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ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

Ή Εταιρεία τών Ανατολικών ’Ινδιών 

Ή ιστορία της καί οί συνέπειες τής δράσης της

Λονδίνο, Παρασκευή 24 Ιουνίου 1853

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ πάνω στήν πρόταση τοΰ Λόρδου Stan
ley νά αναβληθεί ή θέσπιση νομοθεσίας γιά τήν 

Ινδία εχει μεταφερθεΐ γιά απόψε τό βράδυ. Γιά πρώτη 
φορά άπό τό 1783 τό ’Ινδικό Ζήτημα εγινε υπουργικό 
ζήτημα γιά τήν Αγγλία. Γιατί συνέβη κάτι τέτοιο ;

Ή πραγματική απαρχή τής Εταιρείας τών ’Ανατο
λικών ’Ινδιών δέν μπορεΐ νά χρονολογηθεί σέ μιά εποχή 
πιο μακρινή άπό τό ετος 1702, δταν διάφορες εταιρείες 
πού διεκδικοΰσαν τό μονοπώλιο τοΰ εμπορίου τών ’Ανα
τολικών ’Ινδιών συνενώθηκαν σέ μία καί μόνη Ε τ α ι
ρεία. Μέχρι τότε ή ίδια ή ύπαρξη της αρχικής Ε τ α ι
ρείας τών ’Ανατολικών ’Ινδιών ειχε βρεθεί κατ’ έπανά- 
ληψη σέ κίνδυνο, τή μιά με τήν αναστολή τής λειτουρ
γίας της γιά χρόνια κάτω άπό τό καθεστώς προστασίας 
τοΰ Κρόμγουελ καί τήν άλλη απειλούμενη άμεσα με 
διάλυση με τήν παρέμβαση τοΰ Κοινοβουλίου, τόν καιρό 
τής βασιλείας τοΰ Ούίλλιαμ τοΰ Γ  \  Μονάχα μετά τήν 
άνοδο στήν εξουσία αύτοΰ τοΰ Όλλανδοΰ πρίγκιπα, δ
ταν οί Ούίγοι είχαν τήν επικαρπία τών εισοδημάτων τής 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, δταν γεννήθηκε ή Τράπεζα 
τής ’Αγγλίας, δταν τό προστατευτικό σύστημα έγκαθι- 
δρύθηκε σταθερά στήν ’Αγγλία καί ρυθμίστηκε οριστικά 
ή ισορροπία δυνάμεων στή Ευρώπη, τότε μόνο άναγνω-



ΙΟ ΚΑΡΑ ΜΑΡΞ

ρίστηκε άπό τή Βουλή καί ή ύπαρξη μίας Εταιρείας 
τών Ανατολικών Ινδιών. Εκείνη ή εποχή φαινομενικής 
ελευθερίας, στήν πραγματικότητα ήταν ή εποχή τών 
μονοπωλίων, πού δέν δημιουργήθηκαν, δμως, άπό βασι
λικές παροχές, δπως τόν καιρό τής Ελισάβετ και τοΰ 
Καρόλου τοΰ Α', άλλα έπιτράπηκαν καί θεωρήθηκαν 
εθνικής σημασίας μέ τήν έγκριση τής Βουλής. Αυτή ή 
εποχή στήν ιστορία τής Αγγλίας έχει, πράγματι, στε
νότατη ομοιότητα με τήν εποχή τοΰ Λουδοβίκου Φιλίπ
που στη Γαλλία, δπου ή παλιά αριστοκρατία τών γαιο
κτημόνων είχε ήττηθεΐ ενώ, άπό τήν άλλη, ή άστική 
τάξη δέν ήταν ακόμα ικανή νά πάρει τή θέση της παρά 
μόνο κάτω άπό τό λάβαρο της πλουτοκρατίας, τής λε
γάμενης haute finance. Ή  Εταιρεία τών Ανατολικών 
Ινδιών απέκλειε τόν απλό λαό άπό τό έμπόριο μέ τήν 
Ινδία, τήν ίδια στιγμή πού ή Βουλή τών Κοινοτήτων 
τόν απέκλειε άπό τήν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. 
Σ ’ αυτήν δπως καί σέ άλλες περιπτώσεις, βρίσκουμε 
τήν πρώτη αποφασιστική νίκη τής μπουρζουαζίας πά
νω στή φεουδαρχική άριστοκρατία νά συμπίπτει μέ τήν 
πιό έντονη αντίδραση ένάντια στον λαό, ένα φαινόμενο 
πού έσπρωξε πολλούς λαϊκούς συγγραφείς σάν τόν 
Cobbet νά βλέπουν τή λαϊκή ελευθερία περισσότερο στό 
παρελθόν παρά στό μέλλον.

Ή ενότητα ανάμεσα στή Συνταγματική Μοναρχία 
καί τό μονοπωλιακό χρηματικό συμφέρον, ανάμεσα στήν 
Εταιρεία τών Ανατολικών ’Ινδιών καί τήν «  ένδοξη » 
έπανάσταση τοΰ' 1688 αναπτύχθηκε άπό τήν ίδια δύνα
μη μέ τήν οποία, σέ δλους τούς καιρούς καί σέ δλες τίς 
χώρες, συναντήθηκαν καί συνδυάστηκαν τά φιλελεύθε
ρα συμφέροντα καί μιά φιλελεύθερη δυναστεία, τή δύνα
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μη τής διαφθοράς, αυτή τήν πρώτη καί έσχατη κινητή
ρια δύναμη της Συνταγματικής Μοναρχίας, τόν φύλα
κα άγγελο τοΰ Ούίλλιαμ τοΰ Γ '  καί μοιραίο δαίμονα 
τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου. Πολύ νωρίς, άπό τό 1693 
κιόλας, φάνηκε άπό κοινοβουλευτικούς ελέγχους δτι οί 
ετήσιες δαπάνες τής Εταιρείας τών Ανατολικών ’Ιν
διών, πού έντάσσονταν στήν κατηγορία τών «  δώρων »  
σέ άνθρώπους τής εξουσίας, οί όποιες σπανίως ξεπερ- 
νοΰσαν τό ποσό τών 1.200 λιρών στερλινών πριν άπό 
τήν επανάσταση, έφταναν τό υψος τών 90.000 λιρών. 
Ό  Δούκας τοΰ Λήντς διώχτηκε γιά δωροδοκία 5.000 
λιρών καί δ ί'διος ο ενάρετος Βασιλεύς καταδικάστηκε 
γιατί τσέπωσε 10.000 λίρες. Πέρα άπό αυτές τις φα
νερές δωροδοκίες, εμφανίστηκαν άντίπαλες Εταιρείες 
βάζοντας σέ πειρασμό τήν κυβέρνηση μέ δάνεια τερά
στιων ποσών μέ τό έλάχιστο επιτόκιο καί εξαγοράζον
τας άντίπαλους διευθυντές.

Τήν ισχύ πού άπέκτησε ή Εταιρεία τών ’Ανατο
λικών ’Ινδιών δωροδωκώντας τήν κυβέρνηση, δπως καί 
ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας, ηταν υποχρεωμένη νά τή δια
τηρήσει δωροδοκώντας ξανά, άκριβώς δπως καί ή Τρά
πεζα της Αγγλίας. Κάθε φορά πού εληγε τό μονοπώλιό 
της, μπορούσε νά πετύχει τήν άνανέωση τής Χάρτας 
της μόνον έφόσον πρόσφερε νέα δάνεια καί καινούργια 
δώρα στήν κυβέρνηση.

Τά γεγονότα τοΰ Επταετούς Πολέμου μετέτρεψαν 
τήν Εταιρεία τών ’Ανατολικών ’Ινδιών άπό εμπορική 
σέ στρατιωτική καί έδαφική δύναμη. *Ηταν τότε πού 
έτέθη τό θεμέλιο τής σημερινής Βρετανικής Αύτοκρα- 
τορίας στήν ’Ανατολή. Ή μετοχή, τότε, τών ’Ανατο
λικών ’Ινδιών άνέβηκε στις 263 λίρες στερλίνες καί τά



μερίσματα πού πληρώνονταν έφταναν τό 12,5%. Τότε, 
δμως, εμφανίστηκε κι ένας νέος εχθρός τής Ε τα ιρεί
ας, οχι πια μέ τή μορφή αντίπαλων εταιρειών άλλα μέ 
τή μορφή αντίπαλων υπουργών καί ενός αντίπαλου λα- 
οΰ. 'Υπήρξε ό ισχυρισμός δτι τό έδαφος τής Εταιρείας 
κατακτήθηκε μέ τή βοήθεια τοΰ βρετανικού στόλου και 
τοΰ βρετανικού στρατού κι δτι κανένας Βρετανός υπή
κοος δέν μπορούσε νά έχει έδαφικές κυριαρχίες άνεξάρ- 
τητες άπό τό Στέμμα. Οί υπουργοί καί ό λαός τών 
ήμερών εκείνων ζητούσαν μερίδιο άπό τούς «  καταπλη
κτικούς θησαυρούς »  πού φαντάζονταν δτι είχαν άπο- 
κτηθεϊ μέ τίς τελευταίες κατακτήσεις. Ή Εταιρεία 
κατάφερε νά σώσει τήν ύπαρξή της μονάχα χάρη σέ 
μιά συμφωνία πού έκανε τό 1767 δτι θά πληρώνει έτη- 
σίως 400.000 λίρες στερλίνες στό Εθνικό Θησαυροφυ
λάκιο.

Άλλά ή Εταιρεία τών Ανατολικών Ινδιών άντί νά 
εκπληρώνει τή συμφωνία της, έπεσε σέ οικονομικές δυσ
κολίες, κι άντί νά πληρώνει τό φόρο της στον άγγλικό 
λαό, έκανε έκκληση στή Βουλή γιά οικονομική βοή
θεια. Ή συνέπεια αύτοϋ τοΰ βήματος ήταν νά γίνουν 
σοβαρές άλλαγές στή Χάρτα. Καθώς οί δουλειές τής 
Εταιρείας δέν κατέστη δυνατόν νά βελτιωθούν, παρ’ 3- 
λους τούς νέους δρους, καί καθώς, ταυτόχρονα, τό άγ
γλικό έθνος είχε χάσει τίς αποικίες του στή Βόρεια Α
μερική, γινόταν ολοένα πιό καθολικά αισθητή ή άναγ- 
καιότητα νά ξανακερδηθεΐ κάπου κάποια μεγάλη άποι- 
κιακή Αύτοκρατορία. Ό  επιφανής Fox σκέφτηκε δτι εί
χε φτάσει ή κατάλληλη στιγμή, τό 1783, γιά νά προω
θήσει τό περίφημο νομοσχέδιό του γιά τήν ’Ινδία, τό όποιο 
πρότεινε νά καταργηθοΰν τά Δικαστήρια Διευθυντών καί

12 ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ
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’Ιδιοκτητών καί νά παραδοθεί δλη ή ινδική διακυβέρνη
ση στά χέρια επτά Επιτρόπων διορισμένων άπό τη 
Βουλή. Χάρη στήν προσωπική επιρροή τοΰ ήλίθιου Βα
σιλιά [ Γεωργίου τοΰ Γ ' ] πάνω στή Βουλή τών Λόρ
δων, τό νομοσχέδιο τοΰ κ. Φόξ καταψηφίστηκε κι εγινε 
τό εργαλείο γιά νά πέσει ή τότε κυβέρνηση συνασπι
σμού τοΰ Φόξ καί τοΰ Λόρδου North καί νά τοποθετηθεί 
ό διαβόητος Pitt επικεφαλής τής κυβέρνησης. Ό  Π ιττ, 
τό 1784, πέρασε καί άπό τις δύο Βουλές έ'να νομοσχέ
διο πού οδηγούσε στήν εγκαθίδρυση ενός Ελεγκτικού 
Συμβουλίου άποτελούμενου άπό εξι μέλη τοΰ Συμβουλί
ου τοΰ Στέμματος καί τά οποία επρεπε

«  νά διερευνούν, νά επιβλέπουν και νά ελέγχουν ολες τις 
πράξεις, ενέργειες και υποθέσεις οί οποίες κατά οποιον- 
δήποτε τρόπο σχετίζονται με την πολιτική και στρα
τιωτική διακυβέρνηση ή τά εδάφη και τις κτήσεις τής 
Εταιρείας τών Ανατολικών Ινδιών».

Πάνω σ’ αυτό τό θέμα ο ιστορικός Μ ίλλ1 λ έ ε ι:

«  Μέ τό νά περάσουν τό νόμο αυτό έπεδίωκαν δύο στό
χους. Γιά νά άποφύγουν νά κατηγορηθοΰν δτι άφαιροΰν 
τόν άποτρόπαιο στόχο τοΰ νομοσχεδίου τοΰ κ. Φοξ, 
ήταν αναγκαίο νά φαίνεται οτι τό κύριο μέρος τής εξου
σίας παρέμενε στά χέρια τών Διευθυντών. Γιά τό οφε- 
λος τών υπουργών, άπό τήν άλλη, ήταν αναγκαίο, στήν 
πραγματικότητα, νά τούς άφαιρεθεΐ αυτή ή εξουσία. Το 
νομοσχέδιο τοΰ κ. Π'ιττ διακήρυσσε οτι διαφέρει άπο 
εκείνο τοΰ άντιπάλου του κυρίως σ ’αυτό τό σημείο, στο

1. J. Mill, The History of the British India.
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δτι ένώ τό ενα. καταργούσε την εξουσία τών Διευθυν
τών, τό άλλο την άφηνε σχεδόν άνέπαφη. Μέ τό νόμο 
τοΰ κ. Φόξ οί εξουσίες τών υπουργών θά παρέμεναν 
δπως δηλώνονταν. Μέ τό νόμο τοϋ κ. Π'ιττ θά παρέμε
ναν στά κρυφά και μέ άπάτη. Τό νομοσχέδιο τοΰ κ. Φόξ 
μεταβίβαζε τις εξουσίες τής Εταιρείας σέ Επιτρόπους 
διορισμένους άπό τη Βουλή. Τό νομοσχέδιο τοΰ κ. Π'ιττ 
τις μεταβίβαζε σέ ’Επιτρόπους διορισμένους άπό τόν 
Βασιλιά ».

Τά έτη 1783 και 1784 ηταν τά πρώτα καί μέχρι τώ
ρα τά μόνα χρόνια δπου τό ’Ινδικό Ζήτημα έγινε υπουρ
γικό. Τό νομοσχέδιο τοϋ κ. Π ίττ ψηφίστηκε, ή Χάρτα 
τής Εταιρείας τών ’Ανατολικών ’Ινδιών ανανεώθηκε 
καί τό ’Ινδικό Ζήτημα μπήκε στήν άκρη γιά είκοσι 
χρόνια. Τό 1813, ομως, ό Πόλεμος κατά τών ’Ιακωβί
νων καί τό 1833 τό Μεταρρυθμιστικό Νομοσχέδιο1 πού 
ειχε ψηφιστεί πρόσφατα έπεσκίασαν δλα τά άλλα πολι
τικά ζητήματα.

Αυτός ηταν ο πρωταρχικός λόγος πού δέν εγινε τό 
’Ινδικό Ζήτημα μεγάλο πολιτικό ζήτημα πριν καί μετά 
τό 1784. Πριν άπό εκείνη τήν εποχή, ή Εταιρεία τών

1 . Τό Μεταρρυθμιστικό Νομοσχέδιο (ReformBill) πέρασε άπό 
τό Κοινοβούλιο τόν ’Ιούνιο τοΰ 1832 καί έδωσε τό δικαίωμα τοϋ 
έκλέγεσθαι στούς εκπροσώπους τής βιομηχανικής αστικής τάξης 
ενάντια στό μέχρι τότε πολιτικό μονοπώλιο τής γαιοκτημονικής 
καί πλουτοκρατικής αριστοκρατίας. Παρ’ δλα αυτά δέν παραχώ
ρησε έκλογικά δικαιώματα στό προλεταριάτο καί τους μικροα
στούς, τις κύριες δυνάμεις πού πάλεψαν γιά νά έρθει αυτό τό νο
μοσχέδιο στή Βουλή.
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’Ανατολικών ’Ινδιών έπρεπε πρώτα νά αποκτήσει ύ
παρξη καί σημασία. Μετά, ή ’Ολιγαρχία άπορρόφησε 
ολες τίς εξουσίες της, στό βαθμό πού μπορούσε νά τίς 
άναλάβει χωρίς νά έχει καί τήν ευθύνη. Κ ι άκόμα, αρ
γότερα, ό αγγλικός λαός έν γένει ήταν άπορροφημένος 
άπό άλλα ζητήματα μεγαλύτερης βαρύτητας, τόν καιρό 
ακριβώς πού ανανεωνόταν ή Χάρτα, τό 1813 καί τό 
1833.

’Ας δούμε τώρα τά πράγματα άπό διαφορετική σκο
πιά. Ή Εταιρεία τών ’Ανατολικών ’Ινδιών άρχισε με 
τό νά προσπαθεί απλώς νά έγκαταστήσει εργοστάσια 
γιά τούς πράκτορές της καί άποθήκες γιά τά έμπορεύ- 
ματά της. Γιά νά τά προστατέψουν έχτισαν διάφορα 
φρούρια. Παρόλο πού είχαν άπό πολύ νωρίς, άπό τό 
1689, τήν ιδέα νά έγκαθιδρύσουν τήν κυριαρχία τους 
στήν ’Ινδία καί νά κάνουν τά εισοδήματα άπό τίς κτή
σεις μιά άπό τίς πηγές κερδοφορίας τους, εντούτοις μέ
χρι τό 1744 είχαν αποκτήσει μόνο λίγες άσήμαντες πε
ριφέρειες γύρω άπό τή Βομβάη, τό Μαδράς καί τήν 
Καλκούτα. Ό  πόλεμος πού στή συνέχεια ξέσπασε στό 
Καρνάτικ είχε άποτέλεσμα, μετά άπό διάφορους αγώ
νες, νά τούς καταστήσει ούσιαστικά κυρίαρχους αυτού 
τοΰ τμήματος τής ’Ινδίας. Πολύ σημαντικότερα άποτε- 
λέσματα προέκυψαν άπό τόν πόλεμο στή Βεγγάλη καί 
τίς νίκες τοΰ Clive. Αύτά τά άποτελέσματα ήταν ή 
πραγματική κατοχή τής Βεγγάλης, τοΰ Μπιχάρ καί 
της Όρίσσα.1 Στά τέλη τοΰ 18ου αιώνα καί στά πρώτα

1. Ό  Μάρξ αναφέρει μιά σειρά κατακτητικών πολέμων τής 
Βρετανικής Εταιρείας τών Ανατολικών ’Ινδιών. Ό πόλεμος στό 
Καρνάτικ ( ένα πριγκιπάτο στή Νοτιοανατολική ’Ινδία ) κράτησε,



χρόνια τοΰ τωρινοΰ [19ου] διεξήχθησαν οι πόλεμοι με 
τόν Τίπου Σαχίμπ1 πού συνέπεια τους ήταν νά υπάρξει 
μιά μεγάλη αύξηση τής έξουσίας τών κατακτητών καί 
μιά τεράστια έπέκταση τοΰ συστήματος επιχορηγήσεων.

Στή δεύτερη δεκαετία τοΰ 19 ου αιώνα είχαν σέ με
γάλο βαθμό κατακτηθεί αυτά τά πρώτα άνετα σύνορα 
τής Ινδίας μέσα στήν έ'ρημο. Μονάχα τότε ή Βρετα
νική Αυτοκρατορία στήν Ανατολή εφτασε σέ εκείνα τά 
τμήματα τής ’Ασίας πού υπήρξαν πάντοτε ή εδρα κάθε 
μεγάλης κεντρικής δύναμης στήν Άσία. Τό πιό ευάλω
το, ομως, σημεΐο τής Αυτοκρατορίας, αυτό πού άλωνό-

ι6  ΚΑΡΛ ΜΑΡΗ

μέ διακοπές, άπό τό 1746 ως τό 1763. Ot εμπόλεμες πλευρές 
ήταν ή Βρετανική καί ή Γαλλική Εταιρεία τών ’Ανατολικών 
’Ινδιών, πού ή καθεμιά ήθελε νά επιβάλει τόν δικό της τοπικό 
ήγεμόνα. Οί Βρετανοί τό 1761 κατέλαβαν τό γαλλικό προπύργιο 
ΙΙοντίτσερυ καί επικράτησαν. Τό 1756, γιά νά άποτρέψει μιά βρε
τανική εισβολή, ο ήγεμόνας τής Βεγγάλης μέ τήν υποστήριξη 
τών Γάλλων κατέλαβε τήν Καλκούτα, τή βρετανική βάση στή 
Βορειοανατολική ’Ινδία. Οί ένοπλες, ομως, δυνάμεις τής Βρετανι
κής Εταιρείας τών ’Ανατολικών ’Ινδιών, υπό τόν Ρόμπερτ Κλάιβ, 
διέλυσαν τά οχυρά τών Γάλλων στή Βεγγάλη καί νίκησαν τόν 
ήγεμόνα της στις 23 ’Ιουνίου 1757. Τό 1763 συνέτριψαν τήν άντι- 
βρετανική εξέγερση στή Βεγγάλη. Μαζί μέ τή Βεγγάλη, οί Βρε
τανοί κατέλαβαν τό Μπιχάρ, μιά περιοχή στον Γάγγη, καί τό 
1803 ολοκλήρωσαν τίς κατακτήσεις τους με τήν κατάληψη τής 
Όρίσσα, που βρίσκεται νοτίως τής Βεγγάλης.

1. Τό 1790-92 καί τό 1799, ή Βρετανική Εταιρεία τών ’Ανα
τολικών ’Ινδιών διεξήγαγε πολέμους με τή Μυσόρη, ενα ανεξάρ
τητο κράτος στή Νότια ’Ινδία πού ειχε ήγεμόνα τόν Τίπου Σα
χίμπ. Στον πρώτο άπό αυτούς τούς πολέμους ή Μυσόρη έχασε τή 
μισή έπικράτειά της, ενώ ο δεύτερος πόλεμος κατέληξε σέ πλήρη 
ήττα καί στό θάνατο τοΰ Τίπου Σαχίμπ, οπότε ή Μυσόρη εγινε 
υποτελές στους Βρετανούς πριγκιπάτο.
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ταν κάθε φορά πού οί παλιοί καταχτητές εκδιώκονταν 
άπό τούς νέους, ό φραγμός τών Δυτικών Συνόρων, δέν 
βρισκόταν στά χέρια τών Βρετανών. Στή διάρκεια τής 
περιόδου άπό τό 1838 ώς τό 1849, στούς Άφγανικούς 
πολέμους καί τούς πολέμους μέ τούς Σίχ, ή βρετανική 
κυριαρχία υπέταξε οριστικά τά έθνογραφικά, πολίτικα 
καί στρατιωτικά σύνορα της ανατολικής ινδικής ηπεί
ρου μέ τήν αναγκαστική προσάρτηση τοϋ Παντζάμπ 
καί τοϋ Σ ίν τ .1 Αυτές ήταν κτήσεις άπαραίτητες γιά νά 
άποκρουστεϊ κάθε δύναμη εισβολής πού θά έξορμοϋσε 
άπό τήν Κεντρική ’Ασία καί αναγκαίες γιά νά άντιμε- 
τωπιστεϊ ή Ρωσία, πού προωθούνταν στά σύνορα τής 
Περσίας. Στή διάρκεια αύτής τής τελευταίας δεκαετίας 
έχουν προστεθεί στά βρετανικά ινδικά εδάφη 167.000 
τετραγωνικά μίλια μέ πληθυσμό 8.572.630 ψυχών. 
"Οσον αφορά τό έσωτερικό, δλα τά κρατίδια τών γη
γενών βρίσκονται τώρα περικυκλωμένα άπό βρετανικες 
κτήσεις, υποταγμένα στή βρετανική suzerainete [επικυ
ριαρχία] κάτω άπό διάφορες μορφές καί αποκομμένα 
άπό τις θαλάσσιες ακτές, μέ μοναδική εξαίρεση τό 
Γκουζεράτ καί τό Σίντ. "Οσον αφορά τό εξωτερικό, ή 
’Ινδία είχε πιά τελειώσει. Άπό τό 1849 υπήρχε μόνον ή 
μία καί μεγάλη Άγγλόινδική Αυτοκρατορία.

’Έ τσ ι ή βρετανική κυβέρνηση πάλευε επί δύο αιώ
νες, κάτω άπό τήν επωνυμία τής Εταιρείας, μέχρις δτου

1 . Τό 1843 οι Βρετανοί κατέλαβαν τό Σίντ, μιά περιοχή στό 
βορειοδυτικό τμήμα τής ’Ινδίας, στά σύνορα μέ τό Άφγανισταν. 
Μετά τή συντριβή τών βελουχικών φυλών οι όποιες κατοικούν 
στό Σίντ, ολη ή περιοχή προσαρτήθηκε στή Βρετανική ’Ινδία. Τό 
Παντζάμπ ( Βορειοδυτική ’Ινδία ) κατακτήθηκε μέ τις βρετανικές 
έκστρατεΐες κατά τών Σίχ τό 1845-46 καί τό 1848-49.
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επιτέλους φτάσει στά φυσικά δρια τής ’Ινδίας. Κατα
λαβαίνουμε τώρα, γιατί στή διάρκεια ολου αυτού τοΰ 
χρονικού διαστήματος, ολα τά κόμματα στήν Αγγλία 
τηρούσαν μιά συνωμοσία σιωπής, άκόμα κι αυτά πού 
είχαν διαλέξει νά γίνουν τά πιο κραυγαλέα με τά υπο
κριτικά τους κηρύγματα ειρήνης, έως δτου ολοκληρω
θεί τό arrondissement [ κυκλωτική διαμερισματοποίηση ] 
τής μίας καί μόνης Ινδικής Αυτοκρατορίας. Πρώτα 
άπ’ ολα, βεβαίως, επρεπε νά τήν κατέχουν γιά νά μπο
ρούν στή συνέχεια νά τήν υποβάλουν στήν αυστηρή 
τους φιλανθρωπία. Άπό αυτή τή σκοπιά, μπορούμε νά 
καταλάβουμε τή διαφορετική θέση πού έχει τό Ινδικό 
Ζήτημα αυτή τή χρονιά, τό 1853, σέ σύγκριση με τις 
προηγούμενες περιόδους, δταν εμπαινε θέμα ανανέωσης 
τής Χάρτας.

Άς δούμε πάλι τά πράγματα άπό μιάν άκόμα, δια
φορετική σκοπιά. Θά καταλάβουμε άκόμα καλύτερα 
τήν ιδιόμορφη κρίση πάνω στό ζήτημα τής ινδικής νο
μοθεσίας, εάν εξετάσουμε τήν πορεία τών βρετανικών 
εμπορικών ανταλλαγών με τήν ’Ινδία στις διαφορετικές 
της φάσεις.

Στήν άπαρχή τών επιχειρήσεων τής Εταιρείας τών 
Ανατολικών ’Ινδιών, τόν καιρό τής βασιλείας τής Ε λ ι 
σάβετ, επιτρεπόταν στήν Εταιρεία, με σκοπό νά διεξά
γει κερδοφόρα τό εμπόριό της με τήν ’Ινδία, νά κάνει 
εξαγωγές αργύρου, χρυσού καί ξένου νομίσματος ετή
σιας άξίας 30.000 λιρών στερλινών. Αυτό συνιστοΰσε 
παράβαση δλων τών προκαταλήψεων τής εποχής καί δ 
Thomas Mun θά θέσει τό θεμέλιο τού «  μερκαντιλιστι- 
κοΰ συστήματος »  στό A Discourse on Trade from England 
to the East Indies [Όμιλία γιά τό Εμπόριο ανάμεσα
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στήν ’Αγγλία καί τίς Ανατολικές ’Ινδίες], παραδεχόμε
νος δτι τά πολύτιμα μέταλλα ήταν δ μόνος πραγμα
τικός πλούτος πού μπορούσε νά κατέχει μιά χώρα άλλά 
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα δτι ή εξαγωγή τους θά 
μπορούσε νά επιτρέπεται μέ ασφάλεια, μέ τόν δρο τό 
ισοζύγιο πληρωμών νά είναι πρός οφελος τής έξάγουσας 
χώρας. Μ ’ αυτή τήν έννοια, υποστήριζε δτι τά περισ
σότερα έμπορεύματα πού εισάγονταν άπό τήν ’Ανατο
λική ’Ινδία, έπανεξάγονταν σέ άλλες χώρες, άπό οπου 
άποκτούνταν πολύ μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού άπό 
εκείνη πού χρειάζονταν γιά νά τά πληρώσουν στήν ’Ιν
δία. Στό ίδιο πνεύμα, ό Sir Josiah Child εγραψε τό A Trea
tise Wherein It Is Demonstrated That the East India Trade Is 
the Most National Trade o f All Trades [Μ ιά πραγματεία 
οπου άποδεικνύεται δτι τό εμπόριο μέ τήν ’Ανατολική 
’Ινδία είναι τό πιό εθνικό εμπόριο άπό δλα τά έμπόρια]. 
Λίγο λίγο οί ύποστηρικτές τής Εταιρείας τών ’Ανατο
λικών ’Ινδιών γίνονταν καί πιό τολμηροί καί θά μπο
ρούσε ακόμα νά σημειωθεί σάν μιά παραδοξότητα 
σ’ αυτή τήν παράξενη ινδική ιστορία δτι οί υπερασπι
στές τοΰ μονοπωλίου στις ’Ινδίες ήταν καί οί πρώτοι 
κήρυκες τής ελευθερίας τοΰ εμπορίου στήν ’Αγγλία.

Ζητήθηκε ξανά κοινοβουλευτική παρέμβαση σέ σχέ
ση μέ τήν Εταιρεία τών ’Ανατολικών ’ Ινδιών οχι άπό 
τήν τάξη τών εμπόρων άλλά τών βιομηχάνων στά τέλη 
τοΰ 17ου αιώνα καί στή διάρκεια τού μεγαλύτερου τμή
ματος τού 18ου, δταν διακηρύχθηκε δτι οί εισαγωγές 
βαμβακιού καί μεταξωτών άπό τίς ’Ανατολικές ’Ινδίες 
είναι υπεύθυνες γιά τήν καταστροφή τών φτωχών Βρε
τανών βιομηχάνων. Αυτή ή γνώμη προβλήθηκε στό βι
βλίο τοΰ John Pollexfen England and India Inconsistent in
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Their Manufactures [Ή  Αγγλία και ή Ινδία είναι ασυνε
πείς στις μανιφακτοΰρες τους], Λονδίνο 1697. Ό  τίτλος 
επιβεβαιώθηκε άλλα μέ εντελώς διαφορετικό τρόπο 
ένάμιση αιώνα άργότερα. Ή Βουλή τοτε παρενεβη. Με 
τή νομοθετική πράξη 11 καί 12 επί βασιλείας Ουίλλιαμ 
τοΰ Γ ',  κεφ. 10, απαγορεύτηκε νά φοριούνται κατεργα
σμένα μεταξωτά καί υφάσματα μέ στάμπες ή βαμμένα 
άπό τήν ’Ινδία, τήν Περσία καί τήν Κίνα καί έ'να πρόσ
τιμο 200 λιρών στερλινών θά επιβαλλόταν σέ κάθε πρό
σωπο πού τά είχε ή τά πουλούσε. Παρόμοιοι νομοί θε
σπίστηκαν επί Γεωργίου τοΰ A , τοΰ Β και τοΰ Γ  , 
σάν συνέπεια τών έπαναλαμβανόμεων θρηνωδιών τοΰ 
κατά τά άλλα τόσο «  πεφωτισμένου »  κλάδου τών Βρε
τανών βιομηχάνων. Κ ι έτσι, στή διάρκεια τοΰ μεγαλύ
τερου μέρους τοΰ 18ου αιώνα, ινδικά εμπορεύματα εισα- 
γονταν γενικά στήν ’Αγγλία για να πουληθούν στην 
ήπειρωτική Ευρώπη, παραμένοντας άποκλεισμένα άπο 
τήν Γδια τήν άγγλική άγορά.

Πέρα άπό τήν κοινοβουλευτική παρέμβαση στήν 
Εταιρεία τών ’Ανατολικών ’ Ινδιών πού προκάλεσαν οί 
άπληστοι βιομήχανοι της μητροπολιτικής χώρας, σέ κά
θε εποχή οπου γινόταν ανανέωση τής Χάρτας, γίνονταν 
καί προσπάθειες άπό τούς έμπορους τοΰ Λονδίνου, τοΰ 
Λίβερπουλ καί τοΰ Μπρίστολ νά σπάσουν τό εμπορικό 
μονοπώλιο τής Εταιρείας γιά νά συμμετάσχουν σ’ αύ- 
τό τό εμπόριο πού θεωρούνταν αληθινό χρυσωρυχείο. 
Σάν συνέπεια αυτών τών προσπαθειών, έλήφθη πρόνοια 
στή νομοθετική πράξη τοΰ 1773, πού παρετεινε τή Χαρ- 
τα τής Εταιρείας μέχρι τήν 1η Μαρτίου 1814, να επι- 
τραπεΐ σέ μεμονωμένους Βρετανούς ιδιώτες νά εξάγουν 
άπό τήν ’Αγγλία καί οί ’Ινδοί υπάλληλοι τής Εταιρείας
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νά εισάγουν σ’ αυτήν σχεδόν κάθε είδος εμπορευμάτων. 
Ή παραχώρηση, δμως, αυτή συνοδευόταν άπό ορούς 
πού τήν έκαναν άνενεργή δσον άφορά τις εξαγωγές που 
πραγματοποιούσαν στή Βρετανική Ινδία ιδιώτες έμπο
ροι. Τό 1813 ή Εταιρεία άδυνατοΰσε πλέον νά άντέξει 
τις πιέσεις τοϋ γενικοϋ εμπορίου και μέ εξαίρεση τό 
εμπόριο μέ τήν Κίνα, τό εμπόριο μέ τήν ’Ινδία άνοιξε 
υπό δρους στον ιδιωτικό άνταγωνισμό. Στήν ανανέωση 
τής Χάρτας τό 1833, αυτοί οί τελευταίοι περιορισμοί 
ξεπεράστηκαν καί απαγορεύτηκε στήν Εταιρεία νά διε
ξάγει δποιοδήποτε εμπόριο — ο εμπορικός της χαρακτή
ρας καταστράφηκε καί καταργήθηκε τό προνόμιό της 
νά αποκλείει Βρετανούς υπηκόους άπό τά ινδικά εδάφη.

Έ ν τώ μεταξύ σοβαρότατες επαναστατικές άλλαγές 
συντελέστηκαν στό εμπόριο μέ τις ’Ανατολικές ’Ινδίες, 
αλλάζοντας έξ ολοκλήρου τή στάση τών διαφόρων τα
ξικών συμφερόντων στήν ’Αγγλία απέναντι του. Στή 
διάρκεια ολόκληρου τοΰ 18ου αιώνα, οί θησαυροί πού 
μεταφέρθηκαν άπό τήν ’Ινδία στήν ’Αγγλία κερδήθηκαν 
πολύ λιγότερο άπό τό συγκριτικά άσήμαντο εμπόριο 
δσο άπό τήν άμεση εκμετάλλευση αυτής τής χώρας 
καί άπό τις κολοσσιαίες περιουσίες πού άποσπάστηκαν 
άπό έκεΐ καί μεταβιβάστηκαν στήν Αγγλία. Μετά τό 
άνοιγμα τοϋ εμπορίου τό 1813, οί εμπορικές άνταλ- 
λαγές μέ τήν ’Ινδία ύπερτριπλασιάστηκαν σέ συντομό
τατο χρονικό διάστημα. Άλλα αυτό δέν ήταν δλο. 'Ολό
κληρος ό χαρακτήρας τοϋ έμπορίου ειχε άλλάξει. Μέχρι 
τό 1813 ή ’Ινδία ήταν κυρίως έξαγωγική χώρα, ενώ 
τώρα εγινε εισαγωγική. Καί μάλιστα μέ τόσο ταχύτα
τη πρόοδο ωστε ήδη τό 1823 ή συναλλαγματική ισοτι
μία, πού γενικά ήταν γύρω στά δύο σελίνια καί εξι πέ
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νες στή ρουπία, επεσε στά δύο άνά ρουπία. Ή ’Ινδία, 
πού ήταν άπό άμνημονεύτων χρόνων τό μεγάλο έργο- 
στάσιο βαμβακοβιομηχανίας στον κόσμο, πλημμύρισε 
τώρα άπό εγγλέζικες κλωστές και βαμβακερά. Ένώ τα 
δικά τους προϊόντα είχαν αποκλειστεί άπό τήν Αγγλία, 
ή γίνονταν δεκτά με τούς σκληρότερους δρους, τά βρε
τανικά βιομηχανικά προϊόντα κατέκλυσαν τή χώρα, με 
μικρό ή κατ’ δνομα φόρο, καταστρέφοντας τά ντόπια 
εργοστάσια βαμβακερών πού ηταν κάποτε τόσο φημι
σμένα. Τό 1780 ή αξία τών βρετανικών προϊόντων καί 
τών μανιφακτουρών ήταν υψους 386.152 λιρών στερ
λινών μόνο, ό εξαγόμενος δγκος χρυσοϋ στή διάρκεια 
τής ίδιας χρονιάς ήταν 15.041 λίρες, με τή συνολική 
άξία τών εξαγωγών τοΰ έ’τους 1780 νά είναι 12.648.616 
λίρες, ούτως ωστε τό εμπόριο μέ τήν Ινδία νά είναι μό
νο τό 1/32 τοΰ συνολικού εμπορίου. Τό 1850 οί συνο
λικές εξαγωγές πρός τήν ’Ινδία άπό τή Μεγάλη Βρε
τανία καί τήν ’Ιρλανδία ήταν 8.024.000 λίρες, άπό τις 
όποιες τά βαμβακερά μόνον έφταναν τις 5.220.000 λί
ρες, έφταναν δηλαδή τό 1/8 τών συνολικών έξαγωγών 
καί ύπερέβαιναν τό 1/4 τοΰ εξωτερικού εμπορίου βαμβα
κερών. ’Αλλά καί ή βαμβακοβιομηχανία τώρα άπασχο- 
λοΰσε τό 1/8 τοΰ πληθυσμού τής Βρετανίας καί συνει- 
σέφερε τό 1/12 τοΰ συνολικοΰ εθνικού εισοδήματος. 
Μετά άπό κάθε εμπορική κρίση τό εμπόριο μέ τις ’Ανα
τολικές ’Ινδίες άποκτοΰσε άκόμα μεγαλύτερη σπουδαι- 
ότητα γιά τούς Βρετανούς βαμβακοβιομήχανους καί ή 
άνατολική ινδική ήπειρος έγινε πραγματικά ή καλύτερή 
τους άγορά. Στον ίδιο βαθμό πού ή βαμβακοβιομηχανία 
άπέκτησε ζωτική σημασία γιά τό συνολικό κοινωνικό 
οικοδόμημα τής Μεγάλης Βρετανίας, καί οί ’Ανατολικές
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’Ινδίες έ'γιναν ζωτικές γιά τά συμφέροντα τής βρετανι
κής βαμβακοβιομηχανίας.

