Milito inter Japanio kaj Nepalo
la 20an de marto 2019
Ekde la 27a de februaro ĝis la 8a de marto mi vojaĝis
al Nepalo kaj partoprenis en la 13a Himalaja Renkontiĝo
organizita de Nepala Esperanto-Asocio. Dum tiuj tagoj ni
veturis al la urbo Pokhara okcidente de Kathmanduo kaj
piede vojaĝis en la montaro proksime de la montaro
Annapurna. Hodiaŭa temo rilatas al tiu piedvojaĝo.
La dua mondmilito komenciĝis
Ĉu Japanio militis kontraŭ Nepalo? Ambaŭ landoj
situas malproksime, do multaj homoj opinias, ke ili ne
militis, sed la fakto estas jesa.
En 1939 Germanio invadis Pollandon kaj komenciĝis
la dua mondmilito, komence en Eŭropo. Multaj landoj
partoprenis en ĝi, apartenante aŭ al la Akso aŭ al la
Alianco. En Wikipedio estas skribite pri landoj
partoprenintaj en la milito jene:
En la jaro 1939
1. Pollando, la dua pola respubliko, (la 1an de septembro
ĝis la okupado de Germanio)
2. Britujo + Aŭstralio kaj Nov-Zelando (la 3an de
septembro)
3. Nepalo (la 4an de septembro)
4. Sud-Afriko (la 6an de septembro)
5. Kanado (la 10an de septembro)
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Laŭ mia supozo, tiutempe Nepalo estis kvazaŭ kolonio de
Britujo, tial sen alia elekto ĝi devis aparteni al la Alianco,
sekvante Britujon.
La dua mondmilito en Azio komenciĝis la 8an de
decembro 1941 per la surpriza atako de Japanio al la Perlo
Golfo en la insularo Havajo. Sed antaŭ tio jam Japanio
komencis surlandigi siajn soldatojn al la marbordo de la
urbo Kota Bahru en la duoninsulo Malajo (nuna Malajzio)
kaj komencis batalon kontraŭ la brita armeo. Japanio
venkis en la batalo kaj en januaro 1942 ĝi rapidis al
Singapuro. La batalo tie okazis inter la 7a kaj la 15a de
februaro, kaj Japanio venkis.
Ankaŭ Honkongon, tiaman kolonion de Britujo, la
japana armeo komencis ataki frumatene de la 8a de
decembro. La batalo finiĝis la 25an de decembro kun la
japana venko. En tiu batalo jene estis damaĝoj en ambaŭ
flankoj:
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Mortintoj
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Vunditoj
1413
?

Kaptitoj
10947

En tiu batalo partoprenis bataliono el Britujo, brita kaj
barata bataliono kaj kanada bataliono. En tiu brita kaj
barata bataliono partoprenis nepalaj soldatoj. Japanio kaj
Nepalo estis malamikoj inter si, sed ne okazis milito aŭ
batalo inter iliaj armeoj, sed okazis bataloj inter japanaj
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kaj nepalaj soldatoj en Malaja, Singapuro, Honkongo kaj
poste en Birmo (la nuna Mjammaro).
Muzeo de Gurkhoj en la urbo Pokhara
Post la piedvojaĝo ni revenis al la urbo Pokhara.
Junulo Pradip proponis, ke ni vizitu filion de la banko
Annapuruna, kie lia fianĉino laboras. Ni veturis per taksio
30 minutojn kaj atingis la filion. Ŝi bonvenigis min kaj
regalis nin per kafo. Ankaŭ ŝi estas esperantisto, kaj mi
bone konas ŝin de kelkaj jaroj, do mi estis tre ĝoja, ke ŝi
ĝuante laboras.
Proksime de la filio estis Muzeo de Gurkhoj.
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La muzeo estis tre granda kun
tri etaĝoj. Sur la fronta muro estis
metitaj grandaj fotoj de batalantaj
gurkhoj. Meze estis krucitaj
glavoj nomataj kukuri, simboloj
de la gurkhoj.
Apude estis bela statuo. Mi
supozas, ke la muzeo estis fondita
de gurkhaj veteranoj, kiuj vivas
pli lukse ol ordinaraj nepalanoj
pro iliaj distingita laboro.
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Ĉe la enirejo estis granda panelo, sur kiu estis skribite
jene:
Supre: Memore al viroj kiel Teseuso*
*heroo, kiu havas bovan kapon kaj homan korpon
Maldekstre: Devizo de la gurkhoj “Pli bone estas morti ol
esti malkuraĝe”
Dekstre: Gurkhoj batalis dum 200 jaroj kune en la brita
kaj barata bataliono. Gurkhoj partoprenis en la du
mondaj militoj kaj aliaj militoj. Dume 43902 gurkhoj
mortis, vundiĝis kaj malaperis. Tiu ĉi muzeo temas pri
tiuj bravaj viroj.
Vikipedio klarigas jene pri la gurkhoj:
Ĝenerale oni pensas, ke gurkhoj estas lertaj en batalo
en montaro kaj manbatalo, sed en efektiveco ne ekzistas
etno nomata Gurkho, sed Gurkho konsistas el kelkaj etnoj
loĝantaj en montaroj. La
signifo de “gurkho” estas
gardanto de bovoj.
Foto: gurkhoj
jarcento.

