
 شتگگرگ به جنگل بر

های ها و سنتها، زبانتبار در آمریکا، سالیان متمادی، دیناشخاص اروپایی

رهاییِ هدف، اند. فرهنگیِ مردمان بومی آمریکا ]سرخپوستان[ را مسخره کرده

ی ی عزّت، شأن و هویت فرهنگی به مردم بومی است. مقاله، اعادهبومیان

ریکا در دانشگاهِ ی مطالعات آماست که هم استاد رشته 1اورِن لیونزی زیر، نوشته

نونداگا اُ، 2تِرتِل کالناست و هم رئیس سنّتی اتحاد قبایل  نیویورک بوفالوی

لیونز در این مقاله، اهدافی که برشمرده شدند را دنبال  .4ایروکاواو  3نیشن

ی کشوریِ (، مجلهDaybreak) سپیدهی مجلهچنین، ناشر او همکند. می

المللی دیگر، از اخبار سرخپوستان، است و در سازمان ملل متحد و مجامع بین

 کند. منافع سرخپوستان دفاع می

 

*** 

: بود هشعل دو حاکمیت زیر که داشتند نیروهایی از اتحادی آنان. بودند قدرتمند بسیار مردمی ایروکوا، مردمان من،قوم 

 معنوی قانون ،سرخپوستی دولت یاولیه قانون. بود معنوی شعله همان اصلی شعله البته، .سیاسی یشعله و معنوی شعله

 گویندمی ام به رئیس مقام در. است حکومت درگیر مستقیما ما معنویت و است سیاست صورت واالترین معنویت. است

 هدایت برای اساسی انسان مراسم، این بدون. است معنوی مراسم اجرای از مراقبت ،ما یوظیفه نخستین و ترین مهم که

 ورط به زنده موجوداتِ یهمه خیرِ  بلکه نیست، منحصر ما مردم به صرفا این. ندارد اختیار در مردم رفاه سوی به دولت

 سپس و کنیم اجرا صحیح شیوه به و موقع به را مراسم نخست، که گویندمی ما به بنابراین،. کندمی اقتضا چنین کلی

 .بنشینیم شور به زندگی کلی طور به و مردم سعادت برای

 اتحی ؛است یکسان همه برای حیات که است این آن و دارد وجود هم دیگر بنیادین ادراک یک سرخپوستی دولت در

 سفید، و زرد، سرخ، سیاه، ها،انسان یهمه عالوه، به. است یکسان همه برای حیات انسان. یا جانوران، یا گیاهان، درختان،

 .هستند واحدی خانواده به متعلق و برابر

: است قرار این از مسئله. آمدند قاره این به سفیدپوستان که شد آغاز هنگامی بحران این و اند بحران دچار ما مردم امروز

 عناصرِ  یهمه برابریِ  بهنسبت  احترام و شناخت. دانستندمی خود وظیفه را حیات و سرزمین سعادتِ  از مراقبت ما مردم

 رو آن از ،حیات عناصر یهمه برابریِ به احترام و شناختن رسمیتبه. است مسئولیت این اساسِ سرزمین این در ،حیات

 ما صورت آن در شود، پنداشته برابر ی موجوداتهمه حیاتِ اگر. آوردمی میدان به انسان سان به را ما که است ضروری

 یا ماهی، گوزن، باشد، درخت خواه ؛گذاشت احترام حیات همه به باید بنابراین،. بیشتر نه و کمتریم نه دیگری چیز هر از

  .هستیم معنوی مردمانی که داریم باور برابری این به رو آن از ما. است برابر چون باشد، محترم باید باشد؛ پرنده

 سپ است، کرده چنین یگانه پروردگار اگر و باشد داده قرار مکان این در را آن باید خالق دارد، قرار درختی اینجا در اگر

 بنابراین، ؛است آفریده را شخص این ،خالق که است آشکار است، نشسته اینجا شخصی اگر. بدارید محترم را آن باید شما



 اهرِ مظ یهمه و حیات از باید صورت آن در کنیم، عمل اعتقاد این به بخواهیم اگر. بشمارید محترم را شخص این باید

 .کنیم محافظت آن

 خودمان برای که اند داده ما به را توانایی این یعنی، ؛اند داده عقل ما به. اندداده بیشتر مسئولیتی هاانسان ما به روی، هر به

