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סקירה של קובה על השמדת יהודים ומלחמה בפרטיזנים
בבילורוסיה

נציב המחוז

ב  :לורוסיה

2407 /428

Generalkommissar

מינסק  ,ו3

Weissruthenien

 .וא

61 . 118ג

ביולי

1942

Abtlg . Gauleiter/G . 50742 8

אל
 ReichIskommissarאוסטלא נ ד
!
נציב הרייך
גאולייטר היינריך לוהזה

Lohse

ריגה
עניין ממלכתו סודי

!

הנדון

:

לוחמה במרטיזנים ואקציה נגד היהודים

בגנראל  -יצירק

ב1לורוסיה

בכל ההתנגשויות עם פרטיזנים בב  :לורוסיה התברר  ,כי
הפולני לשעבר והן בחלק של האזור הסובייטי

היהודים  ,הן בחלק

לשעבר  ,הם הנושא

העיקרי של

תנועת הפרטיזנים  ,יחד עם תנועת ההתנגדות הפולנית במזרח  ,ועם אנשי
הצבא האדום של מוסקבה  .לפיכך הטיפול
למשק בכללו  ,היא

מנקודת

ראות

בעיה פוליטית מובהקת אשר חייבת להיפתר לא רק

כלכלית

ה

בריגאדהפיהרר צנר

איברשטורמבאנפיהרר ,

שחיסלנו בבללורוסיה

חת8ב ) ועם ראש הס " ד והס " ס החרוץ במיוחד ,
דוקטור

כ 55 , 000 -

של נפת

העבודה .

באיזור לידה

בסלונים

"

אלא

גם

פוליטית .

בשיחות

היסודיות

עם

למשפטים

שטראוך

) ( Strauch

התברר ,

יהודים בעשרת השבועות האחרונים  .בשטח

מינסק הושמדה כל היהדות בלי שנפגע על  -ידי  -כך כוח

) ( Gebiet

ססס 8 ,

ביהדות ב :

לורוסיה  ,לאור הסכנה

) , ( Lida

שהינו פולני

בעיקרו  ,חוסלו  16 , 000יהודים ,

יהודים  .בגלל התערבות הפיקוד הצבאי העורפי שעליה כבר

דיווחנו  ,הופרעו ההכנות שכבר ננקטו

בידינו לחסל את היהודים בנפת גלבוקי

)  . ( Glebokieהפיקוד הצבאי העורפי חיסל  ,מבלי תיאום

אתי 10 , 000 ,

היהודים

אשר השמדתם השיטתית כבר תוכננה על  -ידינו בלאו הכי  .בעיר מינסק חוסלו
10 , 000

יהודים בימים

 28ו  29 -ביולי  ,מהם

היו

6 , 500

יהודים רוסים  -ברובם

השואה בתיעוד
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קשישים  ,נשים וילדים  -השאר היו יהודים בלתי כשרים לעבורה אשר
שולחו למינסק בנובמבר אשתקד לפי פקודת הפיהרר ברובם מווינה  ,ברין
( חת ) 8 ] 5י ברמן

) ( Bremen

וברלין .

גם נפת סלוצק )  ( Sluzkשוחררה מנטל
הוא הדין ביחס לנובוגרודק
) ( Baranowitschi

ווילייקה ) . (Wilejka

) ( Nowogrodek

ובהאנצביץ

) ( Hanzewitschi

בבאראנוביץ ' מתגוררים בעיר בלבד
9 , 000

) ( erleichtert

של כמה אלפי

בבאראנוביץ '

יופעלו עוד צעדים

כ  -סס10 , 0

יהודים .

קיצוניים .

יהודים ובחודש הבא יחוסלו

מהם .

בעיר מינסק נשארו מס 2 , 6יהודימ מגרמניה  .בנוסף על כך  ,נשארו עדיין בחיים
כל

ססס 6 ,

היהודים והיהודיות הרוסים  ,אשר נשארו כעובדים ביחידות

שהעסיקו אותם בזמן

האקציה .

