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دالیل تداوم بحران در افغانستان

ــــــــــسرمقاله

گشایش راه آغاز
اصالحات انتخاباتی
محمدرضا هویدا

جنجال های انتخاباتی در بیش از دو -سه سال اخیر برای مردم
افغانســتان هزینه های زیادی را در بر داشــته است .انتخابات
گذشته ریاست جمهوری ،یکی از جنجالی ترین و پرهزینه ترین
انتخابات ها در تاریخ افغانستان بوده است که نتیجه آن به وجود
آمدن دولت وحدت ملی اســت .این دولت هنوز در ابتدای راه
اســت و طبق قراردادی که میان طرفین عقد گردیده است ،راه
درازی را در پیش رو دارد تا بتواند به نتیجه برسد .همه اینها در
دوره ریاست یوسف نورستانی بر کمیسیون مستقل انتخابات رخ
داده است .بدین ترتیب او یکی از جنجالی ترین های کمیسیون
مستقل انتخابات است .بســیاری ها در مورد نورستانی نظرات
کامال متضاد دارند ،عده ای او را دشــمن می دارندو عده ای نیز
به نیکی از او یاد می کنند .ولی به هر صورت نورســتانی بیشتر
با نقدهای تند و تیز همراه بوده اســت و کمتر توانسته دل مردم
افغانستان را بدست بیاورد.
از ســوی دیگر ،از اولویت های مورد توافق طرفین دولت وحدت
ملی اصالحات انتخاباتی بــود و همین گونه نهادهای بین المللی
نیز بر اصالحات انتخاباتی تاکید داشته و دارند ،و اما در این اواخر
نورستانی با تکیه زدن بر موضع مخالفت با دولت و اصالحاتی که
قرار بود از سوی دولت وحدت ملی در کمیسیون به وجود بیاید،
فضای متشــج انتخابات افغانستان را متشــنج تر و غبارآلودتر
ساخته بود .نورستانی علم مخالفت برداشته بود و با هرچه دولت
می کرد ،مخالف بود.
رئیس جمهوری درست در روزهای پیش از آغاز به کار این دوره
تقنینی پارلمان ،با صدور فرمان تقنینی ،دســتور داد تا کمیته
گزینش آغاز به کار نماید ولی این امر نیز با مخالفت نورستانی و
اعضای کمیسیون انتخابات روبرو شد.
به هر صورت ،اکنون گفته می شــود کار به پایان رسیده است،
نورستانی استعفا داده و رئیس جمهوری نیز استعفای او را منظور
کرده است .گام بعدی چیست؟ آیا استعفای نورستانی راه را برای
کار کمیته گزینش جدید همواره ساخته و همان طور که گفته می
شــود و حدس و گمان ها نیز تایید می کند ،به زودی و در این
هفته کمیته گزینش کار خــود را آغاز می کند؟ و آیا اختالفات
عمیقی که گفته می شــد میان دولتمــردان در مورد برگزاری
انتخابات و گزینش افراد وجود داشته است ،برطرف خواهد شد و
راه باز شده توسط نورستانی به زودی طی خواهد شد؟
انتخابات در افغانستان همواره بحران و چالش برانگیز بوده است.
اگر نگاهی به گذشته انتخابات افغانستان بعد از حکومت طالبان
بیاندازیم ،ســیر صعودی مشــکالت در انتخابات افغانستان که
نتیجه آن بی باوری مردم به انتخابات و دوری آنها از دولت و باال
رفتن میزان تقلبات در انتخابات است را می بینیم.
دایره مشــکالت در انتخابات در افغانستان مطمینا وسیع تر از
کمیسیون مستقل انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی است .به
همین دلیل نیز استعفای نورستانی می تواند یک بخش از قضیه و
بخش کوچگی از آن باشد ،اختالفات عمیق و گسترده ای دیگری
نیز وجود داشــته و خواهد داشت که سبب شده انتخابات بدین
جا برسد.
دولت افغانســتان که سال روان خورشــیدی را موعد برگزاری
انتخابات عنوان کرده اســت ،حتما باید متوجه باشد که فرصت
زیادی تا آن زمان باقی نمانده اســت و با توجه به واقعیت های
افغانستان برگزاری انتخابات در این مدت زمانی کوتاه کار کامال
سخت و دشواری است .دولت مردان باید اختالفات خود را کنار
بگذارند و کار انتخابات را باید جدا شــروع کنند و از هدر دادن
فرصتی که به دست آمده است دوری نمایند.
اصالحات انتخاباتــی می تواند بهترین و کارا ترین دســتاورد
افغانستان باشــد که در این موقعیت زمانی هم کشور بدان نیاز
دارد و هم دولت افغانستان باید ثابت بسازد که به تعهدات خود
وفادار است و تعهدات شان را فراموش نمی کنند.

