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קוואליפיצירט עלטערן מיינע זענען שטעטל אין אונדז ביי מאכט סאוויעטישער דער בעת
אריינגעשריבן פאםפארט זייער אין מען האט דעריבער און "ביורזשויעך, אלס געווארן
סאוויע פארן געפערלעכע מענטשן זענען דאס אז באטייט' האט וואס '860 פאראגראף דעם
סיביר. קיין ווערן צו ארויםגעשיקט פארמשפט זיי זענען אזעלכע אלס און רעזשים, טישן
בטל איז שוחד פון הילף דער מיט השתדלותו און אנשטרענגונגען גרויסע זייערע דאנק א
רוסישער א אין לערנען אנגעהויבן האי איך גלות. סיבירער פון גזירה די געווארן
אריינ נישט מין זיך, פארשטייט מען' האט "פיאנערךארגאניזאציע" דער אין שולע.
מיר זענען שולע דער אין "בורזשוי". געוועזענער א איז פאטער מיין ווייל גענומען'
ברידער מיינע יוגנטלעכע. פאר צוגעפאסט איבונגען מיליטערישע דורכגעגאנגען אויך

געחאלט. חודשלעכן א באקומען און געארבעט האבן

צענטראל פון פליטיט פיל אנגעקומען זענען תקופה סאוויעטישער דאזיקער דער אין
זייער אויפגענומען זיי האבן יידן ראזשישטשער די דייטשן. די פאר פחד אויס פוילן,
די אויך און וווינונגען באקומען ארבעט' אויף איינארדענען געהאלפן זיי און פיין
משפחה' איין פון מענטשן פינף געוווינט האבן שטוב אין אונדז ביי דאקומענטן. נויטיקע
שיסטער גוטע זייער געווען זענען יי זשעליכאוו. שטעטל פין געשטאמט האבן וועלכע
צו רעכט דאס געהאט זיי האבן דעם דאנק א שוסטערווארשטאט. א געעפנט האבן און

ראזשישטש. אין וווינען
מעשים פארברעכערישע די וועגן גרוסן שלעבטע דערגיין פלעגן צייט צו צייט פון
דעם מיט און קריג סאוויעטישדייטשן דער פון אויסברוך מיטן פוילן. אין דייטשן די פון
אין אפטרעטן אנגעהויבן רומן די האבן רוסלאנד' קיין ארמייען דייטשע די פון אריינמארש
אין טיף אנטלאפן זענען יידן ראזשישטשער אויך און פליטים די פון פיל פאניק. גרויס

רוםלאנד.

פארגעלייגט אונדז האט ער מאיאר. א פילאט, רוסישער א געוווינט האט אונדז ביי
פאזשארעק. אין פליפעלד אויפן געפונען זיף האט וואס עראפלאן' זיין אין אריינגיין
באשלאסן האבן מיר רוםלאנד. קיין משפחה גאנצער אונדזער נעמען געווען גרייט איז ער
דער אין האט מוטער די אבער איינגעפאקט' געווען שוין זענען פעקלעך די אנטלויפן.
און האב איר מיט שיידן זיר געוואלט נישט האט זי געקראגן. חרטה מיניוט לעצטער
גע איז פאטער (מיין לעבן גאנצן פארן מי גתים מיט אנגעזאמלט האט זי וואס גוטס,

: געזאגט האבן ברידער די פריער). שטארבן

אויר". מיר בלייבן פלאץ, דאס נישט פארלאזט דו אויב "מאמע'
געבליבן. מיר זענען אזוי

ארמיי' רויטער דער אין מאביליזירט רוסן די האבן לייבל, און חיים ברידער' מיינע
כאאס א געווען שזין סיאיז ווייל אומגעקערט, זיר זיי האבן צייט קורצע א נאך אבער
איז אלץ שלעכטע, א געווען איז דיסציפלין די ארמיי' רויטער דער פון רייען די אין

צעלאפן. זיך זענען סאלדאטן מאביליזירטע די און צעפאלן זיך

אן קומען דייטשן די
אלס איך' באהאלטן. יידן די זיר האבן שטאט אץ דייטשן די פון אנקומען מיטן
דעם צו ציוגעקוקט זיר און גאס אויפן אוקראינער שכנים די מיט געזעסן בין קינה
די אויף אימה אן אנגעווארפן האט דעפילאדע דייטשע די דייטשן. די פון אריינמארש

חברים א אויף (שטייט) רויטער הערשל
ביתראזשישטש. אין אויפנאמע



שוועסטער, און ברידער זיינע רויטער, הערשל

און מאטאציקלען, 1זייערע אויף אדורכגעפארן זענען מאטאציקליסטן דייטשע די יידן.

וואלף. א הונט' אויסדרעסירטער אן געזעסן איז מאטאציקל יעדן אויף
דייטשן. די פון אנקומען מיטן געפרייט זין האבן אוקראינערנאציאנאליםטן די
צוגעזאגט זיי האבן דייטשן די רוסן. אפטרעטנדיקע די אויף געשאסן אפילו האבן זיי
דייטשע די צווישן שיסעריי דאס געהערט נאך זיך האט שטאט אין זעלבסטשטענדיקייט.

וועלכע טיילן, מיליטערישע סאוויעטישע אפטרעטנחג די פון רעשטלעך די און איינהייטן
מיטן געווארן דערשאסן זענען יידן אייניקע סאה זאפאלסקיס אין געפונען נאך זיר האבן
ווידער זענען צומארגנס דייטשן. די אויף געשאסן יידן די האבן דאס אז אויסרייד,

די צווישן פאניק א אנגעה'ויבן זיך האט דאו מארק. אין יידן אייניקע געווארן דערשאסן
ווילדעווען. צו אנגעהויבן האבן נאציאנאליסטן אוקראינישע די יידן.

