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٢١  

  وام آيندۀ ھند:  کارل مارکس- ٣۴

  ١٨۵٨ جنوری ٢٢لندن، 

مايش منحنی تمايل افزايش در نرخ بورس لندن نشان می دھد که پس از آزادی بخش مھمی از سرمايه ھا از سرمايه ن

گذاريھای عادی و انتقال آن به سرمايه گذاری روی ارزشھای مطمئن، در کوران دو ھفتۀ گذشته در چشم انداز زود 

اين وام که به انگلستان تحويل داده خواھد شد و . ده استًھنگام  وام ھند تقريبا ده ميليون ليور استرلينگ محاسبه ش

ه درخواستھای وام دھندگان  بايد آن را به تصويب رساند، برای پاسخگوئی ببروریپارلمان پس از گردھمآئی در ماه ف

 طعاتق از کمپانی ھند شرقی و نيازھای فوق العاده ای در زمينۀ تجھيزات جنگی، نيازھای حياتی، حمل و نقل انگليس

، پيش از تمديد مھلت ١٨۵٧ت گسدر ا. در ھند ضروری ساخته است نظامی و امثال اينھا اختصاص دارد که شورش 

پارلمان، دولت بريتانيا با تشريفات خاصی به مجلس عوام اعالن کرد که چنين وامی پيشبينی نشده و عالوه بر اين منابع 
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 راه يافته ١اين توھم دلپذيری که به ذھن جان بول. ا بحران خواھد بودمالی کمپانی خيلی بيش از حد نياز برای مقابله ب

 ليور استرلينگ را که شرکتھای مختلف ٣۵٠٠٠٠٠بود وقتی از بين رفت که کمپانی ھند شرقی به مدد ترفندھائی چند 

 مخفيانه از  ليور استرلينگ١٠٠٠٠٠٠برای ساخت راه آھن در ھند به او سپرده بردند تصاحب کرد، و از سوی ديگر 

وقتی افکار عمومی . ھای لندن وام گرفته بود بانگ انگلستان و يک ميليون ديگر از بانکھای ديگر با جمع آوری سھام

خود راه نداد و نقاب از چھرۀ خود برداشت و با مقاله ھای نيمه ه برای بدترين حالت آماده شده بود، دولت ديگر ترديد ب

می توانيم بپرسيم که چرا پرداخت . د کردئيروزنامه ھای دولتی ضرورت وام را تأ و ديگر ٢رسمی در تايمز و گلوب

چنين وامی بايد حرکت ويژه ای را از سوی قدرت قانونی ضروری سازد و به ھمين گونه چگونه اين رويداد کمتر از 

 پی امتياز بيشتری ست  عکس ھر فرصتی برای سرمايه گذاريھای بريتانيائی که درهھمه قابل درک است، در حالی که ب

  .  فرصتی مناسب برای توقف نجات بخش سقوط سريع سرمايه تلقی شودۀبايد به مثاب

 به پايان رسيد و منابع درآمدی که ١٨٣۴ شرکت بازرگانی در سال ۀًعموما می دانيم که وجود کمپانی ھند شرقی به مثاب

ًدر نتيجه، بھرۀ سھام کمپانی که دست کم رسما . رچيده شدبرايش باقی مانده بود و از جمله انحصار بازرگانی با چين ب

بھرۀ سھام که تا کنون از درآمدھای . از درآمدھای بازرگانی به دست می آمد به زد و بند مالی تازه ای نياز داشت

 شرقی مالکان سھام در کمپانی ھند. بازرگانی اين کمپانی پرداخت می شد، از اين پس بر اساس بھرۀ سياسی پرداخت شد

بر اساس منشور پارلمانی، سھام . بايد از روی درآمدھائی که در مقام کارمند در ھند دريافت می کردند می پرداختند

د بھره به آن تعلق می گرفت، به سرمايه ای تبديل شد که فروش آن ص ليور استرلينگ که ده در۶٠٠٠٠٠٠ھندی معادل 

