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BAB IV 

KEBIJAKAN AKTIF DAN HUMANIS TURKI 

DALAM MENDUKUNG KEMERDEKAAN 

PALESTINA  

Jika melihat dari pembahasan pada bab sebelumnya terkait 

dengan isu yang terjadi di Palestina dan melihat dari sisi 

Erdogan sebagai salah satu pemimpin negara Islam yang begitu 

menjunjung hak-hak dan kebebasan warga Palestina. Maka 

yang kemudian menjadi pertanyaan ialah, bentuk dukungan 

seperti apa yang dilakukan oleh Erdogan terhadap isu ini dalam 

dukungannya atas upaya kemerdekaan Palestina. Berikut ini 

beberapa bentuk kebijakan yang dibuat Erdogan dalam hal 

dukungannya terkait upaya kemerdekaan Palestina. 

A. Seruan Erdogan kepada OKI dalam mendukung 

kemerdekaan Palestina. 

Dalam upayanya mendukung kemerdekaan Palestina, Erdogan 

dengan tegas menghimbau agar dunia Islam dapat bersatu 

melawan kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap warga 

Palestina. dikutip dari Republika dikatakan bahwa, dalam 

pertemuan yang diadakan di Istanbul terkait dengan konflik 

Palestina, Erdogan pada satu hari sebelumnya telah menemui 

sepuluh ribu orang yang berada di pasar malam Yenikapi, 

Istanbul yang mana kedatangannya tersebut bermakud untuk 

menyampaikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya dunia 

Islam harus bersatu dan menyatukan diri (Satria, 2019). 

Seruan ini pun begitu penting dilakukan mengingat bahwa pada 

faktaya, Palestina merupakan suatu persoalan penting 

khususnya bagi seluruh umat Islam. Diketahui bahwa dalam 

sejarah umat Islam, Palestina sendiri merupakan suatu wilayah 

yang telah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab Radhiallahu 

‘Anhu dan telah dibebaskan oleh Shalahuddin Al-Ayyubi dari 

tangan tentara-tentara salib (Jenggis, 2012). Pentingnya lagi 

bahwa, ketika berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, 
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menjadikan Palestina menjadi sebuah negara Islam yang berada 

di bagian selatan negeri syam dimana menjadi saksi 

pengorbanan dan perjuangan kaum muslimin dengan darah 

mereka sehingga membuat wilayah ini menjadi milik kaum 

muslimin dan tidak boleh ada seorangpun yang bisa merebutnya 

dari tangan kaum muslimin dikarenakan sejengkal tanahnya tak 

luput dari telapak kuda maupun setetes darah seorang muslim 

yang syahid (Jenggis, 2012). 

Adapun yang menjadi alasan penting lainnya mengapa 

Palestina harus dijaga oleh seluruh umat muslim dikarenakan 

Yerusalem sendiri merupakan kota suci bagi tiga agama 

khususnya untuk Islam, kota ini merupakan kiblat pertama umat 

Islam yaitu Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa (Republika, 

2018). Oleh karena itulah, dilihat dari sejarah Palestina yang 

sangat berarti bagi umat Islam membuat Erdogan begitu 

mendukung upaya kemerdekaan Palestina. Adapun bentuk 

dukungan utama yang dibuatnya ialah melakukan seruan 

terhadap seluruh pemimpin muslim di dunia untuk turut serta 

mendukung kemerdekaan Palestina.  Adapun kebijakan ini 

ditujukan untuk OKI sehingga dapat mengakui bahwa 

Yerusalem merupakan ibukota Palestina. 

Diketahui sebelumnya, bahwa OKI sendiri merupakan salah 

satu organisasi besar selain PBB yang memiliki jumlah anggota 

mencapai 57 negara yang terdiri dari negara-negara Muslim 

dunia. Tujuan dari didirikannya organisasi ini ialah untuk 

melindungi kepentingan dunia Islam dan untuk mencapai serta 

mempromosikan perdamaian dalam dunia Internasional (OIC, 

History of OIC, n.d.). Kemudian latar belakang berdirinya 

organisasi ini ialah dikarenakan adanya peristiwa pembakaran 

yang terjadi pada Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969 silam. 

