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פליישער אייזיק

געווען אלט איך בין '1941 יאר אין שטאט אונדזער אין אריין זיינען דייטשן די ווען
סיי באשרייבן, איד וועל געדענק איך וואס אבער אלץ. נישט געדענק איו אז אזוי יאה 10

דעוציילן. געהערט כיהאב וואס סיי דוכגעלעבט, זעלבסט האב איד זואס

רציחות שרעקלעכע
צוגעפארן געסטאפאלייט אכט זיינען שטאט' די אייננעמען נאכן אומגע*עה חודש' א
יודנראט דער ארבעט. דער צו יידן 80 געבן זיי זאל מען פארלאנגט און יודנראט צום
הינטער ארויסגעפירט און אויטא אן אין אריינגעזעצט יידן' אכציק צונויפגענומען האט
דערשאסן האבן דייטשן די און גרוב א אויסגעגראבן אוקראינער די האבן דארט שטאט. די
האבן אוקראינער די גרוב. צוגעגרייטן אין באגראבן זיי האבן אוקראינער די יידן. אלע

יידן. דערמארדעטע די פון מלבושים די באקומען ארבעט זייער פאר שכר אלס
און יודנראט אין געסטאפאלייט געקלמען ווידער זיינען ארוס וואכן צוויי א אין
וועט ייד קיין אז געענטפערט, האבן יודנראט פון מיטגלידער די יידן. 250 געפאדערט
דערמארדעט איז יידן 80 פון גרופע ערשטע די ווי נאכדעם צוצושטעלן' זיך וואגן נישט

געווארן.
הילף דער מיט און גאס, אין ארויס געסטאפאלייט די זיינען דאס, דערהערנדיק
פון מיטגלידער די מיט צוזאמען זיינען וואס יידן, 350 צונויפגענומען אוקראינער פון
דערמארדעט צוריק וואכן צוויי סיזענען ווו פלאץ אויפן געווארן ארויסגעפירט יודנראט
שטאט אין געווארן צוריקגעשיקט זיינען יודנראט פון מיטגלידער די יידן. 80 די געווארן
פאריקע די ווי גענוי געווארן' אומגעבראכט מערדערלעך זיינען יידן 350 איבעריקע די און

יידן. 80
און פליערס די פון קאמענדאנט א געקומען יודנראט אין איז טעג אייניקע נאד
האט יודנראט פון איינער זייגערס. גאלדענע אייניקע געבן אים זאל מען פארלאנגט
ארום גייסט אליין דו אז זייגערס' גאלדענע געבן דיר מיר קענען "וויאזוי : געזאגט זיי
אז ווילסטו איצט דיר. ס'געפעלט וואס אליין זיך נעמסט און הייזער יידישע די אין
: געטאן געשריי א אפיציר דער האט דאס דערהערנדיק י" געבן אויד דיר זאלן מיר
מיט געטאן קלאפ א האט ער "! אנלערנען שוין איד וועל איד ! יודע "פארפלוכטע

אוועק. איז און טיר דער

יצחק ברודער מיין פון טויט דער
מיט פליער די פון קאמענדאנט דער יודנראט אין געקומען ווידער איז ארום וואך א אין

: געטאן פרעג א און אוקראינער צוויי
בעת געענטפערט חוצפהדיק מיר האט וואס קראכמאל, יאנקל ייד' דער איז "ווו

"? זייגערס די געפאדערט כ'האב
אינצידענט נאכן ווייל יודנראט' אין געווען נישט דאן איז קראכמאל יאנקל אבער
אין מער קומען נישט און אויסבאהאלטן זיר באשלאםן ער האט קאמענדאנט מיטן
קאמענדאנט דער האט געזוכט האט ער וועלכן מאן דעם זעענדיק גישט יודנראט.
זענען וואס יידן' צוויי נאד און שטאט פון רב דעם יצחק' ברודער' מיין פארהאלטן
יאנקל ווען דאן נאר באפרייען זיי וועט ער אז געמאלדן, און אנוועזנה געווען דאן
איבער ארעסטירטע פיר אלע האט קאמענדאנט דער צושטעלן. זיר וועט קראכמאל
און יידן הונדערט נאד געכאפט אוקראינער די האבן דערביי געסטאפא. אין געפירט



בארג דעי
ווי אדער בארג, אויפן געוווינט האבן מיר
באק. אונטערן : גערופן אנדערש עס מיהאט
די פון גאס ,די , אגרופן עס וועל איך אבער
פון אנדענק צום סטעלמאכערס". און שמידן
וויל יידן הארעפאשנע טייערע דאזיקע די

ווערטער. דאזיקע די ווידמען איך
דאס צעטראגן זיך פלעגט פאדטאג שוין
קאוואדלעס. די און האמערס די פון קלאפן
וואס פייער, דאס צעבלאזן האט בלאזזאמ דער
דעם אייזן. דאס שמידן צו אויף געדינט האט
האנט דער מיט געפאכערט האט בלאזזאק
א אדער טאכטער, א ווייב, דאס אפטמאל
איז זון גרעסטער דער ווייל יינגעלע, קליין
הא מיטן קאוואדלע דער ביי געשטאנען שוין
אייזן. דאס געשמידט און האנט אין מער
פאר שפעט ביז פארצויגן זיך האט ארבעט די
אין ווינטער און היץ די אין זומער נאכט,
שווערע, א געווען איז ארבעט די קעלט. די
כאטש בבכור, פרנסה געגעבן האט זי אבער

בצמצום.
ער שמיד. א געווען איז פאטער מיין אויך
מאמע די מלחמה. דער פאר געשטארבן איז
מיין אדער קוזניע, די פארדינגען פלעגט
כדי ארבעטן, דארט זעלבסט פלעגט ברודער
האט דאן משפחה. אונדזער זיין צו מפרנס
דאס הערן געלאזט אונדז ביי אויך זיך
אלע מיט איינקלאנג אין האמערס, פון קלאפן
איינע נאנט געווען זיינען וואס קוזניעס,

