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  انجنیر سلطان جان کلیوال

 
 02/03/2018 

  قصۀ تصاحب معادن زمرد پنجشیر
 توسط احمد شاه مسعود

 

اولتر از همه از تمام دوستان که این نوشته را می خوانند، از خاطر کمی و کاستی های امالیی و انشایی و ترکیب نادرست 

که در این پورتال به زبان مقبول دری می نویسم. چون نوشتن  جمالت، معذرت می خواهم که این شاید اولین مقاله ام باشد

به هر زبان اصول خود را دارا می باشد و من مطمئنم که این قواعد در این نوشتۀ من شاید یا کم و یا هم مراعات نشده باشد. 

 با عرض حرمت. انجنیر کلیوال

 

رخ ؤجرمن، م افغانتشره پورتال وزین ن جناب سیستانی صاحب، منیزیبا و دلچسپ کاندید اکادمیس ۀمقال

شته با واقعیت را خواندم. تمام این نو« گ روس و افغان، فقط ملت ما قهرمانجن در»(، تحت عنوان 2۵/2/2018)

وقوع پیوسته و هزارها نی، بلکه ه جهاد و بعد از پیروزی آن ب ۀته که در جریان چند سال اخیر دوررفگهای تماس 

تر دلچسپ که برایم بیش زییزیبا چ ۀتمام این مقال هستند. در تدر قید حیا نار تلخ تا اکنوگن روزعینی آ ها شاهد میلیون

م 1۹80اندان مسعود و برادران او از سالد بدخشان توسط قوممعادن زمرد پنجشیر و الجور واقع شد عبارت از تصاحب

 باشد.  تا اکنون می

 

 در شماره دوم می نویسد که:« د دارای چه شخصیت و صفات باشدقهرمان ملی بای»رد اینکه در مو محترمنویسندۀ 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/S_kliwal_dastan_maden_zamarod_o_lajaward.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/S_kliwal_dastan_maden_zamarod_o_lajaward.pdf


  
 

 

 7از 2

 « ی نباشدگمتهم به غارت ثروت های ملی روی زمین و زیر زمین و میراث های فرهن بایدقهرمان ملی »ـ  2

ارم، ولی به حیث شاه مسعود و باند او معلومات کافی ند ی توسط احمدگراث های فرهنیمن در مورد غارت نمودن م

همان موقع که معدن را به اثر تهدید و اخطار احمدشاه  روپ اکتشافی معادن پنجشیر درگخرین آمر آمعادن و  انجنیر

خواهم  های دارم که میوقت تخلیه نمودم، چیز معادن و صنایع آنگرامی از مقام وزارت مسعود بعد از کسب اجازه تل

ال کنند که ؤبسازم. شاید بعضی او دوستان س یکوطنانم شرشما دوستان و هم حیث شاهد عینی در زمینه همرایمن

سان نیست، ولی وضعیت فعلی وطن ما ایجاب آگفتنش برایم م، دلیل دارد که حاال هم ه ارا نکرد چرا تا اکنون این کار

 شکار و برمال ساخته شوند.آگونه خطرات واقعیت ها کند که باید با قبول هر  می

روپ اکتشافی معادن از کار باالی معدن الجورد دره سخی والیت بدخشان گبا  در حالیکه تازه 13۵7سال ماه اسد  در

روپ گی از کار ساحوی با تشکیل گشتم، بدون رفع خستگمربوط ولسوالی کران و منجان آن والیت، به کابل باز

ن ر عازم آغرض پیشبرد امور ساحوی معادن زمرد پنجشی اکتشافی ام از طرف ریاست سروی جیالوجی و معادن

 ردیدم.گ( ولسوالی )اکنون والیت

ژه ( به اثر کار تحقیقاتی پروت، دشت ریوت، بزمال، مکینی و خنچیل: )ریوذالیت امروزی پنجشیر در پنج ساحه در و

 م 1۹80که کار آن تازه در سال ( 1،500،000) تکمیل نقشه جیولوجیکی و معدنی تمام ساحه افغانستان به مقیاس

 ی آنوقت به اتمام رسیده بود، نشانی شده بودند.واتحاد جماهیر شورتوسط انجنیران افغان و 