Dimana pada saat itu, pembakaran tersebut dilakukan oleh 

kaum zionis yang kemudian membuat suatu kebohongan bahwa 

dalang dibalik terbakarnya masjid Al-Aqsa yakni dikarenakan 

turis asal Australia yang mengalami gangguan kejiwaan hingga 

membuat  pengadilan palsu dan dengan alasan tersebut 

membuatnya dibebaskan (Micom, 2017). Setelah peristiwa 
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tersebut akhirnya pada tanggal 25 September 1969 tepatnya di 

Rabat, Morokko didirikannya Organisasi Kerjasama Islam 

(OKI). 

OKI sendiri memiliki sebuah piagam yang didalamnya terdapat 

beberapa hal yang menjadi prinsip dasar yang dimilikinya, 

misalnya seperti yag dikutip dari dokumen piagam organisasi 

kerjasama Islam dikatakan bahwa ada beberapa tujuan dari 

pendirian organisasi ini yakni beberapa diantaranya (OIC, 

Charter of the Organisation of Islamic Cooperation , 2017): 

1) Untuk mempromosikan dan mengkonsolidasikan 

persatuan dan solidaritas di antara negara-negara anggota 

dalam mengamankan kepentingan bersama. 

2) Untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai Islam 

yang tinggi tentang perdamaian, kasih sayang, toleransi, 

kesetaraan, keadilan dan martabat manusia. 

3) Untuk meningkatkan dan memperkuat ikatan persatuan 

dan solidaritas di kalangan Muslim. 

4) Untuk menghormati, menjaga dan mempertahankan 

kedaulatan nasional, kemerdekaan dan integritas teritorial 

semua Negara Anggota. 

5) Untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan 

internasional, pemahaman dan dialog di antara peradaban, 

budaya dan agama serta mempromosikan dan mendorong 

hubungan persahabatan dan keramahan, saling 

menghormati dalam bekerja sama. 

6) Untuk mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan 

mendasar, pemerintahan yang baik, aturan hukum, 

demokrasi dan akuntabilitas di negara anggota sesuai 

dengan sistem konstitusional dan hokum. 

7) Untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, yang saat 

ini berada di bawah pendudukan asing, dan untuk 

memberdayakan mereka untuk mencapai hak-hak mereka 

yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk menentukan 

nasib sendiri, dan untuk mendirikan negara berdaulat 

mereka dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibukotanya, 
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dan menjaga identitas Islam dan tempat-tempat suci di 

dalamnya. 

8) Untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak 

perempuan dan partisipasi mereka dalam semua bidang 

kehidupan, sesuai dengan hukum dan perundang-

undangan negara-negara anggota. 

9) Untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak-anak 

Muslim dan pemuda, dan menanamkan di dalamnya nilai-

nilai Islam melalui pendidikan untuk memperkuat cita-cita 

budaya, sosial, moral dan etis mereka. 

10) Untuk membantu minoritas Muslim dan komunitas di luar 

negara anggota hingga dapat menjaga martabatnya, 

identitas budaya dan agama mereka. 

Dalam organisasi OKI sendiri pun, karena dibentuk 

berlandaskan konflik Palestina, maka pimpinan OKI pun 

membuat suatu departemen khusus yang didekasikan khusus 

untuk Palestina dan Al Quds Al Sharif. Adapun dalam 

departemen tersebut difokuskan untuk mencapai tujuan yakni 

upaya untuk mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina 

yang diduduki sejak tahun 1967 dan memperluas dukungan 

aktif bagi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri 

dan untuk pembentukan negara merdeka dengan Al Quds Al 

Sharif sebagai ibukotanya (OIC, Palestine and Al-Quds Affairs, 

2019). 