אוקראינישע די אכזריותדיקייט גרויםער א מיט אויסגעצייכנט זיך האט באזונדערס

דערדאזיקער פון דריי . (וועלניאנקע) בריק" "אונטערן געוווינט האט וועלכע זענץ, משפחה
פאלי געווארן זענען נישט) איד געדענק נאמען דריטנס (דעם גניאדי איגאר' : משפחה
ארויסציען פלעגן זיי ייד. א סיאיז לוער דערקענען דייטשן די געהאלפן האבן אזן ציאנטן,

געקומען איז זענץ רויבן. צו צוועק מיטן אויסריידן פארשידענע אונטער הייזער די פון יידן
ברידערס מיינע צוגענומען אזן גענישטערט און געזוכט האט ער שטוב, אין אונדז צו

מלבושים.

לעבן זיין פאר קעמפט ברודער מיין

קוסטעס הויכע די אין אויסבאהאלטן זיר האט און אנטלאפן איז בעבע ברודער מיין

אין געפונען זיר האבן וואס פאליציאנטן אוקראינער צוויי סטיר. פונעם ברעג אויפן
צוויי די פון איינער געכאפט. אים און באמערקט אים האבן פישערשיפל קליין א
געלערנט קינדעריארן די אין האט ער ; וואנקע געהייםן האט פאליציאנטן אוקראינישע

וואנקע אפלאזן. איט זאל ער געבעטן האט בעבע שולע. אין ברודער מיין מיט צוזאמען
צווישנ אין זענען רואס יידן, אנדערע נאך יאגן זיר גענומען צייט זעלבער דער אין האט

פאליציאנט צווייטן דעם אריינגעווארפן כוח מיט האט בעבע שטאט. פון אנטלאפן צייט
שטאל. א אץ אויסבאהאלטן זיר און אהיים געקומען איז ער אנטלאפן. איז און וואסער אין

קיין געכאפט נישט נאר מען האט דאן יאר. האלב א און 12 געווען אלט דאן בין איד
אונטער געווארן דערהרגעט זיינען געווארן געכאפט זענען וועלכע אלע די קינדער.

שטאט. דער

קינדער און זקנים אויר געניומען מען האט אקציע, פערטער דער פון צייט דער אין

וואס בהמות און פערד צווישן באהאלטן זיך האט בעבע ברודער מיין עלטער. יינגסטן אין
דערנענ זיר האבן פאליציאנטן אוקראינישע די סטאוואק אונטערן געפאשעט זיר האבן

דערקענט. אים האט איינער און געפונען זיר האט ברודער מיין ווו פלאץ דעם צו טערט
אוקראינישער דער אנטלויפן. אנגעהויבן און פערד א אויף ארויפגעשפרונגען איז בעבע

אים און ברודער מיין אנגעיאגט פערד, א אויף ארויפגעשפרונגען אויר איז פאליציאנט
געכאפט.

און דערהרגעט מען האט בעבע, ברודער מיין אויר זיי צווישן געבאפטע, אלע די
בין און בעבע ברודער מיין געהאט ליב זייער האב איד ברודערקבר. איין אין באגראבן
נאד האב איד בארואיקן. געקענט נישט זיר האב איד אים. צו צוגעבונדן זייער געווען
זיר קוזין מיין מיט צוזאמען איר האב ביינאכט ? ערגעץ ער לעבט אפשר : געהאפט אלץ
לעבעדיקע נאד די פון קרעכצן דאס געהערט האבן מיר ברודערקבר. דעם צו דערקליבן
ברודער מיין דערקענט. אפילו איר האב זיי פון אייניקע פארווונדעטע. גזססדיקע און
דער און פאריאושטע אהיים אומגעקערט זיר האבן מיר געפונען. נישט אבער איר האב

טאט. אונדזער וועגן עלטערן די דערציילט נישט האבו און דריקטע

פריינד הארציקער א  טאמאשעוויטש קאלא

זענען מיר וועלכער מיט פאמיליע, אוקראינישע אן געוווינט האט אונדז מיט בשכנות
זון א קאלא טאמאשעוויטש. משפחה די געווען איז דאס באציאונגען. גוטע אין געווען



אונדז קען ער יואס מיט געפרעגט און אונד'ז צו געקומען איז פאמיליע דער פין
אלס און פאליציי דער אין אריינטרעטן זאל ער געראטן, אים האט מוטער מיין העלפןן
א געווארן איז ער געווען. טאקע איז אזוי העלפן. קענען אונדז ער וועט פאליציאנט
דער אונדז האט ער ידיעות. וויכטיקע זייער איבערגעבן איונדז פלעגט אץ פאליציאנט
דערמארדעט זענען בעבע, ברודער מיין זיי צווישן און יידן' געכאפטע אלע אז ציילט,
די אין קומען ער פלעגט איינמאל נישט געוויינט. ער האט דאס דערציילנדיק געווארן.

ראטעווען. ממש אונדז און סיטואציעם סכנותדיקע סאמע
פונעם אהיים זיר אומקערן זיין מיט באלד געווארן געכאפט איז לייבל' ברודער מיין

געגאנגען. פארלוירן זענען שפורן זיינע און מיליטער' סאוויעטישן
זילבערנע פוטערווארג, דאס אפגעבן : גזירות נייע ארויס פלעגן טעג עטלעכע יעדע
גוטס און האב זייער אפגעגעבן האבן מענטשן סירוב זאכן. ווערטפולע אנדערע און
מער. און מער אלץ פאדערן דייטשן די פלעגן מאל יעדעס מארצן. אין ווייטיק א מיט

געטא אין הונגער דער
געשוואלענע מענטשן ארומגעדרייט זיך האבן גאס אין הונגער. א געהערשט האט געטא אין
מיט דערלויבט זיי האבן געטא, אין אריינגיין באפוילן האבן דייטשן די ווען הונגער. פון
איז פארמעגן גאנצע דאס זיר אויף טראגן געקענט האט מען וואס דאס, בלויז נעמען

