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אחראישהיהצ׳טרי,צ׳יזייקלדיסלאוסבעולם,המבוקשהמלחמהפושע

השואה,במהלךבהונגריה,יהודיםאלףעשרלשישהקרובלרצחישיר

חשופותבידייםבקרחבורותלחפורליהודיםשהורהמרושעכסדיסטונודע

נחישותואלמלאבודפסט,שלבפרברבשלווה,לחיותלהמשיךהיהיכול

מרתקבראיוןויזנטלמכוןבראשהעומדiwnciציידזורוף,אפריםשל

שלהשבועלחשיפתוהבריטיהסאן׳nnגייסבההדרךעלזורוףמספר
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אוריאלאיתו אוריאלאיתן

דריישמואלצילום:

cercr!rבפרברמביתו,יצאסמיתשציטרי

נראההיההואבודפסט,שלאמיד^ך

אחר.מהוגןהונגריקשישכלכמו

,aמ-צעירנראההוא׳^^^^ יצעד96

מתנותחזרהמאוששים■בצעדים^*

עמוסותשקיותכשבידושכונתושלהמכולת

לארוחתוירקותחלבמוצרימהביל,לחםמצרכים.

הבוקר.

אבטחהבדלתהנעולהגבוההביתאלשבהוא

נכתבדירתו,שלהפעמוןלידשם,וגדולה.שחורה

השכנים'סמית'.משפחתו:שםגדולותבאותיות

אךבקנדהארוכהתקופהשחיבגולהשמדוברידעו

מציפורינחלצהשהונגריהלאחרהמולדתאלשב

חופשית.דמוקרטיהבהונוסדההקומוניזם

לארוחתלהתכונןוהחלבדירתוהתמקםסמית

נשמעהרמהנקישהלעצמו.שתכנןהשלווההבוקר

בריטיצעירעמדהדלתמאחורישםהדלת.על

צוותומאחוריובידומיקרופוןשיער,וקצוץגבוה

נרתעסמיתאליו.היישרעדשתואתשמכווןצילום

דלתו.שלהמחסהמאחוריאלבבהלה

הכתב.שאלמקנדה",ונמלטתרצחת"האם

לאאנימפה,"לכובבהלה:השיבהקשישסמית

זה".עללדבררוצה

שלך",המעשיםבגללמתואנשים"הרבה

וטרקהשיבלכו",זה,אתעשיתי"לאהכתב.המשיך

ארוכות,הסתתרותשנותלאחרכך,הדלת.את

לדיסלאוסבעולם,המבוקשהמלחמהפושענחשף

ברציחתםלסיועאחראישהיהציטרי,צ׳יזייק

כשששלאושוויץההשמדהלמחנהושליחתם

יהודים.רבבותעשרה

צ׳טרינחשףכך

האישהבלשי,המבצעעלאחראישהיהמי

הנמלטההמוניםרוצחשלמחבואואתשחשף

אל׳הסאךהבריטיהעיתוןכתביאתוהדריךהזה

שמעוןמרכזיו״רזורוף,אפריםד״רהואהמחבוא,

ומנהלירושליםבלבצנועבמשרדהיושבויזנטל,

הנאציםשרידיאחריעולמותחובקמרדףמכאן

הנאצים׳ציידהמכונהונלהבנמרץאישועוזריהם.

האחרון',

שורותעומדותהקטןבמשרדמושבומאחורי

מסמכיםובהןמדינותלפימסודרותתיקיותשל

שמשוטטיםנאציםאודותפרטיםמסמכים,גביעל

עונשם.אתשנשאומבליהגלובוסעלעדיין

הזמן"למרותאומר,הואשלי",האומדן"לפי

בגילאיםנמצאיםשרובםלמרותשחלף,הרב

מלחמהפושעינאצים,אלפיעדייןישמתקדמים,

הימיםחופשי.ומסתובביםבדםמגואלתשידם

אותםלהביאהאחרונהההזדמנותימיהםהאלה

עלעובדיםבמרכזכאןואנולכךקריטייוםכללדין.

