 Carlos Alberto Zaidmanנעצר ביום  7.7.77ושוחרר בימים הראשונים באוגוסט אותה שנה,
בגיל .25
אזרחות בעת המעצר:
ארגנטינית – מס' זהות.10.075.984 :
שם האם.Linda Saad :
שם האב.José Luis Zaidman :
אחיו.Néstor Edgardo Zaidman :
נשוי ל Adriana Goldchluk-ואב לשלושה ילדים.
תיאור המקרה :נעצר בעיר  La Plataבבית ההורים ,לאחר שנעצרו אחיו ואביו .למעשה חיפשו
אותו משום שהיה פעיל במפלגה הקומוניסטית המהפכנית הועבר למחלק החקירות של המשטרה
של פרובינציה בואנוס איירס .היה "נעדר" עם יום שחרורו ,אותו אינו זוכר במדויק .היו עדים
למעצר האשה אדריאנה והאם לינדה .בהגיעו למקום המעצר שמע את קולותיהם של אביו לואיס
ושל אחיו  .Néstor Edgardo Zaidmanמאוחר יותר שמע גם את קולו של ידיד ילדות Eduardo
 Kirilovskyשהשתחרר יחד אתו.
נחקר בעינוים שכללו מכות חשמל ,מכות אגרוף ובעיטות בכל חלקי גופו במשך שלושה ימים .כל
הזמן הושמעו קריאות אנטישמיות .הוחזק עם ידים קשורות מאחור ועם העיניים מכוסות .שמע
את קולו של חבר למפלגה  Jorge Andreaniשעד היום בחזקת נעדר .כשניסה להתקרב אליו היכו
אותו ואיבד את ההכרה .הועבר לתא ומשם שמע את קולו של קירילובסקי.
כששוחרר כעבור  30יום המליצו לו שיעזוב את המדינה לקובה או לישראל.
לא הגיש תלונות בשום מקום מלבד בית המשפט הפדרלי ב La Plata-ביום  27.9.00בפני השופט
.Schiffrin
הוא נעצר בגלל פעילותו הפוליטית ולא משום היותו יהודי אך עובדה זו החריפה את העינויים
והחקירות התנהלו כל הזמן עם עלבונות אנטי-יהודיים.
יהודים אחרים שהועלמו ועליהם יודע קרלוס זיידמן:
.Ana Steinberg, Alfredo Brawerman
עדויות על אנטישמיות בקשר לחטיפתו של :Carlos Zaidman
במשך החקירה במכות ועינויים וקללות ועלבונות ,ביניהן קללות אנטישמיות" :אתה חזיר יהודי",
"יהודי בן זונה" ,מה אתה עושה כאן ,למה לא נסעת לישראל ,בערך אלה היו הקללות.
אבל כנראה עודדו זה את זה להכות באמצעות הקריאות האנטישמיות.
קללה נוספת כדי להדגים :ברגע מסוים אמרו לנו להתרחץ ,ואמרו  :טוב ,ככה לפחות פעם אחת
יהודי יהיה נקי.
הביטויים האנטישמיים נאמרו על ידי המענים וחברי קבוצה קטנה של  4-2בחורים שקראו להם
הנשברים ,שהיו פעילים פעם בארגון פופוליסטי ,ועברו לשתף פעולה עם המדכאים .במיוחד אחד
מהבחורים ההם ,למשל פעם כשהלכנו לבית השימוש ,שהיה פתוח והיינו מכסים אותו עם שמיכה,
הבחור הזה הוציא את השמיכה פעמיים שלוש ,ואמר ,על מנת שכולם יראו שאתה יהודי )בגלל
הברית(.
הוא נעצר בגלל פעילותו הפוליטית ולא משום היותו יהודי אך עובדה זו החריפה את העינויים
והחקירות התנהלו כל הזמן עם עלבונות אנטי-יהודיים.
פעולות במסגרות בינלאומיות:
לא נעשה כלום .פעם ראשונה שמסר עדות היה בפני השופט שיפרין ב-27.9.2000
עדים על הימצאו של קרלוס זיידמן במעצר:
 Eduardo Kirilovskyשהיה אתו ושוחרר אתו ,אשתו ואמו שראו כשחטפו אותו.
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עדות שנמסרה על ידי  Carlos Zaidmanבשימוע בבואנוס איירס ביום . 7.9.01
חטפו אותי מהעיר שלי לה-פלטה ,ב 7ביולי בערך ב .1977 -כשלקחתי את המכונית להחזיר לאבי.
שמתי לב שדלתות בית הורי היו פתוחות .חיפשתי את הורי ואחי בחדרים ולא היו שם .חשתי
שזה משהו מוזר ,יצאתי ומהרחוב ממול ניגשו אליי שני אנשים בבגדים אזרחיים עם נשק .ואז
נודע לי שחטפו את הורי ואחי אך חיפשו אותי .לקחו אותי למכונית ושמו כיסוי על ראשי .לקחו
אותי לחקירה ]לתחנת משטרת החקירות של לה פלטה[ .לאחר זמן מה ,בלילה ,שמעתי את
נשימתם של אבי ואחי .כל הזמן הייתי עם כיסוי ראש ועם אזיקים בידים מאחורי הגב .מישהו
יצא ושאל על ז'וז'ו  -זה הכינוי שלי ,לא עניתי ברגע הראשון והם חוזרים ונכנסים ,ושוב יוצאים ,
ותפסו אותי ובמכות הוציאו אותי.
