
 1

s Adriana CoboéIn 31 בגיל 1.9.76 נעצרה והועלמה ביום. 
 .היתה בהריון בחודש הראשון

 :תאריך לידה
  DNI 11.181.693'  מס–אזרחות ארגנטינית 

CONADEP03159'  תיק מס 
 

 .Rubén Alberto Stockdale: בן זוגה
 : שם האב
 Carmen Isabel Rodino de Cobo: שם האם

 
 והשלמות מתוך מסמכים Carmen Isabel Rodino de Cobo האם מתוך עדות(תיאור המקרה 

 :)נלווים
 .כדי לאכול צהריים, נחטפה ברחוב כשיצאה מהמשרד של העיתון של אביה

 . שלושה ימים לאחר מעצרה התקשרה טלפונית לאחותה נעמי לרגל יום הולדתה
 .1977היתה צפויה ללדת באפריל 

 
 : צר במעs CoboéInעדויות על הימצאה של 
 .ESMA-ב וClub Atlético-נראתה על ידי ניצולים ב

 
  בהוצאת ארגון סבתות כיכרNiños Desparecidos. Jóvenes localizadosמידע נוסף בספר 

 . 101' עמ :מאי
 

וידיאו " בשימוע באמצעות Carmen Isabel Rodino de Coboעדות שנמסרה על ידי מתוך 
 .2.0118.1מבואנוס איירס  ביום " קונפרנס

]…[ 
 ? סיפרת כי בתך הגדולה נעלמה לפני כן: פיני
 . 1.9.1976- היא נעלמה ב:כרמן

 
 . נשמח לשמוע גם על בתך הבכורה, לא רק ביהודים,  מאחר שאנו מטפלים בנעלמים בכלל:פיני
הוא היה . היא עבדה עם בעלי בשבועון. יש לנו פחות נתונים מאלה שיש לנו לגבי נעמי: כרמן

בתי יצאה לאכול ארוחת . זהו שבועון הקשור לגידול בקר. ובתי עסקה בהפצת פרסום. עיתונאי
 . צהרים ולא חזרה לעולם

 
 ?  אף פעם לא שמעת עליה כלום:פיני
 לברך את אחותה Inés התקשרה ה אחרי היעלמות ימים3שזה היה ,  ביום הולדת של נעמי:כרמן

 . 1.9.1976 -נעלמה ב Inés. על יום הולדתה
 

 ?  האם חקרו את נעמי בשלב כלשהו על אחותה הגדולה:פיני
 . לא שאלו עליה כלום, לא: כרמן

 
 .  מן הסתם לא ידעו על הקשר:פיני
  . כורההבת הבחוטפי קבוצה שחטפה את נעמי לא היה קשר עם ל כנראה :כרמן

]…[ 
הניסיון של נעמי זה מה שהבהיר לנו . לא ידענו מה קורה.  נשארה בידי הנאציםInés בתנו :כרמן

 . אבל ההבדל בין הטיפול בנעמי וגרסיאלה הוא לגמרי שונה. מה קורה
 

בכל .  בסוף החקירה אנו מתכוונים לפרסם את כל העדויות ונפרסם גם את העדות שלך:פיני
 ? מה את חושבת שניתן לעשות, Inés- לדעת גם בקשר למקרה היינו רוצים

אני שייכת לארגון . 24אני מחפשת נכד או נכדה שהם בערך בני .  הייתה בהריוןInés :כרמן
 ". סבתות"ה
 

 .  בוועדה לקחנו על עצמנו גם את הנושא של הנכדים:פיני
 ,ם לשמור על הזיכרוןכי אחרי כל כך הרבה שנים שממשיכי.  אני רוצה להודות לכם מאוד:כרמן

 . הנכם עוזרים לנו
[...] 