פארלאזן. געמוזט האט מען וועלכע הייזער, די אין איבערגעבליבן
מיר האבן געטא אין הויז. דאס פארלאזן אנדערע, אלע ווי האט, משפחה אונדזער
ארויסגיין פלעגן וועלכע אלע' די מענטשן. 60 נאף מיט קיילע' באבע דער ביי געוווינט
אדאנק לאגע זייער אויםגעבעסערט ס'איז, ווי האבן, שטאט אין ארבעט אויף געטא פין
צייט צו צייט פון פלעגן און גויים די מיט קאנטאקט א געהאט האבן זיי וואס דעט
פון פארבאט קאטעגארישער א געווען ס'איז עסנווארג. אויף זאכן זייערע אויסטוישן
שטאט. פון ארבעט דער פון זיך אימקערן ביים געטא אין עסן אריינצוברענגען דייטשן די
אריינ געלונגען פלעגט צייט צו צייט פון און ריזיקירן געצוורנגען האט נויט די אבער

געטא. אין ברויט לעבל א גנבנען
האבן וואס ארבעטער 12 די צו מיך אייינשליסן געווען מצליח האט מוטער מיין
אויס האט וואם פריגאל, ברוך פון פאבריקל אין ארבעטן צו דערלויבעניש א כאקומען
געטא' פון טעריטאריע דער מחוץ געפונען זיר האט פאבריקל דאס וואלפאדעם. געארבעט
זיך פלעגן און ארבעט דער צו פרי געטא פון ארויסגיין פלעגן מיר בריק". "אונטערן
פלעגן מיר און טראטואר אויפן גיין צו ייד א פארבא*ן געווען ם'איז פארנאכט. אומקערן

צייכן. געלן א געטראגן האבן יידן די גאס. דער מיטן אין גיין
האט וואס אוקראינער, אן געווארן באשטימט איז פאבריקל פון פארוואלטער אלס
האבן משפחה זיין און פריגאל ברוד אבער ארבעטער, פשוטער אלס געארבעט פריער
פארקויפן פלעג איד אונטערנעמונג. דער אין פאכמענער נויטיקע אלס ארבעטן פארגעזעצט
ברויט, שטיקלער באקומען איך פלעג דעם פאר און מלבושים שטאף' רינגעלעך, גויים די

געטא... אין אריינגנבנען עס פלעג איד און בוימל מעל, ביסל א
געשלאגן מיד האבן זיי בוימל. פלעשער 2 אריינגנבענען געפרוווט איך האב איינמאל
פאליציי. דער אין אוועקצופירן כדי זייט, דער אויף אפגעשטעלט אח מכיתרצח
רייען צוויי צווישן דורכגעפירט מיד זיי האבן פאליציי דער אין אריינגאנג ביים
בין איך אז סאדיזם, אזא מיט שטעקנס מיט געשלאגן מיד האבן וועלכע פאליציאנטן,
אריינ מיד זיי האבן צעשלאגענעם א ערד. דער אויף פארווונדעטער א אוועקגעפאלן
און קעלער פון טויער דער געעפנט זיד האט ביינאכט פלוצלינג קעלער. א אין געווארפן
טאמאשעוויטש קאלא גערופן מיד האט דאם הערשל"... ,הערשל, , : געהערט האב איך
וועליסאפעד א אויף אוועקגעזעצט קעלער' פון ארויסגעצויגן מיך האט ער פאליציאנט. יער
זיכערן א פון געראטעוועט ממש דאן מיר האט ער געטא. אין אהיים אוועקגעפירט און

טויט.
פלעגט משפחה, אונדזער פון פריינד הארציקער דער טאמאשעוויטש, קאלא דער אט
צייט. נאענסטע די פאסירן וועט עס וואס זיין מודיע און ווארענען שטענדיק אונדז
גרויסע א געזעען מיר האבן ארבעט' דער פון צוריקגעקערט זיר האבן מיר ווען איינמאל'



פארבייגעגאנגען זענען מיר ווען פאליציאנטן. אוקראינישע פון באוועגונג פארדעכטיקע
: געשעפטשעט פארזיכטיק מיר און ארויס ער איז הויז, טאמאשעוויטשעס קאלא

טאג". לעצטער אייער איז דאס אז געטא, אין זאג ! אנטלויף "הערשל
האבן אסאך און ידיעה טרויעריקע די געווארן פארשפרייט באלד איז געטא אין
שטארקע א מיט ארומגערינגלט געווען שוין איז געטא דער אבער אנטלויפן, געפתווט
ס'זענען זייטן. אלע אויף שימן אנגעתויבן האבן וואס כוחות, פאליצייאישע פון קייני
געטאפלויט. צום זיך דערנענטערן צו פרוור בייט פארווונדעטע און טויטע פיל געפאלן
דער אין צוניויפזאמלען זיר זאלן יידן די אז באפוילן, דייטשן די האבן הילכערם די אין

פארוואלטונג). דארפישער געוועזענער דער פון הויז (אין "גמינע"

ליקווידאציע דער פון אנטלויפן מיר
מיין ארויפגעזעצט האט ער קאלא. באוויזן זיר האט מעוטן שרעקלעכע דאזיקע די אין
שפעטער הויז. זיין פון בוידעם אויפן באהאלטן איר און ראווער א אויף מינדל שוועסטער
האט וואס טאפילנע דארף אין מוטער מיין ארויסגעפירט און אומגעקערט זיר ער האט