Μέχρι τότε τά συμφέροντα τής πλουτοκρατίας πού 
ειχε μετατρέψει τήν Ινδία σέ γαιοκτησία της, τής ολι
γαρχίας πού τήν κατέκτησε μέ τις στρατιές της καί 
τής φαμπρικοκρατίας πού τήν είχε πλημμυρίσει μέ τις 
φάμπρικές της βάδιζαν χέρι χέρι. Άλλά δσο περισσότε
ρο τό βιομηχανικό συμφέρον έξαρτώνταν άπό τήν ινδική 
αγορά, τόσο πιό αισθητή γινόταν ή αναγκαιότητα νά 
δημιουργηθούν καινούργιες παραγωγικές δυνάμεις στήν 
’Ινδία, άφού πρώτα είχε καταστραφει ή ντόπια βιομη
χανία. Δέν μπορεΐς νά πλημμυρίζεις μιά χώρα μέ τά 
βιομηχανικά σου προιοντα έάν δέν μπορεΐς νά τήν κατα
στήσεις ικανή νά σού δώσει κάποια προιοντα σέ αντάλ
λαγμα. Τά βιομηχανικά συμφέροντα διαπίστωσαν δτι τό 
εμπόριό τους γνώριζε κάμψη άντί γιά αύξηση. Γιά μιά 
τετραετία, μέχρι τό 1846, οί εισαγωγές στήν ’Ινδία άπό 
τή Μεγάλη Βρετανία έφταναν τις 261 εκατομμύρια 
ρουπίες. Γιά τήν τετραετία μέχρι τό 1850 ήταν μόνο 253 
εκατομμύρια, ένώ οί εξαγωγές ήταν γιά τήν προηγού
μενη περίοδο 274 εκατομμύρια ρουπίες καί γιά τήν τε
λευταία περίοδο 254 έκατομμύρια. Ανακάλυψαν δτι ή 
δυνατότητα κατανάλωσης αγαθών τους συρρικνωνόταν 
στήν ’Ινδία στό χαμηλότερο δυνατό σημείο, κι δτι ή κα
τανάλωση τών βιομηχανικών τους προϊόντων στις Βρε
τανικές Δυτικές ’Ινδίες ηταν άξίας 14 σελινίων κατά κε
φαλήν έτησίως, στή Χιλή 9 σελινίων καί 3 πενών, στή 
Βραζιλία 6 σελινίων καί 5 πενών, στήν Κούβα 6 σελι
νίων καί 2 πενών, στό Περού 5 σελινίων καί 7 πενών, 
στήν Κεντρική Αμερική 10 πενών ένώ στήν ’Ινδία ήταν 
μονάχα γύρω στις 9 πένες. Στή συνέχεια, ήρθε ή κακή
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συγκομιδή βαμβακιού στις Ήνωμενες Πολιτείες, που 
τούς προκάλεσε ζημιά 11.000.000 λίρες στερλίνες το 
1850 και ένιωσαν απόγνωση νά έξαρτώνται απο την 
’Αμερική, αντί νά έχουν επάρκεια ακατέργαστου βαμβα
κιού άπό τις ’Ανατολικές ’Ινδίες. Εξάλλου, βρήκαν οτι 
όποιεσδήποτε προσπάθειες γίνονταν γιά νά επενδυθεί κε
φάλαιο στήν ’Ινδία συναντούσαν εμπόδια καί στρεψοδι
κία άπό τις ινδικές αρχές. ’Έτσι ή ’Ινδία έγινε πεδίο μά
χης άνάμεσα στά βιομηχανικά συμφέροντα άπο τή μια 
καί τήν πλουτοκρατία καί τήν ολιγαρχία άπό τήν άλλη. 
Οι βιομήχανοι, έχοντας συνείδηση οτι ανέρχονται κοι
νωνικά στήν ’Αγγλία, ζητούν τώρα τήν έκμηδένιση αύ- 
τών τών άνταγωνιστικών δυνάμεων στήν ’Ινδία, την 
καταστροφή δλης τής παλιάς δομής τής ινδικής διακυ
βέρνησης καί τήν οριστική εξαφάνιση της Εταιρείας 
τών ’Ανατολικών ’Ινδιών.

Ας έρθουμε τώρα στήν τέταρτη καί τελευταία σκο
πιά άπό τήν οποία πρέπει νά έξεταστεΐ τό Ίνδικο Ζη- 
τημα. Άπό τό 1784 ή ινδική δημοσιονομική κατάσταση 
βυθιζόταν ολοένα πιο βαθιά σέ δυσκολίες. Υπάρχει τώ
ρα έκεϊ ένα εθνικό χρέος 50 εκατομμυρίων λιρών στερ
λινών, μιά συνεχής μείωση τών πηγών εσόδων και μια 
άντίστοιχη αύξηση τών δαπανών, που εξισορροπείται, 
κατ’ άμφίβολο τρόπο, μέ τόν τζόγο πάνω στα έσοδα απο 
τό φόρο τού οπίου, ό οποίος, δμως, τωρα απειλείται με 
έξαφάνιση καθώς οί Κινέζοι άρχισαν οι ίδιοι να καλλιερ
γούν τήν παπαρούνα καί επιδεινώνεται άπο τα αναμενό
μενα έξοδα τοϋ χωρίς νόημα πολέμου στή Βιρμανία.1

1 . Στον πρώτο Βιρ|χανικο πόλεμο τοΰ 1824-26, τα στρατεύ
ματα της Εταιρείας τών Ανατολικών Ινδιών κατέλαβαν την
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«"Οπως είναι τώρα τά πράγματα », λέει 6 κ. Dickinson, 
«  οσο είναι καταστροφικό γιά την 'Αγγλία νά χάσει την 
Αυτοκρατορία της στην ’Ινδία άλλο τόσο άπειλεΐμέ κα
ταστροφή τά οικονομικά μ ας τό νά υποχρεωνόμαστε νά 
τήν κρατούμε ».

’Έδειξα έτσι γιατί τό ’Ινδικό Ζήτημα έγινε, γιά πρώ
τη φορά άπό τό 1783, ’Αγγλικό Ζήτημα καί υπουργικό 
ζήτημα.

Γράφτηκε στις 24 Ιουνίου 1853.

Πρωτοδημοσιεΰτηκε στή New York Daily Tribune άρ. 3816, στις 11 
Ιουλίου 1853, αναδημοσιεύτηκε στή New York Semi-Weekly Tribune 
άρ. 848, στις 12 Ιουλίου 1853

Υπογραφή: Κάρλ Μάρξ

επαρχία τοΰ Άσσάμ πού συνορεύει μέ τή Βεγγάλη καί τίς παρά
κτιες περιοχές τοΰ Άρακάν καί τοΰ Τενασσερίμ. Μέ τον δεύτερο 
Βιρμανικό πόλεμο, τό 1852, οί Βρετανοί κατέλαβαν τήν επαρχία 
τοΰ Πεγκού. Ή Βιρμανία δέν αποδέχτηκε τήν κατοχή καί δέν 
υπέγραψε συνθήκη ειρήνης. Παρόλο πού οί Βρετανοί απειλούσαν 
μέ πόλεμο, δέν προχώρησαν, λόγω τοΰ βιρμανικοΰ αντάρτικου πού 
φούντωσε στό Πεγκού καί συνεχίστηκε μέχρι τό 1860. Τό 1885, 
σαν συνέπεια τοΰ τρίτου Βιρμανικοΰ πολέμου, ολόκληρη ή Βιρμα
νία κατελήφθη άπό τούς Βρετανούς.
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Ή βρετανική κυριαρχία στήν ’Ινδία

Λονδίνο, Παρασκευή 10 ’Ιουνίου 1853

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΕΝΝΗ αναγγέλλουν 
δτι ή ειρηνική διευθέτηση τοΰ Τουρκικού, Σαρδη- 

νιακοΰ και Ελβετικού Ζητήματος θεωρείται έκεϊ βέ
βαιη.

Χτες τό βράδυ ή συζήτηση γιά τήν ’Ινδία συνεχί
στηκε στή Βουλή τών Κοινοτήτων μέ τόν συνήθη άνια- 
ρό τρόπο. Ό  κ. Blackett κατήγγειλε δτι τά λεγάμενα 
τού Sir Charles Wood καί τού Sir J. Hogg εφεραν τή σφρα
γίδα τής αισιόδοξης άπατης. Πολλοί συνήγοροι τών 'Υ
πουργών καί τών Διευθυντών άπέκρουσαν τήν κατηγο
ρία οσο καλύτερα μπορούσαν καί ό άναπόφευκτος κ. 
Hume συνόψισε τή συζήτηση καλώντας τούς Υπουρ
γούς νά αποσύρουν τό νομοσχέδιό τους. Ή  συζήτηση 
διακόπηκε.

Τό Ίνδοστάν είναι μιά ’Ιταλία άσιατικών διαστάσε
ων με τά Ίμαλάια στή θέση τών ’ Αλπεων, τις κοιλά
δες της Βεγγάλης στή θέση τών κοιλάδων τής Λομ
βαρδίας, τήν οροσειρά τής Ντέκκα στή θέση τών Ά- 
πεννίνων καί τή νήσο τής Κεϋλάνης στή θέση τής Σ ι
κελίας. 'Υπάρχει ή Γδια πλούσια ποικιλία στά προϊόντα 
τοΰ εδάφους κι ό ίδιος διαμελισμός στήν πολιτική δια
μόρφωση τοΰ τόπου. ’Ακριβώς δπως ή ’Ιταλία εχει άπό 
καιροΰ εις καιρόν συμπιεστεί άπό τή σπάθα τοΰ κατα- 
κτητή σέ διαφορετικούς εθνικούς δγκους, ετσι βρίσκου-

27
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με καί τό Ίνδοστάν, δταν δέν βρίσκεται κάτω άπό τήν 
πίεση τών Μωαμεθανών ή τών Μογγόλων ή τών Βρε
τανών, νά διαλύεται σέ τόσα ανεξάρτητα κα'ι συγκρουο- 
μενα κράτη δσος είναι καί ο άριθμός τών πόλεων ή και 
τών χωριών. Παρ’ δλα αυτά, τό Ίνδοστάν, άπό κοινω
νική άποψη, δέν είναι ή ’Ιταλία άλλα ή ’Ιρλανδία της 
’Ανατολής. Κ ι αυτός ό παράξενος συνδυασμός ’Ιταλίας 
καί ’Ιρλανδίας, ενός κόσμου τών ηδονών κι ενός κόσμου 
τών συμφορών, ειχε προεικονιστεί στις άρχαϊες παραδό
σεις τής θρησκείας τοϋ Ίνδοστάν. Αυτή ή θρησκεία 
είναι ταυτόχρονα θρησκεία αισθησιακής άγαλλίασης καί 
θρησκεία αύτοβασανιστικοϋ ασκητισμού, θρησκεία τοϋ 
Λίνγκαμ καί θρησκεία τοϋ Γιαγκαννάθ1, ή θρησκεία 
τοϋ Καλόγερου καί τής Μπαγιαντέρας.

Δέν συμμερίζομαι τή γνώμη εκείνων πού πιστεύουν 
σέ κάποιο χρυσοϋν αιώνα τοϋ Ίνδοστάν, χωρίς εντού
τοις νά καταφεύγω, δπως ό σέρ Τσάρλς Γουντ, στην 
αυθεντία τοϋ Χούλι Χάν, γιά νά έπιβεβαιώσω τήν άπο
ψή μου. Πάρτε, δμως, τήν εποχή τοϋ ’Αουρανγκζέμπ ή 
τήν έποχή πού εμφανίστηκαν οί Μογγόλοι στον Βορρά

1 . Ή θρησκεία τοϋ Λίνγκαμ είναι ή λατρεία τοϋ θεοΰ Σίβα 
πού ηταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στον ινδικό Νότο στήν αίρεση τών 
Λινγκαγιάτ ( άπο τή λέξη λίνγκα, το έμβλημα τοϋ Σιβα ). Οι Λιν- 
γκαγιάτ δέν αναγνώριζαν τις διαφορές κάστας καί άπέρριπταν τις 
νηστείες, τις θυσίες καί τά προσκυνήματα. Γιαγκαννάθ ( ή Γιουγ- 
κερνάουτ) ηταν τίτλος τοΰ Κρισνα, τής δγδοης μορφής τού θεοΰ 
Βισνού. Σέ άντίθεση μέ τούς Λινγκαγιάτ, ή λατρεία τοΰ Για
γκαννάθ περιελάμβανε πομπώδεις τελετές καί άκραϊο θρησκευ
τικό φανατισμό, μέ τούς πιστούς νά αύτοβασανίζονται ή καί νά 
αύτοκτονοΰν πέφτοντας στούς τροχούς τής άμαξας που περιεφερε 
τό είδωλο τοΰ Βισνού-Γιαγκαννάθ.
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καί οί Πορτογάλοι στον Νότο ή τήν έποχή τής μου
σουλμανικής εισβολής καί τής Έπταρχίας1 στή Νότια 
’Ινδία ή, αν θέλετε, πηγαίνετε άκόμα πιο πίσω στήν 
αρχαιότητα, πάρτε τή μυθολογική χρονολογία τών Γδιων 
τών Βραχμάνων, πού τοποθετούν τήν απαρχή τής ινδι
κής άθλιότητας σέ μιά έποχή άκόμα πιο άπόμακρη άπό 
εκείνη τής χριστιανικής δημιουργίας τού κόσμου.

Σέ κάθε περίπτωση, δέν μπορεΐ νά υπάρχει αμφιβολία 
δτι ή αθλιότητα πού προκάλεσαν οί Βρετανοί στό Ίνδο- 
στάν είναι ουσιαστικά διαφορετικού είδους καί πιο έντο
νη άπό ολα δσα ειχε ύποστεΐ τό Ίνδοστάν στό παρελ
θόν. Δέν άναφέρομαι απλώς στον ευρωπαϊκό δεσποτισμό 
πού φυτεύτηκε πάνω στον άσιατικό δεσποτισμό άπό τή 
βρετανική Εταιρεία τών ’Ανατολικών ’Ινδιών, σχηματί
ζοντας έναν συνδυασμό πιο τερατώδη άπό όποιοδήποτε 
θειον τέρας στό Ναό τής Σάλσεττ. 2 Αυτό δέν είναι ιδι
αίτερο χαρακτηριστικό τής βρετανικής άποικιακής 
κυριαρχίας, άλλά μόνο μίμηση τής ολλανδικής, καί μά
λιστα σέ τέτοιο βαθμό πού νά άρκεΐ, γιά νά περιγρά
φουμε τόν χαρακτηριστικό τρόπο δράσης τής βρετανι
κής Εταιρείας τών ’Ανατολικών ’Ινδιών, νά έπαναλά-

1 . Έπταρχία, εξουσία τών επτά αρχόντων, ήταν δ δρος πού 
χρησιμοποιούσαν οί ’Άγγλοι ιστοριογράφοι γιά νά περιγράφουν τό 
πολιτικό σύστημα στήν ’Αγγλία άπό τόν 6ο ώς τόν 8ο αιώνα, οταν 
ή χώρα ήταν διαιρεμένη σέ επτά ασταθή αγγλοσαξονικά βασίλεια. 
Ό Μάρξ χρησιμοποιεί τόν ορο κατ’ αναλογίαν γιά νά περιγράφει 
τον πολιτικό κατακερματισμό τής Κεντρικής καί Νότιας ’Ινδίας, 
τής περιοχής Ντεκκάν, πριν τήν κατακτήσουν οί Μωαμεθανοί 
στις αρχές τοΰ Μου αιώνα.

2. Ή νήσος τής Σάλσεττ, βορείως τής Βομβάης, ηταν διάση
μη γιά τό σπήλαιό της με τούς 109 βουδιστικοΰς ναούς.
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βουμε κατά λέξη αυτά πού είπε γιά την παλιά ολλαν
δική Εταιρεία τών ’Ανατολικών ’Ινδιών δ Sir Stamford 
Raffles, ό ’Εγγλέζος Κυβερνήτης τής [ολλανδικής α
ποικίας της] ’Ιάβας :

«  Ή ’Ολλανδική Εταιρεία έδρασε μόνο με τό πνεύμα 
τοΰ κέρδους και έβλεπε τους [Γιαβανέζους] υπηκόους 
μέ λιγότερη φροντίδα η προσοχή άπό εκείνη μέ τήν 
οποία, αντιμετώπιζε, πρωτύτερα, ένας ιδιοκτήτης φυτεί
ας στις Δυτικές ’Ινδίες μιά συμμορία πού έμπαινε μέσα 
στά κτήματά του, μιά κι δ τελευταίος είχε πληρώσει 
γιά νά άγοράσει μέ λεφτά ανθρώπινη ιδιοκτησία, πράγ
μα πού ό άλλος δέν τό είχε κάνει, χρησιμοποιώντας ολους 
τούς υπαρκτούς μηχανισμούς δεσποτισμοΰ γιά νά απο
στραγγίζει άπό τον λαό καί την παραμικρή ικμάδα πού 
μπορούσε νά συνεισφέρει καί την τελευταία σταγόνα 
εργασίας, κι έτσι επιδείνωσε τά έλαττώματα μιας ιδιό
τροπης καί μισοβάρβαρης διοίκησης, μέ τό νά τή χειρί
ζεται μέ δλη την έμπειρη πονηριά τών πολιτικάντηδων 
καί δλο τόν συμφεροντολόγο εγωισμό τών έμπορων πού 
ζητούν νά έχουν το μονοπώλιο στά πάντα ».

"Ολοι οί εμφύλιοι πόλεμοι, οί εισβολές, οί επαναστά
σεις, οί κατακτήσεις, οί λιμοί, πού ή επαναλαμβανόμε
νη δράση τους στό Ίνδοστάν μπορεΐ νά φανεί τόσο πα
ράξενα πολύπλοκη, γοργή καί καταστροφική, δέν προ
χώρησαν πιό βαθιά άπό τήν επιφάνεια. Ή ταν ή Αγ
γλία εκείνη πού γκρέμισε ολόκληρη τή διάρθρωση τής 
ινδικής κοινωνίας, χωρίς νά φανεί μέχρι τώρα κανένα 
σημείο αποκατάστασης. Αυτή ή  απώλεια τοΰ παλιού 
του κόσμου χωρίς τήν απόκτηση ενός καινούργιου, 
προσδίδει ενα ιδιαίτερο είδος μελαγχολίας στήν παρού
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σα αθλιότητα τοΰ Ίνδοΰ καί διαχωρίζει τό Ίνδοστάν, 
κάτω άπό τήν κυριαρχία τής Βρετανίας, άπό δλες τις 
άρχαΐες παραδόσεις του και άπό δλη τήν περασμένη 
ιστορία του.

Άπό άμνημονεύτων χρόνων, υπήρχαν στήν Άσία γε
νικά μόνο τρία τμήματα τής διοίκησης : αυτό τών Οι
κονομικών ή τής λεηλασίας τοΰ εσωτερικού, εκείνο τοΰ 
Πολέμου ή τής λεηλασίας τοΰ έξωτερικοΰ και τέλος τό 
τμήμα τών Δημοσίων ’Έργων. Οί κλιματικές καί εδα
φικές συνθήκες, ιδιαίτερα οί άχανεϊς εκτάσεις τής ερή
μου που άπλώνονταν άπό τή Σαχάρα διαμέσου τής 
Αραβίας, τής Περσίας, τής Ινδίας καί τής χώρας τών 
Τατάρων εως τά πιο ψηλά άσιατικά υψίπεδα, καθι
στούσαν τήν τεχνητή άρδευση μέσω καναλιών καί έρ
γων ΰδρευσης βάση τής γεωργίας στήν Ανατολή. "Ο
πως στήν Αίγυπτο καί τήν Ινδία, οί πλημμύρες χρη- 
σμοποιοΰνταν γιά νά γονιμοποιηθεΐ τό έδαφος στή Με
σοποταμία, τήν Περσία κλπ., άξιοποιώντας τό επικλι
νές επίπεδο γιά τήν τροφοδότηση τών άρδευτικών κα- 
ναλιών. Ή πρωταρχική άνάγκη τής εξοικονόμησης καί 
κοινής χρήσης τοΰ νερού, πού στή Δύση έστρεψε τήν 
ιδιωτική επιχείρηση στον εθελοντικό συνεταιρισμό, δ
πως στή Φλάνδρα καί τήν ’Ιταλία, εκανε άναγκαΐο 
στήν Ανατολή, δπου ο πολιτισμός ήταν σέ πολύ χαμηλό 
επίπεδο καί ή εδαφική έκταση εξαιρετικά μεγάλη, νά 
δημιουργήσει τόν εθελοντικό συνεταιρισμό ή παρέμβαση 
τής συγκεντρωτικής εξουσίας τής κυβέρνησης. Ώς έκ 
τούτου μεταβιβάστηκε σέ δλες τις άσιατικές κυβερνή
σεις μιά οικονομική λειτουργία, ή λειτουργία κατασκευ
ής δημοσίων έργων. Αυτή ή τεχνητή γονιμοποίηση τής 
γής, πού έξαρτώνταν άπό τήν κεντρική κυβέρνηση καί
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κατέρρεε άμιέσως με τήν παραμέληση τής άρδευσης καί 
τής παροχέτευσης νεροΰ, έξηγεΐ τό κατά τά άλλα πα
ράδοξο γεγονός δτι βρίσκουμε τώρα ολόκληρες περιοχές 
γυμνές καί έρημες ενώ κάποτε ηταν καλλιεργημένες 
θαυμάσια, δπως είναι ή Παλμύρα, ή Πέτρα, τά έρείπια 
τής 'Υεμένης καί εκτεταμένες έπαρχίες τής Αίγύπτου, 
τής Περσίας καί τοΰ Ίνδοστάν. Εξηγείται έπίσης πώς 
ένας καί μόνον εξολοθρευτικός πόλεμος άρκοϋσε γιά νά 
ξεκληρίσει μιά χώρα γιά αιώνες καί νά τήν άπογυμνώ- 
σει άπό τόν πολιτισμό της.

Τώρα οί Βρετανοί τών Ανατολικών Ινδιών δέχτηκαν 
άπό τούς προκατόχους τους τό τμήμα τών οικονομικών 
καί τοΰ πολέμου άλλα παραμέλησαν εντελώς τό τμήμα 
τών δημοσίων έργων. Σέ αυτό όφείλεται καί ή επιδεί
νωση τής κατάστασης τής γεωργίας πού δέν είναι σέ 
θέση νά έπιτελεΐται στή βάση τής βρετανικής άρχής 
τοΰ έλεύθερου ανταγωνισμού, τοΰ laissez-faire καί τοΰ 
laissez-aller. 1 Άλλά στις άσιατικές αυτοκρατορίες είμα
στε άρκετά συνηθισμένοι νά βλέπουμε τήν κατάσταση 
τής γεωργίας νά έπιδεινώνεται κάτω άπό μιά κυβέρνη
ση καί νά ξαναζωντανεύει μέ μιάν άλλη. Έ κεΐ ή σοδειά 
άντιστοιχεΐ στήν καλή ή τήν κακή κυβέρνηση, δπως 
στήν Εύρώπη μεταβάλλεται άνάλογα μέ τόν καλό ή 
τόν κακό καιρό. Ώ ς έκ τούτου ή παρεμπόδιση καί ή 
παραμέληση τής γεωργίας, οσο σοβαρή κι αν ήταν, δέν 
θά μπορούσε νά θεωρηθεί καί σάν τό θανάσιμο πλήγμα 
πού κατάφεραν οί Βρετανοί εισβολείς στήν ινδική κοι

1. Laissez-faire, laissez-aller ήταν ή φόρμουλα πού πρόβαλαν οί 
ύποστηρικτές τοΰ έλεύθερου έμπορίου καί πολέμιοι τοΰ κρατικού 
παρεμβατισμού στήν οικονομία.
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νωνία, αν δέν συνοδευόταν άπό περιστάσεις εντελώς δια
φορετικής σπουδαιότητας, μιά καινοτομία στά χρονικά 
τοΰ άσιατικοϋ κόσμου. "Οσο κι άν φαινόταν δτι άλλαζε 
ή πολιτική όψη τής Ινδίας τοΰ παρελθόντος, οί κοινω
νικές της συνθήκες παρέμεναν άμετάβλητες άπό τήν 
πιό απόμακρη αρχαιότητά της έως τήν πρώτη δεκαε
τία τοΰ 19ου αιώνα. Ό  χειροκίνητος άργαλειός καί τό 
άδράχτι πού παρήγαν τά συνήθη νήματα καί τά υφαντά 
τους κατά μυριάδες ήταν τά εφαλτήρια τής δομής αυ
τής τής κοινωνίας. Άπό άμνημονεύτων χρόνων, ή Ευ
ρώπη παρελάμβανε τά θαυμάσια υφάσματα τής ινδικής 
εργασίας, στέλνοντας σέ άντάλλαγμα γ ι’ αυτά τά πολύ- 
τιμά της μέταλλα, προμηθεύοντας έτσι μέ τήν πρώτη 
του ύλη τόν χρυσοχόο, αύτό τό απαραίτητο μέλος τής 
ινδικής κοινωνίας, πού ή αγάπη του γιά λεπτουργήμα
τα είναι τόσο μεγάλη ώστε ακόμα και οι κατώτερες τά
ξεις, αυτοί πού συνήθως περπατούν σχεδόν γυμνοί, συν
ήθως έχουν κι ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια καί κά
ποιο χρυσό στολίδι κρεμασμένο γύρω άπό τό λαιμό 
τους. Συνηθισμένα ηταν έπίσης τά δαχτυλίδια στά δά
χτυλα τών χεριών καί τών ποδιών. Γυναίκες καί παιδιά 
συχνά φορούσαν μεγάλα χρυσά ή ασημένια βραχιόλια 
στά χέρια καί στούς αστραγάλους καί συναντούσες 
άγαλ ματάκια χρυσά κι άργυρά κάποιας θεότητας μέσα 
στά νοικοκυριά. Ήταν ό Βρετανός εισβολέας έκεΐνος 
πού έσπασε τόν ινδικό άργαλειό καί κατέστρεψε τά ά- 
δράχτια. Ή  Αγγλία άρχισε μέ τό νά έκτοπίζει τά ινδικά 
βαμβακερά άπό τήν εύρωπαϊκή αγορά, κατόπιν είσήγα- 
γε τίς κλωστές στό Ίνδοστάν καί στό τέλος πλημμύρι
σε τήν ίδια τήν πατρίδα τοΰ βαμβακιού μέ βαμβακερα. 
Άπό τό 1818 ως τό 1836 ή εξαγωγή νήματος άπό τή
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Μεγάλη Βρετανία στήν ’Ινδία αυξήθηκε κατ’ αναλογίαν 
άπο 1 στό 5.200. Τό 1824 οι έξαγωγές βρετανικής μου
σελίνας στήν Ινδία έφταναν με δυσκολία τις 1.000.000 
γιάρδες, ενώ τό 1837 ξεπέρασαν τις 64.000.000 γιάρδες. 
Στό Γδιο χρονικό διάστημα, δμως, ο πληθυσμός της Ντάκ- 
κα μειώθηκε άπό 150.000 κατοίκους σέ 20.000. Αυτή ή 
παρακμή τών ινδικών πόλεων πού ήταν φημισμένες γιά 
τά εργοστάσιά τους δέν ήταν διόλου ή χειρότερη συνέ
πεια. Ή βρετανική ατμομηχανή καί επιστήμη ξερίζω
σε, σέ δλη τήν επιφάνεια τοΰ Ίνδοστάν, τήν ένωση της 
γεωργίας μέ τή μανιφακτούρα.

Αυτές οί δύο περιστάσεις —ό Ινδός, άπό τή μια με
ριά, πού άφήνει, δπως δλοι οι ανατολικοί λαοί, στήν κεν
τρική κυβέρνηση τή μέριμνα τών μεγάλων δημοσίων 
έργων, τήν πρωταρχική προϋπόθεση τής γεωργίας καί 
τοΰ εμπορίου του, καί πού είναι διεσπαρμένος, άπό τήν 
άλλη μεριά, σέ δλη τήν επιφάνεια τής χώρας καί συγ
κεντρώνεται σέ μικρά κέντρα μέ τήν οικιακή συνένωση 
τής γεωργίας καί τής μανιφακτούρας— αυτές οί δύο πε
ριστάσεις είχαν άναπτύξει, άπό τά άρχαιότατα χρονιά, 
ενα κοινωνικό σύστημα μέ ιδιότυπα χαρακτηριστικά — 
τό λεγόμενο σύστημα, τών χωριών, τό οποίο έδινε σέ κα
θεμιά άπό αυτές τις μικροενώσεις τήν άνεξάρτητη ορ
γάνωσή της καί τήν ξεχωριστή ζωή. Ό  ιδιότυπος χα
ρακτήρας αύτοϋ τοΰ συστήματος μπορεΐ νά κριθεϊ απο 
τήν άκόλουθη περιγραφή πού περιέχεται σέ μιά παλιά 
έπίσημη άναφορά γιά τις ινδικές υποθέσεις τής βρετα
νικής Βουλής τών Κοινοτήτων :

«· Άπό γεωγραφική σκοπιά, ενα χωριό είναι μιά έκταση
τής χώρας πού περιλαμβάνει εκατοντάδες ή και χϊλιά-
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δες στρέμματα καλλιεργημένης η χέρσας γης. Άπό 
πολίτικη σκοπιά, μοιάζει μέ μιά συντεχνία η με οικι
σμό. Ο ί άξιωματοϋχοι καί υπάλληλοι πού τό πλαισιώ
νουν μπορούν νά περιγράφουν ώς έξης : υπάρχει ό potail 
η επικεφαλής τών κατοίκων πού εχει γενικά τήν επί
βλεψη τών υποθέσεων τοΰ χωριοΰ, διευθετεί τις διαμά
χες αναμεσα σέ κατοίκους, εξασφαλίζει τήν αστυνόμευ
ση και έπ ιτελεϊ τό καθήκον τής συλλογής τοΰ εισοδή
ματος άπό τό χωριό, έ'να καθήκον πού ή προσωπική του 
επιρροή καί ή λεπτομερειακή του εξοικείωση τόν κάνει 
τόν καλύτερο γιά νά άναλάβει αυτή τήν άποστολή. Ό  
kumum κρατάει τούς λογαριασμούς τής καλλιέργειας καί 
καταγράφει καθετί πού συνδέεται μ  ’ αύτήν. Υπάρχουν 
άκόμα ό tallier καί 6 totie. Τό καθήκον τοΰ πρώτου συνί- 
σταται [ . . .  ] στό νά συγκεντρώνει πληροφορίες γιά εγ
κλήματα καί παραβάσεις καί νά συνοδεύει καί νά προ
στατεύει πρόσωπα πού ταξιδεύουν άπό τό ενα χωριό στό 
άλλο. Τό πεδίο τοΰ δεύτερου φαίνεται νά περιορίζεται 
αμεσα πιο πολύ στό χωριό, καί συνίσταται, ανάμεσα σέ 
αλλα καθήκοντα, στή φύλαξη τής σοδειάς καί στή βοή
θεια στήν καταμέτρησή της. Ό  συνοριοφύλακας περι- 
φρουρει τά σύνορα τοΰ χωριοΰ ή δίνει αποδείξεις σέ σχέ
ση μ  ’ αύτά σέ περίπτωση διαμάχης. Ό  ’Επόπτης Δ ε
ξαμενών καί Υδραγωγών διανέμει τό νερό [ . . .  ] γιά γε
ωργικούς σκοπούς. Ό  βραχμάνος έπ ιτελεϊ τή λατρεία 
στο χωριό. Τόν δάσκαλο τόν βλέπουμε νά διδάσκει τά 
παιδια τοΰ χωριοΰ νά διαβάζουν καί νά γράφουν στήν 
αμμο. Υπάρχει άκόμα δ βραχμάνος γιά τό ήμερολόγιο 
ή αστρολογος κλπ. Αύτοί οί άξιωματοϋχοι καί υπάλλη
λοι συγκροτούν γενικά τό κατεστημένο τοΰ χωριοΰ. Σ έ  
ορισμένα μέρη, δμως, τής χώρας είναι λιγότεροι, καθώς 
καποια άπό τά καθήκοντα καί τις λειτουργίες πού πε- 
ριγραφονται παραπάνω συγκεντρώνονται στό ίδιο πρό-
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σωπο. Σέ άλλα μέρη ξεπερνούν τόν προαναφερθέντα 
αριθμό ατόμων. [ . . .  ] Κάτω άπό αυτή τήν απλή μορ
φή δημοτικής αυτοδιοίκησης, οί κάτοικοι τής χώρας 
έζησαν άπό άμνημονεύτων χρόνων. Σπάνια τά σύνορα 
τών χωριών μεταβλήθηκαν. Και παρόλο πού τά Ιδια 
τά χωριά χτυπιόντουσαν μερικές φορές, ή καί ερημώ
νονταν άπό πολέμους, λιμούς ή ασθένειες, διατηρούν
ταν γιά αιώνες τό ίδιο ονομα, τά ίδια σύνορα, τά ίδια 
συμφέροντα, ακόμα καί οί ίδιες οικογένειες. Οί ίδιοι οί 
κάτοικοι δέν ενοχλούνταν άπό τίς καταρρεύσεις καί τίς 
διαιρέσεις τών βασιλείων. Άπό τή στιγμή πού τό χω
ριό εμενε ακέραιο, δέν τούς ενοιαζε σέ ποιά εξουσία με- 
ταφέρονταν ή σέ ποιόν άρχοντα μεταβιβάζονταν. Ή 
έσωτερική οικονομία τού χαψιού παρέμενε άμετάβλη- 
τη. 'Ο potail παρέμενε πάντα ο επικεφαλής τών κατοί
κων καί συνέχιζε νά δρά σάν ο κατώτερος δικαστής ή 
είρηνοδίκης καί συλλέκτης τών προσόδων ή ενοικια
στής τού χωριού » .

Αυτές οί στερεότυπες μικρομορφές κοινωνικού ορ
γανισμού έχουν οί περισσότερες διαλυθεί καί έξαφανί- 
ζονται, όχι τόσο λόγω τής βίαιης παρέμβασης τοΰ Βρε- 
τανοΰ φοροεισπράκτορα καί τοΰ Βρετανού στρατιώτη 
δσο λόγω τής λειτουργίας τής εγγλέζικης ατμομη
χανής καί τοΰ εγγλέζικου ελεύθερου εμπορίου. Αυτές 
οί οικογενειακές κοινότητες βασίζονταν στήν οικοτε
χνία, σ’ αυτόν τόν ιδιόρρυθμο συνδυασμό νά γνέθουν μέ 
τό χέρι, νά υφαίνουν με τό χέρι, νά καλλιεργούν μέ τό 
χέρι καί νά αποκτούν ετσι αύτάρκεια. Ή  εγγλέζικη 
παρέμβαση εβαλε τό κλωστήριο στό Λανκασάιαρ καί 
τόν αργαλειό στή Βεγγάλη ή σάρωνε τόν ’Ινδό κλω- 
στοϋφαντουργό, διαλύοντας αυτές τίς μικρές μισοβάρ-
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βαρες-μισοπολιτισμένες κοινότητες, ανατινάζοντας τήν 
οικονομική τους βάση, καί παράγοντας έ'τσι τή μεγα
λύτερη καί, γιά νά ποϋμε τήν άλήθεια, τή μοναδική 
κοινωνική επανάσταση πού συντελέστηκε ποτέ στήν 
Άσία.

Τώρα, δσο κι αν τό άνθρώπινο αίσθημα άρρωσταίνει 
δταν γίνεται μάρτυρας τής αποδιοργάνωσης καί διάλυ
σης στις έλάχιστες μονάδες τους αυτών τών μυριάδων 
εργατικών πατριαρχικών καί άκίνδυνων κοινωνικών ορ
γανώσεων, πού πετάγονταν σέ ένα πέλαγος βασάνων, 
μέ τά μέλη τους νά χάνουν ταυτόχρονα καί τήν αρ
χαία μορφή πολιτισμού τους καί τά πατροπαράδοτά 
τους μέσα συντήρησης, παρ’ δλα αύτά δέν πρέπει νά 
ξεχνούμε δτι αυτές οί ειδυλλιακές χωριάτικες κοινό
τητες, δσο άκίνδυνες κι αν φαίνονταν, υπήρξαν πάντο
τε τό στέρεο θεμέλιο τοϋ άνατολικοϋ δεσποτισμοΰ, πε
ριόριζαν τό άνθρώπινο πνεύμα μέσα στή στενότερη δυ
νατή περίμετρο, μετατρέποντάς το σέ ενα χωρίς αντι
στάσεις εργαλείο τής πρόληψης, ύποδουλώνοντάς το 
σέ παραδοσιακούς κανόνες, στερώντας του κάθε μεγα
λείο καί ιστορική ένεργητικότητα. Δέν πρέπει νά ξε
χνούμε τόν βάρβαρο έγωισμό πού, προσηλωμένος σέ 
κάποιο άθλιο κομματάκι γης, παρέμενε άτάραχος θε
ατής μπροστά στήν έρείπωση ολόκληρων αύτοκρατο- 
ριών, μπροστά στήν εκτέλεση άνείπωτων βιαιοπρα
γιών, τή σφαγή τού πληθυσμού τών μεγάλων πόλεων, 
ενδιαφερόμενος άποκλειστικά γιά τά δεινά τής Φύσης 
και μένοντας ό ίδιος άβοήθητη λεία οποιουδήποτε έπι- 
δρομέα τόν έβαζε στόχο. Δέν πρέπει νά ξεχνούμε δτι 
αυτη ή άνάξια, τελματωμένη καί φυτοζωούσα ζωή, αυ
τό το παθητικό είδος ύπαρξης προκαλοΰσε άπό τήν
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άλλη μεριά, σάν αντίβαρο, άγριες, άσκοπες, αχαλίνω
τες δυνάμεις καταστροφής καί μετέτρεπε τον ίδιο το 
φόνο σέ θρησκευτική τελετουργία στό Ίνδοστάν. Δεν 
πρέπει νά ξεχνούμε δτι αυτές οι μικρές κοινοτητες 
ήταν μολυσμένες μέ διακρίσεις κάστας καί μέ δουλεία, 
δτι καθυπέτασσαν τόν άνθρωπο στις εξωτερικες περι
στάσεις άντί νά τόν υψώνουν σέ κυρίαρχο τών περι
στάσεων, δτι μεταμόρφωναν μια αυτοαναπτυσσομενη 
κοινωνική κατάσταση σέ μιά αιώνια φυσική μοίρα, 
φέρνοντας έτσι μιά άποκτηνωτική λατρεία τής Φύσης, 
πού έδειχνε τόν ξεπεσμό της μέ το να κάνει τον άν
θρωπο, τόν άρχοντα τής Φύσης, νά πέφτει στά γόνα
τα καί νά λατρεύει τόν Κάνουμαν, τόν πίθηκο, καί τή 
Σαμπάλα, τήν άγελάδα.

