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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 ۲۲/۰۹/۲۰۱۹        اکبر یوسفی ترجمه: دوکتور محمد

 

 «ما با اسلحۀ پدران ما می جنگیم»
 

 (Erich Weidemanایریش ویده من" )»"عضو هیأت تحریر مجلۀ "شپیگل" 
 «پاکستاندر بازدید از مهاجرین افغان در 

 
"این افضل است، شهزادۀ کوچک ما"، همشیزۀ شفاخانه می گوید. "او مربوظ  به یک فامیل معتبر و اصیل » 

پشتونستان است." او قد خودش را در برابر مریض خود خم می کند، و یک چند کلمه را با او بزبان پشتو به 

زیر کمپل می هم  رد می کند و بازو را  ش را شمچ ،گوشش، پچپج می کند. شهزادۀ کوچک از سوی او با نا راحتی

می خواهد دست اش را بگیرد. اما همشیره او را مانع می شود و بازوی کوچک را با سرعت  پوشاند. عیادت کننده

دوباره  دراز زیر کمپل می پوشاند. یک بازو، نیمه خالی است. " تلک پنهان روسی"، همشیره می گوید: یک ماین 

اره ساخته است. دست راست را با تمام قسمت پائین بازو تا آرنج.  جنگ حتی پو دستش را پاره ازین پسر هر د
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اطفال را هم سالم نمی ماند. " دام های مهلک", ماین های پوشیده است. این ماین ها، بدترین وسیلۀ جنگی است، که 

ماشین جهنمی  را در هم کوبد:تالش می ورزد تا خواست مقاومت افغان ها ، قدرت اشغالی شوروی بوسیلۀ آن

دلفریب را بشکل قطی گوگرد، قلم خودکار، ساعت بند دست, که بوسیلۀ طیارات با پرواز کم ارتفاع، با حجم زیاد 

د. میکانیزم عدم فعالیت، در ورود فشار و ضربه مانع انفجار می گردد، فقط و می ریزندرفبر سر سرک ها و دهات 

"دام مهلک" از سلسلۀ "طوطی های سبز"،   ،ن نوعیز برای انفجار فعال می شود. بد تروقتی از زمین بلند کرد، فیو

گنجشک پالستیکی، بندرت بزرگتر از یک مشت اطفال است، با پا های تخته چوبی، با هدف مناسب استفاده از آن، 

 "دیستکایا پتیسا"، "گنجشک برای اطفال".

ن ملکی است"، اینرا پروفیسر جمیل احمد، جراح در شفاخانۀ "هدف گیری ماین ها اولتر از همه بر ضد مردما

( در پشاور می گوید. "زیرا آنها مجاهدین را به طرز دیگر نمی توانند Lady Reading Hospital"لیدی رییدینگ" )

 خورد سازند، تالش می کنند، آنها را با ترور، و  بی روحیه ساختن علیه مردم ، تهداب را ویران کنند."

عملیات می  ،( را در هفتهBooby-trap( بطور اوسط، سه تا چهار قربانی "دام مهلک" )Dschamilپروفیسر جمیل )

کند. "لیکن به حد اعظمی، هر چهارم مجروح به فرار در عبور از سرحد مؤفق می شود. در افغانستان تداوی و 

 معالجه نمی شوند." 

ه های قساوت و بیرحمی روسی شنیده می شود. "سرخ ها" ، در کمپ های مهاجرین در جوار سرحد، رگبار قص

گویا اسیران را دست و پا بسته زیر تانک می اندازند و یا در "شکر دره" در غار ها و سوراخ ها "غاز زهری" 

سوزنده  بی حاصل  ای پاشیده اند. در درۀ "کنر" در شرق افغانستان، مدعی می شوند که مزارع را با مواد کیمیائی

ته اند. جوی ها و کانال های آبیاری را هموار ساخته اند و رمه های گوسفند را با تفنگ های ماشیندار درو ساخ
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( سال دوام خواهد کرد، تا در درۀ "کنر" انسان ها دوباره زندگی بتوانند. لیکن ۲۰نابود کرده اند. بیست ) ،مانند

 شاهد عینی را برای همچو جنایت و تبهکاری نمی توان یافت.

