
 

পরম ক�ণাময় এবং অসীম দয়ালু আ�া� র নােম �� করিছ 

 

আল- কােয়দার �নতৃে�র িবষেয়  

শাইখ উসামা িবন লািদেনর  

ধারাবািহকতার �সে� একিট িববিৃত 
 

 

সব�শি�মান আ�া�  বেলন:  

 َعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن﴾﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتـَُّقوا اللََّه لَ 

﴾�হ ঈমানদানগণ! �ধয�� ধারণ কর এবং �মাকােবলায় দৃঢ়তা অবল�ন কর। আর আ�াহেক ভয় করেত থাক যােত 

�তামরা �তামােদর উে�� লােভ সমথ� হেত পার﴿ 

 

রসূল স�া�া�আলাইিহওয়াসা�াম বেলনঃ  

 ›م القيامةال تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يو ‹

‹আমার উ�েতর মেধ� �থেক একিট দল সবসময় থাকেব যারা িবচার িদবেসর আগ পয�� সেত�র উপর যু� করেত 

থাকেব এবং িবজয়ী হেত থাকেব › 

মুসিলম উ�াহ এবং আল কােয়দার মুজািহদরা আ�া� র িবধান এবং ই�ার উপর স��, তাঁরা আ�া� র ওয়াদা ও 

পুর�ােরর উপর স�� এবং তাঁরা দূগ�র�াকারী মুজািহদ শাইখ উসামা িবন মুহা�দ িবন লািদেনর শাহাদােতর 

সংবাদেক বরন কের িনেয়েছ। আমরা আ�া� র কােছ �দায়া কির �যন সব�শি�মান আ�া� তাআলা আমােদর প� 

�থেক  এবং উ�াহর প� �থেক সবেচেয় উ�ম পরু�ােরর সিহত তাঁেক উ� ময�াদা এবং পুর�ার দান ক�ন।  

িবিভ� হাদীেস এইিট উে�খ আেছ �য িবচার িদবেসর আগ পয�� িজহাদ চলেত থাকেত হেব এবং এইভােব িজহাদ 

ব�াি�গতভােব ফরজ  হেয় পেড়  �সই �ফফারেদর িব�ে� �যই �ফফাররা মুসিলম ভূিম�েলােক আ�মণ কেরেছ 

এবং দখল কেরেছ, মুরতাদ শাসকেদর িব�ে� যারা আ�া� র শরীআহেক পিরবত�ন কেরেছ (আেলমেদর ইজমা 

অ�যায়ী) । মুজািহদ উসামা িবন লািদেনর জীবন এবং  শাহাদাত লাভ সবেচেয় উ�ম আ�গত�শীলতার �মাণ বহন 

কের। মুজািহদ উসামা িবন লািদন আ�া� র স�ি�র জ� আ�া� র পেথ িজহােদ অিবচল িছেলন এবং দূব�ল ও 

িনয�ািতত মুসিলমেদরেক সাহায� করার জ� এেসিছেলন। এইভােব আল কােয়দার �রা কিমিটর পরামশ� �শেষ 

শাইখ আবু মুহা�দ আইমান আল জাওয়ািহিরেক (আ�া�  তাঁেক সফলতা দান ক�ন) আল- কােয়দােক পিরচালনা 

করার জ� আিমর িহেসেব �ঘাষনা করা হেয়েছ। আমরা আ�া� র কােছ �দায়া কির �যন �কানরকম পিরবত�ন অথবা 

পিরবধ�ন ছাড়া আ�াহতাআলা তাঁেক ,আমােদরেক এবং সকল মুসিলমেক শরীআহর পেথ পিরচালনা কেরন এবং 

সব�শি�মান আ�া� র স�ি� সহকাের সেত�র উপর অটল থাকার �তৗিফক দান কেরন।   

এই অব�ায় আল কােয়দার �রা কিমিট িনেচর িনয়মনীিত�েলার উপর �জার িদেবঃ  

১) আ�া� র অ��েহর মাধ�েম আল- কােয়দা �কারআন এবং ��াহর সােথ ঐকমত� �পাষন করেতেছ এবং এইিট 

