
רוצחים אוקראינער

ס* ש*

,1941 אין יוקע קאפאטשי קיין דייטשן די פת אריינקומען פון טעג ערשטע די אין באלד
זעלבן חנם פאטער. מיין צוגענומען און דייטשן די געקומען שטוב אין אונדז צו זענען
אוועק זיי האבן דייטשן די זון. זיין און שוחט דעם משה צוגענומען אויר זיי האבן טאג
באוווסט אונדז איז שפעטער דערמארדעט. דארט און ווינטמיל דער הינטער געפירט
זיר פאר אויםצוגראבן געצווונגען זיי דייטשן די האבן טויט זייער פאר אז געווארן'
פון זיר דערוויסנדיק געווארן. פארשאטן זיי זענען גרוב דעם אין און גרוב א זעלבסט
און הייזער זייערע פארלאזן קאפאטשיווקע פון יידן אלע האבן אומגליק, דעמדאזיקן

וואלד. דערבייאיקן אין אנטלאפן
ארומ האבן זעלבסטשטענדיקייט' צוגעזאגט האבן דייטשן די וועמען אוקראינער, די
זענען יידן די פון מערהייט די זייטן. אלע פון געשאסן און וואלד דעם גערינגלט
געזען אויגן אייגענע מיינע מיט האב איד שיסערייען. דידאזיקע בשעת געווארן דערהרגעט

זענען לעבן, ביים געבליבן זיינען וועלכע די ערד. דער אויף ליגן יידן דערהרגעטע פיל
פיזישער שווערער צו יודנראט קאפאטשיווקער דעם דורר געווארן אוועקגעשיקט שפעטער

ארגאניזירט. האבן נאצים די וועלכן פאלווארק' גרויסן א אין בערעזאלופ, קיין ארבעט
פארשידענע ביי און גריבער גראבן ביי ביימער' אויסהאקן ביי געארבעט האבן יידן די
געפייניקט שטארק האבן אויפזעער דייטשישע און אוקראינישע די עבודותפרד אנדערע

ארבעט אויף געווארן געשיקט זענען יידן אנדערע געשלאגן. מערדערלער זיי און יידן די
פאלווארק. ענלעכער אן געפונען זיר סיהאט ווו קוזין' דארף אין

ביזן האט און פאליאק רייכער א געווען איז קאפאטשיווקע פון פעטראווסקי קאזיק
אונדזער מיט באזונדערס און יידן, מיט פריינדשאפט אין געלעבט קריג פון אויםברוד
קומען פלעגט זי פארמעגן. גאנץ איר אים ביי איבערגעלאזט האט שוועסטער מיין משפחה.
שוועסטער מיין האט ער ברויט. אים ביי בעטן און צייט צו צייט פון וואלד פון אים צו
אין שטאל זיין אין באהעלטעניש א אין אויסבאהאלטן זיר ביי געלאזט קינדער 2 אירע מיט
האט ער געסטאפא. פון הענט די אין איבערגעגעבן זיי ער האט שפעטער טעג, 10 פון משר
סיזענען ארויס. נישט ווילן און יידן אוים זיר באהאלטן אים ביי אז דערציילט, דייטשן די

דערמארדעט. אכזריותדיק זיי און אוקראינער געקומען דאן

דאנאר מערדער דער
שניידער. גוטער א זייער ווארשע, פון פליט יידישער א געווען איז בערעזאלופ אין
עקלהאפטער און העסלעכער א זייער דאנאר' קאמיסאר דייטשער דער האט איינמאל
געוואלט דייטש דער האט פארוויילונג דערדאזיקער צו פארוויילונג. א איינגעארדנט טיפ'
אים און שניידער יידישן דעם ארויםגערופן האט ער אנצוג. נייעם שיינעם א אין קומען
דעם געבראכט אים האט שניידער דער ווען סמאקינג. שיינעם א אויפנייען געבעטן

זאל ער אז און אים געפעלט ארבעט די אז געזאגט דייטש דער האט סמאקינג' פארטיקן
דער ווען ארבעט. גוטער דער פאר באצאלט באקומען ער וועט מארגן קומען אים צו
ארט אויפן אים ער האט געלט, צוגעזאגטן דעם נאד צומארגנס געקומען איז שניידער

זון. א און פרוי א איבערגעלאזט האט שניידער דערמארדעטער דער דערשאסן.

