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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــر  ــەوە، زیات ــەرە و دواوە بگەڕێت ــدە ب ــژوو هەرچەن مێ

لەنێــو چیــرۆك و ئەفســانەكاندا نغــرۆ دەبێــت، بــە 

جۆرێــك كــە ئیــدی هیــچ هێڵێكــی جیاكــەرەوە لــە 

ــە  ــت ك ــت و نازانرێ ــدا نامێنێ ــتی و خەیاڵ ــوان ڕاس نێ

دەبێــت دەق و نووســینەكان بــە وشــەیی لێكبدرێنــەوە 

یاخــود بــە خوازەیــی. ئــەم قســەیە پێــش هەموو شــتێك 

بــۆ دەقــە ئایینییــە پیرۆزكراوەكانــی وەك تــەورات و 

ــتە. ــان ڕاس ــل و قورئ ئینجی

ئایینییــەكان  دەقــە  نــاو  بەســەرهاتی  و  چیــرۆك 

ســەرەڕای ئــەوەی كــە وەك مێژوویەكــی ڕاســت و 

ــەن  ــە الی ــن ل ــا دەكرێ ــتەقینە تەماش ــی ڕاس ڕووداوگەل

پەیڕەوكارانیانــەوە، ئامانجــی فێركارییــان هەبــووە و 

ــە  ــەم دەقان ــەرانی ئ ــە نووس ــە ك ــەم هۆکارەی ــەر ئ لەب

و  فێــركاری  كــە  نەبــووە  لــەوە  ترســێكیان  هیــچ 

ــەوە و  ــەی گێڕان ــە ڕێگ ــان ل ــە ئاكارییەكانی ئامۆژگاریی

گواســتنەوەی چیرۆكگەلێــك كــە هەرچەنــدە خەیاڵــی و 

مەحاڵیــش بــن بخەنــەڕوو. 

