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RAPORA ÇALAKIYÊ YA
NAVENDA ŞÊWR Û PIŞTGIRIYÊ



Rapora me ya Navenda Şêwr û P�şt�g�ryê
tevî; komîsyonên me yên p�ştg�r�ya
derûnî-h�qûqî û stend�na serîlêdanan b�
awayekî kolekt�f hat�ye amadek�r�n.
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"“L� hember cîhaneke newekhev, l�gel
azad�yê em l� Dema J�nan �n’’

Weke Komeleya Dema j�nan tund�ya arasteyî j�nan û
newekhev�ya zayendît�ya c�vakî b�ngeha qada têkoşîna me ava
d�ke. D� vê têkoşînê de em g�rîng�yê d�d�n bergeha j�nê,
tecrûbeyên tevgera j�nê û rêgezên femînîst d�pej�rîn�n. D� vê
çarçoveyê de em d� navenda xwe ya şêwr û p�ştg�r�yê de hewl
d�d�n ku b�la j�n tund�ya ku rûb�rû mane b� rehetî b�kar�b�n
vebêj�n, dema ku d� derheqê j�yana xwe de b�ryar b�d�n tenê hîs
nek�n, l� hember tund�yê tevî hêza xwe têkoşînê k�şf b�k�n û
derdoreke ewle ava b�k�n. Heke j�n l� hember tund�yê xwe tenê
hîs b�k�n jî em bawer d�k�n ku tundî ne takekesî ye, p�rsg�rêkeke
pergalî ye ku j� patr�yarkayê ava bûye û newekehev�ya
zayendît�ya c�vakî jî d� xala derket�nê ya hemûyan de c�h d�g�re. 

Em l� gor naverokên daxwazên b� p�ran�ya j�nên ku serî l�
navenda me ya şêwr û p�ştg�r�yê d�d�n rûb�rû hevdît�n pêk tîn�n,
em g�r�ng�yê d�d�n vegot�na serbor�ya wan a tund�yê û d� vê
bergehê de pêd�v�yên wan d�yar d�k�n. D� h�n rewşên mîna
pandemî an jî rewşên taybet yên j�nan em b� telefonê hevdît�na
yekem pêk tîn�n û d� derheqê derket�na j� çerxa tund�yê
agah�yan d�d�n. D� hevdît�nên ku p�sporên me yên p�rsg�rêkên
c�vakî û l� gor pêd�v�yê derûnnasên me yên d�ldar c�h d�g�r�n
nepenîtî û ewlekarî b�ngeh e. Em bawer d�k�n û d�f�k�r�n ku
hêmana b�ngehîn ya p�şt�g�r�ya j�nan nepenît�ya parvek�r�na
tecrûbeyan e. 

L� gor pêd�v�yên ku d� encama hevdît�nan de hat�ne
d�yark�r�n, j� j�nên ku b� navenda me d�şêw�r�n j� bo
p�ştg�r�yên c�vakî, derûnî û h�qûqî l� hund�r û derva navendê
de em j� yekeyên guncav re beralîk�r�nan d�k�n. D� warê
beşdar�yê de em g�r�ng�yê d�d�n pêvajoya g�haşt�na
p�ştevan�yê û j�nên ku g�haşt�na navenda me têk�l�yê de
d�mîn�n. 

3.ENCAM



P�ştî qeyrana kûr ya pandem�ya cov�d-19ê ava k�r�ye d� sala
2021an de b� b�ryara serokwezîrî b� awayekî derqanûnî
fes�hk�r�na Peymana Stenbolê ya d� derheqê pêşîlêg�rt�na
tund�ya hund�r malê û tund�ya l� ser j�n û zarokan peymana herî
b�bergeh û navneteweyî ye û p�ştî erêk�r�na vê b�ryara
derh�qûqî tund�ya l� ser j�nan zêdet�r faîl jî wêrekt�r bûn. 

Ev pêvajo l� hember saz�yên j�nan b� dozên g�rt�nê, pol�t�kayên
zextê yê l� ser saz�yên sîvîl, d� pêvajoya j� çerxa tund�yê
xelasbûnê de b� astengk�r�nên azad�yên vegot�nê yên l� ser
rêx�st�nên sîvîl dom�ya. Daxwazên şêwr û p�şt�gr�yê yên l�
navenda me tên k�r�n nîşanî me da ku tund�ya arasteyî j�nan yek
j� wan p�rsg�rêkên herî mez�n ya vî welatî ye, d�gel polîtîkayên
zextê yên ku tên meşand�n d� warê z�manê hevpar ên j� hêla
sazî û rêx�st�nên j�nan re bûye bers�v û xwedî l� j�yana xwe
derd�kev�n.