טויט פון זין ראטעווען מיר
אוקראי פיל אנגעקומען זענען איינמאל ראקין. קיין בערעזאלופ פון אנטלאפן זענען מיר
אויף ארויפגעזעצט כוח מיט זיי פעלדעה די אין יידן געכאפט און פאליציאנטן נישע

קאפאטשיווקע
קי 5 זיך געפינט קאפאטשיווקע דארף דאס
קרייץ אויפן ראזשישטש פון לאמעטער
 מזרח פון קאוועל,  מערב פון : וועג
פון און טארטשין,  דרום פון לוצק,

ראזשישטש.  צפון
א ביי געלעבט האבן דארף דעם אין
קרעמער, סוחרים, פון משפחות יידישע 60
דארף אין גוטבאזיצער. און בעלימלאכות
האט וועלכע מיל, א געפונען אויך זיך האט

גאלדבלאטן. צו געהערט

איז קהילה קליינער דערדאזיקער אין
ביתכנסת. א און שוחט א רב, א געווען
אין געלערנט זיך האבן קינדער יידישע די
אין אזער ,פאוושעכנע"שולע, , פוילישער דער
רא אין לערןאנשטאלטן אנדערע פארשידענע
געלעבט האבן דארף דעם ארום זשישטש.
דא זיך האבן וועלכע אסאדניקעס, פוילישע
דער מיט און איניציאטיוו דער לויט באזעצט
זייערע רעגירתג. פוילישער דער פון הילף
געווען זענען פערמעס לאנדווירטשאפטלעכע
צווישן באציאונגען די באארבעט. גוט זייער
געווען בדרךכלל זענען פאליאקן און יידן
איז דארף פון סאלטיס דער גוטע. זייער
מיט געלעבט האט און פאליאק א געווען
פון אויסברוך ביזן פריינדשאפט אין יידן די

וועלטמלחמה. צווייטער דער
פון הערשאפט, סאוויעטישע די בשעת
ליק זענען ,1941 יוני ביז 1939 סעפטעמבער
יידן די און געשעפטן אלע געווארן ווידירט
מלוכהשע אין געווארן פארוואנדלט זענען
חודש א באקומען האבן זיי אנגעשטעלטע.

געהאלט. לעכן
רביו משה



זיך אויסבאהאלטן און אנטלויפן געלונגען איז מיר טויט. צוט געפירט אץ לאסטאויטאם
די געגנט. דער אין געוואקסן זענען וועלכע לעפעכעס' די אין און קוסטעס די אין
זיי וואס דעם טראץ אויס, זיך באהאלט איד אז געוווסט' נישט האבן מנוולים אוקראינישע
אחייס. איך בין געווארן פינצטער ס'איז וחנן מיר. נעבן ממש פערד אויף געריטן האבן
באשלאסן האבן מיר און ברודער און שוועסטער מיין געפונען שפעטער האב איך

אנטלויפן.

רעטערין פוילישע די
געקענט האבן מיר וועלכן קאזלאווסקי. וואליק פויער פוילישן צום אנגעקומען זענען מיר
האט משפחה זיין פון קיינער שייער. אין אים צו אריץ זענען מיר מלחמה. דער פאר פון
קאזלאווסקי פדן פרוי די ווען אינדערפרי, אים. ביי דא ויד באהאלטן מיר אז געוווסט נישט
איר האבן מיר דערשראקן. זייער זיר זי האט באמערקט, אונדז און שייער אין אריין איז
מען אויסבאהאלטן. אוגדז זיין מסכים וועט זי אויב באצאלן, איר וועלן מיר אז געזאגט,
מיט יידן. 12 אויסבאהאלטן זיך סיהאבן וועלכן אין באהעלטעניש, א געמאכט אונדז האט
זיין אין באהאלטן צו באוויזן האט וועלכער קוזין, מיין געפונען אויר זיר האט אונדז
א אין שטאל אין געפונען זיר האט באהעלטעניש דאס דאלארן. סומע געוויסע א היטל