 

طبیعی است که رهبری جنگی "مجاهدین" هم به هیچ مفهومی با روح میثاق "ژینو" و نظم جنگ زمینی "هاگ"، 

و برای این مورد حتی شاهد وجود دارد. در مزار شریف بطور مثال  چریک های اسالمی سه  –مطابقت ندارد 

چشمان  یک گروپ تار و مار شدۀ اتباع عسکر روسی را در پایۀ چراغ سه روز آویزان  گذاشته اند. در درۀ "کنر" 

 به پائین تیله کرده اند.بلند شوروی را سیخ )نوک تیغ( زده و بعد از آن عساکر را یک الخ 

 

( که یک سال طوالنی  در شفاخانۀ اکادمی Nili Rahim Pandscheriۀ شفاخانه، "نیلی رحیم پنجشیری" )همشیر» 

کار می کرده است  بسیاری از قربانی های ترور مجاهدین را دیده است، ومعالجه کرده است.  ،نظامی در کابل

ده ش کرده ناقص و پلید  ،م تبر و یا تیغکاردبسیاری از اجساد، پس از فرارش  به "دهلی جدید" می گوید، که با د  

ه و چشم ها ی آنها را از کاسۀ سر بودند. او عساکر افغان و روس را دیده است، که آلت های وجود آنها قطع  شد

عسکرشوروی، که در جنگ ها  ۳۵ئی جسم بدن آنها را  پوست کرده بودند. در یکتعداد از بیرون کشیده، قسمت باال

ۀ پنجشیر اسیر گرفته شده و بعد به قتل رسیده بودند، در وجود زنده قسمت های یک زنجیر را از بینی نخست در در

ینۀ پر حرارت "سبز" بر ضد سرخ ها )سبز برای بیرق پیغمبر(، بطور آشکارا، از روحیۀ کآنها تیر کرده بودند.

اشغالگران افغانستان، در سده های پیشین، برخورد کرده اند، تجاوز  نشان می  که در برابر جنگی وطنپرستانه،

ا تناقض با عیسویان و که بروس ها اشغالگران ساده و بسیط نیستند، بلکه بیگانگان کافر شیطان اند، "  دهد.

گلبدین حکمتیار، امیر سازمان گوریالئی "حزب اسالمی" "، این طوری است که مسلمانان، اقالً یک کتاب هم ندارند

 .فورمولبندی کرده است
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 (Courvoiser Jeanیین کوروایزر" )»، نمایندۀ صلیب سرخ سویس، به منظور شکستاندن این دبوار از برابر بشریت

الزم می دانسته  –جنوری، تالش ورزیده است، تا اگر شود که در اسالم آباد یک کمپ اسرا را اعمار کند در آغا 

 است که مخالفین در آینده، حبس شوند، نه اینکه فوراً به قتل برسند.

 

لیکن پاکستانی ها رد کرده اند. آنها نمی خواهند عالوه بر کمپ های مهاجرین، کمپ های اسرای جنگی را هم 

 یک روس مرده، یک روس خوب بوده است  برای "مجاهدین" مانند همیشه فقطاعمار کنند )چرا نه؟: مترجم( و 

( می گوید، آمر کمپ Najibullah Puig" "نجیب هللا پوئیگ" )میشا و چوچۀ روس کشور ما و عزت ما را ربودند"

".  مهاجرین با لباس های پارۀ آن هیچ ما می خواهیم آنها را بکشیم و در غیر"حزب اسالمی" در میرامشار"، "

آنها، می لرزند و در  برابر سردی سخت هیچ حفاظت 

با لرزش و تکان. برای "چوچۀ روس"، که  ندارند،

آنچه مانند "ایوان"  -"افغان  چوچۀ روسی و میشا" 

(Iwan یاد می شود )–  هیچ نوع عفو مجاز نخواهد

. ر نمی گیرندنهایتاً روس ها، خود شان هم هیچ اسیبود. 

او بزرگوارترین  قاتل روس در  نجیب هللا باید بداند.