Ή ’Αγγλία, είναι άλήθεια, προκαλώντας μιά κοι
νωνική έπανάσταση στό Ίνδοστάν, εδρασε μοναχα 
πρός δφελος τών πιο βρομερών συμφερόντων της και 
τά έπέβαλε μέ τόν πιο βλακώδη τρόπο. Δέν είναι, ό
μως, αυτό τό ζήτημα. Τό ζήτημα είναι άλλο : Μπο- 
ρεϊ ή άνθρωπότητα νά εκπληρώσει τό πεπρωμένο της 
χωρίς μιά ριζική έπανάσταση στήν κοινωνική κατά
σταση τής ’Ασίας ; Άν δχι, τότε, δποια κι άν είναι τά 
εγκλήματα τής Αγγλίας, αυτή ήταν τό ασυνείδητο 
όργανο τής Ιστορίας γιά νά έπέλθει ή έν λόγω έπα
νάσταση.

Τότε, δποια κι άν είναι ή πικρία καί τά προσωπικά 
μας αισθήματα μπροστά στό θέαμα τοΰ καταποντι
σμού ενός άρχαίου κόσμου, εχουμε τό δικαίωμα, απο 
τή σκοπιά τής Ιστορίας, νά φωνάξουμε μαζί μέ τόν 
Γ  καίτε :
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Sollte diese Qual uns qualen 
Da sie unsre Lust vermehrt,
Hat nicht myriaden Seelen 
Timurs Herrschaft aufgezehrt ? *

Γράφτηκε στις 10 ’Ιουνίου 1853.

Πρωτοδημ,οσιεύτηκε στή New York Daily Tribune, άρ. 3804, στις 25 
Ιουνίου 1853. ’Αναδημοσιεύτηκε στη New York Semi-Weekly Trib
une, άρ. 844, στις 28 Ιουνίου, καί στή New York Weekly Tribune, άρ. 
616, στις 2 ’Ιουλίου 1853.

Υπογραφή: Κάρλ Μάρξ

*  Γιατί το βάσανο αυτό εμάς νά βασανίζει 
άφοΰ στή μέγιστη χαρά μάς οδηγεί, 
μήπως ψυχές μυριάδες δέν χαθήκαν 
άπ’ τοΰ Τιμούρ τό σκήπτρο τό βαρύ ;

Goethe, « An Suleika », Westostlicher Diwan
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Ρωσοτουρκικές δυσκολίες — Προφάσεις 
καί υπεκφυγές τής βρετανικής κυβέρνησης — 

Τό τελευταίο σημείωμα τοΰ Nesselrode — 
Τό Ζήτημα τών Ανατολικών ’Ινδιών

’Α π ό σ π α σ μ α

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΓ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ 
περνούν ένα ένα, ή συζήτηση σπανίως προσφέρει 

κάτι αξιοπρόσεκτο, έκτος άπό τήν ασυνέπεια τών λεγά
μενων Μεταρρυθμιστών τής Ινδίας. 'Υπάρχει, γιά πα
ράδειγμα, ό καλός μου βουλευτής Λόρδος Jocelyn πού 
εχει κάνει στόχο τής πολιτικής ζωής του νά καταγγέλ
λει κατά καιρούς τις αδικίες στήν ’Ινδία καί τήν κακο
διοίκηση τής Εταιρείας τών ’Ανατολικών Ινδιών. Ποιά 
νομίζετε δτι ηταν ή τροπολογία πού κατέθεσε ; Νά δο
θεί στήν Εταιρεία τών Ανατολικών ’Ινδιών άδεια δέκα 
ετών. Εύτυχώς, δέν έπεισε κανέναν άλλον έκτος άπό 
τόν εαυτό του. Υπάρχει καί ένας άλλος έπαγγελμα- 
τίας «  Μεταρρυθμιστής » , ό κ. Joseph Hume, ό όποιος 
στή διάρκεια τοΰ μακροΰ κοινοβουλευτικού του βίου 
έχει καταφέρει νά μετατρέψει τήν ίδια τήν αντιπολίτευ
ση, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, σέ συμπολίτευση τού Υ 
πουργείου. Πρότεινε νά μή μειωθεί ό άριθμός τών Διευ
θυντών τής Εταιρείας τών Ανατολικών ’Ινδιών άπό 24 
σέ 18. Ή μόνη τροπολογία πού ειχε κάποιο νόημα καί
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παρ’ δλα αυτά ψηφίστηκε ήταν αυτή τοΰ κ. Bright, ή 
οποία απάλλασσε τούς Διευθυντές πού διόριζε ή κυβέρ
νηση άπό τήν υποχρέωση νά έχουν μετοχές τής Ε τ α ι
ρείας τών ’Ανατολικών ’Ινδιών, δπως ειχε επιβληθεί άπό 
τούς Διευθυντές τούς έκλεγμένους άπό τό Συμβούλιο 
’Ιδιοκτητών. Έάν ξεφυλλίσετε τά φυλλάδια πού δημο
σίευσε ή "Ενωση γιά τή Μεταρρύθμιση στήν ’Ινδία1 θά 
νιώσετε τό ίδιο αίσθημα σάν νά άκούγατε κάποιο μέγα 
κατηγορητήριο κατά τού Βοναπάρτη πού θά τό είχαν 
συντάξει άπό κοινού Νομιμόφρονες, Όρλεανιστές, Γα
λάζιοι καί Κόκκινοι Δημοκράτες, άκόμα καί απογοη
τευμένοι Βοναπαρτιστές. Ή μοναδική αξία τους μέχρι 
τώρα ήταν δτι προσέλκυσαν τήν προσοχή τού κοινού 
στις ινδικές υποθέσεις έν γένει άλλά δέν μπορούν νά 
πάνε παραπέρα μέ τήν τωρινή τους μορφή έκλεκτικι- 
στικής άντιπολίτευσης. Γιά παράδειγμα, ένώ επιτίθεν
ται σέ δσα κάνει ή αγγλική αριστοκρατία στήν ’Ινδία, 
τήν ίδια στιγμή διαμαρτύρονται καί ενάντια στήν κα
ταστροφή τής ινδικής άριστοκρατίας τών ντόπιων πριγ
κίπων.

’Αφού πρώτα οι Βρετανοί εισβολείς πάτησαν τό πόδι 
τους στήν ’Ινδία καί αποφάσισαν νά τό κρατήσουν εκεί, 
δέν τούς έμενε καμιά άλλη έναλλακτική λύση άπό τό 
νά συντρίψουν τήν εξουσία τών ντόπιων πριγκίπων είτε 
μέ τή βία είτε μέ ίντριγκες. ’Έχοντας μπεΤ σέ μιά θέση 
απέναντι στούς ντόπιους άρχοντες άνάλογη μέ εκείνη 
τών άρχαίων Ρωμαίων απέναντι στούς συμμάχους τους,

1. Έ  India Reform Association, ή "Ενωση γιά τή Μεταρρύθμι
ση στήν ’Ινδία, ιδρύθηκε τόν Μάρτιο τοΰ 1853 άπό τόν ύποστηρι- 
κτή τοΰ ελεύθερου εμπορίου John Dickinson.
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ακολούθησαν τά χνάρια τής ρωμαϊκής πολιτικής. «  ΤΗ- 
ταν το σύστημα », λέει ενας ’Άγγλος συγγραφέας, «  νά 
παχαίνεις σάν τό βόδι τούς συμμάχους σου μέχρις δτου 
νά άξίζει τόν κόπο νά τούς κατασπαράξεις ». ’Έχοντας 
νικήσει τούς συμμάχους της μέ τόν τρόπο τής άρχαίας 
Ρώμης, ή Εταιρεία τών Ανατολικών ’Ινδιών, στή συνέ
χεια, τούς έκτέλεσε μέ τόν μοντέρνο τρόπο τής Change 
Alley.1 Γιά νά ξεφορτωθούν τις υποχρεώσεις πού είχαν 
συνάψει μέ τήν Εταιρεία, οί ντόπιοι πρίγκιπες άναγκά- 
στηκαν νά δανειστούν τεράστια ποσά μέ τοκογλυφικό 
τόκο άπό τούς ’Εγγλέζους. "Οταν άποκορυφωνόταν τό 
μπλέξιμό τους, δ δανειστής γινόταν άμείλικτος, « έ 
στριβε τή βίδα »  καί οι πρίγκιπες υποχρεώνονταν είτε 
νά παραχωρήσουν φιλικά τά εδάφη τους στήν Εταιρεία 
είτε νά ξεκινήσουν πόλεμο- νά γίνουν, στή μία περίπτω
ση, συνταξιούχοι τών σφετεριστών τους ή, στήν άλλη, 
νά άνατραποΰν σάν προδότες. Αυτή τή στιγμή τά κρά
τη της περιοχής καταλαμβάνουν έκταση 699.961 τε
τραγωνικών μιλίων μέ πληθυσμό 52.941.263 ψυχές, 
χωρίς νά είναι πιά σύμμαχοι, άλλά μονάχα σέ σχέση 
εξάρτησης άπό τή βρετανική κυβέρνηση, μέ πολλούς 
καί διάφορους δρους, καί κάτω άπό διάφορα συστήματα 
προσόδων καί προστασίας. Αυτά τά συστήματα έχουν 
κοινό γνώρισμα τήν εγκατάλειψη τοϋ δικαιώματος αύ- 
τοαμυνας τών ντόπιων κρατών, τή διατήρηση διπλωμα
τικών σχέσεων καί τή διευθέτηση τών μεταξύ τους διε

1. Ή Change Alley είναι μιά άλεα, ενας δρομάκος στό Λονδίνο, 
με πολλές τράπεζες καί γραφεία τοκογλύφων, πού ηταν τότε διά
σημος γιά τις κάθε είδους συναλλαγές καί τά κερδοσκοπικά κόλ- 
πα πού γίνονταν εκεί.
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νέξεων άπό τά ίδια τά κράτη χωρίς τήν παρέμβαση τοΰ 
Γενικού Κυβερνήτη. "Ολα πρέπει νά πληρώνουν φόρο 
υποτελείας, είτε σέ ρευστό συνάλλαγμα είτε παρέχοντας 
ενοπλες δυνάμεις πού διοικοϋνται άπό Βρετανούς αξιω
ματικούς. Ή τελική άπορρόφηση ή προσάρτηση αύτών 
τών ντόπιων κρατών εχει γίνει επί τοΰ παρόντος ζητη- 
μα όξύτατης διαμάχης ανάμεσα στούς Μεταρυθμιστές, 
πού τήν καταγγέλλουν σάν έγκλημα, καί τούς επιχει
ρηματίες, πού τή δικαιολογούν σάν άναγκαιότητα.

Κατά τή γνώμη μου τό θέμα δέν τίθεται σωστά. 
'Όσον αφορά τά ντόπια κράτη, αυτά έχουν πάψει ουσια
στικά νά υπάρχουν άπό τή στιγμή πού δίνουν φόρο ύπο- 
τελείας ή είναι προτεκτοράτα τής Εταιρείας. Έάν μοι
ράσετε τό εισόδημα μιας χώρας ανάμεσα σέ δύο κυβερ
νήσεις, τό μόνο σίγουρο είναι δτι θά χαντακώσετε τά 
οικονομικά τής μίας καί τή διοίκηση καί τών δύο. Μέ 
τό παρόν σύστημα, τά ντόπια κράτη συνθλίβονται κάτω 
άπό τόν διπλό βραχνά τής δικής τους ντόπιας διοίκησης 
άπό τή μιά, καί τοΰ φόρου υποτελείας καί τών υπέρμε
τρων στρατιωτικών δαπανών άπό τήν άλλη, πού τούς 
εχει έπιβάλει ή Εταιρεία. Οι δροι μέ τούς όποιους τούς 
έχει έπιτραπεΐ νά διατηρούν μιά φαινομενική άνεξαρτη- 
σία είναι ταυτόχρονα καί οί δροι μιας διαρκούς παρακ
μής καί μιας άκρας άδυναμίας βελτίωσης τής κατάστα
σης. Ή  οργανική άνημπόρια είναι ό συστατικός νόμος 
τής ύπαρξής τους, δπως συμβαίνει μέ δλες τις υπάρξεις 
πού ζοΰν στό δριο τής άντοχής τους. Ώ ς έκ τούτου, το 
ζήτημα γύρω άπό τό όποιο περιστρέφονται τά πάντα 
δέν είναι εκείνο τής διατήρησης τών ντόπιων κρατών 
αλλά τών ντόπιων πριγκίπων καί τών Αυλών τους. Δέν 
είναι, λοιπόν, παράξενο νά βλέπεις τούς ίδιους άνθρώ-
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πους πού καταγγέλλουν « τά βάρβαρα μεγαλεία τοΰ 
Στέμματος καί τής Αριστοκρατίας τής ’Αγγλίας »  νά 
χύνουν δάκρυα γιά τήν πτώση τών ’Ινδών Ναμπόμπων, 
Μαχαραγιάδων καί Τζαγιρδάρωνή μεγάλη πλειονό
τητα τών όποιων δέν διαθέτει κάν τήν αίγλη τής αρ
χαιότητας, καθώς πρόκειται, γενικώς, γιά σφετεριστές 
τής πρόσφατης περιόδου, πού επιβλήθηκαν χάρη στις 
εγγλέζικες ίντριγκες ! Δέν υπάρχει σέ ολόκληρο τόν κό
σμο δεσποτισμός πιό γελοίος, παράλογος και παιδαριώ
δης άπό αύτόν τών Σαζενάν καί τών Σαρριάρ τών Χ ι-  
λίων και Μίας Νυχτών. Ό  Δούκας τοΰ Ούέλλινγκτον, 
ο Sir J. Malcolm, b Sir Henry Russell, b Λόρδος τοΰ Ellen- 
borough, ο στρατηγός Briggs κι άλλες αυθεντίες διακή
ρυξαν οτι είναι υπέρ τής διατήρησης τοΰ status quo. Σέ 
ποιά βάση, δμως ; Στή βάση τοΰ δτι τά στρατεύματα 
τών ιθαγενών κάτω άπό τή βρετανική κυριαρχία ζητοΰν 
απασχόληση στούς μικροπολέμους μέ τούς συντοπίτες 
τους, κι έτσι μπορούν νά τούς έμποδίζουν νά στρέψουν 
τή δύναμή τους ενάντια στούς δικούς τους Εύρωπαίους 
άφέντες. Στή βάση τοΰ δτι ή ύπαρξη ανεξάρτητων 
κρατών δίνει εύκαιριακή απασχόληση σέ αγγλικά στρα
τεύματα. Στή βάση τοΰ δτι οί κληρονομικοί πρίγκιπες 
είναι τά πιό δουλικά όργανα τοΰ εγγλέζικου δεσποτι- 
σμοΰ καί έμποδίζουν τήν εμφάνιση αυτών τών τολμη
ρών στρατιωτικών τυχοδιωκτών πού πάντοτε ήταν καί

1 . Τζαγφδάροι: Μέλη τής μουσουλμανικής αριστοκρατίας 
στή Μεγάλη Μογγολική Αυτοκρατορία πού είχαν προσωρινό δι
καίωμα χρήσης τής γής σέ μεγάλα κτήματα —τά τζαγίρια— καί 
σε άντάλλαγμα προσέφεραν στρατιωτικές υπηρεσίες καί στρα
τιώτες.



θά είναι σέ αφθονία στήν ’Ινδία. Στή βάση τοϋ οτι τα 
ανεξάρτητα εδάφη έπιτρέπουν τήν ύπαρξη ενός καταφυ
γίου σέ δλα τά δυσαρεστημένα καί επιχειρηματικά ντό
πια πνεύματα. ’Αφήνοντας κατα μέρος ολα αυτα τα επι
χειρήματα, πού λένε με πολλά λόγια οτι οι ντοπιοι πρίγ
κιπες είναι τά οχυρά τοΰ παρόντος αποτρόπαιου αγγλι
κού συστήματος καί τά μεγαλύτερα εμπόδια στην προ- 
οδο τής ’Ινδίας, έρχομαι στον Sir Thomas Munro καί τόν 
Λόρδο Elphinstone, οί όποιοι ήταν τουλάχιστον άνθρωποι 
ανώτερης διάνοιας καί μέ αληθινή συμπάθεια γιά τόν 
ινδικό λαό. Νομίζουν δτι χωρίς μιά ντόπια αριστοκρατία 
δέν μπορεΐ νά υπάρξει καμιά ενεργητικότητα σέ καμία 
άλλη τάξη τής κοινότητας καί δτι ή ανατροπή αύτής 
τής αριστοκρατίας δέν θά φέρει τήν ανύψωση αλλά τήν 
έκπτωση ολόκληρου τού λαού. Μπορεΐ να έχουν δίκιο 
δσο οί ιθαγενείς κάτω άπό τήν άγγλική κυριαρχία απο
κλείονται συστηματικά άπό καθε ανώτερο λειτούργημα, 
στρατιωτικό ή πολιτικό. Οπου δεν υπαρχουν ανδρες 
πού εγιναν μεγάλοι μέ τή δικη τους προσπαθεια, τοτε 
πρέπει νά υπάρχουν μεγάλοι άνδρες έκ γενετής, γιά να 
άπομείνει σέ έναν κατακτημένο λαό κάποιο υπόλειμμα 
δικού του μεγαλείου. Ό  αποκλεισμός, δμως, αυτός τού 
γηγενούς λαού άπό τό αγγλικό έδαφος εγινε δυνατός 
μόνο χάρη στή διατήρηση τών κληρονομικών πριγκί
πων στά λεγάμενα ανεξάρτητα έδάφη. Και μια απο 
αυτές τις δύο παραχωρήσεις επρεπε νά γίνει στον ιθα
γενή στρατό, άπό τήν ισχύ τοϋ οποίου έξαρτώνταν ολη 
ή βρετανική κυριαρχία στήν ’Ινδία. Νομίζω οτι πρεπει 
νά εμπιστευτούμε τή διαβεβαίωση τού κ. Campbell οτι η 
ιθαγενής ινδική άριστοκρατία είναι ή λιγότερο ικανή να 
καλύψει ανώτερες θέσεις, δτι για ολες τις καινούργιες

φ ____________________ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ
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απαιτήσεις είναι αναγκαίο νά δημιουργηθεϊ μιά καινούρ
για κοινωνική τάξη και δτι

« λ ό γ ω  τής οξύνοιας καί τής ικανότητας πρός μάθηση 

τών κατώτερων τάξεων, αυτό μπορεΐ νά γίνει στήν Ι ν 
δία οπως δέν μπορεΐ νά γίνει σέ καμιά άλλη χώρα ».

Οί ίδιοι οί ντόπιοι πρίγκιπες εξαφανίζονται γοργά, 
λόγω τής εξάλειψης τών οίκων τους. Άπό τήν αρχή, 
δμως, αυτού τού αιώνα, ή βρετανική κυβέρνηση ακο
λούθησε τήν πολιτική νά τούς επιτρέπει νά άποκτούν 
απογόνους έξ υιοθεσίας ή νά καλύπτουν τις κενές θέσεις 
τους μέ ανδρείκελα άγγλικής κατασκευής. Ό  μέγας 
Γενικός Κυβερνήτης Λόρδος Dalhousie ήταν ό πρώτος 
πού διαμαρτυρήθηκε άνοιχτά γ ι’ αύτό τό σύστημα. Έάν 
δέν έπιβάλλονταν τεχνητές αντιστάσεις στή φυσική πο
ρεία τών πραγμάτων, δέν θά χρειάζονταν ούτε πόλεμοι 
ούτε δαπάνες γιά νά ξεμπερδεύει κανείς μέ τούς ιθαγε
νείς πρίγκιπες.

"Οσον αφορά τούς συνταξιούχους πρίγκιπες, οί 
2.468.969 λίρες στερλίνες πού τούς δίνει ή βρετανική 
κυβέρνηση άπό τό εισόδημα τής ’Ινδίας είναι τό πιο 
βαρύ φορτίο γιά έναν λαό πού ζεΐ μέ ρύζι καί στερείται 
καί τά πιο στοιχειώδη αναγκαία τής ζωής. Στό μόνο 
πράγμα στό όποιο είναι καλοί είναι νά έπιδεικνύουν τή 
βασιλεία στό χαμηλότερο της στάδιο ξεπεσμού καί γε
λοιοποίησης. Πάρτε, γιά παράδειγμα, τόν Μέγα Μογ- 
γόλο, τόν απόγονο τού Τιμούρ τού Ταμερλάνου1: τού δί

1. Ό Μπαμπούρ (1483-1530), ό ιδρυτής τής Μεγάλης Μογ
γολικής Αυτοκρατορίας, ηταν απόγονος τοΰ Ταμερλάνου πού θεω
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νουν 120.000 λίρες τό χρόνο. Ή  εξουσία του δέν έπε- 
κτείνεται έξω άπό τούς τοίχους τοΰ παλατιού του, εντός 
τοΰ οποίου ή βασιλική φυλή τών ήλιθίων, αφημένη στον 
εαυτό της, γεννοβολάει ελεύθερα σάν τήν κουνέλα. Α
κόμα καί ή αστυνομία τού Δελχί βρίσκεται στά χέρια 
τών Εγγλέζων καί πάνω άπό τόν δικό του έλεγχο. 
Αυτός μένει εκεί πάνω στό θρόνο του, ένα ζαρωμένο κί
τρινο γεροντάκι, στολισμένος μέ ενα θεατρικό κουστού
μι, χρυσοκέντητο, πού μοιάζει πολύ μέ τό κουστούμι 
τών χορευτριών τοϋ Ίνδοστάν. Σέ ορισμένες κρατικές 
έπετείους, τό σκεπασμένο μέ χρυσά υφάσματα ανδρεί
κελο βγαίνει έξω γιά νά ευχαριστήσει τις καρδιές τών 
νομιμοφρόνων. Σ ’ αυτές τις μέρες της υποδοχής, οί ξέ
νοι πρέπει νά πληρώσουν ένα άντίτιμο σέ γκινέες, οπως 
κάνουν καί γιά όποιονδήποτε σαλτιμπάγκο πού εμφανί
ζεται δημόσια, ενώ αυτός σέ αντάλλαγμα τούς δίνει 
τουρμπάνια, διαμάντια κλπ. Κοιτάζοντάς τα άπό κον
τά, άνακαλύπτουν δτι τά βασιλικά διαμάντια είναι κομ
μάτια άπό κοινό γυαλί, μπογιατισμένα χονδροειδώς γιά 
νά απομιμούνται τούς πολύτιμους λίθους καί συνδεδεμέ- 
να τόσο άδέξια ώστε νά θρυμματίζονται στό χέρι σάν νά 
ήταν μπομπότα.

ρούσε τόν εαυτό του διάδοχο τοΰ Τζένγκις Χάν. Ή Μογγολική 
Αυτοκρατορία στή Βόρεια Ινδία ιδρύθηκε τό 1526 άπό εισβολείς 
πού ήρθαν άπό τό άνατολικό τμήμα τής Κεντρικής Άσίας, θεω
ρούσαν τόν εαυτό τους συνέχεια τών πολεμιστών τοΰ Τζένγκις 
Χάν καί μέχρι τά μέσα τοΰ Που αιώνα κυριαρχούσαν στο μεγα
λύτερο μέρος τής ’Ινδίας καί σέ τμήμα τοϋ ’Αφγανιστάν. Ή Αύ- 
τοκρατορία παρήκμασε καί στό πρώτο μισό τοΰ 18ου αίωνα ού- 
σιαστικά έπαψε νά υπάρχει.
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Οί Εγγλέζοι τοκογλύφοι, σέ συνδυασμό μέ τήν αγ
γλική αριστοκρατία, γνωρίζουν καλά τήν τέχνη νά ευ- 
τελίζουν τή βασιλεία, υποβαθμίζοντας τη στή μηδαμι- 
νότητα τοΰ συνταγματικού καθεστώτος στή μητρόπολη 
καί στή ματαιοδοξία τοΰ πρωτοκόλλου στις υπερπόντιες 
κτήσεις. Κ ι έρχονται μετά οί Ριζοσπάστες καί νιώθουν 
απόγνωση μπροστά σ’ αυτό τό θέαμα !

Γράφτηκε στις 12 ’Ιουλίου 1853.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στή New York Daily Tribune, άρ. 3828, στις 25 
’Ιουλίου 1853, καί άναδημοσιεύτηκε στή New York Semi-Weekly 
Tribune, στις 26 Ιουλίου 1853.

Υπογραφή: Κάρλ Μάρξ





ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

Οι μελλοντικές συνέπειες 

τής βρετανικής κυριαρχίας στήν ’Ινδία

Λονδίνο, Παρασκευή 22 Ιουλίου 1853

ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ Μ’ ΑΪΤΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ νά ολοκληρώ
σω τις παρατηρήσεις μου γιά τήν ’Ινδία.

Πώς συνέβη καί έγκαθιδρύθηκε ή βρετανική κυριαρ
χία στήν ’Ινδία; Ή  υπέρτατη εξουσία τοΰ Μεγάλου 
Μογγόλου συνετρίβη άπό τους ’Αντιβασιλείς Μογγό- 
λους. Ή εξουσία τών ’Αντιβασιλέων συνετρίβη άπό τούς 
Μαχραττα.1 Ή  εξουσία τών Μαχράττα συνετρίβη άπό 
τους ’Αφγανούς και ενώ οί πάντες πολεμούσαν κατά 
πάντων, δ Βρετανός έτρεξε καί κατάφερε νά τούς υπο
τάξει ολους. Μιά χώρα διηρημένη δχι μόνο ανάμεσα σέ 
Μωαμεθανούς και Ίνδουιστές αλλά καί ανάμεσα στή 
μια φυλη και την αλλη φυλή, τή μιά κάστα καί τήν 
αλλη κάστα. Μιά κοινωνία πού ή δομή της βασιζόταν 
σ ενα είδος ισορροπίας ή οποία προέκυπτε άπό τή γε-

1. Οί Μαχράττα ( ή Μαράθα ) ηταν μιά εθνότητα πού ζοΰσε 
στο Βορειοδυτικό Ντεκκάν τής Ινδίας. Στά μέσα τοΰ 17ου αιώνα 
άρχισαν ένοπλο άγώνα κατά τής Μογγολικής Αυτοκρατορίας καί 
αργότερα σχημάτισαν ανεξάρτητο κράτος καί κατά τόν 18ο αιώνα 
μιά ισχυρή Συνομοσπονδία πριγκιπάτων τών Μαχράττα. Τό 1761 
υπεστησαν συντριπτική ήττα άπό τους ’Αφγανούς κατά τόν άγώ
να γιά κυριαρχία στήν ’Ινδία. Τελικά υποτάχτηκαν στήν Ε τα ι
ρεία τών ’Ανατολικών ’Ινδιών μετά τόν πόλεμό τους, τό 1803- 
1805, μέ τήν ’Αγγλία.

51
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νική άπωση καί τόν άλληλοαποκλεισμό δλων τών 
μελών της, άπό τήν ίδια τους τή σύσταση. Μια τέτοια 
χώρα και μιά τέτοια κοινωνία πώς νά μήν είναι προορι
σμένη νά γίνει ή λεία τοΰ κατακτητή ; ’Ακόμα κι άν δέν 
ξέραμε τίποτε άπό τήν περασμένη ιστορία τοΰ Ίνδο- 
στάν, δέν είναι μέγιστο και άναμφισβήτητο γεγονός οτι 
άκόμα κι αυτή τή στιγμή ή ’Ινδία μενει υποδουλωμένη 
στήν ’Αγγλία χάρη σέ εναν ινδικό στρατό πού συντη
ρείται μέ έξοδα τής ’Ινδίας ; 'Η Ίνδια, λοιπον, δεν θα 
μποροΰσε νά ξεφύγει άπό τή μοίρα της νά κατακτηθεί 
καθώς ολόκληρη ή προηγούμενη ιστορία της, άν μή τι 
άλλο, δέν ήταν παρά ή ιστορία τών διαδοχικών κατα- 
κτησεων πού ύπέστη. Ή  ινδική κοινωνία δεν εχει κα
θόλου ιστορία, τουλάχιστον καμιά γνωστή ιστορία. Αυτό 
πού ονομάζουμε ιστορία της δέν είναι παρά ή ιστορία 
τών διαδοχικών εισβολέων πού ίδρυσαν τις αυτοκρατο
ρίες τους πάνω στήν παθητική βάση αυτής τής χωρίς 
άντιστάσεις καί άμετάβλητης κοινωνίας. Ώς εκ τουτου 
τό ζήτημα δέν είναι τό έάν οι Εγγλέζοι έχουν δικαίωμα 
νά κατακτήσουν τήν ’Ινδία άλλα το εαν προτιμάμε να 
κατακτηθεί ή ’Ινδία άπό τούς Τουρκους, απο τους Περ- 
σες, άπό τούς Ρώσους ή νά κατακτηθεί άπό τούς Βρε
τανούς.

Ή ’Αγγλία έχει νά εκπληρώσει μιά διπλή άποστολή 
στήν ’Ινδία : ή μία είναι καταστροφική, ή άλλη άναγεν- 
νητική -  νά έκμηδενίσει τήν παλιά άσιατική κοινωνία 
καί νά θέσει τις υλικές βάσεις τής δυτικής κοινωνίας 
στήν Άσία.

’Άραβες, Τούρκοι, Τάταροι, Μογγόλοι πού διαδοχικά 
κατέκτησαν τήν ’Ινδία, σύντομα ίνόοποιήθ'ηχχν, καθώς 
οί βάρβαροι κατακτητές, σύμφωνα μέ εναν αιώνιο νομο
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τής ιστορίας, κατακτήθηκαν με τή σειρά τους άπό τόν 
ανώτερο πολιτισμό τών υπηκόων τους. Οί Βρετανοί 
ήταν οί πρώτοι κατακτητές που ηταν ανώτεροι καί συν
επώς άτρωτοι στον ινδικό πολιτισμό. Τόν κατέστρεψαν 
συντρίβοντας τις ντόπιες κοινότητες, ξεριζώνοντας τήν 
ντόπια βιομηχανία και ισοπεδώνοντας ο,τι ήταν μεγάλο 
καί υψηλό στήν ντόπια κοινωνία. Οί ιστορικές σελίδες 
τής κυριαρχίας τους στήν ’Ινδία δέν άναφέρουν σχεδόν 
τίποτε άλλο έξω άπό αυτή τήν καταστροφή. Τό έργο 
τής άναγέννησης δύσκολα φαίνεται κάτω άπό τόν σωρό 
τών έρειπίων. Παρ’ δλα αυτά έχει ξεκινήσει.

Ή πολιτική ενοποίηση τής ’Ινδίας, πιό στέρεη καί 
πιό εκτεταμένη δσο ποτέ άπό τά χρόνια τοΰ Μεγάλου 
Μογγόλου, άποτέλεσε τόν πρώτο δρο τής άναγέννησής 
της. Ή  ενοποίηση αυτή, πού επιβλήθηκε άπό τό βρε
τανικό σπαθί, θά δυναμώσει τώρα καί θά διατηρηθεί 
χάρη στον ήλεκτρικό τηλέγραφο. Ό  ντόπιος στρατός, 
οργανωμένος καί έκπαιδευμένος άπό τόν Βρετανό λο- 
χία-έκπαιδευτή, ηταν δρος έκ τών ων ούκ άνευ γιά νά 
υπάρξει ινδική αύτοχειραφέτηση καί γιά νά πάψει ή ’Ιν
δία νά είναι ή λεία τοΰ πρώτου τυχόντος ξένου εισβολέα. 
Ό  ελεύθερος Τύπος, πού γιά πρώτη φορά είσάγεται στήν 
άσιατική κοινωνία καί τόν διαχειρίζονται κυρίως οί κοι
νοί γόνοι τών ’Ινδών καί τών Ευρωπαίων, είναι ένας νέ
ος καί ισχυρός παράγοντας άνοικοδόμησης. ’Ακόμα κι οί 
Ζεμιντάρι καί οί Ρυοτβάρ', δσο άποτρόπαιοι κι αν είναι,

1. Τά συστήματα Ζεμιντάρι καί Ρυοτβάρ ήταν δύο συστήμα
τα φορολογίας τής γης πού είσήγαγαν στήν ’Ινδία οί βρετανικές 
αποικιακές αρχές. Το σύστημα Ζεμιντάρι είσήχθη στή Βεγγάλη 
καί σέ άλλες επαρχίες της βορειοανατολικής καί κεντρικής Ίν-
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συνεπάγονται δύο ξεχωριστές μορφές ιδιωτικής ιδιοκτη
σίας τής γής — τό μέγα ζητούμενο τής ασιατικής κοι
νωνίας. Άπό τούς Ινδούς ιθαγενείς πού απρόθυμα και 
σπάνια εκπαιδεύονται στήν Καλκούτα κάτω άπό βρε
τανική επίβλεψη, μιά καινούργια κοινωνική τάξη ξε- 
πηδά, προικισμένη μέ τά προαπαιτούμενα γιά τή διακυ
βέρνηση καί διαποτισμένη άπό τήν ευρωπαϊκή έπιστή- 
μη. Ή  ατμομηχανή εχει φέρει τήν ’Ινδία σέ τακτική 
καί γρήγορη επικοινωνία μέ τήν Ευρώπη, εχει συνδέσει 
τά σημαντικότερα λιμάνια της μέ έκεϊνα ολόκληρου τοΰ 
νοτιοανατολικού ώκεανοΰ καί έχει επιχειρήσει νά τήν 
άποσπάσει άπό τήν απομονωμένη θέση ή οποία ήταν ο 
βασικός νόμος πού καθόριζε τήν τελμάτωσή της. Δέν 
είναι μακριά ή μέρα δπου, μέ έναν συνδυασμό σιδηρο
δρόμων καί άτμοπλοίων, ή απόσταση ανάμεσα στήν 
Αγγλία καί τήν Ινδία, μετρημένη σέ χρόνο, θά συντο
μευτεί στις οχτώ μέρες καί αυτή ή κάποτε μυθική χώ
ρα θά προσαρτηθεΐ πραγματικά στον Δυτικό Κόσμο.

Οί άρχουσες τάξεις τής Μεγάλης Βρετανίας είχαν 
δείξει μέχρι τώρα μόνον έ'να περιστασιακό, έφήμερο καί 
κατ’ εξαίρεση ενδιαφέρον γιά τήν πρόοδο της ’Ινδίας. Ή 
αριστοκρατία ήθελε νά τήν κατακτήσει, ή πλουτοκρατία 
νά τή λεηλατήσει καί οί έργοστασιάρχες νά τήν ξεπου
λήσουν. Άλλα τώρα τά πράγματα αναποδογυρίστηκαν.

δίας καί δ φόρος τών αγροτών συγκεντρωνόταν άπό κληρονομι
κούς φοροεισπράκτορες, τούς Ζεμιντάρι, γιά λογαριασμό τοΰ υπέρ
τατου ιδιοκτήτη τής γης, τής Αγγλίας. Τό σύστημα Ρυοτβάρ 
έγκαθιδρύθηκε στή περιοχή τοϋ Μαδράς καί τής Βομβάης, οπου 
οί ’Ινδοί αγρότες, οί ρυότ, πλήρωναν κατευθείαν τό φόρο στήν Ε 
ταιρεία τών Ανατολικών Ινδιών.
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Οί έργοστασιάρχες έχουν ανακαλύψει δτι ή μετατροπή 
τής ’Ινδίας σέ παραγωγική χώρα τήν έχει καταστήσει 
μείζονος σημασίας γ ι’ αυτούς κι δτι, γιά τόν συγκεκρι
μένο σκοπό, είναι άναγκαϊο, πάνω απ’ δλα, νά τής δω
ρίσουν μέσα άρδευσης και εσωτερικής επικοινωνίας. ’Έ 
χουν τήν πρόθεση τώρα νά σχεδιάσουν ένα σιδηροδρο
μικό δίκτυο σέ δλη τήν ’Ινδία. Καί Θά τό κάνουν. Τά 
αποτελέσματα πρέπει νά είναι ανεκτίμητα.

Είναι πασίγνωστο δτι οί παραγωγικές δυνάμεις τής 
’Ινδίας είναι παράλυτες λόγω τής πλήρους έλλειψης μέ
σων μεταφοράς καί ανταλλαγής τών διαφόρων προϊόν
των της. Πουθενά δσο στήν ’Ινδία δέν συναντάμε τόση 
κοινωνική εξαθλίωση στό μέσον τής φυσικής άφθονίας, 
λόγψ έλλειψης μέσων άνταλλαγής. Άποδείχτηκε ενώ
πιον μιάς ’Επιτροπής τής Βρετανικής Βουλής τών Κοι
νοτήτων πού συγκλήθηκε τό 1848 δτι

«  οταν τό σιτάρι πωλούνταν άπό 6 ώ ς 8 σελίνια, το τέ
ταρτο στό Χ αντές, πωλοϋνταν άπό 64 μέχρι 70 σελίνια 
στην Πούνα, οπου ο λαός πέθαινε στούς δρόμους άπό λ ι 
μό, χωρίς τη  δυνατότητα άνεφοδιασμού άπό τό Χ αντές, 
γιατί ο ί καρόδρομοι ήταν αδιάβατοι».

Ή λειτουργία σιδηροδρόμων μπορεΐ νά διευκολύνει 
τήν επίτευξη τών στόχων τής γεωργίας, μέ τή δημι
ουργία δεξαμενών οπου το έδαφος άπαιτεϊ νά φτιαχτούν 
άναχώματα στις όχθες τών ποταμών καί τή μεταφορά 
νεροϋ μέσα σέ διαφορετικές γραμμές ύδροδότησης. Ή 
άρδευση, έτσι, άναγκαία προϋπόθεση τής γεωργίας στήν 
’Ανατολή, μπορεΐ νά έπεκταθεΐ σημαντικά καί θά μπο
ρούσε νά άποφευχθούν οί τοπικοί λιμοί πού συχνά έπα- 
νεμφανίζονται λόγω έλλειψης νερού. Ή σπουδαιότητα
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έν γένει τών σιδηροδρόμων, δταν εξεταστεί απ’ αυτή τή 
σκοπιά, πρέπει νά γίνει προφανής, αν θυμηθούμε οτι τά 
άρδευόμενα χωράφια, άκόμα καί στήν περιφέρεια γύρω 
άπό τό Γάτς, πληρώνουν τριπλάσιους φόρους, προσφέ
ρουν δεκαπλάσια ή καί δωδεκαπλάσια άπασχόληση καί 
άποδίδουν δωδεκαπλάσια ή καί δεκαπενταπλάσια κέρδη 
άπ’ οσο μιά ίδια περιοχή χωρίς άρδευση.

