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د  نخستی   سخن، نخستی   نتر

ی در ذهن هریک در بحبوحه ی کارزار مقاو  چرییک  وقتر از جنگ مت میل صحبت یم شود، چه چت  

وزی در برابر هیوالی فاشیستر چرییک ما خطور یم کند؟ آیا جنگ ، جنگ مناسب و کار آمد برای پت 

سیم. باید جواب منطقر و قابل قبول  را  این سئوال  طالبان، خواهد بود؟ باید هریک ما از خود بتر

به  مطالعه این کتاب از  این سطور تمنا دارم تا قبل عزیز  ود. از خودت خوانندۀبرای آن دریافت ش

 دارد؟ آیا یم شود در عوض چرییک ، جواب بدیه. آیا جنگ افغانستان، خصلت جنگها  این سئوال

، راه کار های وزی در میدان جنگ انتخاب کرد؟ آیا یم توان،  چرییک جنگ منظم جبهه نی را برای پت 

وهای مقاوم وه های و گر  طالبان میل در مقایسه با تعداد نفرات تبا توجه به کمیت ناچت   نت 

 ویاهمزمان یم توان هردو  ، عجالتا از جنگ جبهه نی انرصاف داد؟همپیمان آن تروریستر دیگر 

چطور یم توان از تمهیدات کار آمد و موثر در راستای اتخاذ دستورهای  تاکتیک جنگ را بکار گرفت. 

 پرسم یم این سئوال ها را همواره از خود  را تغیت  داد؟ منبهره برد و شنوشت مقاومت  چرییک جنگ

و حاصل آن را در اثر حارص  خدمت شما ارائه یم کنم. اما نباید ذهن یک خواننده ی ذیک، تت   بی   و 

متفکر، به موضوعات مطروحه این کتاب اکتفا کند. زیرا آنچه را من در این اثر بیان یم کنم و روی 

م، گوشه ی از تراوشات ذهت  خودم است که به هیچ وجه نیاز های امروز جبهات  آن تماس یم گت 

 در برابر طالبان و حامیان تروریست شان
ی

  ند در وضعیتناما میتوا را، کفاف نیم دهد؛ جنیک
ی

جنیک

ایط مقاومت، تاثت   ای داشته باشد و تحول شگرف  را ایجاد کند.  یو بهبود شر  به ش 

وزی در یک جنواره شاهد بودههای بزرگ دنیا، همدر تاری    خ جنگ  پت 
ً
سبتر  گ علل و ایم که معموال

ات  مبارزان،دارد که تعداد  ین تاثت  را در آن دارد. وجود استر
ر کمتر  مناسب در همهیت 

ی
ها جنگ های جنیک

وزی محسوب یم مهم اتترین عامل پت  ر شود. از بارزترین استر توان رگ یمهای بز های موثر در جنگیت 

،  این شیوه و تاکتیک شهرت دارد، اشاره کرد. ” چرییکعملیات “منظم که به های نابه جنگ
ی

جنیک

 موثر ثابت شده  و نمونه های زیادی از آن وجود دارد. 

را مرور یم کنیم، از شش اثر نظایم  چرییکوقتر آثار و ادبیات مرتبط به جنگ های انقالنر و برعالوه، 
د های انقالنر و  ، تجربۀستو چه گوارا، مصطق  چمرانمائو، خاطرات ارن ، در امر  چرییکنتر یکای جنونر

 افریقا، افغانستان و اقیص نقاط جهان، به این نتیجه یم رسیم که در جنگ های نا متقارن، جنگ
خصلت شگفت آور ایجاد تحول در کارزار مبارزه و مقاومت را دارد. به همی   علت، تالش  چرییک

ییک چر  ایس و معرفت شنایس کامل از جنگ هایمن این است تا یک آسیب شنایس، هستر شن
د. باید بفهمیم که چرا جنگ  صورت ، جنگ موثر و کار آمد در میدان های مقاومت مردم چرییکبگت 

افغانستان بر ضد طالبان است و چطور یم توان با توجه به تمهیدات الزم، اصول و خصلت های 
وزی را حاصل کرد؟  این جنگ، پت 

امروز  ی مطرح ساخیر  مباحث مهم و قابل استفاده در میدان های جنگمن تالش یم کنم برا

، از طرح موضوعات تیوریک، دگم و غت  قابل هضم برای درک بهتر افغانستان و کارزار مقاومت میل

م و عالقمندان و مقاومت گران  افغانستان که در سنگر های موضوع و کمک به خوانند گان محتر

ین اثر کنند، پرهت   نمایم. امید دارم ا  ضد طالبان یم رزمند و سینه ستر یمافغانستان بر داغ دفاع از 

من، دید تازه ی رادر خصوص نحوه مبارزه بر ضد طالبان و فاشیسم قبیله نی ایجاد کند. ش آغازی 

وزی ها و دست آورد ها  شود برای فصل تازه ای در میدان جنگ و به ثمر نشسیر  کارزار  از پت 

 د طالبان و هیوالی تروریسم بی   الملیل. مقاومت میل بر ض
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در شاش کتاب زمان  که با واژه ی دشمن، مخاطب یم شوید، قطعا هدف نویسنده، طالب نر 

تاب ک  خارجر آنها یم باشد. چون نویسندۀ فرهنگ، حامیان نکتانی دارشان و هم پیمانان تروریست

د کتاب با روحیه مبارزه طلبانه و ض  نوشته، بنا شاش   را به هدف مبارزه بر ضد طالبانحارص  

به وارد کردن به طالبان یم باشد  ، آمیخته است و قطعا هدف آن، رص  کری ؛ چه از لحاظ فطالبان 

 . و چه به لحاظ عمیل

  مقاومت، تقدیم یم کنم. برای آن هانی  گران، طرفداران و عالقمندان داعیۀاین اثر را برای مقاومت  

ای کامیانر مقاومت میل برضد فاشیسم طالبان  مبارزه یم کنند و که، بدون ترس، شک و شبه، بر 

، دغدغه های بقای  سینه ستر یم سازند. برای مردم مستضعف و نیازمند ما که برعالوه لقمه نان 

 را بر دل
ی

وزی مقاومت میل برضد طالبان و آزادی و استقالل  هویتر و فرهنیک دارند. به امید پت 

 تروریست و هم پیمانان آدم کش شان.  جغرافیای ما از شر طالبان

 با حرمت فراوان

 عبدالنارص نورزاد
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 ؟چیست چرییک جنگ

ات چرییکجنگ   ر به استر  از جنگ های کوچیککه در آن گروه  شود گفته یم نامنظم هایجنگ یت 
 در این نوع .گریزندوران با عملیات مخق  نظایم، به دشمن حمله کرده و پس از انجام عملیات یمآ

 گروه اندک جنگاوران با حمله
ً
انه به دشمن یورش برده و با   ی نامتقارن و غافلجنگ معموال  گت 

وی دشمن، عملیات خود را کامل   ، جابجانی شی    ع و خرابکاری در نت   ایذانی
ی

، جنیک استفاده از کمی  
 .دننکها فرار یممانند کوهستان خود  های طبییعکرده و پس از آن برای اختفا به پناهگاه

 افراد آموزش  چریکشباز باشد.  چرییک شود که در جنگبه مبارزی اطالق یم چریک
ً
ها معموال

ایط سخت آشنانی دارند. آنها ای هستند که با مقاومت و جنگدیده و حرفه های نامنظم و شر
 از جاسویس و جنگ

ً
یم   فادهتر استهای اصیلهای روان  برای خرابکاریهای ایذانی و یا جنگمعموال

ی کنند. شیوهها اغلب مورد حمایت مردم هستند و خود را حامیان مردم معرف  یم چریکنند. ک
 برای آغاز جنبشجنگ

ً
های مستبد حاکم استفاده های مردیم علیه حکومتهای چرییک معموال

 .ودشیم
س راه اند ، صعب العبور و غت  قابل دستر زی ابسیاری از جنگ های چرییک، در مناطق کوهستان 

یم شوند، اما حمالت شهری که چریک های هسته های شهری در آن نقش مهیم دارند، گونه ای 
ند. عملیات های شهری، عملیات های از جنس حمالت،  است که بسیار مورد استفاده قرار یم گت 
ی، انجام یم شوند. در جنگ های چرییک عنرص  با هزینه کم، پرسونل اندک و با فرصت زمان  کمتر

انی دشمن، کشف محل تجمع و نقاط آسیب پذیر و ایجاد  دردش های تازه برای دشمن یم شناس
مشخص بسازد. در حمالت شهری چرییک،  در جنگ چرییک تواند، نحوه موفقانه بودن یا عدم آن را 

قبه و با تاکتیک شی    ع، تالش یم کنند تا نقاط از قبل مشخص  ، غت  متر
چریک ها با حمله ناگهان 

 ساخته و بعدا با فرار از منطقه، به پناهگاه های مهیا  دف قرار داده و زمینه را برای حملهشده را ه
وهای چرییک و ارتش منظم دشمن، از طریق نحوه استفاده آنها از  خود برگردند.  در جنگ بی   نت 

 و نحوه واکنش توان سالح یم
ی

را شناسانی کرد. ارتش دشمن نر وقفه اما  آنمحل، سطح آمادیک
ییک از چریک های مشهور قرن در جانی از خاطرات  کها با فاصله و حساب شده، آتش یم ریزند. چری

ت، ها، ییک از قهرمانان ما که االن دیگر زنده نیس در ییک از جنگ خود در این مورد یاد کرده یم گوید"
 به
ً
وهای م ؛خود استفاده کرد  فنگمدت پنج دقیقه نر وقفه از ت تقریبا از این شیوه  ا به حدی که نت 

ته آن البشلیک او دچار سوءظن شده و گمان کردند که آن منطقه به دست دشمن افتاده است. 
ه مهمات  های عملیات از محدود عملیات بود که به علت اهمیت منطقه مورد دفاع، ما برای ذخت 

  ". کردیمزیاد تالش نیم
، ابتکار و عمل شی    ع چریک ه آن  ا، نقش اسایس در موفقیتدر جنگ چرییک، چابیک، تت   هویسر

کردهایش، تاری    خ جنگ های چرییک را رقم زده است. سه دسته از جنگ   دارد. چریک و نحوه عمل
 های چرییک وجود دارد که تا حال ثبت تاری    خ جنگ شده است: 

 : در اصل این نوع جنگ در تاری    خ مبارزات انقالنر خلق های مستعضف  اول جنگ چرییک انقالنر
، افریقا، آسیا و اندیک اروپا ثبت شده است. نمونه های جنگ های چرییک  بخصوص امریکای جنونر

ق، کشور های خاورمیانه  ق و جنوب شر در استقالل نیم کره جنونر آمریکا، شمال افریقا، غرب، شر
 ، ، توسل به جنگ چرییک، عمل کرد استثنانی وهای انقالنر و سایر کشور های است که با توان نت 

 رقم زده اند؛ این جنگ ها را 
شامل کشور های آمریکای شمایل، اروپا و سایر کشور ها بوده  دوم جنگ های چرییک آزادی بخش: 

است. جنگ های چرییک آزادی بخش در افریقا نت   تاری    خ درخشان  دارد و نمونه های زیادی از آن 
 ناکسل ها، تر ثبت شده است. در کشور های جنوب آسیا مانند هند، نیپال نت   گروه های مارکسیس

 شگفت آوری را   با توسل به جنگ های چرییک، عمل
ی

 نشان داده اند؛ از خود  کرد های جنیک
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 : شمال  هایاین نمونه از جنگ ها در خاورمیانه، افغانستان، کشور  سوم جنگ چرییک تروریستر
نبش ج وجود  داشته است. گروه های تروریستر مانند داعش، القاعده، بوکوحرام، ابوسیاف، افریقا،

 ته اند. به آن توسل جس نت   به جنگ های چرییک، عالقه ی بخصویص داشته و  های تندرو مذهتر 
وهایهای چرییکنت   گروه جنگ جهان  دوم در آلمان   در فرانسه و نقاط دیگر دنیا در مقابل نت 

دهانی هستند که به تغیت   ،های چرییک دوران مدرنترین جنگ مقاومت کردند. معروف نازی  نتر
های کمونیست چیت  به منجر شدند. چریک کوبا و افغانستان ،ویتنام ،چی    هایحکومت یمدائ

ی ه شده و قدرت را در پرجمعیت مائو رهتر  دوم بر مخالفان خود چت 
شور ترین کپس از جنگ جهان 

یبه ره می   ویت هایدنیا به دست گرفتند. در ویتنام نت   کمونیست و سپس  می    هویسر  تر
وهای فرانسوی و سپس آمریکانی را وادار به خروج از ویتنام   موفق کنگویت هایچریک شدند تا نت 

وکنند. در کوبا موفق به شنگون   ،در یک جنگ چرییک سه ساله ارنستو چه گوارا و فیدل کاستر
های مجاهدین با استفاده شدند. در افغانستان نت   گروه ۱۹۵۹در سال  فولخنسیو باتیستا حکومت

ارتش شوروی را شکست داده و آن را وادار به خروج از  ،از این شیوه توانستند در مدت ده سال
ه سال شود. همچنی   سد. این شکست ییک از دالیل فروپایسر شوروی محسوب یمافغانستان کنن
 ط کرد. و ست مجاهدین سقحکومت کمونیستر وابسته به آن نت   به د ارتش شوروی پس از خروج

نها معتقد های چرییک گذاشت. آتأثت  زیادی بر گروه های موفقانه گروه های چرییک، مبارزهتاری    خ 
وهای مردیم یم  ند بود وزی برسند و الزم نیست منتظر ماند تا که نت  توانند در جنگ با ارتش به پت 

ایط برای وقوع انقالب آماده شود، بلکه با قیام یم ایطهمه شر مقاومت  .را ایجاد کرد توان این شر
س )میل ۱۹۵۴الجزایر )علیه فرانسه که از   علیه بریتانیانی آغاز شد( و قتر

ر اواخر ها دگرایان یونان 
  .های مقاومت چرییک داشتندبودند که ریشه در جنبش گرانی میل هایاز دیگر جنبش( ۱۹۵۰دهه 
اری موارد کشند اما در بسیهای چرییک هرچند خود را به عنوان یک جبهه مردیم به تصویر یمگروه

به  های محیل که در گذشتههای خونی   دست زده و جمعیتپس از به قدرت رسیدن به پاکسازی
ی خمرهای شخ .برندرا از بی   یم حکومت سابق وفادار بودند  در همی   چارچوب  پول پوت به رهتر

 .دو میلیون کامبوجر را به قتل رساندند
 
 

 چرییک های جنگ ای تاریخچه
  اولی   . رددگبه جنگ حران میان قوم پارت و روم باز یم چرییک اولی   جنگبه استناد تاری    خ جنگ، 

از هزار نفر شب ۱۰، گروه مبارزان  بودند که از طرف قوم پارت به فرماندیه سورنا با ها چریک گروه
ان نت   از نام قوم پارت گرفته شده است.  ۶۵به سپاه  هزار نفری کراسوس حمله کردند. لغت پارتت  

مریکا، های آمریکانی برای استقالل آ چریک، جنگ تاری    خ های چرییک درترین جنگییک دیگر از مهم
وهای نظایم بریتانیا بوده است. همچنی   در قرن بیستم، علی تر توانستند، های کمونیس چریکه نت 

وهای نظایم آمریکا در ویتنام فائق آیند های  توان در جنگهای زیادی را یمنمونه .با این روش بر نت 
دی از آنها در اند، که تعدابهره برده چرییک هایگذشته و اخت  دنیا مشاهده کرد که از تاکتیک جنگ

و در کوبا و ارنستو چگوارا های آزادیخواهان و جنبششمار جنگ های مردیم بودند، مانند فیدل کاستر
جنگ های ،در کلمبیا  ارتش میهت  ، ارمت   های فدانی ، مقاومت آلبان  در جنگ جهان  دوم، در شییل
 ،جنبش مقاومت دانمارک، مقاومت در چکسلوایک در برابر آلمانان افغانستان، اهدمج چرییک

اندازهای فرانسه چریک، مقاومت هلند  ، نانمقاومت یو ، مقاومت فرانسهیا  فرانسه آزاد ، ها و تت 
وپوید ، جنبش مقاومت نروژ ، های یهودی چریک، جنبش مقاومت ایتالیا  ش جنب، عملیات انتر

 ها  کنگویت ،ارتش شوریسر اوکراین، های شوروی چریک، مقاومت لهستان در جنگ جهان  دوم
ه  . وغت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88_%DA%86%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%BE%D9%88%D8%AA
https://www.daneshchi.ir/category/historical/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%DA%86%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF
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 آن متعلق به جنگ چرییک سابقهبه روایت دیگر، 
ٔ
 در تاری    خ دارد. اولی   نمونه

ای طوالن 
جنگ  هزار نفره در ۱۰و با سپایه  سورنا ایران است که به فرماندیه شدار ایران   پارت قوم
وهای  جنگ استقالل ها دررا شکست داد. آمریکانی  روم هزار نفرهٔ  ۴۵سپاه  حران خود علیه نت 

احب های جنگ چرییک را به کار گرفتند و توانستند کشوری را که به اعتقاد بسیاری صبریتانیانی شیوه
وی نظایم دنیا بود، وادار به پذیرش استقالل خود کنند. در قرن بیستم هم ت قوی رین نت 

وهای فرانسوی و آمریکانی مستقر در  کمونیست هایچریک یتنام و  با موفقیت از این شیوه علیه نت 
 در مناطق کوهستان  یا جنگیل انجام یمهرچند جنگ بهره بردند. 

ً
اما  ،وند شهای چرییک معموال

وهای عرب الهام ی لورنس عربستان گرفته ازنت  د های بیا از محیط ملک فیصل به رهتر  برای نتر
بان 

وهای قویموفقیت ی علیه نت  های  در کل جنگبهره بردند.  جنگ جهان  اول در ترکیه تر آمت  
 یل در ساحه عمل، طرفداران زیادی دارد. یم توان گفت کهچرییک، با پیشینه دراز از لحاظ کاربرد عم

 جنگ چرییک در هرکجای دنیا که جنگ منظم با بن بست مواجه شود، کارانی دارد. 
 

 گرفت؟  مدنظر  چرییک هایجنگ  برای باید  را  موضوعانر  چه
د، الزم ستناشدن  العبور قابل عملیانر از طریق مناطق صعب هایاز آنجا که در بیشتر مواقع جنگ

 اصول ترین ییک از مهم .با اصول جنگیدن در این مناطق آشنانی کامل داشته باشد چریکاست یک 
 هانی است که در اختیار دشمن قرار دارد. پس، شناسانی مقر دشمن و تحلیل سالحچرییک هایجنگ

ی یم  است. یکهای چریی جنگتوان گفت، شناسانی در اختفا و جاسویس از اصول اولیهبه تعبت 
و نامنظم، منعطف بودن تاکتیک و برنامه است. در واقع یک  چرییک هایاصل بعدی در جنگ

 را داشته باشد، تا بتواند در چریک باید توانانی تغیت  لحظه
ی

ورت لزوم با ص ای برنامه یا تاکتیک جنیک
یتصمیم ی و ش   گت  کند. غافل  ، دشمن را غافلفوری و مبتت  بر وضعیتهای گت  ت دو اصل عگت 

به  مانور اسایس جنگ چرییک، اصل بر طبقدر ضمن،  .است چرییک های نامنظم مهم در حمله رص 
ها، باید در یط تنها چند دقیقه، عملیات اصیل را پیاده کرده و به شعت از محل  چریکگروه   و فرار 

به و فر  ر، در امتواری شوند، که این اصل مستلزم دقت، شعت و البته خونرسدی است. اصل رص 
وع عملیات تدارک دیده شود ۀنیاز به یک پایگا ،پایان  .امن برای مخق  شدن دارد که باید قبل از شر

  :تحلیل و شناسانی مقر دشمن، آسیب پذیری  شناسانی مقر دشمن و تحلیل سالح های آن
م محافظت و  های آن، نحوه استحکامات، بلند داژ ها، نحوه پهره داری محافظان، میکانت  

داری از تاسیسات دشمن، گشت زن  های آن) گزمه های سیار(، تعداد نفرات دشمن  نگه
که برای محافظت مقر نگهداری یم شوند، همه از جمله مراحل  اولیه شناسانی مقر دشمن 

، موقعیت دیپوهای مهمات و سالح   است.  تحلیل سالح های دشمن، اعم از سبک و سنگی  
یس دشمن به سالح ش ن سنجر زمان و نحوه واکنهای دیپو ها، امکا کوت ها، فاصله دستر

برابر حمله چرییک، موارد مهیم دیگری است که باید قبل از انجام حمله چرییک  ر دشمن د
 انجام شود؛

  :منظور از منعطف بودن  منعطف بودن تاکتیک و برنامه در راه اندازی جنگ های چرییک 
ین شکیل از انجام عملیتاکتیک و برنامه در راه اندازی جنگ های چرییک، س ات نجش بهتر

 بر ضد دشمن، محدود، غت  قابل تغیت  و دست ناخورده 
است. نباید هیچ برنامه عملیانر

 ، نحوۀتر بافر بماند. چریک ها باید با درک نقاط ضعف دشمن، خال های امنیتر و محافظ
 
ی

ات الزم را در چگونیک  تغیت   . ورند یا اجرای عملیات چرییک، بواکنش  دشمن به حمله، تغیت 
، یم تواند نحوۀبرنامه به اساس اطالعات   در  ه و بر آیند کرد، نتیج  عمل کشق  و استخبارانر

 حمله چرییک را بهبود بخشد و نتایج خونر را به بار آورد؛

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
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  :ی و شعت برای انجام یک حمله چرییک موفقانه، انجام شی    ع آن، موفقیت آن  غافل گت 
، شی    ع و بدون وقفه دشمن را شاسیمه ساخته و  را تضمی   یم کند. انجام حمله ناگهان 

ی بیشتر انجام  د. بنا هرقدرحمله با شعت و غافل گت  مجال واکنش مناسب را از آن یم گت 
رک های با به شود، به همان اندازه، موفق و کار ساز خواهد بود. برای این کار نیاز است تا 

ه ساحانر که دشمن بدون سالح دشمن، خوابگاه ها، حمام ها، دفاتر، طعام خ انه ها و غت 
د. به دلیل  است و نیم تواند واکنش مناسب و به موقع نشان دهد، باید تمرکز صورت گت 
یس به سالح های مورد نیاز و انجام  اینکه، حمله در چنی   موقعیت های، دشمن را از دستر

 د؛واکنش در برابر چریک ها، ناتوان، عاجز و غت  قابل دفاع یم ساز 

  :به و فرار به، فشار اویل بیش از حد، توانانی چریک ها را در امر انجام  اصل رص  وارد کردن رص 
به، سست و پژمرده شده  حمله های چرییک موفقانه نشان یم دهد. دشمن نت   در اولی   رص 
به قدرت ابتکار خود را از دست داده  و ناتوان از دفاع یم گردد. در ضمن، دشمن با اولی   رص 

 نده یم شود و واکنش به موقع و مناسب نشان داده نیم تواند؛و پراگ

  :تدارک محل اختفای چریک ها در مرحله  تدارک محل امن برای مخق  شدن بعداز عملیات
ورت در ص مرحله قبل از انجام آن است که هم یم تواند یک ی بعداز انجام حمالت چرییک، 

 رعکس باعث موفقیت آن.چریک باید ب نا کایم عملیات چرییک شود و یا باعث  عدم توجه
قبل از انجام حمله، محیل را برای ستر و اخفای خود برای مرحله پس از انجام حمله 

ند و امکانات الزم معیشیتر  ند. چریک  را  مدنظرگت  در آن، برای روز های متعددی مدنظر گت 
س وده ویل از ب ها باید مدنظرداشته باشند که این محل باید به آسان  برایشان قابل دستر

یس شی    ع به آن  موجب یم شود  ،نظر عام مردم دور بماند. زیرا افشای آن، و یا عدم دستر
 د. نو جنبش مربوط به آن، آسیب پذیر شو  ها  تا عملیات چریک ها ناتمام مانده و چریک

اصل عملیات های چرییک را در دومرحله انجام خواهد جنبش چرییک در  ،در مرحله بعدی
، هدف، نفرات دشمن، سالح و مهمات مورد نیاز و زمان داد: اول طر  ح، سنجش و تخمی  

س. دوم مرحله اجرای عملیات است که چ  نریک ها با مدنظرداشت مرحله اول، آدر دستر
 را انجام یم دهند. 

 



 

 

 طالبان   جنگ چرییک بر ضد فاشیسم ............................ ......................... ........................ راهنمای چریک..................... 

 طالبان  

 

8 

 

بایدرا چه موضوعاتی
برای  جنگ های 

چریکی مدنظر گرفت؟

شناسایی مقر دشمن و 
تحلیل سالح های آن

منعطف بودن تاکتیک و
برنامه در راه اندازی 

جنگ های چریکی

غافل گیری و سرعت

اصل ضربه و فرار

تدارک محل امن برای 
مخفی شدن بعداز 

عملیات
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 مراحل انجام یک عملیات چرییک

  :اید نقشه ب در قدم نخست برای انجام یک عملیات چرییک، شناسانی مکان یک حمله چرییک
س داشت. در این نقشه باید موقعیت استحکامات دشمن،  ی از تاسیسات دشمن را در دستر
وهای چرییک به کار یم برد،   را که دشمن برعلیه نت 

انر وسایط، افراد، پاسگاه ها و تمام تجهت  
ان  شناسانی و مورد برریس دقیق قرار داد. با برریس آنچه که گفته شد، یم توان بر مت  

ن مکان ها به علتر مهم استند که بدو  ت چرییک، اطمینان حاصل کرد. نقشۀقیت حمال موف
 حمله را باالی دشمن اجرا کند و انتظار موفقیت و تر یک چریک نیم تواند به درس ،نقشه

به را به آن داشته باشد. بدون نقشه، اجرای عملیات چرییک، مانند آن است   وارد ساخیر  رص 
، شتر را در بیابان با وجود خطرات نایسر از حیوانات درنده، که بدون چراغ دستر و رو  شت 

خزنده ها و جانوران خطرناک، بخواهیم بپیماییم و انتظار رسیدن به هدف را داشته باشیم. 
در واقع، نقشه، به چریک ها مانند چراغ  دستر ای است که نشان میدهد در کدام نقطه 

به وارد ساخت؟توان بر ددشمن وجود فزییک دارد و از کدام راه یم   شمن تاخت و به آن رص 
د و تا حد  برریس نقشه قبل از انجام عملیات باید، بسیار محتاطانه و مسلیک صورت بگت 

د دشمن، رنگ زرد خطر شدی ی مختلف نشان  شود. رنگ شخ نشانۀامکان با رنگ ها
ن، ات دشمتاسیستاسیسات دشمن، رنگ آنر عالمت امکان راه های نفوذ باالی  نشانۀ

افظت تاسیسات و رنگ سیاه موجودیت پاسگاه های دشمن برای مح رنگ نارنجر نشانۀ
عدم امکان حمله را نشان خواهد داد. بنا چریک ها باید با مدنظرداشت این مهم،  به مثابۀ

 رنگ های متذکره را جدا دقت کرده و به آن توجه جدی نمایند؛

  :و برریس محل مورد حمله، اوقات مزدحم و شناسانی   شناسانی زمان یک حمله چرییک
فراغت، زمان مناسب حمله، تشخیص زمان مناسب تردد دشمن در ساحات آسیب پذیر، 
امکان نفوذ در ساعت های مشخص به داخل قرار گاه های دشمن،  امکان حمله در یک 
 ،زمان مشخص که دشمن اطالع دقیق از زمان حمله ندارد ویاهم یم تواند غافل گت  شود 
 دشمن، زمان منحرف ساخیر  

ی
زمان ایجاد مزاحمت ها برای پراگنده ساخیر  افراد جنیک

ذهنیت متمرکز دشمن برای اجرای مرحله های بعدی عملیات، همه شامل شناسانی زمان 
 یک حمله چرییک خواهد بود؛

  :با مدنظرداشت نقاط ضعف دشمن، باید زمان حمله، مکان  شناسانی نقاط ضعف دشمن
ط آسیب پذیر و راه های نفوذ را در زمان حمله مورد نظر قرار داد. دشمن، حتما حمله، نقا

د.  چریک ها باید  نقطه ی ضعق  دارد که یم تواند از طرف چریک ها مورد استفاده قرار گت 
ند و در حی   اجرای  با برریس دقیق و سنجش محتاطانه، این نقاط ضعف را مدنظربگت 

  مایند؛حمله چرییک باالی آن تمرکز ن

  :در  یم شوند که یم توانند   عوامل بازدارنده شامل تمایم موانیع  شناسانی عوامل بازدارنده
مرحله قبل، حی   اجرا و مرحله بعدی حمله چرییک توسط چریک ها بوجود بیایند. دقت در 

یم  یم شود و  چرییک برریس این موانع، از یک طرف باعث سهل شدن روند اجرای عملیات
ان خطرات احتمایل بر جان تواند آن  را تسهیل بخشد و از جانب دیگر، باعث کم شدن مت  

چریک های مقاومت. این عوامل شامل وجود موانیع در ش راه های نفوذ، ایست های 
بازریس دشمن، کشت زار های ماین، تانک و وسایط زریه که قابلیت تحرک و واکنش از 

یس جانب دشمن را داشته باشند، ایجاد سالح کو  ت های که ممکن به دشمن امکان دستر
 آسان به انبار سالح ها را بدهد و ممکن وجود شان باعث ناکایم عملیات چرییک شود؛
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  :در مرحله نهانی باید چریک ها راه های گریز را برای مرحله بعداز ختم  شناسانی مست  گریز
سیدن ه از یک طرف ر عملیات چرییک مدنظرداشته باشند. باید راه های را انتخاب کنند ک

یس دشمن،  آنها به مخق  گاه های شان را تسهیل بخشد و از سوی دیگر، زمینه را برای دستر
دشوار تر سازد. مست  های گریز باید توسط چریک ها، چندین مرتبه برریس شده و از 
موجودیت آنها، اطمینان حاصل گردد. دشمن نباید از راه های گریز چریک ها، اطالیع 

ورد، چون اطالع دشمن از این مست  ها، زمینه را برای محارصه ساخیر  چریک ها بدست آ
 دشمن، مساعد خواهد ساخت.  توسط

 

 
 
 
 

 

مراحل انجام یک 
عملیات چریکی

شناسایی مکان 
یک حمله چریکی

شناسایی مسیر 
گریز

شناسایی عوامل 
بازدارنده

شناسایی نقاط 
ضعف دشمن

شناسایی زمان 
یک حمله چریکی
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 انجام یک حمله چرییک ی نحوه
 

  :د در اجرای یک عملیات چرییک، باید تقسیم وظایف صورت گت    تنظیم و تقسیم تیم چرییک
 بوجود نیاید. مثال تا در حی   انجام آن

ی
ار تقسیم گروه به شگروه، معاون، دستی ، سکتیک

، ماین گاحتیایط، مسئول تامی   ارتباطات) مخابره(، مسئول نت   ، راکت جر ، ذار وهای ریزرف 
وهای کمیک و واکنشر  که در صورت عدم تقسیم بندی شان، تقسیم وظایف به وجود   نت 

د، کار   نیامده و شدرگیم بوجود خواهد آمد. اگر کار ها میان تیم چرییک صورت های  گت 
 صورت گرفته و منظم پیش خواهد رفت؛ عملیانر 

ی
 در یک هماهنیک

  :چرییک برای هدایت عملیات چرییک 
ی

ه تیم چرییک داشیر  یک فرماند تعیی   فرمانده تیم جنیک
ورت اسایس  برای انسجام کار ها در مرحله های قبل، حی   اجرا و بعداز عملیات یک رص 

آن باشد. فرمانده نه تنها اینکه در جریان عملیات سهم بوده و نیاز است تا کش مسئول 
 های الزم را میان اعضای تیم چرییک انجام 

ی
ی یم کند و هماهنیک د و عملیات را رهتر یم گت 

د ادامه کار عملیات  ه الزم را برای پیشتر یم دهد، بل باعث یم شود در مواقع الزم، انگت  
، فرمانده کش است که در حی   اجرای چرییک در اختیار چریک ها قرار دهد.  همچنان

وز شود؛  د چه باید بکند تا عملیات پت   عملیات تصمیم گت 

   :انه باالی دشمن در مورد انجام حمله چرییک به شکل   انجام حمله نا متقارن و غافل گت 
ی که یم خواهم در این مورد ذکر کنم  انه باالی دشمن، قبال تذکر یافت. اما چت   غافل گت 