 باریس پترویچ" روپ بودگکه سرانجنیر  آنفر متخصص شوروی که نام یکی روپ کاری ما که متشکل از دو نگ

فر ( ن3۵رن ماهر و مسلکی، جمله به تعداد )گاداری، کار مورین فنی وأبا م نبود و هفت تن انجنیران افغا "سخاروف

کشته  ۀوازآ، چندی بعد برگشتتازه  مصروف کار شدیم. در همان وقت بود که احمد شاه مسعود از پاکستان به پنجشیر

کرد پخش و بعداً  مجاهدین است که تازه در مخالفت دولت کار می ۀشد سرکرد فته میگشدن پهلوان محمد جان که 

مجاهدین شده  ۀمسعود سرکرد هشا د، اطالع یافتیم که احمدان همان محالت بودنگما که باشند زد  گران روزمتوسط کار

هم مکتب و تازه جوان بود الح که در آن وقت متعلم صنف یازدما شاغلی امرهللا ص مزد  گران روزبین کار است. در

 شد و انجنیر عبدالواسع مرحوم که سر انجنیر زیرک معلوم می ۀگر جوانان روزمزد بچهم قرار داشت. او نسبت به دی

که غرض تحقیقات بعدی از نقاط مختلف در ساحه  یرفت و در انتقال نمونه هایگرا نزد خود  روپ ما بود اوگداخلی 

معدن خنچ و مکینی  نیم ماه کار ساحوی ما در سه وو یا کرد. تا مدت سه  کور کمک میذد با انجنیر مردنک اخذ می

قریه خنچ بود و کمپ کاری ما باالی سر معدن قرار  عراده جات در طور نورمال جریان داشت، بیس مرکزی ما با

 داشت.

ً  که هوا هم رو به سردی می 13۵7در اواخر ماه عقرب سال  سن در یک م   رفت همین امرهللا صالح با دو نفر نسبتا

نها صحبت نمایم. من هم روپ تقاضا کرد که در تنهایی با آگمن به حیث آمر  تی به کمپ ما آمد و ازصروزی رخ

رد ت را باز کر خیمه ها قرار داشت رفتیم. یکی از آنها سر صحبگمجلس که کمی دورتر از دی ۀبه خیم . کردم قبول

ب مان اغلگفت معلم استم، به گکرد، من از وظیفه اش پرسان کردم  دبانه صحبت میؤخیلی م او از احوال ما پرسید

 ران که بعد از ختم کار ساحوی بهگر کارگاضا کرد که اهللا یا عنایت هللا بود. در البالی صحبت از ما تق ءنامش عطا

در مقابل یک مقدار پول به من هم به حیث آمر خواهند پرداخت. من که  الشی نشوند، گردند ت می خانه های شان بر
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 هفتم فوراً از خیمگرو شده بودم کمی احساساتی شدم و ه ب موریتم به چنین حالت روأطول دو سه سال م اولین بار در

ی و انجنیر عبدالواسع به خیمه الرحمن کوچهم بلند شد، دیدم که انجنیر وحیدین وقت کمی صدایم ا خارج شوند. در

شفته شد و تالش کرد که باالی شان دست باال آ، انجنیر وحید کوچی خیلی برفتمگ انش را برای خل شدند، موضوعدا

 کند ولی من و انجنیر واسع مانع شدیم و آنها رفتند.

ت و از آمدن خود با نفر معذرت خواس او از طرف آن دو .ما آمد ۀهللا صالح بعد از ختم کار به خیمروز بعد امر دو

ت. او ج اسرومش این کارها درین ملک از قدیم فتم تشویش نداشته باگراحتی برایش ه من ب یمانی کرد.شآنها اظهار پ

ً نارمن در جریان نبودم که آنها با شما چه کار د گفت اصالً  م با خود ا هبه حیث اینکه با شما بلدیت پیدا کرد د و مرا قسما

مت مکن. سه چهار روز بعد باز را مال پی نیست خودگفتم هیچ گسرش دست کشیدم و  بربه حیث آمرشان  . منندوردآ

از من جدی خواست فت که این را احمدشاه مسعود برایم داد و گامرهللا صالح به خیمه ام آمد و یک نامه را برایم داد و 

ن آگرفتم. نامه را باز کردم در فته نامه را گبود. تشکر  گذاشته شدهسانم، نامه در یک پاکت معمولی که به شما بر