Οί σιδηρόδρομοι θά δώσουν τά μέσα γιά νά μειωθεί ο 
άριθμος καί τό κόστος τών στρατιωτικών εγκαταστά
σεων. Ό  συνταγματάρχης Warren, φρούραρχος τοΰ Φρου
ρίου St. William, δήλωσε ενώπιον μιας Ειδικής Επιτρο
πής τής Βουλής τών Κοινοτήτων :

«  Ή δυνατότητα νά παίρνουμε πληροφορίες άπό απο
μακρυσμένα μέρη της χώρας σέ τόσες ώρες δσες χρει
άζονται τώρα μέρες κι εβδομάδες άκόμα, δπως καί ή 
δυνατότητα νά στέλνουμε εντολές με στρατό και εφόδια 
στό συντομότερο χρονικό διάστημα είναι ανεκτίμητα 
πράγματα. Θά μπορούν τά στρατεύματα να μένουν σε 
πιο άπομακρυσμένους και πιο υγιεινούς σταθμούς άπό 
δ,τι τώρα και θά γλιτώσουμε άπό πολλές απώλειες 
ζωών λόγω ασθενειών. Δέν θά άπαιτοΰνται νά αποθη
κεύονται εφόδια στις διάφορες άποθήκες στην έκταση 
πού γίνεται τώρα και θά αποφευχθεί ή φθορά καί ή τυ
χαία καταστροφή λόγω τοΰ κλίματος. 'Ο άριθμος τών 
στρατιωτών θά μπορεΐ νά μειωθεί σε άμεση αναλογία με 
τή μεγαλύτερη άποτελεσματικότητα ».

Γνωρίζουμε δτι ή οργάνωση τής τοπικής αυτοδιοί
κησης καί ή οικονομική βάση τών κοινοτήτων στά χω
ριά έχουν διαλυθεί αλλά τό χειρότερο γνώρισμά τους, ή 
διάλυση τής κοινωνίας σέ ομοιόμορφες καί άσύνδετες
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έξατομικευμές υπάρξεις, συνεχίζει νά έπιβιώνει και μετά 
τό θάνατό τους. Ή απομόνωση τών χωριών προκάλεσε 
την απουσία δρόμων στήν ’Ινδία καί ή απουσία δρόμων 
διαιωνισε τήν απομόνωση τών χωριών. Σ ’ αυτό τό επί
πεδο, ή κοινότητα ζοΰσε μέσα στή δεδομένη κλίμακα μι- 
κροαναγκών, σχεδόν χωρίς επικοινωνία με άλλα χωριά, 
χωρίς τούς πόθους καί τις προσπάθειες πού είναι απα
ραίτητοι γιά νά προχωρήσει ή κοινωνία. Άφοΰ οί Βρε
τανοί έχουν πιά τσακίσει τήν αυτάρκη αδράνεια τών 
χωριών, τωρα οί σιδηρόδρομοι θά δώσουν νέα ανάγκη 
γιά έπικοινωνία καί ανταλλαγές. Εξάλλου

« απο τις συνέπειες τοΰ σιδηροδρομικού συστήματος 
θα είναι νά φέρει σέ κάθε χωριό πού συνδέεται μ ’ αυτό 

μια  τέτοια γνώση τών εφευρέσεων καί εφαρμογών τών 

άλλων χωρών και τέτοια μέσα για νά τά αποκτήσει κά 
νεις πού κ α τ ' αρχήν θά βάλει σε δοκιμασία δλες τις δυ
νατότητες της πατροπαράδοτης καί μισθοσυντήρητης 

οικοτεχνίας τών χωριών τής ’Ινδίας καί στή συνέχεια 
θά καλύψει τις αδυναμίες της ».

(Chapman, The Cotton and Commerce of India 
[To βαμβάκι καί τό εμπόριο τής ’Ινδίας], σσ. 95-97).

Ξέρω οτι οί Εγγλέζοι έργοστασιάρχες προτίθενται 
να προικίσουν τήν ’Ινδία μέ σιδηροδρόμους, με τόν απο
κλειστικό σκοπό νά άποσπάσουν σέ μειωμένο κόστος τό 
βαμβακι και τις άλλες πρώτες ΰλες γιά τά εργοστάσιά 
τους. ’Αλλά άπό τή στιγμή πού έχεις εισαγάγει μηχα
νές γιά τή μετακίνηση σέ μιά χώρα πού διαθέτει σίδη
ρο καί άνθρακα, δέν είσαι πιά σέ θέση νά εμποδίσεις τήν 
κατασκευή τους έκεϊ. Δέν μπορεΐς νά διατηρείς ένα σι
δηροδρομικό δίκτυο σέ μιά τεράστια χώρα χωρίς νά
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εγκαινιάσεις τίς βιομηχανικές εκείνες διαδικασίες πού 
είναι αναγκαίες γιά νά αντιμετωπιστούν οί άμεσες καί 
τρέχουσες ανάγκες τής μεταφοράς μέ σιδηροδρόμους, 
καί μέσω αύτών τών διαδικασιών άναγκαστικά θά ανα
πτυχθεί ή εφαρμογή τών μηχανών καί στούς κλάδους 
τής βιομηχανίας πού δέν είναι άμεσα συνδεδεμένοι μέ 
τούς σιδηροδρόμους. Ώς έκ τούτου, τό σιδηροδρομικό 
σύστημα θά γίνει στήν ’Ινδία ό αληθινός προπομπός τής 
μοντέρνας βιομηχανίας. Κάτι τέτοιο είναι ακόμα περισ
σότερο σίγουρο άπό τή στιγμή πού αναγνωρίζεται άπό 
τίς Γδιες τίς βρετανικές αρχές οτι οί ’Ινδοί διαθέτουν μιά 
ιδιαίτερη ικανότητα προσαρμογής σέ εντελώς νέες μορ
φές εργασίας καί μπορούν ν’ αποκτούν τήν άπαιτούμενη 
γνώση τών μηχανών. Αυτό τό γεγονός άποδεικνύεται 
εύρύτατα άπό τίς ικανότητες καί τήν έπιδεξιότητα τών 
ιθαγενών μηχανικών στό νομισματοκοπείο τής Καλ- 
κούτας, οπου γιά χρόνια απασχολούνταν δουλεύοντας 
τίς ατμοκίνητες μηχανές, οπως καί τών ιθαγενών πού 
δούλευαν διάφορες άτμομηχανές στήν άνθρακοφόρα πε
ριφέρεια τού Μπούρντουαν, καθώς καί σέ πολλές άλλες 
περιπτώσεις. Ό  Γδιος ο κ. Cambell, παρόλο πού είναι 
πολύ επηρεασμένος άπό τίς προκαταλήψεις τής Ε τ α ι
ρείας τών ’Ανατολικών ’Ινδιών, είναι υποχρεωμένος νά 
ομολογήσει οτι

« ή μεγάλη μάζα τοΰ ινδικού λα ού διαθέτει μεγάλη  βιο
μηχανική ενεργητικότητα, είναι πολύ ικανή νά συσσω
ρεύει κεφάλαιο καί αξιοπρόσεκτη στή μαθηματική της 
έπιδεξιότητα καί τό ταλέντο σέ άριΟμούς καί τίς θετικές 
έπιστήμες ». « Τό μυαλό τους », λέει, « είναι εξαιρετι
κ ό» .
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Ή μοντέρνα βιομηχανία πού προκύπτει άπό τό σι
δηροδρομικό σύστημα θά διαλύσει τόν πατροπαράδοτο 
καταμερισμό τής εργασίας πάνω στον οποίο στηρίζονται 
οι ινδικές κάστες, αυτά τά άποφασιστικής σημασίας εμ
πόδια στήν πρόοδο τής Ινδίας και στήν ινδική ισχύ.

"Ολα δσα θά υποχρεωθεί νά κάνει ή αγγλική μπουρ
ζουαζία δέν θά χειραφετήσουν ούτε θά βελτιώσουν υλικά 
τήν κοινωνική κατάσταση τής μάζας τοΰ λαοΰ, πού δέν 
έξαρτάται μόνο άπό τήν ανάπτυξη τών παραγωγικών 
δυνάμεων αλλά καί άπό τήν ιδιοποίησή τους άπό τόν 
ίδιο τόν λαό. Εκείνο, δμως, πού οπωσδήποτε θά κάνει 
είναι νά θέσει τις υλικές προϋποθέσεις καί γιά τά δύο. 
Μήπως ή μπουρζουαζία, ετσι κι άλλιώς, έκανε ποτέ 
κάτι περισσότερο ; ’Έφερε ποτέ τήν πρόοδο χωρίς νά 
σύρει άτομα καί λαούς μέσα στό αίμα και τή βρομιά, 
μεσα στην άθλιότητα καί τόν έξευτελισμό ;

Οί ’Ινδοί δέν θά δρέψουν τούς καρπούς τών νέων 
στοιχείων τής κοινωνίας πού έσπειρε άνάμεσά τους ή 
βρετανική μπουρζουαζία παρά μόνον δταν, στήν ίδια τή 
Μεγάλη Βρετανία, οί τάξεις πού κυβερνούν τώρα άνα- 
τραπούν καί τή θέση τους τήν πάρει τό βιομηχανικό 
προλεταριάτο, η δταν οι ίδιοι οί Ινδοί γίνουν αρκετά 
ισχυροί γιά νά άποτινάξουν έντελώς τόν έγγλέζικο ζυγό. 
Ο,τι κι άν συμβεΐ, μποροΰμε νά περιμένουμε μέ σιγου

ριά οτι θά δοΰμε, σέ μιά λίγο-πολύ άπόμακρη χρονική 
περίοδο, τήν αναγέννηση αύτής τής μεγάλης καί ενδια
φέρουσας χώρας, τής όποίας οί ευγενικοί κάτοικοι είναι, 
για νά χρησιμοποιήσουμε τήν έκφραση τού πρίγκιπα 
Σόλτυκοφ, ακόμα καί στις χαμηλότερες τάξεις, « plus 
fins et plus adroits que les Italiens »  [ πιο λεπτοί καί έπιδέ- 
ξιοι άπό τούς ’Ιταλούς], πού άκόμα καί ή υποτακτικό-
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τητά τους άντφροπεΤται άπό μιά ορισμένη γαλήνια 
ευγένεια καί που, παρ’ δλη τή φυσική τους νωχέλεια, 
έξέπληξαν τους Βρετανούς αξιωματικούς με τή γεν
ναιότητά τους. Αυτή ή χώρα υπήρξε ή πηγή τών γλωσ
σών μιας, τών θρησκειών μας, παρουσιάζοντας τόν τύπο 
τοΰ άρχαίου Γερμανού με τόν Τζάτ1 καί τόν τύπο τοΰ 
αρχαίου "Ελληνα μέ τόν Βραχμάνο. ί

Δέν θά μπορούσα νά άφήσω τό θέμα χωρίς κάποιες 
συμπερασματικές παρατηρήσεις.

Ή βαθιά υποκρισία καί ή έμφυτη βαρβαρότητα τού 
άστικού πολιτισμού ορθώνονται άπογυμνωμένες άπο 
κάθε πέπλο μπροστά στά μάτια μιας, οταν στραφούμε 
άπό τή μητρόπολη, δπου αυτός παίρνει σεβάσμιες μορ
φές, στις αποικίες, δπου περιφέρεται γυμνός. Οί άστοί 
είναι υπερασπιστές τής ιδιοκτησίας άλλα ξεκίνησε ποτέ 
κανένα επαναστατικό κόμμα αγροτικές επαναστάσεις 
σάν αυτές πού έγιναν στή Βεγγάλη, στό Μαδράς καί τή 
Βομβάη ; Δέν ήταν στήν ’Ινδία πού, γιά νά δανειστούμε 
μιά έκφραση αυτού τοΰ μεγάλου ληστή, τού Γδιου τού 
Λόρδου Clive, κατέφυγαν στον πιο φρικαλέο εκβιασμό 
δταν ή απλή διαφθορά δέν άρκούσε γιά νά χορτάσει τήν 
άρπακτικότητά τους ; Ένώ φλυαρούσαν στήν Ευρώπη 
γιά τήν απαραβίαστη ιερότητα τού εθνικού χρέους, δέν 
κατάσχεσαν στήν ’Ινδία τά μερίσματα τών μαχαραγιά

1. Τζάτ : κάστα στή Βόρεια Ινδία, άποτελούμενη κυρίως άπό 
αγρότες άλλα καί στρατιωτικούς.

2. Βραχμάνοι: μία άπό τις τέσσερις αρχαίες ινδικές κάστες, 
άποτελούμενη αρχικά άπό προνομιούχους ιερείς. Αργότερα, οπως 
καί οί άλλες κάστες, περιελάμβαναν ανθρώπους άπό διαφορετικά 
επαγγέλματα καί κοινωνικές ομάδες, ανάμεσα τους καί φτωχούς 
χωρικούς και τεχνίτες.
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δων, πού είχαν επενδύσει τίς προσωπικές τους αποτα
μιεύσεις στά ταμεία τής ίδιας τής Εταιρείας ; Ένώ 
πολεμούσαν τή Γαλλική Έπανάσταση με πρόσχημα 
τήν υπεράσπιση τής « αγίας ήμών θρησκείας » , δέν 
απαγόρευαν, τήν ίδια στιγμή, τήν έξάπλωση τού Χρι
στιανισμού στήν ’Ινδία καί γιά νά βγάλουν λεφτά άπό 
τούς προσκυνητές πού προσέτρεχαν στούς ναούς τής 
Όρίσσα καί τής Βεγγάλης, δέν έπαιρναν στά χέρια τους 
το εμπόριο φόνων και πορνείας πού γινόταν στό ναό τού 
Γιαγκαννάθ ; Αύτοΐ είναι οί άνθρωποι τής « ’Ιδιοκτη
σίας, τής Τάξεως, τής Οικογένειας καί τής Θρησκείας ».

Τά ολέθρια αποτελέσματα τής εγγλέζικης βιομηχα
νίας, δταν τά έξετάσουμε σέ συνάρτηση μέ τήν ’Ινδία, 
μιά χώρα έκτεταμένη δσο ή Εύρώπη άφού απλώνεται 
σέ 150 εκατομμύρια στρέμματα, είναι απτά καί συντα
ρακτικά. Δέν πρέπει, δμως, νά ξεχνούμε δτι δέν είναι πα
ρά οί οργανικές συνέπειες ενός ολόκληρου συστήματος 
παραγωγής, δπως αυτό συγκροτείται σήμερα. Μέ τήν 
παραγωγή νά βασίζεται στήν ανώτατη εξουσία τού κε
φαλαίου. Ή συγκεντροποίηση τού κεφαλαίου είναι ου
σιώδης γιά τήν ύπαρξη τού κεφαλαίου ώς ανεξάρτητης 
δύναμης. Ή καταστροφική επίδραση αύτής τής συγκεν- 
τροποίησης πάνω στις αγορές τού κόσμου δέν κάνει 
άλλο παρά νά άποκαλύπτει, στις πιό γιγάντιες διαστά
σεις, τούς εσώτερους οργανικούς νόμους τής πολιτικής 
οικονομίας πού τώρα δρούν σέ κάθε πολιτισμένη πόλη. 
Ή άστική περίοδος τής 'Ιστορίας πρέπει νά δημιουργή
σει τήν υλική βάση τού νέου κόσμου — άπό τή μιά, τήν 
καθολική έπικοινωνία πού θεμελιώνεται στήν αλληλεξ
άρτηση τής άνθρωπότητας καί τά μέσα αύτής τής έπι- 
κοινωνίας, καί άπό τήν άλλη, τήν ανάπτυξη τών παρα
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γωγικών δυνάμεων τοΰ ανθρώπου καί τή μεταμόρφωση 
τής υλικής παραγωγής σέ επιστημονική κυριαρχία τών 
στοιχείων τής Φύσης. Ή αστική βιομηχανία καί τό 
εμπόριο δημιουργούν αυτούς τούς υλικούς δρους ενός 
νέου κόσμου μέ τόν ίδιο τρόπο πού οί γεωλογικές ανα
στατώσεις έχουν διαμορφώσει τήν επιφάνεια τής γης. 
"Οταν μιά μεγάλη κοινωνική έπανάσταση διαφεντέψει 
στά επιτεύγματα τής αστικής έποχής, στήν παγκόσμια 
αγορά και στις μοντέρνες παραγωγικές δυνάμεις, καί τα 
υποτάξει στον κοινό έλεγχο τών πιό προχωρημένων λα
ών, μονάχα τότε ή ανθρώπινη πρόοδος θά πάψει νά μοιά
ζει μ ’ αυτό τό αποτρόπαιο είδωλολατρικό ξόανο πού δέν 
πίνει νέκταρ παρά μόνο μέσα άπό τό κρανίο τών σφα
γιασμένων.

Γράφτηκε στις 22 Ιουλίου 1853.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στη New York Daily Tribune, άρ. 3840, στις 8 
Αύγούστου 1853. ’Αναδημοσιεύτηκε στή New York Semi-Weekly 
Tribune, άρ. 856, στις 9 Αύγούστου 1853.

Υπογραφή : Κάρλ Μάρξ
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Ό Άγγλοπερσικός Πόλεμος

Η ΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ κατά τής Περσίας άπό τήν 
Αγγλία, ή μάλλον άπό τήν Εταιρεία τών Ανατο

λικών ’Ινδιών, είναι άλλο ενα άπό τά πανούργα καί 
τολμηρά χτυπήματα τής άγγλικής διπλωματίας στήν 
Άσία, χάρη στά όποια ή Αγγλία έπεξέτεινε τις κτήσεις 
της σ’ αυτή τήν ήπειρο. Μόλις ή Εταιρεία ρίξει ενα 
λάγνο βλέμμα σέ όποιοδήποτε άνεξάρτητο κυρίαρχο 
κράτος η σε όποιαδήποτε περιοχή τής όποίας οί πολί
τικοι καί εμπορικοί πόροι ή τό χρυσάφι καί οί πολύτι
μοι λίθοι έχουν έκτιμηθεΐ ιδιαιτέρως, τό θύμα κατηγο- 
ρεϊται ότι έχει παραβιάσει τήν τάδε ή τή δείνα πραγ
ματική ή φανταστική συμφωνία, ότι έχει καταπατήσει 
καποια υπόσχεση ή κάποιον φανταστικό περιοριστικό 
όρο, ότι διέπραξε κάποιο νεφελώδες άδίκημα καί άμέ- 
σως κηρύσσεται πόλεμος καί ή αιωνιότητα τοΰ Κακοϋ, 
ή διαρκής έπικαιρότητα τής άφήγησης γιά τό λύκο καί 
τό άρνί, λεκιάζουν ξανά μέ αίμα τήν αγγλική εθνική 
ιστορία.

Ή Αγγλία έπεδίωκε άπό πολλά χρόνια νά άποκτή- 
σει μιά θέση στον Περσικό Κόλπο καί πάνω άπ’ όλα νά 
αποκτήσει τη νήσο Καράκ, πού βρίσκεται στό βόρειο 
τμήμα αυτών τών ύδάτων. Ό  διάσημος Sir John Mal
colm, πρεσβευτής, πολλές φορές μέχρι τώρα, στήν Περ
σία, δεν επαυε νά παινεύει τήν άξία αύτοϋ τοΰ νησιού 
για την Αγγλία καί βεβαίωνε ότι μπορούσε νά μετατρα-
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πει σέ ένα άπό τά πιο ανθηρά κέντρα στήν Άσία, καθώς 
ή θέση του γειτονεύει μέ τό Μπουσίρ, τό Μπεντερ- 
Ντίγκ, τή Βασόρα, τό Γκριέν Μπαρμπέρια καί τό Έ λ  
Κατίφ. Σάν συνέπεια τούτου, καί τό νησί καί τό Μπου
σίρ είχαν γίνει κτήσεις τής ’Αγγλίας. Ό  σέρ Τζών θεω
ρούσε τό νησί σάν ένα κεντρικό σημείο γιά τό έμπόριο 
τής Τουρκίας, τής ’Αραβίας καί τής Περσίας. Τό κλίμα 
είναι εξαιρετικό καί προσφέρει δλες τις διευκολύνσεις 
γιά νά γίνει ένα μέρος ανθηρό. Ό  πρεσβευτής ειχε θέσει 
τις παρατηρήσεις του, πάνω άπό τριανταπέντε χρόνια 
πρωτύτερα, σέ γνώση τοΰ Λόρδου Minto, πού ήταν τό
τε Γενικός Κυβερνήτης, κι οί δυό τους έ'ψαχναν νά δοΰν 
πώς θά πραγματοποιήσουν αυτό τό σχέδιο. Ό  σέρ Τζών 
τοποθετήθηκε επικεφαλής μιας εκστρατείας γιά τήν 
κατάληψη τής νήσου καί θά έπρεπε νά είχε ήδη φύγει 
δταν έλαβε τή διαταγή νά έπιστρέψει στήν Καλκούτα. 
Ό  Sir Hartford Jones άπεστάλη τότε σέ διπλωματική 
αποστολή στήν Περσία. Κατά τή διάρκεια τής πρώτης 
πολιορκίας τής Χεράτ άπό τούς Πέρσες, τό 1837-1838, 
ή ’Αγγλία, μέ τό ίδιο σαθρό πρόσχημα δπως καί τώρα 
-αυτό τής υπεράσπισης τών ’Αφγανών, με τούς οποί
ους βρισκόταν διαρκώς σέ θανάσιμη έχθρα- κατέλαβε 
τό Καράκ, αλλά υποχρεώθηκε άπό τις περιστάσεις, 
ιδιαίτερα άπό τήν έπέμβαση τής Ρωσίας, νά έγκατα- 
λείψει τή λεία της. Ή  πρόσφατα ανανεωμένη καί έπι- 
τυχής προσπάθεια τής Περσίας κατά τής Χεράτ έδω
σε στήν ’Αγγλία τήν ευκαιρία νά κατηγορήσει τόν Σά
χη γιά έλλειψη καλής πίστης απέναντι της καί νά κα
ταλάβει τό νησί, σάν πρώτο βήμα έναρξης τών εχθρο
πραξιών.

’Έτσι, γιά μισό αιώνα, ή ’Αγγλία ζητούσε συνεχώς
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άλλά σπανίως με επιτυχία νά έγκαθιδρύσει τήν επικυ
ριαρχία της μέσα στό Συμβούλιο τών Σάχηδων τής Περ
σίας. Οι τελευταίοι, παρ’ δλα αύτά, καθώς ήταν ισάξιοι 
μέ τούς εχθρούς τους σέ χαμερπή χαϊδολογήματα, ξέ- 
φευγαν άπό τούς άκόλαστους έναγκαλισμούς.’Έχοντας 
βγάλει τό μάθημα άπό τή διαγωγή τών Εγγλέζων στήν 
’Ινδία, οι Πέρσες πρέπει νά κρατούσαν ζωντανή στή μνή
μη τους τή συμβουλή πού δόθηκε στον Σάχη Φέτχ-Άλί 
τό 1805:

« Ν ά  αποφεύγεις τις συμβουλές ενός έθνους άπληστων  

εμπόρων πού στην  ’Ινδία εμπορεύονται ζωές και στέμ 
ματα άρχόντων ».

Στον πονηρό πρέπει νά είσαι παμπόνηρος. Στήν Τε
χεράνη, πρωτεύουσα τής Περσίας, ή έπιρροή τής ’Αγ
γλίας βρίσκεται στό χαμηλότερο σημείο, γιατί, χωρίς 
νά υπολογίσουμε τις ρωσικές ’ίντριγκες, ή Γαλλία δια
τηρεί μιά έπιφανή θέση, κι άπό τούς τρεις αυτούς κανο
νιέρηδες, ή Περσία πρέπει νά φοβάται περισσότερο τόν 
Βρετανό. Στήν παρούσα στιγμή, μιά διπλωματική άπο- 
στολή τής Περσίας βρίσκεται καθ’ οδόν πρός τό Παρί
σι ή έχει φτάσει κιόλας, καί είναι πολύ πιθανόν δτι οι 
περιπλοκές πού έχουν σημειωθεί στήν Περσία θά άποτε- 
λέσουν έκεΐ άντικείμενο διπλωματικών διαπραγματεύ
σεων. Πράγματι, ή Γαλλία δέν βλέπει μέ μάτι άδιάφορο 
τήν κατάκτηση ενός νησιού στον Περσικό Κόλπο. Τό 
ζήτημα έ'χει γίνει άκόμα πιό άκανθώδες γιατί ή Γαλλία 
ξέθαψε κάποιες περγαμηνές σύμφωνα μέ τίς όποιες τό 
Καράκ τής παραχωρήθηκε άπό τόν Σάχη τής Περσίας 
σέ δύο περιπτώσεις· ή μία ανάγεται στό 1708, επί Λου
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δοβίκου 14ου, καί ή άλλη στό 1808, υπό δρους βεβαίως 
καί στις δύο περιπτώσεις, άλλα δρους πού επαρκούν γιά 
νά δώσουν κάποια δικαιώματα ή νά δικαιολογήσουν 
διεκδικήσεις άπό τή μεριά τών τωρινών μιμητών εκεί
νων τών αρχόντων τής Γαλλίας πού ήταν εξίσου άντι- 
άγγλοι.

Σέ μιά πρόσφατη άπάντηση στήν Εφημερίδα τών 
Συζητήσεων στή Βουλή, οί London Times παραιτούνται, 
στό δνομα τής Αγγλίας καί χάριν τής Γαλλίας, άπό 
κάθε διεκδίκηση ηγεμονίας στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, 
διατηρώντας γιά τό άγγλικό έθνος τήν άδιαμφισβήτητη 
ήγεσία στις υποθέσεις τής Άσίας καί τής ’Αμερικής, 
στις όποιες καμιά άλλη ευρωπαϊκή δύναμη δέν πρέπει 
νά άναμειχθεϊ. ’Εντούτοις, πρέπει νά αμφιβάλλουμε γιά 
τό εάν ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης θά αποδεχτεί αυτή τή 
διαίρεση τού κόσμου. ’Εν πάση περιπτώσει, η γαλλική 
διπλωματία στήν Τεχεράνη, στή διάρκεια τών τελευ
ταίων άγγλοπερσικών διενέξεων, δέν υποστήριξε μέ τήν 
καρδιά της τήν ’Αγγλία. Καί τό γεγονός δτι δ γαλλικός 
Τύπος ξεθάβει καί επισείει τις γαλατικές διεκδικήσεις 
στό Καράκ φαίνεται νά προοιωνίζεται πώς ή ’Αγγλία θά 
άνακαλύψει δτι δέν είναι ενα τόσο εύκολο παιχνίδι τό νά 
έπιτεθεΐ καί νά διαμελίσει τήν Περσία.

Γράφτηκε άπό τόν Κάρλ Μάρζ στις 30 ’Οκτωβρίου 1856.

Δημοσιεύτηκε ώς κύριο άρθρο τής σύνταξης στή New York Daily 
Tribune, άρ. 4904, στις 7 Ίανουαρίου 1857.



ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

Ό πόλεμος κατά τής Περσίας

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ τήν πολιτική καί τό στό
χο τοΰ πολέμου πού εξαπέλυσαν τελευταία οί Βρε

τανοί κατά τής Περσίας, καί ό όποιος, σύμφωνα μέ τις 
πιο πρόσφατες ειδήσεις, διεξήχθη τόσο ένεργητικά ώστε 
οδηγησε τον Σάχη στήν υποταγή, είναι αναγκαίο νά 
κάνουμε μιά μικρή άναδρομή στις περσικές υποθέσεις. 
Ή περσική δυναστεία πού ιδρύθηκε τό 1502 άπό τόν 
Ισμαήλ, ό όποιος ισχυρίζονταν οτι είναι άπόγονος τών 
αρχαίων Περσών βασιλέων, άφοΰ διατήρησε γιά πάνω 
άπό δύο αιώνες τήν ισχύ καί τήν άξιοπρέπεια ενός με
γάλου κράτους, δέχτηκε, μετά τό 1720, ένα σοβαρό 
πλήγμα μέ τήν εξέγερση τών Αφγανών πού κατοικού
σαν στις ανατολικές της επαρχίες. Αυτοί εισέβαλαν στή 
Δυτική Περσία καί δύο Αφγανοί πρίγκιπες κατάφεραν 
νά μείνουν γιά λίγα χρόνια στον περσικό θρόνο. Παρ’ δ
λα αυτά, γρήγορα έκδιώχθηκαν άπό τόν περίφημο Να
δίρ, πού δροΰσε καταρχάς μέ τήν ιδιότητα τοΰ στρατη
γού στήν υπηρεσία τού Πέρση διεκδικητή τοΰ θρόνου. 
Στη συνέχεια έβαλε τό στέμμα ό ίδιος καί δχι μόνο νί
κησε τούς Αφγανούς άλλά καί μέ τήν περίφημη εισβο
λή του στήν ’Ινδία συνεισέφερε κατά πολύ στήν απο
διοργάνωση τής παρηκμασμένης Μογγολικής Αυτο
κρατορίας, άνοίγοντας τό δρόμο στήν άνοδο τής βρετα
νικής κυριαρχίας στήν ’Ινδία.

Μέσα στήν αναρχία πού έπακολούθησε στήν Περσία
67
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μετά τό θάνατο τοΰ Σάχη Ναδίρ τό 1747, ξεπήδησε, 
υπό τήν ηγεσία τοΰ Άχμέντ Ντουράνι, ενα ανεξάρτητο 
Άφγανικό Βασίλειο που περιελάμβανε τά πριγκιπάτα 
τής Χεράτ, τής Καμπούλ, τής Κανταχάρ, τοΰ Πεσαβάρ 
καί τό σύνολο τών εδαφών πού αργότερα κατείχαν οι 
Σίχ. Αυτό τό βασίλειο, πού είχε μόνο μιά έπιπόλαιη συν
οχή, κατέρρευσε μετά τό θάνατο τοΰ ιδρυτή του καί 
διασπάστηκε ξανά στά συστατικά του μέρη, τίς άνεξάρ- 
τητες άφγανικές φυλές μέ τούς ξεχωριστούς φυλάρχους 
οι οποίοι βρίσκονταν μεταξύ τους σέ άτελειωτες διαμα- 
χες καί μονάχα κατ’ εξαίρεση συνενώνονταν κάτω άπό 
τήν κοινή πίεση μιας σύγκρουσης μέ τήν Περσία. Ό 
πολιτικός άνταγωνισμός άνάμεσα σέ Αφγανούς καί 
Πέρσες, θεμελιωμένος σέ φυλετικές διαφορές, άνακατε- 
μένος μέ ιστορικές αναμνήσεις, παραμένοντας ζωντανός 
μέσα άπό συνοριακές διαμάχες καί αντίθετες διεκδική
σεις, επισφραγίζονταν επίσης άπό τόν θρησκευτικό αν
ταγωνισμό, καθώς οί Αφγανοί είναι Μωαμεθανοί τής 
σουνιτικής αίρεσης, δηλαδή τής ορθόδοξης μωαμεθα
νικής πίστης, ένώ ή Περσία άποτελεΐ τό φρούριο τών 
αιρετικών Σιιτών.

Παρ’ ολον αυτόν τόν έντονο καί καθολικό άνταγωνι- 
σμό, υπήρχε έ'να σημείο επαφής άνάμεσα σέ Πέρσες καί 
Αφγανούς — ή κοινή εχθρότητά τους μέ τή Ρωσία. Ή 
Ρωσία εισέβαλε γιά πρώτη φορά στήν Περσία επί Με
γάλου Πέτρου άλλά χωρίς νά κερδίσει καί πολλά. Ό  
Αλέξανδρος ό 1ος, μέ μεγαλύτερη επιτυχία, στέρησε 
άπό τήν Περσία, μέ τή Συνθήκη τοΰ Γουλιστάν ’, δω-

1. Ή Συνθήκη τοΰ Γουλιστάν υπογράφτηκε στις 5 Νοεμβρίου 
1813 στό τέλος τοΰ Ρωσοπερσικοΰ πολέμου τοϋ 1804-1813. Με
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δεκα επαρχίες — τό μεγαλύτερο τμήμα τών οποίων βρί
σκεται νοτίως τοΰ Καύκασου. Ό  Νικόλαος, με τόν πό
λεμο τοΰ 1826-27 πού εληξε με τη συνθήκη τοΰ Τουρκ- 
μαντσάι1, απογύμνωσε τήν Περσία κι άπό άλλες περι
φέρειες καί τής άπαγόρευσε τή ναυσιπλοΐα στις δικές 
της άκτές κατά μήκος τής Κασπίας Θάλασσας. Ενθυ
μούμενη τις περασμένες αρπαγές, ύποφέρόντας άπό 
τούς τωρινούς περιορισμούς καί φοβούμενη μελλοντικές 
καταπατήσεις, ή Περσία σπρώχτηκε σέ μιά θανάσιμη 
άντίθεση μέ τή Ρωσία. Οι Αφγανοί, άπό τή μεριά τους, 
παρότι ποτέ δέν ένεπλάκησαν σέ πραγματικές διαμάχες 
μέ τή Ρωσία, είχαν συνηθίσει νά τή θεωροΰν σάν τόν 
αιώνιο εχθρό τής θρησκείας τους καί σάν έναν γίγαντα 
πού έτοιμάζεται νά καταπιεί τήν Άσία. Θεωρώντας τή 
Ρωσία σάν τόν φυσικό τους εχθρό, καί οί δύο φυλές -οί 
Πέρσες καί οι ’Αφγανοί— κατέληξαν δτι πρέπει νά θεω
ροΰν τήν ’Αγγλία σάν τόν φυσικό τους σύμμαχο. Γ ι ’ 
αυτό τό λόγο, γιά νά διατηρήσει τήν επικυριαρχία της, 
ή ’Αγγλία έπρεπε νά παίζει τό ρόλο τοΰ μεσολαβητή 
καλής θελήσεως άνάμεσα στήν Περσία καί τό ’Αφγανι
στάν καί νά άποδεικνύει δτι ήταν ό άποφασιστικός άντί-

τή Συνθήκη αυτή ή Ρωσία απέκτησε τό Νταγκεστάν, τή Γε
ωργία, τήν Ίμερετία, τήν Γκουρία, τή Μινγκρελία καί τήν 
’Αμπχαζία, τά χανάτα τοϋ Καραμπάχ, τοϋ Μπακού, τής Γκάν- 
ζα, τού Σεκί, τού Σιρβάν, τού Ντερμπέντ καί τού Κουμπά, κα
θώς καί τό αποκλειστικό δικαίωμα νά εχει στόλο στήν Κασπία 
Θάλασσα.

1. Ή Συνθηκη τοϋ Τουρκ/χαντσάι υπογράφτηκε στις 22 Φε
βρουάριου 1828 μέ τή λήξη τοϋ Ρωσοπερσικού πολέμου τοΰ 1826- 
1828. Μ’ αυτήν ή Ρωσία άπέκτησε επιπλέον τήν Ανατολική Αρ
μενία καί τά χανάτα τοΰ Έριβάν καί τοϋ Ναχιτσεβάν.
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παλος τών ρωσικών καταπατήσεων. Τίποτε άλλο δέν 
τής χρειαζόταν παρά νά δίνει μιά θεατρική παράσταση 
υπέρ τής ειρήνης, άπό τή μιά μεριά, και νά είναι άπο- 
φασισμένη νά προβάλει άντίσταση, άπό τήν άλλη.

Δέν θά μπορούσε, έντούτοις, νά λεχθεί δτι χρησιμο- 
ποιήθηκαν καί πολύ έπιτυχώς τά πλεονεκτήματα αυ
τής τής στάσης. Τό 1834, στό ζήτημα τής έπιλογής 
ενός κληρονόμου στή θέση τοΰ Σάχη τής Περσίας, οι 
Εγγλέζοι παρακινήθηκαν νά συνεργαστούν καί νά υπο
στηρίξουν τόν πρίγκιπα πού πρότεινε ή Ρωσία1 καί, τήν 
επόμενη χρονιά, τόν βοήθησαν με χρήμα καί μέ τήν 
ενεργητική άρωγή Βρετανών αξιωματικών τοΰ στρατού 
νά στηρίξει τή διεκδίκηση τοΰ θρόνου ενάντια στον άντί- 
παλό του.2 Οί ’Άγγλοι πρεσβευτές πού είχαν άποσταλεΐ 
στήν Περσία έπιφορτίστηκαν νά προειδοποιήσουν τήν 
περσική κυβέρνηση νά μήν άφεθεϊ νά διολισθήσει σέ 
έναν πόλεμο κατά τών ’Αφγανών πού μόνο ζημιά θά τής 
προκαλοΰσε. "Οταν, δμως, οί πρεσβευτές αυτοί ζήτη
σαν επίμονα εξουσιοδότηση γιά νά παρεμποδίσουν εναν 
πόλεμο τέτοιου είδους, τό 'Υπουργείο στήν ’Αγγλία τούς 
υπενθύμισε ενα άρθρο κάποιας παλιάς συνθήκης τοΰ 
1814, μέ τό όποιο, σέ περίπτωση πολέμου ανάμεσα 
στήν Περσία και τούς Αφγανούς, οί ’Εγγλέζοι επρεπε 
νά μήν παρέμβουν παρά μόνον δταν ζητούνταν ή διαμε- 
σολάβησή τους. Ή ιδέα πού είχαν σχηματίσει οί 
’Άγγλοι άπεσταλμένοι καί οι Βρετανικές ’Ινδικές 
’Αρχές ήταν δτι αυτός ο πόλεμος ήταν σχεδιασμένος

1. Πρόκειται γιά τόν πρίγκιπα Μωχάμεντ Μίρζα.
2. ’Αντίπαλοι τοΰ Μωχάμεντ Μίρζα ήταν οι τρεις γιοι τοΰ 

παπποΰ του, τοΰ Σάχη Φέτχ Άλή.
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άπό τή Ρωσία, γιατί ή δύναμη αυτή επιθυμούσε νά 
χρησιμοποιήσει τήν έπέκταση τής περσικής εξουσίας 
πρός άνατολάς σάν έ'να μέσο γιά νά άνοίξει έ'νας δρόμος 
μέσα άπό τόν όποιο κάποτε οί ρωσικές στρατιές θα 
μπορούσαν νά εισβάλουν στήν ’Ινδία. Αυτές οι εκτιμή
σεις φαίνεται, ομως, ότι έκαναν πολύ μικρή εντύπωση 
στον Λόρδο Palmerston, πού ήταν τότε επικεφαλής τοΰ 
Υπουργείου Εξωτερικών, καί τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1837 
ό περσικός στρατός εισέβαλε στό ’Αφγανιστάν. Διάφο
ρες μικροεπιτυχίες τόν έφεραν στή Χεράτ, όπου και 
στρατοπέδευσε μπροστά στήν πόλη κι άρχισε έπιχειρη- 
σεις πολιορκίας υπό τήν προσωπική καθοδηγηση τοΰ 
Κόμη Σίμονιτς, τοΰ Ρώσου πρεσβευτή στήν περσική 
Αύλή. Στή διάρκεια τής προόδου τών εχθροπραξιών 
αύτών, ό McNeil, ό Βρετανός πρεσβευτής, βρέθηκε νά 
παραλύει άπό τίς άντιφατικές έντολές. Άπο τη μια με
ριά, ό Λόρδος Πάλμερστον τόν διέταζε «νά  μή συζη
τήσει τίς σχέσεις τής Περσίας μέ τή Χεράτ » , καθώς 
ή ’Αγγλία δέν ειχε κανέναν λόγο νά μπει μεταξύ Περ
σίας καί Χεράτ. Άπό τήν άλλη μεριά, ό Λόρδος 
Auckland, ό Γενικός Κυβερνήτης τής ’Ινδίας, τοΰ ζη
τούσε νά μεταπείσει τόν Σάχη ώστε νά διακοψει τις 
πολεμικές του έπιχειρήσεις. Κατά τήν έναρξη τής εκ
στρατείας, ο κ. Ellis άνακάλεσε τούς Βρετανούς αξιω
ματικούς πού υπηρετούσαν στον περσικό στρατό άλλά 
ό Πάλμερστον τούς ξανάστειλε στή θέση τους. Τότε ο 
Γενικός Κυβερνήτης τής ’Ινδίας έδωσε ξανά έντολή 
στον ΜακΝήλ νά άποσύρει τούς Βρετανούς άξιωματι- 
κούς άλλά καί πάλι ο Πάλμερστον άνέτρεψε τήν άπό- 
φαση. Στις 8 Μαρτίου 1838, ό ΜακΝήλ προχώρησε 
καί πρόσφερε στό περσικό στρατόπεδο τις υπηρεσίες
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του ώς διαμεσολαβητή, δχι στό ονομα τής Αγγλίας 
άλλα τής ’Ινδίας.

