شتر بانان افغان در استرالیا
در حومه آرام آلیس اسپرینگ ،شهری با بیست و شش هزار سکنه در قلب استرالیا ساختمان غیرعادی یک
مسجد دیده می شود .
مناره های این مسجد در تضاد با کوه های پرصخره مک دانل است که در پشت آن دیده می شود.

راه آهن غان از داروین تا ادالید کشیده شده است.
این مسجد را (مسجد افغان) می نامند و برای آن دلیل وجود دارد.
بین سال های  ۱۸۶۰تا  ۱۹۳۰قریب به  ۴۰۰۰شتربان به استرالیا آمدند و با خود شتر به این کشور آوردند .
بسیاری از آن ها افغان بودند گرچه در بین آن ها شتربانان هند و پاکستان امروزی هم وجود داشتند.
این شتربانان نقش مهمی در باز گشائی راه های صحرایی داشتند و می توانستند به ایستگاه های
مسیونرها آذوقه برسانند .به این ترتیب زیربناهای مهمی مثل خطوط تلگراف و راه آهن "غان" را پایه
گذاشتند که امروزه هم مورد استفاده قرارمی گیرند" .غان" از کلمه "افغانستان" گرفته شده است و
عالمت شتربان روی ترن ها این موضوع را روشن می کند.

ریموند ستور ۶۲ ،ساله می گوید":پدر پدربزرگ من شتربان بود و بیش از چهل شتر در ترن شتربان داشتند و
این زمانی بود که با بومیان بیشه زارها آشنا شدند و به این ترتیب بود که بین ما وبومیان پیوند بسته
شد".
شتربانان افغان بدور از کشور خود در سراسر مرکز استرالیا مکان هایی را به صورت مسجد در آوردند و
بسیاری از آن ها با بومیان ازدواج کردند.
با آمدن اتومبیل در دهه  ۱۹۳۰کار شتربانان هم پایان یافت .امروزه مسجد افغان در شهر آلیس بیشتر
عبادتگاه نسل اول مهاجران هند ،پاکستان و افغانستان است .نماز گزاران اما از خانه کسانی که دارای تبار
افغان بومی مثل ریموند ستور هستند ،دیدن می کنند.
ریموند ستور می گوید" :برادران می ایند اینجا نماز می خوانند و تعالیم اسالمی فرامی گیرند و این به ما
کمک می کند که ارتباط خود با اسالم و اجداد افغان خود را حفظ کنیم".

ریموند ستور

جد ریموند ستور
تاثیر این ارتباطات تاریخی را امروزه می توان مشاهده کرد و آن افزایش شمار بومیانی است که به اسالم
گرویده اند .براساس سرشماری  ،۲۰۱۱یک هزار و صد و چهل نفر بومی مسلمان استرالیایی وجود دارند که
کمتر از یک درصد بومیان استرالیایی و ساکنان جزایر تنگه تورس است .گرچه باید گفت که بومیان استرالیا
به مسیحیت هم دوباره روی آورده اند اما شمار بومیان مسلمان در مقایسه با سرشماری  ۲۰۰۱تقریبا به
دوبرابر رسیده است.