ران تان و انجنی ددم خوب هستیآاسم که نش را از پولیتخنیک می انجنیر کلیوال اسالم علیکم! ازینکه شما»خواندم که 

خواهید که تلف نشوید لطفاً معدن را در ظرف سه  می رگمعدن ضرورت دارند، ا ، مجاهدین بهندهم خوب مردم است

های  گزمان جن سف که اصل نامه درأ)با ت ل مجاهدین پنچشیر.ؤوشاه مسعود مس احمد« الی چهار روز تخلیه کنید

 .است( همجاهدین در کابل با تمام اموال خانه ام در مکروریون اول چور و از بین رفت

خابره م هاگذاشتم و یک روز بعد از طریق دستگمیان  در "باریس پتروویچ"روپ گرا فوراً با سرانجنیر من موضوع 

یس سروی معادن و جیولوجی ئمرکز اطالع دادم. به همان روز ر آنرا عنوانی ریاست سروی معادن و جیولوجی به

خل ود تر تمام وسایل ثقیله را در داچه ز هر»قام وزارت معادن و صنایع برایم هدایت داد که: م اجازه و هدایتد از بع

های حفر شده در معدن جابجا و تسلیم پوسته امنیتی معدن نمائید و با تمام پرسونل و سامان های قابل انتقال به  تونل

 رئیس سروی معادن و جیولوجی. «صوب مرکز حرکت کنید.در کار تان محتاط باشید.

اهای برمه کاری گها، دسترجنراتورها، کمپریسو) راه کردم وسایل از قبیل هرا سر ب دایت، همه کار هامن هم طبق ه

ر بود تسلیم کردم. در گن نام داشت و از لوه عبدالرحمو غیره را( داخل تونل ها نمودم و به قوماندان پوسته امنیتی ک

 که در آنوقت نامش)مجاهدین و  سته ات دوازده نفر داریوتو در پ ! فتم که برادرگرا هم  ضمن با قوماندان پوسته این

فت نمی دانم در تشکیل ما به همین تعداد سرباز ها شامل است. گ اشرار بود( تعداد شان زیاد است چه خواهی کرد، او

 فت می بینم پناه به خدا.گ. گرید که یک چاره کندفتم بهتر است با قومادانی باال تر تماس بگ

ته اطالع رسید که طرف کابل آمدم و بعد از یک هفه ب 13۵7ب سال / عقر28ریخ أته روپم بگمن با تمام اعضای 

 دست اشرار افتید و همه سربازان پوسته امنیتی را هم کشته اند.ه زمرد پنجشیر ب تمام نقاط معدن

چشم و پیش ن در هره مردانه ظابط عبدالرحمنویسم جوانی و چ ویم همین لحظه له این جمالت را میگر راست بگا

های ملی  ران داراییگدست چپاوله ونه بگرفقایش چ است که او، که حافظ دارای های ملی بود با سایرذهنم مجسم 

 داند. کشته شده باشند؟ خدا می
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گر دوستانش تا اکنون قرار شاه مسعود، برادران او و دی ریخ تمام معادن زمرد پنجشیر در دست احمدأبعد از همان ت

 د داشت کس نمی داند.دارد و اینکه تا چه وقت قرار خواه

ر هم به وقوع پیوست که شنیدن آن هم ممکن خالی از دلچسپی برای شما گیک داستان دلچسپ دی 1۹88در سال 

 دوستان نخواهد بود.

 شاه مسعود پروتوکول های لین نظامی اتحاد شوروی با احمدووزیر معادن و صنایع بود، مسؤ" نجیب هللا مسیر"داکتر 

سانده بود. یکی ازین پروتوکول های تسلیمی راپور جیولوجیکی و تخنیکی با نقشه های مربوطه ر ءون به امضاگوناگ

شب بود که دروازه  ۀاز شب های ماه سرطان ساعت یک بج یکی شاه مسعود بود. در معادن زمرد پنجشیر برای احمد

عنی ریاست سروی جیولوجی و شاه یونسی که معاون اداری ریاست ما ی خانه ام تک تک شد، دیدم که انجنیر محمد

یونسی  فتم خیریت استگرا باز نمودم  است، در همعادن بود و در خانه خود تیلفون داشت، در پیش دروازه استاد

