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பாகிஸ்தான-சீன பபாருளாதார வழித்தட திட்டத்தைத் (தத்
(Economic Corridor project) பதாடங்கி தைத் (வக்க, ஏப்ரல
20 அனற, சீன ஜனாதிபதி ஜி ஜினபிங் முதலீட்டாளர்கள,
வங்கியாளாளர்கள மற்றம் வணிகர்களுடன பாகிஸ்தானுக்க
விஜயாளம் பம் செய்தார்.  இந்த திட்டம் மத்தியாள கிழக்க
நாாடுகளில இருந்து பபட்ரோலியம் பராலியாளம் ரோலியம் பபானற எரிம் செக்தி
ஆதாரவளங்கதைத் (ள பாகிஸ்தான வழியாளாக நிலத்தினூடாக
சீனாவிற்க பகாண்டு பம் செலல சீனாதைத் (வ அனுமதிக்கம்.

சீனாதைத் (வத் தனிதைத் (மபடுத்த மற்றம் கட்டுப்படுத்த
வடிவதைத் (மக்கப்பட்ட ஒபாமா நிர்வாகத்தின "ஆசியாளாதைத் (வ
ரோலியம் பநாாக்கியாள முனபனடுப்பால"  கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டு
தீவிரமதைத் (டந்துவரும் இராணுவ பதட்டங்களுக்க இதைத் (டரோலியம் பயாள,
கறிப்பாக இந்த உடனபடிக்தைத் (க முக்கியாளத்துவம்
பபறகிறது.  மத்தியாள கிழக்கிலிருந்து சீனாவின எரிபபாருள
இறக்கமதிகள,  அபமரிக்கா மற்றம் அதன கூட்டணி
கடற்பதைத் (டகளால முற்றதைத் (கயிடப்படும் அச்சுறத்ததைத் (ல
பபரிதும் தந்திரமாக பவலவதற்க இது சீனாதைத் (வ
அனுமதிக்கம்.  உலகின மிகப்பபரியாள எண்பெரிய எண்ணெய்
இறக்கமதியாளாளரான சீனா, அதன எண்பெரிய எண்ணெய் ரோலியம் பததைத் (வயில
60  ம் செதவீதத்தைத் (த மத்தியாள கிழக்கிலிருந்து இறக்கமதி
பம் செய்வதுடன, அதில 80 ம் செதவீதத்தைத் (த இந்தியாள பபருங்கடல,
மலாக்கா ஜலம் செந்தி,  பதற்க மற்றம் கிழக்க சீனக்
கடலகள வழியாளாக பகாண்டு பம் செலகிறது.

இந்த திட்டத்தின பாகமாக சீனா பாகிஸ்தானுடன 46
பிலலியாளன டாலர் மதிப்பிலான 51  புரிந்துெரிய எண்ணெர்வ
ஒப்பந்தங்கதைத் (ளக் தைத் (கபயாளழுத்திட்டது.  சீனாவின
பதாழிலதுதைத் (ற மற்றம் வர்த்தக வங்கி, சீன எக்சிம் ரோலியம் பபங்க்
(ஏற்றமதி-இறக்கமதி வங்கி),  மற்றம் சீன அபிவிருத்தி
வங்கி கார்ப்பரோலியம் பரஷன ரோலியம் பபானற சீன வங்கிகளால
இவற்றிற்க நிதி வழங்கப்பட உளளன.

பாகிஸ்தானின மிகப்பபரியாள ஆயுத வினிரோலியம் பயாளாகஸ்தரான
சீனா,  Type 039A  அலலது Type 041  ஆகியாள டீம் செலில
பம் செயாளலபடும் எட்டு யுவான (Yuan)  ரக தாக்கதல
நீர்மூழ்கி கப்பலகதைத் (ளயும் பாகிஸ்தானுக்க வழங்ககிறது.
பாகிஸ்தானின நீர்மூழ்கி கப்பலபதைத் (டதைத் (யாள நாவீனமயாளமாக்கம்
ஒரு பரந்த முயாளற்சியின பாகமாக மற்றம் அதற்க
அணுஆயுதரோலியம் பமந்தும் ததைத் (கதைத் (மதைத் (யாள வழங்கம் பபாருட்டு,
பிரதம மந்திரி நாவாஸ் பஷரீப் மற்றம் பாகிஸ்தான ரோலியம் பதசியாள
பாதுகாப்பு கழுவம் அந்த உடனபடிக்தைத் (கக்க ஒப்புதல
அளித்துளளனர்.