 ليور استرلينگ ۶٠٠٠٠٠٠به بيان ديگر سرمايۀ اوليۀ کمپانی .  بود ليور سھام ممکن١٠٠ ليور برای ٢٠٠فقط با نرخ 

به اين . د بھره که از روی ماليات مردم ھند برداشت می کردندص ليور تبديل شد، با پنج در١٢٠٠٠٠٠٠به سرمايۀ 

 .ترتيب، با شعبده بازی پارلمانی قرض کمپانی ھند شرقی به قرض مردم ھند تبديل شد

 ليور استرلينگ در ھند مقروض بود که بايد به کمک درآمد دولتی در اين کشور ۵٠٠٠٠٠٠٠نی عالوه بر اين، کمپا

 امری تلقی می شد که گوئی در صالحيت ۀوامھائی از اين نوع که مربوط به ھند بود ھميشه به مثاب. بازپرداخت می کرد

  .ستراليا ھمين وضعيت را داشتقانونی پارلمان نيست، برای مثال وامھای دولتھای استعماری در کانادا و ا

از سوی ديگر، کمپانی ھند شرقی بدون توافق ويژۀ پارلمان از کسب وامھائی که بھرۀ آن در انگلستان بايد پرداخت شود 

چند سال پيش، وقتی که کمپانی ساخت راه آھن و شبکۀ تلگراف در ھند را آغاز کرد، برای کسب مجوز . ممنوع شد

 ليور استرلينگ پذيرفته شد، ٧٠٠٠٠٠٠اين درخواست تا .  در بازار لندن درخواست فرستادفروش اوراق بھادار ھندی

در آغاز شورش ھند، بخشی از وام که معادل .   بھره به ضمانت درآمد دولتی ھندوستان۴%ولی فقط به شرط 

شان داد که کمپانی  ليور استرلينگ بود بی ھيچ مانعی واگذار شد، و ضرورت مراجعه مجدد به پارلمان ن٣٨٩۴۴٠٠

  .ھند شرقی در کوران شورش از ديدگاه قانونی فاقد اعتبار برای درخواست وام از انگلستان است

ھيچ راز مگوئی نيست که کمپانی ھند شرقی پيش از اقدام به چنين روشی وامی در اختيار کلکته گذاشت که با شکست 

                                                 
John Bull1  جان بول در عين حال . جان بول نام  پرسوناژی ست که انگلستان را بازنمائی می کند و ماھيت نمادينه دارد

  .است» جان گاونر«ی ا تلفظ می شود و به معن نيزDjonn Bouleمعرف سنخيت فرد انگليسی ست که به شکل 
 آفريد و طراحان آن را در جرايد و نشريات و کتاب ھای ١٧١٢ در سال John Arbuthnotاين پرسوناژ را جان آربوتنوت 

  . جان بول با عمو سام ھم گون است. مصور به کاربردند
 

.  در لندن منتشر می شد١٨٠٣که از سال روزنامۀ انگليسی ) The Globe) The Globe and Travellerگلوب  2
 سخن گوی ١٨۶۶ که به محض تصاحب قدرت آن را به روزنامۀ دولتی تبديل کردند، و از سال Whigsروزنامۀ ويگس ھا 
   .محافظه کاران است
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 ھندی خيلی دور از چشم انداز سلطۀ بريتانيا در ھند به اندازۀ اين رويداد نشان می دھد که سرمايه داران. رو شده روب

ًروزنامه ھای لندن به اين داد و ستدھا اميدوار نيستند و از سوی ديگر اين موضوع جان بول را قويا تحريک کرده، زيرا 

 ھاگارد و بر اساس گزارشی که توسط انجمن.  سال گذشته مطلع است٧او از تراکم سرمايه ھای عظيم در ھند طی 