געטא. מיטן געגרענעצט זיך
שוואגערס זיינע צוויי און דאלגאפאליוק מאטל מיט צוזאמען באוויזן, האב איך
געטא פון סכנה גרויס מיט זיך ארויסגנבענען פריגאל' משפחה די און (גראווער)
ברוך) פון זון עלטערער (דער פריגאל לאזער און איך סטער. פון ברעג ביזן דערגיין און
איז בריק דער אויף טייך. ברעג ביים געשטאנען איז וואס לאדקע א אפגעבונדן האבן
אונדזערע איבערגעפירט פינצטער דער אין האבן מיר וואך. שטארקע א געשטאנען
אויסבאהאלטן זיר מיר האבן נאכט דער אין טייר. זייט צווייטער דער אויף מענטשן

פאבריק. דער פון בוידעם אויפן געלעגן איז וואס וואל, אין
דער אין פעלדער די דורך לויפן אנגעהויבן מיר האבן געווארז ליכטיק סיאיז איידער
זיר האבן זיי ווי געהערט מיר האבן זייט גויאישער דער פון דובישטש. דארף פון ריכטונג

: בארימט
יידן". די ווערן באגראבן וועלן "היינט

"! "זשידי נאכגעשריגן אונדז גויים די האבן לויפנדיק באמערקט אונדז האבן זיי ווען
ארומרינגלען. אונדז געפתווט אפילו האבן אייניקע און

א צו דערשלאגן קוים כוחות לעצטע די מיט זיר מיר האבן דערשלאגענע און מידע
האט ער ווען בעלהבית. פונעם וויסן דעם אן באהאלטן דארט זיר און קלוניע) (א שייער
אונדז האלטן באשטאנען נישט איז ער אבער עסן, געגעבן אונדז ער האט אנטדעקט ארנרז
געווען מסכים ער האט בקשות מאטלס און ברוך דאנק א פרייז. שום קיין פאר זיך ביי
יידן 12 צוזאמען געווען זענען מיר וואלד. דערבייאיקן אין פור א אויף אונדז אוועקפירן
(סא טראכימבראד פון געגנט דער אין וועלדער די אין ארומגעדרייט זיר האבן און
אונדז פלעגט עלפירוב און פויערן צו אריינגיין מיר פלעגן נעכט די אין . פיוווקע)
דעם פון געשפייזט זיר מיר האבן עיקר דער אבער עסנווארג, אביסל באקומען געלונגען

שטאלן. און שייערן פעלדער, גערטנער, די פון ביינאכט גנבענען פלעגן מיר וואס
פאלקסדויטשע א ביי זיר געפינט שוועסטער מיין אז דערוווםט, זיר מיר האבן דאן
וועלדער. די אין געוואנדערט מיר האבן וואכן זעקס ביי אלישקעוויטש. דארף אין משפחה

טראכימבראד אין יוםכיפור
שטעטל אין אז דערוווסט' זיך מיר האבן "ימיםנוראים" די דערנענטערט זיך ס'האבן ווען
איז געטא פון עקזיסטענץ דער פון סיבה די געטא. א פאראן נאד איז טראכימבראד
האבן וואס גארבארניעס די אז פאראינטערעסירט געווען זענען דייטשן די וואס געווען,
זאלן בארימט, געווען איז שטעטל דאס וועלכע מיט פעל, פון לעדער אויסגעארבעט
די פון ספעציאליסטן יידישע האבן געדארפט זיי האבן דערצו ארבעט. זייער פארזעצן
דער פון דאטע די אפצולייגן געצווונגען געווען זיי זענען דעריבער גארבארניעס.

געטא. פון ליקווידאציע
שול אין יוםכיפור ערב קומען באשלאסן מיר האבן סכנה גרויםער דער טראץ
איך "כלנדרי". פאר פונקט געקומען זענען מיר יידן. אלע מיט צוזאמען דאוונען און



דרשה יוםכיפורדיקע די דרשנט קאפאטשיווקע פון שוחט דער שמעון ווי געהערט, האב

זאל עס ווער דא :אך ס'איז און שחיטה דער צו שאף ווי גיין נישט דארף "מען : זאגט און
אומגעגנט, דער פון פארטיזאנער יידישע געווען זענען מתפללים קהל צווישן אויפשטיין".

טויט. פון משפחות זייערע ראטעווען געקומען זענען וועלכע

: מיידל א פח אויםגעשריי שטארקן א דערהערט מיר האבן פלוצלינג
אתם". אונדז רינגלען דייטשן די "יידן'

ריכטונג. יעדער אין לויפן אנגעהויבן האבן אלע און בהלה א אנגעהויבן זיר ס'האט
דער נעבן דייטשן קיין באמערקט נישט מיהאט ווייל צוריקגעקערט, זיר מען האט שפעטער
ווען אינדערפרי, ביתכנסת. פון פאל אויפן שלאפן ביינאכט פארבליבן זענען מיר שול.

שטארקער א פון געווארן אנגעגריפן מיר זענען אויפגעשטאנען' זיינען מיר

קויל דוםדום א פון געווארן פארווונדעט באלד א.יז פריגאל לאזער שיםעריי.
געפתווט האבן פריגאל אברהם אוו איר געווארן צעריסן איז האנט זיין פון פלייש די און

געהאט נישט האבן מיר און נאכגעיאגט, אונדז האט מען וווהין. וויסנדיק נישט אנטלויפן,

גרויסע א געזען שוין האבן מיר שולהויף. צום זיר אומקערן נאר ברירה אנדערע קיין

געקומען ס'זענען שטאט. פון געבראכט מ'האט וואס פארווונדעטע' און געהרגעטע צאל
"שליאד" צום ארויס זאלן מאן פופציק אז באפוילן, האבן און פערד אויף דייטשן צוויי

פארטיזא די באמערקט איר האב גרופע דערדאזיקער אין . שטעטל) דעם מחוץ וועג (אויפן

האט אבער, דייטש, דער זיי, צו צושטיין געוואלט האב איר ראזשישטשער. די און נער
: אויסגעשריגן און קלאפ שטארקן א געגעבן מיר