גאס. זעלבער דער אויף אנדערער, דער פון

געווארן ארויסגעפירט זיי זעינען יידנראט אין ארעםטירטע פיר די מיט צוזאמען
געווארן דערשאסן זענען אלע און עקזעקוציעפלאץ' פריערדיקן אויפן

אין דייטשן די יודנראט אין באווייזן זיר טעג פאר אלע פלעגן פאל דעם נאד
מיין מלבושים. עלעגאנטע און גאלד פארלאנגען און אוקראינער פון באגלייטונג
 קאזין קיין אורעק איז ברודער, עלטסטן נאכן צווייטער דער סרוליק' ברודער
געהאט מורא האט ער ווייל געארבעט' אים ביי און טשעד א צו  לוצק נעבן דארף א
טאג א אויף נאר צייט צו צייט פון באווייזן זיף פלעגט ער שטאט. אין בלייבן צו

אוועק. צוריק באלד און שטאט אין

געטא דער
שטעטל אין אונדז ביי איינגעארדנט דייטשן די האבן ווינטערצייט, ,1941 יאר אין
אריינגעקוועטשט דארט און גאם איין אין יידן אלע צונויפגעטריבן האבן זיי געטא. א
שטעכעדיק מיט ארומגעצוימט געטא דעם זיי האבן נאכדעם שטעטל. פון יידן 5000 אלע
אוקראינער ראזשישטשער פון באגלייטונג אין אנגעקומען זענען טעג דריי נאך דראט.
צושטעלן זיי זאל מען יודנראט פון פארלאנגט און אריין געטא אין לוצק פון דייטשן

יינגלעך. יידישע געזונטע 72
נישט פרייוויליק זיך וויל קיינער אז געמאלדן האט יודנראט פון עלטסטער דער
באפוילן דייטשן די האבן דאן באפעל. דעם אויספירן נישט קען ער און צושטעלן
זיר האבן אוקראינער די וווינונגען. זייערע פון יידן צונויפזאמלען אוקראינער די
אלטע יידן, טויזנט ביי צונויפגעבראכט און געטא פון הייזער די איבער געלאזט

צוזאמען. יונגע און

שמריה ברודער מיין פון טויט דער
די באגאסן האבן אוקראינער די בערד. מיט יידן די ארויסגענומען האבן דייטשן די
לעבעדיקע געווארן געשאפן זענען אזוי אונטערגעצונדן. זיי און נאפט מיט בערד
און דייטשן די חוץ אלע, אויף רושט שוידערלעכן א געמאכט האבן וואס פאקעלן,
דערנאך קרבנות. אומגליקלעכע די פון געשפאט און געלאכט האבן וואס אוקראינער'
אריינגעפאלן אויך איז זיי צווישן ; יינגלען געזונטע 72 אויסגעקליבן דייטשן די האבן

אהיימגיין. געהייסן מען האט יידן איבעריקע די שמריה. ברודער מיין
וויניצע, קיין געזאגט, האט מען ווי געווארן, אוועקגעפירט זענען יינגלעך 72 די
דייטשן. די ביי געארבעט צייט געוויסע א זיי האבן דארט קיעוו. נעבן שטאט א
און אומשטענדן וועלכע ביי נישט ווייסט קיינער אומגעקומען. נאכדעם זענען אלע

אומקום. זייער פון טאג דעם

ראקין דארף אין
איינארדנען אנגעהויבן דייטשן די האבן פאל טראגישן דעם נאד וואכן אייניקע
די לוצק. פון קילאמעטער 10 ראקין, דארף אין פאלווארק לאנדווירטשאפטלעכן א
ברודער מיין שטעטל. אונדזער פון סטאלארעס ארויסגעפירט דארט האבן דייטשן
סטאלאר אלס איינגעשריבן זיר האט ראקין, פון ווייט נישט געווען איז וואס סרוליק'

זיי. מיט צוזאמען געארבעט און
רעכט דאס דייטשן די פון באקומען סטאלארעם די האבן צייט געוויסער א נאך
האט סרוליק ברודער מיין ראזשישטש. אין געטא דעם זונטיק יעדן באזוכן צו
דאן ביז פראוויאנט. זונטיק יעדן געברענגט אונדז און מעגלעכקייט די אויסגענוצט
מעגלעכקייט קיין געווען נישט איז געטא אין ווייל געהונגערט' ממש מיר האבן
ער וואס מיטלען די פון געלעבט האט יעדער לעבן. אויפן פארדינען און ארבעטן צו
מיטלען אן געבליבן זענען מיר און משפחה גרויסע א געווען זענען מיר געהאט. האט
דערטרעגלעכע. א געווארן לאגע אונדזער איז ברודער אונדזער דאנק א לעבן. צום

אריבער מעגלעכקייט די באקומען סטאלארעם די האבן דעם נאד וואכן אייניקע
דידאזיקע אויסגענוצט האט ברודער מיין אריין. דארף אין פאמיליעס זייערע צופירן



פעלד אויפן געארבעט דארט האבן מיר ראקין. קיין ארויסגעפירט אונדז און רעכט
ביז1942. געלעבט מיר האבן דארף אין פארבעסערט. זיר האט לאגע אונדזער און

שוועסטער און מאמע מיין פון טויט דער
יידן די פון אויסראטונגסאקציע די אנגעהויבן דייטשן די האבן אויגוסט חודש אין
שבתדיקן א אין ראקין. דארף דאם אויםגעמיטן נישט האט אקציע דידאזיקע וואלין. אין
געכאפט און דארף אין אוקראינער צענדליקער און דייטשן אנגעקומען זענען טאג
פירט מען אז געזען, האט מוטער מיין ווען שוועסטער מיין אויר זיי צווישן יידן'
פארהאלטענע. די אוועקגעפירט האט וואס אויטא, arr נאכגעלאפן זי איז אוועק' איר

