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 کمک و همکاری های آقاخان کمتر شناخته شده، مگر رهنمون اند دیڤ مووات ۱

 هان. ژان کریتین ۳
 برگزاری جشن الماسین آقاخان یک جشن برای همۀ کانادایی ها است

            انسان هستم؟                                                چرا من سپاسگذار از خدمات فوق العادۀ آقاخان برای             نایید نانشی ۴
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 جستین ترودو و اسماعیلی های کانادایی جشن الماسی آقاخان را برگزار می کنند  
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 اند قابل توجه ، مگرکمک و همکاری های آقاخان کمتر شناخته شده

 

  ادمنتون ژورنال،  ديڤ مووات 

 ۲۰۱۸می  ۹نشرشده: 

 

م به عنوان یک بانکدار و کسی که با جامعه سرو کار دارد، به نظرم یکی از راه هرایی کره موفقیرت را مقایسره کنری

است. تمرکز بر آن که چه انجام شرده اسرت، چگونره بره مرردم بهترر خردمت شرده  کار یک نظراندازی خوب و سخت به نتایج

 است و چطور جامعه پرورش داده شده است.  

با گذشت سال ها، من در بسیاری از هیأت های مدیره خدمت کرده ام و با تعداد زیادی از ابتکارات جامعه سرو   

این کارم آن ها را مالقات نموده ام. مرن بسریار زیراد آمروختم از آن هرایی  درکار داشته ام. من سپاسگذار آن کسان هستم که 

 ک چشم انداز متفاوت از آن چه که خود داشتم، پیشکش کرده اند.که مرا به چالش کشیده اند و آن هایی که برایم ی

از میرران ایررن هررا یررک چشررمۀ برری مخررال قرردرت آقاخرران رهبررر روحررانی جامعررۀ مسررلمان شرریعۀ اسررماعیلی، مررردی کرره 

ها و همکاری بی نظیر با کانادا و البرتا به وجود آورده است.  به فکرم که همکاری هایش کمتر شناخته شده برای کانادایی 

 البرتایی ها هستند، الکن آن ها بی همتا اند. 

 ۲۵مرن افتخرار بررودن در هیرأت مرردیرۀ دانشرگاه بوتانیرک گرراردن البرترا ابرراغ گیراه شناسری  در زمررانی داشرتم کرره او 

ده دالر را برای ایجاد یک باغ اسالمی در این جا در ادمنتون تعهد کرد. باغ آقاخران عنقریرب اسرت در هفتره هرای آینر میلیون

 افتتاح شود. 

من همچنان با تورنمنت گلر  سراالنۀ بنیراد آقاخران کانرادا بررای دریافرت وجروه مرالی سررو کرار داشرتم کره برا فقرر و 

تنگدستی مقابله می کند و کیفیت زنده گی مهمترین بخش های محروم دنیا را بهبرود مری بخشرد. طروری کره جامعرۀ منطقروی 

را مرن  دو درس بسیيار مهی والیت در این هفته آماده گی می گیررد، در ایرن جرا اسماعیلی برای رسیدن واالحضرت به این 

 از طریق این کارش آموخته ام که به نظرم بسیار اهمیت دارند؛ خاصه در دنیای بحران و آگاهی نیرومند و با فرصت.    

با دقت مری سرنجد و معیارهرای یرک حرس روان دادن جامعره را آقا خان شاید معمار رهنمای جامعۀ عصر ما باشد 

از کوچکترین روستا از آن طر  سیاره ما بدون کم وکاست به سراسر دنیا تکرار می کند. در ابتدا برای همۀ این کار یک 

بیرۀ برا کیفیرت از آب نوشیدنی بی خطر تا ارتباطرات از دور، از تعلریم و تر را که کیفیت زنده گی مردمای تعهد عمیق ریشه 

عالی و مراقبت صحی تا حفاظت پارک بهبود می بخشد. او برای شناخت به طور کلی به جوامع می نگرد که ما چطور بره 

 بسیار بسیار بخش ها است.   هشکل انفرادی و اجتماعات رضایت را پیدا کنیم که مجموع

https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/opinion-aga-khans-contributions-little-known-but-significant
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ساده با ساخت سریع، راه حل هرای سراده در صورتی که برخی ها از ما خواهند خواست که بپذیریم دنیا یک جای 

آن برا تمرکرز خسرته گری  بره پندارانه است، من فکر نمی کنم که قضیه چنین باشد. آقاخان کار بغرنج، مشرکل را مری گیررد و

ناپذیر و احساسرات و عالقرۀ شردید مقابلره مری نمایرد. او دیردگاه هرای زیرادی را ترسریم مری کنرد و همکراری هرا را برا گذاشرتن 

 ت زیاد پیدا می کند تا یکجا یک راه حل را شکل بدهند. تشکیال

: برای احتررام گذاشرتن چیزهرا و پیچیرده گری آن هرا و بره عرو  راه گرم در اين مورد نخستين درس را می دهد

بودن در آن و اخذ راه های ساده پندارانه، نقاط ارتباطی را ترسیم می نماید و آن ها را برای حصرول کرار انجرام شرده یکجرا 

 می سازد.

ما را همچون انسان جوامع، اجتماعات، گروپ هرای  ،که تفاوت های ما درس دو  روشن بودن ديدگاه او است

فرهنگی و عقیدتی قویتر می سازد. این است حقیقت پلورالیسم اکخرت گرایی . او و دیگران مخل او یرک دنیرا را درس نمری 

 دهند جایی که ما به ساده گی یکی دیگر را تحمل می کنیم، الکن جایی که یکی ما از دیگری منفعت می بریم.

که شما تنها "در تالش" افکار خود هستید، دفعتا" به آن چه شما می توانید فکرش را کنید خود را محردود  آن سانی

می سازید. برای این کره دیردگاه هرای دیگرران را محتررم بشرمارید فکرر خرود را بررای امکانرات براز نماییرد کره هری  کردام مرا 

 ی بیاورند.  فکرش را نمی توانیم بکنیم، چیزهایی که می توانند دگرگون

همره از آن مسرتفید مری شرویم و جایی کره مرا  -آقاخان حتی بیشتر بر ما فشار می آورد. نوع پیشرفت حقیقی انسان 

از ما می طلبد که هدفمندانه یکی دیگر خویش را جستجو نمراییم، فعاالنره بره افکرار یکری  -آن خوشی عمیق به بار می آورد 

ی خویش را باهم شریک سازیم. ما چشمه های سوء تفاهم را تجربه کردیم و یک به دیگری گوش بدهیم و یک دل تالش ها

 اجتماع پلورالستیک اکخرت گرا  که شاید هم نوشدارو برای مان باشد؛ پرورش بدهیم.

و در این مقطع ای از زمان، تکنالوژی ممکن بالفعل برای تاخیر متقابل انسان در حال کار کردن باشرد نره برر ضرد 

رین کاری که با آالت ساده همکاری مخل مجموعۀ از برنامه های گوگل تجربه کرده ام، به ما اجرازه مری دهرد کره آن. تازه ت

 متفاوت کار کنیم و بیشتر امکانات همکاری ها را حتی نسبت به گذشته بسازیم.

ه ایرن دو درس در من در حالت تقاعد از بخش خزانۀ مالی البرتا در این تابستان هستم، مگر به این عقیده هسرتم کر

ادارۀ ما جاگزین شدنی اند و ادامه خواهند یافت. من متیقن می باشم که آن ها در کرار روزمررۀ خرودم جراگزین خواهنرد شرد. 

آن ها دیدگاه مرا تغییر دادند. آن ها به من اجازه دادند که یک قوت نهانی را ببینم، حتی زمانی که مستقیماً آشکار هرم نباشرد 

 که چه دیگر؟ آن ها نتایج را خلق می کنند.  و شما می دانید

 به البرتا خوش آمدید، واالحضرتا. سپاس به سخاوت تان و دیدگاه های شما.

 دهڤ مووات رییس و مدیر عامل بخش خزانۀ البرتا    
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 یک جشن برای همۀ کانادایی ها استجشن الماسین آقاخان برگزاری 

 به نقل از اسماعیلی میل

 ۲۰۰۳ - ۱۹۹۰ژان کریتین، صدراعظم سابق کانادا از  اب حجاللتمنوشته شده به واسطۀ 

ن بخشی از برگزاری جشن شصت ساله به عنواواالحضرت شهزاده آقاخان در این ماه در حال مالقات کردن کانادا 

خنواهم  است. منن بسنیار خوشنحال جهان رهبر روحانی مسلمانان اسماعیلی همچون شیادبودجشن گییش یا "جشن الماسین"، 

منی سیاسی در برگزاری های باشکوه شش دهۀ رهبریتش شنرکت همه جناح های رهبران گذشته و حاضر کانادایی  باکه  بود

 .  کنم

مالقات هم چنان برای همۀ ما یک فرصت آماده منی کنند  نا ورقنی را از چنالش هنای سیاسنی این صادقانه بگویم که 

پلورالیسنم داخلی به اینکه به راستی مهم چیست؛ بگردانیم: مالقات اساسی و جاری جهانی آقاخان به مهمترین طرح زمان ما، 

 )کثرت گرایی( و شناخت را در یک دنیای شکسته و آشفته  شویق میدارد. 

یرک لحظره بره همرین سال، من فرصت ان را داشتم که با آقاخان نزدیکتر کار کنم.  ۶۰مانند هر صدراعظم کانادایی در طی 

 مجسم می شود. ای طور خاص در فکرم بسیار واضح صحنه 

میزبران  ۲۰۰۲تررور در پری  و تراب برود. مرن در جنروری  بیرانبود. دنیا هنروز از حمرالت ریرقابرل  ۱۱/۹هفته های بعد از 

آقاخان در اتاوا شدم. اجنداء ما نظریۀ او در بارۀ کاربرد تصور پلورالیسم اکخرت گرایی  به معنی خاص پرورش دادن صلح و کمرک 

 ام بود. چه وحشتی که بعد از آن با من باقی ماند.   به آوردن خبات محکمتر در جوامع آسیب پذیر و حکومت های ناک

در آن لحظۀ وحشتناک خطر جهانی، حینی که دیگر رهبران بین المللری پیغرام هرای نظرامی و نفررت انگیرز در حرال موعظره 

د برود. آقاخران بودند و در صورتی که همکاران خودم در میان رهبران رربی به دنبال بیهوده ها بودند که برگشت به حل نظامی خواه

به طور موخر صحبت کرد و بسیار روشن و به صورت قطعی به طورعملی بر اصالحات که بتواند زنده گی روزمره مردم در برخی 

 .، اشاره داشتمشکلترین نقاط دنیا بسازد

ت هرا و جوامرع به جای زورگویی و مقابلۀ رویاروی او از شناختن و کمک متقابل گپ زد. به جای تاکید بر تفاوت ها که مل

 را یکی از دیگری جدا می کند، او در مورد انسانیت مشترک ما سخن گفت. 

در حقیقت، این در آن مجلس بود که ما در بارۀ فکر او برای ساختن کانادا خانه ای برای یرک مرکرز برین المللری بره تشرویق 

 تند، بحث کردیم.یک دنیا جایی که که تفاوت های انسان ارزش مند و گوناگونی جوامع موفق هس

در یک دنیای خشمگین، وحشتزده، آسیب دیده در صورتی که رهبران برای جنرگ آمراده مری شردند آقاخران در حرال گذاشرتن 

 طرح هایی برای یک مرکز جهانی به پلورالیسم بود. 

وز در دنیا که ، حقیقت بود همچنان حقیقت است که امردر حال تعقیب ۱۱/۹سال پیش در آن روزهای تاریک که  ۱۷آن چه 

هم او در حال داخل شدن بره  همین اکنون                    ً                                ً                          در ارلب راه ها معموال  خشم و وحشتزده گی های زیاد خاصتا  این جا در ررب وجود دارد. 

https://ismailimail.blog/2018/05/04/jean-chretien-the-aga-khans-diamond-jubilee-is-a-celebration-for-all-canadians-daily-hive-toronto/
https://ismailimail.blog/2018/05/04/jean-chretien-the-aga-khans-diamond-jubilee-is-a-celebration-for-all-canadians-daily-hive-toronto/
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عشرق و عالقره و پیرام هرای او بیشرتر از بره دهۀ هفتمش چون رهبر مذهبش، عزم راسخ، تغییر ناپذیر و بی هراس است. و ما نیازمنرد 

 ر هستیم. هر وقت دیگ

شاید این بسیار تعجب آور نباشد که من باید مجذوب آقاخان و مخال او باشم. در بسیار راه ها، طریقت پل ساختن او، احتررام 

به جالل و متانت انسان، قربانی او به مدرنیته و آبرومنردی او، تجلیرل از گونراگونی و کخررت گرایری او آن چیزهرایی هسرتند کره کشرور 

ن را دارد. با این دلیل بود که پارلمان کشورما در زمان حکومت جانشین من، ستیفن هارپر، واالحضرت را با قدردانی خود ما کانادا ا

 بیمانند شهروندی افتخاری کانادایی ضمانت کرد.   

اتاوا از میران تمرام پایتخرت هرای جهران بررای ادارات مرکرزی انتخراب  مرکز جهانی آقاخان برای پلورالیسمبه این دلیل است 

ی گونراگونبرا شد. او کانادا را برگزید که بتوانرد یرک دنیرا را بره تماشرا بگرذارد جرایی کره تفراوت هرای انسران برا ارزش هسرتند و جوامرع 

 رونق می یابند.  ادایفرستی 

یار موخرانه با بنیاد آقاخان کانادا در تطبیق برنامه هرای انکشرافی در و به این دلیل است که حکومت کانادایی سال به سال بس

حال تنظیم از انکشا  روستایی در بنگالدیش، هند، پاکسرتان و تاجیکسرتان بره تعلریم وتربیرۀ اوایرل کرودکی در افریقرا شررقی کرار کررده 

 است.  

