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 )P.D ( בואה'פטריק דמראיין: האב 
 ).T.Rמרואיין: טימופיי ר.  (

 
 

P.D?באיזו שנה נולדת : 
T.R פרות שלי יצאתי עם ההיום. הייתי צריך למלא את הבור. אני ו זה קרה . אני רואה את היהודים כאיל1928: בשנת

 : ". אתה, בוא למלא את הבור"ו לי [הגרמנים]ואמר מרעה ל
P.D :בורות?מי נרצח ב 
T.R שהגיעו מגרמניה. הגרמנים חשופות, רכבות  רכבותבהיהודים את הקברים. הם הביאו את : זה הגרמנים שחפרו

, אנשים צעירים כמונימלבד זב את הבית, לא ע[מתושבי הכפר] אף אחד בורות, לכן פשו אנשים כדי למלא את היח
הבית שלנו ריח נורא. היה רעש,  היה .הבור א רחוקשלי ל ןעם שכהפרות שמרתי על את הפרות שלהם.  שיצאו לרעות 

כל כך הרבה הרגו כי  זרםששלולית של דם הייתה התלוננו בפני הגרמנים. אנשים אי אפשר היה לנשום. היה ליד, 
 יהודים. זה היה נורא. 

P.Dבורות?אחרי שמילאתם את ה ו: האם הרכבות עזב 
T.Rהםעגלותשלוש היינו . הגרמנים תפסו הרבה אנשים בעיר. יום אחד כאשר חזרנו הביתה, נסעו: הביאו אותם ו , 

נפלה היא הם תפסו אותה. בפעם השלישית  פגוע.בלי ל תת מקלע עםם יפעמי ה, הם ירו בה אחת רדפו אחרי יהודי
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 ואסירים לקח , שםאל הבוראותה או משהו כזה וגררו  שרשרתם מכונית עלהגשר. אחר כך הם קשרו אותה מאחורי 
עדיין בחיים, כי כאשר הם התחילו לירות היתה . אני לא יודע אם היא רקו אותה [לבור]אותה בידיים וברגליים וז

 הגרמנים הרגו אנשים רבים, הם הביאו משאיותמכן, לעברה, אבי אמר לנו לא להסתכל. שלושה או ארבעה ימים לאחר 
כמו שצריך, עם הפנים למטה כלפי אותם היו מסדרים . אסירים [גופות]יםמלא בורות השלוש. היו כבר ומשאיות

 ככה.מסדרים אותם . הם תמיד היו שניהאדמה, אחד צמוד ל
P.Dאנשים יצאו מן הרכבת, ירו בהם בבור?ה: כש 
T.R :היו מאחור. הגרמנים ונורו באזיקים היו אנשים ה. בורות היו, כבר נחפרוהבורות ות. תקרבהיו מרכבות ה

אבל , בהם במקלעים. לא ראיתי יםרויהיו " הם  טה-טה-טה"היינו שומעים הרכבת אל הבור. ואז ככה מאותם  יםובילמ
מגיעה. הייתה וד רכבת לאחר מכן, עוכולם. הם היו הורגים את נרגע. היה הבית. ואז זה יריות מהיה לשמוע את האפשר 

 .הם היו חוזרים לירות בהםגיעה משאית. הייתה מ
P.Dאסירים סידרו את הגופותההאם למלא את הבורות, הלכת : כש? 
T.Rדרשו אנשים כדי ריח כזה שהגרמנים  פשט הת. ופיע על פני השטחהיה מדם אבל  לאיםכבר היו מ בורות : ה

ה אישה עירומה בתוך הבור, היה לה שיער תהיהלכתי לראות. סיימו לירות באנשים האלה,  בורות. כשהםלכסות את ה
את כספם. פחדנו  ואנשים, לקחהפשיטו את ה. הם הה מלאתלא הי היאמשאית אבל עוד אדום. לאחר מכן, הם הביאו 

 .יםרחובוהיינו לעברנו  יםעקוצהיו אותנו, הם היו רואים . כשהגרמנים לראות ללכת
P.D האו רק פצוע הה מתתיהאשה עם השיער האדום ה: האם? 
T.R ממלאים אותו והאסירים היו בורים פרוחהיו הם גופות. על גבי ערימת [מונחת] מתה. היא היתה היתה : היא ,

 אותם. כולם היו מתים. פות, כדי שלא יראו הגו אדמה על יםרקוז
P.D?כמה פעמים הלכת אל הבור : 
T.Rיורים. ראיתי [הגרמנים] הם  במי ללכת לראות. רציתי לדעת הייתי מנסה  או בכפר הקטן שם,כפר, ב יתי: כשהי

למלא את נדרשתי . אני לא לגמרי היו עירומים[הגרמנים] היו דורשים מהם להתפשט, עם בגדים. רק אחרי הם גופות 
הפרות שלנו את . הלכנו לרעות תי! ". ואני נמלטלך מכאןגרמני בא ואמר לי: " . הפרות שליבמרעה עם הבור. הייתי 