רב.במרץכך

אחדהואהונגרירוצחאותושל"האיתור

זואבלשלנווהחשוביםהמוצלחיםמהמבצעים

מבצעעלהכרזנובמכוןכאןשלנו.מהעשייהחלק

כוחותגייסנושבמסגרתואחרונה;׳הזדמנות

פושעיםעלמידעשיעניקמילכלתגמוליםוהענקנו

לאפושעיםכבראיתרנוהמבצעבמסגרתנאצים.

שבהם.הבכירהואשציטריספקאיןאךמעטים

שלנו".הרשימהבראשעומדהוא

אותומציבמהבכיר,כהאותודווקאעושהמה

הרשימה?בואש

אנושלפיהםקריטריוניםשלושהלנו״יש

הפיקודדרגתהואהראשוןברשימה:אותומציבים

שלהפשעהיקףהואהשניהקריטריוןהאיש.של

היהעצמוהאישאםהשלישי,נאצי.פושעאותו

אישי.באופןברצחמעורב

קושיצה,בעירכמפקדשימשצ׳טריזה,"במקרה

ואחרלסלובקיה,שייךהאזורוכיוםבהונגריהאז

תפקידומתוקףבעיר.המאוחדהגטועלפיקדכך

מהעיריהודים007,51שלהגירושעלציטריפיקד

כשהואתש״ד.בשנתאושוויץההשמדהלמחנה

שלהם.בהעברהמאודרציניבאופןמעורבהיה

הונגריםאזרחיםהיושלאבעיריהודים"היו

אךהשלטונות.ידיעלעבודהלמחנותנשלחווהם

ולהשיבהעבודהמפלוגותאותםלהוציאדאגהוא

מהמדינה.אותםלגרששיוכלכדיהעיראלאותם

שואהניצולתבאוסטרליהבסידני"איתרתי

מהעירגורשומשפחתהמבנישתשעהמקושיצה,

ארבעהבהםקמניץ-פודולסקי,לעירלאוקראינה,

ולגרשלאתרםאישיתדאגציטרישלה.דודים

נרצחו.הםשםאותם.

