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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢٩
  

 !، ھوکا ھی مبارز سيو )١(ھوکا ھی
  در صلح ابدی بيارام

  راه تو ادامه دارد

  ھوکاھی راسل مينز

  دوستان تو بسيارند

  

  سرخپوست مبارز ديگر در ميان ما نيست) ٢٠١٢- ١٩٣٩(ينز راسل م

 تا قرن بيستم ١۴٩٢مريکا از ادر گذشت يکی از مبارزان بزرگ قبيلۀ سيو که در بطن مبارزۀ سرخپوستان بومی  

  ...و بيست و يکم، پرچم جنبش را عليه تروريسم غرب تداوم بخشيد
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 به تعادل مذکر و مؤنث تکيه – زمين –ه با مادر بزرگ مقدس جھانی که تمام زندگی را ھدايت می کند در رابط« 

  »دارد

چنين تعادلی بايد بازشناسی شود و به عامل تعيين کننده در تمام تصميمات ھر يک از ما تبديل شود، در تمام عرصه 

  .ھای معنوی، اجتماعی، بھداشتی، آموزشی و اقتصادی

ا تبديل شد، ھر گونه تحقيق، حرکت در تداوم منطقی آن جاری و وقتی که تعادل به جزء الينفک زندگی ھر يک از م

حوادث خوب برای افراد خوب روی خواھد داد، ھميشه به ياد . اھداف تعيين شده به واقعيات دائمی تبديل می شود

  ».ما ھمه در پيوند با يکديگر ھستيم. داشته باشيد، زمان به نفع ما پيش می رود

  يده استراسل مينز در صلح ابدی آرم

  ٢٠١٢بر و اکت٢٢ – ١٩٣٩مبر  نو١٠

  

اوگالال، (راسل مينز . جز اقامتگاه بزرگ سرخپوستان و ما ھمه در آن به سر می بريمه اياالت متحده چيزی نيست ب

 ١٩٧٠مريکا در سال ھای ای، رھبر جنبش سرخپوستان ئچنين فکر می کرد، او فعال سياسی افسانه ) الکوتا سيو

ش دنيس بانکس آن را بنيانگذاری کرد، و به شکل پاره وقتی به حرفۀ بازيگری در سينما اشتغال بود که با ھمقطار

  ).را در کنار دانی لدی لويس به عھده داشت» آخرين موھيکانھا«نقش شينگاکوک در فيلم (داشت 

 يکی  محاصرۀ مرکز فرماندھی، دفتر امور سرخپوستان در واشينگتن را ھدايت کرد و١٩٧٢مينز در سال 

 در داکوتای جنوبی، ١٩٧٣ليس وودد کنی در سال ومريکا و نيروھای پاازمبارزانی بود که در روياروئی با دولت 

 سيو الکوتا، مرد، زن، پير و جوان و ٢٠٠ بيش از ١٨٩٠در منطقۀ اردوگاه پين ريدج، ھمان جائی که در سال 

  .ر گرفتند و قتل عام شدندکودک مورد حملۀ ھفتمين سواره نظام ارتش اياالت متحده قرا

 دقيقه ای در اختيار داريم که طی آن توضيح می دھد که چگونه ملت ھای بومی ٩٠ما از راسل مينز يک مصاحبۀ 

  .مريکائی ھا چگونه در يک اردوگاه بزرگ زندانی شده اندامريکای شمالی، و به طور کلی خود ادر 

نبش سياسی که استقالل خود را از اياالت متحده اعالم کرده بود، يعنی ججمھوری الکوتائی ھا راسل مينز رھبر 

 ءبود، و اقتدار ھيچ رئيس جمھور و دولتی را به رسميت نمی شناخت و به شکل يک جانبه تمام قراردادھای به امضا

بی، رسيده را بی اعتبار دانست که شامل ھزاران کيلومتر مربع می شد که بين اياالت داکوتای شمالی، داکوتای جنو

  .نبراسکا، وايومينگ و مونتانا واقع شده بود

   

 در اردوگاه ھا به بردگی مريکائی به شکل غير رسمی و عمالً اراسل مينز توضيح می دھد که چگونه سرخپوستان 

محکوم شده و زندانی شده اند، يعنی شرايطی که نتيجۀ محدوديت منابع غذائی آنھا توسط دولت فدرال و به کار بستن 
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است، يعنی روندی که به گفتۀ راسل مينز، ھم اکنون تمام اياالت متحده را در ) کلونياليسم(يک اشغال سرزمين تاکت

  .اکنون تمام اياالت متحده به يک اردوگاه بزرگ سرخپوستی تبديل شده است. بر گرفته است

به نسل  اند و ھر نسلی نسبت مريکائی ھا کامال قابليت تفکر انتقادی خود را از دست دادهاشدار داد که ومينز ھ