 هدایت او هب ؛کند انتخاب که اند داده را موهبت این انسان به. بدهیم انجام شیوه آن یا این به را کاری بگیریم تصمیم

 مسئولیت بیشتر بلکه شود،نمی محسوب امتیاز انسان برای ،این. نامیممی «نخستین هایراهنمایی» که چیزی یا اند، داده

 بسیاری در ،زمانی یکها انسان اما اند، کرده دریافت را آغازین هایراهنمایی این ،بشر چهارگانه نژادهای یهمه. است

 از بسیاری. ایمکرده حفظ را هاراهنمایی این که است ی اعتبارمایه این ،بومی مردمان ما برای. ندکرد گم را راه ها،مکان

 .دانندمی بارزیان ترقی و پیشرفت برای را هاآن زیرا کنند، نابود را نخستین هایراهنمایی اندکوشیده غیربومیان

 هویت برداشتنِ میان از ،اشاولیه هدف که ایمشده جریانی دستخوشپوستان فهم این نکته مهم است که برای ما سرخ

 جودو سرخپوستی اینجا در آیا: »کردم سوال بودم هاوانا در که پیش سال دو. است سرزمین این بومی مردم عنوان به ما

 اینجا: »فتندگ «هستند؟ کجا پوستان سرخ: »گفتم و بودم کانادا در.« هستند ها کوبایی فقط اینجا خیر،: »گفتند«  دارد؟

 ویته که هست جریانی اینجا در ببینید،. باشیم آمریکایی شهروند ما همه خواهندمی هم آمریکا در.« داریم کانادایی فقط

 در آغاز از که -بومیان ما که مادام که ببرند بین از را ما بومی هویت خواهندمی دلیل این به. بردارد میان از را ما بومی

بوم حقِ » الملل بین حقوق زبان به را ادعا این. داریم ادعا سرزمین این به نسبت داریم، وجود - ایم بوده سرزمین این

 .ماندمی مسئله داریم وجود ما که زمانی تا و است بوده مسئله همیشه جا،این زمین به نسبت ادعا این. نامندمی «زی

 پرسشی این داریم؟ نگاه را خود سرزمین و خود، های شیوه را، خود فرد به منحصر هویت که ارزدمی شازحمت به آیا

 و هافرانسوی ها،انگلیسی ها،ملت بین های جنگ ارزد؟می زحمتش به آیا. بپرسیم خودمان از باید امروز که است بنیادین

 ار ها امپراتوری. دارد وجود کانادا در بودن زبانی دو سر بر که است ستیزی مدعا، این شاهد. دارد ادامه همچنان بومیان

 مهم زبان کنیدمی فکر اگر. یماآنان امپراتوری از جزئی گوییممی سخن آنها زبان به وقتی. کنندمی ایجاد زبان اساس بر

 فقط را کار دستور اگر چون فرانسه؟ به هم و شودمی نوشته انگلیسی به هم کارها دستور همه ،کانادا در چرا پس نیست،

 صورت آن در نوشتند،می فرانسه به فقط اگر. خوردندمی شکست ها فرانسوی صورت آن در نوشتند،می انگلیسی به

خورده شکست ما صورت آن در کنیم، رها را خودمان هایزبان، بومی مردمان ما اگر و خوردندمی شکست ها انگلیسی

 .ایم

 چیزی چه فهمندنمی .است زمان کِدر فقدانِ  غربی، جوامع همه در واقع در و کانادا، و آمریکا در عمده مسائل از یکی

 اگر. باشیم داشته مناسبی گیریاندازه ابزار باید ،است قدیمی آنچه یدرباره قضاوت برای. نیست چیزی چه و است کهنه

 گیریاندازه در را گرایشی چنین امروزه غربی جوامع که بگیرید، اندازه خودتان عمر طول حسب بر را چیز همه بخواهید

 صد،یک شاید «قدیمی» ،غربی جوامع در. داشت خواهید خطا قضاوتی ،زمان یدرباره صورت آن در دهند،می نشان زمان

 زمانِ  که دانندمی .دارند زمان از بهتری فهم بومیان. نیست قدیمی خیلی واقع در این اما،. باشد سال هزار سه یا صد،سی