ه مرا را بهتررین الهرام مری بخشرد. آن گفرت و زیرا، ما این شخص و در عقیده او یک عمرل نیرک را مری شناسریم از آن چره کر

شنود و شناخت  معنای صلح و خبات هستند . آن چه کره هرر یرک مرا را متمرایز مری سرازد ضررورت نیسرت کره یرک منبرع کشرمکش یرا 

 گیریم .بداریم و جشن بگرامی  را بعضی چیزآن به جای  که حسادت یا بدگمانی باشد

نی ها مخل یک "طریقۀ کانادایی" فکر کنید. مگر آن ها همچنان در تدارک کوتاه در مخل من، شما ممکن فقط در بارۀ این نشا

 دنیای امروز هستند. آن ها ماموریت ما را همچون یک کشور بسیار مهم می سازند. و این کار آقاخان را الزم االجرا می سازد.  
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 هستم؟ت فوق العادۀ آقاخان به انسانیت اچرا من سپاسگذار خدم

 

 شهردار شهر کالگری ، نایید نانشی

 

 ۲۰۱۸می  ۸، مورخ گلوبل اند میلنشر شده در 

 

باافتخار بر اسماعیلی به مخابه یک مسلمان  منجشن الماسین امامتش در در اخنای مالقات آقاخان به کانادای رربی 

 تش به بشریت به خصوص به کانادا عکس العمل نشان داده ام.  اسالگی خدم ۶۰

ابتکرارات شربکۀ انکشرافی  بسیاری این سال را در مورد ریکارد فوق العاده اش گفته اند: در بارۀ کامیابی بی نظیر

، در بارۀ پیشرفت در رسیده گری و موفقیرت زنران و دخترران از هرر عقیرده جرایی شربکه عمرل مری کنرد؛ در برابر فقر آقاخان

 .که آقاخان در معماری دنیای اسالمی نشان داده است سبکحتی در بارۀ 

صدراعظم قبلی ستیفن هارپر با موافقت به اتفاق آرا پارلمران بررای او جرایزۀ نایراب شرهروند افتخراری کانرادایی را 

نلسرن مانردیال، دالیری المرا چهراردهم و ماللره یوسرفزی   شاملاین افتخار را در عصر مدرن،  نفر اعطا کرد. افقط تنها شش

 . " نام دادچراغ رهنما برای جهان"گڤرنر جنرال او را یک 

را                ً                                           ، آن چره حقیقترا  فروق العراده اسرت چطرور او ایرن قردر زیراد دیگررانعالوه از کامیابی های شگفت انگیز خرودش

 آن ها زنده گی می کنند، الهام بخشیده است.  هبرای اعمار جامعه جایی ک

                  ً    جنروبی بودنرد تقریبرا  نره به تورنتو آمدند، آن جا فقط مردمان انگشت شمار آسیای  ۱۹۷۱زمانی که والدینم در سال 

ۀ یکی خان زیرزمینی اتاقدر روزهای جمعه آن ها یکجا می شدند و در  خانواده های محدودی را یافتند و ها. آن هااسماعیلی

ی را از بستره ها مری کشرید و یروجایی هاعبادت می کردند. مادرم در شدت حامله گی که به زودی باید طفل تولد می کرد 

که ]هنوز در ماشین  می شست. آن ها را برای خشک کردن به تناب ها می آویخت ادر حالیرا در ماشین کاالشویی آن ها 

 و امید داشت که آن ها به وقت معین آماده باشند.  های لباس شویی[ برای خشک کردن ده سنتی مرون نشده بود 

می کردند. در مترو اریل زیرر زمینری  مری دویدنرد و بره خانرۀ آن مردمرانی  سته بندیاو و پدرم سپس پرده ها را ب

کوچرک، برخری میزهرای  شمی رفتند که فقط در این سرزمین بیگانه آن ها را مالقرات مری کردنرد. ایرن پررده هرا بررای پوشر

چک خویش عبرادت مری استفاده می شده است که اندکی وقار به آن اتاق زیرزمینی می آورد، جایی که آن ها در جماعت کو

 کردند.

     

راه خرویش را  آن می کردند که: در ترالش بودنرد ترا                                          ً                 چرا آن ها این کار را می کردند؟ آن ها یقینا  این کار را برای 

 . بخشی از آن پیدا کردن حس جامعه بود و تنهایی را کنار گذاشرتنچه سالی بود     ً دقیقا  پیدا کردن در این کشور جدید بسازند، 

یرک مرذهبی کره از  -یافتن آن اصرول نخسرتین در مرذهب  که با بودن یک تازه وارد پیش می آید. مگر این همچنان در مورد

 استقامت، از ضرورت برای خدمت و شرایط برای تحکیم و نگهداری وقار وعزت هر موجود انسانی صحبت داشت. 

https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-why-im-grateful-for-the-aga-khans-extraordinary-service-to-humanity/
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که به وسیلۀ یرک هایش را برای آسیایی ها از یوگندا فقط بعد از چند ماه محدود، کانادا آروشش را، قلب ها و مرز

رژیم جنایت بار آواره ساخته  شده بودند براز کررد. در میران آن هرا تعرداد زیراد اسرماعیلیان بودنرد و والردینم و گرروه کوچرک 

آن هرا آشرکارا  آن هرا خیلری کرم بودنردطبقۀ پایین شان خود را با آن ها یافتنرد کره از هرزاران ترازه وارد مراقبرت مری کردنرد. 

کره آن  دانستند چطور با این کشور جدید راه خود را باز کنند، مگر این نازه واردان حتی کمتر از آن بودند. والردینم دانسرتند

 باید کمک کنند. 

و همان خانواده ها که به کانادا آمدند همۀ  -مین جشن یادبود کانادا  ۱۵۰  -گذشت  ۲۰۱۷زمان به سرعت تا سال 

مدنی اسماعیلی حصه بگیرند. در مجمروع ، آن هرا بیشرتر از ابتکارات مین  ۱۵۰آن سال های پیش الهام گرفته بودند که در 

 ساعت خدمت به جامعه کردند.  میلیون ۱.۱

داده شده به وسیلۀ اسماعیلیان، که در دمارم به شدت تکرار مری داستان خانوادۀ من و تحفۀ خدمت جامعه سال پار 

 شود، می گوید که آقاخان یک حس خدمت و ذهنیت اجتماع را در این کشور الهام بخشیده است.

این پیام را ادامه داد. زنده گی در مورد خدمت  اشوقبقسمی که من در کالگری بزرگ شدم، خانواده و مذهب من 

است. حتی زمانی که تو اندکی داری ، آن جا دیگران هستند که نراجیز دارنرد. ایرن وظیفرۀ مرا اسرت کره جوامرع را کره در آن 

 ریردوستانه و یا دشمن هم باشند. ما زنده گی می کنیم؛ بهبود ببخشیم ولو که با 

ار کررالگری شرردم، آقاخرران را برررای نخسررتین بررار مالقررات کررردم. او فقررط یررک سررال هررای بعرردتر، زمررانی مررن شررهرد 

یی گنجرایش و گونراگونی ادایڤرسرتی  داشرت. او ترذکر داد کره او سخنرانی در مورد پلورالیسم اکخرت گرایری  و مخرال کانرادا

  بود که جهان را درس بدهد.  کانادا را همچون ادارات مرکزی برای مرکز جهانی پلورالیسم انتخاب کرد. زیرا، کانادا قادر

کرره او برررایم  ۱۹۷۴یررک سرراعت سرریکوی پرردرم برره نزدیکرری دنیررا را ترررک گفررت و مررن سرراعتش را پوشرریده بررودم: 

نگاهداشته بود. قسمی که من با اضطراب برای صحبت کردنم با واالحضرت منتظر بودم، پیوسته به ایرن سراعت مری دیردم. 

ونره، زمرانی کره مرن کرار را در اداره شرروع کرردم گمتوجره شردم و چوالردینم  داسرتانزمانی که فرصت حاصل شد، مرن بره 

که در کانادا رشد می کردم، هی  وقت فکر نکردم که کدام وظیفره ای باشرد کره مرن  -مذهب من در کل یک موضوع نه بود 

 نتوانم انجام دهم. زیرا من یک مسلمان بودم اخوب، به استخنای عالم شریعت یهودی . 

چقدر خرسند بود او چطور کار زنده گی او است و  می زد و صحبت می کرد در مورد این که پلورالیسم او لبخند

که کانادا همچون یک سرمشق شده بود از زمانی که پناهنرده هرای یوگنردا آمدنرد. مرن آن حرس را یرافتم کره فقرط یرک مشراهده 

 نبود، بلکه یک گفتمان انگیزاننده و نتیجۀ کار موخر بود.

م مذهب من، یک عبادت مشترک تقریبی همچون "خداونرد خردمت شرما را قبرول کنرد و امیرد کره جامعره بره در رسو

بسریاری دیگرر در اطررا  جهران، ایرن خوشربختی هرای خردمت وسیلۀ آن خوشبخت شود" تفسیر گردد. در واقع این کشور و 

               ً                می تواند عمیقا  سپاسگذار باشند. اسماعیلیان و عاقبت امر که آقاخان را به دست آوردند. برای آن، همۀ بشریت
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 گوئي ؟چرا ما بايد به آن فخر کني  که آقاخان را يک کانادايی ب

 

 سابق وزير خارجۀ فدرال و وزير دفاع ملی، مشاور برحال ترينتی کالج در دانشگاه تورنتو ، نوشتۀ: هان. بل گرها 

 ی دیلی همنبع: 

آقاخران پلوم افتخاری وق  شردۀ یامتیاز آن را داشتم که به حیث مشاور تراینتی کالج دانشگاه تورنتو مکتوب د   من       ۲۰۱۳    در

 در شناخت همکاریش به صلح، امنیت و رفاه میلیون ها مردم از بسیاری ساحات آشوبزدۀ جهان اختصاص بدهم. 

 این یک لحظۀ فوق العاده در تاریخ شهر ما بود. 

در  گردهمآیی ویژه در حضور رهبران کلیسرای انگلیرین در کانرادا او، بره عنروان رهبرر یرک جامعرۀ مسرلمان جهرانییک در 

ناگونی و گنجایش شررکت کررد. وگ، فتمان بین المذهبی، صلحگاهمیت مراسم سمبولیک یک میلیون طرفداران در  ۲۰حدود 

                                                                    ً                                       این اصول تنها در مرکز کار زنده گی نیستند بلکه هم چنان سنگ کنج اعموما  با تکمیرل سراختمان یرک بنرا در گوشره ای از 

  آن می نویسند  همۀ ادیان ما را شکل می دهد.دیوار سنگی که تاریخ بنا و برخی مشخصه های دیگر روی 

ام امررام  ۴۹کرره او در کانررادا در حررال مالقررات مراکررز مختلرر  جامعررۀ مسررلمان شرریعۀ اسررماعیلی اسررتامررروز، واالحضرررت 

 او را تجلیل می کنند.  جشن الماسینموروخی، یا رهبر روحانی است، چنانچه آن ها 

 

                   انوروز میخا/اکدین         ۲۰۱۸   می    ۷                                                                                                     معاون فرماندار ایالتی البرتا لویس میشل و شهردار کالگری نایید نانشی آقاخان را به کالگری خوش می گویند. 

https://dailyhive.com/toronto/bill-graham-canada-aga-khan-diamond-jubilee
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                                 بسریاری اعضرای برجسرتۀ آن بره اجتمراع                                آگاه هسرتند کره جامعرۀ اسرماعیلی و     ای                                         بسیاری کانادایی ها از همکاری فوق العاده

                                                                                        رسیدن مهاجرین از تباهی یوگندای عیدی امین استعدادخود را، فداکاری کار سخت خود را و حس خراص                  کانادایی از زمان 

  .                   جامعۀ خود را آوردند

                            پیشرفت هایی در صرحت، تعلریم و             آماده کردن        خودش در     ً شخصاً                     نقش بی نظیری آقاخان          بهر حال                        محدود آدمان آگاه هستند، 

         ، یکرری از                    شرربکۀ انکشررافی آقاخرران                            ان در همرره منرراطق از طریررق کررار                                           تربیرره و شرررایط معیشررت برخرری رریررب ترررین مررردم جهرر

                   آن می باشد.                         که او خودش موسس و رییس             بازی می کند                                            بزرگترین نماینده گی های انکشا  شخصی در جهان 

                                                                                   طالع داشتم وقتی که برای بار نخست به عنوان وزیر امور خارجۀ کانادا او را مالقرات کرردم.    یک                   برای شناخت آقاخان    من 

                               پیشنهاد وسیع و در عین حال عملری       از یک    ی            همچون یک بخشاو                                                      من به زودی افکار الهام شده و رویایی او را پسندیدم که 

                   را مخاطب می سازد.          ی جهانی                                برخی از مرکبترین مشکالت و چالش ها

                                                                          ً                          پایدار او بر یک تعقل دلسوزانه، صلح آمیز و پلورالستیک اسالم در یرک جهران عمومرا  برا قربرانی بره وسریلۀ کشرمکش  تاکید

متعصبانه به راستی فوق العاده است. من به این خالصه می آیم که او را نه تنها رهبر جامعۀ اسماعیلی شیعه بلکه هم چنان 

 .میک انسان بی مانند در دنیای امروزی تصور کن

آقاخان کسی است که به سطح جهانی قبول شده مخل یرک زمامردار برین المللری توسرط همرۀ رهبرران برا سرابقه هرای سیاسری و 

افکار مختل  برای همکاری هایش در بهبود زنده گی و وقار نفوس بشریت آسیب پرذیر احتررام شرود. شرفاخانه هرا، دانشرگاه 

تجدیرد نیررو شرده از طریرق جهران همره گرواهی بره او و جامعرۀ او،  ها و کارهای عامه چنان متفاوت چون باغ هرای تراریخی

  وق  شده برای آسایش و رفاه دیگران هستند. 
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                                                                                       آقاخان با یک گروه از شاگردان در اکادمی آقاخان در حیدرآباد، هند. ااحمد چورانیا/ اکد ان 

                   مسرلمان اسرماعیلی کره         میلیرون    ۲۰               سرال همچرون امرام     ۶۰                              جشرن الماسری اش را مشرخص مری کنرد،                    آن سانی که واالحضرت 

      ً                                                                                                       تقریباً در هر کنج جهان زنده گی دارند. مرن براور دارم بسریاری کانرادایی هرا مری خواهنرد برا همقطراران شرهروندان کانرادایی 

                                                     اسماعیلی ما در یک شناخت از رهبری عالی شان بپیوندند. 

           کره نسرل هرای          می باشرد     زیاد    ر    بسیا         ارزش های                                                                   از خود گذشتگی زنده گییش به پلورالیسم و احساس یگانگی او یک انعکاس

                                                                 برای شان سراختن ایرن یرک دنیرای برا امنیرت بیشرتر و مرنظم بررای همره مطلروب     که         آن طوری                             کانادایی را الهام بخشیده است 

           بوده است. 

