عطأهللا عنایت رادمرد
ازالبالی یادداشت ها ونبشته های روزمره ام

تشابه اهداف تاکتیکی وتقابل اهداف ستراتیژیک
تداخل درامرحل وفصل قضایای جاری
نحوه اثرگذاری برمنافع ایاالت متحده وفدراتیف روسیه
چگونگی ورود چین به قضایای کشورما
مشارکت در پروسه ایجاد صلح
منافع مشترک وتفاهم متقابل
درنخست واول امر ،این مسأله قابل یادآوری پنداشته می شود که "بازی بزرگ" نامیست که به رقابت های سیاسی
دوامپراطوری بزرگ بریتانیا و روسیه درآسیای مرکزی داده شده است۰
مسابقات سایه ها عنوان دیگری است که به رقابت های میان این دوابر قدرت زمان درآسیای مرکزی شامل
افغانستان وایران وسایرامیرنشین ها یا خان نشین های این مناطق داده اند ۰این رقابت ها از اوایل سده نزدهم آغازو تا
سقوط امیرنشین بخارا و پس ازآن ،تا انقالب اکتبر روسیه ادامه داشت ۰این عنوان به گونه غیررسمی ،پس از جنگ
جهانی دوم و وضعیت پسا استعماری آن در توصیف طرح های ژئوپولیتیک ابرقدرت ها و قدرت های منطقوی زمان
بمثابه حوزه نفوذ ژئوپولیتیکی درمناطق افغانستان وایران داده شد۰
اصطالح "بازی بزرگ" را به آرتورکانولی نسبت داده اند ،او بمثابه افسر اطالعاتی در کمپنی شرق الهند بریتانیا
مشغول فعالیت بود۰
یادآور باید شد که "بازی بزرگ جدید" در سال های پسین دهه  ۱۹۹۰به رقابت های کنونی میان کشورهای ایاالت
متحده ،فدراتیف روسیه ،چین ،ایران ،پاکستان ،ترکیه وهند بمنظورتأمین درازمدت ضرورت های مورد نظر از منابع
وسیع نفت و گازکشورهای متبوع خود ازطریق خط لوله سراسری درجمهوری های تازه استقالل یافته آسیای مرکزی
گفته می شود ۰این اصطالح درابتدأ توسط احمد رشید روزنامه نگار پاکستانی مطرح گردید و برگرفته از اصطالح
"بازی بزرگ" است که به رقابت های میان بریتانیای کبیروامپراطوری روسیه در سده نزدهم بمنظور تسلط برآسیای
میانه گفته می شد۰
اما درشرایط واوضاع واحوال کنونی ،متذکر باید گردید که چین ،بیش از سایرکشورهای موجود منطقه ،درصدد آن
می باشد تا کشورعزیزما افغانستان را دربرنامه "یک راه  -یک کمربند" به کریدورتوسعه چین و پاکستان وصل نماید۰
موضوع فوق توسط وزیرامور خارجه چین درنخستین مالقات تاریخی وزرای خارجه سه کشور چین ،افغانستان و
پاکستان اظهار گردید ۰جمهوری مردم چین ،بصورت فعاالنه در پی تسلط سیاسی و اقتصادی برمنطقه بوده که چنین
وضعیتی ،بگفته کار شناسان امور ،بنحوی ازانحأ منافع ایاالت متحده را مورد تهدید قرار می دهد ۰آیا پکن می تواند

وقادر بدان می باشد تا امریکایی ها را مجبور به ترک کشورما نماید و چنین وضعیتی ،آیا منافع کشورهای منطقه را
تحت تأثیر قرارنمی دهد؟

دهلیزتأثیرگذار
متذکرباید گردید که نخستین جلسه دیدارو گفتگوی وزرای امورخارجه چین ،افغانستان و پاکستان طی ماه دسامبرسال
پاردر پکن تدویر یافت ۰طرف های شرکت کننده ،طیف وسیعی از مسایل را مورد بحث ومداقه قرار دادند ۰از جمله
پرطنین ترین اظهارات طی گفتگوهای متذکره به همکاری های اقتصادی اختصاص داده شد ۰وزیرامور خارجه
چین ،پس از ختم جلسه متذکره طی مصاحبه ای با نمایندگان وسایل اطالعات جمعی اظهار داشت که چین و پاکستان
