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ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን 
ምዉቕ ሰውራዊ ሰላምታ ብምቅዳም 
 
 
ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነትን ሉዑላውነትን ኤርትራ ንኽረጋገጽ፡ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክነጥፉን ክዋደቁን 
ዝጸነሑ ተጋደልቲ፡ ብኣካል ዝወዓሉዎን ዝፈልጡዎን ሓቅታት ክጥምዘዝ ምስ ተዓዘቡ ኒሕ ሓዲሩዎም ተሞክሮኦም 
ንምዕቋብ ክንቀሳቐሱ ከም ዝጀመሩ ቅድሚ ዓመት ይኾዉን ሰሚዐ። ኣብዚ እዋን”ዚ መን ኣንቅሉውም ንኣየናይ 
ዕላማ የገልግሉ ብዘይገዲስ፡ ማእለያ ዘይብሎም ተረኽቦታትን ተርእዮታትን ኣብ ፖለቲካዊ ምርኢት ኤርትራ 
ክቀላቀሉ ካብ ንዕዘብ ነዊሕ ኮይኑ። ከምዚ ዝኣምሰለ ኩነታት ዝጥጠዓሉ ግዜ፡ ሓደ ጉዳይ ብኣርእስቱ ተመሲጥካ 
ሃንጎፋይ ኢልካ ተቐብልካ ኣካሉ ኮይንካ ክትንቀሳቐስ ወይ ደገፍካ ንክተበርኪት ብጣዕሚ  ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ 
ኩሉኹም ትስሕቱዎ ኣይመስለንን። ስለ”ዚ ዋላ’ኳ ኣርእስቲ ናይቲ ተበግሶኹም ብዙሕ ዝሰሓበኒ ኣርእስቲ ኮይኑ 
ይርከቦ እምበር፡ ዘተኣማምን ሓበሬታ ብዘይምርካበይ ብዙሕ ኣቃልቦ ክግብረሉ ኣይጸናሕኩን፣ ነዚ ኣርእስቲ”ዚ 
ብዝህቦ ክብደት ካብ ምክትታሉ ግን ዓዲ ኣይወዓልኩን።  
 
ሕጂ ግን፡ እዚ ተበግሶ”ዚ ዕላማኡን ብኸመይ መጽኡ ምስ ተረዳእኩ፡ ኣዚየ ተሓጒሰ፡ ክተባባዕ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ 
ተገንዚበ። ከም መቐጸልታ ናይ”ቲ ተበግሶ፡ ዱሮ መስመሩ ሕዙ ኣብዚ እዋን”ዚ ካብ ሓሳብ ናብ ግብሪ ትሰጋገሩ 
ከም ዘሎኹም ተሓቢረ። ነዚ ተበጉሶ ኣበኪሮም ፈላሚ ሱጉምቲ ኣብ ምውሳድ ሓላፊነት ዝወሰዱ ኣሓትን 
ኣሕዋትን፡ እዚ ደረጃ በጽሕኩም ኣብ ጭቡጥ ግብራዊ ትልምታት ክትሰጋገሩ ምኽኣልክም ዮሃና እመሓላልፈልኩም፡ 
እንቛዕ ኸኣ ደስ በለኩም  እብል። ከምኡ”ዉን ንኹሎም ናይዚ ሓሳብ”ዚ ሩሑቕ ዕላማኡ ብምግንዛብ፡ ኣብዚ 
መዳይ”ዚ ተራኦም ከበርክቱ ዱሉውነቶም ብግብሪ ንዘርኣዩ ኣሕዋትን ኣሓትን ክብ ዝበለ ምጎሰይ እምዝገበሎም፡ 
እዚ እማሜ”ዚ ሾቶኡ ክበጽሕ ድማ ልባዊ ምንዮተይ ይብጻሕኩም። 
 
ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሕዋትን 
 
ተሞክሮ ተ.ሓ.ኤ ሰፊሕን ሃብታምን ከነሱ፡ ንምጥምዛዙ ብናይ ”ህግደፍ” ኣስተምህሮን ፖሮፓጋንዳ ማሽነርን 
ዘይተጻሕፈን ዘተወረየን የልቦን። ብኣንጻሩ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ተ.ሓ.ኤ በብ ወገኖም ኣብ ቃልሲ ዓቢይ እጃም 
ክልዒሉ ዝጸነሑ ምኩራት ተጋደልቲ፡ ነዚ ጸለመታት ክዓጺፍ ዝኽእል ጽሑፋት ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ 
ከውርሱ ኣይኸኣሉን። ስለ ዝኾነ፡ ሓድሽ ወለዶና ብዘይካ ናይ”ቲ ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ዘዘርገሖ ሓሶታት፡ ብዛዕባ 
ሰውራ ኤርትራ ዝፈልጡዎ ዱሩት ወይ ድማ የልቦን። እዚ ኣበሃሃላይ”ዚ ካብ ባዶ ዝነቀለ ዘይኮነስ፡ ብኣካል 
ዝተኸታተልኩዎን ኣብ ፓልቶክ ክዝረብ ብዝሰማዕኩዎ ብሂላታትን ዝበጻሕኩዎ ኢዩ። ዋላ”ኳ ግዜያዊ ይኹን፡ ኣብዚ 
ዘለናዮ መዋኢል ኣብ ዲፕሎማስን ፖሮፓጋንዳ “ኣልያ” (diplomacy and propaganda machinery) ንመንግስቲ 
“ህግደፍ” ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብልና እኣምን። ንተቓውሞ ዝገጥሞ ዘሎ ኣህጉራዊ ተነጽሎ ኣብ ግምት 
ምስ እንወሲድ፡ ሽግርና ኣዚዩ ይደራረብን ይተሓላልኽን። ስርዓት ህግደፍ ምስናይ ናይ ስልጣን በይኑ ናይ ምብሓት 
ባህርያቱ ወሲኽካ፡ ኣብዚ መዳይ”ዚ ኣብ ልዕለና ዓቢይ ጸብለላ ኣመዝግቡ”ዩ። ኣብ ምርኽኻብ ተክኖሎጂ 
(communication technology ) ዘመዝገቦ ምዕባሌ ተጠቕምና እዚ ተካይዱዎ ዘሎኹምዎ ጻዕሪ ዓወታት ኣብ 
ዝምዝገብሉ፡ ነቲ ጸብለልታ ክወዳደር  ዝኽኢል ሓይልን ዕድልን ከይህሉ ዘሰግእ ኣሎ ኣይመስለንን። ስለ”ዚ እቲ 
ቀንዲ ዝድለ ፡ እቲ ዝተጀመረ ሸቶኡ ንኽበጽሕ ዉሁድን ዝተዓጻጸፈ ጻዓታትን ምክያድ ጥራሕ ኢዩ።    
 
ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሕዋትን 
 
ተሞክሮ ተ.ሓ.ኤ ብሰፊሑ: ሓድሽ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ (modern history of Eritrean) ምትራኽ ስለ 
ዝኾነ ኣብ ዝተፈላሌ መዳያት ናይ ብዙሓት ኤርትራዉያን ጻዕሪ ዝሓቲት ኢዩ። ብቀንዱ ኸኣ ኣብዚ ውድብ”ዚ 
ዝቃለሱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ተራኦም ዝተደራረበ ይኾዉን። እቲ ዘሕዝን፡ ብርኪት ዝበለ ቁጽሪ ኣብዚ ዕማም”ዚ ዓቢይ 
ተራ ክጻወቱ ተስፋ ዝግበረሎም ዝነበሩ ካብና ተፈልዮምና ኢዮም። እንተኾነ ግን ነዚ ሃጓፍ ክመልኡን ክትክኡን 
ዝኽእሉ ኣብ ትካላት ውድብ ዝለዓለ ሓላፍነት ተሰኪሞም ዝነበሩ ብዙሓት ካድራት ፋሕ ኢሎም ኣብ ዝተፈላሌ 
ኩርናዓት ዓለም ብሂይወቶም ስለ ዝርከቡ፡ ከቢድ ጸገም ክህሉ ኣይኮነን። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ደስ ዘብል ድማ፡ እዞም 
ካድራት እዚኣቶም ምስቲ ተሞክሮኦም ኣብ ዝተሰደዱሉ ሃገራት ትምህርቶም ብምቕጻል ደረጃ ፍልጠቶም ስለ 
ዘስፈሑ፡ ሎሚ ዝበርክቱዎ ኣብ ስነፊልጠት ዝተሰረተ ክኾዉን ኢዩ። ሓቅነትን ኡኹል መርተዖን ናይዚ ዝብሎ 
ዘሎኹ፡ እዚ ሎሚ ንምእካብኩም ደራኺ ኮይኑ ዘሎ ተበግሶ በዞም ሸነኽ ዝተወስደ  ምዃኑ”ዩ።  
 