 صاحب؟ 

، تواند؟ رفتم به تیلفون پ بوده میگفت خیر خیریت است برای شما از وزارت تیلفون است. حیران ماندم که چه گ

ردم و را تیار ک : کلیوال صاحب موتر می آید به دفتر وزیر صاحب تشریف بیاورید. خودگفتسکرتر وزیر برایم 

وستان و بعضی د "غالم جان جکړ" ر واپس نیامدم به برادرم مرحوم ډاکټرگفتم که اگخانم خود هم  واقعیت اینست که با

یدم، بعد از سالم بدون اینکه با کس چند دقیقه بعد به دفتر وزیر صاحب رس ر اطالع بده و مراقب اوالد ها باش. گدی

مشاورین ای از نظامی شوروی، با عده  هار مشاوراشاره نشستن کرد، چ "نجیب هللا مسیر"مانده نباشی کنم وزیر 

ل خاد وشد اعضای خدمات اطالعات دولتی هستند و مسؤ تن افغان ناشناس که معلوم می وزارت معادن و صنایع، دو

فت گبعد از یک مکث کوتاه وزیر صاحب  ادن هم در دفتر کار وزیر موجود بودند. ریاست سروی جیولوجی و مع

 کلیوال تو در معدن زمرد پنجشیر کار کردی بلی؟ 

 

 هاست نیبهتر ۀدر جهان است و نوع زمرد آن در زمد نیمعدن زمرد بدخشان که دوم

 فت ساحه معدنی را خوب بلد هستی؟ گفتم بلی صاحب. گ

 فتم بلی صاحب بلد هستم. گ
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یر و برای یک هفته و یا گرشیف بآد از معادن زمرد پنجشیر را با خوپورهای گیر و تمام رای بمادگآردا فت خی فگ

 نجا باید بروی.آه بوقت  دو زیا کم

، نجاآدست اشرار است رفتن به  مالً دروزیر صاحب ولسوالی پنجشیر خو کا فتمگتعجب کردم ولی بی جرئت نشدم 

یر گی ته بمادگآ گه از همین حاالبرو دی فت تشویش نکن امانت به خانه ات می آیی. گسخنم را بدون ادامه قطع کرد و 

جشیر که نبرند، در هالیکوپتر تا عنابه پ ه سبا ترا، موتر قوای دوست به میدان هالیکوپتر قوای دوست میگبخیر، دی

دوست همکار هستند می آیند و  این مجاهدین که با دولت و با قوآ روی و بعد از نجا بیس دارد میآقوه دوست در 

شود، تشویش نکو و به هیچکس درین  چند پرداخت می انی، سفریه ات دوم چند در معدن همرایش می یبرای مدت

 ویی.گمورد چیزی نمی 

دارد. مدنت امکان نآکه پس  یریزی و به پنجشیر نروگفت بهتر است بگم مفتم، خانگم مپس خانه آمدم قصه را با خان

ری، خیر باشد ب را زیر ناوه می باران مافتم از گفت پاکستان برو ما هم به تعقیبت می آیم. به شوخی گفتم کجا بروم، گ

کروکی )های رشیف اجازه دریافت بعضی نقشه آرشیف از آمر آم به صورت سبا به دفتر آمدم، رفت تشویش مکن. به هر

ی رشیف با امضاآورق تسلیمی را به  رفتم وگتقاضا کردم. مواد را را ساحوی( و مواد خام ساحات زمرد خیز پنجشیر 

یک موتر جیپ نظامی قوای دوست به دفترم آمد و با مواد دست داشته ام رفتیم  صبح. فردا ساعت نه خود تسلیم دادم

پرواز  ،دوست، که در قسمت شمال میدان هوای کابل قرار داشت. بعد از یک ساعت یبه میدان هالیکوتر قوای هوای

در  )عنابه اولین قریه عنابه رسیدیم.پنج یا چهل دقیقه بعد به مرکز قوای دوست در  رفت و تقریباً سی وگصورت 

 مسیر دخولی دره پنجشیر است(

ه ر به صوب بازارک پنجشیر کگنفر دی پ یا ډاټسن به دریوری یک مجاهد مسعود و دوط یک موتر پیکاز عنابه توس