Dengan adanya beberapa contoh prinsip dasar tersebut 

merupakan bukti bahwa OKI sendiri memiliki peranan penting 

khususnya terkait dengan konflik yang terjadi di Palestina yang 

merupakan salah satu negeri umat Islam yang harus dilindungi. 

Kemudian, puncak kemarahan OKI sendiri beberapa saat lalu 

ditunjukkan ketika diakuinya Yerusalem oleh Amerika Serikat 

sebagai ibukota Israel. Terkait dengan hal tersebut, Erdogan 

sebagai pemimpin Turki yang termasuk anggota OKI pun tidak 

tinggal diam saja, ia pun membuat pertemuan dengan negara-

negara anggota OKI di Istanbul guna membicarakan terkait 

dengan kelanjutan isu ini dan sekaligus pertemuan ini dipimpin 

langsung oleh Erdogan (Siregar, 2017). 
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Dalam pertemuan tersebut pun Erdogan melalukan seruan 

terhadap Negara-negara anggota OKI untuk dapat segera 

melakukan tindakan dibawah kekuatan OKI untuk mengecam 

tindakan Israel maupun Amerika terhadap Palestina. Dalam 

KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang 

diadakan di Istanbul, Erdogan mengatakan bahwa “Saya 

mengajak semua negara mendukung undang-undang 

internasional untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota 

negara Palestina yang diduduki.” (Siregar, 2017). 

Kemudian pada KTT OKI ke-14 yang dilaksanakan di Makkah, 

Saudi Arabia pada bulan Juni 2019 silam, terkait dengan konflik 

yang terjadi di Palestina dan kekejaman Israel pun tak 

ketinggalan dan menjadi sorotan dalam pertemuan ini. OKI 

sendiri mengecam sikap maupun tindakan-tindakan yang dinilai 

tidak berpihak terhadap Palestina termasuk keputusan AS 

dalam mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel yang baru. 

B. Penarikan Duta Besar Turki atas Amerika dan Israel. 

Adapun terkait dengan adanya konflik yang terjadi di Palestina, 

menjadikan Turki menjadi salah satu negara yang mendukung 

kemerdekaan Palestina dan begitu membela hak-hak warga 

Palestina. Lantas bagaimana hubungan Turki dibawah 

kepemimpinan Erdogan dalam hubungannya dengan negara 

lain terkait isu Palestina? berikut beberapa diantaranya: 

1. Penarikan Duta Besar Turki atas Amerika Serikat 

Hubungan Turki dan Amerika pun tak dipungkiri semakin 

memanas. Misalnya jika dilihat dari keterkaitannya dengan 

isu Palestina yang membuat Amerika dibawah 

kepemimpinan Donald Trump yang mengakui wilayah 

Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan 

kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang 

membuat ketegangan diantara keduanya (VoaIndonesia, 

Pemindahan kedubes AS ke yerusalem perburuk 

ketegangan AS-Turki, 2018). Hal ini pun dianggap sebagai 
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suatu tindakan yang berlebih dan begitu kejam bagi banyak 

pihak. Lewat pidatonya pada bulan Desember 2017 silam 

mengatakan bahwa ia sendiri tetap berkomitmen terhadap 

solusi dua negara antara Palestina dengan Israel akan tetapi 

ia juga mengakui bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel 

yang secara langsung bagi banyak pihak beranggapan 

bahwa hal itu akan menimbulkan konflik baru dan bentuk 

penyelesaian damai  akan sia-sia (BBCNews, 2017).  