Weke Komeleya Dema j�nan l� gel vê yeka feraseta heyî ya ku j�
rewak�r�na tund�yê re d�xeb�te û l� d�j azad�ya j�nan tê pêşx�st�n
em d� warê xwedîlêderket�na j�yanên xwe �srarê d�bîn�n û j� bo
tevkar�yê hewl d�d�n.

Em d� vê bawer�yê de ne ku tora p�ştg�r�yê ya ku ava bûye d�
serdemên polîtîk, aborî û qeyranên c�vakî de jî p�şt�gr�ya j�nan
hebûna xwe d�meşîne û mez�n d�ke.



SERÎLÊDANÊN KU LI NAVENDA ME YA
ŞÊWR Û PIŞTGIRIYÊ HATINE KIRIN

Rapor, analîzên b�ngehîn ên serîlêdanên d� b�n banê navenda
me ya şêwr û p�ştg�r�yê ya komeleya me ku d� navbera
dîrokên 1ê s�bata 2022an û 31ê tîrmeha 2022an de hat�ne
k�r�n d� nav xwe de d�hewîne. D� pêvajoya şeş mehane de me
dît ku j�n d� g�haşt�na p�ştg�r�yên derûnî û h�qûqî gelek
zehmetî d�kêş�n. 

Serîlêdanên ku j� alî p�sporên c�vakî ve b� hurg�lî  tên stend�n
daxuyan�yê j�nê b�ngehîn e û b� vî awayî pey�tand�na pêdîv�yan
tê k�r�n. B� armanca k�r�na van analîzan û qeydk�r�na
pêd�v�yên pey�tandî formên ku j� alî me hat�ne amadek�r�n l�
gor taybetmend�yên xweser ên j�na serîlêder tê t�jîk�r�n. B�
saya formên ku me d� serîlêdanên heta n�ha de b� kar anîne,
me pêd�v�yên j�nên serîlêder l� gor taybet�yên wan mîna
temen, rewşa aborî û herêmê dabeş k�r. 

Serîlêdan b� rêya telefon, e-name, medyaya c�vakî, malper û
b� awayekî rûb�rû pêk hat�n. D� encama hevdît�nên
serîlêdanên ku l� navenda me hat�ne k�r�n d� çarçoveya
şêw�rmendî, agahdark�r�n û pêd�v�yan tên bêralîk�r�n. 

D� serîlêdanên ku hat�ne k�r�n daxwaze yekem weke daxwaza
derûnî hat pey�tand�n. Pêd�v�ya p�ştg�r�ya derûnî hem j� bo
pênasek�r�na tund�yê hem jî j� bo derket�na çerxa tund�yê
daxwaza b�c�hanîna baş�ya derun�ya hewcedar bû.

    
    



J�nên ku j� bo p�ştg�r�ya h�qûqî serî l� navenda me dane jî d�
serî de j� bo sûdwerg�rt�na pêşg�r�yên parast�nê yên ku j�
qanûna b� hejmara 6284an derbas d�be daxwaz d�k�n. Hat
dît�n ku daxwaza pêşane ya j�nên ku d�xwaz�n doza
hevberdanê vek�n pêşg�r�ya parast�nê ye û bêyî parast�na
hewcedar nexwast�n dozê veb�k�n. B� rastî jî hat dît�n ku d�
daxwazên p�ştg�r�yên h�qûqî de g�haşt�na edaletê ya j�nan
gelek zehmet e; J�n vegot�n ku j� saz�yên g�ştî p�ştg�rî û
agah�yên hewcedar b� dest nex�st�n.