کلیه امکانات مساعد و موجود را درعرصه وسعت "دهلیزاقتصادی چین  -پاکستان" به افغانستان بکار خواهند بست۰
در اینمورد ،سخن ازطرح بزرگترین زیرساخت ها ،آنهم به ارزش  ۶۲میلیارد دالر ،مورد بحث می باشد که درباره
آن طی سال  ۲۰۱۵توافق بعمل آمد ۰طی برنامه متذکره ،قرار است راه آهن و جاده های موتر رو که بخش های جنوبی
کشور چین را با بنادر پاکستانی در ساحل بحرهند و درگام نخست با بندرگوادر وصل می نماید ،اعمار گردد ۰همچنان
وسعت ،گسترش و مدرنیزه سازی بندرها ومیدان های هوایی ،سرمایه گذاری های هنگفتی در زمینه انرژی برق وامتداد
لوله های انتقال نفت وگاز در قلمرو اراضی پاکستان نیزشامل این برنامه می باشد۰
کشورچین ازطریق پاکستان به بحرهند راه یافته وهمچنان به شرق نردیک واروپا نیز وصل می گردد ۰از طریق
مسیر یادشده ،زمینه حمل و نقل کاالهای مورد ضرورت اقتصاد چین و بصورت عمده ،دستیابی آن کشور به منابع
انرژی تأمین می گردد ۰مراجع رسمی وحکومتی جمهوری مردم چین چنین می پندارند که دهلیز اقتصادی بمثابه یکی
ازبخش های کلیدی طرح "یک مسیر ،یک کمربند" بوده که باید به سیستم واحدی برای ادغام زیرساخت های اقتصادی
اورآسیا مبدل گردد۰
بگفته یکی از محققان هندی ،افغانستان برای چین از رهگذر بسیاری از موضوعات ،ازقبیل مسایل امنیتی و رفع و
برطرف نمودن تهدیدات تروریستی و بصورت عمده ،تحدید و خنثا نمودن تحرکاتی که درمنطقه خومختار ایگورها در
ایالت سیکیانگ جمهوری مردم چین ،درمحلی که جدایی طلب ها و بنیادگرأهای اسالمی فعال اند ،درخور اهمیت تلقی
می گردد۰عالوه برآن ،پکن عالقمند امنیت و تحفظ طرح های آن کشوربا پاکستان نیزمی باشد ۰درنهایت امر،جمهوری
مردم چین ،گوشه چشمی به منابع سرشار طبیعی کشورما نیز دارد ۰بیشتر از آن ،شرکت های چینایی با معامله ای به
ارزش  ۳،۵میلیون دالر ،برنده مناقصه توسعه معدن مس عینک گردیدند ،معدن یادشده در نزدیکی های کابل موقعیت
داشته ویکی از بزرگترین معدن های مس جهان محسوب می گردد ۰پکن همچنان عالقمند استخراج منابع معدنی دیگر
ازجمله بررسی و مطالعه وبهره برداری ازمعدن های طال درکشورما نیز می باشد ۰یادآورباید گردید که مطابق سروی
ومطالعه متخصص های زمین شناسی ،در اراضی کشورما ،عملن ذخایر توسعه نیافته نفت (درحدود  ۱،۶میلیون بیرل)
و همچنان درحدود  ۱۵،۷تریلیون مترمکعب گاز طبیعی وجود دارد۰
مقام های مسوؤل درکابل طی سال  ۲۰۱۷رسمن اعالم داشتند که آماده شرکت در طرح "یک مسیر -یک کمربند"
یعنی عالقمند سهمگیری در"دهلیزانکشاقی چین  -پاکستان" می باشند۰
بگفته کارشناسان ،انگیزه های افغانستان درمورد ،واضح و آشکار می باشد ۰پس از چندین دهه جنگ وبرخوردهای
مسلحانه درکشورما ،بخش های تولیدی و فعالیت ها در بخش زیرساخت های کشور در وضعیت اسفناکی قرار گرفتند،
رهایی و استخالص از وضعیت رقت بارعقب ماندگی اقتصادی و نجات از فقر گسترده درکشورعزیزما ،در اوضاع و
احوال کنونی ،صرف با هزینه ها و سرمایه گذاری های کالن و بزرگ خارجی میسر وامکان پذیرمی باشد ۰جمهوری
مردم چین دراینمورد ،بصورت فعال مبالغی را بدینمنظور در کشورما هزینه نموده که به گفته بسیاری ها ،بزرگترین
