העובדות שעליהן נטוש
סיפור העובדו ת

הסבר קסטנר

הצנחנית השלישית ,חנה סנש,
היתה במאסר בהונגריה .ידעתי
על מאסרה החל ממחצית אוגו
סט  .44מסרתי את הטיפול ב־
ענינה למר אופנבאד .הוא מינה
סניגור .איני זובר את שמו .איני
יודע אם הסניגור שוהה עם
חנה .לא שאלתי מה חנה מסרה
לעו״ד עבורנו .לא שאלתי מה
היא מוסרת על מצבה׳ לא שאל 
תי אס מענים אותה .לא ידעתי
מיהו הסניגור ,למרות שאופג־
באך היה סוחר ואני הייתי עו״ד.
לא התראיתי עם הסניגור .לא
נפגשתי עם אמה של חנה סנש
שהיתה אז בהונגריה .לא פניתי
אל הצירות השוייצית שייצגה
את האינטרסים הבריטיים ,למ
רות שחנה נחשבה בריטית.

כפי שהוא מ שתקד
מתוך קו החקירה

כפי שהוא משתכר
מתור קו עד.תו

דתי עדותו שד קסטנר
כ עד ה תביעה במשפט

יעצנו לצנחן פלגי שהגיע ל־
הונגריה מארץ ישראל לארגן
התנגדות ולהעביר ידיעות ל־
בריטים ,שיתמסר לידי הגרמי
נים.
פלגי ישב במאסר .פרץ גולד־
שטיין ,הצנחן השני הסתתר ב־
מחבוא שסידרנו לו .עזרו אותי
ואת חברי הוועדה שלי .איימו
עלינו שיהרגו את פלגי ואותנו
אם גולדשטיין לא יסגיר
עצמו .ביקשנו שישחררונו למס־
פר שעות ,הלבנו אליו ,מסרנו
את הדבר להפרעתו .הוא הה־
ליט להסגיר עצמו .הלבנו אתו
למרבז הבולשת .אנו שוחררנו
והוא נעצר ,הוצא להורג.
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לא היתר ,לכך כל הצדקה .פלגי הוסגר
זו היתה העצה הטובה ביותר ,כי ה* m
על ידי קסטנר ואנשיו ,בשעה שהסתתר
גרמנים בין כה עקבו אחריו.
במקום מחבוא .זו היתד ,חבלה בכל תכ 
ניות ההתנגדות.
זו היתה חובתינו כי היינו ב;לצס פעו'
לת ההצלה ,לנורות שידענו שאם נספר
על המצב לגולדשטיין הוא יסגיר את עצי
מו .במצב האכזרי ההוא היינו צריכים
לעשות כן.
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הייתי ע ;0ק בענינים פוליטיים ולא g
יכולתי לטפל באופן אישי בענין חנה.
אופנבאך היה אייש נאמן .חנה היתה מר 
גלת בריטית והיה מסוכן להתערב לטוב 
תה באופן פעיל מדי .ביתי היה פתוח ל 
כל יהודי ,ואם אמה לא באה אלי ,סימן
שלא חיפשה אותי.
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זאת היתד ,הסגרה והלשנה מובהקת.
סיפור העובדות נוגד את תיאורן בסיפרו
של פלגי אשר לפיו י ,צא באופן ברור
שגולדשטיין לא הסגיר עצמו ,אלא נאסר
על ידי הגרמנים כמה שעות אחרי שנפגש
עם קסטנר במקום מחבואו.

חנה סנש שנשלחה על ידי ההגנה לאר"
גן התנגדות היתד ,צריכה לקבל את ה 
טיפול המכסימלי .קסטנר הפקיר אותה
לחלוטין וביודעין ,אפילו סירב להפגש
עם אמא שלה )האם נמצאת בישראל(.
כמשתף פעולה עם הנאצים מובן שלא
יכול היה אפילו להעמיד פנים שהוא עו"
שה משהו עבורה.