Κατά τά τέλη Μαΐου 1838, μέ τήν πολιορκία νά 
βαστάει γύρω στους έννέα μήνες μέχρι τότε, ό Πάλ- 
μερστον άπέστειλε ενα απειλητικό μήνυμα στήν περ
σική Αυλή καθιστώντας γιά πρώτη φορά τήν υπόθεση 
τής Χεράτ αντικείμενο παράστασης διαμαρτυρίας καί 
ψέγοντας, γιά πρώτη φορά, «  τό δεσμό τής Περσίας μέ 
τή Ρωσία ». Ταυτόχρονα, ή κυβέρνηση τής ’Ινδίας διέ
ταξε νά καταπλεύσει στον Περσικό Κόλπο ένα επιθε
τικό έκστρατευτικό σώμα καί νά καταλάβει τή Νήσο 
τοΰ Καράκ — τήν ίδια πού είχαν καταλάβει πρόσφατα οί 
Εγγλέζοι. Λίγο άργότερα, ο ’Άγγλος Επιτετραμμένος 
άποσύρθηκε άπό τήν Τεχεράνη στό Έρζερούμ καί στήν 
’Αγγλία άρνήθηκαν νά κάνουν δεκτό τόν Πέρση πρε
σβευτή πού είχε σταλεί. Έ ν τώ μεταξύ, παρά τόν πα- 
ρατεταμένο άποκλεισμό, ή Χεράτ άντεχε, οί περσικές 
έφοδοι άποκρούονταν καί στις 15 Αύγούστου 1838 ό 
Σάχης 1 άναγκάστηκε νά άρει τήν πολιορκία καί νά 
άποχωρήσει μέ γοργή πορεία άπό τό ’Αφγανιστάν. ’Ε 
δώ θά υπέθετε κανείς οτι οι επιχειρήσεις, τών ’Ε γ
γλέζων θά σταματούσαν. Άντ’ αύτοΰ, δμως, τά πράγ
ματα πήραν τήν πιο απίθανη στροφή. Οί ’Εγγλέζοι, 
χωρίς νά ικανοποιούνται μέ τήν απόκρουση, απλώς, 
τών προσπαθειών τής Περσίας, πού κατ’ αυτούς γίνον
ταν μέ τήν υποκίνηση καί πρός τό συμφέρον τής Ρω
σίας, νά καταλάβει τμήμα τοΰ Αφγανιστάν, προχώρη
σαν οι ίδιοι καί τό κατέλαβαν ολόκληρο γιά δικό τους 
λογαριασμό. ’Έ τσι προέκυψε ό περίφημος Άφγανικός

1. Πρόκειται γιά τόν Σάχη Μωχάμεντ.
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πόλεμος *, πού τό τελικό του αποτέλεσμα ήταν άπολύ- 
τως καταστροφικό για τούς Εγγλέζους καί για τον 
οποίο οι πραγματικοί υπεύθυνοι παραμένουν τόσο πολύ 
καλυμμένοι με μυστήριο.

Ό  τωρινός πόλεμος κατά τής Περσίας εχει άναλη- 
φθεΐ για λόγους παρόμοιους μ ’ εκείνους πού προηγήθη- 
καν τοΰ Άφγανικοΰ πολέμου, δηλαδή μια επίθεση των 
Περσών κατά τής Χεράτ, πού αυτή τή φορά κατέληξε 
στήν κατάληψη τής πόλης. Εντυπωσιακό γεγονός, παρ’ 
δλα αύτά, είναι τό δτι οι Εγγλέζοι τώρα δρουν σάν 
σύμμαχοι καί υπερασπιστές τοΰ ί'διου Ντόστ Μωχά- 
μεντ τον οποίο, στήν άφγανική σύρραξη, είχαν προσπα
θήσει, τόσο άνεπιτυχώς, νά εκθρονίσουν. Παραμένει 
ανοιχτό νά δοΰμε εάν κι αύτός ό πόλεμος θά εχει συνέ
πειες τοσο άσυνήθιστες καί απροσδόκητες δσο έκεΐνες 
πού συνοδέυσαν τον προηγούμενο.

Γράφτηκε γύρω στις 27 Ίανουαρίου 1857.

Πρωτοδημοσιεύτηχε στη New York Daily Tribune, άρ. 4937, στις 14 
Φεβρουάριου 1857, ως κύριο άρθρο.

1. Πρόκειται για τον πρώτο Άγγλοαφγανικό πόλεμο τοΰ 1838- 
1842 που ξεκίνησε με τήν εισβολή αγγλικών στρατευμάτων στο 
Αφγανιστάν, στήν περιοχή τοΰ Σίντ, με πρόσχημα τήν πολιορκία 
τής Χερατ από τούς Πέρσες. Μια λαϊκή εξέγερση τών ’Αφγανών 
τον Νοέμβριο τοΰ 1841 υποχρέωσε τον αγγλικό στρατό νά απο
χωρήσει.
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Ή Περσία καί ή Κίνα

Λονδίνο, 22 Μαΐου 1857

0 1 ΕΓΓΛΕΖΟΙ μόλις τέλειωσαν εναν πόλεμο στήν ’Α
σία καί ξεκίνησαν ευθύς εναν άλλον.1 Ή  αντίστα

ση πού πρόβαλαν οί Πέρσες κι αυτή πού άντέταξαν μέ
χρι τώρα οί Κινέζοι στή βρετανική εισβολή εμφανίζουν 
μια έντονη αντίθεση πού αξίζει να προσεχτεί. Στήν Περ
σία τό ευρωπαϊκό σύστημα στρατιωτικής οργάνωσης 
ειχε μεταμοσχευθεΐ πάνω στήν ασιατική βαρβαρότητα, 
ενώ στήν Κίνα ο σαπισμένος ήμιπολιτισμός τοϋ πιο πα
λιού κράτους στο κόσμο αντιμετωπίζει τούς Ευρω
παίους μέ τά δικά του μόνο έφόδια. Ή Περσία ύπέστη 
συντριπτική ήττα ενώ ή απελπισμένη, μισοδιαλυμένη 
Κίνα βρήκε ένα σύστημα αντίστασης πού, αν συνεχι
στεί, θα καταστήσει αδύνατη τήν επανάληψη τής θριαμ
βευτικής πορείας τού πρώτου Άγγλοκινεζικοΰ Πολέ
μου. 2

Ή Περσία βρισκόταν σέ μια κατάσταση παρόμοια 
μ ’ εκείνη τής Τουρκίας στή διάρκεια τοϋ πολέμου τοΰ 
1828-29 κατά τής Ρωσίας. Εγγλέζοι, Γάλλοι, Ρώσοι 
αξιωματικοί είχαν προσπαθήσει διαδοχικά νά όργανώ-

1. Ό ’Ένγκελς άναφέρεται στον Άγγλοπερσικο πόλεμο τοϋ 
1856-1857 καί στον Δεύτερο Πόλεμο τοΰ ’Οπίου, τό 1856-1860.

2. Ή αναφορά γίνεται στον Πρώτο Πόλεμο τοΰ ’Οπίου, το 
1838-1842.
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σουν τον περσικό στρατό. Τό ένα σύστημα είχε διαδε
χτεί τό άλλο καί τό καθένα μέ τή σειρά του ειχε άπο- 
τύχει λόγω τής ζηλοτυπίας, τών συνωμοσιών, τής ά
γνοιας, τής απληστίας καί τής διαφθοράς που έ'δειχναν 
οί Άνατολίτες, οί όποιοι έκπαιδεύονταν να γίνουν Ευρω
παίοι αξιωματικοί καί στρατιώτες. Ό  νέος τακτικός 
στρατός δεν ειχε ποτέ την ευκαιρία νά δοκιμάσει τήν 
οργάνωση καί τή δύναμή του στο πεδίο τής μάχης. Τά 
μόνα κατορθώματά του περιορίζονταν σέ λίγες εκστρα
τείες κατά τών Κούρδων, τών Τουρκομάνων καί τών 
’Αφγανών, δπου έπαιζε τό ρόλο ενός πυρήνα ή μιάς εφε
δρείας στο πολυάριθμο άτακτο ιππικό τής Περσίας. Τό 
τελευταίο έδινε τις περισσότερες μάχες. Ό  τακτικός 
στρατός ειχε γενικά μόνο τό καθήκον νά εντυπωσιάσει 
τον έχθρό μέ τήν επίδειξη τής παράταξής του. Τελικά, 
ξέσπασε ό πόλεμος μέ τήν ’Αγγλία.

Οί Εγγλέζοι επιτέθηκαν στο Μπουσίρ καί συνάντη
σαν μιά γενναία άλλα δχι άποτελεσματική αντίσταση. 
Οί άνδρες, δμως, πού πολέμησαν στο Μπουσίρ δεν άνή- 
καν στον τακτικό στρατό. Άποτελοΰνταν άπό στρατο- 
λογημένους άτακτους Πέρσες καί ’Άραβες κατοίκους 
τής άκτής. Ό  τακτικός στρατός βρισκόταν άπλώς συγ
κεντρωμένος στους λόφους, κάπου εξήντα μίλια μα
κριά. Τελικά προωθήθηκαν. Ό  άγγλοινδικός στρατός 
τούς συνάντησε στή μέση τής απόστασης καί παρότι οι 
Πέρσες χρησιμοποίησαν τό πυροβολικό τους αξιέπαινα 
καί σχημάτισαν τις τετραγωνισμένες παρατάξεις τους 
στή βάση τών πιο παραδεδεγμένων άρχών, μία καί μό
νο επέλαση τοΰ ινδικού τακτικού ιππικού έφτασε γιά νά 
σαρώσει στο πεδίο τής μάχης ολόκληρο τον περσικό 
στρατό, τις φρουρές καί τις γραμμές του. Καί γιά νά
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ξέρουμε πόσο εκτιμούσαν, στήν ίδια τήν υπηρεσία τους, 
δτι αξίζει αυτό τό τακτικό ινδικό ιππικό, αρκεί νά άνα- 
φερθοΰμε στο βιβλίο τοΰ Λοχαγού Nolan πάνω σ’ αυτό 
τό θέμα. Θεωρείται από τούς Άγγλοϊνδούς αξιωματι
κούς σαν κάτι λιγότερο κι από άχρηστο, καί πολύ κα
τώτερο από τό άτακτο άγγλοι'νδικό ιππικό. Ό  Λοχαγός 
Νόλαν δεν μπορεΐ νά βρεΤ ουτε μία ενέργεια στήν οποία 
νά έχουν συμμετάσχει αποτελεσματικά. Ωστόσο, αυτοί 
οί άνδρες ήταν πού, αν καί μόλις εξακόσιοι, σάρωσαν δέ
κα χιλιάδες Πέρσες στο διάβα τους ! Τέτοιος τρόμος α
πλώθηκε στον τακτικό περσικό στρατό ώστε στή συν
έχεια δεν πρόβαλε πουθενά αντίσταση, μέ εξαίρεση τό 
πυροβολικό του. Στή Μωχαμέρα έμειναν σέ απόσταση 
άσφαλείας, αφήνοντας τό πυροβολικό νά υπερασπίσει 
τις συστοιχίες, καί άποσύρθηκαν μόλις σώπασαν τά 
κανόνια. Καί δταν γιά άναγνώριση οι Βρετανοί άποβί- 
βασαν τριακόσιους τυφεκιοφόρους καί πενήντα άτα
κτους ιππείς, δλες οί περσικές δυνάμεις υποχώρησαν, 
έγκαταλείποντας τις αποσκευές τους, τά εφόδιά τους 
καί τά κανόνια στή διάθεση —δεν θά λέγαμε τών νι
κητών αλλά— τών εισβολέων.

"Ολα αυτά, εντούτοις, δεν στιγματίζουν τούς Πέρ
σες σάν έθνος δειλών ούτε καταδικάζουν τήν εισαγωγή 
εύρωπάικών τακτικών στούς Άνατολίτες. Οί Ρωσο- 
τουρκικοί πόλεμοι τών ετών 1806-12 καί 1828-29 μας 
προσφέρουν πολλά περί τοΰ αντιθέτου παραδείγματα. 
Τήν κύρια άντίσταση στούς Ρώσους τήν πρόβαλαν νεο- 
στρατολογημένοι άτακτοι τόσο άπό τις οχυρωμένες πό
λεις δσο καί άπό τις ορεινές έπαρχίες. Τά τακτικά σώ
ματα, οπουδήποτε κι άν εμφανίστηκαν σέ άνοιχτό πεδίο 
μάχης, άμέσως νικώνταν άπό τούς Ρώσους καί πολύ
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συχνά τό έβαζαν στα πόδια με την πρώτη τουφέκια, 
ενώ μία καί μόνη μονάδα με άτάκτους Αρβανίτες, σέ 
μιά λαγκαδιά στή Βάρνα, κατάφερε νά άντιταχτεΐ με 
επιτυχία στις πολιορκητικές επιχειρήσεις τών Ρώσων 
γιά εβδομάδες. Παρ’ ολα αυτά, στή διάρκεια τοϋ τελευ
ταίου πολέμου, ό τακτικός τουρκικός στρατός νίκησε 
τους Ρώσους σέ κάθε μάχη από τήν Όλτένιτσα καί τό 
Τσιτάτε ώς τό Κάρς καί τό Ίνγκούρ.1

Τό γεγονός είναι δτι, πολύ πριν ολοκληρωθεί ή εισα
γωγή τής ευρωπαϊκής στρατιωτικής οργάνωσης σέ 
βάρβαρα εθνη, δ νέος στρατός είχε υποδιαιρεθεί, εξοπλι
στεί καί έξασκηθεϊ κατά τον ευρωπαϊκό τρόπο. Τοϋτο, 
ομως, είναι μόνο τό πρώτο βήμα. Κ ι οΰτε ή ένεργοποί
ηση κάποιου ευρωπαϊκού στρατιωτικού κώδικα αρκεί — 
δέν θά εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πειθαρχία, δπως κι ενα 
ευρωπαϊκό σύνολο κανονισμών γιά ασκήσεις δέν θά πα- 
ραγάγει από μόνο του ευρωπαϊκή τακτική καί στρατη
γική. Τό κύριο σημείο, καί συνάμα ή κύρια δυσκολία, 
είναι ή δημιουργία ενός σώματος αξιωματικών καί υπα-

1. Στήν Όλτένιτσα, στη νοτιοανατολική Βλαχία, στο μέτω
πο τοΰ Δούναβη, δόθηκε μιά άπό τις πρώτες μάχες τοϋ Κριμαϊ
κού πολέμου ανάμεσα σέ ρωσικά καί τουρκικά στρατεύματα, στις
4 Νοεμβρίου 1853. Ή μάχη στο Τσιτάτε, πάλι στο μέτωπο τοϋ 
Δούναβη, κατά τήν αρχική περίοδο τοϋ Κριμαϊκού πολέμου, δόθη
κε ανάμεσα σέ Ρώσους καί Τούρκους στις 6 Ίανουαρίου 1854. Τό 
Κάρς είχε μετατραπεΐ από τούς Τούρκους, με τή βοήθεια τών ’Άγ
γλων, σέ προγεφύρωμα γιά εισβολή στήν Ύπερκαυκασία. Έδώ ο 
’Ένγκελς άναφέρεται στήν αποτυχημένη προσπάθεια τών Ρώσων 
νά καταλάβουν τό Κάρς στις 29 Σεπτεμβρίου 1855. Τό Κάρς τε
λικά κατελήφθη από τούς Ρώσους στις 28 Νοεμβρίου 1855. Στή 
μάχη τού Ίνγκούρ, στή Μινγκρελία, στις 6 Νοεμβρίου 1855, ο 
τουρκικός στρατός νίκησε τον ρωσικό.
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ξιωματικών, εκπαιδευμένων στο μοντέρνο ευρωπαϊκό 
σύστημα, τελείως απελευθερωμένων από τις παλιές ε
θνικές προκαταλήψεις καί αναμνήσεις σέ στρατιωτικά 
ζητήματα καί κατάλληλων νά έμπνεύσουν ζωή στον νέο 
σχηματισμό. Αυτό απαιτεί πολύ χρόνο καί είναι σίγουρο 
δτι θά συναντήσει τήν πιο πεισματική αντίθεση από τήν 
ανατολίτικη αμάθεια, τήν ανυπομονησία, τήν προκατά
ληψη καί τις περιπέτειες λόγω τύχης ή εύνοιας πού 
ενυπάρχουν στις Αύλές τής Ανατολής. "Ενας Σουλτά
νος ή Σάχης είναι εύκολα διατεθειμένος νά θεωρεί τον 
στρατό του ισοδύναμο με δποιονδήποτε άλλον δταν οί 
άνδρες είναι σέ θέση νά παρελαύνουν, νά κάνουν μετα
βολή, νά αναπτύσσονται καί νά σχηματίζουν φάλαγγα 
χωρίς νά τά χάνουν σέ μιά άπελπιστική αταξία. Καί 
δσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, οι καρποί τους, 
άκόμα καί δταν σπανίως εμφανιστούν, ωριμάζουν πολύ 
αργά, λόγω τής αστάθειας των κυβερνήσεων τής Ανα
τολής. Άκόμα καί στήν Τουρκία είναι μικρός ό διαθέσι
μος άριθμός έκπαιδευμένων αξιωματικών καί ο τουρ
κικός στρατός δεν θά μπορούσε νά κάνει τίποτε απολύ
τους, στή διάρκεια τού τελευταίου πολέμου, χωρίς τον 
μεγάλο αριθμό τών Γενιτσάρων καί τών Εύρωπαίων α
ξιωματικών στις γραμμές του.

Τό μόνο δπλο πού άποτελεΐ παντού εξαίρεση είναι τό 
πυροβολικό. Έδώ οί Άνατολίτες είναι τόσο αδέξιοι καί 
ανήμποροι πού πρέπει νά παραχωρήσουν εντελώς τό 
χειρισμό του στούς Ευρωπαίους εκπαιδευτές. Γ Γ  αύτό 
ακριβώς, τόσο στήν Τουρκία δσο καί στήν Περσία, τό 
πυροβολικό είναι πολύ πιο προοδευμένο άπό δ,τι τό πε
ζικό καί τό ιππικό.

Συνεπώς, τό γεγονός δτι κάτω άπό αυτές τις συν
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θήκες δ άγγλόινδικός στρατός, ό πιο παλιός άπό δλους 
τούς στρατούς τής Ανατολής πού οργανώθηκαν με τό ευ
ρωπαϊκό σύστημα, δ μοναδικός πού δεν υπάγεται σέ μια 
ανατολίτικη άλλα σέ μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση καί έχει 
άποκλειστικά Ευρωπαίους άξιωματικούς — τό δτι αυτός 
δ στρατός, μέ τήν υποστήριξη ισχυρών εφεδρειών βρετα
νικών στρατευμάτων καί ενός ισχυρού Ναυτικού, κατά- 
φερε τόσο εύκολα νά διαλύσει τον περσικό τακτικό στρα
τό είναι αυτονόητο ζήτημα. Αύτή ή ήττα θά κάνει πε
ρισσότερο καλό στούς Πέρσες δσο πιο εντυπωσιακή είναι. 
Θά δοϋνε τώρα, δπως είδανε πρωτύτερα οί Τούρκοι, δτι οι 
ευρωπαϊκές στολές καί οί παρελάσεις δέν είναι άπό μόνες 
τους κάποιο φυλαχτό καί μπορεϊ σέ είκοσι χρόνια άπό 
τώρα νά γίνουν καί οί Πέρσες τόσο άξιοσέβαστοι δσο καί 
οι Τούρκοι μέ τις τελευταίες νίκες τους.

Τά στρατεύματα πού κατέκτησαν τό Μπουσίρ καί τό 
Μωχαμέρα, δπως είναι κατανοητό, θά σταλούν άμέσως 
στήν Κίνα. Έ κ εΐ θά βροΰν έναν διαφορετικό εχθρό. Δέν 
θά τούς άντιταχτούν εκεί ευρωπαϊκοί ελιγμοί άλλά ή 
άτακτη παράταξη τών άσιατικών μαζών. Δέν υπάρχει 
άμφιβολία δτι θά τις άντιμετωπίσουν εύκολα. Τί θά συμ- 
βεΐ, δμως, έάν οι Κινέζοι διεξαγάγουν εναντίον τους έναν 
εθνικό πόλεμο καί άν ή βαρβαρότητα δέν έχει αναστολές 
νά χρησιμοποιήσει τά μόνα δπλα πού ξέρει καλά νά χει
ρίζεται ;

Είναι φανερό δτι τώρα υπάρχει διαφορετικό πνεύμα 
στούς Κινέζους άπό εκείνο πού έ'δειξαν στον πόλεμο άπό 
τό 1840 εως τό 1842. Τότε δ λαός ήταν ήσυχος. ’Άφη
σαν τούς στρατιώτες τού Αύτοκράτορα νά πολεμήσουν 
τούς εισβολείς καί υποτάχτηκαν μέ ανατολίτικη μοιρο
λατρία στή δύναμη τοΰ έχθροΰ. Τώρα, δμως, τουλάχι
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στον στις νότιες επαρχίες στις όποιες έχει περιοριστεί 
μέχρι στιγμής ή διαμάχη, ή μάζα τοΰ λαοϋ παίρνει 
ενεργητικό, άκόμα και φανατικό μέρος στήν πάλη ενάν
τια στους ξένους. Βάζουν δηλητήριο στο ψωμί τής ευ
ρωπαϊκής κοινότητας στο Χόνγκ Κόνγκ μαζικά καί με 
τήν ψυχρότερη προμελέτη. ( Μερικά καρβέλια στάλθη
καν στον Liebig γιά εξετάσεις. Βρήκε μεγάλες ποσότη
τες άρσενικοΰ νά διαποτίζουν μεγάλα τμήματα τοΰ ψω- 
μιοΰ, δείχνοντας οτι είχαν ήδη έπεργαστεΐ τή ζύμη με 
τό δηλητήριο. Ή δόση, πάντως, ήταν τόσο ισχυρή πού 
πρέπει νά έδρασε σάν εμετικό κι έτσι άντιρρόπησε τά 
αποτελέσματα τοΰ δηλητηρίου.) Πάνε με κρυμμένα 
οπλα πάνω σέ έμπορικά άτμόπλοια κι δταν βρεθοΰν στά 
ανοιχτά, στή διάρκεια τοΰ ταξιδιού, σφάζουν τό πλήρω
μα και τούς Ευρωπαίους επιβάτες και καταλαμβάνουν 
τό πλοίο. Άπάγουν και σκοτώνουν οποίον ξένο βρίσκουν 
στήν εμβέλειά τους. Οι ίοιοι οί κούληδες πού μετανα
στεύουν σέ ξένες χώρες προχωρούν σέ άνταρσία καί σάν 
νά τό έχουν προσυμφωνημένο πάνω σέ κάθε πλοίο με
ταναστών και πολεμούν γιά νά τό καταλάβουν, προτι
μώντας, άντί νά παραδοθοΰν, νά βυθιστούν μαζί του ή 
νά χαθούν μέσα στις φλόγες του. Άκόμα κι έξω άπό τήν 
Κίνα, οί άπόδημοι Κινέζοι, πού ήταν μέχρι τώρα οί πιο 
υποτακτικοί καί ήμεροι υπήκοοι, συνωμοτούν καί ξαφ
νικά ξεσηκώνονται σέ νυχτερινές εξεγέρσεις, οπως στο 
Σαραβάκ ή στή Σιγκαπούρη, οπου ή εξέγερση καταπνί- 
γηκε μόνο μέ τή βία καί τήν επαγρύπνηση. Ή πειρα
τική πολιτική τής βρετανικής κυβέρνησης έχει προκα- 
λέσει αύτό τό γενικευμένο ξέσπασμα δλων τών Κινέζων 
εναντίον ολων τών ξένων καί τού έδωσε τό χαρακτήρα 
πολέμου εξόντωσης.
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Τί μπορεΐ νά κάνει ενας στρατός ένάντια σέ εναν λαό 
πού καταφεύγει σέ τέτοια μέσα πολέμου ; Ποΰ, ποσο 
μακριά, μπορεΐ νά διεισδύσει στή χώρα τοϋ εχθρού, πώς 
νά διατηρηθεί εκεί μέσα ; Οι φλυαροϋντες περί πολιτι
σμού, οί οποίοι ρίχνουν πύρινες οβίδες σέ μιά ανυπερά
σπιστη πόλη καί προσθέτουν τούς βιασμούς στούς φό
νους, μπορούν νά άποκαλοΰν τό σύστημα αυτό δειλό, 
βάρβαρο, φρικαλέο. Τί νοιάζει, δμως, αυτό τούς Κινέ
ζους, εάν είναι αποτελεσματικό ; ’Αφού οί Βρετανοί τούς 
μεταχειρίζονται σάν βάρβαρους, δέν μπορούν νά τούς άρ- 
νηθούν καί δλα τά αγαθά τής βαρβαρότητάς τους. Έάν 
οι απαγωγές τους, οί αιφνιδιασμοί, οί σφαγές τού μεσο
νυκτίου είναι αύτό πού ονομάζουμε δειλία, οί φλυα- 
ρούντες περί πολιτισμού δέν θά πρέπει νά ξεχνούν δτι, 
σύμφωνα μέ δσα οι Γδιοι πράττουν, δέν θά μπορούσαν νά 
αντιμετωπιστούν τά εύρωπαϊκά μέσα καταστροφής μέ 
τά συνήθη δικά τους πολεμικά μέσα.

Έν συντομία, αντί νά ήθικολογει κανείς γιά τις τρο
μερές φρικαλεότητες τών Κινέζων, δπως κάνει ό ίπ- 
ποτικός έγγλέζικος Τύπος, θά έπρεπε καλύτερα νά ανα
γνωρίσουμε δτι αυτός είναι ενας πόλεμος pro aris et 
focis1 [ υπέρ βωμών καί έστιών ] , ενας λαϊκός πόλεμος 
γιά τή διάσωση τής κινεζικής εθνικότητας, μέ δλη τήν 
παραφορτωμένη προκατάληψη, ανοησία, μορφωμένη ά- 
μάθεια καί λόγια βαρβαρότητά της, άν θέλετε — ενας 
λαϊκός πόλεμος, πάντως. Καί σέ εναν λαϊκό πόλεμο τά 
μέσα πού χρησιμοποιεί τό έξεγερμένο έθνος δέν μπορούν 
νά μετρηθούν μέ τούς κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες 
διεξαγωγής τακτικού πολέμου ουτε μέ όποιοδήποτε αλ

ί . «  Pro aris et focis certamen », Κικέρων, De Natura Deorum III, 40.



Η ΠΕΡΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ «3

λο άφηρημένο μέτρο σύγκρισης, άλλα μόνο άπό τό βαθ
μό πολιτισμού στον όποιο έχει φτάσει αυτό τό έξεγερ- 
μένο έθνος.

Αυτη τη φορα οί Εγγλέζοι βρίσκονται σέ δύσκολη 
θεση. Μέχρι τωρα, ο κινεζικός έθνικός φανατισμός φαί
νεται νά μήν εκτείνεται πέραν εκείνων τών νοτίων ε
παρχιών πού δέν συμμετείχαν στή μεγάλη εξέγερση, 
Πρόκειται νά περιοριστεί ό πόλεμος σ’ αύτές ; Τότε δέν 
θά επιφέρει κανένα άποτέλεσμα, καθώς δέν θά άπει- 
λεΐται κανένα ζωτικό σημείο τής αυτοκρατορίας. ’Αν δ
μως ό φανατισμός έπεκταθεϊ στο λαό στο έσωτερικό 
τής χωράς, τότε θά είναι ένας πολύ έπικίνδυνος πόλε
μος για τους Εγγλέζους. Ή Καντόνα μπορεΐ νά κατα- 
στραφεϊ ολοκληρωτικά καί οί άκτές νά καταληφθούν σέ 
ολα τα πιθανα σημεία, αλλα κι αν ακόμα συγκεντρω
θούν ολες οι δυνάμεις τους, οί Βρετανοί δέν θά μπο
ρούσαν νά κατακτήσουν καί νά κρατήσουν τις δύο επαρ
χίες τού Κουάνγκ-τούνγκ καί τού Κουάνγκ-σί. Τότε, τί 
μπορούν νά κάνουν παραπέρα; Ή χώρα βορείως τής 
Καντόνας, φτάνοντας μακριά μέχρι τή Σαγκάη καί τό 
Νανκίν, βρίσκεται στα χέρια τών Κινέζων έξεγερμένων, 
και θα ήταν κακή πολιτική νά τούς προσβάλει κανείς, 
ενώ βορειως τού Νανκίν τό μόνο σημείο δπου μιά επί
θεση θα μπορούσε νά φέρει άποφασιστικό άποτέλεσμα 
είναι το Πεκίνο. Αλλά πού βρίσκεται ένας στρατός πού 
θα σχηματίσει μιά οχυρωμένη καί στρατοπεδευμένη βά
ση επιχειρήσεων στήν παράκτια περιοχή, θά νικήσει 
καθε εμποοιο στο δρομο του, θά άφήσει άποσπάσματα 
για νά εξασφαλίζουν τις επικοινωνίες μέ τήν άκτή καί 
θα εμφανιστεί, σέ άπόσταση εκατό μιλίων άπό τό ση
μείο τής απόβασης του, μέ τρομακτική δύναμη μπρο-
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στα στα τείχη μιας πόλης με τό μέγεθος τοΰ Λονδίνου ; 
Άπό τήν άλλη μεριά, μια επιτυχημένη εμφάνιση ενάν
τια στήν πρωτεύουσα θά συγκλόνιζε έκ θεμελίων την 
ΐ’δια τήν ύπαρξη τής Κινεζικής Αυτοκρατορίας — θά 
επιτάχυνε τήν ανατροπή τής δυναστείας τών Τσίνγκ 
καί θά άνοιγε τό δρόμο γιά νά προωθηθούν όχι οι Βρε
τανοί άλλά οί Ρώσοι.

Ό  νέος Άγγλοκινεζικός πόλεμος παρουσιάζει τόσες 
περιπλοκές πού είναι εντελώς αδύνατο νά υποθέσει κα
νείς τί στροφές θά πάρει. Γιά κάποιους μήνες ή έ'λλει- 
ψη στρατευμάτων καί γιά άκόμα μεγαλύτερη περίοδο ή 
έ'λλειψη απόφασης, θά κρατήσουν τούς Βρετανούς άρ- 
κετά άδρανεΐς, εκτός ίσως σέ κάποια ασήμαντη περιο
χή, ανάμεσα στις οποίες, στις παρούσες συνθήκες, άνή- 
κει άκόμα κι ή Καντόνα.

"Ενα πράγμα είναι βέβαιο, δτι ή ωρα τοΰ θανάτου 
τής Παλαιάς Κίνας πλησιάζει. Ό  εμφύλιος πόλεμος 
έχει ήδη χωρίσει τον Νότο άπό τον Βορρά τής Αυτο
κρατορίας καί δ Έξεγερμένος Βασιλιάς1 φαίνεται νά 
είναι τόσο άσφαλής άπό τούς ’Ιμπεριαλιστές ( άν δχι 
άπό τις ίντριγκες τών Γδιων του τών οπαδών2) στο 
Νανκίν, δσο καί ο Ουράνιος Αύτοκράτορας3 άπό τούς 
έξεγερμένους στο Πεκίνο. Ή Καντόνα φαίνεται οτι διε

1. Έξεγερμένος Βασιλιάς ονομαζόταν b Χούνγκ Χσιού-τσου- 
άν, επικεφαλής της έξέγερσης τοϋ Τάιπινγκ στον Νότο.

2. Πρόκειται γιά τή διαμάχη ανάμεσα στους ήγέτες τής έξέ
γερσης τοΰ Ταϊπίνγκ, λόγω αντίθετων κοινωνικών συμφερόντων, 
πού ξεσπάει τον Νοέμβριο τοΰ 1856, με άποτέλεσμα τό φονο τριών 
ηγετών καί τή σφαγή χιλιάδων έξεγερμένων στο Νανκίν.

3. Ό Αύτοκράτορας τής Κίνας στο Πεκίνο, ό Χσιέν Φούνγκ.
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ξάγει, μέχρι τώρα, τον δικό της ανεξάρτητο πόλεμο 
κατά τών ’Άγγλων καί δλων τών ξένων έν γένει. Καί 
ενώ οι στόλοι καί τά στρατεύματα τών ’Άγγλων καί 
τών Γάλλων συρρέουν στο Χόνγκ Κόνγκ, αργά αλλά 
σταθερά οι Κοζάκοι τών σιβηριανών συνόρων προχω
ρούν τις στανίτσες τους από τά δρη Νταούρ στις δχθες 
τού Άμούρ καί τό ρωσικό Ναυτικό περικυκλώνει μέ 
οχυρά τά θαυμαστά λιμάνια τής Μαντζουρίας. Ό  ίδιος 
ο φανατισμός τών νότιων Κινέζων στήν πάλη τους ενάν
τια στους ξένους φαίνεται νά δείχνει δτι υπάρχει συνεί
δηση τού έσχατου κινδύνου πού αντιμετωπίζει πλέον ή 
Παλαιά Κίνα. Καί πριν περάσουν πολλά χρόνια, θά γί
νουμε μάρτυρες τού θανάσιμου αγώνα τής παλαιότερης 
αυτοκρατορίας τού κόσμου καί τής ανατολής μιας νέας 
εποχής γιά ολόκληρη τήν Άσία.

Γράφτηκε γύρω στις 20 Μαΐου 1857.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στη New York Daily Tribune, άρ. 5032, στις 5 
’Ιουνίου 1857. 'Αναδημοσιεύτηκε στή New York Semi-Weekly Tribune, 
άρ. 1256, στις 9 Ιουνίου 1857.





ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

Ή περσική Συνθήκη

Λονδίνο, 12 Ιουνίου 1857

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ, οταν ένα ερώτημα γιά τον 
Περσικό πόλεμο έτέθη στον Λόρδο Πάλμερστον 

μέσα στή δική του Βουλή τών Κοινοτήτων, απάντησε 
ξερά : «  Μόλις επικυρωθεί ή ειρήνη, ή Βουλή θά μπορεΐ 
νά έκφράσει τή γνώμη της γιά τον πόλεμο». Ή Συν
θήκη ειρήνης ύπεγράφη στο Παρίσι, στις 4 Μαρτίου 
1857, και επικυρώθηκε στή Βαγδάτη, στις 2 Μαΐου 
1857 και τώρα έχει τεθεί ενώπιον τής Βουλής. Συνί- 
σταται άπό δεκαπέντε ’’Αρθρα, άπό τά οποία τά οχτώ 
είναι φορτωμένα μέ τή συνήθη σαβούρα τών συνθηκών 
ειρήνης. Τό ’Άρθρο 5 ορίζει δτι τά περσικά στρατεύμα
τα πρέπει νά άποσυρθοϋν άπό τό έδαφος καί τήν πόλη 
τής Χεράτ καί άπό κάθε τμήμα τοΰ Αφγανιστάν μέσα 
σέ τρεις μήνες άπό τήν ήμερομηνία άνταλλαγής τών 
εγκεκριμένων εγγράφων τής Συνθήκης. Μέ τό ’Άρθρο 
14, ή βρετανική κυβέρνηση, άπό τή μεριά της, αναλαμ
βάνει τήν υποχρέωση, μόλις υλοποιηθεί ή παραπάνω 
διάταξη, «  νά άποσύρει χωρίς καθυστέρηση τά βρετα
νικά στρατεύματα άπό δλα τά λιμάνια, τούς τόπους καί 
τά νησιά πού άνήκουν στήν Περσία ».