                                                                                                          ما هم چنان همکاری های هدفمند را تجلیل می کنیم که کشرور مرا را برا تاسریس موسسرات عظریم در کانرادا رنری سراخته انرد، 

        براغ هرای                                                                 ، مراکز اسماعیلی در وانکوور و تورنتو، و پارک آقاخان در تورنترو و                                   مرکز جهانی برای پلورالیسم در اتاوا    مخل 

     .                  آقاخان در ادمنتون

                                                                                      ترین کلکسیون آن از خانوادۀ خودش آمده، شرهر مرا تورنترو را بره یکری از مراکرز فرهنرگ اسرالمی در                    موزیم آقاخان که بیش

                      دنیا برگشتانده است.  

                                               به واالحضرت آقاخان یک شهروند افتخاری کانرادایی و     را                                                            من مفتخر هستم ، یکجا با همۀ کانادایی ها گرمترین تبریکات ام

                                                 سرال و بررای قربرانی زنرده گیریش بره یرک پیشررفت و بهبرود     ۶۰             انگیرزش در طری                                با نظام کانادا برای رهبری عبررت       همراه 

                                                        کیفیت زنده گی جوامع در کانادا و اطرا  جهان تقدیم بدارم.
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 چطور آقاخان کانادا و جهان را شکل داده استيک چراغ رهنمايی اميد: 

     ۲۰۱۸   می    ۴     مورخ 

                              مخاطب قرار داده است. )اکد ان(      ۴۱۰۲                                             واالحضرت آقاخان پارلمان کانادايی را در فبروری 

 ی ه دیلی منبع:

Niche                                                                                            برای دیلی هی  توسط بریندر رسودی، یک مشراور سرابقۀ شرهر بررای شرهر سرورری و مردیر عامرل نشری کانرادا ا

Canada   

                             است نسبت به هر زمان دیگر.               نیازمند امید            امروز بیشتر      جهان 

                                          سال های اخیرر مرا را بره راه هرای تاریرک آورده     الکن                                                      که اجتماع در کل در طی دهه های گذشته پیشرفت کرده است،        با آن

       مجموعرۀ      مگر                                                                                            است، و ما به چراری ضرورت داریم که ما را رهنمایی کند. این چراغ نمی تواند فقط از یک شخص باشد. 

             مشترک است.       خیر                                    گرداوری شده بسیاری کار یک جایی برای 

            کرار مری کننرد         ً                                   ها معموالً عادی نیستند. آن ها خسته گری ناپرذیر                                                           این تغییر آوردنده گان باید نام های عادی باشند، مگر نه، آن 

                                                     با چنین عمل، روایت های آن هرا بره وسریلۀ دیگرران ، تغییرر                                           می گذارند که نتایج برای خود شان گپ بزند.  ،       دنمایی       بدون خو

                                          ً                                                  برداشت کسانی که آن ها کی هستند و حقیقتاً در مورد این که آن ها چه استند؛ گفته شدنی می باشد.

                                            اظهار قابرل مالحظره انجرام داد کره مایرۀ تاسر  برود                                        ، گارنت گینس عضو محافظه کار پارلمان یک     ۲۰۱۷     سال             به قریبی در

                                                        تنها نامش را در زمینۀ بی احترامی شخصی صدراعظم از تخلفات                                                       که بسیاری کانادایی ها کسانی که با آقاخان شناسا نبودند 

              فشرار چرالش هرای                                            ً                  رهبر جهانی زمامدار شگفت انگیز اخالقی و وسیعاً محترم بایرد موضروع        که یک                     اخالقیات خواهند شنید. 

                                   ملی باشد، انکشا  تاس  انگیز است.  

                                                                    سر خود را بخارانند و برای شناخت آقاخان یک تاجر موفرق، بشردوسرت و رهبرر                  ]آقاخان[ با تعجب                        کانادایی ها از ندانستن 

            کوشش کنند.                             و آن چه او را می انگیزاند؛  -       مسلمان 

پییررر تررودو برود کسرری کره دروازه هررای کانرادا را بررای هررزاران مهراجر اسرماعیلی از یوگنرردا در سرال هررای ایرن صردراعظم 

صدراعظم براین ملرونی در مراسم افتتاح نخستین مرکرز اسرماعیلی در بورنرابی برریتش کلمبیرا  ۱۹۸۵باز کرد. در  ۱۹۷۰

 اشتراک ورزید و نشان داد که "چقدر ما افتخار داریم که شما کانادا را انتخاب کرده اید." 

حکومررت  ۲۰۱۰ترا  ۲۰۰۶عظم پرراول مرارتین نامیررده شرده بررود. و از او یرک دوسرت نظررام کانرادا از جانررب صردرا ۲۰۰۵در 

 صدراعظم ستیفن هارپر:

 قرارداد تامین بودجه مرکز جهانی برای پلورالیسم را امضا کرد 

 چراغ سبز نشان داد و در تاسیس هیات نماینده گان امامت اسماعیلی در اتاوا صحبت کرد 

  در مراسم تهدابگذاری برای مرکز اسماعیلی و موزیم آقاخان و پارک در تورنتو شرکت ورزید 

 آقاخان شهروند افتخاری کانادایی تقدیم کرد برای 

http://dailyhive.com/calgary/who-is-the-aga-khan-canada
https://www.nichecanada.com/
https://www.nichecanada.com/
https://www.nichecanada.com/
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 مارک کرسی / دفتر ادارۀ منجمنت  -اژان  ۲۰۱۴واالحضرت آقاخان و صدراعظم ستیفن هارپر در اتاوا در ماه فبروری 

نشران داده  حکومت ها و آدمان با نفوذ جهانی همه تقویت کننردۀ عظریم عامره -مگر شایستگی آقاخان به کانادا محدود نیست  

  اند، برایش یک تعداد بی حساب جایزه ها، دیپلوم های افتخاری و کلید شهرها را تقدیم داشته اند.  

 اما چرا؟  چه است معاملۀ عظیم با آقاخان؟ 

 او آسيب پذيرترين مرد  را در جهان ياری می رساند

 ۱۰۶۷تاسرریس شررده در سررال  آقاخرران ااکررد ان شرربکۀ انکشررافی . وسررعت نظررر آقاخرران و کررار موسسرراتش بسرریار بررزرگ اسررت

نفرر کارمنرد دارد.  ۸۰۰۰۰کشور کار می کند و باالتر از  ۳۰بزرگترین شبکۀ انکشافی شخصی در دنیا است، در زیاده از 

یت زنده گی تمام مردم خارن از جنسیت، خاستگاه، مذهب یا نژاد تمرکز دارد. اعتبار کار آقاخران در موسسات بر بهبود کیف

 کشا  کشورها موازی نیست.ان

مبالغ هنگفتی به موسساتش برای ادامه دادن تعداد عظیم پروژه هرای انکشرافی را داده اسرت. طرور کشورهای اطرا  جهان 

مکان های عمومی و شهرها را باز سازی کررده اسرت،  ۳۵۰باالتر از  ۱۹۸۸مخال: ادارۀ فرهنگی آقاخان از شروع آن در 

 ظهر در قاهره، مصر.هکتار پارک اال ۳۰همچون 
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 تکمیل کرد. اگری هوت / اکد ان   ۲۰۰۵گی آقاخان بازسازی پارک االزهر در قاهره، مصر در فرهنۀ ادار

                اما چرا آقاخان؟

                                                                                                         این یک نتیجۀ افزایش دهنده در رابطره بره پراول کرولیر یرک پروفیسرور اقتصراد در دانشرگاه آکسرفورد اسرت. درک آقاخران و 

           با آن هم                                                                                                       فعالیت های انکشافی منصفانه او اجازه می دهد که هر دالر به حداکخر مفاد مصر  شود. و جهان این را می بیند. 

 مخل یک تخته خیز برای امید است. استدالل کند. زیرا که او         می تواند         هر کسی

عرالی بودنرد زمینه سازی برای ایجاد ساختمان های پایدار و بی ضرر برای محیط زیست در نقاط دردسر ساز شما  "اهدا 

همرین طرور باخبرات را در براقی مانرده منراطق در طروالنی مردت . شرما آرراز کردیرد کره جوامرع مردنی پلورالسرتیک و و هستند

رییس جمهرور جرمنری فرانرک والترر سرتین مییرر   دقت جاهایی که در گام نخست ریرممکن معلوم می شود."بسازید. و آن با

 گفت.  ۲۰۱۶در بازۀ آقاخان در 

                                       او پل ها را ميان اديان و جوامع می سازد

و مشراهدۀ یوگنردا یرک مخرال  گررد آورده اسرتبه هرم       ً                  تکرارا  برای احترام کردن مردم سراسر جهان را                  سعی و تالش آقاخان 

ام اخرران کررد، عاقبرت بره  ۱۹۷۰سرال دقیق آرزوهایش برای ساخن پل ها میان جوامع است. کشوری که پیروان او را در 

کافی ظرفیرت بررای انررژی رییس جمهور موسیوانی تصدیق کرد که یوگندا برای انکشا    ۲۰۰۷در خانۀ او آمد. در سال 

 ن قبلی قرارداد می نماید. ناکام است و با سرمایگذارا
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 ۸۶۲این بنیاد آقاخان برای انکشا  اقتصادی بود که منابع مالی، شبکه های ارتباطی و انکشا  برای پروژه ای که قریرب 

 دالر می ارزید آماده کرد.  میلیون

 ارزش هايش ارزش های کانادايی هستند

، او کانرادا را ۲۰۱۴آقاخان کانادا را متعجب کرده است. در یک خطاب تاریخی به یرک جلسرۀ خراص مشرترک پارلمران در 

 تعهد و تاریخش در انکشا  یک جامعۀ پلورالیستیک نام گذاشت. "رهنما در یک جامعۀ ملت" برای 

.  

                              مخاطب می سازد اتصویر: اکد ان       ۲۰۱۴                                           واال حضرت آقاخان پارلمان کانادایی در فبروری 

                         او ساحۀ سابقۀ خالی مروزیم                                                                                     ارزش های کانادایی سرمایه گذاری عظیم آقاخان و موسساتش در طی دهه ها در کانادا هستند.

     ۳۰۰                کررد. او هرم چنران                                              مرکرز جهرانی بررای پلورالیسرم در اتراوا را افتتراح                                       جنگ را بازسرازی و مرمرت کررد و بره جرای آن 

                                                      لیرون دالرر برر عمرارت نماینرده گری امامرت اسرماعیلی در اتراوا  ی م    ۵۵                                             دالر را برای افتتاح موزیم آقاخران در تورنترو و         میلیون

                           که سنگ نبشتۀ وقرایعش در ایرن                                           لیون دالری را به دانشگاه البرتا تحفه دادی م    ۲۵    باغ             به قریبی او                        سرمایه گذاری کرده است. 

                        تابستان گذاشته می شود. 
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                                                                                                         کارش برای مردمان آسیب پذیر حتی در کانادا وسرعت یافتره اسرت. در مرکرز جهرانی بررای پلورالیسرم اکرد ان برود جرایی کره 

                                         مواجه شده با مردم بومی در کانرادا کشرور را                                                   کانادا بیورلی مک الولین با ناسزاگویان بر ضد جنایات ۀ سابق            قاضی القضات 

   .                                          تکان داد که آن را "پاکسازی نژادی" نام داد

                آن را بررای کشرور                    اسرماعیلی کانرادایی        ۱۲۰۰۰۰            که بیشرتر از                مستحکم شده است                                        لیاقت آقاخان برای کانادا با مهر و محبت 

                          با آقاخان؛ او گفته است:        ۲۰۱۴                                                  احساس می کنند. در یک مصاحبه پیتر مانس بریج در سال      شان

                                               شود. من فکر می کنم کره آن هرا سیسرتم هرای ارزش خرود                                                            "آن ها کانادایی هستند. سیستم های ارزش کانادا از خود شان می 

   کره                                                                                                                 را با کانادایی ها شریک می سازند .  .  .  و در حقیقت ما این را به نزدیکی دریافتیم فقرط راه اسرماعیلی هرای کانرادایی

             ازند، بهتررین                                                  داده انرد ترا بره جوامرع دیگرر کمرک کننرد، شایسرتگی را بسر           را بازتراب             بیررون کانرادا     به                     مفکورۀ خدمت افتخاری

                                               نوع سخاوت، نوع تفکر در بارۀ دیگران و نره فقرط در    که   -                                                      مشق وتمرین در موسسات ما، در پروگرام های ما معرفی کنند 

                                                                                                    بارۀ خرودش اسرت، بررای مرن یرک بخرش عمردۀ روان کانرادایی اسرت. برا ایرن احسراس جامعرۀ ایرن جرا کانرادایی اسرت. سیسرتم 

                     ارزشش کانادایی است."

    

 

         / فیسبوک     ۱۵۰         اسماعیلی            جامعه مدنی   

                        ساعت خدمت جامعه را واپس         میلیون                                                                            در گام برداریهایش، اسماعیلی ها مقادیر عظیم پول و وقت را به داوطلبان محلی یک 

                                        یک هدفی که آن ها در شش ماه تکمیل کردند.  -         داده اند 
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                                                         او برای صلح و همزيستی در يک دنيای پيچيده اميد خلق می کند

اولرین رلبه کردن بر تقسیم اانسان ها  را آمراده کنرد کره بشردوسرتی از         رهنمایی   منحصر به فرد است کهدر موقعیت        آقاخان 

او جانبردار پلورالیسرم اسرت کره آن یرک مرحلره ای اسرت کره ترالش مری کنرد "یکری برا دیگرری را ساعاتش آشکار شده اسرت. 

  ارتباط بدهد تا از هم بیاموزند و آیندۀ ما را یکجا بسازد." 

 

        اکد ان   /            امعز وسرام         ۲۰۱۷   می     ۱۶                                                          واالحضرت آقاخان در مرکز جهانی برای پلورالیسم افتتاح شده در 

                                        آقاخرران در محفررل افتتاحیررۀ مرکررز جهررانی برررای                                                               "پلورالیسررم برره معنررای عناصررر متفرراوت نیسررت، مگررر پررذیرفتن تفرراوت هررا،" 

                                          گونی یرک جامعره را ضرعی  نمری سرازد، آن را قروت                                      گفت. "پلورالیسم حقیقی می داند که گونرا      ۲۰۱۷                    پلورالیسم در ماه می 

                                                                                                 می بخشد. در یک دنیای در حرال کوچکترشردن دایمری، در گونراگونی همیشرگی یرک حرس اصرلی پلورالیسرم بنیراد ضرروری 

                         برای صلح و پیشرفت است." 

