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Paco en la dometoj, Milito en la Palacoj! 

La invado de Ukrainio fare de la rusa armeo estas nur la 
sekvo de fundamente nehoma geopolitika kaj ekonomia 
sistemo. 

Sisteme puŝante la loĝantarojn kontraŭi unu la alian pere 
de naciismo inter si kaj farante la serĉadon de potenco kaj 
la serĉon de la plej bona profito la fina celo de ĉies vivo, 
tiu ĉi sistemo – Kapitalismo kaj ĝia aliancano la Ŝtato – 
neniigas ĉian solidarecon kaj puŝas al freneza 
individuismo. 

Ĝi generas militon kaj barbarecon detruante la grandajn 
naturajn ekvilibrojn (klimato, biodiverseco, ktp.), kreante 
sanajn (Kovid, ktp.) kaj sociajn (malsatkatastrofoj, rabado 
de rimedoj, ktp.) krizojn. 

Ni rifuzas eniri en ĉi tiun mortigan logikon kaj ni estas 
kun ĉiuj kuraĝaj kontraŭuloj, kiuj en Rusio kaj Belorusio, 
malgraŭ la tre brutala polica subpremo, kontraŭas ĉi tiun 
militan frenezon. 

Ni solidare kun ĉia dizerto kaj ni alvokas Eŭropon 
malfermi siajn limojn al ĉiuj, kiuj fuĝas aŭ rifuzas 
partopreni en la milito. 

Ni asertas, ke nur la socia revolucio kapablas konstrui 
alian estontecon per solidareco, justeco kaj libereco en 
paco. 

En Ukrainio, Etiopio, Jemeno aŭ aliloke: 

Pacon al la dometoj, milito al la palacoj! 

CNT AIT Francio (la 25-an de februaro 2022) 

http://cnt-ait.info 

contact@cnt-ait.info 

 

RUSIO: OPERACIO “TOTSAKETO” 

Por kontraŭstari kunvenajn malpermesojn pro la “sanbatalo 
kontraŭ COVID”, kontraŭmilitaj aktivuloj en Moskvo uzas 
siajn tote-sakojn por disvastigi la mesaĝon en la metroo “Ne 

al milito” 



 

 

Belorusa SOLDATO! La malamiko estas 
en la Palaco Drozdy [1] kaj en Kremlo, ne 
en Kievo! 

Putin, kun siaj imperiismaj ambicioj, minacas invadi 
Ukrainion. 

Lukaŝenko pretas subteni sian Kremlin-estron sendante 
belorusajn soldatojn al milito en alia lando. 

Provoj [de la Potenco] ensorbigi patriotismon en Belarusian 
socio, kvankam daŭrantaj, havis tre modestajn rezultojn. 

La soldatoj devos morti por la rusa caro. Sed, kiel antaŭe, 
ĉiu soldato havas elekton. Eĉ se ĉi tiu elekto ŝajnas ĉi tie kaj 
nun neverŝajna. En kritikaj momentoj, ni ĉiuj montras 
grandan persistemon. La influo de Rusio en Ukrainio ne 
estas milito de belorusaj soldatoj. 

La diktatoro Lukaŝenko kaj la imperiestro Putin estas la 
veraj malamikoj de la popoloj de Belorusio, Ukrainio kaj 
Rusio. Ili volas ĵeti vin kiel viandon sur la antaŭajn liniojn, 
por montri la potencon de homo, kiu neniam aperos sur ĉi 
tiu fronto. 

Kuraĝo kaj kamaradeco estas nekonataj al li kaj tiuj ĉirkaŭ 
li. Soldatoj, en viaj manoj estas armilo, kiu povas liberigi 
vin kaj viajn kamaradojn de nenecesa sangoverŝado kaj 
milito. 

Ribelo kontraŭ avidaj oficiroj kaj politikistoj. 

Se iu pereu en ĉi tiu tuta konflikto, tio estas la belorusa 
diktaturo kaj la Rusa Imperio! 

Por mondo sen militoj, diktatoroj kaj imperioj! 

Anarkiistoj de Belorusio (la 21-an de februaro 2022) 

https://www.facebook.com/pramenofanarchy (Pramen, 
21/02/2022) 

[1] loĝejo de la Prezidanto de Belorusio 

https://informabulteno.wordpress.com/2022/02/25/rusoj-
kontrau-la-milito-en-ukrainio/ 

Ĉesu la Hegemonian Militon! 

自由労働者連合声明：覇権主義による戦争を阻止し

よう！覇権主義による戦争を阻止しよう！ 

La Libera Laborista Federacio (Osaka, Japono) forte 
kondamnas la armean intervenon de la Rusa Federacio kaj 
NATO en Ukrainio. La Rusa Federacio tuj retiru siajn 
trupojn el la landlimo kaj la Donbasa regiono kaj la Krimea 
Duoninsulo. NATO devus ĉesigi sian ekspansiismon. Lasu 
ukrainajn kaj rus-ukrajnajn laboristojn unuiĝi super 
naciismaj dividoj sen esti trompita de ĉiu naciisma 
propagando de por-rusaj aktivuloj kaj naciistoj kiel la 
ukraina registaro. Ĉesigu la imperiisman militon de la Rusa 
Federacio kaj membrolandoj de NATO kaj iliaj ukrainaj 
burĝaj fortoj. La laboristoj de la mondo kuniĝos kun la 
ukrainaj laboristoj por ĉesigi la Hegemonian Militon! 

自由労働者連合 / 自労連 / la Federacio de 
ChifonProletoj (la 25-an de februaro 2022) 

https://federaciodechifonproletoj.wordpress.com/ 

Kiam Reĝoj ludas ŝakon, peonoj mortas

ĉi tiu bulteno estas verkita kaj redaktita de kunuloj 

anarkiistoj. Se vi ŝatas la bultenon, afiŝu ĝin en sociaj 

retoj, fotokopiu kaj disdonu ĝin 

Por partopreni: contact@cnt-ait.info 

https://informabulteno.wordpress.com/ 