که هر عمل شی    ع، دقیق و سنجیده شده که در زمان کوتاه و برق آسا صورت   این است
د، به نفع تیم چرییک است و یم تواندباعث وارد آمدن آسیب به دشمن شود  همچنان  . بگت 

انه باالی دشمن، از قوت و توانمندی دشمن، در میدان های  انجام حمله های غافل گت 
ود دشمن، شاسیمه شده و توان واکنش شی    ع مستقیم جنگ کاسته یم شود و باعث یم ش

 ؛را از دست بدهد 

  : در عملیات های چرییک مخصوصا اجرای کمی   ها باالی قطار های دشمن، به   کمی  
خصوص قطار های اکماالنر که تغذیه دشمن را فراهم یم سازند، باید توجه ویژه باالی 

، و بالخره وا وهای محافظتر د ساعات تردد، تعداد قطار، نت  به صورت گت  . رد ساخیر  رص 

د، دشمن تارومار یم شود. چطور؟ چون دشمن همزمان توانمندی  اگر این دقت صورت گت 
فراهم آوری و تامی   امنیت قرار گاه ها، قطار ها و هم مست  های اکماالنر را از دست یم 

 کند. بنا الزم است تا حمالت چرییک بیشتر 
ی

بر کمی    دهد و نیم تواند به خونر به آن رسیدیک
وهای واکنشر  د تا دشمن، درمانده، خسته و فاقد نت  ها متمرکز باشد و تالش صورت گت 

 مساعد و مناسب برای واکنش متقابل باشد؛

  : جنگ ایذانی به جنگ حوصله گت  نت   مشهور است و هدف عمده جنگ های   جنگ ایذانی
، به تحلیل بردن حوصله دشمن است  شمن تا جانی که دچرییک مخصوصا از جنگ ایذانی

به حدی خسته و درمانده شود که قدرت واکنش را از دست بدهد و توان آن از میان برود. 
این جنگ، روش مناستر برای درمانده ساخیر  دشمن است که به واسطه آن یم توان، 

 ؛غلبه کرد  جنگ ضعیف ساخت و بر آن قدرت دشمن را در میدان های مستقیم

  وهای دشمن: جابجانی شی    ع و خرابکاری یان توان آن را پیدا کنند تا در م ها  اگر چریک  در نت 
وهای دشمن، جای پاه پیدا کنند و در حی   اجرای حمله بتوانند دشمن را که مرصوف  نت 
به قرار دهند، موفقیت حمله و برنامه های عملیانر  پاسخ به تیم چریک ها است، مورد رص 

وهای چریک یم را بلند  را تضمی   کرد و به حد قابل مالحظه ای آن برد. در ضمن، اگر نت 
، دهش بتوانند در جابجانی شی    ع خود، موفقانه عمل کنند و زود تر از موعد قرار گذاشته
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به به دشمن،  ان موفقیت عملیات و وارد شدن رص  ابل بسیار بلند و قوارد عمل شوند، مت  
 ؛توجه خواهد بود 

   در مورد اختفا در محل امن که در مرحله   ت: که از قبل تنظیم شده اس  اختفا در محل امت
د، قبال تذکر رفت. اما ذکر چند نکته  بعداز انجام عملیات چرییک، مورد سنجش قرار یم گت 
وری است و باید به آن پرداخت که این نکات قرار  در خصوص انسجام محل اختفا، رص 

 ذیل اند: 
س با  - یسیک محل امن برای چریک ها باید به زودی قابل دستر  شد. البته این دستر

د؛  بایدتنها به اساس سنجش های تیم سنجش عملیات چرییک، صورت گت 
 را برای چریک ها، فراهم سازد؛  -

ی
 محل اختفا باید قابلیت رفع نیازمندهای اولیه زندیک

ون  - دارای حداقل امکانات معیشیتر برای چریک ها باشد و نیاز نباشد تا چریک ها به بت 
 ود بروند و افشا شوند؛برای رفع مشکالت خ

 جدا مدنظرگرفته شود؛ ، باید موسم هواوگریم و شدی در داخل محیط پناهگاه امن -
ات الزم برای هر چریک باشد. کمپل، دوشک، لحاف،  - محل امن باید دارای تجهت  

ه؛  و غت 
 ظروف کاف  برای خوردن غذا، مواد مرصف کننده و تمت   کننده، آب کاف 

ه مواد مورد  - ورت غذانی برای چریک ها که حداقل کفایت کننده یک  داشیر  ذخت 
رص 

 روزه باشد.  25دوره زمان  

 

نحوه انجام یک حمله 
چریکی

اختفا در محل امن که 
از قبل تنظیم شده 

است

جابجایی سریع و 
خرابکاری در 
نیروهای دشمن

جنگ ایذایی

کمین

انجام حمله نا متقارن 
و غافل گیرانه باالی 

دشمن

تعیین فرمانده تیم 
جنگی چریکی برای 
هدایت عملیات چریکی

تنظیم و تقسیم تیم 
چریکی
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 سائرموارد مهم در مورد عملیات های چرییک
ی - متر های دوربرد و مرصف کاستفاده از سالح: تسلیحات مورد استفاده در مناطق مطلوب درگت 

های خودکار و نیمه خودکار نت   در شود. باید تعدادی سالحها توصیه یممهمات در این نوع جنگ
که   14-کای شمایل، تفنگ مرینگهای خودکار موجود در بازار امها و تف اختیار داشت. از بی   تفنگ

 ن تفنگشود. اما ییک از مشکالت ایافراد متخصص و باتجربه باید از آن استفاده کنند، توصیه یم
ف ، توصیه اعظیم از کالشینکوف، کالکو در ضمن کنند. ها این است که مهمات بسیاری مرصف یم

 و سایر سالح های سبک به شمول پیکای رویس، یم شود. 

تفاده کرد. اس و راکت آر نر جر  توان از سالح نیمه سنگی   مثل مسلسل دوشکا در مناطق مطلوب یم
ی خواهند داشت. اما باید توجه داشت کهزیرا کسان  که از آنها استفاده یم ین ا کنند، امنیت بیشتر

و دارد، بهتر است  25هانی که گروه  وسیله برای دفاع باید استفاده شود نه حمله.   15تا  10نفر نت 
انداز و  بزبزک و یا دوربی   دار برای هدف قرار دادن دشمن، استفاده کنند. تفنگ  10تفنگ تک تت 

ها، لسلان مساز می موثریت این نوع سالح ها، برای موفقیت یک حمله چرییک، فوق العاده است. 
،مییل 9های با کلیتر مسلسل ی را فراهم یم متر ند. زیرا امکان انتقال مهمات بیشتر ه طور  ب کنند. بهتر

ان تبدیل شود. زیرا امککیل استفاده از هر سالج که ساخت آن آسانتر باشد، بیشتر توصیه یم
 دشمن باشد. زیرا چریک ها باید مشابه سالح قطعات آن وجود دارد. در هر حال نوع سالح چریک

های سنگیت   کنند. اما استفاده از سالحافتد، استفاده یمها از همان سالح دشمن که به دست آنها یم
د، توصیه نیمکه دشمن از آنها بهره یم  گت 

ً
ید کاف  و استفاده از هواپیما به دلیل نداشیر  دشود. مثال

ود، فایده ن مناطق نمتوان آنها را وارد ایسختر یمها به دلیل آنکه به  ها و توپ استفاده از تانک
 ؛زیادی ندارد 

تامی   آذوقه، مسئله بسیار مهیم است. در مناطق ناهموار به دلیل : برای چریک ها  تأمی   آذوقه -
مشکالنر در این زمینه وجود دارد. زیرا ممکن است تعداد کشاورزان در این العبور بودنشان، صعب

 توان از آنها کمک گرفت، کمه مستقیم محصوالت کشاورزی و گوشت یممناطق که برای تهی
ان های ارتبایط محافظت شوند تا همیشه بتو باشد. برای رهانی از دوران فشار و تنگنا باید راهیم

ه شده آذوقه مورد نیاز را که در مکان ، ا اند، تحویل گرفت. های مناسب ذخت  مکان در چنی   مناطقر
ده وجود ندارد. زیرا در این مناطق راهانجام عملیات خرا طوط های ارتبایط، خبکاری به شکل گستر

خییل کم وجود دارند. برای تأمی   آذوقه مورد نیاز،  های آنر که بتوان آنها را تخریب کرد،تلفن و لوله
وری به وجود بعیص  از حیوانات که مناسب  ترین آنها با توجه به ناهمواری زمی   قاطر است، رص 

رسد. )البته باید چراگاه کاف  برای تغذیه مناسب حیوانات نت   وجود داشته باشد(. قاطر ر یمنظ
عبور   پذیر نیست، های بسیار ناهموار که عبور از آن برای حیوانات دیگر امکان تواند از زمی   یم

، چریک ایط بسیار سخت نت   ردی فتوانند آذوقه را روی پشت خود حمل کنند. هر ها یم کند. در شر
یک روز و به مدت چند روز حمل  کیلوگرم را برای چند ساعت در طول   25تواند باری به وزن یم
 ؛کند 

های مواصالنر  -  هانی باشد تا اهای ارتباط با خارج، باید شامل ایستگاهراه: چریک هامست 
ً
فراد کامال

دازند. رابط ب مردم عادیکردن کاالها و پنهان کردن مورد اعتماد در آنجا حضور یافته و به انبار   تر
ا ه توان چند راه ارتبایط داخیل نت   ایجاد کرد. البته مقدار وسعت آنها به تعداد چریکهمچنی   یم



 

 

 طالبان   جنگ چرییک بر ضد فاشیسم ............................ ......................... ........................ راهنمای چریک..................... 

 طالبان  

 

14 

 دارد. 
ی

ی  چریک بستیک ها باید به محافظت از سالح و مهمات اهمیت زیادی دهند. قبل از هر چت  
وری است. آنها همچهای مناستر داشته باشند که یک نیاز بسی ها باید کفش چریک نی   باید ار رص 

 در آغاز یمبرای ایجاد زمینه
ً
ت و تعمت   ها برای دوختوان از کارگاههای شغیل مناسب تالش کنند. مثال

وچیک برای های کتوان کارگاهریزی یمبا برنامههای قدییم و کهنه استفاده کرد. بعد از آن،  کفش
 اد مناستر کفش تولید نماید. ساخت باروت نت   نتولید کفش تأسیس کرده که در طول روز تعد

ً
سبتا
چرییک به   وهای غت  آسان است و اگر یک کارگاه کوچک وجود داشته باشد و تعداد افراد الزم از نت 

 برای کار گرفته شود، یم
ی

توان مقادیر زیادی باروت تولید کرد. می   گذاری مناطق نت   خطر بزریک
صدها  گذاری شده زیادی منفجر شود،های می    لحظه، مساحتآید. اگر در یک دشمن به شمار یم

 روند. نفر بوسیله آن از بی   یم

 

 

 

 

 

سائرموارد مهم در 
مورد عملیات های 

چریکی

برای تأمین آذوقه 
چریک ها

تسلیحات مورد 
استفاده در مناطق 

مطلوب درگیری

مسیرهای مواصالتی 
چریک ها
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ایط الزم برای عملیات موفقیت آمت   چرییک  شر
 
 غت  نظایم  -

 غت  نظایم، باید روی همکاری و کمک مردم محل بیشتر   :پشتیبان 
در جنبه پشتیبان 

ه ک  د تا بواسطه اخبار منابع محیل، مردم عام و آن هانی حساب کرد. چریک ها در مراحیل نیاز دارن
یک ترافیک اند، از نقاط ضعف دشمن، محل تردد وسایط و زمان  در جاده ها، حسب معمول شر

د. در ضمن، بیشتر اوقات برای انجام نعبور و مرور کاروان ها، افراد و تاسیسات دشمن با ختر شو 
قبل از انجام عملیات و یا بعداز آن، در خانه های مسکون  عملیات چرییک، نیاز است تا چریک ها یا 

م دپنهان شده و برای انجام موفقانه عملیات چرییک، برنامه ریزی کنند. در این خصوص باید مر 
کمک کرده و زمینه های همکاری را مساعد سازند.   چرییک محل با روحیه صادقانه، به عملیات
 غت  نظایم، برای انجام عملی

 ات های چرییک، خییل ها موثر و مهم است. در بسیاری مواقع،پشتیبان 
اطالعات از منابع محیل، به مراتب کار ساز تر از انجام عملیات های چرییک است که زمینه را برای 

به و   ارد کردن به دشمن مساعد یم سازد؛رص 

اکمال  یل برایکمک خارجر شامل روند زمینه سازی برای ترسی    ع روند کمک های ما  : کمک خارجر     -
ات مورد نیاز و تسلیحانر یم شود که  هسته های چرییک مقاومت است که شامل ارسال پول، تجهت  
یم تواند کار چریک ها را در انجام عملیات چرییک شهری، سهل سازد و زمینه را برای انجام موفقانه 

، اظهار نظر  آن، مساعد سازد. کمک های خارجر همچنان شامل، النر گری، راه اندازی جنگ روان 
ولیت ت که یم تواند زمینه مقبدر مطبوعات و رسانه های اجتمایع به نفع هسته های چرییک اس

عملکرد های چریک ها را در امر بسیج بیشتر مردم در هسته های چرییک مساعد سازد. اکمال  عامۀ
، زمینه موثر عملکرد چرییک را یم   یعت  چریک سازد؛هسته های چرییک به واسطه کمک های خارجر

با اتکا به منابع پویل مورد نیاز، خواهند توانست تا در قسمت کسب اطالعات، خرید اسلحه،  ها 
 از داخل قرار گاه های دشمن، جلب همکاری افراد دشمن، مسمومیت در 

ی
خرید نقشه های جنیک

ن ه نمودکرایغذا های افراد دشمن، انجام عملیات های انفجاری به واسطه ماین های چسپیک،  
محل های مسکون  برای ستر و اختفا در مراحل قبل و بعداز انجام عملیات، کمک شایان  کند و 

 مشکالت چریک ها را تاحد قابل مالحظه ای، حل نماید؛

ان همواری و بلندی زمی   ها برای انجام عملیات ها خییل : زمی   مناسب  - جغرافیای مناسب و مت  
و کوهستان  را معموال نقطه جوش عملیات های چرییک و حمله  ها مهم است. مناطق صعب العبور 

های چرییک باالی دشمن یم دانند. در این وضعیت است که دشمن، توان خود را در برابر حمالت 
فرسایشر از دست و قدرتش به تحلیل یم رود. مناطق مناسب برای انجام حمله های غافل گت   

، جنگ ایذانی و جنگ با شع ت بلند، دشمن را درمانده یم سازد. دشمن، در عوض کننده، کمی  
تالش یم کند تا برای رهانی از شر چریک ها، بسیاری از محل ها را ترک کند و جغرافیای بیشتر را در 

 ار دهد؛اختیار چریک ها، قر 

ایس اس اصل قومانده، عنرص در انجام هرنوع تحرک چرییک، وحدت فرماندیه و   :فرماندیه متمرکز -
رمانده یک عملیات چرییک در اساس قلب طرح و برنامه اجرای عملیات های چرییک است. است. ف

د؛ برنامه از نگری مرور و ب هارا  فرمانده  در حساس ترین مواقع، تصامیم مهم و شنوشت ساز یم گت 
د چگو  و  ه زمان  نه و چیم کند، تجدید قوا یم کند، تعداد قوا را کم و زیاد یم سازد و تصمیم یم گت 

باید چریک ها استفاده کنند. فرماندیه متمرکز اصل اسایس اجرای یک  کدام اسلحه را چه زمان  
عملیات چرییک است و یم تواند، نقطه اسایس یک عملیات  موفق باشد. فرمانده قابل و دارای 
ی، فرماندیه است که با تمرکز به اهداف عملیات، همواره در تالش است تا با کم تری  ناوصاف رهتر
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ان تلفات چریک به را به دشمن وارد کند و از مت   ین رص  ا نت   با مشاهده بکاهد. چریک ه ها  هزینه بیشتر
اصل فرماندیه متمرکز، توجه ویژه ای به اهداف و اصول عملیات چرییک یم نمایند. کوشش یم  

ان تلفات و ضایعات اسلحه ها و چریک ها کم کننکن ند ناجرا ک را طوری چرییک د و عملیاتند از مت  
تا نه تنها تلفات نباشد و خطری متوجه تمام جریان چرییک نشود، بل اصل رمز و راز کار چرییک نباید 

 به خطر بیفتد؛ افشا شود و  با دستگت  شدن چریک ها،

تفریق این  واقع، وجه ر اندیه متمرکز، بسیار اندک است. دتفکیک اصل انضباط با فرم : انضباط  -
صل فرماندیه متمرکز فرمانده تیم چرییک مطمح نظر است و هر عمیل متوجه دو این است که در ا

آن یم باشد، در حالیکه در اصل انضباط، نظم هم به فرمانده و هم به چریک ها مربوط یم شود. 
ات، انضباط   منظم از فرصت ها و تجهت  

ی
در تیم چرییک به نوع تنظیم و ترتیب و آرایش قوا، چگونیک

ده ساخیر  اهداف عملیات چرییک و ایجاد رمان های فرمانده، تعهد به بر آور فاصل مراعات نمودن 
ی، تعقیب جدی فرمان های   بیشتر میان اعضای تیم چرییک است. در انضباط، سخت گت 

ی
هماهنیک

 میان اعضای تیم چرییک و آرایش منظم قوا رصف به خاطر اجرای یک 
ی

فرماندهان، ایجاد هماهنیک
به زدن به منافع دشمن است؛عملیات نیست، بل برای ا  ستفاده دوام دار قوای چرییک جهت رص 

تبلیغات به فعالیتر گفته یم شود که اهداف عمده آن، تغیت  در وضعیت  : استفاده از تبلیغات  -
 هقضاوت عمویم، ایجاد فضای مناسب برای انجام حمالت چرییک، جلب حمایت مردم و جلب توج

 . تبلیغات کمک یم کند تا از یک طرف دشمن، تحت تاثت  آنشد افکار به موجودیت تیم چرییک با
بیاید و روحیه ی خود را از دست دهد و از سوی دیگر، مردم با تماشای آن، حس امید واری پیدا  
کنند و به ایجاد تغیت  در فضای به بن بست کشیده شده توسط دشمن، امیدوار شوند. تبلیغات 

مردم و تحت تاثت  در آوردن دشمن به وسیله کار فکری یعت  عمومیت ذهنیت خودی در ذهنیت 
مجموع جنبش چرییک، تبلیغات یک امر مهم است و یم تواند   ت.در یک عملیات چرییک و برایاس

 کارانی و موفقیت یک عملیات چرییک را تضمی   کند و حتر مهم تر از آن نقش بازی کند؛

زم اطالعات و معلومات الکوشش برای جلب   تالش های اطالعانر یعت  تالش و  : تالش اطالعانر  -
عیت تردد، تعداد اسلحه ها و موق یت و زمانبرای تثبیت موقعیت دشمن، تاسیسات، اسلحه، موقع

دیپوها، ایجاد زمینه ها برای فراهم آوری اطالعات و تهیه اطالعات گمراه کننده برای فریب دشمن 
  یک، نقش اسایس را بازی یم کند؛ تاجانی مخصوصا در جنگ های چری ،است. اطالعات در یک جنگ

که بدون اطالع نیم توان، یک عملیات چرییک را اجرا کرد. اگر اطالعات وجود نداشته باشد، چگونه 
یم توان یک هدف را تشخیص داد به آن حمله کرد و معلومات الزم را در خصوص فعالیت و توان 

 مندی دشمن، کسب کرد؟ 

 مخصوصا جنگ های تعهد و ا : اراده مقاومت  -
ی

راده  الزم برای انجام و تداوم فعالیت های جنیک
چرییک، اصل مهم است. اگر یک چریک تماییل به انجام یک عملیات نداشته باشد، چگونه ممکن 

ه اراده ، اطمینان حاصل کند؟ در حالیکچرییک است که بتواند برای موفقیت و کامیانر یک عملیات
 است در عی   زمان در کنار آن، هوشیاری، تحرک و احتیاط، از اصل مهیم برای یک حمله چرییک

موضوعات قابل توجیه نت   استند. اراده در واقع، تعهد محکیم است که یم تواند پابندی یک چریک 
را برای انجام یک عملیات و تداوم بقیه عملیات ها در آینده نشان دهد. اگر به یک کاری تمایل قلتر 

 مقاومت یک عزم قوی برای ن چندان دور از امکان نیست. ارادۀشیم، انجام آو اراده قوی داشته با
   انجام یک حمله چرییک و به ش رساندن موفقانه ی آن است. 
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 کیست؟  چریک
 

ل به در دیدگاه مردم آن، سمبل تمای« چریک»شیک نیست که در دنیا کشوری وجود ندارد که کلمه 
جنگ اشت. اما ای دکنندهتمایز  ود که این کلمه در آن معنای مری بآزادیخوایه نباشد. کوبا تنها کشو 
کلمه   ینآزادی است به ا فقدان دارای که هم اکنون از هر جهتر   چرییک در کشور ما افغانستان،

ول طالب، برای خویسر آن ها، خوش خدمتر . یشتر یم بخشد اعتبار ب آنهاییکه امروز در تحت کنتر
پست فطرت و فاقد سجایای یک انسان مبارز اند. در یک سال گذشته، یم کنند، عنارص فوق العاده 

ی، قتل، شکنجه و آزار مردم عادی در والیت های شمایل بوده ایم. حتر  ما بار ها شاهد، دستگت 
، وجود دارد. بنا آنهاییکه تن به ذلت داده اند و کار چرییک  این روند، در دیگر مناطق افغانستان نت  

انند و اصال اعتقادی به مبارزه و مقاومت ندارند، در هیچ قاموس انسان  ای جای را نر فایده یم د
 از نر عدالتر ها، ظلم و استبداد را در خود جای داده است. اما 

ندارند. تاری    خ برگه های مختلق 
آنهانی که جز برگه های ظلم و استبداد اند و برای ظالم، کمک یم کنند، هیچ جای در تاری    خ ندارند، 

 مبدل یم شوند  جز 
ی

.  اما چریک ها به نمادی از مقاومت و ایستادیک
ی

ا این ببه مذمت و سیاه رنیک
ست که ای شایسته اوجود، چریک نه به این معنا بلکه دارای معنانی متفاوت است.چریک، رزمنده

د آزادیبرای آزادی یم وی پیشگام این ملت در نتر  جنگد و از جانب ملت انتخاب شده است. او نت 
دی ضعیف و مبارزه گرویه کوچک با  خواهانه است. جنگ چرییک چنانکه بسیاری اعتقاد دارند نتر

ست و چریک، ا ظلم و استبداد ارزه تمایم مردم با سیطره ارتشر قوی نیست. بلکه جنگ چرییک، مب
وی مسلح پیشگام آن ل ی، از تمایم افراد یک منطقه معی   تشکچرییکرود. اما ارتش به شمار یم نت 

وزی زودهنگام یا طوالن  مدت آن بر تمایم قدرت ت که هانی اس شده و همی   امر دلیل قدرت و پت 
د چرییک متیک بر مردم است.  ند و کالم آخر اینکه اساس و پایگاه نتر  بگت 

ی
 سیع یم کنند ملت را به بردیک

وی و شناخت زمیت  بدون حمایاینکه گروه قوی مردیم  تهای مسلحانه کوچک با هرگونه توان پیرسر
 که به خونر سازمان یافته است، مقاومت کنند، غت  معقول 

بتوانند در برابر شکوب منظم ارتشر
 های جنایتکار در نهایت بواسطه قدرت مرکزی است. دلیل این امر آن است که تمایم ظالمان و گروه

الیت دیگری نطقه فعکنند. فراموش نکنید که این مجرمان بر ضد ساکنان مها غلبه یم بر این گروه
 دهند و آن مبارزه برای آزادی هرچند به شکل صوری است. را نت   انجام یم

 به اعضای گروه
ً
 های کوچک و بصورت شود که در گروه اطالق یم ای های نظایم چریک معموال

د خایص میجنگند های بسیار قدییم  از شیوه چرییک های شیؤه جنگ. قابل انعطاف و بدون خط نتر
 است و در جهان معارص کسان  چون مائو زدونگ، وندل فرتیگ، رژی دبره، وو نوین جیاپ، 

ی
جنیک

برخالف تصورات و باور ها ؛يک چريک قبل از  .و چه گوارا از نظریه پردازان جنگ چرییک بوده اند
ايدوئولوژيست ؛يک متفکر؛روان شناس؛و رهتر  اينکه يک نظایمی ويک ماجراجو باشد؛ يک

ي کنيد؛اگر یمی  فت کنيد ديگران را رهتر است.شعار معروفيست که یمی گويد :اگر یمی خواهيد پيرسر
ي کنيد؛اما اگر یمی خواهيد موفق و جاويدان شويد خودتان را  ان را رهتر خواهيد مشهور شويد رهتر

ي خود به چند نکته اشاره  ي کنيد.براي رهتر  :ميکنيمرهتر
کند؛نقشه ساختمان بعدي را که قرار است  تخريب يک معمار قبل از اينکه ساختمان فرسوده اي را

 ماده شدن نقشه ساختمان فرسوده را تخريب یمی کند آکند والبته بعد از   ساخته شود؛ را تهيه یمی 
ود ح باشد؛درحال خله اي که باشد قبل از اينکه در فکر تخريب فت.يک چريک هم در هر مرح

 .موزش است،آباز سازيآسازي
ی شخیصی خود را بر يرش تغيت  و هدف است؛ذپ، ريک شدنترين اصل براي چ اولی   و مهم

اي وقتر
ی آچريک شدن 

ی
ی در زندیک

انر  طرز تفکر ،از جمله شخصيت به وجود بیاورد. ش ا ماده یمی کند بايد تغيت 

https://tahghighonline.com/
https://tahghighonline.com/
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ی بود؛او  اما هدف چيست؟ همان طور که یمی  همه مهمتر ذهنيت خود را. و از 
 دانيد چه گوارا ارژانتيت 

و به کوبا رفت و ب ی حکومت استبدادي در کشورش به همراه فيدل کاستر
د از چندين عبعد از ش نگون 

ی مثل گنگو؛نيجآسال مبارزه کوبا را   بشجنر؛برزيل؛کلمبيا؛بو ليوي؛زاد ساخت ؛وي در کشور هانی
 .هاي چريیکی بسيار زيادي را راه اندازي کرد بخش و ارتش زاديآهاي 

 خصوصیات یک چریک
  : ها در سازگاری با محیطتوانانی چریک -

ی
ازگاری ها این است که توانانی س های چریکاز دیگر ویژیک

ایط موجود را داشته و یم ایط مطلوب تغیت  با همه شر هند. دتوانند همه جزئیات پیش آمده را به شر
وجود  ریزی شده برای ادامه مبارزههای از پیش برنامه آنها وقتر ببیند که امکان استفاده از روش

 دهند و بدین ترتیب همواره دشمن را های خود را تغیت  یم ندارد، در هر لحظه از مبارزه تاکتیک
 سازند. غافلگت  یم

 چت   دیگری، امکان تغیت  آن وجود  کنند که قبل از هر هانی را برای خود انتخاب یم مکان چریک
تواند از آنجا عبور کرده و فقط باعث شدرگریم و مشغول شدن داشته باشد. مناطقر که دشمن نیم

وی کرده و خییل از موانع را هم به راحتر او یم شود. در بسیاری از مواقع، دشمن با نظم خایص پیرسر
وی وجود ندارد و متوقف یمرسد که گذارد. اما ناگهان به جانی یمپشت ش یم شود. دیگر امکان پیرسر

نطقه ها اگر فرصت برریس دقیق م شود. یعت  اینکه چریکدر این حالت است که دچار شدرگیم یم
کنند که امکان رسیدن دشمن به آنجا وجود نداشته باشد. در را داشته باشند، مکان  را انتخاب یم

د بود، بلکه تعداد مدافعان مهم است و اگر تعداد آنها  این صورت تعداد مهاجمان زیاد مهم نخواه
وز یمکاف  باشد، یم  مواقع هم پت 

شوند. در توانند حتر در مقابل یک گردان هم بایستند و در بیشتر
وهای چرییک این است که در انتخاب مکان و زمان مناسب برای  واقع وظیفه اصیل فرماندهان نت 

 ا به کار برند. نهایت تدبت  ر  دفاع از مناطق،

وط مهم حمله به دشمن - ی و شعت، شر لف در های مختها و شیوه استفاده از تکنیک: غافلگت 
 
ی

وهای چرییک است. حمله به طور ناگهان  و با شدت تمام آغاز حمله به دشمن از دیگر ویژیک های نت 
وهای دشمن که گمان یمشده و ناگهان به شعت متوقف یم شان  کنند دشمنشود، به طوری که نت 

است بر ه های خود یا شهری که در محارصه چریکقرار گاه شده است، با خیال راحت به  شکوب
شود. در ها آغاز یم گردند. اما ناگهان در یک منطقه دیگر، حمله چرییک دیگری از طرف چریکیم

وهای چریک به طور مخفیانه، منطقه را تحت نظر یم  نت 
ند تا این حالت بیشتر وهای  ا گت  ز حضور نت 

ی کنند. گایه هم با شدت و خشونت تمام به  کمیک که ممکن است به کمک دشمن بیایند، جلوگت 
ط مه  های دشمن هجوم برده و آن را از بی   یم برند. غافلییک از پاسگاه ی و شعت، دو شر م گت 

 برای حمله به دشمن است. 

ادی اری نت   در مبارزات چرییک اهمیت بسیار زیعملیات خرابک: عملیات انقالنر در مبارزات چرییک -
ات و عملی یسودمند توام با  تداوم مقاومتعملیات خرابکاری با اهداف دارد. البته باید بی   

 فایده
ً
گناه قربان  نر  هایای ندارد، تفاوت قائل شد. در عملیات تروریستر انسانتروریستر که عموما

ملیات مفید باشند نت   از بی   بروند. البته ع مقاومتوانند برای تافرادی که یم شده و تعداد زیادی از 
ان عایل رت تواند مفید باشد که برای مجازات ییک از تروریستر تنها در صورنر یم وهایرهتر  به نت 

ی به بار اتواند فایدهکه به ظلم و وحشر گری شهره شده است و نابودی وی یم  مستبد و ظالم
که مرگ آنها  ه شود. هرگز نباید ازاین عملیات برای نابودی افراد غت  مهم داشته باشد، به کار گرفت

ی یم  شود، استفاده کرد. باعث ایجاد کشتار بیشتر
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م ای معتقدند که ظلم و ستدرباره عملیات تروریستر اختالف نظرهای بسیاری وجود دارد. عده
جام ین صورت بسیج کردن آنها برای انآگاهانه مانع از ارتباط آشکار یا مخفیانه با مردم شده و در ا

ممکن خواهد بود. این دیدگاه گاها تا حدی افرایط یم فعالیت وری در زمان مناسب، غت  شود  های رص 
  های مردیم اگر سالحکه امکان هیچگونه اقدام قانون  وجود ندارد. در آن صورت، فعالیت گروه

ممکن خواهد بود. ب  در اختیار نداشته باشند، غت 
تر که ای مناسه ها و روشنابراین باید از شیوهکاف 
، اگر درست اج استفاده کرد. شود،  تداوم و تقویت مقاومتتواند باعث یم را عملیات خرابکاری نت  

که به ابزار   ای باشد ها بوده است. این عملیات نباید به گونهترین سالح شود، همیشه ییک از قوی
ای از آنها شود. یعت  باید طوری باشد که بدون کاری عدهتولیدی مردم آسیب رسانده و باعث بی

ن  به عنوان مثال، خراب کرد باعث ایجاد بیکاری در مردم شود.  به هم بریزد، فقط آنکه نظم جامعه
الکیل، نر کارخانه ساخت نوشابه فایده و مضحک خواهد بود اما در عوض تخریب مرکز برق های غت 

به  مجبور  مردم عادیای از ت اول فقط شاید عدهشود. در حالیم تواند سودمند باشد و توصیهیم
  مهاجرت شوند و این کار کوچک

ی
ی در زندیک منطقه ایجاد نخواهد کرد.در حالت دوم  ترین تغیت 

 مختل میشود. یم مردم عادیت عالوه بر آنکه باعث مهاجر 
ً
 همه مردم منطقه نت   کامال

ی
شود زندیک

 ؛عملیات خرابکاری توضیح خواهم داد های های بعد، درباره روش در قستم

وهای شبه نظایم از حمالت هوانی  - آید. ار یمهای مهم ارتش به شمهواپیما ییک از سالح نحوه فرار نت 
وها محدود ب نده اگوده و آنها در مناطق ناهموار، پر اما در مرحله اول جنگ چرییک که تعداد نت 

ستفاده از هواپیما برای نابودی اصویل مهمات دفایع که باشند، دارای کاربرد آنچنان  نیست. ایم
وها در مناطق هموار و ناامن حرکت یمقابل دیدن هستند، مفید یم  که نت 

ند نت   کنباشد. زمان 
مشکل را حل   توان اینالبته با حرکت شبانه به راحتر یم استفاده از هواپیما بسیار سودمند است. 

