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“Čikāgas piecīši” kādreiz dziedāja dziesmu ar vārdiem: 
“Kad pienāks latviešiem tie labie laiki, / Ko citas tautas 
tagad piedzīvo, / Kad aizlasīsies projām kakla kungi, / 
Kad mūsu zemi tagad nodzīvo?” Un arī citas viņu dzie-
dātās dziesma ir bijušas un vēl joprojām ir tuvas latviešu 
sirdīm. Ap Jāņu laiku Latvijā viesojās viens no “Čikāgas 
piecīšiem” – dziedātājs, komponists un dziesmu vārdu 
autors Armands Birkens. Tiekoties viņš atzina, ka šeit 
ne tuvu viss ir tā, kā bija cerēts. Tomēr tautā iemīļotais 
mūziķis nav bezcerīgs, viņš teica: “Darīsim katrs, ko 
varēsim, kā varēsim, kaut vismazākos veidos – un ko-
pējiem spēkiem arī paveiksim, mērķi – latvisku Latviju 
– sasniegsim.”

Kad pienāks latviešiem 
tie labie laiKi?

 

Armands Birkens: 
Mani vecāki ir dzimuši Lat-
vijā, un, protams, no paau-
dzes paaudzē manas saknes 
ir Latvijā. Tāpēc esmu šeit 
juties vienmēr labi – šī ir 
mana Tēvzeme. Kopš 1977. 
gada uz Latviju es braucu 
bieži. Bet pēdējos gados re-
dzu, ka kļuvis mazāk cilvē-
ku, nekā kādreiz bija... Lat-
vija liekas tāda kā tukša.

Daudz latviešu ir aiz-
braukuši darbā uz ārze-

mēm. Un tas ir skumji. 
Esmu bijis visādās malās – 
mazās, lielās pilsētās, lau-
kos, ciemos – un uzkrītoši 
ir tas, ka visur ir mazāk 
cilvēku nekā agrāk. Mazāk 
latviešu! Un, protams, sāp 
sirds par to, ka gaisotne 
Latvijā ir manāmi mainī-
jusies, it sevišķi, salīdzinot 
ar tiem eiforiskajiem, pēc 
neatkarības atgūšanas ga-
diem. 

DDD: Tu runā par de-
viņdesmitajiem gadiem?

A.B.: Jā, astoņdesmito 
beigas, deviņdesmito gadu 
sākums – cik tie bija pa-
cilājoši gadi! Viss kaut kā 

notika – dzīve likās gluži 
vienkārši fantastiska. Tik 
daudz priecīgu cilvēku at-
ceros no tiem laikiem! Bet 
šobrīd šie priecīgie dzīvo 
un strādā kaut kur citur – 
ārpus Latvijas. Ļoti daudzi 
mani draugi, kas kādreiz 
dzīvoja Latvijā, tagad ir 

ārpus Latvijas. Tas ir ļoti 
skumji, jo, atbraucot uz 
Rīgu, šo manu draugu te 
vairs nav... Zinu, ka viena 
daļa izbrauca nepiecieša-
mības dēļ, ne tāpēc, ka gri-
bētu atstāt Latviju. 

KAD VALDībA 
KAITē TAUTAI...
Saruna ar grupas “Čikāgas piecīši” dalībnieku 
un dziesmu autoru armandu birkenu

LATVIJĀ 
KļUVIS mAZĀK 
latviEšU! ‘ Jebkuras valdības pienākums 

ir gādāt, lai valsts, pirmkārt, 
būtu droša un cilvēkiem būtu 
nodrošināta laba dzīvošana. Bet 
Latvijā tā nav.

Homoseksuālisms – 
CILVēCES NEgoDS UN PoSTS*

Dzīvās ētikas mācība, 
Pārpasaulīgais, 
412. paragrāfs: 

“Urusvati zina, ka ļau-
nāka par karu un mēri, 
un zemestrīci, ļaunāka par 
visām nelaimēm ir apziņas 
deģenerēšanās. Tā piezo-
gas nemanāmi un pastrā-
dā tādas lietas, par kurām 
šausmināsies nākotnes 
hronika. Cilvēki zaudē 
savas pašcieņas pazīmes. 
Viņi ne vien kļūst ļaunā-
ki, bet arī aizmirst to, ka 
viņiem jāveido nākamā pa-
audze. Rakstnieki parādīs 
vispretīgākos tēlus, un par 
tiesnešiem būs niecības.

Atcerieties, kas teikts 

Liene Apine “Višnu Purānās”, – to 
norādījumos var saskatīt 
tagadējās dienās. Varē-
tu likties, ka aprakstītais 
drausmīgais laiks ir pār-
spīlēts, taču paskatieties 
uz notiekošo un piekritīsit, 
ka senie paredzējumi ir 
pat pārāk maigi. Cilvēki, 
nonākuši īstā apjukumā, 
nevēlējās pārlasīt senos at-
gādinājumus. 

Bet īpaši briesmīgi ir tas, 
ka arī tagad lielākā daļa 
nevēlas saprast notiekošo. 
Viņi dejo un tirgojas, un 
pat uzskata, ka tieši tagad 
ir viņu sasniegumu ziedu 
laiks. Salīdziniet notiekošo 
ar dažiem pagrimuma laik-
metiem – vai tad neatradī-
sit kopīgas pazīmes? Cilvē-
ki gluži tāpat sapņoja par 

dažādām paverdzināšanas 
iespējām un uzskatīja, ka 
viņi ir likumīgi pasaules 
iekarotāji, un cik pēkšņi 
sabruka šie Bābeles torņi! 
Daudz simbolu ir atstāts 
cilvēcei, bet tie ir kļuvuši 
par trūdošiem pīšļiem.

Domātājs paredzēja šīs 
nelaimes. Viņš teica: “Ne-
skaitiet dienas, kad jums 

būs jāatbild par visām blē-
dībām, labāk nomazgājie-
ties jau šodien.””

Tieši pirms desmit ga-
diem Rīgā notika pirmais 
praids. Kopš tā brīža pe-
derastijas atbalstītāju jeb 
piepidaroto smadzeņu 
īpašnieku kļuvis vairāk. 

‘ Latvijas sabiedriskā televīzija pat 
tā saucamo kultūras raidījumu 
pārvērta izvirtības “godināšanā” – 
tā vien gribas ierosināt raidījumu 
“100 g kultūras” pārdēvēt par 
“100 kg mēslu”.

Turpinājums 3. lpp.

Par Krievijas 
rePatriācijas Programmu

Plašas saziņas līdzekļi Latvijā ļoti nelabprāt ziņo par 
Krievijas Federācijā spēkā esošo valsts programmu, ar 
kuru tiek sniegta palīdzība krievvalodīgajiem pārcelties 
uz dzīvi Krievijā. Taču tieši šobrīd, kad Latvijā piektā 
kolonna ir kļuvusi īpaši netīkama, šo iespēju vajadzētu 
izmantot.

Astoņu gadu laikā, kopš darbojas Valsts sadarbības 
programma brīvprātīgai Krievijas tautiešu pārceļošanai 
uz Krieviju, to izmantojuši gandrīz 400 tūkstoši cilvēku 
– tā ir paziņojis Federālā migrācijas dienesta pārceļoša-
nas daļas vadītājs Vitālijs Jakovļevs. Diemžēl nav datu, 
cik repatriantu ir no Latvijas.

Pagājušā gada laikā programmas ietvaros Krievija ir 
uzņēmusi 106 tūkstošus cilvēku. Šis skaits ir gandrīz trīs 
reizes lielāks nekā 2013. gadā. 

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs skaidro, 
ka nesenie Krievijas Prezidenta un valdības lēmumi ir 
palīdzējuši aktivizēt viņu tautiešu piesaisti pārceļoša-
nas programmai, jo kopš 2014. gada valsts programma 
darbojas jaunā, labākā redakcijā, un tai nav termiņa ie-
robežojuma. Informatīvos nolūkos ir izveidota interneta 
portāls – http://www.ruvek.ru – “Русский век”.

Šobrīd valsts programmā ir iesaistīti Krievijas Federā-
cijas 57 reģioni, uz kuriem tiek aicināti Krievijas tautieši 
arī no Latvijas, sniedzot finansiālu palīdzību pārceļoša-
nai, darba un dzīvesvietas garantijas.

Šis ir labs veids, kā Latvijai uzsākt dekolonizācijas 
procesu.

Sagatavoja Līga Muzikante

5. lpp.

“tiks piedots tev, 
ja nevarēji, 
bet mūžam ne, 
ja negribēji.”
Saruna ar Saeimas deputāti ingūnu rībenu

Žīdi no izraēlas 
alKst dzīvot Krimā

latviešu tautas 
liKvidācija – 
finiša taisnē?
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Latvijā ļoti aktīvi darbo-
jas vairāki krievvalodīgi, 
nekaunīgi žīdi, kuri Krie-
viju mīl vairāk nekā Lat-
viju. Precīzāk, viņi pauž 
klaju nicinājumu un naidu 
pret latviešiem un latviešu 
tiesībām dzīvot savā valstī 
latviskā vidē. Šiem žīdu 
aktīvistiem, kas aizstāv 
okupantu un kolonistu 
iegribas, varam ieteikt pa-
mācīties no Izraēlas kriev-
valodīgajiem žīdiem, kuri 
alkst atgriezties Krievijā. 
Acīmredzot Izraēlā ar vi-
ņiem neauklējas.

Un, proti, informācijas 
aģentūra “Krim Media” 
ziņo, ka Reģionālās sa-
biedriskās organizācijas 
“Pilsoņu konstitucionālo 
tiesību aizstāvības Krimas 
forums” priekšsēdētājs 
Leonīds Gračs ir vērsies 
pie Krievijas prezidenta 
Vladimira Putina ar lū-
gumu piešķirt 40 tūksto-
šiem izraēliešu Krievijas 
pilsonību, lai viņi varētu 
pārcelties uz pastāvīgu 
dzīvi Krimā. Runa ir par 
Izraēlas pilsoņiem, kas sa-
vulaik repatriējušies uz Iz-
raēlu no bijušās PSRS re-
publikām, taču ilgojas pēc 
Krievijas – tiesa, visvairāk 
pēc Krimas. Protams, Kri-
mas okupācija ir brutāls 
starptautisko tiesību pār-
kāpums, taču šo krievu-žī-
du ilgas pēc Krievijas rak-
sturo viņu centienus.

Leonīds Gračs atzīmē, 
ka pamudinājums vērsties 
pie Krievijas prezidenta ir 
nācis no Izraēlas Progresī-
vās liberāli-demokrātiskās 
partijas līdera Aleksandra 
Reģko. Gračs raksta Puti-
nam: “Jau vairāk nekā 20 
gadus šie cilvēki ir palī-
dzējuši Izraēlas ekonomis-
kajā attīstībā. Bet “mazās 
Dzimtenes” princips, mī-
lestība pret Krimu ir kļu-
vusi nepārvarama. Būdami 
krievu valodas nesēji, uzti-
cīgi kultūras mantojuma 
turpinātāji, viņi ir saglabā-
juši mīlestību uz Dzimteni 
– Krieviju – un entuzias-

tiski sagaidīja Krimas pa-
vasari ar cerību uz ātrāku 
atgriešanos Dzimtenē.” 

Gračs arī norāda, ka šie 
40 000 žīdu “ir ieņēmu-
ši visaktīvāko pozīciju” 
Krimas referenduma lai-
kā 2014. gada 16. martā 
un “ir stāvējuši Krievijas 
Federācijas pusē”, tomēr 
Krievijas pilsonība viņiem 
ir tikusi atteikta. Gračs ir 
neapmierināts: “Šīs kate-
gorijas cilvēku dominējo-
šais vairākums taču ir aug-
sti kvalificēti speciālisti, 
inženieri un inteliģences 
pārstāvji, kas šodien Kri-
mai ir vajadzīgi kā gaiss.”

Kā raksta Leonīds Gračs, 
žīdi ir vajadzīgi, lai atvese-
ļotu Krimas ekonomiku: 
“Izraēlā ir cilvēki, kuriem 
ir savs bizness, kuri ir veik-
smīgi un varoši atbraukt, 
lai attīstītu Krimu.” Bet, 
sūrojoties par nespēju sa-
ņemt Krievijas pilsonību, 
viņš nopūšas: “Saskarda-
mies ar ierēdņu birokrāti-
ju jautājumā par KF pilso-
nības atgūšanu, cilvēki ir 
vīlušies. Tūkstošiem mūsu 
tautiešu katru dienu mi-
tinās uz KF vēstniecības 
sliekšņiem, aizstāvot tie-
sības nest lepno Krievijas 
pilsoņa nosaukumu, dzīvot 
un strādāt Tēvijas labā.” 
Pēc Grača domām, Putina 
lēmums par Krievijas pil-
sonības piešķiršanu šiem 
cilvēkiem iegūs ārkārtīgi 
svarīgu nozīmi starptau-
tiskajās attiecībās starp 
Krieviju un Izraēlu, kā arī 
“radīs pozitīvu starptau-
tisko rezonansi”.

Šķiet, pārkrievotajiem 
žīdiem no Latvijas būs 
vieglāk atgriezties savā 
Tēvijā Krievijā, jo viņi var 
izmantot lielisko Putina 
repatriācijas programmu. 
Šejieniešiem ir tikai vaja-
dzīgs mūsu, tas ir, latvie-
šu, pamudinājums un ap-
skaidrošana, ka nekur nav 
tik labi kā mājās...

Sagatavoja 
Līga Muzikante

Temats, tā teikt, plašs 
un diskutējams – par to, 
kāpēc tik daudzi no mums 
ir pametuši Latviju? Kat-
ram var būt savs stāsts 
un dzīves gājums, par to 
šaubu nav. Šeit, Anglijā, 
esam ieradušies dažādu 
specialitāšu un profesiju 
pārstāvji, un līdz ar to da-
žam tas “veiksmes stāsts” 
ir spožāks un gludāks, kā-
dam citam varbūt nav tik 
ļoti paveicies, kā varbūt ie-
priekš domāts un cerēts.

Jautājums ir cits. Vai 
valdības “veiksmes stāsta” 
rezultātā mēs vēlamies, lai 
Latvija paliek tikpat no-
plicināta un sadrumstalo-
ta kā Lielbritānija? Kāds 
man varbūt iebildīs, ka arī 
Latvijā ir minoritātes no 
visdažādākajām valstīm, 
reliģijām un to atzariem 
– piekrītu, bet Latvijā tas 
viss nav vismaz tik izteikti 
kā, piemēram, citās Eiro-
pas un Skandināvijas val-
stīs, jo vēl tikai nesen esam 
iznākuši “gaismā” no tā 
dēvētā Dzelzs Aizkara.

Tad, lūk, vēlētos vērsties 
pie katra lasītāja/jas – pa-
jautājiet paši sev, vai mēs 
vēlamies Latvijas sabied-
rību tikpat sašķeltu un 
sadrumstalotu, kāda tā ir 
Lielbritānijā un citur, vai 
tomēr labāk paliksim tie, 
kas esam, ar savu nacionālo 
piederību un lepnumu? Var 
jau strīdēties par to lepnu-

Žīdi no izraēlas 
alKst dzīvot Krimā

VAI PACIfISTI?
Apbrīnojams ir tizlums, kādu demonstrē daļa sabied-

rības par karadienestu Latvijā. Nerunājot jau nemaz par 
to, ka armija vienu otru “mīksto” pataisa par vīrieti.

Tēvzemi mīlošs jaunietis saprastu bez jebkādas patrio-
tiskās audzināšanas, ka Latviju aizstāvēt ir jābūt gata-
vam, ka tas ir jāprot. Tāpēc ir jāiet dienēt, ja to paredz 
likums vai citas varas nostādnes. 

Smieklīgi arī, ka viens otrs students izvairās no jautāju-
ma – vajag vai nevajag viņiem mācīties par virsniekiem? 

Labi, ka visām šim nenormālībām nav masveida rak-
sturs.

Arī Oskara Kalpaka kara pulciņš bija mazs – bet uz-
varēja!

