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آمدید خوش افغانستان کبیر قاموس صفحۀ به  

رساند مدد الزم حد تا را شما است باستان افغانستان اصالت نمایانگر که گنجینه این های داشته دارد، آرزو قاموس این گذار بنیان تیم  

 

 

 
 

 

 

  ۲۰۲۱/ ۰۵/ ۳۱                            مجمع اللغات                    ملکزی ویل هللا/ 
 

 لغاِت درج شدهء اختصاصی دینی و مذهبی در قاموس کبیر افغانستان  
 

و   اللغات نیز پرداخته است قاموس کبیر افغانستان در کنار توضیح بسی مسائل دیگر، به شرح بعضی لغات درج شده در  بخش مجمع 

وجیزه ها، مقوالت، لطائف، مفاهیم، معانی، سخنان نغز،  ، ی و مذهب ینید یاختصاص لغاِت  تالش بیشتر دارد  که در این مسیر به توضیح

 سالنامه ها، تقاویم و غیره نیز بپردازد. اینک در این سلسله لغاِت مصطلح  مردم  جامعه  را معرفی می نماید    
 

 
در تمام افغانستان و مذهبی لغات وسیع مشترک دینی و  

،  و در گفتارن ها به اینطرف سینه به سینه  آمده  که از قر 
و مباحثات مردم روزمره مروج اند، برای  حفظ    نوشتار

، همکاران قاموس  یمذهب  های   و سجل کردن این ارزش
 برای حفظ آن  جداً متوجه اند.  

، تحصیل کرده  کزیی ولی هللا ملښاغل    گرامی ما  همکار
رزو  آکه درین عرصه  مهارت  و    در عربستان صعودی
خدماتی را انجام دهند، ما با   ،دارند  ه ریشه در لسان عربیک   دینی لغات و کلمات فهم و تشریح دارند که در غنای  

  .اظهار قدر دانی ازایشان استقبال میکنیم
شده در  درج  ، مشت نمونه خروار  میشوند  روزمره استعمال  افغانهارا که  در ذیل از مکالمات روزمرهء  مردم لغاتی  

 به هموطنان تقدیم می نماییم. قاموس
 

اصطال
 ح

 تشریح پښتو  تشریح  دری 

   
نماز سنت و به نظر بعض فقهاء نفل است که در ماه     تراویح

رمضان بعد از فرض نماز خفتن اداء می ګردد. در  
رکعت می باشد ولی در مذاهب  مذهب حنفي بیست  

دیګر هشت و دوازده رکعت نیز می باشد. تراویح به 
معنای استراحت کوتاه بعد از هر چهار رکعت نماز 
که عمدتا در مسجد با جماعت خوانده می شود، ولی  
یک تعداد مردم و بالخصوص خانمها آنرا در خانه  

 می خوانند 

د   چې  کیږي  ویل  ته  لمونځ  سنت  هغه 
یاشت کې د ماخوستن د فرض  روژې په م

لمونځ وروسته ترسره کیږي، څوک یې 
حنفي  په  نفل.  یې  څوک  او  بولي  سنت 
فقهې کې تراویح شل رکعته دي، خو په  
ځینو مذهبونو کې هغه اته او دولس رکعته 
دي. تراویح اصال استراحت ته ویل کیږي 
ځکه چې د هرو څلورو رکعتونو وروسته 

عموم په  کیږي.  دمه  لنډه  ډول  یوه  ي 
ځینی   خو  کیږي  کې  جومات  په  تراویح 
 خلک او میرمنې یې په کورونو کې کوي

مرجع 
 تقلید 

مرجع در لغت محل و یا مکانی را ګوید که به آن   
مراجعه می شود، و تقلید از قالده ګرفته شده است و 
معنای آن حلقه و یا آن چیزې که بر ګردن آنداخته  

ت اهل  مذهب  در  تقلید  مرجع  شود.  آن می  به  شیع 
مجتهد و عالم واجد الشرائط ګفته می شود که مردم  
شیعه دوازده امامی در مسائل فقهی و مذهبي از وی  

مرجع هغه ځای ته ویل کیږي چې د اړتیا 
په وخت کې لیدنه ورڅخه کیږي. تقلید د  
یا  قالدې څخه دی چې کړۍ، غاړه کۍ 
اصطالحي   له  کیږي.  ویل  ته  غړوندي 