�সিট �যই িদেক তাঁরা আহবান করেতেছ। আমরা ঐকমত� �পাষন কির রসূল স�া�া�আলাইিহওয়াসা�ােমর ��াহর 

মেধ�, তাঁর �যাগ� সাহাবীেদর এবং হকপ�ী সিঠক পিরবােরর (আ�া� তালা তােদর সকেলর উপর স�� �হান) মেধ�।  



আমারা ঐকমত� �পাষন কির সালাফেদর ইজমার উপর, তািবঈন এবং তােদর ছা�েদর (আতবা- উত- তািবঈন) 

উপর এবং �ান ও কােজর মাধ�েম যারা তােদর পথ অ�সরণ কেরেছ তােদর উপর, এইভােব চার ইমাম এবং 

িফকহ ও হাদীেসর অ�া� আেলমেদর উপর যােদরেক উ�াহ সত�প�ী িহেসেব �হন কেরেছ এবং সা�ী িদেয়েছ 

এবং যােদর জ� বংেশর পর বংশ �শংসা ও �দায়া কেরিছল। আমরা  ঐকমত� �পাষন কির �সইিটর উপর �যিটর 

উপর উনারা একমত হেয়িছেলন এবং অ�া� ইসূ��েলােত আমরা তােদর ধারনার বাইের অ� �কানও মতেক 

পছ� করেবা না। আমরা �চ�া করিছ আ�া� র অিভ�ায়�েলােক অ�সরন করার জ�, িবদআতী (নতুন �কান 

�বত�ক) নয়। 

 

২) আ�া� র অ��হ এবং সাহােয�র মাধ�েম আমরা �চ�া করিছ সত� ধেম�র িদেক আহবান করার জ�, উ�াহেক 

উ�ী� করিছ ��িত �নওয়ার জ� ও যুে�র জ� এবং বা�িবকভােব এই িচ�া তখনই �িতফিলত হেব যখন �ফফার 

দখলদারেদর িব�ে� যারা মুসিলম ভূিম�েলােক দখল কের িনেয়েছ িবেশষভােব �ুেসডার আেমিরকা ও তাঁর এিতম 

স�ান ইসরাঈল এবং �যই সম� শাসকেগা�ী তাঁেদরেক সাহায� কেরিছল ও যারা আ�া� র আইনেক পিরবত�ন কের 

িদেয়িছল তােদর িব�ে�  িজহােদ িল� হেয় ব�ি�গত ফরজ পিরপূন� করার মাধ�েম। আমরা তােদর িব�ে� িজহােদ 

িল� হই আমােদর সম� শি� িদেয় এবং আমরা উ�াহেক উৎসাহ িদই তােদর িব�ে� িজহাদ করার জ� তােদর 

হােতর মাধ�েম, তােদর জবােনর মাধ�েম , তােদর স�েদর মাধ�েম এবং যত �বিশ স�ব তাঁরা করেত পাের তােদর 

কােজর মাধ�েম যত�ন পয�� না সম� দখলদার বািহনী�েলা মুসিলম ভূিম�েলা �থেক অপসারন না হয় এবং 

আ�া� র আইনেক সাব�েভৗম �মতার অিধকারী না করা হয়। সব�শি�মান আ�াহ বেলনঃ   

 

 َنُكم مَِّن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقيَن﴾﴿يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلو 

﴾�হ ঈমানদারগণ, �তামােদর িনকটবত�ী কােফরেদর সােথ যু� চািলেয় যাও এবং তারা �তামােদর মেধ� কেঠারতা 

অ�ভব ক�ক আর �জেন রাখ, আ�াহ মু�াকীেদর সােথ রেয়েছন﴿ 

 

৩)  আল- কােয়দা �কান একিট ভূিমর িবেশষ একিট অংেশর অথবা �কানও জাতীয়তাবােদর জ� পীিড়ত নয়। 

িব�� ইসলািমক �ােনর উপর িভি� কের �যখােনই যারা ইসলামেক র�া করেব, মুসিলমেদর অিধকার�েলােক 