 ليور استرلينگ شمش طال به ھند فرستاده شده ٢١٠٠٠٠٠٠ از لندن ١٨۵٧ و ١٨۵۶ منتشر شد، در سال ٣پيکسلی

  :لندن تايمز با لحن متقاعد کننده ای به خوانندگانش اعالن کرد. است

 تبديل کنيم که در اين بين ھمۀ انگيزه ھائی که بوميان را به وفاداری تشويق می کند، اين است که آنھا را به طلبکار«

ای صورت ھيچ ظنی را بر نمی انگيزد، ولی از سوی ديگر، ھيچ چيزی نارضايتی و خيانت آنان را به اين اندازه 

تحريک نمی کند که وقتی می بينند مالياتی که ساالنه  می پردازند به نام بھرۀ سھام به حساب طلبکاران ثروتمند در يک 

  .».کشور ديگر سرازير می شود

نظر نمی رسد که ھنديھا طرفدار طرحی باشندکه ھدفش بازسازی تسلط انگليس به حساب سرمايۀ ھندی ه در نتيجه، ب

در واقع اگر سرمايه داران .  می سپارد ملی ھند را به بازرگانان انگليسست، و حتا از راه ديگری کليد گنجينه ھای

ريتانيا دلبستگی داشتند، برای آنان دشوار بود تا برای خالی  ديگری به حاکميت بندی تا اين اندازه مثل ھر انگليسھ

ولی چون که سرمايه داران ھندی صندوقھايشان را . کردن صندوقھا و اثبات وفاداريشان فرصتی بھتر از اين می يافتند

ه کاری که روی پشتيبانی اھالی ھند حساب کند، ب قفل کرده اند، جان بول بايد دست کم در آغاز شورش ھند بی آن

عالوه بر اين، وام فوری مقدمه ای بيش نيست و بيشتر به . ًجانکاه تن در دھد و ضرورتا از جيب خودش خرج کند

کس پوشيده نيست که  بر ھيچ.  استقرض داخلی انگلستان و ھندوستاننخستين صفحۀ کتابی شباھت دارد که نامش 

که صرف مخارج   ميليون ليور نيازمند است، و نه اين٣٠ يا ٢۵ ميليون بلکه به ١٠ و نه ٨کمپانی ھند شرقی نه 

 ليور استرلينگ ۵٠٠٠٠٠٠در اين سه سال گذشته، کسر بودجه معادل . احتمالی کند، بلکه برای بازپرداخت قرضھايش

 ليور را ربودند، ١٠٠٠٠٠٠٠بر شورشيان و اکت١۵ روزنامۀ رسمی ھند، در ٤به گفتۀ روزنامۀ فونيکس. بوده است

 ليور کاھش يافت، در حالی که مخارج نظامی دست کم ۵٠٠٠٠٠٠مناطق شمال شرقی پس از شورش درآمدھای 

  . ليور بوده است١٠٠٠٠٠٠٠

حقيقت اين است که وامھای پی در پی کمپانی از بورس لندن می تواند ارزش پول را افزايش دھد و از کاھش فزايندۀ 

طور مشخص ھمين کاھش برای راه اندازی ه ولی ب. ھش بعدی ميزان بھره جلوگيری کندارزش سرمايه يعنی از کا

ھر گونه توقف مصنوعی در جريان نزولی ميزان بھره معادل افزايش . مجدد صنايع و بازرگانی بريتانيا ضروری ست

ندۀ کنونی شان قادر به قيمت تمام شده و شرايط اعتباری ست که بازرگانی و صنايع انگلستان با توجه به وضعيت شکن

گرچه تصميم پارلمان . اين موضوع روشنگر تحريک فرياد مصيبت عمومی برای وام جديد ھند است. تحمل آن نيستند

دست آوردن پول با شرايط ديگری ه تضمين سلطنتی برای وام کمپانی نخواھد داشت، در صورتی که راه ديگری برای ب