Θά πρέπει νά θυμηθεί κανείς τώρα οτι ή εκκένωση 
τής Χεράτ άπό τά περσικά στρατεύματα ήταν μιά αύ- 
θόρμητη προσφορά τοΰ Φερούχ Χάν, τοΰ Πέρση επιτε
τραμμένου, στή διάρκεια τών παρατεταμένων συνεντεύ-
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ξεών του στήν Κωνσταντινούπολη με τον Λόρδο Strat
ford de Redcliffe πριν πραγματοποιηθεί ή κατάληψη τού 
Μπουσίρ. Τό μόνο καινούργιο κέρδος που προσετίθετο 
γιά τήν Αγγλία με αυτή τή διάταξη περιορίζεται στο 
προνόμιό της νά αλυσοδέσει τά στρατεύματα της κατά 
τήν πιό ανθυγιεινή εποχή στό πιο μιασματικό σημείο 
τής Περσικής Αυτοκρατορίας. Τά τρομερά δεινά πού 
επισύρουν ο ήλιος κι οί βάλτοι κι ή θάλασσα, στή διάρ
κεια τών καλοκαιρινών μηνών, ακόμα καί στον ιθαγενή 
πληθυσμό τού Μπουσίρ καί τής Μωχαμέρα, έχουν κα- 
ταγραφεΐ στά χρονικά παλιών καί σύγχρονων συγγρα
φέων. Αλλά γιατί νά άναφερθοϋμε σ’ αυτούς, δταν λίγες 
εβδομάδες πιό πρίν, δ Sir Henry Rawlinson, ένας πολύ 
ικανός δικαστής πού είναι συνάμα καί ύποστηρικτής 
τοΰ Πάλμερστον, δήλωσε δημοσίως δτι τά άγγλόινδικά 
στρατεύματα σίγουρα θά βουλιάξουν κάτω άπό τή φρί
κη τοΰ κλίματος; Οί London Times, μόλις έΤ-αβαν τήν 
είδηση τής νίκης στή Μωχαμέρα, διακήρυξαν αμέσως 
δτι είναι αναγκαίο νά προχωρήσουν στό Σιράζ, παρά τή 
Συνθήκη ειρήνης, γιά νά σωθούν τά στρατεύματα. Ή αυ
τοκτονία, επίσης, τού Βρετανού ναυάρχου καί τοΰ 
στρατηγού πού βρίσκονταν επικεφαλής τής εκστρατεί
ας, όφειλόταν στό έντονο άγχος τους γιά τήν προφανή 
μοίρα τών στρατευμάτων, πού μέ κυβερνητική εντολή 
απαγορευόταν νά προωθηθούν πέρα άπό τή Μωχαμέρα. 
Ώς έκ τούτου, μπορεϊ νά αναμένεται σίγουρα μιά κρι
μαϊκή καταστροφή σέ μικρότερη κλίμακα, δφειλόμενη 
αυτή τή φορά δχι στις ανάγκες τού πολέμου ή τις γκά- 
φες τής Διοίκησης αλλά στή Συνθήκη πού γράφτηκε 
μέ τό ξίφος τού νικητή. Στά προαναφερθέντα άρθρα πα
ρεισφρέει μιά φράση πού, εάν βολεύει τον Πάλμερστον,
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μπορει να λειτουργήσει σαν «  ενα μικρό μήλον της ερι- 
δος ».

Τό ’Άρθρο 14 ορίζει δτι πρέπει «  νά άποσυρθοΰν τά 
βρετανικά στρατεύματα από δλα τά λιμάνια, τούς τό
πους καί τά νησιά πού ανήκουν στην Περσία». Τώρα, 
άποτελεϊ ζήτημα αμφισβητούμενο τό εάν ή πόλη τής 
Μωχαμέρα ανήκει δντως στήν Περσία. Οί Τούρκοι δέν 
έγκατέλειψαν ποτέ τή διεκδίκηση αύτοΰ τοΰ τόπου πού, 
καθώς βρίσκεται στο Δέλτα τοΰ Εύφράτη, ηταν τό μο
ναδικό τους λιμάνι πάνω στο ποτάμι, τό όποιο ηταν 
διαρκώς προσιτό, μιά καί τό λιμάνι τής Βασόρας ηταν, 
σέ ορισμένες εποχές, πολύ ρηχό γιά μεγάλου εκτοπί
σματος πλοία. ’Έτσι, αν αρέσει στον Πάλμερστον, μπο
ρεΐ νά κρατήσει τή Μωχαμέρα μέ τό πρόσχημα δτι 
«  δέν ανήκει »  στήν Περσία και αναμένοντας τον τελικό 
διακανονισμό τής συνοριακής διένεξης μεταξύ Τουρκίας 
καί Περσίας.

Τό ’Άρθρο 6 ορίζει δτι ή Περσία συμφωνεί νά

«παραιτηθεί από κάθε διεκδίκηση κυριαρχίας επί τοΰ 
εδάφους και τής πόλεως τής Χεράτ και τών επαρχιών 
τοΰ ’'Αφγανιστάν». Νά «άπόσχει από κάθε ανάμειξη 
στις εσωτερικές υποθέσεις τοΰ Αφγανιστάν ». Νά «  ανα
γνωρίσει την ανεξαρτησία τής Χεράτ και ολόκληρου 
τοΰ Αφγανιστάν και ποτέ νά μην επιχειρήσει νά θίξει 
την ανεξαρτησία αυτών τών κρατών». Σέ περίπτωση 
διαφορών μέ τη Χεράτ και τό Αφγανιστάν νά τις πα
ραπέμπει «πρός επίλυση στις φιλικές υπηρεσίες τής 
βρετανικής κυβέρνησης και νά μην αναλαμβάνει ένοπλη 
δράση πριν αυτές οί φιλικές υπηρεσίες άποτΰχουν νά 
δώσουν λύση ».



Ή βρετανική κυβέρνηση, άπό τή μεριά της, άνα- 
λαμβάνει τήν υποχρέωση

«νά ασκεί διαρχώς τήν επιρροή της στα κράτη τοΰ 
''Αφγανιστάν γιά νά παρεμποδιστούν νά προχαλεσουν 
τυχόν προβλήματα »  καί «  νά καταβάλει τις καλύτερες 
προσπάθειες της γιά νά διευθετούνται οι διενε'ζεις με 
τρόπο δίκαιο και έντιμο γιά τήν Περσία ».

Άν τώρα άφαιρέσουμε τό διπλωματικό περικάλυμ
μα, αυτό τό άρθρο δεν έχει άλλο νόημα άπό τήν άνα- 
γνώριση τής άνεξαρτησίας τής Χεράτ άπο την Περσία, 
μια παραχώρηση τήν οποία 6 Γδιος ο Φερουχ Χαν ειχε 
δηλώσει, ήδη στις συνδιασκέψεις τής Κωνσταντινούπο
λης, οτι ήταν έτοιμος νά κάνει. Είναι αλήθεια οτι με 
αυτό τό ’Άρθρο διορίζεται ή βρετανική κυβέρνηση έπι- 
σήμως ως επίσημος διαιτητής μεταξύ Περσίας καί 
Αφγανιστάν, άλλα αυτό τό ρόλο τον έπαιζε παντα, απο 
τήν αρχή αύτοϋ τοΰ αιώνα. Τό εάν θά είναι σε θεση να 
τον συνεχίσει είναι ζήτημα ισχύος καί οχι δίκαιου. 
Έξαλλου, εάν δ Σάχης 1 φιλοξενεί στήν Αυλή τής Τε
χεράνης κανέναν Hugo Grotius, ο τελευταίος θά έπεσή- 
μαινε δτι δποιαδήποτε διάταξη μέ τήν δποία ένα ανε
ξάρτητο κράτος δίνει σέ μιά ξένη κυβέρνηση τό δικαίω
μα ανάμειξης στις διεθνείς του σχέσεις εΓναι άκυρη συμ- 
φώνως πρός τό jus gentium [ διεθνές δίκαιο ] και η δια- 
ταξη ή σχετική μέ τήν Αγγλία είναι άκόμα περισσότε
ρο άκυρη γιατί μετατρέπει τό Αφγανιστάν, μιά ποιη
τική έκφραση γιά ένα άθροισμα άπό διάφορες φυλές και 
κράτη, σέ πραγματική τάχα χώρα. Ή χώρα τοΰ Άφ-

go ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

1. '0  Σάχης Νάσρ-εντ-Ντίν.
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γανιστάν υπάρχει κατά μιά διπλωματική έννοια οσο καί 
ή χώρα τής Πανσλαβίας.

Τό ’Άρθρο 7, τό οποίο ορίζει δτι, σέ περίπτωση παρα
βίασης τών περσικών συνόρων άπό τά άφγανικά κράτη,

«  ή περσική κυβέρνηση θά έ'χει τό δικαίωμα [. . .  ] νά 
άναλά&ει στρατιωτικές επιχειρήσεις γιά τήν καταστολή 
και τήν τιμωρία τών επιτιθεμένων », αλλά «  θά πρέπει 
νά άποσυρθεϊμέσα στά δικά της εδάφη μόλις επιτευχθεί 
6 αντικειμενικός της σκοπός »,

δέν είναι παρά μιά κατά λέξη επανάληψη τοΰ άρθρου 
τής συνθήκης τοΰ 1852 που εδωσε τήν άμεση ευκαιρία 
γιά νά εξαπολυθεί ή εκστρατεία τοΰ Μπουσίρ.

Μέ τό ’Άρθρο 9, ή Περσία αποδέχεται τήν εγκατά
σταση καί άναγνώριση τοΰ Βρετανοΰ Γενικοΰ Προξέ
νου, τών Προξένων, Ύποπροξένων καί Προξενικών Υ 
παλλήλων στή θέση εκπροσώπων τοΰ μάλλον εύνοου- 
μένου έθνους, ένώ μέ τό ’Άρθρο 12 ή βρετανική κυβέρ
νηση παραιτεϊται

« τοΰ δικαιώματος τής προστασίας άπό τοϋδε καθε 
Πέρση υπηκόου πού δέν απασχολείται άμεσα στή Βρε
τανική Αποστολή ή άπό τον Βρετανό Γενικό Πρόξενο, 
τούς Προξένους, Υποπρόξενους καί Προξενικούς Υπαλ
λήλους ».

Έφόσον ή έγκατάσταση βρετανικών Προξενείων 
στήν Περσία είχε συμφωνηθεϊ μέ τον Φερούχ Χάν πριν 
άπό τήν έναρξη τοΰ πολέμου, ή παρούσα συνθήκη προσ
θέτει μόνο τήν παραίτηση τής ’Αγγλίας άπό τό δικαίω
μα τής προστασίας επί Περσών υπηκόων, ένα δικαίωμα 
τό όποιο ήταν μία άπό τις φαινομενικές αιτίες τοΰ πο
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λέμου. Ή  Αυστρία, ή Γαλλία καί άλλα κράτη πέτυχαν 
την εγκατάσταση Προξενείων τους στήν Περσία χωρίς 
νά καταφύγουν σέ πειρατικές εκστρατείες.

Τέλος, η συνθήκη επιβάλλει τήν επιστροφή τοΰ κ. 
Murray στην Αυλή της Τεχεράνης καί υπαγορεύει τή 
συγγνώμη πού πρέπει νά δοθεί σ’ αυτόν τον τζέντλεμαν, 
γιατί δ Σάχης σέ έ'να γράμμα του στον σαντραζάμ1 τον 
χαρακτήριζε «άνθρωπο ανόητο, αμαθή καί παράφρο- 
να », «  αγαθιάρη »  καί συγγραφέα ενός «  ντοκουμέντου 
χοντροκομμένου, χωρίς νόημα καί αηδιαστικού». Ή 
συγγνώμη πρός τον κ. Μάρραιυ είχε προταθεϊ πάλι από 
τον Φερούχ Χάν, άλλα τότε είχε άπορριφθεΐ από τή 
βρετανική κυβέρνηση, πού έπέμενε δτι Ιπρεπε νά απολυ
θεί δ σαντραζάμ καί νά είσέλθει έν θριάμβω στήν Τεχε
ράνη δ κ. Μάρραιυ υπό τον ήχο «  της φωνής τής σάλ- 
πιγγος, σύριγγός τε καί κιθάρας, σαμβύκης τε καί ψαλ
τηρίου και συμφωνίας καί παντός γένους μουσικών » .2 
Μέ τό νά δεχτεί προσωπικά δώρα από τον μεσιέ Μπαρ- 
ρό, δταν ήταν Γενικός Πρόξενος στήν Αίγυπτο, με τό 
νά πουλήσει δημοσίως στό παζάρι τόν καπνό πού τοΰ 
εστειλε δ Σάχης, μόλις αποβιβάστηκε στό Μπουσίρ, με 
τό νά παριστάνει τόν περιπλανώμενο ιππότη κάποιας 
Περσίδας κυρίας αμφιβόλου ηθικής, δ κ. Μάρραιυ άπέ- 
τυχε νά κάνει τό ανατολίτικο μυαλό νά αποκτήσει πολύ 
υψηλή ιδέα γιά τή βρετανική ακεραιότητα καί αξιοπρέ
πεια. Ώς εκ τούτου, πρέπει νά αναμένεται πώς θά είναι 
ιδιαιτέρως άμφίβολη ή έπιτυχία τής αναγκαστικής έπα-

1. Σαντραζάμ: πρωθυπουργός. ’Εδώ πρόκειται γιά τόν πρω
θυπουργό Μίρζα ’Αγά Χάν.

2. Δανιήλ γ '  10.
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νένταξής του στήν περσική Αυλή. Συνολικά, ή Συνθη- 
κη δέν περιέχει, πέρα άπό δσα προσέφερε ήδη ό Φερούχ 
Χάν πριν ξεσπάσει δ πόλεμος, καμιά διάταξη πού νά 
άξίζει τό χαρτί πού πάνω του γράφτηκε, κι άκόμα λι- 
γότερο τά λεφτά πού δαπανήθηκαν καί τό αίμα πού χύ
θηκε. Τά καθαρά κέρδη τής εκστρατείας κατά τής 
Περσίας μπορούν νά συνοψιστούν στά εξής : στό μίσος 
γιά τή Μεγάλη Βρετανία πού φούντωσε σέ δλη τήν 
Κεντρική Ασία, τή δυσαρέσκεια τής Ινδίας, πού αυξή
θηκε μέ τήν απόσυρση τών ινδικών στρατευμάτων, και 
τά νέα βάρη πού έπεσαν στις πλάτες τοΰ ινδικού Θη
σαυροφυλακίου, τή σχεδόν αναπόφευκτη υποτροπή μιάς 
καινούργιας κριμαϊκής καταστροφής, τήν άναγνώριση 
τοΰ έπίσημου μεσολαβητικού ρόλου τού Βοναπάρτη 
ανάμεσα στήν Αγγλία και τά άσιατικά κράτη, καί, τέ
λος, τήν άπόκτηση άπό τή Ρωσία δύο λωρίδων γης με
γάλης σημασίας — ή μία στήν Κασπία, ή άλλη στά βό
ρεια παραλιακά σύνορα τής Περσίας.

Γράφτηκε στις 12 ’Ιουνίου 1857.

ΙΙρωτοόημοσιεύτ'ηχε στη New York Daily Tribune, άρ. 5048, στις 24 
’Ιουνίου 1857.





ΦΡΗΝΤΡΙΧ ΕΝΓΚΕΛΣ

Τό Αφγανιστάν

’Α π ό σ π α σ μ α

ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ: μιά εκτεταμένη χώρα τής Ασί
ας, βορειοδυτικώς τής Ινδίας. Βρίσκεται μεταξύ 

τής Περσίας καί τών ’Ινδιών καί, στήν άλλη κατεύθυν
ση, μεταξύ τής οροσειράς Ίνδοκούς καί τοΰ Ίνδικοΰ 
Όκεανοΰ. Παλαιότερα περιελάμβανε καί τις περσικές 
έπαρχίες Κορασάν καί Κοχιστάν, μαζί μέ τή Χεράτ, τό 
Βελουχιστάν, τό Κασμίρ καί τό Σιντ, καί ένα σημαν
τικό μέρος τοΰ Παντζάμπ. Στα σημερινά δριά του πι
θανόν νά μή ζοΰν περισσότεροι άπό 4.000.000 κάτοικοι.

Ή γεωγραφική θέση τοΰ ’Αφγανιστάν καί ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας τών κατοίκων του δίνουν στή χώρα πολι
τική σημασία στά θέματα τής Κεντρικής Ασίας πού 
δύσκολα μπορεΐ νά υποτιμηθεί. Ή κυβέρνηση είναι μο
ναρχική, αλλά ή εξουσία τοΰ βασιλιά πάνω στους ζωη
ρούς καί απείθαρχους υπηκόους του είναι προσωπο
παγής καί πολύ άσταθής. Τό βασίλειο χωρίζεται σε 
έπαρχίες, καθεμιά άπό τις όποιες έποπτεύεται άπό έναν 
εκπρόσωπο τοΰ ήγεμόνα, ό όποιος συλλέγει τά έσοδα 
καί τά μεταφέρει στήν πρωτεύουσα.

Οί Αφγανοί είναι μιά γενναία, ρωμαλέα καί ανεξάρ
τητη φυλή- έπιδίδονται μόνο σέ γεωργικές καί κτηνο- 
τροφικές άσχολίες, παραμελώντας τά άλλα έπαγγελ-
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ματα καί τό εμπόριο, τό όποιο περιφρονητικά εγκατα
λείπουν στους Ινδούς καί στούς άλλους κατοίκους τών 
πόλεων. Γ ι ’ αυτούς ό πόλεμος είναι μιά συγκίνηση καί 
ανακούφιση άπό τή μονότονη άπασχόληση με τις εργα
τικές ασχολίες.

Οι Αφγανοί χωρίζονται σέ φρατρίες, επί τών οποίων 
οι διάφοροι άρχηγοί άσκοϋν κάποιου είδους φεουδαρχική 
εξουσία. Το αδάμαστο μίσος τους κατά τής έξουσίας καί 
η άγάπη τους γιά τήν άτομική ελευθερία είναι τά μόνα 
πού τούς εμποδίζουν νά γίνουν ισχυρό έθνος· άλλά αυτός 
ό αυθορμητισμός τους καί ή αστάθειά τους τούς καθι
στούν επικίνδυνους γείτονες, ικανούς νά έκραγοΰν άπό 
μια ιδιοτροπία ή νά ξεσηκωθούν άπό πολιτικούς μηχα- 
νορράφους, πού τεχνηέντως ξεσηκώνουν τά πάθη τους. 
Οι δυο κύριες φρατρίες είναι οί Ντουράνι καί οί Γκιλτζί, 
πού πάντα βρίσκονται σέ έχθρα μεταξύ τους. Οί Ντου- 
ρανι είναι οί πιό ισχυροί, καί δ εμίρης ή χάν τους, εκμε
ταλλευόμενος τήν υπεροχή τους, αύτοαναγορεύτηκε βα
σιλιάς τοΰ Αφγανιστάν. ’Έ χει έσοδα περί τά 10.000.000 
δολάριά. Ή εξουσία του δέν άναγνωρίζεται παρά μόνο 
στή φρατρία του. Τά στρατιωτικά σώματα επανδρώνον
ται κατά κύριο λόγο άπό τούς Ντουράνι· ό υπόλοιπος 
στρατός προέρχεται είτε άπό τις άλλες φρατρίες είτε 
απο τυχοδιώκτες πού κατατάσσονται έλπίζοντας νά 
πληρωθούν ή νά λεηλατήσουν. Ή δικαιοσύνη στις πό
λεις άσκεϊται άπό τον έκάστοτε καδή, άλλά οί ’Αφγανοί 
σπάνια προσφεύγουν στό νόμο. Οί Χάν τους έχουν δι
καίωμα τιμωρίας, ακόμα καί ζωής ή θανάτου. Ή εκδί
κηση φόνου είναι οικογενειακό καθήκον παρ’ δλα αυτά 
λέγεται δτι είναι φιλελεύθεροι καί γενναιόδωροι άνθρω
ποι, οταν δέν τούς προκαλεϊ κανείς, καί τά δικαιώματα
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τής φιλοξενίας είναι τόσο ιερά ώστε ένας μέχρι θανάτου 
εχθρός πού τρώει ψωμί καί αλάτι, άκόμα καί αν τά έξα- 
σφάλισε μέ πονηριά, είναι ιερός καί προστατεύεται άπό 
κάθε πράξη άντεκδίκησης, καί μπορεΐ άκόμα καί νά άπαι- 
τήσει τήν προστασία τοΰ οικοδεσπότη εναντίον δλων 
τών άλλων κινδύνων πού διατρέχει. Στο θρήσκευμα είναι 
Μωαμεθανοί τής αίρεσης τών Σουνιτών αλλά δεν είναι 
φανατισμένοι καί οι συμμαχίες μεταξύ Σιιτών καί Σου
νιτών δέν είναι καθόλου ασυνήθιστες.

Τό Αφγανιστάν υποτάχθηκε, διαδοχικά, στή μογγο
λική καί στήν περσική κυριαρχία. Πριν άπό τήν άφιξη 
τών Βρετανών στις ακτές τής ’Ινδίας, οι επιδρομές άπό 
τό εξωτερικό πού έφταναν τις πεδιάδες τοΰ Ίνδοστάν, 
πάντα διενεργοϋνταν άπό τό ’Αφγανιστάν. Ό  σουλτάνος 
Μαχμούντ ό Μέγας, ό Τζένγκις Χάν, δ Ταμερλάνος καί 
ο Σάχης Ναδίρ, δλοι πήραν αυτόν τό δρόμο. Τό 1747, 
μετά τό θάνατο τοΰ Ναδίρ, ό Σάχης Άχμέτ, πού εμαθε 
τήν πολεμική τέχνη άπό αύτόν τον στρατιωτικό τυχο
διώκτη, αποφάσισε νά άποτινάξει τον περσικό ζυγό. 
Ύπό τήν ήγεσία του τό ’Αφγανιστάν έφτασε στο άπό- 
γειο τοΰ μεγαλείου καί τής ευημερίας του στή σύγχρο
νη έποχή. ’Ανήκε στήν οικογένεια τών Σουντόσι καί ή 
πρώτη του πράξη ήταν νά αρπάξει τά λάφυρα πού είχε 
μαζέψει στήν ’Ινδία ό πρώην αρχηγός του. Τό 1748 πέ
τυχε νά έκδιώξει τον Μογγόλο κυβερνήτη άπό τήν Κα
μπούλ καί τό Πεσαβάρ, καί περνώντας τον ’Ινδό κατέ- 
κτησε ταχύτατα τό Παντζάμπ. Τό βασίλειό του έκτει- 
νόταν άπό τό Χορασάν μέχρι τό Δελχί καί διασταύρω
σε τό σπαθί του άκόμα καί μέ τό σπαθί τών πριγκίπων 
τών Μαχράτα. Αυτές οί μεγάλες στρατιωτικές έπιχει- 
ρήσεις του, δμως, δέν τον έμπόδισαν νά καλλιεργήσει
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και μερικες απο τις τεχνες τής ειρήνης και απεκτησε 
καλή φήμη ώς ποιητής καί ιστορικός. Πέθανε το 1773 
καί άφησε τό στέμμα του στον γιό του τόν Τιμούρ, ο 
όποιος, ωστόσο, δέν ήταν αντάξιος τής βαριάς ευθύνης. 
Έγκατέλειψε τήν πόλη τής Κανταχάρ, πού είχε ιδρυ
θεί από τόν πατέρα του καί είχε γίνει μέσα σέ λίγα χρό
νια μια πλούσια καί πυκνοκατοικημένη πόλη, καί έπα- 
νέφερε τήν εδρα τής κυβέρνησης στήν Καμπούλ. Κατά 
τή βασιλεία του αναβίωσαν οι έσωτερικές διχόνοιες τών 
φρατριών, οί όποιες είχαν περιοριστεί κάτω από τό στι- 
βαρό χέρι τοΰ Σάχη Άχμέντ. Τό 1793, ό Τιμούρ πέθανε 
καί τόν διαδέχτηκε ό Ζεμαούν. Αυτός ό πρίγκιπας συν- 
έλαβε τήν ιδέα νά σταθεροποιήσει τήν έξουσία τών Μω
αμεθανών επί τής ’Ινδίας καί αυτό τό σχέδιο, πού θά 
μπορούσε νά είχε απειλήσει σοβαρά τις βρετανικές κτή
σεις, θεωρήθηκε τόσο σημαντικό ωστε ό σερ Τζών 
Μάλκολμ στάλθηκε στά σύνορα γιά νά κρατήσει τούς 
’Αφγανούς υπό έ'λεγχο σέ περίπτωση πού έκαναν κάποια 
κίνηση, καί ταυτόχρονα άρχισαν διαπραγματεύσεις μέ 
τήν Περσία, μέ τή βοήθεια τής όποίας οί ’Αφγανοί θά 
μπορούσαν νά βρεθούν μεταξύ δύο πυρών. Αύτές οί προ
ετοιμασίες δέν ήταν ωστόσο απαραίτητες : ό Σάχης 
Ζεμαούν παραήταν απασχολημένος μέ συνωμοσίες καί 
ταραχές μέσα στή χώρα του κι έτσι τά μεγαλεπήβολα 
σχέδιά του έ*ληξαν άδοξα. Ό  αδελφός τοΰ βασιλιά, ό 
Μαχμούντ, έξόρμησε στή Χεράτ μέ τό σχέδιο νά ιδρύ
σει ένα ανεξάρτητο πριγκιπάτο άλλά άπέτυχε καί διέ
φυγε στήν Περσία. Ό  Σάχης Ζεμαούν άνέβηκε στό θρό
νο μέ τήν υποστήριξη τής οικογένειας Μπαρακσί, έπι- 
κεφαλής τής όποίας ηταν ο Σέιλ ’Άφρος Χάν. Ό  Ζε
μαούν διόρισε βεζίρη κάποιο λαομίσητο πρόσωπο κι
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αυτό ξεσήκωσε τό μίσος τόν παλαιών ύποστηρικτών 
του πού διοργάνωσαν μια συνωμοσία, ή οποία., δμως, 
άποκαλύφθηκε, καί δ Σέιλ ’’Αφρος καταδικάστηκε σέ 
θάνατο. Ό  Μαχμούντ άνακλήθηκε τώρα άπό τούς συν
ωμότες, ό Ζεμαούν φυλακίστηκε καί τυφλώθηκε. Στον 
Μαχμούντ, πού υποστηριζόταν άπό τούς Ντουράνι, οί 
Γιλτζί άντέταξαν τόν Σάχη Σουτζά, ο οποίος κράτησε 
τό θρόνο γιά κάποιο χρονικό διάστημα, άλλά τελικά νι- 
κήθηκε, κυρίως έξαιτίας τής προδοσίας άπό τούς ί'διους 
τους ύποστηριχτές του, καί άναγκάστηκε νά ζητήσει 
καταφύγιο στούς Σίχ.

Το 1809 δ Ναπολέων έστειλε τόν στρατηγό Γκαρ- 
ντάν στήν Περσία μέ τήν ελπίδα νά έξωθήσει τόν Σάχη 
[ Φέθ ’Ά λι ] νά εισβάλει στήν ’Ινδία καί ή αγγλική κυ
βέρνηση στήν ’Ινδία έστειλε έναν έκπρόσωπο [τόν Μ. 
Elphinstone] στήν αυλή τοΰ Σάχη Σουτζά, γιά νά συγ
κροτήσει μιά άντιπολίτευση στήν Περσία. Αύτή τήν 
έποχή κερδίζει τήν έξουσία καί τή δόξα δ Ράντζητ 
Σίνγκ. Ήταν ένας φύλαρχος τών Σ ίχ  πού μέ τήν ευ
φυΐα του έκανε τή χώρα του άνεξάρτητη άπό τούς ’Αφ
γανούς καί ίδρυσε ένα βασίλειο στό Παντζάμπ, κερδί
ζοντας γιά τόν εαυτό του τόν τίτλο τοΰ Μαχαραγιά 
[ Μέγας Βασιλεύς ] καί τό σεβασμό τής άγγλοϊνδικής 
κυβέρνησης. Έ ν τώ μεταξύ, δ σφετεριστής Μαχμούντ 
δέν ήταν γραφτό νά χαρεΐ τό θρίαμβό του γιά πολύ. Ό  
Φατεχ Χάν, δ βεζίρης του, πού ταλαντευόταν διαδοχικά 
μεταξύ τοΰ Μαχμούντ καί τοΰ Σάχη Σουτζά, δπως 
υπαγόρευε κάθε φορά ή φιλοδοξία του ή τό περιστα- 
σιακό συμφέρον του, συνελήφθη άπό τόν γιο τοΰ βασι
λιά, τόν Καμράν, τυφλώθηκε, καί έν συνεχεία καταδι
κάστηκε σέ απάνθρωπο θάνατο. Ή ισχυρή οικογένεια
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τοΰ δολοφονημένου βεζίρη ορκίστηκε νά εκδικηθεί τό 
θάνατό του. Ό  άρχοντας-ανδρείκελο Σάχης Σουτζά ήρ
θε καί πάλι στο προσκήνιο καί ό Μαχμούντ εξορίστηκε. 
Επειδή, δμως, ό Σάχης Σουτζά προκάλεσε δυσαρέ
σκειες, σύντομα εκθρονίστηκε, καί ένας άπό τούς άδελ- 
φούς του στέφθηκε στή θέση του. Ό  Μαχμούντ διέφυ
γε στή Χεράτ, ή οποία παρέμενε υπό τήν εξουσία του, 
καί τό 1829 πού πέθανε, τον διαδέχθηκε ό γιός του 
Καμράν στή διακυβέρνηση αυτής τής περιοχής. Ή οι
κογένεια τών Μπαρακσί, έχοντας γίνει τώρα ή κύρια 
δύναμη, χώρισε τήν επικράτεια μεταξύ τών μελών της, 
άλλά αυτά, άκολουθώντας τήν εθνική συνήθεια, μάλω
ναν μεταξύ τους κι ενώνονταν μόνο δταν παρουσιαζόταν 
ένας κοινός εχθρός. "Ενας άπό τούς άδελφούς, ό Μω- 
χάμεντ Χάν, κρατούσε τήν πόλη τού Πεσαβάρ, γιά τήν 
οποία πλήρωνε φόρο ύποτελείας στον Ράντζητ Σίνγκ- 
ένας άλλος κράτησε τό Γκαζνί· ένας τρίτος τήν Καν- 
ταχάρ· τήν Καμπούλ τήν πήρε δ Ντόστ Μωχάμεντ, δ 
πιο ισχυρός άπό τήν οικογένεια.

Στο πλευρό αυτού τού πρίγκιπα στάλθηκε πρεσβευ
τής τό 1835 δ λοχαγός Alexander Bums, δταν ή Ρωσία 
καί ή Αγγλία συνωμοτούσαν ή μία κατά τής άλλης στήν 
Περσία καί τήν Κεντρική Άσία. Προσέφερε μιά συμμα- 
χία τήν δποία δ Ντόστ ήταν πανευτυχής νά δεχτεί. Ή 
άγγλόινδική κυβέρνηση, δμως, απαιτούσε τά πάντα άπό 
αυτόν καί δέν τοΰ έδινε τίποτα σέ άντάλλαγμα. Τό 
1838, οί Πέρσες, με τή βοήθεια και τή συμβουλή τών 
Ρώσων, πολιόρκησαν τή Χεράτ, τήν πόλη-κλειδί γιά 
τον έλεγχο τού ’Αφγανιστάν καί τής ’Ινδίας. "Ενας Πέρ- 
σης πράκτορας καί ένας Ρώσος πράκτορας έφτασαν 
στήν Καμπούλ καί καθώς δ Ντόστ βρισκόταν μπροστά
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στή σταθερή άρνηση τών Βρετανών νά άναλάβουν κά- 
ποια σαφή δέσμευση, υποχρεώθηκε επιτέλους νά α
ποδεχτεί τά ανοίγματα τής άλλης πλευράς.Ό Μπέρνς 
εφυγε και ο Λόρδος ’Ώκλαντ, Γενικός Κυβερνήτης τό
τε τής ’Ινδίας, υπό τήν επιρροή τοΰ γραμματέα του W. 
McNaghten, αποφάσισε νά τιμωρήσει τόν Ντόστ Μωχά- 
μεντ επειδή εκανε αυτό στό όποιο τόν είχε σπρώξει ό 
ίδιος. ’Αποφάσισε νά τόν εκθρονίσει καί νά βάλει στή θέ
ση του τόν Σάχη Σουτζά, που ζοΰσε τότε σάν συντα
ξιούχος τής ινδικής κυβέρνησης. Μιά συνθήκη υπογρά
φτηκε τότε με τόν Σάχη Σουτζά καί τούς Σ ίχ  : Ό  Σά
χης άρχισε νά συγκεντρώνει στρατό πού τόν πλήρωναν 
οί Βρετανοί καί τόν πλαισίωναν οί άξιωματικοί τους καί 
τά άγγλοϊνδικά στρατεύματα συγκεντρώθηκαν στό Σατ- 
λέτζ. Ό  ΜακΝώτεν, μαζί μέ τόν Μπέρνς, έπρεπε νά 
συνοδεύσουν τήν εκστρατεία με τήν ιδιότητα τοΰ απε
σταλμένου στό ’Αφγανιστάν. Έν τώ μεταξύ, οί Πέρσες 
έλυσαν τήν πολιορκία τής Χεράτ καί συνεπώς έξέλιπε ό 
μόνος λόγος ανάμειξης στις υποθέσεις τοΰ ’Αφγανιστάν. 
Παρ’ δλα αυτά, τόν Δεκέμβριο τοΰ 1838, ό στρατός βά
δισε πρός τό Σίντ : ή χώρα υποτάχτηκε καί εξαναγκά
στηκε νά πληρώνει φόρο πρός όφελος τών Σ ίχ  καί τοΰ 
Σάχη Σουτζά. Στις 20 Φεβρουάριου 1839, ό βρετανικός 
στρατός πέρασε τόν ’Ινδό ποταμό. Άποτελοΰνταν από
12.000 άνδρες περίπου, πού τούς άκολουθοΰσαν 40.000 
μή μάχιμοι, χωρίς νά υπολογίζονται οί νέες στρατολο
γίες πού εκανε ό Σάχης. Διέβησαν τό πέρασμα τοΰ 
Μπολάν τόν Μάρτιο. Ή έλλειψη τροφίμων καί σανοΰ 
άρχισε νά γίνεται αισθητή. Οί καμήλες έπεφταν κατά 
εκατοντάδες καί μεγάλο μέρος τών εφοδίων χάθηκε. 
Στις 7 ’Απριλίου, ο στρατός μπήκε στό πέρασμα τοΰ
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Χοτζάκ, τό όποιο και πέρασε χωρίς νά συναντήσει αν
τίσταση, καί στις 25 Απριλίου μπήκε στήν Κανταχάρ, 
πού οί Αφγανοί πρίγκιπες, αδελφοί τοΰ Ντόστ Μωχά- 
μεντ, τήν είχαν έγκαταλείψει. Μετά άπό άνάπαυση δύο 
μηνών, δ Sir John Keane, δ άρχηγός τής εκστρατείας, 
προχώρησε με τό μεγαλύτερο τμήμα τοΰ στρατού πρός 
Βορράν, αφήνοντας στήν Κανταχάρ μιά ταξιαρχία υπό 
τις διαταγές τοΰ Nott. Τό Γάζνι, τό άπαρτο φρούριο τοΰ 
Αφγανιστάν, έπεσε στις 22 ’ Ιουλίου, καθώς ένας λιπο
τάκτης έδωσε τήν πληροφορία δτι ή πύλη τής Καμ
πούλ ήταν ή μόνη πού παρέμενε άνοχύρωτη. Τήν άνα- 
τίναξαν καί κατέλαβαν έξ εφόδου τό μέρος. Μετά άπό 
αυτή τήν καταστροφή, δ Ντόστ Μωχάμεντ έπανένωσε 
τόν στρατό του καί δρμησε αμέσως, κάνοντας τήν Καμ
πούλ νά ανοίξει ξανά τις πύλες της, στις 6 Αυγούστου. 
Ό  Σάχης Σουτζά ενθρονίστηκε τυπικά άλλά ή πραγ
ματική έξουσία βρισκόταν στά χέρια τοΰ ΜακΝώτεν, δ 
οποίος καί πλήρωνε δλες τις δαπάνες αύτοΰ τοΰ πρίγκι
πα μέ έξοδα τοΰ ίνδικοΰ Θησαυροφυλακίου.

Φαινόταν δτι ή κατάκτηση τοΰ ’Αφγανιστάν είχε 
δλοκληρωθεΐ, οπότε καί αποχώρησε ένα σημαντικό τμή
μα τών στρατευμάτων. Άλλά οί ’Αφγανοί δέν ήταν κα
θόλου ευχαριστημένοι νά κυβερνώνται άπό τούς Φερινγι 
Καψφ'ψ [τούς άπιστους Φράγκους ] κι έτσι, στή διάρ
κεια τοΰ 1840 καί ολόκληρου τοΰ 1841, έξεγέρσεις δια
δέχονταν ή μία τήν άλλη σέ δλα τά μέρη τής χώρας. 
Τά άγγλοϊνδικά στρατεύματα ήταν υποχρεωμένα νά βρί
σκονται διαρκώς σέ κίνηση. Ό  ΜακΝώτεν, δμως, δια
κήρυσσε δτι αυτή ήταν ή φυσιολογική κατάσταση τής 
άφγανικής κοινωνίας καί έγραφε στό μητροπολιτικό κέν
τρο δτι δλα πήγαιναν καλά καί δτι σταθεροποιούνταν ή
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εξουσία τοΰ Σάχη Σουτζά. Οί προειδοποιήσεις τών ’Ά γ
γλων στρατιωτικών καί τών πρακτόρων έπεφταν στο 
κενό. Ό  Ντόστ Μωχάμεντ είχε παραδοθει στούς Βρε
τανούς τον ’Οκτώβριο τοΰ 1840 καί ειχε σταλεί στήν 
’Ινδία. "Ολες οι εξεγέρσεις, στή διάρκεια τοΰ καλοκαί
ρι οΰ τοΰ 1841, είχαν κατασταλεΐ καί, κατά τον ’Οκτώ
βριο, ό ΜακΝώτεν, πού διορίστηκε κυβερνήτης της Βομ
βάης, ετοιμαζόταν νά έπιστρέψει στήν ’Ινδία μέ ενα άλ
λο σώμα στρατοΰ. Τότε, ομως, ξέσπασε ή θύελλα. Ή 
κατοχή τοΰ ’Αφγανιστάν κόστιζε στο ινδικό Θησαυρο
φυλάκιο 1.250.000 λίρες στερλίνες έτησίως. ’Έπρεπε 
επίσης νά καλυφθεί ή συντήρηση, στο Αφγανιστάν,
16.000 άνδρών τών άγγλοϊνδικών στρατευμάτων καί 
αυτών τοΰ Σάχη Σουτζά, καθώς καί άλλων 3.000 πού 
στάθμευαν στο Σίντ καί στο πέρασμα τοΰ Μπολάν. Οί 
βασιλικές δαπάνες τοΰ Σουτζά, ή κάλυψη τών άναγκών 
τών υπαλλήλων του καί δλες οί δαπάνες τής Αύλής γί
νονταν μέ χορηγία τοΰ ίνδικοΰ Θησαυροφυλακίου, κα
θώς, άπό τήν ίδια πηγή, χρηματοδοτούνταν, ή μάλλον 
έξαγοράζονταν οί Αφγανοί φύλαρχοι γιά νά μήν προκα- 
λέσουν κανένα κακό. Ό  ΜακΝώτεν πληροφορήθηκε 
οτι ήταν άδύνατο πια νά συνεχίσει νά ξοδεύει χρήμα μέ 
αύτό τό ρυθμό. ’Αναζήτησε τρόπο νά περιορίσει τά έξο
δα, άλλά τό μόνο μέτρο πού ήταν δυνατόν νά πάρει ήταν 
νά περικόψει τήν έπιχορήγηση τών φυλάρχων. Τήν ίδια 
μερα πού επιχείρησε νά τό κάνει, οί φύλαρχοι συνωμό
τησαν νά έξοντώσουν τούς Βρετανούς. ’Έτσι, χάρη στον 
ίδιο τον ΜακΝώτεν, έπιτεύχθηκε ή συγκέντρωση τών 
έξεγερμένων δυνάμεων πού μέχρι τότε πολεμούσαν άπο- 
μονωμένες τον εισβολέα, χωρίς καμιά ενότητα ή συμ
φωνία μεταξύ τους. Κ ι είναι έπίσης σίγουρο οτι εκείνη
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τή στιγμή εφτασε στό ζενίθ καί τό μίσος τών ’Αφγανών 
ενάντια στή βρετανική κυριαρχία.

