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Giriş  

Dünyamız yeni bir yıla girdi. Küresel ekonomik kriz, üç yılı aşkın zamandır hala devam 

ediyor. Ülkeler krizin yarattığı iç sorunlarla boğuşmaktalar. Dış alanlar ABD’ye terk edildi. 

Kuzey Afrika’daki (Mısır, Tunus, Libya, Fas)  siyasi ve ekonomik dönüşüm sağlandı. Libya 

petrolleri Irak’ta olduğu gibi Batılı şirketlere devredildi. Avro- Amerikan Doları rekabeti hız 

kazanmış durumda. ABD’de finans-kapitalin gücü hem iç hem de dış politikayı ciddi bir 

şekilde yönlendirmeye devam ediyor. ABD seçim atmosferine girdi. Kim başkan olursa olsun, 

ABD’nin global politikasında bir değişiklik olmayacak. 2012 seçimleri için Cumhuriyetçilerin 

yeni başkan aday adayı Mitt Romney 813 bin dolar ile Wall Street bankalarından en çok 

yardımı alan kişi oldu. Çünkü ekonomik krizde bankaların kurtarılmalarını en ateşli 

destekleyenlerden biri oydu. 
1
 Ancak Yahudi Lobisi ve Çay Partisinin Texas Valisi Rick 

Perry’i desteklediği değerlendiriliyor. Amerikan halkı da ekonomik zorluklar ve kısıtlanan 

özgürlükler ile karşı karşıya.  Soğuk Savaş biteli 22 yıl oldu. ABD, doların ve  askeri gücünün 

sayesinde hala dünyaya şekil vermeye çalışıyor. Irak Savaşı 8 yıl sonra bitti. ABD askerleri 

bu ülkeden çekildi. 
2
 ABD, Afganistan’dan onurlu bir çıkış yolu arıyor. Ortadoğu petrolleri 

ABD kontrolüne alındı. Bölgede ABD çıkarlarını engelleyen tek ülke İran. İran aynı zamanda 

İsrail’e karşı da ciddi bir tehdit olarak görülüyor. ABD ve İsrail koordineli bir şekilde 

Kafkasya ve Hazar bölgesine nüfuz etmeye çalışıyorlar. Abhazya, Güney Osetya ve 

Transdinyester’de (Moldova) yapılan seçimlerde, Rusya’nın desteklediği liderler seçimleri 

kaybettiler.
3
 Bu ABD’nin başarısı olarak nitelendirilebilir. Şimdilerde Azerbaycan ile ilişkiler 

çok yönlü olarak geliştiriliyor. Bu bağlamda,  Azerbaycan – İran ilişkileri giderek 

gerginleştiriliyor. Azerbaycan NATO üyesi yapılmaya çalışılıyor. Gürcistan ve Ermenistan 

Rusya tarafından bloke edilmiş durumda. Nabucco projesi BP’nin isteği üzerine çöpe atıldı. 

Kazakistan ve Türkmenistan gazının Batıya aktarılma projeleri şimdilik askıya alınmış 

durumda. Bu ülkelerin Rusya ve Çin’e gaz ve petrol satışları çok daha rasyonel. Türkiye’den 

başlayan Füze Kalkanı projesi Romanya ve Polonya üzerinden Rusya’nın batı sınırlarını 

kuşatıyor. Akdeniz yeniden Amerikan ve Rus deniz güçlerinin birbirlerini dengelemeye 

çalıştıkları önemli bir alan haline geliyor.  

                                                           
1
 Zülal Kalkandelen, Politik Zikzak, 15 Ocak 2012 tarihli  Cumhuriyet Gazetesi Pazar Eki s.4  

2
 Bazı duyumlara göre, Kürt Özek Bölgesinde 8 bin Amerikan askeri kalacakmış. Kaynak: 

http://www.bakiselamlar.com/knb/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:amerika-irak-kuert-

boelgesinde-8000-asker-brakyor 
3
 Deniz Berktay, Rusya’nın Sınav Yılı, Cumhuriyet Gazetesi 15 Ocak 2012  
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Krizden Çıkışın Yolu Savaş mı? 

