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محیادی سۆران مام ردەم دادگای ئای سی سی لب2009 خۆپیشاندانی کوردان ل  

و سان ل سرتاسری جیھان  یاد دەکرتوە،لم ڕۆژە پیماننامی  ب ڕۆژی  دادپروەری  ل جیھان دەناسرت  7-17ڕۆژی

 ل دایک  بوو،ک بووە سرەتایک  بۆ پکھنانی دادگای تاوانی نو دەوتی ناسراو ب ئای سی سی،ک 1998ڕۆما ل سای

ندایشاری الھای ھۆ ی  لبارەگاک.  

 بدەنگ 21 وت لگڵ و120  بیارەکی پسند کرد ب ئنجومنی نتوە یکگرتووەکان پۆژەی1998سای

  ."ئامریکا،ئیسرائیل،چین،عراق،قتر،لیبیا،یمن:"دژ،دژەکانیش بریتی بوون ل ھریک لم وتان7و

دەوت بیاری 10 سرەتا2002-4-11پیوەست بوو پوەی،ل60لرەوە بیارەک بوو ب ناچاری پاش ئوەی وتی ژمارە

پویست بوو بۆ بیاردان 60وت،ک خۆی تنھا66دکردنی بیارەکیان دا،وەل ژمارەیان ل ھمان کۆبونوەگیشتپسن

  .لسری

ی لو تاوانانر ئسستا  لکار بوونی دادگاوە، داواکاری گشتی تا ئرتای دەست بس ندا،کۆنگۆی دیموکراتی و "لئۆگ

وەی کردووەو دۆسی کردۆتوە و چندین تاوانکاری دادگاییکردووەو  بیاری گرتنی لکۆین" ئفریقای ناوەڕاست و دارفۆر

  .چندینی دیکشی داوە

 ست  لوتی خۆی پیادە دەکات و ھری دادگا دەسسیاردان لژووی بدادگاوە، دوای م یوەست دەبن بی  پتانو وئ

ئو . 2002-7-1چ جۆرک  ناگڕنوە بۆ سر تاوانکانی پش مژوویئم دادگای ب ھی.ئاست پشلکارییکان دەرەبت 

وتانی پیوەست دەبن ب دادگاکوە ل کاتک نتوانن  دادگایی تاوانبارانی خۆیان بکن،دادگا بو ئرک ھدەستت،بۆ 

  .ئوەی تاوانباران ل سزا ڕزگاریان نبت
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واژۆی پ ریکا کی چین و ھیند و ڕوسیا و ئامردەوام ڕەخنوەی ،بپ بوونیوەست نکردووەو پستا نیان تاکو ئکممان

دادگا ل بواری ستافی فرمانبران  و دیاریکردنی بودج تواو  سربخۆی ل نتوە یکگرتووەکان ،بم . لدەگرن

یردووال ھوان ھن وتن لککڕ.  

وتی دیکش واژۆی یاسای ڕۆمایان 41وت،105ب دادگاوە گیشت ژمارەی پیوەست بووان 2007تاکو تشرینی دووەمی

 وت ،ژمارەی ئو 110  ژمارەی وت پیوەستکان ب دادگا گیشت2009یۆلی 21ل.کردووە بم  تسدیقیان نکردووە

یشتیان واژۆ کردووە گکیمانامی پتانت139وو.  

داواکاری  گشتی دادگا لویس مۆرینۆ ئۆکامبۆی  ئرجنتینیی و ب .ردن ئندامن ل دادگال وتانی ئارەبی تنھا جیبۆتی  و ئو

  .کۆی دەنگ ھبژردرا

ی دارفۆری نارد  بۆ دادگای تاوانی 2005ئازاری 31لکگرتووەکان  دۆسیوەیتنی ئاسایشی ننجومدا ئ 

ودان و تواوی ئو الینانی پیوەست ب قیرانکوە نودەوتی،ھاوکات بیاری تایبت دەرچوو ل ئنجومنوە ک س

پابند بن ب بیارەکانی دادگای تاوانی نو نتوەییوە،دادگا بیاری گرتنی عومر حسن بشیر و  ئحمد ھارون وەزیری 

بوو  کسودان ئامادە ن نجوید دەرکرد،وەلرۆکی جلی کۆشیب ستی و عت بۆ کاروباری مرۆڤایدادگا دەو سلیم بس ت