Στήν Καμπούλ, οί ’Εγγλέζοι διοικοΰνταν από τόν 
στρατηγό ’Έλφινστόουν, εναν γέρο μέ ποδάγρα, αναπο
φάσιστο, εντελώς ανίκανο, πού εδινε πάντα αντιφατικές 
διαταγές. Τά στρατεύματα κατελάμβαναν ένα οχυρωμέ
νο στρατόπεδο τόσο έκτεταμένο πού ή φρουρά του, ή 
οποία μόλις έπαρκοΰσε γιά νά κρατήσει τις οχυρώσεις, 
δέν ήταν σέ θέση νά στείλει άποσπάσματα στήν ύπαι
θρο. Τά οχυρωματικά έργα ηταν τόσο ατελή πού μπο
ρούσε κανείς νά πηδήξει τό παραπέτο τους καβάλα στό 
άλογο. Σάν νά μήν έφταναν δλα αύτά, γύρω άπό τό 
στρατόπεδο υπήρχαν υψώματα, οπότε μπορούσαν νά τό 
πλήξουν άκόμα καί μέ μουσκέτο, ένώ τό άποκορύφωμα 
τοϋ παραλογισμού ήταν δτι δλα τά έφόδια καί οί προ- 
μήθειές του βρίσκονταν σέ απόσταση άπό τό στρατόπε
δο, σέ δύο άλλα στρατόπεδα, πού χωρίζονταν απ’ αυτό 
μέ κήπους κλειστούς μέ τοίχους καί μέ ένα φρούριο πού 
δέν τό είχαν καταλάβει οί ’Άγγλοι. Τό φρούριο τοΰ 
Μπάλα Χισσάρ, στήν Καμπούλ, θά μπορούσε νά προσ
φέρει ασφαλές καί θαυμάσιο χειμερινό κατάλυμα γιά δλο 
τόν στρατό αλλά γιά νά μή δυσαρεστήσουν τόν Σάχη 
Σουτζά, δέν έβαλαν έκεΐ φρουρά. Στις 2 Νοεμβρίου 
1841, ή εξέγερση ξέσπασε. Τό σπίτι τοΰ ’Αλεξάντερ 
Μπέρνς, στήν πόλη, δέχτηκε έπίθεση καί ό ίδιος σκο
τώθηκε. Ό  Βρετανός στρατηγός δέν έκανε τίποτα καί 
ή ατιμωρησία δυνάμωσε τήν έξέγερση. Ό  ’Έλφινστόουν 
τά έχασε εντελώς καί πέφτοντας στό έλεος αντιφα
τικών συμβουλών δέν άργησε νά βουλιάξει σέ μιά τέτοια 
σύγχυση σάν αυτή πού ο Ναπολέων περιγράφει μ ’ αυτές 
τις τρεϊς λέξεις : ordre, contrordre, desordre [διαταγή,
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αντίθετη διαταγή, χάος]. Ακόμα καί τότε δέν κατέλα
βαν τό Μπάλα Χισσάρ. Οί λίγες μονάδες πού στάλθη
καν εναντίον τών χιλιάδων έξεγερμένων, δπως ήταν φυ
σικό, κατανικήθηκαν, γεγονός πού ένθάρρυνε ακόμα πιό 
πολυ τους Αφγανούς. Στις 3 Νοεμβρίου, τά γειτονικά 
στό στρατόπεδο φρούρια κατελήφθησαν. Στις 9, τό 
φρούριο τής επιμελητείας ( πού τό κρατούσε μιά φρουρά 
ογδόντα μόνο άνδρών ) τό πήραν οί Αφγανοί κι έτσι οί 
Βρετανοί καταδικάστηκαν σέ λιμό. Στις 5, ό ’Έλφιν- 
στόουν ζητούσε ήδη νά εξαγοράσει τήν ελεύθερη διαφυ
γή του άπό τή χώρα. Πράγματι, κατά τά μέσα τοΰ Νο
εμβρίου, ή άναποφασιστικότητά του καί ή άνικανότητά 
του ειχε σπάσει τό ήθικό τών στρατευμάτων, σέ σημείο 
πού ούτε οί Εύρωπαΐοι ούτε οί ’Ινδοί σπαχήδες δέν ήταν 
σέ θέση νά άντιμετωπίσουν τούς ’Αφγανούς στήν ανοι
χτή πεδιάδα. ’’Αρχισαν τότε οί διαπραγματεύσεις, στή 
διάρκεια τών όποιων δολοφονήθηκε ό ΜακΝώτεν, σέ 
μιά συνάντηση μέ τούς Αφγανούς φυλάρχους. Τό χιόνι 
άρχισε νά σκεπάζει τό έδαφος, τά τρόφιμα ήταν ελάχι
στα. Τήν 1η Ίανουαρίου, τελικά, συνομολογήθηκε ή συν
θηκολόγηση. "Ολο τό Θησαυροφυλάκιο, 190.000 λίρες 
στερλίνες, έπρεπε νά παραδοθει στούς Αφγανούς καί 
επίσης νά ύπογραφοΰν γραμμάτια γιά έπιπλέον χρέος
140.000 λιρών. "Ολα τά κανόνια καί τά πολεμοφόδια, 
έκτος άπό έξι κανόνια μέ στόμιο έξι δακτύλων καί τρία 
ορεινά πυροβόλα, έπρεπε νά έγκαταλειφθοΰν έπί τόπου. 
Οί δυνάμεις τους έπρεπε νά έγκαταλείψουν κάθε γωνιά 
τοΰ Αφγανιστάν. Άπό τή μεριά τους, οί φύλαρχοι υπό
σχονταν δτι τά τρόφιμα καί τά ζώα θά έφευγαν μέ 
άσφάλεια. Στις 5 Ίανουαρίου, οί Βρετανοί άρχισαν τήν 
αποχώρησή τους μέ έναν άριθμό 4.500 μαχητών καί
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12.000 μή μάχιμου προσωπικού. Αρκεί μιά πορεία γιά 
νά χαθεί καί τό τελευταίο υπόλειμμα τάξης καί γιά νά 
άνακατευτοΰν μάχιμοι καί μή μάχιμοι μέσα σέ μιά 
άγιάτρευτη σύγχυση, καθιστώντας αδύνατη τήν παρα
μικρή άντίσταση. Τό κρύο, τό χιόνι καί ή έλλειψη τρο
φίμων έδρασαν δπως καί κατά τήν υποχώρηση τοΰ Να- 
πολέοντα άπό τή Μόσχα. ’Αντί, δμως, γιά Κοζάκους 
πού στέκονταν σέ σεβαστή άπόσταση, οί Βρετανοί σφυ- 
ροκοποΰνταν μανιασμένα, άπό κάθε ύψωμα, άπό άρι- 
στους ’Αφγανούς σκοπευτές πού ήταν οπλισμένοι μέ 
μουσκέτα μεγάλου βεληνεκοΰς. Οί φύλαρχοι πού είχαν 
υπογράψει τή συνθηκολόγηση δέν μπορούσαν ούτε ήθε
λαν νά συγκρατήσουν τις ορεσίβιες φυλές. Τό πέρασμα 
τοΰ Κούρντ-Καμπούλ εγινε ό τάφος ολόκληρης σχεδόν 
τής στρατιάς, καί τά έξουθενωμένα ύπολείμματά της, 
λιγότεροι άπό διακόσιοι Ευρωπαίοι, έξολοθρεύτηκαν 
στήν είσοδο τοΰ περάσματος τοΰ Ντζαγκνταλάκ. Μό
νον ένας άνδρας, ό γιατρός Brydon, έφτασε στό Ντζελα- 
λαμπάντ γιά νά διηγηθεΤ τήν ιστορία. Παρ’ δλα αυτά, 
πολλοί άξιωματικοί είχαν πιαστεί καί κρατούνταν 
αιχμάλωτοι άπό τούς ’Αφγανούς. Τό Ντζελαλαμπάντ 
τό κρατούσε ή ταξιαρχία τοΰ Sale. 'Όταν τοΰ ζητήθηκε 
νά παραδοθεΐ, άρνήθηκε νά έκκενώσει τήν πόλη. Τό ίδιο 
έκανε κι ό Νότ στήν Κανταχάρ. Τό Γαζνί έπεσε. Κα
νένας έκεΐ κοντά δέν άκουσε τον ηχο τοΰ πυροβολικού 
καί οι σπαχήδες τής φρουράς είχαν πέσει δλοι τους θύ
ματα τοΰ κλίματος.

Στό διάστημα αυτό, οί βρετανικές άρχές τών συνό
ρων, άμέσως μόλις έφτασαν τά πρώτα νέα τής κατα
στροφής τής Καμπούλ, άρχισαν νά συγκεντρώνουν στήν 
Πεσαβάρ στρατεύματα γιά νά τά στείλουν νά ένισχύ-
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σουν τά συντάγματα στό Αφγανιστάν. ’Έλειπαν, δμως, 
τα μεταφορικα μέσα καί οί σπαχήδες έπεφταν άρρωστοι 
σέ μεγάλο αριθμό. Ό  στρατηγός Pollock άνέλαβε τη διοί
κηση τόν Φεβρουάριο καί στά τέλη Μαρτίου τοΰ 1842 
πήρε καινούργιες ενισχύσεις. Διέσχισε τότε τό πέρασμα 
τοΰ Χυμπέρ καί πήγε νά βοηθήσει τόν Σαίηλ, στό Ντζε- 
λαλαμπαντ, δπου ό τελευταίος, λίγες μέρες πιο πρίν, 
είχε κατανικήσει τόν άφγανικό στρατό πού τόν πολιορ
κούσε. Ό  Λόρδος Ellenborough, Γενικός Κυβερνήτης, τώ
ρα, τής ’Ινδίας, διέταξε τά στρατεύματά του νά άναδι- 
πλωθοΰν αλλά δ Νότ καί δ Πόλλοκ βρήκαν καί οί δυο 
μιά καλή δικαιολογία γιά νά μήν έκτελέσουν τή διαταγή 
λόγω τής έλλειψης μεταφορικών μέσων. Τελικά, στις 
άρχές ’Ιουλίου, ή κοινή γνώμη στήν ’Ινδία έξανάγκασε 
τον Λορδο Έλλένμπορω νά κάνει κάτι γιά νά άποκατα- 
στησει την τιμη καί τό κύρος τοΰ βρετανικού στρατοΰ. 
Γ ι ’ αύτό διέταξε νά γίνει πορεία πρός τήν Καμπούλ, 
ταυτόχρονα άπό τήν Κανταχάρ καί τό Ντζελαλα- 
μπαντ. Κατά τά μέσα τοΰ Αύγούστου, ό Πόλλοκ καί δ 
Νότ είχαν συντονίσει τις κινήσεις τους καί στις 20 
Αύγούστου ό Πόλλοκ οδήγησε τήν πορεία πρός τήν 
Καμπούλ, έφτασε στό Γκανταμάκ, νίκησε ένα Άφγα- 
νικό Σώμα Στρατοΰ στις 23 Αύγούστου, κατέλαβε τό 
πέρασμα τοΰ Ντζαγκνταλάγκ στις 8 Σεπτεμβρίου, νί
κησε τις ενωμένες δυνάμεις τοΰ έχθροΰ στις 13 Σ ε
πτεμβρίου στις δχθες τοΰ Τεζήν, γιά νά στρατοπεδεύσει 
στις 15 τοΰ μήνα μπροστά στά τείχη τής Καμπούλ. Σ ’ 
αυτο το χρονικο διάστημα, δ Νότ είχε εκκενώσει τήν 
Κανταχάρ στις 7 Αύγούστου καί έκανε πορεία μέ δλες 
του τις δυνάμεις πρός τό Γαζνί. ’Έπειτα άπό κάποιες 
ευκαιριακές μικροσυγκρούσεις, νίκησε σημαντικές άφ-
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γανικές δυνάμεις στις 30 Αύγούστου, κατέλαβε τό Γαζ- 
νί, πού τό είχε έγκαταλείψει δ εχθρός στις 6 Σεπτεμ
βρίου, κατέστρεψε τις οχυρώσεις καί τήν πόλη, κατά- 
φερε άλλη μιά ήττα εις βάρος τών Αφγανών στήν 
ισχυρή θέση τοΰ Άλυντάν καί εφτασε, στις 17 Σεπτεμ
βρίου, κοντά στήν Καμπούλ, δπου ο Πόλλοκ άποκατέ- 
στησε άμέσως επαφή μαζί του. Ό  Σάχης Σουτζά είχε 
δολοφονηθεί καιρό πριν άπό έναν φύλαρχο καί μετά άπό 
αυτό δέν υπήρχε καμιά κυβέρνηση στό Αφγανιστάν. Ό  
γιός του Φουτέχ Ζούνγκ ονομάστηκε τυπικά βασιλιάς. 
Ό  Πόλλοκ έστειλε ένα άπόσπασμα ιππικού νά βοηθή
σει τούς αιχμαλώτους στήν Καμπούλ, άλλά οί αιχμά
λωτοι, έχοντας δωροδοκήσει τούς δεσμοφύλακές τους, 
ήρθαν μόνοι τους νά τόν συναντήσουν καθ’ οδόν. Γιά 
αντεκδίκηση, τό παζάρι τής Καμπούλ καταστράφηκε 
και οί στρατιώτες επιτέθηκαν σέ ένα τμήμα τής πόλης 
σφαγιάζοντας πολλούς κατοίκους. Στις 12 ’Οκτωβρίου 
οι Βρετανοί έγκατέλειψαν τήν Καμπούλ καί έπέστρε- 
ψαν στήν ’Ινδία μέσω Ντζελαλαμπάντ καί Πεσαβάρ. 
Ό  Φουτέχ Ζούνγκ, θεωρώντας δτι βρισκόταν σέ άπελ- 
πιστική θέση, τούς άκολούθησε. Τότε άπελευθέρωσαν 
τόν Ντόστ Μωχάμεντ άπό τήν αιχμαλωσία του καί 
αυτός έπέστρεψε στό βασίλειό του. ’Έτσι κατέληξε τό 
εγχείρημα τών Βρετανών νά έπιβάλουν μέ τόν δικό τους 
τρόπο εναν πρίγκιπα στό ’Αφγανιστάν.

Γράφτηκε μεταξύ Ιουλίου καί 10 Αύγουστου 1857.

Δημοσιεύτηκε στη New American Cyclopedia, τόμος I, 1858.
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Ή Άσία ώς αυριον καί ώς χθες 

Τοΰ Σάββα Μιχαήλ

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΜΙΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ή έ'να λήμμα σέ μιά 
εγκυκλοπαίδεια έχουν συνήθως τό στίγμα τοΰ εφήμερου 

καί τή μοίρα τοΰ παρωχημένου. Ή άρθρογραφία, δμως, τοΰ 
Karl Marx καί τοΰ Friedrich Engels στή New York Daily Tribune 
γιά τό ρόλο τών Μεγάλων Δυνάμεων τής Δύσης στήν Άσία 
καί τις συγκρούσεις ανάμεσα τους καί με τούς λαούς τής γι- 
γάντιας -ηπείρου, ή τό λήμμα γιά τό ’Αφγανιστάν πού συνέ
ταξε δ ’Ένγκελς γιά τή New American Cyclopedia τήν Γδια 
εποχή, ξαφνιάζουν με τό προφητικό τους πνεύμα καί τήν 
έπικαιρότητά τους. Γραμμένα πριν άπό εκατόν πενήντα χρό
νια περίπου, ρίχνουν φως στό σήμερα, σέ μιά εποχή δπου, 
μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου 2001 καί τήν κήρυξη άπό τήν 
’Αμερικανική Αύτοκρατορία ενός παγκόσμιου «άτέρμονος 
πολέμου κατά τής τρομοκρατίας », τό ανθρώπινο δράμα παί
ζεται ξανά στα υψίπεδα τής Κεντρικής Ασίας καί στήν κα- 
τεχόμενη Μεσοποταμία.

Δέν είναι τυχαίο δτι τό 2001, δταν ή κυβέρνηση Μπούς 
ετοιμαζόταν νά εξαπολύσει τον νέο πόλεμο κατά τού Αφγα
νιστάν, ενας στρατηγός τοΰ πρώην σοβιετικού στρατού πού 
τον είχε δει νά εγκλωβίζεται στό λαβύρινθο τής κεντροασια- 
τικής αυτής χώρας, προειδοποίησε τούς ’Αμερικανούς συνα
δέλφους του νά μήν επιχειρήσουν τήν εισβολή στό Αφγανι
στάν καί τήν κατάληψη τής Καμπούλ, παραπέμποντας α
κριβώς στό συγκεκριμένο άρθρο τού ’Ένγκελς καί στά ιστο
ρικά μαθήματα πού περιέχει. ’Έχουν περάσει δυο χρόνια άπό 
τότε πού κηρύχτηκε τό « νικηφόρο τέλος »  του καί δ πόλε-
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μος στό ’Αφγανιστάν συνεχίζεται ώς άνηλεής καί συνεχής 
ανταρτοπόλεμος που αφήνει, γιά τήν ωρα, στις αμερικανικές 
καί νατοϊκές δυνάμεις τόν επισφαλή έλεγχο μόνο τής πρω
τεύουσας καί κάποιων στρατιωτικών βάσεων. Ή γραμμή 
Durand που χαράχτηκε αυθαίρετα άπό τούς Βρετανούς άποι- 
κιοκράτες καί χωρίζει τό ’Αφγανιστάν άπό τό Πακιστάν, πε
ρικλείει μια περιοχή δπου ζεϊ ή φυλή Παστούν καί παραμέ
νει ανεξέλεγκτη σήμερα δσο καί στις μέρες πού τήν περι
γράφει ο ’Ένγκελς.

Σέ τί έγκειται τό μυστικό αυτής τής σπάνιας δημοσιο
γραφίας πού άπό τά μέσα τοϋ 19ου αιώνα μπορεΐ νά φωτίζει 
τις απαρχές τοΰ 21ου μέ τρόπο πού αδυνατούν καί δεν θέ
λουν νά τό κάνουν τά παντοδύναμα σήμερα ΜΜΕ; Τά τε
λευταία φετιχοποιούν καί χειραγωγούν τήν έντύπωση τής 
εικόνας καί τό σοκ της στιγμής. ’Αντίθετα, ή άπρόσμενη 
έπικαιρότητα τών άρθρων τοϋ Μάρξ καί τοΰ ’Ένγκελς όφει- 
λεται πρωταρχικά στό γεγονός δτι αναζητούν καί συλλαμ
βάνουν τό Παρόν ώς Ιστορία, τή σφύζουσα συγκυρία σέ δλη 
τήν ιστορική της πυκνότητα καί τό βάθος, στις αντιφατικές 
τάσεις της πρός τις μελλοντικές εξελίξεις. Συλλαμβάνουν 
τήν 'Ιστορία έν τώ γεννάσθαι γιατί τήν προσεγγίζουν άνι- 
χνεύοντας τό υλικό της έδαφος, ένεργητικά καί μεθοδικά, μέ 
λογισμό και μ ’ονειρο, άπό τή σκοπιά τής πάλης γιά τήν κα
θολική ανθρώπινη χειραφέτηση.

Άπό τό 1851, τήν έπαύριο τής Εύρωπαϊκής Επανάστα
σης τού 1848, ο Μάρξ, μέ τή μεσολάβηση τοΰ ’Ένγκελς, 
αρχίζει τή συνεργασία του μέ τήν αμερικανική λαϊκή έφημε- 
ρίδα New York Daily Tribune πού αγωνιζόταν τότε γιά τήν κα
τάργηση τής δουλείας τών μαύρων στις Πολιτείες τοϋ Νό
του. Καθώς ή « ’Άνοιξη τών Λαών » σβήνει καί ή επανά
σταση στήν ευρωπαϊκή ήπειρο γνωρίζει υποχώρηση, δ Μάρξ 
καί δ ’Ένγκελς βρίσκουν στήν άλλη πλευρά τοϋ ωκεανού 
ενα καινούργιο βήμα γιά νά άπευθυνθοϋν οι επαναστατικές 
κομμουνιστικές ιδέες σέ νέο άκροατήριο. Παρότι οί βραχύ-
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προθεσμίες προγνώσεις και ελπίδες τους γιά μιά νέα επανα
στατική άνοδο αμέσως μετά τό 1848 διαψεύδονται καί ή πο
ρεία τής 'Ιστορίας άποδεικνύεται πιό περίπλοκη, δέν εγκα
ταλείπουν τά συμπεράσματα πού έβγαλαν ήδη : δ καπιταλι
σμός φτάνει στό απόγειό του, ή αστική τάξη έχει έξαντλή- 
σει τόν ιστορικό της ρόλο, ή κοινωνική έπανάσταση τοΰ προ
λεταριάτου, οπως έδειξαν οι τραγικές μέρες τοΰ ’Ιουνίου
1848 στό έξεγερμένο Παρίσι τών οδοφραγμάτων, πρέπει νά 
γίνει διαρκής Έπανάσταση, δπως γράφουν δ Μάρξ καί ο 
Ένγκελς στήν εισήγησή τους τό 1850.

Οί δύο έπαναστάτες καί φίλοι δέν παύουν νά μελετούν τή 
νέα διεθνή κατάσταση καί νά αναζητούν στή συγκεκριμένη 
ανάπτυξη τών αντιφάσεων της τή διεθνή δυναμική τής επα
νάστασης καί τις δυνατότητες τής κοινωνικής ανατροπής. 
Ή οπτική τους είναι παγκόσμια. Ή προσοχή τους στρέφε
ται δχι μόνο στήν ανακάλυψη τοΰ χρυσού στήν Καλιφόρνια 
καί τήν αλματώδη ανάπτυξη τοΰ καπιταλισμού στήν ’Αμε
ρική άλλα καί στις τεράστιες κοινωνικές αλλαγές καί τις 
λαϊκές εξεγέρσεις πού έπιφέρει ή αποικιακή του επέκταση 
στήν Άσία. Δέν γίνονται « τριτοκοσμικοί» πριν τήν ώρα, 
αγνοώντας τή σημασία τών εργατικών αγώνων στις μητρο- 
πόλεις στό δνομα τής έθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης 
τών λαών στις αποικίες πού έκανε τότε τά πρώτα βήματά 
της. Άντιθέτως, ή άρθρογραφία τού Μάρξ καί τοΰ ’Ένγκελς 
γιά τις έξελίξεις στήν Άσία, ιδιαίτερα στήν ’Ινδία καί τήν 
Κίνα, αναλύει διαρκώς τή σύνδεσή τους καί τήν αλληλεπί
δρασή τους μέ τις πολιτικές καί κοινωνικές έξελίξεις στήν 
Ευρώπη καί προπαντός στή Βρετανική Μητρόπολη, τό κέν
τρο τής πρώτης καπιταλιστικής κοσμοκρατορίας. Τά αποι
κιακά δεινά καί οί κοινωνικές μεταβολές στήν ινδική ύποή- 
πειρο, ή πεισματική καί νικηφόρα αντίσταση τών άφγανικών 
φυλών στήν εισβολή τών βρετανικών αύτοκρατορικών στρα
τών, οι επαναστατικές έξεγέρσεις καί ο λαϊκός πόλεμος στην 
Κίνα συσχετίζονται μέ τό μέλλον τής κοινωνικής έπανά-
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στάσης στήν Ευρώπη καί παγκοσμίως. Χειραφέτηση άπό 
τά αποικιακά δεσμά τών Μεγάλων Δυνάμεων καί καθολική 
ανθρώπινη χειραφέτηση είναι άλληλένδετες. Τό νήμα πού 
διαπερνάει ολα τά κείμενα είναι ή τεκμηριωμένη πεποίθηση 
τοΰ Μάρξ δτι δέν «μπορεΐ ή ανθρωπότητα νά εκπληρώσει 
τό πεπρωμένο της χωρίς μιά ριζική επανάσταση στήν κοι
νωνική κατάσταση τής 'Ασίας ». Ή θέση αυτή δέν στηρί
ζεται σέ ένα πολιτικό δέον ή σέ μιά ήθική κατηγορική προσ
ταγή άλλα στήν αντιφατική καί ανισομερή παγκοσμιότητα 
που γεννάει ή αστική νεωτερικότητα, οπως τήν άναλύει ο 
Κάρλ Μάρξ.

Είναι ή μή γραμμική υλιστική αντίληψη τής 'Ιστορίας, ή 
σύλληψη τής άνισόμερης καί συνδυασμένης άνάπτυξής της, 
οπως θά τήν ονομάσει αργότερα ό Τρότσκυ, αυτή που καθο
δηγεί τήν ανάλυση τής συγκυρίας στά άρθρα τοΰ Μάρξ καί 
τοΰ ’Ένγκελς. Άνιχνεύουν τις βαθύτερες, γενικότερες, μονιμό- 
τερες τάσεις πού διαμορφώνουν τήν πρωτότυπη καί άνεπανά- 
ληπτη συγκυριακή τους έκδήλωση, άναζητοΰν τό καθολικό 
μέσα στό μερικό, έ'να συγκεκριμένο καθολικό, οπως θά ελεγε 
ο Hegel, μέ ολο τον πλοΰτο τοΰ μερικού, τοΰ ιδιόμορφου, τοΰ 
μοναδικού. Αυτή ή διαλεκτική-ίστορική υλιστική μέθοδος 
προσδίδει στά κείμενά τους διαχρονική αξία καί έπικαιρότητα.

*

’Αξίζει νά προσέξουμε ορισμένες άπό τις επίκαιρες επισημάν
σεις τους.

Ή περίπτωση τοΰ ’Αφγανιστάν μέ τήν προειδοποίηση 
τοΰ σοβιετικού στρατηγού πού προαναφέραμε είναι χαρακτη
ριστική. Αυτή ή χώρα, πού κατά τον Μάρξ δέν είναι παρά 
«μιά ποιητική έκφραση γιά ενα άθροισμα κρατών καί φυ
λών», άποτέλεσε πάντα τό χώρο διάβασης μεγάλων μετα- 
ναστευτικών κυμάτων καί εισβολέων. "Οπως έπισημαίνουν 
καί ο Μάρξ καί ό ’Ένγκελς, άπό τήν ίδια τή θέση του τό
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Αφγανιστάν γίνεται στρατηγικός τόπος γιά τόν έλεγχο δλης 
τής Άσίας, γεγονός τό δποΤο στήν εποχή τής διεθνούς έξά- 
πλωσης τοϋ καπιταλισμού τό κάνει προνομιακό τόπο σύγ
κρουσης τών Μεγάλων Δυνάμεων τής Δύσης γιά τήν παγ
κόσμια ήγεμονία.

Τήν ίδια στιγμή, ή γεωγραφική διαμόρφωση με τά πανύ
ψηλα όρη καί τις άπότομες κοιλάδες καί ή οικονομική-πολι- 
τιστική καθυστέρηση καθιστούν τό ’Αφγανιστάν και τις άνυ- 
πότακτες φυλές του άπόρθητο φρούριο καί παγίδα γιά κάθε 
εισβολέα. Τήν άλήθεια αυτή τή γνώρισαν οδυνηρά ή τσαρική 
Ρωσία καί ή Βρετανική Αυτοκρατορία τόν 19ο αιώνα, ο σο
βιετικός στρατός μετά τό 1979 καί τά στρατεύματα τών 
ΗΠΑ καί τοΰ ΝΑΤΟ μετά τό 2001.

Σέ ολες αυτές τις περιπτώσεις, σέ αντίθεση μέ τις ορδές 
καί τις επιδρομές τής προκαπιταλιστικής εποχής, ή στρα
τιωτική εισβολή καί απόπειρα κατοχής είχαν στόχο όχι τήν 
τοπική λεηλασία άλλά τά ευρύτερα στρατηγικά συμφέροντα 
τών Μεγάλων Δυνάμεων στήν περιοχή καί παγκοσμίως. 
'Ηταν πράξη διεθνούς πολιτικής. Τό ίδιο καί στις μέρες μας. 
Ή έπιλογή τοϋ ’Αφγανιστάν ώς έναρκτήριας πράξης τοϋ 
« άτέρμονος πολέμου »  ένάντια σέ έ'ναν ακαθόριστο εχθρό εί
χε νά κάνει, δπως καί στον καιρό τοΰ ’Ένγκελς, μέ τόν έ
λεγχο τής Κεντρικής Άσίας καί δλης τής ήπείρου καί πα
ραπέρα μέ τήν έπιβολή μιάς νέας μορφής παγκόσμιας ήγε- 
μονίας, τής κακόφημης «  Νέας Τάξης » τών άμερικανικών 
αύτοκρατορικών συμφερόντων στον μεταψυχροπολεμικό χα
οτικό κόσμο. Λογικά, άπό αυτή τήν άποψη, καί μέ πρόσχη
μα τά άνύπαρκτα « δπλα μαζικής καταστροφής », τό επό
μενο βήμα τής εκστρατείας κατά τοϋ « άξονα τοϋ κακοϋ » 
ήταν ή εισβολή καί κατοχή τοΰ ’Ιράκ, γιά νά προωθηθεί 
μαζί μέ τόν ελεγχο τών πετρελαίων καί ή έκ βάθρων άνα- 
διαμόρφωση τοΰ πολιτικοϋ χάρτη δλης τής Μέσης ’Ανα
τολής καί τοϋ Καυκάσου, στό μαλακό υπογάστριο τής με- 
τασοβιετικής Ρωσίας καί στά σύνορα τής Κίνας.
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Μιά ανάγνωση τών άρθρων τοΰ Μάρξ γιά τήν Περσία 
( ’Ιράν ) καί τήν ινδική υποήπειρο, γιά τίς μηχανορραφίες 
καί τίς συγκρούσεις συμφερόντων τών ’Άγγλων, τών Γάλ
λων καί τών Ρώσων, δίνει μιά πικρή πρόγευση τών οσων 
φοβερών θά συμβοϋν έκεϊ στον 20ό καί στίς αρχές τοΰ 21ου 
αιώνα, άπό τήν κατάρρευση τών ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών 
καί τήν περίοδο τοΰ Ψυχροΰ Πολέμου εως τίς διαμάχες 
ΗΠΑ / Βρετανίας με Γαλλία / Γερμανία ( άλλά καί Ρωσία) 
στον Πόλεμο τοΰ Κόλπου τοΰ 2003.

Αυτό, δμως, που ξεχνούν πάντα οί ’Ισχυροί, μέσα στήν 
άλαζονεία τής υλικής τους στρατιωτικοοικονομικής υπερο
χής, είναι δ,τι επισημαίνουν αυτά τά άρθρα : ο ρόλος τών λαϊ
κών μαζών στήν Ιστορία. Άπό τόν πρώτο Πόλεμο τοΰ 
Κόλπου τό 1991 καί τήν επίδειξη τής καταστροφικής δύνα
μης τών « έξυπνων δπλων », κυριάρχησε ό φετιχισμός τής 
υψηλής πολεμικής τεχνολογίας τών ΗΠΑ καί τής ακατανί
κητης ισχύος της.

’Ήδη άπό τά μέσα τοΰ 19ου αιώνα, στά άρθρα τους γιά 
τήν Άσία, ό Μάρξ καί ο ’Ένγκελς είχαν δείξει πώς δέν υ
πάρχει εύθύγραμμη σχέση άνάμεσα στό επίπεδο τής τεχνο
λογικής άνάπτυξης καί τήν έκβαση ενός πολέμου.

"Οταν ενας τακτικός στρατός τής ανεπτυγμένης Δύσης, 
με δλα τά μοντέρνα του μέσα, συγκρούεται μέ έναν τακτικό 
στρατό υπανάπτυκτης χώρας που έχει συγκροτηθεί σύμφω
να με τά μοντέρνα δυτικά πρότυπα άλλά πάνω στό ντόπιο 
έδαφος τής ιστορικής καθυστέρησης, τότε σαρώνουν οί Δυ
τικοί, δπως λ.χ. οί Βρετανοί τήν Περσία τοΰ Σάχη στον 19ο 
αιώνα ή οί Ίσραηλινοί τους άραβικους τακτικούς στρατούς 
τό 1967 ή οί Αμερικανοί τόν ιρακινό στρατό τό 1991 καί 
στήν άρχική φάση τοΰ πολέμου τό 2003.

Κάτι εντελώς διαφορετικό, δμως, συμβαίνει δταν ένας 
λαός βγαίνει βίαια άπό τίς συνθήκες τής ιστορικής προνεω- 
τερικής καθυστέρησης κάτω άπό τά χτυπήματα τοΰ μαστί- 
γιου τοΰ κεφαλαίου καί κάτω άπό τά μοντέρνα πυρά τών
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εισβολέων τής άποικιοκρατικής και ιμπεριαλιστικής Δύσης 
καί καταφεύγει σέ ο,τι γιά πρώτη φορά αναλύεται σ’ αυτά 
τά κείμενα καί ονομάζεται άπό τόν ’Ένγκελς επαναστα
τικός λαϊκός πόλεμος — έ'ναν αιώνα πριν άπό τόν Μάο καί 
τόν Γκιάπ, πριν άπό τήν Κινέζικη καί τή Βιετναμέζικη Ε 
πανάσταση τοΰ 20ού αιώνα.

Ό ’Ένγκελς περιγράφει γλαφυρά τή γενικευμένη λαϊκή 
εξέγερση τοΰ λαού τής Κίνας, στή διάρκεια τοΰ δεύτερου 
Πολέμου τοΰ ’Οπίου. Οί σκηνές θυμίζουν τήν Κατεχόμενη 
Παλαιστίνη ή τό ίρακινό λαϊκό αντάρτικο πού φουντώνει 
ενάντια στό στρατό κατοχής. Οί Κινέζοι τότε εξαπέλυαν επι
θέσεις ενάντια σέ δλους τούς Λευκούς, καταφεύγοντας σέ κά
θε εί'δους μέσα ( επιθέσεις αυτοκτονίας, ανταρσίες καί πει
ρατείες σέ πλοία, μαζικές δηλητηριάσεις τοΰ ευρωπαϊκού πλη
θυσμού στό Χόνγκ Κόνγκ, άπαγωγές καί εκτελέσεις κλπ. ). 
Μέσα πάλης πού καί τότε καί τώρα καταγγέλλονται μετά 
βδελυγμίας άπό τόν Τύπο καί τήν επίσημη προπαγάνδα τής 
Δύσης σάν «βαρβαρότητα», «τρομοκρατία» καί «ασύμ
μετρος πόλεμος ».

«  Τί μπορεΐ νά κάνει ενας στρατός ενάντια σέ εναν λαό 
πού καταφεύγει σε τέτοια μέσα πολέμου; »  ρωτάει ό ’Έν
γκελς καί στή συνέχεια καυτηριάζει τούς υποκριτές τής Δύ
σης και τούς ηθικολόγους άπολογητές τής δικής της βαρ
βαρότητας : «  Οί φλυαροΰντες περί πολιτισμού οί οποίοι ρί
χνουν πύρινες οβίδες σέ μιά άνυπεράσπιστη πολτη και προσ
θέτουν τούς βιασμούς στούς φόνους, μπορούν νά άποκαλοϋν 
τό σύστημα αυτό δειλό, βάρβαρο, φρικαλέο. Τί νοιάζει, όμως, 
αύτό τούς Κινέζους εάν είναι αποτελεσματικό; ’'Αφού οί 
Βρετανοί τούς μεταχειρίζονται σάν βάρβαρους, δέν μπορούν 
νά τούς άρνηθοΰν κι όλα τά άγαθά τής βαρβαρότητάς τους. 
[ . . . ]  οί φλυαροΰντες περί πολιτισμού δέν θά πρέπει νά ξε
χνούν οτι, σύμφωνα μέ όσα οί ίδιοι πράττουν, <5εν θά μπο
ρούσαν νά αντιμετωπιστούν τά ευρωπαϊκά μέσα καταστρο
φής μέ τά συνήθη δικά τους πολεμικά μέσα. Έν συντομία.



άντί νά ήθικολογεΐ κανείς γιά τις τρομερές φρικαλεότητες 
τών Κινέζων, οπως κάνει δ ίπποτικός εγγλέζικος Τύπος, θά 
επρεπε καλύτερα νά αναγνωρίσουμε δτι αυτός είναι ενας πό
λεμος pro aris et focis [υπέρ βωμών καί εστιών] ».

Ό ’Ένγκελς δέν εξωραΐζει τά βάρβαρα στοιχεία μιας συ
χνά τυφλής βίας. Δέν ταυτίζει, δμως, τή βία τών καταπιε
σμένων με εκείνη τών καταπιεστών πού τή γεννά καί τήν 
τροφοδοτεί. Καί μέ νηφαλιότητα παρατηρεί: « . .  .σέ έναν 
λαϊκό πόλεμο τά μέσα πού χρησιμοποιεί τό έξεγερμενο έθνος 
δέν μπορούν νά μετρηθούν μέ τούς κοινώς αναγνωρισμένους 
κανόνες διεξαγωγής τακτικού πολέμου ούτε μέ όποιοδήποτε 
άλλο άφηρημένο μέτρο σύγκρισης, άλλά μόνο άπό τό βαθμό 
πολιτισμού στον όποιο έ'χει φτάσει αυτό τό έζεγερμένο 
έθνος ».

Ό λαϊκός πόλεμος, οπως τόν συνέλαβαν διορατικά ο 
’Ένγκελς καί ο Μάρξ, δέν σηματοδοτεί μόνον τήν εισβολή 
τών άποικιακών μαζών τής Άσίας στήν άρένα τής απελευ
θερωτικής πάλης. Σέ ένα βαθύτερο επίπεδο, είναι ή εισβολή 
τους στή νεωτερικότητα μέσα άπό συνθήκες προνεωτερικής 
καθυστέρησης που διαλύονται άπό τή διεθνή έξάπλωση καί 
εισβολή τοΰ κεφαλαίου, ή βίαιη έκρηξη τής ί'διας τής νεωτε- 
ρικότητας συνολικά, ή νεωτερική αύτοάρνηση τής προνεω
τερικής συνθήκης καί ταυτόχρονα δύναμη εξέγερσης καί χει
ραφέτησης τής ί'διας τής νεωτερικότητας άπό τούς καπιτα
λιστικούς ορούς πού τή γέννησαν, τήν υπέταξαν, τή στρέ
βλωσαν, στιγμή μιας ιστορικής μετάβασης πού δέν μπορεΐ 
παρά νά είναι διαρκής ’Επανάσταση.