J. A.Trops

VēSTULE

mu un piederību, jo pieņe-
mu, ka daudziem ir naids, 
riebums un nepatika pret 
valdību vai pat valsti kā 
tādu, jo kopš it kā neatka-
rības atgūšanas neesam re-
dzējuši neko citu kā korum-
pētību, valsts izsaimnie-
košanu, partiju “kašķēša-
nos” un “krēslu dalīšanu”.

Ļaujiet man jums pa-
jautāt, vai nav pienācis 
laiks, kad būtu jāsaka: 
“Man vienreiz pietiek!” 
– tā vietā, lai klusībā kra-
vātu čemodānus un dotos 
svešumā un nezināmajā, 
it kā labākas dzīves mek-
lējumos, kā mēs pirms tam 
esam pa ausu galam dzir-
dējuši, vai saklausījušies 
no radiem/draugiem/pazi-
ņām vai masu informācijas 
līdzekļiem?

Dzīve ārzemēs nav ne 
tuvu tik salda un jauka, 
kā varētu šķist vēl Latvijā 
palikušajiem. Vairums no 
mums, aizbraukušajiem, 
tāpat strādā mazkvalificē-
tus darbus par minimālo 
algu vai nedaudz virs tās, 
kas attiecīgi dzīves dār-
dzībā un līmenī izlīdzinās 
(es vairāk domāju Lielbri-
tāniju). Ja, pieņemsim, 
mazkvalificēts  viesstrād-
nieks saņem aptuveni no 
800 līdz 1200 mārciņām 
mēnesī, un par istabu vi-
ņam jāmaksā aptuveni 100 
mārciņas nedēļā, tad tas 
pats jau vien sanāk, kas 
Latvijā.  Šeit, uz salas, mēs 
nevaram “uzstāties”, īpaši 
protestēt, jo, kā jau daudzi 
no mums zina, strādājot 
aģentūrās vai ar tā sauca-
majiem “nulles līgumiem”, 
kur darba ņēmējam no-
strādātās stundas neviens 
negarantē un nevar ga-
rantēt, viss ir atkarīgs no 
iespējām, piedāvājuma un 
pieprasījuma. 

Esmu arī daudzos un 
dažādos komentāros in-
ternetā lasījis, kā cilvēki 
atstāj Latviju labākas dzī-
ves svešumā dēļ. Bet – ar 
ko tad tā dzīve ir labāka? 
Ar darbu aukstā fabri-
kā, karstā siltumnīcā vai 
tulznainām rokām un kā-

Edgars Liepiņš
Vēstule rakstīta Anglijā, 
tagad atgriezies Latvijā

vai izšķīdīsim Plašajā Pasaulē?
Vēstule latviešiem

Iespējams, to vajadzēja 
mazliet ātrāk, kamēr vēl 
simtiem tūkstošu latviešu 
jaunatnes nebija pame-
tuši Latviju, kas dažiem 
liktu aizdomāties – mēģi-
nāt savu garīgo intelektu 
izmantot daudz mērķtiecī-
gāk, ieguldot savu tautiešu 
garīgās atmodas veicināša-
nā, nevis svešās Īrijas ze-
meņu dobēs.

Tas, ka jautājumu par 
Latvijas atbrīvošanu no 
okupācijas sekām vajadzē-
ja risināt kā pirmo aktuā-
lāko lietu, nevienam vals-
tiski domājošam prātam 
nerada nekādas šaubas. 

brīvību nevar nopirkt, tikai izcīnīt!

jām un kā “vāverei ritenī” 
kādā noslogotā viesnīcā? 
Varbūt dzīvojot pārdrūz-
mētā mājā, kur bez maz ir 
jāstāv rindā uz tualeti vai 
virtuvi?!

Tas, ka Lielbritānija ir 
tik noplicināta un dažāda/
sadrumstalota, manuprāt, 
ir tikai pašu britu vaina 
(ko viņi tagad pacieš ar 
sakostiem zobiem). Jau 
kopš Otrā pasaules kara 
beigām,  kad Lielbritānija 
ekonomiski bija uz ceļiem 
nospiesta, tā “ielūdza” 
savā teritorijā bijušo ko-
lonizēto zemju pārstāvjus, 
lai tie palīdz uzcelt valsti 
un pēc tam viņus sūtītu 
atpakaļ ar pirmo kuģi līdz-
ko “ziema iestājas”... Taču 
patiesībā viss izvērsās pa-
visam savādāk un neat-
griezeniskāk, nekā sākot-
nēji bija domāts. 

Tagad sanāk, ka Lielbri-
tānija ir pārblīvēta ar kolo-
nistiem un viņu pēctečiem 
– nu jau tādos apmēros, 
ka sāk jau nomākt baltos/
etniskos angļus, spiežot vi-
ņus ārā no pilsētām vairāk 
iekšā lauku rajonos. Tagad 
vēl visam pa virsu maisās 
lētais darbaspēks no ES 
valstīm (es nedomāju tikai 
imigrantus no Lietuvas, 
Latvijas, Polijas un Igau-
nijas). Turklāt katra imig-
rantu grupa, saprotamu 
iemeslu dēļ, nes sev līdzi 
savu kultūru, paražas, va-
lodu un ieradumus. 

Ļaujiet man jums pa-

jautāt un pajautājiet katrs 
pats sev, vai mēs tiešām 
vēlamies izšķīst un aiziet 
nebūtībā šajā lielajā tautu 
katlā, kurš tiek saukts par 
Eiropas Savienību?! Manu-
prāt, mums jau pilnīgi pie-
tiek ar piecdesmit PSRS 
okupācijas gadiem un at-
tiecīgi tās sekām (vēl ne-
likvidētajām! – Red.piez.). 
Es tiešām nedomāju, ka 
Latvija tamlīdzīgus satri-
cinājumus vairs izturēs, jo 
mūsu ir palicis ļoti maz...

Kad biju Latvijā, pār-
ņēma dīvainas sajūtas. Ja 
Rīgā vēl ir kāda rosība un 
dzīvība,  tad lauku rajoni 
liekas kā ar slotu izslau-
cīti – knapi kur redzēju 
kādu “dzīvu dvēseli”... Šā 
brīža situācijā un ar paš-
reizējo valdības kūtrumu, 
kuslumu, negribēšanu, kā 
arī tā saucamā “veiksmes 
stāsta” nodevību trauk-
smes zvani jau zvana un ir 
zvanījuši jau sen.

Realitāte ir nepielūdza-
ma, un fakti runā paši par 
sevi. Jautājums tikai tāds: 
vai vienaldzīgi un bezpalī-
dzīgi mēs no malas noska-
tīsimies, kā valsts aiziet 
bojā un tauta izbrauc, un 
pamazām tās identitāte 
“izšķīst” kaut kur ārze-
mēs, vai arī saņemsimies, 
apvienosimies, lai kaut 
ko darītu lietas labā?! Jo 
galu galā, kurš gan cits par 
mums pastāvēs, ja ne mēs 
paši!

Ar cieņu!

Alfons Valters 
gremze
Mārupē

Tas, ka, maigi sakot, ne-
bija nekādas atsaucības 
no varas pārstāvju puses 
tiem, kuri to pieprasīja 
(un pieprasa) jau pats par 
sevi liecina, kāda režīma 
pakļautībā esam nonāku-
ši. Varu sagrābušā kolabo-
rantu un tautas nodevēju 
nomenklatūra, izmantojot 
liberālās demokrātijas pār-
prastās tiesības, visbez-
kaunīgākajā veidā iznīcina 
visu to garīgo latviešu tau-
tas pamatvērtību kopumu, 
kas tika tik apbrīnojamā 
kārtā saglabāts 700 gadu 
garajos nevalstiskuma 
apstākļos. 

Tieši šis apstāklis (oku-
pācijas seku paliekas) lat-
viešu tautas nākotnes iz-
redzēm var būt nāvējošāks 
par jebkuriem kariem. 
Visi, kam ir acis vaļā, to 
redz un izjūt uz savas ādas 
ik stundu, ik dienu. Vienī-
gi nacionālās pašapziņas 
dehidrētiem kosmopolī-

tiem šie jēdzieni ir kļuvuši 
par traucēkli – viņu slimī-
gās rijības apmierināšanai. 
Ja viņi ir “homīši”, tad lai 
mēģina paši ar to tikt galā 
– tāpat ar visu pārējo. Bet 
sliktākais ir tas, ka viņi 
savu varu izmanto, uzspie-
žot “demokrātiskā” veidā 
visplašākajai sabiedrībai, 
bloķējot veselo saprātu.

To, ka mūsu sabiedrība 
ir “materializējusies”, arī 
jaunatne, neviens nespēj 
noliegt, bet Aivara Sluča 
rosinājums piedalīties kon-
kursā par Latvijas dekolo-
nizāciju var būtiski aktivi-
zēt uz nopietnu domāšanu 
arī materiālismā iegrimu-
šo mūsu jaunāko paaudzi. 
Tomēr, ja dzīvojam savā 
neatkarīgā valstī, vai šā-
dām (un vēl līdzīgām) ie-
rosmēm nevajadzētu nākt 
tieši no valsts varas puses, 
kam esam dāvājuši it kā 
savu uzticību? Bet notiek 
gluži pretējais – tiek da-

rīts viss, lai tiktu sagrauts 
būtiskākais, bez kā nevar 
pastāvēt neviena normāla 
valsts. Tas viss ar satrau-
kumu tiek pausts ne vien 
no latviešu patriotiem, bet 
arī oficiālajos ziņu avotos, 
bet atduras kā pret Ķīnas 
mūri, aiz kura mierīgi 
snauž paēduša cilvēka ap-
mierinātībā kurlie varas 
pārstāvji. Viņiem latviešu 
tauta ir tikai līdzeklis, lai 
jātu uz tās kamiešiem. Tas 
ir nonācis pat tik tālu, ka 
lielākais bieds viņiem ir 
latviešu tauta, nevis oku-
panti. 

Tā kā man nav tiesību 
piedalīties Aivara Sluča iz-
sludinātajā, tik vilinošajā 
konkursā, jo neiekļaujos 
nolikuma rāmjos, tad man 
tomēr ir vēlēšanās, balsto-
ties uz sava garā mūža pie-
redzi, paust dažas domas 
šajā sakarā.

LIELĀKAIS bIEDS – 
latviešu tauta, 
nevis okupanti?
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Būtībā notiek tas, ko 
Augstākais teicis iepriekš 
citētajā Dzīvās Ētikas Mā-
cības paragrāfā. 

Vēl pirms pederastu de-
monstrēšanās 2005. gadā 
Latvijas Nacionālā fronte 
un laikraksts “DDD” vēr-
sās pie Saeimas deputātiem 
ar rosinājumu pieņemt li-
kumu, kas aizliedz homo-
seksuālisma propagandu, 
jo tā ir apziņas sērga, kas 
pārņem cilvēku prātus kā 
vīruss. Toreiz šis priekšli-
kums palika nesadzirdēts, 
atrunājoties, ka tik traki 
jau nebūšot, diez vai pie 
mums būs tāpat kā Ame-
rikā vai Vācijā, kur praidi 
ir plaši izplatīti un ar vē-
rienu atbalstīti pasākumi. 

Ir 2015. gads, un Rīgas 
ielās izrādās ne tikai vie-
tējie, bet no visas pasaules 
sabraukušie pederasti un 
lesbietes. Veselu nedēļu 
Rīgā notika dažādi pede-
rastiju un lesbismu slavi-
noši pasākumi, bet Latvi-
jas sabiedriskā televīzija 
pat tā saucamo kultūras 
raidījumu pārvērta izvirtī-
bas “godināšanā” – tā vien 
gribas ierosināt raidījumu 
“100 g kultūras” pārdēvēt 
par “100 kg mēslu”.

Apbrīnojami, ka Saei-

mas vairākumam pietika 
veselā saprāta, lai 18. jū-
nijā pieņemtu grozījumu 
Izglītības likumā, kas jau 
nodēvēts par tikumības 
likumu. Deputāti nolēma, 
ka likuma 10.1 pants “Iz-
glītība un tikumība” turp-
māk skanēs šādi:

(1) Izglītības sistēma 
nodrošina izglītojamā ti-
kumisko audzināšanu, kas 
atbilst Latvijas Republikas 
Satversmē ietvertajām un 
aizsargātajām vērtībām, 
īpaši tādām kā laulība un 
ģimene.

(2) Izglītības iestāde, 
izņemot augstskolas, aiz-
sargā izglītojamo no tādas 
informācijas un metodēm 
izglītības un audzināšanas 
procesā, kas neatbilst šā li-
kuma mērķī ietvertajai iz-
glītojamā tikumiskās at-
tīstības nodrošināšanai.

Pederastijas atbalstītāji 
satraucās par šiem grozī-
jumiem – laikam jau tomēr 
saprot, ka viņu dzīvesveids 
ir tālu no tikumības, lai kā 
viņi to necenstos ieskaidrot 
veselīgi domājošajiem. Jā-
uzslavē bijušais prezidents 
Andris Bērziņš, ka savu 
prezidēšanas termiņu viņš 
beidza ar ļoti labu darbu, 
oficiāli izsludinot iepriekš 
minētos grozījumus Izglī-
tības likumā (grozījumi 
stāsies spēkā 16. jūlijā).

Nav noslēpums, ka ho-
moseksuālisma lielākā 

Mugabe bildina Obamu. 
Mugabe 27. jūnija inter-

vijā izteica sašutumu, ka 
cilvēki uzdrošinās pārkāpt 
Dieva likumus, kas pasar-
gā cilvēci no sodomijas. 
Tāpat viņš pārmeta, ka 
Vašingtonu kontrolē “per-
versi Sātana pielūdzēji, 
kuri piesmej vareno ame-
rikāņu nāciju”.

Viņaprāt, amerikāņu 
tradīcijas un mantojums 
ir balstīts cildenos Kris-
tietības principos, bet par 
nelaimi varenajai nācijai, 
Amerikas korumpētā elite 
izdabā savām zemiskajām, 
velnišķajām kaprīzēm. 
Homoseksuālistu laulību 
legalizācija visā Amerikā, 
pēc Mugabes domām, ir 
loģisks Obamas juceklisko 
domu iznākums.

Mugabe nekad nav slē-
pis savu nepatiku pret 
homoseksuālisma pro-
pagandu. Jau 2013. gadā 
viņš nosodīja Obamu par 
homoseksuālisma izplatī-
šanas veicināšanu. “Mums 
ir šis Amerikas prezidents 
Obama, piedzimis no af-
rikāņu tēva, kurš teic, ka 
viņi mums nepalīdzēs, ja 
nepieņemsim homosek-
suālismu. Mēs jautājam, 
vai esam dzimuši homo-
seksuālās attiecībās?”

Zimbabvē homosek-
suālisms ir aizliegts, un 
savās iepriekšējās runās 
Mugabe neslēpa savu no-
stāju, ka homoseksuāļiem 
ir vieta ellē, ka, viņaprāt, 
homoseksuāli cilvēki ir ze-
māki par “cūkām, kazām 
un putniem”.

“Lai Eiropa patur savu 
homoseksuālisma vājprātu 
un dzīvo ar to. Pie mums 
tas nekad nenotiks. Ho-
moseksuālisms ir necil-
vēcīgs,” viņš teica 2013. 
gadā, uzrunājot savus par-
tijas biedrus. “Ikviens dip-
lomāts, kurš uzdrošināsies 
runāt par homoseksuā-
lismu, tiks izraidīts. Tam 
nav attaisnojuma, un mēs 
viņus neuzklausīsim.”

Atliek novēlēt ikvienai 
pasaules valstij tādu vadī-

tāju, kurš tāpat kā Mugabe 
saprot, cik pretdabisks un 
graujošs ir homoseksu-
ālisms!

Publikācijā izmantoti 
materiāli no:

http://europe.newsweek.
com/mugabe-i-will-propo-

se-obama-329535
http://tribune.com.pk/

story/914299/zimbabwe-
president-proposes-to-oba-
ma-mocks-same-sex-mar-

riage/
http://www.ibtimes.com/
zimbabwe-president-mu-

gabe-proposes-obama-moc-
ks-gay-marriage-supreme-

court-decision-1990268

* Ar šādu nosaukumu 
2002. gadā apgāds “Vieda” 
izdeva grāmatu, kurā tika 
apkopotas izsludinātajam 
konkursam atsūtītās ese-
jas. Konkursa dalībnieki 
argumentēti pamatoja ho-
moseksuālisma un tā pro-
pagandas kaitīgumu.