עלנוסףמאוד.בכירהדרגהבעלבאדם"מדובר

רבבותכשניוכללוגדוליםשלוהרצחהיקפיכך,

לעמודהמפוקפקתהזכותאתלוישלכןיהודים,

שלנו".המבוקשיםרשימתבראש

רצחהואהאםהאחרון?לקריטריוןבאשוומה

יהודים?יד»ובמו

אךידיובמויהודיםשרצתכךעלעדויות״אין

התעללהואנהג.הואבונוראסדיזםעלעדויותיש

בקרחבורותלחפורליהודיםוהורהישעבחסרי

חשופות".בידיים

העניין?זהומרושע?סדיסטהוא

ישכזו,בצורהמתנהגאדםכאשר"בהונגריה,

קיימתהיאאנטישמיות.פשוט:מאודהסברלזה

הזה".היוםעדשםונוכחת

ידיעלנכבשהכשהונגריההמלחמה,סיוםעם

בהעדרולקנדה.ציטרינמלטהסובייטים,הכוחות

הואאךמוות.לעונשהשלטונותידיעלנידוןהוא

הקנדיים,ההגירהמשלטונותזהותואתהעלים

בסחרעסקהואבה.והתערהבמדינההתאזרח

בה.והצליחבאמנות

האמיתיתזהותונחשפהתשנ״ז,בשנת

ממנו.נשללההקנדיתואזרחותו

המענישיםחוקים"איןזורוף,מסביר"בקנדה",

שםאותולשפוטניתןהיהלאלכןמלחמה,פושעי

מחמיריםההגירהחוקיזאת,לעומתמעשיו.על

הפלילי.עברואתלהסתירשלאמאדםודורשים

נשללהאזרחותוזאת,עשהשהואשנודעברגע

הקדיםשהואאלאמגורש.להיותעמדוהואממנו

עקבותיו".נודעולאומאזונמלט

כשזהותובהונגריהציטרילוחישנהבמשך

להיותקל"לא

נאציםשלצייד

עזרה,כלללא

להיחייבאני

שמגלהבלששליש

עקבותעלועולה

שלישהפושע,

שמגבשמשפטן

התביעהכתבאת

האישנגדהמשפטי

יחצ״ףושליש

הונגריה.ברחובותוניגודיציידיק

זורוףאפריםרזזאת״.לעשותלסבענונו»לןלהניעלשכנעועל״איש,נגדתביעהלהגי*יגוללא"אני'הסאן'בידיהשבועשבוצעהצילום
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חיהואאךלשלטונותלכאורהידועההאמיתית

ארוכותשניםחשש.וללאובנחתבשלווהבה

לשווא.אךאחריולהתחקותויזנטלבמרכזניסו

נעלמו.עקבותיו

אותו?גיליתדברשלבסופואיך

מכריזיםאנואחרונה׳'הזדמנותמבצע״במסגרת

פושעבהסגרתשיסייעלמיכספיתגמולהענקתעל

תושבמאדםטלפוןאחדיוםקיבלתיכךנאצי.

היכןלמדימקריתבצורהשנודעלישאמרהונגריה

כך.עלגבוהתשלוםדרשהואאךהאישמסתתר

שהסכים".עדומתןמשאניהלנו

הונגרי?יהודי?היהאדםאותו

זאת:רקאומרלפרטים.מדילהיכנסרוצה״לא

ומתןמשאניהלנויהודי.ממוצאנכריבאדםמדובר

לוהענקנוהסכום.עלשהסכמנועדאיתומתיש

כדיאבלמתגוררהפושעהיכןלנוגילהוהואכסף

שאיןגדוללמימוןזקוקיםהיינומכאןלהמשיך

אנובהונגריההרשויותאתלהניעכדיגםכךלנו.

עםאחתידעשינוולכןתקשורתיללחץזקוקים

הלונדוני.׳הסאן'

וערכוהמשיכווהםהמידעאתלהם"הענקנו

איתרוהםעקבותיו.עלועלונרחבתחקירזהעם

עכשיוהדבר.אתופרסמודלתופתחעלאותו

הבהבהונגריה.הרשויותשלבידייםנמצאהכדור

יעשו״.הםמהנראה

שממילאמדי,מבוגרשהאישטועניםהם

בכך?לעסוקלמהספורות.שנותיו

קשישיםגםרצחוכמוהוואנשיםהזה"האיש

מנסיםאנויהודי.שוםעלויתרוולאמופלגים

המבוגרהגיללאלדין.יועמדצ׳טרישגםלהבטיח

הואהמרכזיהמכשוללדין.הבאתושמונעהוא

פוליטי".רצוןתוסר

הדודנספהכך

וחייכןחביבכסבאנראההאחרוןהנאציםצייד

המדברהזה,הפניםמאירשהאישלהאמיןוקשה

אימתהואכבד,אמריקניבמבטאעשירהבעברית

לאמעולםכיאומרעצמוהואבעולם.הנאצים

גולגולות.ציידלהיותשיתגלגלחשב

האחרון׳הנאצים׳ציידהזההכינויאתמכיר"אני

היחיד.לצעריאניהאחרון,לאאנילשמי.המודבק

שגופיםזאת,תעשהישראלשמדינתרוצההייתי

אנחנושאםיודעאניאךזאת,יעשובינלאומיים

זאת.יעשהלאאישזאת,נעשהלאבכוחותינו,כאן,

זהבלש,שלישלהיותחייבאניצייד.להיותקללא

משפטןשלישהפושע,עקבותעלועולהשמגלה

וגםהאישנגדהמשפטיהתביעהכתבאתשמגבש

יחצ״ן.שליש

ועלייאיש,נגדתביעהלהגישיכוללא״אני

לאזהזאת.לעשותבעולםממשלותולהניעלשכנע

והממשלותהונגריהממשלתכמוממשלותישקל.