تشیع په اثناعشري پلوه مرجع تقلید د اهل  
فرقې کې هغه مجتهد او غټ عالم ته ویل 
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فتوی مې ګیرد و به آن عمل می کند. مرجع تقلید به  
قوانین   که  شود  می  ګفته  وارسته  و  عادل  مجتهدی 
اسالم را بر اساس قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط  

به طور م می و کند،  ایران  در  آیت هللا خمینی  ثال، 
آیت هللا علی سیستانی در عراق از مراجع مهم تقلید 

 شمرده می شوند 
 

په  شرائطو  علمي  ټولو  د  چې  کیږي 
درلودلو سره د فقهي احکامو او فتوی د 
او   ولري  اجازه  او  صالحیت  ورکولو 
خلک د هغه په فتوی باندی عمل کوي. د  
ایران   په  خمیني  آیت هللا  توګه  په  بیلګې 

ق کې کې او آیت هللا علي سیستاني به عرا
 د شیعه ګانو د تقلید مهم مراجع ګڼل کیږي 

 

حقوق هللا متعال، فرائض و واجبات هللا تعالی، حقوق  حق اللهی 
خداوندی، حقوق الهی، چیزهایکه په ذات هللا متعال 

 تعلق دارد، احکام ال 

د هللا تعالی حقوق، د هللا تعالی اوامر او  
تعالی   هللا  په  چې  حقوق  هغه  فرائض، 

 اړه لري، د الهی احکام او حقوق پوری 

کلمه جمع مؤنث زبان عربی بوده و مفرد آن تکریم  تکریمات 
پاداش،  توقیرات،  احترامات،  باشد.  گرامی   می 

و   مکرم  شمردن،  ارجمند  کردن،  مهربانی  داشتن، 
 معظم داشتن، سپاس داری، بزرگ داشت

تکریمات د عربي ژبې د جمع مونث کلمه 
یم دی. عزت کول، ده او مفرده یی تکر 

ډالۍ   کول،  احترام  درلودل،  درناوې 
 ورکول، قدر کول، پیرزوینه کول، لورینه 

توکالت کلمه جمع بوده و مفرد آن توکل می باشد.  توکالت 
تکیه کردن به ذات الهی، باورها، کسی را وکیل و  
نماینده ساختن، به کسی اعتماد کردن، سپردن چیزی  

حوال دیګری،  به کسی  کاری  دار  یا  کردن، عهده  ه 
 شدن 

توکالت د جمع کلمه ده او مفرده یی توکل 
سپارل،   اعتماد کول،  ذات  په  د هللا  دی. 
خپل  څوک  یو  یقین،  باور،  سپارښتنه، 
 وکیل او نماینده کول، استازیتوب، حواله 

تکفیرات کلمه جمع مونث بوده و مفرد آن تکفیر می   تکفیرات 
سلمان را از دین باشد. پوشاندن، انکار نمودن، یک م

خارج کردن، اطالق کفر به یک شخض مومن، کسی  
را بی دین شمردن. البته تکفیر ګناهان بمعنی رجوع  
و   بد  اعمال  از  پشیمانی  توبه کردن،  الهی،  ذات  به 

 اعمال نیک و صالح را انجام دادن 

تکفیرات د جمع مونث کلمه ده او مفرده 
یی تکفیر دی. پټول، په پرده کې ساتل،  

نعمت یا وحدانیت څخه انکار کول، یو    له
مسلمان ته د کافر ویل، یو څوک له دین  
ټاپې  د  کفر  د  چا  یو  په  او  ویستل  څخه 
لګول. البته د ګناه څخه کفاره )تکفیر ګناه(  
و  توبه  څوک  یو  چې  ده  مانا  پدی  بیا 
کاږي، بیرته خپل رب ته رجوع وکړي 
او د کړې ګناه په مقابل کې نیک کارونه 

 ح عملونه تر سره کړي او صال

  یکشور م  تیمقام خاص در هر وال کیمستوفي  مستوفی 
اداري و کنترول و  ،یباشد که مسئول شئون مال

باشد. د بعد از مقام والي   یم شیخو تی مراقبت وال
شود  یشمرده  م تیعادتا شخص دوم در وال  

 

