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Manuel Enrique Cohn 38 בגיל 7.1.76 נעצר והועלם ביום. 
 25.5.37: תאריך לידה

 3.843.192): משטרה פדרלית(זהות '  מס–אזרחות ארגנטינית 
CONADEPתיק מס  'C 1207 [6232] 

 
 José Cohn: שם האב
 Fanny Groisman de Cohn: שם האם

 
 :תיאור קצר של המקרה

Manuel Cohnחבר שלו . ובה התגורר בעיר קורדEduardo Palau הודיע על מעצרו לאחותו 
 נסע לקורדובה והשכנים סיפרו לו Carlos Eduardo Hoffmanבעלה . שהתגוררה בבואנוס איירס

בעיתונות . מביתו של החבר, שמנואל קוהן נלקח יחד עם חבר על ידי כוחות משטרה וחיילים
 . לחנות ובזזו אותהלמחרת פרצו חיילים. התפרסם שהוא נחטף ליד חנותו

 .La Perlaככל הנראה הוחזק במחנה 
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין

 
 :אנשים הקשורים למקרה

 . ידע שמנואל נעצר והוא בידי הצבאPrimatestaהקרדינל 
 .רשימה שמית בקטעי העיתונות המצורפים. באותו יום נעצרו אנשים נוספים

 
 : עצר במManuel Cohnעדויות על הימצאו של 

 .)Primatesta (הודיע על כך הקרדינל פרימטסטה
 La“יתכן וזוהה במחנה המעצר ) 7120/65מ חצ "בתיק א('  ואחGraciela Geunaמתוך עדות של 

Perla". 
 

 : תקציר–). 657120/מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 
 ,Graciela Geuna, Piero di Monte, Liliana Callizoיש כאן העתק של עדות מודפסת של 

Teresa Meschiati בה נטען שבמחנה La Perla ראו אדם בשם Daniel Kohn (a) "Pupi" שנעצר 
העדות נמסרה על ידי .  בעיר קורדובהCatro Barros ושהיתה לו חנות לצילום ברחוב 1976בינואר 

 .-1983גרסיאלה חאונה בכנסת ב
 
 

 :בית משפט
Juzgado Federal No. 3 de la Provincia de Córdoba. Causa Adolfo Pérez Esquivel y 
otros, s/ presentación. Expediente 9481 “Juicio por la verdad”. 

 



 2

 Raquel Luisa Cohn de והאחות Carlos Eduardo Hoffmanעדות שנמסרה על ידי הגיס 
Hoffman 18.12.01מבואנוס איירס  ביום " וידיאו קונפרנס" בשימוע באמצעות. 

 
 .  אנו מבקשים שתאמר כמה מילים על המקרה עצמו:אביבי
נסעתי לקורדובה .  חברו הודיע לנו על כך-ביום שחטפו אותו . גיסי התגורר בעיר קורדובה: קרלוס

דיברתי עם כל ראשי המפלגות בקורדובה ומי . באותו הלילה ושם הגשתי תלונה בתחנת המשטרה
הוא הודיע לי כי גיסי עצור בצבא יחד . פרימטסטה שנתן את העזרה בסופו של דבר הוא קרדינל

, אנשים שהציעו לי לעזור. אחר כך ביקרתי בחנות של גיסי. שנעצרו בלילהאיש נוספים  20עם 
עשיתי כל מיני הליכים שאצלכם קיים רישום . הוא נעלם יום למחרת, למשל שכן של חנות של גיסי

 כל ן לא נתאהצב.  שעשיתי כל מה שניתן לעשותכאשר הגעתי לבסוף לבואנוס איירס לאחר. על כך
היה לי בית חרושת קטן . בבואנוס איירס האזינו לקו הטלפון שלי. תשובה על הביאס קורפוס
אך לא , אזרחית אשר הכו את שומר לילה והפכו את הכלהמשטרה הובלילה הגיעו לשם אנשי 

 . אך באופן אישי אף אחד לא הגיע אלי. דברשום מצאו 
 

את עשית כבר ביומיים הראשונים .  פעולותיך מאוד שונות מן הפעולות שננקטו בדרך כלל:אביבי
 ? מה גרם לך לדאוג כבר ביום הראשון. הכל

דבר ראשון שחשבתי עליו שזו . עת נעלמו הרבה מאוד אנשים בעיר קורדובהה באותה :קרלוס
אך לא , ר כך הלכתי לצבאואח. בגלל זה הלכתי קודם כל למשטרה. הייתה חטיפה על רקע פלילי

 . צבאכי באותו הלילה חטפו את הבת של ראש ה, ניתן היה שיעזרו לי
 

 ?  עצורים חזרו וסיפרו על מה שקרה20 - האם בשלב מאוחר יותר מישהו מן ה:אביבי
הוריה של הבנות .  למקסיקון שילם לאיזה תת אלוף ושלחו אותן בנות כי האב שלה2היו : קרלוס

גיסי שהה בביתו של חבר . בנות היו ספרדיותה. למרות שהלכתי לדבר אתם, ותילא רצו לקבל א
, גנבו את הכל. הלכו יחד אתו עד לחנות שלו. הגיע הצבא והמשטרה ולקחו את שניהםכאשר שלו 