אויטא. אין אריינגעשלעפט איר אויד און מוטער מיין פארהאלטן האבן אוקראינער די
זאג א האט און געטאן, האט זי וואם באטראכט מאמע מיין זיר האט דערנאר
געשריי א זיי האבן קינד'/ קליין מיין צו אפ מין "לאזט אוקראינער: די צו געטאן
מאמע מיין ארט!". אויפן באלד דיר שימן מיר ווייל "שווייג' : איר אויף געטאן
איר האבן אוקראינער די אנטלויפן. אנגעהויבן און אויטא פון אראפגעשפרינגען איז
אלע אויטא. אויפן כוח מיט ארויפגעשלעפט צוריק און צעשלאגן שטארק געכאפט'
קיין געווארן אוועקגעפירט זענען שוועסטער' און מאמע מיין מיט צוזאמען יידן' 150

געווארן. דערשאסן דארט און ראזשישטש
אויד פרויען. אייניקע און סטאלארעס די איבערגעלאזט זיי האבן דארף אין
מיינע איד' אויר אויםבאהאלטן. באוויזן זיר האבן וואס יידן עטלעכע געבליבן זענען
זיר האבן  פאטער אונדזער און יאר 8 פון שוועסטערל א ברידער' יינגערע דריי

סטאלאר. אלס געארבעט האט וואס ברודעה אונדזער נעבן אויסבאהאלטן
נישט יידן' 40 געכאפט און דייטשן געקומען ווידער זענען וואכן עטליכע נאר
דעה דער מיט צימער א אין פארשלאסן מען האט מיד און פאטער מיין םטאלארעס.
זיי טייערע מיינע ביי געבעטן זיר איד האב באנאכט אוועקפירן. אונדז צומארגנס
איר געוואלט. נישט האבן זיי נאר ראטעווען זיר אין פענםטער פון שפרינגען זאלן

דארף. אין אויסבאהאלטן זיר און פענםטער פון געשפרונגען אליין בין
אנטלאפן איז ער ווי נאכדעם צוריקגעקומען' פאטער מיין איז טעג פיר נאר
די געטריבן פאליציאנטן די האבן ארויסגעוויזן זיר סיהאט ווי פאליציאנטן. די פון
לוצק ביז שוועסטערל, מיין את ברידערלעך דריי מיינע זיי צווישן יידן' פערציק

דערשאסן. זיי דארט און
דייטשן. די ביי געארבעט ווייטער האבן םטאלארעס די

ווידעי אנטלויף אין
איד ווען יידן. כאפן דארף אין פאליציאנטן געקומען ווידער זענען שפעטער צייט א
די אנטלויפן. אנגעהויבן מיר האבן פונדערווייטנס דערזען זיי האבן חבר א און
איד און געווארן דערהרגעט איז חבר מיין נאכגעשאסן. אונדז האבן פאליציאנטן
אין אריינגעשפרונגען בין איר טייר. א צו געקומען בין איד ביז געלאפן ווייטער בין
אויף געשאסן ווייטער האבן פאליציאנטן די ברעג. צווייטן אויפן ארויס און וואסער

באהאלטן. דארט זיר און גוי באקאנטן א צו אריץ בין איר און טייר' איבערן מיר
קיינעם און ארבעט דער פון צוריק געקומען איז סרוליק ברודער מיין ווען
פאטער מיין נעמען. די ביי רופן אונדז גענומען ער האט שטוב אין געטראפן נישט
געווען זענען זיי ווו קעלער' פון ארויס זענען ארעלע ברודערל קליינעם מיטן
צוזאמען שטוב פון אנטלאפן בין איר אז דערציילט, אים האט פאטער מיין באהאלטן.

. ..  חבר. א מיט
דערציילט איט מען האט דארט און זוכן מיד דארף אין ארויס איז םרוליק
דאס אז געמיינט האט םרוליק יינגעלע. יידיש דערהרגעט א ליגט פעלד אויפן אז
ער טויטן. א ליגן חבר מיין געפונען דארט און פעלד אין אוועק ער איז איד' בין

קברישראל. צו געברענגט און דארף אין גענומען אים האט

קליין א אין שטוב, אונדזער פון רעכטס
סרוליק סטעלמאך דער געוווינט האט הייזל,
האט קאוואל דער מאליושקא. (ישראליק)
: וואגן פונם טיילן אייזערנע די אויסגעשמידט
סטעל דער און .וו., .א ,א אקסן די רייפן, די
אויס דורך ארבעט די דערגענצן פלעגט מאך
די ווי וואגן, פונעם טיילן הילצערנע די טאקן
לייטערס, רעדער, די פון שפיצעט אבאדעס,
דער ביידע, האבן נאך אזוי .ו. .א א דישעל
אויס צוזאמען סטעלמאך, דער און קאוואל

פויערן. די פאר וואגן דעם געפערטיקט
סרוליק סטעלמאך דער שכן, אונדזער
א : קינדער פיר געהאט האט מאליושקא,
סימא חוה, : טעכטער דריי און מענדל, זון
גע האט זיי מיט צוזאמען רבקהילת. און
אין מוטער. אלטע מאמעס זייער וווינט
וועל טיש, שווערער א געשטאנען איז שטוב
פאר ארבעטסטיש אלס געדינט האט כער
דעמזעלבן אין ארבעטן. סטאלארסקע אלע
ביינאכט און קאכן, אויך מען פלעגט צימער