م ا –با وجود آنکه طبیعتاً سوراخها و یا خط خوردگی ها، درز میلۀ تفنگچۀ ماشیدار "تامسن  –میرامشار شناخته شده است 

محارباتی که "حزب اسالمی"،به ( او، به همان اندزه قوت ثبوت دارد، مانند لیست برندگی )پیروزی( MP-Thomsonپی" )

ژورنالست های غربی بدون قیمت درتاقچۀ پُستی  هوتل فرو می برند. لیکن نجیب هللا باز هم کم از کم می تواند ثابت کند که 

 آنچه او را از یک بخش خوب مأموران در پشاور مغایر می سازد. –با دشمن تماس داشته است 

 

خریطه پُشتی نخی  رورانه می گوید و نشان های ظفر و غنائم خودش را"همه را خودش غارت کرده است."، مغ

(، Wolfgang Peguleitکتان، که با نام ها بر آن دوخته شده است، بیرون می کشد. "ولفگنگ پیگوالیت" )

(. بر زمین ریگی پیشروی خیمۀ خود:  یک کارت شناسائی Herne, West Germany"هیرنه" "آلمان غرب" )

( Pjotr Daniilowitschک سوراخ در وسط، که آدم می تواند فقط نام اولی )قبلی( "پیوتر دانیلوویچ" )شوروی، با ی

را بخواند. یک تصویر فامیلی با چوکات پالستیکی، با اهدای یک خرسک بازیچه، ساخت مسکو، تقریباً به بزرگی 

 اً بدون مواد منفجره.تیک "طوطی سبز"، اما طبیع

 

نها آ آنها سالح های قویتر دارند، لیکن ما قلب های قویتر داریمپیروزی نهائی هیچ نگران نیست. "نجیب هللا به  

 "دور می اندازند، و می گریزند، وقتی صدای تفنگ های ما را می شنوند تفنگ های آنها را

لیک( می کند. با این کلمات  "تامسن" را از شانه رها نموده و بسوی رمۀ بز های سیاه در حالت گذر، فیر )ش

( )توجه: ´ Magbar russ, margbar russ„جمعیت مردم، مکث می کنند: "مرگ بر روس، مرگ بر روس" ) 

گزارشگ عالوه از اینکه تلفظ را با حروف التینی می نویسد، ترجمۀ آنرا هم، بزبان آلمانی ذکر کرده است: 

است، از "انترنت" خدمت خوانندگان محترم، تقدیم است:  این ماشیندار که نامش را ژورنالست در متن یاد کردهمترجم(. )

 (  مترجم
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نو من،  پیش می شوند و سرود مجاهدین را به آواز می خوانند: " مومند شوهر (PR -Jungfernبعد یک گروپی از )

در  اگر تو در جنگ بمیری، ترا در چادرشال زیبای خود می پوشانم."  " آدم می تواند هم چنان بدین ترتیب که

( )"گالبک"( را می سراید،  یکی از عساکر قوای هوائی Röseleinچمنزار زندگی می کند و یک "روزالین" )

 آلمان غربی ادعا می کند، که در پرواز خیمه و کمپل برای مهاجرین برده اند.

اهی می کنند: افغانها  همر –این سرود، طوری آواز می دهد که سرود خوانان، برای مسافرین  در تمام کمپ های 

 "مرگ بر روس ها، مرگ بر روس ها ..."

را  ۱۵۰۰۰ماه  از زمان اشغال،  نمی توان گفت.  ۱۲اینکه چه تعدادی از روسها، حقیقتاً کشته شده اند، درین 

ه کل شوروی در کابل می گوید. به اطمینان کامل که  دهزار فرمان مدعی می شوند. کمتر از یک« مجاهدین»

 یک چندین چند، بیشتز افراد را از دست داده اند. تنها، تعیین کننده در جنگ تلفات دو طرف نیست. « مجاهدین»

چهارم یا پنجم، از زمان آغاز جنگ.  –در دسمبر بار دیگر یک تهاجم بزرگ نامنهاد،  شورشیان براه افتاده است 

این محاسبه  را ندارند که یک  نفوذ و رخنه در مقابل  رخ خواهد  قرارگاه شورشیان در پشاور، هیچ کس، خود در

داد. لیکن آدم راضی است که به سرخ بزرگ کم از کم نشان می دهد که "مجاهدین" منصرف نشده اند. این جنگ را 

سبز هر دو در ارزیابی و قضاوت  یط کنونی، هیچ یکی از هر دو طرف، نمی تواند ببرد.  سرخ و اتحت شر