במינסק יקויים גם בעתיד ריכוז היהודים

הגדול ביותר  ,משום ריכוז מפעלי החימוש ותפקירי הרכבות המחייבים

לעת עתה  .בכל הנפות הנותרות נקבע על  -ידי
שיועסקו בעבודה ל -

800

לכל

הס " ד

ועל  -ןדי מספר היהודים

היותר  ,ואם אפשר רק

האקציות הצפויות עוד במינסק יישארו שם

8 , 600

יאת

ל-

כך שעם סיום

, 500

ובעשר הנפות הנותרות ,

לרבות סביבת מינסק החופשית מיהודים  ,ייוותרו עוד

7 , 000

יהודים  .הסכנה

שהפרטיזנים יוכלו בעתיד להיעזר ביהודים במידה ניכרת  ,כבר אינה קיימת

יותר  .לי
לסלק

ולס " ד היה רצוי ביותר בהעדר התביעות הכלבליות של

סופית

את

כל

היהודים

בגנראל  -בצירק

בןלורוסיה .

הוורמאכט ,

לעת עתה

מתחשבים בדרישות החיוניות של הוורמאכט שהוא המעסיק העיקרי של

היהודים .
לגישה חד משמעית כלפי היהודים מתוספת עוד המשימה הקשה של

הס " ד

בבןלורוסיה  ,להעביר תמיד שוב אל יעדם משלוחי יהודים חדשים המגיעים מן
הרייך  .תפקיד זה  ,נוטל את הכוחות הנפשיים והפיזיים של אנשי הס " ד יתר על
המידה  ,ומוציא אותם מתפקידיהם בשטח בןלורוסיה

עצמה .

אהיה אפוא אסיר תודה  ,אם נציב הרייך יאפשר להפסיק משלוחי יהודים
נוספים למינסק  ,לפחות עד שנצליח להתגבר אחת ולתמיד על סכנת
הפרטיזנים  .אני זקוק לס " ד במאה אחוז לפעולות נגד הפרטיזנים ונגד תנועת
ההתנגדות הפולנית  ,ששניהם מעסיקים את כל הכוחות של יחידות

שאינן חזקות

הס " ד

למדי .

עם תום אקצית היהודים במינסק הו ] -יע לי בלילה שעבר בזעם מוצדק
אוברשטורמבאנפיהרר של

הס " ס ,

ד" ר

שטיאוך ,

שלפתע

ללא

הוראת

ברית  -המועצות
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ס"ס

הרייכספיהרר

האווירי משלוח של

וללא הודעה מוקדמת אל נציבי המחוז  ,הגיע לפיקוד
1 , 000

יהודים

מווארשה .

אני מבקש מנציב הרייך ( שדר שוגר בבר לפני כן )  ,כסמכות העליונה

באוסטלאנד  ,למנוע משלוחים כגון אלה .
היהודי הרוסי  ,האויב של הגרמניות  .הוא

היהודי

הפולני  ,הוא

בדיוק כמו

מהווה אלמנט פוליטי מסוכן ,

שסכנתו הפוליטית עולה לאין ערוך על ערכו כפועל מקצועי  .בשום תנאי אין
מוסדות חיל היבשה

) ( Heer

וחיל האוויר

יכולים להכניס לשטח

) ( Luftwaffe

הממשל האזרחי יהודים מן הגנראל  -גוברנמן או ממקומות אחרים  ,ללא
אישור של נציב הרייך  .יהודים אלה מסכנים את כל העבודה הפוליטית ואת

הביטחון של המחוז  .הנני תמים  -רעים עם מפקד הס " ד
משלוח

בב1לורוסיה  ,שנחסל כל

יהודים שלא נשלח אלינו על פי פקודת הממונים עלינו או על פי

הודעתם  ,כדי למנוע אי  -שקט נוסף

בב1לורוסיה .
נציב המחוז
ב ? לורוסיה
עה " ח קובה

Kube

Ps - 3428

. 179
עניין

דו" ח

כקוקוך

ממלכתי סודי

רו " ח מספר

6

Sicherheitspolizei

האיינזאצגרופן
באוקראינה

השמדת

על

יהודים

!

של פעולות ומצב האיינזאצגרופן של משטרת הביטחון
יהס " ד בברית  -המועצות ( לתקופה

:

 . 41כו  .ו  -י . 4סו .
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 . . .ג ) יהודים
התמרמרותה של האוכלוסייה האוקראינית נגד היהודים היא גדולה באופן

בלתי רגיל  ,כי מייחסים להם את האחריות לפיצוצים

בקייב .

כמו  -כן  ,רואים