Terkait dengan hal tersebut walaupun keadaan sudah 

membaik diantara keduanya dibuktikan dengan kedutaan 

besar Turki untuk Amerika yang telah kembali bertugas di 

Amerika (Farah, 2018), tapi tak menghapus fakta bahwa 

Turki pernah menarik duta besarnya dari Amerika sebagai 

bentuk kemarahannya akan kebijakan Amerika yang 

menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Selain itu, 

tidak hanya Erdogan saja yang saat itu sangat mengecam 

tindakan Amerika akan tetapi perdana menteri Turki, Binali 

Yildirim pun juga mengutuk tindakan Amerika akan hal itu 

dengan mengatakan bahwa “Fakta bahwa Amerika, yang 

mengklaim sebagai mediator untuk mempertahankan 

perdamaian di kawasan dan dunia, ikut memiliki andil 

dalam pembantaian ini merupakan penyimpangan dan 

jelas tidak dapat diterima” (VoaIndonesia, Pemindahan 

kedubes AS ke yerusalem perburuk ketegangan AS-Turki, 

2018). Apa yang dikatakan oleh Binali Yildirim pun sama 

dengan yang dikatakan oleh banyak pihak, salah satunya 

seperti yang dikutip dari BBCNews, bahwa ketua umum 

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yakni Dahnil 

Anzar Simanjuntak pun juga mengatakan bahwa “Ini 

menjelaskan kepada dunia bahwa Amerika tidak dalam 

posisi bisa menyelesaikan konflik Israel Palestina karena 

dia adalah bagian dari konflik itu sendiri” (BBCNews, 

2017).  
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2. Penarikan Duta Besar Turki atas Israel 

Terkait dengan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap 

Palestina yang begitu kejam dan dikecam oleh banyak 

pihak membuat hubungan Israel dan Turki yang mana 

posisi Turki sebagai pendukung Palestina membuat 

hubungan diantara keduanya tidaklah begitu baik. 

Hubungan yang terjalin diantara keduanya pun sudah dapat 

ditebak tidak berjalan dengan baik bahkan dapat dikatakan 

mengalami krisis diplomatik selama bertahun-tahun. 

Dikutip dari Tempo, Erdogan secara terang-terangan 

mengkritik kebijakan Israel yang dinilai sangat rasis dan 

diskriminatif terhadap warga Palestina (Tempo, Terkait isu 

palestina, hubungan Turki-Israel tegang, 2017). Erdogan 

pun mengatakan bahwa jika ingin adanya perdamaian di 

Timur Tengah yang abadi berarti harus ada negara 

berdaulat yakni Palestina haruslah meraih kemerdekaannya 

dengan Yerusalem sebagai ibukotanya (Tempo, Terkait isu 

palestina, hubungan Turki-Israel tegang, 2017). 

Kemudian mengenai kebijakan Amerika yang mengakui 

Yerusalem sebagai ibukota Israel pun membuat kemarahan 

bagi Turki yakni dengan memutuskan untuk menarik duta 

besarnya dari Tel Aviv. Ia pun juga mengatakan bahwa apa 

yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina tidak ada 

bedanya dengan kekejaman Nazi. Dikutip dari Voa 

Indonesia, dalam pidato terbukanya mengatakan bahwa apa 

yang telah dilakukan oleh Israel adalah sebuah kejahatan, 

kekejaman dan teror negara (VoaIndonesia, erdogan 

samakan tindakan israel dengan kekejaman Nazi, 2018). 

Tidak hanya menarik duta besarnya saja dari Israel, ia pun 

juga memutuskan untuk mengusir duta besar Israel untuk 

Turki. Dikutip dari Bisnis.com, Pemerinteh Turki 

mengatakan kepada duta besar Israel untuk segera 

meninggalkan negara Turki yang disampaikan pada bulan 

Mei 2018 silam (Sihombing, 2018). Bukan hanya sekedar 

pemindahan ibukota yang dilakukan oleh Israel saja yang 

mengakibatkan hal ini terjadi, melainkan juga dengan apa 
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yang telah dilakukan oleh Israel yakni membunuh 60 warga 

Palestina dalam peristiwa unjuk rasa yang terjadi di 

perbatasan Gaza ketika terjadinya pembukaan kedutaan 

besar AS di Yerusalm (Sihombing, 2018). Dengan adanya 

peristiwa pembunuhan ini dan dengan dibukanya duta besar 

AS di Yerusalem inilah yang begitu membuat kemarahan 

Turki sebagai negara yang mendukung kemerdekaan 

Palestina hingga mengecam dengan tegas bahkan menarik 

duta besarnya sebagai wujud nyata aksinya. 