                                   پس چرا او اين همه را انجا  می دهد؟

می ارزد که بگوییم در آستانۀ ، این لذا                 بهتر می گذاریم."                                                           "ما یک مکلفیت داریم،" آقاخان گفته است، "جهان را به یک جای

سالگی جشن الماسی اش به کانادا به گفته هرای صردراعظم سرابقه سرتیفن هرارپر، " واالحضررتا، بره  ۶۰مجلس مالقات های 

  ."م استخانۀ و سرزمین بومی ما خوش آمدی. این حاال و برای همیشه خانۀ شما است، واالحضرتا همین طور خانۀ شما ه
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 همکاری آقاخان و اسماعيلی ها کمک کرده که جامعۀ کالگری شکل گرفته است.

انسررتیتوت برررای و عضررو برحررال بررورد  اتحادیرره راه کررالگری سرراحۀ آننوشررته شررده توسررط: روذ رامرردن وود مرردیر عامررل   

  شهروندی کانادا

                                مری خرواهم قردردانی ام را بره جامعرۀ                اسرماعیلی اسرت.                                                         امسال جشن الماسی واالحضرت آقاخان رهبر جهانی مسلمانان شریعۀ 

                                                                                                      اسماعیلی برای تعهد خاص شان زیر رهبری آقاخان برای وضعیت بهتر جهانی بشریت و برای کامیرابی هرای بیشرمار شران 

                                    در کالگری و در کانادا توضیح بدارم. 

     شربکۀ                                                و در مسافرت به پاکستان در ارتباط به سرعی و کوشرش           در کالگری    ی        شاهد کار        است که                        این سرفرازی و افتخار من 

             سیاسری بیطرر             یک ماموریرت               باشم. این شبکه    ،                 و تربیتی عملی شده   ی                                ااکد ان  بر برخی پروژه های تعلیم                انکشافی آقاخان

                                      بنیاد یافته و در حال عمل کردن است.                  زیر رهبری آقاخان         است که          ریرمذهبی   و

                                                                           د عمیررق اکررد ان برررای پررروژه هررای اجتمرراعی، اقتصررادی و تعلیمرری و تربیترری در در برخرری                           مررن مفتخررر برره تجربرره کررردن تعهرر

                   کراچرری مررا بررر یررک محررل                                                                                  فقیرترررین و آسرریب پررذیرترین کشررورها در جهرران برروده ام. در یررک منطقررۀ بررایر و متروکررۀ بیرررون 

                                                                              ایستادیم جایی که یک دانشگاه عصری و مدرن برای صحت و تحقیق هم حاال ایستاده است. 

                                                                                                              ما به منطقه ای سفر کردیم در شمال دورتر پاکستان، مرز میان هند و چین که گلگت نام دارد و با کوه همالیا سررحد بنردی   

                                                                                                          شده است، جایی که ما یک مکتب دخترانه را مالقات کردیم که توسط اکد ان آرراز شرد. شراگردان، دخترران دهقانران بیسرواد 

درجه  8ما پیشین یکشنبه که                                         تب با بخاری های تیلی بوی ناک گرم می شد.                                       محل در معر  باد و سرما می خواندند که مک

شمول در دانشگاه یلی سانتیگرید بود، رسیدیم و آن ها را در بیرون در آفتاب پیشین در حال خواندن یافتیم. آن ها آرزوهای 

ند. مرا همره مری دانریم چره داشرتن را برای فضانورد، انجینر شدن، پیلوت و معلم شدن برا مرا شرریک سراختخویش  یا سنتفورد

 امید، اهدا ، مربیگری و اجرای نقش مودل در حصول هد  تاخیر دارد. 

پدر کرالن آقاخران فعلری در  ۱۹۴۷مسلمانان اسماعیلی مساوات، عدالت و تعلیم وتربیه را ترویج می دارند. سال ها پیش در 

کره او دیگرران را تعلریم خواهرد  توانید دختر تان را تعلیم بدهیرد هند ابالغ کرد، "اگر شما فقط یک طفل تان را تعلیم داده می

 داد. 

برا ترالش سرازمان یافتره و  بره بهتررین وجرهرا سیستم نیرومند عقیده شان است که جهالت، فقر، ناامیدی و در واقرع تروریسرم 

ان سری کشرور در حررال  اسرت کره ابتکرارات اکرد بره ایرن سرببآموزی حرل مری کننرد. از طریرق تعلریم و تربیره و سرواد مصرمم

انکشا ، به شمول ده رریبترین کشور مخل پاکستان، بنگلره دیرش، یوگنردا، تانزانیرا، زنزیبرار و افغانسرتان را براهم پیونرد مری 

 دهد. و به این دلیل است که چرا اکد ان برای بهبودی ارزش سوادآموزی کار می کند.
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تشویق مری کننرد کره داسرتان هرای موهروم یرا  ن به ساحات روستاییبرای رفت ا تربیۀ دختران جوانآن ها مراقبت صحی را ب

عقیده های ریرعلمی معمول را در مورد صحت  و تغذیه بی اخر کنند. اکد ان همچنان بر انکشا  اقتصادی و تجدیرد حیرات 

 در این کشورها تمرکز می کند که کیفیفت زنده گی بهبود ببخشد. 

در سرال د. نمری سرازشرریک مرا را  همره چیرز فراگیررمسلمانان اسماعیلی ارزش های خدمت، اخالقیرات، مسریولیت مردنی و 

، آقاخان نذرانۀ وقت و دانش را همچون یادبودی از جشن زرینش بنیاد نهاد، که از آن طریق بیشتر اسماعیلی هرا بره ۲۰۱۴

 ساختند مخل پروگرام های دندانسازی و مکاتب.  سفر پرداختند تا پروژه های جدید را رهبری کردند و

  ،                                مرکز جهانی برای پلورالیسرم اتراوا            رنی ساختند.                            ما را با وصل کردن جدایی ها   آن ها جامعۀ متفاوت ارنگارنگ  کانادایی

                                       افتترراح شرود شرواهد همکرراری هرای واالحضرررت در                            براغ هرای آقاخرران در ادمنترون              ، و عنقریرب کرره                       مروزیم آقاخران در تورنتررو

                  سراسر جهان هستند.

             بهبرود بخشریدن                               در شرناخت کرار مردام العمررش بررای       ۲۰۱۶                                                   آقاخان جایزۀ اول ادرین کالرک سن بررای شرهروندی در سرال 

      و جران                                                                                                   سطوح تعلیم و تربیه و صحت در سراسر دنیا دریافت. این موسسه برای شهروندی کانادایی توسط مدام کالرک سن

                                                                                                 راولسن سول تاسیس شد که من یرک عضرو آن هسرتم برر اصرول شرمول بره براالبردن فعالیرت شرهروندی در میران شرهروندان 

                            جدید کانادایی کار می کند.  

 

                             ، کالگری ستمپید اتسنیم رحیم       ۲۰۱۷                                 صحنۀ متحرک جامعۀ اسماعیلی در سال 
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واحرد پیشرکش مری کنرد بخشری از مردل برنامره هرای                                                           در کالگری من تجربه کردم چطور جامعه خردمت مری کنرد و بره جامعره 

 اسماعیلی هستند. 

آن ها در پروژه های بیشماری مصرو  می باشرند. وقتری  کهند انجام ده را خدمت افتخاری دارند تاجوانان اسماعیلی توقع 

تعهرد کردنرد یت کردن از آن ها کرد بلکره مهاجر افغان به کالگری آمدند نه تنها که جامعۀ اسماعیلی ضمانت حما ۲۴۰۰که 

کننرد ادامره مری دهنرد. ایرن تعهرد شرامل کمرک  کاربه طور موفقانه در کالگری خود شان تا وقتی که با رسیدن خانواده ها که 

والدین در مکتب، کمک کردن شان در ترجمه فرهنگ رربی مرا اقامت شان، کمک کردن شان در مصاحبه های مجلس در 

به آن ها، تفهیم افتخار موسسات کانادایی در میان مهاجرین ترازه وارد، و کمرک کرردن در آمروزش یرا بهبرود زبران انگلیسری 

 شان. 

کز انکشا  تعلیمی حرفره مرآمر  آن جا وقتی به یاد می آورم که الهام شده بودم، در بارۀ موالداد در گلگت فکر می کنم. او

فرزند می باشد. او تنهرا کسری از فرامیلش برود  کره مکترب را ترا  ۹ای است و از یک پرورشگاه خانواده گی است که دارای 

 رفته بود. او بااالخره  از دانشگاه تورنتو سند دکتورا را به دست آورد و برای کار کردن به گلگت بازگشت.   ۸صن  

می رود، او از خود می پرسد که چه چیز دیگر را می تواند انجام بدهد. او برایم گفت: "من با قلربم،  وقتی او شبانه به بستر

 کارم را انجام می دهم، لذا ما می توانیم همه پیروز باشیم."  با روحم، با دمارم و هر چیز دیگری که دارم

یت کمک به مردم به اسرتعداد شخصری شران از طریرق در شرایط اقلیم سیاسی فعلی ما، من به جامعۀ اسماعیلی می بینم، با ن

تعلیم و تربیه، همچون یک مخال درخشان امید و خوش بینی برای آیندۀ جهان ما می رسد. این جشن الماسی به یقین فرصتی 

 برای تجلیل کردن همۀ ما است. 
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 يک نگاهی به همکاری فوق العادۀ آقاخان با کاناداتجليل جشن الماسی: 

 نویسنده: فرهان محمد

 ۲۰۱۷جوالی  ۱۰مورخ: 

امروز میلیون ها مسلمانان شیعۀ اسماعیلی در سراسر جهران بره شرمول هزارهرا نفرر در کانرادا در حرال سراختن یرک رویرداد 

 سالگی   واالحضرت آقاخان برگزار می کنند.  ۶۰آن سانی که آن ها جشن الماسی ا هستندتاریخی 

امین امام میراخری  ۴۹سالگی شهزاده کریم آقاخان جانشین پدر کالن متوفی اش همچون  ۲۰به عمر  ۱۹۵۷جوالی،  ۱۱در 

کشور در سراسر  ۲۵عقیده مندانش در میلیون  ۱۵مسلمانان شیعۀ اسماعیلی شد، که رهبر روحانی جامعه ای که هم اکنون 

 جهان است؛ می باشد. 

برزرگ در کانرادا اسرت، بره جا یک جامعرۀ  ایندر حالی که قسمت اعظم اسماعیلی ها در آسیا و افریقا زنده گی می کنند، در

ام برمری گرردد؛ زمرانی  ۱۹۷۰تخمین شده اسرت. ایرن تراریخ گذاشرتن هرای پراگنرده بره اوایرل سرال هرای  ۱۰۰۰۰۰باالتر از 

دکتاتور عیدی امین همچون رییس جمهور یوگندا به قدرت رسید و اخران باشرنده گران آسریایی و افریقرایی شرامل هنردو هرا و 

 مسلمان ها را امر کرد. 

صردراعظم از پییرر تررودو روز ترک بگویند. بعد از آن بود کره آقاخران  ۹۰هزاران باشنده را گفتند که یوگندا را در ظر  

تقاضای کمک کرد که آن ها سال ها با هم رفیق بودند. کانادا دروازه هایش را به هرزاران اسرماعیلی براز کررد. بررای کانادا 

 نخستین بار بود که ملت چنین یک گروپ بزرگ پناه جویان ریر اروپایی را پذیرفته است. 

ا را خانۀ خود ساختند. امروان فعلری ترازه واردشرده گران هرم یوگندا و به زودی پس از آن اسماعیلی های افریقای شرقی کاناد

 رکزی، هندوستان و پاکستان هستندچنان شامل آن هایی از آسیای م

به زمان و منرابع در ایرن  داجتماع پلورالستیک کانادا یکی از عامل های کخیراالشتراک برای آقاخان بوده است که بسیار زیا

بسیاری از کوشش هایش دهه ها قبل آراز شد و هی  نشانه ای وجود ندارد که نشران تمرکز است و در حالی که در حال جا 

 دهد کوشش اش بطی شده باشد. 

 :می اندازیمسال گذشته  ۴۵در این جا یک نگاه به برخی از مهمترین اشتراکاتش با کانادا در طی 

 شبکۀ انکشافی آقاخان در کانادا توسعه يافت

اهل کوشش و پشتکار به وسیلۀ اخالقیات عقیده و مسریولیتش بررای بهبرود کیفیرت زنرده گری بررای جامعره اش، آقاخران شربکۀ 

کشرور در سراسرر  ۳۰انکشافی آقاخان ااکد ان  را بنیاد نهاد، یک گروه شرکت های شخصی، ریرمرذهبی کره در بیشرتر از 

http://dailyhive.com/calgary/his-highness-aga-khan-diamond-jubilee-canada-partnership
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لیون دالر را سالیانه برر امرورات انکشرافی یب ۲.۱                  ً م دارند و در قریبا  نفر را در استخدا ۸۰۰۰۰جهان کار می کنند بیشتر از 

 فرهنگی به مصر  می رساند. اجتماعی ریر انتفاعی و 

بنیرراد آقاخرران برررای کانرراد ااک ا  سرری  فعررالیتش را آررراز کرررد و یررک بررازوی کانررادایی اکررد ان اسررت کرره بررا  ۱۹۸۰در سررال 

ات شریک شده است که شامل مرکز جهانی برای پلورالیسم نیز می باشد. وقایع حکومت فدرال اایالتی  بر یک تعداد ابتکار

راهپیمایی کردن مشترک جهان و گل  بازی کردن مشترک جهان در سراسر کشور بررای فنرد ریرزی و آگراهی ساالنه  مخل 

     برای پروژه ها در آسیا و افریقا. 

