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Atzeko atea

Partidu eguna da gaur, eta estadioaren
inguruotan jende mordoa biltzen ari da. Ez
dakigu zeintzuk diren lehiatuko diren taldeak.
Eta, egia izanda, ez zaigu axola. Gure arreta
beste nonbaiten kokatu dugu. Eraikin erraldo-
ien arrastoak dira, eta estadioaren inguruetan
barreiatuta daude. Naziek NSDAP alderdiaren
goraipenerako eraiki zuten esparru erraldoia.
Hementxe bertan, Nuremberg hirian, SS tal-
deetako desfile erraldoiak antzeztu ziren.
Judutarren aurkako legediak ere hemen onartu
ziren. Horregatik, behin gerra irabazita, alia-
tuek nazientzat hainbeste garrantzi sinbolikoa
izan zuen hiri hau aukeratu zuten gerra krimi-
nalak epaitzeko.

Goi mailako nazi ugarik hemen jaso zuten
kondena, horietako batzuentzat heriotz zigorra

suposatu zuena. Baina mundu osoaren aurrean
prozesu hori garatzen ari zen bitartean, beste
hainbat eta hainbat gerra kriminal askok bes-
telako patua izan zuen.

Nazi askok aliatuen zigorratik ihes egitea
lortu zuen. Espainia eta Italia hasieran, eta
Suitza gerora nazi hauen ihesaldirako tranpo-
lina izan ziren.  Estatu horietatik abiatuta, eta
askotan Vatikanoaren ezinbesteko laguntza-
rekin, Argentinan hartu zuten aterpe nazi
hauek. Josef Mengele doktoreak, adibidez, 33
urtez bizi zen lasai asko Hegoamerikan. Men-
gelek izugarrizko basakeriak egin zituen kon-
tzentrazio esparruetan, baina hala ere bere
bizitza osoan zehar justizia ekiditzea lortu
zuen. Bestelako zortea izan zuen Adold Eich-
mannek. 1960an Israelgo Mossad agentziak
gerra kriminal hau bahitu zuen Argentinan.
Israelen epaitu eta gero urkatu zuten.

nazi
ohia
lanbide

Bigarren Mundu Gerra
bukatzear zegoela, aliatuek
lasterketa izugarri bati
eman zioten hasiera.
Harrapakina jakina zen:
Alemaniako ezagutzak.
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Atzeko atea

Orain artekoa historia ezaguna da. Baina
askoz gutxiago ezagutzen da nazien hirugarren
multzo batek izandako aterabidea…

Paperclip

Guda bukatu baino lehen, Alemania ko-
lapsatzear zegoela, hasiera eman zitzaion
Alemaniako sekretuak eskuratzeko laster-
ketari. Estatubatuarrak eta ingelesak, batetik,
eta sobietarrak bestetik, Alemaniaren eza-
gutzen bila abiatu ziren. Horrela, artean guda
bukatu gabe zegoela, AEBetako eta Erresuma
Batuko talde bereziak Alemaniako kode aditu
zein kode makinen bila abiatu ziren. Sortu
berria zen TICOM erakundeko partaideak
ziren, eta III. Reicheko kriptografia sekretuak
eskuratzea zen haien helburua.

Alemaniarrek sobietarren goi mailako ko-
detze sistemak apurtzea lortu zuten, eta TI-
COM taldekoek ezagutza hori eskuratzea lortu
zuten. Horrela, bost urtetan zehar, iparrame-
rikarrek sobietarren komunikazio sekretu
guztiak lasai asko irakurtzeko aukera izan
zuten.

Kode hauek eskuratzeak Guda Hotzaren
lehen urteetan izugarrizko abantaila suposatu
zien mendebaldarrei. Baina kode horietaz
gain, beste abantaila bat jaso zuten ere. Naziek
Sobiet Batasunean ezarrita zeukaten espiotza
sare osoa Reinhard Gehlen naziaren agindue-
tara zegoen. Horrela, nazien Abwehr inteli-
gentzia zerbitzuak bildutako informazio guztia
zein bloke komunistan ezarrita zegoen espiotza
 sarea iparramerikarren  zerbitzuan jarri ziren.

Londresetik Ilargira

Baina inteligentzia ez zen izan aliatuek
irrikatutako karamelu bakarra. Alemaniako
zientzialariek izugarrizko garapenak eginak
zituzten, eta informazio hori eskuratzea
ezinbestekoa zen. Orduan, AEBetan Paperclip
operazioa martxan jarri zen. Sekretupean
abiarazitako operazio honen helburua III.
Reicharentzat lanean aritutako zientzialariak
erreklutatzea zen. Horrela askok, bizi osorako

kondena edota heriotza jaso beharrean, lan-
postu berria eskuratu zuten Atlantikoaren
bestaldean. Espediente militarrak manipulatu
egin ziren, eta zientzialari horiek burututako
krimenak “ahaztu” egin ziren.

Wernher Von Braun zientzialariarena izan
zen, dudarik gabe, kasurik ezagunena. Peene-
munden kokatuta zegoen aeronautika ikerketa
zentroaren zuzendari izan zen. Bertan esperi-
mentu lazgarriak egin ziren: izugarrizko aze-
lerazioak, oxigenorik gabeko egoerak edota
presio itzelezko saioak egin ziren, akuri gisa
gizakiak hartuta. Baina Von Braun V-1 eta
V-2 koheteen sortzailea izan zen ere. Londres
bonbardatu zuten kohete hauek izan ziren,
paradoxikoki, bandera yankia ilargian jartzea
ahalbideratu zuen teknologiaren aintzindariak.
Von Braun goi mailako postua lortu zuen
NASAn, eta bere laguntza ezinbestekoa izan
zen lasterketa espazialean.

Nazien inguruko sekretuak pixkanaka ar-
gitzen ari diren arren, oraindik ere Nurenberg
eta Alemania osoko harriek sorpresa ugari
mantentzen dute. Urte dexente pasa dira Hit-
lerrek hemendik bertatik bere diskurtso arra-
zistak bota zituenetik. Eta bere garaian SSak
desfilatu egiten ziren lekuan bestelakoa da
gaurko giroa: skatean ari dira Alemaniako
gazteak.

Juanma Gallego
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Gaur skatean ari dira Alemaniako gazteak.