 בצד השני של הכביש.
P.Dבבור? הרוגים הרבה אנשים  וכבר הית את האשה אדומת השיער, : כשראי 
T.Rהביאו משאיות. שהגופות בשביל השלכת  היה מוכןי שליש[בור] . ים [בורות]היה מלא. היו אפילו שני : הבור

רגליים בידיים ותופסים בהיו   )שבויי מלחמה שהם אבל היו אומרים ,אסירים והיאלה אני לא יודע אם ( אסירים
 היו שמיםהקרקע. הם  כלפיפנים עם השני, האותם אחד ליד היו מסדרים אל הבור. אחר כך וזורקים [את הגופות] 

אותנו ללכת למלא את הבור. הם סיירו  צה. מועצת העיר אילבערבוביהככה, אני לא יודע למה. גברים, נשים  רקאותם 
לא אנחנו, הגרמנים. אבל כתמורה מכסף נקבל . הם אמרו לנו שאם אנחנו הולכים לשם, לבית שלי כל הבתים סמוכיםב

כיסינו קיף את המקום בגדר תיל. אז חתכנו גזעי אורן. שו שנדרלמועצת העיר. הם  ותו, הם נתנו אהזה קיבלנו את הכסף
חיכינו לכסף אבל אף אחד לא נתן . ואז תילבאדמה, ולאחר מכן ערכנו שלושה גזעי עצים כדי להחזיק את האת הבור 

 , בסגנון מצבת זכרון...../.....גזעי עצי אורןלנו שום דבר. ואז גרמו לנו להציב על שלושת הבורות 
היה גודל הבורות?מה      P.D 

  
T.R:  אותנו כי  וחולים. לקח אנחנואם בעוד אחר ועוד אחד. היו לוקחים אותנו כדי לבדוק בית חולים ולקובל, לנלקחנו

ב כי היהודים נקברו וכתהיה . ולאובורות מ השלושזה ... כהיה ריח ובורות בתים שלנו היו הכי קרובים לשלושת הה
תפסו כתב את זה. הגרמנים זה. זה חייב להיות רועה שאת כתבו יודע עם מה אני לא  .אחתה יהודיגם שני רוסים וו, הםב

 .ו בהםריכאן והביאו אותם לבקובל, את כולם 
P.D : כדי לסתום את הבורות? םהייתכמה אנשים 
T.R היה שלנו שכפר הקטן ב וירו בהם.כולם ברחו. למחרת הגיעו הגרמנים  .אף אחדהצליחה לשכור : מועצת העיר לא

לנו  [שקרובים לבורות] לא היתה  לשמוע את זעקות היהודים ... היינו ארבעה בתים סמוך לבורות אפשר היה אפילו
 שוכבים, ירויים.אנשים את ה. ראיתי והיינו חייבים לכסות את הבורות ברירה

 P.Dבית שלך?צאות להורג מה: ראית את ההו 
T.R יהודים. אמא שלנו אמרה הלירות על  וליכשהתח הפרות שלנואת חנו רעינו . אנמהבית לנו לצאת יםתנונהיו : לא

אף אחד שרצו לא . הם בביתלהישאר שציוו עלינו לנו להישאר בבית, היינו שבעה ילדים. היו גרמנים בחצר שלנו 
  , לא הלכנו לשום מקום.. לא ראינו שום דבר[את הרצח] את זהיראה 
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P.D?האם שמעת את היריות : 
T.R :שמענו את הגרמנים עם הכלבים ראינו,  בשדה.ה א היו, הכמובן, הבור היה שלושה מטרים מהבית

אותם אל  יםקחולהיו גברים יהודים. הם צעקו. הגרמנים עם כלביהם ו נשים, ילדיםים היו מלא קרונותה. ירושלהם. הם 
אותם  יםקחולהיו אז קרונות ול מחוץ לאת היהודים אשיכורים לגמרי שדחפו קבוצה של גרמנים  בקרונותהבור. הייתה 

. את מטחי הירי ואחר כך זה היה נרגעלשמוע  אפשר היה . אולי במכונות ירייהאל הבור. שם הם ירו בהם במקלעים או 
 יםובילהיו מורידים אותם [את היהודים] ומתקרב. שוב היה מ ףנוס קרוןקצת אחר כך, חשבנו שאחרי זה יגיע תורנו. 