J�nên ku j� bo p�ştg�r�ya aborî serîlêdan jî bêht�r j�nên bê
dahat û ên ku j� x�zmetên p�ştg�r�ya aborî ya saz�yên g�ştî sûd
werneg�rt�ne. B� taybetî jî rag�hand�n ku d� bergeha qanûna
6284an serîlêdanên ku l� am�rt�yên mulkî yên bajar û
navçeyan k�r�ne bê bers�v mane, j� ber ku p�ştg�r�ya aborî pêk
neanîne d� warê j� mala ku tê da b� tund�yê rûb�rû d�mîn�n
n�kar�n derkev�n û zehmetî d�bîn�n û p�ştg�r�ya abor�ya ku
d�d�n jî l� gor şert û mercên îroyîn gelek kêm e.

Mot�vasyona b�ngehîn a daxwazên p�ştg�r�ya c�vakî jî d�
derheqê dozên ku j�n j� fa�lên tund�yê re g�lîdar �n, d� wê f�karê
de bûn ku p�ştg�r�ya j�nan bandor l� pratîkên dar�zand�nê yên
j�nan d�ke. Ev rewş xema darazê ya bêalî û ad�lane bîne
z�man jî nîşan da ku bawer�ya j�nan b� vê qadê jî heye.

Daxwaza stargehan l� gor daxwazên d�n kêm be jî, hat dît�n
ku x�zmetên stargehan ên j� alî saz�yên g�ştî j� bo j�nên ku
bêmal kêm e û merc xerab �n. J�n vegot�n ku d� derheqê rê û
rêbazên x�zmetên stargehên ku j� alî ŞÖNİMê ve tên pêkanîn
û d� derheqê pej�rand�na zarokan j� bo stargehan ne agahdar
�n. J� ber vê yeke jî naxwaz�n serî l� stargehan b�d�n.



Tevî vê yekê d� nava serîlêdanên ku j� saz�yên cuda hat�ne hejmara j�nên
ku z�manê wan ê z�kmakî kurdî ye zêdet�r bû. J�nên ku z�manê wan ê
z�kmakî kurdî ye vegot�n ku, d�gel d� warê tund�ya arasteyî j�nan toreke ku
j� bo p�ştg�r�yê serî lê b�d�n tune ye jî, g�haşt�na wan a materyalan jî gelek
sînordar e. 

P�rsg�rêka z�man ne tenê d� warê têkoşînê b� tund�yê re, d� warê g�haşt�na
agahî, tendur�stî û perwerdeh�yê jî astengek e. J�nên kurd ên ku d�
derheqê tendur�st�ya j�nê de n�kar�n b�g�hêj�n agah�yên rast, n�kar�n b� laşê
xwe re têk�l�yê deyn�n û p�rsg�rêkên xwe yên tendur�st�yê bîn�n z�man. 
D� heman demê de j�nên ku b� tund�yê re rûb�rû mane l� qereqol, dozgerî û
dadgehan de xwe n�kar�n baş îfade b�k�n, j� x�zmeta wergêr�yê n�kar�n sûd
werg�r�n.

 J� ber vê yekê komeleya me b� j�nên ku pêd�v�yan b� z�manê z�kmakî heye
hevdît�nan pêk anî, hem d� rag�hand�na tecrûbeyên tund�yê hem jî
agah�yên d� qadên cuda b� z�manê xwe b�hîst�n. B� vê xebatê me rê l� ber
mexdûr�yeta duyem g�rt û me hewl da ku af�rand�na çareser�yê bo j�nan
hêsant�r be. 

Herw�ha p�ştî xebata ankêtê ya me b� Google formê pêk anî û
xebatên qadê, ser�ya podcastê ya b� kurdî weşand û l� gor z�man û
m�jarên ku tên xwast�n em hê jî naverokên b�bergeh d�af�rîn�n. 

B� j�nên serîlêder re l� gor rewşa wan a hat�na navenda şêwr û
p�ştg�r�yê me hevdît�n rûb�rû pêk anîn. B� j�nên ku derveyî Stenbolê
an jî j� ber sedema ewleh�yê ned�karîn b�g�hêj�n komeleya me jî me
b� rêya telefonê hevdît�nan pêk anî û beralî saz�yên taybet û g�ştî
yên wî bajarî k�r. 



D� encama hevdît�nên b� hurg�lî hat�ne k�r�n me b� p�ranî l� baro,
şaredarî, yekeya pêywendîdar ya Wezareta Polît�kayên C�vakî û
Malbatê, stargehên  ŞÖNİMan û saz�yên d�n ên sîvîl beralîk�r�n.