                               مرکز اسماعيلی بورنبی افتتاح شد

                                      بی دومین مرکز اجتماعی، فرهنگی و مذهبی  ا                                                 در جشن نقره ای آقاخان ایجاد شد مرکز اسماعیلی برون                    نخستین پروزه ای که

                                                 افتتاح شد به وسیلۀ مهندس وانکوور برونو فریشی طرح       ۱۹۸۵                                            که در شکل خودش در جهان ساخته می شود. در سال     بود 

                      ۀ اسماعیلی ایجاد شد.                                                                 شد، ساختمان برای مالقات کردن ضروزت های هر دو مذهبی و اجتماعی جامع

 

 

 

 

                                                      منظرۀ زمستانی مرکز اسماعیلی بورنبی اگهری اوت/ اکد ان 
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                                                                                                           "جماعتخانه دیزاین شده است که یک مرکز فرهنگی و اجتماعی بوده و نیز یک جای مراسم مذهبی باشد" آقاخان در افتتراح 

                                                                                                          این مرکز گفت. "این ارمان اسماعیلی توضیح می دهد که آن ها بهترینش را برای سراختار فرهنگری و اقتصرادی کانرادا مری 

                                                         آن ها هم برای آیندۀ کشور و هم برای میراث قدیمی شان است."               این نماد تعهد                              دهند. آن ها افتخار می کنند که 

                                                                                                        از زمان افتتاحش میزبان یک سلسله وسیع وقایع شخصی و عمومی بوده است که شامل مراسم شهروند شدن، مراسم جایزۀ  

                                                                   دوک آ  ادنبورگ، مجالس حکومتی، اجرای نمایشات موسیقی و دیگر چیزها.  

 

       کانادا                         باالترين سطح نظ  معين شده 

     نظرام                                   امت آقاخران همچرون یرک شرریک افتخراری                                                               با پذیرش یک دوران طوالنی دستآورد عالی، اهداء به جامعه و خدمت به 

                                                    ، بلندترین سپاسگذاری مدنی رسمی سرمایگذاری کرده بود.      ۲۰۰۵          کانادا در 

         ً                                                                                                 "من عمیقاً زیر تاخیر قرارگرفته بودم که شما قادر به آوردن همه چیز برای اجرا کردن، یک سخاوت، به طور اساسی یرک 

               فرمرود عالیجنراب                                                                                    حس کنجکراوی، یرک بیرنش و برر عرالوه ایرن همره یرک همردردی عمیرق بررای دیگرر انسران هرا بروده ایرد،" 

                                                     شرما صرحبت مری کنیرد، کانرادا و جهران گروش خواهنرد گرفرت،" او                                                  ادرینی کالرک سن، گورنرجنرال سابق. "بدانید که وقتی 

      گفت. 

 

                                                   نماينده گی امامت اسماعيلی بر ساسکس درايو افتتاح شد

                                                                                                           در امتداد ساسکس درایو در قلب ناحیرۀ دپلوماتیرک اتراوا نماینرده گری امامرت اسرماعیلی موقعیرت یافرت کره بره وسریلۀ مهنردس 

                                برنده نخسرتین عمرارت در جهران بررای   -                       افتتاح شد. عمارت جایزه       ۲۰۰۸    سال                                  فومیهکو مکی دیزاین شده بود و در       جاپانی 

                                     معرفی امامت، "دفتر"  امام زمان بود. 

ایرن                     ،" آقاخان در افتتاح نشان می دهد                             یک مرحله دیگر بر یک راه طویل   در عین حال                                 "تأسیس نماینده گی امامت اسماعیلی 

                                                                              "این برای ما یک برنامۀ دیگری برای قوت بخشریدن و توسرعۀ ارتبراط مرا خواهرد داد. ایرن   .    گفت      ۲۰۰۸       در سال گی نماینده 

                                      بررا حکومررت و بررا ادارات جامعررۀ مرردنی و بخررش   -                     گردهمآمرردن شرررکای جدیررد                                       یررک مقررر برررای گفتمرران قرروی، تبررادل عقالنرری و 

                                               خصوصی کانادا و بسیاری کشورهای دیگر خواهد بود."

 

       می شود   ی                 آقاخان يک کاناداي

                         شرد، هماننرد نلسرن مانردیال و                                                                      آقاخان پنجمین شخص در تاریخ کشور برای دریافت شهروند افتخاری کانادایی      ۲۰۱۰       در سال 

                   دالیالما. 
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                       اظهور رامجی / اکد ان          ۲۰۱۴                                              آقاخان و  ستیفن هارپر نخست وزیر کانادا در سال 

                                      که کانادایی ها برای کار تان دارنرد، کره            توضیح بدهد تحسینی را به طور مناسب                                        " در این جا کدام فوق العاده گی نیست که 

                                                                                                      شرما و ادارات ترران برررای مررا در خرردمت بره پلورالیسررم، صررلح و انکشررا  در اطرررا  جهران انجررام مرری دهیررد،" سررتیفن هررارپر 

                  ایی در سراسرر جهران                                                                   گفتنرد، هرم چنران آقاخران را "یرک نرور رهنمرای بشردوسرتی، پلورالیسرم و شرکیب      ۲۰۱۰           صدراعظم در 

              خطاب کردند." 

            ً                                                              "شما حقیقتاً امید های ما را برای یک دنیای بهتر الهام بخشیدید،" گفت هارپر. 

 

       تاريخی         پارلمانی         يک خطاب 

                              یی، یرک افتخرار داده برود کره ایرن                 ه پارلمران کانرادایرک خطراب مشرترک برسرخنرانی               افتخار بینظیرر          ، آقاخان     ۲۰۱۴         در اوایل 

                        دولت و حکومت حفظ می شد.                معموال برای سران 

      بیشرتر                                                                                                       "من معتقدم که جامعۀ مدنی یکی از قویترین قوت ها در زمان ما است، یکی که یرک اعتبرار انکشرا  یابنردۀ جهرانی،

                                                                                                         کشورها را در حال احاطه است، در حال اعتبار، تجدید شکل دهنده و بعضی اوقات حتی جانشین رژیم هرای ناکراره خواهرد 
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         ً                                     باید قویاً تشویق شده و توسط آن هایی که کارش را                                             هم چنان باور دارم که جامعۀ مدنی سراسر جهان                    شد." او گفت: " و من 

                         کانادا از میان همه اول."  -                                       موفقانه تر ساخته اند، عاقالنه پرورش داد 

 

                                                 افتتاح مرکز اسماعيلی تورنتو، موزي  و پارک آقاخان

               اولرین مروزیم در                     یرک جرا موقعیرت یافتره،               موزیم آقاخران                             پارک، مرکز اسماعیلی تورنتو و       هکتار      ۸.۶         یک محوطۀ      داخل    در 

                                                                                                    نوع خود اهداشده به تمدن هرای هنرر اسرالم، یرک محرل جدیرد دیرزاین شرده توسرط سره مهنردس ترازه پررآوازه شرد کره هریرک: 

                           یمیرر جوروویرک از لبنران پرارک    والد                                                                          چارلس کورره از هند مرکز را دیزاین کرد، فومیهیکو مکی موزیم را دیرزاین کررد و 

                                                                             را دیزاین کرد که همه یکجا توسط مهندسین کانادایی موریامه و تیشمه توحید گردید.

                                                            آن را ششمین مرکز اسماعیلی نام گذاشت، یک جای برای فعالیرت هرای       ۲۰۱۴                                        آقاخان در سخنرانی مراسم افتتاحیه در سال 

          برا صرداهای  "                                              یشرگاه هرا و دیگرر فعالیرت هرا گرفتره خواهرد شرد. ایرن                                                ریرمذهبی چرون سریمینارها، لکچرهرا، معلومرات هرا، نما

                                                                                      گزارشات داغ انسان تکمیل خواهد شد، به ایرن صرورت کره اسرماعیلی هرا و ریراسرماعیلی هرا زنرده گری                   رنامندی، گفتمان و 

                                                          شان را در یک معنویت معاشرتی سالم شریک می سازند،" او گفت. 

                                                                         الهام، تجدید روحانیرت و آگراهی فرهنگری" نرام داد کره نره تنهرا بررای تورنترویی هرا                                   هارپر صدراعظم این محل را یک "منبع 

                                بلکه برای همه بازدید کننده گان.

شرهروند جهرانی "آن هرایی از طریرق افکرار و گفتمران ۀ ادرین کالرک سن برای رهبران شناخته در سخنرانی افتتاحیی جایز

الش می ورزند تا موانع را برطر  سازند، نگرش هرا را تغییرر دهنرد و میتود ها و اهدا  استراتیژی را تشویق کردند که ت

اصول و دگراندیش پذیری و حرمت گذاری را تقویت نمایند،"، سخنرانی افتتاحیی جرایزۀ ادریرن کالرکسرن بررای شرهروندی 

 شده بود.  اهدا ۲۰۱۶آقاخان در سال جهانی به 

بدسررت آمررده توسررط ادارات کرره او پیشررآهنگی کرررده اسررت تررایج " از طریررق صررحبت هررایش، از طریررق اعمررالش و از طریررق ن

  چراغ در بسیاری تیره گی کشمکش جهان است،" گفت فرماندار عمومی سابق.نور رهنما آقاخان[ یک [

 باغ های آقاخان برای پژوهش و آموزش تحفه شده به البرتا

تحفه شده به دانشگاه البرتا که یک محل جدید برای پژوهش و آموزش  هکتار آقاخان ۸.۴باغ  ۲۰۱۸قرار است در تابستان 

 . افتتاح گرددخواهد بود، 
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دالر اضافی به وسیلۀ آقاخران براغ برخاسرته از روابرط طویرل المردت میران او و دانشرگاه البرترا را  میلیون ۲۵با یک شراکت 

و بعررد یررک  ۲۰۰۶در  ممکررن سرراخت کرره توسررط یررک نامررۀ ریررسررمی بررار نخسررت برره وسرریلۀ دانشررگاه آقاخرران اای کرری یررو 

 برجسته شده شناخته شده است.  ۲۰۰۹دکتورای افتخاری اهداشده برای او در 

 

Aga Khan Garden, Alberta (University of Alberta)  )باغ آقاخان، البر ا )دانشگاه البر ا                                    

                                                                                                        "باغ آقاخان یک جای برای ار باط با طبیعت، یک جای الهام بخشیدن و یک جایی که شنناخت فرهنگنی رشند منی کنند خواهند 

                                                                                    رئیس دانشگاه البر ا. "ما مفتخنر و متشنکر هسنتیم کنه آقاخنان ینک قهرمنان گشناده روینی و شنناخت                         بود،" گفت داوید  ورپین، 

                                                                        میان فرهنگ ها دانشگاه البر ا را برای این  حفۀ  حسین آمیزش انتخاب کرد." 
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 مرکز جهانی برای پلورالیسم افتتاح شد

 افتتاح کرد.   ادارۀ مرکزی جدیدش را در ا اوا این بهارمرکز جهانی برای پلورالیسم ، بعد از بیشتر از یک دهه کارها

 

                                      مرکز جهانی برای پلورالیسم )مارک فولر(

                                                                                                     مفهوم یک جای برای پژوهش و گفت و شننود در منورد ارزش  ننوگ )گونناگونی( در جهنان منا، اینن مرکنز "الهنام شنده از    به 

                       یک قوت است" گفت جان منک                        ارزش گزاری  نوگ همچون                                                          جارب کانادا به عنوان یک کشور کثیرالقومی است که متعهد به 

                     نی منشی عمومی مرکز. 

                       ( و جدیندا  عمنارت  نرمیم     ۲۰۰۱  -      ۱۹۹۱                        ( و منوزیم جننگ کاننادایی )    ۱۹۹۱  -      ۱۹۰۱                                 در گذشته ارشیف های عمومی کانادا )

                           عامه با حکومت کانادا بود.   -                                          ساوسکس یک ابتکار آقاخان در یک مشراکت شخصی      ۳۳۰            شده در جادۀ 

              آینده چه است؟

                                                                                                         با درنظرداشت رسوم، آغاز برگزاری های جشن الماسی شامل به راه انداختن پالن های جدید انکشاف اجتمناعی، فرهنگنی و 

                 کنناهش فقننر، افننزایش                                                                                 اقتصننادی مننی شننود. در طننی سننال پیشننرو پننروژه هننای جدینند در کشننورهای رو بننه انکشنناف در مننناطق 
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                                                                   ، صحت و مسکن، انکشاف انکشناف دورۀ اولینۀ طفولینت، و زیربننا اعنالن خواهند                                        دسترسی به منابع مالی برای  علیم و  ربیه

                                                                                      شد و شما می  وانید یقین داشته باشید که کانادا یک دست در حقیقت بخشیدن آن خواهد داشت.  
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 به یاد می آوردت دلسوزی و غمخواری را یمالقات آقاخان برای ما اهم

                                          وزیر مالی و رئیس باز نشستۀ دانشگاه کالگری                  جیم دائیننگ: سابق 

              کالگری هرالد 

     ۲۰۱۸    می،    ۴           نشرشده در: 

 

 

        همکار       نشریۀ   /      سننی       ستیفن  -        آقاخان

 

    بنا      بهنار      هنوای      آغناز    از      بنردن     لنذت       مشنتا     منا       رسنید،        نخواهند     آخنر    بنه      هرگنز        زمسنتان    کنه       کنردیم     فکنر    منا        زمستان    یک    از     بعد

       هستیم.     گلف       میدان   و    ها     باغ    در       بیرون    در          گذشتاندن
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    می     شان        روحانی      رهبر        آقاخان        الماسی     جشن         برگزاری     لذت      بهار      غربی         کانادای    در    ما          اسماعیلی        مسلمان       جامعۀ       اعضای      برای

     کند.    می       مالقات    را         وانکوور   و        کالگری    او    که      آورد

 با ها آن که ام کرده کشف جامعه این مردان و زنان  عهد در من ،نمایم می  جلیل خود اسماعیلی های رفیق با من که سانی آن

 شنان خیرخواهاننه اشنتراک بنا منن شنوند. منی حماینت آقاخان وسیلۀ به که اند شده انگیزانیده همدردی و پلورالیسم های ارزش

  شد. ساخته گذشته سال ۱۰ طی کالگری جامعۀ پود  ارو ها اسماعیلی وسیلۀ به که حیر م در

 واال کنرد، خنار  را آسنیایی ننژاد از یوگنندا هنای عیسنوی و ها، سک ها، مسلمان ها، هندو امین عیدی که زمانی ،۱۲۱۹ در

