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.0/741 מס׳ ,1945 ביוני, 5ה־ מיום
 אובר- : הדרגה קרומיי. (הרמן) : ״השם

 מקום .0ד,ס. של (סגן־אלוף) שטורמבאן־פירר
 בצ׳כוסלובקיה. חי הסודטים• חבל :הלידה

רווק. :משפחתי מצב
 מפקד־הס.ס. של בית־הספר חניך : השכלה

ו צ׳כית : שפות המזרחית. בפרוסיה הראשי
 הסודטים. חבל של המקומי הניב עם גרמנית,

 בקרקאו הקרבי .0בם. קצין חקלאי, : עיסוק
כ בבודפשט, — 1944 ממארס וביוגוסלביה.

 : המקצוע הס.ם. של הארגון מחלקת קצין
חקלאי.
 ה־ של הקרוב חברם הנאצית. המפלגה חבר

 פון־ויס־ דיטמן, בכר, אופט־שטורמבאן־פירר
 בן בערך ,1944 בשנת : גיל קלאגם. ליסני,

 מוצק, : מבנה מטר. 1.65 בערך : גובה •40
חזקות. קצרות, : רגליים זקופה. : יציבה רחב.

מ דליל, בלונדי־כהה׳ : שיער עגול. : ראש
אדו מליאות, עגולות, :פנים בשביל. חולק
 אפורות- :עיניים גבוהות. עצמות־לחי מות,

 ב־ לבקר אוהב : תחביב ישר. : אף כחולות.
מרוצי־סוסים.

הפ כביצוע השתתף או ביצע
 סגן־אלוף קרומיי, הבאים: שעים

 מארם, כסוף לבודפשט בא הס.ס.,
 לעני־ הם.פ. מחלקת בראש ,1944

 האוב־ ריכוז את ניהל יהודיים. נים
 ואחר-בך כגטאות היהודית לוסיה

 מליון מחצי למעלה גירושה. את
 עבודת־פרך למחנות גורשו יהודים

 באוש• ולמחנה־ההשמדה בגרמניה
וויץ.
 הסוכנות של הרשמי המיסמך אומר כן

היהודית.
★ ★ ★

 איני שסיפקו המודיעים מראשי חד
 ד״ר היה היהודית לסוכנות זו פורמציה 1\

 אחרי חודשים שלושה קסטנר. רודולף ישראל
 מסד ,1945 בספטמבר 13ב־ הכרטיס, הגשת

 הציונית ההסתדרות נשיא ״לשעבר קסטנר,
 הכללית לתביעה בשבועה הצהרה בהונגריה״,
.2605 מיסמך נירנברג, במשפט האמריקאית

ל הגיע הגרמני הצבאי הכיבוש עם ״יחד
הגר הבולשת של המיוחד הפיקוד בודפשט

 את להשמיד היתה היחידה שמטרתו מנית,
הונגריה״. יהודי

 אייבמן, אדולף עמד ״בראשו
 כ4 אגף ראש הס.ס., של פגן־אלוף

ה של שרות־הכטחון מיפקדת של
 המיידיים משתפי-הפעולה דייר.
 הר־ הס.ס. של סגן־אלוף :היו שלו

קרומיי.״״ מן
 באביב אייכמן כינס קרומיי... דברי ״לפי

 אייב־ בברלין. ב4 אגף קציני של כינוס 1942
 על החליטה הממשלה כי להם הודיע מן

 שתבוצע אירופה, יהודי של הגמורה השמדתם
בתאי־גאזים...״ בשקט

ל מארץ עברו ב4 אגף ״קציני
 ה־ את ניהלו וזיידל קרומיי ארץ...
וב באוסטריה בהונגריה, מיבצע

פולין...״
 את שניהל ב,4 אגף של המיוחד ״הקצין

 להחליט מוסמך היה מסויימת, מארץ הגירוש
 ומה לא, או למחנה־מוות תופנה הרכבת אם

 תעו־ על מ׳ או א׳ האותיות לנוסעים... יקרה
 מאידניק. או אושוויץ את סימלו דת־המשלוח

בגאזים.״ יומתו שהנוסעים היה פירושן
הירו בבית־המשפט נתגלה שעבר בשבוע

 את בשבועה שהצהיר אחרי שנתיים כי שלמי
 רו־ ישראל ד״ר כתב האלה, הנוראים הפרטים

קרומיי הרמן .ס.0ה לסגן־אלוף קסטנר דולף

 לצאת לו לעזור והבטיח לבבי, אישי מכתב
האפשרי. בהקדם לחופשי
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 לא הוא אולם מזעזע• גילוי היה ה ץ
 זה שלב של ביותר המזעזע הגילוי היה |

