
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۷۱/۳۰/۲۰۲۰                 صدای امریکا

 

 
 مبدل خواهد شد؟ یجهان یبه احوالپرس هایهند  "نمستی"  ایآ

 

 
 

خواهند در حالی که جهان با مشکل کروناویروس دست و گریبان است، مقامات صحی از مردم می
 .دوری جویند تا برای جلوگیری از سرایت این ویروس از تماس با همدیگر

 
دهند، همدیگر را در آغوش در کشور های مختلف جهان در جریان احوالپرسی، مردم با هم دست می

 .کنندگیرند یا روبوسی میمی
اما در شماری از کشورهای جهان مانند هند و جاپان، مردم با حرکات مختلف از فاصله نستباً دور 

 .کننداحوالپرسی می
کنند، اکنون با شیوع کروناویروس در انتظار ن یوگا در جهان افتخار میها که به معروف کردهندی

 .اند تا طریقه احوالپرسی آنان "نمستی" در میان جهانیان رایج شود
شیوع کروناویروس باعث شده که مردم برای پیشگیری از ابتال به کروناویروس از دست دادن و 

 .تماس به یکدیگر بپرهیزند
ها را به برخی از روسای جمهور در جهان از قبل در جریان احوالپرسی حرکات شبیه نمستی هندی

 .کار برده اند
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 2تر  2 له  :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  ې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیز: یادونه

 

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحده، امانویل ماکرون، رییس جمهور فرانسه و چارلس، شهزادٔه 
 .ها را به کار بردندبریتانیا در جریان احوالپرسی حرکات شبیه نمستی هندی

 .دهدنمستی، ترکیبی از دو کلمهٔ سانسکرت است که خم شدن به رسم احترام معنی می
سفیر فرانسه در دهلی جدید گفته است که آقای ماکرون تصمیم گرفته است که در جریان احوالپرسی 

 .با تمامی همتایانش، نمستی کند
است، نریندرا مودی،  در شهرهای بزرگ هند که اکنون دست فشردن و در آغوش گرفتن رایج شده

 .صدر اعظم آن کشور از مردم خواسته است تا طریقه احوالپرسی سنتی را به کار ببرند
کنند مردم را ترغیب کنند های چاپی تالش میهای فعال با نشر پیامدر افغانستان نیز برخی از گروه

 .گیرندتا در جریان احوالپرسی دستان همدیگر را نفشارند و همدیگر را در آغوش ن
 

 
 
 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