র�া করেব এবং  ইসলামেক উে� তুেল ধরার জ� �যই সকল �লাক যু� করেছ তােদর সকেলর �িত আমােদর 

সমথ�েনর ব�াপাের আমরা পুনরায় �জার িদি� । �েত�ক মুসিলমেদর ভূিম�েলা আমােদর ভূিম এবং �েত�ক মুসিলম 

আমােদর অংশ। ঈমান �সইিট  যা আমােদরেক একসােথ আব� কের এবং আ�গেত�র মেধ� আব� কের। ধািম�কতা 

এবং ভােলা কাজ ব�তীত আমরা অনারবেদর উপর আরবেদরেক �াধা� িদই না। আমরা আমােদর ি�য় িফিলি�েনর 

মুসিলমেদর ব�াপাের �যই িচ�া শাইখ উসামা (আ�া�  তাঁর উপর রহম ক�ন) ধারন করেতন �সইিটর উপর পুনরায় 

�জার িদি�। ক�কর পিরি�িতেত যখন িতিন �জার িদেয় বেলিছেলন, আমরা আমেদর িফিলি�েনর ভাইেদরেক 

বলেত চাই, আপনােদর স�ানেদর র� মােন আমােদর স�ানেদর র� এবং আপনােদর র� মােন আমােদর র�। 

রে�র বদলা র� এবং �ংেসর বদলা �ংস। আ�া� র সাহােয� আমরা কখনও ব�থ� হেবা না এবং আপনােদরেক 

পিরত�াগ করেবা না, আমারা িবজয় অজ�ন করেবা অথবা আমরা হামযা িবন আবু মু�ািলেবর (আ�া�  তাঁর উপর রহম 

ক�ন) �াদ �হন করেবা । আমরা তােদরেক এই িবষেয় �জার িদি� �য আমরা �কােনা ধরেনর আেপাস �হন 

করেবা না, এমনিক মুজািহদেদর দূেগ�র ভূিমর এক ইি� পিরমাণও না, �কান িবষয়ই না �ক আমােদরেক এই িদেক 

িনেবদন করেব।    

আমরা ইসরাঈেলর ধারন করা রা�েক �কানওরকম �বধতা িদেবা না, এমনিক যিদও পুেরা িব� এেত একমত হয়। 

আমরা না �কানও ধরেনর  ঐকমত� �পাষন করেবা অথবা না �কানও ধরেনর চুি�, িস�া�  অথবা  আ��ািনক 

চুি�েক �মেন িনেবা �যিট ইহােক (ইসরাঈলেক) �ীকার করেব, অথবা না িফিলি�িন মুসলমানেদর �থেক 

অ�ায়ভােব দখল করা এক ইি� পিরমাণও �মেন �নওয়া হেব , যা জািতসংঘ হেত পৃিথবীর সবেচেয় বড় স�াসীেদর 

মাধ�েম পিরচািলত হেয়িছল অথবা অ� �যেকানও ধরেনর আ��ািনক চুি� অথবা সংগঠন হেত। আ�া� তালার 



সাহায� এবং শি�র মাধ�েম আমরা আমােদর িজহাদ এবং সং�াম চািলেয় যাব আমােদর হাত ও জবােনর মাধ�েম। 

আমরা �সই সম� িব�াসঘাতকেদর মুেখাশেক উে�াচন করা অব�াহত রাখব যারা িফিলি�িন জনগেণর অিধকােরর 

সােথ আেপাস করেছ, যারা �মাসাদ ও িসআআইএ এর সােথ কাজ করেছ।  আমরা আমােদর সং�ামেক অব�াহত 

রাখব যত�ন পয�� না সম� িফিলি�ন মু� না হয় এবং ইসলােমর পতাকা পতপত কের উড়েব ইহার উপর এবং  

সাব�েভৗম �মতা হেব আ�া� র আইেনর, �যভােব অতীেত ইসলােমর বীর সালহউ�ীন ইহােক ম�ু কেরিছল। 

আমরা আফগািন�ােন আমােদর ভাইেদর �িত পুনরায় দৃঢ়তার সিহত �ঘাষনা করিছ �য আমরা তােদর সােথ আিছ, 