עסן. ברענגען אונדז פלעגט פויערטע די גרוב. גרויסן

ניסים

געבעטן אונדז און בעלהביתטע די באהעלטעניש א,ין אריין אונדז צו איז איינמאל
די בייטן אויר און ארט דאס מאכן ריין געוואלט האט זי בוידעם. אויפן ארויפגיין
ווי דייטש. גערעדט גוט האט און פאלקםדויטשקע א געווען איז פויערטע די שטרוי.

: געשרייען מיט דייטשן אנגעקומען זענען בוידעם אויפן ארויף זענען מיר נאר
"? יידן די זענען "ווו

יידן. קיץ נישטא זענען איר ביי אז געזאגט. און געלייקנט, זיר פארשטייט האט זי
האבן דייטשן די ארויםגעטריבן. זיי האט זי אבער איר צו געקומען טאקע זענען יידן די
קיינעם דארט אץ גרוב ליידיקער דער אין אריינגעשאסן האבן זיי ווען און געגלויבט איר
די ליגן. קיץ נישט זאגט פויערטע די אז איבערצייגט זיר זיי האבן געטראפן, נישט
איידער געלט, זייער צוגערויבט יידן די ביי האט זי אז דערציילט, אויר זיי האט פויערטע

טויט. זיכערן א פון געווארן ניצל מיר זענען אזוי ארויסגעטריבן. זיי האט זי
און בוידעם אויפן אונדז צו ארויף פויערטע די איז אוועק זענען דייטשן די ווען

: געזאגט
סכנה". א אין בין איך ווייל ווילט, איר ווו גייט דאנען, פון אוועק מוזט "איר

דאן סיאיז וואלד. אין אוועק ווידער געמוזט און ברירה קיין געהאט נישט האבן מיר
שוועגערין מיין שניי. א געפאלן ס'איז און פראסט, גרויסער א קעלט' שרעקלעכע א געווען
זי האט אנמאכט, און אפאטיע אין אריינפאלנדיק און גלייכגעוויכט, דאס פארלוירן האט
דער אויף טעכטערל פיצל איר מיט איז און וואלד, אץ יינגעלע 7יאריק איר איבערגעלאזן
דארף דאם האבן מיר קאפאטשיווקע. קיין אנגעקומען מיר זענען באנאכט אוועק. האנט

צעאקערט. ערד די אץ צעשמעטערט הייזער די : דערקענט נישט

אונדז ראטעוועט שיכור א

איז הרז וועמענס פאליאק, ארימער אן געווען איז דאס ראס. פון הויז אין אריין זענען מיר
איז זעלבסט ער יידן, ביי קי געמאלקן האט פרוי זיין הויז. אונדזער מיט בשכנות געווען
גרויס א אין אויסגעבראכן ער האט דערזען, אונדז האט ער ווען שיכור. גרויסער א געווען
איז וואס קינד' פיצל אויפן ספעציעל אץ געווען מרחם אונדז אויף זיר האט ער געוויין.
ווארעמע א צוגעטראגן אונדז ער האט באנאכט האנט. דער אויף שוועסטער מיין ביי געווען
געקומען אץ אפגערוט זיר האבן מיר ווען הונגער. דעם געשטילט ביסל א האט וואס זופ.
אימ צו זענען טאג ערשטן דעם שוין קעלער. אין אריינגעזעצט אונדז ער האט זיך, צו
 "סאמאגאנקע" טרינקען געבעטן און פאליציאנטן אוקראינישע געקומען שטוב אין
די האט ער מאכן. אליין פלעגט ער וואס בראנפן, פון אויסארבעטונג היימישע א



