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 Human rights  بشر حقوق

  
  Von Jürgen Heiser -"ھايزر"يورگن :  از

  .ن .م:  ازبرگردان
 ٢٠١۶ جنوری ٠۶

  

 بی رحمانه کشتار
"    سرخپوستان " را بر مردمان بومی  یقتل عام ١٨٩٠مبر  دس٢٩ امريکا به تاريخ ۀنيروھای نظامی اياالت متحد

   Wounded Knee Creek در  اينديانا– سيوکس –امريکا  به نام الکوتا  Sioux-Indianern درمنطقه 

  .عملی کردند

  

  عکس

به تعقيب آن تمام شان . تسليم کردند" سفيدپوست"را به نظاميان ھمه سالح ھای شان" زيوکس" قوم :تشريح زير عکس

  )١/١/١٨٩١عکس به تاريخ   ( .در گور دسته جمعی پرتاب شدنده و ل عام شدقت

Foto: flickr.com/ Otis Historical Archives National Museum of Health and Medicine/CC BY 

2.0  

  

Pine  Ridg  روستايست  در اردوگاه Wounded Knee که در ايالت ديکوتای جنوبی واقع شده است.  

اين روستا از نام يکی از .  عليه مردمان بومی به نام زيوکس انديانا عملی شدیتل عامقبل درين روستا ق سال ١٢۵  

  " راک زيوکس ريزرويشن" منطقه اردوگاه قسمت شمال در.اقتباس شده است وود کنی کريکبه نام رود سفيدشاخه ھای 

Standing Rock Sioux Reservationو ديکوتای جنوبی امتداد دارد  در ھردو ايالت ديکوتای شمالی .  

   مليت ديکوتا و الکوتا–" زيوکس"مردمان بوميی که درين منطقه زندگی می کردند، متعلق به يکی از بزرگترين اقوام 
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  . استھمکيش و دوستديکوتا و ال کوتا به معنی . باشند می

، ال کوتا و داکوتا منطقه را تسخير کردندزمانيکه استعمارگران اين  ،١٧ بر می گردد به قرن Siouxنام سيوکس سابقۀ 

در تلفظ اين از آن جائی که فرانسويان ناميده می شد، نام گذاشتند " Nadouwesou "که در زبان بومی  »اوترن«را 

  ،Siouxرا مشکالت داشتند، نام را مطابق ميل خود به شکل مسخره ای کوتاه ساخته آنھا" Nadouwesou"کلمۀ 

 .تلفظ نمودند" Su "و انگليسی"Sju"فبای فرانسوی  الکه در .ناميدند

شد، ھدف آنھا فقط نابود ساختن و راندن  ناميده می"  ايندين وار" از ھمان ابتدای لشکرکشی اروپائی ھا به اين قاره که 

ناميده " Tatanka Yotanka  "تاتانکا يوتانکارھبر و پيشوای مذھبی مليت ديکوتا و الکوتا . مردمان بومی اين قاره بود

  . ياد می کردند"گاو نشسته " يا "سيتينگ بوول"اما اشغالگران اروپائی او را به نام . می شد

  

Tatanka Yotanka - رھبر و پيشوای مذھبی قوم Hunkpapa Lakota "Sioux"  

فقط انديانای مرده، «ِنقل قول ازين جنرال . ھدف اصلی جنرال فيليپ شريدان نابود ساختن اين رھبر معروف بومی بود

  . تا امروز مروج است»انديانای خوب است

 دگی می که در آن زنیقلمداد کرد، تا آنھا را از مناطقرا به حيث دشمن " سيوکس"وزرات جنگ امريکا مليت ھای 

  . طال و ديگر منابع طبيعی بود، در تصرف خود بياورندشاملکردند، برانند و منابع طبيعی اين مناطق را که 

 چندين قوم اين منطقه را نابود ١٨٧۶/١٨٧٧،  لشکريان امريکائی در سال ھای "سيوکس"طبق پالن نابودی اقوام 

به قدر کافی ھوشيار بود، که ) ان به نام سيتينگ بوول معروف بودکه بين استعمار گر(اما  رھبر تاتانکا يوتانکا . ساختند

