
   

Neniu homo kaj neniu nacio estas perfekta, do ŝparu al ni  banalaĵojn 

rilate pasintajn mankojn de NATO: la interna misuzo de potenco de 

Putin kaj liaj eksteraj krimoj kontraŭ la homaro neniujn limojn konas.  

Por kompreni la Putinan pensmanieron demandu najbaron: Finnlando & Svedio rapide NATOaniĝas 

Oni lastatempe konsultas jam per pli ol du mil vidoj kaj 59 trafaj komentoj pri la milito en Ukrainio kaj 

la rolo de Esperanto por pacigi la interbatalantajn naciojn. Mankas al mi tempo esperantigi la blogaĵon 

sed abunde aperas rekomendoj pri la zamenhofa lingvo:  https://bahaiforums.com/threads/and-when-the-war-is-over-in-ukraine.25509/ 

Dulingve, egale en la angla kaj Esperanto, el oficialaj bahaaj tekstoj aperas eksplicitaj priskriboj de (1) 
baldaŭa kaj senprecedenca tutmonda katastrofo sekvota de (2) post-apokalipsa nova mond-ordo kiu 
neniam denove dronos en katastrofega mallumo.  

La eseo de Aleksej Salomatov [MONATO, majo 2022: https://www.youtube.com/watch?v=4OWZgpDgzbA&t=229s ] 
pli ol adekvate montras ke Rusio ne plu estas lando kun sekurec-servo sed sekurec-servo kun 

lando regata de hitler-simila tirano. Militoj en eksterlando helpas al Putin regi la amaskomunikilojn, 

domini la justic-sistemon kaj resti konstante prezidento. Pli kaj pli, almenaŭ en mia for-fora lando 

oni ne sufiĉe enkapigas la danĝeron kaj amplekson de la katastrofo disvolviĝanta nun en Eŭropo. 

Bedaŭrinde la tragedio tie laŭ bahaaj tekstoj estas nura antaŭgusto de baldaŭaj eventoj tra la 

tuta mondo. * Oni bonvolu enketi sendepende por si mem pri la en-Eŭropa reputacio de rusaj 

militistoj (por diri nenion pri Afganio, Sirio, ktp) en Berlino (1945), Budapeŝto (1956), Prago (1968), 

Riga kaj Vilnius (1991) Tbilisi (2008) ĉeĉenio (1958 - 1965, 1994 - 1996, 1999 - 2000) kaj pri la 

sorto super Donetsk (2014) de flugo MH17 en kiu 298 viktimoj de Nederlando (193), Malajzio (43) 

Australio (27), Indonezio (12), Britio (10), Belgio (4), Germanio (4), Filipinoj (3), Kanado (1), Nov 

Zelando (1) subite kaj senaverte perdis siajn vivojn. La reputacio kaj vivo de Vlad la Palisumisto en 

Kremlo signifas ke li ne rajtas plendi pro tio ke en 2015 Prezidento Erdoğande tuj agis por saĝe 

defendi Turkion kontraŭ putinan milit-aviadilon. Se vi opinias ke mi troigas pri la reputacio de rusaj 

militistoj bonvolu pripensi masakron en arbaro Katyn (1940) kaj pridiskuti ĉi ĉion kun polaj 

esperantistoj # en kies libera lando en Katowice mi pasigis 12 belajn monatojn antaŭ 27 jaroj kaj 

bonvolu scii ke en mia hejmo lastatempe en demokrata Aŭstralio en tri apartaj vizitoj mi havis la 

plezuron gastigi tri apartajn grupojn de karaj rus-devenaj esperantistoj. Baldaŭa katastrofego estas 

neevitebla sed Esperanto & Esperantismo mildigos la suferojn! Bv prikonsideri dulingvan eseon en 

kiu mi reliefigas la rolon porpacan de Esperanto cele al esperantigo de bahaaj amikoj kaj paco en 

la mondo: https://www.bandeeducation.com/apocalypse-and-post-apocalypse-part-two 

# https://www.liberafolio.org/2022/04/11/likvido-de-ukrainio-ne-bonvenas-en-pollando/ 
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             PRI ARTIKOLO FAR GRIGORIJ AROSEV EN LIBERA FOLIO FRUE EN APRILO 2022 

            https://www.liberafolio.org/2022/04/05/la-prezidanto-de-reu-volas-likvidi-ukrainion/ 

Referencoj pri denaziigo de la tuta ukraina nacio vortigataj kaj-aŭ rekomendataj de Lebedev, Melnikov, 

Minin kaj aliaj talentaj parolantoj de Esperanto en la rusia Esperanto-movado, estas memevidente 

absurdaj kaj tre danĝeraj samkiel lastatempaj mensogoj de Putin pri intenco siaflanke ne ataki Kijivon. 