و با وجود ھمۀ باريک بينی ھا، به محض .  برای تضمين آن نيز به توافق برسندوجود نداشته باشد،  بايد در عين حال

افزايش دائمی . که دولت بريتانيا کمپانی ھند شرقی را حذف کند، قرض کمپانی به قرض دولت اضافه خواھد شد اين

  .ستنظر می رسد و يکی از نخستين نتايج مالی شورش ھند اه قرض دولت تا ھمينجا نيز خيلی حجيم ب

  

١٨۵٨ بروری ف٩، ۵٢۴٣منتشر شده در نيويورک ديلی تريبون شمارۀ / ١٨۵٨ جنوری ٢٢نوشتۀ کارل مارکس 
                                                 

3 Haggard-Pixley 
 . كه در كلكته منتشر مي شد روزنامة دولت انگليسPhoenixفونيكس  4



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 

  »جزئيات حمله به لکھنو«: گزيده ای از مقالۀ  :  فردريش انگلس - ٣۵

 را به تصرف ھنديھا با شتاب به شکلی از محل گريختند که گوئی ھرگز آنقيصر باغ  و امام بارهدر کوران حمله به ... 

با وجود اين، جالب ترين رويداد شروع شد، زيرا . سادگی وارد شدندنيروھای انگليس خيلی ب. درنياورده بودندخود 

 به دقت مشاھده کرده است، تسخير قيصر باغ به اندازه ای پيشبينی ناپذير بود که نتوانستند از ٥ھمانگونه که آقای راسل

ی جان بول واقعی فرصت مناسبی بود تا در آزادی تمام عيار نمايشی ديدنی برا. غارت کامل شھر جلوگيری کنند

 یتنفگداران بريتانيائی در آزادی کامل جواھرات و زينت آالت، سالح ھای گرانقيمت، لباسھا و اشيا: عرضه کند 

 نيز به پی روی از  و غير نظاميان٧سيکھا و گورخاسھا.   بود را غارت کردند٦مختلف ديگری که متعلق به پادشاه اوده

ًھمين روش اقدام کردند، و تابلوی غارت و تخريبی که در پی داشت ظاھرا از دقت نظر ناظری مثل راسل فراتر می 

قوط کرد، نيم س٨ ١۴قيصر باغ روز . ھر گام تازه ای که به پيش بر می داشتند با غارت و تخريب ھمراه بود. رفت

نرال کامپبل ج ١٧روز .  سربازان خود نبودندکنترولرفت و افسران قادر به  نظامی از بين طباضساعت بعد، نظم و ان

. تعدادی گشتی سازماندھی کند» تا وقتی که ھرج و مرج کنونی ادامه دارد«مجبور شد برای پايان بخشيدن به غارت 

 بندبارترين انواع ، برای ما از بی١٨روز . روشن بود که سربازان ديگر از فرماندھان خود فرمانبرداری نمی کردند

  . غارت گزارش کردند، ھرج و مرج افسار گسيخته بی ھيچ مانعی ادامه داشت

عالوه بر اين، در شھر درحالی که پيشگامان نظامی سرگرم مبارزه عليه بوميانی بودند که از خانه ھای خودشان به 

غروب آن . م غارت و تخريب بودندسوی آنان تيراندازی می کردند، در پشت جبھه با شور و وجد بی مانندی سرگر

ھر ھنگی بايد يک رسته ھائی را برای بازگرداندن سربازان گسيل کند و : روز دستور تازه ای عليه غارت صادر شد 

. جز برای انجام وظيفه ترک کنده کس حق ندارد اردوگاه را ب از خروج غير نظاميان نيز جلوگيری به عمل آورد، ھيچ

 و برای جست «١٠ و تاکول٩ھمان روز دو افسر و جنتلمن بريتانيائی، سرگرد کيپ. تکرار شد، ھمين فرامين ٢٠روز 

، اوضاع به اندازه ای وخيم شده ٢۶روز . »جوی غنيمت جنگی به شھر رفته بودند و در يکی از منازل به قتل رسيدند