با توجه به اوضاع جاری کشــور و رویداد
هایی که در حال وقوع اســت چنین گمان
برده می شــود که بحران و ناامنی دســت
از ســرمردم ما بــر نمی دارد .بر اســاس
گزارش هــای دریافتی مخالفین مســلح
حکومــت بخصوص طالبان خــود را برای
انجام عملیات هــای بهاری در قالب جنگ
جبهه ای و یــا عملیات های انتحاری آماده
کرده اند .چنانچه گزارش شــده است که
شــمار زیادی از این انتحاری ها در والیت
قندهار شناسایی و دستگیر گردیده اند .هم
چنین ناامنی از ســوی مخالفین در والیات
جنوبی و شرقی کشــور رو به ازیاد است؛
هر چند کــه نیروهای امنیتی جهت کنترل
و ســرکوب آنان عملیات های وسیعی را به
راه انداخته است .در ادامه وضعیت امنیتی
در شمال کشــور نیز رضایت بخش نبوده و
نشــانه هایی وجود دارد که والیت بغالن و
بدخشان و فاریاب و سرپل دست تحرکات
وســیع و خزنده مخالفین گردیده است.
نگران کننده تــر از همه این که در والیت
بلخ تنش میان نیروهای سیاسی طرفداران
والی بلخ و معاون اول ریاســت جمهوری با
بهانه غیرقابل اهمیت بوجود آمده و سبب
نگرانی شهروندان و تهدید گسترش ناامنی
در شمال کشور گردیده است .مجموعه این
رویدادها حکایت از آن دارد که با طی شدن
دوران نخست حکومت قبلی و آغاز به کار
حکومت وحدت ملی ،هنوز متاســفانه راه
عبور و پشت سرنهادن بحران خود در یک
بحران عمیق تر قرار گرفته است.
در تحلیل و واکاوی موضــوع باید گفت با
بر اندازی ســلطه طالبان  ،تصور عمومی بر
این بود که افغانستان مرحله بحرانی خود را
پشت سر نهاده است  .این تصور زمانی قوت
گرفت که هم خواست و اراده داخلی و هم
خواست و اراده جهانی بسوی ایجاد ثبات و
امنیت در کشور معطوف گردید .
تصویب قانون اساســی  ،انجام ســه دور
انتخابــات ریاســت جمهــوری و دو دور
انتخابات پارلمانی ،شــکل گیری و ایجاد
ســاختار های سیاسی و نظامی و اقتصادی
فاکتــور های موثر بودند کــه خوش بینی
عمومی را نســبت به عبور از دوران بحران
به مرحله ثبات و ســازندگی را پر رنگ می
ساخت  .به همین دلیل مردم نه تنها از نظام
سیاسی نوپا حمایت بی دریغ نمودند  ،بلکه
بســیاری از مهاجرین که سالها ترک دیار
نموده بودند به وطن بازگشتند  .بسیاری از
افراد مسلح و وابسته به گروپ های نظامی ،
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تعلق خاطر خود را از آنان بریدند  ،سرمایه
داران داخلــی و خارجی جهت ســرمایه
گذاری در افغانستان به تکاپو افتادند  .رنگ
و رخ زندگی هــر روز جلوه تازه تر و فروغ
روشنتری بخود می گرفت  .جوش وخروش
واميدواري هاي فزاينده وغيرقابل توصيف
در ســيماي مردم مشــاهده مي گرديد ،
وضعیت پیش آمده در سال نخست پس از
ســقوط طالبان به اندازه ای خوش بینانه و
مثبت بود که شاید در چندین دهه اخیر بی
سابقه تلقی شود .
اما گویــا همه ايــن ها خــواب و دولت
مســتعجلی بیش نبود  .زیرا پس از چندی
موجی از نــا آرامی ها و نارضايتي ها بخش
های از کشــور  ،عمدتا مناطق جنوبی را در
بر گرفت  .اما با گذشت زمان این ناآرامی ها
رو به فزونی نهاد  .بطوری که اینک بسیاری
از مناطق کشور امنیت و ثبات نسبی خود
را از دســت داده اســت  .اوضاع و جریان
جاری در کشــور ،افکار عمومی در داخل و
خارج  ،خواســت و اراده همگانی داخلی و
بین المللی کامال سیر معکوس بخود گرفته
اســت  .آنچه که اینک در کشور میگذرد ،
هیچ نشانه و عالمتی از موجودیت یک نظام
سیاسی و حکومت مردمی حكايت نمي كند
 .مردم نه تنها امنیت جانی و مالی ندارند ،
بلکه روز به روز در چنبره و کالفه سر درگم
فساد اداری  ،تشتت سیاسی  ،فقر و بیکاری
 ،نا بســامانی اقتصادی بی هویتی فرهنگی
 ،مسخ شــدن عقاید و باور ها در حال گم
شدن و انحطاط می باشند .