C. Seruan Erdogan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) untuk mengakui kemerdekaan Palestina. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa dikenal dengan 

istilah PBB adalah sebuah organisasi berskala internasional 

yang didirikan di San Fransisco setelah berakhirnya perang 

dunia kedua atau tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1945 

dengan prinsip maupun komitmen yakni untuk memelihara 

perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan 

hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan 

pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang 

layak dan hak asasi manusia (Kemlu, 2019). 

Hak Asasi Manusia sebagaimana dicanangkan dalam 

Mukadimah Konvenen Internasional Hak Sipil dan Politik 

tahun 1966 dikatakan bahwa “Hak asasi manusia ini adalah 

hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat 

pada manusia (These rights derive from inherent dignity of the 

human person)” yang mana hak ini juga sangat mendasar atau 

asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar 

manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, 

serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya 

dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, 

ras, agama atau gender (Budiarjo, 2008, pp. 211-212). 

Terkait dengan adanya hak asasi manusia ini yang menjadi 

salah satu prinsip dasar PBB, akhirnya pada tanggal 10 

Desember 1948 bertempat di Palais de Chaillot, Paris. 
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Dibentuklah suatu deklarasi hak asasi manusia yang dinamakan 

Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan umum 

tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi ini dipelopori oleh 

Eleanor Roosevelt dan di dibentuk sebagai sebuah anjuran yang 

kemudian diadopsi oleh PBB. Adapun seperti yang dikutip dari 

Kompas, terdapat beberapa Hak Asasi Manusia yang tertulis 

dalam deklarasi ini, yakni (Pratama, 2018): 

1. Terlahir bebas dan mendapat perlakuan yang sama 

2. Hak tanpa ada diskriminasi 

3. Hak untuk hidup 

4. Hak tanpa perbudakan 

5. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan 

6. Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum 

7. Hak atas kesetaraan dihadapan hukum 

8. Kebebasan dilindungi hukum 

9. Kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan 

pengasingan 

10. Hak untuk audiensi publik 

11. Hak untuk dianggap tidak bersalah, sampai terbukti 

bersalah 

12. Hak untuk privasi 

13. Hak untuk kebebasan bergerak 

14. Hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup 

15. Hak berkebangsaan 

16. Hak menikah dan berkeluarga 
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17. Hak memiliki properti 

18. Kebebasan beragama dan berpikir 

19. Kebebasan berekspresi 

20. Hak untuk majelis umum 

21. Hak untuk berdemokrasi 

22. Hak jaminan sosial 

23. Hak untuk bekerja dan sebagai pekerja 

24. Hak untuk istirahat dan bersantai 

25. Makanan dan tempat tinggal 

26. Hak atas pendidikan 

27. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat 

28. Hak atas dunia yang adil 

29. Tanggung jawab 

30. Kebebasan dari berbagai gangguan-gagguan lainnya. 

Dari keseluruhan pasal ini merupakan prinsip dasar deklarasi 

yang di tegakan oleh banyak negara dan apabila salah satu 

diantaranya tidak berjalan dengan baik maka akan menjadi 

tugas dari PBB dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Akan tetapi, pada kenyataannya jika melihat konflik yang 

terjadi di Palestina. Banyak sekali pasal-pasal yang tidak sesuai 

dengan kenyataan kondisi terkini yang terjadi di Palestina. 

