
חתדערמענגוש ד/1ר  פריד דייר
געלמאן) (רוזשקא שטראם שושנה

געל רוזשקע היים דער (פון שטראם שושנה
.1928 יאר אין לוצק אין געבוירן איז מאן),
פון אייגנטימער געלמאן, אלטער פאטער, איר
סא דער דורך איז "כלעבאסלוד", מיל דער
פון געווארן ארויסגעטריבן מאכט וויעטישער
פאמי דער מיט באזעצט זיך האט ער לוצק.
עדות דערדאזיקער אין ראזשישטש. אין ליע
גרוילעכע אירע שטראם שושנה באשרייבט
געשטאלט איידעלע די און איבערלעבענישן
זיין מיט באצאלט האט וואס פריד, ד"ר פון
פאר דער פון יידן ראטעווען פאר לעבן

ניכטונג.

פאר זיי האבן יאר1941 אין ראזשישטש קיין דייטשן די פון אריינקומען נאכן באלד
אויף גיין צו פארבאטן זיי איז עס און לאטעס געלע טראגן מיץ יידן די אז ארדנט

טראטוארן. די

געטא דער
גאנצער דער .1942 פעברואר אין געווארן געשאפן געטא דער איז ראזשישטש אין

האבן דייטשן די דראט. שטעכלדיקן מיט געווארן ארומגערינגלט איז געטא פון שטח
ארבעט. אויף יידן צאל געוויסע א טאגטעגלעך צוצושטעלן "יודנראט'/ דעמ פארארדנט

קראכמאל. און געלער געווען טעג יענע זענען "יודנראט" אין
הונגעה גרויסער א געהערשט דארט האט עס יאר. האלב א געטא אין געווען בין איד
אונדז ביי איז הינזיכט דעמ אין צווייטן. דעט איינער געהאלפן האבן מענטשן אבער
דער ווו שטעט, גרויסע אנדערע אין אדער געטא' ווארשעווער אין ווי בעסער געווען
זייערע פארקויפט האבן מענטשן פיל מאסשטאבן. שרעקלעכע צו דערגאנגן איז הינגער
אפילו פלעגט מוטער מיין שפייז. פון זאפאסן געהאט זאגאר האבן און שטובזאכן,

נויטבאדארפטיקע. צווישן ברויט צעטיילן
שטיינער לייגן ביי געארבעט האט ער ארבעט. דער צו גיין פלעגט פאטער מיין

יידן. אנדערע מיט גלייד קאוועללוצק, קיין ראזשישטש פון טראקט אויפן
האט פאל, אזא ביי ווי געדענק, איך יידן. שיסן און געטא אין אריינגיין פלעגן דייטשן
זיין בריסק. פון ביעזשעניעץ א געווען איז ער פאטער. חברטעס מיין דערשאסן מען

לעבן. געבליבן איז טאכטער
ליקווידאציע די געווארן. ליקווידירט געטא דער איז 1942 אויגוסט 22סטן דעם

געטא. לוצקער פון ליקווידירן נאכן טאג א פארגעקומען איז ראזשישטש אין

לוצק אין
געארבעט האב איך צופוס. דארט גיין פלעג איד לוצק. אין אפט זייער זיין פלעג איך
גימנאזיע. דער פון דייטש געקענט האב איך ווייל דאלמעטשער, אלס דייטש א ביי
געווען איז ער קאוועללוצק. טראקט פון באומייסטער דער געווען איז דייטש דער
זיין "יודנראט". פון רעקאמענדאציע דער לויט געארבעט אים ביי האב איך ווינער. א

גוטע. א געווען איז מיר צו באציאינג
פיל געווען לאגע די איז דארט משפדוה. מיין באזוכן לוצק קיין גיין פלעג איך
דער און גרעסערע פיל א געווען דארט איז באפעלקערונג די ראזשישטש. אין ווי ערגער