அந்த வழித்தட திட்டம்,  பாகிஸ்தானின கவதார்
(Gwadar)  துதைத் (றமுகத்தில எண்பெரிய எண்ணெய் ரோலியம் பம் செமிப்பு
கிடங்ககதைத் (ளக் பகாண்டிருக்கம்,  அத்துடன

கவாதாரிலிருந்து,  பாகிஸ்தான வழியாளாக,  ரோலியம் பநாரடியாளாக
மதைத் (லப்பிரரோலியம் பதம் செ பாகிஸ்தான-சீன எலதைத் (லயினூடாக ரோலியம் பமற்க
சீனாவின காஸ்கர் வதைத் (ரயில,  3,000  கி.மீ தூரத்திற்க
கழாய்வழி,  ரயிலவழி மற்றம் ததைத் (ரவழி வதைத் (லயாளதைத் (மப்பும்
அதில உளளடங்ககிறது.  வான ரோலியம் பபாக்கவரத்து,  ரயில
உளகட்டதைத் (மப்பு,  காற்றாதைத் (ல மற்றம் நீர்மின நிதைத் (லயாளங்கள,
மற்றம் ஒளியிதைத் (ழ பதாதைத் (லபதாடர்புகள (fibre  optic
communicaiton)  மீதான பதாழிலநுட்ப கூட்டு-
ஒத்துதைத் (ழப்புகளும் அந்த உடனபடிக்தைத் (ககளில ரோலியம் பம் செர்ந்துளளன.

பாகிஸ்தானின மிக வறியாளதும் மற்றம் மிகவம் பகாந்தளிப்பான
மாகாெரிய எண்ணெங்களில ஒனறான பலுசிஸ்தான,  எண்பெரிய எண்ணெய்
வளம்மிக்க பாரசீக வதைத் (ளகடா மற்றம் ரோலியம் ப ார்முஸ்
ஜலம் செந்திக்க அருரோலியம் பக,  அரோலியம் பரபியாள கடல பகதியின மீது
மூரோலியம் பலாபாயாள முக்கியாளத்துவம் பகாண்ட இடத்தில கவதார்
அதைத் (மந்துளளது.  உலகில ம் செர்வரோலியம் பதம் செ அளவில வர்த்தகமாகம்
எண்பெரிய எண்ணெய்களில சுமார் நாாற்பது ம் செதவீதமளவிற்க பாரசீக
வதைத் (ளகடாவில இருந்து ஏற்றமதியாளாகினற நிதைத் (லயில,  அது
இந்த ரோலியம் ப ார்முஸ் ஜலம் செந்தி வழியாளாகரோலியம் பவ கடந்து பம் செலல
ரோலியம் பவண்டும்.  அந்த உடனபடிக்தைத் (கயின வழிவதைத் (ககளின கீழ்,
கவதார் துதைத் (றமுகம் இந்த ஆண்டு பதாடங்கி 40
ஆண்டுகளுக்க சீனாவிடம் ஒப்பதைத் (டக்கப்படுவதால,  சீனாவின
துதைத் (றமுக பபாறியியாளல நிறவனம் கட்டதைத் (மப்பு ரோலியம் பவதைத் (லகதைத் (ளத்
பதாடங்ககிறது.

வடரோலியம் பமற்க சீனாவின சினஜாங் உகர் பிராந்தியாளத்தில உளள
பிரதான நாகரங்களில காஸ்கரும் ஒனறாகம். அந்த உளநாாட்டு
பகதி சீனாவின பசிபிக் கடற்கதைத் (ரயின ஆர்ப்பரிக்கம் ஏற்றமதி
தைத் (மயாளங்கதைத் (ள விட பபரிதும் வறியாளது எனபதுடன,  சீன
மக்களில பபரும்பானதைத் (மயினராக உளள  ன சீனர்கள
மற்றம் உகர் சீனர்களுக்க இதைத் (டரோலியம் பயாள அதிகரித்துவரும்
இனவாத பதட்டங்கதைத் (ளயும் முகங்பகாடுக்கிறது.  சினஜாங்கில
பபாருளாதார வளர்ச்சிதைத் (யாள ஓர் அரசியாளல முனனுரிதைத் (மயாளாக
பார்ப்பதாக சீன அரம் சொங்கம் மீண்டும் மீண்டும்
அறிவித்துளளது.