 באולם נאמרו השלב בסוף קסטנר. במשפטי
 להדהד שהוסיפו משפטים, כמה בית־המשפט

 כל־ היו הם השומעים. באוזני ארוכות שעות
 משאננו־ לעורר חייבים שהם עד איומים, כך
 לכל מעבר חורגים הם במדינה. אדם כל תו

 לבו ללב במישרין נוגעים הם משפטי, תחום
הלאומי. המצפון של

 מאד אוהד עתון הארץ, של כתבתו לפי
מי הנאשם, של פרקליטו אמר קסטנר, להגנת

: הבאים המשפטים את כספי, כאל
באמ .0.0ה ארגון את אתמול תקף ״תמיר

וכולם רוצחים כולם פושעים, כולם כי ת

 נקבעו ההיסטוריות העובדות אולם בוזזים.
 אשר בנירנברג, הבינלאומי בית־הדין על־ידי

 באורח אשמים הארגון מנהיגי רק כי קבע
 נתן הימלר שגם הן העובדות אוטומאטי.

ההשמדה.״ את להפסיק פקודה
ה עורך־הדין בעיני גם :אחרות במלים
 כשלעצמו הס.ס. אין כספי מיכאל ישראלי

או באופן פושעים חבריו ואין פושע, ארגון
 טובים אנשים כנראה, זה, בארגון היו טומטי.
אחר. ציבור בכל כמו ורעים,

כ להיחשב יבולה אינה זו דיעה
 עורך■ על־ידי נאמרה היא פרטית.

וצי מופרית מבחינה המייצג דין
הממ החוגים אותם בל את בורית

ו קסטנר על ההגנה את ביום נים
 ברורה ציבורית חסות לו הנותנים

 את בוללים אלה חוגים ומוחלטת.
 חכר־ה־ את שרת, משה שר־החוץ

מרכז ואת אבריאל אהוד בנפת

 אלה כל ארץ-ישראל. פועלי מפלגת
ה את כמפורש עצמם על קיבלו

קסטנר. למעשי אחריות
 עורן" מטענת השבוע הסתייג לא מהם איש
ל מסכימים שכולם להניח יש כן על הדין•
 על במישרין שניצח הס.ם., ארגון כי דעה

 ארגון היה לא יהודים, מליון ששה הריגת
 הגבוהים קציניו כי יתכן וכי בכללותו, פושע
ורצויים. טובים אנשים הרבה כללו
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 האחד ביום שנים, וחצי חמש פני ף*
מדי של הכנסת קיבלה ,1950 באוגוסט /
 בנאצים זין לעשיית החוק את ישראל נת

.1950—תש״י ובעוזריהם,
ש בפירוש נאמר זה לחוק בדברי־ההסבר

 וההוראות החוקים את להחמיר כדי בא הוא
מאחר בנירנברג, בנות־הברית על־ידי שנקבעו

ה לפשע התאימו לא אלה והוראות שחוקים
היהודים. בלפי שבוצע נורא

 דין עשיית לאפשר בא המוצע ״...החוק
ושנשא בעבר שעברו עבירות על בפושעים

ש המיוחדים התנאים מחמת דין, ללא רו
 היהודי העם נתון היה ושבהם בעולם שררו

 מלחמת־ תום עד לשלטון היטלר עלית מאז
השניה.״ העולם

 כפירוש איפא, מהווה, זה חוק
נירנכרג. להחלטות תוספת

ה חבר־הכנסת לכנסת, הצעת־החוק מגיש
 ועדת יושב־ראש ניר־רפאלקס, נחום ראשונה
ב הוא גם זאת קבע ומשפט, חוק החוקה,
 (של בכוונה התחשבנו לא זה ״בחוק פירוש.