  .بکات

 ی لو تاوانژووی دادگا،ئم بوو ل نوشیر بر برکردنی عومسرمانی دەستبکوشتنی 2003ف کرد  بدەستی پ 

کس ل دارفۆرییکان گیشت،ل پاڵ سوتاندنی ماڵ و گوندی دارفۆرییکان و پالماری ژنان و کۆیلکردنی 300000نزیک

ژمارەی قوربانیانی  CRED دیاریکرد،تاقیگی بلجیکی70000درووستی جیھانی ژمارەی کوژراوانی بڕکخراوی تن"مندان 

 قوربانی دیاریکرد118142ب ." شیری دەرکرد2009 ی ئازاری 4لر بی گرتنی عومدادگا  یاداشتنام،. ھاوکات  ل

 2009 ھبوو ،ک خۆی چوو بۆ دادگا، ل شوباتیل سرانی د،ل ناویاندا بحر ئبو قردە3 بیاری گرتنی 2008نۆڤمبری

  . شایدی خۆیل دادگا داو ئازاد کرا

ھموو ئامادەن بن بۆ دادگا،بۆی پویست ناکات بیاری گرتنیان بۆ :دارفۆریی وتی 3داواکاری گشتی سبارەت بو 

  .دەربکین،ناوی دوانکی دی ئاشکرا نکراوە تاکو ئستا

-1دەکۆتوە، ک ل دوای برواری " جینۆساید،تاوانی شڕ،تاوانی دژ ب مرۆڤایتی"ان گورەکانی وەکدادگا  تنھا لو تاو

  .ئنجام درابتن7-2002

  .دادگا ھودەدات  بۆ کۆتایی  ھنان ب ڕزگار بوونی تاوانکاران  ل سزا و دادپروەری

ت،ببتی جیھانی ھوە بوون دادگا دەسڵ ئگت لنازۆر ورەسی ھھ م بۆچوونریکا ئھۆی ناڕەزایی ئامستا  .م بئ

تی سنووردارە لسنووری جوگرافیای دەس:  

."یان ئگر وتی تاوانبار ڕازی بت ب دادگایی کردنی"ئگر تاوانکار ھاووتی یکک ل وتانی ئندام بت-

یان ئو وتی تاوانکی لسر ئنجام دراوە ڕازی بت "ئنجامدرائگر تاوانک لسر زەوی  وتکی ئندام ل دادگا -

  ."لکۆینوە لسر تاوانک بکرت و تاوانکار دادگایی بکرت
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یکک  لو الینانی ک خای الوازی دادگای نونتوەیی تاوانباران ناسراو ب ئای سی سی ئوەی، ئامریکا دانی پدا 

ستا، ئناوە تاکو ئشگرتن نت بۆ پورە دەگی زۆر گۆ ڕۆمجیھاندا،ئ روەری لدادگای دادپ وەک ناسراوە ب م دادگای

ب ئنجامدانی پشلکاریی گورەکان ل جیھاندا،ب تایبت تاوانکانی دژ ب مرۆڤایتی و جنگ و تاوانی ژینۆساید،دان 

زورە زلھند گڵ چگل دادگاک ریکا بمنانی ئوەو نمکردۆتی  کتی دادگاکیبھ کی وەک چین و ھیند  و ڕوسیا ل

الواز نیشانی دەدات،وەل وەک پۆژەیکی دادپروەری ل جیھاندا دان ننانی ئو وتان پی نیتوانیوە ل ھیبت و 

رەکان و برپرسیارتی ھموو قورسایی و ڕەوایی کمبکاتوە، مرۆڤایتی ھمیش بۆ ڕگرتن ل دوبارە بوونوەی تاوان گو

و دادگاییکان ڕەوایی دەدات بوە بندەستتت نتایب کان بژیانی مرۆڤ تی لمرۆڤای.