Krizden çıkışın formüllerinden biri de savaş korkusu yaratmak veya savaş yapmak. Böylece 

silah satışları katlanırken, ABD’nin kendi savaş giderleri de iç piyasayı rahatlatacak. ABD’de 

ekonomik gelişmeler, büyüme ve zenginleşme hep savaş sonrası dönemlerde meydana 

gelmiştir. Barış dönemlerinde ise krizlerle karşılaşılmıştır. 1929-39 ekonomik krizi İkinci  

Dünya Savaşı’na neden oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan Soğuk Savaş döneminin 

gerçek bir savaştan farkı yoktu. Her iki blok da müttefiklerine bol bol silah sattılar. Üçüncü 

Dünya Ülkelerinde dolaylı olarak yıllarca savaştılar. 
4
Ancak 1989’da Soğuk Savaş bitince 

silah endüstrisi tıkandı. Yeniden savaşlara ve savaş korkularına  gereksinim vardı. Fazla 

zaman geçmeden başlayan Birinci Körfez Savaşı (1990-1991) Ortadoğu’ya yapılacak büyük 

müdahelenin provasını oluşturdu.  2001 Eylül ayında ABD’deki Dünya Ticaret Merkezine ve 

Pentagon’a yapılan saldırılar uygun bir fırsat yarattı. Bu olayın yarattığı korku ortamı aynı 

zamanda Amerikan halkının özgürlükleri üzerinde de bir takım kısıtlamalar getirdi. 

Afganistan’a müdahele (2001) ve Irak’a müdahele (2003) gündeme geldi. ABD Irak’tan 

çekilirken bıraktığı en büyük miras İran korkusu idi. Bu korku ile  bölge ülkelerine 

milyarlarca dolarlık silah satışı yaptı ve yapmaya devam ediyor. ABD S.Arabistan’a 30 

milyar dolarlık F-15SA taarruz uçağı , BAE’ne 3.48 milyar dolarlık 96  adet savunma füzesi 

ve kullanma teknolojisi, Kuveyt’e 900 milyon dolarlık 209 adet patriot füzesi satacak. Ayrıca 

S. Arabistan’ın elindeki patriot füzeleri 1.7 milyar dolar karşılığında modernize edilecek. 
5
 

Ancak bütün bunlar, finans-kapitalin kayıplarını karşılamaya yetmiyor. Yeni bir savaş 

korkusuna veya savaşa gereksinim var.  

 

Potansiyel Çatışma Alanı: Pasifik 

Korkunun kaynağı Çin. Bölgenin adı Pasifik’tir. Şimdi ABD bu bölgede yeniden yapılanma 

ve Çin’i çevreleme politikasını uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Çin, Japonya’nın siyasi 

teslimiyet konumuna düşürülebilirse, aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir  kazanım 

olacaktır. Çünkü Çin’in elinde koz olarak kullanabileceği yüksek miktarda ABD devlet tahvili 

bulunmaktadır. Sovyetlere karşı uygulanan yıkım ve dağıtma stratejisinin aynısı Çin’e karşı 

Pasifik bölgesinde uygulamaya konmuştur. ABD’nin 1997’de açıklanan geleneksel dış 

politika doktrini hala uygulamada. Şöyle ki; Savunma stratejimizi yaparken temel 

kaygımız, bizimle boy ölçüşmeye kalkacak bir süper gücün ortaya çıkmasının önünü 

kesmektir. Hammaddeleriyle bir dünya gücünün yaratılmasına hizmet edebilecek bu 

bölgeye (Ortadoğu), bize düşman bir gücün egemen olmasına engel olmalıyız.
6
 Bu 

stratejinin hazırlık safhası 1979-1989 arasıdır. Bu dönemde Irak ve iran savaştırılarak her iki 

ülke de zayıflatılmıştır. Bu savaşta ABD,  İsrail’i, Irak’la savaşan İran’a  silah satması için 

desteklemiş ve elde edilen kazancı Nikaragualı asilere  yönlendirmiştir.
7
 1991 Körfez Savaşı 

ile  de alt yapı hazırlanmış ve 2003-2011 arası Irak’ta sonuç odaklı strateji uygulanmıştır.  