سرمایه گذاری دراقتصاد کشورما محسوب می گردد۰
درعرصه و بخش خارج از اقتصاد می توان یادآورشد که حقایق و چگوگی وضعیت کنونی نشان دهنده این امراست
که جمهوری مردم چین درصدد آن می باشد تا در"بازی بزرگ" درمنطقه به بازیکن بلند مدت مبدل گردد۰
"بازی بزرگ" ،اصطالحی که به گونه سنتی بمنظورتوصیف وضعیت و چگونگی مقابله ژئوپولیتیک درآسیای میانه

و افغانستان میان روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا طی اوخرسده  ۱۹و اولیل سده  ۲۰و پس از آن ،تداوم امرمتذکره
توسط اتحاد شوروی و ایاالت متحده ،بکار می رود ۰مطابق نظریات کارشناسان امور ،بعوض قدرت های قبلی ،کنون
این نقش در منطقه برعهده چین می باشد۰
همکاری های متقابل کابل وپکن ازمحدوده اقتصادی فراتررفته وشامل عرصه های دیگری نیزمی گردد۰اما کشور
چین کمک های وسیعی را بصورت بالعوض نیز به افغانستان اختصاص داده است که شامل ساالنه معادل صد میلیون
دالر می گردد ،همچنان درعرصه اعمار منازل رهایشی وایجاد وتقویت زیرساخت ها نیز مبالغ هنگفتی را هزینه نموده
است۰
چین طی سال  ۲۰۱۶برای نخستین بار پیشنهاد ارائه کمک های نظامی وتسلیحاتی به قوای مسلح کشورما نموده و در
زمینه ،مذاکراتی میان مسوؤالن نظامی دوکشور ،در پکن صورت گرفت۰
چنانچه به همگان معلوم است ،تقویت موضع چین درافغانستان ،با منافع کشورهای دیگردرتضاد ومخالفت مستقیم
ویا غیرمستقیم قرار ندارد۰
در این مقطع نباید فراموش خاطرما گردد که فیصله و تصمیم اداره ترامپ مبنی بر تقویت نظامیان آن کشوردر
افغانستان و تداوم حضور نظامی آن کشور ،ممکن بخشی از رقابت های آن کشوربا جمهوری مردم چین درمورد منابع
طبیعی کشورما باشد۰
مطابق اظهارات بسیاری ازکارشناسان ،ستراتیژی جدید امنیت ملی ایاالت متحده ،بصورت کل برپاکستان ،جمهوری
مردم چین و ایران فشارهای مورد نظر را وارد خواهد نمود۰
ایاالت متحده بصورت قطع مصمم به تداوم حضور بلند مدتش درکشورما می باشد ۰منیر اکرم نماینده پیشین پاکستان
درسازمان ملل ،طی مصاحبه ای با روزنامه "داون" چاپ پاکستان ،به این امرمعترف گردید که نمی توان بر"طالب"های
افغان فایق آمد و همچنان آنها در مذاکرات بمنظورحل وفصل سیاسی قضایای کشور به مشکل حاضر خواهند شد ،مگر
اینکه فشارها وتأکیداتی درمورد ،ازجانب قدرت های معلوم الحال برآنها وارد گردد۰
همزمان با مالقات ها و گفتگوهای وزرای امور خارجه افغانستان ،چین و پاکستان ،بتاریخ  ۲۶دسامبر سال پار ،در
اسالم آباد مالقات وگفتگوهای نماینده های پارلمان های افغانستان ،روسیه ،ایران ،پاکستان ،ترکیه وجمهوری مردم چین
نیزبمنظورمبارزه علیه تروریزم و تداوم و تحکیم همکاری های مشترک صورت گرفت ۰بررسی وضعیت وچگونگی
شرایط کشورما درمرکز توجه کار آنها قرار داشت۰
پاکستان ،ایران وروسیه قبلن مسأله حل وفصل قضایای کشورما را مورد بررسی قرار دادند ،اما اکنون این رویداد
با مشارکت طرف چین نیزبرگزار می گردد۰
مطابق نظریات ارائه شده ،رویکردهای کاملن متفاوت شرکت کنندگان گفتگوها درعرصه امنیت و تالش مشترک
برای از میان برداشتن و رفع تهدیدات موجود ،به یقین کامل که پس از سپری نمودن راه و مسیر نسبتن دشوار ،نتایج