د. زیرا آی، ییک از نقاط ضعف دشمن به شمار یمو سنگزار ها  های اصیلاهکرد. حرکت کردن در ر 
 
ً
د. یمتواند هر متر از راهنیمعمال رار داد. در هانی قهای مختلف بمب توان در مکانها را زیر نظر بگت 

وه بر بندد. بدین ترتیب عال از روی آنها، بمب منفجر شده و راه را یم موتر این صورت هنگام عبور 
و و مهمات دشمن وارد یمخسارت بسیاری ببسیر  راه   ؛شود ر نت 

ات دشمن - نها را از  توان آشودد. یمهای گوناگون انجام یمتهیه بمب از راه نحوه تسلط بر تجهت  
ر  کند استفاده کرد یا داندازد و عمل نیمهانی که دشمن یم کشورهای خارجر وارد کرد یا از بمب

قه مبارزه چرییک، این بمب ها را ساخت. برای منفجر کردن این در داخل منط های مخفیانهکارگاه
وههای مختلق  یمها نت   از شیوه بمب ایط نت  ای توان استفاده کرد. البته ساخت مواد منفجره به شر

 دارد. 
ی

 چرییک بستیک

ن جر کردم ما برای منفکنیعنوان بمب از آن استفاده   و به بسازیممان باروت  هایدر کارگاه باید  ما 
اعراهباید   ها در یک زمان مناسب،این بمب ین سایل برفر بکه استفاده از و   کنیم  های زیادی اختر هتر

ش داها را یم . استفاده از این تکنیکدهد  نتیجه را یم  ایم کهیدهد. مثال شنتوان تا حد زیادی گستر
د که از ردنکستفاده یمهانی ا در الجزایر، در جنگ با حکومت استعمارگر فرانسه، مبارزان از بمب

 ها و ها برای منفجر کردن می   پنهان شدن در راه . نمودند  ری آنها را هدایت و منفجر یمراه بسیار دو 
وهای باقیمانده دشمن، روش بسیار مناستر بر   ای به دست آوردن سالح و مهماتاز بی   بردن نت 

. بنابراین با استفاده از مهمات گذاشتدشمن از آنها و یا فرار نیم . زیرا فرصتر برای استفادهبود 

 کسب کرد. بسیار اندک، یم
ی

های  د تاکتیککناین فشارها، دشمن را وادار یم توان نتایج بسیار بزریک
و از  ر موتهای خود به جای استفاده از یک جانی کند در جابهخود را تغیت  دهد. دشمن تالش یم

ه استفاده کند. اما اگر در ا ستون قطع ارتباط  توان با نتخاب منطقه، دقت شده باشد، یمهای مکانت  
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وها  وها بر ییک از آنها، نت  ایط نباید تاکتیک و متمرکز کردن نت  کیل   های به نتیجه رسید. در این شر
های اهها عبارتند از: شناخت کامل منطقه، زیر نظر گرفیر  ر جنگ چرییک را نادیده گرفت. این تاکتیک

ان حمایت آنها برای تأمی   غذا، جابههای فریع، فرار و راه جانی شناخت ساکنی   منطقه و آگایه ازمت  
و پناه دادن مخفیانه مجروحان به طور موقت یا دائیم، برتری بر دشمن از لحاظ تعداد نفرات، 

ایط فوق، حمله به  های الزم. داشیر  شعت زیاد و رعایت احتیاط در صورت مهیا بودن همه شر
د. با افراد جاسوس و ختر یت و شدت تمام، نر امان و نر وقفه صورت یمدشمن باید با قاطع چی   گت 

 گونه رفتار کرد. در مقابل تا جانی که ممکن است با شبازان  که به نظر یم
رسد در حال نت   باید همی  

ای بزرگ و هدر صورت نداشیر  پایگاه شان هستند، باید با مالیمت، رفتار شود. انجام خدمت نظایم
یمانده اند باید آزاد کرد و مجروحان باقمن، نباید کش را به اسارت گرفت و کسان  را که زنده ماندها

 ها از لحاظ اخالفر  را هم با تمام امکانات ممکن معالجه نمود. در نظر ساکنی   محیل باید چریک
ایط خاص باید به فکر اجرای عدالت بود  وهای دشمن باشند. در غت  از شر ه باید بو ن برتر از نت 

 ؛مجرم اجازه دفاع از خود را داد 

های  گفتیم که جنگ:  العبور(های کوهستان  و صعبمطلوب و مناسب )مکانجنگیدن در مناطق  -
تد. اما زمان  که افچرییک همیشه در مناطقر که متناسب با تاکتیکهای این جنگ باشد، اتفاق نیم

وهای چرییک در مناطق صعب ه های جنگیل و ناهموار یا مناطق بایر و باتالفر کالعبور مثل کوهنت 
ند، تاکتیکباشند، قرار یمهای چرییک یم مناسب جنگ  اصیل های کیل آنها باید بر اساس مبان   گت 

ای، مراکز و مؤسسات کوچک مورد نیاز از توانند در چنی   منطقههای چرییک باشد. آنها یم جنگ
، انب لونر ارها و وسایل تبلیغانر و... را ایجاد و فراهم کنند و به طور مطقبیل بیمارستان، مراکز آموزیسر
وهای چری های دور برد دشمن حفظ نماید. آنها را از حمله هواپیماها و توپخانه ایط نت  یک در این شر

ای الزم ه توانند اعضای خود را افزایش داده و از افراد غت  نظایم نت   استفاده کنند و حتر آموزشیم
وهای چرییک با را به  مجروحان  که در آینده ممکن است به سالمتر دست یابند، بدهند. تعداد نت 

ان سالح و نیازهای  توجه به امکان تأمی   آذوقه، فرار گرویه مردم تحت ستم از مناطق مجاور، مت  
وری، وهای جدید، تا حد زیادی یم رص   آنها متغت  است. به هر حال استفاده از نت 

ی
را  تواند آمادیک

 افزایش دهد. 

ش فعالیت چریک ان گستر ق مجاور های چرییک دیگر در مناطها در یک منطقه به فعالیت گروه مت  
 دارد. اما برای توسعه عملیات این گروه

ی
به  ها باید زمان الزم برای رفیر  از مکان عملیات نت   بستیک

ورت ه انجام شود در این صیک منطقه امن را در اختیار داشته باشند. اگر قرار باشد عملیات شبان
توانند در مکان  که بیش از پنج یا شش ساعت با منطقه امن فاصله دارد، دست به ها نیم چریک

توانند از منطقه امن فاصله گرفته و به تدری    ج در منطقه ها یم عملیات بزنند. تعدادی از چریک
 مجاور نفوذ کنند. 
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 داد؟ را نجات چگونه یم توان یک واحد چرییک
 آن با مقدمات زیر آغاز یم شود: 

ی
ط برای زنده ماندن واحد چرییک وجود دارد و رشد و رسیدیک سه شر

تحرک مداوم. هوشیاری مداوم. احتیاط مداوم. بدون بکاربسیر  این سه عامل تاکتیک نظایم، واحد 

قهرمان   باید بخاطر آورد که در این لحظات، روح چرییک به زحمت خواهد توانست زنده بماند. 

شماری که برای تحقق بخشیدن به آن الزم  چریک رزمنده در عظمت نهانی وی و فداکاری های نر 

یک چریک باید با مدنظرداشت این سه اصل، همواره عملیات چرییک را  است، نهفته یم باشد. 

تنظیم کند. تحرک مداوم، زمینه ساز وجود فزییک یک واحد نظایم است که باید یک هسته چریک 

داشته باشد. تحرک مداوم یعت  قدرت مانور داییم که باعث شود، هسته مقاومت بنام یک واحد 

، داشیر  تاکتیک  چرییک شناخته شود. تحرک مداوم به معنای اخص، داشیر  برنامه، پالن عملیانر

، کنش و واکنش های معمول یک واحد نظایم و 
ی

ایط جنیک  با مدنظرداشت شر
ی

های منظم جنیک

 یک واحد چرییک است. حمالت مداوم 

هوشیاری مداوم عبارت از برنامه ریزی دقیق برای حمله بر دشمن، شنجش الزم برای انجام عملیات 

چرییک، سنجش توان و قدرت خود و دشمن، کسب اطالعات دقیق استخبارانر در خصوص دشمن، 

مچنان است. ه تعی   زمان و مکان دقیق عملیات، راه های گریز و تعی   واحد های کمیک و حمایتر 

وهای خودی و چریک ها و وارد ساخیر  تلفات به دشمن، تحمیل  هوشیاری مداوم یعت  حفظ نت 

وهای است.   خسارات و حفاظت از معلومات کسب شده ای اطالعانر در خصوص  دشمن و نت 

وهای خودی و دشمن، ایجاد تفاهم و  احتیاط مداوم عبارت از حفظ و نگهداری، راز های نت 

 
ی

الزم میان گروه چرییک و تنظیم هسته های چرییک برای انجام حمالت به دشمن است.  همگاهنیک

س آن، وجود یم داشته  ات و امکانات دستر در جنبه احتیاط، ارزیانر دقیق از محل دشمن با تجهت  

 باشد. 

تر  د تن به تن با دشمن نیست. این فداکاری ها به مراتب نر گت  از  و این فداکاری ها جنگ روزانه و نتر

د. ممکن است که  نظر جسمان  و روان  برای چریک اشکال فوق العاده توان فرساتری به خود یم گت 

ند و ناچار شوند برای مدنر به گروه  چریک ها بوسیله ارتش دشمن به شدت مورد تعقیب قرار گت 

 ت  ت انسانام عملیات انتخاب شده همچون های متفرق تقسیم شوند و در مناطقر که برای انج

خورده تعقیب شوند، دایمن نگران آن باشند که نکند دشمن ردپای آنان را پیدا کرده باشد. با سوظن 

ایط ویژه ای چریک ها را  مردم عادینسبت به همه حتر نسبت به  داییم تهدید شده ای که در شر

ی های بدشمن یم سپا وهای دشمنرند تا از شر بهانه گت  ر اینجاست  د ند. رهانی یاب ،شکوب کننده نت 

وزی فقط  وزی است و پت  وزی در لحظانر که مرگ هزاران بار قابل لمس تر از پت  که امید به پت 

   یم تواند آنرا در ش داشته باشد.  مقاومتر زونی تواند بود که یک فرد آر 

 امکان هرنوع احتمال و سناریو در خصوص شنوشت چریک ها، برنامه های آنها، 
ی

ایط جنیک در شر

ی شان، واکنش دشمن، احتمال افشا شدن حمالت چرییک، فاش شدن هویت هسته محل اختفا

ی هسته های چرییک، فروپاشیدن فرماندیه چریک ها در نتیجه یک  های چرییک، شکوب و دستگت 

توطئه، احتمال افشا شدن محل اختفای چریک ها، محل نگهداری تسلیحات نظایم، نقشه های 

رد. بنا باید جنبه احتیاط الزم را در تمام مرحله های پالن گذاری، وجود دا آینده هسته های چرییک،

اجرای عملیات، نقشه کشیدن ها، تعداد هسته های چرییک، تسلیحات مورد نیاز، محل اختفای 

 پس از انجام عملیات و بر آورد کیل از نتایج متوقعه عملیات در نظر داشت. 
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 ایجاد مرکز فعالیت های چرییک  مقاومت
که از   بوجود آورد. واحدهای کوچیک چرییک نیم چگونه یم توان مرکزی برای فعالیت هایباکنون ب

عده معدودی تشکیل شده مکان هانی را که برای جنگ چرییک مساعد است، انتخاب یم کنند، مکان 

وی کرد و هنگام عقب نشیت  بتوان پناه برد. فعالیت  هانی که از آنها برای حمله متقابل بتوان پیرسر

 روشن نمود، در مرحله اول زمان   چر 
ً
ییک ها از چنی   نقایط آغاز یم گردد. ویل یک نکته را باید کامال

 آنها رصف اقدامات گردد:  ه ی تالشکه چرییک ها هنوز ضعیف هستند باید هم

 یم کنند تماس 
ی

خود را در محل مستقر سازند، به محیط آشنا شوند، با مردیم که در آن نواج زندیک

ند و  دازند.  بگت  اییط برای تح به تحکیم نقایط که یم توان آنرا به پایگاه تبدیل کرد، بتر ت چنی   شر

ون آیند باید دارای سه کیفیت باشند:  ت دایم، حرک اینکه واحدهای چرییک از مبارزه سالم بت 

دن این نکات تاکتیک نظایم مشکالنر برای سالم   هوشیاری دایم و احتیاط دایم.  درست به کار نتر

اندن واحدهای چرییک بوجود خواهد آورد. باید به خاطر داشت که در چنی   مرحله ای عملیات م

 های بزرگ برای رسیدن به آن است. 
ی

 دالورانه چرییک ها بسط هدف تعیی   شده و از خود گذشتیک

 ها به معت  هر روز جنگیدن و یا به مبارزه تن به تن به دشمن پرداخیر  نیست. 
ی

این از خود گذشتیک

  که کاری مشکل تر و تلخ تر در پیش آنها قرار داد و آن مقاومت بدن  و فکری است. بل

دشمن ممکن است چریک ها را در محل عملیات شان مانند شکاری وحشیانه دنبال کند و دایم آنها 

ایط آماده باش نگاه دارد. چرییک ها باید از هر گونه زود باوری به ند، زیرا گ را در شر  ایه اوقاتپرهت  

وهای تروریست،که بوسیله   یک فرد عادی ای خود  تهدید شده اند و دنبال بهانه ای یم گردند تا  نت 

ها را به ارتش ارتجایع تحویل دهند. مرگ یا  چریکپاک نشان دهند ممکن است  را به اصطالح

وزی افسان  که پت 
وزی جز این راه دیگری نیست. در این مرحله مرگ قابل لمس است در صورنر  هپت 

 چنی   است قهرمان  چریک ها.  نقالنر یم تواند بدان نر اندیشد. ای است که تنها یک آدم ا

دی دوری جسیر  خود شکیل از جنگ است. به علت   از نتر
در جنگ های چرییک پیش رفیر  و یا زمان 

وها باید کوشید با انتخاب  اکتیک تاینکه چریک ها با ارتشر مقتدر روبرو هستند. برای تغیت  موازنه نت 

وهای   نستر بر ارتش ارتجایع ایجاد کرد. اینکار یا از طریق تمرکز نت 
هانی در یک محل معیت  تفوفر

اییط یم  وزی های تاکتییک تنها در چنی   شر چرییک و یا اشغال نواج مساعد امکان پذیر است. به پت 

وهای چرییک است که بدون ایجاد چنی   تفوق  توان اطمینان کرد.  ر دشمن وارد نستر ببه صالح نت 

د نباید آغاز شود مگر  عمل نشوند. تا وقتر که ما یم توانیم زمان و طرز جنگ را تعیی   کنیم، یک نتر

وزی حتیم باشد.  چریک ها به رشد و تحکیم خود در یک جنبش عظیم سیایس و نظایم  آنکه پت 

یک مل اصیل برای رشد چر ادامه یم دهند و پایگاه ها به تدری    ج بوجود یم آیند. این پایگاه ها عا

به به دشمن را داشته باشند.  هاست. پایگاه ها به دژ محکیم  مبدل شوند و توانانی وارد کردن رص 

اگر این حقیقت درک شود که دشمن خواهد جنگید تا بر ش قدرت بافر بماند، باید به فکر داغان  

رش ارتش کننده باید در براببرای داغان کردن این ارتش شکوب    کردن ارتش شکوب کننده افتاد. 

مردیم  )مردیم( بوجود آورد. این ارتش مردیم )مردیم( بخودی خود بوجود نیم آید. این ارتش باید 

از منبع تسليحانر و مهمات دشمن مسلح شود و الزمه اش جنگ سخت و طویل المدنر است که 

وها انش پیوسته در معرض حمالت نت  وهای مردم و رهتر ی مسلح برتری قرار در جریان آن نت 

خواهند گرفت. نر آنکه امکانات مناسب دفایع و مانور دادن داشته باشد. در برابر این ارتش،  

ی مقاومت  کادرهای چرییک که در مناطق مساعد برای جنگ چرییک النه گرفته اند امنیت و دوام رهتر
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وهای شهری را یم توان از ستاد فرماندیه ارتش م ی کرد و عرا تضمی   یم کنند. نت  ملیانر که ردم رهتر

 اهمیت آنها غت  قابل پیش بیت  است به منصهء ظهور رساند. 

  

 اهداف کیل جنگ های چرییک
 وظیفه اول یک برنامه چرییک برای این که بتواند  :  انهدام و قطع خطوط ارتبایط دشمن

ده دشمن نموثر و کارساز باشد، انهدام خطوط ارتبایط دشمن است که کار فرماندیه و قوما
را، فلج یم کند. فلج ساخیر  خطوط ارتبایط، زمینه را برا ی موفقیت عملیات چریک ها 
مساعد یم سازد. حمالت دوامدار چرییک باالی خطوط ارتبایط، باعث یم شود تا دشمن 

 در نحوه واکنش به حمالت چریک ها از طرف دشمن، تاثت   و  شاسیمه شود 
ی

این شاسیمیک
تالیت، استیشن های مخابرات، مراکز مهم مخابره و انتقال پیام ها، و دارد. دستگاه های س

ایجاد خلل در نحوه انتقال از طرف دشمن به سایر خطوط، شامل مرحله انهدام و قطع 
 خطوط ارتبایط دشمن یم شوند؛

 ث در افغانستان قابل بحاگرچه این اصل   : خنتی نمودن فعالیت موسسات صنعتر دشمن
الیسم نو،مجال صنعتر نیست چون بیست سا ل حضور مخرب امریکا  تحت تیوری لیتر

وهای دشمن مانند کمی    شدن را از افغانستان گرفت، اما ایجاد اخالل در نحوه اکمال نت 
ه، میوه و مواد سوخت را برای دشمن فراهم یم سازند و های که مواد خوراکزدن موتر 

 آن را زنده نگه میدارند، یم تواند کا
ی

ر ساز باشد. در ضمن، آسیب زدن به ماشی   جنیک
، مواد شد کننده در ایام   موسساستر که به تولید البسه، بوت، کمپل، بخاری های زمستان 

اگر طالبان نر فرهنگ مایل به نوشیدن اب معدن  باشند(، آسیب  -گریم ) آب معدن  
ه های و رسانیدن و کمی   زدن به موسسانر که نیاز های اولیه گروه طالبان و سایر گر 

اتور آسیب رسانیدن بتروریستر را تامی   یم کنند، یم توانند از اهداف مورد نظر باشند.   ه جت 
های برفر که انرژی مورد نیاز قرار گاه های دشمن تولید یم کنند، پایه های کمیک برق به 
،  که به دشمن خدمات  کت های مخابرانر پوسته های دور دست دشمن، ایجاد اخالل در شر

نت فراهم یم کنند، شامل این بخش یم گردد؛مخاب  رانر و انتر

  کت در عملیات جنگ و گریز برای خسته ساخیر  دشمن،باید تا مدت نا معلویم به جنگ   : شر
و گریز متوسل شد، تا حدی که دشمن خسته و درمانده شود و این جنگ و گریز برایش 

 در  حوصل گت  گردد. با این کار دشمن نیم تواند تا مدت مدیدی
ی

 به مقاومت و ایستادیک
ی از حمالت  برابر حمالت چرییک ادامه دهد و مجبور است یا تمام قوت خود را برای جلوگت 

آن را فراموش کرده و با زخم خون چکان به سمت جنگ جبهه چرییک معطوف کند و یاهم 
  نی برود. جنگ و گریز خصلت اصیل جنگ های چرییک است. این جنگ نه تنها کمر هزینه،

 کم تلفات، عدم نیاز به وقت بیشتر دارد و قابلیت تحریک آن، بیشتر خواهد بود؛

 کت در عملیات روان  و تبلیغات ، مشخصه اصیل و مهم یک جنگ  : شر تبلیغ و جنگ روان 
یا چرییک است. تا زمان  که ذهنیت ها در میدان تفکر و طرز دید نسبت به جنبش  چرییک

ل و جنگ، برنده شدن، اندک دشوار به نظر یم رسد. چرییک تغیت  نخورد در میدان عم
جنبش چرییک، اوال باید در میدان فکر برنده شود تا برنده میدان جنگ گردد و موفقیت  

 کسب کند؛

  جمع آوری اخبار و اطالعات و کار استخبارانر به وسیله های گوناگون    : جمع اوری اخبار
 مکان تصویر برداری و مشخص ساخیر  نقاطامروز امکان پذیر است. به برکت تکنالوژی و ا

ضعف دشمن، جمع آوری اخبار و اطالعات در خصوص دشمن و اجرای عملیات چرییک 
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وهای   نت 
ون  ان داخیل و بت  باالی آن، کار مشکیل به نظر نیم رسد.این کار به وسیله مختر

وص ت در خصدشمن، قابلیت اجرانی دارد. یم توان با اندک شمایه گذاری به اساس اطالعا
دشمن، دست یافت و به اساس آن حمالت چرییک زخم خون چکان را باالی اهداف  که قبال 

 ؛به اساس اطالعات کشق  و استخبارانر مشخص شده اند، اجرا کرد 

 وهای منظم خودی این مرحله به اساس  : تعیی   و پیدا نمودن هدفهای مناسب برای نت 
 صورت یم گت  

د. دشمن نیم داند که کجا ضعف دارد؟ ما هم اطالعات کشق  و استخبارانر
 نیم دانیم که ضعف دشمن در کجا است؟ اما اطالعات و کشف و استخبارات تر به درس

این موضوعات را به درستر برای ما نمایان یم سازد. هدف های که ما قرار است به اساس 
، استحکآن، طرح حمالت چرییک را بریزیم، اهداف مناستر باید از لحاظ جغرافیا امات، نی

وهای  ورت را داشته باشد. منظور ما از نت  ستر و اخفا و امکان تمویل و گریز در موقع رص 
منظم خودی، هسته های چرییک با تجربه، با انضباط و دارای روحیه ای قوی است که 
اییط قادر است، حمالت چرییک را اجرانی سازد. این کار بدون کمک اطالع و  تحت هر شر

ود از درون صفوف دشمن، امکان پذیر نیست. پس به اساس اطالعات اخبار موج
استخبارانر است که یم توان نقاط ضعف دشمن را دریافت و به آن در موقع مناسب، زمان 

به وارد کرد؛  مساعد و جغرافیای حساس، حمله ور شد و رص 

 بمنظور به تاخت  انداخیر  عملیات رزیم دشمن 
 به ایذانی  عملیات  : اجرای عملیات ایذانی

جنگ های فرسایشر ای گفته یم شوند که حوصله دشمن را ش آورده و توان واکنشر آن 
" نت   خطاب میکنند. چراکه  را به تحلیل یم برد. به این عملیات ها " جنگ های حوصله گت 
توان دشمن را به اساس وجه متکرر آن، پائی   آورده، قدرت واکشت  اش را سلب کرده و 

 منحرف یم سازد. حتر این عملیات های قادر است تا  فکر آن را از 
ی

جبهات منظم جنیک
وهای   به نت 

موجب تاخت  در عملیات های رزیم دشمن گردد و از وارد ساخیر  تلفات بیشتر
ی کند؛  خودی، جلوگت 

 ی از انهدام بوسیله دشمن ای باید هدف چریک ها بر  : ترصف نقاط حساس بمنظور جلوگت 
دی و مرتفع مراحل بعدی، ترصف نقا ، راهتر ط حسایس باشد که موقعیت وضع الجیشر

وهای خودی توسط دشمن   دارند و یم توانند در صورت عدم ترصف، موجب انهدام نت 
ول داشیر  این نقاط را داشته باشد و از  گردند. دشمن، نباید مجال درازمدت در تحت کنتر

وهای  به وارد کردن و حمالت علیه نت  اط خودی، استفاده کند. این نقآن ها همواره برای رص 
یک و سایر نقایط است که  ر اتت 

شامل تپه ها، کوه ها، تنگناه ها، ابراه ها، نقاط مرتفع استر
به وارد کردن به دشمن، موثر و کارساز واقع  یم تواند برای انجام حمالت منظم، چرییک و رص 

 شود. 

 مراحل سه گانه جنگ چرییک
اتژیک مرحله اول یم جنگ چرییک یا جنگ رهانی بخش معمول ن دارای سه مرحله است. دفاع استر

به ای به دشمن وارد یم  باشد. در این مرحله واحدهای کوچک زود گریز و چابک پای، گاه گایه رص 

گاه در ناحیه محدودی برای دفاع انفعایل باز نیم ایستند. دفاع آنها در این مرحله   سازند؛ اما هیچ

وع یم شود. در این زمان هم « تعادل»از این مرحله ی حمالت کوچک به دشمن است. بعد  شر

دشمن و هم چریک ها در فعالیت هستند و مرحله نهانی زمان  است که ارتش ارتجایع از پای در 

آید. در این هنگام چریک ها شهرهای بزرگ را تسخت  یم کنند، به جنگ های بزرگ تعیی   کننده یم 

 یم سازند. پردازند و دشمن را کاملن محو نابود 
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بعد از رسیدن به مرحله تعادل بی   ارتش های طرفی   جنگ چرییک خصوصیات نویت  در رشد  

 که یم توانند به دژهای سیار 
ی

بعدی خود کسب یم کند. مانور دادن آغاز یم گردد و واحدهای بزریک

ی دمحکم حمله کنند، بوجود یم آیند. جنگ های سیال )روان(  که احتیاج به حرکت تعداد زیا

وع یم شوند ویل از آنجا که دشمن هنوز دارای  قشون و بکار بردن اسلحه های تهاجیم دارند شر

جنگ سیال هنوز نیم تواند کاملن جایگزین جنگ چرییک  ،قدرت مقاومت و حمله متقابل است

شود. جنگ سیال فقط شکیل از عملیات در طول رشد جنگ چرییک و وسیع ترین شکل تمرکز 

وهای چرییک  وهای مردم بوجود اید. حتر در این زمان هنوز نت  است. تا اینکه چندین ارتش از نت 

وهای اصیل به جنگ چرییک  باطات برای مختل کردن ارت« خالص»چریک ها هماهنگ با عملیات نت 

 و کلیه دستگاه دفایع دشمن ادامه یم دهند. 

 خواهما پیش بیت  کرده ایم که این جنگ خصوصیت کامال شاشی خواهند دا
ی

ند بود شت و جنیک

د بسیاری در پیش است، خون های فراوان  ریخته خواهد شد و جان های   و جبهه های نتر
طوالن 

وها در کشور و جدانی محسوس میان تروریستان  نر شماری فدا خواهد شد. پدیده دو قطتر شدن نت 

ینده آ و مقاومت های تروریستر اند، در جنگ ها و متجاوزان و مردم عادی که قربان  عملکرد های 

نمودار این است که زمان  که پیشقراوالن مسلح مردم برای به چنگ آوردن قدرت حاکمه قیام کردند 

 ، وز شدند، ستم گران داخیل را نابود خواهند کرد. اولی   مرحله قیام میل بر ضد فاشیسم طالبان  و پت 

بنای یک جامعه عاری از خشونت،  تحقق خواهد یافت. مردم ما در بهبود زخم ها خواهند کوشید و 

  ستم و ظلم  را بنا خواهند کرد. 

ی داشته باشد موجود است؟ از زمان  که  افغانستان در کام تروریزم   آیا راه دیگری که تلفات کمتر

، به این است که چگونه یم توان از شر  بی   الملیل فرورفته، هر فکر سالم و دور از غالیم تروریستر

 یافت. این نکته را باید درک کرد که سیاست )انعفایل( در مبارزه و مقاومت و اتخاذ این هیوال رهانی 

مش مسالمت آمت   و اتصال به راه های مفاهمه و گفتگو باطالبان و حامیان تروریستان شان، هرگز 

دارای نتایج درخشان  نبوده است. تروریزم طالبان  هر چقدر در زمان معیت  معتدل تر به نظر برسد 

اتحاد با آن فقط یم تواند یک اتحاد موقتر باشد. از این دو نکته که بگذریم مردم ما اگر عامل زمان 

را در نظر دارند، باید راه دیگری انتخاب نمایند. تضادهای اسایس در کشور میان مردم و طالبان 

ادی و ع چنان به شعت تشدید یم شوند که رشد این تضاد ها باعث یم شود تا جدال میان مردم

  رژیم خودکامه طالبان به یک رسم مبدل شود. 

وهای خود فروخته با طالبان همکاری یم کند و خود را با آن در کشور هم شنوشت یم  یت نت  اکتی

داند. حتر اگر در تضاد میان این حلقه های خائن و طالبان اندک خلل رونما شود و از سوی دیگر 

داخل مدار اصیل مبارزه قرار دارد. مبارزه ای که رشد آن  سازش و توافقر حاصل آید، این امر در 

 منجر به تصادم اجتناب ناپذیر کلیه تروریستان و مردم عادی یم گردد. 

و گر نه  شان بیفتد  یک راز نباید بدست دشمن ما یعت  طالبان و حامیان ،یک موضوع، یک اسلحه

 ن، اکنون واقعیتر زنده است. تند باد همه چت   از بی   خواهد رفت. مبارزه در کشور ما افغانستا

، اندراب و کوهستان   وزیدن گرفته است. آیا درست… مبارزه در کوه های هندوکش ها، پنجشت 

 است و نر نتیجه خواهد بود؟ نتایج امروزی این مبارزه مهم 
ی

است که این جنگ تظاهر شتابزدیک

  از بی   برود ویل این امر 
 نخواهد در نتیجه نهانی تأثت  ب نیستند. یک جنبشر ممکن است موقیر

ی
زریک

ات  داشت. آنچه مهم است عزم به مبارزه است که هر روز راسخ تر یم شود. در یافیر  لزوم تغیت 
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انقالنر و اعتقاد به امکان آن که خود زمینه ساز موفقیت یک جنبش مقاومت با اتکا به راهکار های 

ن داریم که تاری    خ نشان خواهد داد که حق با این یک پیش بیت  است. ما ایما  چرییک خواهد بود. 

ماست. تجزیه و تحلیل عوامل ذهت  و عیت  در نحوه تکوین سیاست های تروریست منشانه ی 

طالبان به ما نشان داده است که آنچه ما بر مبنای تجارب تلخ تاریج  محاسبه کرده ایم، درست 

د رهانی بخش,  است.   : مرحله )فاز( استمعموال دارای سه جنگ چرییک یا نتر

اتژییک ، تفکر جنگ و گریز مرحله ی : مرحله اول وی کو  ،است که در جریان آن ای استر چک چرییک نت 

وی کوچک چرییک هیچگاه در نخود را کنار یم کش د و دشمن حمله ور یم شود. در این مرحله، نت 

اتژییک  ،د نمنطقه کوچیک برای دفاع انفعایل  باز نیم ایست ها در این مرحله  چریکبلکه دفاع استر

 د و توان دشمن را مجبور یم سازد،، یم باشمحدودی که یم توان بدان دست زد  عبارتست از حمالت

ن و بزند. این کار ایل به تحلیل رفیر  توان دشم د دست آورد بار بار دست به حمله نر فایده و فاق

 است و مرحله بعدی را زمینه ساز یم 
ی

  ؛شود ایجاد بن بست در وضعیت جنیک

انات . در این مرحله امکمرحله ی توازن و تعادل قواستپس از مرحله اول فرا یم رسد که  : مرحله دوم

. چریک ها از نحوه واکنش دشمن، آگایه کامل پیدا یم  ات دشمن و چریک ها تثبیت یم یابد عملی

 عام و تام جهت اجرای بهتر حمالت چرییک دارند. در 
ی

دشمن،  این مرحلهکنند و برای بار دوم، آمادیک

 طریق داخل میدان یم شود، نر ختر 
، یم خواهد مشکل را حل کند و به عی  

ی
 و ش اسیمیک

ی
با پراگندیک

 قبیل گرفته اند. در این مرحله 
ی

 جنبش چرییک که برای آن آمادیک
ی

د جنیک از نحوه تغیت  تاکتیک و راهتر

اخته و جنگ خاصیت نا توازن و تعادل قوا، هردو طرف) دشمن و جنبش چرییک( را همسان س

متقارن خود را از دست یم  دهد. حال هم دشمن در شهر های بزرگ و بزرگراه حضور دارد و هم 

جنبش چرییک مقاومت، حضور سایه دارد و هر لحظه مانور چرییک اجرا یم کند. حال چون توازن 

وها به وجود آمده، هردو جنگ چرییک و جبهه نی همزمان ب شار قرار رای زیر فدر نحوه استفاده نت 

دادن دشمن، ادامه پیدا یم کنند. دشمن، ناچار است در هردو جبهه مقاومت کند و اگر در ییک  

  ؛کوتایه کند، زمینه شکست آن مساعد یم شود 

شانجام مرحله نهانی فرا یم رسد که با پرش از فراز جناح های ارتش شکوب کننده به  : مرحله سوم

گ های بزرگ قاطع )تعیی   کننده( و به نابودی کامل قوای دشمن ، به جنتسخت  شهرهای بزرگ

در این مرحله دشمن، حالت گریز و فرار را به مقاومت  در برابر جنبش مقاومت و  منجر یم گردد. 