ر ھر ساعت فراخوان می دادند،  گذاشته شد، دءبود که برای جلوگيری از غارت و خشونت سخت ترين فرامين به اجرا

و ورود سربازان به شھر را ممنوع اعالم کردند و در صورتی که غير نظاميان را با اسلحه در شھر پيدا می کردند، به 

جز برای نگھبانی، و ھمۀ غير نظاميان بايد ه چوبۀ دار محکوم می کردند، سربازان نيز نبايد اسلحه حمل می کردند، ب

  .و برای سنگين تر کردن فرامين در مکانھای مناسب چند پايۀ مثلثی برای شالق و تنبيه بر پا کردند. خلع سالح می شدند

آيا چنين وضعيتی شايستۀ يک ارتش متمدن در قرن نوزدھم است ؟ و اگر ارتشھای ديگری در جھان به چنين کارھائی 

ولی چنين اعمالی از ارتش بريتانيا سر ! ی کردند دست می زد، روزنامه ھای بريتانيائی تا چه اندازه آنھا را تحقير م

ند که قاشق نقره ای،  اافسران و جنتلمن ھای بريتانيائی مجاز. زده و به ما می گويند که از نتايج عادی جنگ است

                                                 
5 Russell 
6 Aoudh )شمال هنددر (  

گورخاسھا در اوتار پرادش در شمال ھند و .  اکثريت جمعيت نپال را گورخاسھا تشکيل می دھندGourkhasگورخاس   7
   ) تعلق داشتپيش از اين به مناطق ھندی انگليسکه (مناطق بنگال غربی در مرز نپال نيز زندگی می کنند 

  
-١٨۵٩ که پايان جنگ عليه شورشيان و باز پس گيری لکھنو بين سالھای در اين نوشته سال و ماه مشخص نشده، ولی می دانيم 8

   . باشد١٨۵٨ نوشته در نتيجه اين رويدادھا بايد مربوط به سال ١٨۵٨ مه ٨انگلس اين متن را در .  روی داده است١٨۵٨
9 Cape 
10 Thackwell 
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النگوھای تزئين شده با سنگھای گرانبھا و ديگر يادگاريھا را در راه پر افتخار تصاحب کنند و اگر کامپبل برای 

 جنگ خلع سالح کند، بی گمان به داليل بحبوحۀگيری از غارت دسته جمعی و خشونت سربازان خودش را در جلو

کس به اين جوانھای بيچاره ايرادی نخواھد گرفت که پس از تحمل اين ھمه  ولی ھيچ. نظامی صورت گرفته است

  .خستگی و محروميت، يک ھفته به تعطيالت بروند و کمی تفريح کنند

.  ھيچ ارتشی وجود ندارد که خشونت آن معادل ارتش بريتانيا باشدامريکاين است که نه در اروپا و نه در واقعيت ا

ًغارت، خشونت، کشتاری که قويا و کامال در ارتشھای ديگر ممنوع اعالن شده، برای سربازان بريتانيائی يک امتياز و  ً

 در ١١چند روز، پس از حملۀ به باداخوس و سن سباستينارتکاب به اعمال پست و شنيع طی . يک حق خدشه ناپذير است

روش قرون وسطائی در ارتکاب به . کوران جنگ اسپانيا، از آغاز انقالب فرانسه، ھيچ بديلی در تاريخ ھيچ ملتی ندارد

 . ھا که ھمچنان ادامه داردجز برای انگليسه غارت شھری که ھدف حمله قرار گرفته در ھمه جا ممنوع اعالم شده، ب

کيد نظامی يک نمونۀ استثنائی بود، گرچه سربازان پاداش مختصری دريافت کردند، ولی در لکھنو أدر دھلی فرامين 

طی دوازده روز و دوازده شب، ديگر ارتش بريتانيا در لکھنو نبود بلکه گروه . کوتاھی ھايشان را دھلی جبران کردند