که   تا اين. قومش را به گروپ ھای کوچک تقسيم کند  و ھر گروپ جداگانه از ھمديگر به طرف شمال مھاجرت کردند

امريکائی در در آنجا به کمک مردمان بومی کانادا برای مدتی از شر لشکريان .  به کانادا رسيدند١٨٧٧وری ردر ماه فب

 .ن اين اقوام به مناطق قبلی شان دوباره  رخنه کردندااما بعد از مدتی مبارز. امان بودند

    

  " سيتينگ بولز" قتل

 به ١٨٨١تاتانکا يوتانکا خودش به تاريخ . بود )Tatanka Yotanka( اسم اصلی اين رھبر بومی تاتانکا يوتانکا 

  . مستقر شد) Standing Rock Sioux Reservation (وطنش بازگشت و در مناطق کوھستانی

ھمراه با تاتانکا يوتانکا  شد،   که زمين ھای اقوام بومی ديگر توسط حکومت واشنگتن مصادره می حالیعين در 

  .  خود شان را منسجم سازندۀن ازھم پاشيدارھبران ديگر می کوشيدند ، مبارز

اری محافل زاز کليفورنيا تا يوتا می کوشيدند، با برگ "Paiute " اقوام بومی ديگری  مانند  قومبين در ھمين سالھا 

"Ghost Dance "  رمانگرايانۀ جديدی به ميان آمده بودآروحيۀ مبارزاتی و. 
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به سمبول مقاومت " رقص ارواح"به مرور زمان . شد آغاز می" رقص ارواح"ّاکثرا با طبق عنعنات شان، اين محافل 

  .تبديل گرديد" سفيد"عمار رزمندگان آنزمان مقابل است

اين بود، که روزی "  رقص ارواح"ی که  به طور فزاينده نابود و ضعيف شده بودند، از اجرایئِتصور يا الھام  مليت ھا

ُو الھام از آن برای گم شدن " رقص ارواح "١٨٩٠به مرور زمان در سال . شوند ُخود به خود گم می" سفيد" مھاجمين

کردند، که رمه ھای گاو  اين اقوام تصور می. حرکت دسته جمعی بين تمام اقوام بومی تبديل شدبه يک " سفيد" مھاجمين

  که یگانو ھمچنان رزمنده . گردند در حالت نابودی بودند، نيز روزی باز می" سفيد" ھای  وحشی که توسط مھاجمين

نھا حتی به اين عقيده رسيده بودند، که آ. شوند پوستان مھاجم کشته شده اند، دوباره زنده می" سفيد" در جنگ عليه

  . ابند ينيت فزيکی دست میصوه يک نوع مو قتل توسط آنھا،  ب" سفيد" مبارزين تمام اقوام مقابل حمالت مھاجمين

  . که يک رھبر مذھبی نيز بود، مشکلی درين نمی د يد، که خودش نيز با اين حرکت بپيونددتاتانکا يوتانکا

در مناطق بود و باش اين قوم، " سفيد" ُح و الھام يا تصور گم شدن خود به خودی مھاجمينبه اين ترتيب رقص اروا

  .يعنی در اردوگاه الکوتا نيز رواج پيدا کرد

ی که ئندان ھامُگرچه اين حرکت در واقيعت ھيچ نوع بعد نظامی يا رزمی نداشت، اما وزارت جنگ در واشنگتن و قو

 ۀين حرکت توان بازدھی  يا  پوتنسيال مبارزاگاه ھای نظامی ايجاد کرده بودند، دردر اطراف و نواحی اين اردوگاه پاي

  .مجدد اقوام بومی را عليه خود می ديدند

 مستقر پاين ريج نفر از نيرو ھايش را در اطراف ارودوگاه الکوتا و به خصوص در ٣٠٠٠از ھمين لحاظ  واشنگتن 

  . ساخت

   جنرالمستتقر در پايگاه نظامی ديکوتای شمالی، از جانب William F. Drum  به جنرال ١٨٩٠مبر  دس١٢به تاريخ  

. Nelson A. Miles  را دريافت داشت تاتانکا يوتانکامستقر در واشنگتن، فرمان دستگيری رھبر.   