ات  چرییک از دست داده و ترجیع یم دهد تا در مقابل ظاهر نشود. رصف نظر از امکانات و تجهت  

وزی نظایم ای که دشمن در اختیار  دارد، امکان مقاومت را در خود کم یم بیند و این ش فصل پت 

 مقاومت و جنبش چرییک است. 
ی

 جنیک
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 د؟بیاندیش چه به باید  چریک یک
 

ی اولی     این یعت   . است اش مبارزه حقانیت مورد  در  تفکر  کند،  فکر  آن مورد  در  چریک باید  که  چت  
سد  خود  از  چریک   مئنا مط کرد،  پیدا  را  سئوال این جواب اگر  رزمد؟ یم چرا  و  رزمد  یم چه برای بتر

وز  جنگ در  که  ما  کهزمانی تا  زیرا  است، مهم ها  کار   از  بسیاری برای خودی قناعت شد.  خواهد  پت 
 ها  کچری بود.  نخواهیم خود، اهداف برای پیکار  و  راه ادامه به قادر  نتوانیم، داده قناعت را  خود 

 صل،ا در  استند.  متمایز  خود  جامعه مردمان بقیه از  که  د استن ای استثنانی  های انسان معموال،
 عهده از  تواند  یم که  است چریک یک توان از  تنها  ها، دشواری تحمل و  پیکار  برای جسارت و  جرات
 عاجز  آن، انی شناس و  درک از  مردم سایر  کنند،  یم مبارزه که  اهداف   برای بیشتر  ها، چریک آید.  بر  آن
  مبارز  یک تنها  نه یک،چر  یک ملحوظ، این به اند. 

ی
 در  موارهه  که  است جنگ یک ناپذیر  خستیک

به فکر  وز  و  دشمن به زدن رص   که  ستا آماتور  اندیشمند  یک بل است، مبارزه میدان در  شدن پت 
  تلخ، قایقح از  دسته آن زدودن برای تا  دارد  تالش دیگران، از  پیشتر  و  کرده  درک را  حقایق بسیاری

 شود؛ آماده پیکار  و  زهمبار  برای و  کند   بسته کمر 
  شود  یم مربوط مورد، دومی   

ی
ات و  تسلیحات تحصیل چگونیک   تجهت  

ی
 جنگ هر  یا الزمه که  جنیک

  امکانات و  اسلحه آوردن بدست فکر  به بیشتر  باید  ها  چریک یعت   است. 
ی

وزی برای جنیک  در  پت 
 ها  کچری است.  تسلیحانر  امکانات دارای  و  مسلح چریک یک خوب چریک یک  باشند.  جنگ
 آوردن دستب فکر  کنند.   تحصیل را  سازمان   اهداف میتوانند  که  است اسلحه از  استفاده با  معموال 
وی را  های راه دشمن، از  مخصوصا  اسلحه  آن، واسطه به میتوانند  که  گذارد   یم ها  چریک پیرسر

ات و  اسلحه قلت از  نایسر  مشکالت  بهرص   داز بع دشمن، باالی حمله زمان مثال  کنند.   رفع را  تجهت  
ات و  ها  اسلحه ها  چریک باید  آن، محو  و  دشمن زدن ند ب ندشم از  را  خود  نیاز  مورد  نظایم تجهت    گت 
 آ بعدی، های حمله برای و 

ی
 نبشج یک و  چریک یک هیچگاه صورت، این در  باشند.  داشته مادیک

 شد؛ نخواهند  مواجه تسلیحانر  امکانات کمبود   با  چرییک،

مراحل سه گانه 
جنگ چریکی

جنگ مرحله ی
و گریز

مرحله ی توازن 
و تعادل قوا

تسخیر مرحله ی 
شهرهای بزرگ
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 چرییک و  سازمان   اهداف ساخیر   آورده بر  و  تحصیل برای اید ب چریک یک که  است این مورد، سومی   
 است.  فهد و  برنامه بدون چریک یک نقشه بدون چریک یک باشد.  داشته ای نقشه همواره خود،
 ارههمو  ها  چریک ندارد.  مفهویم نقشه، بدون هدف و  است هدف به رسیدن راه نقشه واقع، در 

 بدیل ییک که  دارند  ذهن در  های نقشه چرییک، التحم اجرای و  خود  اهداف ساخیر   آورده بر  برای
 های عملیات اجرای ظرفیت ها، توانمندی ها، واقعیت به اتکا  با  معموال  ها  نقشه است.  دیگری
 شود؛ انجام آن در  چرییک حمله قرار  که  است زمان   و  مکان در  نظر  مورد  فضای و  چرییک
  و  مایل سیایس، تقوای داشیر   چهارم، مورد 

ی
 است.  قموف چریک یک تقوا  با  چریک کی است.  جنیک

 و  مال و  فکر  خود  اهداف برای تنها  و  رصف تا  کند   یم تالش تقوایش، مدنظرداشت با  همواره چون
 یک ایاتک و  نظر  مورد  ی نکته اصل در  این و  شود  حقایق به رسیدنش مانع تواند  نیم دنیا  متاع

، آن موفقیت عامل عنوان به که  است چرییک جنبش  شود؛ یم محسوب نت  
   آماده پنجم مورد 

ی
 وارد  بهرص   باعث توانند  یم که  است چرییک حمله هرنوع انجام برای ها  چریک یک

 حتت در  که  است رزم آماده همیشه و  همواره شباز  یک چریک، یعت   شوند.  دشمن به ساخیر  
اییط  و  کند   ر مانو  دهد، قربان   خود، پسندانه حق و  طلبانه عدالت پیکار  برای است حارص   هرشر

 پیکار  یک و  هانگت    با  شباز  یک واقیع، چریک یک که  است حالتر  چنی    تحت در  بدهد.  نشان تحرک
ه گاه  هیچ و  است هدف با  جوی  انانس یک اصیل حقوق احقاق برای خود  درون   احساس و  انگت  
 کند؛  نیم فراموش را  آزاد 
 داشته را  دشمن و  خود  مانور  و  نظایم توان سنجش همواره باید  چریک یک که  است این ششم، مورد 

 یک بنا  ت. اس آن مختوم شنوشت ناکایم و  ندارد  ی نتیجه سنجش، بدون پیکار  و  جنگ هیچ باشند. 
ی  اندازه باید  چریک  و  باشد  هداشت را  دشمن یعت   مقابل طرف و  خود  ظرفیت و  توان برای الزم گت 
 بزند؛ چرییک مانور  و  تحرک به دست آن مطابق
 چریک ارد. ند معنا  اش مبارزه آن، بدون که  است چریک یک برای ذهت   و  فکری تغذیه هفتم، مورد 
و،  دلفی فویگو، دی کمیلو   اوجاالن، عبدهللا چمران، مصطق   گوارا،  چه مانند  قرن مشهور  های  کاستر

ال تیتو، مارشال ه و  جیاب جت   دانش و  عهمطال اساس به و  اند  داشته کتاب  خود  چانته در  همواره غت 
 چریک ینا عمل راهنمای علیم، های داشته و  کتاب  یعت   اند.  پرداخته خود  مبارزه ادامه سنجش به

 ام،مر  اهداف، که  است دانش با  چریک یک ظرفیت با  چریک یک بنا  است.  بوده مشهور  های
 ؛میدهد  انجام را  چرییک عمل آن، اساس به و  سناسد  یم را  خود  مبارزه های فرصت و  ها  دشواری
 گجن مخصوصا  جنگ های شیوه تاری    خ، مورد  در  چریک یک طالعهم و  تحقیق مورد، هشتمی   
 ملیاتع اندازی راه نحوه مورد  در  مطالعه جنگ، مدرن های تاکتیک مبارزه، نوین کار   چرییک،راه

به دشمن به شود  باعث که  چرییک بزرگ های  فکر  در  موارهه باید  چریک یک باشد.  یم کند،  وارد  رص 
 رها  اییطشر  هیچ تحت و  گاه  هیچ را  کوشش  این و  باشد  خود  همبارز  نوین های راه تحقیق جستجوو 

 نکند؛
 سلیمت گر   مقاومت یک اصل در  چریک یک که  بداند  باید  چریک یک که  است این مورد، نهمی   
ایط هیچ تحت و  است ناپذیر   دشمن لمظ تسلیم و  گذاشته  زمی    به را  سالح تا  نیست حارص   شر
 کرده  مهمخاص ترک نیست، حارص   که  ناپذیر  تسلیم و  مبارز  چریک یعت   گر   مقاومت چریک شود. 

 شود؛ دیگران دشمت   و  ذلت درگاه تسلیم و 
 شور،ک  تاری    خ از  حداقیل شناخت باید  گر   مقاومت چریک یک که  است این مورد  دهمی    بالخره و 

 از  دهش کسب  تجارت اساس به و  کند   مرور  را  ها  جنگ تاری    خ باشد.  داشته اسالم و  جهان منطقه،
 ورزد.  مبادرت جنگ نوین های راهکار  ایجاد  به تاری    خ، لعهمطا طریق
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یک چریک باید به چه 
بیاندیشد؟

تفکر در مورد حقانیت مبارزه

شناخت حداقلی از تاریخ کشور، 
منطقه، جهان و اسالم

لیم دانستن اینکه یک مقاومت گر تس
ناپذیر است

تحقیق و مطالعه  در مورد تاریخ، 
شیوه های جنگ

تغذیه فکری و ذهنی

سنجش توان نظامی و مانور خود و 
دشمن

آماده گی چریک ها برای انجام 
هرنوع حمله

تقوای سیاسی، مالی و جنگی

داشتن نقشه برای عملیات های 
چریکی

چگونگی تحصیل تسلیحات و 
تجهیزات
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 هاتروریست با  ها  چریک تفاوت
های اندک ویل قابل توجیه وجود دارد، که به بیان آنها در عملیات چرییک و تروریستر تفاوت

ین عامل تفاوت بی   این دو گروه یم
یات ی هدف عملاست. نقطه” هدف“پردازیم. اولی   و مهمتر

، مرز بارییک است. هر دو گروه مسلما برای هدف و اعتقادی دست به چری یک و عملیات تروریستر
 یک هدف انقالنر با حمایت عامه ی مردم عملیات یم

ً
زنند، اما در عملیات چرییک هدف معموال

 با هدف  چریک .است
ً
ها اغلب مورد حمایت مردم و جامعه قرار دارند اما عملیات تروریستر معموال

شود. ی مردم انجام یممحورانه و تفکرات یک شخص برجمع، بدون در نظر گرفیر  جان عامه خود 
 در یط جنگ و با هدف چرییکی های انجام عملیات است. حملهدومی   تفاوت در مکان

ً
، معموال

 در زمان صلح و با هدف ایجاد  ،شود از پا درآوردن دشمن انجام یم
ً
اما عملیات تروریستر معموال

 شدن افراد نر  رعب و 
  .شودام یمگناه انجوحشت و یا کشیر  یک شخص بدون در نظر گرفیر  قربان 

یک تروریست یک مزدور زر خرید است که برای هدف  حارص  است سومی   تفاوت در این است که 
ایط  از مرز انسانیت بگذرد، اما یک چریک یک فدانی یک هدف مقدس است که تالش یم کند تا شر

نی ساخیر  اهداف واالتر میل خود، تطابق دهد. یک تروریست تنها برای کشته شدن یم را برای اجرا
اوت چهارمی   تف رزمد اما یک چریک برای اهداف واالتر که منافع مردمش با آن گره خورده است. 

یک تروریست در صورت نیاز به مردم عام نت   شلیک یم کند و ایجاد رعب عبارت از این است که 
د کرد اما یک چریک دشمن را تنها هدف قرار داده و کوشش یم کند از آسیب و وحشت خواه

ر، یک تروریست یک یسر کو پنجمی   تفاوت در این است که رساندن به عام مردم خود داری کند. 
فاقد بینش انسان  و یک موجود ماشیت  است که برای هدف  ساخته شده است اما یک چریک یک 

شمند، یک مقاومت گر عقیدنر و یک انسان  است که برای خت  و انسان هدفمند، یک مبارزه هو 
ششمی   تفاوت در این است که یک تروریست خود را نیم  فالح مردم و کشور خود، فکر یم کند. 

د؟ اما یک  د و نیم داند برای چه یم مت   یم کند تا زمانیکه یم مت 
ی

شناسد و همواره در شدرگیم زندیک
هدفمند، مبتکر، خالق و دارای دید وسییع از موضوعات ماحول چریک یک انسان خودشناخته، 

 خودش است. 
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هاچریکتفاوت 
با تروریست ها

تروریست

هدف نا مقدس

عدم حمایت مردم

در زمان صلح

مزدور بیگانه

شلیک بر مردم 

عدم بینش انسانی

خود را نمی 
شناسد

چریک 

هدف مقدس

حمایت مردم

در زمان جنگ

فدایی مردم 

شلیک بر دشمن

دارای بینش 
انسانی

خود را می 
شناسد
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 یک چریک  باید خودش را باور کند تا مرعوب دروغ و تدلیس نشود
 ایه توانمندی در عرصه نفس بهمشکل امروز ما، خود ناباوری به حاد ترین شکل و عدم اعتماد

ی بیه کمتر دوره های آزموده شده ای تاری    خ برسر سیایس و نظایم است. این دوره نقاحت را یم توان ش

و مبارزات عدالت خواهانه دانست. یم توانیم بدون هیچ تردیدی بگویم که دوره حارص  حاصل عدم 

باور به توان و به تحلیل رفیر  اراده تاریج  ما برای تجدید حیات تاریج  و هویتر است. زیرا، آزموده 

که مملو از خم و پیچ های شنوشت تاریج  ما بوده،    های تاریج  تلخ مخصوصا یک سال گذشته

 و هویتر باشد؛ 
ی

 در مست  ادامه مبارزات عدالت خواهانه و فرهنیک
باید مکمل دید و نگرش کنون 

د تا آزموده ها را دوباره نیازماییم.   یعت  توجه، وثوق و استفاده قاطبه از آن صورت گت 

زه عدالت خواهانه، بر موفقیت نهانی کار عدالت توجه به اصول و اهمیت ممانر و حیانر مبار 

ی که حصول و به حقیقت  پیوسیر  آن، چندان دور از واقعیت  خواهانه ما مهر تایید یم گذارد، چت  

وط بر اینکه ما اراده کنیم و جسارت الزم را به  های امروز تاریج  ما نیست و امکان پذیر است. مرسر

، در نفس ایجاد ذهنیت برای خرچ دهیم؛ جسارنر که مبنای یک حرکت  تحول طلبانه و انقالنر

برآمدن از حالت مطلوب و رسیدن به حالت مطلوب باشد. زیرا ته نشی   های تجارب تاریج  و عمل  

کرد سیایس ما در میدان عمل گذشته به ما نشان یم دهد که به جرای یم توانیم بگوییم که وضعیت 

کت های انقالنر و رادیکایل هراسید و باید عملکرد های به کیل وارونه شده است. پس نباید از حر 

 گرانی 
منفعالنه و محافظه کارانه را کنار گذاشت و به آن بدرود تاریج  گفت! ما باید بر طبل علت 

بکوبیم تا مبادا فورمول ناکام و بدنام گذشته، دوباره تکرار شود. فورمویل که پایه های یک رژیم 

گذاشته بود و به قوام عمرش، کمک فراوان  کرده بود. قرار است دوباره    مختنق و استبدادی را اساس

 شکاری شویم و نر تردید چنی   خواهد شد اگر زود نجنبیم و باور به خود را باید زنده  
گرفتار چنی  

کنیم. در غت  آن رایه جز رفیر  به مست  نابودی نخواهیم داشت. این نابودی تاریج  خواهد بود و 

 نخواهد داشت. مست  برگشتر 

 و شدرگیم بوجود آمده و این شدرگیم نایسر از یک عقب  
ی

با مدنظرداشت این، از اینکه یک پراگندیک

گرد فکری و هویتر است، حتر نزدیک است هویت ما را نت   نابود سازند.ما منتظر استیم، تا در رده 

بیدن . نباید دیگر، ابزار کو های دوم، کریس ای برای ما داده شود و منحیث معاون احراز جایگاه کنیم

به فرق هم تباران خود شویم و پایه های هویتر و هستر خود را به دست خود بکنیم و نابود کنیم. 

و یک اقلیت مفت خور و منکوب شده از لحاظ تاریج  باشیم. باید حس نر تفاونر و حس  نباید پت 

و  جر و اقلیت خطاب یم کنند، برداریمحقارت در برابر برداشت های ظالمانه تاریج  را که ما را مها

ون بکشیم. در عوض، باید محرک جرقه های باشیم   خود را از سلطه فکری و از سایه ی شوم، آن بت 

 ها و شدرگیم های 
ی

که موجب ابتکار عمل در میدان مبارزه سیایس است و باعث زدودن پراگندیک

 شده اند. شاید، ف
ی

،نایسر از ناپدید شدن ارزش های فرهنیک کار   ایق آمدن به وضعیت اسفبار کنون 

ون آمدن از مست  مسمومیت تاریج   ی نیاز داشته باشد، زیرا بت 
سهیل نباشد و هزینه و زمان بیشتر

 فعیل که منتج از سلطه جابرانه و هژمون  خواهانه قویم و تباری بوده 
ی

و بر آمدن از ارعاب زده یک

 در واقع، زمینه را برای پاسیفیسم مبتذاست، کاری نیست ساده و بدون هزینه. این ارع
ی

ل اب زده یک

 مبت  بر فرامویسر ارزش های هویتر و تاریج  ما مساعد ساخته است. 

پافشاری به عدم کفایت سلطه ای فاسد قوم ساالری و هژمون  متعصبان کوردل قرن و آنهاییکه با 

ل است. در ضمن، این نر رحیم تالش دارند، سایرین را خفه سازند، راه حل اسایس این معض
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پافشاری و تاکید روی حقانیت مبارزه عدالت خواهانه ما، زمینه را برای درخشش در میدان عمل 

سیایس ثابت یم سازد و هرنا ممکت  را ممکن  خواهد ساخت. زیرا برداشت ذهت  متعصبان کوردل 

شان دهند را اقلیت نو تبارگرایان متعصب و جاهل در حد اقل سه صد سال گذشته چنی   بوده تا ما 

 کشور را بیندازند بر گردن ما. غافل از اینکه خودشان 
ی

و تمام بار مالمتر استبداد، ظلم و عقب ماندیک

، تمام معامله های ننگی   تاریج  را  یک اقلیت خائن و معامله گر بوده اند و به روایت اسناد تاریج 

، این اقلیت خائن شان این اقلیت معامله گر و خائن به امضا رسانده است.   دروغ های تدلیس آمت  

یت بودن به ش شان زده  را بر گرده های ملیون ها انسان  سوارتاریج  داده است که خیال خام اکتی

، زمینه را برای حکم روانی این اقلیت جاهل از لحاظ 
است. تا جاییکه این روایت دروغ و کذب تاریج 

، مساعد ساخته است. پس با  دانش، محدود از لحاظ همدیگر پذیری و منحط
ی

از لحاظ فرهنیک

مدنظرداشت این حقایق تلخ و دروغ های شاخدار شدمداران معامله گر و نر خرد، باید تالش ما بر 

این باشد تا شادانر مبارزه ما برای بقا و حق تعیی   شنوشت، مبتت  بر جرات و جسارت تاریج  باشد 

ز کند. اگر چنی   نکرد، باید راه ما را جدا کند و یاهم اینکه در و رایه را برای تامی   عدالت اجتمایع با

 معرض اضمحالل تاریج  و هویتر قرار خواهیم گرفت. 

 است رایه درستر  ،چرا جنگ چرییک
ی زیاد با وجود تالش ها د که دشمنیل یم شو دشمن، تبد در  خونی    جنگ چرییک زمان  به یک زخم

فات و رخنه کند، مگر اینکه متحمل تلرماندیه مرکزی آن، هسته های چرییک و مقر فبدرون  نتواند 

زخیم های فراوان  شود. استحکامات، تاسیسات و قرار گاه های دشمن، دژ مقاومت و بهشت 

چریک ها یم شوند که با قدرت بیشتر و با روحیه ای قوی تر به حمله به شزمی   های دورتری دست 

به وارد  ن کردن بر پیکر دشمن، حوصله دشمن را به ش آورد و توا  یم زنند و تالش یم کنند تا به رص 

د.    نظایم و پاسخدیه آن را به تحلیل بتر

اییط، روزی فرا یم رسد که چریک  ها مشکالت سیایس و تاکتییک را رفع  با مدنظرداشت چنی   شر

نگی   سگاه نباید فراموش کنند که پیشقراوالن مردم هستند و نباید وظیفه   خواهند کرد. آنها هیچ

ند. آنها باید زمینه سیایس را برای استقرار یک رژیم مردم که کاملن به اراده ی مردم  خود را از یاد بتر

ایط جواب  متیک باشد، آماده سازند. به تقاضاهای مهم مردم مستضعف باید با توجه به محیط و شر

  تر کرد. ا تقویت بیشمثبت بدهند تا بتوان مردم را چون تت  واحد متحد ساخت و جبهات مقاومت ر 

اگر موقعیت نظایم در مراحل اول مشکل است کارهای سیایس از آن آسان تر نیست. اگر یک اشتباه 

نظایم ممکن است به نابودی چریک ها منجر شود، یک اشتباه سیایس ممکن است از رشد چریک 

ی کند. مبارزه هم نظایم و هم سیایس است و برای  جلوگت 
ش پایه ب ها برای مدنر طوالن  اید گستر

 یابد و درک شود. 

از آنجا که واحدهای چرییک دایمن رشد یم یابند، زمان  یم رسد که بر اثر افزایش تعداد چریک ها و 

ان تمرکز بیش از حد ن ش النه زنبوروار پایگاه ها پرداخت: ییک از رهتر وها در یک محل باید به گستر ت 

با یک چریک بر جسته و سایر همرزمانش به محل دیگری یم روند و تحت فرماندیه ستاد مرکزی 

ی جنگ چرییک یم پردازند.    مقاومت به بسط زنجت 

وزی رسید. چریکباید یاد آور شد که بدون ایجاد هسته های چرییک مقاومت، ن ها  یم توان به پت 

ممکن است زمان  به تعداد قابل مالحظه ای برسند و  بتوانند در شهرها و نواج اشغایل دشمن 
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تلفات و خسارات فراوان  به دشمن وارد آورند ویل قدرت نظایم ارتجاع  فاشیستر و تروریستر 

ه است. این را باید همیشه بخاطر طالبان و همپیمانان خارجر شان، هنوز دست نخورده بافر ماند

که طالبان   برای نظم سیایس ای داشته باشیم که هدف ما تنها نابودی دشمن نیست، بل ایجاد بدییل

وهانی که در . بنابراین تمام پایگاه های تازه تاس، استدر دست دارند   مقابل بههج یس شده و تمام نت 

ابع فرماندیه واحدی باشند و این فرماندیه دشمن و یا در شهرها مشغول فعالیت هستند، باید ت

، نظم سیایس ای را نت   بوجود بیاورند.در این 
ی

واحد وظیفه دارند تا بر عالوه هدایت سکان جنیک

صورت است که چنی   تبیعتر از جانب چریک ها، مانند تبعیت شدید درجه ای در ارتش معمویل 

اتژی ای است که این فرماند ورین نظایم یه سیایس و نظایم به اساس دکتنیست بلکه تبعیت از استر

یک واحد چرییک استقالل عمل را در پاره  و سیایس خود ترتیب کرده و مورد اجرا قرار داده است. 

اتژیک فرماندیه عمویم را که در مطئمن ترین  ای از کارها حفظ یم کند، ویل باید کلیه دستورات استر

ایط بک و قوی ترین ناحیه مستقر است، اجراء کند.  ار زیرا تنها فرماندیه عمویم است که یم تواند شر

 شاید انتقاد عمده روی تز   بردن دسته جمیع واحدهای چرییک را در مرحله معیت  فراهم نماید. 

یت نتوانند قبول کنند که جنگ چرییک رایه معقول  انتخاب شده ی جنگ چرییک این باشد که اکتی

اییط کنون  است، اما  ، با مدنظرداشت  و بدیل مناسب شر دید ما این است که جنگ فعیل جبهه نی

 جنبش مقاومت 
ی

 جنیک
ی

ان و سطح آمادیک ایط فعیل، پاسخ نیم دهد. چرا؟ چون جو موجود، مت   شر

 دشمن، نمایان گر یک جنگ نا متقارن است که به هیچ وجه، نیم توان آن را 
ی

ان نفرات جنیک و مت  

اییط است که اگر بیشتر بهدر جنگ جبهه نی برد. در ضمن، تز موجود جن  گ چرییک، مستلزم شر

چون و چرای آن پرداخته شود، یم تواند یک نظر مثبت تلقر شود. جنگ چرییک، جنگ به شدت 

مورد نیاز امروز جبهه مقاومت میل مردم افغانستان بر ضد فاشیسم طالبان  است. دشمن، با 

ی کند ، جلو چرییکنوع جنبش مدنظرداشت این خصوصیت فعیل جنگ تالش میکند از بروز هر  گت 

و هرنوع امکان بروز آن را به شدت منتق  سازد. اما راه ما درست است و هم  ما و هم دشمن، درست 

تشخیص داده ایم که جنگ فعیل برنده ندارد. دشمن یم داند که وضعیت فعیل به نفع اش است و 

 ا تالش یم کنیم تا وضعتالش یم کند هرنوع فعالیت چرییک را شکوب کند، در حالیکه م
ی

یت جنیک

فعیل را تغیت  دهیم و قناعت حوزه مقاومت را حاصل کنیم که جنگ چرییک، راه حل است و بس. 

یم و خسته و درمانده اش کنیم و دشمن تالش دارد  ما تالش یم کنیم انرژی دشمن را به تحلیل بتر

. این تالش در واقع نق این انرژی هدر نرفته و خسته و  درمانده نشود. دو تالش متضاد 
ی

طه اما جنیک

د فعیل مقاومت بر ضد فاشیسم طالبان  است. طالبان تالش یم کنند تا  تالفر و حایز اهمیت در نتر

ول دارند و اوضاع تحت مدیریت است، در حالیکه ما تالش  چنی   نشان دهند که بر وضعیت کنتر

د و وض ون یم شداریم نشان دهیم که مقاومت رنگ و بوی تازه یم گت  ول طالب بت  ود. عیت از کنتر

باز هم دوتالش متضاد و متقاطع و دو طرز فکری مخالف که اویل یک دروغ محض و دویم یک 

واقعیت غت  قابل انکار است. تالش ما این است که نشان دهیم که این واقعیت امروز یا فردا، نمایان 

یستد و یا هم مغلوب آن شود. در یم شود و طالب مجبور است تا آخرین نفس در برابر آن بیا

، نتیجه  حالیکه تالش های ما، نتیجه داده و کم کم جنگ و مقاومت مردم ما برضد فاسیشم طالبان 

یم دهد، طالبان تالش دارند این واقعیت های تلخ برای خودشان را، وارونه جلوه دهند و نشان 

ای حقانیت راه اندازی یک جنک دهند که هنوز هم وضعیت بر وفق مراد شان است. من مایلم بر 

چرییک، دالییل را ذکر کنم که فکر یم کنم برای اقناع جبهه ی مقاومت، مردم و ذهنیت های بیدار 

، قابل بحث باشد. در ضمن بسط این تزها ما فرض را بر این نهادیم که مردم یم  حوزه ضد طالبان 

نند. چرا وه درست مبارزه است قبول کتوانند فکر مبارزه و این پیشنهاد را که جنگ چرییک یک شی
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ایط امروزه  راه درستر است؟ چرا جنبش چرییک باید راه اصیل  ما فکر یم کنیم که جنگ چرییک در شر

  مبارزه در افغانستان امروز باشد؟ در مقابل این سواالت ما دالیل زیرا ارایه یم کنیم. 

 
ً
  قوا یم جنگد ما باید توجه خود را به نابود  از آنجا که دشمن برای حفظ حاکمیت خود با تمام –اوال

کردن ارتش ارتجایع تروریستر چند ملیتر که نمونه ی کامل یک تفکر فاشیستر است، معطوف  

کنیم. اما برای نابود کردن این ارتش باید ارتشر مردیم در برابر آن وجود داشته باشد. ارتش مقاومتر 

ر را ایجاد کنند، خود بخود ایجاد نیم شود و باید ها که تالش دارند بر ضد فاشیسم جبهه ی موث

حیم و طوالن  بودن آنست  بوسیله سالح دشمن مسلح گردد. این امر خصلت جنگ چرییک را که بت 

ان اش  تعیی   یم کند. در این جنگ بدون امکانات کاف  برای دفاع و گریز ارتش مقاومت مردیم و رهتر

وی قوی تر دش  در معرض حمالت نت 
ً
من قرار خواهند گرفت. دیگر اینکه هسته چرییک که در دایما

محیط مساعدی برای مبارزه سنگر گرفته است، امنیت و ادامه فرماندیه مقاومت و مبارزه بر ضد 

فاشیسم را، مشخص یم سازد و آن را تضمی   یم کند. واحدهای شهری تحت فرماندیه ستاد ارتش 

با ارزیسر هستند. حتر اگر این واحدهای کوچک مقاومت، قادر به اجرای عملیات فوق العاده 

( از بی     نابود شوند، مغز تفکر مقاومتر )فرماندیه هسته های مقاومت چرییک و جبهه نی
ً
تصادفا

ی به بخشیدن روحیه انقالنر به مردم ما از پایگاه های روستانی ادامه یم دهد و  نیم رود و رهتر

د بعدی متشکل یم س وهای نوی را برای نتر له امور ئهر چه مبارزه بیشتر ادامه یم یابد مس  ازد. نت 

اداری سخت تر و عظیم تر یم شود. برای حل این موضوع باید گرویه کادری برای مقابله با اشکاالت 

بهه )من در بخش تشکیل یک ج تحکیم قدرت دولت و رشد اقتصادی در مرحله بعدی تربیت کرد. 

ورت یک تشکیل اداری موثر و  قابل قبول و مطابق نیاز های امروز جبهه، در تز مقاومت و رص 

د -مقاومت یحانر داشته ام(. امکان، معنا و راهتر  ، ترسر

 
ً
  –ثانیا

ً
ایط عمویم  مردم و حالت انفجاری روز افزون آنها و مبارزه آنها بر علیه  به باید دقیقا شر

ایط فعیل تروریستان محیل با ترور  تان  خارجر ائتالف  یسنظام پوشایل و فاشیستر کنون  که در شر

کرده اند، توجه داشت. آنچه را امروز طالبان به عنوان حاکمیت سیایس پیش یم کشند در واقع، 

یک ساختار به شدت تحت حمایت تروریستان بی   الملیل و حتر دولت های حایم تروریزم مثل 

ر تاری    خ معارص یل دپاکستان است که اساس ساختار آن را، حمایت، تجهت   و تربیه تروریزم بی   المل

د و نظایم خود را در قالب بسته های  ییم سازد و بواسطه آن تالش یم کند یک هدف راهتر

ی از مبدل شدن  اقتصادی، تامی   کند. تامی   امنیت میل پاکستان، مبارزه بر ضد هند و جلوگت 

. مشوق های مایل از جانب غرب شدن افغانستان به یک دولت حایم دهیل و در ضمن، صاحب

د این پروژه حمایت یم کند، زیرا  ییک در پیشتر ر اتت 
امریکا نت   از پاکستان به علت موقعیت و توان استر

، روسیه و  نفع امروزی و منافع امنیت میل امریکا، در مقابله با نفوذ و قدرت یانر روز افزون چی  

خود را در  ریبرتن ی خونبار است و توانسته ایحتر هند است. پاکستان، بازی گر خونر در این باز 

ی کردن دو امتحان بزرگ، عمال ثابت بسازد. اول در جنگ علیه ارتش  چهل سال گذشته و با ستر

انستند بدییل تو  شخ در افغانستان، دوم در مقابله با نفوذ روز افزون سایر کشور های منطقه که یم

ستان در که افغان  گ جدید اکنون در پروژه بازی بزر  برای حضور امریکا در افغانستان باشند و هم

محور آن قرار دارد. بنا درک ما این است که پاکستان بازهم در این پروژه نقش محوری دارد و ما 

 نباید دوباره قربان  شویم. 
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 چرا جنگ چرییک در افغانستان؟
ایط فعیل پیشنهاد کنیم، باید بسیار بصورت واقیع  دالییل که باعث یم شود ما جنگ چرییک را در شر

ایط کنون    و منطقر مطرح شود.  یعت  طوری مطرح شود که قناعت همه را فراهم آورد. زیرا در شر

که تمام امید ها فقط به یک جبهه ضد طالبان معطوف است و همه خاموش اند و نقش یک نظاره  

راه  نگر را تماشا یم  کنند، ما رایه برای ازدیاد و فزون  این امیدواری یم خواهیم پیشنهاد کنیم. ای

پیشنهادی باید بسیار قانع کننده و پر از منطق باشد. طوری باشد که تمام سئوال ها، اگر و مگر ها 

ام توسل به آن در  چرییک جنگ کارانی   و ابهامانر را که اگر به فرض مثال در خصوص ایط   و التر  شر

د. ال ، وجود داشته باشد، پاسخ درست و منطقر داده و مورد قبول قرار گت  ما دالیل  بته کهکنون 

د امروز نتر  ساخیر   زیادی برای این پیشنهاد داریم. یم خواهیم با چاره سنجر درست و کم هزینه

مقاومت به ضد طالبان فاشیست، قبیله گرایان کور دل و حامیان تروریست خارجر شان را، پیشنهاد  

ایط فعیل راه حل منطقر است و  بن بست  یم تواند  کنیم و عمال نشان دهیم که جنگ چرییک در شر

 موجود را بشکند. 