 عمر طول اما،. هاستاین بین جایی بشر. دراز بسیار رودها و هاکوه زمان و است کوتاه بسیار ،خاک یکره این بر مورچه

 .نیست زمان برای مناسبی گیریِ اندازه ابزارِ و متر مطمئنا   ما



 بدتر، هم آن از یا است انسان عمر طول ، بر اساسغربی جوامع در هادولت امروزِ  هایگیریتصمیم از بسیاری متأسفانه،

 که ای جامعه در. است بینانهکوته بسیار هایگذاریسیاست حاصلِ این وضعیت،. سازانتصمیم زمامداری مدتبر اساسِ 

، حکومتی نظام چنین در. شویممی روروبه بسیاری معضالت با است، ساله چهار انتخابات دوره یک اساسِ  بر تصمیمات

 خواهدقرار  عذاب دررا نیز  بعدی نسل مطمئنا، نشود، ما نسل گیرگریبانهم  اگربینانه کوته هایگیریتصمیم ایننتایجِ 

 .ددا

 مردمانِ  یهمه که است جهانی نمادی ،این. ایدکرده قسمت بخش چهار به نما جهت هایپیکان با را ایدایره کنید مجسم

 زمینِ  که همچنان. دارد جای آن قلبِ در زن و است، خانواده دایره آن مرکز. فهمندمی و شناسندمیآن را  درنگبی بومی

 دایره شینند و آننمی هم گرد هاخانواده. دهدمی تشکیل را خانواده یهسته مادر، عنوان به زن است، حیات یهسته ،مادر

 گردِ  هاملت این سپس. دشومی نامیده ملت که دهندمی تشکیل را ایدایره ،خود ینوبه به نیز هاطایفه. نامندمی طایفه را

معنی ،نمادگرایی این. دهدمی تشکیل را دایره بزرگترین که است، کائنات سرانجام،. نامیممی جهان را آن و نشینندمی هم

 ،مردم یهمه من، گمان به سرانجام،. دارد تعلق مردم یهمه به بلکه بومی، مردم به تنها نه ؛ واست مهم و است دار

 .داد خواهند تشخیص کم کم را آن بخشِ  چهار و دایره آن خاص، نماد آن اهمیتِ

 گوشه چهار در باید رو این از و دهندمی تشکیل را گسترده یخانواده یک ،زنده موجوداتِ یهمه که فهمیممی بومیان ما

 ،مشترک نفع این. بزند رقم را جهان آینده باید که است میان در مشترکی منافع گوییممی ما. کنند کار هم با جهان

 گیریمتصمی نوع هر. دآیمی آینده در که باشد هفتمی نسل سعادتِ  و مشترک نفع باید گویند،می من مردم که همچنان

 ی نسل هفتم، چه تأثیری خواهد داشت. آن تصمیم بر آیندهبر این مبنا باشد که  باید

 بسیاری آسیب هم اکنون هم. سازدمی وارد ما زیست محیط بر که دید آسیبی در توانمی را مدت کوتاه تفکر گرِویران آثار

 ،آب. کندمی صدق ما آبیِ منابعِ یدرباره ویژه، به این. دید خواهند بیشتری هم باز سیبآ بعدها مردم و شود،می وارد

 و محکم چقدر اینکه به بسته مانید؛می زنده هم باز احتماال نخورید، چیزی روز بیست یا پانزده اگر. است حیات اساسِ

 تن ینیدبب و نخورید آب روز دو یکی فقط. کنید امتحان بار یک بمانید؟ زنده آب بدون توانیدمی روز چند اما هستید. قوی

 سازید،می آلوده را هاچشمه و هاچاه وقتی کنید،می آلوده را آبگوید. آب، منشأ حیات است. وقتی به شما چه می شما

 حساب به دارید امروز هدفی؟ چه با و اید؟کرده چه آینده ایهنسل برای. کنید تمیز را آنها تا کشدمی طول سال صدها

 .دارند جا همه در را هانوه همه ماندنِ زنده دغدغه بومیان. بریدمی سود هایتاننوه

 عظیمی فلسفیِ  نبردِ  حاضر حال در. است داریسرمایه دیگری و است کمونیسم یکی. داریم عمده نیروی دو جهان در