.ئامریکا و دادگا و پشینی  مژووی ل گیدا

ت  ئامادە بووە،ئیتر گوکوێ بووب رژەوەندی لبووە، ب نکانی دوو الیستووھ موو کات لریکا ھمروەری  ئدادپ ی ب

 یۆغسالڤیا و ڕواندای کردووە ل ت بتی تایبودەوکار بوونی دادگای تاوانی ندەست ب داوە ، پشتیوانی  لو ڕەوایی ن

و " 2003"و کمبۆدیا" 2000"دا،ھروەھا دادگای نیمچ نو دەوتی بۆ سیرالیۆن"1993،1994"ساکانی

  . برەو ڕووی ئای سی سی وەستاوەتوە،بم  بھموو شوەیک"2006"لبنان

برپرسانی ئیدارەی کلنتۆن بشداربوون لو دانوساندنانی ک ب ڕککوتن گیشت  لسر قانوونی بنچینیی پیماننامی 

دا ،دواتر دادگای تاوانی نو دەوتی 1998ڕۆما،ئو پیمانام نو دەوتیی لسر بنچینی پسندکردنی ل سای 

  .راو ب ئای سی سی دامزراناس

 تانی دیکو ت بناعیانتوانی قم  نوە،بدادگاک ت بیوەست بوە پکیمانامموارکردنی پھ ویست بریکا دەیئام

 ل دادگایی" پنتاگۆن"بھنت بۆ ھموارکردنی برنامی دادگا تاکو ببت ئندام تیایدا،بھۆی ترسی دەزگای سربازی ئامریکا

  . بارگاوی ب سیاست،برۆک ب ھاوتیانی بگرت

 ڕۆژی کۆتایی وادەی واژۆکردندا ل ریکا لوە 2000-12-31ئامرانی خۆی لر یاسای ڕۆما کرد،ھاوکات نیگسدا ،واژۆی ل

وەھا ئو خۆم ،ھر:ڕاگیاند ک پیمانامک زۆر خای زیاندار بۆ ئو و کلبری گورەی  تدای،سرۆک کلنتۆن وتی

ککوتنامی پشکش ب ئنجومنی پیران بکات بۆ پیوەست بوون ب َ◌سرۆکانی ل دوای من دن ڕنونیان ناکم ئم ر

  .دادگاوە،تاکو ئو خانی جگای گومانی ئمن النبردرن

-12- 31ماننامک ل برواریھفت ل دەرچوونی ل کۆشکی سپی ،ل دوا ڕۆژی دیاریکراو بۆ واژۆکردنی پی3کلنتۆن پش

ئامانج ل واژۆکردن قت بمانای ئوە نیی پابند بین ب پیممانامکوە یان :  پیماننامکی  واژۆ کرد و وتی 2000

ئامۆژگاریم بۆ جگیرەوەم ئوەی پیممانامک ن نرت بۆ ئنجومنی پیران :پیوەست بین پوەی، ل درژەی قسکانیدا وتی 

  .بیاردان لسری و پسندکردنیبۆ 

 ئمینداری گشتی نتوە یکگرتووەکان ب فرمی ڕایگیاند، ئامریکا ب فرمی ڕایگیاندووە 2002-5-6ل برواری 

 واژۆکردنی ل کی یاسای بروەھا ھیچ ئیلتزامھ،دادگاک ت لک بشت بویاری 2000- 12-31نایش  بمناکات،ب

  . دا ل واژۆکردنی پیمانامکپاشگزبوونوەی

ئامریکا ل گڵ ئوەدای دادگا ل ژر دەستی ئنجومنی ئاسایشدا بت،بۆ ئوەی ھر کاتک ویستی ڤیتۆ ل دژی بیار و 

 ەوە ئامریکا ھووستی نیارانی لسر 2002-5-6کارەکانی بکار بھنت و بکوت ژر ڕەحمتی خۆیوە ،ل برواری
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ڕامسفد وەزیری برگری ئوکاتی ئامریکا دوای .ادگاک وەرگرت، پاش ئوەی ب فرمی واژۆکردنوەکی ڕەتکردەوەد

تنانت ھڕەشی  تداخولی سربازی کرد  دژ  ب ھر .دادگا شرعییتی نیی: پاشکشکردنی ئامریکا ل دادگا وتی

ەھا پیماننامی دوو قۆی لگڵ وتان بست بۆ پشگرتن ل تسلیمکردنی ھرو.وتک  ھاووتیانی تسلیم ب دادگا بکن

 یاسایکی دەرکرد ب ناوی نزرکت قدەغی کرد ھاوکاری ناسراو بیوسید  2004ھاووتیانی ب دادگا،تنانت ل سای

 بارەت بن سڵ واژۆ ناکگی لی دوو قۆیممانامپ بکات ک تانو وش بشکدادگاپ تیانی بکردنی ھاووسلیم نت  

. 