Grāmatā publicētas arī 
arhibīskapa Jāņa Pujata, 
arhibīskapa Jāņa Vanaga, 
kā arī konkursa žūrijas 
priekšsēdētāja, apgāda “Vie-
da” vadītāja Aivara Gardas 
domas par homoseksuālis-
mu kā sabiedrības apziņu 
deģenerējošu parādību.

Pēc grāmatas iznākšanas 
tika pat ierosināta krimi-
nāllieta pret Aivaru Gar-
du. Lieta tika izbeigta bez 
tiesas.

Homoseksuālisms – 
CILVēCES NEgoDS UN PoSTS*

Turpinājums no 1. lpp.

atbalstītāja un tā izplatī-
bas veicinātāja pasaulē ir 
Amerika. Tieši Amerika 
viena no pirmajām valstīm 
pasaulē atļāva homoseksu-
ālistu “laulības”. Diemžēl 
pat postošās dabas katas-
trofas, terorakti, bezjēdzī-
gās slepkavības skolās un 
citās sabiedriskās vietās 
nav likušas šīs valsts vadī-
tājiem, likumdevējiem un 
tiesnešiem, droši vien arī 
lielākajai daļai vienkāršo 
iedzīvotāju, aizdomāties 
par posta patiesajiem cēlo-
ņiem – apziņas deģenerē-
šanos, ko apliecina homo-
seksuālisma atzīšana par 
normālu parādību. 

Deģenerācijas kārtējā 
spilgtā izpausme ir ASV 
Augstākās tiesas 25. jūni-
jā pasludinātais lēmums, 
ka viendzimuma pāriem 
ir tiesības precēties visā 
valsts teritorijā – arī 
štatos, kur tas līdz šim 
bija aizliegts. Līdz šim 
četrpadsmit ASV štatos 
bija aizliegtas šādas per-
vertu “laulības”, bet spē-
cīgais homoseksuāļu lobijs 
situāciju maina. 

Visticamāk tiesas sprie-
dums būtu citādāks, ja 
homoseksuāļiem nebūtu 
atbalsts Baltajā namā pre-

zidenta Baraka Obamas 
personā. Viņš Augstākās 
tiesas spriedumu apsveica: 
“Tā ir uzvara sabiedrota-
jiem un draugiem, un at-
balstītājiem, kas pavadīju-
ši gadus, pat desmitgades, 
strādājot un lūdzoties par 
to, lai notiktu pārmaiņas. 
Un šis spriedums ir uzvara 
Amerikai!”

Diez vai šī ir situācija, 
kad var teikt: “Dievs, pie-
dod viņiem, jo tie nezina, 
ko dara!” 

Veselīga bija Āfrikas 
valsts Zimbabves prezi-
denta Roberta Mugabes 
reakcija, kuram 27. jūnijā 
vietējā radiostacijā lūdza 
komentēt ASV Augstākās 
tiesas lēmumu. 91 gadus 
vecais Zimbabves līderis 
Mugabe būtībā sarkastiski 
pasmējās par Obamu, ra-
diostacijas “ZBC” tiešajā 
ēterā sakot: 

“Es nupat nolēmu, tā kā 
prezidents Obama atbal-
sta viendzimuma laulības, 
aizstāv homoseksuālus 
cilvēkus un pēc skata ir 
pievilcīgs, tad, ja būs ne-
pieciešams, es došos uz 
Vašingtonu, nometīšos uz 
ceļa un lūgšu viņa roku.”

Šis izteikums ticis atspo-
guļots dažādos pasaules 
medijos un interneta por-
tālos. Tam tiek pievienoti 
dažādi komentāri un pat 
ilustratīvi materiāli – foto 
kolāžas, kurās redzams, kā 

Zimbabves prezidents Roberts Mugabe: 
“Ikviens diplomāts, kurš uzdrošināsies 
runāt par homoseksuālismu, tiks 
izraidīts. Tam nav attaisnojuma, un mēs 
viņus neuzklausīsim.”

‘    Mugabe: “Es nupat nolēmu, tā 
kā prezidents Obama atbalsta 
viendzimuma laulības, aizstāv 
homoseksuālus cilvēkus un pēc 
skata ir pievilcīgs, tad, ja būs 
nepieciešams, es došos uz 
Vašingtonu, nometīšos uz ceļa un 
lūgšu viņa roku.”

Kā daļai mūsu sabied-
rības zināms, govs ir māj-
dzīvnieks, kas dod dzīvī-
bai nepieciešamo pienu,  
simbolizē mātišķo zemi, 
pārpilnību un drošību. 
Indijā govi godā kā svēto 
barotāju.  To apliecina arī 
dzejniece Ieva Nikoleta 
Dāboliņa:   
Man kauns –  
Es nemāku slaukt govi,
Bet Brīvības bulvāra galā,
Kur kādreiz stāvēja 

Ļeņins,
Es uzcelšu pieminekli 
Govij
Un sievai,
Kas, piespiedusi pieri 

viņas sānam
Cauri kariem, mēriem un 

mūžiem
Slauc siltu pienu saviem 

bērniem.   

Ko mēs šodien varētu 
vainot, ka latvieši pamet 
savu zemi un valsti? Zem-
kopības ministrs Jānis 
Dūklavs (“Latvijas Avīze”, 
08.05.2015.), atzīstot, ka 
lauku depopulācija ir pa-
saules tendence, pieļauj, 
ka to varētu bremzēt, ja 
jaunieši tiek pievilināti 
ar jaunām tehnoloģijām, 
modernāku tehniku un ie-
spējām. No iespējām tiek 
minēta darba ražīguma 
celšana, kas savukārt ir 
pretrunā ar cilvēku skaita 
palielināšanu laukos.  Mi-
nistrs kā agrāk paliek ne-
lokāms lauksaimniecības 
kā biznesa piekritējs un 
uzskata, ka strauju attīstī-
bu ar mazo biznesu nevar 
panākt.

Lauksaimniecības kā 
biznesa ideoloģija ir pēc 
iespējas lielāka peļņa, ko 
var cerēt iegūt, palielinot 
zemes platību un lopu 

govs un 
lauku apdzīvotības 
korelācija*

Andrejs Lucāns
Agronoms Burtniekos

skaitu, bet samazinot 
strādājošo skaitu. Latvijas 
valsts un latviešu nācijas 
pastāvēšana cauri gadsim-
tiem biznesam nav mērķis,  
bet tikai mazāk vai vairāk 
traucējošs apstāklis. 

1995. gadā laukos bija 
307 749 (100%) saimnie-
cības, 2015. gadā –  81 796 
(26,6%). Katastrofāla mazo 
ražojošo lauku saimniecību 
samazināšanās korelē ar 
govju skaita  un nodarbi-
nātības samazināšanos un 
emigrāciju. To redzam no 
salīdzinājuma vēsturiskā 
skatījumā. 

1935. gadā lauksaim-
niecībā nodarbinātie – 801 
000 un 856 000 slaucamo 
govju. 

2011. gadā reģistrētie 
lauksaimniecībā nodarbi-
nātie – 82 500 un 164 100 
slaucamo govju. Var pie-
ņemt, ka katras govs 
likvidācija ir viena bez-
darbnieka radīšana.

Industriālo ražotāju mo-
rāla un finansiāla lobēša-
na, sīkražotāju kooperāci-
jas nerisināšana, nespēja 
sadzirdēt un izprast ierosi-
nājumus jaunās paaudzes 
motivēšanai dzīvei laukos 
un nodrošināt latviešu 
tautas vairākumam  dar-
bam motivējošu pozitīvo 
enerģiju atraisošu nākot-
nes redzējumu, ir alkatī-
bas radīta noziedzība 
pret latviešu tautu un 
Latvijas valsti.

Ir radīta problēma, ku-
rai pagaidām nav piedā-
vāts reāls atrisinājums. 
Pirmskara Latvijas lauk-
saimniecība orientējās uz 
saimniekošanu kā dzīves-
veidu un sasniedza nebi-
jušu uzplaukumu, salīdzi-
not ar muižām. Atjaunotā 
Latvijā notiek orientēša-
nās uz lauksaimniecību 
kā biznesu, kura rezultā-
tu liecinieki un baudītāji 
esam.  

Norvēģu ekonomists 
Ēriks Reinerts dod vēr-
tīgu padomu: “Ir pilnīgi 
iespējams ārstēt slimības 
– ekonomiska rakstura vai 
citas – vienkārši mācoties 
no novērotā...”

* Korelācija jeb saistī-
ba ir mērījums, kas parāda 
divu vai vairāku mainīgo 
saistību (t.i., vai, maino-
ties vienam mainīgajam, 
izmainās arī otrs). 

‘ Atjaunotā Latvijā notiek 
orientēšanās uz lauksaimniecību kā 
biznesu, kura rezultātu liecinieki un 
baudītāji esam.
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DDD: Bet vai tu sajū-
ti, ka mūsu valstī ir kāda 
pavisam dziļa problēma – 
nav novērstas okupācijas 
sekas? Arī tas nevairo lat-
viešu patriotismu. Latvieši 
Rīgā ir, apmēram, tikai 30 
procenti. Padomju kolo-
nisti, kuri šeit sabrauca 
okupācijas gados, nav iz-
raidīti. Lielākajās pilsētās 
valda krieviska vide.

Armands Birkens: Jā, 
to es jūtu, pat ļoti jūtu, un 
šis ir ārkārtīgi nopietns 
jautājums. Es varbūt visus 
faktus nezinu, bet tas, pro-
tams, arī man personīgi 
ir ļoti nepatīkami. Piemē-
ram, tas, ka kāds gudrs, 
jauns latvietis nevar dabūt 
darbu, ja viņš nerunā krie-
viski... Tas ir nenormāli.

DDD: Jā, tā Latvijā ga-
dās bieži.

Armands Birkens: 
Man tas nav saprotams. 

Armands Birkens: Ne-
spēju izprast, kā Latvijas 
pilsonis ar labu izglītību 
nevar dabūt darbu savā 
valstī tikai tāpēc, ka viņš 
nerunā krieviski? Manā 
uztverē tas ir ļoti satrieco-
ši! Ārzemēs, citās valstīs, 
tas būtu kaut kas neiedo-
mājams. Un tad brīnāmies, 
ka latvieši brauc prom. 

Katrā valstī ir sava valo-
da, izņemot valstis, kur ir 
citādi apstākļi. Piemēram, 
Kvebekā, Kanādā dominē 
franču valoda, bet tiek lie-
tota arī angļu valoda. Taču 
tam ir citi iemesli, tur ir ci-

tādāki apstākļi nekā Latvi-
jā. Tas, ka latvietis Latvijā 
nevar dabūt darbu krievu 
valodas nezināšanas dēļ, ir 
liels absurds. 

DDD: Tas tāpēc, ka krie-
vi, pareizāk sakot, krievva-
lodīgie kolonisti, šeit necen-
šas mācīties latviešu valodu.

A.B.: Uzskatu, ja cilvēks 
dzīvo kādā citā valstī, tad 
viņa pienākums ir pielā-
goties tās valsts prasībām, 
nevis otrādi. Ja es, piemē-
ram, atrastos Vācijā, kā 
gan es varētu gaidīt, lai 
visi ar mani komunicētu 
angliski vai latviski?! Uz-
skatu, ka mans pienākums 
ir iemācīties tās valsts va-
lodu, kurā es dzīvoju – lai 
varētu tajā valstī dzīvot. 

Tas, ka cilvēks var no-
dzīvot kādā valstī pusmū-
žu vai pat visu savu mūžu 
un neiemācīties tās valsts 
valodu, ir necienīgi, ne-
kaunīgi! It sevišķi šādā 
mazā valstī kā Latvija, 
kura cīnās, lai saglabātu 
savu valodu, savu kultūru 
– savu valsti. Latvijā ik-

viens etnisks traucēklis ir 
bīstamāks nekā kādai liel-
valstij. Piemēram, runājot 
par Ameriku – nav tādas 
tautības pasaulē, kas Ame-
rikā nebūtu.

DDD: Tā ir īpaši vei-
dojusies nācija. Turienes 
paradumus un likumus 
nevar piemērot Latvijai.

A.B.: Jā, protams, ka 
nevar. Turklāt Amerika ir 
liela gan ģeogrāfiski, gan 
cilvēku skaita ziņā. Taču 
arī tur ir reāli etniskie jau-
tājumi, konflikti. 

DDD: Bet Amerika mēdz 
mūs pamācīt, kā sadzīvot 
ar okupantiem...

A.B.: Es tiešām nesapro-
tu, kas notiek te, Latvijā. 
Kādēļ krievu valoda tiek 
tik plaši lietota? Padom-
ju laikā šeit sabraukušie 
runāja krieviski, un viņu 
bērni, jaunā paaudze tā arī 
uzauga. Reiz kādā resto-
rānā sēžam ar paziņu, un 
apkalpotājs mūs sveicina 
krieviski... 

DDD: Tepat, Rīgā?
A.B.: Jā, Rīgā. Un tā ne-

bija nekāda nomaļa ēstuve, 
bet pazīstams restorāns 
populārajā restorānu ķēdē 
“Gan Bei”. Pienāk apkal-
potājs un saka: “Dobrij 
ģeņ!” Es pat apjuku. Gri-
bēju sameklēt zāles pārzi-
ni un prasīt paskaidroju-
mu, kāpēc mani Latvijas 
galvaspilsētas restorānā 
uzrunā krievu valodā? Bet 
diemžēl to neizdarīju… 

DDD: Bet vajadzēja.
A.B.: Protams, vajadzē-

ja. Žēl, ka neizdarīju. Bet 
visa mana kompānija ap-
mulsa. Es tam puisim gan 
atbildēju: “Labdien!” Viņš 
arī varbūt jutās mazliet 
neērti, redzot mūsu attiek-

smi. Bet, ja tas šodien vēl-
reiz notiktu, es pasauktu 
zāles menedžeri un prasī-
tu paskaidrojumu. Varbūt 
pat šīs firmas priekšnie-
cībai pajautātu, uz kāda 
pamatu jūs Rīgā uzrunājat 
klientus krieviski? Un vis-
pār, pat ieejot veikalā, tevi 
uzrunā krieviski. Kur mēs 
atrodamies?!

DDD: Vai tas tev neliek 
aizdomāties par šo PSRS 
kolonistu domāšanu un 
patieso attieksmi pret lat-
viešiem? 

A.B.: Problēma ir tā, ka 
viņu skaits ir pārāk liels. 
Viņi maz spētu izdarīt, ja 
latviešu te būtu vairāk – 
tad šādas problēmas ne-
būtu tik spilgtas. Bet Lat-
vijā šodien diezgan daudzi 
dzīvo tādi – arī krievi, kas 
tiešām maz ko zina par Pa-
domju Savienību, tikai to, 
ko viņi lasa un ko stāsta. 
Un, ņemot vērā, ka Pa-
domju Savienība bija tik 
daudzu valstu kopums, 
bet krievi un krievu valo-
da bija noteicošā, tad viņi 

droši vien vēl joprojām iz-
jūt savas bijušās valsts  va-
renumu…    

DDD: ...imperiālismu.
A.B.: Jā. Bet domāju, 

viņi sajūt arī tīri dabisku 
tādu kā patriotismu, jo 
Padomju Savienība taču ir 
viņu saknes. Kaut gan, at-
klāti sakot, tur ir ļoti maz 
ar ko lepoties. Tādējādi šī 
ir ļoti nopietna problēma.

Armands Birkens: 
Runājot par okupāciju, par 
Padomju Savienību. Cik 
cilvēku aizgāja bojā pa-
domju režīmā! Cik cilvēku 
ir sēdējuši cietumos poli-
tiskās pārliecības dēļ, cik 
tika kaili nošauti, pakārti, 
cik intelektuālu cilvēku 
(rakstnieki, mūziķi, māks-
linieki) vienkārši pazuda! 
Šķiet, mēs nekad precīzi 
neuzzināsim, cik ģeniālu 
cilvēku (ārsti, pētnieki, zi-
nātnieki utt.) ir gājuši bojā 
šajā režīmā. 