*

Αυτή τή διαλεκτική τής νεωτερικότητας διερευνά ό Μάρξ 
στά άρθρα του γιά τήν ’Ινδία, ιδιαίτερα τό «  Οι μελλοντικές 
συνέπειες τής βρετανικής κυριαρχίας στήν ’Ινδία ».

Τά κείμενα αυτά ξεπερνούν άπό κάθε άποψη τό πλαίσιο

ϋ β _________________________ΕΠΙΜΕΤΡΟ 1 .· ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
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μιας δημοσιογραφίας περιορισμένης αυστηρά στή συγκυρία. 
Δέν άγνοοΰν τήν τελευταία καί τήν παίρνουν σάν αφετηρία, 
παρουσιάζοντας συν τοϊς άλλοις ένα απαράμιλλο πρότυπο κοι
νοβουλευτικού ρεπορτάζ, οπου οί πολιτικές διαμάχες καί οί 
κοινοβουλευτικοί διαξιφισμοί στή Βουλή τών Κοινοτήτων καί 
στή Βουλή τών Λόρδων παρουσιάζονται ζωντανά, μέ μιά σαρ
καστική γραφή πού σπάει κόκαλα, ενώ συνάμα γίνεται μιά 
ταξική άνάλυση τής διαπάλης τών διαφόρων κοινωνικών ο
μάδων καί τών πολιτικών τους έκπροσωπήσεων, κάτι πού 
άπουσιάζει παντελώς άπό τόν σύγχρονό μιας έντυπο καί ήλε- 
κτρονικό Τύπο.

Τά άρθρα στή New York Daily Tribune ετοιμάζονται μέ τή 
μεγαλύτερη φροντίδα γιά τή συγκέντρωση καί τή μελέτη 
τοΰ έμπειρικοΰ ύλικοϋ καί τής σχετικής βιβλιογραφίας. Τό 
υλικό άπό τίς πηγές τοΰ Μάρξ γιά τήν αποικιακή κατάκτη- 
ση τής Ινδίας καί τή σχέση της μέ τή Βρετανία καί τήν 
ευρωπαϊκή ιστορία γεμίζει τρεις τόμους χειρογράφων του 
στά "Απαντα Ευρισκόμενα (έκδοση MEGA), μέ άρίθμηση 
XXI, XXII καί XXIII. Μέσα άπό τόν ωκεανό αυτό τών στοι
χείων βγαίνει μιά σελίδα στή New York Daily Tribune! Ή μέ
θοδος δέν διαφέρει άπό εκείνη μιε τήν οποία έγραφε άενάως 
τό magnum opus του, τό Das Kapital. Εξάλλου τά κείμενα 
γιά τήν Ινδία άποτελοϋν οργανικό μέρος της προετοιμασίας 
τοΰ Κεφαλαίου καί συνδέονται άμεσα μέ τή σύνταξη τής 
πρώτης γραφής του, τών Χειρογράφων τοΰ 1857-58, γνω
στότερων ώς Grundrisse. Τά Grundrisse γράφονται άμέσως 
μετά τήν άρθρογραφία στήν άμερικανική εφημερίδα. Ή συν
άφεια δέν είναι απλώς χρονολογική, άρκεΐ νά δει κανείς τή 
σχέση ανάμεσα στά άρθρα γιά τόν κοινωνικοοικονομικό σχη
ματισμό τής ’Ινδίας καί τήν άνάλυση τοΰ άσιατικοΰ τρόπου 
παραγωγής, ιδιαίτερα στό κεφάλαιο τών Grundrisse γιά τίς 
Formen, τίς μορφές τρόπων παραγωγής πού προηγήθηκαν 
τοΰ καπιταλιστικού.

Έάν διαβάσουμε τά μαρξικά άρθρα γιά τήν ’Ινδία στό
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πλαίσιο τής διαδικασίας συγγραφής τοΰ Κεφαλαίου καί τής 
μεθόδου του, θά άποφόγουμε μιά συνήθη λαθεμένη ανάγνω
σή τους. Γίνεται άπό αυτούς που θέλουν νά ταυτίσουν τόν 
μαρξισμό με μιά άντίληψη βαθμιαίας ιστορικής εξέλιξης καί 
προόδου ή, αντίθετα, άπό εκείνους πού τόν προτιμούν σάν 
εκδοχή « ρομαντικού άντικαπιταλισμοΰ » ή, τέλος, άπό οσους, 
στά χρόνια τής μεταμοντέρνας παρανάγνωσης τοΰ Walter 
Benjamin, απορρίπτουν κάθε έννοια ιστορικής προόδου. Απ’ 
ολους αυτούς, τά κείμενα γιά τήν ’Ινδία θεωρούνται ένας 
παιάνας στήν πρόοδο έν γένει καί ειδικά στήν πρόοδο πού 
φέρνει στήν ινδική ύποήπειρο ή διείσδυση τού κεφαλαίου καί 
ή αποικιακή κατάκτησή της άπό τή Βρετανία, έ'να δείγμα 
« εύθύγραμμης άντίληψης »  πού άργότερα ό Μάρξ τό εγκα
ταλείπει, μετά τήν άνάγνωση τών έργων τού Bachoven καί 
τοΰ Morgan, υπέρ μιας « ρομαντικής »  στροφής στήν άρχέ- 
γονη κομμουνιστική κοινωνία καί τις επαναστατικές δυνατό
τητες τών προκαπιταλιστικών κοινοτήτων, οπως, υποτίθε
ται, φαίνεται σέ μεταγενέστερα κείμενά του, στά Εθνολο
γικά Χειρόγραφα καί στήν άλληλογραφία μέ τούς Ρώσους 
ναρόντνικους.

Δέν υπάρχει, ομως, άσυνέχεια λογικής μεθόδου καί ιστο
ρικής άντίληψης ανάμεσα στά κείμενα αύτά τής δεκαετίας 
τοΰ 1860 καί τού 1870 καί στά προγενέστερα άρθρα τής δε
καετίας τοΰ 1850 ή καί μέ τό Κομμουνιστικό Μανιφέστο 
τοΰ 1848. Θεμελιακή αντίφαση τής άστικής νεωτερικότη- 
τας γιά τόν Μάρξ είναι αυτή άνάμεσα στήν τάση πρός τήν 
καθολικότητα, τό άνοιγμα στό άπειρο, τήν άέναη καινοτο
μία, τή διαρκή υπέρβαση κατεστημένων σχέσεων, τήν τάση 
πρός τό άνευ ορίων καί άνευ ορων, τό Μοντέρνο άπό τή μιά, 
κι άπό τήν άλλη τούς πεπερασμένους ορούς καί τά έσωτε- 
ρικά ορια τοΰ ί'διου τοΰ κεφαλαίου μέ τό όποιο ή νεωτερικό- 
τητα γεννιέται καί άναπτύσσεται. Ό Μάρξ είναι ό επανα
στάτης βάρδος τοΰ Μοντέρνου, οχι τών ιστορικών ορων πού 
τό γέννησαν καί τό υποτάσσουν στή λογική τους.
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Στά άρθρα γιά τήν Ινδία σχεδιάζει ξανά τίς γενικές γραμ
μές μιας πρώτης θεωρίας τής καπιταλιστικής παγκοσμιο
ποίησης : «  Ή συγκεντροποίηση τοΰ κεφαλαίου είναι ουσιώ
δης γιά τήν ύπαρξη τοΰ κεφαλαίου ώς ανεξάρτητης δύνα
μης. Ή καταστροφική επίδραση αυτής τής συγκεντροποίη- 
σης πάνω στις αγορές τοΰ κόσμου δέν κάνει άλλο παρά νά 
άποκαλύπτει, στις πιό γιγάντιες διαστάσεις, τούς εσώτερους 
οργανικούς νόμους τής πολιτικής οικονομίας πού τώρα δροΰν 
σέ κάθε πολιτισμένη πόλη. Ή άστική περίοδος τής Ιστο
ρίας πρέπει νά δημιουργήσει τήν υλική βάση τοΰ νέου κό
σμου — άπό τή μιά, τήν καθολική επικοινωνία πού θεμελιώ
νεται στήν άλληλεξάρτηση τής άνθρωπότητας καί τά μέσα 
αύτής τής επικοινωνίας, καί άπό τήν άλλη, τήν άνάπτυξη 
τών παραγωγικών δυνάμεων τοΰ άνθρώπου καί τή μεταμόρ
φωση της υλικής παραγωγής σέ επιστημονική κυριαρχία 
τών στοιχείων τής Φύσης. Ή άστική βιομηχανία καί τό εμ
πόριο δημιουργούν αυτούς τούς υλικούς ορούς ενός νέου κό
σμου μέ τόν ίδιο τρόπο πού οί γεωλογικές άναστατώσεις 
έχουν διαμορφώσει τήν έπιφάνεια τής γης ».

Ό Μάρξ δέν μένει τυφλός άλλά βάζει τόν δάκτυλο επί τόν 
τύπον τών ήλων στό τραυματισμένο σώμα τής άνθρωπότη
τας. Δείχνει τήν «καταστροφική επίδραση τής συγκεντροποί- 
ησης τοΰ κεφαλαίου »  παγκοσμίως — καί στήν ’Ινδία. Ξεγυ
μνώνει καί μαστιγώνει άλύπητα τό ρόλο τής περιβόητης 
"Εταιρείας τών Ανατολικών Ινδιών, τής « μητέρας ολων 
τών εταιρειών », στήν καθυπόταξη καί τήν άποικιακή λη
στεία τής Ινδίας. ’Αποκαλύπτει χωρίς έξωράισμούς τήν κτη- 
νωδία καί τόν κυνισμό τών μεθόδων τής βρετανικής κυριαρ
χίας, ή οποία έξαρχής, πολύ πρίν άπό τήν τραγική Διχοτόμη
ση τού 1947, χρησιμοποίησε κατά κόρον τό διαιρεί καί βασί
λευε, στρέφοντας κάθε εθνότητα τής ινδικής ύποηπείρου καί 
κάθε κάστα τής ινδικής κοινωνίας ενάντια στήν άλλη, γιά νά 
άναδεικνύεται ή ίδια ή Άλβιών παντοδύναμη πάνω στούς σω
ρούς τών πτωμάτων άπό τήν άλληλεξόντωση τών άποικιακών
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σκλάβων της. «  Ή "Αγγλία [. . . ] εδρασε μονάχα πρός οφελος 
τών πιο βρομερών συμφερόντων της καί τά επέβαλε με τον πιο 
βλακώδη τρόπο ». Ό Μάρξ τονίζει δτι τό βάθος καί ή έκταση 
τής καταστροφής καί τής εξαθλίωσης πού έφεραν δ καπιταλι
σμός και ή Βρετανική Αυτοκρατορία στό άχανές Ίνδοστάν δεν 
συγκρίνονταν με όποιαδήποτε καταστροφή είχαν προκαλέσει οι 
ορδές τών βάρβαρων εισβολέων και οί προκαπιταλιστικες αυτο
κρατορίες τών Μωαμεθανών ή τών Μογγόλων.

’Από τήν άλλη μεριά, δ Μάρξ δέν κάνει τήν παραμικρή 
παραχώρηση στό ρομαντισμό καί τή νοσταλγία άντιδρα- 
στικής παλινδρόμησης σέ ένα παρωχημένο προκαπιταλιστι- 
κό παρελθόν. ’Αντίθετα άπό δσους τοΰ άποδίδουν κάποια συμ- 
πόρευση, έστω καί μεταγενέστερη, μέ τά ρεύματα τοΰ άντι- 
καπιταλιστικοΰ ρομαντισμού, δ Μάρξ, άπό τή δεκαετία τοΰ 
1840, άντιτάχτηκε στον πολιτικό ρομαντισμό τοΰ πρωσικού 
κράτους, στον εικαστικό ρομαντισμό τών Ναζαρηνών, στό 
ρομαντισμό τής «  κριτικής Κριτικής »  τών αριστερών χεγ- 
κελιανών, στον « φεουδαρχικό σοσιαλισμό », στον οικονο
μικό ρομαντισμό τού Sismondi -  δπως καί στή ρομαντική 
αντίδραση μπροστά στήν καταστροφή τών ειδυλλιακών προ- 
καπιταλιστικών κοινοτήτων στήν ’Ινδία καί τήν ’Ασία.

Παρότι συμμερίζεται τό άνθρώπινο αίσθημα οδύνης άπέ- 
ναντι στή διάλυση αυτών τών κοινοτήτων, τόν καταποντι
σμό τους «  σε ενα πέλαγος βασάνων », δ Μάρξ δέν παραλεί
πει νά θυμίσει δτι αυτές οί άγροτικές κοινότητες «  οσο ακίν
δυνες κι αν φαίνονταν, υπήρξαν πάντοτε τό στέρεο θεμέλιο 
τοΰ άνατολικοΰ δεσποτισμοΰ, περιόριζαν τό άνθρώπινο πνεύ
μα μέσα στη στενότερη δυνατή περίμετρο, μετατρέποντάς 
το σέ ενα χωρίς άντιστάσεις εργαλείο τής πρόληψης, ΰπο- 
δουλώνοντάς το σέ παραδοσιακούς κανόνες, στερώντας του 
κάθε μεγαλείο καί ιστορική ενεργητικότητα ».

Ή δριμ-εία αυτή κριτική είναι τό άντίστοιχο, στον δοκι- 
μιακό λόγο, τού άντιρομαντικοΰ εξπρεσιονισμού στη μουσική 
ενός Νίκου Σκαλκώτα.
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Ό Μάρξ δέν είναι απλώς τέκνο τοΰ Διαφωτισμού, τά 
δρια τοΰ οποίου συχνά κριτίκαρε. Είναι κληρονόμος τοΰ 
Προμηθέα και ό προμηθεϊσμός του έξεγείρεται ενάντια σέ 
«αυτή την ανάξια, τελματωμένη καί φυτοζωούσα ζωή» 
τών προκαπιταλιστικών αγροτικών κοινοτήτων, που «κα- 
θιιπέτασσαν τόν άνθρωπο στις εξωτερικές περιστάσεις αντί 
νά τόν υψώνουν σέ κυρίαρχο τών περιστάσεων »  και « μετα
μόρφωναν μιά αυτοαναπτυσσόμενη κοινωνική κατάσταση σέ 
μιά αιώνια φυσική μοίρα, φέρνοντας έ'τσι μιά άποκτηνωτική 
λατρεία τής Φύσης ».

Ό Μάρξ, συνεχίζοντας σέ έ’να άλλο επίπεδο και με άλλη 
μορφή τή βιβλική προφητική παράδοση, θέλει νά γκρεμίσει 
όλα τά είδωλα καί κάθε μορφή ειδωλολατρίας : τόσο τήν 
προκαπιταλιστική, άποκτηνωτική ειδωλολατρία τής Φύσης 
οσο καί τόν Χρυσό Μόσχο τοΰ κεφαλαίου καί τό φετιχισμό 
τοΰ εμπορεύματος. Μαζί τους θέλει νά άνατρέψει τή μορφή 
ειδώλου πού πήρε μέχρι τώρα στήν ιστορική της πορεία ή 
άνθρώπινη πρόοδος, τόσο στήν προκαπιταλιστική οσο καί 
στή νεωτερική εποχή τοΰ καπιταλισμού, ωστε νά πάψει νά 
μοιάζει « μ ’αυτό τό άποτρόπαιο εϊδωλολατρικό ξόανο πού 
δέν πίνει νέκταρ παρά μόνο μέσα άπό τά κρανία τών σφα
γιασμένων ».

Ό Μπένγιαμιν έγραφε δτι κάθε τεκμήριο πολιτισμού 
είναι τεκμήριο βαρβαρότητας — χωρίς αυτό νά σημαίνει δτι 
παύει νά είναι καί τεκμήριο πολιτισμού. Τό αποτρόπαιο ξόα
νο πού βλέπει ό Μάρξ νά μονοπωλεί τό νέκταρ καί νά τό πί
νει μέσα άπό τά κρανία τών θυμάτων του δέν εξαφανίζει τό 
νέκταρ ώς νέκταρ. Τό ζητούμενο είναι ή άνθρωπότητα νά 
συντρίψει τό ξόανο καί νά διασώσει τό νέκταρ. Γιά νά γίνει 
κάτι τέτοιο, λέει ο Μάρξ, άπαιτεΐται «μιά μεγάλη κοινω
νική επανάσταση»  νά « διαφεντέψει τά επιτεύγματα τής 
άστικής εποχής», τις μοντέρνες κοινωνικές παραγωγικές 
δυνάμεις μετασχηματισμού τής ζωής. Νά τις μετατρέψει σέ 
κοινό αγαθό μιας απελευθερωμένης ανθρωπότητας.
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Μόνο τότε τό πέλαγος τών βασάνων στό οποίο πνίγηκαν 
οί κοινότητες της ’Ινδίας, της Άσίας καί ολου τοΰ κόσμου θά 
ανοίξει στά δύο σάν τήν Ερυθρά Θάλασσα καί θά αρχίσει ή 
’Έξοδος τών μέχρι τώρα καταπιεσμένων πρός τό ανευ ορίων 
ανευ ορων.

1ύ] Δεχεμ&ρίου 2003



Χ Ρ Ο Ν Ο  Λ Ο Γ Ι Ο

5 Μάίου 1818 Γέννηση τοΰ Κάρλ Μάρξ, γόνου μιας οικογέ
νειας ραβίνων, στήν Trier τής Πρωσίας-Ρηνανίας.

28 Νοεμβρίου 1820 Γέννηση τοΰ Φρήντριχ ’Ένγκελς στό Bar
men τής Πρωσίας-Ρηνανίας, σέ μιά θρησκευόμενη προτε- 
σταντική οικογένεια.

1835-1836 Ό Μάρξ σπουδάζει νομικά στό Πανεπιστήμιο 
τής Βόννης καί μετά στό πανεπιστήμιο τοΰ Βερολίνου.

1837 Πρώτες επαφές τοΰ Μάρξ μέ τούς κύκλους τών αρι
στερών χεγκελιανών.

1840-1841 Ό Μάρξ συντάσσει τή διδακτορική του διατριβή 
γιά τις Διαφορές μεταξύ της Δημοκρίτειας και τής ’Επι
κούρειας Φιλοσοφίας καί γίνεται διδάκτωρ τοΰ πανεπι
στημίου τής Βόννης. Τήν ίδια περίοδο ό ’Ένγκελς, πού ή 
οίκογένειά του τόν προορίζει γιά επιχειρηματία, πηγαίνει 
έθελοντής στό στρατό καί μετά, άφοΰ περάσει άπό τήν 
’Ιταλία καί τήν Ελβετία, πηγαίνει στό Βερολίνο, δπου 
παρακολουθεί τή φιλοσοφική διδασκαλία τοΰ Schelling καί 
συμμετέχει στις δραστηριότητες τών αριστερών χεγκε- 
λιανών.

1842 Ό Μάρξ εγκαταλείπει τήν πανεπιστημιακή σταδιο
δρομία καί στρέφεται στή δημοσιογραφία. Γίνεται αρχι
συντάκτης τής Rheinische Zeitung κι έρχεται σέ επαφή μέ 
τις επαναστατικές δημοκρατικές καί κομμουνιστικές κι
νήσεις. Γνωρίζεται μέ τόν ’Ένγκελς. Κάτω άπό τήν πίε
ση τοΰ πατέρα του ό ’Ένγκελς πηγαίνει στήν ’Αγγλία γιά 
νά άναλάβει τήν πατρική επιχείρηση στό Μάντσεστερ, τό 
εργοστάσιο Ermen & Engels.

1843 Ό Μάρξ παραιτεΐται άπό τήν έφημερίδα, ή κυκλοφο
ρία τής όποίας απαγορεύεται τόν Μάρτιο τής ίδιας χρο-
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νιας. Παντρεύεται τήν Jenny von Westphalen καί καταφεύ
γουν στό Παρίσι. Έκεΐ συμμετέχει στό επαναστατικό κί
νημα καί ερχεται σέ άμεση επαφή με τούς οργανωμένους 
κύκλους τοϋ παρισινού προλεταριάτου.

Ό ’Ένγκελς, εγκατεστημένος στό Μάντσεστερ, συνέ
χισε τή συνεργασία του με τή Rheinische Zeitung. Στή συν
έχεια γράφει γιά τήν επιθεώρηση Annales Franco-Alleman- 
des πού εκδίδουν ό Μάρξ καί ο Ροΰγκε στό Παρίσι, κα
θώς καί στον Τύπο τοΰ κινήματος τών Εγγλέζων Χαρ- 
τιστών. Συνάπτει δεσμό με τή νεαρή Ίρλανδέζα εργάτρια 
Mary Bums. Έχεται σέ επαφή μέ τήν κομμουνιστική ορ
γάνωση «  Ή "Ενωση τών Δικαίων ».

1844 Ό Μάρξ γράφει τά παρισινά Οίκονομικά-Φιλοσοφικά 
Χειρόγραφα. Ό ’Ένγκελς συντάσσει καί στέλνει γιά δη
μοσίευση στήν επιθεώρηση τοΰ Μάρξ καί τοΰ Ροΰγκε τό 
Σχεδίασμα γιά μιά Κριτική τής Πολιτικής Οικονομίας. 
Φεύγει άπό τό Λονδίνο, συναντάει τόν Μάρξ στό Παρίσι 
καί συμφωνούν νά γράψουν μαζί μιά δριμεία κριτική 
στούς αριστερούς χεγκελιανούς, τό 'Αγία Οικογένεια ή ή 
Κριτική τής κριτικής Κριτικής, πού δημοσιεύεται τήν 
επόμενη χρονιά.

1845 Μέ διαταγή τού Γκυζώ, ό Μάρξ απελαύνεται άπό τή 
Γαλλία. Εγκαθίσταται στις Βρυξέλλες.

Ό Ένγκελς ολοκληρώνει τόν Μάρτιο τό κλασικό του 
εργο Ή κατάσταση τής εργατικής τάξης στην ’Αγγλία, 
πού έκδίδεται στή Λειψία, καί φεύγει γιά τις Βρυξέλλες, 
δπου μαζί μέ τόν Μάρξ άπό τό φθινόπωρο αρχίζουν νά συν
τάσσουν τή Γερμανική Ιδεολογία.

1846 Τόν ’Ιανουάριο, ό Μάρξ μαζί μέ τόν ’Ένγκελς οργανώ
νουν στις Βρυξέλλες τήν πρώτη ’Επιτροπή Κομμουνι
στικής Αλληλογραφίας τής "Ενωσης τών Δικαίων. Τόν 
Αύγουστο ο Ένγκελς μετακινείται στό Παρίσι γιά νά 
συστήσει νέες επιτροπές ’Αλληλογραφίας στή Γαλλία.

1847 Τόν ’Ιούνιο 6 Μάρξ καί ό ’Ένγκελς μεταβαίνουν στό
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Λονδίνο καί συμμετέχουν στό Ιο Συνέδριο τής "Ενωσης 
τών Δικαίων, πού θά μετονομαστεί σέ "Ενωση τών Κομ
μουνιστών. Τόν Νοέμβριο ο ’Ένγκελς θά γράψει τίς :Αρχές 
τοΰ Κομμουνισμού γιά λογαριασμό τής οργάνωσης. Ή 
"Ενωση, στό 2ο Συνέδριό της, επιφορτίζει τόν Μάρξ καί 
τόν ’Ένγκελς νά συντάξουν τό πολιτικό Μανιφέστο της.

1848 Έκδίδεται στό Λονδίνο τό Μανιφέστο τοΰ Κομμουνι
στικού Κόμματος τοΰ Μάρξ καί τοΰ ’Ένγκελς, τήν πα
ραμονή τής επανάστασης τής 24ης Φεβρουάριου 1848 
στό Παρίσι, ή οποία έπεκτάθηκε στή συνέχεια σέ δλη τήν 
εύρωπαϊκή ήπειρο. ’Απέλαση τοΰ Μάρξ άπό τό Βέλγιο. 
Φεύγει γιά τό Παρίσι καί μετά τήν Κολωνία, οπου γίνεται 
άρχισυντάκτης τής επαναστατικής δημοκρατικής εφημε
ρίδας Neue Rheinische Zeitung.

Ό ’Ένγκελς άκολουθεΐ ανάλογο δρομολόγιο. ’Απελαύ
νεται άπό τή Γαλλία καί μετά τήν άπέλαση τοΰ Μάρξ 
άπό τό Βέλγιο άναλαμβάνει τά έκεϊ πολιτικά καθήκοντα. 
Οί δυό τους άποτελοΰν τήν πολιτική ήγεσία τής Κεντρι
κής Επιτροπής τής "Ενωσης τών Κομμουνιστών. Ό ’Έν
γκελς επιστρέφει γιά λίγο στό Παρίσι καί μετά φεύγει γιά 
τήν Κολωνία, οπου συμμετέχει καί αυτός στήν πάλη τής 
εφημερίδας Neue Rheinische Zeitung. Κυνηγημένος άπό τήν 
άστυνομία, πηγαίνει πάλι στό Βέλγιο καί άπό έκεΐ μέσω 
Γαλλίας στήν Ελβετία.

1849 Νέα άπέλαση τοΰ Μάρξ άπό τή Γερμανία. Καταφεύ
γει στή Γαλλία κι άπό έκεΐ γίνεται έμιγκρές στό Λονδίνο 
οπου μετά άπό περιπέτειες καί περιπλανήσεις φτάνει καί 
ό ’Ένγκελς, γιά νά άναλάβουν άπό κοινοΰ τίς ήγετικές 
ευθύνες στήν "Ενωση τών Κομμουνιστών.

1850 Εισήγηση τοΰ Μάρξ στήν Κεντρική Επιτροπή τής 
"Ενωσης τών Κομμουνιστών γιά τά συμπεράσματα τής 
επανάστασης τοΰ 1848. Έκδίδεται τό έ'ργο τοΰ Μάρξ Οί 
ταξικοί αγώνες στη Γαλλία καί τό εργο τοΰ ’Ένγκελς Ό 
Πόλεμος τών χωρικών στη Γερμανία. Ό ’Ένγκελς έγ-
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καθίσταται στό Μάντσεστερ, δπου τήν επόμενη εικοσαε
τία θά έχει καί τήν ευθύνη τής πατρικής έπιχείρησης.

1851 Ό Μάρξ γίνεται ανταποκριτής στήν Ευρώπη της New 
York Daily Tribune. Στήν ίδια εφημερίδα δ “Ενγκελς γρά
φει ( μέ τήν υπογραφή τού Μάρξ) τή σειρά άρθρων Ε π 
ανάσταση καί ''Αντεπανάσταση στη Γερμανία.

1852 Μέ πρόταση τοΰ Μάρξ διαλύεται ή "Ενωση τών Κομ
μουνιστών. Έκδίδεται τό έργο του Ή 18η Μπρυμαιρ τοΰ 
Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Ό Μάρξ μαζί μέ τόν “Ενγκελς 
αναλαμβάνουν τήν υπεράσπιση τών εξόριστων καί κατα- 
διωκόμενων επαναστατών τοΰ 1848 καί γίνονται στόχος 
μυστικών πρακτόρων καί προβοκατόρων τών ευρωπαϊκών 
αστυνομιών.

1856 Ό Μάρξ γράφει μιά εικοσάδα άρθρων στή New York 
Daily Tribune. Ό ’Ένγκελς ταξιδεύει μαζί μέ τή Μαίρη 
Μπέρνς στήν ’Ιρλανδία.

1857 Ό Μάρξ γράφει τά Grundrisse, τήν πρώτη γραφή τοΰ 
Κεφαλαίου. Ό “Ενγκελς μελετά τήν κατάσταση στη 
Μέση ’Ανατολή καί τήν Ασία, ζητήματα στρατιωτικά καί 
τό πρόβλημα τής δουλείας, καί γράφει γιά τή New Ameri
can Cyclopedia.

1859 Ό Μάρξ εκδίδει τή Συμβολή στήν Κριτική τής Πολι
τικής Οικονομίας καί γίνεται διευθυντής στή γερμανική 
άριστερή εφημερίδα Das Volk, πού έκδίδεται στό Λονδίνο.

1861-63 Δεύτερη γραφή τοΰ Κεφαλαίου με τήν ιδιαίτερη 
μελέτη τών θεωριών τής υπεραξίας. Θάνατος τής Μαί- 
ρης Μπέρνς.

1864 "Ιδρυση τής Διεθνούς "Ενωσης Εργαζομένων, τής 
Πρώτης Διεθνούς. Ό Μάρξ γίνεται γενικός γραμματέας 
τοΰ Γενικού της Συμβουλίου καί άποκαθιστά μετά άπό 
χρόνια τις σχέσεις του μέ τόν Μπακούνιν. Ό ’Ένγκελς 
συμμετέχει στό ιδρυτικό Συνέδριο. Προτίθεται νά συνερ
γαστεί μέ τή βερολινέζικη εφημερίδα τών οπαδών τού 
Λασσάλ Sozial-Demokrat. ΖεΤ μαζί μέ τή Lizzie Bums.
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1865 Ό Μάρξ καί ο ’Ένγκελς έρχονται σέ πολιτική ρήξη με 
τόν Λασσάλ καί τήν άποψή του περί συνεργασίας με τό 
πρωσικό κράτος, διακόπτουν τή συνεργασία τους με τήν 
εφημερίδα Sozial-Demokrat καί άσκοΰν πολεμική στον 
λασσαλικό « κρατικό σοσιαλισμό »  πού βλέπει τό άστικό 
κράτος νά γίνεται μοχλός σοσιαλιστικού μετασχηματι
σμού τής κοινωνίας.

1866 Ό Μάρξ καί ό ’Ένγκελς υπερασπίζονται σθεναρά τήν 
υπόθεση τής έθνικής άνεξαρτησίας τής Πολωνίας. Τό 
Συνέδριο τής Διεθνούς εκλέγει τόν Μάρξ στό Γενικό 
Συμβούλιό της.

1867 ’Έκδοση τοΰ 1ου τόμου τού Κεφαλαίου στό ’Αμβούργο.
1870 Ή Πρώτη Διεθνής χαιρετίζει τήν αποκατάσταση τής

άβασίλευτης Δημοκρατίας στή Γαλλία μετά τήν ήττα 
της άπό τήν Πρωσία, πού θά καταλήξει τό 1871 στήν 
Κομμούνα τοΰ Παρισιού.Έκδίδεται τό έργο τοΰ Μάρξ Ό 
εμφύλιος πόλεμος στή Γαλλία. Ό ’Ένγκελς εκλέγεται 
στό Γενικό Συμβούλιο τής Διεθνούς. Όξύνεται ή διαμάχη 
άνάμεσα στούς οπαδούς τοΰ Μάρξ καί τής δικτατορίας 
τοΰ προλεταριάτου μέ τούς άναρχικούς τοΰ Μπακούνιν.

1872 Συνέδριο τής Χάγης πού σημαδεύει τήν εσωτερική 
ρήξη τής Διεθνούς. Ή έδρα τής Διεθνούς μεταφέρεται 
στή Νέα Τόρκη. Ό Μπακούνιν διαγράφεται.

1873 Παρά τήν επιδείνωση τής υγείας του, ο Μάρξ συνεχί
ζει τή συγγραφή τών επόμενων τόμων τοΰ Κεφαλαίου. 
Ό ’Ένγκελς συγκεντρώνει τό υλικό του γιά νά συντάξει 
μιά Διαλεκτική τής Φύσης. Οί δύο φίλοι καί συνεργάτες 
προβαίνουν σέ εναν καταμερισμό τής εργασίας τους καί ο 
ένας παρακολουθεί καί βοηθάει τόν άλλο στις ερευνές του.

1875 Στήν Γκότα τής Γερμανίας γίνεται τό Συνέδριο συνέ
νωσης τών λασσαλικών καί τών μαρξιστών. Ό Μάρξ α
σκεί όξύτατη κριτική στό Πρόγραμμα τής Γκότα.

1876 Ή Πρώτη Διεθνής διαλύεται καί έπισήμως. Θάνατος 
τοΰ Μπακούνιν.
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1877 Ό ’Ένγκελς γράφει τό Άντι-Ντύρΐ'/γκ.
1878 Ό ’Ένγκελς αρχίζει τή συνεργασία του με τήν εφημε

ρίδα Labor Standard τής Νέας Ύόρκης. Τόν Σεπτέμβριο 
τοΰ ίδιου έτους πεθαίνει ή συντρόφισσά του Αίζυ Μπέρνς.

1881 Ό Μάρξ καί ή γυναίκα τοΰ Τζέννυ είναι βαριά άρρω
στοι. Τόν Δεκέμβριο πεθαίνει ή Τζέννυ.

14 Μαρτίου 1883 Θάνατος τοΰ Κάρλ Μάρξ. ’Ενταφιάζεται 
στό Highgate τοΰ Λονδίνου. Τόν συγκλονιστικό επικήδειο 
τόν εκφωνεί ό ισόβιος φίλος του ’Ένγκελς.

Ό ’Ένγκελς αφιερώνεται στήν άποκατάσταση και έκ
δοση τών μαρξικών χειρογράφων. Ταυτόχρονα άρχίζει τή 
μελέτη του γιά τήν καταγωγή τής οικογένειας, τής άτο- 
μικής ιδιοκτησίας καί τοΰ κράτους.

1884 Ό ’Ένγκελς γράφει τήν Καταγωγή τής Οικογένειας.
1885 Έκδίδεται ό 2ος τόμος τοΰ Κεφαλαίου με επιμέλεια 

τοΰ ’Ένγκελς πού συνεχίζει μέχρι τό 1894 τήν προετοι
μασία τοΰ 3ου τόμου.

1886 Στή Neue Zeit τής Στουτγάρδης, πού τή διευθύνει ο 
Karl Kautsky, πρωτοδημοσιεύεται τό δοκίμιο τοΰ ’Ένγκελς 
Ό Λουδοβίκος Φόυερμπαχ καί τό τέλος τής κλασικής γερ
μανικής φιλοσοφίας.

5 Αύγουστου 1895 Πεθαίνει ό ’Ένγκελς. Στις 27 Αύγούστου 
τό σώμα του αποτεφρώνεται καί οί στάχτες του, σύμφω
να με τή θέληση τοΰ γέρου επαναστάτη καί σοφοΰ, δια
σκορπίζονται στον ωκεανό.
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« Καταλαβαίνουμε τώρα, γιατί στή διάρκεια δλου αότοϋ τοϋ χρονικού 
διαστήματος, δλα τά κόμματα στήν ’Αγγλία τηρούσαν μιά συνωμοσία 
σιωπής, ακόμα κι αυτά πού είχαν διαλέξει νά γίνουν τά πιο κραυγαλέα 
μέ τά υποκριτικά τους κηρύγματα ειρήνης, έως δτου ολοκληρωθεί τό 
arrondissement [ κυκλωτική διαμερισματοποίηση ] τής μίας και μόνης 
Ινδικής Αυτοκρατορίας. Πρώτα άπ’ όλα, βεβαίως, έπρεπε νά τήν κατέ

χουν γιά νά μπορούν στή συνέχεια νά τήν υποβάλουν στήν αυστηρή 
τους φιλανθρωπία. Άπό αυτή τή σκοπιά, μπορούμε νά καταλάβουμε τή 
διαφορετική θέση πού έχει τό Ινδικό Ζήτημα αυτή τή χρονιά, τό 1853».

ΚαρλΜαρξ
*

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΜΙΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ή ενα λήμμα σέ μιά έγκυκλοπαί- 
δεια έχουν συνήθως τό στίγμα τοϋ εφήμερου και τή μοίρα τοϋ πα

ρωχημένου. Ή άρθρογραφία, όμως, τοϋ Karl Marx και τοϋ Friedrich 
Engels στή New York Daily Tribune γιά τό ρόλο τών Μεγάλων Δυνά
μεων τής Δύσης στήν Άσία και τις συγκρούσεις άνάμεσά τους καί μέ 
τους λαούς τής γιγάντιας ηπείρου, ή τό λήμμα γιά τό Αφγανιστάν που 
συνέταξε ό Ένγκελς γιά τή New American Cyclopedia τήν ίδια εποχή, 
ξαφνιάζουν μέ τό προφητικό τους πνεϋμα καί τήν έπικαιρότητά τους. 
Γραμμένα πριν άπό 150 χρόνια περίπου, ρίχνουν φως στό σήμερα, σέ 
μιά εποχή όπου, μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου 2001 και τήν κήρυξη άπό 
τήν Αμερικανική Αυτοκρατορία ενός παγκόσμιου «άτέρμονος πολέμου 
κατά τής τρομοκρατίας», τό άνθρώπινο δράμα παίζεται ξανά στά υψί
πεδα τής Κεντρικής Άσίας και στήν κατεχόμενη Μεσοποταμία.

Σέ τί έγκειται τό μυστικό αύτής τής σπάνιας δημοσιογραφίας που 
άπό τά μέσα τοϋ 19ου αιώνα μπορεΐ νά φωτίζει τις άπαρχές τοϋ 21ου 
μέ τρόπο που αδυνατούν και δέν θέλουν νά τό κάνουν τά παντοδύνα
μα σήμερα ΜΜΕ; Τά τελευταία φετιχοποιοϋν και χειραγωγούν τήν 
εντύπωση τής εικόνας και τό σοκ τής στιγμής. Αντίθετα, ή άπρόσμε- 
νη έπικαιρότητα τών άρθρων τού Μάρξ και τοϋ "Ενγκελς όφείλεται 
πρωταρχικά στό γεγονός ότι άναζητοϋν και συλλαμβάνουν τό Παρόν 
ώς Ιστορία, τή σφύζουσα συγκυρία σέ όλη τήν ιστορική της πυκνό
τητα καί τό βάθος, στις άντιφατικές τάσεις της πρός τις μελλοντικές 
εξελίξεις. Συλλαμβάνουν τήν 'Ιστορία εν τώ γεννάσθαι γιατί τήν προσ
εγγίζουν άνιχνεύοντας τό όλικό της έδαφος, ενεργητικά καί μεθοδικά, 
μέ λογισμό και μ όνειρο, άπό τή σκοπιά τής πάλης γιά τήν καθολική 
άνθρώπινη χειραφέτηση.

Τά άποικιακά δεινά και οί κοινωνικές μεταβολές στήν ινδική ύποή- 
πειρο, ή πεισματική και νικηφόρα άντίσταση τών άφγανικών φυλών 
στήν εισβολή τών βρετανικών αΰτοκρατορικών στρατών, οί επαναστα
τικές εξεγέρσεις και ό λαϊκός πόλεμος στήν Κίνα συσχετίζονται μέ τό 
μέλλον τής κοινωνικής έπανάστασης στήν Ευρώπη και παγκοσμίως.
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