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LEHEN MUNDU GERRA

Txinatarrak Londres erromatarrean
Londresko Museoko ikerlari talde batek 
II. mendeko hilerri zahar bateko 22 gi-
zakiren arrastoak aztertu ditu eta, eske-
letoen morfologiari erreparatuta, horie-
tako bi asiarrak, ziurrenik txinatarrak, 
zirela ondorioztatu dute.
 Antzinako Txina eta Erroma harre-
manetan zeuden, bi potentziek elkarren 
berri zuten eta kontsumo-ondasunak 

trukatzen zituzten, baina horren froga 
arkeologikoak oso urriak dira eta maiz 
eztabaidatu izan dira. Londiniumen 
(irudian), inperioaren mendebaldeko 
muturrean, Ekialde Urruneko biztan-
leak topatu izanak zalantzak uxa ditza-
ke. Hala ere, ikerlariek zuhurtziaz joka-
tu nahi dute ADN proben emaitzak jaso 
bitartean. n

Palestina, 1917ko urria. Gerraren ha-
sieran Otomandar Inperioaren esku ze-
goen herrialdean armada britainiarra 
aurrera egiten ari zen, baina une ho-
rretan Gazan trabatuta zeuden, turkia-
rren defentsa setatia zela eta. Orduan, 
britainiar agintari militarrek erabaki 
zuten egoera desblokeatzeko eta tur-
kiarren lerroak hausteko, gudu nagusia 
ez zela Gazan egin behar, handik 30 bat 
kilometrora zegoen Beersheba hirian 
baizik. Beersheba hartuta, Jerusaleme-
ra erraz iritsiko ziren. Baina plan bat 
behar zuten eta zeregin hori Richard 
Meinertzhagen (1878-1967) inteligen-
tziako ofizialaren eskuetan utzi zuten.
 Etsaiek Gaza gotortuari erasoko zio-
tela pentsatzea nahi zuen; hala, armada 
nagusia han utziko zuten. Baina lehenik, 
britainiar tropen artean egon zitezkeen 
espioi turkiarrak deuseztatu behar zi-
tuen. Karta faltsu bat bidali zuen ba-
lizko turkiar espioi bati britainiarren 
alde egindako lana hitzez eta dirutan 
eskertuz. Aurreikusi bezala, turkiarrek 
gutuna bidean atzeman eta, beren es-
pioi onena agente bikoitz bihurtu zela 
sinistuta, exekutatu egin zuten. Ondo-
ren, oihalezko poltsa batean Gazari era-
sotzeko plan faltsua sartu zuen. Soldadu 
bat, poltsa hartuta, etsaien lerroetara 
hurbildu zen zaldiz. Tiroka hasi zitzaiz-
kionean, aurrez zaldi-odolez zikindu-

tako poltsa lurrera bota zuen eta, zau-
ritu zutenaren plantak eginez, handik 
ihes egin zuen. Dokumentuen arabe-
ra, britainiarrek ez zioten Gazari aza-
roaren 14a baino lehen erasoko; egiaz, 
Beershebaren erasoari urriaren 31ko 
data jarria zioten.
 Von Kressenstein jeneralak, turkiar ar-
madaren komandante alemaniarrak, atze-
mandako paperak faltsuak izan zitezkeela 
susmatu omen zuen. Baina ezin zuen arris-
ku handiegirik hartu eta turkiar tropak Ga-
zan atxikitzeko agindua eman zuen. Dena 
den, horrek ez zuen esan nahi Beersheba 
hustuta zegoenik; Meinertzhagenen plana-
ren bigarren zatia abiarazteko ordua zen.
 Harrapatutako soldadu turkiarrek 
itaunketetan bota zutenez, tabako eska-
sia zuten. Hala, urriaren 30ean, erasoa-
ren bezperan, hegazkin britainiar batek 
Beershebako lubaki turkiarren gainetik 
hegan egin zuen eta zigarreta paketeak 
jaurti zizkien etsaiei, propaganda mezuak 
zituzten panfletoekin batera (hala, turkia-
rrek pentsatuko zuten zigarroak opari-
tzearen helburua propaganda egitea zela). 
Tabako bonbardaketa baino lehen, Mei-
nertzhagenek opioa lortu zuen merkatu 
beltzean eta zigarretetan narkotikoa taba-
koarekin nahasteko agindua eman zuen.
 1917ko urriaren 31n, britainiar ar-
madak, zenbait soldadu australiarren 
laguntzaz, Beershebari eraso zion eta 

berehala egiaztatu ahal izan zituzten 
Meinertzhagenen zigarreten efektuak; 
turkiarrak ez ziren posizioari eusteko 
gai izan, gehienak beren buruei zutik 
eusteko gai ere ez baitziren.
 Tabako-zaparrada baino lehen, Egip-
to eta Palestinako indar britainiarren ko-
mandante buru Edmund Allenby jene-
ralak esan zuen Meinertzhagenen plana 
“denbora galtzea” zela. Ondoren, Palestina 
osoa hartzeko funtsezkoa izan zela aitor-
tzea beste erremediorik ez zuen izan. n
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ERRETZEA TXARRA DA GERRARAKO

Bere biografiaren azalean ikusten denez, Richard 
Meinertzhagen bera erretzailea zen, baina etsaien 
zaletasunaz baliatu zen gudua irabazteko.  
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