רחמנות. אן געבושעוועט דארט האט הונגער

געטא פון ליקווידאדיע די
מיר מ'האט וואס נאר ווייס איך געטא. פון ליקווידאציע דער ביי געווען נישט בין איד
מיין ביי געווען געוויינלעך, ווי איך' בין ליקווידאציע דער פאר טאג א דערציילט.
7 ארבעט חגר ביי זיין באדארפט איך האב צימארגנס דאלמעטשער. אלס ארבעט
פאר נישט גדי געטא, דעם אויסער ביינאכט בלייבן באשלאסן איך האב אינדערפרי,
מיין געטא דעם אויסער געבליבן אויר איז מיר מיט צוזאמען ארבעט. דער צו שפעטיקן
אויף גוי א צו איבערגעגעבן האט פאטער מיין וועמען ברודערל, מיין אויר פאטער.
אין געבליבן איז מוטער מיין בלויז געטא. דעם אויסער געבליבן איז בהמות, פאשען



דארפן נישט זאל איך כדי פעלד, אייפן ערגעץ נאכט די איבערגעשלאפן בין איד געטא.
קאפאטשיווקע. דארף אין ארבעט מיין צו קילאמעטער 4 די גיין

פיל זייער געווען שיין זענען ארבעט, דער צו געקמען בין איר ווען אינדערפרי,

זענען דאס קרייץורעג א אויף געוווינט האט וועלכער ארבעטםגעבער, מיין נעבן דייטשן
ליקווי די דורכפירן ראזשישטש קיין לוצק פון געפארן זענען וואס .לייט, ס ס. געווען

דער ווייל געטא, אין גיין נישט און אנטלויפן געראטן מיר האט בעלעבאס מיין דאציע. :.
זענען וואס חברטעס, אייניקע געהאט האב איד ארומגערינגלט. ווערן באלד וועט שטח

זיי ווארענען זיי אוועק איך בין פעלד' אין מיר מיט צוזאמען נאכט די געשלאפן אויד
ווי פארגעשטעלט נישט זיר מיר האבן אלעס טראץ געטא. אין ציריקגיין נישט זאלן

אין קארטאפלעס די צווישן געליגן זענען מיר ליקווידאציע. די זיין וועט שרעקלעך
שניטצייט. געווען איז דאס פעלד.

האבן וואס יידן' מיט אנגעפאקט אויטאס דורכפארן געזען מיר האבן פארנאכט
מיינע אלע געטא. אין צוריק געפירט זיי מען האט דאס טארף. גראבן ביים געארבעט

האב ארויפקלעטערן, געקענט נישט האב איך אבער בוים, א אויף ארויף זענען חברטעס
ס'איז כאפן. נישט מיד זאל מען כדי הינטערוועג, א דורך געטא אין אריין באשלאסן איך

זיי פארגוואלטיקן מיידל, יידיש א כאפן אוקראינער די ווען אז באוווסט, געווען דאן שזין
איר. דערמארדן און אויגן אירע ארויס זיי נעמען דערנאד איר,

מיד און בלומען בוקעט א אפגעריסן האב איד נאבמיטאג. 5 ביי געווען ס'איז

ביי געהייסן, ער האט סימטשוק גוי, א צו אריין איך בין אינצווישן וועג. אין געלאזט
מיין זיר געפינט ווו געפרעגט אים האב איר זאכן. אינדזערע פיל געווען ס'זענען וועמען

נישט. ווייסט ער אז געענטפערט, מיר האט ער און פאטער,

פריד ד"ר פון געשטאלט איידעלע די

צו זיר דערנענטערן דערווייטנס פון געזען איר האב הויז, פון ארויס בין איר ווי אזוי

אוקראינישער אן פארט דאס אז געמיינט' האב איד ראווער. א אויף מענטש א מיר
דערנענטערט זיך האט רייטער דער וחנן פארלוירן. שוין בין איך אז אין פאליציאנט,
האט ער געקענט. גוט אים האב איך פריד. דאקטאר איז דאם אז ארויסגעוויזן, זיך האט
אן בעת צעשלאגן שטארק מיד האט מען ווי נאכדעם אפגעראטעוועט, איינמאל מיד

זעען געגאנגען בין איר פאטער. מיין צוגענומען דאן האט מען .1942 מערץ אין אבלאווע
צעשלאגן. מערדערלעד מיד האט מען את  איז ער ווו

מיט יידן העלפן און געטא אין אריינכאפן צייטצרצייט פון זיר פלעגט פריד די'ר

גערעדט, מיהאט געקענט. נאר האט ער וואס אלץ מיט און אנטאן עסן, מעדיקאמענטן,
טשעך. א קריסט, א פאר געהאלטן אים האט מען אבער ייה א איז ער אז