במעשה...״ רק אם כי הנאשם),
 שאי־אנד הוא ממנו שסטינו (אחר) ״עקרון

 מעשה... אותו על פעמיים אדם להעניש שר
ב נאצית מדינה באיזו במשפט עמד אדם אם

אפ בידינו, נמצא הוא אם שעשה, פשע דבר
 השניה... בפעם במשפט אותו להעמיד שר

 בטא־ ההתיישנות... עקרון את לגמרי ״ביטלנו
 של שלנו, והמחאה ההתמרמרות כל את נו

 בזמן לנו שנעשה מה כל כלפי היהודי׳ העם
השניה.״ המלחמה
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 מדינת של הריבוני החוק זה, חוק פי <■!
 המדינה יכלה לו קורה היה מה ישראל, /

 קרומיי, הרמן סגן־אלוף על ידיה את לשים
? בכר קורט אלוף־משנה על או

 אחת עבירה שעבר ״אדם : 1 סעיף לפי
ב השניה, העולם מלחמת ...בתקופת : מאלה
 פשע בגדר שהוא מעשה עשה עויינת, ארץ

מיתה.״ — דינו מלחמה,
פירו מלחמה ״פשע : מסביר סעיף ואותו

 אוכלו־ בני רציחת : האלה המעשים אחד שו׳
ו נגישתם כבושה... ארץ של אזרחית סיר,

 מטרד, כל לשם או עבודת־כפייה לשם גירושם
פרטי...״ או ציבורי רכוש שוד אחרת...
 ההצהרה סמך על זה, סעיף דפי

 רודולף ישראל ד״ר שד בשבועה
 הרמן של דינו בנירנברג, קסטנר
מיתה. :קרומיי

 קורט על קסטנר ד״ר העיד הגדול במשפטו
 שודד, היה גרמני ״כל : 241 בעמוד בכר,
 היה לא בוודאי זו מבחינה בכר שיכול. איפה
 שבכר ״נכון : 247 ובעמוד הכלל.״ מן יוצא
הגרמנים.״ כל כמו שודד היה

 כבר קורט של דינו זו, עדות דפי
 בל כלי מוות, הוא ישראל במדינת

 1 או שהוחלטו בהחלטות התחשבות
 על־ידי בנירנברג, הוחלטו שלא

הארץ. חוק זהו בי זרים. שופטים
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 ה־ עמד הפושעים־העוזרים, לשני ץ^על
 עם יחד בהיסטוריה ייזכר ששמו איש

 המקצועי, רוצח־העמים ואטילה, ג׳נגים־חאן
הימלר. היינריך רייכספירר־ס,ס.

 בכר, לטובת המפורסמת בהצהרה־בשבועה
 כך ובכר, הימלר הימלר. על גם קסטנר הגן

ב יהודים להציל גדולים מאמצים עשו צויין,
אח נאצים אולם המלחמה, של האחרון שלב
אלה. במאמצים חיבלו רים

 כאילו פנים העמיד רק הימלר י האמת מה
 כוונה מתוך לא אולם כאלה, פקודות נתן

 מחוך לא חרטה, מתוך לא שהיא, כל טובה
 כדי זאת עשה הוא מצפון. של התעוררות

ו בריטניה ממשלות עם מגע יצירת לאפשר
 כדי נפרד שלום להשיג רצה מהן אמריקה,
 של גורלה הרוסים. נגד במלחמה להמשיך
 אחד היו היהודים חיי נחרץ, כבר גרמניה
שולחן־ד,הימו על שנותרו המעטים הקלפים

האבדון. לקראת שצעדו הפושעים של רים
ה על לחום המציע רוצח, אולם
 שהשוטרים אחרי האחרון קורבן

 חדל אינו להרגו, ועומדים הקיפוהו
 זאת. הכין אדם כל רוצח. להיות

כע באמרו זאת, הבין קסטנר גס
 ״הימלר :כנירנברג המקורית דותו
 תקווה מתוך ויתורים במה עשה

הכרית״.״ כנות עם מגע ליצור
 על להקל זאת, עובדה לאור שמנסה, מי
 מנהיגיו, ועל .ס.0ה על הרובץ הפשע נטל

 זכר וכלפי ההיסטוריה כלפי חוטא הריהו
הקורבנות.

ה הפעם זו הנאצים, חוזרים אלה בימים
ה הפוליטית לבמה המלחמה, מאז ראשונה
 בימי והתחנך שגדל הגרמני, הדור גרמנית.

 העמדות. את עתה כובש היטלר, של הרייך
 עידוד יקבלו אם באמת טראגי דבר זה יהיה

 הבלתי־ או הרשמיים הנציגים מידי וחסות
ישראל. ממשלת של רשמיים
ל מאד המעורר דבר וגם — טראגי דבר

מחשבה.