،کۆنگرسی ئمریکی بیاری لسر یاسایک دا بناوی پالماری الھای، ب پی ئو یاسای سربازانی 2002ل سای 

م دادگاییوەی ئپرسینر لرامبب ت لزریکی دەپارمت.ئرانی دەورمانبمان یاسا یاساغیکرد فی ھپ روەھا  بی ھ

 ب ن کوەیی تاوان بکتالماری الھای ناسراوە"ھاوکاری دادگای نیونیاسای پ." تک دەدرموو  مافھ و یاسایی ئپ ب

سرۆک ھر ڕگایک بگرت بر بۆ ئازادکردنی ھر ھاووتییکی ئمریکی یان ھر کسک ل ھاوکارانی ئامریکا 

  .ن دادگای ناوبراوەوە یان ب فرمانی ئو دەست بسر یان زیندانی بتگلبدرتوە یان زیندانی بکرت ل الی

بۆش یاسای پاراستنی تاککانی سربازی ئمریکی واژۆ کرد،ک ڕەخن بوو ل دادگای تاوانی نو نتوەیی،ھروەھا ھڕەشی 

 .بینی ھاوکاری ھموو ئوانی کرد ک ھاوکاری دادگا دەکن دژ ب ھاووتیانی

.ھوستی ئستای ئامریکا سبارەت ب دادگای تاوانی نو دەوتی

ئیدارەی بۆش کوت بر ڕەخنی توند سبارەت ب ھوستی دژایتیانی بۆ دادگای تاوانی نونتوەیی ل سروبندی چوار 

راو دەگڕتوە بۆ پش سردەمی بۆش سای یکمی دەستیدا،ھرچندە تحفوزاتی وت یکگرتووەکان لسر دادگای ناوب

و ب دیاریکراوی  ل سردەمی کیلنتۆنوە دەستی پکرد،چاوەڕان دەکرت لسردەمی سرۆک باراک  ئۆباما و دوای ئم چوار 

تر بت  وەل گۆڕانکارییک لوەدای پشبینی  دەکرت ئیدارەی ئۆباما ل ھوست و مامکردنیدا نرم. ساش بردەوام بت

لبرامبر دادگاییک و نیشانی پشتیوانی ب واژۆکردن بدات ب دەستوە ،وەل بۆ پیوەست بوون پوەی پشبینی ئوە 

کدادگایی ک لشبتریکا ببدی و ئام تماوەی نزیکی داھاتوو ب ت  لوەی . ناکربۆ ئ ئارادای زۆر ھۆی ناوخۆیی  ل

ست نبت ب دادگاکوە گرنگترینیان  بریتیی ل دژایتیکردنی   کۆنگرس  بۆ ئو دادگایی،ئیدارەی وت یکگرتووەکان پیوە

 ڕە ببات بو شت دەست بۆ ئستادا ناتوانتی ئینگژەی سیاسی ،ئابووری،کۆمیران و تق ل بارودۆخی پ ئۆباما ل

ھاوکات دەزگا سربازییکان وەکو پشوو نیارن بۆ ..... ھواگری وتایبت ل گڵ پنتاگۆن و کۆنگرس و ئنجومنی پیران و 

دان نان بو دادگایی ل الین وت یکگرتووەکانوە، ب تایبت ئستا وت یکگرتووەکان ھزی زیاتری ل دەرەوەی 

ر تۆمتبارکردن ب ئنجامدانی ئگری زۆرە بکوت ب"ئراق و ئفغانستان"سنوورەکان ھی ب تایبت ل ھردوو وتی 

  .!پشلکاری و لپرسینوەو دادگاییکردن،کاتک  خۆی  و ئو وتان واژۆی پیمانامک بکن

کاتی خۆی  ل الین ئندامانی پارتی کۆماری ل ئنجومنی نونران،تنانت  ل الین زۆر ل ئندامانی لیستی دیموکرات 

یاندا ئندامی ئنجومنی پیران خاتوو ھیالری کیلنتۆن دژایتی واژۆکردنی ئم پیمانامی ل ئنجومنی پیران،ل ناو