 این میان در درست بومیان. رسدمی اقتصاد به چیز همه نهایت در زیرا ،واقعا  اقتصادی، نبردی دارد؛ وجود نیرو دو این بین

 در. هستند راهی دو سر بر بومیان که است مشخص روشنی به السالوادور در کنیم؟ چه خواهیممی .اند افتاده گیر نبرد

یم متوجه کنید صحبت السالوادور بومیان با اگر خب،. شود باز السالوادور به هاروس پای ترسندمی مردم کانادا و آمریکا

 چه به مرگ و چه یعنی نظامی قدرت که دانندمی همچنین. چه یعنی ستم دانندمی اما شناسند،نمی را ها روس که شوید

 .دانندنمی فلسفی ایمسئله را خویش ستم و فقر شرایط اینان. معناست

می یزندگ کمونیستی شیوهای به آمریکا پوستان سرخ اینکه یکی گویندمی آمریکا یکنگره در که اظهاراتی جمله از

بودنِ مالکیت و  خصوصی ،داریهسرمایو اساسِ  اصل بیان، ترین ساده در. دانندمی مشترک دارایی را زمین چون کنند،



 و نداریم، خود قاموسی ۂذخیر در را خصوصی دارایی مفهوم و تصور بومیان ما. شودمی آن عاید آنچه هر و است دارایی

 «منوعم ماهیگیری» ،«ممنوع شکار» تابلوی مثال،. ماست ارزشی نظام با ستیز در زیادی اندازه تا خصوصی دارایی اصل

 شیدنک نفس» بگوییم که است این معادل عالیمی چنین بومی شخص برای. بینیمنمی خود قلمرو در «ممنوع عبور» یا

 مقداری خواهان شما اگر و است، انتاریو در هوا مالکِ ،انتاریو دولت» :است شخصی ِخصوصی دارایی هوا چون، «ممنوع

 ،«باشیم زمین مالک خواهیممی ما» گفتند هااروپایی هم وقتی خب،. خندیممی ما همه !«بروید هوا اداره به باید باشید هوا

 کشور سمت آن به هواپیما با اگر امروز خب، بشود؟ زمین مالک کسی شودمی چطور. شد هاسرخپوست ما خنده باعث

 یکی هم را زمین مترسانتی هر که جا می توان دیداز آن .ببینی پایین این را کوچکی هایمربع توانیمی ،کنی پرواز

 .است «شده مالک»

 ادیزی اندازه تا خصوصی دارایی اصل و نداریم، خود قاموسی ۂذخیر در را خصوصی دارایی مفهوم و تصور بومیان ما

 .ماست ارزشی نظام با ستیز در

 

. دارد قرار آن زیر در آنچه هر و است ما زمین ،خواهندمی کانادا و آمریکا هایدولت که چیزی. است اصلی مسئله زمین

معاهده بستیم؛ آنان با المللی بین ایمعاهده ما کردند، ما سواحل به آمدن به شروع ادزی تعداد به اروپایی گرانِ استعمار وقتی

شیو ،این. است سیاسی های نامهموافقت هااین. ندارد قانون به ربطی هیچ معاهده که بدانید باید. زمین مالکیت درباره ای

 مسائل برای حلراه نوعی به و بنشینند مذاکره به اسرائیل و مصر اینکه برای مثال، ؛است المللیبین سیاستِ هدایتِ یه

حاکمیت عنوان به را کار این. بکنند را کار این دولت دو از یک هیچ قانونِ کردن محدود بدون شدند مجبور برسند، خویش

ملت این زا یک هر بر سپس ،شود انجام توافق که هنگامی. نداشت قانون به ربطی این. دادند انجام جداگانه سیاسی های

 موافقت تا آیدمی میان به قانون پای اینجا. باشند داشته نامهموافقت این کردنِ  اجرایی برای ایوسیله که است واجب ها

 .کند اجرا را نامه

 آز را داران سرمایه. است زحرص و آ داری،هسرمای پسِ  در برانگیزنده نیروی. کنیممی زندگی داریسرمایه کشوری در ما

 روینی عنوان به را خواهییداران، این حرص و زیادهسرمایه و – داشتن خود برای یاندیشه یعنی - کندمی تسخیر طمع و

 چنین اصلیِ هایمشخصه ند.اکرده بنا طمع و زآ محور بر را کاملی نظام، دارانسرمایه. برندمی کار به داریسرمایه محرک