ر ر به سممکن در حدود هشت الی ده کیلومتر از قریه عنابه موقعیت داشته باشد و در آن زمان مرکز مجاهدین پنجشی

یک خانه که در نزدیک بازار قرار داشت برد.  را به یم ماود بود، حرکت کردیم. مجاهد رهنماشاه مسع ی احمدگکرد

های قیمتی معرفی نمود و یک نفر ترجمان  گرا متخصصین معادن سن نفر فرانسوی که خود قصه کوتاه که در آنجا دو

بعد از معرفی و نوشیدن پیاله  ی بلدیت داشت مالقات نمودم. های روسی و فرانسو ازربایجانی شوروی که به لسان

که راپور ها و نقشه های مورد  ندچای با بسکیټ های ممکن فرانسوی آنها توسط ترجمان روسی از من پرسان کرد

شوند. من هم همه مواد دست داشته ام را پیش رویش ماندم. آنها که  هم خوش مینشان د انش گر برایضرورت را ا

ی؟ این راپور است یا صرف مواد اورده آهستی؟ این چی است که تو انجنیر جیالوجست » فتند: گد را دیدند موا

رشیف آگفتم: این همه چیزیست که در من به زبان روسی به ترجمان « ساحویست که غرض تهیه راپور استفاده میشود؟

زروبیژ قیقات جارجی )جیولوجیکی برای تح ۀطرف موسس معدن زمرد تا اکنون از یما موجود بود، و راپور نهای

اطالع  (گفتند که ما باید به آمر صاحب )مسعودثر شدند و أما نرسیده است. آنها خیلی مته یا( اتحاد شوروی بگیالوگ

د. و از اطاق خارج ش ندا دادهاکنون به افغانستان انتقال ن فته است و راپور را تاگدهیم که افسران شوروی به او دروغ 

 س بروید و به وزیر معدن یا هر کسفت که این مواد به درد ما نمی خورد شما پگیباً نیم ساعت بعد پس آمد مارا تقر

واهند ی بخورا از شور یچه زود تر راپور اصلی و نهایگفت که هروئید که آمر صاحب گدار باشد بگر که صالحیتدی

 ما برسانید.ه و به زود ترین فرصت ممکنه ب
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ه شیر که با عالقی پنجهمان یک روز سفرم به دره زیبا ورد و درآنظامی شوروی  قه مارا پس به بیسبعد از چند دقی

های قمیتی صنف زمرد  گخایر سنذخاطر اکتشاف ه های سعادت مردم با سایر دوستانم در آنجا بمندی خاص و امید

 ه انجنیران آمر صاحب خاتمه نیافت.تسلیمی راپور ب ۀفت و دوباره به کابل آمدم ولی قصکار کرده بودم خاتمه یا

 ار کرد وحظمارا به دفتر خود ا "نجیب هللا مسیر"صبح روز بعد جناب وزیر صاحب معادن و جیولوجی اقای داکتر 

شیف سروی معادن و جیولوجی صرف همین رآگفتم وزیر صاحب در  کلیوال تو چرا راپور غلط برده بودی؟ » فت گ

 توانی. فت خوب است رفته میگتوانستم ببروم. وزیر صاحب حیران ماند  ه را میر چگمواد وجود داشت پس ما دی

اصالً قصه ازین قرار بود که من آمر عمومی سروی جیولوجی و معادن بودم و یک سرجیالوج عمومی شوروی داشتم 

بود. در مدت  ها در افغانستان زربایجان بود و مخالف سر سخت تجاوز شورویآاز اهل  "احمد فرهادویچ"که نامش 

 وسطیسیای آر کشور های ئزربایجان و ساآها را در  که با ما همکار بود قصه های زیادی از استبداد روس یزمان

شتم. او اذگهمرایم شریک ساخته بود. من هم با او اعتماد داشتم و قبل ازینکه به پنجشیر بروم جریان را با او در میان 

ت و به کابل آمده تا اکنون در سفارت اس "یا اتحاد شورویگیالوگزروبیژ "ه از ک یفت تشویش مکن راپور نهایگبرایم 

ند. په اشرار نرس ینهای ردد که راپورگشود که اینکار باعث آن  خود ببرید می توانید صرف مواد ساحوی را با شما می