אבער דערקענט, נישט איט איך האב ראווער אויפן דערנענטערט זיר האט ער בעת
דערקענט. יא מיד האט ער

פויליש. אויף מיד ער פרעגט  "? גייסטו "וו*

קינד, דאס ווו זעען, גוי דעם צו אריינגיין נאד וויל איר אבער געטא. אין גיי "איך
געענטפערט. איד האב  איז" ברודערל, מיין

מיר. ער ענטפערט  אוקראינער'' פארן דא ווייל נישט, ,גיי ,

"! זיר געפינט ברודערל מיין ווו וויסן מוז איר אן. נישט מיר גייט "דאס

און זיר געפינט קינד דאס ווו זיך דערווים גיי בוים. דעם אונטער דא שטיי ,איך ,
h/^/^ :י / י . ■ מיר''. דערצייל

ארויסגעווארפן, קינד דאס האט ער אז געזאגט, מיר האט ער גיי. צום אוועק בין איד
האט דערציילט, פריער שוין כ'האב ווי געטא. אין צוריקגעקערט זיר האט ער אז און

פאסטוך. אלס זיר ביי האלטן אים זאל ער באצאלט, גוט אים פאטער מיין
ווארטן נישט זאל ער געלאגט אים און פריד ד"ר צו אומגעקערט זיר האב איד

איר ראווער. אויפן גענומען כוח מיט מיך האט ער געטא. אין גיי איר ווייל מיר, אויף

אייזערנע מיט ווי געהאלטן מיד האט ער אבער פיס, די מיט געקאפעט אים האב
דאראסין. דארף אין גענומען מיד האט ער צוואנגען.

פריד ד''ר

פריד ד"ר פון אנדענק צום

פערזענ באקאנטע א געווען איז פריד ד"ר
בערעכאווא, שטאט אונדזער אין לעכקייט
זיין קארפאטארוס. אין זיך געפונט וואס
גימנאסטיקלערער. א געווען איז פאטער
די לערערין. א געווען איז מוטער זיין אויך
איז עלטערן זיינע פון לאגע מאטעריעלע
געלעבט האבן זיי שווערע. גאנץ א געווען

באשיידן. זייער
ד"ר האט אים, געדענק איך וויפל אויף
פאליטישע קיין צו געהערט נישט פריד
אינטערע נישט בכלל זיך האט ער פארטיי.
נישט אויך איז ער פאליטיק. מיט סירט
ציוניסטישער דער פון מיטגליד קיין געווען

באוועגונג.

נישט זיך ער האט סטודענט אלס אויך
געווען איז ער פאליטיק. מיט אינטערעסירט
איז מיר וויפל אויף סטודענט. ארעמער אן
ארויס נישט באמיט זיך ער האט באוווסט,
דער אין אפשטאמונג יידישע זיין צוווייזן
או פראגער פון ארגאניזאציע סטודענטישער
איז ער אז מיר, זיך דאכט ניווערזיטעט.

ייד. אסימילירטער אן געווען

באגעגנט זיך איך האב פריד ד"ר מיט
א געווען שויו איז ער ווען מאל, עטלעכע
ווען געווען, איז דאס פראג. אין דאקטאר
שטו דעם פארענדיקט געהאט שויו האט ער
ערשט האב איך און דאקטאר אלס דיום
דערציילט האט מען שטוז*רן. צו אנגעהויבן
די פון איינער געווען איז ער אז אים, וועגן
סטודענטן אויסגעצייכנסטע און פעאיקסטע

אוניווערזיטעט. פראגער אין

בעתן אויסהאלטן זיך קענען צו בכדי
אר פארשידענע געארבעט ער האט שטודירן,
עפנטלעכע גערייניקט אפילו פראג, אין בעטן
געהאט נישט האבן עלטערן זיינע לאקאלן.