                                                           
4
 İran ve Irak 1979-1989 arasında 10 yıl savaştırıldı. ABD ve Batılı ülkeler her iki ülkeye de silah sattı. Ayrıca 

Nigaragua’da, Angola’da, Vietnam’da, Kongo’da , ve Güney Asya’daki savaşlar yıllarca devam etti. 
5
 ABD Savunma Sanayisinin Körfez Bayramı, Cumhuriyet Gazetesi 1 Ocak 2012 s. 13  

6
 Harpal Brar- Ella Rule, Ortadoğu ve Emperyalizm, Papürüs   Yayınları  2004 s. 71 

7
 George Friedman, Gelecek 10 Yıl, Pegasus Yayınları s. 45 
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Yeni bir yıla girilirken anılan stratejinin uygulama alanının Pasifik bölgesine kaydığı ve 

hedefin Çin olduğu açıkça ortadır. Çin’in, Asya-Pasifik bölgesindeki tarihi hedefleri arasında 

Tayvan başı çekmektedir. Hong Kong gibi Tayvan’ı da Çin topraklarına katma projesi 

güncelliğini korumaktadır. Çünkü Çin’in jeopolitik bütünlük sınırları Japonya’ya, hatta 

Amerika’ya kadar uzanmaktadır. Bu bağlamda Çin’in  global alanda ekonomik yükselişi ve 

bölgesel hakimiyetini giderek güçlendirmesi, ABD’nin hem global, hem de bölgesel ulusal 

çıkarları için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Henüz ABD  seviyesinde bir askeri güce sahip 

olmamasına rağmen, nükleer bir güç olan Çin’in, bölgesel girişim, plan ve stratejileri ABD ve 

Batı’yı ciddi anlamda endişelendirmektedir. Çin, bölgedeki sağlıklı bir güç dengesinin deniz 

gücü dengesine bağlı olacağını çok iyi değerlendirmektedir. Bu bağlamda öncelikle deniz 

gücünü artırmaya, silah ve teknolojik kapasitesini yükseltmeye çalışmaktadır. Çin, dünya 

genelinde ABD’nin ardından ikinci en büyük deniz gücü haline gelmiştir. Çin’in deniz gücü 

proje çalışmalarına bu hızla devam etmesi durumunda, ABD deniz kuvvetlerini doğu Asya’da 

dengelemesi muhtemeldir.  Çin, helen 66 olan denizaltı sayısını 2020 den önce 78’e çıkarmayı 

başarabilirse, nicelik bakımından ABD ile denge sağlanmış olacak.
8
 ABD son 16 ayda 

bölgede 14 müşterek deniz tatbikatı yaptı. ABD savunma bakanı Gates, ABD- Singapur 

stratejik anlaşması çerçevesinde ABD’nin Singapurdaki savaş gemilerinin sayısının 

artacağını, çok uluslu askeri işbirliğinin geliştirileceğini ve daha fazla ortak deniz tatbikatı 

yapılacağı sözü verdi. Avustralya, Japonya, Güney Kore, Tayland, Filipinler, Endenozya, 

Singapur, Malezya, Yeni Zelanda, Vietnam ve hatta Mogolistan bile Çin korkusundan 

ABD’nin bölgedeki varlığına önem veriyorlar. 
9
 Özellikle kadim Batı müttefikleri Avustralya, 

Japonya ve Yeni Zelanda’nın yanı sıra, bölgedeki ülkelerden Malezya ve Endonezya’nın da 

Çin karşısında ABD’nin yardımına ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ülkelere deniz sınırı 

anlaşmazlığı nedeniyle Vietnam da eklenmiştir. 
10

 Çin korkusu, Vietnam’ı yıllarca savaştığı 

ABD’nin müttefiki haline getirmiştir. Hatta yıllarca Sovyetler Birliğince ve daha sonra Rusya 

tarafından deniz üssü olarak kullanılan Cam Ranh Bay ABD kullanımına açılmıştır. 

Görüldüğü gibi güvenlik odaklı jeostratejik kırılmalar, bölgesel güç dengelerini çok kısa 

zamanda değiştirebilmektedir.  