Katram cilvēkam, pro-
tams, ir vērtība, mēs ne-
drīkstam šķirot kurpnieku 
no zinātnieka, bet Padomju 
Savienībā aizgāja bojā ne-
skaitāmi ģēniji, kas, iespē-
jams, cilvēcei būtu ko vēr-
tīgu radījuši – kaut ko iz-
gudrojuši, uzrakstījuši, uz-
gleznojuši... Tā arī Latvija 
pazaudēja savu inteliģenci. 

Mums bija rakstnieki, 
dzejnieki, zinātnieki, skolo-
tāji, profesori, vēsturnieki – 
tiem visiem bija jābūt Lat-
vijā, nevis Čikāgā, Sibīrijā 
un vēl kur citur. Visu izde-
molēja, piesārņoja dabu... 
Ja salīdzinām, kas tika 
atņemts, kāds posts noda-
rīts visās bijušās padomju 
republikās un pašā Krievi-
jā, kļūst baisi! Kurš cilvēks 
ir atbildīgs par vislielāko 
daudzumu cilvēku bojāeju?  

DDD: Staļins?
A.B.: Jā, Staļins. Ne 

Hitlers, ne citi, bet Staļins 
ir atbildīgs cilvēces priekšā 
pat par daudziem bojāgā-
jušiem krieviem. Lai viņi 
nesūdzas, nepārmet par 
citiem – viņi paši sev to no-
darīja. Un ko gan Staļins 
pats neizdarīja ar saviem 
militārajiem spēkiem! Viņš 
“noslaucīja” gandrīz visu 
vadošo ģenerāļu slāni. 

DDD: Viens no lielāka-
jiem noziegums bija dau-
dzu mazo tautu iznīcināša-
na vai pārkrievošana. Arī 
Latvijā tika veikt rusifikā-
cija, kuras sekas jūtam vēl 
tagad visā košumā.

A.B.: Tajā pašā laikā ne-
būtu pareizi teikt, ka visi 
krievi ir slikti – nevienai 
tautai visi nav ne labi, ne 
slikti. Esmu dzirdējis, ka 
arī Latvijā ir krievi, kas 
ir ļoti latviski un aizstāv 
Latviju, tādi, kas nav iesē-
dušies Padomju Savienības 
impērijas klēpī.

DDD: Tādu tomēr ir maz.
A.B.: Procentuāli – es 

tiešām nezinu, bet viņi ir. 
Problēma varbūt ir tā, ka 

labu krievu ir par maz vai 
par klusiem, viņiem vaja-
dzētu runāt mazliet skaļāk 
un būt aktīvākiem…

DDD: Krietni!
A.B.: Bet baidos, ka vi-

ņus varbūt kaut kā iebie-
dē.

DDD: Aizritējuši jau 25 
gadi – it kā esam atguvuši 
neatkarību, bet deokupāci-
ja un dekolonizācija nav 
veiktas. Tagad arī kaimi-
ņos, Ukrainā, redzam, ko 
nozīmē piektā kolonna, 
kad būtībā ārējais ienaid-
nieks ir iekšā un grauj 
valsti no iekšienes. Un, ja 
Krievija grib parādīt agre-
siju pret mums, viņiem jau 
nekas vairs nav vajadzīgs, 
ienaidnieks būtībā ir šeit 
un gaida pavēli. Bet mūsu 
valsts vadītāji nerisina šo 
problēmu.

Armands Birkens: 
Mēs varbūt precīzi neva-
ram pareģot, kādā līmenī, 
bet to nevar ignorēt. Un 
tas jau nav tikai Latvijā.

DDD: Latvijā krievva-
lodīgo procents ir vislielā-
kais – lielāks nekā Igauni-
jā, bet Lietuvā šī problēma 
pat nepastāv. Arī Ukrainā 
nav tik liels procents krie-
vu kā Latvijā.  

A.B.: Piekrītu. Man nav 
tik precīzas informācijas, 
bet esmu dzirdējis un re-
dzējis, ka Latvijas valdība 
speciāli rīkojas tā, lai tau-
tai nebūtu labi. Jebkuras 
valdības pienākums ir gā-
dāt, lai valsts, pirmkārt, 
būtu droša un cilvēkiem 
būtu nodrošināta laba dzī-
vošana. Bet Latvijā tā nav. 
Valsts varu taču ievēl, lai 
tā strādātu tautas labā. 
Tomēr, kad dzirdam, kādi 
likumi ir pieņemti, vai arī 
kādi likumi nav pieņemti, 
pārņem sašutums. 

Taču tā nav tikai Latvijā, 
arī Amerikā ir likumi, kam 
vajadzētu būt, bet tādu 
vienkārši nav, un ir likumi, 
kurus nekad nevajadzēja 
izsludināt. Pieņem jau arī 
valstij graujošus likumus, 
kā, piemēram, likumus par 
nodokļiem, pret ko ļoti sīvi 
cīnās arī Amerikā. 

Ja mēs runātu ar 2000 
finanšu ekspertiem, kuri 

saprot finansiālo darbību 
valsts ekonomikā, domāju, 
ka būtu ļoti grūti atrast 
lielu skaitu, kas atbalstītu 
augstus nodokļus. Tie ļoti 
grauj cilvēka personisko 
darbošanos, un tad jau, 
ejot pa to trepīti uz augšu, 
nevar strādāt arī firmas. 
Augsto nodokļu dēļ val-
stī cieš visa ekonomika. 
Un Latvijā gluži vai visas 
fabrikas, rūpnīcas ir likvi-
dētas, ar retiem izņēmu-
miem, no kuriem vairumu 
ir nopirkuši ārzemnieki. 
Latviešiem trūkst darba.

DDD: Tās nav tikai oku-
pācijas sekas, te ir jārunā 
arī par Eiropas Savienību, 
kurai ir izdevīgi, lai Latvi-
ja neražotu. 

A.B.: Jā, arī pareizi. Ci-
tām Eiropas valstīm nav 
izdevīgi, ka mēs te kaut 
ko darām. Pēdējā laikā 
sāku saprast arī Zviedrijas 
“skaisto” ietekmi Latvijas 
ekonomikā – zviedriem šo-
dien pieder divas lielākās 
bankas Latvijā. 

DDD: Un Latvijai pašai 
vairs nav nevienas bankas.

A.B.: Te ir zviedru, nor-
vēģu, krievu bankas. Es 
uzskatu, ka katram, kurš 
pēdējo 20 gadu laikā ir bi-
jis Saeimas deputāts, būtu 
jāatskaitās par šiem 20 ga-
diem, par Latvijā notieko-
šo – kāpēc ir noticis tā, kā 
noticis…    

DDD: Kā jūs domājat, 
kāpēc?

A.B.: Es tiešām nezinu.
DDD: Man jau liekas, 

atkal ir jārunā par nelikvi-
dētajām okupācijas sekām. 
Latvijā nav notikusi deboļ-
ševizācija jeb lustrācija, 
kompartijas, komjaunat-
nes aktīvisti, VDK darbi-
nieki pirms 25 gadiem no-
kļuva pie varas. 

A.B.: Tā ir problēma. Ja 
paskatās, kas vada dažādas 
pilsētas Latvijā un dažādas 
partijas, kas darbojas poli-
tikā, tāpat Eiropas Savie-

Kad pienāks latviešiem 
tie labie laiKi?

nībā Briselē – ja paskatās, 
kas tur strādā... tie ir cil-
vēki, kam nevajadzēja būt 
nekur. Tiem vajadzēja būt 
aizliegtiem, bet viņi kaut 
kā tur tiek un darbojas. Kā 
mēs varam sagaidīt kaut 
ko labu Latvijai?! 

DDD: Jautājums par 
deokupāciju, dekolonizā-
ciju, deboļševizāciju šo-
brīd ir ļoti aktuāls. Kas, 
tavuprāt, būtu vajadzīgs 
latviešiem, lai šos smagos 
procesus iekustinātu? Var-
būt “Čikāgas Piecīši” ar 

dziesmām varētu palīdzēt 
iedvesmot cilvēkus patiesai 
brīvībai? 

Armands Birkens: 
Esmu ļoti daudz par to 
domājis. Latvijai, manu-
prāt, trūkst vadoņa. Es 
pats rakstu dzeju, ko pub-
licēju Amerikā, Kanādā un 
Austrālijas latviešu avīzēs. 
Un sāku rakstīt arī par šo 
tēmu pirms pēdējām Sa-
eimas vēlēšanām. Mums 
vajag cilvēku ar mugur-
kaulu, tālredzīgu un dros-
mīgu – tādu, kam Latvija 
ir pirmajā vietā. Lietām ir 
jāmainās, jo šādi jau diez 
kur aiziesim. 

Arī ekonomiski Latvija 
vārguļo. Zinu gadījumus, 
kad latvieši, spēka gados, 
gribējuši atvērt firmu, lai 
kaut ko darītu, bet faktiski 
nevar, jo jāmaksā nez kādi 
nodokļi. Jaunai firmai jau 
parasti nav tādas naudas – 
jāpaiet laikam, lai kaut ko 
attīstītu un nopelnītu. Cik 
gan daudz firmu Latvijā 
nav aizgājušas pa burbuli! 
Cilvēki smok nost aiz liku-
miem, prasībām, papīriem, 
birokrātijas un nodokļiem.

Turpmāk vēl...
Intervēja Līga Muzikante

“LAbDIEN!” 
VIETĀ – 
“DobRIJ ģEŅ!”

‘ Taču tā nav tikai Latvijā, arī Amerikā 
ir likumi, kam vajadzētu būt, bet 
tādu vienkārši nav, un ir likumi, 
kurus nekad nevajadzēja izsludināt.

oKUPĀCIJĀ 
viss tika 
IZDEmoLēTS

To NEVAR 
IgNoRēT!

‘ Un tā nebija nekāda nomaļa 
ēstuve, bet pazīstams restorāns 
populārajā restorānu ķēdē “Gan 
Bei”. Pienāk apkalpotājs un saka: 
“Dobrij ģeņ!”

VAJADZīgS 
CILVēKS AR 
mUgURKAULU
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Turpinājums no 
iepriekšējā numura

Inguna Rībena: Brī-
žiem domāju, ka daudz 
mazāk jēgas ir ar šo visu 
netiklību un ļaunumu 
(teikšu pat – nāves kultū-
ru) cīnīties. Tas ir mazāk 
auglīgi nekā vienkārši 
apliecināt patiesas vērtī-
bas. Kā man tēvs kādreiz 
teica: “Nevajag ar to cī-
nīties, labāk dari kaut ko 
dzīvi apliecinošu – iestādi 
koku, iemāci mazbērnam 
tautasdziesmu, nopļauj 
zālāju, uzkul debesmannu 
utt., netērē bezgalīgi laiku 
un nezaudē enerģiju.” To, 
starp citu, varu teikt arī 
sev. Šobrīd sniedzu pamā-
cības, bet, būdama emocio-
nāls cilvēks, bieži nedēļas 
beigās esmu enerģētiski 
tik iztērējusies, ka jūtos kā 
Fēnikss pelnos. Palīdz at-

rašanās klusumā, dabā un 
ģimenes vidū. 

Pirms vairākiem gadiem 
kādā Lauksaimniecības 
ministrijas konferencē 
tika parādīta diagramma, 
ka 2050. gadā uz pasaules 
jau būs 9,1 miljards iedzī-
votāju, un nepieciešamība 
pēc pārtikas pieaugs par 
septiņdesmit procentiem. 
Tā sauktās nāves kultūras 
– izvirtības, narkomānijas, 
homoseksuālisma – neiero-
bežota reklāma, farmācijas 
bizness, saindēta pārtika... 
liekas, kāds gluži pragmā-
tiski nodarbojas ar cilvēku 
skaita samazināšanu... 

Varētu pārtikas un re-
sursu jautājumu risināt 
inteliģentāk, mācot cilvē-
kus dzīvot pieticīgāk. Dau-
dzi jau tagad spiesti dzīvot 
pieticīgi, bet, vai tie trīs 
procenti, kuriem pieder 
deviņdesmit septiņi pro-
centi visas pasaules bagā-
tības, vairs maz ir spējīgi 
samazināt savu patēriņu, 
dzīvot pieticīgāk, lai kaut 
kā solidarizētos ar planē-
tas iedzīvotājiem? Tāpat 
varētu teikt par Rietumu 
civilizāciju kopumā. Vai, 
izmetot maizi, kas vairs 
nav pirmā svaiguma, spē-
jam iet atpakaļ pieticības 
virzienā? Iespējams, jā 
– ir dažādas kustības un 
indivīdi, kas šo ceļu kaut 
kā iezīmē un demonstrē 
sabiedrībai, bet vulgārais, 

“tiks piedots tev, ja nevarēji, 
bet mūžam ne, ja negribēji.”
Saruna ar Saeimas deputāti ingūnu rībenu

nedomājošais vairākums 
uzspiež savu. Kurš uzva-
rēs – ej nu sazini.

DDD: Kā jau runājām 
iepriekš, uzvarēs Gaisma, 
atnākot Maitreijai. Tikai 
mums ir jāparāda sava 
nostāja, apzināti jāizvēlas 
labais vai ļaunais. Mēs 
esam atbildīgi, pirmkārt, 
lai mūsu domas un dar-
bi nekaitētu, bet palīdzētu 
Baltajai Brālībai.

Inguna Rībena: Nesen 
iegādājos Harija Tumana 
brīnišķīgo grāmatu “Va-
roņi un varonība Senajā 
Grieķijā”. Mūsu laiks ir 
tehnoloģiski unikāls – ar 
visiem i-foniem, datoriem 
un citiem rīkiem. Bet cil-
vēka apziņas līmenī patie-
sībā gadu tūkstošos nav 
mainījies pilnīgi nekas. 
Ar ko varonis atšķiras no 
verga? Varoņiem bez sa-
vas kailās dzīvības ir vēl 
kāda cita, augstāka vērtī-

ba, kuras dēļ viņi ir gatavi 
iet nāvē. Bet vergi melos, 
zags, nodos, pārdos – darīs 
visu, lai tikai saglabātu pli-
ko dzīvību. 

DDD: Ir izvēle…
I.R.: Izvēle ir mūsu ziņā, 

bet dievi mūs vēro un lemj 
likteņus. Tik vienkārši: 
dari, kas jādara – notiks, 
kam jānotiek. Sekot sirds-
apziņai, lai varētu mierīgi 
stāties mūžības priekšā. 

Iepriekšējais gadsimts 
mums ir atņēmis varoņus. 
Tēlnieks Gļebs Panteļejevs 
nesen mierināja: “Ko tu tā 
pārdzīvo varoņu neesamī-
bu? Tas varbūt ir labi – ir 
tāds vergu laiks, kas no-
drošina tautas ataudzi.” 
Arī mūsu tautas dziesmās: 
“Kad atnāca grūti laiki, 
ar migliņu piesedzos.” Pa-
tiesībā tas ir gudri – pie-
segties, lai izdzīvotu, līdz 
tautas dzīvais spēks atjau-
nojas.

DDD: Imanta nevaid 
miris, bet tikai apburts 
kluss…

I.R.: Jā. Arī Imants 
Ziedonis teica, ka jāpaiet 
laikam, lai tauta atzeltu. 
Mēs pastāvam tik bezga-
la senā vēsturē, un, ja vēl 
aizvien, ejot cauri visiem 
smagajiem laikiem, esam 
saglabājušies, tas kaut 
ko nozīmē. Skumji par šo 
laiku, par degradētajām 
vērtībām. Tomēr ir cerība, 
ka mēs tās ģenētiski, kaut 

kādā DNS koda līmenī no-
dodam no paaudzes paau-
dzē. 

DDD: Tātad, jūsuprāt, 
nacionālā, latviskā iden-
titāte tomēr ir ļoti svarīga 
– neaicināsiet no tās atteik-
ties un iekļauties globāla-
jos procesos?

I.R.: Saprotu jūsu ironi-
ju... Latviju var glābt na-
cionālā identitāte. Mums 
tā ir mūzikā un dziesmās 
kodēta. Atceros, padomju 
laikos reiz Dailes teātrī 
visa zāle piecēlās kājās un 
dziedāja “Pūt, vējiņi”. Tajā 
mirklī pa ķermeni gāja 
skudriņas, likās – var at-
dot dzīvību par Latviju. 