এই িব�� এবং সিহ�ু ভূিম �থেক �ুেসডার আেমিরকান বািহনীেক উে�দ করেত আমােদর �দয়�েলা এবং আমরা 

সবাই ঈমানদারেদর �নতা মজুািহদ �মা�া মুহা�দ উমর (আ�াহ তাঁেক র�া ক�ন) এর �নতৃে� আিছ।   

আমরা আমােদর মুজািহদ ভাইেদর �িত পুনরায় দৃঢ়তার সিহত �ঘাষনা করিছ �য �ধয��, যুে�র আহবানকারী এবং 

স�ুখ যুে�র পেথ �ুেসডারেদর িব�ে� িখলাফত ও �ােনর ভূিম ইরােক; িহজরত এবং িজহােদর ভূিম �সামািলয়ায়; 

িব�য়কর �কাশ,ই�া এবং ঈমােনর ভূিম এরািবয়ান �পিনন�লায়; িরবাত,�িতর�া এবং দৃঢ়�িত�তার ভূিম 

ইসলািমক মাগিরেব; এবং সিহ�ুতা এবং দৃঢ় সংকে�র ভূিম �চচিনয়ায় আমরা আপনােদর সহেযাগী সহযা�ী । 

আমরা আমােদর শপথেক পিরপূন� করেত এবং আমােদর পেথ অ�সরন করার পেথ  অিবচল থাকেবা একিট িনেরট 

গঠন, একিট শ� সাির, একিট িব�� পতাকাতেল ঐক�ব� কথা ও ঐক�ব� �দেয়র মাধ�েম। আমরা যু� করিছ 

একই শ� বািহনীর সােথ যিদও তাঁরা িভ� �চহারা ও নােমর। আমরা �কানও ধরেনর দূব�লতা, সংশয় অথবা 

�ত�াহার �দশ�ন করেবা না।  

আমরা �িত কেরিছলাম এবং আমরা �িত�� হেয়িছলাম, আমরা িনেজেদরেক িবজয়ী জািত িহেসেব �দিখেয়িছলাম 

এবং পরািজত হেয়িছলাম িক� �শষ িবজয় ঈমানদারেদর।  

সব�শি�মান আ�া�  বেলন:  

 

 اْلَعاِقَبةُ ِلْلُمتَِّقيَن﴾﴿َقاَل ُموَسٰى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َواْصِبُروا ِإنَّ اْألَْرَض ِللَِّه ُيورِثـَُها َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه وَ 

﴾মূসা বলেলন তার কওমেক, সাহায� �াথ�না কর আ�াহর িনকট এবং �ধয�� ধারণ কর। িন�য়ই এ পৃিথবী 

আ�াহর। িতিন িনেজর বা�ােদর মেধ� যােক ই�া এর উ�রািধকারী বািনেয় �দন এবং �শষ কল�াণ মু�াকীেদর 

জ�ই িনধ�ািরত রেয়েছ﴿ 

 

 

৪) সব�শি�মান আ�া�  বেলন:  

 

َتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َوَما َلُكْم َال تـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمسْ ﴿

ِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِلي�ا َواْجعَ   ﴾ل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصيًراهَٰ

﴾আর �তামােদর িক হল �য,  �তমারা আ�াহর রােহ লড়াই করছ না �ব�ল �সই পু�ষ,  নারী ও িশ�েদর পে�,  

যারা বেল,  �হ আমােদর পালনকত�া! আমািদগেক এই জনপদ �থেক িন�ৃিত দান কর;  এখানকার অিধবাসীরা 

�য,  অত�াচারী! আর �তামার প� �থেক আমােদর জ� প�াল�নকারী িনধ�ারণ কের দাও এবং �তামার প� �থেক 

আমােদর জ� সাহায�কারী িনধ�ারণ কের দাও﴿ 

 

রসূল স�া�া�আলাইিহওয়াসা�াম বেলনঃ  



 ›فكوا العاني‹

 ‹ব�ীেদরেক ম�ু কর› 

 

