
 
 

 
٢۲٠۰١۱٥تيیررگانن جشنووااررهه " ووططنن " مووضووعع   

 
رراا كهھ تنووعع فررهھھھنگي ٬، با مدد نظظرر قرراارر ددااددنن تفاووتهھا٬، اازز تلفيیقق وو بهھ هھھھمم  يییجشنووااررهه تيیررگانن ٬، آآميیززشش فررهھھھنگهھا وو پيیشررفتهھا

بافتنن نوو وو كهھنهھ ٬، بهھ ووجوودد آآووررددهه ااستت ٬، جسوورراانهھ بهھ نمايیشش مي گذذاارردد.  
پررااكنددگي رروو بهھ ررشدد اايیرراانيیانن ددرر سررااسرر ددنيیا معنايي " ووططنن " رراا اازز وواابستگي بهھ سررززميینن ٬، با معنايیي فررااتررجايیگززيینن كررددهه 

ااستت . فررهھھھنگ وو هھھھنرريي جدديیدد كهھ ددرر عيینن وواابستگي بهھ سررززميینن ماددرريي ٬، نشاني اازز تاثيیرر محيیطط جدديیدد نيیزز با خوودد دداارردد.   
گهھا ٬، ددرر سررززميینن جدديیددمانن ٬، كانادداا ٬، غني مي شوودد وو گستررشش مي يیابدد. اافقق هھھھايي اايینن فررهھھھنگ با االهھامم اازز گووناگووني فررهھھھن  

تيیررگانن رروويیكرردد كانادداايیي رراا ددرر گستررشش اافقق هھھھايي جدديیدد ٬، جشنن مي گيیرردد.  
مووضووعع جشنووااررهه تيیررگانن اامسالل "ووططنن " ااستت وو هھھھددفشش بررقرراارريي پيیووندد بيینن "اايینجا" وو " آآنجا" ستت.  

نظظرر ددااشتنن هھھھمززمانن اامكاناتت هھھھرر ددوو جا وو چشمم ااندداازز گستررشش آآنن. پيیووندد بيینن سررززميینن جدديیدد با سررززميینن ماددرريي٬، با ددرر  
پيیشش ررفتنن بهھ سوويي نسلل هھھھايي آآيینددهه ٬، كهھ هھھھدديیهھ شانن بهھ ما ٬، هھھھمبستگي عميیقق ددلهھا وو رروواانن هھھھاستت.  

گرراامي ددااشتت "ووططنن " نبايیدد باعثث جنگ وو گستررشش ددشمني وو ظظلمم بيینن اانسانهھا شوودد ٬،بلل اايینن ددوو گانگي شگفتت اانگيیزز رراا يیادد 
٬،ًكهھ اانسانهھا عليیررغمم تنووعع وو گووناگووني بهھ هھھھمم شبيیهھندد٬، وو اايینن برراايي بقايي ما حيیاتي ااستت.آآووررمانن ساززدد   

ددستت ططبيیعتت بهھ ططوورر تصاددفي ٬، ووططنن هھھھرر يیكك اازز ما رراا تعيیيینن مي كندد وو فررهھھھنگ سررززميینن مانن آآنن رراا ررنگ آآميیززيي مي كندد.  
هھھھستيیمم ٬، معنايي ووططنن نمي تووااندد ما رراا اازز ااگرر بپذذيیرريیمم كهھ ما هھھھمگي ساكنيینن كررهه يي ززميینن ٬، اايینن نقططهھ يي آآبي كووچكك ددرر كيیهھانن 

هھھھمم جدداا كندد ٬، بلكهھ رريیشهھ هھھھايي هھھھوويیتت ما رراا بعنوواانن بشرر وو اانسانن تغذذيیهھ مي كندد.  
ووططنن لنگرريي ستت ددرر ااقيیانووسس بززررگگ بشرريیتت ددرر ططوولل تارريیخ ٬، شعلهھ اايي لررززاانن ددرر اافقق تارريیخ كهھ مفهھوومم آآنن وواابستهھ بهھ ززمانن 

وو مكانن ااستت .  
لتي بيینن اانسانهھا نيیستت ٬، بلكهھ بهھ معنايي تايیيیدد فرردديیتت شگفتت اانگيیزز ماستت. وو نقشش ما ووططنن ددليیلي برر جنگ وو گستررشش بي عدداا

ددرر تنووعع قوومي جامعهھ جهھاني.  
ددررستت مثلل قاليیچهھ اايي كهھ ما بخشي اازز ططررحح وو ررنگ آآنن هھھھستيیمم ٬، ددرر كنارر دديیگرراانن وو نيیاززمندد بهھ هھھھمدديیگرر.  

ووططنن خانهھ يي ماستت ٬، مالكك ماستت ٬، ااما ما مالكك آآنن نيیستيیمم.  
رر ططبيیعتت ااستت كهھ ما ددرر آآنن ٬، جايي خوودد رراا ددرر تارريیخ بازز مي يیابيیمم.ووططنن آآغووشش مادد  

ما نمي توواانيیمم اانتخابب كنيیمم كهھ كجا وو چهھ ززماني باشيیمم وولي اايینن كهھ چگوونهھ وو چرراا ززنددگي كنيیمم ٬، بهھ اانتخابب خوودد ماستت .  
 
 