העלפן. צו אים מעגלעכקייט קיין



מאביליזירט ער איז דאקטאר יונגער אלס
ער און ארמיי טשעכישער דער אין געווארן
אפיצירן דער אין געווארן אנגענומען איז
זייער געווען איז ער דאקטוירים. פון שולע
ווונדערבארע א געהאט מענטש, ערנסטער אן
שטארקן א געהאט און מענטשן צו באציאונג
דאקטאר גוטער א געווען איז ער כאראקטער.
געקענט, אים האבן וועלכע אלע, די און
געווען איז ער געשעצט. זייער אים האבן
פיל כאטש מענטשן, צו פריינטלעך זייער
געהאט. נישט ער האט חברים און פריינט

אינטע זיך איך האב מלחמה דער נאד
אבער פריד, ד"ר פון גורל מיטן רעסירט
גע נישט איך האב באדויערן גרויסן צום
אינפארמאציע סיאיז וועלכע באקומען קענט
אז געוווסט, בלויז האב איך אים. וועגן

נישט. לעבט ער

איך האב צוריק יאר פאר א מיט ערשט
שטראם שושנה פרוי דער פון דערוווסט זיך
קראנקןשוועס אלס ארבעט וואס (געלמאן),
תלאביב, אין ,אסותא" , שפיטאל אין טער
דאס געראטעוועט איר האט פריד ד"ר אז
ראזשישטשער גרופע א מיט צוזאמען לעבן
ד"ר אז דערציילט, אויך מיר האט זי יידן.
סאוויעטישע די געהאלפן אויך האט פריד
ראזשישטש. פון געגנט דער אין פארטיזאנער
איך האב צוריק צייט געוויסער א מיט
פון שוועסטער דער מיט באגעגנט אויך זיך
שושנה  (פריער יוסטאן פרוי פריד, ד"ר
ד"ר אז מיר, שיינט לאנדאן. אין פריד)

צווילינג. א געווען זענען איר מיט פריד

וועגן דערציילט מיר האט שוועסטער זיין
דער בעת ברודער איר פון גבורהטאטן די
פון דערוווסט זיך זי האט דאס מלחמה.
ד"ר געקענט האבן וועלכע מענטשן, פיל
אין האבן מענטשן די רוסלאנד. אין פריד
געווען איז ער אז געשריבן, בריוו זייערע
געגנט דער פון איינוווינער די צו העפלעך זייער
דאקטאר. אלס פראקטיצירט האט ער ווו
תאט ער אז דערוווסט, זיך זי האט זיי פון
פארטיזאנער פארווונדעטע פיל געראטעוועט
זיי ביז געהיילט, זיי האט ער טויט. פון
האט ער געווארן. געזונט פולקאם זענען
פארטיזאנישן דעם רפואות מיט באזארגט
דער אין געפונען זיך האט וואס שפיטאל,
געווען אויך איז ער ראזשישטש. פון סביבה
פארבינדער א און פארטרויאונגסמענטש א
שטאב. פארטיזאנישן סאוויעטישן דעם פון

צוזאמען זי, איז צוריק יאר אייניקע מיט
אוועק יוסטאן, הער מאן ענגלישן איר מיט
דער זיך ציל טיטן רוסלאנד קיין געפארן
פריד. ד"ר ברודער איר וועגן פרטים וויסן
געגנט דער אין און לוצק אין געווען איז זי
אלס פראקטיצירט האט פריד ד"ר ווו
דארט זיך האט זי דאקטאר. טשעכישער
אים האב וועלכע מענטשן, פיל מיט באגעגנט
פאלקסמענטשן. פשוטע זיי צווישן געקענט,
אז אים, וועגן דערציילט האבן פויערים
מענטש!. ארעמע געתאלפן פיל זייער האט ער

ער זיר. דערנענטערן יידן די פירן וואס אויטאס די געזעען מיר האבן וועג אייפן
אויטאס די ביז געלעגן איך בין דארט ראוה א אץ ראווער פון אראפגעווארפן מיך האט
ראזשישטש, פון ק"מ 18 דארף' אין זיר צו גענומען מיך ער האט שפעטער ארורה זענען
דאקטאר דער געווען איז פריד ד"ר פאלקסדויטשע. געווען זענען איינוווינער אלע ווו

געביט. דעם פון

פריד ד"ר ביי זין באהאלט איך
קיינער ס'איז אז און געטא פון אומגליק גרויסן וועגן דערוווסט זיר האבן מיר ווען
איז שפעטער היי. אין ביידעם אויפן באהאלטן מיך ער האט געבליבן, נישט דארט
דעם דורכפארנדיק איינמאל דאקטאר דער האט דערנאך בייטש. שלמה אונדז צו געקומען
אריינ אים האט ער פארפרוירן. כמעט געווען שוין איז וועלכער ייד, א געטראפן וואלד
קיין אוועק ער איז קריג נאכן שמואליק. געווען איז נאמען /יק זיך. צו גענומען
דערגאנגען אונדז צו איז שפעטער צייט געוויסע א חולון. אין ער לעבט איצט אמעריקע.