شراب، افسارگسيخته تر و خشونتبارتر و حريص تر از ھای دزد و راھزن افسارگسيختۀ خشنی بودند،  که مست 

 برای ھميشه به مثابه لکۀ ننگين ١٨۵٨غارت لکھنو در سال . سپاھيانی که از محل رانده بودند شھر را به توبره کشيدند

  .ارتش بريتانيا در تاريخ به ثبت رسيد

 شخصی بوميان را غارت می کردند، یشيااگر سربازان افسارگسيخته در پيش روی تمدن ساز و انسانی در ھند فقط ا

پس از اين رويداد حرف زدن دربارۀ انقالب فرانسه که زمينھای . ًدولت بريتانيا فورا به تصاحب امالک آنان اقدام کرد

حرف زدن دربارۀ لوئی ناپلئون که امالک خاندان اورلئان را مصادره کرد کمی بی ! اشراف و کليسا را مصادره کردند 

نظر می رسد، زيرا در اينجا لرد کانينگ، جنتلمن بريتانيائی با زبان و شيوۀ رفتار و احساسات اشراف منشانه  هتناسب ب

را می بينيد که به فرمان مقام ارشدش پالمرستون آمده است تا قطعات کوچک و بزرگ زمينھای مردم را که روی 

و وقتی که ! ع غنيمت جنگی خوبی برای جان بول در واق. ١٢ مايل مربع تقسيم شده مصادره کند١٠٠٠٠وسعتی معادل 

ً با اين اقدامات بی سابقه مخالفت کرد، روزنامۀ تايمز و بسياری از روزنامه ھای نازلتر فورا از غارت ١٣لرد النبوروگ

می دانيد که . شکوھمند ياد کردند و به دفاع از حق مسلم جان بول برای تصاحب ھر چيزی که صالح بداند برخاستند

حساب می آيد اگر از فرد ديگری ه ن بول موجودی استثنائی ست، ولی به گفتۀ روزنامۀ تايمز آنچه برای او مزيت بجا

  .سربزند پست شمرده خواھد شد

که تحت تعقيب قرار بگيرند فرصت  در اين مدت، پس از انحالل کامل ارتش بريتانيا به ھدف غارت، شورشيان بی آن

 متمرکز شدند، در حالی که بخشی از آنھا در اوده به جنگھای پارتيزانی ادامه دادند و ١٤ندفرار يافتند، و در روھيل کھ

فصل گرما و باران به سرعت نزديک می شود، و نمی .  را در پيش گرفتند 15بخشی ديگر از آنھا مسير بنديل کھند

                                                 
.  توسط ولينگتون ھدف حمله قرار گرفت١٨١٢ اپريل ۶دست فرانسويھا تسخير شده بود در ه قلعۀ اسپانيائی در باداخوس که ب  11
  . به وقوع پيوست١٨١٣ت گس ا٣١مله به قلعۀ سن سباستين در ح

 زمين ۀ تمام زمين ھای اوده، به عالو١٨۵٨ چ مار٣ فرماندار کل ھند در Lord Canningمبنی بر اعالميۀ لرد کانينگ  12
ولی لرد کانينگ به اين دليل که می خواست .  بريتانيائی توقيف شدھای فئودالھای بزرگ متحد شورشيان ھند، به نفع دولت
فئودالھا نيز وقتی ديدند که حفظ امالکشان تضمين شده است، به شورش . فئودالھا را با خود متحد کند، اعالميه اش را تغيير داد

  .خيانت کردند
13 Elenborough 
14 Rohilkand 
15Bundelkand  
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در نتيجه .  در سال گذشته مساعد باشدتوانيم انتظار داشته باشيم و وضعيت آب و ھوائی به اندازۀ قانون اساسی اروپائی

. بخش مھمی از گروه ھای نظامی با آب و ھوای بومی خو گرفته بودند، ولی امسال اغلب آنان تازه از راه رسيده اند