نظایم، جنگ چرییک که خود بخشر از این عملیات وسیع  –در چارچوب عملیات وسیع سیایس 

است، بتدری    ج رشد و نمو یم یابد و استحکام یم پذیرد. سپس پایگاه هانی تشکیل یم گردد که عامل 

تند که ارتش پایگاه ها نقایط هساسایس برای تحکیم و شگوفانی ارتش چرییک محسوب یم گردد. این 

دشمن فقط به بهای دادن تلفات سنگی   تر یم تواند بدان رخنه کند. این پایگاه ها دژ مستحکم 

انه تر دیگر هستند.  نی   چ مقاومت هستند، پناهگاه چریک ها و مرکز جهش آنان برای حمالت دلت 

ف شوند. یس، در آِن واحد، بر طر لحظه ای هنگایم فرا یم رسد که مشکالت تاکتییک و مشکالت سیا

کرد خود را بعنوان پیشاهنگان رزمنده مردم و ماموریتر که بر عهده دارند   هرگز نباید چریک ها عمل

ایط مقدمانر الزم را برای تأسیس قدرت مقاومتر که بر اساس  فراموش کنند و از این رو باید شر

سته های دهقانان باید کیم و کیق  بنابه پشتیبان  کامل مردم ها قرار دارد، بوجود آورند. خوا

ده و مصمیم ساخته و  مقتضیات بر آورده شود بطوریکه با این امر از تمام اهایل یک مجموعه فرسر

 پرداخته است. 

وی زیاد دشمن) جنگ نا متقارن( در حال حارص  هیچ گونه مقایسه ای نیم توان   : اول: موجودیت نت 

نجام داد. دشمن از لحاظ کمیت افراد، امکانات تسلیحانر و در مورد کمیت دشمن و جنبش چرییک ا

امکانات پویل در حد قابل توجیه از توانمندی های نظایم قرار دارد. دشمن حارص  نیست با هیچ 

از شکوب مردم و در مجموع حوزه مقاومت، دست بردارد. بنا برای مجال   حارص  نیست تا  تامیل،

چرییک مساعد است و یم توان آن را یک گزینه قابل بحث کنون  تنها فرصت روی آوردن به جنگ 

 دانست؛

ت های زیادی شکای : دوم: نر اعتنانی به اکمال جبهات جنگ به عنوان بزرگ ترین معضل جنگ کنون  

د به کمک های مایل ای که از   مقاومت، دستتر
ی

در خصوص عدم توجه جدی به اکمال جبهات جنیک

، وجود دارد. این کار باعث یم شود تا از یک طرف شکست در خارج به افغانستان شازیر یم شوند 

جبهه جنگ نصیب حوزه مقاومت شود و از سوی دیگر، باعث دلرسدی مقاومت گران و چریک ها  

گردد. بنا جنگ چرییک به اکمال زیاد نیاز ندارد و محتمل ترین گزینه برای ادامه مقاومت بر ضد 

 یم شود؛ یست شان، محسوبوردل و حامیان ترور طالبان فاشیست و ک
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  : سوم:کنار گذاشیر  روش های مسلحانه مقاومت و اتخاذ روش های صلح آمت   از جانب برج  

بسیاری از شخصیت های که در دوره مقاومت اول حضور داشتند و عمال در جبهات جنگ بر ضد 

ته کناز گذاشطالبان یم جنگیدند، امروز جنگ را به علت های زیادی که نزد خودشان وجود دارد،  

راه مصالحه و گفتگو را با طالبان کوردل و نر فرهنگ پیشنهاد یم کنند. در این صورت اگر قرار باشد 

د کنون   این ها هم خود را نماینده ای مقاومت حساب کنند و هم به جنگ اعتقاد نداشته باشند، نتر

ه ه عزم مقاومت و مقابلبا چالش های زیادی مواجه خواهد شد. در این صورت بهتر است آنهانی ک

ان مقاومت، یم تو  شنوشت حوزه شدن با طالبان را دارند، با اتخاذ روش جنگ چرییک ایل روشن

 این نبض مقابله با طالبان را مدنظر گرفت وبه آن توسل جست؛

 
ی

، طوریکه قبال تذکر یافت با تشدید حمالت چرییک : چهارم:کم ساخیر  فشار از جبهات منظم جنیک

 کیم شده و دشمن شاسیمه شده و توان فشار وارد کردن را از دست فشار بر جب
ی

هات مستقیم جنیک

 را به 
ی

یم دهد. دشمن مجبور یم شود تا تمرکز صد فیصدی و همه جانبه باالی جبهات منظم جنیک

واکنش در برابر حمالت چرییک، معطوف کند و این کار باعث یم شود تا دشمن پراگنده شده و نر 

 ند؛برنامه عمل ک

  از گذشته های قدیم، جنگ چرییک در افغانستان : پنجم:موثریت این جنگ در جغرافیای افغانستان

چرییک  ، جنگگلیس ها، تهاجم سپاه چهلم شورویکاربرد داشته است. در دوران تهاجم و تجاوز ان

و طرف  دمدنظرداشت عدم توازن قوا در هر  یک از راه کار های مقابله با نظام های مستقر بوده وبا ی

بوده است. این کار بیشتر به علت جغرافیای مساعد افغانستان امکان پذیر بوده گزینۀ خییل موثری 

 است و زمینه های موفقیت این جنگ را بار ها فراهم آورده است؛

د آن اومت مشکالت مایل و پویل جبهات مق  : ششم:کم هزینه بودن این جنگ و طریقه ی آسان پیشتر

جود طالبان، قابل بحث و نگران  است. هیچ کشوری حارص  نیست، هزینه های امروز، بیشتر از و 

دازد. بنا برای زنده نگهداشیر  مقاومت، نیاز است تا جنگ  این مقاومت برای آزادی افغانستان را بتر

چرییک را به علت کم هزینه بودن آن، آغاز کرد. این روش جنگ کم هزینه، آسان، بدون درد ش و 

وها خواهد بود؛فاقد کدام ریس  ک بزرگ متالیسر شدن، نت 

 که بتواند چریک ها را برای انجام عملیات های چرییک هفتم: 
ی

استفاده شی    ع از تاکتیک های جنیک

مطمئنا که اتخاذ روش جنگ چرییک در افغانستان، نتایج خونر برای مدت زمان نزدییک  : آماده بسازد 

 اش در میدان مستقیم جنگ را به خواهد داشت. این جنگ دشمن را از پاه در یم آور 
ی

د و برازنده یک

 آن را مساعد خواهد 
ی

 نابود خواهد کرد و زمینه های فروپاشیدیک
ی

تحلیل یم برد. آن را به آهسته یک

ساخت. اگر چریک ها با اتخاذ روش های مناسب این جنگ بتوانند با برنامه و با حوصله، آهسته 

نند، این جنگ زمینه ساز نابودی، هیوالی تروریسم، آهسته، به دشمن جنگ خون چکان را تحمیل ک

فاشیسم قویم و حاکمیت قبیله ساالر خواهد بود. این روش جنگ در بسیاری از کشور ها و تاری    خ 

ی نتیجه داده و قابل اتکا است.   جنگ های برسر
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چرا جنگ چریکی در 
افغانستان؟

)  موجودیت نیروی زیاد دشمن
(جنگ نا متقارن

بی اعتنایی به اکمال جبهات 
جنگ به عنوان بزرگ ترین 

معضل جنگ کنونی

کنار گذاشتن روش های 
مسلحانه مقاومت و اتخاذ 
روش های صلح آمیز از 

جانب برخی

کم ساختن فشار از جبهات 
منظم جنگی

موثریت این جنگ در 
جغرافیای افغانستان

کم هزینه بودن این جنگ و 
طریقه ی آسان پیشبرد آن

استفاده سریع از تاکتیک های
جنگی که بتواند چریک ها را 

برای انجام عملیات های 
چریکی آماده بسازد
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 کارانی جنگ چرییک در افغانستان اما چگونه؟
ایط خاصتان، آقیت یک جنگ چرییک در افغانسبرای موف ت  ، چند مورد مهم اسفعیل ن هم در شر

 که جدا جبهات چرییک باید آن را مدنظرداشته باشند: 

برای راه اندازی یک جنگ چرییک موثر در افغانستان، باید جدا برای چریک ها و در کل جنبش  -اول

ایط طاقت ف د این جنگ، قبول شر ایط اصیل پیشتر سا و اتخاذ ر چرییک مقاومت تفهیم شود که از شر

ایط فعیل که دشمن به کمک  ایط است. در یک جنگ آن هم در شر  ها برای قبول هرنوع شر
ی

آمادیک

ایط  تروریزم جهان  تالش دارد تا به هر طریقر شده، جنبش مقاومت را نابود کند، احتمال هرنوع شر

ایط دشوار داشته ها  وجود  دارد. بنا چریک  الزم را برای قبول شر
ی

ا از جمله باشند و آن ر  باید آماده یک

ی، حساب کنند؛  امور غت  قابل پیش گت 

 و دشمن است که یم تواند  -دوم
ی

، تحلیل و شناخت وضعیت جنیک ط بسیار مهم دیگر، شناسانی
شر

تا زمان  که شما تحلیل و شناخت درست از دشمن  جنگ چرییک را در افغانستان موفق بسازد. 

ندارید. زیرا شناخت دشمن، باعث یم شود تا نقاط ضعف  نداشته باشید، امکان شکست دادن آن را 

ید. از هیبتش کم کنید و ترس ایجاد شده از   بشناسید و توانانی آن را به تحلیل بتر
و قوت آن را بیشتر

جانب آن را که در نتیجه ظلم و وحشت در قلب مردم النه کرده، با همان شدت و جدیت و با 

ر دل مردم بکشید. برای این است که یم گویم، باید دشمن را اجرای عملیات های خونی   چرییک، د

شناخت و با استفاده از شناختر که وجود دارد یا بدست یم آید، به مصاف آن رفت. دشمن را باید 

 همواره زیر نظر داشت و برای شکست آن از هروسیله ی استفاده کرد؛

مت با میدان نفرات جبهات مقاو جنگ جبهه نی فعیل به نفع مقاومت نیست. فقدان تناسب -سوم

ان   و بالخره عدم تساوی در مت  
، نفرات استخبارانر

ی
طالبان تروریست، عدم تساوی تسلیحات جنیک

ن را میان آنچه که گفته شد و آن چه است را نشا قدرت سیایس، یک فاصله عمیق در اختیار داشیر  

 که بدون داشمیدهد. بنا جنگ چرییک، یگانه راه حل مناسب، کوتاه مدت، کم ه
ی

یر  زینه و جنیک

ی نسبت به جنگ منظم و جبهه نی دارد. جنگ چرییک  ، قابل اجرا است، کارانی بیشتر
ی

امکانات جنیک

به نفع مقاومت است و یم تواند در درازمدت زمینه را برای درمانده ساخیر   دشمن مساعد سازد و 

 راه را برای جنگ های منظم و قابل پذیرش مساعد یم سازد؛

وع یک  -مچهار  جغرافیای مناسب افغانستان مخصوصا صفحات شمال کشور، زمینه ساز خوب شر

جنگ چرییک است که یم توان دشمن را درمانده ساخته و خسته اش بسازد. اگر به فرض مثال این 

ن نوب افغانستاجنگ در جنوب یم بود، شاید جنگ چرییک مخصوصا نوع شهری آن در مناطق ج

به صورت کل در جغرافیای جنوب، جنگ منظم و جبهه نی به علت همواره  اما  نتیجه ی یم داشت،

ایط صفحات شمال، تفاوت قابل مالحظه ای دارد  ایط با شر بودن آن، قابل بحث است. اما این شر

 و باید این مسئله را جدا مدنظرگرفت؛

ا ر  توسط جنگ چرییک یم توان دشمن را درمانده و خسته ساخت و توان و حوصله اش -پنجم

آزمایش کرد. دشمن درمانده و خسته، یک دشمن ضعیف، دارای قدرت آتش کمتر و تقریبا به تحلیل 

رفته است. دشمن نیم تواند به صورت دوامدار در مقابل حمالت چرییک، تاب بیاورد و مقاومت  

 کند. بنا یا باید متوجه حمالت چرییک مقاومت باشد و جنگ جبهه نی را فراموش کند و یا کامال 

د  جبهات مقاومت را نابود و محو کند که امکانش نیست و یا هم اینکه حمالت چرییک را جدی نگت 
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 بر پیکرش، زمینه نابودی اش زخم خون چکانو متوجه جبهات مقاومت باشد و بگذارد که هرروز 

بل  ،را فراهم کند. در این صورت دشمن هر قدرت احمق باشد، هیچ کدام از این کار ها را نیم کند 

 یا باید تسلیم شود ویا اینکه در درازمدت محوو نابود گردد؛

، هزینه ی کمتر و پرسونل کمتر نیاز دارد.  -ششم جنگ چرییک نسبت به جنگ منظم و جبهه نی

، مستلزم امکانات بلند مایل، نفرات فراوان برای جبهه و پشت جبهه  درحالیکه جنگ های جبهه نی

وهای اضاف  ریزرف یم باشد.  ، توانانی پرداخت   و نت 
در چنی   حالتر جبهه مقاومت در حال حارص 

ی را برای جبهات استخدام کند و جبهات را  هزینه های بلند مایل را ندارد و نه یم تواند نفرات بیشتر

ول  اییط که هیچ جغرافیای عمالتحت کنتر وهای انسان  تقویت کند. مخصوصا در شر از لحاظ نت 

ی و اکمال جبهات یک امر محال استجبهه مقاومت نیست و امکان  مخصوصا در  شبازی گت 

ی و اکمال  ول جبهه مقاومت نیست و امکان شبازی گت  اییط که هیچ جغرافیای عمالتحت کنتر شر

 ؛جبهات یک امر محال است

جنگ چرییک حوصله دشمن را ش یم آرد و مجبورش یم کند بی   بد و بدتر ییک را انتخاب   -هفتم

ایط و تحول شگفت باری را در میدان های جنگ به کند. هردو به ن فع جبهه مقاومت است و شر

 نفع مقاومت به وجود یم آورد؛

با جنگ چرییک، فشار مضاعف باالی جبهات منظم مقاومت از جانب طالبان کم شده و  -هشتم

ی از حمالت چرییک مقاومت معطوف کند. ا ن یطالبان مجبور یم شوند، توجه اصیل را برای جلوگت 

وزی های خواهد بود؛  ایجاد یم شود و مقاومت شاهد پت 
ی

 جاست که نقطه عطق  در وضعیت جنیک

جنگ چرییک تنها رایه برای مقابله با تروریسم انتحاری است و تنها وسیله ای است که جبهه  -نهم

ریسم و مقاومت با مصارف کم و هزینه کمتر اقتصادی، در اختیار دارد. تنها رایه که میتواند خطر تر 

د و نگران  های جبهات مقاومت را از این ناحیه کم بسازد؛  انتحاری را بگت 

اییط موثر و مناسب است که هیچ کشوری حارص  نیست مصارف  -دهم بالخره جنگ چرییک در شر

 تامی   کند. جنگ چرییک 
و هزینه های جبهات مقاومت را تامی   کند و آن را از لحاظ مایل و تسلیحانر

با کمک راه های که بعدا در این کتاب تذکر داده یم شود قابل تامی   است و از لحاظ  از لحاظ مایل

 تسلیحانر با اسلحه دشمن، امکان تمویل آن به صورت عیت  و واقیع وجود دارد. 
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چرا جنگ چریکی در 
افغانستان

رسا قبول شرایط طاقت ف
و اتخاذ آمادگی ها برای

قبول هرنوع شرایط

جنگ چریکی  موثر و 
مناسب تمویل است

جنگ چریکی تنها 
راهی برای مقابله با 

تروریسم انتحاری

کم ساختن فشار 
مضاعف باالی جبهات 

منظم مقاومت

جنگ چریکی حوصله 
دشمن را سر می آرد

هزینه ی کمتر و 
پرسونل کمتر در جنگ

چریکی

درمانده و خسته ساختن
دشمن توسط جنگ 

چریکی

جغرافیای شمال کشور
مناسب جنگ چریکی

فقدان تناسب میدان 
نفرات جبهات مقاومت 

با طالبان تروریست

شناسایی، تحلیل و 
ی شناخت وضعیت جنگ

و دشمن
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 چگونه یم توان یک جنگ چرییک موثر را در افغانستان راه اندازی کرد؟
غانستان، نیاز است تا راه کارهای عمیل راه اندازی آن، برای راه اندازی یک جنگ چرییک در اف 

  جستجو گردد. این کار به کمک یک تیم تخنییک و دارای تجربه ی غت  جنگ چرییک یم تواند صورت

وری است که آن یم پردازیم:  د. بر عالوه آن، ذکر چند نکته رص   گت 

دا را که قبال تذکر یافت، ج باید برای راه اندازی این جنگ چرییک، اصول جنگ های چرییک -اول

د  مراعت کرد. یعت  توسل به تمهیدات جنگ های چرییک، یم تواند متضمن موفقیت در این نتر

سیدم  ر  باشد. در بخش های گذشته روی اصول جنگ های چرییک صحبت کردیم و به این نتیجه

ی، جنگ ایذانی  ، شبیخون، شعت و غافل گت  رار به موقع و ف که اصول اولیه این جنگ مانند کمی  

د، یم توانند موجب موفقیت یک جنگ چرییک شوند. اما ذکر مواردی مانند  از صحنه نتر

برای موفقیت جنگ چرییک در افغانستان، جبهه مقاومت باید تالش برای جلب حمایت مردم  -دوم

د. این کار باعث  شوند تا  یمنماید و راه اندازی حمله های چرییک را به واسطه مدد مردم، مدنظر گت 

یک بدانند. در ضمن، این اقدام باعث یم  مردم خود را جز این جنگ بدانند و  در مرحله ی آن، شر

به وارد کردن به طالبان فاشیست  شود تا فاصله میان مردم و طالبان بیشتر گردد و زمینه برای رص 

 مساعد گردد؛

ک و تالش های ج-سوم سته میع نتیجه یم دهد. هبرای یک عملیات موفق چرییک، کار تییم مشتر

 باورمند شوند و تالش کنند خود را جز یک ،های چرییک مقاومت باید به اصل اتکا به تالش جمیع

فرایند بزرگ مبارزه و مقاومت در برابر طالبان بدانند. این کار باعث یم شود تا عملیات های موثر و  

به زدن به طالبان و شبکه های حمایتر  ج خونر شان، راه اندازی شود و نتای کارسازی که هدف آن رص 

 بدست آید؛

در جنگ چرییک کنون  که ما تاکید زیاد روی آن  داریم، نیاز زیاد روی منابع مایل بزرگ و   -چهارم

ی نیست و میتوان آن را با اندک ترین امکانات اما با سنجش دقیق و  وهای برسر  نت 
کمیت بیشتر

ضعف دشمن وارد آورد. بنا این وجه ما را بیشتر محاسبه بدون اشتباه، در حساس ترین نقاط 

خوشبی   به نتیجه موفقیت آمت   این راه کار یم سازد. در ضمن، چون روحیه همگان  و اراده مردم بر 

 علیه طالبان است بنا یم توان به کمک های مردیم نت   امیدوار بود و اتکا کرد؛

ای طالبان که هسته های مختلف را از الیه هکار اطالعانر و استخبارانر در میان گروه های   -پنجم

بیشتر  باید  هد،شکل یم د را علیه حاکمیت فاشیستر طالبان مختلف جامعه پشتون با دیدگاه متضاد 

اییط که نزاع و اختالف میان گروه های مختلف طالبان بر ش منابع مایل،  ساخت. مخصوصا در شر

تواند  این تالش مستمر اطالعانر و کشق  یم قویم و تقسیم کریس های سیایس، باال گرفته است،

تلقر شده و به عنوان نقطه قوت هسته های چرییک مقاومت، مدنظر   نه آشیل دشمنیک پاشی

 گرفته شود؛

، از آسیب پذیری های  -ششم شمن دباید به مدد هسته های اطالعانر و منابع انسان  استخبارانر

 نر ریش) پرسان جوان بیشتر اطالع حاصل کرد. مثال طالبان عادت بد 
برای  قبیله نی مبت  بر داشیر 

استفاده جنش( را همواره با خود حفظ کرده اند. در این راستا به اتکا به اعتیاد هر فرمانده طالب، 

باید یک حمله کننده با مواد منفجره که ذریعه یک پرسان جوان که حارص  باشد در بدل شست و 

در میان طالبان رفته و فرماندهان آن ها را هدف قرار دهد، شوی مغزی و یا هم مشوق های مایل، 
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مدنظر گرفته شود. فرماندهان طالبان، عادت های بد دیگری هم دارند. مخصوصا اعتیاد به مواد 

مخدر، نصوار، پول و هدایای قیمتر از جمله آسیب پذیری های آنها را یم سازد. این کار باعث یم 

به بخور  د؛د و در حساس ترین شود تا طالب، بیشتر رص   نقاط، مورد هدف قرار گت 

فشار وارد کردن از جانب جبهات مستقیم جنگ حوزه مقاومت که و فشار همزمان هسته  -هفتم

های چرییک برای شدرگم ساخیر  دشمن. مثال اگر یک حمله در جبهات مستقیم یم شود باید دوحله 

، نتواند جواب 
ی

 هریک را به صورت موثر بدهد. یک حملهچرییک انجام شود و دشمن با دستپاچیک

 چرییک به مراتب موثر تر از یک حمله در جنگ جبهه نی است؛

با کار مستمر و دوام دار چرییک یم توان، در دراز مدت طالب را شکست داد. طالب قونر  -هشتم

وزی موقتر آن ا، ه نیست که بتواند در درازمدت دوام بیاورد و تاب مقاومت داشته باشد. فقط پت 

نتیجه یک تصمیم قدرت های بزرگ و منطقه ای است که باعث شده تا قدرت سیایس را در اختیار  

ند. در غت  آن، در صفحات شمال افغانستان، طالب، جایگایه ندارد و امکان ایستاده شدن در  گت 

 مقاومت را کامال از دست داده است؛ جبهه ی برابر 

تحاری در تاسیسات، قرار گاه ها، وسایط و جاده های که بمب گذاری و انجام عملیات های ان -نهم

ای در  دشمن از آن عبور و مرور یم کند، یم تواند یک جز مهیم یک جنگ چرییک باشد که تاثت  برس 

 شکست دشمن دارد؛

ی از دشمن و اعضای فامیل های شان، مورد بسیار مهیم است که باید در  -دهم اختطاف و باج گت 

ییک مدنظرگرفت. با این کار هم روحیه دشمن ضعیف یم شود و ترس در آن قسمت انجام جنگ چر 

 اکمال جبهات مقاومت، بوجود یم آید؛ایجاد یم شود و هم منبع در آمد برای 

خرید اطالعات محرم و حیانر نظایم و سیایس از انواع اسلحه ها، مالقات ها، محل های  -یازدهم

نابیع که دشمن به طور حیانر به آن وابسته است و نشست و اجتماعات دشمن، منابع در آمد، م

، یم تواند جز تاکتیک های جنگ  ایجاد مزاحمت ها و  درد ش ها برای دشمن در هرموقع و هر زمان 

 چرییک باشد؛

ترور هسته فکری و مغز های متفکر سیایس، اقتصادی، امنیتر و نظایم دشمن، یم تواند  -دوازدهم

د، دشمن شاسیمه شده و نیم تواند در برابر در کار دشمن، خلل وارد کن د. اگر این کار شعت بگت 

وزی از آن حوزه مقاومت خواهد شد.   هر حمله پاسخ نشان دهد و پت 
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چگونه می توان یک جنگ 
چریکی موثر را در 

؟افغانستان راه اندازی کرد

اصول جنگ های چریکی

ترور هسته فکری و مغز 
های متفکر سیاسی، 
ی اقتصادی، امنیتی و نظام

دشمن

خرید اطالعات محرم و 
حیاتی نظامی و سیاسی

اختطاف و باج گیری از 
دشمن و اعضای فامیل های 

شان

بمب گذاری و انجام عملیات
، های انتحاری در تاسیسات

قرار گاه ها، وسایط

کار مستمر و دوام دار 
چریکی

فشار وارد کردن از جانب 
ه جبهات مستقیم جنگ حوز

مقاومت

اطالع از آسیب پذیری های
دشمن

اتی کار اطالعاتی و استخبار
در میان گروه های طالبان

عدم نیاز زیاد روی منابع 
تر مالی بزرگ و کمیت بیش

نیروها

کار تیمی مشترک و تالش
های جمعی

جلب حمایت مردم
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 دشمن پراگنده است و جنگ چرییک، مرگ آن
 2006و  2005پس از سقوط حاکمیت طالبان در بیست سال قبل، این گروه تا اوایل سال های 

 و قدرت یانر عملکرد تخریتر یک جسم ز 
ی، انسجام سازمان  خیم و نیمه جان شده بود. قوت گت 

 امریکا و متحدانش در ناتو،  2010ایل  2008این گروه، پس از سال های 
ی

و با تغیت  راهکار جنیک
زمینه های عیت  مطرح شدن آن را منحیث یک قدرت مخرب و یک بدیل برای نظام جمهوریت 

  .اختافغانستان، مهیا س

منتظره نظام مورد حمایت امریکا با ارتش مجهز آن که در سنجش های  2021در سال  و سقوط غت 
امریکا و متحدانش که اساس و شالوده آن واگذاری سکان قدرت برای طالبان و همپیمانان تروریستان 

ان مطرح تشان، جانمایه یم گرفت، طالبان را "بدییل بدون بدیل" برای قدرت و حاکمیت در افغانس
ساخت. اما آن چنان  که دیده یم شود، طالبان قادر شدند و یا هم ساخته شدند تا قدرت را تصاحب  

ین، چالش فراروی شان پنداشته یم شود ، بزرگتر   .کنند، اما این بار اختالفات درون 

ز ا طالبان تروریست با اقدامات قدرت طلبانه که آن را در لفافه دین و مذهب پوشانیده اند تا 
احساسات یک قرسر بدون آگایه برای اهداف سیایس شان، کار گرفته شود، تالش یم کنند تا هر  

  .گروه برای تصاحب بیشتر امتیاز و قدرت سیایس در کابل پیش قدم باشد

، مخوف  بدنه اصیل طالبان با تصاحب کلیدی ترین وزارت خانه ها،  شبکه حقان 
ی

ترین پاشه جنیک
ضای پلیش درون ساختاری حکومت فعیل طالبان، لبه فشار برای سایرین  منابع درآمد و ایجاد ف

ی کسب کند. شاخه  گروه های که در بدنه طالبان مطرح هستند را بیشتر ساخته تا امتیاز بیشتر
مالیعقوب، وزیر دفاع طالبان و پرس رهتر نخستی   طالبان مال عمر، در جستجوی بدییل برای مقابله 

ی مال  عیفبا گروه حقان  است. ض ترین و سیایس ترین بخش طالبان را، دفتر سیایس قطر به رهتر
برادر و عباس ستانکزی شکل یم دهد. این شاخه با حفظ موجودیت خود در ساختار سیایس رژیم 
به به شبکه قدرت  طالبان ولو به شکل نمادین آن رایص  بوده و حارص  است با هر کارنر برای رص 

  .یار دارد، مقابله کندحقان  که سکان قدرت را اخت

اما بحث روی انشعاب و انقطاب گروه طالبان است که تالش یم کنند تا حد ممکن آن را کتمان  
د. در تازه ترین مورد پیام صونر منتسب به وزیر  کنند و از این ضعف ساختاری رژیم شان کش نر نتر

 کنند، که نشانه ای از اوج نر دفاع طالبان که افراد زیر دستش را قسم به خدا یم دهد تا اطاعت  
اعتمادی و فروریخیر  پایه های این نظام مرموز و غت  مردیم است. یک پیام صونر منتسب به 

های اجتمایع منترسر شده است که او را یعقوب مجاهد، شپرست وزارت دفاع طالبان، در شبکه
 و عدم مسئولیت

ی
دهد. ان نشان یمشبازان طالبرتبه و پذیری برج  از فرماندهان پایی   نگران آشفتیک

، گوینده به فرماند  ار سنگیت  مسئولیت ب»هان تحت امرش هشدار داده و گفته در این پیام صونر
 در پیام شپرست وزارت« آیید، به فردی دیگری واگذار خواهد شد. است؛ اگر از پس آن بر نیم

ونر  ه شده و گوینده این پیام صدفاع طالبان به رویدادهای سقوط یک استان در والیت بغالن اشار 
وهای وابسته به طالبان در این منطقه حضور نداشتند و در واقع با آمدن عید  گفته است که نت 

ییک خانه خود روان شده، ییک جای دیگری... شماری هم به حج »)قربان( آنجا را ترک کرده بودند: 
اطاعت کنید...حاال مسئولیت به دوش  شما را قسم به خدا،» گوید که او در ادامه یم« اند. رفته

ها را کنار بگذارید و متوجه کار باشید، ورنه )اگر نه( اینگونه رویدادها پیش ماست، تجلیل مناسبت
د. به شود را انجام دهیآنچه به شما دستور داده یم»گوید که یم« دوستان»او خطاب به « آیند. یم

ید. روز به است، در حالیکه خود شما هم نر دهید که این ]دستور[ کار شدما اطمینان یم عد ختر
وهای انگاری ناو در این پیام صونر با اشاره به سهل« شود که موضوع آنطور نبوده. روشن یم ت 
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ا گویند رفتیم، رسیدم. در حالیکه یک نفر هم آنجگویم فالن جا بروید، یممن یم»گوید طالبان یم
  «.نرفته

س از به قدرت رسیدن طالبان، حوادث مشابه ای در خصوص وجود های گذشته و درست پدر ماه
ی نظایم هم شده است.  اختالف میان طالبان وجود داشته که در بسیاری موارد منجر به درگت 
 به یک گروه منشعب و منقسم به اساس تفاوت دیدگاه 

ی
طالبان با وجود نمایش اتحاد و یک دستیک

قدرت و منابع آن مبدل شده اند. این وجود ها و برداشت های شخیص در خصوص تقسیم 
وی جاده  اختالف، کار سازمان یافته و عمدی است تا در صورت احساس خطر از جانب این نت 
یک که همواره در خدمت قدرت های منطقه ای و بزرگ قرار داده، با اندک تکانه  ر اتت 

صاف کن استر
طالبان با تفاوت دیدگاه ها در خصوص   .دو ایجاد درز، از هم پاشیده و خطر نایسر از آن منتق  شو 

، هیچگاه متحد نبوده و این اتحاد میکانییک میان آنها، رصف جنبه  مسائل بزرگ عقیدنر و دیت 
تبلیغانر داشته و برای حفظ و تداوم قدرت است. سقوط طالبان دیر یا زود، همانند به قدرت 