نيده بود ش رھبران بومی ديگر را نيزبه قتل رسای که با گروه مردان مسلحئجنت ھااَدرم به يکی از . جنرال وليام  اف  

  . تاتانکا يوتانکا را دستگير کندرھبران بومی مشھور بود، وظيفه داد که رھبر" شکار"و در

. گچه به قتل رسانيدنففير ت با با بی رحمی را وی رھبر مذکور حمله کرد و ۀجنت به کمک پوليس اردوگاه به خانااين 

تا مردم بومی منطقه از رھبر شان حمايت کرده نتواند و ين قاتالن حمايت کردند، اين اردوگاه نيز ازانظاميان مستقر در

  .ھمچنان انتقام قتل او را از قاتلينش گرفته نتواند

  

  "بيگ فووت"کاپيتوالسيون يا تسليمی 

 و ھمچنان مستقر ساختن تاتانکا يوتانکاکه از جانب رھبران نظامی امريکائی پيشبينی شده بود، قتل رھبر  طوری

آنھا خانه ھای شان را رھا کردند و به ھر .  باعث ترس و اضطراب اھالی اين منطقه شدلوکاتااه عساکر بيشتر در اردوگ

  .طرف پراگنده شدند

تعلق  "Hunkpapas "مبر يکی ازين گروپ ھای صد نفری، که از ترس فرار کرده بودند و به قوم دس١٧به تاريخ 

رھبری که  (ناميده می شد  "Si Inskokeca " وکيچاسی اينسکآن  که رھبر  "Minneconjou " داشتند، به اردوگاه

  . پناه بردند) به تحقير از جانب سفيد پوستان بيگ فوت ناميده می شد

  .از واشنگتن فرمان دستگيری رھبر سی اينسکوکيچا  نيز صادر شده بود) مبر دس١٧(در ھمين روز اما 

اين گروپ به طرف جنوب غرب فرار شان را ادامه . بود نفر رسيده ٣۵٠حاال تعداد فراريان به شمول اھالی منطقه به 

  .برسانند  "Pine Ridge " به اردوگاهخود شان را ، باشد که دادند
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Si Inskokeca - رھبر و طبيب قوم Minneconjou  

زير توسط چھار قطعه يا کمپنی نظاميان امريکائی  " Porcupine Creek" مبر در نزديکی منطقه  دس٢٨به تاريخ اما  

  .محاصره شدند"  Major Samuel Whitside" فرمان

فسی خيلی ضعيف شده بود، به که به خاطر مريضی شديد جھاز تن) يا به تحقير بيگ فوت(  رھبر سی اينسکوکيچا 

را به عساکر امريکائی تسليم کنند و   طبق ھدايت او آنھا بايد تمام سالح ھای شان. ھمراھانش فرمان منع مقاومت داد

  .بروند Wounded Knee Creekھمراه با عساکر امريکائی به اردوگاه  

ورج فورتيس و يک  عراده توپ ھوچکين در آنجا چھار قطعه يا گروپ عساکر امريکائی تحت فرمان قوماندان ج

  .منتظر شان بودند

را  تبر، چاقو و حتی ميخ ھای خيمه ھای شان در شب اول اسارت، مردمان بومی بايد تمام سالح ھای سرد مانند تيشه،

 ای شانکه اين کار تمام شد، عساکر امريکائی بدون ھوشدار قبلی، آتش توپ و تفنگ ھ ھمين. نيز به نظاميان تسليم کنند

  . َرا بر روی مردان، زنان و اطفال بومی  بی دفاع باز کردند و در يک نوع جنون خون  ھمه را مانند گياه درو کردند

  . د که به چه تعداد انسانھای بيمار، گرسنه و لرزان از شدت سرما درين قتل عام کشته شدندندا تا امروز کسی نمی

ی که موفق به فرار شده بوند، ئين قتل عام جنون آميز، انسان ھااازکه مشخص است، که ساعات طوالنی بعد  چيزی

اجساد اين انسانھا به زود ترين فرصت در گور ھای دسته جمعی . شدند می" شکار"ھنوز ھم توسط عساکر امريکائی 