 J�n b� xwe serî l� van saz�yan daye û l� gor rewşa pêdîv�yê komeleya
me tevlî şopa pêvajoyê bûye. D� vê çarçoveyê de d� derheqê
p�ştg�rî û paşrag�hand�nan xwedî agahîbûyîn, em j� bo berf�rehk�r�na
pol�t�kaya navenda me û serîlêdanên ku dê bên k�r�n g�rîng d�bîn�n.

J� ber ku p�ştg�r�ya derûnî û h�qûqî d� nav daxwazên herî b�ngehîn
ên ku j� komeleya me re tên d�ldar û endamên me encamên
xebatên d� vê qadê de pêk tên d�k�n rapor, j� saz�yên j�nan re
peşkeş d�k�n. Em hevî d�k�n daneyên ku hat�ne berhevk�r�n d� warê
têkoşîna l� hember tund�yê tevkar�yek be.



PIŞTGIRIYA DERÛNÎ:
J� Tund�yê Xelas bûn û Rewşa Baş�yê

Em j�nên ku xwe d�g�hîn�n komeleya me p�ştî hevdît�nên rûb�rû
rewşên wan ên taybet jî l� ber çavan d�g�r�n û pêdîv�yên wan tesp�t
d�k�n û j� bo p�ştg�r�ya derûnî beralî kom�syona me d�k�n. Navenda
me ya p�ştg�r�yê ku bergeha j�nê b�ngeh d�g�re j� derûnnasên ku d�
saz�yan de c�h d�g�r�n û d� tora p�şt�g�rya derûnî de c�h d�g�r�n beralî 
 d�k�n. Em b� j�nên ku l� tora p�ştg�r�ya derûn�ya navenda me tên
beralîk�r�n hevdît�nan rûb�rû an jî onl�ne d�k�n.

Hevdît�nên onl�ne ên p�ştî pandem�yê kete j�yana me d� warê
p�ştg�r�ya derûnî de b� taybetî jî j� bo j�nên ku rîska wan ewleh�yê
heye d�be veb�jêrkeke nû, j� bo j�nên ku derfeta hevdît�na rûb�rû
tuneg�haşt�na mekanîzmayên p�ştg�r�yê hêsant�r d�ke. Em d� van
hevdît�nên p�ştg�r�yên derûnî g�rîng�yê d�d�n ewlehî û taybet�yan.
Hevdît�n j� alî xebatkarên karen c�vakî û derûnnasên ekîba me ve
tên şopand�n. 

P�ştg�r�ya derûnî d� xala rêbazên dûrket�na j�yana tund�yê û
hîss�yatên mîna xem, bêçaretî, bêewlebûn, fedî, t�rs û tenêt�yê ku
p�ştî tund�ya paşerojê an demeke nêzîk de j�yane c�heke g�rîng
d�g�re. Komeleya me j� bo ku x�zmeta p�ştg�r�ya derûnî ewlet�r û
tendur�stt�r b�jî d� serî de b� derûnnasan re torekê ava k�r.
Derûnnasên d� nav vê torê de c�h d�g�r�n hem xwedî feraseteke j�nê
ne hem jî xwesteka pêşket�na vê qadê bo wan b�ngeh e.

B� armanca p�ştg�r�ya wan a vê qadê em xebatên superv�zyon û
perwerdeh�yê l� dar d�x�n. Em van xebatan d�gel ku d� nav navenda
xwe ya şêwr û p�ştg�r�yê d�meşîn�n, d� heman demê de jî Weqfa
P�ştg�r�ya J�nan ya Mor Çatıyê û saz�yên d�n ên ku xwedî heman
tecrûbeyan �n p�ştg�rî d�stîn�n.



D� hevdît�nên ku tên k�r�n j� pêşdarazîyê dûr çîrokên tund�yê yên
j�nan û heyîna guhdarvanên ku p�ştg�r�ya j�nan b�ngeh d�g�re
bandoreke g�rîng e. D� vî warî de em d�xwaz�n h�şmend�yekê ava
b�k�n.
J�n dema ku behsa tund�ya ku duçar mane d�k�n d� serî de xwe
sûcdar d�bîn�n an jî behsa n�zan�ya sedema vê tund�yê d�k�n. J� ber
vê yekê ved�bêj�n ku ferq nek�r�ne bêt�şta hat�ye j�yîn tundî ye an
na,j� ber ku tund�yê ned�karîn pênase b�k�n bertekek jî nîşan
nedane. J�nên ku d� zarokat�ya xwe de b� tundî û îst�smarê re
rûb�rû mane anîne anîne z�man ku xwe sûcdar hîs k�r�ne, weke
j�nekê hê jî b� tund�yê re neçûne serî û j� kûr ve bandor l� j�yana wan
k�r�ye. Vegot�ne ku ‘’paşerojê de jî, n�ha jî d� derheqê t�ştên ku
j�yame hemû sûc ya m�n e’’. 