আমরা আ�া� র কােছ �দায়া কির �যন আ�াহ আমােদর সহেযাগী িশকেল আব� িসংেহর মেতা মুসিলম ভাইেদর 

মু� করেত আমােদর সাহায� কের যারা ইসলাম ও মুসিলমেদর �িতর�ার জ� �ধয��শীলতার �মাণ �দিখেয়িছেলন 

এবং ক�েক স� কেরিছেলন ও উৎসগ� কেরিছেলন। আমরা তাঁেদরেক পুনরায় দৃঢ়তার সিহত �ঘাষনা করিছ �য 

আ�া� র ই�ায় আমরা তাঁেদরেক ভুিলিন এবং কখেনা ভুলেবা না।  

আমরা ভুিলিন মুজািহদ আিলম উমর আ�ুর রহমানেক �য �খালাখুিলভােব সত� কথা �কাে� বেলিছেলন। আমরা 

�য়া�ানােমা, বাগরাম, আব ু�রািয়ব, আেমিরকার �গাপন এবং �কা� অ�া� ব�ীখানা, এবং মুসিলম িবে�র অ� 

সকল জায়গায় গেড় �তালা  আেমিরকার দালালেদর �য়া�ানােমায় ব�ী মুসিলম ভাইেদরেক ভুিলিন। 

 

 সব�শি�মান আ�া�  বেলন:  

ُهْم ِإالَّ َأن يـُْؤِمُنوا بِاللَِّه اْلَعزِيِز اْلَحِميِد﴾  ﴿َوَما نـََقُموا ِمنـْ

﴾তারা তােদরেক শাি� িদেয়িছল �ধু এ কারেণ �য, তারা �শংিসত, পরা�া� আ�াহর �িত িব�াস �াপন 

কেরিছল﴿ 

 

৫) আমরা আমােদর িনগৃহীত এবং িনয�ািতত মুসলমানেদর উ�ানেক সাহায� ও সমথ�ন কির  যা জুলুমবায এবং 

অত�াচারী তাগূতেদর িব�ে� ঘেটেছ,  তারা আমােদর উ�াহেক সবেচেয় িত� সাজার �াদ িদেয়েছ িতউিনিশয়া,  

িলিবয়া,  ইেয়েমন,  িসিরয়া এবং মেরাে�ােত। আমরা তােদরেক উ�সাহ �দই এবং আমরা আমােদর সকল 

জনগণেক  �জেগ উঠেত বলব ও তােদরেক �েচ�া, �ম এবং দৃঢ়�িত�তায় অিবচল থাকেত বলব যত�ন পয�� না 

সকল �ন�ীিত�� এবং অত�াচাির শাসকেগা�ী�েলা যােদরেক পি�মারা তােদর পিরক�না ও ই�া�েলা 

বা�বায়েনর জ� বিসেয়েছ তােদর �ংস না হয় , এবং যত�ন পয�� না সত� এবং পিরপূন� পিরবত�ন না আেস। 

এইিট একমা� তখনই হেত পাের যখন মুসিলম উ�াহ আ�া� র শরীআর িদেক িফের আেস এবং শরীআহ যত�ন 

পয�� না পিরপূন�ভােব এবং পির�ারভােব মুসিলম উ�াহেক শাসন না কের এবং অ� সকল আইেনর উৎস �থেক 

আপি� না পায় এবং �ীন �ধু আ�া� র জ� িনিদ�� হেয় যায়।    

 

আর এই পিরবত�ন তত�ন পয�� ঘটেব না যত�ন পয�� না মুসিলম উ�াহ পি�মােদর কতৃক চািপেয় �দওয়া সকল 

�কার উপিনেবশবাদ, আিধপত� এবং সামিরক, অথ�ৈনিতক, সাং�ৃিতক এবং িমিডয়ার কতৃ� �থেক মু� না হেব। 

আর এইটা �কানিদনই অজ�ন করা স�ব হেব না যত�ন পয�� না উ�াহ সকল ধরেনর রাজৈনিতক ও সামািজক 

অিবচার �থেক িনেজেক মু� না কের । এই সম� িকছু স�ব হেব না যথাযথ ও আ�িরক ��িত, একটানা উ�ীপনা, 