יודע". טויט, צוט צייט נאר "האםט

אנגעשלאסן זיר און פענצטער דורכן אריינגעשמוגלט זיר איר האב פונדעסטוועגן
גרופע. דער צו

פארוים. מארשירן און פירווייז צו אויםשטעלן זיר באפוילן אונדז האט מען
: געשריגן צייט גאנצע די האט בחור א

"! אנטקעגן זיר שטעלט זיר' "פארטיידיקט

אונדז מען האט קילאמעטער, א פון ערר אן אפגעגאנגען זענען מיר ווי דעם נאד
גראבאייזנס. געגעבן

אין אויסגערופן און טאמאשעוויטש קאלא צוגעשפרונגען מיר צו איז פלוצלינג

"? דא טוסטו וואס אהער, קומםטו ווי "הערשל' : יידיש

אים און קייטן אין געשמידט הענט זיינע האבן זיי געכאפט, אים האבן דייטשן די

געשטאנען. דארט איז וואס אויטא, אינעם אריינגעווארפן

ווידערשטאנד פון פרתו דער

בחור, דער זיר פאר גרוב א גראבן צו באפוילן און פעלד אין געבראכט אונדז מיהאט
צוגע אים צו ס'איז גראבן. געוואלט נישט האט זיר' קעגנשטעלן גערופן האט וועלכער

און שילטן און זידלען אנגעהויבן אים פאליציאנט, אוקראינישער אן גאנגען
דעם באפאלן איז בחור דער ביקס. פון קאלבע דער מיט שלאגן צו שטארק אנגעהויבן

אים ביי האט און ערד דער אויף אומגעווארפן אים גראבאייזן' זיין מיט פאליציאנט
איז וואס דייטש, א געטראפן אץ אויסגעשאסן באלד האט ער ביקס. זיין ארויסגעריסן
און דייטשן יידן, די צווישן מהומה גרויםע א אנטשטאנען ס'איז פערד. א אויף געריטן

ווייל מאשיןגעווער' זייער באנוצן געווען אומשטאנד נישט זענען דייטשן די אוקראינער.

אין צעלאפן זיר זענען יידן די דייטשן. געפונען אויר זיר האבן מענטשךגעמיש דעם אין

אין אנגעקומען פערציק זענען יידן 50 פון גרופע דער פון און וואלה פון ריכטונג דער

בחור דער אנטלויפן. בעתן אוקראינער די דורד געוואח דערהרגעט זענען יידן צען וואלד.

די פון געפאלן איז קאמף צום גערופן און אנטקעגנגעשטעלט העלדיש זיר האט וואס

צו צוגעבונדן געווען זענען וועלכע שיר זיינע צוגענומען האב איר רוצחיט. די פת קוילן

אקסלען. זיינע

שוין האבן וועלכע יידן, 40 געראטעוועט זיר האבן גבורהטאט זיין .פרן זכות אין

פון ארויסרייסן באוויזן אויר האבן אונדז פון אייניקע זיר. פאר קבר א גראבן אנגעהויבן

האבן דייטשן די רעוואלווערן. צוויי און ביקסן אייניקע פאליציאנטן אוקראינישע די



געטראפן זיינען גרופע אונדזער פון 9 און שיסעריי א געעפנט וואלד, דעם ארומגערינגלט
דער אין מזרח צו שליאך דעם איבערגיין געפתווט האבן זיי בעת קוילן, די פון געווארן
רוסישער דער ביז אזש געצויגן זיר האבן וועלכע וועלדער, גרויסע די צו ריכטונג

טעריטאריע.

ונד נע
גאנצע אונדזער פעלדער. די אין ארויסגיין אין אנטלויפן באוויזן מיר האבן ביינאכט
זיין און מאטל, ברוד' געפונען אויר זיר האבן אונדז מיט צוזאמען. געווען איז גרופע
אויף אריבערפירן אונדז זאל ער גוי באקאנטן א געדינגען האט מאטל אברהם. שוואגער
שייער, א אין אריינגעקראגן זיר האבן מיר אלישקעוויטש. דארף אין שטרוי אונטער פור א

שטרוי. די אין באהאלטן זיר און איז, אייגנטימער דער ווער אפילו נישטוויסנדיק
אז ארויסגעוויזן זיר האט (שפעטער פאראבעק א באמערקט מיד האט פרי צומארגנס
אזוי געווען בין איד אבער מיר' צו צו איז ער קריגסגעפאנגענער). רוסישער א איז דאס
זיר האט ער ווארט. א ארויסרעדן געקענט נישט האב איד אז צעטומלט, און צעמישט
מיר האט זי נאר ווי מיגדל... שוועסטער מיין צוגעפירט מיר צו און שטוב אין אומגעקערט
צופעליקייט א דורר בלויז אז ארויסגעוויזן. זיר ס'האט חלשות. אין געפאלן זי איז דערזען
אויסבאהאלטן. זיר האט מינדל שוועסטער מיין ווו ארט דעם אויף אנגעקומען מיר זענען
מיין קען ער אז געזען טאמאשעוויטש קאלא האט ארויסגעוויזן, זיר סיהאט ווי
פון סאלטיס צום איבערגעפירט איר ער האט זיר, ביי האלטן נישט מער שוועסטער
: געזאגט אים האט קאלא פאלקסדויטש. א געווען איז וועלכער אלישקעוויטש, דארף

"! הויז זייער אין אויסגעוואקסן בין איד ראטעווען, איר מוזט ,דו ,
איבער האבן מיר וואס געלט דעם פון דערפאר באצאלט אויר סאלטיס דעם האט ער