در شرایط کنونی دیگر کسی از آرمان ها
و ایده ها سخن نمی گوید  ،شور و انگیزه
ای برای فعالیت و تالش باقی نمانده است
 ،امید ها و انتظارات بــرای فردا در روان
مردم و چشــم انداز جهانیان مرده است ،
کشــور جنگ زده افغانستان به مانند چاه
ویل و ویرانه ای وحشتناک تبدیل گردیده
است که استوار ساختن آن با سياست هاي
اعمال شده جاري و عملكرد هاي نادرست
كنوني غیر ممکــن می نماید  .امروز حتی
خود بازیگران و كارگردانان بین المللی و
داخلی  ،تصمیــم گیرندگان قدرت به این
موضوعات معترف اند که دوران گذار و یا
مرحله عبور از بحران در افغانســتان طی
چندین سال گذشته به ناکامی انجامیده و
اینک در شرایط اضطرار قرار دارند.
اگر این اعتراف را بشکافیم و مورد ارزیابی
قرار دهیم  ،در خواهیم یافت که افغانستان
در عبور از بحران و رسیدن به ثبات دچار
بحرانی عميق تر شده است .این بحران می
تواند برای کشور و منطقه بسیار خطرناک
تلقی شود  .زیرا ناکامی در تثبیت اوضاع
و زدودن خشونت و سرکوب تروریسم به
مخالفین صلح و نیروهای آتش افروز جرات
خواهد داد که با جســارت  ،بی پروایی ،
خشونت طلبی بیشتر دست به نا امنی زده
و آیینه منطقه و کشور را تاریک نمایند  .از
جانب دیگر امید و انتظار مردم و جهانیان
از جبهه مبارزه با تروریسم قطع گردیده و
همه این مسایل هم چون یک خیمه شب
بازی تصور خواهد شــد که برای فریفتن

ذهن مردم و بازی با سرنوشــت بشریت
و چنگ انداختن به منابع و منافع ســوق
الجیشــی به اجرا در آمده است  .سقوط
مجدد افغانســتان در کام بحــران تازه ،
موجب خواهد گردید مانند چند سال قبل
 ،موج جدیدی از افراط گرایی و خشــونت
در منطقه و جهان گسترش یابد  .چنانچه
هم اکنون عالئم و نشــانه های آن کامال
هویدا است .
بدون تردید در آشوب و بحران جدید  ،بیش
از همه توده های مردم و کشور های منطقه
صدمه خواهند دید  .آتــش معرکه پایان
ناپذیر جان صدها انســان مظلوم و بی پناه
را بکام خود فرو خواهد برد  .انسان های بی
شماری هم چون گذشتگان از نعمت رفاه ،
آسایش  ،ترقی  ،صحت  ،علم و  ...برای زمان
طوالنی و نامعلوم محروم گردند .
اما اینک این پرســش مطرح می گردد که
چرا پروســه تثبیت ثبات و امنیت و روند
باز سازی افغانســتان و جریان مبارزه با
تروریســم این چنین به سرعت با ناکامی
مواجه گردیده اســت ؟ در حالی که تمام
جهان و مردم افغانســتان در صف واحد
و با روحیه عالــی از روند و تحول جدید
اســتقبال نموده اند ؛ چرا چنین مبارزه و
روندی بسرعت و بسیار غیر مترقبه به بن
بست مواجه گردد ؟ سوال دیگر اینست که
آیا این وضعیت را بايد پذیرفت و هیچگونه
راهکاری در جهت بیرون رفت از بن بست
فعلی جســتجو ننمود ؟ و اگر راهکاری را
جستجو نمود آن راهکار بر چه معیارهای