אזוי אנגעשיכורט, גוט זין האבן זיי עסן. צו און טרינקען צו פיל געגעבן פאליציאנטן
געזוכט. נישט אים ביי ערגעץ אין האבן זיי אז

איידער דייטשן' די צי אריינפאלן געוואלט בעסער שוין מיר האבן געזאגט, אמת דעם
אין אריינגעפאלן זעבען וואס יידן, די געפייניקט שטארק האבן וועלכע אוקראינער, די צו
ייד, יעדן דערמארדן אוקראינער די פלעגן אכזריותדיקייט חיהשער א מיט הענט. זייערע

געכאפט. האבן זיי וועלכן
געלוען ס'איז געיוארן פינצטער א,יז עס ביז זיר ביי אויסבאהאלטן אונדז האט ראס
מיר הויז. זיין פארלאזן געוחנן געצווונגען זענען מיר און בלייבן צו אים ביי געפאר א
"אסאד פוילישע די פון דארף דאס אדורך זענען מיר גיין. צו וווהין געוווסט נישט האבן
געקראכן זענען מיר פיידאווסקי. פון פאלווארק אין דייטשן געזעסן זענען דארט ניקעס".
גייען מיר וווהין וויסנדיק נישט אזוי דערשפירן. נישט אונדז זאלן הינט די כדי שניי, אויפן
באוווסט געווען איז וועלכע קאדעריס, משפחה דער פון הויז אין אריין מיר זענען
אריינגעפאלן, זענען מיר וווהין ארומגעזען זיר האבן מיר ווען גנבים. און באנדיטן אלס
לעבעדיקע. קיין ארויס נישט דאנען פון שוין וועלן מיר אז זיכער געווען מיר זענען
א געגעבן און בארואיקט אונדז ער האט איבערראשונג, גרויסער אונדזער צו אבער
זיין אין געארבעט אים ביי האבן מיר עסן. שלעכט קיין נישט אויך און צימער באזונדערן

חדשיט. 5 פון במשך ווירטשאפט

יענקעלע ברודער מיין געפונען מיר
און קאזלאווסקי פרוי דער צו צוריקגעקערט זין מיר האבן חדשים, 5 אים ביי אפזייענדיק
צומארגנס באמערקט פלוצלינג אונדז האט זי ווען שטאל. אין אריין מיר גייען וויסן איר אן
איבערבלייבן איר ביי קענען מיר אז געזאגט' און בארואיקט אונדז זי האט דערפרי, אין
האט שוועגערין מיין וועלכן זון, ברודערם מיין אז דערציילט, אונדז האט זי קעלער. אין

איר. ביי זיר געפינט וואלד, אין איבערגעלאזן
זיין ווי דעם נאד האט, יינגעלע, 7יאריקער דאס אז ארויסגעוויזן, זיר סיהאט
קריסטין דער צו דערגיין באוויזן וואלד, אין אליין איבערגעלאזן אים האט מוטער

קאזלאווםקי.
פרירן. אנגעהויבן האבן פיס זיינע ווען וויסן. איר אן בוידעם אויפן ארויף איז ער
אויר און אנווארעמען אביסל זיר חזרים, די פון שטעלכל אין אראפגיין ער פלעגט
האבן קינדער די ביז געפונען דארט זיך ער האט אזוי חזירים. די פון עסן דאס עסן
יינגל יידיש א עפעס אז קאזלאווסקי, מוטער דער דערציילט און באמערקט אים

בוידעם. אויפן זיר געפינט
קינד דאס דערזען האט זי ווען און בוידעט אויפן ארויף איז קאזלאווסקי פרוי די
האט זי געוויין. א אין אויסגעבראכן זי האט זיר' געפינט ער מצב א פאר וואס אין
און באהעלטעניש, א אים פאר געמאכט שטוב. אין זיר צו אריינגענומען באלד אים

