאלטן".
גוטע א : געטראכט זיר איר האב הארצן אין נאר געענטפערט, גארנישט האב איך

אזוי. דיר גוט און צייט
איך צייט. לענגערע א געבליבן איר ביי בין איך אויפגענומען. גוט גראדע מיד האט זי
דורכגעמאכט איך האב אזוי פארבליבן. דארטן בין איר חדשים וויפל ניט שוין געדענק

ארט. צו ארט פון וואנדערנדיק און בלאנקענדיק ,1944 יאר ביז צייט, די
ניט דערפון מאן דער כלומרשט האט ליאכאווא, פרוי דער ביי געווען בין איך ווען
געמאכט זיך נאר יאגעוחוסט, האט ער אז איינדרוק, דעם געהאט האב איך אבער געוווסט,
עס ביינאכט. געארבעט האט ער ווען דאן, שטוב אין שלאפן פלעג איך ניטוויסנדיק.

באמערקט. ניט קיינמאל מיר האט ער אז זיין, ניט קען

גלייר מיר האבן באהאלטן, איצט זיר האב איד ווו יאקובאווסקא פרוי די פון שכנים די
יאקו פרוי די זיר. באהאלטן דארט און פעלד אין אוועק געמוזט האב איד און דערשנאפט
געפערלעכע א געווען איז לאגע די אבער פעלד, אין עסן געבראכט מיר האט באווסקא

גרוים. געווען איז מורא די און
איינצעלנע, כאפט באפעלקערונג דארטיקע די אז געהערט, איינמאל ניט האב איר
באלע מיינע פלעגן מאל יעדעס פאליציי. דער איבער זיי גיט און יידן, בלאנקענדיקע
אוקראי דער איבערגעגעבן זיי און יידן אסאד געכאפט האט מען אז דערציילן' באטים
א אפגענומען אפילו האב איר שיסן. צום אוועקגעפירט זיי האט וועלכע פאליציי, נישער
אריינגע איז זי וואלד. אין אויםבאהאלטן זיר האט וואס קוזינע, א מיינער וועגן "גרוס"
ביז טויט. צום פארמישפט איר האבן וואס באנדעראווצעס, די פון הענט די אין פאלן

געפייניקט. שטארק איר זיי האבן דערשאסן איר האט מען

באפרייאונג די

געבליבן איד בין באפרייאונג דער נאר באפרייאונג. די געקומען איז 1944 פעברואר אין
דערציילט, און געקומען איז יינגל באלעבאסטעס מיין ווייל וואכן, צוויי נאד אויסבאהאלטן

: געזאגט אים האבן זעלנער רוםישע די אז
דערהרגענעך'. אים זאלסטו ייד, א טרעפן וועסט דו "אויב

די געהאט. מירא האב איד אבער באנדעראווצעס. געווען אענען דאס אז זיין קאן
די געזאגט אויר איר האבן וואס רוסן מיט געטראפן אויר זיר האט אליין באלעבאסטע
איר בין דעריבער איבערגעגעבן. דאס גלייד מיר און געקומען איז זי ווערטער. זעלבע
געזעען דארט מיר האבן זיי מיליטער. תסיש מער געקזמען ם'איז ביז באהאלטן' געבליבן

שוועסטער. מאנס איר בין איר אז געזאגט' האט זי בין. איר ווער געפרעגט, און



אז געענטפערט' האבן זיי רוסלאנד. אין לאגע די וועגן אויסגעפרעגט זיי האב איר
יידן אלע אז און ניטא שוין איז סטאלין אז געזאגט, מען האט מיר געווען. ווי איז אלץ
פאראנטווארטלעכן שום קיין אויף ניט ארבעטן יידן אז סיביר, אין פארשיקט מען האט
געלאכט זיי האבן ריכטיק, איז דאס צי זעלנער' די געפרעגט האב איך ווען א.א.וו. פאסטן

געווען. ווי דארט איז אלץ אז און ליגן איז דאס אז געזאגט, און מיר פון
סאלדאט". יידישן א  געזאגט מיר צו איינער האט  האסטו ,,אט