دلخواهی ببارآورده و از قوه به فعل مبدل خواهد گردید ۰ابراز نظرها واشاره هایی نیز دال براینکه درمیان شش شرکت
کننده در مالقات ها وگفتگوها (ازجمله آنها روسیه ،ایران وچین) ،بصورت رسمی ایاالت متحده را دشمن خطاب نموده
وهمچنان ترکیه وپاکستان ،دومتحد قبلی ایاالت متحده نیز بگونه فعالی با روسیه وچین همگام وهم صدا شدند۰
با برسی هایی که از وضع کنونی کشور بعمل آمده ،چنین استنباط می گردد که درعرصه همکاری های امنیتی کابل
با واشنگتن ،موفقیت آنچنانی بدست نیآمد ،بنابراین رهبری دولت افغانستان درصدد دستیابی به وضع وشرایطی می باشد
تا آنها درمجموع ،به جستجوی شرکای جدید بمنظورحل وفصل مسایل موجود درعرصه تأمین امنیت موفقیت هایی را
نصیب گردیده وبا عادی شدن اوضاع ،پروسه آغاز وتداوم دیالوگ وگفتگوهای سیاسی در کشور مساعد ومهیأ گردد۰
ببینید ،نظامی های امریکایی درقلمرو اراضی کشورما اخذ موقعیت نموده ودرپایگاهای نظامی آن کشور درسرزمین
افغانستان جابجا شده و رحل اقامت افگندند ،اما کم نیستند آنهایی که ادعأ مینمایند که امر متذکره بصورت موقتی خواهد
بود ،نمیدانم استدالل آنها برچه بنیادی استوارمی باشد ۰اما ستراتیژی کشورچین به سال های پیشرو نگاه می نماید ۰آنها
بصورت معنا داری به سده های بعدی می اندیشند۰
بگفته بسیاری از کارشناسان ،شرکت های امریکایی که افق های نظرودورنماهای دید شان بسیار پایین می باشد ،به

صورت طبیعی ،قادربه رقابت با سرمایه گذاری های چین درکشورما نمی باشند ۰بمنظورمحافظت ونگهداری طرح ها
وبرنامه های کشورچین درقلمروکشوری که عناصرمختلف ومتعدد بنیادگرأوتند روفعال می باشند،کشورچین برهمکاری
های همه جانبه کشورهای منطقه حساب باز نموده است۰
چین ازتجربه تأمین ثبات درپاکستان درعرصه ایجاد وساخت وسازتأسیسات زیربنایی"دهلیزاقتصادی چین  -پاکستان"
برخوردار بوده و ازچنین تجربه ایی در افغانستان نیز می تواند بهره برد۰
اما دراین اواخر زمزمه هایی دراینمورد که چرا کاخ سفید ،کمک های میلیارددالری به نظامیان پاکستانی را قطع
نمود ،به گوش می رسد ۰مسأله یادشده به صورت رسمی توسط مقام های رسمی در واشنگتن اعالم گردید که ایاالت
متحده کمک هایش درعرصه امنیتی را به پاکستان متوقف می سازد ۰در کاخ سفید چنین پنداشته می شود که رهبران
پاکستان از انجام اقدامات عملی جدی در امر مبارزه علیه تروریزم و بنیادگرایی کوتاه آمده اند ۰بنظرکارشناسان ،اتهام
فوق فقط به مناسبت برخورد وکارکردهای حاکمان پاکستانی عنوان می گردد ۰نماینده رسمی وزارت امورخارجه ایاالت
متحده اظهارداشت که کشورش کمک ها و معاونت هایش درعرصه امنیتی و نظامی به پاکستان را متوقف می سازد۰
نامبرده اظهار داشت که پاکستان باید اقدامات قاطعی د رزمینه مبارزه علیه تروریزم انجام دهد ۰مقام های مسوؤل در
واشنگتن در اینمورد اظهار داشتند که موضوع کاهش کمک ها مطرح نبوده ،بلکه قطع کمک های امنیتی به اردوی
پاکستان مورد بحث می باشد ۰وی خاطر نشان ساخته تأکید ورزید که مسأله قطع کمک های نظامی به پاکستان ،شامل
کمک های بشر دوستانه برای مردم پاکستان نمی گردد ۰کاخ سفید امیدوار است تا اسالم آباد به اقدامات قاطعی در