 دست به سود که فرایندی ،سودکسب  هایمحرک ها:عبارت است از این دارد،می ممتاز جوامع سایر را از آن که ای،جامعه

 اغلب که گیردمی تعلق المللیبین یعمده هایشرکت به ،سود، عمدتا. گیردمی تعلق کسی چه به اینکه و آید،می

. دارند راختیا در بیشتری اقتصادی یمایه و پایه ،جهان کشورهای از بسیاری از و هستند واحدی کشور هر از قدرتمندتر

 ما هایدولت امروز که جاستاین. نیستند وفادار ملتی هیچ به ضرورتا و دارند منافعی جهان سراسر در ،هاشرکت این

 که دارند اختیار در ثروتی ،حقوقی هایقدرت این و اند آورده وجود به را بزرگ حقوقی هایقدرت این آنان. دارند مسئله

. خرندمی و بخرند را مدارانسیاست توانندمی .بخرند دارند، الزم که را چیزی هر و زمان استعدادها، بهترین توانندمی آن با

 .باشند دولت سیاست در کننده تعیین عامل که دارند اختیار در کافی قدرت غلبها آن



 است ایواژه کمونیسم. ندارد وجود ایخصوصی یسرمایه هیچ. است دولتی نظارتِ  ینماینده کمونیسم دیگر، سوی از

 کدام هیچ و تنیس یکسان چینی سمکمونی با روسی کمونیسم. دارد معنی دارند عقیده آن به که کشورهایی تعداد به که

 ،رورشپ و آموزش مثل خدمات همه. است دولتی قدرتِ  نوعی ،کمونیسم اساسا اما،. نیست کوبایی کمونیسم ،دو این از

 ،است بندی جیره اغلب پوشاک و خوراک مثل کاالهایی. باشد رایگان قرار است هااین یهمه نقل، و حمل رفاه، سالمت،

 روتِ ث هیچ که است کمونیسم یاولیه ایدئولوژیِ ،این. بشوند توزیع برابر و یکسان ایشیوه به که است این فرض اما

 آن در ساالریدیوان کردم مشاهده نزدیک، از کمونیسم بررسی با. دارند برابر سهمی ،مردم یهمه و ندارد وجود فردی

 حتى روزها، باید کاالها بعضی برای. ایستندمی دممت هایصف درهای متمادی ساعت مردم ،کاالها خرید برای. است زیاد

 .باشند خوبیی تغذیه دارای و سالم ،مردم که رسدمی نظر به دیگر، سوی از. دکر صبر هاسال و هاماه

 متعهد نعتیص یتوسعه به نسبت دو هر. دارند صنعتی یتوسعه ،دو هر اینکه نخست دارند؟ مشترکی وجه چه نیرو دو این

 کنم روشن خواهممی من و ندارد عیبی فناوری حال،. دارند فناوری و صنعت یتوسعه به نسبت کاملی تعهد دو هراند؛ 

 فادهاست خود مردم آسایش و حمایت توسعه، برای مغزها این از ما که بود این قصدش ،داد مغز ما به آفریدگار وقتی که

 انسان قلِع آفرینشِ  ،فناوری. نیست فناوری از استفاده برای ما مانع چیزی، هم بومی پوستان سرخ ارزشی نظام در. کنیم

 مسئله کنید؟ استفاده فناوری این از خواهیدمی منظوری چه برای اما. نیست بدی چیز خود خودی به بنابراین،. است

 ایکهنه فلسفی حکایت ما مردم شرکت؟ آسایش برای یا رودمی کار به مردم آسایش برای فناوری این آیا. اینجاست

 معنی. بلعدمی را مردم جمله از، را چیز همه که شودمی بزرگ قدری به سرانجام که سیمین و زرین ایافعی درباره دارند

 .کندمی مصرف را منابع و را مردم به همین شکل، صنعتی دولت چیست؟ زرین و سیمین افعی چیست؟ حکایت این

 یکمیته یک از دارانسرمایه. آنهاست گیری تصمیم یشیوه دارد وجود کمونیسم و داری سرمایه بین که دیگری شباهت

 در مدهع طور به را کارش که زیاد بسیار قدرت با کوچکی کمیته از است عبارت ،اجرایی کمیته. کنندمی استفاده اجرایی