אויסבאהאלטן געווען בין און יידישע א בין איך אז דערציילט, זיי איך האב דארויף
אקופאציע. דייטשישער דער בעת

מיר מיט מער זיר האבן רוסן די אבער סאלדאט' יידישן מיטן גערעדט האב איך
זעלנער. יידישער יענער ווי אינטערעסירט

זייער רוסן די זיר האבן ארמיי, רויטער דער פון יוםטוב אין פעברואר, 22סטן דעם
פייער. גתיס א געעפנט און געלעגנהייט די אויסגענוצט האבן דייטשן די אנגעשיכורט.
: געווארנט מיר האט זעלנער רוסישע די פון איינער לויפן. אנגעהויבן האבן רוסן די

דערהרגענעך/ דיר זיי וועלן דייטשן, די צו אריין איצט פאלסטו "טאמער

רוסלאנד קיין אנטלויף אין
די מיט צוזאמען אנטלאפן בין איד געהאט מורא זייער דער*אר אויר האב אליין איך
דארט קיווערץ. ביז געלאפן זענען מיר געגנט. יענעם פון אפגעטראטן זענען זיי רוסן.
זיי צווישן שטעטל, אונדזער פון יידן אפגעראטעוועטע ערשטע די געטראפן איך האב
וועלכע רובינשטיין, איצט , האפמאן) חיים פון (טאכטער האפמאן שרה חברטע, א מיינע
און צייט גאנצע די באהאלטן געווען זענען זיי פאטער. איר מיט צוזאמען געווען דארט איז
געראטעוועט שטעטל אונדזער פון זיך האבן כלל בדרד איד. ווי זעלבע דאס דורכגעמאכט

ישראל. אין איצט זיר געפונט זיי פון מערהייט די מענטשן. ווייניק זייער
מיר האבן דייטשן, די פון דערווייטערן זיר מער וואס געוואלט האבן מיר ווי אזוי
ראזשישטש. פון ארויסגענומען אונדז האט וואס לאסטצוג אין וועג דעם פארגעזעצט

קיעוו. קיין אנגעקומען זענען בעקער, טייבל פרוי, א און דריי מיר
געהאט ניט האבן מיר ביינאכט. אנגעקומען מיר זענען וואקזאל קיעווער איויפן
קאמענדאנ צום אוועק זענען מיר געהאט. נישט אויר מיר האבן שפייז קיין נעכטיקן. צו ווו
וואס משפחה, יידישע א צו געשיקט אונדז האט מען שלאפן. צו פלאץ א געבעטן און טור
זייער ניט געדענק איר רוסלאנד. טיף אין עוואקואציע דער פון צוריקגעקערט זיר האט
זענען זיי אז זאגנדיק, שוועל זייער אריבערגעלאזט ניט בכלל אונדז האבן זיי נאמען.
געהאלפן ניט ס'האבן שלאפן. צו ווו ניט זעלבסט האבן את ציוריקגעקומען וואס נאר
ווו האבן זאלן מיר אבי דיל. אויפן שלאפן צו גרייט זענען מיר אז תחנונים. אונדזערע
קאמענ דער אין צוריקצוקערן געצוחונגען געווען זענען מיר אוועקצולייגן. קאפ אונדזער

דיל. אויפן געשלאפן מיר זענען דארט און דאנטור
קויפן עפעס אוועק פרוי צווייטע די און חברטע מיין פון פאטער דער איז צומארגנס

אריין. וואסער אין ווי פארשווונדן, זענען זיי און
באקאנטע אן שטאט, פרעמדער א אין מיידלעד יינגע צורי געבליבן זענען מיר
אין אז געזאגט אונדז האט מען ארבעט. זוכן אוועק זענען מיר לעבן. צום מיטלען אן און

ארבעטער. מען זוכט (שטאטראט) גארסאוויעט
מיליטערישער א אין ארבעטן געשיקט אונדז האט מען אוועק. דארט זענען מיר
פשוטע אלס געווארן אנגענומען זענען מיר שיףבויפאבריק. א געווען איז דאס פאבריק.