   بیابد. شده بیوطن        جدیدا   پناهندگان برای خانه یک  ا کرد کار کانادا با حضرت

 جدیند جامعنۀ او یوگندایی، های اسماعیلی شمول به کرد،  امین را امنیت  بسیاری برای کانادا( )و آقاخان های  الش که وقتی

 را گذشنتۀ ینا منذه  داشنت نظنر در بندون را شنان هنا همشنهری گنی زننده کیفیت و گیرند بنیاد  ا فراخواند را کانادا اسماعیلی

  بدهند.  رقی

 آن بنه جامعنه کنه رضناکاری ال اخن اسنت. شنده العناده فنو  اسماعیلی جامعۀ و گرفت ریشه ،کشت آقاخان  وسط که را بذری

 متبناقی و کنالگری در جنا اینن بزرگنی  فناوت ینک پنذیر رین آسنی  و فقیر رین گی زنده بخشیدن بهبود به  عهد و شده شناخته

  است. ساخته البر ا جاهای

 

        بدهد.     شکل را مهربان و منصفانه عۀجام    یک        واند    می    که     اند      عادی      مردم     کار       نمونۀ    یک      چنان    هم    ها      الش     این  

   و      داننش       زمنان،    هنا    آن    کنه    ام     شنده      آشننا    گنی      زننده       سناحات       منام    از    هنا          اسماعیلی    با    من     ام،      مدنی   و         جار ی        سیاسی،        کارهای    در

       اند.      کرده     وقف    ما      کشور   و      والیت       بهبود      برای    را     خود      مادی       منابع

    کنه     کنرد       عهند         دریافنت،       بشریت    به      هایش        همکاری      برای      ۲۰۰۹    در    را        البر ا         دانشگاه    از         افتخاری        دیپلوم    یک        آقاخان    که       زمانی

      باشد.          کانادایی      کردن        زئین       منظره   و       اسالمی        مهندسی      رسوم    از     شده       الهام    که       نماید       احداث         ادمنتون    در      عامه     باغ    یک

     بنود       خواهند        مرغنزار      مینان    در     خنا      های       نمونه    از     یکی    که     شود    می     باز      عامه      برای       پیشرو      هفتۀ     چند    یک    در        نزدیکی    به      باغ،

      بکنار   و      کنردن      راحنت        طبیعنی،       مننابع     حفنظ      منورد    در       بیشنتر      کنرد،        خواهنند    جنو   و     جسنت    را      بخشنی       الهنام    هنا          البر نایی    کنه      جایی

          داریم(.      نیاز       بیشتر       متالطم        روزهای     این    در    ما    که         چیزهایی       )برخی        آموزند    می        متواضع         شنودهای   و     گفت    در        گماشتن

 ینک ا ناوا، در پلورالیسنم جهنانی مرکنز  اسنیس بنرای را متواضن  و آمینز صنل  شننود و گفنت کنه بود وعده و  عهد همین این

 اجتمناگ ینک منا زینرا شند،  اسنیس منا کشنور در مرکنز اینن کنرد. رهنمنایی کاننادا حکومنت و اسماعیلی امامت میان مشارکت

  هستیم. دادن ادامه حال در را پلورالستیک

 یکجنایی کنارکردن بنه آننان انند، کرده کمک کانادا ساختن غنی برای آقاخان و هستند اسماعیلی که آنانی ها کانادایی که زمانی

 اسنت غیرمنذهبی انکشناف گنی نمایننده یک این ام. دیده را آقاخان انکشافی شبکۀ کار اول دست من دهند. می ادامه المللی بین

 وسنیلۀ بنه آن المندت طوینل جامعنه بنیناد بنر  وجه مرکز باشد. می جهان رسراس در ها حکومت برای برگزیده شریک یک که

 است. شده شناخته طالیی معیار همچون جهانی بانک
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 و والیتنی هنای حکومنت کنه زمنانی گرفتنند مسنه نزدینک هنای سنال در آقاخنان شنافیانک شنبکۀ های کامیابی برای ها البر ایی

 هنای گنی زننده در را  فناوت ینک کنه کردنند گنذاری سنرمایه و ربینه  علنیم و والدی نسنائی صحت ابتکارات بر را کار فدرال

   سازد. می جهان در کشورها پذیر رین آسی  برخی در اطفال و زنان

 نظینر بنی فنداکاری از کردنند، اعطنا را افتخناری شنهروندی آقاخنان بنه سنابقه صندراعظم هنارپر سنتیفن کنه وقتی ،۲۰۱۰ در

 گوننناگونی بننرای را امنیننت اول کننه سننازد مننی مسنناعد طننوری دیموکراسننی بننرای را دنیننا کننه گفننت اسننماعیلی جامعننۀ و آقاخننان

  آورد. می )دایڤرستی(

 عظنیم رکتامشن کاننادا گنی زنده در که هستم البر ا و کالگری در اسماعیلی جامعۀ از سپاسگذار من اقاخان، الماسی جشن در

  دارند.
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 انکشافی آقاخانتجلیل از کارهای شبکۀ 

 

                                براین فلسکی، جیم گری و کریس راب  :    توسط

              کالگری هرالد 

     ۴۱۰۲    می    ۱۰            نشره شده در   

           سالگی خدمت     ۹۰  -                                     ، زیرا او در حال  جلیل جشن الماسی اش                          را مورد احترام قرار بدهیم       آقاخان   یک فرصت خوبی است که

                            میلیون نفر سراسر جهان است.     ۲۱             نفوس در حدود با                                                فو  العاده همچون رهبر اسماعیلی )مسلمانان شیعه( 

منۀ دنینا اسنت؛ چنه اسنماعیلی و چنه هدر حال خندمت کنرده بنه این مهم است که  اکید کنیم، هرچند که در این وقت او همچنان 

 غیراسماعیلی یکسان با رهبری و سخاوت بیرون از حسابش.

                                                   ت و بهترسننازی حیننات بننوده اسننت، عمننده  ننا  در جهننان رو بننه  نناریر کننار او دگرگننونی بننرای میلیننون هننا مننردم بننرای حفننظ حیننا

انکشاف و چه بسی در جهان انکشاف یافته. به ویژه در حمایت از ضرورت پلورالیسم. این کار خا  زیر رهبری آقاخان به 

 وسیلۀ شبکۀ انکشافی آقاخان، دانشگاه آقاخان و دیگر سازمان های مر بط.

امتیناز در رابطنه بنا کنار  -خنانوادۀ دیگنر کنالگری  ۱۹۰یکجا با یک گروه زیاده از  -ما سال گذشته، سه خانوادۀ  ۱۳در طی 

شبکۀ انکشافی آقاخان )اکا د ان( داشته ایم. بنابرین، خواهان آنیم که  بریکات مان را به واالحضرت آقاخان و شبکۀ انکشنافی 

 آقاخان  قدیم بداریم. 

                                                                     م شبکۀ انکشافی آقاخان وسیعا  در جامعه گسترده  ر اقنال  در دنینای انکشناف عمل بزرگوارانۀ رهبری آقاخان و همکاری عظی

 یافته شناخته نشده اند. لذا، ما دریافتیم که برخی از  جارب و جنبۀ فکری خویش را شریک بسازیم که ممکن مفید باشد.

     بنرای       ۲۰۰۱                 منا بنه پاکسنتان در   -                                              یک رهبر برجسنته و رفینق گرامنی در جامعنۀ اسنماعیلی   -               از شیرعلی ساجو   یافتن      الهام   با

          سنفرهای منا                                                                                                       دیدن کار شبکۀ انکشافی آقاخان سفر کردیم که در دانشگاه، شفاخانه ها، کلینیک ها و مکا   در حنال اجنرا بنود.

       می شد.                                                      شامل دیدن از صنف ها در ساحۀ بلندی های آلپ در پاکستان

کنه همنه بنا  با کار وسیع و عمیق شبکۀ انکشافی آقاخان که با یک  عهد محکم  یم رضاکاران )والنتران( و نیروی کار           ما  ماما  

      .                     مات و مبهوت شده بودیم  انجام یافته یک روح انتقال پذیر حسن نیت

                                                                                                                حقیقتا  بعد از این سفر آغازین، ما بیدرنگ "مصمم شدیم" یک  کیه گاه کمک به بازوی  علنیم و  ربینۀ شنبکۀ انکشنافی آقاخنان 

                                                                                                                   را آماده کنیم که  الش هایش را برای بهبود بخشیدن کیفیت  علیم و  ربیه در افریقای شرقی با  ربیۀ معلمین به رمر برساند. 

خنانواده در کنالگری کنه بنرای  ضنمین اینن مسن له  ۱۹۰در فکر غر  شدیم که از بیشنتر از   د                        قویت سخاوت مالی و  عه      ما با 

     بود، دریافتیم. دولت کانادا هم )از طریق سی آی دی هه( هم چنان بودجه ای را آماده کرد. 

                                                                      ، برنامۀ  علیم و  ربیۀ معلم هنزاران معلنم بنا دریافنت  صندیقنامه، لیسنانس و                                             از این مشارکت ابتکاری با شبکۀ انکشافی آقاخان

                                                                                                 به سط  ماستر فارغ شده اند و سپس کیفیت  علیم و  ربیه برای هزاران طفل افریقای شرقش بهبود می یابد. 
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                        ی "آغنازین" منی آیند، طنوری                                              مقام "اولی" دریافته بودند که در سنواحلی بنه معنن                                            ما افتخار به آن داریم که  یم خانواده کالگری 

                                                                                                        که ما ظاهرا  گروه نخست خانواده های غیراسماعیلی در این وقت بودیم که شریک رسمی شبکۀ انکشافی آقاخان شدیم. 

                                                                                           این یک سنفر حینرت انگینز بنوده اسنت. منا در فراغنت هنای معلمنین اشنتراک نمنوده  اینم، شناگردان و معلمنین       ۲۰۰۱       از سال 

                                                                                 نیز از  عنداد بیشنمار مکا ن  و پنروژه هنا در شنهرها و منناطق کوهسنتانی آسنیای مرکنزی و هنند                         بیحساب را مالقات کردیم و 

               بازدید نمودیم.

                                                                                     ما به طور دوامدار با بهره وری و  اریرگذاری با عظمت کار ادارات مات و مبهوت شده بودیم.                   به عنوان یک نتیجه، 

بنا سنخاوت جامعنۀ                       بنرای پنیش بنردن اینن کنار    نا   منی گینردسنهم      دالنر         میلینون     ۹۰۰                                    شبکۀ انکشافی آقاخنان هنر سنال بیشنتر از 

امکنان پنذیر اسماعیلی و درآمد از بخش  جار ی شبکۀ انکشافی آقاخان شامل  ولید نیرو، سرمایگذاری های منالی و مسنافرت 

 سراسر جهان. و ان جی هوها  حکومت هاساخت. ده ها میلیون بیشتر از طریق مشارکت با 

 بنا سنه دیگنر زینر -مکت  و مراکنز  علیمنات حرفنوی، دو دانشنگاه  ۳۱۰۰۰۰ساختمان شبکۀ انکشافی آقاخان شامل بیشتر از 

 می شود. میلیون آدم ۳.۱سهولت های مراقبت صحی و آب پاک و سیستم  خلیۀ فاصالب برای  ازدیادبه  ۲۰۰ - ساختمان

را برای منردم منی سنازد. در جهنان پیشنرفته، اینن منی  وانند بنه معننای  صحت بهتر و  علیم و  ربیه اعتماد به نفس و آزادی  

 کمتر آسی  پذیر بودن به افسرده گی و سربازگیری  وسط  روریست ها باشد. 

سخاوت بی نظیر و کار آقاخان و شبکۀ انکشافی آقاخان برای جهان سودمند می باشد. آن ها ینک چنراغ رهنمنای جهنانی امیند 

   ما ساده و بیریا و باورمند برای کار سخاو مند شان هستیم.یری و صل  باشند. و فرصت دگر اندیش پذ
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 آقاخان برای مالقات پیروانش به وانکوور می آید

 

    سن ونکوور  ،داگالس تاد

 

 

       ۲۰۱۸      اپریل     ۲۱         نشر شده: 

 

 ناجر و پنرورش دهنندۀ اسنپ هنای مسنابقه دهننده اسنت، در مسنابقۀ اسنپ هنای سنه سناله در دربنی فرانسنوی )دربنی ننام ن یک اآقاخان  کسی که همچن شهزاده )عکس: 

 شهری در انگلستان است که در آن همه ساله مسابقۀ اسپ های سه ساله صورت می گیرد( فرد دوفر. 

 

 

http://vancouversun.com/entertainment/celebrity/aga-khan-comes-to-vancouver-to-meet-his-followers
http://vancouversun.com/entertainment/celebrity/aga-khan-comes-to-vancouver-to-meet-his-followers
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می  ۷تا  ۵از  وانکوور را ، جماعتمسلمانان اسماعیلی میلیون ۲۰آقاخان رهبر روحانی 

 مالقات خواهد کرد ۲۰۱۸

 

شاید مصاحبه نخواهد داد یا با عموم مردم مشارکت نخواهد کرد وقتی که در بریتش کولمبیا باشد. اگرچه یک قانوندان  آقاخان

 و فیلسوف اسماعیلی وانکوور یک  وضی  را در زیر از نظریات روحانی آقاخان گذاشته است. 