J�nên ku d� serdema xwe ya zarokat�yê de b� îstîsmara aborî,
hest�yarî, zayendî û fîzîkî re rûb�rû mane û ên d� serdema xwe ya
g�h�ştî de b� tund�yê re rûb�rû mane anîne z�man ku p�rsg�rêkên
tendurîstî, j�yanî û sewsî bûn j�yane. 
P�ştî trawmayên ku j� ber tund�yê derket�ne holê, d� serî de
pey�tand�na j�n ne sedema tund�yê ne û b� taybetî j�yana îstîsmarî
ya serdema zarokat�yê de hat�ye j�yîn, tund�yê ne zarok ne mez�nek
b� tu awayî heq nak�n, d� warê têg�h�şt�na p�rsg�rêkên xwe p�ştg�rî
daye. 

D� derheqê p�rsg�rêkên b�ngehîn ên tên vegot�n, b� berdewam�ya
p�ştg�rî û rêbazên çareser�yê j� bo avak�r�na stratej�yên parast�na
xwe, em pêşkêşk�r�na rewşa baş�ya derûnî j� xwe re d�k�n armanc.
Lê belê mîna ku me b� hevdît�nên j�nan re cer�band, d� warê c�vakî
derdora bêewle ya j�nan re hat�ye rewak�r�n pêkanîna rewşa baş�ya
derûnî d�jwar d�ke. B� taybetî b� awayekî derh�qûqî b�ryara
fes�hk�r�na Peymana Stenbolê û newekhev�ya zayenda c�vakî ya
kûrt�r bûye xwe d�spêre j�yana g�yanî ya j�nan, d� b�karanîna
mekanîzmayên xelasbûna j� tund�yê ewleh�ya j� bo pêşerojê jî kêm
d�ke.

 



Pandemî j� bo navenda me ya şêwr û p�ştg�r�yê ku d� serdema
pandem�yê de vebûye zehmet�ya yekem bû. Qedexek�r�nên
derket�na derve û berg�r�yên j� bo l� malê mayîn j� bo g�haşt�na saz�yan
l� ber j�nan astengeke mez�n bû. J� ber h�ncet nîşandana pandem�yê
nepej�rand�na serîlêdanên ku l� saz�yên fermî hat�ne k�r�n, k�ryarên
dar�zand�nê yên ku d� vê pêvajoyê de hat�ne sek�nand�n, d� warê
deregmayîna stend�na b�ryaran bûye h�ncetek û hesta bêçaretî û
bêweleh�yê l� j�nan bar k�r�ye.
 
Me çavderî k�r ku b� newekhev�ya zayenda c�vakîya ku p�ştî
pandem�yê kûrt�r bû, j� bo ku j�n j� çerxa tund�yê derkev�n bûye
astengek. P�ştî salekê t�jî astengî û pandem�yê tevî fes�hk�r�na
Peymana Stenbolê d� warê pêkanîna mekanîzmayên j� tund�yê
parast�nê nexwestek û hêdî bûnaj� alî dazbend û darazê bêewl�h�ya
j�nan kûrt�r k�r�ye.

J�n j� bo ku j� çerxa tund�yê û j� şert û mercên bêewle derkev�n serî l�
navenda me ya şêwr û p�ştg�r�yê dane. Tecrûbeyên d� derehqê
serîlêdanên ku l� mekanîzmayên dadî hat�ne k�r�n û bê encam mane,
d� warê xwe îfadek�r�nê de j�nan d� dud�l�yê de h�şt�ye û d� warê
g�haşt�na çareser�yê de hêvîya wan ş�kand�ye. J�n vegot�n ku l�
saz�yên fermî nehat�ne guhdark�r�n, g�l�yên wan bêencam mane û
wezîfedarên fermî wan xwest�ye b�şîne ba mêrê tundîker. L�gel
vanan alîkar�ya ku d�vê j� alî saz�yên g�ştî ve wer�n day�n û d� warê
p�ştg�r�ya stargehan p�rsg�rêk j�yane. J� ber ku çareser�yek nedît�ne
mecbûr mane ku tevî zarokên xwe veger�n çerxa tund�yê. 