وليت کمتری دارد، و در نتيجه با فراموش ساختن پروندۀ تقريبا کاملی که تحت عنوان قانون گذشته احساس مسؤ

 يعنی قانون اساسی که در واقع از مشتقات ،ه از آزادی کمتری برخوردار ھستندشتذاساسی می شناسيم از نسل گ

نکنيم که بنيامين فراکلين برای نوشتن قانون اساسی اياالت متحده،  خيلی از فراموش (مريکا است اقوانين بوميان 

قدمت آن تقريبا به ھزار » قانون بزرگ صلح«قانون اساسی ايروکوا يا . قوانين ملت ھای ايراکوا الھام گرفته است

  .).سال پيش می رسد، و قديمی ترين قانون اساسی تاريخ بشريت است

 مورد بررسی قرار می دھد که تاريخ تولد ١٨٤٠اش تاريخ سير قھقرائی آزادی را از سالھای مينز در مصاحبه 

شرکتھای تجاری، اعالم قانون حکومت نظامی توسط لينکلن است که تا پايان قرن نوزدھم ادامه می يابد، و در قرن 

د، و منافع خصوصی به چاپ پول مريکا حق بالمنازع را برای حکمفرمائی بانکھا صادر کرابيستم، وقتی که کنگرۀ 

  .مريکا را تحت نظام استبدادی قرض اسير کردااقدام کرد، تمام ساکنان 

http://www.youtube.com/watch?v=-LA-S64QY3o&feature=player_embedded 

Vidéo interview de Russel Means (96 min): ” (Welcome to the reservation) 

دراينجا ما تنھا ويدئوی منتشر شده به زبان اصلی را ياد آور می شويم و البته روی ايکون : گاھنامۀ ھنر و مبارزه [

  .]ولی به زبان فارسی و فرانسه موجود نيست. ترجمه زير نويس به زبان ھای ديگری نيز موجود است

 زندگينامه اش را تحت عنوانی که می ١٩٩٥در سال ) وولف. جی. به ھمراھی روزنامه نگار ماروين( اسل مينز ر

 ترجمه کنيم، منتشر کرد» آنجائی که مردان سفيد از ماجراجوئی می ھراستند«توانيم آن را به شکل  

“Where White Men Fear to Tread”  

که به اعتراف خود او خيلی زياد ( مبارزات و پيروزی ھا و شکست ھايش که خيلی آزاد و بی ھيچ ابھامی زندگی و

شيوۀ نگارش بی پرده و مستقيم او دوستان زيادی پيدا کرد، و از احترام . را به سادگی تعريف می کند) نيز بوده است

  . بيشتری برخوردار شد

ارۀ تمدن غربی چه فکر می کنيد، او پاسخ در آنجائی که روزنامه نگار انگليسی از ماھاتما گاندی پرسيده بود درب

  :، راسل مينز در کتابش چنين می گويد »فکر خوبی است«گفته بود که 

بھترين سنجه دررابطه با تمدن غرب رياضيات يا چيزھائی نيست که در اين وادی می توانيم متصور شويم، يا «

اين دو عنصر . ليس و زندانويت غربی يعنی پتمدن در ذھن. کشاورزی و يا نظام سياسی يا الھی شناسی يا فلسفه

  ».قانون و نظم را نمايندگی می کند

  :مريکا اقطعۀ ديگری از کتاب دربارۀ تکبر و نژاد پرستی سفيد در رابطه با سياه پوستان و سرخپوستان بومی 

ا به شکل بافته آرايش تا امروز، زنان، و نه ھرگزمردان، وقتی موھايم ر. ما به جذبه ھای توريستی تعلق داريم...«

، )وايت پاور( و جنبش قدرت سفيد ١٩٦٠تا سال ھای . می کنم، به طرف من می آيند و موی بافته ام را می کشند

حاال ديگر اين . مريکائی را بگيرند و سرشان را نوازش کنندابرخی زنان سفيد پوست عادت داشتند کودکان سياه 

ا می بينند که موھايش را بافته، مستقيما به طرف او می روند و موی او ولی وقتی سرخپوستی ر. کار را نمی کنند

اين کار را من به عنوان تجاوز به شخص خودم تلقی می کنم و ياد گرفته ام که چگونه آنھا را از اين . را می کشند
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، » قشنگ استچقدر«وقتی زنی به من نزديک می شود و موی بافته شدۀ من را می گيرد و می گويد . کار بازدارم

  ».او ديگر ھرگز به موھايم دست نخواھد زد. »چقدر قشنگ است«دستم را روی سينه اش می گذارم و می گويم 

  !ھوکا ھی راسل،  تو الھام بخش بسياری از ما بوده ای«

١  

Hoka Hey  

  به پيش. به ز بان سرخپوستان سيو به معنای به پيش راندن در نبرد است
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