ታሪክ ምጽሓፍ ቀሊል ሓላፊነት ኣይኮነን። ናይዚ ዕማም ሓላፊነት ክስከም ዝኣመመ ሰብ፡ ቅድሚ ብቅዓት 
ብቀዳምነት ዝሕተተሉ ብምሉእ ሕልናኡ ንሓቂ ዝደሊ ክኾዉን ኣሎዎ። ታሪኽ፡  ከም ምድራስ ልብወለድ፣ሕሳብ ፣ 
ከሚስቲሪ፣ ጆግራፊ፣ ፊዚክስ፣ ኢኮኖሚ ውዘተ. ኣይኮነን። ናይዞም ዓይነት መጻሕፍቲ ኣብ ምዕብልናን ባህልታትን 
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ሕብረተሰብ ዝጻወቱዎ ተራ ኣቃሊልካ ኣይሪኦን። መጽሓፍ ታሪኽ ፉሉይ መልክዕ ዘልብሶ ፉሉይ ተራ ኣብ 
ሕብረተሰብ ስለ ዘለዎ”ዩ። ንኣብነት ሃገር ማለት ኣብ ብፖለቲካዉን ጆግራፊካዉን ወሰናስኑ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት 
ዘለዎ መረትን ህዝብን ኢዩ። ኣብታ ብዶባታ እትፍለጥ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ብታሪኹ ሓደ ተረደኦ ክህሉዎ ኣድላይ 
ዘይኮነስ ግድነታዊ ኢዩ። እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ኪሊ”ዚ ሱሙር ተረደኦ ናይ ታሪኹ ምስ ዝዓቢ፡ ሃገራዊ 
ሓድነት የደልዲል። ብርግጽ፡ ሃገራዊ ሓድነት ክበሃል እንኮሎ ብስምምዓት ናይ ውድባትን ወይ ሰልፍታት ወይ 
ብፉሉጣት ፖለቲካዉያን ባእታታት ዝረጋገጽ ዘይኮነስ፡ ብሱሙር ተረደኦን ፍልጠትን ጥራሕ ኢዩ። እቲ ብሓቂ 
ዘሕዝነኒ፡ ንሕና ከም ኤርትራዉያን ካብ ሰብዓ ዓመታት ዘይውሒድ ዝተቃለሰ ህዝቢ ክነስና፡ ንደቅና ብዛዕባ ኤርትራ 
ሓደ ታሪኽ ዘሰኒቕ መጽሓፍ ታሪኽ ኣብ ስነ ስርዓት ትምህርቲ ክሳብ ሎሚ ከነተኣታቱ ዘይምብቃዕና ኢዩ !! ። 
እዚ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ  ብዉልቀ ብዝፈልጦ ወይ ብዝመስሎ ታሪኽ ኤርትራ ንደቁ ከምህር ንረኽቦ። 
ብሓጽሩ፡ እዚ ከምዚ”ሉ እንተደኣ ቐጽሉ ኣብ ኤርትራ ናይ ትረደኦ ታሪኽ ደሴታት ምፍጣር እንተዘይኮይኑ ካልእ 
ትርጉም ኣይህሉዎን። 
 
ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሕዋትን 
 
ኣብ ትሕቲ ዲሞክራስያዉያን ስርዓታት፡ ርእይቶኻ ናይ ምጽሓፍን ምግላጽን መሰላት ዉሑስ ስለ ዝኾነ፡ ታሪኽ 
ከም ድላይካ ንኽትጠዋዉዮ ዘሎ ዕድል ብጣዕሚ ጸቢብ ኢዩ። ብኣንጻሩ ኣብ ትሕቲ መለኽቲ ስርዓታት ዝጸሓፍ 
ገለጻ ናይ ዉንታኦም ስለ ዝኾዉን፡ መብዛሕትኡ ዝጸሓፍ ንዓኣቶም ዝሙጉስ ጥራሕ”ዩ። ብተሓለቕቲ “ህግደፍ” ን 
ብኣፈኛታቱን ዝጸሓፍን ዝዉረን ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ካብዚ ተረደኦ ኣይውጽእን። እዞም ጸሓፍትን ኣውረይትን፡ 
እንታይነት ተ.ሓ.ኤን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበራ ገዚፍ ሃገራዊ እጃም ዘይፈልጡ ኣይኮኑን፣ ኣባላታ”ዉን 
ዝነበሩ ኢዮም። እንተኾነ ግን እዚ ምርጫ”ዚ ኮነ ኢሎም ንምውቃዑ ዝእምቱዎ ዕላማ ስለ ዝነበሮም”ዩ። እታ እንኮ 
ዕላማኦም ምብሓት ናይ ስልጣን ከም ዝኾነ ዘሰሓሕብ ኣይኮነን። ታሪኽ  ንኽዕበጥ ዘኽኡሉ ወይ ዝሕጉዙ ረቛሕታት 
ንግዜኡ ክርከቡ ይከኣል ይኾዉን፣ ንሓዋሩ ቀወምቲ ክኾኑ ግን ዘበት ኣይከኣልን። 
 
እዚ ሕጂ ተ.ሓ.ኤ ካብ ምጽላም ዓዲ ዘይወዓለ ውድብ “ ህግሓኤ” ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ዘበርከቶ 
ኣይንኽሕድን። ከምቲ መረሕነቱ ዝብሎ ጥራሕ ኣወንታ እምበር ኣሉታ ኣይነበሮን ኣብ ሉሙጽ ጎደና ይምርሽ 
ነይሩ ኢልና ኣይነስምረሉን። ከም መርተዖ ንሓቅነቱ ዘቅርቡዎ፡ ቁኑዕ ሕንጻጽ ስለ ዝነበረና ተዓወትና ኢዮም 
ዝብሉ። እዚ ግን እሰነፍልጠታዊ’ዩ። ምኽኒያቱ ኩሉ ስልጣን ዝበጸሐ ቁኑዕ ሕንጻጽ ስለ ዝነበሮ ዘይኮነስ ኣብቲ 
ታሪኻዊ ኪሊ ካልኦም ንጥቅሚ ጉዕዞኦም ዝዛዝዉ ጸለውቲ ረቛሕታት ስለ ዝተቀላቐሉ ኢዮም። ከምኡ 
እንተዘይኮዉን፡ ኣዶሊፍ ሂትለር ኣብ ኮረሻ ስልጣን ኮፍ ንኽብል ዘኽኣሎ “ቁኑዕ ሕንጻጽ” ስለ ዝነበሮ”ዩ ዝብል 
ጉጉይ መደምደምታ ከብጸሓና ይኽኢል ማለት ኢዩ። 
 
ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሕዋትን 
 
ዝኾነ ፖለቲካዊ ተሞክሮ ናቱ ኣወንታዉን ኣሉታዉን ጎድንታት ኣሎዎ። ኩሉ ተ.ሓ.ኤ ዘካየደቶ ጉዕዞ ጥራሕ 
ኣወንታ እምበር ኣሉታ ኣይነበሮን ኢልካ ምድምዳም እስነፍልጠታውን ዓቢይ ፖለቲካዊ ጌጋን ኢዩ። ከም ኣባላቱ 
እንሕበነሉ ነገር እንተሃልዩ፡ ንሕና ቅድሚ ረብሓ ሃገር ስልጣን ናይ ውድብ ከም ዕላማ ዘቐመጥናዮ ግዜ ኣይነበረን። 
ዋላ”ኳ ንግዜኡ ማለት ብመዐቀኒ ስልጣን ኣብ ጥቕምና ኣይዛዘም፡ ወትሩ ተሓለቕቲ ሃገራዊ ሓድነት ምንባርና 
ንኾርዓሉን ዘይንጣዓሰሉን ኢዩ። ክሳብ ሕጂ”ዉን ንለፍዓሉን ዋጋ ንኸፍለሉን ዘሎናን ጉዳይ እንተሎ፡ ጉዳይ ሓድነት 
ህዝብና”ዩ።  
 
ኩሉና ኣብ ተ.ሓ.ኤ ንዋሳእ ዝነበርና ኣብ ሓደ ቦታ ኮይና ብቀረባን ብተኸታታልን ሲምናራት ብምስልሳል 
ተሞኮሮና ኣብ ሓደ ዓውዲ ኮይና ክንመዝን ብግብሪ ኣይንኽኢልን። ስለ”ዚ ኣብዚ መድረኽ”ዚ ቀንዲ ዕላማና 
ክኾዉን ዝድለ፡ ነፍሲ ወከፍና ተሞክሮኡ (diary) ኣብ ተ.ሓ.ኤ ብኹሉ ገጻቱ (ማለት ኣወንታን ኣሉታን ኣብ 
ጸብጻብ ዘእተወ)  ክጽሕፍ ኣሎዎ እብል። እዚ ተጸፍጺፉ (compiled) ምስ ዝዑቝብ ኣብ መጻኢ፡ ታሪኽ ኤርትራ 
ንዝምርምሩ ልቓዉንቲ፡ ኣዚዩ ጠቓሚ ክኾዉን ኢዩ። ክንግንዘቦ ዘሎና ድማ፡ ፖለቲካዊ ታሪኽ ውድባት ኤርትራ 
ከም ምንጪ ኢዩ ዝዉሰድ እምበር ከም ዝተማለአ ታሪኽ ኤርትራ ኮይኑ ክገልግል ኣይኽእልን።  “ ንነብሱ ሰይጣን 
ኣምሲሉ ዝጽሕፍ የልቦን” ከም ዝበሃል፡ ኩሎም ኣብ ቃልሲ ተራ ዝነበሮም መዝነቶም እንታይ ነይሩ ብዘይገድስ 
100% ገለልቲ (neutral ) ኮይኖም ዝጽሕፉ ኣይመስለንን። ምጽሓፎም ግን ኣገዳሲ ኢዩ፣ ምኽኒያቱ ዝጽሕፉዎ 
ንናይ ታሪኽ ተመራመርቲ ዘገልግል ሰነድ ክኾዉን ስለ ዝኽእል። ኣብዚ ቀረባ ግዜ፡ ኣብ መንጎ ምሁራት 
ሱዳናዉያን ዝካየድ ክትዓት ኣብ ረዲዮ እከታተል ነይረ። ናይ ክትዖም ኣርእስቲ ብዛዕባ ታሪኽ ሱዳን ዝምልከት 
ነበረ። ሽግሮም ልክዕ ከምቲ ንሕና ኣብ መንጎ ሕድሕድና እንብሎ፡ ማለት ብዛዕባ ተሞክሮና ኣይጸሓፍናን እንብሎ፡ 
ንሳቶም”ውን ምሁራትና ብዙሓት ከለዉ ኣይጸሓፉን ኢሎም ክወቕሱ  ሰሚዐዮም። ኣብ መጨረሽታ ሓደ ካብ 
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ተሳተፍቲ ከምዚ ክብል ሰሚዐዮ፡-  “ ታሪኽ አል ሱዳን እማ ፊ ኣልቁቡር ኣው ፊ 
ኣልሱዱር። ሓርፋፍ ቱርጉሙ ፡-  ታሪኽ ሱዳን እንተሃልዩ  ኣብ መቃብር ዱፉን ወይ ኣብ ልቢ ዑቡስ፡” 
  
