
Se necesas elekti kampon, estas el  dominita kaj violentviktima popoloj, ke ni estas. Fakte, ĝi ostaĝe
preniĝas inter armitaj religiaroj kaj franca armeo, kiu reprezentas nur la volon de ekspluatista klaso ;
tiu ĉi esprimas sin en sia formo per la reprezenta demokratio kaj en siaj interesoj per sia kohorto
de entreprenestro. Sankta unuiĝo, kiu ankoraŭ unu fojon permesas malpliigi nian libereco-spacon,
kontrolante la amaskomunikilan paroladon kaj pliseverigante la Vigla-piratan planon. 

Al la sudo novnenion 

Dum Junio 1830, la franca armeo piedmetis sur la afrikan kontinenton en Alĝerio, la registaro de
la princo de Jules de Polignac esperis firmigi la influon de la franca reganta klaso en la okcidenta
kaj mediteranea basenoj, per malfermo de merkatoj kaj de negoceblecoj kaj komenciganta indus-
trio. Ekstera brila venko permesis aljungi internan opozicion, pri kiu revigis la reĝantan ultra-mona-
rĥion Charles X 1.  Sub la ruboj de otomana imperio, la kolonia aventuro ekis per la alĝerimilito. 
1962, fino de la alĝerimilito, kvankam la kolonioj foriras, la franca armeo ĉiam ĉeestantas sur la
afrika teritorio kaj ekmarkas ĉikaŭ 50 jarojn da koloniismo. La afrika politiko de Francio fakte apar-
tenas sub la V-a respubliko, kio estas konvene nomi la « fakon rezervitan » de la respublikprezi-
dento. Tiu monarĥia funkciado ne rezultas de la konstitucio, sed simple de la trudita uzado de la
neesprimeblaĉa De Gaulle kaj de siaj ne-malpli nevortpentraĉaj posteuloj 2. 

La  Malio 

La interveno de nia Scipiono la Afrikano al la kontraŭrajta peto de la loka potenculo bone florigas
artifikon. Tamen la alĝeria registaro sukcesis alporti la du ĉefajn protagonistojn de la tuarega mo-
vado Ansar Eddine kaj la nacia movado por la liberigo de Azawad (NMLA — MNLA franclingve) —
kiuj ankaŭ havas teritoriajn depostuladojn en la nordo de Malio – trovi akordon por trakti politikan
solvon kun la registaro de Bamako. La NMLA kaj Ansar Eddine, fine decembro 2012, kontraktis
akordon, en kiu ili promesas « sindeteni sin de ĉio agado kapabla generi konfrontadsituacion kaj

ĉion malfavorecformon en la zono, kiujn ili superregas » kaj same promesis agi en la sento de la
liberigo de ĉiuj kaptitaj ostaĝoj en la koncerna zono kaj sekurigi la zonojn sub ilia superrego. La
kunordigado kaj aliaj agadoj en ĉio demarŝo vidanta la serĉadon de politika solvo kun Bamako
same elfiguras promesojn kunsuskribitajn de la du movadoj armitaj 3. 
Sed sub la franca trudado, la malia registaro ignoris tiun peradon kaj sekrete daŭrigis prepari la
planizanta armea ofensivo inter la sumero kaj la aŭtuno 2012, kiel atestas la rekrutadon ĉiuj azi-
mutoj kaj la  dungosoldataro-ekzercadon de la afrika kontinento, subkompreninta, ke 3000 homoj
de la ekonomia komunumo de uestafrikaj Ŝtatoj (EKUAŜ — CEDEAO franclingve — ne sufiĉis el-
peli la tuaregojn movadojn de iliaj pozicioj. 
Batalo kontraŭ la religia integrismo, ili diris nin ! Tamen la Sarko-bando, kiu ne hezitis armi kaj sub-
teni la ĝihadiston en Libio kaj en Sirio pasas la atestilo al la Scipiono-bando, kiu, li ankaŭ hodiaŭ
ne hezitas subteni la ĝihadistojn en Sirio. Tiu ĉi subite rivelas laikan kaj demokratan animon pri
Malio ! Tie, la laikeco estas nur fumekrano, kiu servas maski strategiajn malpuregajn kaj ekonomiajn
planojn.