په    ېچ  يیږک  لیمستوفي هغه چا ته و 
اداري او کنترول   د مالي ،  ېک  ت یهر وال
لري. او دغه    ېپخپل الس ک  تونهیصالح

  لګڼمهم    ر ډیوروسته    خهڅمقام له والي  
ي یږک  

باشد که مسئول   یکشور م  تی مقام خاص در هر وال  کی مستوفي   ت ی مستوف

باشد.   یم  ش یخو  ت یاداري و کنترول و مراقبت وال  ،یشئون مال

شود   یشمرده  م  تید بعد از مقام والي عادتا شخص دوم در وال  

 

  تیپه هر وال  ېچ  يیږک  لیمستوفي هغه چا ته و 

پخپل    تونهیاداري او کنترول صالح   د مالي ،   ېک

وروسته   خهڅلري. او دغه مقام له والي    ېالس ک

يیږک لګڼمهم  رډی  

جمع مونث بوده و مفرد آن کرامة یا کرامت می  کرامات،  کرامات

طاقت انسان های   فعل و یا عمل که خارج از باشد. عادت، 

ردن سنت الهی،  عادي می باشد. بزرګداشت و محترم شم

دوری از پستي و فرومایګی، امر خارق العاده   عظمت معنوی، 

که از اولیا و دوستان نیک هللا تعالی بصورت غیر ارادی  

بزرګیها، اشیای نفیس و ظریف. البته فرقش با   صادر می شود، 

معجزه همین است که کرامت از اولیاء و معجزه از انبیاء  

 دصادر می ګرد

مونث کلمه ده او مفرده یی کرامة کرامات د جمع 

یا کرامت دی. هغه فعل، عمل او قول چې د هللا 

تعالی د نیکو بندګانو څخه په غیر ارادي توګه 

وقار، له بدو او ناړو کارونو  صادریږي، عزت، 

څخه لری والی، د الهی سنتو درناوی او ځانګړی 

معنوي لوړوالی. البته له معجزې سره  احترام، 

ادی چې کرامت له ولیانو او معجزه له یی توپیر د

 ي رسوالنو صادریږ
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تَکبُرات، کلمه جمع مؤنث بوده و مفرد آن تکبر می باشد. خود  تکبرات 

خود ستایی، بزرګ نمایی، گستاخی،   خواهی، غرور، کبر، 

 ینخوت، خویش را باالتر نشان دادن، بزرگمنش

تکبرات د جمع مونث کلمه ده او مفرده یی تکبر 

دی. لویی، خپل ځان لوړ ښودل، په نورو باندی  

 رځان بره ګڼل، کبر، غرو

توکالت کلمه جمع بوده و مفرد آن توکل می باشد. تکیه کردن  توکالت 

کسی  به ذات الهی، باورها، کسی را وکیل و نماینده ساختن، به 

اعتماد کردن، سپردن چیزی یا کاری به کسی دیګری، حواله 

 نکردن، عهده دار شد

توکالت د جمع کلمه ده او مفرده یی توکل دی. د 

هللا په ذات اعتماد کول، سپارل، سپارښتنه، باور،  

یقین، یو څوک خپل وکیل او نماینده کول،  

 ه استازیتوب، حوال

نَهْ  یامر و نه َو   ی و اساس  نیمتریاز قد  یک یدو کلمه مختصر    نی: ایاَْمْر 

 ل یو فقه اسالمي را تشک  نیکلمات و مصطلحات اصول د  نیتر

شغل که    ایکار    کیدارد:    یدهد. امر از لحاظ لغت دو معن  یم

دوم آن فرمان است که جمع آن   یشود، و معن  یجمع آن امور م

  ش یامر بالمعروف باز معنا  دشو  فتهګ  کهیباشد. البته وقت  یآوامر م

شخص   کیکردن از   هیتوص  ر، یفرمان و دستور دادن به کار خ 

فرد   به  خو  یافراد  ایمسلمان    ی م  نیچن  میقرانکر  ش، ی جامعه 

ةٌ  دیفرما أُمَّ نُكْم  م ِ ْلتَُكن  َو   « ََ   یَ إِل   دُْعونَ یَ :  َِ یالْخ  أُْمُرونَ یَ َو    ْر