אנטלאפן. זענען מיר בעת אים ביי געלאזן
זיר צו קומען געקענט נישט האב און צעמישט אינגאנצן געווען איד בין טעג זעקס
מסוגל געווען נישט בין איד צייט. לעצטע די דורכגעמאכט האב איד וואס אלעם דעם פון
צוזאמען זיר צו געקומען ביסלעכווייז איר בין שפעטער זאך. שום קיין אויף רעאגירן
אין אויםבאהאלטן זיר און פלאץ דעם אויף געבליבן מיר זענען אברהם און מינדל מיט
אויס זיך האבן שוואגערס ביידע זיינע און מאטל חזיריםשטאל. דעם אונטער גרוב א

אנטקעגן. הויז צווייט א אין באהאלטן
אוקראינער מיט פורן צורי שיסעריי. א געהערט מיר האבן פרי זונטיק געוויסן א
: בעלהבית צום אויסגערופן האבן אוקראינער די הויז. אונדזער צו צוגעקומען וזענען,

"! יידן אויס באהאלטסט דו אז זאגט ,מען ,
קריגס רוסישער דער  פאראבעק דער גרוב. אין באהאלטן געלעגן זענען מיר
די געגעבן האט בעלהבית דער מיסט. מיט גרוב די צוגעדעקט האט  געפאנגענער
האבן זיי אנגעשיכורט. שטארק זיר האבן זיי אז בראנפן, אזויפיל טרינקען צו פאליציאנטן
קיין אז איבערצייגט ווירקלעך זיר האבן און שטרוי אין באגנעטן זייערע מיט געשטאכן
זיר סיהאט ווי אוועקגעפארן. און הויז דאם פארלאזט האבן זיי נישטא. דא זענען יידן
דאס האט ער קאלא. געווען אויך פאליציאנטן די צווישן איז ארויסגעוויזן' שפעטער
באצייטנס זיר זאלן מיר כדי הויף, אין אריץ זיינען פאליציאנטן די איידער געשאםן

באהאלטן.
סכנה א ס'איז און זיכערער קיין נישט איז פלאץ דער אז געזען מיר האבן דאן
בעל פון לעבן דאס סכנה א אין שטעלן געוואלט נישט מיר האבן אויר בלייבן. צו דא
אים. ביי אנטדעקט אונדז וואלט מען ווען פאל אין ליידן געקענט וואלט וועלכער הבית,

פלאץ. אנדער אן זוכן אוועק און ארט דאס פארלאזט האבן מיר
אין הויז, אונדזער אין ראזשישטש קיין ביינאכט גיין באשלאסן איר האב איינמאל
קאלא פון געורען טאקע איז ער טאמאשעוויטש. בארקע געלעבט דאן ס'האט ורעלכן
האט און אנטיסעמיט גרויסער א געווען איז ער אבער משפחה, טאמאשעוויטשעס
וואם רוצח, א ממש געווען איז ער מעשים. אכזריותדיקע זיינע מיט אויסגעצייכנט זיר
טייר. אין יידן אריינגעווארפן בריק דער פון האט ער יידן. דערמארדעט זעלבסט האט

ארבעט. דער פון געגאנגען זענען זיי ווען זיי שיסנדיק



: קאטעגאריש געזאגט אץ אים צו אריין בין איר
זאלסט דו בתנאי פרייז גוטן א פאר דיר לייג איך אבער שיסן, מיר קענסט "דו

אויסבאהאלטן". אונדז
אונטער אויסגעגראבן האבן מיר וואס גרוב' א אין באהאלטן אונדז באשטאנען איז ער
אונטערגע אפילו מיר האבן איינמאל וואכן. צוויי אים ביי געווען זענען מיר פאל. דער
אבער זענען מיר הרגענען. צו אונדז אזוי ווי וואנקען מיט אפ רעדט ער ווי הערט'

באהעלטעניש. אונדזער פון נאכט פינצטערע א אין אנטלאפן באצייטנס

קירילוכא דארף אין באהעלטעניש א אין
זיר האט וואט קירילוכא, דארף אין איבערגעפירט מיר האבן מינדל שוועסטער מיין
נאב?ז. דער מיטן אין דורכגעגאנגען מיר זענען טייר דעם סטיר. זייט יענער אויף געפינען
דאם באגדאן. נאמען מיטן אוקראינער, באקאנטן א פון הויז צום צו זענען מיר
האבן וואס מענטשן, פיל געפונען זיך האבן אינעווייניק און באלויכטן געווען איז הויז
איז באגדאן . בראנפן) (היימישער "סאמאגאך פיל געטרונקען און הולאנקע א געמאכט
אויף באשטוינונג מיט האט ער פענצטער. אין אנגעקלאפט האבן מיר ווי נאכדעם ארויס
האט ער לעבעדיקע. אונדז זען צו אריגו אייגענע זיינע גלויבנדיק נישט געקוקט איונדז

זון. פישלס זען צו געריכט נישט זיו
אונדז האט ער שיכור. שטארק געווען איז ער אויסגעשריגן. ער האט  לעבסט1" "דו

: בארואיקט זאגאר אונדז און עמן צו געגעבן שטוב, אין אריינגעפירט
זיך געפינט דא זעט, ארויסגעבן. נישט דא אייך וועט קיינער נישט' זין "שרעקט

דעזערטיר". דייטשער א אפילו
דער אין אנטיילגענומען האט וואס דייטש, א אויף אנגעוויזן פינגער מיטן האט ער
און מינדל שוועםטער מיין אים ביי אויםבאהאלטן געווען מסכים האט באגדאן מסיבה.