ארגענטינע. אין היינט וויינט וועלכע בעקערינג, שפרה חברטע מיין
געווען אים ביי איז עס פריד. מישא ברודער, זיין מיט געוווינט האט פריד דאקטאר

אונדז. פון געוווסט אויך האט וואס יאנקא' דינםט, פוילישע א
בעקערינג חברטע מיין תמיד. מערווייניק אויסבאהאלטענע, דריי געווען זענען מיר
א ביי לוצק אין איינגעארדנט איר ער האט פרוי, ארישע אן ווי אויסגעזעען האט
אוועק. שמואליק און בייטש זענען צייט געוויסע א באך משפחה. טשעכישע באקאנטע
אפגעראטע אויר האט פריד בושעווען. אנגעהייבן אוקראינער די שוין האבן ענדע1943
זיך ביי געהאלטן זיי האט ער אפיצירן. רוסישע פארטיזאנער, סאוויעטישע דריי וועט
זיר האט פראנט דער ווען קאליא. געהייסן האט זיי פון איינער געהילףארבעטער. אלם
הויכער א געווען דארט איז ער פארטיזאנער. די צו אוועק קאליא איז דערנענטערט

אפיציר.

פלאץ אונדזער בייטן מיר
געווארן. אפגעברענט איז וואס גוי, א צו איבערגעגעבן אונדז דאקטאר דעי האט דערנאד
אים האט ער : באצאלט גוט אים האט דאקטאר דער אונדז. פון געוווסט האט גוי דער
דארף צווייט א אין אוועק דאקטער דער איז אליין פעלדער. מיט שטיבער צוויי געגעבן
באנדעראווצעס די ווייל באנדעראווצעס, ווייניקער געווען סיזענען ווו דאראסין' נעבן

זיי. ביי ארבעטן זאל ער געפאדערט אים פין האבן
רייכערע ביי קארטאפל. אויף גרוב א דא הויז פויעריש יעדן אין איז וואלין אין
צימער, פון פאדלאגע די אונטער געפונען זיר האבן וואס קעלערס, די זענען פויערים
עטלעכע ארויסגענומען קעלער געמויערטן אזא פץ מיר האבן געמויערטע. געווען
טונעל אזא אין אט הויז. אונטערן געצויגן זיר האט וואס טונעל, א געמאכט און ציגל
שפעטער שמואליק, און בייטש מיט דארט געווען איר בין פריער געזיצן. מיר זענען
זיי פרויען. יידישע צוויי צוגעקומען זענען געווען, נישט שוין איז דאקטאר דער ווען

ישראל. אין איצט זיר געפינען
איינער זיך טרעפט מענטש אזא פריד. ד"ר פון גוטסקייט די שילדערן צו שווער
גוי דעם ביי יידן. ראטעווען צו כדי לעבן, זיין איינגעשטעלט האט ער מיליאנען. פון
דער שוץ. זיין אונטער צייט גאנצע די אבער מאנאטן, 43 ביי בלויז געווען מיר זענען
אים האבן אוקראינער די אבער פארטיזאנקע, רוסישער דער אין אוועק איז דאקטאר
אין אוועק אץ דאראסין פארלאזן געמוזט האט ער זיי. צו צושטיין צווינגען געוואלט

פערעספא. דארף דאס איז דאס שטעטל. א ווי כמעט דארף' גרעסער א
משפחה זיין פון קיינער אויסבאהאלטן. זיר כיהאב ווו גוי דעם נאר געקענט האב איך
גרוב. אין געזעסן צייט גאנצע די זענען מיר אונדז. מיט פארנומען נישט זיך האט
אונדז פלעגט גוי דער באדארפענישן. די מאכן ארויסגיין מען פלעגט אזייגער, 2 ביינאכט,