שלאפן. דארט קינדער די פלעגן
שטוב די האט נאכמיטאג פרייטיק אבער
שווערן דעם אויסזען. אנדערע אן באקומען
א מיט פארדעקט מען האט סטאלארטיש
(נישט דיל ערדענע די טישטוך. ווייס שיין
ברעטער) קויפן צו אויף געלט קיין געווען
און ליים געלן מיט פארדעקט מען האט
און עלטערן די זאמד. פריש מיט פארשיט
געצוואגן און געוואשן זיך האבן קינדער די
געווען זיי זיינען שבת שבת. לכבוד קעפלעך רי
שכינה די און יידן, שטאלצע גליקלעכע,
הא ארעמער, דערדאזיקער אין גערוט האט
די פארגעסן ראן האבן זיי שטוב. רעפאשנער
דער פון ארבעט שווערע די און ארעמקייט
זייער געווען אין משפחה די וואך. גאנצער

פרומע. א

חוה חברטע מיין
טאכ עלטסטע די פארגעסן נישט קען איך
משפחה גאנצע די איז געטא אין חוה. טער
בא האט חוה הונגער. פון געשוואלן געווען
אפשר געטא, פון זיך ארויסגנבענען שלאסן
ברויט שטיקל א באקומען באווייזן זי וועט
אירע פון הונגער דעם אביסל שטילו צו כדי
האבן געטא פון ארויסגאנג ביים טייערע.
מיט צוזאמען און געכאפט, מערדער די איר
פרויען 6) קרבנות אומגליקלעכע זיבן נאך
צו אויף ביתעולם צום געפירט מאן) איין און

דערשיסן.
קוזניע דער הינטער געשטאנען בין איך
בילד, שוידערלעך א צו צוגעקוקט זיך און
ווען פארגעסן. נישט קיינמאל כיוועל וואס
שטוב איר נעבן דורכגעפירט חוה מיהאט
אויס זי האט עקזעקוציע, דער צו וועג אויפן
לעצטן א ווארפן צו כדי קאפ, דעם געדרייט
זיך האט מוטער איר היים. איר אויף בליק
אנשליסן זיך און ארויס געוואלט און געריסן
צוזאמען טויט צום גיין און טאכטער דער צו
איר האבן שטובמענטשן די  איר, מיט
מינוט עטלעכע דערפון. אפגעה^לטן כוח מיט



פון שאסן די געהערט מיר האבן שפעטער
מיי אין קלינגען היינט ביז עקזעקוציע. דער
פון געוואלדן יאמערלעכע די אויערן גע
ווייט צעטראגן זיך האבן וואס מאמע, חוהס

סביבה. גאנצער דער איבער

ווען גרויזאמקייטן, שפעטערדיקע די בעת
קינ פעטערס מיין פירט מען ווי געזען כ'האב
זאלי די אין האט מען ווען טויט, צום דער
פון רעשט די אויסגעשאסן וועלדער סיצער
געזעען און משפחה גרויסע מאמעס מיין
דער אויף ליגן קערפערס פארפרוירענע זייערע
וויינען, געקענט נישט שוין איך האב  ערד
זיי האב איך טרערן. קיין מער געהאט נישט
נישט געהאט מורא האב איך געווען. מקנא
עינויים, גרויזאמע די פאר נאר טויט, פארן
קרבנות, די אנגעטאן האט מען וואס
אנקומען. גרינג נישט זיי זאל טויט דער כדי
אויף איז עס אויב אז גאט, בעטו פלעג איך
מער די אין אריינצופאלן געווארן נגזר מיר
דער באלד מיך זיי זאלן הענט, דערישע

שיסן.

צום חוה פירט מען ווי געזעען, כ'האב ווען
וועט גאט אז געגלויבט, נאך איך האב טויט
און טאט, מערדערלעכן אזא צו דערלאזן נישט
א געשעען וועט מינוט לעצטער דער אין אז
פון און געשעען, נישט איז נס דער נס.
געבליבן. נישט קיינער איז משפחה סרוליקס
טראגיש אזוי איז וואס חוה, חברטע מיין
פאר נישט קיינמאל איך וועל אומגעקומען,

געסןו

טענענבויםווילענסקי גיטעלע

האב גורל. מיין וועגן איבערקלערן וועלן נאענטע מיינע אז געוווסט האב איך

פאטער. זיין ביי בין איך אז דערציילן, שטוב אין שייגעץ גויס דעם געשיקט איך
אין ביינאכט מיר. צו געקומען באלד איז סרוליק און דערפרייט זייער זיר האבן זיי

טאטן. צום שטוב אין צוריקגעגאנגען מיר זענען פינצטער דער

ווידער אנטלויף אין און מין כאפט מען

אנטלויפן, צו באוויזן נישט איר האב דארף אין צוריקגעקומען זענען מערדער די ווען

איד האב דארט קעלער. א אין אריינגעווארפן מיר האבן זיי געכאפט. מיר האבן זיי און
פענצטערל א וואנט דער אויף הויך באמערקט האב איד פרוי. וויינענדיקע א זיצן געזען

און ציגל צוויי די ארויסגענומען הויד' דער אין ארויף בין איך ציגל. צורי מיט פארשטעלט

לאזן נישט מיך וועט זי אז געזאגט' האט פרוי די פענצטערל. דורכן ארויסקריכן גענומען
איר ביי זיר און געוויין א אין אויסגעבראכן האב איד אליין. לאזן איר און ארויס
האבן איר וועט "וואס : פריי דער אויף ארויס שטערן נישט מיר זאל זי געבעטן
איד האב סוף צום דערשיסןל" מיר וועט מען און בלייבן דא וועל איך אויב דערפון