Savulaik Arhitektūras 
fakultātē studentiem lū-
dzu nosaukt tās ēkas un 
objektus, kuros, viņuprāt, 
iemiesota mūsu identitā-
te. Jaunieši minēja Brāļu 
kapus, Brīvības pieminek-
li, Doma baznīcu (lai gan 
cik tur latviskuma, drīzāk 
jau tā atspoguļo tās kul-
tūras, kas mums pāri gā-
jušas), jūgendstila Rīgu, 
Latvijas lauku viensētas 
u.tml. Un, lai cik grēcīgi 
arī arhitektei nebūtu tā 
teikt, domāju – pat ja ne-
būtu neviena no šiem ob-
jektiem, man liekas, mēs 
kā tauta pastāvētu. Gadu 
simtiem zem svešām va-
rām dzīvojot, esam varē-
juši iznest no paaudzes 
paaudzē tikai to, kas tika 
nodots no mutes mutē, ru-
nājot un dziedot. 

Citām tautām ir atšķi-
rīgi. Ja atceraties, poļi 
pēc Otrā pasaules kara pa 
akmenim, pa gabaliņam 
karaļa pili salika kopā – vi-
ņiem acīmredzot tā identi-
tāte ieprogrammēta citā-
dāka. Kamēr šī ēka stāv kā 
Polijas varenības simbols, 
poļi kā tauta pastāv. 

Inguna Rībena: Man, 
protams, ir prieks, ka 
mēs gatavojamies skolē-
nu Dziesmusvētkiem, ka 
mums ir lielie Dziesmu un 
deju svētki, man ir prieks, 
ka iepriekšējā sasaukumā 
izdevās panākt, lai svēt-
ku noslēguma diena reizi 
piecos gados beidzot būtu 
valsts svētku diena starp 
mūsu daudzajām bēdu, 
sēru un piemiņas dienām. 
Savukārt skumji ir tas, ka 
Latvijas Radio un Radio-5 
jauniešiem tikpat kā ne-
skan tautasdziesmas, kas 
bezgala dziļi uzrunā dvēse-
li. No bērnības visspilgtāk 
atceros mirkļus, kad man 
dziedāja dziesmas. Stāstu 
to savai vedeklai, ka sva-
rīgāk par visu ir bērniem 
dziedāt dziesmas – ar vār-
diem tā racionāli nemaz 
nevar aprakstīt, cik dziļi 
un emocionāli tas ietiecas 
zemapziņā. 

DDD: Atceros mācītāju 
Kārli Zuiku, kurš par pē-
dējiem Dziesmusvētkiem 
teica – es uz Dziesmusvēt-
kiem vairs neiešu, tur nav 
ko klausīties, viens vienīgs 
murgs, nevis dziesmas! 
Vai, jūsuprāt, tā arī nav 
apzināta rīcība, lai vājinā-
tu latviešu tautas garu?

I.R.: Jūs runājat par 
daudzajiem jaundarbiem. 
Mums ir vajadzīgi kom-
ponisti, un, lai viņu būtu, 
valstij jādod arī pasūtī-
jumi. Vai tiem jāatvēl tik 
liels laiks Dziesmusvētkos, 
riskējot sagādāt cilvēkiem 
vilšanos? Tam jābūt īpaši 
izsvērtam un izvērtētam…  

DDD: Protams, vajag 
attīstīties, vajag ļaut jau-
nām vēsmām ienākt kul-
tūrā, bet vai visu varam 
tik nekritiski pieņemt? 
Mākslai vajadzētu cilvēkos 
audzināt skaistuma izjūtu, 
spēju atšķirt labo no ļau-
nā, bet, manuprāt, notiek 
pretējais – skaistuma izjū-
ta tiek degradēta.  

I.R.: Par ko ir jāru-
nā mākslai? Senā grieķu 
trīsvienība – patiesais, 
labais un skaistais. Ne 
velti 2003. gadā, būdama 
kultūras ministre, atļāvos 
pārtraukt Latvijas līdzda-
lību Venēcijas biennālē. 
Tas bija neredzēts gadī-
jums. Protams, saņēmu 
visas iespējamās kritikas 
un vērtējumu, ka nekad 
vairs tāds negants cilvēks 
nekļūs par kultūras mi-
nistru. Daudz pateicīgāk 
ir kalpot nozarei, nevis ie-
stāties par vērtībām. 

DDD: Kas tad notika?
I.R.: Toreiz Venēcijas 

biennāles konkursā bija 
vinnējusi grupa, kuras 
mākslinieciskais “lielums” 
bija – nolaist no vēnas 
asinis, sajaukt tās ar mil-
tiem, Grindeksā saražot 
kapsulas un San Marko 
laukumā Venēcijā tās iz-
barot baložiem. Mazlietiņ 
vulgarizēju, bet principā 
tā. Protams, mūsdienās 
kultūras ministrs nedrīkst 
cenzēt mākslu – svēta lie-
ta. Bija jāatrod līdzekļi, kā 
šo bezgalīgo naudas ķēzī-
šanu izbeigt. Konkursam 
bija pieteikušās tikai divas 
vai trīs grupas, tātad viens 
no diviem – vai nu Latvijā 
nav nekāda interese par 
līdzdalību Venēcijas bien-
nālē, vai arī nav bijusi pie-
ejama informācija. Ja tā, 
kāpēc tērēt milzu summu 
vienam projektam? 

DDD: Skumji skatīties, 
kas šobrīd notiek Kultū-
ras ministrijā. Saprotu, ka 
nevēlaties atklāti kritizēt 
ministri, kas nāk no jūsu 
partijas, tomēr apgalvot, 
ka viss ir lieliski, nebūtu 
godīgi no jūsu puses.

I.R.: Ja nozarē valda ār-
kārtīgs klusums un miers, 
tad visiem ir pa spalvai. 
Ministre labi ierakstās 
starptautiskā apritē un vi-
sumā ir analītisks, gudrs, 
loģisks, konstruktīvs cil-

vēks. Novēlu Dacei laiku 
ministres amatā, lai kļūtu 
par nozares vektoru, vērtī-
bu virzītāju.

DDD: Patiešām – Kul-
tūras ministrijai vajadzētu 
būt nacionālās identitātes 
uzturētājai, idejas virzītā-
jai! Protams, tas mūsdie-
nu situācijā radītu vienu 
skandālu pēc otra, bet tā 
būtu patiesās kultūras uz-
devuma īstenošana dzīvē.

I.R.: Jau 2003. gadā 
kādā kino apaļajā galdā 
uzdrošinājos vaicāt, kā-
pēc mums, nodzīvojušiem 
divpadsmit gadus savā 
neatkarīgā valstī, nav ne-
viena nacionāli nozīmīga 
daiļdarba ekranizējuma? 
Toreiz avīze “Diena” mani 
izsmērēja gar sienu – ka 
visādi politiskie ielikteņi 
un ministri sāks diktēt, 
par ko jābūt filmām. Vēlāk 
radās Ēķa un Graubas “Rī-
gas sargi” un “Baigā vasa-
ra” – mazāk mākslinieciski 
kvalitatīvas, tomēr cilvēku 
atbalsts šīm filmām bija 
grandiozs! Savlaicīgi do-
mājot par valsts gadsimta 
jubileju un nespējot panākt 
Nacionālā kino centra ie-
klausīšanos, parlaments 
centru apgāja un piešķīra 
līdzekļus, lai varētu uzsākt 
filmas “Dvēseļu putenis” 
pēc Aleksandra Grīna ro-
māna motīviem veidošanu. 
Tā ir procesā.

DDD: Latviešiem nav 
nācijas izjūtas – cilvēki 

vispirms domā par savu 
personīgo labumu, tautas 
intereses noliekot otrajā 
vai pat kādā vēl tālākā 
plānā. Starp citu, vai jūs 
nepārsteidz ačgārnā reak-
cija vai adekvātas reak-
cijas trūkums uz to, kas 
notiek Ukrainā? Protams, 
ir jānosoda Krievija par 
tās agresiju Ukrainā, bet 
nedrīkst nedomāt, cik bīs-
tamā situācijā atrodamies 
paši. Politiķi runā par kaut 
kādiem mistiskiem zaļiem 
cilvēciņiem, kuri varētu ie-
nākt arī Latvijā, aizmirs-
tot, ka viņi jau sen te ir.  

Inguna Rībena: Es pa-
tiesībā par to esmu runāju-
si ne reizi vien – gan Leste-
nē, gan 2012. gada martā 
“Latvijas Avīzē” rakstā 
“Par vēsturi un valsti”. Tā 
atkal ir ne gluži bibliska, 
bet sena, fundamentāla 
patiesība: ja vēsture vai 
kādi lieli dzīves notikumi 
(tautas, indivīda), iepriek-
šējo paaudžu domas, darbi 
un gaitas netiek patiesības 
gaismā izvērtēti, tad vēstu-
re mēdz atkārtoties – gan 
mūsu individuālajās dzī-
vēs, gan arī tautas dzīvē. 
Ja no situācijas, ko liktenis 
lēmis piedzīvot, nav izdarī-
ti vajadzīgie secinājumi, 
tad tā mēdz atkārtoties. 

Pēc neatkarības atjauno-
šanas mums bija tik daudz 
vajadzību no pasaules, 
pirmkārt, jau visāda vei-
da materiālo vajadzību, ka 
visā “krāšņumā” izpaudās 
mūsu pazemīgais kalpa 
gars. 

‘ Ja būtu piespieduši pasauli 
ieklausīties, tad, pilnīgi iespējams, 
būtu piespieduši arī Krieviju kā 
PSRS mantinieci pārvērtēt savus 
noziegumus. Iespējams, visa 
pasaule tagad dzīvotu ar pilnīgi 
citu Krieviju.

VULgĀRAIS 
VAIRĀKUmS 
UZSPIEž SAVU

gAISmU gAIDoT...

PAR Ko IR 
JĀRUNĀ 
mĀKSLAI?

LAI būTU 
PLECA SAJūTA!

‘ Izvēle ir mūsu ziņā, bet dievi mūs 
vēro un lemj likteņus. Tik vienkārši: 
dari, kas jādara – notiks, kam 
jānotiek. Sekot sirdsapziņai, lai 
varētu mierīgi stāties mūžības 
priekšā.

Turpinājums 6. lpp.
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Alfrēds Ābele
Kibernētiķis-
sistēmanalītiķis
Grāmatu “Par tautu” 
un “Par valsti” autors

Turpinājums no 5. lpp.

latviEšU taUtas 
PoLITISKĀ VēSTURE
(īsais kurss)

Ir ļoti svarīgi zināt un 
saprast latviešu tautas pa-
tieso vēsturi, jo tikai tad 
latvieši var ko mainīt savā 
liktenī.

Turpinājums no 
iepriekšējā numura

Sākums – “DDD” 
Nr.5(331)

Etnoss – tā ir vienādu 
etnisko pazīmju (rase, va-
loda un kultūra, pamatno-
darbošanās un uz to bāzes 
veidojušās specifiskas rak-
stura īpašības) kaut kādā 
attīstības vai degradācijas 
stadijā esoša ļaužu kopie-
na. Etnoss, līdzīgi cilvē-
kam, ir pārejoša vēsturis-
ka parādība, kas dzimst, 
piedzīvo uzplaukumu, pēc 
tam noriet un mirst, t.i., 
savā dzīvē secīgi iziet šīs 
stadijas. Taču apziņas sta-
dijas sākumā ļaužu kopība 
organizatoriski augstāk 
par asinsradnieciskām 

saitēm nepaceļas, kaut no 
pirmajiem vadoņiem jau 
tiek prasītas prāta pazīmes 
etniskās kopības interešu 
aizsardzībai.

Kas izveidoja latviešu 
etnosu? Kuršu, lībiešu, 
sēļu un zemgaļu ciltis iz-
šķīda jaunajā etnosā. Tām 
pievienojās dažas sakautās 
prūšu cilts paliekas. Sav-
rup palika latgaļu cilts, 
kas pat līdz 20.gs. stingri 
turējās savā patībā, kaut 
gan deva ievērojamu garī-
gu un miesīgu pienesumu 
latviešu etnosam. Latgaļi 
pirms tam (iepriekšējos 
gadsimtos) bija pakļauti 
regresīvākām, nekā pā-
rējās Latvijas baltu ciltis, 
kristīgām baznīcām, no 
kā saglabāja nelielu atpa-
licību gara brīvības attīs-
tībā. Viņi stiprāk turas pie 
dzimtas kā galvenās paš-
apziņas vienības. Neeiro-
peiska, austrumnieciska 
attīstība nav pacēlusi lat-
gaļu pašapziņu virs dzim-
tas-cilts līmenim.

Te vieta īsam latgaļu 
cilts rakstura apska-
tam. Tas svarīgi, jo latgaļi, 
šķiet, bijuši latviešu etnosa 
izcelsmes ģenētiskais pa-
matfonds. Latgale ir vēs-
turiski svešzemju iekaro-
tāju visvairāk caurstaigātā 

teritorija Latvijā. Par cilts 
veseluma un etniskās iden-
titātes saglabāšanu latgaļi 
samaksāja ar piemēroša-
nos dažādiem svešzemnie-
ku jūgiem. No žīdiem it kā 
noskatīta izdzīvošanas jeb-
kuros apstākļos māka ļāva 
latgaļiem, kaut apspiestā 
un ierobežotā suverenitā-
tē, saglabāt savu identitā-
ti, savas patības kodolu – 
savu garīgo svētumu.

Tādu dzīvības un patī-
bas sīkstumu latgaļi iegu-
va, noslēdzoties sevī – savā 
veidā “iekūņojoties” un ie-
mācoties, kā latvieši saka, 
“nelēkt uz ecēšām”. Tādus 
dzīvības kokonus latga-
ļiem bija viegli izveidot, 
jo tiem ir kuplas ģimenes 
un attīstītas dzimtas sai-
tes. Stipras radnieciskās 
saites ļāva latgaļiem, at-
rodoties svešā jūgā, veidot 
savas cilts dzīvi it kā iek-
šējā emigrācijā – “latgaļu 
kokons” noslēdzās sevī un 
zināmā mērā spēja igno-
rēt apkārtējos apstākļus. 
Tas ir iemesls tam, kāpēc 
latgaļi vēl 21. gs. latviešu 
etnosā veido atsevišķu et-
nogrāfisku grupu.

Ar 18. gs. latviešu etno-
ss, kā atsevišķa ļaužu ko-
pība, jau kļūst atpazīstams 
no ārpasaules. Taču, ne-

skatoties uz latviešu etno-
ģenēzes augšupeju, visumā 
latvieši joprojām palika ti-
kai kārta – zemkopji, kas 
dzīvo svešas varas kalpībā.

Tikai sākot ar 19. gs., 
kad latviešiem jau bija ie-
sakņojusies nacionalitātes 
apziņa un interese par 
savu vēsturi, par savām 
tiesībām, tos var uzskatīt 
par pilntiesīgu etnosu. Sā-
kās latviešu etnosa garīgā 
atmoda.

Šajā brīdī etnoss jau ir 
pilnīgi nobriedis, un fak-
tiski tādu kopienu parei-
zāk saukt par etnosociālo 
kopienu, jo pie etnosa 
pieder arī atsevišķi etno-
sociālas kopienas pārstāv-
ji – klaidīti, kas nedzīvo 
kopienas teritorijā, bet 
diasporās izklaidēti pa-
saulē. Termins “kopiena” 
jau pats par sevi nosaka 
tās ļaužu kopīgu jeb blīvu 
dzīvošanu – tādu, lai viņi 
nebūtu atšķaidīti ar citu 
atšķirīgu etnosu pārstāv-
jiem. Pēdējo piemaisījums 
nedrīkst pārsniegt 10%, 
lai nebūtu apdraudēta pa-

matkopienas identitātes 
saglabāšana.

