מקור מס' :9
הספר :כאורנים גבהו -פרטיזנים יהודים ביערות ווהלין /נתן
ליבנה /הוצאת איגוד ווהלין .תש"ם

מתוך הספר מספר מתאר אלכסנדר אגס מה התרחש בעיירה פוברסק הסמוכה לעיר קובל.
"ביום כ"ב באלול תש"ב הגיעו מקובל מאות שוטרים גרמנים ואוקראינים ,שהחלו להשתכר לקראת "השמחה" שעמדה
לפניהם .צעקות ובכי קורעי לב נישאו מכל הבתים היהודיים .נשים ,טף וזקנים נאבקו עם רוצחיהם.
להלן מסופר על מעשה גבורה של אחד היהודים שגרם למעשה לעינויים אכזריים ליהודים הנותרים לפני מותם...

מתוך הספר ציונים הקשורים לקובל וליהודיה
עמ'  .54מצוין ע"י הפרטיזן זאב וורבה -רווה על פרטיזן בשם בנימין מקובל שקבל אות הצטיינות ממנהיגי בריה"מ.
עמ'  57אלכסנדר אגס מספר על התארגנות קבוצה מקובל שהבריחו נשק והגיעו ליער .קבוצת פרטיזנים רוסיים
ואוקראינים תחת פיקודו של נאסייקין חיסלו אותם .אחד מהקבוצה הצליח להימלט:

בהמשך מעיד אותו פרטיזן ,אלכסנדר אגס מפובורסק:
עמ'  .67על יעקב (יאנק) שהצטרף לפרטיזנים לאחר שברח מהשחיטה בקובל.
עמ' :76
פגישה ביער של פרטיזנים יהודים עם נמלטים יהודים:
" הם היו חסרי בגדים ומזון ומה שרק יכולנו ,סיפקנו להם .אייזיק באב ("יוזיק") ,הצעיר שבינהם ,הביע רצונו ללכת
אתנו .הוא הוכיח את עצמו אחרי כמה ימים כלוחם טוב וסייר מעולה .הוא נולד בכפר סטיביכובה וכל האזור היה מוכר
לו .יום לפני חיסול הגיטו בקול ברח לפבורסק משם נמלט ליער לפני החיסול".

עמ'  .81הפרטיזן אלכסנדר אגס (שייקה גרושקה" -סשקה") מהעיירה פבורסק הסמוכה לקובל ,למד בגימנסיה בקובל.
הוא מספר שבכפר ליד הולובי פגש את חברתו ללימודים מאניה קוזאק שהסתתרה עם עוד בת וילד בן  5אצל כפריה
פולניה זקנה.
עמ'  .95מספר הפרטיזן דב ברונשטיין על מונדק ,יהודי מסביבות קובל .למונדק היה נשק ושיתף פעולה עם הפרטיזנים
בכל הנדרש ממנו.
עמ'  .97מספר הפרטיזן דב ברונשטיין על קבוצה של  4כפריים שהוכנסה לבית הסוהר בקובל ,אליהם הצטרפו 2
צעירים עצירים מסביבות העיר קובל .ה 6 -ניסרו את הסורגים וברחו מהכלא .השיגו רובים והגיעו לסביבת העיירה

מנייביץ והחלו לפעול .חיסלו מלשינים ,שוטרים אוקראינים ובוזזי רכוש יהודי .הקבוצה הצטרפה מאוחר יותר ליחידת
פרטיזנים "סדירה" של קרוק.
עמ'  .124מספר הפרטיזן דב ברונשטיין .לאחר המלחמה הגיע לעיר קובל ע"מ לקבל אישור לעבור לפולין .הסתבר
שממונה מטעם הממשלה הסובייטית בקובל על כוח אדם וגם סגנו היו יהודיים שעזרו לו בקבלת האישורים למעבר
לפולין (ובהמשך הדרך למעבר לארץ-ישראל).
עמ'  .148יוסף שניידר מהעיירה טרוינובקה שליד מנייביץ .שרד עם אשתו -פרטיזאן במחנה קרוק .לאחר המלחמה גר
בעיר קובל ואחר כך עבר לפולניה ומשם לישראל.