איימו עליי שיירו בי בראש ,או שידקרו אותי ,ברגע זה לא נתתי שום תשובה ,והוציאו אותי
החוצה במהירות .באותו לילה הכניסו אותי לחדר ,הפשיטו אותי והתחילו לחקור אותי עם מכות
חשמל .השאלות התמקדו במיוחד בפעילות האוניברסיטאית שלי ]במרכז הסטודנטים[ אך באותו
זמן עברו  4-3שנים שסיימתי את האוניברסיטה ולא הייתי פעיל[] ,ובחברות בPartido -
 .[Comunista Revolucionarioבמשך החקירה במכות ועינויים וקללות ועלבונות ,ביניהן קללות
אנטישמיות" :אתה חזיר יהודי"" ,יהודי בן זונה" ,מה אתה עושה כאן ,למה לא נסעת לישראל,
בערך אלה היו הקללות.
קשה להשוות את המכות לעומת אחרים ,אבל כנראה עודדו זה את זה להכות באמצעות הקריאות
האנטישמיות .חקירה כזאת ,חזרה על עצמה לילה נוסף ,ככל הנראה ביום המחרת.
ביומיים שלושה הראשונים הייתי כנראה בגלריה או מקום סגור ,תמיד בכיסוי ראש וידיים
קשורות באזיקים מאחור .ביום השלישי שמעתי את הקול של חבר שלי שהיה מעורב פוליטית
לשעבר .רציתי להתקרב אליו אבל נתקלתי בשלולית ברצפה ונפלתי .אז בעטו בי והכו אותי עד
שהתעלפתי .כשחזרתי הייתי בתא קטן מאוד ,שם הייתי כמה ימים ,אז כבר לא היו חקירות ,אך
המשיכו בקללות ,והאיומים ,אבל לא היתה אלימות פיסית.
הועברתי לתא נוסף קטן ,ושם שמעתי את קולו של אדם שהכרתי מהילדות ,מהקהילה היהודית,
שהיה בתא עם חבר שלו ,שמו ) Eduardo Kirilovskyאתו שוחרר( ,היינו שם אך בתאים נפרדים,
עד תחילת אוגוסט .נדמה לי שבסביבות השביעי לאוגוסט ,השאירו אותנו בפארק עם ההמלצה /
עצה שניתנה לי שמוטב לי שנעבור לגור לקובה או לישראל.
במשך כל זמן המעצר הייתי עם הידיים קשורות ,בתא הידיים היו קשורות קדימה ,אך תמיד עם
כיסוי עיניים ,אבל עכשיו עם מסכה.
קללה נוספת כדי להדגים :ברגע מסוים אמרו לנו להתרחץ ,ואמרו  :טוב ,ככה לפחות פעם אחת
יהודי יהיה נקי.
לסיכום ובגדול ,זה סיפור המעשה שלי.
עירית :האם כששיחררו אותך אמרו לך למה שיחררו אותך ולמה לא שיחררו אחרים?
קרלוס :זאת שאלה שאני שואל במשך  25שנה .כי הידיד שמצאתי בתא הראשון ,לא יהודי ,שמו
 ,Jorge Adrianiהוא נעלם עד היום .כך שהם כמובן לא הסבירו לי שום דבר ,וזו שאלה שעלתה לי
כמה שנים של דיכאון.
קאופמן :האם הביטויים האנטישמיים נאמרו רק ע"י המענים או גם על ידי הסוהרים במקומות
אחרים?
קרלוס :מהמענים ומקבוצה קטנה של  4-2בחורים שקראו להם הנשברים ,שהיו פעילים פעם
בארגון פופוליסטי ,ועברו לשתף פעולה עם המדכאים .במיוחד אחד מהבחורים ההם ,למשל פעם
כשהלכנו לבית השימוש ,שהיה פתוח והיינו מכסים אותו עם שמיכה ,הבחור הזה הוציא את
השמיכה פעמיים שלוש ,ואמר ,על מנת שכולם יראו שאתה יהודי )בגלל הברית(.
קאופמן :מה קרה למשפחתך
קרלוס :אבי ואחי שוחררו באותו לילה ,השליכו אותם ממכונית בתנועה ,ליד הבית שלהם.
פיני :האם זיהית מישהו מהמענים בקול ,או בצורה כלשהי?
קרלוס :לא ,לצערי לא .אני לא יודע על אף אחד באופן ישיר .אחר כך האחראים הם האחראים
של כל הבריגדה לחקירה כולם ,של משטרת הפרובינציה בואנוס איירס .בכנות ,אני לא זוכר את
השמות ,אולי כינוי שקראו להם :לאחד קראו  ,Tanoאך לא זוכר באמת.
פיני :האם היו הרבה אנשים שם או רק הקבוצה שנעצרה באותו יום?
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קרלוס :שמעתי כל הזמן שנכנסו ונוספו אנשים .שמעתי למשל בני זוג שנכנסו ביחד והבחורה
ביקשה לא לפגוע בבעלה ,כי כבר פגעו בה .לפי מה ששמעתי שמו אותם באותו תא ,ועם ההזהרה,
תיראו אנחנו לא רוצים  montonerosקטנים.
עירית :כל המשפחה שוחררה?
קרלוס :כן ,באותו לילה או למחרת בבוקר.
עירית :מבינה שנחקרת על ידי כוחות המשטרה של הפרובינציה .אנחנו שומעים על העברות לחיל
הים וכו' ,האם אתה יודע על חלוקת עבודה?
קרלוס :הם כל הזמן עמדו על כך שהם לא מהמשטרה ,וזה ברגע מסוים נכנסו בני זוג עם שני
בחורים גם חטופים ,והמבוגר אמר תודיע לאחי שהוא קומיסר ,וענו לו :אין לנו קשר עם
המשטרה ,אנחנו הצבא.
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