Vēlreiz precizēsim
Etnosociāla kopiena 

jeb etnoss ir vienādu etnis-
ko pazīmju (rase, valoda, 
kultūra, pamatnodarboša-
nās un uz to bāzes veido-
jušās specifiskas rakstura 
īpašības), kaut kādā attīs-
tības stadijā esoša, etno-
sam raksturīgo dzīves vei-
du piekopjoša, sociāli un 
teritoriāli saistītu (kom-
pakti dzīvojošu) skaitliski 
nozīmīga un pašpietieka-
ma (spējīga patstāvīgi un 
ilglaicīgi reproducēt sevi) 
savās etniskajās robežās, 
savā vēsturiskajā (izcel-
smes) teritorijā dzīvojoša, 
cilvēku kopiena.

Tātad cilvēku kopiena, 
ko uzskata par atsevišķu 
etnosu, dzīvo savā etniska-
jā dzimtenē, tai ir sava ori-
ģināla, no citām pasaules 
kopienām atšķirīga kultū-
ra, kopiena ir spējīga skait-
liski pašatjaunoties vai pat 
palielināties, tā ir spējīga 
pati sevi nodrošināt ar iz-
tikas līdzekļiem. 

Etnoss no visu Zemes 
cilvēku kopas izdalās ar 
oriģinālu, tikai tam rak-
sturīgu kultūru. Kultūras 
oriģinalitāte slēpjas ko-
pienas Ticībā, Tikumībā 
un Tradīcijās. Šo trīs “T” 
komplekts nosaka etnoso-
ciālās kopienas kultūras 
(tautiskuma) pamatu jeb 
garīgi sargājamo svētumu, 
ko rūpīgi sargā un kopj ko-
pienas garīdzniecība. Šo 
“3T” sastāvā ietilpst ko-
pienas patības kodols, kas 
ir oriģināls katrai etnoso-
ciālai kopienai.

Kopienai piemērojoties 
apkārtējai videi un citiem 
apstākļiem, šie “3T” evo-
lucionē reizē ar kopienas 
kultūru (tās sastāvā), taču 
patības kodols paliek ne-
mainīgs. Tiklīdz kopienas 
evolūcija prasa šā “3T” sa-
turisku izmaiņu, kas mai-
na patības kodolu, kopie-
na zaudē savu identitāti: 
izirst vai citādi iet bojā.

No cilts etnoss atšķiras 
ar darba ražīguma pieau-
gumu uztura ieguvē. Et-
nosā pārtikas ražotāji jau 
spējīgi uzturēt kārtas, kas 
pilnībā var nodarboties ar 
citiem amatiem. Šī, kvali-
tatīvā, izmaiņa populācijā 
paātrina arī tās kvantita-
tīvo pieaugumu. Atšķirībā 
no ciltīm, etnosa populāci-
jai ir jābūt pietiekami lielai, 
lai tās cilvēciskās rezerves 
pietiktu vēsturiskam laik-
metam atbilstošu kultūras 
funkciju pildīšanai.

Pirmlatviešu cilšu attīs-
tīšanos par etnosu nopietni 
veicināja varmācīgā kris-
tietības izplatīšana Latvi-
jas teritorijā. Pulcēšanās, 
vienalga vai tā bija baz-
nīcās, vai savu pagānisko 
ritmu atzīmēšanas dienās 
un vietās, lika pamatus et-
nosa kopējai garīgajai kul-
tūrai. Kristīgās baznīcas 
garīdznieka Mārtiņa Lute-

ra kristietības reformas, ar 
cilvēka tiešu, bez baznīcas 
starpniecības, satuvināša-
nu ar Dievu, spieda baz-
nīcas vācu garīdzniecību 
meklēt ceļus, kā pagānu 
iedzimtajiem piekļūt pie 
“svētajiem rakstiem”.

Sākās vietējās valodas 
formēšana un garīgās lite-
ratūras tulkošana vietējo 
dialektā. Ar iknedēļu baz-
nīcu draudžu kopā sanāk-
šanām, dievkalpojumiem 
ar kopdziedāšanu, baznī-
cām bija sava loma latvie-
šu kopības veicināšanai.

Vācu garīdznieki bija 
pirmie, kas sabiedriski 
organizēja latviešus. Teri-
toriāli vienkopus ap mui-
žām dzīvojošie latvieši tika 
apvienoti draudzēs. Drau-
dzei jau bija savs latviešu 
vecākais, kaut galveno va-
došo lomu tajā spēlēja vācu 
mācītājs. Draudzei jau bija 
savs kopīpašums: baznīca, 
kapsēta, draudzes skola un 
saietu nams vai pat krogs. 
Draudzei bija arī savi brī-
vie līdzekļi, kuru avots 
un izlietošana lielākoties 
bija labdarbība. Draudzes 
bija pirmās latviešu orga-
nizācijas – sabiedriskuma 
un pašorganizācījas skola. 
Kaut kāda daudzo drau-
džu kopēja pašorganizācīja 
radās tikai atmodas stadi-
jas beigās.

Tātad latviešu garīgā 
kultūra daļēji iespaidoju-
sies no vācu, nevis krievu 
kultūras. Kāpēc mēs, lat-
vieši, to aizmirstam? Vā-
cieši gan mūs pēra ar rīk-
stēm, bet kā krievi masvei-
dā neizveda no Latvijas vai 
pat fiziski neiznīcināja. 

Latviešu etnoss nevarēja 
rasties bez kopēja iztikas 
avota, kas, bez šaubām, 
bija ar zemes bagātību iz-
mantošanu saistīts darbs. 
Darba iemaņas un organi-
zācija, kā arī to attīstība, 
etnosam ir vienotas. Lai 
latviešu cilti varētu uz-
skatīt par etnosu, pat kā 
tautu, tam ir jābūt savai 
savdabīgai materiālajai 
kultūrai savas iztikas ie-
guvei. Latviešiem kā zem-
kopju ciltij tā ir lauksaim-
niecība – savas etniskās 
dzimtenes, Latvijas, zemes 
auglības kopšana un tās 
produktu izmantošana 
uzturā. Šī nodarbe tad 
arī ir veicinājusi latviešu 
pasaulsuzskatu un garīgo 
kultūru.

Materiālā un garīgā dzī-
ve ir attīstījušās vienlaicī-
gi. Var strīdēties, kura no 
tām ir vadošā etnosa at-
tīstībā, taču faktu, ka bez 
materiālā nevar būt garī-
gais, apstrīdēt neviens ne-
spēs. Izejot dažādas attīstī-
bas pakāpes, kaut kāda šo, 
faktiski vienas kultūras, 
divu atzaru savstarpējā 
atbilstība ir pastāvējusi – 
tādai bija jāpastāv, citādi 
tiktu bremzēta kopienas 
kopējā attīstība.

Turpmāk vēl...

“tiks piedots tev, 
ja nevarēji, 
bet mūžam ne, 
ja negribēji.”

Inguna Rībena: Laikā, 
kad biju kultūras ministre, 
notika arī Lestenes Brāļu 
kapu atklāšana. Nominēju 
to kā valstiski svarīgu pa-
sākumu – kā gan citādāk 
uztvert otru lielāko Brāļu 
kapu atklāšanu Latvijā 
60 gadus pēc kara! Eiro-
pai Otrais pasaules karš ir 
holokausts, Krievijai tā ir 
lielā uzvara, un pa starpu 
esam mēs ar savu vēstu-
ri. Tieši šie 25 gadi mums 

tika doti, lai to izrunātu. 
Piekrītu Rainim: “Tiks 
piedots tev, ja nevarēji, bet 
mūžam ne, ja negribēji.” 
Mēs pat neesam gribēju-
ši paši izprast, kur nu vēl 
citiem izskaidrot, savas 
tautas un valsts vēsturi. 
Dažam labam ārlietu mi-
nistram esmu jautājusi – 
kāpēc mēs neskaidrojam 
savu un visu Austrumei-
ropas vēsturi pasaulei? 
Esam no divām lielvarām 
pārstaigāti un sabradāti. 
Viens ārlietu ministrs man 
atteica – vēstnieki jau paši 
nezina šo vēsturi, jo viņi ti-
kai padomju skolās gājuši.

Ja būtu piespieduši pa-
sauli ieklausīties, tad, pilnī-
gi iespējams, būtu piespie-
duši arī Krieviju kā PSRS 
mantinieci pārvērtēt savus 
noziegumus. Iespējams, 
visa pasaule tagad dzīvotu 
ar pilnīgi citu Krieviju. At-
sevišķi ņemot, to nevarēja 
ne Latvija, ne Igaunija, 

ne Lietuva, ne Polija, bet 
kopā mēs to būtu varēju-
ši, ja vien būtu gribējuši. 

Lietuviešiem ir brīniš-
ķīga filma “Ekskursante” 
par Otro pasaules karu, 
igauņiem tikko bija filma 
“1944”, kurā trīsdesmit 
sekunžu laikā pasaka, kā-
pēc bija vajadzīgs leģions. 
Skumji, ka Latvijā nebija 
nekādas intereses par šo 
filmu, Igaunijā tai bija ļoti 
augsts novērtējums. 

DDD: Jā, nebija infor-
mācijas. Jārunā taču par 
visu ko – par to, kā Rinkē-
vičs lepojas, par divkopienu 
valsti, par toleranci, bet ne 
par svarīgāko un būtiskā-
ko, kas veido tautas apziņu.

I.R.: Tagad arī es reti 
kāpju tribīnē, lai runātu 
– esmu radošs cilvēks, bet 
nogurusi, redzot vienu un 
to pašu, vienu un to pašu, 
un tas kuģis attālinās, ne-
vis pietuvinās. Visas šīs 
lietas ir izrunātas līdz ap-
nicībai, līdz bezgalībai.  

DDD: Bet ir jārunā – at-
kal un atkal, lai tie, kuri 
domā tāpat kā jūs, nejus-
tos vientuļi. Cilvēkiem ir 
jāsaprot, ka domāt taisnī-
gi, vēlēties taisnīguma at-
jaunošanu ir pareizi.   

I.R.: Jā, dzirdot, ka arī 
citi domā tāpat, rodas ple-
ca sajūta un saproti, ka ne-
esi viens. 

Intervēja Liene Apine

‘ Ja no situācijas, ko liktenis lēmis 
piedzīvot, nav izdarīti vajadzīgie 
secinājumi, tad vēsture mēdz 
atkārtoties. 

‘ Etnoss no visu Zemes cilvēku 
kopas izdalās ar oriģinālu, tikai 
tam raksturīgu kultūru. Kultūras 
oriģinalitāte slēpjas kopienas 
Ticībā, Tikumībā un Tradīcijās.

ETNoSS DZImST, 
DZīVo UN mIRST

latviEšU 
ETNoSA 
gARīgĀ ATmoDA

ASV dzīvojošais latvietis, ārsts Aivars Slucis izsludi-
na domrakstu konkursu jauniešiem par tēmu “Kāpēc ir 
nepieciešama Latvijas dekolonizācija”:

Pirms divdesmit gadiem, 1995.gadā, es organizēju 
konkursu jauniešiem ar tēmu

“KĀPēC IR NEPIECIEŠAmA LATVIJAS DEKo-
LoNIZĀCIJA”

Šodien, staigājot pa Rīgas ielām, ir skaidrs, ka tāds 
konkurss ir vēl vairāk vajadzīgs, tādēļ es izsludinu Otro 
Konkursu ar šo tēmu.

Noteikumi:
– Konkurss ir jauniešiem līdz 28 gadiem.
– Rakstu ir jāatsūta no 15. jūnija līdz 15. septem-

brim uz pasta adresi:
Konkursam, a/k 25, Rīga, LV-1025
– Rakstam jābūt latviešu valodā. Pievienojiet savu e-

pasta adresi.
– Visi iesniegtie raksti un tiesības uz tiem piederēs 

Konkursa organizētājiem.
– Konkursa žūrijas lēmumi būs galīgi un nepārstrīdami.
– Visi, kas iesniegs derīgu rakstu, saņems ziņas par to 

kur un kad būs jāierodas uz prēmiju prezentāciju. Plā-
nojiet, ka tas būs Rīgā, 2015. gada novembrī.

– Autoriem jābūt personīgi klāt prēmiju pasniegšanas 
ceremonijā lai saņemtu balvas, ja atrodas Latvijā. Uzva-
rētāji tiks nosaukti tikai tur tajā vakarā.

Prēmijas:
1. vieta        5000 EUR
2. vieta         3000 EUR
3. vieta         2000 EUR
4.–10. vieta   1000 EUR                        Aivars Slucis

domraKstu KonKurss 
jauniešiem 

Par latvijas deKolonizāciju
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2015. gada 10. – 23. jūlijs

Latviešu tautas vēsture 
ir veidojusies nemitīgā cīņā 
par savas kādības saglabā-
šanu pret lielāko un spēcī-
go kaimiņu tautu spiedie-
nu, tiecoties līdzdarboties 
Eiropas, īpaši Baltijas jūras 
reģiona, politiskajos un 
kultūras procesos. Tagad 
mēs nu beidzot esam Eiro-
pā. Bet, vai mēs savu kādī-
bu, esamību saglabāsim? 
Šķiet, pašlaik mums ir dota 
iespēja, saglabājot savu pli-
ko dzīvību, doties trimdā... 

Ceļš uz 
NACIoNĀLU VALSTI

Mainoties zemes kun-
giem, nemainīgas vienmēr 
paliek svešo patrīciešu 
privilēģijas un tiesības 
diktēt savus noteikumus 
uz latviešu zemes izman-
tošanu, latviešu tautas 
dzīves tradīciju iznīcinā-
šanu. Apzināti radot lat-
viešu tautai tādus dzīves 
apstākļus, kuri paredzēti 
tās pilnīgai vai daļējai iz-
nīcībai. Latviešiem bieži 
nācies ciest dubultjūgu ar 
savu bāleliņu aktīvu pieda-
līšanos (viena no genocīda 
formām). Dzimtbūšanu, 
kas Latvijā bija viena no 
necilvēcīgākajām Eiropā, 
veidoja Krievijas impēristi 
un vācu muižniecība. Vien-
laikus jāatzīmē, ka vācbal-
tiešu klātbūtne bija tā, 

kas ļāva Latvijai saglabāt 
saistību ar Rietumeiropas 
kultūru. Atšķirīgs stāvok-
lis bija Latgalē, kurā do-
minēja krieviskums, sekas 
vēl jūtamas šodien. 

19. gadsimta 60. gados 
– kā Eiropas 1848. gada 
revolūcijas atbalss – sākās 
pirmā latviešu tautiskā 
atmoda, kad latvieši pir-
moreiz apzinājās sevi par 
nāciju. Kā atbildi latviešu 
tautas centieniem Krievija 
izvērsa spēcīgu rusifikāci-
jas vilni, sākās sistemātis-
ka latviešu tautas iznīci-
nāšana, kura turpinās vēl 
šobaltdien... Pirmajā At-
modā latvieši sāka veidot 
pasaules kultūras ūniku-
mu – Dziesmu svētkus. 

Latviešu tautas nacionā-
lā apziņa, no vēstures ob-

jekta kļūstot par subjektu, 
no laktas par āmuru, krie-
viem bija nepieņemama – 
nepieņemams bija viedās 
tautas gara un kultūras 
mantojums. Līdz ar to sā-
kās mūsu tautas Golgāta 
ceļš – ceļš, kuru cenšas 
izdzēst no civilizācijas vēs-
tures atmiņas. To nedrīkst 
AIZMIRST! 

Šodien jaunajai paau-
dzei vissliktākās zināšanas 
ir vēsturē. Jaunā paaudze 
neinteresējās par tautas 
traģēdiju. Viņi ar savu 
“gudrību” brauc dzīvei pa 
virsu kā nākotnei nolem-
tie vēstures mēsli. Viņi 
nesaprot, ka viņiem arī 
nāksies iziet savu “Golgā-
ta genocīda ceļa posmu”. 
Neviens nav apturējis un 
notiesājis latviešu tautas 
“nāvekļus”. Kāpēc, kam 
tas ir izdevīgi? Tikai tiem, 
kuri nav apmierinājuši 
savu dzīvniecisko apetīti 
iznīcināt šo senās kultūras 
mantinieku TAUTU. Tau-
tai, kurai pienākas ne tikai 
Dziesmusvētku vienreizē-
jums, bet arī uzkrātā uni-
kālā vēstures pieredze, kā 
izdzīvot, saglabāt identitā-
ti un pašcieņu (pašlaik tiek 
degradēta) neredzēti ilgas 
okupācijas un intensīvās 
kolonizācijas apstākļos. 