بیشترین کانادایی ها آقاخان را همچون یک رفیق صدراعظم جستین  رودو و هم چنان به  ازه گی رفیق ستیفن هارپر و همین 

طور یک آدم نیک اندیش خواهند شناخت. نام مکمنل اش شنهزاده شناه کنریم الحسنینی آقاخنان چهنارم اسنت. مجلنۀ فناربز او را 

 نخسنت بنا سیاسنیون ا ناوا مالقناتم سلطنت هستند معرفنی میندارد. در کاننادا او ده نفر غنی  رین کسانی که دارای مقایکی از 

 مسلمانان اسماعیلی هستند( و کالگری  عقی  می کند.  ۱۹۰۰۰خواهد کرد، با سفرها به متروی وانکوور )جایی که  قریبا  

دیندگاه  - یناتایمنان و اخالقکتناب "مولنف و نویسننده  علنی لکهنانیکنه بنه وسنیلۀ اسنت این مقاله در منورد جهنان بیننی آقاخنان 

از ینک امنام  زننده و  در پینروی کتاب  وضی  میدارد کنه چطنور مسنلمانان اسنماعیلیاین نوشته شده است.  "امامت اسماعیلی

کنه آن هنا معتقند انند بنه اینن کنه او مسنتقیما  از نسنل پیتمبنر دحضنرتد محمند اسنت. )بنه بی مانند هسنتند برای قرن ها موروری 

 ن هستند(. نانفوس مسلما میلیون ۱.۱مسلمانان اسماعیلی از مجموگ  ۸۰۰۰۰ریبی این جا در کانادا صورت  ق

 رسالۀ لکهانی از این قرار است:

. وسنیعا  : برای بسنیاری کاننادایی هنا، شنهزاده کنریم آقاخنان  نا انندازه ای ینک معمنا اسنتدانستن پیام آقاخان -ایمان و اخالق 

متعج  اند بلکه همچنان اشتباه گرفته اند. یک رهبر مسلمان کسی که باورهای اجتمناعی اسنالم را بنه چنالش کشنیده در حنالی 

بندون داشنتن ینک کشنور، ینک منی باشند؛ که از  قسیمات شر  و غرب در حال فرا ر رفنتن اسنت، او ینک رهبنر بنین المللنی 

گلوبلست )کسی که جهانی شندن را احترام می گذارد و قهرمان جامعۀ مدنی، یک پادشاه فلسفی ظاهری که حقو  سکوالر را 

مطنرح مننی کننند( کننه خطننرات گلوبالیزیشننن آگنناهی مننی دهنند و مندافع هویننت هننای کثیرالفرهنگننی کننه بننا قیافننه هننای قبیلننوی آن 

 مخالفت می کند. 

اش مشهود است که نموننه  انهو بشردوست گرانهایجادفلسفۀ همگرایی ابعاد مادی و روحانی زنده گی اش در  رکی  پیشه های 

ای از مثننال اجننداد خننویش حضننرت محمنند پیتمبننر مسننلمانان، از آن کننه مسننتقیما  از نسننل او اسننت، مننی باشنند. بننرای پیننروان 

اسماعیلی اش آن که او در غرب کاننادا همچنون قسنمتی از ینک سنفر جهنانی در حنال مالقنات منی باشند جشنن الماسنی اش را 

سال پیش امنام شند بنه عمنر  ۹۰در موقع جشن الماسی اش )او کند، حاضر امام )رهبر روحانی زنده( شان است. برگزار می 

     ساله گی( این فرصتی بر انعکاس دادن برخی از افکارش می باشد.  ۲۰
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 لکهانی علی وانکوور نویسندۀ توسط اسماعیلی، امامت دیدگاه - اخالق و ایمان

 
 

 

                   اى مننردم، بترسننید از  " اسننت شننده خلننق واحنند" "روح یننک از بشننر کننه شننده اشنناره قننرآن (۴:۱) آیننۀ در اش حننوریم فکننر

                                                                         پروردگار ان، آن كه شما را از یك  ن بیافریند و از آن ینك  نن همسنر او را و از 

                                                                         آن دو، مردان و زنان بسیار پدیند آورد. و بترسنید از آن خندایه كنه بنا سنوگند بنه 

                                               واهید و زنهار از خویشاوندان مبریند. هنر آیننه خندا  خ                          نام او از یكدیگر چیزى مه

  ".           مراق  شماست

( اشاره شده که انسان از ینک "روح مجنرد" خلنق ۴:۱فکر محوری اش در آیۀ )

بنه همگنرا اخالقنی شده است که وحدت میتنافزکی انحصنار ورارنت ینک رسنالت 

این همگراینی نمنی  وانند، هرچنند بنه . استبودن همچون یک "بشریت مشترک"

قیمت نابودی عطیۀ شخصیت واقع شود. به گفتۀ واالحضرت " نوگ بدون از هنم 

پاشیده گی بزرگترین چالش زمان است." پاسخش به اینن چنالش گسنترش اخنال  

جایی کنه وحندت نسنل انسنان ینک هندف اخالقنی بنرای ادینان منی "جهانی است، 

نین یک اخال  منی  وانند بنا نینروی عظنیم خنار  ." او  اکید دارد که "این چشود

از ابعاد روحانی زنده گی های ما رشد کند. در  اییند عظمنت الهینات منا همچننان 

بننه ااعننان کننردن محنندودیت هننای انسننان، طبیعننت ناکامننل شننناخت انسننان خننواهیم 

 "رسید.

 در حننال کنناهشدر یننک دنیننای  قسننیم شننده بننه دو قطنن  فزاینننده او نگننران  فکننر 

مخنالف افکنار سنکوالر نیسنت، او سکوالریسنم "ینک کنه اسنت ینا منذهبی. در صنور ی  )مادی گراینی( است، خواه سکوالری

را رد مننی کننند. برابننر بننه آن او رویننه و رفتننار " فقننط از جوامننع غینن  زده اسننتجانبننه جننایی کننه مفنناهیم دیننن و اخالقیننات 

"پنناه گناه عقن  نمنای بیروننی  عمینر  ،مذه  یا افکار دو قطبی شنده مذهبی" را رد میکند آن که "کلونیالیسم )نظام استعماری(

 دگراندیش پذیری را  حریف می کند.مذه "، فشار به عوض افکار  نوگ و 

و بی عاطفه گی رویه و رفتارهایی اند که در "میان دشمنان عامۀ زمان ما در درجۀ باال  جهالت،  کبرقابل یادداشت است که 

، او از نننوو   طبینق کنردناسنت.  مندافع نیرومنند نوشننداروی آن هنا: داننش،  واضنع و همندلیاو ینک دسنته بنندی منی شنوند"، 

بنا گذشنت پلورالسنتیک و  آناز اسنالم را بنا  اکیندکردن بنر طبیعنت دینن و صنفات و شخصنیت انسنان )کنه  برداشت های غلنط

یک فرضیۀ اکادمیک در رابطه به دور اموی ها  سخیر هسپانیا در اوایل قنرن هشنتم  نا ])از کانوایونسیه  آن را اریخ  ،است(

حتنی در ارننای حناالت جنگنی مثنل  اخنت  -[، "یک عنعنۀ  بادلۀ فرهنگی، بردباری و شناخت متقابل ۱۴۹۲ بعید یهودیان در 

بنا  بلکنهدن هنا" مشنخش شنده اسنت، و از به وسیلۀ شرکت کننده های جنگ های صلیبی و  مدنش ]که نه با یک "کشمکش  م

 اصالح کرده است.( جهالت متقابل و "فراموشی  اریخی"

ا نناوا در مشننارکت بننا  او مرکننز جهننانی بننرای پلورالیسننم را د ر ۲۰۰۹مشننو  پلورالیسننم )در  بننه عنننوان یننک بهننر حننال یننک

نگ، اجتمناگ، قیات در ار باط به فره)نظریه ای که علم، حقیقت و اخالحکومت کانادا اساس گذاشت( او منتقد "نسبیت گرایی 

 اخننال  متزلننزل را بننه دگراننندیش پننذیریکننه مننی  واننند  بننی نظننم و ر ینن " اسننت   یننا محتننوای  نناریخی وجننود و کامننل نیسننت

                                                             یا نظریه خا  یا معیار: خاصنتا  دگرانندیش پنذیری؛ دگرانندیش پنذیری  لتیتودینارینیسم ) اکیدکردن بر پیروی سخت از رسوم

"انگینزۀ زننده گنی کنردن بنا منی بایسنتی اختالفات در افکار یا نظریات منذهبی( را کناهش دهند. قابنل ینادآوری اسنت کنه یکنی 

طوری کنه او در آن                                        خصوصا  در یک سن اخالقی نسبیت گرایی است.مس له این  " داشته باشد.اهداف معین، معیارهای معین

ات انسان را مشاهده کرده ام.  کیه گاه هنای سنلوک و مناسب"من در دنیای غرب یک  تییر عمیق نمونۀ اظهار داشت:  ۱۹۱۹

رابنت نگناه بیشنتر از اینن کشنتی حینات را چنان عمق کشنانیده منی شنود کنه سختی به به نشان میدهد آن ها طرز رفتار اخالقی 
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د. هنر آنچنه  حمنل کر حمل  بایدآزادی فردی  دلیلبه ساده گی نامانوس و به حاال آن چه زمانی نادرست بود نمی  وانند.  کرده

 ناریخ  یرشنده، منود سنابق گفتنه  همنان قندرحاال  . علیرغم آن که آن چه زمانی درست بودمی شودپذیرفته  زودیشده است به 

 معموال هدف  مسخر قرار می گیرد." کهشده 

او یننک سننوال چننالش برانگیننز را مطننرح کننرد: "چطننور، در یننک زمننانی کننه حالننت بنندگمانی نسننبت بننه  ۲۰۰۹لهننذا، در سننال 

ما ریالیسنم لجنام  رسنیدن بنه آن سنویالهنام  نازه  مجموعنۀ آیا ما می  نوانیم منردم را بنه ینک .صداقت و نیکوکاری وجود دارد

 ؟"الهام ببخشیمنسبیت گرایی جدید، فردگرایی خود غرضانه و قبیله گرایی طتیان کننده  گسیخته

   جواب سوال را خودش چنین  وضی  میدارد:

"یک جوابش این است که  وجه خویش را بر امتیاز شخصی و حقو  فردی با یک نگرانی وسیع برای مس ولیت ها و اهنداف 

، جست و جو برای مساوات، احترام گذاشتن برای دگراندیش پذیر بودن، فداکاری شخصی متمرکز سازیم. عالقۀ شدید عدالت

 قسیمات طبقه، نژاد، زبان، مذه  و جترافینا شنریک  میان                                                            برای وقار انسان که این ارزش های جهانی انسان اند و وسیعا  در 

چنون "فضنیلت" انسنان ننه فقنط نبنود ساخته شده اند. آن ها آن چه فیلسوف های کالسیک در شر  و غرب به طنور هماننند هم

را  وضنی  داده انند کنه  محدودیت های منفی بر آزادی فردی بلکه همچنان ینک مجموعنۀ مثبنت مسن ولیت هنا، اصنول اخالقنی

 اختیار از برگشت به بی بندو باری را متوقف می سازند."

انسان است. ما می  وانیم زنده گی کننیم   قویت این مس ولیت های مثبت و اصول اخالقی یک دیدگاه صداقت و عزت زنده گی

اینن ینک پیتنام اسنت کنه امنام اسنماعیلی بنه طنور علننی در شنش دهنه عملنی سنازیم.  زنده گی را بنا مواظبنت یکنی از دیگنری

فداکاری کرده است و یکی آن که کار امامت را را از طریق شبکۀ انکشافی آقاخان )اکند ان( معلومنات منی دهند. اکند ان ینک 

زده گانۀ نماینده گی های انکشاف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اسنت کنه بنرای بهبنود کیفینت زننده گنی انسنان در گروپ دوا

به گفتۀ آقاخان "به مثابه یک ار باط دهنده میان "شنر " و خدمت می کند،  "اکد ان"بسیاری بخش های جهان سروکار دارد.  

و "جننوب" در پنروژه هنای انکشنافی اجتمناعی و اقتصنادی کننه از نظنر ننوآوری هنای فنرهنگییش، و مینان "شننمال"  "غنرب"

 جریان دارد."

       
 

  ۲۰۱۹منی  ۱۱صدراعظم  رودو با آقاخان در ادارۀ عمارت مرکزدر ا اوا. 

 )آدم سکو ی(

 

 

 

 

 

ینا کنه "اکند ان" را، مگنر درسنت از نظنر منذه  و  شهزاده آقاخان کارش را همچون بشردوسنت ینا مبتکنر قضناوت نمنی کنند

 وضنی  داد. "اکند ان" بنه  ۲۰۱۴اجراکنندۀ آگاه" او در یک سخنرانی بنرای پارلمنان کاننادا در  خودخصلت اسالم به عنوان "

)بنا   عمنق منی  کنندوجدان اجتماعی مسلمانان اسماعیلی، باور آن ها در عمل، نموننه شندن آن هنا بنه وسنیلۀ اخنال  والنتریسنم 

کنه  ینک  عهند - جسنم یافنت  سنالگی کشنور ۱۱۰کنه در جشنن  برای کاناداطلبانه داویک میلیون ساعت خدمت  عهد جامعه به 

 لذا در ابتدای امامتش پیش از ایجاد "اکد ان" او گزارش داد:  اجرا شد و در شش ماه کامیاب گردید(.

مذه  ما ما را درس می دهد که ما  عهدات  عالی انکشاف یافتۀ شان افتخار کرده اند.اجتماعی "اسماعیلیان همیشه بر وجدان 

دور آن سوی خود مان یا حتی منافع خانواده گی مان داریم .  .   .  به هرحال شما زننده گنی روزمنره  نان را اداره منی کنیند، 
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ت االمنر همه این ها با بناور  نان بنه خندا، عاقبنبر اساس شما به مردان و زنان همقطار  ان نشان میدهید، و   ان را غمخواری

   قضاوت خواهید شد. " 

سوال شد که چطور او می خواهد از او یاد شود، واالحضرت جواب داد: "شناید ننه بنه  ۱۹۹۹زمانی که در یک مصاحبه در 

نام یا چهره. من بیشتر  رجی  می دهم که چیزهای مسلما  مهنم کنه در زمنان امنامتم واقنع شند بایند ادامنه یابنند: ار باطنات مینان 

کنه شنما  -؛ میان دنیای اسالمی و جهان غیراسالمی؛ مفناهیم "وحندت انسنان" ماعیلی و بخش های دیگر امۀ مسلمانجامعۀ اس

 نسل آیندۀ  ان را خدمت نمی کنید." به این راه و  خودنماو  شخصیت خودپسندنمی دانید بهتر خود را خدمت کنید با 

 دارد. این یک پیتام است که دنیای آشفتۀ ما به آن بیشتر نیاز 

 علی لکهانی، کیوبک
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 اسماعیلیان بریتش کولمبیا رویداد مهم آقاخان را در وانکوور تجلیل می نمایند

 الماس مهرعلی 

 ۲۰۱۸می  ۱، مورخ ونکوور سننشر شده در 

 

 

خنوش  ۲۰۱۸منی  ۴جنتن اوستین گورنر جنرال بریتش کولمبیا و گریگور روبر سن شاروال وانکنوور آمندن واالحضنرت آقاخنان را بنه وانکنوور در 

در رخصتی آخنر هفتنه همچنون بخشنی از جشنن الماسنی اش در کاننادا آمدید می گویند. آقاخان اعضای جماعت اسماعیلی را از سراسر بریتش کولمبیا 

ان اسنت.  مالقات خواهد کرد. آقاخان چهل و نهمنین امنام منوروری )رهبنر روحنانی( مسنلمانان شنیعۀ اسنماعیلی و موسنس و رئنیس شنبکۀ انکشنافی آقاخن

 عکس  وسط پی ان جی 

 

 

 

http://www.timescolonist.com/news/b-c/b-c-ismailis-celebrate-aga-khan-milestone-in-vancouver-1.23292863
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هزاران نفر مسلمانان اسماعیلی در بریتش کولمبیا در شهر وانکوور به روز شنبه بنرای دیندن آقاخنان و  جلینل از  -وانکوور 

 جشن الماسی اش به عنوان رهبر روحانی شان گرد آمدند. 