שייער, זיין אין אויסבאהאלטן זיר האט זי איר. אויף געבן אכטונג

ייד א  דעזערטיר" "דייטשער דער
ברוך קאטאוויץ, פון ייד א איז ער ; סוד זיין אנטדעקט האט דעזערטיר" "דייטשער דער
שניידער אלס דארף אין געארבעט האט ער פאפירן. "ארישע" אויף לעבט און קליינמאן,
מלחמה דער (נאף דעזערטיר... דייטשער א איז ער אז דערציילט' ער האט גויים די און
ראשוךלציון). אין ישראל אין איצט לעבן זיי שוועסטער. מיין מיט געהאט חתונה ער האט
אויס אויך הויז דאזיקן דעם אין זיר האבן ארויםגעוויזן שפעטער זיך סיהאט ור
צו באצויגן גוט זיך האבן דארף אין גויים די סערטשוק. יאסל און סלאווע באהאלטן

אויסבאהאלטן. זיי פון אייניקע אפילו האבן און יידן
דער אין אוועק און טייר דעם דורכגיין באשלאסן האבן (אמעק) אברהם און איך
פאלאק צום אריין מיר זענען ברירה קיין האבנדיק נישט וואלניאנקע. פון סביבה
מלחמה. דער פאר פון נאד אנטיסעמיט באוווסטער א חזירים, פון סוחר א  ריזשאנסקי
שייער. אין אויסבאהאלטן אונדז זיין מסכים זאל ער איבערצייגט אים האט פרזי זיין
נישט האבן מיר ווייל ארויסגעטריבן' אונדז ער האט צייט קורצער א נאד אבער

באצאלן. צו געלט קיין געהאט
די אדורד אזן בריק דעם דורכגעגאנגען פארזיכטיק מיר זענען ביינאכט איינמאל
באגעגנט האבן מיר ראזשישטש. אין הויפטגאם דער פון ריכטונג דער אין באמבעגאס
איינגעלאדן אונדז האט ער מילכעריי. דער פון אייגנטימער דעם טאמאשעוויטש' קאסטיא
אונדז האלטן אבער עסן, געגעבן און אוי*גענומען שיין זייער אונדז שטוב, אין זיך צו
זיי צווישן און מענטשן פיל קומען מילכעריי זיין אין ווייל געקענט, נישט ער האט
געווען איז וואס מנוול גרויסער א  מילךמעלקונג דער פון אנפירער דער  קויאווא

יידן. צו באציאונג שלעכטער זיין פון באוווסט
נאנטן אין וואגן א אויף ארויסגעפירט טאמאשעוויטש קאסטיא אונדז האט ביינאכט
די צווישן באציאונגען די פארערגערט זיר האבן צייט יענער אין קירילוכע. דארף
נעבעכדיקע די אין אפילו גענויטיקט דאן זיר האבן פאלאקן די אוקראינער. די און פאלאקן
געבעטן אונדז האבן פאלאקן די און דארף פויליש א געווען איז קירילוכע הילף. יידישע



ווען פאלן, געווען ס'זענען און געוועה געגעבן אפילו אונדז האבן זיי דארף. דאס היטן

אוקראינער די קעגן קאמפן די אין באטייליקט זיר פאלאקן די מיט צוזאמען האבן יידן די

דייטשן. די און

בלוט פארגאסן מוטערס מיין פאר נקמה די

דערוחוםט זיר מיר האבן אים פון מאשאשטשוק. פאלאק דעם ביי געווען זענען מיר

דער דערהרגעט האט איר מוטער. מיין געווארן דערמארדעט סיאיז אזוי ווי , פרטים

מוטער מיין באהאלטן געווען מםכיט האט ער פאזשארעק. דארף אין סאראפאן אוקראינער

און געלט דאס צוגענומען איר ביי האט ער ווען דעם נאד געלט. סומע געוויסע א פאר

פרייז יעדן פאר באשלאםן האב איך פעלד. אין דערמארדעט איר ער האט זאכן' אירע אלע

בלוט. פארגאםן מוטערס מיין פאר נעמען נקמה

אזנדזער אפגעבן זיי ורעל איר אז מאשאשטשוק, פון זין צוויי די צוגעזאגט האב איו
זיי אויב פאזשארעק, דארף אין סאראפאן פון הויז אין זיר געפינט וואס , פארמעגן גאנץ

אין באשטאגען. דארויף זענען זיי בלוט. מוטערס מיין פאר נעמען נקמה העלפן מיר וועלן

און ביקסן גענומען פארטיזאנער, רוסישע ווי אנגעטאן זיר מיר האבן טאג זונטיקדיקן א

אריין בין איד פאזשארעק. דארף אין סאראפאן, פון הויז אין געקומען און מאשיךגעווער

די דערקענט האב איר קארטן. שפילן פארלער יונגע דריי געפונען דארט און שטוב אין

טאכטער און זון דער זיר אויף געטראגן האבן וואס שוועםטער, און ברודער מיין פון זאכן

באלד זיר האב איך דערשראקן. שטארק זיר האבן פרוי זיין און גוי דער . סאראםאן פון

: געףען איז פראגע ערשטע מיין שטיקן. אנגעהויבן אים און סאראפאנען צו געטאן נעם א

"? מוטער מיין איז "ווו

: וואיען את שרייען אנגעהויבן האט ער

געמסרט"... מיר אויף האט מען געהרגעט, נישט איר האב ,איך ,

אוניסגעשריען. אים צו איר האב  "! זאכן אונדזערע אפ ,גיב ,

געהרגעט האבן מיר זאכן. אונדזערע פון אייניקע קאסטן א פון ארויםגעצויגן האט ער

הויז. דאס פארברענט און זין זיינע פון איינעם

אפ טרעטן דייטשן די

איינמאל מאשאשטשוק. פויער ביים בהמות פון פאסטער א געווארן איר בין שפעטער
איך בין איבעראשונג גרויס פון און אפ טרעט ארמיי דייטשע די ווי געזען איד האב

אויף מיר קלאפט עמעצער ווי דערפילט איר האב פלוצלינג פאראליזירט. ממש געווען
: זאגט און פלייצע דער

"! פריי דאד ביסט שלאפסטול "וואס

. ארמיי רויטער דער אין געפונען זיר האט וועלכער קיעוו, פון ייד א געווען איז דאס

מיר יידן. אייניקע צונויפגעקליבן זיר ס'האבן ראזשישטש. קיין געקומען זענען מיר
מען און טיפוס אויף געווארן קראנק בין איד . הויז אונדזער אין וווינען אריין זענען