עללהגןכדיהכולשיעשוהבלטיותהמדינותשל

עליהן.לחץללאאצבעינקפוולאיהודיםרוצחי

עמןהיחסיםאתלקלקלרוצהלאישראלממשלת

זאת".לעשותנשארתיאניורקעליהן,לוחצתולא

לתפקידנקלעתאיךאותך?מניעמהועדיין

שואה?ניצולישלבןאתההזו?ולמשבצת

היאהאמתשואה.ניצולישלבןאיניאני"לא.

בההמפותלתהדרךאתלךלשרטטיכולשאני

הסברלייהיהולאלכאןשהגעתיעדחייהתנהלו

השואהבנושאהתעניינתיתמידהדעת.אתמניח

זהלכןומסובך,ארוךמורכב,סיפורזהעדייןאבל

רוצהדווקאאתהאםהעניין.אתשיסבירמהלא

מאחורישעומדחששאנימשהולךאספרלדעת,

הדברים.

זראפריםרביהגאוןהיהאמימצדסבישל"אח

שפעלהישיבהבסניףנובהרדוקישיבתראשהי״ד,

ומתלמידיונודעגדולעילוישהיההורדץ',בעיר

לניו-יורקהיגרסביבראדין.חייםהחפץישיבת

כאשרבליטא.שםנותראחיואבלמשפחהוהקים

לווילנאעברושלווהישיבהדודיהמלחמה,פרצה

עתרחייםרביהגאוןהוראתלפיליטא,בירת

זצ״ל.גרודזינסקי

עםיחדבהתמדהולמדישבבווילנא"שם

בידינכבשהכשליטאכך,אחרתורה.גדוליחבורת

ופוליןליטאשלהישיבותעולםוכלהואהגרמנים,

הצלתשלהנסעלהרבהמדבריםבכף.שםנלכדו

כשנמלטהבנסניצלהאכןמירישיבתמיר.ישיבת

אתמזכיריםולאשוכחיםאבלליפןמועדמבעוד

הישיבותעשרותאתהתורה,עולםשלהגדולהרוב

מיר,כישיבתנמלטולאאשרהישיבותבניואלפי

הושמדוהללוהישיבותכלליטא.אדמתעלונותרו

נספו.ישיבותבחוריואלפי

הכיבושימיבתחילתכברדודי.גםהיה"ביניהם

ליטאיםפעולהמשתפיאותםלכדוהגרמני

לאזוראותםהצעידוהםמזוקנים,רבניםשחיפשו

שלגורלםהיהזהבהם.וירול׳פונאר',הטבח,

וילנא.רבנימרבית

המלחמהסיוםעםזאת.מכלידעלא"סבי

לסייעהג׳וינטידיעלהבריתמארצותנשלח

שלאוגילהוילנאלעירהגיעהואבליטא.לפליטים

היקרשאחיוגםלונודעחי.אחדיהודיבהנשאר

שליהסבאקיבלזמןבאותובדיוקנרצח.אפרים

קטן.בןנולדשלבתוהודעה

שאחיואיובבשורתובומברקמידשלח״הוא

שםעלייקראשנכדווביקשונספה,נרצחהעילוי

קרויאנילכןאני.הואהזההתינוקהקדוש.אחיו

בשואה.שנספהשלידוד-רבאשםעלאפרים,

שליהמשיכהמאחורישעומדמהשזהמאמיןאני

לנושא".

ויזנטלדרשכך

תורניים.במוסדותוהתחנךיורקבניוגדלזורוף

השואהלתקופתמוסברתבלתימשיכהגילההוא

תוארקיבלבישיבה-יוניברסיטיולמדבגרוכאשר

עבודתוסייםלישראלעלההואבתחום.ראשון

הבריתארצותיהדותרבנייחסבנושאמחקר

לשואה.