وەل  با بزانین  ئستا خاتوو ھیالری کلنتۆن  سبارەت ب پیوەست نبوونی ئامریکا ب دادگاکوە چی دەت، ھیالری .کرا

 ھۆی ئوەی وت یکگرتووەکان ئندام نیی ل دادگای ھست  ب داخ و کسرکی قول دەکین ب:کلنتۆن ل کینیا وتی

تاوانبارانی نو نتوەیی ک دا مزرا بۆ دادگایی تاوانبارانی جنگ و ئنجامدەرانی کۆمکوژییکان و تاوانکانی دیکی دژ 

تیدا کسرکی گورەی بۆ پابند نبوون ب دادگای نو دەوتی تاوانباران ل الین ئامریکاوە ل ڕاس".ب مرۆڤایتی

ھاوکات .ئامریکا ک پابند نبت ب دادپروەری نو نتوەییوە،ک خۆی ب پارزەری دادپروەری لجیھاندا دەزانت

  .ھوستی نگتیفی ئامریکا دەردەخات برامبر ب دەزگا نو دەوتییکان
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 ل شاری نایرۆبی پایتختی 2009 - 8-6 پنجشمم ڕکوتی ئیدارەی ئۆباما ل ڕگی ھیالری کلنتۆنوە ل ڕۆژی 

کینیاوە،ل ھنگاوکی چاوەڕوان نکراودا، لدوانکی دا ب قازانجی دادگای نابراو ،ل لدوانکیدا وەک بینیمان خاتوو 

و دادگاییل ک نییشستا بریکا تاکو ئئام ی کرانی خۆی دەربھیالری کلنتۆن نیگ .ل متی ئکدا بوو حکوومکات 

نایروبی ڕایگیاند ویستیان ھی تاوانبارانی خۆپیشاندانکانی دوای ھبژاردنکانی کینیا ک زۆر پشلکاری گورەی لبوەوە 

  .ل دادگای ئای سی سی دادگایی بکرن

ی پۆزەتیفی تدای بۆ دواڕۆژی لدوانکی ھیالری کلنتۆن سبارەت ب دادگا نرمتر ل پشووتر خۆی دەنونت   و نیشان

دادگاک،ئیدارەی بۆش نیاری خۆی بۆ ڕکخراوە نودەوتییکانی وەک نتوە یکگرتوەکان و ڕکخراوە نو دەوتیکان نا 

ل مرج  نیی ئم . شاردەوە،وەل ھوستی ئیدارەی نوی ئۆباما زۆر جیاوازە لو ھوست توندڕەوانی ئیدارەی بۆش

ارەیش پشتیوانی ل کار و چاالکی زۆر لو ڕکخراوان بکات،بم ب قازانجی سومعی ئامریکا تواو دەبت و  ئید

  ت  ئای سی سی ، کتایب ز دەکات  بھیان بگت و پکیان دەگۆڕشکار و چاالکی ب ر برامبکانی بستوھ

  .توەییکانڕاستوخۆ  ئستا الین لکش متریسادارە نو ن

لمش زیاتر ئیدارەی ئۆباما بیاری  داوە سای داھاتوو ل کۆنگرەی ئای سی سی  بشداری بکات،ئمش بۆخۆی ھنگاوکی 

باش و پگی ئم دادگایی بھزتر دەکات ،سرۆکانی پشووتر  ڕەتی ئوەیان دەکردەوە نک بشداری کۆنگرەی سانکانی 

ی بکن و نایانویست ڕەوایتی پ ببخشن،ئمش  ھما و نیشانی باش و ئگری ئوەی لدەکرت  بکن  بگرە  پشتیوانیش

  .ھنگاونان بت  بۆ پیوەست بوون  ب دادگاکوە ل ماوەی درژخاینی ئایندە

نربازی بھدەزگای س ت بناعق یوە ھویستی بدادگاوە ،ئیدارەی ئۆباما پ یوەست بوون ببۆ پ یوەست بون بت بۆ پ

دادگاکوە،ئویش پاش ئوەی ئو پشنیارانی ئیدارەی بۆش و کلنتۆن پشکشیان کرد بۆ ھموار کردنی دادگا،پش ئنجامدانی 

 موار کردنو ھیوەست بوون 67ئپ وەیی ئش بۆ خۆی دەربمئ،وو ھن  لک  پشتیوانی ناکوەیھیچ شناتۆر بس 

