עדויות על רציחות יהודים בשטחי הכיבוש הרומני על ידי חיילים רומנים ועל ידי משתפי הפעולה
עמם
לאחר שהכפר נכבש הורה קפיטן סטיהי ..לכל היהודים שבו לצאת אל מבואות הכפר ,בהפרידו בין
הגברים לנשים .תחילה הוחרמו מהקרבנות האבנים היקרות ,הזהב והכסף שנשאו עמם .אלה נקלחו בידי
סטיהי והושמו במזוודה .לאחר מכן בא תור השאלות .הגברים נחקרו בקבוצות וקפיטן סטיהי רצה לדעת
את שמות הקומוניסטים שבכפר .משלא הצליח להשיג את השמות שביקש ...ציווה הקפיטן על היהודים
להתארגן בצוותים ולהעמיק תעלה שנחפרה בקרבת הכפר נגד טנקים .לאחר רדת הלילה העמיד לויטננט
יוג'ן מיהאילסקו את היהודים בקבוצות בנות עשרה כשפניהם אל התעלה ,וירה בהם ברובה אוטומטי
שנלקח שלל .לפני כן הופשטו הקרבנות והושארו כשרק כותונתיהם ובגדיהם התחתונים לעורם .לאחר
שנורו כל הגברים בא תורן של הנשים ,והן טופלו באותה דרך .הם ירו גם בתינוקות .כשעזבה האישה
האחרונה את המקום שבו רוכזו הקרבנות ונלקחה לאתר ההוצאה להורג ,נותר שם רק ילד מת ,מוטל
כצרור אין חפץ בו .באותו לילה נרצחו  500-400יהודים בערך.
עדותו של קצין רומני שהיה בגורה-קאינרי ובמרקולשטי ,במשפט שנערך לפושעי המלחמה ביאסי ,כתב
אישום שהוציא התובע הכללי של בוקרשט ב 28-במאי .1948
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עם עזיבת הרוסים הוקמה כנופיה של פורעים בהנהגתם של ארבעה ]אוקראינים[ :גאורגה היסטרוגה,
שהיה איכר; וסילה צפ ,אדם חסר מקצוע שנהג לעבוד בבתי היהודים; ניקולאה דביז'ה ,שהיה מזכיר
העירייה; ופרפני פנקו ,שהיה עגלון .הם השיגו כלי נשק ממפקדי יחידות הצבא הרומניות והורשו לפעול
נגד היהודים באין מפריע .הם ציוו על היהודים להתאסף במרחק של כקילומטר מהכפר ,וחמסו כל אשר
מצאו על גופם; עוד קודם לכן שדדו את בתיהם .לאחר מעשי הגזל הללו ציוו על הקרבנות לחפור את
קבריהם .רק שתי ילדות ששהו באותה עת מחוץ לכפר וילד בשם אלי לוטרמן ,שהוסתר בידי נוצרי טוב
לב ,ניצלו מהטבח ...התינוקות הועברו מיד ליד ואז נורו ...נערה שהייתה קרובת משפחתי הופשטה
עירומה ואולצה לרקוד על קברה בטרם נורתה.
עדותו של המהנדס ליאון שפירא ,יליד צ'פלאוצי-חוטין ,על רצח היהודים במקום ב11.7.1941-
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קודם שהגיעו היהודים הורה לי מיור בואולסקו כיצד עלי לפעול :היהודים יוצאו להורג בקבוצות של
עשרה .עלי לתת לכל אחד מהם מעדר שבו יחפור את קברו .לאחר מכן עלי לצוות עליהם לכרוע
כשפניהם אל הבור .עוד אמר לי כי החיילים שבפיקודי יפתחו באש על פי אות שאתן בשריקה .את
ההוראה הזו ביצעתי .בעת ההוצאה להורג הפנה אחד היהודים את ראשו כלפי כיתת הירי ,ברצותו להביט
על המוות בעיניו .אגפיה ,מפקד הלגיון ,הבחין בו ,גידף אותו וציווה עליו להפנות את ראשו.
מתוך כתב אישום נגד מ' בואולסקו ,מפקד לגיון בלץ של הז'נדרמריה ,וקצינים המואשמים בשיתוף פעולה
עם יחידות אס-אס בהריגתם של שלושים אינטלקטואלים יהודים בבלץ ,בארגון רצח שמונים יהודים
ובהקמת מחנה ראוצל.12.4.48 ,
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