געהאלפן אפילו מיר האט זי אנטלויפן. לאזן מיד זאל זי אז איבערצייגט, איר
איך בין ענדלער אונטערגעשטיפט. מיר און פענצטערל קליינעם דורבן ארויסקריכן

סטיר. צום אוועק בין איד קעלער. פון ארויס

סטיר אויפן בילד שוידערלעך א

שווימען געזען איד האב פלוצלינג סטיר. דעם אריבערשווימען געוואלט האב איד
בילד שוידערלעך דאם הענט. די אין קינד א האלט איינער און קערפער טויטע צוויי
איר טייך. אין אריינצוגיין געהאט מורא האב איך אז אנטמוטיקט, אזוי מיד האט

פאטער. מיין צו אוועק צוריק איד בין דאן נאכט. ביז געווארט האב

דייטשן. די פאר געארבעט ווייטער האבן סרוליק ברודער מיין און סטאלארעס די

ברודער און פאטער מיין פון מארד דער

40 געקומען דארף אין זעגען פארטאג' אזייגער 4 '1942 דעצעמבער 25סטן דעם
געווען איז אינדרויסן דייטשן. צוויי פון אנפירונג דער אונטער פאליציאנטן אוקראינישע
אין אז קלאנגען ארומגעגאנגען זענען צייט יענער אין שניי. אן טרוקן און קאלט זייער
אין ווייל סטאלארעס, די מיט צוזאמען יידן, אלע דארף אין ליקווידירן מען וועט קורצן

ליקווידירט. געווארן יידן אלע שוין זענען וואלין גאנץ

גרופע די באמערקט און םענצטער ביים געשטאנען פונקט דאן איז ברודער מיין

אומברענגען געקומען רוצחים די זענען דאס אז פארשטאנען ער האט פאליציאנטן'
.ה. ד דריי, מיר סטאלארעם. אלע אויפגעוועקט באלד האט ער דארף. אין יידן די
האבן פאליציאנטע די שטוב. פון ארויס ערשטע די זענען איך, און סרוליק טאטע, דער
דעם געטראפן האט קויל א ריכטונג. אונדזער אין שיסן אנגעהויבן און באמערקט אונדז
זיין און טאטן נעבן אנידערגעווארפן זיר האב איר גוססדיקער. א געפאלן איז ער און טאטן

מיט באלויכטן און אונדז צו צו זענען פאליציאנטן צוויי באגאסן. אינגאנצן מיד האט בלוט
געווען זיי זענען בלוט מיט באגאסן ביידע אונדז זעענדיק לאמטערנעס. זייערע

מיין נאד געלאפן און איבערגעלאזט אונדז זיי האבן טויט זענען מיר אז זיכער
דערשאסן. אים און ברודער

שטאל. נאענט א צו צוגעקראכן פיר אלע אויף איך בין טאגן אנגעהויבן סיהאט ווען

מיסט אין זין באהאלט אין

מיסט, קופע דער אין אריין בין איד בהמות. פון מיםט קופע א געווען איז שטאל נעבן
סטאלארעס אלע געכאפט האבן מערדער די ביז טאג, גאנצן א געלעגן איד בין אזוי
קופע מיין פון האב איד טויט. צום געטריבן זיי און ברודערל קליין מיין אויר און

באהאלטן געווען איז מיר פון ווייטער אביסל בילד. גרוילעך גאנצע דאם געזען מיסט

צום פאטער זיין טרייבט מען ווי געזעען האט ער ווען יינגעלע. א שייער א אין



פאליציאנט אוקראינישער אן וויינען. אנגעהויבן און שייער פון ארויס ער איז טויט
דאס קאפ. איבערן זעץ א געגעבן אים שטעקן גראבן א מיט און אים צו צו איז
מורא איך האב בילד גרוילעך דאם זעענדיק ארט. אויפן טויט געפאלן איז יינגעלע
געפינען. מיך וועלן מערדער די אויב סוף, מיין זיין אויך וועט דאס אז געהאט,
זיי נעבן מיסט קופע דער אין אז איינגעפאלן' נישט זיי איז גליק, צום אבער

קינד. יידיש א זיר געפינט

ונד נע

לוצק. קיין אוועק צוריק זענען זיי יידן. אלע אויסגעשאסן זיי האבן פארנאכט ביז
אץ משוגענער א לוי נארע דער פון ארויס איך בין געווארן, פינצטער סיאיז ווען
וועט ער אז צוזאגן, שטענדיק מיר פלעגט וועלכער גוי, באקאנטן א צו אוועק בין

: געזאגט מיר און ברויט פריש שטיקל א דערלאנגט מיר האט ער העלפן. מיר
טרעפן דיר מיוועט ווען אז מורא האב איך ! שטוב מיין פון גיכער ארויס ,גיי ,

קינדער". מיינע מיט מיר אויםהרגענען מען וועט שטוב' אין מיר ביי
שטאל פון בוידעם אויפן זיין לאזן מיר זאל ער געבעטן, אים ביי זיר האב איך

געהאלפן. נישט סיהאט 
צוגעקראכן איר בין פינצטער דער אין שטוב. זיין פון אתים געמוזט האב איר
psn און 2אכט די היי אין באהאלטן זיר און בוידעם אויפן ארויף שטאל, צום

וויסן. זיין אן טאג, גאנצן
ביי טשעך, צום געקומען בין איד קניאהיינקע. קיין געלאזט מיד איד האב פארנאכט <
מיד האט ער געהרגעט. אים מיהאט איידער געארבעט, האט ברודער דער וועלכן

