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 قطر خبري د تروریزم تعریف سوکه کړي دي د
 

کېږي چي طالبان او  ورځي 11لیکي  مه ۷قطر څخه د نیویارک ټایمز مشهور خبلایر مجیب مشال د مارچ پر  له
وخت وغواړي.  ډېرجنګ ختمول به  کلن 1۸د افغان د  امریکایان په قطر کي په خبرو لګیا دي، خو داسي ښکاري چي

  څه دی؟ او څوک ترورسټ دی؟ تروریزمټولو مهم خنډ د تروریزم تعریف دی:  تر
 

د امریکایي عسکرو وتل، او د طالبانو  لکه -لیکي که څه هم دواړه طرفونه د اساسي موضوعاتو په برخه کي  اخبار
یکا باندي حمله نه کېږي، موافقې ته رسېدلي دي، خو طالبان اصرار کوي چي د وعده چي بیا به له افغانستانه پر امر
باید په  اومشران وایي چي دا موضوع د هغوی لپاره زیات اهمیت لري.  طالبتروریزم لپاره عام تعریف نسته. 

  دا مسله کوالی سي چي د هغوی جنګیالي سره ووېشي. ځکه احتیاط سمبال سي،
 

ځیني ګډونوال وایي چي بحثونه کله نا  خو یات بیان کړي،ئم دواړي خواوي نه غواړي چي جزلیکي که څه ه اخبار
  څو کرته خبري د سقوط سره مخامخ سوي دي. او کله ډېر احساساتي سي، اختالفات ډېر ژور سي،

 
یان مرکه چ ټایمز کاږي داسي ښکاري چي طالبان د قوت له موضع څخه ږغېږي، او په مقابل کي امریکایي نیویارک

  د ټرمپ همدا تلوسه درک کړې ده. طالبانویس ټرمپ غواړي چي ژر ووزي. ئجمهورر ځکه مدام ساعت ته ګوري،
 

خبرو کي، امریکایانو د خپلو عسکرو ایستل په دریو کالو کي مطرح کړي دي، خو طالبان وایي چي امریکایي  پدې
 يوي، او له اور بند سره به مل ووتل به تدریجي میاشتي. شپږ  ښایي ،عسکر باید تر یوه کال په کم وخت کي ووزي

 
ً  اخبار په خبرو کي برخه اخلي، ځکه صحت یې سم نه دی، او مدام یې زوی په  لیکي مال عبدالغني بردار ندرتا

هر ځل چي خبري د سقوط ته نژدې سي، خلیلزاد  ځکهد مال برادر حضور نهایت مهم دی.  خومعالجې بوخت وي. 
  برادر سره وګوري، او بېرته خبري خپل مسیر ته راوګرځي. د مال

 
لمر د لوېدو سره سم، یوه ښکلې فنکاره د  دلیکي دا خبري د دوحې ښار په یوه تفریحي هوټل کي کېږي.  نیویارک

غرمې د ډوډۍ پر وخت طالبان په خپلو افغاني جامو کي وي، او امریکایي افسران  دهوټل په هال کي پیانو ږغوي. 
  هوټل مېلمانه په بیکني کي چکري وهي. دخپل یونیفورم اغوستی وي. 

 
ً  د مولي في یو وخت په سوډان کي د  مېرمنعباس ستانکزی او مېرمن مولي في کوي.  ورځینو خبرو مشري عموما

اړه ولیکي د اخبارامریکا سفیره وه، او له عراقه یې د امریکایي عسکرو د راایستلو د مذاکراتو مشري هم کړېده. 
ګومان کوي چي امریکایان غواړي د هغوی د جنګ د میدان  طالبانطرفونه د بد ګومانۍ په فضا کي عمل کوي. 

موسم ور خراب کړي، او امریکایان فکر کوي چي طالبان مازي وخت تېروي، او ساعت ته ګوري، ځکه ټرمپ 
  هسي هم د وتلو فیصله کړې ده.

 
د امریکایانو سره یوې موافقې ته رسېدل په خپل ذات کي یوه ستره کامیابي ده. ټایمز لیکي د طالبانو لپاره  نیویارک

 وایي چي اول باید د امریکایانو وتل یقیني سي، طالبان د افغانستان سیاسي مستقبل سمبالول به یو غټ چلنج وي. مګر
 به پر سیاسي مسایلو باندي بحث شروع کړي. بیا
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