Navios negreiros e os ingleses
Fiquei surpreso ao ler um livro de Niall Ferguson chamado “Império” que conta
como foi o Império Britânico desde o seu inicio até sua queda com as 1ª e 2ª guerras
mundiais, que os navios ingleses transportaram 3,5 milhões de africanos para a América
Central.
Quanto estudei a história universal e ocidental, sempre aprendi que os ingleses
eram contra a escravidão. Mas quando li que durante 145 anos no período de 1662 a
1807 os navios ingleses transportaram 3,5 milhões de africanos para o Novo Mundo
fiquei pasmo. Isto significa que mais de 1/3 dos africanos transportados para toda a
América. Na verdade fui enganado e conversando com vários amigos praticamente
todos se espantaram com a noticia.
Sabemos que D. Pedro II tinha criado o “Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro” da qual ele era o presidente e nada saia publicado sobre aqueles assuntos
que não fosse autorizado pelo imperador. Foi o inicio da história oficial e não tenho
conhecimento para informar quando este sistema realmente parou de funcionar.
Quando os ingleses foram colonizar o que hoje é os Estados Unidos mataram
muitos índios e queriam eliminar todos. Os massacres dos powhatan em 1623 e 1644,
dos pequots em 1637, dos doegs, dos susquehannocks em 1675. Contaram com a “mão
de Deus”, conforme dito pelo governador da Carolina nos anos 1969 John Archdale
pois, os Europeus trouxeram varíola, gripe e difteria e outras doenças que eliminaram
milhares de índios americanos, ficando para eles mais fácil a colheita dos alimentos
para sobrevivência.
Entretanto como todas as colonizações sempre houve algo de bom e de mau. Os
ingleses chegaram a dominar ¼ de todas as terras do mundo e ¼ de toda a população
mundial e levaram a língua inglesa e o protestantismo para todo lado. É curioso como
90 mil ingleses na Índia dominaram 350 milhões de indianos.
Quase ninguém conhece a história de Churchill quando estudava teve uma visão
profética de haveria uma guerra mundial e que ele iria salvar a Inglaterra e o Império
Britânico. Conseguiu salvar a sua pátria, mas perdeu o Império Britânico.
Há anos, li o “Diário de Goebbels” que comentava os discursos de Churchill na
BBC de Londres todas as noites. Churchill dizia que os alemães tinham se acabado e
Goebbels comentava que a Inglaterra não estava percebendo que o seu império também
estava desmoronando.