שטאל. א ווי אויסגעזעען אויסערלעך האט הויז דאס עמן. ברענגען דאן



באפרייאונג די

דאן שוין זענען רוסן די .1944 פעברואר 21סטן דעם געווארן באפרייט זענען מיר

און פריד ד"ר באזוכט אונדז האט יאנואר 9טן דעם געביט. אין טעג אייניקע געווען

נעמען. קומען אינדז וועט זעלבסט ער ביז פלאץ, פון זיך רירן נישט געווארנט אונדז
געוורסט, נישט האב איך געקומען. נישט איז ער און צייט לענגערע א אדורך איז עס

נאכדעם גיין, געקענט נישט אויר האב איד באהעלטעניש. פץ ארויס שוין קען מען אז
געווען זענען פיס די געגאנגען. נישט און טונעל אין געזיצן יאר אנדערטהאלבן כ'בין ווי

אין געווען צייט גאנצע די כ'בין ווייל געזען, שלעכט זייער אויר האב איך פארגליווערט.
געליטן. נישט מיר האבן הונגער פינצטער. דער

מיר כדי וואסער' ברענגען ביינאכט פלעגן גוי, דער דערנאך און דאקטאר, דער
כדי ארויסגיין, אונדז מיט ביינאכט אזייגער 2 פלעגט דאקטאר דער וואשן. זיר זאלן

וויינען דערביי און זיצן אונדז מיט פלעגט ער לופט. פרישע ביסל א אטעמען זאלן מיר

א איינמאל ער פלעגט דארף, פון אוועק איז ער ווען שפעטער, אפילו קינד. פיצל א ווי
ישראל אין גארנישט. אונדז פעלט עס צי און מאכן מיר וואט זעען אונדז צ קומען וואך
געווען איז וואס איזאק, ד"ר זיי צווישן געקענט' גוט אים האבן וואם מענטשן וווינען

קינדעריארן. די פון שולפריינד זיין

פארשתונדן ווערט פריד ד"ר

געקומען איז ברודער, פרידס מישא, : אופן אזא אויף געקומען איז באפרייאונג אונדזער

איך באעלטעניש. אונדזער אין איינגעשפארט נאד זיצן מיר פארוואס געפרעגט' אין
געווארנט אונדז האט וואס פריה ד"ר אויף ווארטן מיר אז געענטפערט, איפ האב

אז געזאגט, האט מישא קומען. פערזענלען וועט ער ביז פלאץ, פון זיר רירן צו נישט
פארשווונדן, איז דאקטאר דער ברודער. זיין מיט געשען ס'איז וואם נישט' ווייםט ער

שמואליק, ה. ד. מיה זענען אים. אויף ווארטנדיק נישט טונעל, פון ארויס מוזן מיר און
באהעלטעניש. פון אר>יס איד' און מיידלעך צוויי

איך נישטא. איז ברודער מיין אז דערציילט נישט צייט גאנצע די מען האט מיר
נאכנישט מיר האבן פיס מיינע ווייל פיר, אלע אויף ממש זוכן, אים אורעק באלד בין
פארפרוירן איז ער אז דערוווסט, זיר איך האב פריי' דער אויף ארויסקומענדיק געדינט.
אים' האב און באגראבן איז ער ווו דערוווסט זיך האב איך גאס. דער אויף געווארן

קיין ישראל. קבר צי געברענגט און ארויסגענומען בייטש' שלמה פון הילף דער מיט

געלט. קיין געהאט נישט האב איך ווייל געשטעלט, נישט אים איך האב מצבה

זענען דארט ראזשישטש. קיין אוועק מיר זענען באהעלטעניש דאס פארלאזן נאכן
ביי וואלד, באלעבאס, געוועזענער מיין אויך זיי צווישן יידן, אייניקע געווען שוין

געקענט נישט נאך האב איך ווייל געלעגן, בין איך געטא. אין געוווינט האבן מיר וועמען
אייניקע דארף, אין באהאלטן זייענדיק נאד געבראכט, מיר האט דאקטאר דער גיין.
איך אבער פריי. דער אויף ארויס וועל איך ווען אנצוטאן וואס האבן זאל איך בגדים,