চলমান িজহাদ, �মতার িব�ে� যু� ছাড়া। �ীন িকতাব �ারা চেল আর তেলায়ার �ারা জয়লাভ কের এবং আ�া� ই 

পথ�দশ�ন করা ও িবজয়ী করার জ� যেথ�।  

      

৬) আমরা আমােদর হাত বািড়েয় িদেয়িছ এবং �দয় খুেল িদেয়িছ তােদর জ� যারা ইসলামেক সাহায� করেত চায় 

িবিভ� ইসলািমক দল এবং সংগঠেনর মাধ�েম এবং যারা দেল �নই তােদর জ�। চলুন আমরা একসােথ কাজ কির 

দখলদারেদরেক ইসলািম ভূিম �থেক �বর করার জ� এবং শরীআহেক সাহায� কির যত�ন পয�� এটা ইসলািম 

শরীআহ অ�যায়ী শািসত না হয় এবং ইসলােমর ভূিম ইসলািম শরীআহ ছাড়া অ� িকছু িদেয় শাসন ব� না হয় এবং 

যত �িত�ান আেছ যা শরীআহ �ারা চেল না তাঁর পতন না হওয়া পয��। চলুন আমরা একসােথ কাজ কির এই 



�ন�ীিত�� পাপী সরকারেক উৎখােত , এবং আমােদর ভূিমেক সকল অত�াচার,�ন�ীিত এবং ম� �থেক র�া করেত 

যা এই আয়াত �থেক পাওয়া যায়ঃ    

 

 ﴿َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوٰى﴾

﴾সৎকম� ও �খাদাভীিতেত এেক অে�র সাহায� কর﴿ 

এই িব�ােসর জ� আমরা আমােদর ভাইেদর উপেদশ �দওয়ার অিধকার রািখ! 

 

৭) আমােদর �ায় িন� �ীন সকল �কার অত�াচার জলুুমেক িনিষ� কেরেছ মুসিলমেদর �িত �হাক অথবা ব�ী 

অথবা শ�েদর �িত। এই জ� আমরা এই পৃিথবীর সকল অত�াচািরত মা�ষেক বলেত চাই যােদর �বিশরভাগ 

পি�মা ও আেমিরকান জুলুেমর িশকার, আমােদর �ীন হে� �ায়িবচার ও সকেলর অিধকােরর �ীন। আমরা সকল 

দূব�ল ও অত�াচািরতেদর জ� কন�পাত কির । আেমিরকার কতৃে� যারা এেত িবদ�মান তােদর িব�ে� আমােদর এই 

িজহাদ সকল জুলুেমর উপশম। পি�মা এবং আেমিরকান দাস� �থেক মুি�র জ� এইিট একিট ���পূন� িবষয়। 

তাঁরা তােদর স�ি�র যেথ� ব�বহার করেছ এবং পিরেবশ ও জীবনেক ন� করেছ।  

আমােদর এই বাত�া মুসিলম উ�াহর �িত এবং যারা সত� ও �ায় অে�ষন কের তােদর �িত। আ�া� ই একমা� 

আমােদর ল��েক পিরপূন� করেবন এবং িতিনই একমা� িহদায়ােতর মািলক।  

আমােদর �শষ �দায়া এইটাই �য সকল �শংসা আ�া� র জ� িযিন সকল ব�র রব । শাি� ও রহমত বিষ�ত �হাক 

আমােদর নবী মুহা�দ (স�া�া�আলাইিহওয়াসা�াম), তাঁর পিরবার এবং তাঁর সাহাবীেদর �িত।  

 

আল- কােয়দার শূরা কিমিট 

রজব ১৪৩২/জুন ২০১১ 

 

অ�বাদঃ 
 

 

 
 

আল- �ািদিসয়াহ িমিডয়া 

মারকাজ সাদা আল-  িজহাদ 

��াবাল ইসলািমক িমিডয়া ��ট 

পয�েব�ন করেছ মুজািহদীন খবর এবং িব�াসীেদর অ��ািনত করেছ 

 

 


