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ועדה ממלכתית מיוחדת לחקירת פשעים של הכובשים הפשיסטים והנאצים שמנתה את
הנציגים הבאים:
יו״ר הועדה רודקין ,מזכיר ראשי קורוטקוב,
נציגי הועדה האחרים:
ברזובסקי ,פלאבצ׳נקו ,ווכן יאראחין נציג המשטרה החשאית המקומית של דוד הורודוק.
חקרה את העובדות בדבר השמדת האזרחים הסובייטים על ידי הנאצים בשטח של דוד
הורודוק בזמן הכיבוש הנאצי.
הועדה ראיינה עדים וכן נכחה במקום שבו הושמדו האנשים והגיעה למסקנה שבכל
התקופה של הכיבוש ,הנאצים המשיכו והשמידו באופן עקבי את האזרחים הסובייטיים.
בניגוד לחוק הבינלאומי ,החיות הפשיסטיות  -נאציות הרגו והשמידו כ 2637 -אזרחים
סוביטיים.
ההשמדה התנהלה בהיקף המוני על ידי יריות בעורף ,הקורבנות עמדו על הברכיים מעל
הקברים שנחפרו קודם לכן .לאחר היריות הראשונות ,האנשים נפלו לבור והם כוסו
באדמה ,למרות שחלק מהם עדיין היו בחיים .היו מקרים בהם החיות הנאציות הפשיטו
את הקורבנות לפני היריות.
ידוע לנו מהחקירה שחלק מהאנשים שהיו חלשים ולא הצליחו ללכת ,נורו בדרך .היו גם
רציחות של בודדים בכל מקום ,ברחובות ,בבתים ,במקומות אחרים.
היו מקרים בהם הנאצים כיסו את עיני האנשים והשליכו אותם לנהר.
בשטחים שליד דוד הורודוק הועדה חקרה את הקברים של רצח המוני ,בבית הקברות,
הנמצא בחינובסק ,שליד דוד הורודוק ,מצאנו את הגאיות בהם קברו את האזרחים
הסוביטיים ,הבורות היו בגדלים שונים:
24*5, 7*6, 4*4, 53*5 ,25*6
בצורה כזו החיות הנאציות השמידו כ 2437 -אנשים .העדים להשמדה זו היו:
הצלף יוסף אנטונויץ ,שגר בגבעה אולפנסקיה ,אובריצקי ברוניסלב אלקסנדרוביץ' שחי
בכפר אולשני באזור דוד הורודוק.
לאחר ריאיון העדים וביקור במקומות בהם התרחשו הזוועות ,הועדה קבעה כי הפיקוד
הגרמני מילא את הוראותיה של ממשלתו באופן מלא ,ובזמן הכיבוש של דוד הורודוק
והאזורים הסמוכים לו ,הנאצים השמידו  2637אנשים בדרך המתוארת לעיל ,ביניהם כ-
 1243נשים וילדים.
חוץ מזה הרגו גם כ 200 -אנשים נוספים שאותם קברו בבית הקברות .הנאצים לא
הסתפקו רק ביריות והרג אלא גם עינו את האוכלוסיה 17 .אנשים טובים ניתלו והיו

תלויים במשך יומיים .הם היו תלויים על המרפסת ואסור היה להוריד אותם .בסך הכל
נרצחו כ 2854 -איש ו 2665 -הועברו לגרמניה לעבודות כפיה.
המבצעים של כל הזוועות האלה היו המפקדים של יחידות צבאיות וכן משטרה מקומית
שהוקמה בדוד הורודוק .המבצעים של המשטרה המקומית הם קוסרב לב מיכאילוביץ,
מריינקו גרוגורי מקסימוביץ ,פודוקושקו ,מאלאשקביץ ויטלי סטפנוביץ וכן משתפי פעולה
נוספים ,להלן הרשימה המצורפת.
מתוך עדויות של עדי ראיה ,הועדה לא הצליחה לשחזר את שמות האזרחים הסובייטים
שהושמדו על ידי הנאצים ,היות וחלק גדול מהם היו מאזורים אחרים ,וכן היו ילדים רבים
שקשה לשחזר את שמות המשפחה שלהם .לכן קיימים פערים גדולים בין הנספים לבין
הרשימות של שמות המשפחה.
על החתום:
ועדת חקירה מיוחדת בדבר חקירת זוועות הנאצים.
פתק הבהרה.
בהעבירנו את חומר החקירה של הועדה שלנו ,ברצוננו לציין שנבצר מאיתנו לשחזר אח
כל שמות האזרחים הסוביטיים שנספו ,היות והתושבים המקומיים לא יכולים לספק את
כל הנתונים היות והצוררים הנאצים העבירו הרבה אנשים מאזורים אחרים לאזור של דוד
הורודוק והשמידו אותם באזורינו .ואילו חלק ניכר מאנשים אחרים הועברו לסטולין ושם
נרצחו באכזריות .אי לכך הרשימות המצורפות לא מעידות על הכמות של אזרחים
סוביטיים שניספו בזמן הכיבוש הנאצי.
על החתום יו״ר הועדה האזורית של דוד הורודוק ,סבסטיאנצ'ק.
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