هننا، مالقننات آقاخننان یننک فرصننت نشنناندادن فرضننیه هننا از یننک عقینندۀ سرشننار از اصننول محکننم والنتریسننم  بننرای اسننماعیلی

رئنیس کنسنل اسنماعیلی بنرای بنریتش  -)داوطلبانه( و پشتیبانی از جنبش های انسانی را معرفی منی دارد، گفنت سنمیر منجنی 

 کولمبیا "این یک واقعۀ پراهمیت برای همۀ ما است." 

الحسننینی آقاخننان چهننارم یننک شننهروند افتخنناری کاننناد ایننی و شننریک نظننم و  ر ینن  اجتمنناعی کانننادا یننک  شننهزاده شنناه کننریم

مسنلمانان شنیعۀ اسنماعیلی  میلینون ۱۱میراردار مستقیم حضرت محمد پیتمبر مسلمانان و چهل و نهمین امام )رهبر روحنانی( 

جهنانی، کثیرالفرهنگنی، کثینر القنومی منی باشنند کنه در کانادا می باشد. این ها یک جامعنۀ  ۱۲۰۰۰۰در سراسر جهان شامل 

صحرای پایین دست افریقا، اروپا و امریکنای شنمالی زننده گنی اعضای آن ها در آسیای مرکزی، شر  میانه، آسیای جنوبی، 

 دارند. 

بنه کاننادا در  اسماعیلی هستند. یکی از آن ها سنا ور مبینه جعفر است کسی که آقاخان را ۲۰۰۰۰در بریتش کولمبیا درحدود 

 اوایل این هفته همراه با گورنر جنرال جولی پاییتی خوش آمدید گفت. 

جعفر هم چنان در میدان بریتش کولمبیا موجود بود. "آقاخان  وقع اش را  وضی  داد که ما بنه مثابنۀ کاننادایی هنا بایند بشنریت 

را خدمت کنیم، وقت و دانش خویش را با دیگران شریک سازیم، خاصنتا  بنا آن هنایی کنه در دنینای در حنال انکشناف هسنتند" 

 ن یک پیام نسبتا  پرقوت بود. من آن را دراز اعما  قلبم گرفته ام.". "ایگفتدر بارۀ مالقات وانکوور جعفر 

"من احساس خوشبختی می کنم،" گفت قاسم علی عزینز، ینک بانکندار سنابقه کسنی کنه در میندان بنریتش کولمبینا بنا اعضنای  

قط برای پیروانش بلکنه خانواده اش بود. "آقاخان همیشه  علیم و  ربیه، صحت و انکشاف اقتصادی را  شویق کرده است؛ نه ف

 در کل برای همۀ اجتماگ .   .   . او حقیقتا  یک رهبری حقیقی را مهیا ساخته است."  

چراغ رهنمنا" بنوده اسنت. هرجنی بنه کاننادا انندکی بعند ر یک "برای سام هرجی  اجر وانکوور کار بشردوستانۀ آقاخان مثال 

ایدی امین به زور کشیده شد. او زنده گییش را از یک گوشنه ای در  خانواده اش  وسط دکتا ور ۱۹۱۰رسید وقتی که در دهۀ 

 که برای بیجا شده گان گفت پیشرفت را  عقی  کنند و واپس به کانادا بدهند. کانادا زیر هدایت رهبر روحانی دوباره احیا کرد 

بنه آقاخنان اسنت کنه منا را آن چنه "این یک زمان دشوار برای همۀ اسماعیلیان بنود و منن بناور محکنم دارم کنه اینن عقیندۀ منا 

 ساخت  که امروز هستیم." گفت هرجی.

"این حقیقتا  دشوار است که آن را در قال  کلمات گذاشت،" این به چه معنی است که آقاخان را ببینیم، سلیم هرجی یک مبتکر 

انکووور در حنال کنارکردن کارآفرینی و والنتر )داوطل ( گفت کسی که ساعات بی حساب برای مالقات رهبر روحانی در و

"این قل  و روح  ان را می انبارد. این من را وامی دارد  ا زنده گنی خنود و هنر یکنی در آن را احتنرام بگنذارم و ینک  است.

 بخش از این جامعه باشم. این بسیار هیجان آور است."

در رابطه به منیژه نیانی، یک دیزاینر  علیمی در کمپنی کاست مونتن بس جشن الماسی آقاخان یک فرصت کمیناب و  ناریخی 

 برای هریک از اعضای این جامعه است. 

درک کردن یک سکوت معنادار و بنه خنود آمندن بنر همنه "این یک زمان خوداندیشی است،" نیانی گفت. "یک فرصت برای 

 ما شکرگذار هر دو هم به صورت فردی و هم اجتماعی باشیم. "  چیز می باشد که

برای من می باشد،"  سمن کالنی یک محصل در دانشگاه سنیمون فرسنتر گفنت. "اینن  "این مالقات یک دگرگونی مادام العمر

 ها خاطرات متعالی روحانی هستند که من همیشه با آن ها خود را  سلی خواهم داد."
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بنه مثابنۀ  سنال بنوده اسنت.  ۹۰گرفتار بودن با انکشاف یکی از مسن ولیت هنای میرارنی اش بنرای  قریبنا  برای خود آقاخان ،  

یک دسته نماینده گی های غیرفرقه ای او برای بهبود حاالت زنده گی مردمش به  -اساسگذار شبکۀ انکشافی آقاخان )اکد ان( 

   ویژه در دنیای در حال انکشاف کارکرده است. 

یننک نماینننده گننی "اکنند ان" شننامل مرکننز جهننانی پلورالیسننم )در شننرکت بننا  -ادارات بننه وسننیلۀ بنینناد آقاخننان کانننادا  در کانننادا،

حکومت کانادا(، مرکز اسماعیلی در برونبی، موزیم آقاخان، مرکز اسماعیلی و پنارک  ورنتنو، بناغ هنای آقاخنان در البر نا و 

 پارک آیندۀ برونبی  اسیس شده است.

 آقاخان با اعداددستیابی 

 ۲۰۱۱جوالی  ۱۱بوده است. جشن الماسی اش  ۹۰: آقاخان رهبر روحانی مسلمانان شیعۀ اسماعیلی برای ۹۰

 در کانادا ۱۲۰۰۰۰مسلمانان شیعۀ اسماعیلی در جهان می باشد، به شمول  میلیون ۱۱: در حدود ۱۱۰۰۰۰۰۰

: شبکۀ انکشافی آقاخان در ساحات مختلف همچون صحت،  علیم و  ربینه، انکشناف دهنات و  نرویگ بنگناه بخنش ۳۰/۸۰۰۰۰

 کارمندنفر  ۸۰۰۰۰کشور و در حدود  ۳۰خصوصی در 

دالنر امریکنایی را سنالیانه بنر فعالینت هنای انکشنافی اجتمناعی و فرهنگنی غینر انتفناعی  میلینون ۹۲۱: "اکد ان" میلیون ۹۲۱

 ۲۰۰دانشگاه و بر  ۲موسسۀ مراقبت صحی،  ۲۰۰بیشتر در کشورهای در حال انکشاف به مصرف  می رساند. این پول بر 

 مکت  و پروگرام های انکشاف مکت  بکار انداخته می شود. 

 شنویق کننند در ینک پیناده روی کاننادایی را  ۱۰۰۰عنداد زننان در وانکنوور گنرد هنم آمدنند  نا ینک   ۱۹۸۱: در میلیون ۱۰۰

دالر را گردآوری کردنند. آن نخسنتین پیناده روی کنردن اکننون  ۱۱۰۰۰آن ها بپیوندند که  اب)واکنگ( در مقابله با فقر جهانی 

ضنمانت کنننده هنا  شنرکتزاران داوطلن  )والنتنر(، شنهر در اطنراف کاننادا بنا کمنک هن ۱۰به واقعۀ سالیانه  بندیل شنده و در 

دالنر را گنرد  میلینون ۱۰۰سنال بعند، پیناده روی مشنارکت جهنانی اضنافه  نر از  ۳۳و شریک هنا گرفتنه منی شنود.  )سپانسر(

   که آن را بزرگترین واقعه در کانادا در  قویت انکشاف بین المللی ساخت.   -آورده است 
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 اسماعيلی های کانادايی جشن الماسی آقاخان را تجليل می کنندجستين ترودو و 

     ۷۱۱۲     جوالی     ۱۱  -             دیلی هیف ستف 

                                                                                   اسماعیلی های کانادایی از سراسر کشور با میلیون ها کس در اطراف جهان با هم می پیوندنند         ۱۰۰۰۰۰                  امروز اضافه  ر از 

                                                ا جشن الماسی واالحضرت آقاخان را  جلیل نمایند. 

         مننین امننام     ۴۹                           پنندر کننالن مرحننومی اش بننه عنننوان                                 سننالگی شننهزاده کننریم آقاخننان جانشننین     ۲۰       بننه عمننر       ۱۹۱۱     جننوالی     ۱۱   در 

 .میلیون پیروانش در سراسر دنیا می باشد ۱۱شد که هم اکنون رهبر روحانی قری       عیلی                          موروری مسلمانان شیعۀ اسما

رابطۀ آقاخان با کانادا به سال های دهۀ هفتاد باز می گردد، آن وقت که ایدی امین دکتا ور یوگندا مردمان آسیای جنوبی را به 

او بودند.  رفیق سنابقۀ صندراعظم پیینر  نردو آقاخنان از زور از کشور اخرا  می کرد.  عداد زیاد در میان شان اسماعیلی ها 

و ینک خاننه بنرای اینن جامعنه شنود کنه هنزاران افریقنای شنرقی از اینن طرینق درخواست  ا کاننادا دروازه هنایش را بناز کنند 

 پناهنده شدند. 

بعد از آن اسماعیلی ها جوامع و کارو بار را در کانادا خلق کرده اند، عالوه بر آن در سطوح مختلنف دولنت انتخناب و  عینین 

هنای  -شدند به شمول شهردار کنالگری ناهیند نانشنی، نماینندۀ دون ویلنی شنرقی در پارلمنان یاسنمین ر انسنی، نماینندۀ پارکندل 

 ر مبینه جعفر.   پارک در پارلمان عارف ویرانی و سنا و

 

                     )معز ویسرام/ اکد ان(      ۲۰۱۱   می     ۱۹                                                     واالحضرت آقاخان در افتتاح مرکز جهانی برای پلورالیسم ، 

http://dailyhive.com/vancouver/justin-trudeau-aga-khan-diamond-jubilee
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               و در  ورنتنو در       ۱۹۸۲                                               مرکنز آن را در کاننادا بنا شنروگ در وانکنوور در سنال    ۲              مرکز اسماعیلی    ۹                      آقاخان همچنان از میان 

                                                            ماعی و فرهنگی چون مراسم شهروند شدن و ادای عبادت هستند. شنبکۀ                                    باز کرد که محلی برای گرد همآمدن اجت      ۲۰۱۴    سال 

                                                                                      یک بازوی سخاو مند در کانادا، بنیاد آقاخنان در کاننادا بنا بسنیار واقعنات در شنهرها در سراسنر                         انکشافی واالحضرت آقاخان

                    افریقنا و آسنیا رابطنه                                                                                      کشور برای  قویت پروژه ها وقف شده برای بناالبردن کیفینت زننده گنی در کشنورهای در حنال رشند در 

       دارد. 

بنه یقنین کنه  جلینل منی کنند و  ساله گی سالگردش را بنه عننوان رهبنر روحنانی ۹۰سالۀ هاروارد  ۸۰امروز، فارغ التحصیل 

برای باقیماندۀ سال شامل شروگ شدن پروژه ها مانند پالن های انکشاف اجتماعی، فرهنگنی و اقتصنادی جدیند ادامنه  جشن ها

 یابند. 

                                                            به کار برده است  ا علت های بشردوستانه جهانی، کمک برای  قویت                   آقاخان نقش خود را       ۱۹۱۱                        "از زمان آغاز امامتش در 

                                                                                                              انکشاف پایدار و پروژه های کاهش فقر و باالبردن جامعۀ مدنی و  علیم و  ربیه در سراسر دنینا بنه پنیش ببنرد." گفنت جسنتین 

        اش.               مربی و رفیق."                         ردو صدراعظم کانادا در "

                         در همکاری با دولنت کاننادا       ۲۰۰۹   در                            مرکز جهانی برای پلورالیسم                                               "حال وهوای همکاریش همچنان آقاخان را برای  اسیس 

                                                                                                           رهنمایی کرد کنه ادارات مرکنزی آن در ا ناوا انتخناب منی شنوند. در شنناخت از عقیندۀ او بنه گونناگونی بنودن )دایورسنتی( و 

                                                                      ه اش در رابطه به رفتار مردم در دورادور جهان دولنت کاننادا بنه واالحضنرت ینک                                    پلورالیسم و بسیار  الش های بشردوستان

            اعطا کرد."       ۲۰۰۹                               شهروندی کانادایی افتخاری را در 

                                                                             دعوت می نمایم  ا مثل آقاخان آن طوری که او ما را الهام می بخشد غمخواری و شفقت                                   "در این روز من همۀ کانادایی ها را 

    جشنن    کنه                                بنرای همنۀ اسنماعیلی هنای کاننادایی    منن             نشنان بندهیم.   ؛                           نسبت به ما کمتنر خنوش بخنت انند                       را برای همۀ آن هایی که 

                                                 الماسی را  جلیل می کنند، می گویم خوشحالی مبارک!"