ነዛ ጽሕፍቲ ቅድሚ ምድምዳመይ፡ ካብቶም ኣብ ላዕሊ ብሓፈሻዊ መልክዕ ኣስፊረዮም ዘለኹ ትዕዝብቶታት ነቅለ 
እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ከይጠቐስኩዎም ክሓልፍ ስለ ዘይደለኹ፡ ብብጽያዊ መንፈስ ከቅርበልኩም ኣፍቅዱለይ።    
 

1. ኣብ መዳያት ቃልሲ ተ.ሓ.ኤ ዝተሳተፍኩም በይኒኹም ስለ ዘይኮይንኩም በቲ እተካይዱዎ ዘለኹም ጻዕሪ 
እትበጽሑዎ ፍሬ ምንም”ኳ ኣገዳስነቱ ሉዑል እንተኾነ ፡ መጀመርታ”ዩ እምበር መወዳእታ ክኾዉን ከም 
ዘይዘይኽኢል  ምግንዛብ፣ 

2. ኣብ ዝተፈላሌ ኩርናዓት ዓለም ንዘለዉ ኣባላት ተ.ሓ.ኤ ነበር ናይ ሕጂ ፖለቲካዊ ዝምባሌኦምን 
ኣርኣኣያኦምን ከይገደሰኩም ንኽትዉክሱዎም ኣድላይ ምዃኑ እሪኢ፣ ምናልባት ኣገደስቲ ሰነዳት ናይ 
ምርካብኩም ዕድል ኣብ ቅድመኹም ክፉት ይኾዉን። 

3.  ኣብ መንጎ ኣብ ዝለዓለ መረሕነታዊ ጽፍሒ ኮይኑ ፡ ንዝሕንጸጽ ዝነበረ ፖሊስታት ኣብ ዝተፈላሌ ዕላዊ 
ሜዳታት ንትግባሬኡ ዝንቅሳቐስ ዝነበረን ኣብ ትሕቲ እዚ ጽፍሒ ኮይኑ ዝከታተል ዝነበረን ክህሉ ዝኽእል 
ናይ ኣፍልጦ ጋግ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ጥንቓቄ ዘድልዮ ኣምር ምዃኑ ምስትብሃል፣ 

4. ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ተሞክሮ ናቱ ኣወንታን ኣሉታን ስለ ዘለዎ፡ ካብ ብፖለቲካዉን ውድባዉን 
ታሪኽኩም ነቅልኩም ኩሉ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ዘበለ ቁኑዕ ነይሩ ዝብል  መደምደምታ ካብ ምብጻሕ 
ምቁጣብ፣ 

5. ኣብ ሓደ መድረኽ ቁኑዕ እትብሎ ዝነበርካ ኣብ ካልእ መድረኽ ጌጋ ኾይኑ ክረአየካ ይኽኢል ይኾዉን፣ 
ወይ ድማ ብኣንጻሩ። ናይ”ቲ ትመዝኖ ተረኽቦ ወይ ፖአቲካዊ መስሪሕ ኣብቲ ታሪኻዊ ኪልኡ ተመሊስካ 
ክትመዝኖ እንኮሎኻ ስነፍልጠታዊ ኢዩ፣ እዚ ኣብ ግምት ክዉሰድ ዘለዎ ኾይኑ ይረአየኒ፣ 

 
ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሕዋትን 
 
ኣብ መደምደምታ፡ ኣኼባኹም ዕዉት ክኾዉን እምነ። ሕዉነታዊ ሰላምታ እመሓላልፈልኩም 
 

ዓውት ንፍትሕን ዲሞክራስን 
ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዉኣት ኤርትራ 

ኤርትራ ናጻ ሃገር ኮይና ትንበር 
   
ምስ ሰናይ ትምኒት 
 
ካብ ሓውኹም 
ኣሕመድ ሙሓመድ ናስር  
12 ሓምለ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