ברויט. שטיקל א געגעבן אויר אץ קליניע זיין אין באהאלטן זיר געלאזט

אברים אפגעפרוירענע
נישט איר האב מלבושים און פראסט, שטארקער א געווען איז נאבט דריטע די
דאם  רירן געקענט נישט זיר און שלאף פון אויפגעכאפט זיר האב איד געהאט.
קוים בין איך פארפרוירן שטארק געווארן זענען פיס די און הענט די פנים,
זואם קאלדערע, א געבעטן און פענצטער אין אנגעקלאפט פיר, אלע אויף צוגעקראכן
קאלדרע. א געגעבן מיר האט טשעד דער איבערגעלאזט. אים ביי האט ברודער מיין

טשער דער איז פרי גאנץ קאלדרע. דער אין איינגעוויקלט זיד האב איך
אים האב איד וויי. שטארק מיר טוען פיס די צו געפרעגט מיר און אריינגעקומען
מיר ער האט נישט, זיי פיל איך אז געפרוירן, אזוי מיר זענען פיס די אז געזאגט
זענען פיס די פון פינגער די אז געזען, האט ער ווייזן. אים זיי זאל איר אז געזאגט,
ער שמירעכץ. א געבראכט און שטוב אין אריין איז ער פראסט. פון שווארץ, שוין
צודעקן. גוט זיר זאל איר אז אנגעזאגט, מיר און פינגער די באשמירט מיר האט

וואכן. 6 געהיילט מיד ער האט אזוי

וואס אברים, אנדערע די און פיס, די אפגעגאנגען מיר זענען וואכן 6 נאד
דער האט דאן פיס. די אויף גיין געקענט שוין האב איד געפרוירן. געווען זענען
מק מורא האט ער ווייל ארט, אנדער אן זוכן זיר מוז איר אז געזאגט, טשער

האלטן. צו ווייטער

אים, ביי בלייבן לאזן מיד זאל ער אז בעטן, און וויינען אנגעהויבן האב איך
גיין. צו וווהין וויסנדיק נישט אוועק' געמוזט האב איר און געהאלפן גארנישט ס'האט נאר
חדשים 4 געלעגן דארט און טשעך, אנדערן אן פון שייער א אין אריין בין איך
נעמען שייער אין געקומען טשער דער איז טאגטעגלער באלעבאס. פון וויסן אן

באמערקט. נישט מיד און בהמות, די פאר שטתי

צווישן געפונען טאג איין מיר ער האט שייער אין זיך באהאלטן חדשים 4 נאר
האב איד שייער. אין אריינגענומען מיד ס'האט ווער געפרעגט' מיד האט ער שטרוי.
אויף שייער אין אומבאמערקט אריין נעכטן ערשט כ'בין אז געענטפערט, אים

דארט. פון אוועק באלד כ'וועל און איבערצונעכטיקן,



מיך ער וועט נישט אויב אוועקגיין' באלד זאל איך געווארנט מיך האט ער
מיר. פאר טויט זיכערער א געהייסן האט וואט טאג, העלן אינמיטן ארויסטרייבן מארגן
איך טשעך, דריטן א צו אוועק ביינאכט איך בין ברירה קיין האבנדיק נישט
געווען סיאיז אויסבאהאלטן. גוט זיך און שטרוי אין נארע גוטע א געמאכט זיר האב
ביינאכט ווינטער. פארגאנגענער שרעקלעכער דער ווי צייט בעסערע פיל א  זומער
ציבעלעס אוגערקעס, בארן, עפל, אנרייסן גארטן אין ארויסגעכאפט זיך איך האב

טאג. גאנצן א אויף עמן צוגרייטן זיך און
ער טשעך. היימישן א צו ביינאכט אריינכאפן זיף איך פלעג פוךצייטצוצייט
דעם דורכגעמאכט איך האב אזוי ברויט. שטיקל א געגעבן רחמנות אוים מיר האט

הונגער. אן אפילו און אברים געפרוירענע אן זומער'

חזירים פון שעפל פון געגעסן
די געגעבן האט מען .רואס עסן פון געשפייזט זיר איך האב ווינטער קינפטיקן דעם
דעם אין טשער. א פון חזיריםשטאל א אין אריינגנבענען זיר פלעג איך חזירים.
און בוראקעס מיט קארטאפל געקאכטע געפונען איך האב חזירים די פון שעפל
מיט קארטאפל. צעהאקטע מיט טארבע א אנגעפילט מיר האב איך מעל. פון אפפאל
דער געווען עסן דאס א,יז כלל, בדרר ווינטער. גאנצן א געלעבט איד האב דעם
געהונגערט, מען האט טעג אייניקע און געגעסן מען האט טאג א זארג. קלענסטער

לעבן. בלייבן און באהאלטן צו זיר ווו ארט אן מיט געווען איז שווערער
ו

דארף אין יידן זוכט מען
זוכן דארף אין געקימען טאג יעדן זענען זיי יארן. די דערגיין פלעגן אוקראינער די
געוווםט נישט האט קיינער און יידן, 50 ביי אויסבאהאלטן זיר האבן דארף דעם אין יידן.

דערפון.

געזוכט האבן זיי באהאלטן. געלעגן בין איד ווי שייער, אין אריין זענען מערדער די
שטרוי. אין טיף געלעגן בין איד ווייל געפונען, נישט מיד און ווענקעלער' אלע אץ
און ארויסגענומען זיי האבן זיי יידן. פיר געפינען זיי האבן שייער אנדער אן אין
פאליציאנטן די ווען לאנדווירט. טשעכישן א פון קעלער געמויערטן א אין פארשלאסן
דארט פון און קעלער אין טיר האלצענע א אויפגעבראכן יידן די האבן אוועק, זענען

אנטלאפן.