می تواند استوار باشد ؟
واقعیت انکار ناپذیر اینســت که بر خورد
جهان و زمامداران افغانستان با اوضاع پیش
آمده بر مناسبات درست و نکته های منطقی
و محاسبات واقع بینانه تنظیم نشده بود و
هنوز هم بر همان محور ناقص قرار دارد .در
نخستین نگاه چنین به نظرمی رسد که هم
نیروهای داخلی و هــم جامعه بین المللی
تصویر درست و طرح دقیق برای افغانستان
پس از طالبان در اختیار نداشــتند و همه
امور بر اســاس وضعیت اضطراری و موقت
تنظیم گردیــده بود .اما انتظار می رفت که
طی پانزده سال گذشــته به این وضعیت
خاتمه داده شود و طرح های بنیادی جهت
حکومتــدار خوب و موثر در کشــور روی
گرفته شود .تشکیل حکومت وحدت ملی
نقطه اوج این امیدواری بود .اما متاســفانه
تاکنون به دلیل تنش ها و کشــمکش های
درونی این حکومت ،آن آرزو هم چنان در
دایره خیال و آرزو باقی مانده است .عامل
مهم دیگری که بر تداوم بحران و ناکام شدن
در مسیر عبور از بحران موثر بوده است این
بود كه حكومتگــران قادر نگرديدند كه در
ذهــن مردم از خود يك چهره و ســيماي
ملي تبارز دهند  .اين عامل موجب گرديد
كه دستگاه حكومتي بيش از هر وقت ديگر
در فساد و تشتت هاي باقي مانده از دوران
جنگ هم چون گرايش هاي قومي و زباني
باقي بماند و چه بســا در مواردي شديد تر
هم گرديده اســت  .در صورتي كه فرصت
بوجود آمده زمينه آن را آماده ساخته بود
كه افغانستان بصورت بسيار جدي و قاطع
بسوي همگرايي و تفاهم ملي حركت نمايد
 .نشانه ها و ريشــه هاي تفرقه به هر نام و
عنواني كه وجود داشت از بين برده شود .
هرچند بوجودآوردن زمينه تفاهم و وحدت
ملي نيازمند به يك حركت وســيع و همه
جانبه فرهنگي و سياسي و اجتماعي دارد .
اما حكومت با ايفاي نقش مثبت مي توانست
كه اين روند را تسريع و حمايت نمايد
نقطه نگــران کننده و گرانیگاه دوام چرخه
ناامنی و بی ثباتی کنونی اینک آنســت که
آنچه امروز بر سر جستجوي راه حل بحران
كشــور در محافل بين المللــي و داخلي
مشاهده مي شود بيشتر جنبه چانه زني و
كسب امتيازات براي طرف هاي خاص دارد
تا هرطرف در كسب موفقيت در رقابت هاي
جناحي و طرفيني دست باال را داشته باشد.
طبیعی اســت که اين وضعيت هرگز بسود
افغانستان و مردم آن وجهان نمي باشد.

کشت تریاک و سرنوشت جنگ در افغانستان
رحیم حمیدی

مواد مخدر از مهمترین منبع مالی گروههای
مخالف مسلح دولت به شمار می رود .مواد
مخدر در حدود  40درصد منابع مالی گروه
طالبان را تأمین می کند .این در حالی است
که سالها مبارزه جامعه جهانی و حکومت
افغانســتان برای کاهش تولید مواد مخدر
ناکام مانده اســت .سرنوشــت جنگ در
افغانستان تا اندازه زیاد بستگی به کاهش
تولید مواد مخدر و معدوم ســازی مزارع و
کارگاههای تولید مواد مخدر دارد.
برای سالهای متمادی افغانستان باالی 90
درصد تریاک جهان را تولید نموده اســت.