 اگرچه. کند حذف گیریتصمیم فرایندِ از را شما و بنددب را درها که دارد را قدرت این ،اجرایی یکمیته. دهدمی انجام خفا

 ثروت کسبِ فرایندِ در آنان که دانیممی را این اما، گذرد،می چه دهندمی تشکیل آنان که مهمی جلسات این در دانیمنمی

 قدرت تمرکز معرف ،مرکزی کمیته. دارند را خود مرکزی کمیته ،هاکمونیست دیگر، سوی از. ندا درگیر، خصوصی دارایی و

 نظارت افزایش و گسترش ،هدفِ این کمیته. کندمی کار خفا در هم کمیته این اجرایی، کمیته مثل. است نفر چند دست در

 .است جهان هایملت و مردم بر

 با کاری و سر اصال خواهندنمی .اند دین ضد آنان. کنندمی انکار را دین هاکمونیست خب، دارند؟ مشترکی وجه چه دیگر

 که آنان چه؟ دارانهسرمای اما. خویشتن پرورش برای بشر توانایی به و دارند ایمان شاندولت به آنان. باشند داشته دین

 را یشترب سرزمین کسبِ حکمِ که بود پاپ. کردند اشغال دین اساس بر را قاره اینها، آن دارند؟ دینی متعصبان از امواجی

 جااین در و. نیست معنوی اما باشد، هم دین است ممکن گوییممی بومیان ما خب، است؟ دین این آیا اما،. کرد صادر

 گرامی را شاندین دارانسرمایه هم اگر حتی. دانیممی ورشکسته معنوی جهت از را داریسرمایه ما. دارد وجود تفاوتی

 دارند ختیارا در زیادی های زمین. اند قدرت مراکز واقع، در یا، یافته سازمان دین کلیساها این بروند، هم کلیسا به و بدارند

 قدرت به هااین گوییممی ما دارد؟ یبطر معنویت به هااین کدام هیچ آیا. دارند خزانه در زیادی پول. ندا قدرتمند بسیار و

 کس هر خواهند برکه می «راست راه» از یهایبرداشت و ایدئولوژیک هایگیریموضع بهو ؛ شودمی مربوط سیاسی

 «اخالقی اکثریت» واژۀ همین خود) بدهد انجام کوشدمی «اخالقی اکثریت» که است کاری این. تحمیل نمایند دیگری



 معنوی نگاه از دو هر کمونیسم و داریسرمایه گوییممی ما. (است متناقض ترکیبی «دفاعی بمباران» اصطالح مثل

 .اند ورشکسته

 جودو تفاوتی جااین در و. نیست معنوی اما باشد، هم دین است ممکن گوییممی بومیان ما خب، است؟ دین این آیا اما،

 به و بدارند گرامی را شاندین دارانسرمایه هم اگر حتی. دانیممی ورشکسته معنوی جهت از را داریسرمایه ما. دارد

 .اند قدرت مراکز واقع، در یا، یافته سازمان دین کلیساها این بروند، هم کلیسا

 

 همان سرخپوست از منظور اما نامند،می پوست سرخ را ما دهد؟می قرار کجا را سرزمین این یِ بوم مردمِ  ما ،اوضاع این

 این. ایمبوده چنین همیشه و هستیم معنوی مرکزی ما. یمهست آن درموجود  حیاتِ تمامی و زمین حافظانِ ما .است بومی

 و ماست سیاسی گیریِ موضع این ؛کنیم تقدیم زدهجنگ جهانِ  این به توانیممی تاریخ از برهه این در ما که است چیزی

 ارهدرب داریم قدیمی حکایتی. بفروشیم آنان به را خودمان نباید اما،. برندمی بین از را ما که کنندمی تهدید ساالرانجنگ

 خوردن برای چیزی ،گرگ. رسید گرگ، اش،قدیمی دوست به و دویدمی جنگل در داشت که چاق و سرِ حالی سگِ

 را راکشخو از قسمتی ،چاق سگ. خاشاک و خسپسر بود از  اشپایژولیده بود سر تا  ؛استخوانی و بود پوستی نداشت؛