געצווונגען און זיר, ביי יידן אויסבאהאלטן געהאט מורא האבן דארף אין טשעכן די
דארט. פון אוועקצוגיין יידן באהאלטענע די

פאר מייגע געהיילט האט וואס טשעד' צום ביינאכט אריין איך בין וראך יענע
פון אוועקצוגיין געראטן מיך האט ער ברויט. שטיקעלע א בעטן אברים, פרוירענע
במשך קומען צו זיר גרייטן דייטשן די אז ווייסט ער ווייל צייט, וראך א אויף דארף
"געהאלטן און נארע מיין אין צוריק אוועק בין איך יידן. זוכן וראך דער פון

; הענט'/ די אין נשמה די

די מיט צוזאמען געווען זענען מיר ווו ראקין, קיין אוועק איך בין צומארגנס
זייט יענער פון געהערט האט ער ווען פזיער. היימישן א צו אריין און סטאלארעס,
: געשריגן און טיר די שנעל געעפנט ער האט פליישער, אייזיק איך, בין דאם אז טיר
און  ארט" אויפן דיד איך הארגע נישט אויב דאנען> פון אוועק באלד ,גיי ,

טיר. די פארקלאפט רציחה מיט האט ער
קיין האבנדיק נישט ווענדן. צו זיר וווהין וויסנדיק נישט אים, פון אוועק בין איך

קניאהינקי. דארף טשעכישן אין צוריק געגאנגען איר בין אויסוועג אנדער

סכנה שרעקלעכע א פון ארויס כ'בין
נאד יאגן פאליציאנטן אוקראינישע צוויי ווי געזעען איך האב דארף אין קומענדיק
געשטאנען איז וואס הונט ריזיקער א הויף. א אין אריינגעלאפן איז ייד דער ייד. א
אדורכגעלאזט. נישט זיי און פאליציאנטן צוויי די אויף אנגעפאלן איז אריינגאנג ביים



און געכאפט מיד האבן פאליציאנטן די ליכטיקע. א זייער געווען איז נאכט די

ווער און אויסבאהאלטן געווען כ'בין ווו ייד' א בין איר אויב אויספארשן גענומען

עסן. געגעבן מיר האט

ווען ייד. א בין אין אז פארברעכן", "גרויס מיין אין געווען מדה זיך האב איך

זיך און פעלד אין באהאלטן געווען צייט גאנצע די בין איך אז געזאגט זיי כיהאב
זיי האבן גערטנער, די פון געריסן נאכט יעדע האב איך וואס גרינס, פון דערנערט

האבן וואס מענטשן, די אויסגעבן זאל איך אז שרייען, און שלאגן אנגעהויבן מיך
איצט. ביז אויסבאהאלטן מיד

זעענדיק און באשלוס זייער הערנדיק ארט. אויפן שיסן צו מיר באשלאסן האב זיי
באשלוס, שרעקלעכן זייער אויסצופילן כדי רעוואלווער זיין ארויס נעמט איינער ווי

פעסט מיר האט וואם פאליציאנט דעם פון הענט די פון ארויסגעריסן זיר איר האב
מיר. נאד פאליציאנטן די און לויפן גענומען געהאלטן,

אין געווען איז באלעבאס דער פויער. טשעכישן א פון הויף א אין אריין בין איר

זענען פאליציאנטן די בעת שטאל, פון ארויס ער איז לויפן מיר זעענדיק און שטאל,
זיי וועמען געפיעגט און וועג דעם פארשטעלט זיי האט ער אנטקעגן. געקומען אים

גוט זיר און מינוטן טייערע דידאזיקע אויסגענצט דערווייל האב איר ל זוכן

געפונען. נישט אבער הויף, גאנצן אין געזוכט שטארק דערנאר מיר האבן זיי באהאלטן.
טויט. זיכערן א פון געראטעוועט בכוונה, טשער' דער מיר האט ספק, אן

> וואלד אין

דארט וואלד. קאפאטשיווקער אין אוועק איר בין דארף איר בלייבן פון סכנה די זעענדיק
חדשים. אייניקע צוזאמען געווען זענען מיר און יידן אייניקע נאד געטראפן איר האב

זיי האבן יידן, זיר באהאלטן וואלד אין אז דערוווסט, זיר האבן אוקראינער די ווען

עסן, זוכן ביינאכט ארויס גייען מיר אז וויסנדיק אונדז. אויף בלאקאדע א אנגעהויבן

געשאסן און וואלד, פון איינגאנג ביים ביימער די צווישן באהאלטן זיר זיי האבן
אופן אזא אויף זענען יידן די פון טייל א עסן. זוכן ארויס איז וואס ייד יעדן
איר ריכטונגען. פארשידענע אין אנטלאפן איז טייל א און געווארן, אויםגעמארדעט
שטרוי. צווישן שייערן די אין באהאלטן ווידער זיר און קניאהינקי דארף אין צוריק בין

חדשים. אייניקע געלעגן איד בין דארט

פאליציאנטן אוקראינישע מארזץ דייטשן די

פאליציאנטן, אוקראינישע די אויסמארדן אנגעהויבן דייטשן די האבן 1943 יולי אין
פאלי אוקראינישע די פארטיזאנער. די מיט פארבינדונג אין שטייען זיי אז חשד צוליבן

מיט נעמענדיק וועלדער, די אין אנטלאפן נאכט איין זענען וואלין גאנץ פון ציאנטן
באךליניעס אויפרייסן דייטשן, די קעגן קעמפן אנגעהויבן האבן זיי געווער. דאס זיר

דערפער. פוילישע און דייטשישע אויף אנפאלן און

אוקראינישע די קעגן געווענדעט אויפמערקזאמקייט גאנץ זייער דאן האבן דייטשן די

זענען וואס יידן, הויפעלע קליינע דאס מיט מער זיך פארנומען נישט און באנדעם

אריינלאזן געהאט מורא אזוי נישט שוין האבן טשעכן די געגנט. אונדזער אין פארבליבן
עסן. אביםל אים גיבן און שטוב אין זיר צו ייד א

יידן לעצטע די זוכן דייטשן די

אמאל1 האט ברודער מיין וועמען ביי טשעך, א צו אריינקומען אפט דאן פלעג איד
ראוונע, אין שוין זיך געפונען רוסן די אז געזאגט, מיר ער האט איינמאל געארבעט.

