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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ردا حکومت بيدار و شب زنده
خبر   دقيقه از اين۵ کمتر از ۀ در فاصل"غنی"طالبان به شھر غزنی شروع شد، رئيس جمھور  ۀپريشب وقتی حمل

وزارت داخله دستور داد که ھر  ايشان از خواب برخاسته به رياست امنيت، وزارت دفاع، دفتر خاص و. اطالع يافت

ھای احتمالی تھيه کرده قبل از  حمله، کمبودھا و غفلت کدام تا فردا ساعت ھفت صبح گزارش مفصل از چگونگی وقوع

  .چای صبح روی ميزش بگذارند

زرد خط   خط در ثانيه مرور کرده با قلم سرخ، آبی و١۶ھا را به سرعت  سر ميز صبحانه گزارش ديروز رئيس صاحب

ھا را دوباره برای اصالح  گزارش اليه گذاشت، نکات برجسته را نشانی کرده و چند يادداشت گرفت وؤکشيد، عالمت س

ھا را اصالح کرده با معلومات تازه  ً حتما گزارش١٠ساعت  ايشان دستور داد که تا. به ادارات مربوطه راجع ساخت

  .يکجا به دفترشان بفرستند

داد  ايشان دستور.  دقيقه ناوقت کرد۶ھای اصالح شده رسيده بود و مرجع چھارمی  منبع گزارشساعت ده از سه 

مشاور ارشد . احضار شوند ای خير شش دقيقهأ چھارمی برای توضيح علت کندکاری و تۀ گزارش ادارۀوالن تھيؤسم

ی ارسال نيرو و عقب ًاست، فعال بھتر است رو امنيت ملی به رئيس صاحب يادآور شد که وضعيت غزنی رو به وخامت

! له تاسو نه می دا انتظار نه وو«به سوی مشاور ارشد نگاه کرد و گفت  رئيس صاحب با خشم. زدن طالبان تمرکز شود

 ۀناقص ادار در اين وقت که شاه حسين مرتضوی اوراق» .لمړی بايد دغه ګندګی د ارګ څخه پاک کړو غزنی پريږده،

گپه . لق لق سی داری مرتضوی صيب چه«:  بود، رئيس صاحب بااليش داد زدیئ نھاۀچھارمی در دست منتظر فيصل

ھای تازه که روی ميز چيده شده  به سرعت به سمت گزارش مرتضوی دويد، مشاور سرش را خاريد و رئيس» نگرفتی؟

  .بود حرکت کرد

 ۀحمل صبح گزارش مفصلی از چگونگی ش ديروز و ديشب خواب و راحت نداشتند و امصاحب و تيم قصه کوتاه رئيس

 ۀچند نفر در ادار. مشابه تھيه کردند  احتمالی جلوگيری از حمالت حل  ھای ساز و راه طالبان، خالھا و کمبودھای زمينه

چند نفر در رياست امنيت ملی، دفتر رياست کار برکنار گرديدند و  چھارمی کسر معاش شدند، تعدادی در غزنی از

  .ارتقا يافتند جمھوری و وزارت دفاع
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 دوست ھای کشورھای خانه ی به ادارات ذيربط از جمله سفارتئدری، پشتو و انگليسی گزارش نھا ھای قرار است نسخه

  .ارسال گردد

مناسب در   شريف غزنی منتظر اقداماتمردم. ی، کماندوھا نيز امروز به غزنی رسيدندئنھا گزارش زمان به تکميل ھم

  . مفصل امنيتی غزنی باشند چارچوب تعيين شده در گزارش
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