באפרייאונג, דער נאד אוועק זענען וועלכע מיידלעך, צוויי די געגעבן קליידער די האב

■ י י , אנצוטאן. וואס געהאט נישט האבן און

מערדער דאקטארס דעם

געשריגך און פענצטער מיין אין אנגעקלאפט זון בייזערס מאטל האט טאג צווייטן אויפן

שטיי, איך ווי אזוי ארויס בין איד צוריק. קומען דייטשן די ווייל אנטלויפן, זאל איך
אנגעגאנגען איז וואם פארטיזאנער, א געטראפן איך האב לועג אויפן שניי. אין בארוועס,

איך באנדארטשוק. געווען מיר, שיינט איז' נאמען זיין חבר. גוטער א דאקטארס דעם אלם

דאקטאר. דער זיר ס'געפינט וווי געפרעגט, אים האב
דאקטאר דער ווו געוווסט האט ער צונג. דער מיט שטאמלען אנגעהויבן האט ער

דעם געהרגעט האט ער אז האלט, איך זאגן. געוואלט נישט האט ער אבער זיר, געפונט

פאר אים האלטן כענטשן פיל וואס דעם טראץ דעם. אין איבערצייגט בין איד דאקטאר.
דאקטאר. דעם דערהרגעט האט ער אז איבערצייגט, איך בין מענטש, פיינעם א

פאר נעמענדיק נישט געהיילט זיי האט ער
טשע אלס פאזיציע זיין אפצאל. קיין דעם
אים האט ייד, קייך נישט דאקטאר, כישער
פארשידענע באזוכן צו מעגלעכקייט די געגעבן
פיל מיט קאנטאקטן געהאט און פלעצער

מענטשן.
אויסדרוק אלס מאכט, סאוויעטישע די
אין גבורהטאטן זיינע פאר אנערקענונג פון
אויפ אים האט מלחמה, דער פון צייט דער
געגנט דער אין דענקמאל גרויסן א געשטעלט

ראזשישטש. פון
מצבה, די אויפדעקן פון צערעמאניע דער צו
שוועס זיין איינגעלאדן סאוויעטן די האבן
רוס באזוכן צו מאן איר מיט שושנה טער
מיט געווען מכבד איר האט מען און לאנד
דעם אין מצבה. דער פון אנטהילונג דער
גענומען אנטייל אויך האט אקט פייערלעכן

אוקראינע. פון אינערןמיניסטער דער
לאנ קיין רוסלאנד פון צוריקוועגס אויף
לעבט עס ווו ישראל, באזוכט זי האט דאן

האב איך טבריה. אין ברודער עלטערער איר
זיך. צו ,איינגעלאדן מאן טיטן צוזאמען זי
וואס פאטאגראפיעס, די געוויזן מיר האט זי
צערעמאניע דער בעת געווארן געמאכט זענען
פריד. ד"ר נאך מצבה די אויפשטעלן פון
מען זעט פאטאגראפיעס די פון איינע אויף
בולט מען זעט איר אויף און מצבה די

פריד". ,ד"ר , : ווערטער רוסישע גרויסע

א ארויסגעגעבן אויך האבן סאוויעטן די
אויב פריד. ד"ר פון אנדענק דעם לכבוד בוך
אפילו איך האב טעות, קיין ניט האב איך
ביכל, דאס שוועסטער זיין ביי געזען
בא די פון איינער אנגעשריבן האט וואס
וועל מיט קאמאנדירן, פארטיזאנישע וווסטע

פארבונדן. געווען איז פריד ד"ר כן

תלאביב , איזאק חיים ד"ר



דאקומענטן ארישע אויף געהאלטן איר האט דאקטאר דער וואס שפרה, מיידל דאס
זיי אז דערציילט, מיר האט זי פערעספע. אין נאכדעם געורען אימ מיט איז לוצק' אין
אוקראינער די האבן פלוצלינג וואלד. אין פארטיזאנער די צו געגאנגען איינמאל זענען
האט זי דאקטאר. דער אויר זיי צווישן צעלאפן' זיר זענען אלע שיסעריי. א געעפנט
זאל מען געבעטן און הויז אוקראיניש אן אין אריין איז דאקטאר דער אז דערציילט'
אים האבן איינוווינער די דורכפארן. וועלן אוקראינער די ביז האלטן, דארט אים
וואס איקראינער, די פון הענט די אין אריינגעפאלן איז ער הויז. פון ארויסגעטריבן