ئــەم  كۆپیكردنــی  و  وەرگرتــن  ســوود  هەڵبەتــە 

ــەو  ــووە، ب ــە شــێوەیەكی هەڕەمەكــی نەب ئەفســانانە ب

واتایــەی كــە خۆیــان هەســتابن بــە داڕشــتنی ئــەم 

ئەفســانانە و هیــچ ئامانجێكیــان نەبووبێــت، بەڵكــو 

ــە پێشــردا  ــە ئەفســانەگەلێك بینیــوە كــە ل ســوودیان ل

هەبــوون بــۆ گەیاندنــی مەبەســت و پیرۆزكــردن و 

بەگــەورە نیشــاندانی چوارچێــوەی ئاییــن و كەســی 

ــە  ــتانییەتە مەزن ــوو شارس ــان. هەم ــی ئایینەكەی یەكەم

دێرینــەكان و تەنانــەت كۆمۆنــە مرۆییەكانیــش خاوەنی 

ئەفســانەگەلی تایبــەت بــە خۆیــان بــوون، كە بە گشــتی 

وەاڵمــی خەیاڵــی ئــەوان بووە بۆ شــێوازی دروســتبوونی 

تێڕوانینەكانیــان  هەروەهــا  و  گــەردوون  و  مــرۆڤ 

لــە بــارەی خوداوەنــدەكان و شــەڕەكانی نێوانیــان و 

بەشــداریكردنیان لــە دیاریكردنــی چارەنوســی مرۆڤــدا 

ــرۆڤ.  ــاری م ــو كاروب ــتنە نێ ــت خس و دەس

یەهودییــەكان بــە هــۆی بەركەوتنیــان لەگــەڵ ســێ 

لــەو  زۆریــان  ســوودێكی  گــەورەدا،  شارســتانییەتی 

وەك  دواتــر  و  وەرگرتــووە  ئەفســانانە  و  بیروبــاوەڕ 

)تــەورات  كتێبەكەیانــدا  لەنێــو  پیــرۆز  ڕاســتییەكی 

یەهودییــەكان  كردۆتــەوە.  جێیــان  ئینجیــل(  و 

بابــل  پادشــای  الیــەن  لــە  بەدیلگیرانیــان  پێــش 

و  بــوون  بــازرگان  كەســانێكی  )نەبوخەزنەســەر(، 

ــە  ــك ك ــە جۆرێ ــووە، ب ــان هەب ــەواو دنیایی ــی ت ئایینێك

ــۆ  ــاژە ب ــدا ئام ــە ئایینییەكانیان ــە دەق ــەك ل ــچ ی ــە هی ل

ــی ئایینــی یەهــودی  ــە بنەڕەتییەكان ــە پای ــەك ل ــچ ی هی

و مەســیحیی ئێســتا نەكــراوە. ئیــدی هــەر لــە پڕۆســەی 

ئافراندنــەوە بگــرە تــا دەگاتــە نەمــرە پیــرۆزەكان، ڕۆژی 

دوایــی، بەهەشــت و دۆزەخ و پــردی ســیڕات و ...هتــد.

بــەاڵم پــاش بەدیلگیــران و ڕاگواســتنیان و خاپوركردنــی 

ــی  ــەن كۆرش ــە الی ــان ل ــر ڕزگاركردنی ــەلیم و دوات ئۆرش

ــە  ــدا ب ــە تەورات ــر ل ــە دوات ــارس )ك ــی ف پاشــای ئەوكات

ــەكان  ــووە(، یەهودیی ــاوی هات ــەكان ن شــوانی یەهودیی

ــی  ــی و فەرهەنگ ــخانی ئایین ــە پاش ــوودیان ل ــەم س ه

ــوودی  ــش س ــە بابلی ــرت )ك ــل وەرگ ــانەیی باب و ئەفس

ســوودیان  هــەم  وەرگرتبــوو(،  ســۆمەر  لــە  زۆری 

شارســتانییەتی  پاشــخانی  و  زەردەشــتییەكان  لــە 

ــی زۆری  ــا ژمارەیەك ــرت. هەروەه ــۆن وەرگ ــی ك فارس

ــاگاداری  ــوون و ئ ــە ب ــڕدا كۆیل ــە میس ــەكان ل یەهودیی

بــەم  بــوون.  ئەفســانە و بیروبــاوەڕی میرسییــەكان 
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ــاوەڕ و ئەفســانە ســۆمەری،  شــێوەیە بەشــێكی زۆری ب

بابلــی، ئێرانــی و میرسییــەكان چوونــە نێــو تەوراتــەوە. 

ئەگــەر باوەڕبــوون بــە جیهانــی پــاش مــەرگ بــە منوونــە 

وەربگریــن دەبینیــن كــە لــەو بەشــانەی تەوراتــدا كــە 

ــە  ــدا ك ــەر جێیەك ــە ه ــوورساوە، ل ــان ن ــش دیلێتیی پێ

ــن  ــی وەك خراپری ــەوا مردن ــت ئ ــزادان كرابێ ــی س باس

ســزا دانــاوە و كاتێــك كــە یەهــوە )خــودای بەنــی 

ــە  ــێك دەكات، ل ــەر كەس ــە ه ــە ل ــڕائیل( هەڕەش ئیس

كۆتایــی قســەكەیدا پێــی دەڵێــت »دەمریــت« وەك 

 18 بەشــی  التثنيــة(،  )ســفر  تەســنییە  ســفری  لــە 

ــە درۆوە  ــك ب ــەر پەیامبەرێ ــت: »ه ــی 20دا دەڵێ ئایەت

ــەن  ــە الی ــەی ل ــە پەیامەك ــكات ك ــەوە ب ــەی ئ بانگەش

منەوەیــە، دەمرێــت«.

ــاش  ــە پ ــە ل ــە ك ــاوەڕی وای ــۆگ( ب ــن ه ــۆر )مارتی دكت

ئایینێكــی  دروســتبوونی  و  یەهودییــەكان  دیلێتــی 

الیــەن  لــە  بــاوەڕە  ئــەم  مەزنــی وەك زەردەشــتی، 

ئێرانییەكانــەوە بــاو بووەتــەوە و لــە الیــەن گــەل 

و نەتەوەكانــی دیكــەوە وەرگیــراوە و كــەم و زیــاد 

ــەی  ــەورەی دیك ــانی گ ــا ئەفسانەناس ــراوە. هەروەه ك

وەك »جەیمــز بــاڕ«، »مێرســیا ئیلیــادە«، »جــۆن ئیڵنــز« 

ڕەگوڕیشــەی باوەڕبــوون بــە جیهانــی دوای مــەرگ 

دەگێڕنــەوە بــۆ ئێرانییــەكان.

