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Oυυυυ... κρανίαααα... - τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και οι κινδυνολόγοι Telegram μας 
πλημμυρίζουν: «Υποχωρήστε! Έρχονται, αργά μεν, αλλά έρχονται!»

Εν τω μεταξύ, η Ανεξαρτησία είναι απλώς μία από τις δώδεκα μπάλες του μπιλιάρδου που, κάτω 
από τα χτυπήματα των εξωτερικών παικτών, κυλούν αργά στη θέση τους για το επόμενο σετ σε 10-
15 χρόνια- αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε πριν γεννηθούμε και θα συνεχιστεί μετά το θάνατό μας, όταν 
το μέχρι πρότινος πράσινο ύφασμα θα γίνει σταχτί-άμμος λόγω της παγκόσμιας κλιματικής 
αλλαγής.

Μέχρι το 2032 θα υπάρχει αξιοπρεπής ζωή μόνο σε έθνη που διαθέτουν: ενέργεια, στρατό για 
να μπορούν να υπερασπίζονται αυτή την ενέργεια, βιομηχανία που είναι ανταγωνιστική μέσω 
της πρόσβασης στην ενέργεια και δημογραφικούς πόρους για να βρίσκονται στο κέντρο 
ελέγχου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το πετρέλαιο τελειώνει. Οι Αμερικανοί παραγωγοί σχιστόλιθου, οι βραζιλιάνικες φαβέλες και οι 
Άραβες σεΐχηδες, παρά τις εκκλήσεις του Μπάιντεν, δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή - δεν
υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ να κερδίσουν. Και για να βγουν τρία βαρέλια καυσίμου από την αρκτική 
υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να καούν άλλα δύο.

Έτσι, η ενέργεια του μέλλοντος είναι τα πυρηνικά εργοστάσια. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας την 
πιθανότητα θερμοπυρηνικής σύντηξης (μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε ότι η ειδική επιχείρηση θα 
πετύχει, θα βρει τους ναζί στο Κίεβο και θα τους ποδοπατήσει) - μας μένει το ουράνιο.

Η Αφρική αντιπροσωπεύει το 15% της παραγωγής του και στεγάζει 3 από τις 7 χώρες με τα 
μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα του στοιχείου.

Μόλις αποκτήσετε ενέργεια, πρέπει να την αποθηκεύσετε- το μεγαλύτερο κοίτασμα στον 
κόσμο ενός συστατικού της μπαταρίας, του λιθίου, βρίσκεται επίσης στην Αφρική.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι απαραίτητες για τα smartphones, αλλά το κολτάνιο είναι ακόμη 
πιο απαραίτητο - χωρίς αυτό, το iPhone δεν θα λειτουργούσε. 80% των κοιτασμάτων κολτάνιου 
βρίσκονται στην Αφρική.

Οι παλιές αυτοκρατορίες (με τη χειρότερη έννοια του όρου) λειτουργούσαν ως εξής:

1. Σε μια αφρικανική χώρα με χρυσό-ουράνιο-λίθιο, εμφανίζονται ξαφνικά τρομοκράτες.

2. Το Παρίσι τρομοκρατείται, δημιουργεί μια "διεθνή αντιτρομοκρατική αποστολή", τοποθετεί 
στρατιωτικές βάσεις στην αφρικανική χώρα ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥ και αρχίζει να την 
εκμεταλλεύεται.

3. Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια, οι τρομοκράτες παρέμειναν, ο χρυσός εξορύχθηκε, το κονδύλιο 
ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στρατιωτική αποστολή απορροφήθηκε.



Περιέγραψα ακριβώς τι έκαναν οι Γαλάτες στο Μάλι. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι κάτοικοι 
αυτής της πρώην αποικίας βγαίνουν σε συγκεντρώσεις κάτω από Ρωσικές σημαίες, ζητώντας 
τη συνέχιση της εταιρικής σχέσης με τη Μόσχα.

Ο Μπρζεζίνσκι έλεγε: οι παίκτες του κόσμου λειτουργούν σύμφωνα με τη λογική της μεγάλης 
σκακιέρας. Εάν ένας παίκτης καταλάβει ένα νέο τετραγωνάκι, ο αντίπαλος ΠΡΕΠΕΙ να μετακινηθεί
σε ένα άλλο (αν και σε διαφορετική περιοχή): διαφορετικά θα μείνει χωρίς πόρους και  θα τον 
κατασπαράξουν.

Εάν η Φινλανδία και η Σουηδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, ΠΡΕΠΕΙ να αναπτύξουμε ασύμμετρα μια 
στρατιωτική βάση σε περιοχές με ιστορική παρουσία δυτικών παικτών, π.χ. στο Μάλι. Ειδικά
από τη στιγμή που η στρατιωτικο-τεχνική μας συνεργασία με τη εν λόγω Δημοκρατία 
βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Υπάρχει μια γνωστή ρήση «το Ναυτικό συνιστά προβολή ισχύος», δηλαδή ακόμη και η απλή  
«επίδειξη της σημαίας» μιας μικρής πυραυλάκατου σε ακτίνα 10 χιλιάδων μιλίων είναι αρκετή για 
να παγώσουν τα κεφάλια των θείων Σαμ: όχι με το  ένα πλήγμα αυτό καθ' αυτό, αλλά με τη 
δυνητική εκτόξευσή του - όπως έγινε το 1971, όταν η επιδρομή του Ναυτικού της ΕΣΣΔ στον 
Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια του Πολέμου Ανεξαρτησίας του Μπαγκλαντές αποθάρρυνε 
τους Αμερικανούς από το να παρέμβουν στη σύγκρουση στο πλευρό των αντιπάλων της 
Ντάκα.

Αλλά και μια στρατιωτική βάση είναι εξίσου το ίδιο: μια πυραυλάκατος ξηράς. Αν θέλουμε, 
μπορούμε να εκτοξεύσουμε κάτι υπερηχητικό από τη Σαχάρα προς τον Γαλλικό στόλο στην 
Τουλόν. Μεταξύ των δύο σημείων υπάρχει μόνο έρημος και θάλασσα, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα 
για εντοπισμό και αναχαίτιση... Φυσικά, δεν εννοώ να το εκτοξεύσουμε. Αφήστε τους αναλυτές των
Υπηρεσιών Πληροφοριών του στρατού (Direction du renseignement militaire) να ξύνουν το κεφάλι
τους, να αναλύσουν, να υπολογίσουν το πιθανό κόστος σε περίπτωση ανοιχτής επίθεσης εναντίον 
της Ρωσίας στην Ανατολική Ευρώπη.

Μίλησα με πολιτικούς του Μάλι - υποστηρίζουν την ιδέα της εγκατάστασης μιας βάσης μας.

Επειδή τα τελευταία δύο χρόνια, η συνεργασία με τη Ρωσία έχει ήδη οδηγήσει σε νίκες των 
FAMa (ένοπλες δυνάμεις του Μάλι) επί τρομοκρατών.

Το πιο σημαντικό είναι ότι προσφέρουμε στην Αφρική ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο: την 
ασφάλεια ως εξαγωγικό προϊόν, με ισότιμη εταιρική σχέση.
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