 باالی سر میزراپور ) ت اینکفگرا خواست و برایم  ا کردم. مدتی دو سه هفته بعد دوباره وزیر مار من هم همین کار

یصله دانید که نظر به ف فتم وزیر صاحب شما میگیم. ئوگکارش مانده بود( چه وقت میتوانی بروی که ما به مشاورین ب

 یهای تمام معادن مواد ساختمانی در شش کروهی کابل غرض ماستر پالن شهر کابل باید نهایراپور شورای وزیران،

اری زگوزارت امور ساختمانی، شاروالی کابل، وزارت های مالیه و کمیته دولتی پالن شوند و به کمیسیون مشترک 

ما خوشش  که این پیشنهاد یر را اعزام فرمائید. مثلگتوانید کدام انجنیر دی تقدیم شوند. بدین لحاظ من مصروف هستم می

م فتم انجنیر غالگتباری باشد. و باید متوجه باشید که شخص اع خواهی روان کنی؟  فت خوب است، کی را میگمد آ

هـ ش، رئیس بخش علوم طبیعی اکادمی علوم افغانستان بود( که 13۹۵تا سال دوکتور نجم الدین ترین ) نجم الدین ترین

 های قیمتی کار گهم همرای ما یکجا در معدن زمرد کار کرده است و هم اکنون باالی دوکتورای خود در مورد سن

خوبی را انجام دهند. قبول کرد و بعد از یک هفته محترم انجنیر ترین صاحب  ت به من کارتواند نسب کند. او می می

ن استخدام شده فرانسوی توسط شهید، قهرمان ملی و مجاهد کبیر راپور مکمل معادن زمرد پنجشیر را به متخصصی

نها در آبا ادتر از یک ماه یشاه مسعود در معادن زمرد پنجشیر برده شد. شاغلی ترین برای مدت ز اغلی احمدښوطن 

یدار ، خرگرد ده هاپ نگفت که برادر پشت گمن ه ورد بآکه واپس تشریف  نقاط مختلف معدن خیز کار کرد و وقتی

: فت کهگچنان داکتر ترین هم شود. خارجی زمرد در پنجشیر تشریف دارند و دارایی ملت افغانستان به تاراج برده می

ود. من به ب ردید که فیصدی ضایعات کمتر میگ ل فنی و تخنیکی آن استخراج میکاشکی کرستال های زمرد به شک

وند و ر توانم کی ده حصه کرستال های خیلی شفاف در زمان انفجارات خیلی قوی ډاینامیټی از بین می فته میگیقین 

مین ر به هگیرند. اگ میبندی پاینی قرار  د که در س رترس آن هم با درز داریت به دست آنها می کرستال های کمتر و

ر نباید ا مید داشت که افغانستان صاحب معدن زمرد گشود و دی صورت کلی تخریب میه ونه ادامه داده شود معدن بگ

 هست. یا با بهترین س رت و نوع آن بود و

مکتب  و زمینی مردم افغانستان توسط قهرمان ملی، مجاهد کبیر این بود قصه زمرد پنجشیر و تصرف این سرمایه زیر

 و ایدیالوژی وطن پرستی، شهید واال مقام احمد شاه مسعود.
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ند با محترم دوکتور نجم الدین ترین رئیس علوم اتو ر کسی این قصه را باور نمی کند در مورد کذب و صحت آن میگا

ز و یا هم اطبیعی اکادمی علوم افغانستان، انجنیر وحیدهللا کوچی آمر موزیم جیالوجیکی سروی معادن و جیالوجی 

یرند و گی دارد تماس بگمان اغلب در تاجکستان با همسر تاجیکی خود زندگکه به  "نجیب هللا مسیر"شخص دوکتور 

 یات بیشتر را کسب نمایند.جزئ

های تائید ناشده باالتر از پنجهزار معادن مختلف تحت تصرف زورمندان خش راپورفت که اکنون با پگهم چنان باید 

ملی توسط باند های مسلح و  دند و این ثروتگر صورت غیر قانونی و غیر فنی استخراج میه محلی هستند که ب

 شوند، و معلوم نیست که تا کدام وقت ادامه خواهند یافت؟ ختم خایر معدنی به تاراج برده میذگران یی چپاولامافی

 

 

 

 

 

 