ــی مەســیحی و  ــە جیهان ــە بیســت ســەدەیە ك ــر ل زیات

ئیســالم، چیرۆكــی ژیانــی عیســا و پەرجووەكانیــان وەك 

ڕاســتییەكی مێژوویــی پەســەند كــردووە. تەنانــەت 

یــان  پەرجووەكانــی  لــە  هەندێــك  لەســەر  ئەگــەر 

بوونــی  هەبووبێــت،  ڕاجیاییــان  ژیانــی  بەشــێكی 

»عیســای نارصی«یــان لــە مێــژوودا بــە ڕاســتییەكی 

حاشــاهەڵنەگر زانیــوە و ســەرچاوەی فێركارییەكانــی 

مەســیحییەتیان پەیوەندیــدار كــردووە بــە ئــەوەوە. 

ــل(  ــوێ )ئینجی ــی ن ــە پەیان ــوو ك ــد ســەدەیەك ب چەن

وەك لێكدانــەوەی ژیانــی عیســا و ئامۆژگارییەكانــی 

ــەو  ــا ئ ــەم دەدرا، ت ــراو لەقەڵ ــی باوەڕپێك و مێژوویەك

ــەوەی  ــە كردن ــدا ب ــەدەی نۆزدەیەم ــە س ــە ل ــەی ك كات

ڕەمــزی لەوحــە و بەردەنــووس و پاپیرۆســەكانی میــرس 

كــە مێژووەكەیــان بــۆ ســەدان ســاڵ پێــش لەدایكبوونــی 

عیســا دەگەڕایــەوە، لێكچوونێكــی سەرســوڕهێنەر و زۆر 

ــی  ــارصی( و خواوەندێك ــای ن ــوان )عیس ــە نێ ــك ل نزی

ــەوە و  ــورس( دۆزرای ــوروس )ح ــاوی ه ــە ن ــرسی ب می

ــرا. ــكرا ك ئاش

حــورس، مرۆخودایەكــە كــە هاوشــێوەی عیســا لــە 

دایكێكــی پاكیــزەوە )ئیســیس( هاتووەتــە دنیــاوە و 

هاوشــێوەی عیســا لە ئــاو هەڵكێــراوە و لەخــاچ دراوە 

ــەوە.  ــدوو بووەت ــردن زین ــاش م و هاوشــێوەی عیســا پ

گەلێــك  بەریتانــی،  میرسناســی  مســی«  »جیڕاڵــد 

لێكچوونــی لەنێــوان عیســا و حورســدا دەستنیشــان 

لەخــوارەوە  لێكچوونــەكان  گرنگریــن  كــە  كــردووە 

دەنوســم:

بــە  مەتــادا،  ئینجیلــی  لــە  عیســا  لەدایكبوونــی   .1

ــێ  ــەن س ــە الی ــی ل ــتێرەیەك و بینین ــی ئەس دەركەوتن

مەجوســییەوە دەردەكەوێــت، ئــەو ســێ كەســە بــە 

ــۆ بەیــت  دیاریــی ئاڵتــوون و بــەم بۆنەیــەوە دەچــن ب

نیشــانەی  كۆرپەكــەی.  و  مەریــەم  الی  بــۆ  لەحــم 

ســیروس  دەركەوتنــی  »حورس«یــش  لەدایكبوونــی 

)ئەســتێرەی بەیان(ـــە.
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2. حــورس، هاوشــێوەی عیســا )كــە لــە الیــەن یەحیــاوە 

ــە  ــۆس« ل ــاری »ئیریدان ــە ڕووب ــرا(، ل ــاو هەڵكێ ــە ئ ل

ــە ئــاو هەڵكێــراوە.  ــە الیــەن ئانۆپــەوە ل )ئــەردەن( ل

ئانۆپیــش هاوشــێوەی یەحیــای تەعمیدكــەر لــە دواتــردا 

ســەری دەپەڕێندرێــت. )تەماشــای ئینجیلــی مەڕقــۆس 

بكــەن(.