וועלן דייטשן די ווייל באהאלטן, גוט זיך געראטן מיד האט ער לוצק. פון ק"מ 60
יידן. פארבליבענע אלע אומצוברענגען פארזוך א מאכן אפטרעטן זייער פאר זיכער

יידן זוכן אנגעהויבן און דייטשן פיל געקומען דארף אין זענען טעג דריי נאך

אונטערן געלעגן בין איר ווו שייער אין אריין זענען זיי שייערן. און הייזער אלע אין



געפרוירענער א געלעגן דארט בין איך ווינקל. יעדן אין גענישטערט דאלט און שטרוי

ארויסצוגיין. געהאט מורא און טעג צוויי הונגעריקער א און

מיין איינגעשטעלט איך האב ביינאכט רוען. געלאזט נישט מיך האט הונגער דער
געידז. די געהאלטן האט פויער דער ווו ארט צום צו און נארע מיין פון ארויס און לעבן
לעבל א ארויסגענומען האב איך ברויט. פארפרוירן מיט זאק א געפונען איך האב דארט

דערנערנדיק טעג' 21 געלעגן איך בין דארט נארע, מיין אין אריין צוריק און ברויט
ברויט. לעבל פארפרוירן איינציק דעם אט מיט זיך

אנטלויפן דייטשן די
שטיל געווארן פלוצלינג איז נארע דער אין זיך באהאלטן מיין פין טאג 22טן אויפן
אויטאס, די פון רעש דעם געהערט נאר האט מען אויפגעהערט. האבן שיםערייען די און

שוין און נארע, דער פון ארויס איך בין פארנאכט אנטלויפן. דייטשן די וועלכע אין
קיין אוועק גלייך בין איך אנטלאפן. זענען אלע : דארף אין דייטש איין קיין געזען נישט

ראזשישטש. שטעטל' מיין אין דארט פון אן ליצק,

ראזשישטש אין צוריק
בין איך קינדער. מיט יידן ראזשישטשער פאר א געטראפן איך האב ראזשישטש אין

ביי האבן וועלכע פארפאלק, גוייש א געטראפן דארט און שטוב אונדזער צו אוועק

געליטן און געטא אין געווען זענען מיר בעת פארמעגן, גאנץ אונדזער צוגענומען אונדז
דעט צו אוועק און לעבן איר איינגעשטעלט איינמאל האט מאמע מיין הונגער.

און פארמעגן' גאנץ אונדזער און וווינונג אונדזער צוגענומען האט וואס פארפאלק,
שטוב. פון ארויסגעטריבן איר זיי האבן  זאכן, אונדזערע אייניקע געבעטן זיי ביי

שטוב אין ציריק
איז וואס פארפאלק' דאס געטראפן דארט נאד איך האב שטוב אין צוריקקומענדיק

אוועק בין איך לעבן. געבליבן נישט איז משפחה אונדזער פון קיינער אז זיכער געווען
צוגערויבט אונדז ביי האט פארפאלק דאס ווי דערציילט, דארט און פאליציי דער אין
צוריקגעקומען בין איך שטוב. אונדזער אין זיי זיצן איצט און פארמעגן לאנצע דאס

געפרוווט האט זי פרוי. די פארשן אנגעהויבן האבן וואס פאליציאנטן' רוסישע צוויי מיט

פאליציאנטן די פון איינער ווי נאכדעם אבער געזאגט, האב איך וואס אלץ לייקענען

האבן זאכן אונדזערע אלע אז פארענטפערט, זיר זי האט שלאגן, אנגעהויבן איר האט
רעוויזיע א מאכן צו דערלויבניש די באקומען האב איך צוגענומען. איר ביי דייטשן די

געקומען כ'בין ורעו צומארגנס, אונדז. צו געהערט האט וואס אלץ צונעמען און איר ביי
איז פארפאלק דאס : אויםגעליידיקט געווען שטוב די איז חפצים, אונדזערע צונעמען

שטוב. ליידיקע א געלאזט און אנטלאפן

צייט. יאר א שטוב אונדזער אין געוווינט איד האב יינגל א נאד מיט צוזאמען

ישראל ארץ קיין

בירגער פוילישע געוועזענע אלע דערלויבט רוסן די האבן באפרייאונג דער נאר יאר א

קיין אוועקצופארן געלעגנהייט די אויסניצן באשלאסן האב איר פוילן. קיין צוריקפארן
אפגעשלאסן זיין ווידער באלד זיכער וועט וואס רוםלאנד' אין בלייבן נישט און פוילן,

וועלט. גרויםער דער פון

רומעניע. קיין אוועק איד בין דערנאד חדשים. צוויי בלויז געווען איד בין פוילן אין
"דזשאינט" דער וואס קינדער' פוילישע פאר אנשטאלט אן אין געווען איך בין דארט

בוקארעשט. אין געהאט האט

קאנסטאנץ, קיין געבראכט יינגלעך, 10 גרופע' גאנצע אונדזער מען האט טאג איין
סערטיפיקאטן. אן ארץישראל קיין אנגעקומען זענען מיר שיף. א אויף ארייפגעזעצט און
שרעקלעכסטע די דורכגעמאכט האבן וואס יינגלעד' צען די האבן ביםלעכווייז
פון באפרייט זיך אויסטראכטן, נאר קאן פאנטאזיע מענטשלעכע די וואס איבערלעבונגען
צוגלייך. מענטשן מיט מענטשן ווערן אנגעהויבן האבן מיר קאשמאר. מוראדיקן זייער


