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انتشار خرب اقدام به خودکشی یازده تن از ساکننی Attawapiskat در روز شنبه 
9 آوریل ســبب موضع گرییهای بسیاری شد. اتاوا پیســکات درشمال استان انتاریو 
مجتمع بومیان کانادا با جمعیت دوهزار نفره و ازماه ســپتامرب گذشــته شــاهد صد 
مورد اقدام به خودکشــی به ویژه درمیان نوجوانان وجوانان بوده اســت. درروز 
شــنبه 9 آوریل یازده نفر با هم دست به خودکشــی زدند. دهکده ای درمحاصره 
بــرف ویخبندان 6 ماهــه )ازنوامرب تا آوریــل( و بدون آب لوله کشــی و تجهیزات 
بهداشتی. عموی یکی از نوجوانانی که در سپتامرب دست به خودکشی زد )دخرت 
11 ســاله( به خربنگاران گفت که این بــرادرزاده او به همراه فامیل 26 نفره دریک 
کلبه دو اطاقه زندگی میکردند. که افســردگی شــدید و اعتیاد به الکل و اقدام به 
خودکشــی برمیگردد به شــرایط زیستی معیشــتی ونحوه زندگی بومیان کانادا که 
خــودرا فناناپذیر یــا Ever Lasting میخوانند. درمجتمع هــای بومیان کانادا 
بیکاری به میزان صدردرصد است. آنان محروم از هرگونه امکانات شغلی هستند 
وامکانــات کاری ومعیشــتی ســنتی آنان چون شــکار ماهیگریی و غریه بواســطه 
گسرتدگی شهرنشینی مورد تهدید قرار گرفته است و سپس طرح های سدسازی وبه 
زیر آب بردن اراضی پشــت سدها آنان را از کار بازداشت واین اتفاق در قرن بیستم 
افتاد ویل در دو قرن قبل از آن سیاســت ســفیدهای مهاجر و اروپایی قلع وقمع و 
نابودی آنها بوده بطوریکه در حوایل ســاخنت راه آهن سراسری کانادا در قرن 19 
)حوایل 1860( بومیان سرراه خط آن را راضی نمودند به اراضی شمایل )یخ زده( 
و شــمایل تر رفته و موقتا آنجا بمانند وآذوقه خودرا هم دریافت دارند تا کارهای 
ســاختمانی راه آهن به پایان رســد. Sir John Mac Donald )اولنی نخست 
وزیر کانادا( که به وعده خود وفا نکرد و در نخســتنی زمســتان آذوقه ای به بومیان 
رانده شــده نرســید! که سیاســت راندن بومیان به مناطق قطبی ودور از شهرهای 
مهاجریــن تحت عنوان احــرتام به فرهنگ وتفــاوت های نژادی آنان و وابســته 
نمــودن مجتمع ها به کمکهــای دولتی ازاین دهکده هــای ویژه صاحبنی اصلی 
این سرزمنی انسانهای بدون کار و فعالیت معیشتی ساخت تا در ادامه این سیاست 
فاجعه آمیز از آنان به عنوان پرچم کانادا سود برند. منظور از پرچم کانادا هم این 
اســت که با حضور بومیان در ســرزمنی های شمایل در مســری نیستی ونابودی قرار 
دهند وهم در منازعات ارضی با کشــورهای دانمارک ، نروژ و روسیه برسر مناطق 

قطبی به آنها بگویند که جمعیت کانادا در انجا از قرن ها پیش ساکن بودند!

 ***

منابع وســیعی دال بر نسل کشــی وعلیه بومیان کانادا موجود است. درحدود 30 
هزار ســال پیش بومیان از طریق ســیربی و آالسکا واز روی یخ های زمستانی وارد 
این ســرزمنی شدند وگسرته ای از ســیربی تا گرین لند را پر نمودند. درطول زمان 
به سمت جنوب رفتند و در امریکای شمایل مرکزی وجنوبی ساکن شدند. آنها به 
تریه های ملت نخســتنی و اینیوئیت Inuit تقسیم میشوند )درکانادا( که 53 زبان 
مختلف دارند و Metis تریه دیگری هســتند که از ازدواج مهاجرین سفید پوست 
با بومیان بوجود آمده اند. اگر ملت نخستنی در اراضی جنوب تر زندگی میکنند 

ویل اینیوئیت ها ســاکن مناطق قطبی و اغلب شــمال غربی هستند. هشدار که در 
مطالب اینرتنتی ورسمی Wikipedia و امثال این که از منابع دولتی هستند اثری 
از نســل کشــی ها ، تهاجمات وکشتار بومیان نیســت وبرای این موضوع انتشارات 

دانشگاهی واز جمله دانشگاه منه توبا Manitoba به ما کمک میکنند.