גילהוכךושם'ב׳ידלעבודהחלשלבבאותו

הואהנאצים.המלחמהפושעיבנושאמידעמאגר

ויזנטל.שמעוןהמפורסםהנאציםציידעלשמע

ולאחריההשואהבמהלךבטוחממוותניצלויזנטל

ללכידתחייואתוהקדישכאדריכלעבודתואתנטש

נאצים.

היה"הואבקסמו.ונשבהויזנטלעםנפגשזורוף

שלאחזקהאישיות״בעלזורוף,אומרוחכם",חריף

ישלישגםחשתיאותושפגשתיאחרימדבר.חשש

המשוטטיםהנאציםאתללכודלשלו:דומהייעוד

שמילוניייתכןלאהאדמה.פניעלחופשיעדיין

ובנחת.בשלווהחייםעדייןואלונרצחויהודים

ממנימרפהשלאויזנטלשלאחתאמירה"יש

אחדויוםאדריכל,היהויזנטלהריהזה.היוםעד

לךלמהבמקצועך?עוסקאינךלמהאותו:שאלתי

הללו?הפושעיםאחרילרדוף

השואהמאורעותאת׳עברתילי:אמר״הוא

לאחרעיניי.מולכשנרצחומחבריימאותוראיתי

מאמיןאנילמעלה,כשאעלהשנה,ועשריםמאה

הנרצחיםשנרצחו.אלהעםייפגשוהשואהשניצולי

מהשכמותכם,מזלברינו,הניצולים:אתישאלו

לדץ״.נאקולאאחריםעמינומקרבמלחמהועיקורוצחיםנחמולאגילההאיוםאיוואןשל״המקרה

בישראללמשפטמובאדימיאניוקניון
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עורךנהייתייענה:אחדשלכם?החייםעםעשיתם

השלישיחשבונות.מנהלנהייתייאמר:השנידין.

להביט'רוצהאמרויזנטלואני׳מלמד.אנייאמר:

אתכם׳.שכחתילאאנילהם:ולענותבעינייםלהם

והולכתעמוקותעלייהשפיעההזו"האמירה

למעלהלשםלעלותרוצהאנימקום.לכלעמי

אתכם".שכחתילאדבר:אותולהםולומר

שמעוןמרכזשלהראשוןכמנהלכיהןזורוף

חשובתפקידמילאשםאנגילס,בלוסויזנטל

לאחרהמרכז.שלוהארכיוןהספרייהבהקמת

בתחוםכחוקרלעבודוהחללישראלשבמהתקופת

לחקירותהמשרדבעבורהנאציםהמלחמהפושעי

האמריקני.המשפטיםמשרדשלמיוחדות

שלרבמספרנגדתיקיםבהכנתסייעומחקריו

זורוףהברית.בארצותשחיונאציםמלחמהפושעי

הזה,היוםעדמכהןהואשבולתפקידמונהגם

עשרותאחרבמעקבוהואויזנטל,מרכזכמנהל

העולם.ברחבינאציםמלחמהפושעי

כשהואלעולמוויזנטלהלךעשורכחצילפני

ללכוד".שאפשרהנאציםכלאת"לכדתיאומר:

הולך92בן״שהואזורוף,אומרתש",אכן"הוא

ונעלםההולךהשואהפושעילדורבמקביללעולמו

היהלאזהאבללכד.הואהבכיריםהנאציםושאת

נאציםמעטלאעדייןשישגילהזורוףמדויק".

עונשם.עלבאושלאחופשיהמשוטטים

ללכידת״המאמץזורוף,אומרארוכה״,"תקופה

כמוגרמנייםנאציםבלכידתהתמקדהשואהפושעי

מעמיםלהםשסייעובאלוופחותואייכמן,מנגלה

לאשישגילההאיוםאיוואןשלהמקרהאחרים.