LATVISKA NEATKA-
RĪGA VALSTS latviešiem 
vienmēr ir bijusi vadzvaig-
zne svešinieku kundzības 
naktī. Vēsture nepārpro-
tami rāda, ka nacionāli 
neatkarīga valsts ir tautas 
pašorganizācijas augstā-
kā forma; tās zaudēšana 
pamattautu neaizsargātu 
pret kolīzijām un traģē-
dijām. Valsts rīcībspējas 
zaudēšana atņem pamat-
nācijai arī iespēju pildīt 
savus pienākumus pret 
minoritātēm nacionālajā 
teritorijā, un tā ir bīstama 
visam pilsoņu kopumam, 
visiem valsts iedzīvotā-
jiem. Nacionālai valstij ir 

bīstami, ja tās teritorijā 
dzīvo minoritātes, kuras 
nāk no slepkavtautu vidus 
kā piektā kolonna. 

genocīda sākums
Starts LATVIEŠU TAU-

TAS GOLGĀTA un GE-
NOCĪDA maršrutam tika 
dots 1905. gadā. Sociālā 
spriedze Latvijā, ko kā-
pināja nacionālie spaidi, 
kulminēja revolūcijas gai-
sotnē. Latviešu pašlepnu-
ma āmurs bija jālikvidē. 
Revolūcijas karogi Latvijai 
brīvību neatnesa – sekoja 
Krievijas impērijas šovi-
nistiskās dusmas, soda 
ekspedīcijas, ko atbalstīja 
vācu muižniecība, latvie-
šu tautas paverdzinātāji. 
Latviešu tauta iepazina 
masveida nāvessodus, spī-

dzināšanas, nošaušanas, 
izsūtīšanu uz Sibīriju, 
trimdinieku gaitas... Sākās 
latviešu Nāves ceļš – ceļš, 
kuru iezīmēja varenā Krie-
vijas impērija sabiedrībā 
ar Vācijas impēriju. 

Nāvekļu komandas ska-
nēja “civilizēto” valodās: 
“DAVAJ! DAVAJ! LOS! 
LOS!” Desmit gadus vē-
lāk, 1915. gadā, “Davaj!” 
un “Los!” likās viens ot-
ram ūsās un bārdās. Tika 
izveidoti latviešu strēlnie-
ku pulki, jo tā bija vieg-
lāk izslepkavot latviešus, 
un karš visu “noraksta”. 
Strēlnieku pulki, lai aiz-
stāvētu tēvu zemi (kura 
jau sen bija nolaupīta) pret 
gadsimtu vergturiem, pret 
Vācijas karaspēku. 

Uz laiku it kā tika pie-
mirsti rusifikatoru spaidi, 
soda ekspedīcijas, pletnes. 
Un atkal atjaunojās latvie-
šu cerība uz gaišāku nā-
kotni pēc kara “zem krievu 
nāvekļa spārniem”. Sākās 
kārtējā latviešu lētticības 
un nepiedodama sistemā-
tiskā kļūda: cilvēciski uz-
ticēties necilvēciskajiem 
latviešu tautas iznīcinā-
tājiem. Tā tas turpmāk 
notika 1940. gadā, notika 
arī pēc Trešās atmodas un 
šodien, neveicot DDD. 

Atspēriens latviešu 
tautas attīstībai

Krievijas un Vācijas im-
pēriju sabrukums un rie-
tumu demokrātisko valstu 
deklarētās tautu pašno-
teikšanās tiesības pavēra 
ceļu arī uz Latvijas neat-
karību, uz brīvību latvie-
šu tautai, iezvanot Otro 
atmodu. 1918. gada 18. 
novembrī tika proklamēta 
pirmā neatkarīgā nacionā-
lā valsts latviešu vēsturē.

Jaunajai valstij ar iero-
čiem nācās nosargāt savu 
valsti pret “triumvirātu”. 
Latviešus slepkavoja kā pa-
rasti – gan Vācijas militā-
risti, gan Krievijas monar-
histi, šovinisti, boļševiki 
(tomēr jāatzīmē, ka viņiem 
bija izšķirīga nozīme cīņā 
pret monarhistiski šovinis-
tiskajiem Krievijas “baltg-
vardiem”, kas pret mazo 
tautu patstāvības centie-
niem bija noskaņoti vēl 
naidīgāk nekā boļševiki). 

Kara ārkārtīgi izpostītajā 
zemē divu gadu desmitu lai-
kā Latvijā nebija iespējams 
izveidot vispārējās lab-
klājības sabiedrību. Taču 
divdesmit gados, sevišķi 
pēdējā piecgadē, tika veikta 
latviskās vides sakārtošana 
un visi priekšnosacījumi 
latviešu tautas tālākai at-
tīstībai un pastāvēšanai, 
saglabājot savas tradīcijas, 
valodu un identitāti. 

Mazākumtautības, kuru 
īpatsvars bija aptuveni vie-
na ceturtdaļa no Latvijas 
iedzīvotāju kopskaita, bau-
dīja plašu kultūras un sko-
lu autonomiju, mazākum-
tautībām bija savas parti-
jas, deputāti pārstāvēja to 
intereses Saeimā. NEKUR 
pasaulē nebija radīti tik 
labvēlīgi apstākļi daudz-
cietušajai žīdu tautai kā 
Latvijā: ekonomiskā, kul-
tūras un skolu autonomija. 

Kad Eiropā sākas na-
cistu “grautiņi” pret žīdu 
tautu, daudzas valstis at-
teicās uzņemt viņu bēgļus, 
tikai “fašists” Ulmanis 
viņus pieņēma kā “nelai-
mīgās” tautas pārstāvjus. 
Laikā, kad komunisti un 
nacisti flirtēja savā star-
pā, komunisti viņus izdeva 
nacistiem. Kāds viņu turp-
mākais liktenis – tas nav 
noslēpums. 

Nepateicība – 
pasaules alga

Latviešu tauta atdeva 
mazo pirkstiņu “mazā-
kumtautībām”, bet nepa-
teicīgie sagrāba roku līdz 
elkonim un šodien jau pie-
ķērušies pie latviešu sirds, 
lai to izrautu un tā pārstā-
tu pukstēt. Daudzas “ma-
zākumtautības” šodien 
mums atgādina par tiem 
zelta laikiem, kad lētticī-
gi uzticējāmies “mītnie-
kiem”, parādot cilvēcību. 
Kad Latvijas pamattauta 
– saimnieks – cenšas radīt 
sev labvēlīgus dzīves aps-
tākļus, runāt savā namā 
dzimtajā valodā, to dēvē par 
“nacismu” un “fašismu”... 

Latvijā attiecīgajos ga-
dos nacionālsociālistisko 
ideoloģiju pauda tikai kāda 
nenozīmīga vācbaltiešu gru-
pa, bet pārējā sabiedrība, 
latviešu tautas vairākums, 
arī labēji orientētā iedzīvo-
tāju daļa, pret Hitlera re-
žīmu Vācijā un vispār pret 
vāciskumu bija noskaņoti 
NAIDĪGI. Savukārt komu-
nisma ideoloģijas piekritēji 
pārsvarā bija meklējami 
mazākumtautību vidū, un 
vairāki žīdi ieņēma vienu no 
vadošajām pozīcijām Balti-
jas valstīs. Arī šodien vairā-
ki soļo avangardā – uz lat-
viskuma iznīcību, pret lat-
viešu valodu un identitāti. 

NĒ! NĒ! Un vēlreiz nē! 
Mēs latvieši neesam antise-
mīti, rusofobi, mēs vienmēr 
esam bijuši toleranti pret 
citām tautām un valodām! 
Mums nav prātā kurināt 
naidu pret žīdiem, jo viņiem 
XX gs. ir saradušies tik 
daudz ienaidnieku, ka ie-
priekšējie gadsimti “nobāl”. 
Kāpēc? Kāpēc pasaules gud-
rinieki neredz, ka augsni 
antisemītismam mēslo tādi 
žīdu izcelsmes “atkriteņi” 
kā Ždanoka, Lindermans, 
Girss un vēl vesela kaujinie-
ku rota, kas iet pret Latviju, 
pret latviešu tautas intere-
sēm, gāžot virsū savus vēs-
turiskos mēslus? Lai paši 
atrisina šo mīklu! 

Mēs, latvieši, meklējam 
atbildi uz neizprotamo 
pretdarbību, kas vērsta 
pret latviešu tautas nacio-
nālajām interesēm, valsti 
un neatkarību. Kāda ie-
mesla dēļ žīdu izcelsmes 
ekstrēmisti gandrīz visos 
laikos ir nostājušies pret 
latviešu tautas interesēm? 
Latvijas valsts, politisko 
procesu un citāda veida 
iznīcību nesošas darbības 
priekšgalā? Viens gadījums 
– nesaprašana; divi – saga-
dīšanās; bet trīs un vairāk 
gadījumu – tā jau ir mēr-
ķtiecīga likumsakarība. 

Turpmāk vēl...

latviešu tautas liKvidācija – 
finiša taisnē?

Vilnis Eisters
Bijušais kuģa kapteinis

‘ Neviens nav apturējis un notiesājis 
latviešu tautas “nāvekļus”. Kāpēc, 
kam tas ir izdevīgi? Tikai tiem, 
kuri nav apmierinājuši savu 
dzīvniecisko apetīti iznīcināt šo 
senās kultūras mantinieku TAUTU.

Gadsimtiem atrodoties 
Kremļa jūgā, latvju tautai 
ir bijusi jānes smaga rusi-
fikācijas nasta. Jau cara 
terorā tika izvērsta totā-
la pārkrievošana, pilnībā 
aizliedzot latviešu valodu. 
Skolā pat starpbrīdī bērni 
nedrīkstēja runāt dzimta-
jā valodā, citādi par sodu 
uzkāra kaklā kauna dēli 
“VIŅŠ RUNĀJA LATVIS-
KI”. Arī pēc 1940. gada 
okupācijas pārkrievošana 
atkal turpinājās. 

Pēc neatkarības atjauno-
šanas nenotika deokupā-
cija, un visi kolonisti, kas, 
pārkāpjot Ženēvas konven-
ciju, tika nelikumīgi iesūtī-
ti latvju tautas pārkrievo-
šanai, palika Latvijā. Deo-
kupācija ir normāls process 
pēc brīvības atgūšanas. 
Kolonisti tika patriekti ne 
vien no Āfrikas, bet arī no 
karu zaudējušo vāciešu 
okupētajām teritorijām.

Kāda ir okupantu un 
viņu pēcteču lojalitāte pret 
valsti, kas viņiem deva ie-
spēju turpināt dzīvot tur-
pat, nevis tikt izsūtītiem 
uz etnisko dzimteni, – to 
varēja vērot t.s. Valodas 
referendumā un prieka 
dzīrēs 9. maijā jeb okupā-
cijas dienā. Tika parādīta 
pasaulei sarkanā fašisma 
mēra atdzimšana, tas, ka 

sarkanie fašistu rīkļu rā-
vēji un viņu pēcteči līksmo 
par Latvijas okupāciju. 
Daudziem no viņiem nav 
pieņemama mūsu neatka-
rība, tāpat latviešu valoda.

Okupācijas terorā latvju 
tautu tomēr pilnībā neiz-
devās pārkrievot. Okupan-
tu valodu potēja bērnudār-
zos un jau pirmajā klasītē 
bija tai papildus stundas. 
Bija aizgājis pat tik tālu, ka 
VDK spiegi, ievācot ziņas 
par mūsu ģimeni, uzzināja, 
ka neļaujam 1 un 3 gadus 
veciem bērniem mācīties 
svešo okupantu “riešanu”, 
un sāka mums draudēt... 

Tagad okupācijā nepa-
beigto turpina arī LTV7 ar 
uzraugošā NEPLP svētību, 
kurus kā svešus dzeguzē-
nus baro no mūsu nodokļu 
maksātāju naudas. Tie var 
nesodīti atņemt raidlai-
ku latviešiem un to atdot 
tiem, kas šeit, Latvijā, dzi-
muši, mācījušies, bet naidā 
prot vien “nodziedāt” nod-
rillēto dziesmu: “Govoriķe 
po ruski!” 

Privileģēšana notiek lai-
kā, kad latgalieši Krievijas 
pierobežā neredz latviešu 
TV un ir nolemti rusifikāci-
jai. Ari trimdiniekiem pastā-
vošā vara atļauj skatīt vien 
5–10 procentus no valsts 
TV raidlaika. Bet kas gan 
pastāvošajai varai, LTV un 
NEPLP ir Latgales pārkrie-
vošanai un trimdas asimilā-
cijai nolemtie? Kājslauķis?

Tagad piektās kolonnas 
pakalpiņi ir nolēmuši nau-
du novirzīt TV kanālam 
krievu valodā, sašķeļot 
Latviju divkopienu valstī. 

Kaut kolonistiem ir pie-
ejami simtiem Kremļa, 
ārzemju, tulkoto, arī paš-
māju TV bez cenzūras un 
profesionālā kvalitātē vei-
doti raidījumi. Jautājums: 
kas skatīs šos jaunizveido-
tos cenzētos murgus? Ar 
šo lāča pakalpojumu tiks 
diskriminētas mazākuma 
tautības: lietuvieši, igauņi, 
līvi, ukraiņi, baltkrievi un 
citi, uzspiežot tiem svešo 
pārkrievošanu.

Par to Valsts valodas 
centram (VVC) uzrakstīju 
iesniegumu. 

PĀRKRIEVoŠANAS 
RēgS

Lotārs Stūre
PSRS okupācijā 
politiski represēts 
latvietis

“VIŅŠ RUNĀJA 
LATVISKI”

VALSTS VALoDAS CENTRS 
bEZ ZobIEm?
Valsts valodas centram un 
tā vadītājam Baltiņa kungam

Vēršos pie VVC novērst pretīgo valsts valodas dis-
krimināciju, ņirgāšanos par Satversmi un latvju tautas 
pamatvērtībām.

LTV7 jau ilgāku laiku veic noziedzīgu politiku, turpina 
okupācijas terora iesākto latvju tautas pārkrievošanu – 
to, ko okupanti neuzspēja. Tā sašķeļot sabiedrību divko-
pienu valstī. LTV7 kā dzeguzēnu baro par valsts nodokļu 
naudu, nelietīgi atņemot latviešiem paredzēto raidlaiku. 
Šis kanāls raida svešajā krievu valodā bez latviešu sub-
titriem, tā liedzot latvietim to savā tēvu zemē skatīties. 

Piektās kolonnas labsajūtai ir izveidoti “Segogņa ut-
rom”, “Segogna vecerom”, “Tocki nad I”, “Bez obid”, 
“Licnoe ģēla”, “Sirmais kulta ēdieni”, “Aktuālais jautā-
jums”... Ar naidīgo pārkrievošanas propagandu tā tiek 
diskriminēti ukraiņi, baltkrievi, lietuvieši, līvi, igauņi un 
citi, kuri privilēģijas nebauda. 

Visām ārzemju valodas pārraidēm ir jābūt obligāti 
tulkotām valsts valodā, kaut subtitru veidā, bet tam uz-
spļauj LTV7.

Ko dara aklais uzraugs NEPLP? Varbūt priecājās par 
divkopienas valsts izveidi, latvju tautas pārkrievošanu, 
tā mīdot kājām Satversmi. 

Lūdzu novērsiet šo nelietību un bargi sodiet 
kremliskos LTV un NEPLP. 

Patiesā cieņā, Lotārs Stūre

Turpinājums 8. lpp.
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bā, ko diemžēl sev vēlamā 
gultnē ievirzīja okupācijas 
varas režīms, izmantojot 
savas nesalīdzināmās ie-
spējas un bezkaunīgu de-
magoģiju.  

Šodien gandrīz netiek 
pieminēts fakts, ka Sar-
kanās armijas virsniekiem 
bija privileģētas tiesības 
izvēlēties savu nākamo 
dzīves vietu pa visu PSRS 
teritoriju (savdabīgs Šen-
genas vienošanās vari-
ants). 

