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 ریکایی اممسلمان  انزنبه استقبال از پیروزی 

 در انتخابات مجلس نمایندگان امریکا

 برای اولین بار

 
 

 : پیشگفتار

هفتۀ قبل انتخابات "میان دوره ئی" )پارلمانی و ایالتی( در ایاالت متحدۀ امریکا برگذار گردید. در این انتخابات حزب 

 یرین کرسی ها را در مجلس نمایندگدیموکرات امریکا )رقبای آقای ترمپ( توانست تا بعد از هشت سال دوباره بیشت

یب که اولین د به اینترتریخ امریکا بیسابقه بوأهات در تدست بیاورد. این انتخابات از بسیار جه امریکا ب )ولسی جرگه(

ریخ امریکا بیشترین تعداد خانم ها برندگان این انتخابات بودند و از آنجمله هم برای اولین بار دو خانم أبار در ت

حان لا"از "ایالت میشیگان" و خانم سومالیایی االصل به اسم  "رشیده طالب"مسلمان، خانم فلسطینی االصل به اسم 

ین بود ها نیز افتخار آفر از "ایالت مینیسوتا"، به مجلس نمایندگان امریکا راه یافتند. این انتخابات برای افغان "عمر

رد، گذ سالۀ افغان به اسم "صفیه وزیر" که از مدت اقامتش در ایاالت متحدۀ امریکا صرفاً ده سال می 2۷چنانچه خانم 

مشیر" به حیث کاندید از حزب دیموکرات توانست تا رقیب جمهوریخواه و در انتخابات شورای ایالتی "ایالت نیو ه

همچنان "خانم عایشه وهاب"، در انتخابات شورای شهری  چهار دور عضو قبلی شورای ایالتی را شکست بدهد. 

  د.ال "ایالت کلیفورنیا" برنده گردی"شهر هیوارد" در شم

     مسلمانان عمدتاً یا به منظور کشف و سیاحت، یا به شکل برده چنانی که دراین سلسله از نوشتار ها خواهیم دید

و غالم، یا به علت فرار از اختناق سیاسی در کشور های مالوف شان، و یا هم غرض استفاده از امکانات سرشار 

ارانی روزگ اقتصادی به سوی امریکا کشانیده شده اند. چنانی که دراین نوشته ها خواهیم دید، مسلمانان اولیۀ امریکا

به مراتب دشوار و پر از رنچ و محنت را سپری نموده اند و آگاهی از سرگذشت شان برای ما افغانها که صرفاً چند 

دهه یی از ورود ما به این سرزمین می گذرد خیلی ها مفید و با ارزش است. با آگاهی از سرگذشت مسلمانان اولیۀ 

   .ی آینده های روشن و افتخار آفرین گام برداریمامریکا میتوانیم تا آگاهانه و مسؤالنه بسو
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   : بخش اول : قرون دوازدهم الی هفدهم میالدی

ریخی اسالم در امریکا تحقیقاتی به عمل آورده اند، بیشتر توجه خود را به اواسط و یا هم أبارۀ سابقۀ ت که در یآنهای

می باشد مقارن یک سلسله مهاجرت های کتلوی  رانقسماً اواخر قرن نوزدهم میالدی متمرکز نموده اند زیرا این دو

ریخی نشان میدهند که مسلمان ها قرن أمسلمانان در امریکا گردید. ولی اسناد و مدارک ت که سر انجام منجر به اسکان

یعنی   New World "ها قبل و حتی به روایاتی قبل از کشف امریکا توسط "کریستفر ٌکلمبوس" به "سرزمین جدید

 .ا گذاشته اندامریکا پ

م مسلمانان از هسپانیه و 1۴۹2ند که دو قرن قبل از سفر کریستفر ٌکلمبوس در سال بعضی از محقفین بدین باور

  سواحل شمال غربی افریقا به طرف شمال و جنوب امریکا با کشتی به سیاحت آغاز نموده بودند. این محققین

وند گان بومی این سرزمین پیباشندارۀ امریکا داخل و حتی با ن به قبدین باور هستند که جهانگردان افریقایی مسلما

 .های زن و شوهری بسته اند

 باشد سفر دریایی مسلمانان به سویمی   م11۷8که متعلق به سال   "سند سانگ" یک سند چینائی موسوم به 

 .جدید" را ثبت نموده است  سرزمین"

در دومین سفر دریایی خود در اقیانوس اطلس به سوی  1312افریقایی "مالی" در سال  پادشاه کشور ،سلطان ابوبکر

 .امریکا رسید و از طریق "دریای میسی سی پی" بخش های عمدۀ امریکای شمالی را سیاحت نمود

دید، ر"کریستفر ُکلمبوس" در سفر دریابی خود که منتج به کشف امریکا گ ریخی به این شهادت می دهد که أاسناد ت

جغرافیه نگار عرب قرن سیزدهم یعنی "ال ادریسی" خیلی ها سود برد. "ال ادریسی" در نقشه خود از کشف  ۀاز نقش

"ُکلمبوس" در زمرۀ افراد معیتی خود تعدادی از مسلمانان   وسیلۀ هشت سیاح مسلمان خبر داده بود.ه "سرزمین جدید" ب

خود می نویسد که زمانی 1۴۹2اکتوبر سال  21رخ ؤاشت های مٌکلمبوس هم چنان در یادد را نیز به همراه داشت. 