en

la

19a

En la 19a jarcento okazis
du militoj inter Nepalo kaj la
armeo de Brita orientindia
kompanio, kaj tiam britoj
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rimarkis, ke gurkhoj estas tre lertaj en batalarto, kaj post
la milito la kompanio komencis dungi ilin por la armeo de
la kompanio.
Kiam okazis la Ribelo de Sipajoj (ribelo kontraŭ
Britio komenciĝinta en 1857), Nepalo sendis 14000
gurkhojn, kaj ili montris distingitan kapablon. Dum la dua
mondmilito ili batalis kontraŭ japanaj soldatoj, kaj poste
ili laboris en la okupita Japanio, kaj pli poste batalis en la
Korea Milito.
En la brita armeo estas brigado konsistanta el 3600
gurkhoj. Britujo multe fidas ilin, tial en 2004 la tiama
ĉefministro Blair donis al la gurkhoj servintaj en la brita
armeo perfektan civitanecon.
La estro de la vilaĝo, kie ni tranoktis en la unua tago
de piedvojaĝo de Pokhara, diris, “Dum la pasintaj 50 jaroj
la loĝantaro de la vilaĝo duoniĝis. Unu el la kialoj estas,
ke veteranoj, kiuj ricevis civitanecon de Britio, ne revenis
al la vilaĝo”. Tiu vilaĝo provizadas Britujon per siaj
junuloj, kaj velkas. Por revivigi la vilaĝon, ĝi komencis
akcepti turistojn, kaj dank’ al tio ni vizitis la vilaĝon.
La vilaĝo estas bela kaj ŝajnas, ke la vivnivelo estas
alta. Eble tiuj veteranoj sendas monon al sia familio.
Japanoj en la ekspozicio
Inter la multaj fotoj estis kelkaj, en kiuj aperas japanaj
soldatoj.
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Foto de gurkhaj soldatoj, kiuj batalis kontraŭ la japanaj en
Birmao en 1941.
Sako por mapo. La viro
en la foto estas Inoue Kaoru,
kiu ludis gravan rolon, kiam
Japanio moderniĝis. Li mortis
en 1915, longe antaŭ la dua
mondmilito. Kial lia foto
estas tie, mi ne komprenas. La
foto estas kolora. Ankaŭ tio
estas mirinda.
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En la maldekstra
foto
la
japana
komandanto de la 28a
trupo de la japana armeo
transdonas sian glavon
dum
la
kapitulaca
ceremonio la 24an de
aŭgusto 1945. Supre de
la foto estas montrita tiu
glavo.
Tiu
trupo
estis
organizita la 6an de
januaro 1944 kaj sendita
al Birmao en la sama
monato. Ĝi tre malfacile
batalis kontraŭ la brita
armeo en la batalo de
Sittang kaj retiriĝis al la orienta Birmao. Tiu trupo unua
kapitulacis en Birmao.
En
la
maldekstra foto
aperas kaptitaj
japanaj soldatoj.
En la dekstra
foto estas japana
flago kaj glavoj.
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Estis montritaj aliaj fotoj de gurkhaj soldatoj, kiuj
batalis en Honkongo kaj la duoninsulo Malajo.
Tiamaniere japanoj kaj nepalanoj batalis kiel malamikoj
en aziaj batalejoj. Certe estas multaj japanoj, kiuj scias, ke
gurkhoj estas tre bravaj kaj sentimaj, sed malmultaj scias,
ke japanaj kaj nepalaj soldatoj batalis en batalkampoj.
Povis okazi, ke patroj de japanaj turistoj batalis kontraŭ
patroj de nepalaj vilaĝanoj, ĉe kiuj ili tranoktas.
Kiam mi tranoktas en la hejmo de vilaĝanoj, mi foje
vidas sur la muro fotojn de iliaj patroj kaj avoj, kiuj servis
por la brita armeo. En la venonta piedvojaĝo, mi pli atente
vidos tiujn fotojn.
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