D� vê peywendê de d� warê k�ryarên Peymana Stenbolê û qanûna b�
hejmara 6284an de �srara ku nîşan d�d�n weke tundî û bêhêvî bûn l�
j�nan veger�yaye. 

PIŞTGIRIYA HIQÛQÎ: 

D� Warê Têkoşîna B� Tund�yê Re D�jwar�yan Ku
Em D�bîn�n



L� gor çavder�yên me j�nên ku serî l� navenda me ya şêwr û p�ştg�r�yê
d�d�n d�bêj�n ku em ê c�dî neyên g�rt�n. Sekn û feraseta sûcker û ne
c�dî yên saz�yên g�ştî ya l� hember j�nan d� warê tund�yê de d�be
sedem ku j�n xwe berp�rs b�bîn�n. J�n d�bêj�n ku tund�ya em d�jîn weke
ku em m�jarê mez�n d�k�n an bertekeke zêde tê nîşandan.

D� encamê d� peywendên mekan�zmayên h�qûqî de tecrûbeya me ya
navenda şêwr û p�ştg�r�yê, daye nîşandan ku nasîna newekhev�ya
zayenda c�vakî û tund�yê, b�ngehstend�na wekhev�yê û tolerans nîşan
nedayîna j� tund�yê re, d� m�jara hevdît�nan de p�sporî gelek g�rîng e.
Her ç�qas hebûna qanûnê j� bo j�nan parast�nekê ava b�ke jî dûrbûna
f�kara wekhev�ya zayend�ya c�vakî yên ku qanûnê pêk tîn�n, d�yarkera
b�ngehîn ya derfetên j� tund�yê xelasbûnê ya j�nan e. 

L� gor daxwazan rêjeyên serîlêdanên ku hat�ne k�r�n           

P�ştg�r�ya aborî
47.6%

Stargeh
23.8%

P�ştg�r�ya derûnî
14.3%

P�ştg�r�ya h�qûqî
9.5%

P�ştg�r�ya c�vakî
4.8%



SERJIMÊRÊN ME

Rûb�rû
69.2%

E-name
23.1%

Telefon
7.7%Çawa g�haşt me?

Navenda me ya şêwr û
p�ştg�r�yê j� ku b�hîst?

Hevg�rên-Kyê
45%

Rêx�st�nên J�nan
25%

Medyaya C�vakî
20%

Heval-Nas
10%

Rewşa aborî ya serîlêderan

Xwendekar
47.4%

Çalışıyor
26.3%Teqaw�d

21.1%

Xebatkar
5.3%



ENCAM

Navenda me ya şêwr û p�ştg�r�yê j� çer ku dest b� xebatê
k�r�ye d� her serîlêdanê de tecrûbeyek b� dest x�st�ye û
hem tevî j�nên Dema J�nan hem jî b� rêx�st�nên ku l� d�j
têkoşîna tund�ya l� ser j�nan b� hev re û d� parvek�r�nekê de
ne. Em d�zan�n ku cer�band�nên me û bawer�ya me ya j�
holê rak�r�na tund�yê tevkar�yeke mez�n l� hemû xebatên
me d�ke.

Pêd�v�yên ku p�ştî serîlêdanan hat�ne d�yark�r�n b�
hewldaneke mez�n ya endam û d�ldarên me nîşan d�d�n,
b�lez tê başk�r�n. Em l� hember mêrên ku b� b�ryarên
daraza mêr-dewletê wêrekt�r d�b�n, kêl�yekê be jî dev j�
têkoşîna xwe ya j�nan ya b�rêx�stî bernad�n û j� bo ku j�n,
LGBTI+ b� ewle û bêtundî b�jîn, p�ştevan�ya xwe b�hêz
d�k�n. 

                                                    Komeleya Dema J�nan

  “Cîhaneke d�n ya bê tundî gengaz e”
 



Malper: www.kad�nzaman�.org
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