 .مشاهده نموده است یمسجدی را در فراز تپۀ زیبای ،که کشتی اش از سواحل شمال شرقی کیوبا می گذشته

مشهور نیوزیلندی و استاد زبان شناسی در یونیورستی معتبر "هاروارد" در کتاب  باستان شناس   Barry Fell داکتر

از استعمال لغات مروج عربی در میان قبایل سرخ پوست ساکن در "ایاالت اریزونا"   Saga America  نامه خود ب

ایالت کلیفورنیا" که باالی آن جملۀ "یاسیس  "Inyo County و "مکسیکو" و همچنان از موجودیت سنگی در منطقۀ

ز کشف مکاتب اسالمی در "ایاالت نان اچیم" با حروف عربی حک گردیده و همبن ماریا" یعنی "عیسی پسر مر

 .کلورادو"، "نیوادا"، و "نیو مکسیکو" خبر می دهد

نفر به صوب امریکا حرکت  با چندین کشتی و به معیت چند صدDe Narvez  نامه سیاح هسپانیوی ب 1۵۷2در سال 

طعمۀ امواج  نان آنمود. کشتی های این گروه با طوفان های بحری موجه گردید و تعدادی از کشتی ها با سرنشین

نام "ایستیوانیکو" به عهده گرفت، این شخص که به نام "عرب سیاه" ه گردیدند. رهبری گروه باقیمانده را شخصی ب

اصالً از مسلمانان مناطق ساحلی مراکش و اولین شخصی بود که به سواحل فلوریدا رسیده بود، بعداً   بود مشهور

"ایستوانیکو"  1۵83در سال  و" خود را از فلوریدا به مکسیکو رسانید. ایستیوانیک" سال را در بر گرفت تا  ۹مدت 

باشد  باشد حرکت و به اساس مدارک اولین شخصی می دوباره به صوب مناطقی که امروز شامل ایاالت متحده می
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د را خ خوریأیزونا و ایالت نیو مکیسکو آغاز تامریکا را عبور نموده است. دو ایالت امریکا یعنی ایاالت ار ۀکه قار

 .مدیون همین شخص مسلمان می باشند

راتی در هسپانیا به وقوع پیوست که در نتیجه آن حکمروایی چهار صد یدر اواخر قرن پانزدهم میالدی یک سلسله تغی

سالۀ مسلمانان در هسپانیه و پرتگال برجیده شد. در این دوران سرزمینهای اسالمی در کشمکش میان سلطنت های 

لی های داخ عیلی دست به دست میگشت و "المغرب" )مسقط الرأس مسلمانان هسپانیه( نیز در آتش جنگفاطمی و اسما

رپا ب ها میان سه امیر محلی تقسیم گردیده بود. سلطنت ائتالفي نو سوخت. در هسپانیه نیز سلطنت مقتدر مسلمان می

قتل های دسته جمعی و مظالم بیشماری   ها را در هسپانیه به شدت سرکوب نمودند و های مسلمان خاستۀ مسیحیان قیام

گردانیده شدند تا یا مذهب عیسویت را  ها مجبور را علیه مسلمانان و یهودیان ساکن در آن دیار روا داشتند. مسلمان

که در واقع فاتحیین  Moore قبول و یا هم هسپانیا را ترک کنند. تعداد انبوه این مسلمانان که به نام " موور" ها

توسط کشتی ها خود را به سرزمین تازه مکشوف یعنی امریکا رسانیدند. در   ی االصل" هسپانیا بودند،"موریتانیائ

پوستان( برای ساکنین تازه وارد انگلیسی  اهالی بومی مناطق شرقی "ایالت ورجینیا" )سرخ م1۶00سال

در مسافه شش روز از  از موجودیت مردمانی به عین شکل و قیافۀ اروپائیان خبر دادند که   Jamestownنژاد

 .از چوب اعمار می نمودند ی"جیمز تاوون" بسر می بردند و لباس اروپایی به تن و خانه های

از کشف مردمانی خبرداند که مردان شان دارای ریش انبوه و  Jamestown سیاحان انگلیسی نژاد 1۶۵۴در سال 

 .ندترا به زمین می گذاشو روزانه چندین بار برای عبادت زانو های خود بوده کار مصروف در معادن 

و مناطق جنوبی "ایالت نیو جرزی"   Delawareبه ایالت 1۶8۴"موور" ها در سال  ریخی نشان می دهد که أاسناد ت

 .رسیده آهسته آهسته تا مناطق جنوبی "ایالت مریلند" پخش گردیدند

د در قبائل سرخپوست امریکایی دارن محققین به این نظر هستند که اخالف بعضی از مسلمانان اولیه در امریکا، ریشه

 می باشنداز احفاد یکی از کشتی ران های "موور"  Laster و این محققین راعقیده براین است که قبیلۀ سرخپوست

 .که با خانم سفید پوستی ازدواج نموده بود

 سلسله ادامه خواهیمرده های سیاه پوست مسلمان در امریکا، به این ـ  در بخش بعدی با مروری به سرگذشت رقتبار ب

  ایالت ورجینیا ، امریکا -طارق ارسالئی   .داد
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