( باید Kremlوضعیت تاکتیکی، با تعجب، به یک نظر اند: برای مجبور ساختن به  زانو زدن "مجاهدین"، "کریمل" )

 مرد ارتقاء بخشد. ۳۰۰۰۰۰نفری را به  ۸۵۰۰۰با قوت تسلیح بعدی در پیش گیرد و یک لشکرکشی سریع 

( از  "هیئت مدیرۀ حزب اسالمی"، "  آنها، خدا را شکر دیگر خلق Mangal Husseinانشاء هللا"، "منگل حسین" )

و امید می کند، که  شت نگهدارند."  درین اثناء هر یک علیه دیگر، تا حد ای می تواند می جنگد،ها را باید در ک  

 وقت میل به جنگ را از دست می دهد.  مخالف کدام

 

ختیار نموده اند، قریب همه با هم بسرحد کارد و گوشت در برابر این دوازده گروپ گوریالئی که در پشاور مقر ا

درگیر اند: آنها  یک جنگ علیه  ،صومت و دشمنی، قرار دارند. اکثریت آنها در دو جبهه جنگخهمدیگر در 

روسها را به پیش می برند و جنگ دیگر را علیه رقیب. عالوه از آن، در همه جا جنگ های خصوصی فامیل های 

 بزرگ جریان دارد.

جای تعجب نیست، که نه بخش کارمندان "مجاهدین" در پشاور، و نه هم کارمندان مخفی شوروی  می دانند، که 

 اگر چنین چیزی وجود داشته باشد.  -گونه ادامه دارد چ  ،جبهات جنگ طول

 

از "حزب اسالمی" روشن شده تا اتحادیه های  -نگ  داخلی جتالش ها ئی که طیف وسیع و رنگارنگ  احزاب 

را در یک اتحاد جنگی، تحت یک رهبری در آورند، همه به نکامی  –جنگی دست راستی دینی از نوع "آیت هللا" 

از کراچی  دوباره بسوی  ید عیسوی، یک کشتی حامل اسلحه از عربستان سعودی،عتاهی قبل از انجامید. مدت کو

به بخار آمد و به شناوری پرداخت، به غیر از اینکه بارش را تخلیه کرده باشد: آدرس دریافت کننده، بر یک  ،دهج

 دست یابند.  کلید توزیع ، نه توانستند، به موافقت
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(، باور و اطمینان خود را به پیروزی با احتیاط بیشتر از "نجیب هللا"  Mangal Hussein"منگل حسین" )

(Nadschibullah افاده می کند، جنگی جبهه: "طبیعی است که ما پیروز می شویم. مردان ما در همه والیات کشور )

قدرت بزرگ می جنگیم". علیه سالح های یک  لیکن در نظر بگیرید: ما با اسلحۀ پدران ما .به حمله متوسل شده اند

اغلباً آنها، با شکم خالی می جنگنند. ستراتیژی زمین سوخته، ذخایر افغانی را در اطراف کشور از بین برده اند. 

، بر نوار تایپ ضبط صوت وجود داشت، که مهاجرین افغان، کوتاه قبل از عید عیسوی، به «نان و مرمی بیاور»

( پیشکش نموده اند. طبیعتاً مجاز است، که یک کمی بیشتر باشد. طبیعتاً Ronald Reaganفرستندۀ "رونالد ریگن" )

مجاز است که کمی بیشتر باشد. راکت های زمین به هوا، بطور مثال که مجاهدین توسط آن تهدید ترسناک ، "سگ 

ند. "هیلیکوپتر" "گوریال ها" چنین نام می ده –( را مانع شده می توانستند “fliegende Hunde„پرواز کننده" ) یها

( می گوید: "یک چند جوره )جفت( بار Mangal Hussenهای جنگی سنگین ضد مرمی شوروی. "منگل حسین" )

این کافی خواهد  –(، مانند آنچه که افریقائی در بوته زار ها دارند Sa -Raketeb"اس ای" ) –موتر از راکت های 

ئیس ای  که ر اب شده باشد. بلکه فقط از طریق موانع سیاسیبود". نه که، راکت ناگهان در مارکیت خاکستری  کمی