Veroserĉantoj ne povas interkonsiliĝi kun tiaj homoj, kiuj konstante kaj malvere aludas al nazioj tra 

Ukrainio, aŭ blatoj en Ruando, aŭ fi-islamanoj en Srebrenice, aŭ herezaj bahaanoj en Irano, aŭ judaj 

ratoj en la hitlera Germanio por senbaze misfamigi la nekstan viktimon. Anticipe mi avertas bonulojn 

tra Esperantujo ke ripetaj kaj ekstreme troigitaj referencoj tiaj al t.n. nazia Ukrainio (long-suferanta 

tamen ankoraŭ funkcianta kaj internacie rekonita demokrata nacio!) kies libera amaskomunikilaro kaj 

sendependa juĝistaro estas kompreneble de Vlad la Palisumisto en Kremlo malestimataj, signifas ke li 

tiamaniere senkulpigas sin antaŭ ol militi nuklee au kemie samkiel li agis en Sirio. Baldaŭa katastrofego 

senprecedenta en Eŭropo spegulas ontajn eventojn en oficialaj bahaaj tekstoj priskribitaj en 1954:   

*  "...teruraj suferoj kaj mondskuigaj krizoj, kiuj nepre devas inkluzivi forbruligon de urboj kaj 

disvastiĝon de teruro kaj konsterno en la koroj de homoj. Efektive, antaŭgusto de la ruiniĝo, kiun tiu 

ĉi konsumanta fajro faros sur la mondon, kaj per kiu ĝi ruinigos la urbojn de la nacioj partoprenantaj 

en tiu ĉi tragedia mondskala konkurso [t.e. la kancero de materialismo lau ambaŭ signifoj], vidiĝis en 

la lasta mondmilito, [1939 - 1945] markante la duan etapon en la tutmonda ĥaoso, kiun la homaro, 

forgesanta pri sia Dio kaj senatenta pri la klaraj avertoj vortigitaj de Lia nomumita Sendito por tiu ĉi 

tago, devas, ve, neeviteble sperti." (Provizora traduko de P. Desailly, la 15an de marto, 2022.) 

Aliloke la sama aŭtoritata baha-aŭtoro kaj iama estro de bahaismo eldiris: “kiel tre furioza estas la 

atako de ĉiuj popoloj kaj gentoj de la tero! Baldaŭ la bruado de la homamaso tra Afriko, tra Usono, 

la ve-krio de la eŭropanoj kaj de la turkoj, la ĝemado de Hindio kaj Ĉinio aŭdiĝos de ĉiuj regionoj.”  

https://www.bandeeducation.com/the-limbs-of-mankind-to-quake-la-membroj-de-la-homo-tremi 

Mi fieras esti membro de organizaĵo kiu honeste kritikas la agresan militon de Putin kontraŭ Ukrainio: 

Deklaro de SAT Plenumkomitato kaj la Organiza Komitato por la 95a SAT-
kongreso [2022], kiu devintus okazi ĉi-jare en Moskvo https://satesperanto.org/spip.php?article5004 

      Ni kondamnas la senkompatan kaj teruran agreson de la nuntempa registaro en Rusio kontraŭ la ukraina 
popolo. Ni subtenas la kontraŭmilitan movadon en Rusio, kaj esperantistojn, laboristojn, studentojn kaj 
popolojn en la mondo, kiuj helpas civilulojn en Ukrainio. Diplomatio tutmonde devas agadi por ĉesigi la militon 
kaj ne akceligi konfliktojn. Ne al milito. Jes al paco! 

Mi esperas ke niaj vivo-vojoj kruciĝos baldaŭ en Montrealo, gekaraj. Amike kaj sincere. Paŭlo.  

Membro de Societo Zamenhof 2022.    Portempa komitatano A de UEA.    Diplomita Cseh-instruisto.    SATano  
Gastiganto de Pasporta Servo. Dumviva membro de kaj estrarano de Aŭstralia Esperanto Asocio. Eksa membro de Bahaa Esperanto-Ligo. 

 

https://www.bandeeducation.com/the-limbs-of-mankind-to-quake-la-membroj-de-la-homo-tremi

