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 ستراتیژیک بین چین و پاکستان روند ختم شدن روابط 

بعد از ماه ها چانه زنی باالخره چین ها برق را بر سر پاکستان قطع کرد و امروز با وجودیکه درجه حرارت هوا  

ساعت برق نداشت و دهات حدود    ۱۲درجه سانتی گرید بود اکثر شهر های پاکستان حدود    ۴۵در پاکستان حدود  

 .ساعت ۱۴

ست که از حد یک و نیم میلیارد دالر گذشته و باالخره دلیل قطع کردن برق پول عدم تادیات برق توسط پاکستان ا

 .چینی ها رفاقت و سالم علیکی را در تاق بلند گذاشته برق را باالی پاکستان قطع کرد

در عین زمان قرار داد گاز پاکستان از طرف قطر قطع شده. دلیل اش این است که قطر گازی را که به پاکستان 

به دلیل   .ضر شده که برای پاکستان جریمه بپردازد اما گاز را به اروپا بفرستدمیفروخت به اروپا میفرستد و حا

اما با مفادی   .بلندی قیمت گاز در مارکیت بین المللی با پول جریمه پاکستان هیچ مشکل اش را رفع کرده نمیتواند

یشه این همه بحران ها که قطری ها از فروش گاز به اروپا میکنند جریمه پاکستان را به خورسندی میپردازند. ر

  .در قطع صادرات گاز روسیه به اروپا است. بنا روس ها ناخواسته جزایش را به پاکستانی ها داده اند

امروز دولت پاکستان از مردم خواست در مقابل این کار چین از خوردن چای خودداری نمایند تا بدین شکل کمی 

  .لر در سال از چین چای میخردمیلیون دا  ۶۵۰پاکستان در حدود   .انتقام بگیرند

احتماال در ماه های اینده روابط استراتیژیک پاکستان با چین قسمیکه حدس میزدیم به شدت بطرف سردی خواهد  

احتماال این تاثیرات باالی طالبان قندهای بیشتر و   .گرایید و این تغییر روابط طالبان را به شدت متاثر خواهد کرد

خواهد بود. امکان اش هم است که این تغییر وضعیت روابط چینی ها را با شاخه مال  باالی شبکه حقانی کمتر  

که اگر چنین شود روابط غربی ها با شبکه حقانی بهترخواهد شد و با   .برادر و طالبان قندهاری کمی بهتر بسازد

  .قندهاری ها برهم خواهد خورد

که پرداخت نکردن بل برق توسط پاکستانی ها به این   اگر چنین شود مال برادر حدس هم نخواهد زد  -که باز هم  

 .اندازه سرنوشت سیاسی او و شاخه اش را متاثر کرده است
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