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Bengala (India), 1943. Urte hartako 
arroz uzta ez zen txarra izan, eta eli-
kagai soberakinak zeuden probin-

tzian nahiz Indiako gainerako lurraldee-
tan. Eta, hala ere, goseteak 2 eta 4 milioi 
pertsona artean hil zituen britainiar kolo-
niaren probintzian. Britainiar gobernuak, 
Indiako soberakinak berez ondo horni-
tutako soldaduentzat bideratu zituzten 
edota Europako biltegietan gorde zituz-
ten, badaezpada. Australiatik gariz beteta 
zetozen ontziei ere ez zieten utzi Kalku-
tako portuan sartzen. Winston Churchill 
(1874-1965) lehen ministroaren ustez 
Bengalako gosetearen errua indiarrena 
zen, “untxiak bezala ugaltzeagatik”. “Go-
rroto ditut indiarrak”, aitortu zuen, “erlijio 
basatia duten jende basatia dira”.

Lehenago, 1921ean, kolonietako estatu 
idazkari zela, zera idatzi zuen: “Zibilizatu 
gabeko tribuen kontra gas pozoitsua era-
biltzearen aldekoa naiz guztiz”. Afganista-
nen, pashtunei esan zien “britainiar arra-
zaren nagusitasuna aitortu behar” zutela. 
Kenyan, bertako biztanleak birkokatzeko 
politikak zuzendu zituen: besteak beste, 
150.000 kenyar kontzentrazio-esparru-
tan sartu zituzten, lur emankorrenak ko-
lonoen esku uzteko.

Eta irlandarrak ere, nagusiki txuriak 
izan arren, “zibilizatu gabeko tributzat” 
izango zituen Churchillek; 1920an, artean 
gerra eta aire idazkaria zela, manifestari 

irlandarrak sakabanatzeko “hegazkineta-
ko metrailadoreak eta bonbak erabiltzea” 
proposatu zuen.

Berriki, George Floyden hilketaren 
aurkako Londresko protestaldietan, ma-
nifestariek Churchillen estatuari Blak 
lives matter leloa zeukan kartela itsa-
tsi zioten gerrian, eta bere izenari “was 
a racist” (arrazista zen) esaldia gehitu. 
Pintaketa handik ordu gutxira garbitu 
zuten. Baina ekintzaren kontrako iri-
tziak ez ziren itzali. Godwinen legeak 
duen indarra erakutsiz, Hitler erabiltzen 
dute Churchillen defendatzaile itsuek: 
Hitlerren arerio nagusietakoa izanik, 
ezin zuen ezer txarrik izan. Stalinek ere 
ez, orduan? Beste batzuek diote Churchi-

llek esan eta egindakoak garaiko testuin-
guruan jarri behar direla, bere garaiko 
pentsamolde nagusiaren isla besterik ez 
direla eta egun arrazistatzat jotzea ana-
kronikoa dela.

Bada, Leopold Amery (1873-1955) 
Churchillen garaikoa zen, bere testuin-
guru berekoa, zehazki bere agindueta-
ra jardun zuen Indiako estatu idazka-
ri moduan eta, gainera, eskola garaitik 
lagun zuen lehen ministroa. Eta berak 
ere Hitler erabili zuen; 1944ko abuz-
tuan, Indiako egoeraz eztabaidan ari zi-
rela, “pazientzia galdu nuen”, idatzi zuen 
Ameryek, “eta esan nion ez nuela alde 
handirik ikusten Hitlerren eta bere ikus-
pegiaren artean”. 

hebrearrek ere kalamua 
erretzen zuten

1963an Tel Arad aztarnategian (Is-
rael) duela 2.700 urteko bi aldare 
aurkitu zituzten, bata bestearen on-

doan. Orain, Tel Aviveko unibertsitateko 
arkeologo talde batek aldareak ikertu 
ditu eta ondorioztatu dute horietako 
batean intsentsua erre zutela. Bestean, 
aldiz, cannabinoide aktiboak aurkitu di-
tuzte, bertan kalamua erre zuten seina-
le. Propio drogaren eragin psikoaktiboa 

bilatzen zutela uste dute ikerlariek, kala-
muak ez baitu intsentsuak bezain usain 
erakargarria.
 Jakina da Antzinaroan eta Historiau-
rrean ere kalamua eta beste droga ba-
tzuen kontsumoa zabaldua zegoela, bai-
na, Eran Arie arkeologoaren hitzetan, 
“orain arte ez genuen uste Judeako erre-
suman erritual erlijiosoei lotutako kon-
tsumorik zegoenik”. 
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EzkErrEAn,1943ko bEngALAko gosEtEArEn irudi bAt. EskuinEAn, CurChiLLEn EstAtuAn bErriki 
EgindAko pintAkEtA.