  .وانای ئیدارەی ئۆباما نیی ب تنھا،ب زۆر تلبند  دەورە دراوەب دادگا ل ت

ئیدارەی ئۆباما  دەتوانت ب پیوەست بوون ب دادگاکوە ،ھاوکار  بت وەک بشداریکردن  ل دەزگای بڕوەبردن،ھاوکاری   

ە دادگا  زۆر پویستی  ب پیوەست ھرچند.سیخوڕی و دیبلۆماسی و پشتیوانی سیاسی و لۆجیستیکی و دارایی پشکشی بکات

بوونی ئامریکا و پشتیوانی ئو ھی  بم  زۆر ل ئندامکانی برگری دەکن ل ئنجامدانی  ئو چاکسازیانی  ئامریکا 

  .دەیوت،بۆ ئوی وا نیشان بدەن ناکون ژر پاپستۆی ئامریکاوە

ر بووە ڕۆژەڤی دادگای تاوانی نو دەوتی برامبر بو پشلکاریانی ل سردەمی سرۆک بۆشدا،کاتک دۆسیی دارفۆ

حکوومتی عومر بشیر ئنجامی دا لو ھرم،ئامریکا ھوستکی دیکی وەرگرت و بیاری پشتیوانی و کۆمکی داواکاری 

نانی ڤیتۆی کرد دژ ب ھوی وتانی تنانت کار گیشت سر ئوەی کۆندەلیزا ڕایس ھڕەشی بکار ھ.گشتی دۆسیکی دا

کوات .چین و فرەنسا ل ئنجومنی ئاسایش، ک دەیانویست ڕگربن لبردەم دەرچوونی بیار سبارەت ب عومر بشیر

 ھموو  کات  ئامریکا دوو فاقیان ھووستی  وەرگرتووە،تنانت  لو سردەمی  ب تواوی  دادگای  ڕەتکردۆتوە،وەل

.ک بیارک جووت بووبت ل گڵ برژەوەندییکانی چاوی  ل ئاست ھوستکانی پشتری نووقاندووە

کیمانامراق  و واژۆ  کردنی پئ.

واژۆکردنی  ئم پیماننامی  ل الین دەوتی ئراقوە  ئھمیتکی زۆری  بۆ سر دواڕۆژی  کورد  لم وت ھی،گرنتی 

ارە نبوونوەی  کۆمکوژی  و  تاوانی دژ  ب مرۆڤایتی  و جنگ ل ھمبری،ل کاتکدا کورد ب زۆر پۆستی زامنی  دوب
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،نایبھنگاوی  ھیا  ھم ئاستل تی دەبوایتدارییدەس  شدارە  لورە  برواری"گب راق لندە ئرچ2-15ھ-

2005 وە،پاشان بکیماننامپ یوەست بووە بوە پشیمان بۆتک  پوەیچ ڕونکردنمن گرنگترین  ھۆکار بۆ واژۆ "ھ،

  : خاڵ دەگڕنموە3نکردنی ئم پیماننامی  بۆ 

بوونی ئامریکا ل ئراق،ئم بھزترین خا،ئگر ئراق ئم پیمانامی واژۆ بکات ڕاستوخۆ ل کاتی پشلکاریدا  -1

شلکاری وتی داگیر کر و ئندامانی ھزی ئامریکا ئوانی پشلکاری دەکن  دادگایی دادگا دەبت ترەف  برامبر ب پ

دەکات،دیارە ئمریکا ل دادگایی ئندامکانی و سزا دانیانییوە باکی نیی،بک ل بیارەکانی دادگا دەترست ب سزا دانی 

.ھاووتیانی ب تاوان گورەکان

.اک و نزمی ئاستی ھوشیاری و ھست نکردن ب ڕۆی ئم دادگایی ل الین برپرسانوەنزانینی گرنگی دادگ -2

  . مانی ڕوحی شڕخوازی ل ناو دەستدارانی نتوەی  سردەست -3

ل کۆتاییدا  ھیوادارم  پاپستۆیکی  وا پک  بھنرت  ل الین  کسوکاری قوربانیان و پارت و الین سیاسییکان و 

. کخراوەکانی کۆمگی مدەنییوە دەستدارانی کورد  وئراقی ناچار بکن  ئم پیماننامی واژۆ بکنڕ
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