ျမန္မာႏိုင္ငံ။

။ ရခိုင္ လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းAား လႊတ္ေပးရန္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ Aဓမၼခိုင္းေစမႈႏွင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
(ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၆၊ ရန္ကုန္)။

။ ျမန္မာစစ္တပ္Aေနႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူ

ခိုင္မ်ိဳးထြန္းAား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးသင့္ျပီး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက ရခုိင္Aရပ္သားမ်ားAေပၚ လူ႔Aခြင့္Aေရး
ခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ့မ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္သည္ဟု Fortify Rights မွ
ယေန႔ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူတေယာက္Aေနျဖင့္
လူ ့Aခြင့္Aေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးAလုပ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ စစ္ေတြေထာင္တြင္ Aတင္းAဓမၼ
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံေနရသည္။
“ခိုင္မ်ိဳးထြန္းကို Aတင္းAဓမၼ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ စစ္တပ္Aေနႏွင့္ ၎၏ လူ ့Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ့
ေနာက္ေၾကာင္းမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ႏွင့္ လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူမ်ားကို ႏႈတ္ပိတ္ရန္ ထပ္မံ ၾကိဳးပမ္းAားထုတ္မႈတစ္ခု
ျဖစ္ပံုေပၚသည္” ဟု Fortify Rights ၏ Aမႈေဆာင္Aရာရွိခ်ဳပ္ မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဤသို႔
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္။ Aာဏာပိုင္မ်ားAေနႏွင့္ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းကို ျခြင္းခ်က္မရွိ
ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးသင့္ျပီး ၎Aေပၚစြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားAားလံုးကို ရုတ္သိမ္းသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္
ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ျခင္း လမ္းစU္ကို Aဆံုးသတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။”
ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ ရဲမ်ားက ခိုင္မ်ိဳးထြန္းကို ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္၊ ေဘာက္သီစုရပ္ကြက္တြင္
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ ၂၀၁၂ တြင္ ျမန္မာAာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးAဖြဲ႕Aစည္းျဖစ္ေသာ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
(ALP)၏ လက္ေထာက္ျပန္ၾကားေရးAရာရွိ ျဖစ္သည္။
Eျပီလ ၂၄ ရက္၊၂၀၁၆ တြင္ ALP က Aမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္
Aရပ္သားမ်ားကို Aဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ Aရပ္သားမ်ားAေပၚက်ဴးလြန္ေသာ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားAတြက္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ဆက္လက္က်င္းပေနေသာ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား”မွ
ဖယ္ၾကU္ထားျခင္းခံရသည့္ လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ေရးAဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရခိုငတ
္ ပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ၾကား
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲသည္ Eျပီလ ၂၀၁၅ မွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ဤတိုက္ပြဲေၾကာင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား Aမ်ားစုပါ၀င္သည့္
Aရပ္သား ၁၁၀၀ ေက်ာ္သည္ Eျပီလ ၂၀၁၅ မွစ၍ AိုးAိမ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရသည္။
Eျပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရး၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ထိန္လင္းသည္ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းကို
စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ Aစိုးရရံုးမ်ားထံ ဆင့္ေခၚျပီး ALP ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ပါက တရားစြဲမည္ဟု
ပုဂၢိဳလ္ေရးAရ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ ALP ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား Aေျချပဳသည့္
သက္ေသကို စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ရွိ Aာဏာပိုင္မ်ားထံ တင္ျပခဲ့သည္။ ALP တြင္ Aဓမၼခိုင္းေစမႈ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္
Aျခားလူ ့Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ့မ်ားကို ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားAျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ေတြAေျခစိုက္ ေဒသဆိုင္ရာစစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး
တင္ႏိုင္ထြန္းသည္ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပစ္မႈဆိုင္ရာUပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) Aရ Aစိုးရကိုဆန္ ့က်င္
လံႈ႕ေဆာ္ေျပာဆိုေရးသားမႈ၊ လံႈ႔ေဆာ္မႈ Aသီးသီးျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ ရံုးခ်ိန္းႏွစ္ခုတြင္ လာေရာက္ရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒတြင္ တစ္သီးပုဂၢလပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း၊ Aစရွိသည့္
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒAရ AကာAကြယ္ေပးထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ထိ္န္းသိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ထိုဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈသည္ တရားUပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေပ။ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က Aရပ္သားမ်ားAေပၚ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည့္
Aလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားAေၾကာင္း ALP ကိုယ္စားေျပာဆိုကာ ၎၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပစ္မႈဆိုငရ
္ ာUပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) တြင္ “Aမ်ားျပည္သူ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိတ္လန္႔ျခင္း
ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ… ေကာလဟာလျဖစ္ေစ Aစီရင္ခံခ်က္ျဖစ္ေစ
မည္သည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုမဆို…” ႏွင့္ “မည္သည့္ လူတန္းစား သို႔မဟုတ္ လူစုမွျဖစ္ေစ Aျခားေသာ မည္သည့္