ארבעטער.

מיר שטאמען. מיר וואנען פון און זענען מיר ווער אויסגעפרעגט דארט אונדז האט מען
הייסן מיר ווי גענוי דערציילט נאר נעמען, פאלשע אנצוגעבן געהאט ניט עוכל קיין האבן
מען האט נאכדעם ווייל פעלער, גרויםער א געווען איז דאס שטאמען. מיר וואנען פון און

אנטלויפן. דארט פון געצוחונגען געווען זענען מיר און אפלאזן געוואלט ניט אונדז
א אנוועזנד דערביי געווען איז ארבעט דער ציו צוגענומען אונדז האט מען ווען
זיר האט זי פאבריק. דער אין ארבעט דער צו מאביליזירטע א אויר פרוי, רוסישע



זיר האב איד אופן וועלכן אויף און איבערלעבענישן מיינע דערצייל איד ווי צוגעהעלט
איד צי געפלעגט, מיד האט מאיאל, א געורען איז מאן זועמענס פלוי, די געלאטעוועט.
לעבן צום מיטלען אן און אליין בין איד אז העלנדיק, שלאפן. צו ווו און עסן צו וואס האב
איז נאמען איר עסן. געגעבן אונדז און זיר צו איינגעלאדן חבלטע מיין און מיד זי האט
אט דאנק א איר. ביי בלייבן געצווונגען אונדז האט זי סניעגיליאווא. זשעניע געווען
יאר האלב א אויסגעהאלטן מיר האבן גערופן, זי האבן מיר ווי זשעניע, טיאטיע דעל

קיעוו. אין

האבן עסן אבער דירה)' בשותפותדיקע (א אבשטשעזשיטיע אן באקומען האבן מיר
מיר וואלטן זשעניע' טיאטיע פון הילף די ניט ווען און ווייניק, זייער באקומען מיר

הונגער. פץ אויסגעגאנגען

איל איז קליג פארן זאוואד. אויפן מיר מיט געאלבעט האט קינד יידיש איין בלויז
איז זי און סיביר' אין געשטארבן איז ער זאוואד. זעלבן אין אינזשיניעל אן געווען מאן
איר געהאט. ניט זי האט קינדער קיין קיעוו. קיין צוריקגעקומען איז זי אליין. געבליבן
צוזאמען האבן מיר זיך. צווישן געלעבט גוט זייער האבן מיר ניט. איד געדענק נאמען
. . . ■ דירה^ בשותפותדיקער^ אזנדזעו^ אין געווינט

קאלאסטען. אין איז פאטעל איל אז דעלוחוסט, חבלטע מיין זיר האט מאנאטן דליי נאד
פארמשפט און געכאפט זי האט מען פאטער. איל צו דעדלויבעניש' א אן אוועק' איז זי

דאנבאם. אין צוואנגסארבעט יאר 5 אויף

אהיים, פארן דערלויבן מיר זאל מען ביטעס, אנגעגעבן מאל פיל האב דאקעגן' איך,
אלבעט מער געמאכט האב איך לעבן. געבליבן משפחה מיין פון אימיצער איז צי זעען

אלבעטן. ניט ווילן יידן אז געטענהט, זיי האבן דעם טראץ און אנדעלע, אלע ווי

רוסלאנד אין אנטיסעמיטיזם

מיליטעל צווישן אפילו קיעוו, אין פארשפרייט זייער געווען אנטיסעמיטיזם דער איז בכלל
צוגע אפיציר רוסישער פארווונדעטער א איז באזאר אויפן אז פאסירט, סיהאט לייט.
האט זי ווען באצאלן. געוואלט ניט איר האט און מילד קויפן פלוי יידישע א צו גאנגען
איז אפיציר דער קאפ. איר אויף צעבראכן מילד פלאש די ער האט שרייען' אנגעהויבן
איז קיעוו גאנץ ראטנפארבאנד). פון העלד (א סאיוזא סאוויעטסקאווא געראי א געווען
א מילך ביםל א געבן געוואלט נישט האט פרוי יידישע א סיטייטש, אויפגעבראכט. געווען