Tā rezultātā militāris-
ti, kā apmāti, centās tikt 
ārā no savas matuškas 
uz Eiropu (vismaz dzelzs 
priekškara robežās), un 
tā nebija nekas cits kā 
Baltija, it sevišķi Latvi-
ja. Tam nolūkam tad arī 
bija stingri reglamentēta 
dzīvokļu piešķiršana jau-
najos celtniecības rajonos 
un visur citur, ar orgāniem 
zināmu dzelžainu norādi, 
ka noteikts procents jauno 
dzīvokļu piešķirami tikai 
militārpersonām, pat tad, 
ja dzīvokļu celtniecība no-
tika kooperatīvā veidā ar 
aktīvu pretendentu pieda-
līšanos celtniecības darbā. 
Šajā daļā uz dzīvokļiem 
nebija tiesības pat civilo-
kupantiem, nemaz neru-
nājot par latviešiem.

Radot šādu “Šengenas” 
zonu, militāristi kā traki 

centās nokļūt visvairāk 
tieši Latvijā, kur ir mazā 
Parīze, Rīga un Rīgas Jūr-
mala, ko tie vēl šodien ne-
spēj aizmirst. Militāristu 
pieplūdums Latvijā bija 
pat tik liels, ka izvērstais, 
okupantiem domātais celt-
niecības vēriens nespēja 
apmierināt visus Eiropas 
kārotājus, un notika ne 
mazums vardarbīgu dzī-
vokļu sagrābšanu. 

It īpaši tas bija sākumā, 
kad celtniecības kampaņa 
vēl nebija sākusies un vēl 
nebija atgriezušies visi 
bēgļi no Kurzemes, kuri 
nebija droši par savu tālā-
ko likteni, jo viņi bija pilnī-
gi bez jebkādām tiesībām. 
Atgriezušies mājās, latvie-
ši varēja tikai noraudzī-
ties, ka viņu agrākajos mi-
tekļos ērti ir iekārtojušies 
okupanti. 

Un vēl runājot par 4. 
maija režīma dīvainībām, 
manuprāt, arī Āfrikas 
migrantu jautājums tiek 
uzspiests muļķiem un tā-
diem kā Kārlis Streips. Ja 
jau viņu (ziemeļāfrikāņu) 
stāvoklis ir tik traģisks, vi-
supirms ir jājautā, kur viņi 
ņem tos 7000 ASV dolāru, 
lai samaksātu vergu kon-
trabandistiem? Vēl 6000 
eiro tiek maksāts par kat-
ra bēgļa uzņemšanu. 

Kas ir tas dāsnais Sorosa 
fonds, kurš tik “pašaizlie-
dzīgi” sācis rūpēties par to, 
lai jau tā asortos pārvērsto 
Eiropu padarītu par satelī-
tu Āfrikai?

Tas viss notiek ar skaid-
ru apziņu, ka ne traģiskie 
apstākļi ir tie, kas vilina 
uzcelt Leiputriju, jo bries-
mas uz jūras tiem ir daudz 
lielākas.

Streipam, kurš savā 
mūžā, šķiet, nav pieredzē-
jis nekā traģiska, šie krie-
vu pauninieku pieredzes 
apguvēji liekas tādi paši 
kā viņa vecāki, kuri bēga 
no boļševiku nagu maucē-
jiem. Streips nav uzskatījis 
par vajadzīgu pat painte-
resēties par civilokupantu 
apbrīnojami līdzīgiem aps-
tākļiem, kas tos kā siseņu 
barus vilināja uz toreiz ba-
gāto Latviju? Toreiz naba-
dzībā un badā iedzītajam 
Krievijas proletariātam tā 
bija daudzkārt vairāk nekā 
Leiputrija.     

Tikai aklais var nere-
dzēt, ka viss notiek pēc 
viena un tā paša scenāri-
ja. Pēc Otrā pasaules kara 
ASV no Latvijas emigrēju-
šo sabiedrības labāko daļu 
uzņēma kā Dieva dāvanu, 
kas tur pašaizliedzīgi stip-
rināja tās ekonomiku, aiz-
pildot ekonomiskos robus 
ar savām neparastajām 
darba spējām – tālu pār-
spējot vietējos amerikā-
ņus. Toties tādam prāta 
īpašniekam kā Streips lie-
kas, ka viņa vecāki un visi 
pārējie tā laika bēgļi no 
Latvijas ir tieši tādi paši kā 
afrikāņi, kuri uzskata par 
apgrūtinājumu sūtīt bēr-
nus skolā – pat tad, ja par 
to nav jāmaksā ne centa. 
Vai Streipa vecāki domāja 
tāpat? Liekas, ka nē. 

Pie šāda secinājumu 
nonācu, izlasot K. Strei-
pa skribelējumu “Brīvajā 
Latvijā” (Nr.38), kurā viņš 
mēģina iestāstīt, ka civilo-
kupantu iesūtīšanā Latvi-
jas teritorijā neesot bijusi 
ne kripatiņas brīvprātīgu-
ma. Tātad, viņaprāt, krie-
vu civilokupantus tāpat 
kā latviešus, kurus lopu 
vagonos aizsūtīja uz Si-
bīrijas nāves nometnēm, 
iekārtoja izsūtīto latviešu 
mājokļos, ko tie “nelaimī-
gie krievi” nebija pat sap-
ņos redzējuši. Pat pārtikas 
produktiem pārpildītos 
veikalus viņi uzskatīja par 
īslaicīgu kampaņu, kas sa-
rīkota viņu jūsmīgai sagai-
dīšanai. 

Streipam nav zināms arī 
tas, ka liela daļa iesūtīto 
okupantu bija ieslodzītie 
kriminālnoziedznieki , 
kurus boļševiki, lai vai 
kā – tomēr uzskatīja kā 
uzticamākus par jebku-

ru latvieti. Katrs padom-
ju cilvēks esot par galvas 
tiesu augstāk vērtējams 
nekā visizcilākais cilvēks 
kapitālistiskajā pasaulē... 
Boļševiki šos kriminālno-
ziedzniekus izvēlējās tā-
dus, kam līdz soda izcieša-
nai palicis viens gads. Pēc 
atbrīvošanas tie saņēma 
dzīvokļus bez rindas dzī-
vojamās mājās, ko lielāko-
ties paši arī cēla, kad bija 
vēl zonā. “Politisko” viņu 
rindās nebija.  

Cik noprotams, tagad 
arī mums neviens negra-
sās prasīt, vai gribam pie 
sevis tādus, kas pieraduši 
dzīvot džungļos, noraut 
pa banānam un savu kai-
lumu piesegt ar palmas 
lapu. Vēl vairāk, cik no 
šiem bēgļiem ir tie paši 
vergu tirgotāji, kuri dodas 
uz Eiropu atmazgāt iegū-
to kapitālu?

Kādā TV intervijā kāds 
bēglis klāsta, ka esot bez-
gala laimīgs, ka nevis pa-
glābies no noslīkšanas, bet 
nokļuvis Eiropā un varēs 
saņemt pabalstu vienā 
mēnesī tādu, kādu tas ne-
redzētu visā sava mūža ga-
rumā. Turklāt, ja visu būs 
notriecis jau vienā dienā, 
nākošajā dienā varēs pro-
testa demonstrācijā demo-
lēt veikalus…

Kāda šeit ir morāle? Šie 
afrikāņi būtu dzīvojuši ne 
sliktāk kā citi, kas pratuši 
saglabāt savu neatkarību. 
Tā ir nafta, kas dažiem 
par laimi, citiem par ne-
laimi, atrodas zemes dzī-
lēs. Pavisam vienkārši un 
elementāri. Globalizācija 
liberalizācijas ietvaros ir 
izjaukusi ierasto kārtību, 
ar mežonīgo alkatību vi-
sur, kur vien tas ir viņu 
spēkos, nesot sev līdzi bē-
das, nelaimi un postu, ra-
dot haosu un bezcerību, lai 
daži “cionas gudrie” tikai 
sev nodrošinātu bezrūpīgu 
un viņiem vien pieņema-
mu dzīvi labklājībā. 

Bet ir arī citi viedokļi, 
kurus noslāpējusi nežēlīgā 
naudas diktatūra. Ir jānāk 
jaunam Pestītājam, kas 
izmēž no baznīcas naudas 
mijējus un atjauno patie-
sas, cilvēciskas vērtības 
– strādāt ne tikai sev, bet 
visai savai tautai!

Mēs nekad neesam kā-
rojuši to, kas ir citiem – ne 
naftu, ne citur kokos au-
gošus augļus – iztiekam 
ar to, kas ir pašiem. Tikai 
globalizatori vedina uz 
pārmērībām, kas neatbilst 
iespējām – un spēj padarīt 
tikai nelaimīgus ar viltus 
ilūzijām.

Brīvībai ir tikai tāda 
īpašība, ka tā nav ne par 
naudu pērkama, ne pārdo-
dama – tikai izcīnāma.

Pirmkārt, okupācijas 
likvidācija ir jautājums, 
kuru, ja nevar atrisināt 
sarunu ceļā, ir jārisina ar 
aktīvu rīcību, izraidot no 
valsts, pirmkārt, tos, kas 
izrāda atklātu naidu un 
nepilda noteiktas sadzīves 
normas un oficiālos liku-
mus. Te nevar būt runas, 
vai okupantiem kas patīk 
vai ne. Kur nu vēl nesa-
mērīgi lielais skaits, kas 
nebūt nav ekonomiskie vai 
politiskie bēgļi, bet mili-
tāri atvaļinātie virsnieki, 
turklāt daudzi nelikumīgi 
atvaļināti, kā piektā kolon-
na ar savām ģimenēm. 

Liels skaits no izraidā-
majiem ir nelabojami kri-
minālnoziedznieki, kurus 
boļševiki tālredzīgi pārvie-
toja uz Latviju, lai tad te 
tiek ar tiem galā. Tas ļoti 
spilgti atspoguļojas mūsu 
ieslodzījumu vietās, kur 
nospiedošā vairākumā ir 
krievvalodīgie. Turklāt pat 
režīma ierēdņi atzīst, ka 
galvenie nodokļu nemaksā-
tāji ēnu ekonomikā ir tieši 
okupanti. Jāņem vērā, ka 
agresijas gadījumā pietiek 
ar dažiem provokatoriem, 
lai dotu iespēju agresoram 

attaisnot savu rīcību, kas 
samulsina liberāļu demo-
krātus un iesaldē radušos 
situāciju. Ko te vēl daudz 
runāt, ja tādu ir turpat 
puse valsts iedzīvotāju?

Valstis, kuru pārstāv-
ji ciena savas valsts un 
tautas intereses, šos jau-
tājumus uzskata par paš-
saprotamiem un nepieļauj 
pat domu, lai tērētu dārgo 
laiku pārrunām, bet rī-
kojas nekavējoties. Laika 
novilcināšana tikai legali-
zē esošo absurdo situāciju, 
radot nepareizu priekšsta-
tu pasaulē par patieso si-
tuāciju, ko tik ļoti pārdzīvo 
pat trimdas latvieši.

Ir laiks panākt, ka tiek 
atmaskota 4. maija režīma 
patiesā seja ārpus Latvijas 
robežām. Igaunija un Lie-
tuva to jau zina. Tādēļ, ja 
būs ar cerībām loloti dar-
bi, tos vajadzētu tulkot arī 
angļu un krievu valodā, 
kas varētu pārsteigt pat 
uz naudas balvām liktās 
cerības.

Katrā gadījumā tā ir 
ārkārtīgi vērtīga iniciatī-
va – saku to jau par agrāk 
rīkotajiem Aivara Sluča un 
Aivara Gardas konkursiem 
un arī par tagadējo, jo kas 
gan cits, ja ne mūsu jau-
natne, ir mūsu nākotne. 

Vecajai paaudzei var 
pārmest daudz ko, tikai 
ne leģionāru, kureliešu un 
nacionālo partizānu paš-
aizliedzīgo cīņu, kuri, lai 
gan jau gados, bija arī vis-
aktīvākie dalībnieki tautas 
Atmodā un Pilsoņu kustī-

PĀRKRIEVoŠANAS RēgS

Vai iedomāsimies, ka tagad VVC ar likuma bardzību 
vērsīsies pret pārkrievošanas veicējiem par valsts valo-
das diskrimināciju?

Nē, saņēmu no VVC atbildi, kas atgādina pārkrievo-
šanas atbalstīšanu, jo tā Valsts valodas likuma pārkā-
pumus nesaskatot. Piebilstot, ka likums atļauj netulkot 
tiešraides, ziņu un mācību raidījumus. Pieminētās pār-
raides gan tam neatbilst... 

VVC atbildi apstrīdēju Tieslietu ministrijā.

LTV7 RAIDīJUmI VEIC 
PĀRKRIEVoŠANU
Tieslietu ministrijai un 
tieslietu ministram Rasnača kungam

[..] No VVC atbildes izriet, ka tikai tiešraidēm, ziņu 
raidījumiem un mācību raidījumiem nav jābūt tul-
kotiem valsts valodā. 

Bet raidījumi okupantu pēctečiem neatbilst šiem kri-
tērijiem:

“SEGODŅA UTROM” ir informatīvi izklaidējošs; 
“TOCKI NAD I” ir diskusiju; “BEZ OBID” ir aktuālās 
intervijas; “LICNOE DELA” ir informatīvi analī-
tisks; “SIRMAIS KULTA ĒDIENI” nav tiešraide, ne 
ziņas, ne mācību raidījums; ar “AKTUĀLO JAUTĀ-
JUMU” ir tas pats. 

Visi minētie raidījumi veic pārkrievošanu un būtībā 
pauž naidu un vienaldzību pret latviešu valodu, un neli-
kumīgi netiek tulkoti valsts valodā. 

[..]
Lai cik liela autonomija ir NEPLP, tomēr tā nedrīkst 

ņirgāties par Satversmi, Valsts valodas likumu un lat-
viešu valodu. 

Gaidīšu TM akcijas, lai kremļa pakalpiņi – valsts valo-
das nīdēji – tiktu ar bardzību sodīti un patriekti. 

Patiesā cieņā, 
Lotārs Stūre

VAI TAISNībA UZVARēS?
Nesen saņēmu atbildi no Tieslietu ministrijas:
Tieslietu ministrija ir izskatījusi Jūsu 2015. gada 11. 

maijā un 5. jūnijā iesūtītās elektroniskā pasta vēstules 
par Valsts valodas centra Valodas kontroles Rīgas reģiona 
nodaļas atbildi uz Jūsu 2015. gada 10. aprīļa un 1. maija 
iesniegumiem, kurā norādīts, ka Nacionālā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – NEPLP) nekon-
statē administratīvo pārkāpumu LTV 7 raidījumos, jo, 
saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 28. 
panta ceturto daļu, raidījumi svešvalodā nav jānodrošina 
ar subtitriem, ja tie ir tiešās pārraides, ziņu raidījumi vai 
valodas mācību raidījumi. 

Informējam, ka Tieslietu ministrija ir lūgusi NEPLP 
izvērstāk skaidrot konkrēto raidījumu būtību un to tul-
kojumu nepieciešamību. Pēc atbildes saņemšanas sazinā-
simies ar Jums, lai darītu zināmu iegūto skaidrojumu. 

Izmantojot iespēju, norādām, ka Tieslietu ministrija 
augsti novērtē Jūsu ieinteresētību svešvalodu lietojuma 
leģitimitātē un valsts valodas saglabāšanā. 

Ar cieņu,
Tieslietu ministrija

brīvību nevar nopirkt, tikai izcīnīt!
Turpinājums no 2. lpp.

‘ Tieši šis apstāklis (okupācijas seku 
paliekas) latviešu tautas nākotnes 
izredzēm var būt nāvējošāks par 
jebkuriem kariem. Visi, kam ir acis 
vaļā, to redz un izjūt uz savas ādas 
ik stundu, ik dienu.

Kāpēc ir vajadzīga 
LATVIJAS 
DEKoLoNIZĀCIJA?

VAI NAfTU 
VAR TĀPAT 
bĀZT AUSīS KĀ 
bANĀNUS?

gRĀmATAS ATVēRŠANAS SVēTKI
10. jūlijā plkst. 12:00 Latvijas Kara muzejā 

notiks Jāņa būmaņa grāmatas “Nacionālā 
pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā 

no 1944. gada jūnija līdz 1956. gadam” 
atvēršanas svētki.

Aicināti ir visi interesenti!