***

نسل کشــی بومیان ازهمان ســالهای 1600 و ورود نخســتنی ماجراجویان اروپایی 
شروع میشود که در آغاز اروپاییان تنها توانستند با کمک و حمایت بومیان سالهای 
نخستنی زمستانهای سخت را از ســر بگذرانند. اگرچه معاهدات وقراردادها بنی 
دولت انگلیس وســران بومیان برقرار شــد )1763( که آنان را صاحب اراضی خود 
مینامــد ویل تمامــی قراردادهــا با ورود انبــوه اروپاییان زیرپا گذارده شــد و رویه 
ماله کشــی بنی المللی را برعهده اداره ای بنام مدیریت امور بومیان گذاردند! از 
مدارس واردوگاههای اجباری برای بچه های بومیان نمی نویسم که مطلب کوتاه 
اســت. صدهــا هزار بچه بومی را بــه زور از خانواده ربوده ودر مدارس کلیســایی 
مــورد آزار و اذیــت قرار دادنــد. فجایعی که قربانیان آن همــنی امروز هم حضور 
دارند و بســیار هم فعال و تالش در افشــای فجایع صدواندی ساله دارند. مدارس 
تحت نام Residential School بدست کشیش های منحرف وراهبان وخانم 
های تارک دنیا که از شــکنجه بچه های بومی لذت میربدند و به آنان تلقنی کرده 
بودند که روح شیطان در جسم بومیان است وبا فراموشی زبان وخانواده وگذشته 
باید به ساحت پروردگار آنها بپیوندند. درنتیجه هزاران بچه بومی براثر شکنجه 

وبی غذایی افسردگی وبیماری هالک شدند. 

***

مجتمــع های بومیان در مناطق شــمایل و یخبندان فاقد تســهیالت اســت. آنان 
بیکار هســتند ودر محاصره برف وسرما ومناطق زیســتی را از دستشان ربوده اند. 
مــن درســال 1991 به همــراه تنی چنــد از اعضا دفرت کنگــره ملی افریقــا و باتفاق 
دســموندتوتو اســقف افریقای جنوبی و رفیق نلســون ماندال عــازم برخی از این 
مجتمع ها شــدیم. کــه توتو به گریه افتاد وگفت که کانادا الزم نیســت به افریقای 
جنوبــی کمک کند و بهرت اســت به داد هیمن ها برســد که افریقــای آپارتاید را در 

شمال کانادا بوجود آورده اید؟

***

ژان کرتنی که از نخســت وزیران ســابق کاناداست که من به وی وبرای عدم شرکت 
در جنگ عراق احرتام بســیاری قائلم. همنی لیربال شــناخته شــده اما که درمورد 
خودکشی های دسته جمعی روز 9 آوریل امسال به خربنگاران میگوید که خودش 
در ســال 1964 وزیر امور بومیان بوده وبا این مســئله آشناســت. وی راه حل برای 
مردم اتاواپیسکات را نقل مکان به منطقه دیگر میداند! که سیاست نابودی بخش 
مقاوم واستقالل خواه بومیان کانادا ادارمه دارد و آنها هم راهی شهرهای بزرگ 
میشوند بواسطه سلطه سیاست گسرتده وفرهنگ تبعیض آمیز علیه آنها جدا خارج 
از دایره اشــتغال و فعالیت و رشــد باقی میمانند واغلب طعمه و بخش آسیب پذیر 
اجتماع میشوند. برای واکاوی مسئله خودکشی وسیع در میان بومیان کانادا بهرت 
اینکــه به عدم تمایل دولتهای محلی اســتانی وفدرال به امر بهزیســتی و احرتام 
به حاکمیت آنان اشــاره شود که از روز نخست ورود اروپاییان مهاجر تعقیب شده 

است. 
