פארנעפלט. זייער איז ווערסיע גאנצע די דערמארדעט. אים האבן

וואלט ער ווען נישט. מען ווייסט פריד ד"ר פון קבר דער זיר סיגעפינט ווו גענוי
באפרייאונג דער נאד מען וואלט אן, ווייזט שפרה ווו פלאץ דעם אויף געווארן געהרגעט
דערפאר געבליבן. נישט אים פין איז שפור קיץ אבער דערפון. סימן א געפונען זיכער
מיינינג מיין דערמארדעט. אים האט פריינד גוטער כלומרשטער זיין אז זיכער' איר בין
סאוויעטן. די פאר און דייטשן די פאר געארבעט גלייכצייטיק האט באנדארטשוק אז איז,
א ער איז איצט ארויסגעבן. שפעטער אים וועט פריד ד"ר אז געהאט מורא האט ער
פריד ד"ר וועגן דערציילן וואם סימנים איינציקע די סאוויעטן. די ביי נאטשאלניק גרויסער
דאראסין. אין נאמען זיין אויף מוזיי א און ראזשישטש אין נאמען זיין אויף גאס א איז

18 האט ד לאנדאן. אין שוועסטער זיין פון דערוווסט אלץ דאס מיד האב איר
אימער איר האט מישא ברודער דער נישט. לעבט דאקטאר דער אז געוודסט נישט יאר
דאקטאר דער אז דערוווסט, זיר האט זי ווען שפעטער, ערגעץווו. לעבט ער אז געזאגט'
אז גלויבן, נישט היינט ביז וויל זי דערשיטערונג. א באקומען זי האט נישט לעבט
געווען איז זי אים.. זוכט און וועלט גאנצער דער איבער אתם פארט זי נישט. לעבט ער
דאדויף באקומען האט זי און מאכט' כרושטשאווס פון צייט דער אין ראזשישטש אין
נישט האט בירגער פרעמדער שוט קיין ווען צייט, דער אין דערלויבניש, ספעציעלע א
ראזשישטשער געפרעגט האט זי ראטנפארבאנד. באזוכן דערלויבעניש קיין באקומען
אים האבן אוקראינער אז געזאגט, האבן אלע און ברודער, איר וועגן איינוווינער
היינט וווינט וואס שפרה, אפילו נישט. קיינער ווייסט וויאזוי, און ווו אבער דערמארדעט.
האלט איד געווארן. געהרגעט איז ער וויאזוי גענוי נישט אויר ווייסט ארגענטינע, אין
ערגעץ אים און דערהרגעט אים האט באנדארטשוק אז איבערצייגונג, מיין ביי זיר
אים וואלט ערד די אזויווי געבליבן' נישט אים פון איז שפור קיין און אריינגעווארפן,

איינגעשלונגען.

טויט ברודערס מיין
אומגעגנט. דער אין גויים די צווישן געלעבט האבן וואס קינדער, גרופע א געווען סיאיז
איז ער אויסגעהאלטן. נישט האט ברודער מיין נאר אומגעקערט, זיר האבן אלע כמעט
לתגן א באקומען און פארקילט ווארשיינלער זיר האט ער קינד. צארט א געווען
מיין געבליבן איז ער אלט. יאר 11 יינגל, שיין א זייער געווען איז ער אנצינדונג.
נישט זיר איר וואלט נישט' לעבט ער אז געווויסט כ'וואלט ווען האפנונג. איינציקע
קינדער איבערגעבליבענע די פון אייניקע מיר האבן דערנאר' זיר. ראטעווען צו באמיט
גרופע אזא געווען איז דאס בוים. א אונטער באגראבן אים האט מען אז דערציילט'
שפעטער איז זיי פון איינער ווארשע. אין פאפיראסךפארקויפער די אזויווי קינדער'

פראנט. אויפן געווארן דערהרגעט

פלאץ, אויפן אוועק זענען מיר און קאסטן, א מאכן געהאלפן מיר האט בייטש שלמה
אין געפאלן בין און דערווייטנם פון געשטאנען בין איד אנגעוויזן. אונדז האט מען ווו
אז איבערגעגעבן' מיר האט מען גרוב. פון ארויסגענומען אים האט מען ווען חלשות,
ביתעולם אויפן איבערגעפירט אים האבן מיר בגדים. זיינע אין באגראבן געווען איז ער

ראזשישטש. אין


