
ھندوباوران و سیکھـ ھای  را برای» اکتوبر ٢۶ - دیوالی «ی  عید فرخنده» اصالت«دست اندرکاران 

 زندگانی شما عرض نموده، از صمیم قلب تبریک و تھنیت و ھندوان کشور ھای دیگر جھان افغانستان

   !از نور، روشنایی، شادمانی و بھروزی باد پُر مان عزیزو دیگر ھموطنان 

 

یک جشنواره پنج روزه ھندوھا است کھ در سراسر دیوالی  .است ھندواناز جملھ جشنھای  دیوالی 

این جشنواره پنج روزه  .گردد  شود و تاریخ اجری آن بھ زمانھای پیش از تاریخ بازمی  ھند اجرا می

از آنجایی کھ محاسبھ ماھھای . شود  آغاز می کارتیکابر اساس گاھشماری ھندی، در روز پانزدھم 

طی روزھای قبل از جشن، تمام  .، قمری است؛ تاریخ دیوالی در تقویمھای دیگر متغیر استھندی

، الھھ توانگری و )Lakshmi( الکشمیگویی بھ  ھا برای خوشامد  ھا پاکیزه و مرتب شده و پنجره  خانھ

حاکمیت جمھوری این جشن فرصت بجا آوردن شکران از نعمات است و در  .شوند کامیابی گشوده می
ل با مراسم باشکوه انجام میشد و در کوه ھای آسمایی و شیر دیوالی در شھر کاب دموکراتیک افغانستان

  .دروازه، بھ این مناسبت، آتش بازی صورت میگرفت

بھ معنای ردیف و  آوالیبھ معنی نور و  دیپا –) Deepavali(نام دیوالی، تحریف شده واژه دیپاوالی 

ور در این جشنواره یکی از جذابترین واقع نمایش ن در. و در کل بھ معنای صفی از نور است - صف 

ترین کاخھا، با نور نارنجی   ھا تا اشرافی  ترین کلبھ  ھا، از فقیرانھ  تمام خانھ. ھای آن است  بخش

  .شوند برای تبریک و سالم بھ الکشمی روشن می) Diya(رنگ فانوسھایی بھ نام دیا 

درین جشن ھندوان شھر، خانھ و محل کار خود را چراغان میکنند و عالوه بر شکر گذاری از نعماتی 

برای ھندوان افغانستان، دیوالی  .شان شده است، خواھان پیروزی نور، بر ظلمت میشوند کھ دستگیر



. ھمچنان، جشن پدران است و دختران با ادای احترام بھ پدارن خود از او تحفھ ھای ھم بدست میاورند

 در گذشتھ، 

، نشانھ دانش است و افروختن چراغ دانش در بین مردم بھ معنای درک فلسفھ )Deep(یا دیپ  فانوس

  .است  ھر روز خاص از این جشنواره و بھ عمل درآوردن این فلسفھ، در زندگی روزمره

عید و مناسبتھا، از  نقوشی سنتی و بسیار زیبا کھ در روزھای Rangoli(طرحھای الوان رنگولی 

 شده  ھا، برای خوشامد گویی بھ خدایان ترسیم می  دیرباز برای تزیین کف اتاق، حیاط و درگاه خانھ

، گل آرایی و آتش بازی، این )است  شده  این نقاشیھا با پودرھای رنگ و توسط زنان اجرا می .است 

از شکوه و زیبایی خاصی فستیوال را کھ پیام آور شادی، نشاط و خوشبختی در سال جدید است، 

  .کند  برخوردار می

ً در تمام مناطق ھند برگزار می واقع، پیش درآمد  شود و در  جشنواره دیوالی در ابعاد وسیع و تقریبا

اجرا  -با تفاوتھایی -دیوالی حتا در کشورھایی چون تایلند، ترینیداد، سیام و ماالیا نیز. سال نو است

  .شود  می

  منابع انترنیتی و ویکیپیدیا: مأخذ
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