( در راه تدارکات، برای شورشیان افغان ایجاد نموده است،  نمی آید. Sia – ul Hakدولت پاکستان، "ضیاءالحق" )

مصر و عربستان سعودی بصورت کافی، جنس با بهترین کیفیت را عرضه می دارند. اما "ضیاء" فقط اسلحۀ خفیف 

 ه کشورش اجازه می دهد. "منگل حسین" بطور تحقیر آمیز می گوید: "او از روس ها واهمه دارد." را ب

طبیعی است که ترس دارد،  و اینرا هم نه بدون دلیل. شورویها، از هر جهت امکاناتی را در اختیار دارد، تا 

توانند، شورشی های بلوچ  پاکستان را از بخش پر زحمت حفظ تعادل صلح داخلی آن، بیرون سازد.  آنها می

(Belutschenعلیه اسالم آباد )،  لحانه مس میراثی پاکستان، هندوستان را به فعالیت های –تقویت نمایند و یا  دشمن

 در سرحدات تکان دهد. 
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برای اینکه نمایش داده شود که خود را در تالش های حفظ آرامش نمی تواند در خط سرحد ی محدود نگهدارد، 

( آنرا،  “fliegende Hunde„پرواز کنندۀ" ) یعالی، چندین بار، دسته هایی از "هیلیکوپتر های"سگ هافرماندهی 

اء لیکن ضیدر آنطرف، در داخل پاکستان به پرواز فرستاده اند. با این کار هم چنان پاکستانی ها کشته شده اند. 

(Siaهدایت یک  شالق اعتراض را  کافی دانست. بدین ترتیب، پاکست )اسالم  با  ان این خدمت دوستی  را در امر

یک موج فرار را ایالت های نزدیک سرحد، باعث شده است، که  ،نگ داخلی افغانستانجسنگینی، حمل می کند. 

برای باشندگان دهات تهدید آمیز بنظز می رسد. در بسیاری از دهات، پاکستانی ها، از دیر زمان در اقلیت هستند. 

سفر کرده اند، به تراکم مواد منفجرۀ  ،به محالت آنها که ثابت مسکن و مسافرین ای تشنجات بین باشندگان

 اضافه از کافی دارد. ،که از آن، پاکستان بدون مهاجرین، حاضراً  –اجتماعی، می افزاید 

غه یک و نیم میلیون مهاجر و هم چنان یک بخش بزرگ جبران ناشدۀ پشتون ها، که خود  آنها را با وفاداری  مبال

 آمیز تقدیر نمی خواهند، مجبور اند، تا دولت را طویل المدت، بی ثبات سازند.

در حلقات پشتون ها، بار دیگر با عالقمندی بیاد می آورند که  شهر جبهه یی پشاور، در قرن هژده، باری هم، مقر 

پاهای بریده و بال های قابل بندرت بزرگتر از یک مشت اطفال است، با  زمستانی پادشاهان افغانستان بوده است.

    حرکت دادن. بمب  منفجر می شود، وقتی بال شور داده شود و یا به حرکت آورده شود.

، "یک دولت نیمه خود مختاری فراریاناز طریق اسالم آباد، یک شبح طرز دید و خیال وهمناک پخش می شود: "  
 ساخته می شود.  ،"کلشنیکوف"در مشابهت با طرح در لبنان، جائی که سیاست و قانون با 

 
خیال؟ جائی که مهاجرین افغان اکثریت اند، د ر حال حاضر، همین امروز، اخساس سالم قوم قدرت را دهل )طبله( 
و متعصبین و خرافات پسند ها حکومت می کنند.  دختران از سمت مکت لت و کوب می شوند. زنها مجبور اند، 

زیادی از مکاتب، که در آنها، تدریس مشترک برای  پسران و دختران،  از دوباذه چادری )نقاب( بپوشند. تعاد 
 جانب اقتدار دولتی برای  تدریس جبراً کشانده شده اند، شبانگاه  به شعله های آتش کشانده شده است.

