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3.
Preparação
Técnica
do
Guerrilheiro
Urbano
Ninguém pode se converter em guerrilheiro urbano sem prestar particular
atenção
à
preparação
técnica.
Esta preparação técnica do guerrilheiro urbano baseia-se na sua preocupação
pela preparação física, seu conhecimento e no aprendizado de profissões e
habilidades de todas classes, particularmente as habilidades manuais.
O guerrilheiro urbano somente pode ter uma forte resistência física se treinar
sistematicamente. Não pode ser um bom soldado se não estudou a arte de lutar.
Por esta razão o guerrilheiro urbano tem que aprender e praticar vários tipos de
luta, de ataque e de defesa pessoal.
Outras formas úteis de preparação física são caminhadas, acampar, e treinar
sobrevivência na selva, escalar montanhas, remar, nadar, mergulhar, pescar,
caçar pássaros, e animais grandes e pequenos.
É muito importante aprender a dirigir, pilotar um avião, manejar um pequeno
bote, entender mecânica, rádio, telefone, eletricidade, e ter algum conhecimento
das técnicas eletrônicas.
Também é importante ter conhecimentos de informação topográfica, poder
localizar a posição através de instrumentos ou outros recursos disponíveis,
calcular distâncias, fazer mapas e planos, desenhar escalas, calcular tempos,
trabalhar com escalonamentos, compasso, etc.
Um conhecimento de química e da combinação de cores, a confecção de selos,
o domínio da arte da caligrafia e de copiar letras em conjunto com outras
habilidades são parte da preparação técnica do guerrilheiro urbano, que é
obrigado a falsificar documentos para poder viver dentro de uma sociedade que
ele busca destruir.
Na área de medicina auxiliar ele tem o papel especial de ser doutor ou entender
de medicina, enfermaria, farmacologia, drogas, cirurgia elementar, e primeiros
socorros de emergência.
A questão básica na preparação técnica do guerrilheiro urbano é o manejo de
armas, tais como a metralhadora, o revólver automático, FAL, vários tipos de
escopetas, carabinas, morteiros, bazucas, etc.
O conhecimento de vários tipos de munições e explosivos é outro aspecto a
considerar. Entre os explosivos, a dinamite tem que ser bem entendida. O uso
de bombas incendiárias, de bombas de fumaça, e de outros tipos são
conhecimentos prévios indispensáveis.
Aprender a fazer e construir armas, preparar bombas Molotov, granadas, minas,
artefatos destrutivos caseiros, como destruir pontes, e destruir trilhos de trem
são conhecimentos indispensáveis a preparação técnica do guerrilheiro.

O nível mais alto de preparação do guerrilheiro urbano é o centro para
treinamento técnico. Mas somente o guerrilheiro que passou pelo exame
preliminar pode atender a esta escola, isto é, um que tenha passado a prova de
fogo em ação revolucionária, em combate verdadeiro contra o inimigo.
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