تاری    خ گواه است که هیچ گرویه   .د بودرسیدن غت  منتظره شان، غت  منتظر و دور از تصور خواه
دیسانتر و تفکر بیگانه، مجال بقا در شزمی   افغانستان را نداشته و واکنش جدی مردم را برنتابیده 

با نواخته شدن زنگ خطر در شمال، اختالفات میان رده های قویم طالبان و شکوب هرچه  .است
  .، در خطر استبیشتر مردم توسط طالبان، بقای این گروه تروریست

 ، ی، شاهد گونه های مختلف استبداد در مست  تاری    خ خود بوده است. استبداد دیت  تاری    خ برسر
اسبتداد قویم که آن را امروز به عنوان فاشیسم قویم بیشتر یاد یم کنند، اسبتداد طبقانر و سایر 

ته اند تا آن تالش داش انواع استبداد، وسیله های بوده اند که گروه هانی مانند طالبان، به واسطه
خود را باالی یک ملت بقبوالنند. اما یک وجه تشابه میان آنها وجود داشته است که بقای هر رژیم 
استبدادی، با فزون  فشار و شکوب مردم و توده های ساکن آن، در خطر یم افتد و جالب تر از آن  

  .که این بقا با شنوشت همسان  روبه رو یم شود

با وجود تشدید حمالت شکوب گرانه خود، در امر تامی   یک نظام بدون مشکل و  رژیم طالبان،
چالش، با تهدیدهای جدی مواجه است. این گروه با آن که یگانه دولت غت  قابل شناسانی در جهان 
وعیتر ندارد و تنها به عنوان یک ابزار برای عبور از چالش های امنیتر کشورهای  است که هیچ مرسر

امون  و  منطقه ای در جغرافیای افغانستان استفاده یم شود و یگانه دولتر است که تروریسم و  پت 
خشونت را به شکل نهادینه آن برای قوام پایه های حاکمیت خود به کار یم برد، نتوانسته از راه 
خشونت و استبداد قویم و سیایس، حاکمیت بدون خطر داشته باشد. تنفر و انزجار مردم با عملکرد 

ی بیشتر رژیم آنها از مردم مساعد ساخته است های   .طالبان، زمینه را برای فاصله گت 

وعیت یک نظام و حکومت مبتت  بر قانون اسایس با  نظام طالبان  با مسلط شدن در کابل، از مرسر
وعیت ها و پرسشچالش های بنیادین مواجه شده است. از یک سو امارت خودخوانده طالبان  مرسر

قابل تعریف نیست و از سوی دیگر، از راه غلبه و زور به  و در چارچوب هیچ قانون  مردیم ندارد 
، موجبات فساد، ستم و نر قدرت رسیده و با تمرکز قدرت، انحصارگرانی و خودکامه
ی

عدالتر را در  یک
  .کشور فراهم ساخته است

ین حمالت تر  ، با پیشینه قتل، کشتار، خشونت و انجام خونینتر  که در کارنامه وریستر نظام طالبان 
های خود دارد، نه توان آن را دارد تا با زور باالی مردم تحمیل شود و نه هم قابلیت حل در جامعه 
را از طریق سیایس پیدا کند. رژیم طالبان با ترکیب گروه های تروریستر متشکل از تروریست های 

ی  رغم تالش های زیاد برا خارجر که از اتباع کشورهای منطقه و جهان تشکیل شده است، عیل
، شهرت پیدا کرده و هیچ کشور  وها، به عنوان یک رژیم حایم تروریسم دولتر کتمان حضور این نت 
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د، بلکه  یا سازمان  حارص  نیست آن را به رسمیت بشناسد و با آن در یک تعامل رسیم قرار بگت 
رخاسته از تهدیدهای امنیتر ب تمایم تعامالت با این گروه، شکل مقطیع دارد و تالش یم شود حداقل

وی ساخیر  این گروه، کاسته شود   .از مت  

ده ای را برای شناسانی شان مبت  بر 
گروه طالبان که حاال در مسند قدرت است و تبلیغات گستر

، حق تعلیم و گونه ای از نرمش در قواعد دیت  را به گونه ای عوام فریبانه نمایش  تامی   حقوق برسر
نوان به حیث یک نظام پایدار و با ثبات مورد قبول مردم و جامعه جهان  قرار یم دهد، به هیچ ع

نخواهد گرفت. این گروه در تالش است با ارائه ترفندهای جذاب، مخالفان خود را با اندک امتیاز 
به سمت خود بکشاند و آنهانی را که قابلیت کشاندن و جذب را ندارند، بوسیله تروریستم دولتر 

گروه طالبان به عنوان گروه تروریست بر ش قدرت سیایس، همواره تالش     .ابود کندخود محو و ن
کرده رایه برای بقای خود از لحاظ اقتصادی، جست وجو کند، زیرا عدم شناخت این گروه و رژیم 
خودکامه آنها نه تنها ایجاد مشکالت فراوان اقتصادی و سیایس را برایشان موجب یم شود، بلکه 

رای شکاف های عمیق نایسر از اختالف در نحوه تقسیم منابع اقتصادی نت   میان آنها زمینه را ب
  .بوجود خواهد آورد

این گروه با وجود نر تفاونر جامعه جهان  مبت  بر وضعیت رقت بار افغانستان، یک رژیم مطرود را 
. طالبان با قرائت د به نمایش یم گذارد که تالش یم کند برای بقایش رایه بیابد و تداوم بیشتر بیاب

 به عقاید دیت  و مذهتر نسبت یم دهند، تالش یم کنند، از آشتر 
های تنگ نظرانه که آن را بیشتر

میان این قرائت ها و تعامالت معمول در دنیای سیاست امروز، چشم پویسر کند. در حایل که در 
ده میان دولت ن  متقابل اقتصادی، وجود تعامالت گستر

ی
، وابستیک عرصه های  ه تنها در عرص حارص 

ورت برای بقای محسوب یم شود. بنابراین،  اقتصادی مشهود و غت  قابل انکار است، بلکه یک رص 
ی و پیش ی از بحران فراگت  برسر ی از ستم و بیداد، پیشنهاد یمبرای جلوگت  د دولت از قبضه شو گت 

ون برود و طالب مثل گروه ز دولت  دیگر، بخشر اها و کارگزاران سیایسو مالکیت محض طالب بت 
  .باشد، نه کل دولت

نستان اداری که جایگزین نظم امارنر در افغا –آمده، نظام سیایس با استفاده از فرصت تاریج  پیش
ون آید. اگر چنی   کاریشود، باید میل و مردیم باشد و از چنگال قرسر یم  بت 

 گرانی و روایت طالبان 
نه بیشتر را بر جغرافیای افغانستان از دست یم دهند بلکه زمینشود، نه تنها طالبان توان حکمران  

صد اوضاعند تا از وضعیت پیش  ی سایر گروه های تروریستر که در حال حارص  متر را برای قدرتگت 
ند و زمینه را برای ایجاد پایگاه در افغانستان مساعد کنند   .آمده به نفع خود استفاده بتر

یم طالبان با وجود تالش های زیاد، همواره از نبود یک میکانیسم در ضمن، باید در نظرداشت که رژ 
 این گروه 

ی
ون محروم است و فشار گروه های تروریستر که بدنه اصیل جنیک منظم تعامل با دنیای بت 

وی باشد  را شکل یم دهد، باعث شده است تا افغانستان تحت حاکمیت این گروه بیشتر از پیش مت  
، بافر بماند و به تنها کشور دورمانده به این لحاظ ما جنگ  .از تعامالت در سیاست های جهان 

، محتمل ترین، ممکن ترین و به رصفه ترین روش مبارزه علیه استبداد  ایط حارص  چرییک را در شر
 یم دانیم و یقی   داریم که ساختار منشعب طالبان، اختالف در میان گروه های تروریستر و 

طالبان 
تر برای شان ایجاد کرده اند، شکوب نر پیشینه مردم توسط طالبان و فاصله طالبان که عقبه حمای

وع و تشدید جنگ چرییک، زمینه  یت قاطع مردم همزمان با شر ای قابل مالحظه رژیم طالبان با اکتی
 های نابودی و سقوط آن را مساعد خواهد ساخت. 
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د جنگ چرییک در میدان با فضای روان  در ذهنیت ها  ی مردماتصال راهتر
ری ردم، همکامستقیم دارد. حمایت م ی فضای جنگ در میدان با فضای عمویم روان  مردم رابطه

ایط کمحیل امکان مانور به د جنگ جرییک نتر را به چریک ها یم دهد. در شر   برای پیشتر
زاست یانون 

به واردکردن به دشمن، در داخل  ها چون  هر شتا تمرکز بیشتر روی شهر ها باشد. این کار برای رص 

شهر ها بیشتر است و افراد دشمن در بت   های نظایم در داخل شهر های تجمع بیشتر دشمن در داخ 

ایط مناسب جنگ در میدان  چرییک بیشتر تردد دارند، بنا فضای روان  را باید برای مهیا سازی شر

 عیار ساخت. 

، تالش برای تغیت  ففکری و تبلیغ ریک های مقاومت باید با کار روی اصلدر قدم دوم، چ کر انر

انه کنند و فضای روان  را  سانند، ایجاد وحشت کنند، حمله های غافل گت  دشمن کنند. دشمن را بتر

برخالف مانور دشمن، عیار سازند. مثال اگر یک حمله باالی قطار دشمن، بت   های مستقر، افراد 

د، باید تصویر برد س ابلند رتبه، ترور های پالن شده صورت یم گت  فراد دشمن اری شده و به دستر

برسد، تا دشمن با تماشای آن، روحیه و مورال خود را باخته و قدرت مقاومت را از لحاظ روج از 

دست بدهد. این کار توان دشمن را هم در میدان جنگ مستقیم و هم در میدان مقابله با حمله های 

تمام یم شود. در این صورت، در  چرییک جنبش مقاومت، پایی   آورده و به نفع جنبش مقاومت

عملیات های چرییک، انجام عملیات ها و حمالت چرییک هدفمند برای ایجاد ترس در دل دشمن، 

ایط کیل جنگ را تغیت  یم دهد. عملیات ها باید به گونه سازماندیه و اجرا شود که دشمن با دیدن  شر

 مبارزه برضد مبارزان مقاومت برود. تصاویر آن، ایجاد وحشت و ترس کند و جرات نکند به میدان 

تبلیغات قبل از عملیات شهری، انطباق مستقیم با موفقیت بعداز آن دارد. باید ذهنیت ها برای 

به زدن دشمن، برای ش هروندان ساکن شهر، بوجود بیاید. این استقبال باعث یم شود استقبال از رص 

عملیات، پناه داد و شر دشمن که در شهر  تر چریک ها را در مواقع حساس و بعداز اجرایتا مردم ح

زیرا در جنگ در روان  معموال دو هدف عمده دنبال یم شوند: اول  حاکم است، محفوظ سازند. 

ایجاد ترس ووحشت در دل دشمن ودوم جلب اعتماد مردم برای همکاری بر ضد دشمن. در چنی   

ومت بوجود یم آید و با بوجود مرحله ی است که فضای همکار ی میان مردم شهر و چریک های مقا

 ، آمدن اعتماد در دو طرف و جلب حمایت شهروندان از مقاومت گران بر ضد فاشیسم طالبان 

اجرای عملیات، نحوه انجام آن، ساده یم شود، زیرا شهروندان، خود از محالت تجمع دشمن به 

 ها اطالع داده و آن را مشخص نمایند.  چریک

فضای جنگ گرم، اتفاق یم افتد. اگر چریک ها، بتوانند رابطه میان  رمحیط و روان  عمدتا دجنگ 

ند، موفقیت در میدان جنگ حتیم است.  هردو را تامی   کنند و ییک را به کمک دیگری به کار گت 

ه بلند تر و  م قبیله نی روحیه قوی تر در برابر فاشیس با  جنگ روان  کمک یم کند تا چریک ها با انگت  

جب شکست شان شوند. این کار باعث یم شود تا هم بتوانیم در میدان جنگ مبارزه کنند و مو 

 مستقیم بر ضد تروریسم بی   الملیل موفق شویم و هم دل مردم رنج کشیده ای خود به دست آوریم. 

  میدان در  روان   جنگ موثریت ،امروزی دنیای در 
ی

 چریک و  هستند  دشمن رقبا  آن در  که  است جنیک

د  وسیله به ،شوند  فتح باید  که  میت  شز  تا  دارند  وظیفه ها   تسخت   عمیل، جنگ و  تبلیغانر  و  فکری نتر

 است.  دشمن ایه هدف به شلیک تبلیغانر  برنامه است.  گرینظایم زبان ،مبارزه دنیای زبان . نمایند 

 بلکه د؛گت  نیم صورت مفشن و  لوکس رهایشر  مناطق در  نظایم جنگ بحبوحه در  روان   های جنگ

د   یم صورت مردم، طبقه سه مغز  در   زه،مبار  و  جنگ ادامه برای ها  چریک خود  از  عبارت که  گت 



 

 

 طالبان   جنگ چرییک بر ضد فاشیسم ............................ ......................... ........................ راهنمای چریک..................... 

 طالبان  

 

51 

 جنبش همکار  باید  که  عادی مردم و  بخورد  شکست و  بدهد  دست از  را  خود  توانانی  باید  که  دشمن

د  قهمنط ،مردم ذهنیت و  روان   فضای و  دشمن مغز  پیوندد. یم وقوع به باشند، چرییک کارزار   و   نتر

وزی است.  مشکل بسیار  آن به یانر دست که  ثباتنر  ایمنطقه است.   به چرییک های جنگ در  پت 

اتژی  منطقه آن به حمله و  رقیب ضعف نقطه یافیر   موفقیت، رمز  است.  نیازمند  خایص های استر

 اغلب داد.  اختصاص رقبا  ارزیانر  به را  ها فعالیت از  بخشر  باید  ها ریزی برنامه در  است. 

کت  نظایم فرمانده هیچ باشند.  تجربه با  و  مسلیک های چریک باید  چرییک های جنگ در  کنندگانشر

  در  خواهد نیم
ی

کت است؛ شده داده سازمان او  ضد  بر  که  نابرابر  جنیک  توانیم را  هفرماند کدام  کند.   شر

 .باشدن موفق است؛ کرده  سنگربندی خوب که  رقیتر  ضد  بر  جنگ در  که  یافت

 نگج میان فضای هدایت و  ریزی برنامه که  است نیازمند  هانی مارشال فیلد  به امروز  ی مبارزه دنیای

ند   برعهده را  روان و   .باشند راوانف جسارت و  فکری توان انعطاف، قابلیت مانند:  صفانر  دارای و  گت 

اتژیک طراج باشد.  عیار  تمام نظایم تبلیغ یک باید  چرییک موفق تبلیغ  امروز، جنگ یدانم در  استر

  رقبای کند. یم پیدا  یبیشتر  اهمیت روز  به روز 
ی

ند  یاد  ا ر  کردن  حمله چگونه مجبورند، ،جنیک  تا  بگت 

 از  باید  ها  ریکچ کنند.   دفاع خود  موقعیت از  چگونه که  بیاموزند  باید  کنند.   محارصه را  رقبا  بتوانند 

 جنگ واقیع ماهیت کنند.   بیت  پیش را  رقیب هایحرکت بتوانند  تا  باشند  مند  بهره ششاری هوش

 چریک های نیاز  کردن  برآورده نه و  است اصیل رقبای بی    مبارزه امروز، دنیای در  رتباطا و  چرییک

  هایدرس کنیم،  مطالعه را  تاریج   های جنگ اگر  ها. 
ی

 دست هب چرییک هایموفقیت برای را  بزریک

وری جنگیدن رشادت و  تحرک توانانی  ریزی برنامه ها  جنگ در  آورد.  خواهیم  .است رص 

 خشب ها،ارتش همه در  که  است مهم ایاندازه به دشمن طبیعت از  آگایه ،گرینظایم دانش در 

 شمند نفرات روج طبیعت و  موقعیت تعداد، از  را  فرماندهان تا  است شده سازماندیه اطالعات،

وهای داشیر   چرییک، های جنگ ویژه به و  جنگ در  غلط هایاستدالل کنند.   آگاه ینبه نت   محصول تر

، ، محصول است:  بازی قهرمان تصور  شاید  و  بیشتر  صداقت بهتر ،ب تبلیغات بیشتر  یشتر

 مستلزم بیشتر  کار   و  بیشتر  کار   به است برنده بهتر  کر تف شوند. نیم موفقیت عامل بیشتر  کویسر سخت

 باشد.  یم زیاد  بادقت و  هوشمندانه ریزی برنامه

رس قرار دهد د عملیات شهری: حمالت هدفمندی که ش دشمن را در تت   راهتر
، هدف  اجرانی کرد تا نتیجه آنتر ای انجام یک عملیات شهری، نیاز است تا نکات ذیل را به درسبر 

قرار دادن ش دشمن به عنوان مغز هدایت کننده ای آن باشد. در یک عملیات شهری که هدف 

ول گرفیر  فضای  آن، به تحلیل بردن توان رزیم دشمن، تضعیف روحیه، ایجاد ترس و تحت کنتر

د عملیات شهری استفاده روان  به  ورت است تا از شیوه های راهتر نفع جنبش مقاومت است، رص 

د ها شامل:  برده  شود.   این راهتر

: این روش با شیوه شناسانی محالت تجمع دشمن  در داخل شهر هاو هدف قرار دادن آن ها -اول

، تکنالوژییک و عرصی  ذیر است. امکان پهای بسیار مسلیک جمع آوری اخبار توسط منابع انسان 

 و واکنشر در برابر 
ی

دشمن، باید چنان از لحاظ ساختار، عملکرد، طرز فکر و اندیشه های جنیک

، تحلیل و ارزیانر شود که نقاط ضعف آن، محل زمان و مکان تجمع، برنامه  جنبش مقاومت، حالجر

صا اجرای مخصو  های عملیانر و نحوه واکنش آن، به کیل روشن گردد. این کار به جنبش مقاومت و 

، به جنگ چرییک و خسته و درمانده  عملیات های شهری چرییک، کمک یم کند تا با موثریت بیشتر

 ساخیر  دشمن، ادامه دهد؛
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) کش که اندیشه جنگ، سیاست و تامی   در آمد های هدف قرار دادن مغز متفکر دشمن -دوم

کار   دشمن، آماده یم سازد( ییک از  اقتصادی و شیوه های تبلیغ برای تروی    ج افکار دشمن را در ذهن

، سیاست مداران  های اسایس باید باشد.  این طیف از دشمن شامل مال ها، مبلغی   تندرو مذهتر

  النر گر به نفع طالب، نظریه پردازان اقتصادی، تجاری که پول خود را به نفع طالب مرصف یم

طالبان در  میدارند، فعاالن  که به نفعکنند، استادان دانشگاه ها که فکر طالتر را همواره زنده نگه

 فضای مجازی فعالیت دارند و ذهنیت ها را شکل یم دهند، یم شوند؛

، توسط انداخت مستقیم و اجرای کمی   ها، جا سازی هدف قرار دادن وسایط نقلیه دشمن -سوم

، انفجار از طریق مختلف مانند جاه سازی اشیای منفجره در  اخل د ماین های چسپیک و بوشکه نی

ی، آتش زدن موتر ها بوسیله پاشیدن تیل و اجرای  تانیک موتر های طالبان در هنگام سوخت گت 

 عملیات های چرییک مقدور که امکان اجرانی ساخیر  داشته باشند؛

، محافل رسیم، جلسات و وزارت خانه های کلیدی  هدف قرار دادن گردهمانی های دشمن  -چهارم

ند. این کار نت   با اجرای عملیکه یم توانند ساختار سیایس   آن را به تحلیل بتر
ی

ات دشمن و روحیه جنیک

های چرییک توسط بمب گذاری، اجرای حمالت چرییک توسط هسته های چرییک، طریق نفوذ در 

ه امکان پذیر است؛  دشمن و غت 
 درون دستگاه ها استخبارانر

است. معموال وقتر وضعیت  زریسهدف قرار دادن افراد دشمن، در ایست های باروش دیگر،  -پنجم

وع یم شوند. در  بحران  یم شود، رژیم های امنیتر وضع یم شوند و تردد وسایط و بارزیس منازل شر

به کاری، وارد کرد و با استفاده  این موقع است که یم توان به افراد مرصوف تالیسر وسایط و منازل رص 

 کرد و ساحه را فوری ترک نمود؛از فرصت و با به غنیمت گرفیر  اسلحه های شان، فرار  

 لباس و خرید آذوقه، سلمان   شکار افراد دشمن، در مسافر خانه ها، هوتل ها، فروشگاه ها  -ششم

 رفت و 
ی

ه محالت مزدحیم که دشمن در آن بدون آمادیک ها،نانوانی ها، حمام ها، قصانر ها و غت 

 آمد  دارد، حمالنر صورت داد؛

و قدرت  ای که توانایت   ارد، ساطور، بمب چسپیک، مواد انفجاریهاستعمال اسلحه سبک، ک  -هفتم

تخریب بیشتر دارند، یم توانند از جمله روش های اجرای عملیات شهری برای هدف قرار دادن، ش 

 دشمن، حساب شوند؛

 آن را ضعیف  اجرای عملیات های شهری، باید ترس را دردل دشمن ایجاد  -هشتم
ی

 کند و روحیه جنیک

 بسازد؛

ی مهم،   -همن و اخفا برای چریک هابرای اجرای عملیات های شهری، چت    فراهم آوری امکانات ستر

 است که بعداز انجام حمالت، به آن بر یم گردند و مخق  یم شوند؛

و اخفابرای اجرای عملیات های شهری،   -دهم نحوه  ،سنجیدن فاصله ها، ایل رسیدن به محل ستر

 تیم چریک های داخل شدن به محالت از قبل تع
ی

ی   شده، زمان مورد نیاز به اجرای حمله، هماهنیک

 شهری، زمان برگشت به پناهگاه ها، امکانات تسلیحانر باید جدا مدنظر گرفته شوند؛

وسایط نقلیه بمب گذاری شده، موتور سایکل، برای اجرای عملیات های شهری باید از   -یازدهم

، وسایل پخ ی  و پز مانند دیگ بخار، منقل های برفر و بالون ها تبایسکل، تکش، ریکشاه، کراجر
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گاز استفاده برد. این ها وساییل استند که زمینه های شک و تردید را برای دشمن، کمتر یم سازند و 

 یم توان به واسطه آن، به موفقیت های دست یافت؛

 روش به ما اجازه یم . اینیم توان انتحاری ها را خرید و برای مقاصد خایص استفاده کرد  -دوازدهم

دهد تا دشمن را تارومار کنیم و پراگنده اش بسازیم. خرید انتحاری ها از پاکستان و مناطق شحدی 

 به وسیله تیم های استخبارانر و کانال های ارتبایط جبهه مقاومت، امکان پذیر است؛

دهم رور به وسیله از ت استفادهباید برای اجرانی ساخیر  یک عملیات چرییک شهری، شیوه های  -ست  

فته  کار گرفته شود؛  ،موتر، موترسایکل، شیوه های مخق  ترور از پناهگاه ها، تک تت  اندازی های پیرسر

 ،عملیات های انتحاری همزمان با حمله چرییک یک گروه چرییک به یک هدفی شیوه ها -چهاردهم

ر یم سا د. این روش دشمن را بیشتر مترص  ره زد و مجال سنجش در باباید مورد استفاده قرار گت 

د؛  جبهات مقاومت را از آن یم گت 

وبات الکیل، نقاط ضعف دشمن، باید برمال شود -پانزدهم . مساییل مانند پول، زن، بچه، مرسر

ون  و فراهم آوری امکانات معیشتر به فرماندهان دشمن، یم  امکانات رفایه، وعده سفر های بت 

نگ های برنده شدن در ای د باشند؛توانند از نت   ن نتر

ین اجنگ فعیل برای بقا و مقاومت در براب دشمن ظالم و نر هویت مانند طالب است.  -شانزدهم

 جنگ مستلزم و ملزم هیچ گونه مراعت نمودن اصول اخالفر نیست. 
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حمالت هدفمندی که : راهبرد عملیات شهری
دسر دشمن را در تیررس قرار ده

شناسایی محالت تجمع دشمن  
در داخل شهر هاو هدف قرار 

دادن آن ها

هدف قرار دادن مغز متفکر 
دشمن

این جنگ مستلزم و ملزم هیچ 
گونه مراعت نمودن اصول 

اخالقی نیست

نقاط ضعف دشمن، باید برمال 
شود

عملیات های انتحاری همزمان 
با حمله چریکی یک گروه 

چریکی به یک هدف

استفاده از ترور به وسیله 
موتر، موترسایکل، شیوه های 
مخفی ترور از پناهگاه ها، تک 

تیر اندازی های پیشرفته

می توان انتحاری ها را خرید و 
برای مقاصد خاصی استفاده 

کرد

وسایط نقلیه بمب گذاری شده، 
، موتور سایکل، بایسکل، تکسی
ریکشاه، کراچی، وسایل پخت

سنجیدن فاصله ها، الی رسیدن 
به محل سترو اخفا

فراهم آوری امکانات سترو اخفا 
برای چریک ها

اجرای عملیات های شهری، 
باید ترس را دردل دشمن ایجاد

استعمال اسلحه سبک، کارد، 
ساطور، بمب چسپکی، مواد 

انفجاریه

شکار افراد دشمن، در مسافر 
خانه ها، هوتل ها، فروشگاه 

ها

هدف قرار دادن افراد دشمن، 
در ایست های بازرسی

هدف قرار دادن گردهمایی های 
دشمن

هدف قرار دادن وسایط نقلیه 
دشمن
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 دشمن را باید خسته و درمانده ساخت

ش، ن مزدور، ددمنحمالت منظم، متداوم و مستمر جنبش چرییک مقاومت افغانستان بر ضد طالبا
نر فرهنگ و فاقد اصول انسان دوستانه و اسالیم، مستلزم یک برنامه ریزی منظم و سنجیده شده 
، روح و روان دشمن را خسته و توان آن را برای دفاع متواتر و  است. حمالت متداوم اما وقفه نی

،هم
ی

ام این عقیده تاکید ورزیده  یشیک کنون  عیل رغم   ایم که جنگبه تحلیل یم برد. ما بار ها به التر 
یک است. شناخت این  ر اتت 

، ایثار گری و حوصله وافر و صتر استر
ماهیت مبهم آن، مستلزم قربان 

د جنگ در آینده، امیدوار   ما، راه را برای چاره یانر های بعدی برای پیشتر
خصوصیت جنگ کنون 

د از قبل تعیی     شده، به اساس شناختیم سازد. حوصله مندی چریک ها، به اساس یک راهتر
امون ماهیت جنبش  ، وضعیت دشمن، جو موجود سیایس و نظریات پت  اصول و ماهیت جنگ کنون 
چرییک است. مقاومت امروز که به مدد جنگ چرییک قادر به بازیانر توان از دست رفته اش خواهد 

اکتیک ها اذ تبود، باید برای یک جنگ درازمدت، خسته کن و فرسایشر و بدون وقفه از لحاظ اتخ
، آماده باشد. زمانیکه ما از حمالت متداوم اما وقفه نی صحبت یم کنیم، منظور 

ی
دهای جنیک و راهتر

ی ای است که به اساس آن، حمالت انجام یم شوند ما،  ر اتت 
، اما ایل روشن شدن وضعیت ،اتخاد استر

 دشمن دارد. اگ
ی

 به وضعیت جنیک
ی

اهده گردد  ر مشوقفه یم یابند. این روشن شدن وضعیت بستیک
که دشمن، درمانده و خسته است، حمالت بدون وقفه ادامه یم یابد تا دشمن بیچاره گردد. اگر 
ی، تالش خواهد شد تا دشمن را خسته و درمانده  ر اتت 

برعکس آن ثابت شود، با تغیت  تاکتیک و استر
ع ند، دشمن ترجیبسازیم. در چنی   حمالنر که مداوم از جانب چریک ها باالی دشمن انجام یم شو 

دازد. زیرا  ،یم دهد ضد حمله انجام دهد  تا اینکه به تهاجم علیه جنبش مقاومت و چریک ها بتر
د تا اینکه  ی از وارد شدن خسارات بیشتر بهتر است دفاع صورت گت  دشمن فکر یم کند برای جلوگت 

 های تهاجیم علیه جنبش مقاومت گردد. 
ی

 آن، مرصف جنیک
ی

آن،  برعالوههزینه ها و توان جنیک
بات کوبنده و مداوم چریک ها، همواره تالش یم کند تا متوجه و مرصوف  دشمن با متقبل شدن رص 
نگهداری بت   ها، قرار گاه ها و تاسیسات نظایم خود باشد. این جاست که کار جنبش مقاومت به 

لیات ها مشکل چرییک نتیجه داده و دشمن را درمانده یم سازد. حتر دشمن در زمانیکه مرصوف ع
علیه جبهات منظم جنبش مقاومت است، نگران حمالت چریک ها یم باشد. پس با این کار، ییک از 
اهداف مهم جنگ چرییک که عبارت از ایجاد اضظراب و تشویش در دل دشمن است، توسط چریک 
 ها بر آورده شده است و هدف اصیل یک جنگ چرییک در مواقع بن بست، همی   موضوع است. 

واره متوجه چریک های است که از روش های غت  معمول باالیش حمله ور یم شوند و دشمن هم
به وارد یم کنند. دشمن همواره هسته های چرییک را باالنی به خود یم بیند و تالش یم

ند به ک  رص 
، متوجه حرکات و مانور های چرییک، باشد. چون 

ی
وها به جبهات منظم جنیک عوض استقرار نت 

مانند اختاپوس هزار پاه باالی دشمن حمله ور شده و هر زمان از یک در مختلف چریک ها همواره 
وارد معرکه یم شوند. از سوی دیگر، با حمالت متکرر چریک ها باالی دشمن، دشمن همواره چریک 
 حساب یم کند و تالش دارد تا مانع حمالت آن شود. با این کار، دشمن مقاومت 

ی
ها را دردش همیشیک

ا دشمن خود یم پندارد و این باعث یم شود تا فاصله میان دشمن و مردم، بیشتر گردد. هر شهروند ر 
ر د این کار به نوبه خود منجر به بر آورده شدن ییک دیگری از اهداف جنگ چرییک خواهد بود. 

ضمن، با از دست دادن حمایت مردم، دشمن فرصت های کیم برای موفقیت در برابر جنبش 
 خواهد  داشت و منجر به شکست آن یم گردد. مقاومت و چرییک را 

باید تالش شود تا دشمن از چند جانب، مستمر، با برنامه ریزی، با تاکتیک های مختلف و از ناحیه 
به زده شود.باید تالش شود تا دشمن، فرصت انسجام دوباره را بیابد. چریک  اهداف مختلف، رص 



 

 

 طالبان   جنگ چرییک بر ضد فاشیسم ............................ ......................... ........................ راهنمای چریک..................... 