ישראל. אין איצט זיר געפינט יינגל דאם חדשים. 6 אויסבאהאלטן דארט

פארפאלק ארעם אלט אן
ווידער מיר זענען פאליאקן, די אויף אנפאלן אנגעהויבן האבן אוקראינער די ווען
געצווונגען געווען זענען און קאזלאווסקי פרוי פון הויז דעם אין זיכער נישט געווארן
אריין צופעליק מיר זענען ארט צו ארט פון גייענדיק אזוי וואנדערן. אנהויבן ווידער
געווען זענען מיר פעלה אין געשטאנען איז וואס הייזל, האלבצעבראכן קליין, א אין
געלעבט האט הייזל אין ברויט. שטיקל א בעטן געוואלט האבן און הונגעריק שטארק
דער אוקראינערן. אן זי פאליאק, א ער מענטשן. ארעמע זייער פארפאלק' אלט אן
אונדז האט פאליאק דער אז ארויס, זיר ווייזט טשעכאנאווסקי. געהייסן האט פאליאק
אז פארגעלייגט, אונדז האט ער תבואה. פארקויפן אונדז פלעגט ער ווייל דערקענט,
קאטאליק. פתמער א זייער געווען איז ער בוידעם. אויפן איבערבלייבן אים ביי זאלן מיר
"קדושים", זיצן בוידעם אויפן אים ביי אז קאשטשאל, אין דערציילט ער האט זונטיק
זענען  לעבן געבליבן און געראטעוועט זיר האבן מיר אויב אז געהאלטן' האט ער

"קדושים". מיר
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אונדזער געקענט האבן וועלכע אזעלכע, געפונען זיך האבן פאליאקן די צווישן
חדשים. 6 א ביי געפונען זיך מיר האבן דארט עסן. בריינגען אונדז פלעגן זיי משפחה.

מארד שרעקלעכער דער
און זוכן פלעגן זיי פאליאקן. די ביי געווער זוכן אנגעהויבן האבן אוקראינער די
לאגע די ווען געווער. אויס נישט מען באהאלט צי הייזער, פוילישע די אין נישטערן
אונדז און בוידעם פון אראפגעפירט פאליאק דער אונדז האט געפערלעך' געווארן איז
אויף געווען גרוב דער איז פריער שטוב. אין א,ים ביי גרוב א אין איינגעארדנט
: געזאגט אונדז האט און מצב געפערלעכן דעם אפגעשאצט האט ער קארטאפל. האלטן צו
אלטן אן שיםן, מיך געוויס אויף זיי וועלן מענטשן' יונגע שיסן קענען זיי "אויב

."70 יאר א פון מענטשן'
און אברים די אויסגלייכן צו כדי פעלה אין אביסל ארויס מיר זענען איינמאל
מיר האבן שטוב' פון ווייט גאנץ געפונען זיר האבן מיר ווען לופט. פרישע כאפן
זיך האבן מיר ווען מאשיךגעווער. און טאנקן פון שיסערייען געהערט פלוצלינג
טויטע. פרוי זיין מיט פאליאק דעם געפונען מיר האבן שטוב, אין צוריקגעקערט
פון פאליאקן אלע כמעט דערשאסן האבן אוקראינער די אז ארויסגעוויזן זיר ס'האט
זיכערן א פון געראטעוועט דאן זיר האבן מיר הייזער. זייערע פארברענט און דארף דעם
האבן פאליאקן' די דערמארדעט האבן אוקראינער די בעת וואס דעמ, אדאנק טויט,

באהעלטעניש. אונדזער אין געפונען נישט זיר מיר
פאליאקן' פארשידענע ביי אויסבאהאלטן זיר האבן וועלכע יידן, דרייסיק ביי בלויז

לעבן. געבליבן זענען
געקומען סיזענען ביז ערטער, פארשידענע אין וואנדערן ווידער אוועק זענען מיר

געענדיקט. זיר האט מלחמה די און סאוויעטן, די