به این علت  ،این هم ممکن استاعانه داده است. میلیون  مارک (۲۰۰) به مهاجرین دوصد Sia) حکومت ضیاء )
در محل کمک به  –متناسب با شدت محاربه  –که این سفر کوچ ها از طریق سرحد قطع نمی شده است. هر ماه 

آمدها، ثبت می گردد. حکومت افغانستان می گذارد که کوچ  نو ۱۰۰۰۰۰تا  ۵۰۰۰۰مهاجرین در پشاور بین 
، که هر سال یک سوراخ بزرگی را در دخل ، که جریان مهاجرین را متوقف سازدکنند.حکومت عالقمند آن نیست

 می دراند. Sia) دشمن و شیطان بزرگ، ضیاء ).
 

در پشاور و کویته، سازمان های مهاجرین وسعت یافته اند، که در مقابل پیش پرداخت یک انتقال را بدون تکلیف 
ۀ ادام ٫سرویس تا جالل آباد مارک. سفر با ۱۵۰۰افغانی، معادل  ۳۵۰۰۰تضمین می کنند. جمعاً برای سه نفر بالغ، 

، همه شامل قیمت است و اطفال تا سن سفر با قاطر و رهنمای محلی و ساحه شناس، با بسته های توشه و نان راه
 سالگی، مفت سفر می کنند. ۱۰

 

    -پاسپورت سفر اصل افغانی خریداری کند و "، یک حزب اسالمی" کسی که پول دارد، می تواند  برای خود از دفتر
 اگر باز هم، پول دارد، همیشه

 بسمت اروپا به فرار ادامه دهد. -
 

 مسکونین یا بومی ها هم چنان  با میل از خدمات استفاده می کنند.
 

از زمانی که حکومت آلمان در بن ویزه را بر پاکستانی ها جبری ساخت، "واسطه های کار یابی"  هم چنان از  
 شرق، به جمهوری اتحادی آلمان، قاچاق می شوند.  –ستانی ها از طریق برلین "حزب اسالمی" خریداری می کنند، که پاک

 
همبستگی انسانها درغرب با قربانیا اشغال شوروی، قسماًراه های عجیب و غریبی را در پیش می گیرند. در یک 

امادگی کمک را دیپو گدام اموال در قریب مدار شهر پشاور، سازمان کمکی ملل متحد برای مهاجرین،  انواع مختلف 
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)"کیچاپ"( بادنجان رومی،  یک  چند صد بکس « ٌرب»( تٌن ۶۰کرده اند، که نمی توانند از آن فارغ شوند:  شصت )
(. و "محمولۀ Coctailدستی )کیف اسناد(، صندوق های بوت کوری پ )اشنه( بلند و لباس های دعوت "کوکتیل" )

(، گرفته نمی شده است. برای “World Medical Relief Inc. Of Detroit“ارسالی طبی جهان ، "آی ان سی" دیترایت" )
 قطی پودر الغر سازی وقف کرده اند.  (۱۶۰۰۰شانزده هزار )مهاجرین گرسنه، 

 
ولو اینکه همیشه فوری رخ نمی دهد. یک محمولۀ "بوینگ"،  –کمک آلمان به گرسنگان کم ازکم سیر می سازذ 

افغانهای موهوم پرست و خرافاتی به حکایاتی  ز با سرگردانی روبرو گردید زیرا شیر پودری، در پشاور در آغا
( می سازد. مبتکر اصلی این شایغه، گفته می شد که impotentگوش داده اند، که شیر پودری  ضعیف و نا توان )

 ، سیر سازند.گویا یک کارمند  یک سازمان کمکی برتانوی بوده است، که گرسنگان خود آنها را می خواست اند
 

و ورقه های  میله های آهنیاما با یک حیله و نیرنگ آلمانها، شیر پودری را، باز هم به مرد زسانید. آنها از 
فوالدی، دو ماشین  را ساختند، که بوسیلۀ آن، پودر را با آب منحل می گردد. یک رسام  نا شناس "گرافیک"،  با 

(ـ )چون بزبان آلمانی تکرار نوشته شده است، فقط ahminهای آهنین ) تباشیر سفید، بر ماشین نوشت، "شیر از گاو
 م ، مؤرخ دوم مارچ(۱۹۸۱سال  ۱۰هفتنامۀ "شپیگل"، شماره  (دقیق یک اشتباه تایپی "ام" بجای "ان"  رخ داده است. : مترجم( 

 
 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکر:

دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! بر

 
 «ما با اسلحۀ پدران ما می جنگیم»
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