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 پيوند فعاليت ھای استخباراتی و تبليغاتی
در دراز نای تاريخ از تا جائی که مطالعات پراکنده و نا منسجم اين قلم از تاريخ کشور ھای خاور ميانه و آسيای ميانه 

يک سو و حافظه ام از سوی ديگراجازه می دھد، می توانم بنويسم که يکی از بارزترين و قديمی ترين مواردی که 

زمامداری قادر شده، نھاد ھای استخباراتی اش را قسمی سازماندھی نمايد، که بيشترين وظيفۀ آنھا در خبر پراکنی و 

اوت و انتقام جوئی نيروھای خودش نمايندگی نمايد، چنگيز خان جھانکشا و جھانسوز تبليغ آنھم در ظاھر از قدرت، قس

  .مغول بود

که ھر دو در زمانی که » جبه تای«و » سوبه تای«نامبرده با سود جستن از موجوديت دو تن از سرداران معروفش، 

يند؛ قادر شد از ھمان نخستين روز ھای می زيستند، می توانستند به مثابۀ نابغه ھای استخباراتی و امنيتی به شمار آ

حرکتش از صحرای گوبی، زير نظارت و رھبری دو جنرال مزبور با ترتيب کاروانھای تجارتی چينی و مغولی و يا 

 استخباراتی بين کاروان ساالران ساير کشورھا و خريد آنھا، چنان تصوری از قوای مغول در اذھان -ھم کار امنيتی 

 خصوص امپراتوری خوارزمشاھان، ايجاد نمايد؛ که کمتر شنونده ای می توانست با شنيدن آن کشور ھای شرقی و به

  .تبليغات، دست و پايش سست نشده، ارادۀ مبارزاتی اش را نبازد

اين روش تا بدانجا مؤثر و کارساز واقع شد، که بسياری از شھر ھای سر راه حمالت چنگيز با آن که توانائی آن را 

 صورت تنھائی و در بدترين حالت در ھمکاری چند شھر و حمايت امپراتوری خوارزم، غايلۀ مغول را داشتند تا به

خاتمه ببخشند، مگر نبود ارادۀ مبارزاتی و پذيرش شکست قبل از آغاز جنگ، باعث گرديد، تا در تمام قلمرو 

 آن ھجوم تباه کن و وحشيانه صورت خوارزمشاھان در مقايسه با مقاومتی که در کشور دور افتاده و بی خبر ما عليه

  .گرفت، ھيچ عکس العملی نشان داده نشود

وقتی شھر ھا يکی به دنبال ديگری سقوط می نمود و کار بدانجا کشيد که امپراتوری خوارزم در زير سم اسبان مغول 

ی خود رھا گرديده، با تقرر فرو افتاد، تازه در آن زمان بود، که دو جنرال نامبرده از نقش ھای فرعی و اشتغاالت تجارت

  . آنھا در رأس مقامات امنيتی و استخباراتی، ھويت شان به ھمگان افشاء شد

خين ما که به صورت عمده در تحليل وقايع تاريخی از ھمه جانبه نگری سخت دور افتاده و کمتر به خود با تأسف مؤر

زحمت داده اند تا در يک تحليل تاريخی به بررسی و مطالعۀ تکتيک ھا و ستراتيژی نيروھای خودی و دشمن پرداخته، 

ای آموزنده بيرون نويس نمايند، به ارتباط پيوند و با تحليل واقعبينانه، عوامل شکست ھا و پيروزی را به مثابۀ درس ھ

آنھا .  استخباراتی با فعاليت ھای تبليغی و پروپاگندی نيز بسيار کم حتا در حد ھيچ تماس نگرفته اند-ھمسوئی کار امنيتی
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، با تمرکز بر آن با اين غفلت در واقع مردم را در قبال تأثير تبليغات و پروپاگند بی اطالع و در نتيجه آسيب پذير ساخته

 نتوانسته اند مردم را در قبال ھجوم تبليغاتی دشمنان کشور و مردم آگاھی داده از آسيب پذيری شان ،پيوند و ھمسوئی

  .بکاھند

اين آسيب پذيری اگر آن زمان با سطح نازل و حتا محدوديت تمام فعاليت ھای تبليغاتی به ورود چند کاروان می شد، 

 يمن رسانه ھای الکترونيک، جھان در عصری پا گذاشته که از طرف برخی ھا به عصر اينک در شرايطی که به

اطالعات مسما گرديده، آشکار است که کم بھا دادن و کم توجھی در خنثا ساختن ھجوم تبليغاتی دشمن، می تواند تا چه 

 امنيتی -ست ھای استخباراتی عکس آن آگاھی دادن به مردم، افشای جواسيس و سيا. حدی فاجعه آميز و مرگبار بگردد

دشمنان، باعث ارتقای شناخت مردم از خود و دشمنان شان گرديده، نه تنھا خطرات احتمالی را کاھش می دھد، بلکه 

  .امکان و در صد پيروزی را نيز فزونی می بخشد

يخ افغانستان برای بار وقتی از منظر فوق، به نوشته ای که در دست داريد نظر انداخته شود، ديده می شود که در تار

اين فرزند صادق و ميھن پرست مردم افغانستان، با دقت کامل به افشای » کبيرتوخی«اول رفيق ارجمند و دراک ما 

يکی از جواسيس کارکشته و حرفه ئی نھاد ھای استخباراتی افغانستان و قوت ھای اشغالگر پرداخته، پرده از روی کار 

  .ظاھرش برداشته است

را افشاء کند، بلکه دقت در طرح ھا و » ھر قدرت« نه تنھا می تواند سيمای کريه يک تن از جواسيس اين نوشته

  .چگونگی ارزيابی آن به خواننده اين امکان و ملکه را مساعد می سازد تا در موارد مشابه، دچار اشتباه نگردد

درنگی برژورناليزم زرد جنايت «اثر حاضربه اميد آن که ساير قلم به دستان نيز در چگونگی نگارش شان به مانند 

قادر به نو آوری ھای سودمندی گردند، مطالعۀ اين نوشته را به جويندگان تشخيص حقيقت » ساالر پسند شکرهللا کھگدای

کبير « از صميم قلب پيشنھاد نموده، خلق چنين اثری را به نويسندۀ توانمند و شجاع آن رفيق ارجمند ما ،از دروغ و ريا

  . تبريک می گويم» توخی
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