و  چیــرۆك  هیــچ  عیســا،  ژیانــی  هاوشــێوەی   .3

ــە دوازدە  ــەوە، ل ــی هورس ــارەی ژیان ــە ب ــەك ل زانیاریی

نییــە. تاوەكــو ســی ســاڵی بوونــی  ســاڵییەوە 

4. حــورس، هاوشــێوەی عیســا شــیفای بــە نەخۆشــان و 

شــێتان بەخشــیوە و بەســەر ئــاودا ڕۆیشــتووە.

5. لــە ئینجیلــی مەتــادا بــاس كــراوە، كــە جارێــك عیســا 

ــردووە  ــدا ب ــەڵ خۆی ــی لەگ ــە حەوارییەكان ــك ل هەندێ

لــە كاتــی ئامادەیــی ئەوانــدا  بــۆ ســەر كێوێــك و 

ــوە )ڕووخســاری  ــۆ ســەر خــودا گۆڕی شــێوەی خــۆی ب

وەك خــۆر درەوشــاوەتەوە و جلوبەرگەكــەی هێنــدە 

ســپی بــووە كــە ئــاوی چــاوی بــردووە. )مەتــا 17(. لــە 

ئەفســانە میسڕییەكەشــدا هاتــووە كــە حــورس لەســەر 

ــۆڕدراوە. ــۆ خــودا گ ــك شــكڵی ب كێوی

6. حورســیش هاوشــێوەی عیســا لەنێــوان دوو دزدا 

لەخاچــدرا، ئەویــان لــە گۆڕێكــدا ناشــت و دواتــر 

بــە زیندوویــی لــە گۆڕەكــە هەســتایەوە. بابەتێكــی 

ــورس  ــە ح ــە ك ــش ئەوەی ــە، ئەوی ــرەدا هەی ــەیر لێ س

ــان وشــەی  ــای هەم ــە بەوات ــراوە ك ــە »كرســت« ناوب ب

مەســیحە.

ــاش،  ــوانێكی ب ــە ش ــا ب ــێوەی عیس ــیش هاوش 7. حورس

ــراوە. ــودا ناوب ــەی خ ــیگر و وش ــودا، ماس ــەڕی خ م

هەواڵــی  كــە  ژنانــن  ئــەوە  لەئینجیلــدا   .8

ــە  ــەوە، ل ــاو دەكەن ــا ب ــەوەی عیس زیندووبوون

حورسیشــەوە گێڕدراوەتــەوە كــە: )ژنخودایــان 

بــاو  زیندووبوونــەوەم  هەواڵــی  ژنــان  و 

دەكەنــەوە(.

و  پەرجــوو  لــە  لێكچوونەكانیــان  ســەرەڕای   .9

نێــوان  لــە  ژمارەییــش  لێكچوونــی  چیرۆكەكانــدا، 

ئــەم دوو ئەفســانەیەدا بوونــی هەیــە كــە خــۆی 

لــە زۆر بەكارهێنانــی ژمــارە دوازدەدا دەبینێتــەوە 

كــە لــە ســەر شــێوازی بورجــی بازنەیــی یــان دوازدە 

ســاڵدان. مانگەكــەی 

یەکێک لە گریمانەکان 
ئەوەیە کە عیسا ئامۆژگارێكی 
مەسیحی بووە كە توانیویەتی 

كوڕوكاڵ و مورید لە 
دەوری خۆی كۆبكاتەوە و 

دەستەیەكی ئایینی دروست 
بكات. بەاڵم لە دواتردا 

ئەم ئایینە بۆ بەهێزكردنی 
خۆی، سوودی لە سەرچاوە 

كۆنەكان وەرگرتووە و كۆپی 
كردوون و بابەتە ئەفسانەیی 

و پەرجووئاساكانی 
داڕشتوونەتەوە و 

كردونیەتییە موڵكی خۆی
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»ئاڵویــد بویــن« لــە ئــەم لێكچوانــدن و خســتنەڕوانەی 

ــری دەكات  ــێوەیە ئەنجامگی ــەم ش ــە ئ ــی«یەوە ب »مس

و دەڵێــت:

»هەمــوو نوورساوەكانــی مەســیحییەت كــە لــە بــارەی 

چەنــد  پــاش  مەســیحەوە،  گریانەیــی  كەســایەتیی 

ــان  ــەوە، هەمووی ــی مەســیح نوورساونەت ــە مردن ســاڵێك ل

وا  كەواتــە  میرسیــن.  ئایینــی  دێرینــی  ئەدەبیاتــی 

ــی  دەردەكەوێــت كــە كەســایەتییەكی ئەفســانەیی خودای

وەك حــورس، لــە ســەر شــكڵی كەســایەتییەكی مێژوویــی 

و ڕاســتەقینەی وەك )عیســای نــارصی( داڕێژرابێتــەوە. 