 طالبان  

 

56 

بش ست خورده است. و این کار به نفع کل جنها باید بدانند که یک دشمن پراگنده، یک دشمن شک
مقاومت و چرییک تمام خواهد شد. چریک هانباید اجازه دهند، دشمن، مجال انسجام دوباره پیدا  
کند و با جمع و جور کردن خود، برنامه ریزی حمله به چریک ها را پیدا کند. هرزمانیکه دشمن مجال 

ایط ائیل جنگ از مسسخت تر و دشوار تر خواهد شد.   انسجام دوباره پیدا کند، برای چریک ها شر
، جنبش مقاومت امروز است که برای 

ی
ایه  ر  از اهمیت حیانر برخوردار است: مسئله مرگ و زندیک

زی کرد. برنامه ریرباره آن به طور جامع بقا يا هالكت منتیه یم شود. از این رو، الزم است د که یا به
الزم در خصوص یک جنگ نا متقارن است که یک جمع این برنامه ریزی شامل تمام تمهیدات 

و دار تامی   عدالت، به شدت درگت  است.  برای این کار  محدود با یک لشکر نر انتها وحشر در گت 
 گذشته، مطالعات 

ی
باید برنامه ها داشت و خوب است تا برنامه ها را به اساس تجارب جنیک

د. بهتر خواهد بو  ار به د تا اکتی تاری    خ جنگ مطالعه گردد. این کخصویص و اندیشه های الزم پیشتر
د نا برابر، برنده شویم و دشمن را نابود کنیم. باید به ترفند های اصیل  ماکمک یم کند تا در این نتر

نگ است، متوسل شد. خوب است تا کتاب هت  جنگ سان تزو، نظریه پرداز  جنگ که فریب و نت 
ه فریب جنگ بر شالود پیش برد  اکید کرده است کهمعروف جنگ، توجیه ویژه کرد. وی همواره ت

به نظر رسد از او دورید.  هنگایم که به دشمن نزدیکید، به گونه ای عمل کنید که .استوار است
برای به دام انداخیر   .هنگایم که از او دورید، چنان رفتار کنید که به نظر رسد نزدیک او هستید

به بزنید کههنگایم به  .دشمن از طعمه استفاده کنید شمن بر آن حاکم است. از د نر نظیم دشمن رص 
ومندتر به هنگایم که از کنید. اگر مخالف شما نت  وشید تا او را است، بک تندخو و عصتر  است، احتر

است، بکوشید خودپرستر او را تقویت کنید. اگر شبازان دشمن پس از  متکتر  تحریک کنید. اگر
ید. اگر متحدند، تجدید سازمان به خونر ساخته و پرد اخته شده اند، بکوشید آنها را تحلیل بتر

اکنید. به دشمن در نقطه ای که نا آماده است، حمله کنید و در  بکوشید تخم اختالف میان آنها بتر
وزی برای  نقطه ای که انتظار شما را ندارند،ظاهر شوید. این نکات کلیدهای اصیل پت 

اتژیست یک دستیانر  .آنها را به تفصیل از پیش تدوین کرد نیست کهبه شمار یم روند. ممکن  استر
وزی به طول بکشد، سالحها کند  وزی شی    ع، هدف اصیل در جنگ است. اگر دستیانر به پت  به پت 

و روحیه ها افت یم کند. هنگایم که ارتش درگت  کارزارهای طوالن  است، منافع دولت به  یم شود
نیده ایم در جنگ نباید احمقانه شتابزده عمل کرد، اما تا ته یم کشند. از این روست که هر چند ش

دشمن با باید چنان شاسیمه طوالن  شده باشد.  به حال عملیات هوشمندانه ای ندیده ایم که
ساخت و تبلیغات و پروپاگند کرد تا خود را نشناسد. توان استفاده از قوت و تسلیحات خود را 

واکنش نشان دهد. این روش دشمن را خسته و درمانده یم فراموش کند و نداند در کجا و چگونه 
سازد و خسته و درمانده شدن یک دشمن، به معنای شکست وی است. این کار اساس به روش 
های چرییک امکان پذیر است. روش های زمینه های عملکردی دشمن را تضعیف و توان آن را به 

ده، یک دشمن محو شده است و هدف عمده تحلیل یم برند. دشمت  با چنی   روحیه خسته و درمان
 ما باید چنی   باشد. پس دشمن را باید خسته و درمانده ساخت. 
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 ت شهری چریک هاحفاظ
ول تییم چریک ها، ییک از  برای محافظت چریک ها در امر اجرای عملیات های شهری، کنتر

ت از آن ها صور موضوعات مهم و قابل بحث است. این کار برای محافظت، پشتیبان  و حمایت 

د که از کار تییم چریک ها در داخل شهر  ول چریک ها باید برای آن صورت گت  د. عنرص کنتر یم گت 

 خالنی 
 ندارد. اگر چنی  

اطمینان حاصل شده و مطمیی  شویم که دشمن در خصوص آن ها اطالعانر

واجه خواهد مبا شکست های تلج  وجود داشته باشد، به یقی   که کار تییم چرییک در داخل شهر 

بات شدید در وهله ی اول کار چرییک شهری،  شد؛ گت  ممکن چریک ها را در زیرا امکان وارد شدن رص 

بسازد و مشکالنر را فراروی کارعملیانر چرییک شهری به وجود بیاورد. از این رو تاکید بر این است که 

د و هیچ گونه سهل انگاری و  زمینه  نر پروانی در اینحفاظت شهری چریک ها در اولویت قرار گت 

د، زیرا ایجاد خال و درز های اطالعانر   قابل پذیرش نیست. در این مورد باید بیشتر دقت صورت گت 

کل جنبش مقاومت و هسته های شهری را باخطر مواجه یم سازد و با خطر مواجه شدن آنها، به 

 مثابه شکست جنبش مقاومت خواهد بود. 

داد، فعالیت ها، ساحه مورد نظر و فعالیت چریک ها، زمینه های در ضمن، برریس همه روزه از تع

بروز خطرات را کم ساخته و موجب آن یم شود که دشمن از نحوه عمملیات، تعداد چریک ها و 

 ، ول، ارزیانر
ساحه تحت عملیات آنها اطالع موثقر نداشته باشد. این کار با تالش مستمر کنتر

ی تیم شهری هدایت و سنجش برای تیم ها و هسته  های شهری چرییک، امکان پذیر است. اگر رهتر

ول را انجام دهد، به یقی   که هیچ خالی در کار تیم ها و هسته های 
چرییک، همه روزه این کنتر

ی تیم چریک های شهری، با  شهری چریک ها به وجود نخواهد آمد.  ول توسط رهتر
این کار کنتر

ه نی امکان تحقق دارد. در ا فتهارتباط زنجت  ، به برکت موجودیت فناوری پیرسر ه نی که   رتباط زنجت 

همزمان امکان رصد را هم دارد، دست آورد های قابل لمس است. راه های مختلق  وجود دارد و یم 

ی کرد. کار تییم بوسیله ی ارتباط  فته، کار تییم را بهتر هدایت و رهتر شود با استفاده از فناوری پیرسر

، ارتباط مداوم  ه نی ی و تیم عملیات های شهری چرییک را تامی   یم کند. زمانیکهزنجت   میان حلقه رهتر

ارتباط تامی   بود و آمر و مادون از کار همدیگر اطالع داشتند، موثریت کاری و تاکتییک بوجود یم آید 

فت قابل مالحظه ی بوجود بیاید.  ، اطالع خوب تر و موثق تر و پیرسر  بهتر
ی

 و باعث یم شود، هماهنیک

ی و تیم ها و هسته  ا نباید از نظر انداخت که در نحوۀک اصل ر اما ی تامی   ارتباط میان حلقه رهتر

، مراعت اصل احتیاط و هوشمندی کار مهم  های چرییک شهری، مراعت پروتوکول های امنیتر

است. برای مراعت نمودن اصل احیتاط منتر بر حفظ هسته های شهری چرییک، استفاده از کود 

ی، استفاده از استعاره ها، تشبیه پیام های مورد هدف به ها، شفر ها،  رمز های غت  قابل ردگت 

وهای خودی، زمان و مکان اجرای  طبیعت، حیوانات، وسایط نقلیه، نام های مستعار دشمن و نت 

وری و واجد اهمیت حیانر است. در استفاده  عملیات های شهری توسط چریک ها، کار بسیار رص 

وهای از کود ها و شفر ه ا، نیاز است تا امکانات افشای آن به صورت استفاده مداوم از طرف نت 

خودی چرییک توسط دشمن، سنجیده شود. زیرا دشمن تالش خواهد کرد تا همیشه پیام ها را شنود  

کند و مست  تامی   ارتباطات و استفاده از شفر ها و کود های امنیتر را پیدا نماید. این کار یک اصل 

نشان مید هد که باید همواره و بصورت مداوم از یک  کود و یا شفر امنیتر برای اجرای  را برای ما 

عملیات ها، زمان و مکان آن، افراد و موسسات مورد هدف، تعداد چریک ها، محل اختفای آن ها، 

وهای دشمن، استفاده نشود، زیرا امکان افشای  بر آرود های خودی از توانانی های چریک ها و نت 
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مه های حمالت چرییک به صورت قطیع، امکان پذیر است. نباید خالی در کار وجود داشته برنا

 باشد که دشمن بتواند از آن، به نفع خود استفاده کند. 

ول رژیم های امنیتر دشمن است که یم  مورد دیگر، عدم عبور و مرور در ساحات تحت کنتر

ی یک چریک و یا تیم چرییک برای برنامه هاتواندهویت و برنامه های چرییک ما را افشا کند. اگر 

عملیانر شان، نیاز به سنجش و ارزیانر ساحه مورد هدف دارند، بهتر است اصل احتیاط را مراعت  

کنند. افراد مختلف از تیم چرییک، با تغیت  قیافه و صورت ظاهری خود، تالش کنند در زمان های 

طالعات در خصوص ساحات مورد هدف مختلف مخصوصا ساعات کاری مزدحم، به جمع آوری ا

ند.  دازند تا مورد شک و تردید دشمن قرار نگت   بتر

در ضمن، حی   جمع آوری اطالعات و کار فراهم سازی زمینه های عملیات چرییک، آماده غافل گت  

اسلحه برای دفاع خودی، عدم حمل اسناد، مدارک و نقشه های که  کار، حملشدن، باشیم. برای  

ی از به دام افتادن برای طراج ع ملیات های چرییک طراج شده اند، سنجش راه های گریز و جلوگت 

نباید کاری کنیم که تمام جنبش مقاومت و چرییک را  باید راه های را مدنظر داشته باشیم.  دشمن،

دام دشمن بیندازیم و آن را با خطر مواجه سازیم. تغیت  قیافه را همواره باید مدنظرداشته باشیم و 

 ، تالش کنیم مانند سایر مردم شهر، ظاهر شویم تا دشمن در مورد ما شک نکند. حمل یک کراجر

یک بایسکل، اعصا چوب برای نشان دادن اینکه مریض و محتاج استیم، ظاهر شدن مانند یک گدا، 

راه های برای فریب دشمن است و یم تواند ما را در انجام جمع آوری اطالعات، کمک قابل مالحظه 

کند. دشمن را باید همواره فریفت تا شک نکند در اطرافش چه جریان دارد. مثال اگر امکان دارد ی  

در نزدییک تاسیسات نظایم دشمن، قرارگاه ها، محالت عبور و مرور وسایط نظایم، مقامات عایل 

رتبه دشمن، یک دکان ترمیم کفش یا موجر گری، ایجاد کنید. به دشمن نشان دهید که یک فرد 

. دشمن را بیشتر عا تواند مجبوریت های خود بسازید تا نمتوجه  دی استید و در جستجوی لقمه نان 

از نیت و قوت شما برضد خودش، اطالع پیدا کند. دشمن را آن چنان شگرم خودش بسازید که 

 مجال فکر کردن و متوجه شدن شما را نداشته باشد. 

مهمات مورد نیاز در صورت افشا شدن و خطر کیلوگرام،   20برعالوه، حمل اسلحه های سبک تا 

به دام افتادن توسط دشمن، سبک باری تا حد امکان و سنجش راه های که شما را در فرار از دست 

دشمن، کمک و یاری کند، زمینه را مساعد یم سازد تا بهتر در کارتان عمل کنید و عملیات های چرییک 

ای یک چریک است و چریک چابک و شی    ع العمل، را اجرانی بسازید. زیرا تحرک الزم موجب بق

چریک موفق و برنده است. در ضمن، تمرین دفاع خودی، استفاده شی    ع از اسلحه برای واکنش 

 بدن  برای دوش برای دقایق متوایل، دفاع خودی در برابر 
ی

نشان دادن در مواقع مورد نیاز، آمادیک

، تمرین باال شدن از دیوار ها در مو  دشمن تک نفره یا دونفره، تمرین پریدن از ارتفات اقع تا سه متر

وریات یک چریک شهری است که باید جدا مدنظر   برای ادامه مبارزه از رص 
ی

ورت، نفس پختیک رص 

ی نت   مکلفیت های دارد که باید به آن اهتمام  داشته باشد.  بالخره، بر عالوه چریک شهری، تیم رهتر

ورت، جدی داشته باشد. مثال ارتباط، راهنمانی  آموزش شیوه های  داییم چریک در مواقع رص 

، تبادل اطالعات به شکل موثر و  ک چریک قابل رصد، امکان تبدییل یغت   تعقیب، کار اطالع رسان 

ی شخیص و فردی در  ،با چریک دیگر  اگر نیاز باشد تا در دام دشمن نیفتد، ایجاد توانمندی رهتر

، ایجاد روحیه بلند برای چریک و ایجاد حس محکم  صورت اتخاذ تصامیم فردی در مواقع بحران 

ی و تیم چرییک، از موارد اسایس یک تیم چریک شهری است.   رفاقت میان رهتر
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 ناپذیر داشته باشند
ی

 چریک ها باید روحیه خستیک
 اصل اسایس، روحیه ی بلند و همت باال در هر 

ی
است. این روحیه بلند و همت باال از درک  جنیک

د. درست وضعیت منشا یم ، درک کند که جز   گت  باید در نظرداشت که هرکش که با چنی   اوصاف 

مبارزه، رایه دیگری ندارد، باید یا مبارزه کند و یاهم تسلیم زور شود و نر عزنر را قبول کند. ما در 

ایط حارص  با چند فرصت بزرگ و چندین چالش کالن مواجه استیم: درک درست از وضعیت  شر

دانند طالب، جز با میله تفنگ، زبان تفاهم و گفتگو را نیم فهمد. اصال طالب  وجود دارد و همه یم

برای گفتگو خلق نشده است. به این حساب روحیه عمویم بر جنگ و مبارزه بر ضد طالبان، بسیج 

و و فکر عام مردم برضد طالبان، زمینه را برای فراگت  شدن داعیه  شده است و این بسیج و توحید نت 

د برای تامی   حق، چنی   با استق مقاومت بر ضد طالبان، مساعدیم سازد. مبارزه و  بال زمانیکه یک نتر

ی و یک ایدیولوژی میل و  مردم مواجه شود، حمایت مردیم داشته باشد وبه یک تفکر فراگت 

شتاشی میل شده باشد، مرگ دشمن حتیم، شکست آن قطیع و شنوشت آن مختوم به نا پدید 

ها باید این را بدانند که تا حال هیچ مبارزه ای در تاری    خ معارص افغانستان، تا شدن است. چریک 

این حد حمایت گر نداشته و مردم در کنار آن ایستاده نبوده بوده اند. عام مردم و فیصدی بلندی 

ک شان یم پندارند. به این صورت، پیوند  از افکاربرضد تفکر طالبان  است و طالبان را دشمن مشتر

یم فکری و عقیدنر میان چریک ها و در کل جنبش مقاومت وعام مردم بوجود آمده است مستحک

چریک ها نباید از شکست ها و ناکایم ها بهراسند.  و باید از این جو موجود استفاده اعظیم شود. 

 شست، نقض و عیب وجود دارد. هیچ جنگ قطیع شنوشت ساز و هیچ مبارزه کامال 
ی

در هر جنیک

وز نیست. ا ا از شکست تالش ما این باشد ت ین به آن معنا نیست که کار ما اساس اشتباه است، بلپت 

ایط در تحت ه ها بیاموزیم و عملکرد های آینده را برنامه ریزی دقیق نماییم تا کامیاب شویم.  رنوع شر

ط اصیل برنده شدن است. یک چریک باید  ام و پابندی به اصول مبارزه و اهداف و مرام آن، شر  التر 

تمام اهداف و اصول مبارزه و جنگ چرییک را بپذیرد و به آن پابند باشد. اگر از ییک از اصول اسایس 

ی، کسب  مبارزه و جنبش چرییک، عدول کردیم، شکست خود را رقم زده ایم. در ضمن، یادگت 

ایط بد و خوب امکان موفقیت و عدم  آن،احتمال هرمبارزه است.  تجربه، دوستان و دشمنان، شر

اییط که همه خسته و درمانده استند، در وضعیت بن بست ایجاد شده و تنها امید بافر د ر چنی   شر

مانده جنگ چرییک است، پس باید این امیدواری را از دست نداد. برعالوه، آرمان و تفکر یک چریک 

یچگاه ه باید راهنمای عمل وی و همواره به آن فکر کند تا مایوس و شگشته نشود. اگر چنی   نماید،

 را تجربه نخواهد کرد. یک چریک اگر ده بار شکست بخورد نباید 
ی

شکست، نا امیدی و شگشتیک

، نصیب آن  د و به مبارزه ادامه دهد. به این ترتیب کامیانر مایوس و دلرسد شود. بار یازدهم برخت  

است.  نخواهد شد. اما اگر کش زود مایوس شود و مبارزه را ترک کند، شکست شنوشت مختوم آ

اگر یک چریک معتقد به حقانیت مبارزه و جنگش باشد، ولو که تمام مردم بر ضد وی فکر کنند، 

بازهم باید تنها بر مبارزه اش ادامه دهد. یعت  یک چریک باید در برابر موج های بیکران فرازوفرود 

عتدل، همواره مها، شکست و ریخت ها و کامیانر های زود گذر، تسلیم نشود و خود رانبازد. باید 

ثابت قدم و استوار به حقانیت مبارزه اش، ایمان داشته باشد. یک چریک نباید اصول رزیم و 

قاد  یک چریک باید اعت اهداف کیل جنگ چرییک را برای دیگران، زیرپاه کند و از آن عدول نماید. 

، سیایس و آزادی خو  ، انقالنر
ی متداوم دروس عقیدنر ه اش، برای اهانکامل داشته باشد که فراگت 
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و    روح اصیل مبارزه برای تامی   عدالت و جنگ چرییک، یک امر رص 
و باید  ری استزنده نگهداشیر

م باشد.   به آن ملتر 

؟ وز یم شود اما چه زمان   مبارزه و مقاومت امروز پت 
 و مقاومت مردم افغانستان در برابر هیوالی تروریسم و طالبان  

ی
به یاد داشته باشیم که ایستادیک

وزی، نقطه عطق  در تاری    خ معارص افغانستان خواهد بود. این و  وز یم شود و این پت  ، پت  حشر

، فراست و نگریسیر  به آفاق دوردست ها خواهد بود. دانسیر  این نت    وزی معلول دور اندریشر پت 

ام به اهداف بلند آن، همانند فریضه ی است که نیم توان از آن غافل  الزیم است که مقاومت و التر 

ده  بود. من دالییل چندی برای این مدعا دارم که یم خواهم با استفاده از این نوشته، به گونه ی فرسر

  :آن را خدمت وطنداران خود، عرض کنم

. کارنامه های سیاه طالبان در یک سال گذشته نشان اگر مقاومت نکنیم، باید نر عزت شویماول: 

جدان انسان  و اسالیم، هیچ وقیع به عزت و آبروی داده است که این گرویه تاریک اندیش و فاقد و 

 برای هیچ یک ما ارزیسر نخواهد داشت. 
ی

حتر مردمان ملیک ندارند. اگر عزت ما حفظ نشود، زندیک

 یم باشد؛
ی

  پس این مقاومت برای حفظ عزت است که جانمایه زندیک

غافل از آن، . ت کشدتجربه تاریج  مخصوصا یک سال گذشته، واقعیت های تلخ را به رخ ما یمدوم: 

به معنای انکار از واقعیت هانی است که زمینه ساز نابودی ما خواهد بود. این نابودی نه تنها نابودی 

  فزییک نیست، بلکه نابودی هویت، زبان و تاری    خ ما خواهد بود؛

 دشمن، هیچ ترحیم به ما نیم کند و هیچ جانی برای گفت وگو و مذاکرهسوم: دیگر ثابت شده که 

یم، یعت  نیم خواهیم بافر نمانده است ع کار گت  . اگر مقاومت نکنیم و در برابر آن، از تسامح و ترص 

  حقیقت را درک و واقعیت ها را زنده سازیم؛

م  وزی وایه تروریزم میل و بی   الملیل که معلول جهل مرکب طالبانت   چهارم: اگر مقاومت نکنیم، پت 

دن یک کولکتیف بزرگ تروریستر است، خایل از اثرات سوء دست به هم دااست و نتیجه و محصول 

، هویتر برای ما نخواهد بود
ی

. تروریسیم که طالبان آغوش گرم خود را برای آن گشوده اند، فرهنیک

ون   محصول چهار دهه کار دقیق، سنجیده شده و حساب شده و برآیند یک پروژه بزرگ، توسط بت 

وزی هانی را برای آن  هاست. این تروریسم حاال همدست نزدیک این گروه جاهل شده و عجالتا، پت 

 .به ارمغان آورده است
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وز یم شود؟ جنگ چرییک و  ایناما سئوال اصیل این است که   پت 
ه این پاسخ ب مقاومت چه زمان 

  :صورت خواهد بود

ی و ، هیچ گتا زمان  که منافع قدرت های بزرگ و همسایه در بودن طالبان در قدرت باشداول:  نه تغیت 

ند و  جدی در وضعیت افغانستان بوجود نخواهد آمد. اما مادایم که، این منافع در تضاد قرار بگت 

ییک یا دو قدرت در تقابل با این اجماع شویم که به نفع تروریسم و افراط گرانی شکل گرفته است، 

ند، وضعیت تغیت  جدی خواهد کرد. تا آن زمان، تنها بار سنگی   مب ضد  ارزه و مقاومتقرار گت 

یک های تروریست و افرایط آن، بر دوش مردم افغانستان، با هزینه های سنگی   مایل  طالبان و شر

و جان  خواهد بود. از اینکه این جنگ برای عدالت است و گایم است برای رهانی از شر شوم 

ید و تمام همسایه بیاتروریسم، نیاز است تا اجماع کالن در سطح منطقه به استثنای پاکستان، بوجود 

ها و کشور های منطقه، طالبان را به عنوان خطر جدی برای امنیت منطقه، بشناسند. این مقاومت 

عالوه بر بار سنگی   نظایم و تلفات، هزینه های مایل و امکانات لوجستییک نت   نیاز دارد که در 

 بر آید. مثال هند یا روسیه و درازمدت فقط یک اجماع مورد اعتماد منطقه ای یم تواند از عهده آن 

 درک کنند و به این نتیجه نهانی برسند که طالب، ابزاری برای ناامن سازی و بستر 
یا حتر چی  

مساعدی برای رشد تروریسم و افراط گرانی است و حمایت و یا هم نر تفاوت ماندن در برابر آن، 

 روزی غیت  خواهد کرد و چنی   قابل قبول نیست. این دقیق زمان  است که وضعیت به ضد طالب ت

  .دور نیست

زمان  که مقاومت عالوه بر میدان جنگ و مبارزه مستقیم در برابر گروه طالبان، در عرصه های دوم: 

، فکری و سیایس نت   فعال باشد
ی

ت بفرهنیک اشد، . دقیق شویم اگر مقاومت بدون فکر سیایس و بصت 

مبارزه و مقاومت امروز پیروز 
می شود اما چه زمانی؟

اگر مقاومت نکنیم، باید بی 
عزت شویم

دست به هم دادن یک کولکتیف 
بزرگ تروریستی است، خالی از 

اثرات سوء فرهنگی، هویتی 
برای ما نخواهد بود

دشمن، هیچ ترحمی به ما نمی 
کند و هیچ جایی برای گفت وگو

و مذاکره باقی نمانده است

تجربه تاریخی مخصوصا یک 
سال گذشته، واقعیت های تلخ را 

به رخ ما می کشد
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ون نت   نتیجه آن چندان موثر نیست. متوجهیم که طالب   امروز نه تنها در داخل کشور بلکه در بت 

د. عی   این کار باید در عرصه حمایت از  ده فکری به نفع آن صورت یم گت 
البیگران  دارد و کار گستر

د. کار سیایس باید به حدی  مقاومت در برابر طالب از جانب حامیان جبهه مقاومت نت   صورت بگت 

گذار و سنجیده شده باشد  تا تصویری را که حامیان طالبان از گروه جاهل در خور عمیق، تاثت 

 .جهانیان داده اند، به کیل تغیت  کند و تمام زمینه های همفکری با این گروه زدوده شود

، فکری و سیایس هماهنگ شود. سوم: 
ی

 باید با مقاومت فرهنیک
ی

این  اگر  مقاومت نظایم و جنیک

 بوجود آید، به یقی   که هم برنده میدا
ی

ان ن جنگ یم شویم و هم برنده میدان سیاست. یادمهماهنیک

 ،  در برابر هیوالی سیاه تروریسم و جهل طالبان 
ی

است که در مقاومت گذشته، عالوه بر ایستادیک

وزی، در میدان سیاست باختیم  وز میدان جنگ شویم، اما در مرحله بعد پت  عامیل باعث شد تا پت 

  .و قوی باختیم

نگ و حیله دشمن، نه غلتیم و با زمان آن فرارسیده تا از ا شتباهات گذشته بیاموزیم، در آغوش پرنت 

وزی این مقاومت کار کنیم   .تدبت  و یک اجماع قوی، برای پت 

وزی، توقع چهارم:  وز یم شود که فضای نر اعتمادی، یاس و ناامیدی، به امید به پت   پت 
مقاومت زمان 

وزی که زمان  . برنده شدن و اعتقاد به شکست دشمن بدل کند ما باید باور جمیع را برای این پت 

ین دشمن ما H خواهد فرارسید، بوجود وریم. زدودن هر نوع خود ناباوری و یاس و نا امیدی، بزرگتر

در برابر این داعیه مقاومت خواهد بود. اگر فکر اتکا به نرصت الیه که همواره با حق است و سطح 

و جاهالنه طالبان، مدنظرگرفته شود، امکان ایجاد این فضای نارضایتر مردم از حاکمیت مستبدانه 

، خییل خوب  وزی، چندان دشوار نیست. زیرا ذهنیت ها برای مبارزه و مقابله با هیوالی طالبان  پت 

مساعد است و فرصت طالنی در اختیار داعیه داران مقاومت قرار گرفته است. اگر به فرض مثال 

مده، باید تالش کنیم و عرق بریزیم تا این مهم مست  شود و این چنی   فضای تا حال به وجود نیا

 .اعتماد به وجود بیاید

وز یم شود که واقعیت های نایسر از فضای وحشت، تعدی طالبان در برابر پنجم:   پت 
مقاومت زمان 

، بطور واضح برای   آنها در امر تامی   عدالت اجتمایع، تعصب و خود بزرگ بیت 
عام مردم، ناتوان 

 . ردم و جهانیان نشان داده شود و قناعت و یک باور جمیع برای حمایت از این جبهه بوجود بیایدم

مردم باید به این نتیجه رسیده باشند که درک اشتباه نایسر از تبلیغات سوء ستون پنجیم ها مبت  بر 

ورت بازنگری دارد. و این بازنگری مستلزم یک داعیه به نام قاومت م "تغیت  در ماهیت طالب" رص 

است. مقاومت باید به یک فرهنگ مبدل شود و ذهن و قلب و فکر هر هموطن ما که در زیر ساطور 

تعصب و خود بزرگ بیت  طالبان که نایسر از جهل مرکب است، به آن مشغول باشد. اگر به چنی   

وزی از آن ماست   .توفیقر دست یابیم، به یقی   که پت 

وزی یم شود  ششم:  که تمام عنارص جاه طلب، خود خواه، منفعت طلب و آنهانی  زمان  مقاومت پت 

 گونه فکر یم کنند و تداوم نر عدالتر را برای منفعت 
انی که قدرت سیایس را مال پدر خود یم دانند و مت 

. هیچ شیک نیست که علت اصیل طلتر های شخیص خود، یم خواهند از بدنه مقاومت دور شوند

تروریسم طالبان  و این فرقه متعصب، موجودیت چنی   عنارصی شکست مردم افغانستان در برابر 
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بوده است. اگر هنوز هم به خود نیامده ایم، باید به خود بیاییم و صف مقاومت را از چنی   عنارصی 

  .پاک کنیم

 

 

این جنگ چریکی و مقاومت چه زمانی 
پیروز می شود؟

تا زمانی که منافع قدرت های بزرگ و همسایه 
در بودن طالبان در قدرت باشد

زمانی مقاومت پیروزی می شود که تمام عناصر 
جاه طلب، خود خواه، منفعت طلب و آنهایی که 

قدرت سیاسی را مال پدر خود می دانند و 
میراثی گونه فکر می کنند و تداوم بی عدالتی را

برای منفعت طلبی های شخصی خود، می 
خواهند از بدنه مقاومت دور شوند

مقاومت زمانی پیروز می شود که واقعیت های 
ناشی از فضای وحشت، تعدی طالبان در برابر 
عام مردم، ناتوانی آنها در امر تامین عدالت 
اجتماعی، تعصب و خود بزرگ بینی، بطور 

واضح برای مردم و جهانیان نشان داده شود و 
قناعت و یک باور جمعی برای حمایت از این 

. جبهه بوجود بیاید

مقاومت زمانی پیروز می شود که فضای بی 
اعتمادی، یاس و ناامیدی، به امید به پیروزی، 
توقع برنده شدن و اعتقاد به شکست دشمن بدل 

کند

مقاومت نظامی و جنگی باید با مقاومت 
فرهنگی، فکری و سیاسی هماهنگ شود

زمانی که مقاومت عالوه بر میدان جنگ و 
مبارزه مستقیم در برابر گروه طالبان، در 

عرصه های فرهنگی، فکری و سیاسی نیز فعال 
باشد
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ون شدن از مخمصه ی کنون   پس  ؟تا وضعیت تفوق حاصل شود  چه باید کرد  برای بت 

که نتیجه یک سال حاکمیت این گروه   ه ای بوجود آمده ضد طالباستفاده اعظیم از روحیاول:  

جبار، قهار و عوام فریب بوده و هیچ فردی از ظلم و تعدی آنها، مصئون نمانده است. این روحیه 

همه را شامل یم شوند؛ پت  و جوان، زن و مرد، تحصیل کرده و نر سواد، نظایم و غت  نظایم، آنهانی  

ین عنرص، داشیر  که در داخل هستند و یا  ون از کشور. اگر دقیق شویم، در یک مبارزه، بزرگتر بت 

وزی را تضمی   کند. این روحیه است که شنوشت مختوم یک مبارزه را  ط پت  روحیه است تا شر

ی است که به کرات در تاری    خ   و یا پول فراوان. این حداقل چت  
ی

تعیی   یم کند، نه امکانات جنیک

  .ثابت شده و قطیع است و جانی تردیدی در آن بافر نیم ماند معارص ما و ملت های دیگر،

یت افرسان و منصوبان ارتش دوم:  امکانات نظایم، لوجستییک، مهمات و اسلحه موجود است. اکتی

، توانانی استفاده از آن را دارند
 برای تض پیشی  

ی
 منظم و دارای تجربه غت  جنیک

ی
می   و یک لشکر جنیک

. تصور کنید یک یا دو والیت سقوط کند و حاکمیت جبهه مقاومت موفقیت مقاومت وجود دارد 

در آنها، تامی   شود، تعداد زیادی از این منصوبان که از حاکمیت متحجرانه طالبان  به ستوه آمده 

وزی خواهد بود و در مدت زمان کوتاه، اثرات  اند، به صف آن خواهند پیوست. این راز بزرگ پت 

  .د داشتمثبتر بر روحیه جمیع خواه

نه  ، چگونه؟ طالبانوضعیت بد اقتصادی مردم یم تواند به نفع داعیه مقاومت مبدل شودسوم: 

اند تنها اینکه از تامی   عدالت، امنیت و حاکمیت سیایس مقبول در نزد مردم، عاجزند و نتوانسته

خوان مردم بیاورند و نه تنها اینکه بهبودی در وضعیت اقتصادی مرد رونما نشده،  مبهبودی در دستر

بلکه وضعیت اقتصادی و مایل مردم نت   بدتر شده است. این وخامت اوضاع اقتصادی، نایسر از 

تعزیرانر است که این گروه از آن رنج یم برد و عملکردهای هر روز آنها، زمینه هرنوع بهبودی در این 

بان هه مقاومت ضد طالعرصه را محدود یم سازد. اما زمان  که یک یا دو والیت در تحت حاکمیت جب

ون  داشته باشد، طبیعتا، امکانات اقتصادی هم بوجود  وعیت داخیل و بت  باشد و مقبولیت و مرسر

خواهد آمد. این دقیق زمان  است که مردم نه تنها از شر ظلم و ستم طالبان، بلکه از وضعیت 

ند و یا هاقتصادی بد نایسر از حاکمیت طالبان، فرار کرده اند یا در صف مقاومت قرا م در ر یم گت 

  .سایه تحت حاکمیت آن

وزی در میچهارم: بعد از اندک تعمق در یم یابیم که  دان نباید اشتباهات گذشته تکرار شود و برای پت 

وز یم شود و باز مجال تصاحب حاکمیت سیایس را یم جنگ فکر کنیم . به فرض مثال مقاومت پت 

ت و دور اندیشر برای فردای مردم مان، اندیشید یابد، قدم بعدی چیست؟ چگونه یم توان با  بصت 

و فردای بهتر را برای آنها نوید داد؟ برای این کار نیاز است تا برای یک تعامل فعال و طراج یک 

سیاست معقول و عمل گرایانه و با مد نظر قرار دادن واقعیت های عیت  جامعه در یک معامله 

ق قرار  متعادل با خرد اندیشر و تعقل با همس ایه ها، کشورهای منطقه و در مجموع غرب و شر

یم. این سیاست باید بعد داخیل و خارجر داشته باشد. برنامه برای بهبودی اقتصادی داشته و  گت 

وع، کارآمد و قابل قبول برای عام   و تعیی   نوع نظام سیایس مرسر
تمهیدی برای حکومت داری بهتر

مهری های همسایه ها، کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ  مردم باشد تا در آینده هم از گزند نر 

در امان باشیم و هم توانسته باشیم منافع جمیع و کالن کشور را تامی   کنیم. به یقی   اگر به چنی   
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 دست یابیم، موفقیت مقاومت تضمی   شده و امیدی برای فرداست. در غت  آن فضای 
ی

امر بزریک

ده تر خواهد ساختتاریک ناامیدی، شکست و ترس دامنش ر   .ا هر روز گستر

 

 

 

 هر مقاومت گر یک سنگر مستحکم چرییک است
یک  . اگر های تروریستر طالبان فاشیست است حهر چریک مقاومت گر، یک مانع در برابر طر  

مقاومت چریک به ارزش و جایگاه خود واقف باشد و بداند که وجودش مانیع است در برابر طرح 

ناکام شدن برنامه هایشان، خود به خود مبدل یم شود به یک سنگر  های دژخمیان فاشیست و 

 در برابر طالبان فاشیست. مقاومت هر مقاومت گر اگرچه در ابتدا با روش ها 
ی

مقاومت و ایستادیک

چرییک، اندک به نظر یم رسد، اما فکر کنید اگر صد مقاومت گر چریک با چنی   اوصاف  وجود داشته 

 ب
ی

 ر ضد طالبان مزدور و حامیان تروریست و فاشیست شان، شکل گرفته است. باشد، جبهه ای بزریک

و  ته باشندبا هم داش مقاومت گران چریک اگر ارتباط منظم کاری و تاکتییک  ازیک جمع ولو کوچیک

ه ای از مقاومت  ند،زنجت   را در نحوه اجرای حمالت چرییک، رویدست گت 
ی

 منظم جنیک
ی

هماهنیک

ه ای از مقاومت به عنوان مانع در برابر جبهه ای از  شکست ناپذیر را خواهند س اخت. این زنجت 

ه ای از مقاومت، تعهد محکم برای  وط بر اینکه این زنجت  کوردالن تروریست طالب است، مرسر

لزل نشود و تا آخرین نفس متعهد   داشته باشند، در هیچ صورت اراده شان متر 
ی

مقاومت و ایستادیک

 به مبارزه و مقاومت باشند. 