אחריםעמיםמקרבמלחמהופושעירוצחיםמעט

לדון.הובאושלא

ממדינותלרצחבשותפיםבעיקר"מדובר

הבלטיותהמדינותכמולשעברהמזרחיהגוש

הגושלהתמוטטותעדוהונגריה.פוליןומדינות

ומצדאחד,מצדשםלפעוללנוקשההיההמזרחי

ביעילותרדפוהקומוניסטייםהשלטונותשני,

תחושההייתההפשיסטים.הפעולהמשתפינגד

הגוש,התמוטטותלאחרנעשתה.בנושאשהעבודה

לדיןהובאושלאפושעיםאלפיעדייןשישהתברר

בהם".התמקדתיואני

בחשיפתומעורבותובשלבמיוחדנודעזורוף

שאקיץ',דינקוהקרואטיהמלחמהפושעשל

מחנהמפקדהיהשאקיץ׳בארגנטינה.שהסתתר

הבלקנים׳.של׳האושוויץשכונהיאסנובאץ,המוות

ביותרהבכיריםהנאצייםמהפושעיםאחדהיההוא

שאקיץ׳הוסגרחשיפתובעקבותחופשיים.שנותרו

לעשריםכעשורלפניונדוןלדיןהועמדלקרואטיה,

המשפטבעצםזההיהבכלא.ומתמאסרשנות

במדינותשהתקייםנאצימלחמהפושעשלהראשון

לשעבר.המזרחיהגוש

לראשונה"חשתיזורוף,אומרהזה","במשפט

הקרואטייםהפשיסטיםממשית.חייםסכנתבחיי

אףהללוהגופיםואחדנגדילחמוהימיןוחוגי

סימןהיהרקזהעבוריראשי.עלכספיפרסהכריז

שהצלחתסימןעליך,מאיימיםאםהצלחתי.שאכן

במעשיך".

קפירונלכדכך

למדירציניתבצורהזורוףאויםבונוסףמקרה

המקריםאחדהיהכביכולחוקיבאיוםכיאם

גםהאחרונות,בשניםעסקבהםביותרהמרכזיים

לחמשקרובהשקיעהואהונגריה.אדמתעלהוא

עוצרבלשיסיפורכמוהתחילאשרבמקרה,שנים

נשימה.

קיבלתי״כאשרזורוף,מספרהחל״,"הכול

מהונגריהמהגרעלשסיפרסקוטימבחורטלפון

שהיהבירה,כוסעללהתהללשנוהגבשכנותוהחי

ומעורבהונגריא.א.()חייל/שוטר,ז׳נדרםבעבר

למשמעבקבסהתמלאהזההסקוטייהודים.בהרג

טלפוןאלינולהריםנזעקולכןהללוהדברים

כך.עלולדווח

המלחמה"פושע

רצחלאכיטען

מפשעחפים

עסקאלא

להורגבהוצאה

טרוריסטים.קול

מכיסיהוצאתי

ילדהשלתצלום

שנרצחהקטנה

אתושאלתי

האםהשופט:

נראיתהזוהילדה

טרוריסטית?״

עמוד 5



לביתושניגשמסקוטלנדצעירסטודנט"גייסנו

עבודהשעורךכמיעצמווהציגקשישאותושל

במלחמתההונגריתהמשטרהשלהפעילותבנושא

רקקדגהיהלשעברז׳נדרםאותוהשנייה.העולם

חוויותיו.עלולספרעמולשוחחשמחאךקטן

השנייההעולםמלחמתבמהלךשירת״הלה

שותףוהיההסרביהכיבוששלטוןבשירותבסרביה

השיחה,במהלךנובי-סאד.העיריהודיברצחזוטר

הקירעלהתלויהלתמונה׳סטודנט׳אותולבשם

אתשאלהאישבכיר.הונגריקציןבמדיאדםשל

הרבהקציןהיה'זהלו:אמרוהואזהמיהקשיש

ימיםמאותםמכיריםאנואךממניבכיריותר

מאז'.הדוקקשרעלושומרים

המדויקתוהכתובתהשםעםאלינושב"האיש

פושעשלעקבותיועלשעלינווהתבררהאיששל

קפירו.סנדורששמומאודבכירהונגרימלחמה

ברצחאישיתמעורבשהיהבכירקציןהיההלה

יהודיאתאספוהנאציםסאד.גוביבעיריהודים

חצבוחורף,שלביוםהקפואהנהרגדותעלהעיר

בהםירובשורה,הילדיםאתהציבובקרח,גדולבור

הקרח.בוראלגופותיהםאתוהטילו

מידנוראה.פעולהאותהממפקדיהיה"סנדור

הואתש״ח,בשנתהשנייה,העולםמלחמתלאחר

מלחמהבפשעיוהורשעבהונגריהלמשפטהועמד

בכיריםנאציםכמולארגנטינה,נמלטשהואאלא

נעלמו.ועקבותיואחרים,

ארוכותהיעלמותשנותלאתרעכשיו,אבל

הונגרירברבןאותומלמוצאו,שהתייאשנוולאתר

הונגריה,שלהבירהבעירמיקומואתהסגירסקוטי

בבודפסט".

לאההונגרייםהשלטונותהונגרי?היההואגם

פושעיהם?עםהדיןאתמיצו

אתמיצוהקומוניסטייםהשלטונות"להפך.

הנאצים.עםפעולהבשיתוףשנחשדמיכלעםהדין

כברנאצישהיהשמירווחתתחושההייתהלכן

הפכהשהונגריהמאזדווקאהחלההבעיהנענש.

התחזקווהימיןהאנטישמיותדמוקרטית.להיות

במדינה.מאוד

מורכב.בילושמסעאחריוערכנוויתרנו."לא

חייושלהתשעיםובשנותמבוגרכברהיההוא

נגדו.לפעוללנסותטעםאיןשאולילעצמנוואמרנו

למצותעודניתןיהיהולאוחולהמרותקהאיש

שהיוהונגריםמתנדביםשנישלחנוהדין.אתעמו

בולביתניגשוהםעליו.לבררלנולסייעמוכנים

בלבדזושלאסיפרהמשכנותיוואחתהתגורר

נערכתחודששבכלאלאופעילבריאשהאיש

שמארגןומידירותבנייןאותולקשישימסיבה

קפירו.אותואלאאינואותה

התביעהלאנשיניגשתיהזההמידע״עם

שהאישהוגןלכםנראהלהם:ואמרתיההונגרית

מסיבותעורךמלחמה,כפושעהורשעשכברהזה,

בכלא?ולאבבודפסטבביתו

השתמשנועתהגםהשתכנעו.לא"הם

צוותששלחהבריטי,'הסאן׳שלהטוביםבשירותיו

שהואהעובדהעםאותוועימתביתואלצילום

לאההונגריתהתביעהזאת,למרותהמונים.רוצח

אותו.לעצורמיהרה

תובערוצחשאותוהודעהמקבלאניאחד"יום

מלחמה.פושעאותושכיניתיעלדיבהתביעתאותי

בשנתייםוכרוךחמורכךעלהעונשבהונגריה

הוסרדברשלבסופואךמאודחששתימאסר.

הוכיתי".האיום

התביעההואילהכבדבינלאומילחץלאחר

כישטעןהמלחמהפושעאתלדיןולהעמידלעצור

שללהורגבהוצאהעסקאלאמפשעחפיםרצחלא

טרוריסטים.

קטנהילדהשלתצלוםמכיסי"הוצאתי

את"ושאלתיזורוף,מספרסאד",בנובישנרצחה

אבלטרוריסטית?".נראיתהזוהילדההאםהשופט:

ועורכיזורוףלתדהמתבכך,דיהיהשלאמסתבר

תמוהות.משפטיותבתואנותקפירוזוכהדינו,

ביתבאולםמאודמתוחהאווירה״הייתה

מומנהקפירושל״הגנתוזורוף.מספרהמשפט",

הגיעהפרקליטהניאו-נאציות.המפלגותידיעל

ישבעצמוקפירולאומיים,סמליםעונדכשהוא

נאמרשבושלטמחזיקכשהואהמשפטבבית

'.97בןזקן'רוצחים

פסלמובהק,דיןבעיוותונהגהושפע"השופט

שכןראיותאישרבעיניו,חןמצאושלאראיות

'העדרמחמתזוכהשקפירווהכריעלטעמוהיו

שהנאציםכמוהיהזהפסל.עצמושהואראיות'

אחדאתוזיכושנהשישיםאחרילתחייהקמו

הייתהזושלי.התחושההייתהזומאנשיהם.