از سوی ديگر، .  به بھای تلفات انسانی بسياری تمام خواھد شدجوالی و اگست، جونترديدی وجود ندارد اردوی ماه 

ادگان در ھر يک از شھرھای تسخير شده، به سرعت جمعيت فعال ارتش بريتانيا را کاھش خواھد ضرورت نگھداری پ

فقط پادگانھای .  نفر است که به سختی پاسخگوی حفظ سطح مطلوب می باشد١٠٠٠می دانيم که قوای کمکی ماھانه . داد

احتمال کمی وجود . ير فرمان خود داردل زب نفر نياز دارد، يعنی يک سوم ھمۀ نيروئی که کامپ٨٠٠٠لکھنو دست کم به 

در عين حال مطلع شديم .  را که برای اردوی روھيل کھند آماده می کنند بيش از پادگانھای لکھنو باشدقطعاتیدارد که 

ند که جنگھای پارتيزانی که نتيجۀ اجتناب ناپذير پراکندگی نيروھای  اکه افسران بريتانيائی بيش از پيش بر اين باور

 خيلی طاقت فرساتر و مرگبارتر از جنگ حاضر در نبردھا و محاصرات نگليسمی باشد، برای نيروھای اشورشی 

ندان نويد بخش چ شکلی حرف می زنند که برای انگليس لحن و به تغييراست و سرانجام، سيکھا شروع کرده اند به 

اشند قادر به حفظ تسلط خود در ھند نيستند و  ھا بی آن که از پشتيبانی برخوردار بيست، زيرا دريافته اند که انگليسن

اين موضوع را با صدای .  ھا دست کم برای مدتی ھندوستان را از دست می دادندر به شورشيان می پيوستند، انگليساگ

به مثابه نژاد برتری که آنان را را  ھا سيکھا ديگر انگليس. مطرح می کنندبلند آشکارا با اغراق گوئی ھای رايج شرقی 

با چنين اعتقاداتی بين ملتھای شرقی، ھميشه تا جنگ آشکار . ١٦ر مودکی، فوروز و علی وال شکست دادند نمی بينندد

  .ندازدافی خواھد بود تا به خرمن آتش بيفقط يک گام فاصله وجود دارد، يک جرقه ک

راه خواھد بود ه ن امسال باردوی نظامی که در تابستا. در ھر صورت، تسخير لکھنو و دھلی به شورش ھند پايان نداد

 ھا مجبور خواھند شد زمستان آينده ھمين راه را دوباره طوريکه انگليسه می تواند چنين رويدادی را تحريک کند، ب

ولی در بھترين حالت، جنگ پارتيزانی طوالنی و . بپيمايند، و حتا شايد مجبور باشند پنجاب را دوباره تصرف کنند

 است، يعنی رويدادی که برای فرد اروپائی جائی برای ستايش آفتاب ھندوستان باقی نمی طاقت فرسا در انتظار آنان

  .گذارد

  ادامه دارد

  

  ١٨۵٨ مه ٨نوشتۀ فردريش انگلس، 

  ١٨۵٨ مه ۵٣٣٣/٢۵منتشر شده در نيويورک ديلی شمارۀ 

  

                                                 
يکی از شھرھای  (Mudkee در نبرد مودکی ١٨۴۵ دسامبر ١٨ان يافته، سيکھا در با وجود ارتش شجاع و سازم 16

و علی وال )  دسامبر٢١  (Foroseshur و فوروزشور     Firozpurدر فيروزپور ) ايالت پنجاب در ھند
Aliwal در نزديکی بودھيانا ،Ludhiana) اين نبردھا برای نتيجۀ نخستين . شکست خوردند) ١٨۴۶ ژانويه ٢٨

  .علت شکست سيکھا خيانت فرماندھانشان بود.  کننده بودتعييننگ انگليسی ھا و سيکھا ج