מיט זיר האט שער פייגע היץ. הויכע זייער מיט שפיטאל, אין אוועקגעפירט מיד האט
כוחות. די צו אביסל געקומען בין איר ביז נפש, מסירת גרויס מיט געווען מטפל מיר

ראזשישטש אין צוריק

צווישן געפונען ווידער זיר האב איר און דייטשן די צוריקגעקערט זיר האבן פלוצלינג

זענען אנדערע מיט צוזאמען און סטיר דעם אריבער בין איר . צדדים קעמפענדיקע צוויי

האט ארמיי רויטע די ווען קיעוו, קיין אנגעקומען זענען מיר ביז מזרח צו געלאפן מיר

מען ראזשישטש. קיין אומגעקערט ווידער זיר מיר האבן מערב אויף פארויסגעריקט זיר

באטאליאן, ספעציעלן א אין מאביליזירט באלד בחורים יונגע אייניקע נאד און מיד האט
דער פון מיטהעלפער דייטשע .פארשידענע און באנדעראווצעס די געהיט האט וואס
און .ד. .וו .ק נ דער פון געווארן געכאפט זענען וועלכע באפעלקערונג, אוקראינישער

געווארן. ארעסטירט



"נקמה" גרופע די
אין ארגאניזירט זיף האבן לעבן' ביים איבערגעבליבן זענען וועלכע חברים יונגע זיבן
אוקראינישע די אין נעמען נקמה ציל פארן געשטעלט זיך האט וועלכע גרופע, א
געווען איז וועלכער בוקין, קיעוו, פון ייד א פון הילף באקומען האבן מיר יידןמערדער.
זיך מיר האבן הסכמה זיין מיט ראזשישטש. פון שטאטקאמענדאנט פון פארטרעטער דער
מאיאר סאוויעטישן א פון אנפירונג דער אונטער גרופע םפעציעלער א אין ארגאניזירט

: יידן זיבן פאלגענדע די געווען זיינען גרופע "נקמה" דער אין עליאשא. .ד.' .וו נ.ק פון
אייזיק פיישטער, (אידעלע) יהודה זאלץ, חיים /ז''ל, זינגער אבא ז"ל, בעקער אשר

רויטער. הערשל איך, און אוליאגיק) (פון שאר איציק פליישער,
געפאשעט זיך האבן וואס .וו.ד., נ.ק דער פון פערד די נעמען מיר פלעגן ביינאכט
יידיש גערויבט און יידן געמארדעט האבן וועלכע גויים די צו קומען לאנקע, דער אויף
משפחות. זייערע ליקווידירט אויר און רוצחים דאזיקע די געשאסן האבן מיר גוטס. און האב
אין נקמה קליינע א געווען איז דאס רויך. מיטן אוועקגעלאזט מיר האבן הייזער זייערע

אונדז. קעגן באגאנגען זענען זיי וואם פארברעכנס, די מיט פארגלייך
האבן און שרעק גרויס פון היימען זייערע פארלאזט האבן פארברעכער די פון אסאר
זייערע אין ארומרינגלען זיי פלעגן מיר פעלדער. און וועלדער די אין אויסבאהאלטן זיד
נישט געמאכט זין מאכט סאוויעטישע די האט צוערשט כאפן. און באהעלטענישן
פריי אזוי געקענט נישט מיר האבן שפעטער אבער מעשים, אונדזערע פון וויםנדיק

אפערירן.
אוקראי" נאציאנאליסטישע די ארעסטירן אליין פלעגן מאכטארגאנען סאוויעטישע די
פער צו דערלאזט נישט האבן מאכטארגאנען די סיביר. קיין אוועקשיקן זיי און נער

נקמהאקטן. זענלעכע
אונדז מיט זיד האט דא קאוועל. קיין אנגעקומען און ראזשישטש פארלאזט האבן מיר
האט וואס קאוועל, פון מלחמהאינוואליד יידישער א  פיעטארין פיעטקא פארנומען
געווארן מאביליזירט איז וועלכער שוואגער, מיין קאאפעראטיוו. מלוכהשן מיט אנגעפירט
באשלאסן מיר האבן צוזאמען און צוריקגעקערט אויך זיר ד)אט ארמיי, רויטער דער אין
דערקענט איך האב גאס אויפן לובלין. קיין אנגעקומען בין איך פוילן. קיין אוועקפארן
גוטער א געווען איז וועלכער ראזשישטש' פון אפיצער פוילישער א ראמאניוק, באלעק

יידן. פון פריינד
פוילישע א באגוסלאסקא' פרוי די לובלין אין זיך געפינט עם אז דערציילט האט ער
וועלכע און ראזשישטש אין יידן מארדן אין אנטיילגענומען האט וועלכע אנטיסעמיטקע,
איבערגעבן איר באשלאסן האבן מיר זאנדערפירער. דעם פון געליבטע די געווען איז
געלעבט לובלין אין זי האט בכלל און לייקענען אלעס געפרוווט האט זי פאליציי. דער
מיר אויסער עדות אלס ארויסגעטרעטן זענען איר קעגן אבער נאמען. פרעמדן א אונטער
דערציילט האבן מיר באלעק. אפיציר פוילישער דער און פלאש מיכאל גון, אנשל אויך
גרינטלעכע א נאד דייטשן. די מיט מיטארבעט איר וועגן און פארברעכנם אירע וועגן

תפיסה. יארן לאנגע צו געווארן פארמשפט זי איז באהאנדלונג
"בריחה" דער אין מיטגעארבעט דארט און מינכען קיין אוועק מיר זענען לובלין פון

.1948 יאר אין אנגעקומען איר בין ישראל אין באוועגונג.