ْعُروِف َو   ََ از   دیأُْولَئَك هُُم اْلُمْفِلُحوَن؛ با   َعِن اْلُمنَكِر وَ   ْنَهْونَ یَ بِالْم

و امر به معروف و    یكیتعداد تان دعوت به ن  کیشما،    انیم

آنها همان رستگارانند«    ینه و  كنند،  منكر  به   یعنیاز  دعوت 

د یوګرا امر بالمعروف  دهیو پسند کی ن یکارها یسو  

 

و   یرګین، جلو  شمردن، بازداشت  زیجا  ری: ناروا دانستن، غینه

شود، مفهوم   یم  فتهګعن المنکر    ینه  کهیمنع قرار دادن. و وقت 

 یم یاسالم عتیآن باز داشتن و منع کردن از ممنوعات در شر

 باشد 

امر و نهی: دا دواړه کلمې په اسالمي فقهې  

او شریعت کې ډیر ستر ځای او اهمیت لري.  

امر دوه ماناګانې لري، لمړۍ یی د فرمان په 

د موخه  مانا  په  کولو  اجرا  او  کولو  د  چې  ه 

ده. اوامر  یی  کلمه  د جمع  او  د  استعمالیږي 

چاره یا کار دی چې جمع یی   دوهمه مانا   امر

بالمعروف   امر  د  چې  کله  راځي.  امور 

د  اصطالح وکارول شي نو مطلب ور څخه

نیکۍ او خیر ښیګڼې خوا ته را بلل او دعوت 

ي:  ور کول وي. په قرانکریم کی داسی راغل

َو وَ  )  َِ یْر ََ الْخ إِلَی  یَدُْعوَن  ةٌ  أُمَّ نُكْم  م ِ ْلتَُكن   

اْلُمنَكِر َو   َعِن  یَْنَهْوَن  ْعُروِف َو  ََ بِالْم یَأُْمُروَن 

ستاسو له منځه دی یوه  -أُْولَئَك هُُم اْلُمْفِلُحوَن  

داسی بلنه ډله خلک  ته  نیکې  له   وي چې  او 

بدې څخه منع کول کوي، نو همدوئ بریالي 

سي دي(او برال  

مخنیوي   نهی: له بدو او ناوړو کارونو څخه

ته او کولو  امر  منع  د  چې  کیږي،  ویل 

 بالمعروف مقابل ګڼل کیږي 
ُمَجَوزات جمع مونث بوده و مفرد آن مجوزه می باشد. همچنان   مجوزات

مجوز نیز به عین معنی ولی به صیغه مذکر آن استعمال می 

دانسته شده، و   حالل و روا پشنهاد شده،   گردد. تجویز شده، 

کدام چیز حالل  مجوز کسی را گفته می شود که تجویز می کند

د تعرفه که در  حرام است، ترخیص و یا سن بوده و کدام چیز

 مسائل تجارتی از آن به کار می برند. 