پس چه باید کرد؟

استفاده اعظمی از روحیه ای بوجود 
آمده ضد طالب

نباید اشتباهات گذشته تکرار شود و
برای پیروزی در میدان جنگ فکر 

کنیم

وضعیت بد اقتصادی مردم می تواند 
به نفع داعیه مقاومت مبدل شود

امکانات نظامی، لوجستیکی، : 
.  مهمات و اسلحه موجود است

اکثریت افسران و منصوبان ارتش 
پیشین، توانایی استفاده از آن را 

دارند
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  . دشمن را بیچاره بسازیم و تالشهر چریک باید در فکر ایجاد ایجاد سد ها در برابر دشمن باشیم

کنیم ترس و رعب نر وقفه برای پائی   کشیدن روحیه ی آن بوجود بیارویم. دشمن چون از مردم 

رابر ب فاصله دارد و ترس و وحشت از درگت  شدن با مردم دارد، بنا همواره کوشش یم کند مانیع را در 

حرکت مبارزه طلبانه و آزادی خواهانه ایجاد کند. ما با درک این وضعیت، باید به ایجاد سد سازی 

دازیم و تالش نماییم این عملکرد را به  ها و سنگر های مقاومت و هسته های چرییک فعال و موثر بتر

دی و عملیانر مبدل سازیم.   حرکت راهتر

جنگ چرییک، مشکیل پیش یم آید، مانیع ای ایجاد یم  در صورتیکه در مست  و جریان مقاومت و 

 را، شمشق و راهنمای شود و گسستر به وجود یم آید، 
ی

چریک ها باید راه اصیل مقاومت و ایستادیک

که در آن بر ایجاد سنگر های مستحکم مقاومت بوسیله چریک ها تاکید شده عمل خود قرار دهند 

 است. 

ی    . با استفاده از هر فرصت، ن عامه تالش کندهرچریک باید برای روشن سازی اذها ح واقعیت به ترسر

دازد. روحیه عمویم و جمیع را برای مقابله با طالبان،   مردم تحت ستم طالبان بتر
ی

های تلخ زندیک

اماده سازد و تالش کند از هر فرد یک سنگر فکری و ذهت  در برابر طالبان ایجاد کند. این کار کمک 

د و انطباق میدان جنگ با ذهنیت های مردم، بوجود بیاید. مرحله یم کند تا فضا سازی صو  رت گت 

ایط را برای مبارزه داخل شهری هسته های شهری چرییک ساده تر و پردست  ی از موفقیت که شر

 آورد تر یم سازد. 

 هر چریک باید تالش کند تا از یک سنگر ده سنگر، و ده سنگر، صد سنگر فکری برضد طالبان بسازد. 

کار با تالش مداوم و کار فکری نر وقفه، امکان پذیر است. یم توان  در ذهن و فکر مردم عام که این  

 حقیقت ها را به دریس نیم دانند، تزریق کرد. 

 خود را بزرگ نشان دهد. ایجاد هیبت و ترس هر چریک باید در برابر دشمن، سنگر سازی خیایل کند. 

کست ناپذیر، متعهد، بااراده، توانمند، با قدرت ابتکار در دل دشمن ایجاد کند. خود را خوفناک، ش

 و شسخت نشان دهد. تعداد چریک ها را بیشتر از تعداد واقیع آن را نشان دهد. 

هر چریک باید مدام در فکر مبارزه، اهداف مبارزه، حقانیت راهش و در فکر راه های برای ادامه آن 

د. نباید یکباید همواره در شبح مبارزه و جنگ چرییک باشد.   کند و در زیر سایه ی آن بمت 
ی

  زندیک

به زدن و مبارزه بر ضد دشمن، لحظه ای غافل شود.   چریک از فکر رص 
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هر مقاومت گر یک سنگر مستحکم 
چریکی است

هر چریک مقاومت گر، یک 
مانع در برابر طرح های 

تروریستی طالبان فاشیست 
است

مقاومت گران چریک اگر 
ارتباط منظم کاری و تاکتیکی

با هم داشته باشند

هر چریک باید در فکر ایجاد 
ایجاد سد ها در برابر دشمن 

باشیم

چریک ها باید راه اصلی 
مقاومت و ایستادگی را، 

سرمشق و راهنمای عمل خود 
قرار دهند

هرچریک باید برای روشن 
سازی اذهان عامه تالش کند

هر چریک باید تالش کند تا از 
یک سنگر ده سنگر، و ده 
سنگر، صد سنگر فکری 

.برضد طالبان بسازد

هر چریک باید در برابر 
دشمن، سنگر سازی خیالی 

کند

هر چریک باید مدام در فکر 
مبارزه، اهداف مبارزه، 

حقانیت راهش و در فکر راه 
.های برای ادامه آن باشد



 

 

 طالبان   جنگ چرییک بر ضد فاشیسم ............................ ......................... ........................ راهنمای چریک..................... 

 طالبان  

 

68 

 برای چریک هااین جنگ در خصوص  سیایس یک دید کالن
ه شدن  افغانستان به دست تروریستان طالب حوادث اخت  در کشور نظت  سقوط  نمایانگر چت 

در کشور است. ست  انکشاف اوضاع حداقل در یک سال اخت  و از زمان  اس فضای نا امیدی و ی

، حکایت از ئنانه صورت گرفتبرگشت دوباره طالبان در قدرت سیایس که در نتیجه یک توطپه خا

 م کشور مردمسئله مایه نگران  تمام  تغیت  اوضاع و جغرافیای جنگ از جنوب به شمال دارد. این

یب نر پیشینه ی خود را رقم زده است. شده تا جاییکه گراف فرا لم و وحشت ظ ر مردم از کشوررص 

، نشان میدهد که جز جنگ رایه بوجود  طالبان، شکوب قویم و اعمال سیاست های خشونت آمت  

وهای مقاومت ضد طالبان باشد و امکان تداوم آن وجود داشته باشد.   که در توان نت 
ی

 ندارد. جنیک

ایاند که طرح های خطرنایک در خصوص تغیت  موقعیت جنگ به همچنان اوضاع به خونر یم نم

شمال و آغاز بازی بزرگ با سناریوی جدید در راه است. نباید اوضاع را به گونه عادی تلقر کرد. این 

 از مال در کشور مخصوصا در ش شکوب قویم و جابجانی اقوامامر مایه نگران  همگان  است که اگر 

ش یابد ، وض  عیت چگونه خواهد بود؟طرف جنوب گستر

اوضاع به گونه ای در مست  است که هرنوع پیش بیت  را محدود یم کند و تحلیل گران عرصه سیاست  

 هم مردود و تا جانی آسیب پذیر است. 
ان کرده است. فرصت های بسیج همگان  را شگشته و حت 

 چندین هدف که  است کشور   وجود ش آغاز یک جنگ بزرگ در شاید کش و قوس های سیایس م

را همزمان دنبال میکند. نبود مدیریت کارا در اوضاع کنون  و عدم موجودیت دیدگاه های واحد در 

وه؛ وضعیت را وخیم ساخته است. آنو جنگ با  مقاومت و مبارزه برضد طالبانخصوص  ای نت 

وهای مسلح حایم  ارتش و سابق  طلق مدر شدرگیم و ابهام  مقاومت و مبارزه برضد طالبان،نت 

 فرومانده اند. 

ه در صفوف  وهای مقاومت در اگر چه انگت    یل مبارزه نبود پیام اصکشور خییل ها باال است ویل   نت 

باعث وخامت اوضاع گردیده است. این در حایل است که نباید دشمن را با دوست ییک دانست. 

 کنند. این را مدیریت یم ن  ی طالبا این پروژه دشمنان مردم افغانستاندست های پنهان  در تبان  با 

یک پروژه بی   الملیل است تا وضعیت را بگونه معکوس سوق دهند. بنابر بعیص  از قراین، مدیریت 

 با کشور های عرنر متحد آن و پاکستان 
ان قابل مالحظه نی از سوی غرب در تبان 

این پروژه به مت  

د.   صورت یم  گت 

 چهره بی   الملیل بخود گرفته 
حرکات است. اول نیاز است تا ریشه یانر شود که تاین جنگ بیشتر

تغیت   هچه اندازه منجرب تا  خارجر در شمال افغانستان،تجمع تروریستان اخت  روسیه در اوکراین و 

و خروج افتضا آمت   در ا باخیر  میدان جنگ ؟ یعت  امریکا بخواهد شد اوضاع درافغانستان 

ریق تهدید تروریزم منحیث ابزار قدییم غرب، نیاز دیده است تا روسیه را از ط افغانستان،

ییک برتساند  ر اتت 
کنند و در عرصه امنیت کشور های آسیای میانه نگران  خلق کنند. دوم خالی استر

به میان آمده حایک از آن است که جنگ باید به صورت خودکار در حوزه تحت قلمرو پیمان شانگهای 

،نفوذ کند و نگران  های امنیتر را مضاعف بسا  زد. کشور های آسیای میانه، ایالت سنکیانگ چی  

امنیت مرزی هند و مرز های ایران به عنوان نشانه های زیر زره بی   غرب جهت اجرای پروژه های 

 بعدی قرار دارد. 



 

 

 طالبان   جنگ چرییک بر ضد فاشیسم ............................ ......................... ........................ راهنمای چریک..................... 

 طالبان  

 

69 

در این میان سیاست های خائنانه غرب در خصوص مبارزه و ریشه کن کردن تروریزم بی   الملیل بعد 

 مر بافر مانده و نگران  های جدی را در این خصوص خلق کرده است. نر ث حضور،سال  بیستاز 

شالوده اصیل این ،شمال  به جنوباز  روند انتقال جنگ جویان خارجر و متحدان خارجر طالبان

پروژه خائنانه غرب را در مقابل مردم  افغانستان نشان  میدهد و نمایش تازه ای را جهت استمرار 

ه  سال اخت  ب بیست سازد. سیاست های دوپهلوی غرب در طول حضور غرب در کشور ثابت یم

 گونه روشن وواضح به کرات دیده شده است. 

در این حال آبسیر  تحوالت جدید رخ جدیدی از بحران در کشور است که نگران  هر فرد با احساس 

د. پدید آوری اراده قوی برای مهار بحران موجود در کشور، برطرف ساخیر   وظن ها  سرا بر یم انگت  

 برای عدم کارانی شاخه های از 
زی میان و اعتماد سا مقاومت میل مردم افغانستان برضد طالبانمبت 

یاز کار های است که باید در اولویت کاری  جنبش مقاومت و هست های چرییک مردم و  جنبش  رهتر

د.  مقاومت،  قرار گت 

ورت یک ایط کنون  برای مهار بحران موجود در کشور، رص  ده ا در شر ی بسیج میل در صفوف فرسر

ایط بسیج در حال کنون مساعد  سیایس میان طبقات و اقشار مختلف جامعه دیده یم شود. شر

د تا برای بقای خودما، رایه جستجو گردد؛ بسیج سیایس و نظایم  نیست ویل اگر تالش صورت گت 

 مردیم در برابر تروریزم 
ی

ی از خطر فروپاشیده یک  ته از آن،داعیه برخاسجنبش مقاومت و وجلوگت 

ه سیایس الزم و مورال بلند نظا سیایس و نظایمخواهد بود. بسیج  هممکن ترین را یم باید با انگت  

د. رایه جز این وجود ندارد. باید به اختالفات در فرع نقطه ط اصیل پایان بگذاریم و خطو  صورت گت 

م و هم بحران موجود نجات داده باشیمیل را تعقیب کنیم تا هم توانسته باشیم کشور را از  قاومتم

 برای بقای خودما کاری را انجام داده باشیم. 

  مقاومت میلاین بسیج باید روی یک محوریت 
ی

به هدف زدودن بحران و نجات از ورشکستیک

ی توانمند در امر ایجاد یک فضای باز سیایس و تحکیم  د. این بسیج نیازمند یک رهتر ایه پصورت گت 

 ا مبرای تضمی   بقای حیات سیایس  برضد طالبان تروریست و حامیان شان، های مقاومت میل

ایط موجود را که حداقل  وری است. نباید به ظواهر دل بست. بیگانگان هردم در انتظار اند تا شر رص 

نسبتا در مقایسه با گذشته مساعد است، ورشکست بسازند و فضای دود وغبار آلود گذشته را بر  

بسیج سیایس زمانگت  است ویل امکان دارد. گروه های مختلق  از مجاهدین، کشور حاکم بسازند. 

چتر ها و تکنوکرات های که اندیک با آمدن تروریزم در صحنه سیایس، منافع خود را در خطر یم 

 همی   هم گساز موجود هم  مقاومت میل نقطه ضعف ی یک محور توافق کنند. بینند، باید رو 
ی

ستیک

به  نایسر یم شود، که قرسر م نور و با تدبت  جامعه اعم از ) سیاسیون و اشخاص با نفوذ( را زیر رص 

 گرفته و قدرت تحرک و مانور را از آنها بکیل ربوده است. 

باشد   کش  ز بی   رفیر  است. شاید کمتر فرصت های بسیج سیایس بسیار محدود و حتر در خطر ا

را  ای زیادیه، در گذشته هم فرصت ن بسیجنباشد. نبود اراده الزم جهت ای خود که در فکر بقای 

ایط که وضعیت   از ما گرفته بود. نگذاریم تا باردیگر میدان بزکشر کشور های دیگر شویم. در این شر

کامال بحران  جلوه میکند و همسایه های ما) به استثنای پاکستان( هم از تداوم این بحران در هراس 

د. ما برای فعال اند، باید یک اجماع منطقوی بمنظور شکوب و ری ، شه کن کردن تروریزم شکل گت 

یک و همکاری متقابل در عرصه های سیایس و نظایم ر اتت 
داریم. به ، چاره دیگری نجز همگرانی استر
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لحاظ جیوپولتییک افغانستان با کشور های صاحب اتم احاطه شده است و این خطر در آینده هم 

ا تروریزم در کشور، فرصت خونر را بدست یم جدی تر خواهد شد. مدیریت اوضاع بنام مبارزه ب

دهد تا با استفاده معقول از منابع و امکانات جهان  و منطقوی بر سبیل گنج بنیشنیم و فیض این 

ور  ییک خود را دریابیم. فرصت های پیش آمده، هر قرن یکبار پیش یم آید. شاید رص  ر اتت 
موقعیت استر

وان مولفه اثر گذار باید بر اصول روابط ما با کشور نباشد طرف واقع شویم، ویل همگرانی را بعن

یک  ر اتت 
های دیگر محسوب و آن را نصب العی   خود قراردهیم. توازن در روابط و داد ستد های استر

ایط مساعد شود تا زمینه بهره برداری از امکانات پیش آمده  ، باید اند  مدر حد معقول بافر نیم شر

ه عمویم را برای جنگیدن و ایستادن در برابر طالب شور اخت  کمساعد گردد. در ضمن حوادث  ، انگت  

 و حامیان جنایتکاران شان خلق کرده است. 

ییک و  ر اتت 
جنگ کنون  هم میتواند از نگاه سیایس برای ماشنوشت ساز باشد و هم به لحاظ استر

یون ما جای سنظایم. هت  بکار بردن ترفند ها در امر کسب منابع بیشتر میل در خصوصیات بارز سیا

ندارد. ما استعداد بهره برداری از این امکانات را نداریم. فرصت های بیشماری در جهت مبهم هدر 

 رفته اند و قسط تاریج  هم شجایش. 

 را به گردن دارند و هیچ ابانی از  فاشیسمکه هنوز هم ریسمان غالیم یک تعداد خودفروخته ها  

حمانه ای تاری    خ ندارند، به ای جایع ف ن نظر اند که امریکا در بحران افغانستان بخصوصقضاوت بت 

وی کامال میل و افغان  به زعم خود شان  اخت  در کشور نقش ندارد و  ظر بنده است. نطالبان یک نت 

این است که این شیطان بزرگ مانند طالب و داعش و القاعده و دیگر خون خواران تروریست شان 

ی است و نباید فر   !یب حیله ها و مکر های این غول هژمون  خواه را خوردیک ناقض حقوق برسر

پنتاگون و یس آی ای صورت میگرد. پاکستان  طرح ریزی عملیات های تروریستر هم بنابر هدایت

د و برای کسب منفعت نقش  د راین پروژه سهم دارد. پاکستان مانند کارگری است که پول یم گت 

ر این را یم پذیرد که امریکا با این طمطراق و دبدبه که اجرانی دارد. کدام عقل سلیم و وجدان بیدا

ادر به قخود را شور جهان یم داند در برابر چند تروریست نر هویت و فاقد خاصیت جام مانده و 

؟!. در زمان تجاوز روس ها همی   چهل کشور با دولت کمونیستر یم شد حل مشکل تروریزم ن

هم یم کردند و چون گذشته از رمز ایدیولوژیک آن جنگیدند و به مجاهدین کمک و تسلیحات فرا

د معت  خود را یافته بود. در حال حارص  تمام دنیا  ر تماشا گدر هردو طرف عزم وجود داشت نتر

ی یک جبهه وسییع از حلقات تروریستر بی   الملیل وضعیت افغانستان اند  و نتیجه آن شکل گت 

 است که خاصیت هیچ را دارند 

های  در تقسیم منافع و حوزه ، چی   و هند و ناتو در سطح عمویم با ایران و روسیهتا زمان  که غرب 

یک درافغانستان، با اشکایل بسیار مهیب شعله ور  ر اتت 
، به توافقر تازه دست نیابند؛ جنگ استر حیانر

، میان رقبای شسخت در کارزار و باتالق افغانستان 
ی

یک مسایع در عرصه جنیک خواهد بود. ترسر

کارت بازی   وخامت اوضاع دارد. نفع بزرگ قدرت های بزرگ در ادامه این جنگ است. نشان از 

ه بحران و فاجع طالبان و گروه های تروریست خارجر که به یک هدف خاص، طراج شده اند. 

 هم تا حدودی یک پالن از قبل طرح شده ای بی   سقوط افغانستان به دست تروریسم بی   الملیل، 

و تحرکات تا جل میادین جنگ بسوی شمال جهت مزاحمت زیر زنخ روسیه بود الملیل برای کشانیدن 

ا ر ، رشد چی   در جنگ اقتصادی و قدرت مند شدن ایران در سطح منطقه انی روسیه در اوکراین

یک درازمدت در جریان است. در حقیقت  ر اتت 
ند. نوع بازی های خطرناک با دیدگاه های استر بگت 



 

 

 طالبان   جنگ چرییک بر ضد فاشیسم ............................ ......................... ........................ راهنمای چریک..................... 

 طالبان  

 

71 

چریک های  .کشر قدرت ها برای زمی   گت  کردن همدیگر شده استافغانستان مبدل به میدان بز 

یک، با نگاه های واقع بینانه و با درک واقعیت های موجود،  ر اتت 
مقاومت میل باید با دید کالن استر

، دشمن را از درون 
ی

ی های موثر جنیک ر اتت 
، درازمدت و با اتکا به تاکتیک ها و استر د تاریج  برای یک نتر

د زخم خون چکان، امکان پذیر است. زخیم که تارومار کنند.  تارومار ساخیر  دشمن، بواسطه راهتر

پیکر بیمار دشمن را با قلت و کمبود خون مواجه خواهد ساخت و نتیجه آن، نابودی اش خواهد 

 بود. 
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 مرام نامه چریک ها
وي یمی کن چريک ح داده شد از يک شي اصول شخیصی پت  ی که شر

د که به نها بجز رعايت قوانيت 

و در واقع مانیفیست اصیل مبارزان و چریک های مشهور قرن بوده  مرام نامه چريک مشهور است

ح زير است است. مرام نامه چریک ها، اصل تسلیم ناپذیری آنها محسوی یم شود   :و برسر

 ؛بلکه تابع مقرراتيم٬ها نوکر شخیصی کشی نيستيم ما چريک-۱ 

ي ارزشمندتر از جان -۲  ی یمی  ٬ خودمانما براي چت  
ی

 ؛و کشته یمی شويم ٬ یمی جنگيم ٬کنيم  زندیک

ی و فرمانده ام ٬ دوستم٬حفظ جان همرزمم -۳  ی بر جان خودم ارج است ٬ ومرنر
ايط بحران   ؛در شر

خيانت هم به دوست هم رزم یمی  ٬ همان طور که هميشه اعتماد به دوست و هم رزم است-۴ 

ی  ٬شود کردو نه دشمن
 ؛ اگر به قيمت جانمان تمام شود مرده استپس واژه خيانت براي ما حتر

ه امنيت گروه را ب٬پس ما براي حفظ منافع شخیصی خود٬منافع گرویهی هميشه در راس قرار دارد-۵

 ؛خطر نیمی اندازيم

ها هيچ گاه نبايد داراي تشکيالت منسجم و رسیمی شويم !زيرا قدرت ما مورد سوء  ما چريک-۶ 

وع خود یمی گردد. اما ميتوانيم کميته  استفاده اشخاص با نفوذ براي رسيدن
به خواسته هاي نا مرسر

ی براي منظم کردن فعاليت  ؛مان داشته باشيم هاي هانی

بايد مستقل باشد و تعداد هر گروه بقدري باشد   ٬ هر گروه چريک جدا از تابعيت از فرمانده اي-۷

ل باشند   ؛که قابل کنتر

ی به ورود افراد تازه وارد د-۸ 
ی

ی و روابط عمویمی ما بر پايه جاذبه ٬اردادامه ما بستیک
اما خط مشر

 ؛است ونه تبليغ

ی به پنهان ماندن و گمنایمی کامل ما دارد -۹ 
ی

 ؛بقاي ما بستیک

مان بر خواسته هاي  نایمی  گم  ٬پس بياد داشته باشيم ٬ نایمی اساس پايه مرام نامه ماست گم-۱۰ 

 تر است.  مان مقدم شخیصی 
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مرام نامه چریک ها

چریک نوکر کسی 
نیست

مبارزه چریک برای 
ارزش ها است

تقدم جان همرزم 
نسبت به جان چریک

نبود واژه خیانت در 
قاموس چریک ها 

تقدم منافع گروهی بر 
شخصی

ی نبود تشکیالت رسم
و منظم برای چریک 

ها

استقاللیت و قابل 
کنترول بودن چریک

ها

پرجاذبه بودن خط 
مش چریک ها

بقای چریک ها در 
گم نامی است

مهم بودن گم نامی 
برای بقا
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د آخر  سخن آخر، نتر
د ما برای تاری    خ یم رزمیم و نباید شکست و چرییک برای تاری    خ و بقای تاریج  ما است.  حارص   نتر

د کنون  برای محقق شدن عدالت وجود  تردید را بخود راه دهیم. هیچ تردید و شیک در حقانیت نتر

ندارد. تاری    خ در مورد این جنگ قضاوت خواهد کرد و جای این جنگ در امتداد ست  و حوادث 

، در   صفحات زرین تاری    خ ما خواهد بود. تاریج 

 برای بقا است. این جنگ تاری    خ ساز خواهد بود و نسل های بعدی آن را سینه 
ی

جنگ امروز جنیک

به سینه نقل خواهد کرد. نقل یک جنبش چرییک در تحت چتر کالن مقاومت میل مردم افغانستان 

 جنبش برای نجات مردم از شر  بر ضد دشمنان آن، تروریزم بی   الملیل و گروه های متحجر که این

 آن ها، مبارزه یم کردند. مبارزه برای عزت و ازادی و مبارزه برای تامی   عدالت. 

ما باید مفهوم این جنگ را درک کنیم؛ نه از لحاظ مفهویم بل از لحاظ محتوا و مضمون که در آن 

، ساخت دوباره افکار در مورد حقانیت جنگ مخصوصا جنگ چر  ط ییک که شر تجدید نظر طلتر

وزی محسوب یم شود. بازی گران اصیل این جنبش چریک ها و مبارزان مقاومتر ای  امروز برای پت 

ده برای آزادی یم رزمند. صف های که در اراده و تصمیم شان، هیچ  استند که در صف های فرسر

به اول را به دشمن  ارد کرده و و تردیدی جای ندارد. با کار منظم چرییک این صف تالش یم کند تا رص 

اولی   فرد در انتقام باشد. جنبش چریک ها نت   با مدنظرداشت وضعیت و جو موجود، تغیت  تاکتییک 

د برای عدالت و  ی که یم توانند باعث ایجاد امیدواری برای ادامه نتر ییک میدهند. تغیت  ر اتت 
و استر

 آزادی شود. 

التر و مت در برابر تروریستان وحشر طبرای چریک ها بسیار مهم تا در پهلوی مبارزه چرییک و مقاو 

حامیان تروریست که با دیدگاه فاشیش یک ملت را به گروگان گرفته اند، بحث حق خوایه و مبارزه 

ان این خصوصیت را نه تنها چریک ها بل تمام انس بر ضد حق تلق  در صدر کار ها قرار داشته باشد. 

 های با چنی   های آزادی خواه که ششت آزادی خوایه دارند، دا
شته باشند. باید تمام انسان 

ششت، به جنبش مقاومت چرییک بپیوندند و بدانند که این حق خوایه، هزینه های یم خواهد و 

 هر چریک باید آماده پرداخیر  آن باشد. 

نباید یک چریک دچار یاس و نا امیدی شود. اگر امروز وضعیت بر وفق مراد ما نیست، معنای آن 

که ما شکست خورده ایم. باید تغیت  تاکتیک جنگ بدهیم و برای شکست دشمن فکر را نیم دهد  

و تالش بیشتر کنیم. اگر جغرافیای بیشتر در ترصف و اشغال طالبان است، این یک بحث موقتر 

وزی را بدنبال دارد. اما بحث مهم بحث تاری    خ، هویت و فرهنگ ما  است و هر جنگ شکست و پت 

 طمح نظر جنبش مقاومت چرییک باشد. است که همواره باید م

وزی در یک جنگ، از موضوعات محوری و مهیم است که هرچریک باید آن را داشته  اعتقاد به پت 

باشد. این اعتقاد یم تواند تقویت شود، خلل ناپذیر گردد و به یک باور محکم برای ادامه مبارزه ، 

 یک مبا
ی

اری اعتقاد رزه متبلور و مشهود باشد. تاثت  گذمبدل گردد. تاثت  آن باید بر تمام شئون زندیک

مبت  بر حقانیت راه مبارزه، به حدی باید قوی و موثر باشد که به یک شناخت و هویت جدید یک 

مبارزه مبدل گردد. یک چریک باید درک کند که یک است و برای چه یم جنگد؟ دشمن یک است و 

 چه یم خواهد؟
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 است. تقوای سیایس و فکری یک چریک، رمز 
ی

 در کنار استفاده از تاکتیک های جنیک
ی

اور به ببزریک

پایک و حقانیت راه، باعث تعدیل غرایز طبییع و مهار طغیان های نفسان  یک چریک یم شود. افزون 

، تا این چریک  ه آن برای ادامه مقاومت و پیکار در راه درست و منطقر بر این، موجب تقویت انگت  

ی متعایل تاپای جان بایستد. آیات قران، جهاد در راه حق با جان و مال در دفاع از عقاید و ارزش ها

را از لوازم ایمان واقیع به خداوند بزرگ و روز رستاخت  شمرده اند وبارها از مومنان  سخن گفته اند  

که اعتقاد به آن، از جان و مالشان در راه خدا یم گذرند و خستر ها و مصائب را به جان یم خرند. 

مده نگارنده در این کتاب برعالوه تبیی   موضوعات محوری، محک زدن این موضوع بوده  تالش ع

 در برابر هجمه های 
ی

که اعتقاد به حقانیت مبارزه چه نقشر در تحکیم و تقویت مقاومت و ایستادیک

ظلمت اندیشان دارد؟  همچنان درک این مسئله که چطور یم توان با اتکا به نرصت الیه و رجوع به 

ه و  ست   ، این تاثت  اعتقاد به مبارزه و تامی   عدالت در بینش، انگت  
تاریج  حوادث در گذشته انسان 

ده و نهادینه باشد؟  کنش مقاومت گران در قلمرو مقاومت تا کجا گستر

  و من هللا التوفیق
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 منابع

  ختر گزاری تسنیم -در مناطق شهری و مناطق باز چرییکبایدها و نبایدهای جنگ 

 سایت پزشک -چیست؟ جنگ چرییک 

 ارنستو چه گوارا -اصول کیل جنگ های چرییک 

 ختر گزاری تسنیم -های مبارزات چرییک در مناطق صعب العبورتکنیک 

 بالگ فا -آموزش چریک و جنگ چرییک 

 جزوه مکمل  -چریک های فدانی خلق ایران -آموزش های برای جنگ چرییک در شهر
 آموزیسر 

 ایط، مشخصات و اصول ع  وبالگ ایران ژئومورفولوژی -ملیات چرییکاهداف، شر

 ی ر اتت 
 ماتوسه تونگ -در باره جنگ چرییک و اصول استر

 ماتوسه تونگ -شش اثر نظایم 

  در بازار یانر 
 سایت نوکارتو -جنگ تجارنر و جنگ روان 
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شود، چه چزیی در ذهن هریک ما خطور  وقیت از جنگ  چریکی در حببوحه ی اکرزار مقاومت میل حصبت می

می کند؟ آ ای جنگ چریکی، جنگ مناسب و اکر آ مد برای پریوزی در برابر هیوالی فاشیس یت طالبان، خواهد 

بود؟  این س ئوال را ابید هریک ما از خود بپرس می. ابید جواب منطقی و قابل قبول برای آ ن درایفت شود. از 

دارم ات قبل از مطالعه این کتاب به این س ئوال، جواب بدهی. آ ای جنگ  خودت خواننده عزیز این سطور متنا

چریکی دارد؟ آ ای می شود در عوض جنگ منظم جهبه یی، راه اکر های چریکی را برای  جنگ افغانس تان، خصلت

 پریوزی در میدان جنگ انتخاب کرد؟ آ ای می توان، اب توجه به مکیت انچزی نریوهای مقاومت میل در مقایسه اب

تعداد نفرات طالبان و گروه های تروریس یت دیگر، جعالتا از جنگ جهبه یی انرصاف داد؟ چطور می توان از 

تغیری  چریکی هبره برد و رسنوشت مقاومت را چریکییامتهیدات اکر آ مد و موثر در راس تای اختاذ دس تورهای جنگ

 .کمن می ارائه در اثر حارض خدمت شامداد؟ من این س ئوال ها را مهواره از خود، می پرمس و حاصل آ ن را 

                                                                                                   

 از منت کتاب یخبش                                                                                                   

 