လူတန္းစား သို႔မဟုတ္ လူစုAေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ရည္ရြယ္လႈံ႕ေဆာ္ေသာ သို႔မဟုတ္ လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ေသာ…”
တားျမစ္ထားသည္။ ပုဒ္မ ၅၀၅ ကို က်ဴးလြန္ပါက Aျမင့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္
(၂)ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာAာဏာပိုင္မ်ားသည္ လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူမ်ားကို ႏႈတ္ပိတ္ရန္
က်ယ္ျပန္႔ျပီး ေ၀၀ါးေသာ Uပေဒသမ်ားကို Aခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ Aသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
ခိုင္မ်ိဳးထြန္းကို ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) Aရ တရားစြဲျခင္းသည္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
Fortify Rights မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ တရားရံုး၌ Aမႈၾကားနာရန္ လာေရာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး Aာမခံႏွင့္
လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
မတ္လ ၂၀၁၆ တြင္ Fortify Rights သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ
Aဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခု
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Fortify Rights ႏွင့္ ၎၏ တြဲဖက္Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၆ တြင္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ Aဓမၼခိုင္းေစမႈ (၇) ခုကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
စစ္သားမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနစU္ ကာလAတြင္း ရခုိင္လူမ်ိဳးAရပ္သားမ်ားကို
ေျမက်င္းမ်ားတူးရန္ႏွင့္ ရိကၡာသယ္ယူရန္ Aသက္Aႏၲရယ္ျခိမ္းေျခာက္ကာ Aဓမၼခိုင္းေစခဲ့ၾကသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရသေလာက္ကေတာ့ ဤလူ ့Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ့မ်ားAတြက္ တာ၀န္ယူမ/ႈ တာ၀န္ခံမႈမရွိျခင္း
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျပီး၊ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္Aေနႏွင့္ ဤAေျခAေနကို
ႏွစ္ဆပိုဆိုးေစသည္”ဟု မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ လူ႔Aခြင့္Aေရး၊ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္
တာ၀န္ယူမ/ႈ တာ၀န္ခံမႈAတြက္ Aခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ Aလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ သမုိင္းေၾကာင္းရွိသည္။
ဤကဲ့သို ့ေသာလူ ့Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ့မ်ား ေနာက္ထပ္မျဖစ္ပြားေစေရးႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာ၀န္ခံေစေရး
ေသခ်ာေစရန္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ Aေရးပါသည္။”
ခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း Aရပ္သားလူမႈAသိုင္းA၀ိုင္းတြင္ လူသိမ်ားျပီး ေလးစားခံရသူျဖစ္သည္။ ၎သည္
လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ
ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ျပီျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လယ္သမားမ်ား၊ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ “ျပည္သူ႔Aတြက္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား” ဟုေခၚသည့္
Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ သံAမတ္ၾကီးရံုး (OHCHR) က လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူမ်ားကို “လူ႔Aခြင့္Aေရး
ျမွင့္တင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္” လုပ္ေဆာင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ Aဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆိုထားသည္။ OHCHR ၏AဆိုAရ လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူမ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလို “လူ႔Aခြင့္Aေရး
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ Aခ်ိဳ႕ေသာ Aမႈမ်ား၏ နစ္နာသူမ်ားကိုယ္စား တရားမွ်တမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ျခင္း
Aေလ့Aထမ်ားကို တားဆီးရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းျဖင၊့္ Aနာဂတ္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးသည္။”
လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ တစ္သီးပုဂၢလလူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။ Aထူးသျဖင့္
လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ ရယူခြင့္၊ လက္ခံခြင့္ႏွင့္
ထိန္းသိမ္းခြင့္မ်ား ေသခ်ာစြာ ရရွိေစေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္Aတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Eျပီလတြင္ Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္Aေနႏွင့္ Aစိုးရသစ္
ဖြဲ႔စည္းျပီးကတည္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ Aမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို Uီးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ၁၉၄၇ တြင္
က်င္းပခဲ့သည့္ ပင္လံုညီလာခံကို Aစြဲျပဳမွည့္ေခၚထားသည့္ “၂၁ ရာစု ပင္လံု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားကို Aဆံုးသတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာထားယူျပီး၊ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ
၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ႏိုင္ငံAတြင္း ၎တို ့၏ ႏိုင္ငံေရးAာဏာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။
“Aရပ္သားမ်ားႏွင့္ လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သူမ်ားAေပၚ စစ္တပ္၏ စU္ဆက္မျပတ္လူ ့Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ့
မ်ားသည္ ထိခိုက္မခံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ကို ပိုမိုဆိုးရြားေစႏိင
ု ္သည”္ ဟု မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“Aခ်က္Aလက္မ်ားကို ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာ၀န္ခံေစရန္ Aာဏာပိုင္မ်ားAေနႏွင့္ စစ္တပ္၏
လူ ့Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳ ့မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရရွိႏို္င္သည့္ သက္ေသမွန္သမွ်ကို Aသံုးျပဳရန္ Aေရးၾကီးသည္။ ”
ထပ္မံသိလိုသည္မ်ားရွိပါက ေAာက္ပါတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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