  .شدند پرتاب

 مايلی آن ٢ا در امتداد اجساد آنھ.  آنھا زنان و اطفال بودند٢/٣. گويند  نفر قربانی سخن می٣٠٠منابع مختلف از 

  .کشتارگاه پيدا شده است

  هدر تاريخ امريکا به نام فاينل يا شکست آخری مقاومت مردمان بومی قار  Wounded Kneeامريکا  اين قتل عام 

  . ثبت شده است

  

  :مترجمافزودۀ 

 کريستوف کوالمبوس به غلط  سال قبل۵٠٠ ناميده می شوند، زيرا انديانا  ھنوز ھم به غلط امريکاۀ مردمان بومی قار-

  ايندين= ھندوستان.  ھندوستان سفر کرده استۀ قارا کشتی خود به نيمتصور کرده بود که ب

  .از واژه  مردمان بومی امريکا استفاده شده است" انديانا"  دری اين مقاله عوض نام غلطۀدر ترجم

ه نام ھای اقوام و افراد بومی امريکا را طوری که است، ندارند، ک/را نداشتند  توانائی آنًا چون مھاجمين اروپائی اکثر-

 ۀدرترجم.   تحقير آميز به زبان انگليسی تبديل کرده اندًاتلفظ کنند، به خاطر پنھان کردن ناتوانی خويش،  نام ھا را اکثر
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ر صورت تکرار،  قرار داده شده اند د" ايزن"دری در اوايل برای واضح ساختن موضوع،  اين نام ھای تحقير آميز  بين

  .  نوشته شده است-با الفبای فارسی يا انگلسی–تا حد امکان نام اصلی به زبان خود مردمان بومی 

امکان دارد، بعضی .  با الفبای دری ترجمه شده است-لمانیا نام ھای انگليسی درين مقاله طبق تکلم يا تلفظ آن در زبان -

  .لفظ شونداين نام ھا در زبان انگليسی طوری ديگر تاز 

لمان نشر شده، اما ناخود آگاه ويا طبق عادت نام ھای تحقير ا  گرچه اصل اين مقاله در يکی از روزنامه ھای چپی -

 دری اين غلط  اصالح شده ۀدر ترجم. گرفته نشده اند" ايزن"آميز مانند پای بزرگ ، گاو نشسته و  سرخپوستان  بين 

 به خود - که مھاجمان اروپائی در مقابل کلمه سرخپوستان -ا سفيد پوستان  سفيد يۀ دری کلمۀھمچنان در ترجم. است

  .ت درست نيستيعھر دو رنگ در واق گرفته شده است، زيرا برای جلد انسان "ايزن"کردند، بين  اطالق می

رھبران، به  " مرد داروئی"  امريکا يا افريقا ۀلمانی ھنوز ھم مروج است، که به طبيب  بومی قارا  در ادبيات -

 گويا اين مبارزين -خطاب شود" جنگجويان"ين آنھا ز، به مبار"رھبرک يا سرکرده گک"پادشاھان يا اشراف  بومی 

  .   و ازين قبيل کلمات تحقير آميز ديگری که درين مقاله از آن اجتناب ورزيده شده-ھميشه جنگ می جوئيدند

تمام نفوس امريکاست، توسط کوچ ھای اجباری مجبور ساخته % ١ًا بقايای مردمان بومی امريکا که تعداد شان تقريب- 

 در مناطق ريگزار با اقليم ناگوار برای زراعت و ًاکنند،  که اکترمی در اردوگاه ھائی  زندگی  تا ھنوز ھم آنھاشدند، 

انا، اريزونا و به طور مثال در مناطق غربی ميسی سی پی، در شمال و جنوب ايالت ديکوتا، در مونت. زندگی قرار دارند

  .نيومکسيکو

 امريکا توسط اروپائی ھا در آن زمان و نابود ساختن ۀِ محترم، آيا شباھت در نابود ساختن اقوام بومی قارۀ خوانند-

  سيستماتيک  اقوام پشتون توسط نيرو ھای اشغالگر امريکائی و  شرکاء  در حال حاضر می بينيد؟ 

  :لمانیا لينک مقاله به زبان 
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