 کارتون روز
در زمــان حاکمیت گروه طالبان کشــت
تریاک از سوی امارت اسالمی ممنوع نبود.
امارت اســامی طالبــان از دهقانان بابت
کشت تریاک عشــر می گرفت .در فردای
سقوط امارت اســامی طالبان در مناطق
تحت کنترل آنها کشت تریاک مهمترین
محصول زراعتی بود .آنها از کشت تریاک
همچنان عشــر می گرفت و امنیت راههای
قاچــاق آن را می گرفت .ایــاالت متحده
آمریــکا وقتی فهمید که تریــاک و تولید
هیروئین و مرفین در افغانســتان منجر به
تأمین  40درصد منابــع مالی گروه طالبان
را تأمین می کند سیاســت مبارزه با کشت
تریــاک را تدوین نمود .سیاســت ایاالت
متحده آمریکا در مبارزه با کشــت تریاک
شامل چند مرحله می شد.
در مرحله اول روشن ســازی افکار عمومی
قرار داشــت .در این مرحله تالش می شد تا
افکار عمومی به منظور نابود و معدوم سازی
مزارع و کارگاههای تولید مواد مخدر آماده
شود .مردم از مضرات کشــت تریاک آگاه
ساخته می شد .زیان کشت و قاچاق تریاک
بر اقتصاد ،اجتماع و سیاســت افغانستان به
خرد افکار عمومی داده می شد .تبلیغات از
سوی جامعه جهانی و حکومت افغانستان در
رسانههای کشــور پخش می شد .در مرحله
دوم تالش شد تا محصوالت جایگزین ارائه
شود .گزینههای مختلف برای کشت تریاک
ارائه شد اما هیچ کدام درآمد تریاک را برای
کشاورزان و دهقاننان نداشت .زعفران یکی از
محصوالت جایگزین بود که از سوی حکومت
و جامعه جهانی ارائه شــد اما تنها در والیت
هرات دهقانان به کشت زعفران پرداخت و در
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بسیاری از والیات دیگر جواب نداد.
در مرحله سوم نابود سازی و معدوم سازی
مــزارع و کارگاههای تولیــد مواد مخدر
قرار داشــت .این مرحله با سکتی مواجه
شد .سخن بر ســر این بود که نابود سازی
مزارع و کارگاههای تولید مواد مخدر ضربه
اقتصادی کالن به دهقانان و کشاورزان می
زند .به همین خاطــر ،این مرحله با تأخیر
زیاد مواجه شد .کشور بریتانیا برای نابود
سازی مزارع میان دهقانان پول توزیع نمود
تا از کشت تریاک دست بکشد .تحقیقات
نهادها نشان داد که در سال بعدی کشت
تریاک افزایش یافته اســت و دهقانان و
کشــاورزان از پول تشویقی را از حکومت
بریتانیا دریافت نموده بــود را نیز هزینه
کشــت تریاک نموده است .بر این اساس
توزیع پول تشویقی به دهقانان متوقف شد
و به جای گزینه معدوم و نابودسازی مزارع
تریاک با تأخیر به مرحله اجرا گذاشته شد.
در مرحله چهارم ممنوع ســازی کشــت
تریاک قرار داشت .کشت تریاک از سوی
حکومت افغانســتان به صــورت قانونی
ممنوع اعالن شد .در مرحله آخری مقررات
کیفری از ســوی حکومت افغانستان برای
کشت و تولید تریاک تصویب شد .همه این
مراحله بــه منظور کاهش تولید تریاک در
افغانستان صورت گرفت .حکومت و جامعه
جهانی در اجرای پنچ مرحله با مشــکالت
زیاد مواجه بود .اما بیش از همه در اجرای
مراحل چهارم و پنچم با مشــکل مواجه
بود .ممنوع سازی کشت تریاک و مقررات
کیفری هیچ گاه به اجــرا در نیامد .زیرا،
حکومت در بســیاری از مناطق حاکمیت