زمینه یادشده متوسل گردیده و به توقف تحرکات تروریست ها وبنیادگرأها در اراضی و سرزمین متعلق به پاکستان
مبادرت ورزد ۰اتخاذ تصمیم توسط ایاالت متحده ،ازجمله دربرگیرنده انجماد کمک های مالی به پاکستان نیز می باشد
که در برنامه های سال قبل برای کشوراخیرالذکر پیشبینی گردیده بود۰
نا امیدی وعدم اعتماد دونالد ترامپ از آنجا ناشی می گردد که نامبرده قبل براین ،انتقادهایی را در زمینه نبود وفقدان
رویکرد صادقانه پاکستان در امر مبارزه علیه تروریزم مطرح نموده بود ۰نامبرده همچنان اظهارداشت که واشنگتن
بیشترازاین درقبال موجودیت پناهگاهای امن تروریست ها در قلمرو اراضی پاکستان شامل "طالب"ها و سایر تروریست
هایی که خطرات وتهدیدهایی را متوجه منطقه وحتا خارج ازمحدوده آن می نماید ،نمی تواند بی تفاوت باشد۰
طبق اظهرات ترامپ ،دراوضاع و احوال کنونی ،مردم و باشندگان پاکستان ازچگونگی ونحوه عملکرد تروریست ها
و بنیادگرأها متحمل رنج ها ومصیبت های فراوانی گردیده اند ،اما حاکمان پاکستانی ،این تروریست ها را مورد حمایه
قرار داده وآنها را دراراضی کشورشان جاداده وپنهان می نمایند۰
مطابق اظهارات نطاق وزارت امورخارجه ایاالت متحده ،اقدام فوق شامل انجماد مبالغی نیز می گردد که طی سال
قبل به اردوی پاکستان پرداخته می شد ،چنین اقدامی در برگیرنده قطع برنامه معاونت های نظامی ایاالت متحده به
اردوی پاکستان ،طی سال روان نیزعملی خواهد گردید۰
رئیس جمهور ایاالت متحده همچنان اظهار داشت که آنها درقبال پنهان نمودن و درامن نگهداشتن سازمان های
تروریستی درقلمرو تحت حاکمیت پاکستان مانند قبل ،خاموشی اختیار نخواهند نمود۰
اعالمیه رئیس جمهوری ایاالت متحده ،عکس العمل هایی را چه از جانب مقامات حکومتی پاکستان و چه از جانب
باشندگان آن کشور ببار آورد ۰طی ماه اگست سال روان ،در پاکستان نمایشات اعتراضی علیه دولت ایاالت متحده و
تصمیم اخیر واشنگتن سازماندهی گردید ،شرکت کننده های گرد همآیی های اینچنینی ،موضع کنونی دولت ایاالت متحده
وموضعگیری وموقف دونالد ترامپ علیه پاکستان را تحریک آمیزنامیدند۰
همچنان در جریان سفر فرستاده خاص ایاالت متحده برای افغانستان ،به کشور پاکستان ،خاقان عباسی صدراعظم آن
کشور ،ستراتیژی ایاالت متحده برای افغانستان را مورد انتقاد قرار داده وآنرا غیر مؤثرمحسوب نمود۰
دراینمورد قابل تذکر می باشد که دونالد ترامپ در آغازین روزهای سال روان ،مجددن به انتقاد از پاکستان متوسل
گردید ۰بتاریخ اول ماه جنوری سال روان ،نامبرده در تویترش از "اشتباه" در امر پرداخت کمک ها و معاونت های
مالی کشورش درطول مدت زمان  ۱۵سال اخیربه اردوی پاکستان یادآورشد ۰اداره واشنگتن طی مدت زمان  ۱۵سال
اخیر ،به مبلغ  ۳۳میلیارد دالر بمثابه کمک ها و معاونت های مالی به پاکستان تحویل داد ،درمقابل ،موضعگیری آنها

(بگفته ترامپ) ،برای امریکایی ها جز دروغ و فریب نبوده و رهبران کشورش را احمق تصور می نمودند ،آنها طبق
اظهارات دونالدترامپ ،تروریستانی را که در افغانستان به شکار امریکایی ها می پرداختند ،در سرزمین شان مخفی و
پنهان نموده و در زمینه مورد نظر و درامر مبارزه با تروریزم و بنیادگرایی ،هیچگونه معاونتی از جانب آنها اصلن به