 

ABD’nin Yeni Çin Stratejisi 

ABD-Çin ekonomik rekabeti, global ve bölgesel anlamda siyasi bir anlaşmazlığa doğru 

gitmektedir. Irak ve Afganistan savaşlarından elde edilen dersler ışığında, ABD yukarıda 

bahse konu savunma doktrinin uygulanmasında, doğrudan askeri güç kullanımından 

                                                           
8
 Robert D. Kaplan, Washington Post, 26 Eylül 2010 DG: 10-16 Ekim 2010 s. 10 

9 Yuriko Koike, , Afganistan Savaşı Sonrası Asya, Project Syndicate 24 Haziran 2011 

10 Vietnam ve Çin gerilimin arka planında ise, iki ülke arasında, Güney Çin Denizi üzerinden yaşanan 

anlaşmazlık var. Çin’in tartışmalı sularda deniz operasyonları yapıyor. Vietnam hükümeti, Çin’i sismik araştırma 

yapan bir Vietnam gemisinin kablolarını kesmekle suçladı. Vietnam hükümeti, olayın sınırlarından 120 

kilometre açıkta gerçekleştiğini iddia etmişti. Önemli deniz ticareti yollarının geçtiği ve petrol ile gaz yatakları 

olabileceği düşünülen Güney Çin Denizi üzerinde hak iddia eden diğer ülkeler ise Filipinler, Malezya, Brunei ve 

Tayvan. 24 Haziran 2011kaynak: http://www.cingundemi.com/cin-ve-vietnamin-buyuyen-siber-savasi/ 
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vazgeçmiştir. Bunun yerine N.Spykman’ın 1945’lerde ortaya koyduğu güç dengesi stratejisini 

yeniden benimsemiştir. Şöyle ki; 

 Dünyada ve her bölgede güç dengesi sağlayarak ilgili ülkelerin enerjilerini tüketip 

tehditleri ABD üstünden saptırmak 

• ABD’ye meydan okuma ve çatışmaların yükünü kaldıracak ittifaklar oluşturmak. Bu 

ülkeleri ekonomik imtiyaz, askeri teknoloji ve gerekirse askeri müdahele vaatleriye 

desteklemek 

• Güç dengesi bozulduğunda ve ittifaklar işe yaramadığında askeri güç kullanmak  

Bu stratejinin gereği olarak Henry Kissenger’in  belirttiği gibi,  Çin-ABD rekabeti yeni bir 

Soğuk Savaş ortamı yaratmıştır.
11

 17 Kasım 2011’de Başkan Obama Avustralya 

Parlamentosunda bir konuşma yaptı.  Bu konuşmada gözü pek ve aşırı derecede tehlikeli bir 

jeopolitik vizyon çizdi. Bu konuşmayla, ABD gücünün Pasifik bölgesinde yoğunlaştırılacağı 

vurgulandı. Ayrıca ABD, Filipinlerle olan sıkı askeri bağlarını yeniledi. Karşılıklı Savunma 

Antlamasının 60. Yılı kutlandı. Ve anlaşma USS Fitzgerald  gemisinin güvertesinde Dışişleri 

Bakanı Hillary Clinton ve  Filipinler dışişleri bakanı arasında 18 Kasım 2011’de imzalandı. 
12

 

Anlaşmanın bir  Amerikan  savaş gemisinde imzalanması, Japonya’nın teslim anlaşmasının 

imzalandığı Missuri Kruvazörü gibi ABD’nin bölgedeki deniz üstünlüğünü dosta düşmana 

göstermeyi mi amaçlıyor olabilir mi?  

Pasifik NATO’su 

Bölge ABD tarafından yeniden şekillendirilmektedir. Pasifik Bölgesinde siyasi ve askeri 

bloklaşmalar hemen hemen bitmiştir. Çin ile güvenlik sorunları olan ülkeler ABD şemsiyesi 

altında bir araya gelmişlerdir. Bu siyasi ve askeri bloklaşmayı Pasifik NATO’su olarak 

nitelendirmek mümkündür. Avrupa NATO’su Atlantik üzerinden ABD’ye bağlanırken yeni 

NATO Pasifik üzerinden ABD’ye bağlanmaktadır. ABD bölgede yaptığı fiili deniz 

tatbikatları ile yeni NATO askeri gücünün müşterek harekat kabiliyetini artırmayı 

hedeflemektedir. Bu şekillendirmeden daha önemli olarak 19 Kasım 2010 tarihli NATO 