அரோலியம் பதரோலியம் பபால முனபமாழியாளப்பட்ட பபாருளாதார வழித்தடம்
புதியாள வர்த்தக பாதைத் (தகதைத் (ளத் திறந்துவிடும், அது சீனா மற்றம்
மத்தியாள கிழக்கிற்க இதைத் (டரோலியம் பயாள வர்த்தகமாகம் பண்டங்கள
16,000  கிரோலியம் பலாமீட்டர்கள பயாளணிக்க ரோலியம் பவண்டியாள தூரத்தைத் (தக்
கதைத் (றக்கிறது.

எவ்வாறிருந்தரோலியம் பபாதினும்,  மத்தியாள ஆசியாளாதைத் (வப்
பபாருளாதாரரீதியில அபிவிருத்தி பம் செய்யும் முயாளற்சிகளானது,
ஏகாதிபத்தியாள மற்றம் பிராந்தியாள ம் செக்திகளுக்க இதைத் (டரோலியம் பயாள
இராணுவ பதட்டங்கதைத் (ளத் தூண்டுகிறது எனற உலகளாவியாள
முதலாளித்துவத்தின இதயாளத்தானத்தில உளள
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மூலலோபோயரீதியிலோன போகிஸ்தான்ோன-சீன பபோருளோதான்ோர
வழித்தான்டத்தில் சீனோ $46 பில்லியன முதான்லீட

பு செய்கிறத



முரண்பாடுகதைத் (ள அந்த உடனபடிக்தைத் (க எடுத்துக்
காட்டுகிறது.  பிலலியாளன கெரிய எண்ணெக்கான மக்கள வாழ்கினற
அந்த முழுதைத் (மயாளாக அபிவிருத்தி அதைத் (டயாளாத பகதிகள
இனனமும் ரோலியம் பமாம் செமான வறதைத் (ம மற்றம் ம் செமூக பினதங்கியாள
நிதைத் (லதைத் (மதைத் (யாளச் ம் செகித்துக் பகாண்டிருக்கினற நிதைத் (லயில,
இங்ரோலியம் பக அபமரிக்காதைத் (வக் கூறாமல விடுத்தாலும் கூட,
பாகிஸ்தான,  இந்தியாளா மற்றம் சீனா உட்பட இந்த
அணுஆயுதரோலியம் பமந்தியாள ம் செக்திகளுக்க இதைத் (டயிலான ரோலியம் பமாதல
அச்சுறத்ததைத் (ல அதைத் (வ முகங்பகாடுக்கினறன.

இத்ததைத் (கயாள பதட்டங்கள,  அதைத் (னத்திற்கம் ரோலியம் பமலாக,
இந்தியாளா,  ஜப்பான,  ஆஸ்திரோலியம் பரலியாளா,  வியாளட்நாாம்,
பிலிப்தைத் (பனஸ் மற்றம் சிங்கப்பூதைத் (ர உளளடக்கியாள ஒரு
கூட்டணி உடன சீனாதைத் (வ சுற்றி வதைத் (ளக்க அபமரிக்க
ஏகாதிபத்தியாளத்தின ஆக்ரோலியம் பராஷமான "ஆசியாளாதைத் (வ ரோலியம் பநாாக்கியாள
முனபனடுப்பால" உந்தப்படுகிறது. அபமரிக்க, ஐரோலியம் பராப்பியாள
மற்றம் ஆசியாள கடற்பதைத் (டகள கூட்டாக ஒனறரோலியம் பம் செர்ந்து
இந்தியாள மற்றம் பசிபிக் பபருங்கடலகளில சீன எண்பெரிய எண்ணெய்
வினிரோலியம் பயாளாகங்கதைத் (ள முற்றதைத் (கயிடக்கூடியாள அச்சுறத்தலகரோலியம் பள,
இந்த நிகழ்ச்சிநிரலின பிரதான பாகமாகம்.