רובים על מנת שאנשים שהיו בסביבה השברו את החלונות החנות עם ,  הראווהרוקנו את חלון
 . יפחדו

 
 ? חטיפהת ה סיבי מה:אביבי
 . היה צלם במקצועו ורווק. הוא חי לבדו בקורדובה. לא ידענו שום דבר על פעילות של גיסי :קרלוס

 
 ? הוא נעצר במקרה כלשהו קודם לכן האם:אביבי
 קבוצת בחורים שהיו פעילים השנתיים לפני כן הוא גר בפנסיון ושם ככל הנראה התגורר: קרלוס
דיברתי עם ראש המשטרה . אני נסעתי לקורדובה. גר שםהמשטרה עצרה את כל מי ש. בשמאל

 . אמרו שהוא לא מעורב בנושא. ושחררו את גיסי
 

 ?מה התשובות שקיבלת,  האם במהלכים השונים שהיו לך בקונגרס:קאופמן
כולם אמרו שיעזרו אך לא ידוע להם . לאף אחד לא ידוע דבר חוץ מארכיבישוף בקורדובה: קרלוס
משנה לא האלוף הלמזלי אותו . צו לי לדבר עם אלוף משנה שהוא אדם מכובדהמלי, למזלי. כלום

אני שאלתי . אני לא הכרתי אותו, העוזר הכיר אותי מילדותי. היה באותו היום וקיבל אותי עוזרו
שם את היד בכיס והוציא פיסת נייר ושם נאמר כי , הוא הסתכל עליי? אותו האם גיסי חי או מת

 . ל לענות ליווזה הדבר היחידי שהוא יכ. לחטיפות שקרולצבא לא היה כל קשר 
 

 ? פים היו יהודיםו כמה מבין החט:קאופמן
 . אני לא יודע. לילההבעיתונים יש רשימה של נעלמים של אותו : קרלוס

 
 ?  האם הנושא היהודי השפיע בצורה כלשהי:קאופמן
 . הודיםאנו שמענו אחר כך שהטיפול היה הרבה יותר אכזרי עם י :קרלוס

 
 ?קולונל אחרי כמה שנים ושאלת אותו מה באמת קרהה האם ראית את העוזר של אותו :אביבי
הכרנו אחד את השני כי שיחקנו יחד כדורסל כאשר היינו . מעולם לא ראיתי אותו שוב :קרלוס
 . בלא יכולתי לגשת עליו שו. קטנים

 
איך קרדינל פרימטסטה ? תו מה קרהליו ולשאול אוא אני שואל האם כעת לא תוכל לפנות :אביבי

 ?ידע מי נעצר
פרימטסטה עצמו . הוא היה בקשר ישיר עם הצבא. הייתה לו רשימה של כל מי שנעצר :קרלוס

 . כי הם טרוריסטיםו הצבא מסר ל. אמר לו כי יש לו את הרשימה
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 . תוכל לעשות זאת בכתב גם אחר כך,  אם אתה חושב שיש דברים שהחסרת:אביבי
שנסע , באותה תקופה היה קולונל שהיה חבר טוב של חמי. יש לי הרבה דברים להוסיף :קרלוס

ביקש ממני אף פעם לא לפנות אליו עוד , כאשר חזר. לקורדובה על פי בקשתי כדי לברר מה קרה
 . מה שנראה בלתי אפשרי בעיני, סוהראך מה שהוא בירר כי הגיס ברח מבית ה, לעולם

 
 . המידע עם גופים שונים בארגנטינה ונעביר את המידע הסופי למשפחות אנו מצליבים את :אביבי
 . מאוחר מדי לדברים האלה :קרלוס

 
 ? איי.אן.האם תהיו מוכנים לעשות בדיקת די: אביבי
 .  תהיה מוכנה]אחותו של הנעלם[י אישת :קרלוס

 
 ?  מה שמו של הקולונל שנסע לקורדובה:עירית
 .  לסבך את האישהא רוצזוכר את השם וגם ל איני :קרלוס

 
נוכל לקבל תשובות על ש להוציא כמה שאפשר מידע כדי היא המטרה שלנו בכל הנושא :עירית

 . שאלותה
 . הייתי קרוב למסרה ואף אחד קרוב לא התערב בנושא. אין אינפורמציה תכליתית :קרלוס

 
 ? האם ידוע לך האם פרימטסטה עוד חי:אביבי
 . יך למהר כי הוא זקן מדיצר. חי בקורדובה, כן: קרלוס

 
ך על עדותך אנו רוצים להודות ל. ליו ישירות וננסה לראות במה הוא יוכל לעזורא נפנה :אביבי

 . נשקיע את מרב המאמצים כדי לחשוף כמה שיותר מידעוברצוננו לומר כי 
 ? הרבה שנים עוסקים בכך היוםכל כך מדוע רק אחרי ] אחותו של הנעלם: [רקל

 
 . אנו שואלים את עצמנו למה לקח לנו כה הרבה זמן גם :אביבי

 