Stratejik Konseptinin, ABD’nin Uzak Doğu plan ve stratejilerini desteklemek amacı taşıdığı 

da değerlendirilebilir. Çünkü, yeni konsept, başta terörizm, enerji ve siber güvenlik olmak 

üzere, üyelere yönelik her tehditin coğrafi kısıtlamalara bağlı olmaksızın giderilmesini 

öngörmektedir. Bu nedenle, NATO üyeleri de potansiyel bir ABD-Çin çatışması için 

askerlerini Pasifik’e göndermeye hazır olmalıdırlar. Çin- Pakistan-Kuzey Kore- Myanmar
13

 

blokuna karşı, ABD- Avustralya- Güney Kore- Filipinler – Vietnam – Endenozya - Japonya-

Tayland - Tayvan bloku yer almaktadır. Hindistan kararsızlığını ve denge siyasetini 

korumakla beraber, donanmasını doğuya kaydırmaya hazırlanmaktadır. Rusya ve ABD 

Hindistan’ı siyasi markaja almışlardır. Hepsinden önemlisi bölgede yükselen ABD askeri 

varlığı ve kuşatma stratejisi Rusya-Çin siyasi yakınlaşmasını stratejik ortaklık noktasına 

                                                           
11

 Ergin Yıldızoğlu, Hangi Dünyada Yaşıyoruz, Cumhuriyet Gazetesi  17 Ocak 2011 s. 13 
12

 Michael T. Klare, Asya’da Yeni Bir Soğuk Savaş mı Başlıyor? TomDisptach.com, 6 Aralık 2011  
13

 Eski adı Burma olan Myanmar dünyanın 10. doğal gaz ihracatçısı ülkedir ve Güney Doğu Asya’da önemli bir 

konumdadır. Bu ülke ABD tarafından Çin’in kontrolundan çıkarılmak istenmektedir. 
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getirebilir. Başkan Obama’nın Avustralya’da yaptığı son konuşma ve Darwin Üssünde 2500 

deniz piyadenin konuşlandırılması kararı, ABD’nin Pasifik’teki askeri yığınaklanmasına kara 

unsurlarını da ekleyen önemli bir gelişmedir. ABD-Çin rekabeti Güney Amerika’dan, 

Afrika’ya, Orta Asya’dan Ortadoğu ve Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada devam 

etmektedir. Çin’in hemen hemen her bölgede ekonomik ve siyasi alanda ABD’ye üstünlük 

sağladığı söylenebilir. Bu nedenle yeni ABD stratejisi Çin’i öncelikle anavatanı çevresinde 

sıkıştırmayı, silahlandırmayı tırmandırarak ekonomik olarak zayıflatmayı, yakın coğrafyadaki 

ticari ve ekonomik pazarlarını kapatmayı amaçlamaktadır. ABD’nin sağlayacağı avantajlar 

ise, Çin’in bölgedeki pazarlarını ele geçirmek, korku politikası ile Ortadoğu’da yaptığı gibi 

bölge ülkelerine silah satmak, Çin’in elindeki Amerikan tahvillerinin manipülasyon amaçlı 

kullanılmasını önlemek ve nihayet Amerikan dolarının bölgedeki gücünü sağlamlaştırmak 

olarak sıralanabilir. Benzer strateji 1970-1989 yılları arasında Sovyetler Birliği’ne karşı da 

uygulanmış ve başarıya ulaşmıştır. Pasifik bölgesine ilave olarak, Çin’in bölge dışı önemli 

ekonomik, siyasi ve askeri stratejik ortakları olan devletler de ABD stratejisinin uygulama 

alanına dahil edilmiştir. Bu bağlamda İran, Suriye, Pakistan, Kuzey Sudan, Arjantin gibi 

ülkelerin Çin ile ilişkilerini zayıflatacak veya tamamen koparacak en direkt stratejiler devreye 

sokulmuştur. İran ve Suriye’ye askeri müdahele hazırlıkları yapılmaktadır. Pakistan’da her an 

askeri bir cunta iş başına gelebilir. Kuzey Sudan ve Arjantin’de yönetimler üzerinde baskılar 

devam etmektedir. Çin sınırları içinde ise, Uygur ve Tibetliler insan hakları mottosu ile 

manipüle edilebilirler.   