 בהם וכן הלאה.  יםרואותם עם כלבים אל הבור, י
P.D : היו רציחות לפי קרון [ברכבת]האם אם כך? 
T.Rהמסילות היו . קרון המלא הבא היה דוחף את הקרון שבדיוק התרוקן, על מנת להיות מוצב ליד הבור: כן. ה

שלושים או ארבעים מוציאים ברזל, ה דלתותאת  ותחים, פיםקמהיו , החיילים מגיע קרון היההממשיכות מאוד רחוק. 
את החצאיות של  ורעיםם, קירגליהאת היו נושכים ם , לא לפניהם והמאחורי אנשים היוכלבים הלעבר הבור.  אנשים

היו זורקים  אלאת בור, ל, כמה נפלו יםתעלפמאל הבור, אנשים  יםלכוההיו כלבים גרמנים ... אנשים אלה היו הנשים, 
. הלכנו לראות את הבור לאחר הירי. שאלנו היו מסדרים אותם. אחר כך ברגליים ובכפות הידיים ע׳׳י האסירים הרוסים

 היה נורא. . זה ו. אז הלכנו לראות נירו ביגרמני אמר לנו שהם לא הקצין נוצא להורג והאנחנו גם אם 
P.D קרונות היו: כמה? 
T.Rאמא שלי אמרה לנו ללכת ולהישאר בבית. אבל שמענו ואז  הייתי בקובלהתחלה מפני שב, קרונות: לא ראיתי את ה

חברים שאמרו לי מה ה קרונות, לפי יותר מעשר כנראה היושוב. היה מתחיל ירי ... ואז זה את ה את זעקות היהודים, 
 האלה, הלכנו לראות את המקום מאוחר יותר. קרונותשרעו את הפרות שלהם לא רחוק. אבל לא ראינו את ה

P.D?האם כל האנשים האלה הופשטו : 
T.R  .את  יםסירהיו מ, תשניים בזרועו-שניים יםרוקששהיו  רוסים אסירים בהם, יםרוי היוהם הפשיטו אותם בבור

, ם יבגדים יהודי אלה . אפשר היה לראות שהאלה את הבגדים יםציתהיו מאותם בערימה. הגרמנים  יםשליכמבגדיהם ו
ים אותם. היינו רפובגדים ושהבנזין על  יםפכושהיו לא היו בגדים יפים כאלה. הגרמנים יהודים] -[ללאאזרחים לכי 

 .רואים ערימות בוערות
P.D?האם היו ילדים בקרב היהודים : 
T.R אל הבור, לא היה להם זכות לעצור. ילדים  ן [בדרך]ילדים בידיהן או בזרועותיהמחזיקות את ה: כן. היו שם נשים

 רבים.הודים רוסים. היו יה האסיריםידי בלבור, אחרים הושלכו לבור ו או לא, כמה נפלירויים נזרקו חיים לתוך הבור. 
P.Dו מחוצה לונפלשגופות הם שהיו משליכים לתוך הבור את הים הרוסים אסיר: האם ה? 
T.R וזרקו [לבור] ייםרגלבידיים ובאותם תפסו : כן, הם. 
P.D קרונות ה בור אחד לרכבת של יותר מעשר: האם היה רק? 
T.Rהשני, בור ב. , איווןאחד יהודים ורוסי 11,000על השלט של הבור הראשון, היו  מו שכתוב. כבורות : היו שלושה

היכן היה   השלישי בור ההוא לא כוסה מספיק ואפשר היה לראות זרועות קטנות. . ילדיםכנראה  ו, הייותר שהיה קטן
 חול.לכריית ה מחצבה תהי ולפני כן, זשצומחים אורנים כיום. 

P.D :מוזיאונים?בארכיונים ותוצג בהעדות שלך סכים שמ ה. האם אתמודים לך 
T.R:את הסיפור הזה.יכירו כולם שמה שאמרתי לך. אנחנו צריכים [תפרסם] . תגיד בהחלט 
P.Dכלוא בבית, לא?, היית ןהראשו צח: במהלך הר 
T.R.לא, הייתי בקובל : 
P.D החוצה?מבלי שיכולת לצאת  ביתבל ונע יתהי איזו מהרציחות: במהלך 
T.R ותהוצאות להורג נוספאלה היו שלישי. נשארתי שבועיים בקובל. כשחזרתי הביתה, הם כבר מילאו את הבור ה 
P.Dלפני או אחרי הירי אותך לבית החולים, זה היה ו: כאשר שלח? 
T.R שניאת  ההבור הראשון מתמלא, חפרו ש: כשהלכנו לבית החולים, הבור השלישי כבר היה מלא. כשראו. 

 P.D?מי שלח אותך לבית החולים : 
T.R שהו כל בני האדם ובעלי החיים שאת קובל שלוח למועצת העיר לל: מועצת העיר. הגרמנים היו בקובל. הם הורו

 חולים. הבור כדי לראות אם הםבסביבת 
P.D? [כשנשלחת לקובל] האם ההוצאות להורג כבר הסתיימו : 
T.R לא. נשארנו בבית החולים שבועיים ובמשך הזמן הזה הובאו עוד ועוד קרונות עם אנשים. אולי הם שלחו אותנו  :

 [לקובל] כדי שאף אחד לא יראה מה שהם עושים.
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P.Dאת הבורות? : האם ההוצאות להורג הסתיימו כאשר דרשו ממך לכסות 
T.R .כן. כבר לא ירו באף אחד. היה ריח ורעש נוראים. הכוחות הגרמניים ביקשו שהמקומיים יכסו את הבורות :

 האנשים המבוגרים הלכו לשם. האחרים פחדו.
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