 .بکند زندگی او با و بیاید به روستا او نزد که کندمی دعوت او از سوزد،می گرگ برای اشدل چون و ددهمی گرگ به

 علت او از و ریخته است سگ گردنِ  هایپشم بیندمی گرگ روند،می شهر سمت بهآن دو  که همچنان پذیرد.گرگ می

 که دهدمی توضیح سگ ؟چرا پرسدمی گرگ. ببندد قالده است مجبور در روستا که گویدمی او به سگ. پرسدمی را

می ترجیح گوید،می و ایستدمی گرگ. بخورد غذا تا بتواند بنددمی را قالده این و اوست با نگهبانی مثل معینی کارهای

 وستپ سرخ عقاب. است سرخپوست خرس. است پوست سرخ بوفالو. است پوست سرخ، گرگ .«برگردم جنگل به دهم

 .اند بومیان هایطایفه اعضای همگی اینها. است

 یک. مداری «طبیعی قانون» چون ،را خوب حفظ کنیم داریم آنچه باید. داریم قرار جهان معنویت مرکز در پوستان سرخ ما

؛ نیست کاریسازش و سوزیدل ی طبیعتهاقانون این در کهاین بدانید؛ آن قوانین و طبیعت درباره است الزم را چیز

این از نظرصرف طبیعی، قانون. میریمی و شویمی منجمد سرما از ،بروی شکار به کافی لباس بدون اگر :است مطلق

 کافی غذای اگر که است همین طبیعی قانونِ  صورتِ  تریناساسی. است جاری کند، اتخاذ تصمیمی چه ملل سازمان که

. اند طور همینهم  دارد حیات آنچه هر و گوزن است؛ طور همین هم سگ. میریمی ی،ننوش آب اگر ؛میریمی نخوری،

 به. ستا ابدی و ساده بنیادین، قانونی. نیست قانون این از گریز و نقض برای راهی هیچ. یماقانون این فرمانِ در ما همه

 اساس بر ار قوانین آن باید مردم، بر رواییفرمان برای کندمی وضع قانونی ،دولت وقتی بدانی که است مهم دلیل، همین

 سیاریب در زمین کره در سیاسی بزرگِ  قدرتِ دو اما، .داشت نخواهند رَوایی قوانین آن وگرنه، کند؛ وضع طبیعی قانون

 خودمحور ،آورحیرت ایگونه به و بینانهکوته بسیار نگرشی این. کنندمی عمل طبیعت قانون با مستقیم ستیزِ  در موارد

 .است

 بیعیط قانونِ صورتِ  تریناساسی. است کند، جاری اتخاذ تصمیمی چه ملل سازمان کهاین از نظرصرف طبیعی، قانون

 هیچ. ایمقانون این فرمانِ در ما همه...میریمی ننوشی، آب اگر میری؛می نخوری، کافی غذای اگر که است همین



 بدانی هک است مهم ،دلیل ینهم به. است ابدی و ساده بنیادین، قانونی .نیست قانون این از گریز و نقض برای راهی

 گرنه،وضع کند؛ و طبیعی قانون اساس بر را قوانین آن باید مردم، بر رواییفرمان برای کندمی وضع قانونی دولت وقتی

 .داشت نخواهند رَوایی قوانین آن

 

 ما که کنیم تعیین که است این ،بکنیم بایدبرای آن  که کاری نخستین باشد، داشته معنایی سرخپوستی دولت اگر

 به ،لطفا کیستم؟ من: »بپرسیم و برویم کسی نزد توانیمنمی .بگیریم را سیاسی تصمیم این باید تنهایی به ما. یماکیست

. هستیم نی - ساو - نو - ده - هو ما: »گویندمی من مردم. کنیم تعریف را خود هویت خودمان باید.« بدهید هویتی من

 این گاههیچ ما. ندارد وجود کانادا و آمریکا پوست، سرخ هایملت برای.« هستیم یک ملت و ایمبوده یک ملت همیشه ما

 کشور دو این در ما. اندکرده ارائه رگراناستعما که است ایتازه نسبتا یاندیشه ،مرز این. ایمنشناخته رسمیت به را مرز

 خط آن و رویممی طرف آن و طرف این مرز، این زیر در ما است و سرمان باالی مرز که گوییممی و داریم ملت شش

 .ندارد ما به کاری مرزی

]...[ 
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