Misalnya beberapa kasus dimana banyak sekali warga sipil 

Palestina yang seharusnya dilindungi malah menjadi korban 

kekejaman tentara Israel.  
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Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di 

Palestina pun sangat beragam. Misalnya dikutip dari 

Kumparan, yakni seperti penghancuran tempat tinggal yang 

dimiliki oleh warga sipil Palestina, pembunuhan, pembataian, 

penangkapan anak-anak dan wanita Palestina, pengurungan, 

membatasi kebebasan seperti bekerja, mendapatkan akses 

kesehatan, akses pendidikan serta penyiksaan terhadap warga 

sipil yang tidak bersalah (Putri, 2018).  

Fakta ini pun membuat banyak pihak begitu mengecam 

tindakan yang terjadi tak terkecuali Turki. Sebagai negara yang 

memiliki prinsip dasar humanis tentu membuat Turki tidak 

diam saja melihat krisis kemanusiaan yang terjadi di tanah 

Palestina. Seperti yang dikutip dari Dailysabah terkait dengan 

serangan yang dilakukan oleh tentara Israel di Jalur Gaza yang 

menjadi lokasi atau kawasan yang diblokade oleh Israel. 

Menteri luar negeri Turki pun sangat mengutuk tindakan 

tersebut dan mengatakan bahwa Israel telah membunuh banyak 

orang Palestina yang tak bersalah dalam serangan tersebut dan 

menyerukan agar Israel segera mengakhiri sikap agresif 

tersebut (Dailysabah, 2019). Melanjutkan ucapannya, ia 

berpendapat bahwa seharusnya komunitas internasional tidak 

menutup mata atas tragedi tersebut dan segera bertindak cepat 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

karena telah memakan banyak korban (Dailysabah, 2019). 

Terkait dengan hal tersebut, Erdogan sebagai kepala pemerintah 

pun segera bertindak dengan mengambil kebijakan salah 

satunya membuat pertemuan dengan negara-negara OKI guna 

membahas beberapa hal terkait dengan kezaliman tentara Israel 

terhadap Palestina. Selain itu dalam pertemuan Majelis Umum 

PBB, dikutip dari Tempo, dalam pidatonya ia mempertanyakan 

keberadaan Palestina dalam peta dunia yang dinilai begitu 

dikuasai oleh Israel. (Tempo, erdogan pertanyakan peta israel 

di majelis umum pbb, 2019). Kemudian terkait dengan 

kebijakan Amerika Serikat yang mengeluarkan putusan dengan 

mengakui bahwa Yerusalem ialah ibukota Israel membuat 

Erdogan mengecam dan mengatakan dihadapan Majelis Umum 
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PBB bahwa seharusnya PBB bisa lebih tegas untuk membela 

warga Palestina dengan mengeluarkan resolusi dalam 

pembentukan negara Palestina, hal ini dilakukan karena dirinya 

menilai bahwa selama ini PBB hanya memberikan janji-janji 

yang tidak ditepati (SPNA, 2019). Terlebih lagi pada 

kenyataannya bahwa Palestina sampai sekarang belum juga 

dijadikan anggota penuh dalam keanggotakan PBB. Melihat 

dari usaha yang telah dilakukan oleh Palestina sendiri sejak 

tahun-tahun sebelumnya yang terus mencoba untuk 

mengajukan keanggotaan penuh dalam PBB yang selalu gagal 

karena tidak adanya dukungan yang didapat dari beberapa 

anggota dewan keamanan yang kemudian dari upaya-upaya 

tersebut membuat status Palestina ditingkatkan menjadi negara 

pengamat non-anggota (Swastiningrum, 2019). Namun saat ini 

meskipun telah menjadi negara dengan status pengamat non-

anggota dalam PBB tidak membuat Palestina berhenti untuk 

berusaha menjadi anggota penuh sebagai bentuk pengakuan 

kedaulatannya dimata dunia. Oleh karena itulah, Erdogan 

berusaha untuk membantu Palestina agar dapat diakui secara 

penuh dalam keanggotaan PBB. 

 