نداشت و توانایی اعمال اقتدار را نداشت.
در بسیاری از مناطق که حکومت توانایی
اعمال قدرت را داشــت به خاطر فســاد
گسترده و سود بردن کارگزاران حکومت
قادر به ممنوع ســاختن و اجرای کیفرها
نبود .براساس گزارشهای متعدد حکومت
افغانســتان به صورت مــوردی عمل می
کرد و تنها مزارع را نابود می ســاخت که
صاحبــان آن فقیر و یا نفوذی در حکومت
نداشت .افرادی زیادی که در حکومت نفوذ
داشت و یا موقعیت اجتماعی بهتری داشت
حکومت قادر به نابودسازی مزارع تریاک
آنهــا نبود و یا با معاملــه از نابود کردن
تریاک آن ها می گذشت.
اکنون اما ،وضعیت نســبت به گذشــته
تغییر زیادی نموده اســت .در گذشتهها و
در دوران حکومت امارت اسالمی طالبان
تریاک به کشــورهای همانند پاکستان،
ایران ،ترکمنســتان و دیگر کشــور های
آســیایی میانه قاچاق می شد و در آنجا
تبدیل به هیروئین و مرفین می شــد اما
اکنون تریاک در داخل خاک افغانســتان
تبدیل به هیروئین و مرفین می شــود و از
این جا به دیگر کشورها فرستاده می شود.
این مسئله باعث می شود که گروه طالبان
و قاچاقچیان مواد مخدر ســود بیشتری
حاصل شان شود.
گروه طالبان از کشت و قاچاق مواد مخدر
سود می برد .آنها در مناطق تحت کنترل
خود از دهقانان عشر دریافت می کند .از
گرفتن امنیت قاچاقچیان و مسیر راههای
آنها نیز پول دریافــت می کند .در عین
حــال ،در مناطق که تریاک کشــت می

شود دهقانان به گروه طالبان وفادار است.
زیرا ،کشــت تریاک از محصوالت پردرآمد
دهقانان و کشــاورزان است .از آنجایی که
توسعه در عرصه کشاورزی اتفاق نیافتاده
است دهقانان به ســختی دست از کشت
تریاک می کشــد .همین مســئله آنها را
به گروه طالبان وفادار می ســازد. بنابراین،
مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر نیازمند
ظرافتکاری های بسیار است.
اگر تریــاک در حدود  40درصد منابع مالی
گروه طالبان را تأمین می کند این ســوال
مطرح اســت که حکومت افغانســتان چه
سیاست در قبال کشت و تولید مواد مخدر
در افغانســتان دارد .با توجه به اینکه گروه
طالبان نیروهای خود را بازســازی نموده
اســت اهمیت این مسئله مضاعف گردیده
است .در سال گذشته ،گروه طالبان موفق
بــه ایجاد مزاحمتهای جــدی در مناطق
مختلف افغانستان شد .کنترل کندز را برای
چند روز به دست گرفت .در بغالن مشکالت
جدی به وجــود آورد و با نیروهای امنیتی
کشور جنگید .در اثر جنگ هزاران خانواده
آواره شــدند .آنها دوبار در صدد سقوط
شــهر غزنی برآمدند. در هلمند کنترل دو
ولسوالی را به دست گرفت.
نیروهــای بینالمللــی دیگــر مأموریت
نظامی نــدارد و همین مســئله جنگ را
برای نیروهای امنیتی دشــوار ســاخته
است .سیاســت حکومت در قبال کشت و
قاچاق مواد مخدر مشــخص نیست .حتی
مشخص نیســت که حکومت وحدت ملی
برخورد دوگانه با دهقانان و زارعان تریاک
خواهد داشــت و یا اینکه با همه دهقانان و
زارعان تریــاک برخورد خواهد کرد .اگر به
صورت که در سالهای گذشته با زارعان و
قاچاقچیان مواد مخدر برخورد شود بدون
شــک ،حکومت افغانستان در جنگ بخش
هزینه سنگین خواهد پرداخت .مشروعیت
حکومت کاهش خواهد یافــت .در میدان
جنگ هم قربانی بیشــتر خواهد داد و هم
هزینه بیشتر خواهد پرداخت.
بنابراین ،ضرورت جدی برای تدوین و اجرای
سیاست مبارزه با مواد مخدر دیده می شود.
اگر این مسئله از سوی حکومت وحدت ملی
جدی گرفته نشود به احتمال زیاد در میدان
جنگ خواهد باخت .زیرا ،ســاالنه یکصد
میلیون دالر گروه طالبان از کشت و قاچاق
مواد مخدر ســود می برد .این مبلغ هزینه
تأمین نیازهای جنگی گروه طالبان می شود.
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