נוראה".תחושה

עלוערערנואש,זורוףאמרלאהאכזבהלמרות

הצדקשהפעםכךעלהעידוהסימניםכלהדין.פסק

הדיןהכרעתאתהקדיםהמוותשמלאךאלאינצח

הדיוןשנערךלפנינשמתואתנפחהמלחמהופושע

בהונגריה.הגבוההבערכאההמכריע

משפטיפיאסקונראהשובשעכשיותוששאינן

ושובהמשפטלביתהפושעייגררשובבהונגריה,

יזוכה?

ביתרינקוטהמשפטביתשהפעםמאמין"אני

הדיןעיוותעלקשהביקורתשספגלאחרהגינות

כדיכבדפוליטילחץדרושאבלקפירו.שלבמקרה

התהליך".אתלהניע

פושעינגדהללושהתביעותהטועניםיש

האנטישמיםאתמעודדיםרקהנאצייםהמלחמה

חפיםקשישיםלחינםרודפיםשיהודיםהטוענים

מפשע.

שהתביעותספקאיןהללו.בטענותמשהו"יש

זאתממשילאניאבלאנטישמיותמלבותהללו

להילחםביותרהטובההדרךבמחלות.למלחמה

לאדםמזריקיםחיסון:באמצעותהיאבמחלות

המשפטנוגדנים.נגדומפתחהגוףוכךמוחלשנגיף

מוחלש.נגיףהזרקתמעיןהואמלחמהפושעינגד

מעוררהואשני,ומצדסכנה,מעוררהואאחד,מצד

בריאים.נוגדנים

מעורריםהללוהמשפטיםהקצר,"לטווח

אתמעורריםארוךלטווחאבלאנטישמיות

להילחםובצורךשבאנטישמיותלפסולהמודעות

ודמםהנרצחיםלחדול.לנואסורלהיכנע.אסורבו.

פושעלשוםלאפשרלאאותנומחייביםהשפוך

מיטתו״.!עלבשלווהלמותחינאצי

האחרוניםהמבוקשים

בוונראלויס

ו.00בןגילו:

סייעאייכמן.אדולףשלעוזרופשעיו:

סלובקיה,צרפת,יהודישלהגירושיםבניהול

יהודיםהשמדה.למחנותויווןאוסטריה

התעללותעברושירתשבולמחנהשהובאו

מיוחדת.

עיןואיבדבסוריהמקלטמצאמצבו:

אליושנשלחונפץמעטפותמפיצוץכתוצאה

עבדהחשד,לפיהישראלי.המוסדידיעל

הגרמני.המודיעיןבשירותהמלחמהלאחר

לכך.ודאותאיןאךמתההערכה,לפי

צ׳טרילאדיסלאוס

97בןגילו:

כיוםקושיצה,גטומפקדפשעיו:

במשלוחישירבאופןמעורבוהיהבסלובקיה,

ההשמדה.למחנותיהודיםאלףמ-למעלה

חלקובשלמוותלעונשנידוןמצבו:

השנייה.העולםבמלחמתהנאציםבפשעי

שזהותולאחרבדוי.בשםלקנדהנמלט

הואפליליים.הליכיםנגדונפתחוהתגלתה

השבועבבודפשט.היוםעדוחינמלטשוב

ו׳הסאן׳.ויזנטלמכוןשלמשולבבמבצעאותר

גרהארדסומר

93בןגילו:

באיטליההורשעאס.אסקציןפשעיו:

סטזמהדיסנטיאנהבכפראיש550ברצח

באיטליה.

המבורג.לידבכפרהיוםעדחימצבו:
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