مشاهده نرسید ۰نامبرده عالوه نمود که بیشترازاین ،چنین وضعیتی هرگز اتفاق نخواهد افتاد۰
درپاسخ ،وزارت امورخارجه پاکستان ،عدم موفقیت کارکردهای نظامیان ایاالت متحده درافغانستان را یادآور شد۰
نباید فراموش نمود که اقدامات عملی اداره واشنگتن در زمینه افزایش تعداد نظامیان آن کشور در افغانستان ،بگمان
اغلب که هیچ دردی را دوا نخواهد نمود ،چه یگانه مسیر و وسیله مؤثر بمنظورحل و فصل منازعات کنونی ورسیدن به
صلح دایمی درکشورما ،انجام مذاکره وگفتگوهای صلح آمیز میان طرف های درگیرمناقشه کنونی ،محسوب می گردد۰
برعالوه محدود نمودن کمک های مالی ،ایاالت متحده ،پاکستان را در فهرست کشورهایی چون چین ،برما ،ایران،
کوریای شمالی ،عربستان سعودی وترکمنستان قرارداد که به نقض سیستماتیک آزادی های مذهبی مبادرت می ورزند۰
درباره فاکتورهای مهم دراینمورد باید یادآورشد که موجودیت پناهگاهای تروریستان در اراضی پاکستان ،برای آن
کشوربه واقعیت دردناکی مبدل گردیده است ۰در آغاز سال  ، ۲۰۱۳کشور نامبرده شاهد اقدامات تروریستی بود که در
نتیجه بتعداد بیشتراز  ۱۰۰نفر به هالکت رسیده وبتعداد  ۲۰۰نفرهم زخم برداشتند ۰همچنان بزرگترین اقدام تروریستی
بتاریخ  ۱۸ماه اکتوبر سال  ۲۰۰۷صورت گرفت که بتعداد  ۱۴۳نفر کشته و بیشتر از  ۵۰۰نفر نیز زخم برداشتند۰
بگفته بسیاری ازناظران امور ،این اقدام تروریستی توسط مخالفان سیاسی حزب مردم پاکستان سازماندهی واجرأ گردیده
و سازمان اطالعاتی پاکستان ،مسوؤل درجه یک واقعه یادشده پنداشته شد ۰همچنان بتاریخ  ۲۷ماه دسامبرسال  ۲۰۰۷با
انجام دومین اقدام تروریستی ،بینظیربوتو به قتل رسید۰
همچنان درسال  ، ۲۰۱۲گزارش سری ناتوتحت عنوان"دولت "طالب"ها" دراختیارخبرنگاران بریتانیایی قرارگرفت
مطابق مطالب نشرشده ازطریق وسایل اطالعات جمعی ،چنین مسایلی نیز به چاپ رسید که سازمان مرکزی استخبارات
پاکستان از رهگذر نگهداری ،مخفی نگهداشتن وتسلیح وتمویل "طالب"ها درامر مبارزه علیه قوت های نظامی غرب در
افغانستان ،باید مورد بازپرس قرار گیرد ،بگفته آنها ،هدف از تقویت وپشتیبانی نیروهای مخالف ،ایجاد وتحکیم حاکمیت
بنیادگرأهایی ازنوع طالبانی در منطقه می باشد۰
پاکستان کشوریست دشوار و نهایت پیچیده ،فاکتورهای متعددی در کشورنامبرده در امر تعیین موقعیت ستراتیژیک
پاکستان نقش ایفأ می نمایند ،بن الدن نیز در نزدیکی های تأسیسات نظامی کشور متذکره مخفی بوده که پس از مدت
زمانی توسط کوماندوهای امریکایی به قتل رسید۰
همچنان قابل یادآوریست که مرزهای موجود میان دوکشورافغانستان وپاکستان ،مرزهای آرام وبی دردسری محسوب
نمی گردند ۰مرزهای متذکره درعمل به علت موجودیت مناطق و محالت دشوارگذار ،غیرقابل کنترول می باشد،
بدینترتیب ،نظارت از عبور ومرور تروریست ها امریست دشوار ۰نظامیان پاکستانی ،سنگ مبارزه با تروریزم به سینه
می کوبند ،اما درعمل و واقعیت امر ،طور دیگری بوده و بگونه کاملن متفاوت و مغایر آن عمل می نمایند که پذیرفتن
صداقت حاکمان پاکستانی دشوار بنظر می رسد۰
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