சீன-பாகிஸ்தான உடனபடிக்தைத் (க வாஷிங்டனுக்க ஓர்
அரசியாளல அடியாளாகம்,  அது அண்தைத் (டநாாடான
ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அதன ஆக்கிரமிப்பு பதைத் (டகதைத் (ளப்
பபரிதும் திரும்ப எடுத்துளளதுடன,  அப்பிராந்தியாளத்தில
அது ஆழமாக மதிப்பிழந்துளளது.  2004 க்க பினனரில
இருந்து இதுவதைத் (ரயில ஒபாமாவின கீழ் நாடத்தப்பட்ட 330
தாக்கதலகள உட்பட பாகிஸ்தானில நாடத்தப்பட்ட சிஐஏ
டிரோலியம் பரான தாக்கதலகளில ஆயிரக் கெரிய எண்ணெக்கான அப்பாவி
மக்கள பகாலலப்பட்டுளளனர்.  ஐநாா அதிகாரிகள,
பாகிஸ்தான நீதிமனறங்கள மற்றம் ம் செர்வரோலியம் பதம் செ
பபாதுமனனிப்பு ம் செதைத் (ப ரோலியம் பபானற மனித உரிதைத் (ம கழுக்கள
அத்ததைத் (கயாள டிரோலியம் பரான படுபகாதைத் (லகதைத் (ள
ம் செட்டவிரோலியம் பராதமானதைத் (வயாளாக அறிவித்துளளன,  ஆனால
பாகிஸ்தானில பரந்த மக்கள எதிர்ப்தைத் (ப நாசுக்கி,  சிஐஏ
ஏரோலியம் பதனும் வழியில அவற்தைத் (ற முனபனடுத்துளளது.

அதன பரந்த பபரும் நிதியியாளல ஆதாரவளங்கதைத் (ளக்
பகாண்டிருந்த ரோலியம் பபாதினும் அப்பிராந்தியாள மக்கள மீது
கண்டுவீசுவதிலும் பீதியூட்டுவதிலும் அதன ம் செக்திகதைத் (ள
ஒருங்கவித்திருந்த அபமரிக்க ஏகாதிபத்தியாளத்தின
நாாம் செப்படுத்தியாள பாத்திரத்திற்க ரோலியம் பநாபரதிராக பாகிஸ்தானில
பபய்ஜிங்கின பதாழிலதுதைத் (ற முதலீடு அதைத் (மந்துளளது.

சீனாவின 46  பிலலியாளன டாலர் முதலீடு,  கடந்த 7
ஆண்டுகளில பாகிஸ்தான பபற்றளள பமாத்த அனனியாள
ரோலியம் பநாரடி முதலீட்தைத் (ட விட ஏறத்தாழ மூனற மடங்க
அதிகமாகம்,  அத்துடன பாகிஸ்தானில அபமரிக்கா
பம் செலவ பம் செய்ததைத் (தயும் இது பபரிதும் கடந்து பம் செலகிறது.
வாஷிங்டன 2002  இல இருந்து பாகிஸ்தானுக்க 31
பிலலியாளன டாலர் வழங்கி இருப்பதாகவம்,  அவற்றில
மூனறில இரண்டு பங்க நிதி "பயாளங்கரவாதத்திற்க
எதிரான ரோலியம் பபாருக்காக"  அர்ப்பணிக்கப்பட்டதாக பம் செய்திகள
கறிப்பிடுகினறன.

ஏப்ரல 19 இல, நியூ ரோலியம் பயாளார்க் தைத் (டம்ஸ் கறிப்பிட்டது, “அந்த
முயாளற்சி 'மிகப்பபரும் ரோலியம் பதாலவியாளானது', ஏபனனறால அந்த

ஆதாரவளங்கள அதிகம் மதைத் (றப்பிலலாமல ஆங்காங்ரோலியம் பக
சிதறின,  அத்துடன எந்தவித நாதைத் (டமுதைத் (ற தாக்கரோலியம் பமா அலலது
மூரோலியம் பலாபாயாள தாக்கரோலியம் பமா பகாண்டிருக்கவிலதைத் (ல எனற
பாகிஸ்தானுக்க பபாறப்பான பபண்டகனில இருந்த ஒரு
முனனாள மூத்த அதிகாரி ரோலியம் படவிட் எஸ். பம் செட்பன அப்ரோலியம் பபாரோலியம் பத
பதரிவித்தார்.”

ஏதைத் (னயாள பிராந்தியாள ம் செக்திகளும்—அதைத் (னத்திற்கம் ரோலியம் பமலாக
பாகிஸ்தானின பாரம்பரியாள எதிரியும், 1962 இல சீனாவடன ஒரு
ரோலியம் பபார் பம் செய்துளளதுமான இந்தியாளா —ம் செமீபத்தியாள சீன-
பாகிஸ்தான உடனபடிக்தைத் (கயின இராணுவரீதியிலான
தாக்கங்கதைத் (ளக் மிக உனனிப்பாக கவனித்து வருகிறது மற்றம்
அதைத் (த எதிர்பகாளள மூரோலியம் பலாபாயாளங்களுக்க தயாளாரிப்பு பம் செய்து
வருகிறது.