ــچ  ــەكان هی ــەوا ئینجیل ــت، ئ ــەم شــێوەیە بێ ــە ئ ئەگــەر ب

جــۆرە حەقیقەتێكــی مێژووییــان تێــدا نییــە و دەقەكانیــان 

پێویســتە وەك دەقــی خوازەیــی تەماشــا بكرێــن كــە 

بــە بەكارهێنانــی كەســایەتیی گریانەیــی عیســا، مانــا 

ئەفســانەییەكانی ڕابردوویــان وەك لەدایكبوون لە ئافرەتی 

پاكیــزەوە و زیندووبوونــەوەی دووبــارەوە خســتووەتەڕوو. 

دەتوانیــن ئــەوەش بڵێیــن كــە ئەفســانە و ئایینــی میســڕی 

لــە ســەدەكانی ســەرەتای زاینــدا، لــە ســەر شــكڵێكی نــوێ 

ــەوە. ــان گیراوەت ــراون و لەبەری ــی ك كۆپ

ئەوەیــە  ئەویــش  دێتەپێشــەوە،  پرســیارێك  لێــرەدا 

ــە  ــۆن ل ــە، چ ــەم جۆرەی ــە ب ــەر بابەتەك ــا ئەگ ــە ئای ك

ــە بەرامبــەر  دواتــردا ئیمپڕاتۆریەتــی ڕۆم توانیویەتــی ل

نامەســیحییەكاندا )پاگانــەكان( بەرگــری لــەم ئایینــە 

ــوێ و  ــی ن ــە وەك ئایینێك ــكات و ئایینەك ــراوە ب كۆپیك

ــە  ــە ك ــە ئەوەی ــدات؟ وەاڵمەك ــان ب ــراو نیش باوەڕپێك

ــراوە و  ــزەوە ك ــەی هێ ــە ڕێگ ــەواوی ل ــە ت ــەم كارە ب ئ

دووبــارە دەگەینــەوە ئــەو ڕســتە بێهیواكــەرەی كــە: 

»دەســەاڵت مێــژوو دەنوســێتەوە«.

زایینیــدا،  چــواری  ســەدەی  كۆتاییەكانــی  لــە 

ڕاهیبێكــی مەســیحی فەرمانــی ســوتاندنی كتێبخانــەی 

ئەســكەندەریە دەردەكات، نزیكــەی 700000 كتێــب 

ئەستێرەناســی،  بیــركاری،  بــارەی  لــە  نــوورساو  و 

فەلســەفە، خوداناســی و پزیشــكییەوە لەناودەچــن، 

كــە  بێــت  ئــەوە  ئــاگاداری  پێویســتە  خوێنــەر 

ئەســكەندەریە ســەردەمانێك وەك ناوەنــدی فەلســەفە 

و زانســت و میراتــی فەرهەنگــی فەلســەفیی یۆنــان و 

فەیلەســووفان بــووە و دەتوانیــن ئەفلۆتیــن بــە منوونــە 

بهێنینــەوە.