בעיר קלאוזנבורג היו  18אלף ן
יהודים .העיר היתה סמוכה דג־ 1
כול הרומני ,וברומניה היה מצב I
היהודים אז פחות או יותר I
בטוח .כל יהודי קלאוזנבורג ן
גורשו לאושוויץ ושם הושמדו1 .
ידעתי שהם מועברים להשמדה■ .
הגרמנים רצו למנוע פניקה בגי־ ן
טו בדי שהיהודים לא יברחו ולא I
יתנגדו .הופצו שמועות בגיטו 1
שהיהודים מועברים למקום מב־ I
טהים .נתקבלה הוראה מן הא־ ■
רץ לקרוא ליהודים להתנגדות1 .
לא העברתי את ההוראה לגיטוI .
היה לי קשר־טלפוני עם הגיטוI .
דברתי עם חותני בטלפון כ־I 10
פעמים .כמשא ומתן עם אייבמן 1
הוסכם שמן הגיטו ייצאו  388ן
איש •ויועברו אחר כף לחו׳׳לI .
הייתי שותף להרכבת הרשימה1 .
בשדכרתי עם חותני בטלפון׳ לא S
דברתי על הרשימה .העיר קל־ I
אוזנבורג היתה עיר־מולדתי ו־ 1
שם נמצאו בל כגי־משפחתי .רוב 1
כני־משפחתי נבללו ברשימת ה־ I
 .388כן נבללו ברשימה בגי־ !
המשפחות של יתר חברי.
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הכל היה אבוד .עשיתי מה שאפשר
יהיה להציל ,לפחות  .388מובן שלקחתי
את בני משפחתי .זה היה הרע במיעוטו.
כל אדם במצבי היה עושה כמוני .אלמ־
לי פעולתי גם  n' 388היו מושמדים .לא 1
העברתי את פקודת ההתנגדות כי לא היה g
סיכוי להתנגדות .נהגתי במדיניות מע־ !
שית .בזכותי חיים עוז'  38,8יהודים .אם g
היתר הושמדו — לא אני אשם בכך ,אלא ■
הנאצים.

קסטנר שיתף פעולה עם הגרמנים ביצי 
רת אשליות בקרב אנשי״הגיטו לבל יבר 
חו ולבל יתנגדו כדי שהיהודים ילכו ל 
גרוש כצאן לטבח .לכן לא העביר את
הוראות המוסדות בדבר התנגדות .ה א
סייע לגרמנים גם ביצירת דמורליזציה ב 
קרב הגיטו ,על ידי משלוח הידיעה על
רשימה של  388ניצולים .הוא ידע שזוהי
מגמתו של אייכמן משמיד״היה־דים ו 
סייע לו בכך.
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בכר היה ממונה יחד עם אייכמן על
השמדת יהדות הונגריה בפקודת הימלר
ושניהם ביצעו זאת .רק אנשים נאמנים
ביותר היו יכולים להגיע לדרגת אלוף
בחיל־המחץ הנאצי .בכר לא היה איש
כלכלה והוכחה לכך שניהל את המשא־
ומתן הפוליטי בשוייץ ומונה למפקד מח־
נות־ר,ריכוז היהודיים• כאחד מסגניו של
הימלר הוא פושע מלחמה לא פחות מ־
אייכמן .את המשחק ששיחק עם קסטנר,
שיחק למען האינטרסים הגרמניים .הוא
לקח אתו את קסטנר להיות נוכח בשעת
מתן צוו־ד,כניעה במחנות ברגן בלזן ו־
טרזינשטאט לצורך אליבי .הוא לא שיפר
את מצב היהודים ביתר המחנות .דינו
כדין גדולי פושע־־ר,מלחמה הנאצים.

קורט בבר היה מפקד המחל 
קה הבלבלית של הוואפן ם .ם.
בהונגריה )חיל הקרב של פלו
גות הסער הנאציות בהונגריה(.
למרות דרגתו באוברשטורמב־
אנדפיהרר )אלוף משנה( ואחר
כך סטנדרטן פיהרר )אלוף( ו m
למרות קשריו ההדוקים עם g
הימלר ,עזר לי במו״מ להצלת g
יהודים .אחר בך הוא שימש ב g
איש ביניים .כמגע־ ומשא ב־ g
שוייץ עם הג׳וינט ונציג של רוז־ g
בלט לעניני פליטים וייצג במ־ ן
שא־ומתן זה את הימלר .מגמ 1
תם העיקרית במשא־ומתן הי־ g
תה נפיץ למגע עם בעלות־הב־ M
רית ,יצירת אליבי לעצמם וס |
חיטת בסף .אחר כך מונה ככר
למפקד ראשי של כל מחנות־

בכר היה שונה מיתר הנאצים .הוא
עזר לי במו״מ להצלת יהודים ופעם גם
מנע אסון גדול ,כשהסתיר מהימלר ידי־
עות שהמשא״ומתן לא מתקדם .עשינו
מאמצים משותפים שהיו מנוגדים לקוו
של אייכמן,והיטלר .לא יכולתי להתעלם
מן העובדות הללו ביחסי אל האיש.
על פי השתדלותי ובפקודת הימלר 1
העביר בכר את מחנות הריכוז בברגן 1
בלזן ובטרזינשטאט לבעלות׳הברית .מצב !
g
היהודים ביתר המחנות לא שופר .אינני
יודע למה בכך לקח אותי אתו ,כשמסר 1
את הפקודות למפקדי מחנות־הריכוז ל" g
הכנע לבעלות-הברית .ייתכן מפני שבי־ 1
קשתי זאת .בתפקידו בהונגריה עסק בכר 1
בענינים כלכליים .משמיד היהודים היה 1
|
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