La franca registaro intervenas, ĉar estas en
Malio, kaj proksime en Niĝerio uraniminejoj,
orminejoj, arĝentminejoj kaj minejoj da raraj
teroj. Nature la amaskomunikiloj estas ĉiam
diskretaj pri la energetikaj kaj ekonomiaj ve-
taĵoj... Nu, kio diros la publikan opinion se
nia Scipiono ni rakontis, ke oni iras en Ma-
lion por garantii la kontrolon de la uraniaj riĉ-
fontoj por nutri niajn putrajn malnovajn
nukleajn centralojn, lastaj  vestiĝoj de
scienca orgojlo kaj kvazaŭ religia dogmo de
Bouygues, Areva... Kaj de iliaj policanaĉoj,
ke ili estas politkistoj aŭ pseŭdosciencistoj.

Se estas radia venonto...

Se la francaj entreprenoj ne plu okupus la
afrikan, tiam alio farus tion. La Ŝtatoj-natioj
implicas la konkurencon kaj por eviti la kon-
flikton, necesas tie instali fortegajn armeojn
kaj stabilajn Ŝtatojn-natiojn, estas, kio diras
sin niaj registaroj.
La procezo RECAMP 4, kiu antaŭvidas la fo-
riron de la francaj  trupoj aŭtonomionte la
landojn de Franc-Afriko de militinstrukcio,
vidas sin « deturnita » pri sia celo pliige siajn
kontingentojn, far la superregado de la mas-
tro sur siaj disĉiploj. La afrikaj armeoj tiel starigitaj formas la pretorajn protektadojn de la diktatoroj
financitaj laŭ la interesoj de franca politika-ekonomia provizanto. Tiuj diktatoroj, generantaj siavice
ribelajn fortojn, petas intervenon de siaj nutritaj patroj, kiuj havas longan eksperimenton pri la mi-
littaktikoj, kiuj sin nomas « revolucia milito » 5 depost la Hindoĥinimilto (1946-1954).
La afrika problemo rezultas de kapitalista socia organizado kaj ne de supozita « afrika denaska

nekapableco » pasi al la adolta aĝo.
Laboru starigi mondan federalismon bazantan sur la individuo — kun principoj de ne-ekspluatado
de homo per homo, de interhelpo, de socia justeco, de libereco...) 
— kun tiu ilo, kiu estas la anarkisindikatismo 6.

1 – Benjamin Stora, Histoire de l’Algérie coloniale 1830-1954, La Découverte, 1991, collection Repères, p.16.
2 – Raphaël Granvaud, Que fait l’armée française en Afrique ?, Agone, 2009, p.399.
3 – http://www.algerie1.com/actualite/medelci-laccord-entre-le-mnla-et-ansar-eddine-est-un-pas-tres-encourageant/.
4 – Plifortigado de la afrikaj konservadkapablecoj pri la paco (PFAKKP —  RECAMP franclingve — : depost la estro-konferenco en Ŭa

gadugŭo — estro-konferenco franca/afrika en 1995, seminario en Dakaro, ĝis la kune militaj ekzercoj en 1997 Nangbeto (kun Benino,
la Burkinafaso kaj la Togio), kaj Elefantoj (kun Eburio).. http://lafrique.free.fr/a-f/199910ra.htm.

5 – Kontraŭ-ribelega milito : torturpraktikado, delokado de la popoloj, arestadoj, enŝlositejoj, dumnoktaj traserĉadoj, sexperfortadoj... 
Temas pri frapi la spiritojn, ekzerci paralizantagon, deadmoni la popolojn kunigi la geribelulojn (Vidi noton 2, p.26) 

6 – Strategio vidanta federi tutmonde la ekspluatatajn sociajn klasojn (ĉiu individuo, kiu ne ekspluatas aliajn homojn kaj, kiu estas situacie
de laboro, de superaj studadoj, de ne-laboroj aŭ de pensiiĝo) por la defendo de iliaj interesoj. Sindikate grupigo de individuoj, kiuj 
praktikas malsamajn taskojn kaj kontaŭ-aŭtoritatajn manierojn de organizado ; kio permesas al la grupoj funkcii  federaciistan kaj 
aŭtonoman manieron kaj, kiu tiel preparas la individuon al alvena tutmonda organizado starigota. 

Por kontakti nin kaj ricevi du senkostajn gazetojn de niaj redaktaĵoj :

Syndicat intercorporatif de Montpellier CNT-AIT -  BP  41176 - 34009 Montpellier cedex 1. 

contact@cnt-ait-montpellier.org - http://www.cnt-ait-montpellier.org/
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