که  عمائم یزرګ و سفید رنگ در سلطنت عثمانی اتراک، 

اشراف آن وقت به سر می کردند،   اعضای خانواده عثمانی و

 دمجوز گوین

مجوزات د عربی ژبې د جمع مونث کلمه ده او  

مفرده یی مجوزه ده، البته ددی کلمې د مذکر بڼه 

روا او حالل ګڼل  ز هم عینی مانا لري:یعنې مجو

شوی، پشنهاد یا وړاندیز، هغه څوک چې د حالل 

په  او حرام ترمنځ توپیر په ګوته کوي، 

سوداګریزو چارو کې د سند او تعرفې لپاره هم  

استعمالیږي، د عثماني سلطنت په پیر کې 

او نورو اشرافو سترې   غړو سلطنتي کورنۍ د به

ړۍ په سر کولې چې سپین رنګې غټې غټې پګ

 ه هغو ته هم مجوز ویل کید 

اِمامات، جمع مونث بوده و مفرد آن امامة می باشد. رهبری،   امامات 

نیابت.  پیشوایی، قیادت، زعامت، دوستي، یاری دادن/ نمودن و

و در عرف عامه، امام به کسی اطالق می شود که در نماز  

عشری، همان   دیگران به او اقتدا کند، در فقه اهل تشیع اثنا

آخرش نظر به  دوازده امامانیکه اولش علي رضی هللا عنه و

مؤرخین  عقیده شان، امام مهدی منتظر می باشد. همچنان اکثر

را نیز    عرب در بسا موارد به جای اصطالح خلیفه کلمۀ امام

 ت به عین مفهوم استعمال نموده اس

ده.   کلمې جمع امامات، د عربي ژبې د امامة د

وړاندیتوب.   رهبري، قیادت، زعامت او مشري، 

په دودیزه توګه امام هغه چا ته ویل کیږي چې په 

لمانځه کې د مقتدیانو مشري کوي، خو د اهل  

تشیع اثناعشري ډله پدی باور ده چې حضرت  

او امام  علي رضي هللا عنه د دوئ لمړنی امام دی

څرګند  مهدي یی وروستنی دی چې ال تر اوسه 

ونې وړ ده چې یو شمیر عرب  شوی ندی. د یاد

مورخینو د خلیفه په ځای د امام اصطالح هم په  

 ه عین مفهوم او مانا استعمال کړید

و جمع آن حنفاء است،   حنیف به معنی مایل از باطل به حق،  ی فیحن

حنفاء هلل  است. مثلیکه در قرانکریم از آن تذکر شده

به او  )مخلصین به ذات اقدس الهی بوده و   غیرمشرکین به

حضرت   در مورد صفت و شخصیت  شرک نمی ورزند(

او حنیف د صفت کلمه ده چې جمع یی حنفاء ده،  

هغه چا ته ویل کیږی چې له باطل او ناروا څخه 

د حق خوا ته مایل او له شرک څخه بیزاره وي. 

په فرانکریم کې د حضرت ابراهیم علیه السالم په  
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 : دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئيادونه

 

چنین آمده است: او   در یک آیت  ابراهیم علیه السالم

مؤمن برحق بود.  هللا پرست و حنیف،  مسلمان ،  یک

حنفی   و یا حنیفی اتباع امام اعظم ابو حنیفه را حنیف،  همچنان

  مذهب میگویند

هکله داسی راغلي: کان حنیفا مسلما ) هغه یو  

مخلص او موحد مسلمان وو. همدارنګه د 

حنفاء هلل  په بل ځای کې داسی راغلي: قرانکریم

ر مشرکین به ) د هللا په طرف کاږه او له غی

شرک او بت پرستې څخه بیزاره وو( له بله پلوه  

پیروانو او اتباعو   ابوحنیفه صاحب د امام اعظم

 يویل کیږ حنیفي او حنفي مذهب ته حنیف، 

اولش )دار( است   مرکب از دو کلمه عربی است،  دار االفتاء،  دار االفتاء 

یناد می باشد. و کلمه دوم آن ب و خانه، مرکز که معنی آن

االفتاء است که مرادف به کلمه فتوی می باشد: دار  

بیان کردن حکم   فتوی، مرکز مصدر خانه مفتي،  االفتاء:

شرعي، اظهار نظر در مورد یک مسئله فقهی و دیني، خبر 

دادن از حکم الهی در مورد مسائل مبهم و پیچیده، تشریح 

تالفی، تعریف و تشخیص  قوانین شرعی در قبال مسائل اخ

دار االفتاء مرکز و یا بنیاد   موارد فقهی و شرعی. همچنان

علمای شرعي را گویند که به صفت فردی و یا اجتماعی در 

و سنت    بسا موارد نظر خویش را در پرتو احکام قران کریم

 د نبوی تشریح و اظهار می نمای

االفتاء، د عربي ژبې د دوو کلمو څخه مرکبه دار 

 او جوړه کلمه ده چی لمړنۍ یی ) دار( کور، 

بنسټ دی. االفتاء: د  ټاټوبې، محل او مرکز، 

فتوی مانا لري، یعنی د یو مفتي لخوا د یوې 

شرعي او فقهي مسئلې په اړه د شرعي حکم 

د دیني او فقهي مسئلې په اړه د شرعیت  ورکول، 

ل، د هللا تعالی او د هغه د رسول د نظر څرګندو

شرعي حکم صادرول او  هدایاتو په رڼا کې د یو

د علماوو هغه ټولنې او غونډې ته دار االفتاء ویل  

کیږي چې د مخلفنو اختالفي مسئلو په هکله په  

فردي یا ټولیزه توګه خپل نظرونه ښکاره کوي او 

 ي د شرعیت حکم بیانو

 ه جمع مونث بوده و مفرد آن الهام می باشد: اِلهامات، کلم الهامات 

در دنیای تصوف و  دل انداختن، در قلب جای دادن،  در

معارف اسالمی، القای یک اندیشه خیر در قلب یک بنده خوب  

مکاشفه ناگهانی در   و الهام شاعر عبارت از از طریق قیض، 

 ت ذهن و دل یک شاعر توانا اس 

و مفرده یې الهام  الهامات، د جمع مونث کلمه ده ا

دی. په زړه کې اچول، په فکر او ذهن کې د یوې 

ښې خبرې راټوکیدل، د تصوف او اسالمی 

غیبي احساس ته ویل   په نړۍ کې هغه معارفو

د یو نیک بنده په زړه   کیږي چې

راڅرګندیږي، د یو تکړه شاعر په ذهن او  کې

تصور کې د ناڅاپي ژور احساس یا نظر پیدا 

 ي ل کیږکیدل، الهام بل

عربی می باشد. دار به معنای   کلمه  دار فانی، مرکب از دو ی دار فان

آن  جای بود و باش. و فانی به معنای هر خانه، مسکن و

ولی   .بقا ندارد چیزیکه زایل می شود، از بین رفتنی باشد و

درینجا مفهوم آن، این جهان، دنیا، زندگی دنیوی، خانه نپایدار،  

 د ات می باشبی ثب زوال پذیر و

دار فاني دعربي ژبې له دوو کلمو څخه مرکبه 

کور، هستوګنځی، د اوسیدلو ټاټوبی،   دار: ده.

سرپناه او خونې معنا لري. ولی فانې هغه څه ویل  

  کیږي چې له منځه ځي، بقا او دوام نلري، 

خرابیږي او زوال سره مخ وي. خو دلته ورڅخه 

یوي ژوند او مطلب د دنیا ژوند، دا جهان، دن 

عیش عشرت دی. البته د دار فاني په مقابل کې 

دارالبقا یا آخرت دی چې له مرګ څخه وروسته 

 ي پیل کیږ

شاعران، کلمه تثنیه زبان عربي بوده و مفرد آن شاعر می   شاعران

باشد، ولی در زبان مروجه دری و فارسی برای جمع نیز  

م، دو شخص  ناظ دو تن شعر گو،  استعمال می گردد: دو نفر

سراینده، دو شخص آگاه و داننده، دو نفر بهرمند از ذوق و 

 د طبیعت خاص، دو تن ترانه ساز ، دو تن مبتکر و اندیشمن

شاعران:د عربي ژبې د تثنیې کلمه ده چې مفرده 

په پښتو ژبه کې شاعران د  ولی یی شاعر ده، 

جمع لپاره هم استعمالیږي. دوه تنه نظم  

د ځانګړي طبیعت او  نکي، نظم جوړوو ویونکي/

او ظرافت خاوندان، ترانه   پوهې ذوق څښتنان، د

لیکونکي او جوړونکي، د ځانګړي نوښت او  

 ن فکر څښتنا

فعال 

 مایشاء 

فعال مایشاء: انجام دهنده هر آن چیزیکه خواسته باشد، صاحب 

اختیار و قدرت، مدبر تمام ان کارهایکه اراده اورا داشته باشد. 

إِنَّ َربََّك فَعَّاٌل ل َِما یُِریدُ )رب تو انجام    نین آمده:در قرانکریم چ

 (دهنده هر آن عملی است که اراده او را داشته باشد

فعال مایشاء: دا یوه مرکبه عربي کلمه ده. په هر  

هغه څه قادر چې اراده یی وکړي، د هر کار  

سرته رسونکی، د واک او ارادې څښتن. په 

)ستا    َربََّك فَعَّاٌل ل َِما یُِریدُ إِنَّ  قرانکریم کې راغلي:

رب په هر هغه څه واکمن او زورور دی چې 

 ( اراده او تکل یی وکړي

 
... وصد ها اصطالحات دیگر که در »قاموس کبیر افغانستان« درج گردیده اند و همه هموطنان میتوانید در قاموس 

 آنها را جست و جو کنید و درصورت نبود، لطفاً با ما در تماس شوید.
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