פאטערלאנד... פאלן פארגאסן בלוט אזויפיל האט וועלכער געראי, פארווונדעטן

דאס האט מען ווי  ("יעוובאז" באזאל "דישן אויפן אז פאסידט, אפט ס'האט
יידן. אויף אנגעפאלן מען איז געלופן)

אז געווווסט, האבן זיי קריסטינס. בלויז מיט אפשטשעזשיטיע אין געלעבט האב איד
זייער זיי מיט האב איך אפשטאמונג. מיין פארלייקנט ניט האב איד יידישע. א בין איד
מיר איז דעם טראץ פיל. זייער מיר פאר געטאן האט זשעניע טיאטיע די געלעבט. גוט

אהיים. געוואלט האב איך און געווארן פארמיאוםט אלעס דאס

פלעגט ער אנטיסעמיט. גרויםער א געווען איז זאוואד אונדזער פון נאטשאלניק דער
פיר צעריסן. גלייר זיי האט ער דירעקטאר. דעם איבערגעבן ניט אפילו ביטעס מיינע
און קלובים מיינע זוכן אתיים פאלן דעללויבן מיר זאל מען אנגעגעבן איד האב ביטעס
פלאץ זיין אויף געקומען סיאיז ביז געוווסט, ניט דעלפון האב איד פאלניכטעט. אלע האט
זיר האט ער דערמאנען. ניט ליידער' מיר' איד קען נאמען זיין נאטשאלניק. יידישעד א
געווענדעט פערזענלעד גלייך אים צו זיר האב איר עוואקואציע. דער פון צוריקגעקערט
אהיים, אורלויב אויף פאת וויל און מערבאוקראינע פון בין איך אז ביטע' דער מיט
איבער ביטע מיין האט ער לעבן. געבליבן משפחה מיין פון ווער םיאיז אזיב זען צו כדי

: געזאגט את גערופן מיד על האט נאכהעל דירעקטאל. דעם געגעבן

צוריק זאלםט דו אז פארלאנג, איד נאר אהיים, פארן דיד לאז איר איין. זיד "העל
צרות". גרויסע האבן איך וועל ניט אויב קומען.



צרות, מענטש דעם פארשאפט אפילו און נארישקייט א געטאן איך האב אפשר
אין געזוכט נאכהער מיך האט מען צוריקגעקומען. ניט מער און אוועק בין איך אבער

געווען. ניט דארט שזין בין איך אבער שטאט' אונדזער אין און קיעוו

ראזשישטש אין צוריק
האב משפחה אונדזער פון יידן. באקאנטע אייניקע געטראפן איך האב ראזשישטש אין
אין נאכט ערשטע די צעשטערט. געווען איז שטוב אונדזער געפונען. ניט קיינעם איך
ווו געהאט נישט כיהאב ווייל וואקזאל, אויפן איבערגענעכטיקט איר האב ראזשישטש
געווען איר ביי און יאקובאווסקא פתי דער צו אוועק איך בין נאכהער אריינצוגיין.

מאנאטן. אייניקע
געדונגען און שטריקערן אלס פאך מיין אין ארבעטן אנגעהויבן איך האב נאכהער
און אליין געבליבן אויר איז וואס טעסלער, אסתר מיידל' י^ש א גאו מיט צימער א

פופ. אסתר נאמען איר איז היינט גויים' ביי זיר אויסבאהאלטן דורך לעבן געבליבן
מורא איך האב פאסטן א אויף שטעטל. אין פאלאקן די פאר געשטריקט האב איך
ווערן n ארעסטירט ניט כדי שטוב' אין צייט גאנצע די געזעסן בין און גיין, צו געהאט
פרעמדן א אויף געלעבט אויר האב איך געזוכט. מיך האט וועלכע פאליציי דער דורך

נאמען.
און דייטשלאנה קיין דארט פון און פוילן קיין ארויסגעפארן מיר זענען שפעטער

ארץישראל. קיין  נאכהער