 

Çin’in Olası Reaksiyon Stratejileri 

Çin maruz kalacağı ekonomik, siyasi ve askeri kuşatmaya ne kadar dayanabilir, karşı önlem 

stratejileri neler olabilir? Bunu sadece Çin değil, ABD ve müttefikleri de çok iyi 

düşünmelidir. Çin’in elinde hiç de azımsanmayacak siyasi, ekonomik ve  askeri kozları 

bulunmaktadır. Kimse Çin’in bundan 20 yıl önceki  kalkınmakta olan ülkeler statüsüne 

döneceğini sanmamalıdır. Kadim bir devlet geleneği ve özgün bir toplumsal felsefeye sahip 

olan Çin, Sovyetler Birliği ile aynı kaderi paylaşmak istemeyecektir. Çin öncelikle barışcıl bir 

strateji uygulamalıdır.  Bölgesel güç olarak anlaşmazlıkları olan ülkeler ile güven tazelemeli 

ve sınır sorunlarını çözmelidir. Bu sorunların ABD tarafından kendisine karşı bir 

manipülasyon aracı olarak kullanılmasına meydan vermemelidir. Böylece askeri 

harcamalarını azaltarak bölgede ekonomik gücünü daha etkili kullanabilir. ABD- Çin 

ilişkilerinin sertleşmesi ve karşılıklı hareketlerin giderek radikalleşmesi halinde, Çin, Rusya 

ile savunma ve güvenlik odaklı stratejik ortaklığa gidebilir. Bunun kapısı 1992’den beri 

açıktır. Çin, Rus NATO’su olarak adlandırılan CSTO’ya
14

 üye olabilir. Gelişen şartlar İran’ın 

da bu kuruluşa üyeliğine yol açabilir. O zaman, ABD ve müttefikleri tarafından kuşatılan 

Çin’e bir saldırı olması haline çatışma Pasifik’ten Orta Asya’ya ve Orta Doğu’ya yayılabilir. 

Bu da bir dünya savaşı demektir.  

 

 

                                                           
14

 CSTO: Collective Security Treaty Organization. Üyeler; Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, 

Tacikistan,Kırgızistan 
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Çin’in Pearl Harbour’u 

En kötü senaryo ise Çin’in, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Japonya’ya yapıldığı gibi, yaşam 

alanı daraltılarak bir saldırıya mecbur bırakılmasıdır. Bu senaryonun gerçekleşme olasılığı, 

ABD ve bölgesel müttefiklerinin kabul ettikleri performans kriterlerine bağlıdır. Esas mesele 

bölgede yığınaklanan ABD askeri gücünün, müttefikleri ile beraber nasıl kullanacağıdır. 

Savunma görünümlü olarak açıklanan siyasi bloklaşmanın, gerektiğinde taarruzi olarak 

kullanılacağı açıktır. Çin, teritorial ve nüfus büyüklüğü açısından, kısmi veya bir bütün olarak 

işgal edilmesi olanaksız bir  ülkedir. Bölge dışında ekonomik olarak zayıflatılan Çin, 

anavatanında da sıkıştırılırsa, kendi Pearl Harbour’nu arayabilir. Bu bağlamda, doğrudan 

ABD deniz gücünü veya tarihsel iddiaları olan Tayvan’ı hedef alabililir. Olası hedefler, 

ABD’nin en önemli deniz üssü olan Japonya’nın Okinawa  Adası  veya Singapur olabilir. Bu 

da bir dünya savaşına kadar genişleyen olayların fitilini ateşleyebilir. ABD eğer dünya 

barışının liderliğini devam ettirmek istiyorsa, askeri güce dayalı global ve bölgesel politika ve 

stratejilerinden vazgeçmelidir. ABD, kendi kendine yeterli olabilen nadir ülkelerden biridir. 

Birinci Dünya Savaşı öncesi uyguladığı gibi izolasyonist bir politika Amerikan halkını daha 

mutlu edebilir. ABD, savunma odaklı güvenlik stratejileri ile hem ekonomik krizden daha 

kolay çıkabilir. Aynı zamanda,  içerde ve dışarıdaki örnek demokratik yapısını ve değerlerini 

koruyup geliştirebilir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