ஜி பாகிஸ்தானில விஜயாளம் பம் செய்வதற்க முந்தைத் (தயாள நாாள,
இந்தியாள கடற்பதைத் (ட ததைத் (லதைத் (ம தளபதி ரோலியம் பராபின ரோலியம் பதாவன
Hindustan  Times  உடனான ஒரு ரோலியம் பபட்டியில,  “கடற்பதைத் (ட
எந்தபவாரு அம் செம்பாவிதத்திற்கம் தயாளாராக உளளது,  இந்தியாள
பபருங்கடதைத் (ல பலத்த கண்காணிப்பின கீழ் நிறத்தி
உளரோலியம் பளாம்.  எங்கதைத் (ளச் சுற்றியுளள கடலகதைத் (ள நாாங்கள
உனனிப்பாக கவனித்து வருகிரோலியம் பறாம்.  கடற்பதைத் (ட பனமுக-
பரிமாெரிய எண்ணெத்தில தாக்கம் பதைத் (டயாளாகம்,  அப்பிராந்தியாளத்தில
கட்டவிழும் அபிவிருத்திகளுக்க இதைத் (டரோலியம் பயாள கடதைத் (லக்
கட்டுப்படுத்துவது மற்றம் கடதைத் (ல அணுக நிராகரிப்பது
ஆகியாளதைத் (வ ம் செம்பந்தமாக எலலா அம்ம் செங்கதைத் (ளயும் நாாங்கள
பார்த்து வருகிரோலியம் பறாம்,” எனற எச்ம் செரித்தார்.

இந்த மாதத்தின பதாடக்கத்தில,  பிரானசிற்க விஜயாளம்
பம் செய்திருந்த இந்தியாள பிரதம மந்திரி நாரோலியம் பரந்திர ரோலியம் பமாடி இந்தியாள
விமானப்பதைத் (டதைத் (யாள நாவீனமயாளமாக்க டஜன கெரிய எண்ணெக்கான ரஃபால
ரோலியம் பபார் விமானங்கள வாங்கவது கறித்தும்,  அத்துடன ஆற
EPR (Evolutionary Power Reactor) அணுஆயுத உதைத் (லகள
மீதும் ரோலியம் பபரம்ரோலியம் பபசி இருந்தார்.

சீன மற்றம் பாகிஸ்தான ஆட்சிகள அந்த உடனபடிக்தைத் (க மீது
முனரோலியம் பனாக்கி நாகர்கினற ரோலியம் பபாதினும்,  பலுசிஸ்தானுக்கள ம் செமூக
மற்றம் இனவாத ரோலியம் பமாதலகதைத் (ள பாகிஸ்தானின தம் சொப்தகால
முதலாளித்துவ ஆட்சி தீவிரப்படுத்த மட்டுரோலியம் பம பம் செய்துளள
நிதைத் (லயில, அதைத் (வ அவற்தைத் (றயும் முங்பகாடுக்கினறன.

ஜனாதிபதி ஜி ஜினபிங் அத்திட்டத்தின பாதுகாப்பு மற்றம்
கண்காணிப்பு கறித்து விவாதிக்க பாகிஸ்தானின ததைத் (லதைத் (ம
தளபதிதைத் (யாளயும் மற்றம் ஆயுத பதைத் (டகளின ததைத் (லவர்கதைத் (ளயும்
ம் செந்தித்தார்.  பிரதம மந்திரி நாவாஸ் பஷரீப் உட்பட
பாகிஸ்தானியாள அதிகாரிகள பாகிஸ்தானில சீன கட்டுமான
பதாழிலாளர்கதைத் (ளப் பாதுகாக்க பமாத்தம் 10,000
பாகிஸ்தானியாள துருப்புகளின ஒரு புதியாள சிறப்பு பிரிதைத் (வ
நிதைத் (லநிறத்துவதற்க ஒப்புக் பகாண்டனர்.  அத்திட்டம் கறித்து
விவாதிக்க ஜி இஸ்லாமாபாத்தின பவவ்ரோலியம் பவற அரசியாளல
கட்சிகளின ததைத் (லவர்கதைத் (ளயும் ம் செந்தித்தார்.

ஏப்ரல 11  அனற,  பலுசிஸ்தானின துர்பட் அருகில 20  சிந்த்
மற்றம் பஞ்ம் சொபி கட்டுமான பதாழிலாளர்கள
பகாலலப்பட்டனர். பிரிவிதைத் (னவாத பலுசிஸ் சுதந்திர முனனணி
(Baloch  Liberation  Front)  அந்த தாக்கதலுக்க
பபாறப்ரோலியம் பபற்றது.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