لــە ســاڵی 529ی زاینیشــدا، كۆتــا كتێبخانــەی پاگانەكان 

ــەكان  ــاردنەوەی گومان ــۆ ش ــت. ب ــن دادەخرێ ــە ئات ل

لەســەر ڕاســتیی بابەتــی عیســا و ئــەو دزییــە ئەدەبــی-

گوایــە  كــە  باوكــردەوە،  بانگەشــەیەكیان  ئایینییــە، 

ــا  ــی عیس ــاگاداری هاتن ــەوە ئ ــە كۆن ــەر ل ــەیتان ه ش

بــووە و لــە كۆنــدا چەنــد چیرۆكێكــی خســتووەتە نــاو 

خەڵكــەوە بــۆ ئــەوەی هەســت بــە گومــان بكــەن لــە 

ــانە  ــێوەیە ئەفس ــەم ش ــادا. ب ــتیی عیس ــەر ڕاس بەرامب

ــەرەكییەكانی  ــە س ــن بابەت ــتر بڵێی ــان ڕاس ــەكان ی كۆن

ــران. ــیحی لەناوب ــی مەس ــەری ئایین پێكهێن

ــن  ــن بگەی ــەوە دەتوانی ــتهاتوو لێكچوونان ــەم بەدەس ل

ئەفســانە  كــە  ئاشــكرایە  ئەنجامێــك؟  چــی  بــە 

میرسییــەكان زۆر لــە ئایینــی مەســیحی كۆنــرن و 

ئەگــەر لەبەرگرتنەوەیــەك ڕوویدابێــت ئــەوا، لــە الیــەن 

مەســیحییەكانەوە بــووە. هەندێــك كــەس لــە ڕووی 

قورســایی زانســتییەوە گومانیــان لــە قســەكانی مســی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

و بویــد و كەســانی دیكــە هەیــە و هەروەهــا پێویســتە 

ــاو  ــە بەرچ ــورس ل ــا و ح ــوان عیس ــی نێ جیاوازییەكان

بگریــن. بەهەرحــاڵ، ئەگــەر بڵێیــن كــە قســەكانی 

مســی بەڵگــەدارن و پشــتیوانیی زانســتییان هەیــە ئــەوا 

زۆرینــەی میرسناســەكان یــان بێدەنــگ دەبــن یــان 

ــە  ــەم قســەیە دەكــەن. كەوات ــەن پشــتیوانی ئ زۆرینەی

بوونــی  ئەنجــام  گەیشــتنە  بــۆ  ئەگــەر  دوو  تەنهــا 

دەمێنێــت:

یەكەمیــان ئەوەیــە كــە بڵێیــن، عیســا هیــچ ڕاســتییەكی 

خــودا،  كــوڕی  ڕاســتیدا  لــە  و  نەبــووە  مێژوویــی 

ــووە  ــدا هەب ــە كۆن ــە ل ــە ك ــەو مرۆخودایەی ــان ئ هەم

ــەوە  ــوێ نورساوەت ــكڵێكی ن ــەر ش ــە س ــانەوە ل و دیس

و لــە الیــەن مەســیحییەكانەوە لــە ســەر شــێوازی 

وشــەیی لێكدراوەتــەوە و وەك بابەتێكــی ڕاســتەقینە 

تەماشــاكراوە.

دووەمیــان ئەوەیــە كــە گریانــەی ئــەوە دابنێیــن 

عیســای مەســیح هــەر بەڕاســتی بوونــی هەبــووە، 

ــی  ــە توانیویەت ــووە ك ــیحی ب ــی مەس ــەو ئامۆژگارێك ئ

كۆبكاتــەوە  خــۆی  دەوری  لــە  موریــد  و  كــوڕوكاڵ 

و دەســتەیەكی ئایینــی دروســت بــكات. بــەاڵم لــە 

دواتــردا ئــەم ئایینــە بــۆ بەهێزكردنــی خــۆی، ســوودی 

لــە ســەرچاوە كۆنــەكان وەرگرتــووە و كۆپــی كــردوون و 

بابەتــە ئەفســانەیی و پەرجووئاســاكانی داڕشــتوونەتەوە 

پــاڵ  داونیەتییــە  و  خــۆی  موڵكــی  كردونیەتییــە  و 

عیســا. لــە هــەردوو حاڵەتەكــەدا هــەم مەســیحییەكان 

ناچاریــان  ئیانەكەیــان  كــە  و هــەم مســوڵانەكان 

دەكات باوەڕیــان بــە عیســا و موعجیزەكانــی هەبێــت، 

پێویســتە ئــەو ڕاســتییە قبــوڵ بكــەن و بزانــن كــە ئــەو 

كەســەی كــە ئــەوان وەك خودایــەك یــان پێغەمبەرێــك 

ــورس،  ــە ح ــە ل ــە جگ ــێك نیی ــەن، كەس ــای دەك تەماش

ــرس. ــودای می خ

لــە نووســینی ئــەم بابەتــەدا ســوود لــەم ســەرچاوەیە 
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