
1DDD

2014. gada 21. novembris – 4. decembris

Latvijas Nacionālās frontes
LAIKRAKSTS LATVIEŠU NĀCIJAS SIRDSAPZIŅAI

2014. gada   21. novembris – 
4. decembris

cena: EUR 0,71
 LVL 0,50

Nr. 22(324)

WWW.FRONTE.LV 9 7 7 1 4 0 7 9 9 3 0 0 4

51

9 771407 993004 74

Šajā numurā lasiet!

Iznāk kopš 2002. gada 2. maija

6. lpp.

8. lpp.

2. lpp.

Turpinājums 4. lpp.

Maksa 12 mēnešiem: 16,40 eiro 

Abonējiet: 
visās Latvijas pasta nodaļās 

internetā: www.abone.pasts.lv vai 
www.abone.lv 

pa tālr.: 67008001, 27008001

“DDD” redakcijā (tālr.: 67140680; 
e-pasts: ddd@fronte.lv)

Par abonēšanas iespējām uz ārzemēm 
lūdzam interesēties “DDD” redakcijā!

Arī 2015. gadā laikraksts “DDD” iznāks 
divas reizes mēnesī – piektdienās.

RINKēVIčA PAZIŅoJUmS – 
pret tautas un valsts interesēm

DDD: Jūs esat uzraks-
tījis atklātu vēstuli ārlietu 
ministram Edgaram Rin-
kēvičam, paužot protestu 
pret ministra lepošanos, ka 
ir homoseksuāls. 

Andris Rubins: Jā, jo 
es uzskatu, ka ārlietu mi-
nistra rīcība ir gļēva un 
nekulturāla, tā nav valsts 
interesēs. Ja viņš gribētu, 
lai viņu daudzmaz ciena, 
viņam vajadzētu vismaz at-
kāpties no ministra amata. 
Kā ārlietu ministrs viņš, 
manuprāt, nedrīkst paziņot 
par savu homoseksuālismu 
un palikt amatā. Viņš taču 
iespaido ne vien Latvijas 
sabiedrību, bet tiekas ar 
ārzemniekiem, un ne visas 
valstis atzīst viņa novirzi! 
Ja viņš gribēja atklāt savas 
tieksmes, tas bija jādara 
pirms vēlēšanām un kaut 
vai jādibina sava partija un 
jāstartē – tad mēs redzētu, 
vai viņu ievēlētu. 

Es nesaprotu, kam Rin-
kēviča atzīšanās bija do-
māta – vai savai reklāmai? 
Tagad daudzi slavē, ka 
viņš ir izdarījis gandrīz vai 
varoņdarbu... Bet iedomā-
jieties, kas notiktu, ja visi 
būtu homoseksuāļi?! Aiz-
ietu taču bojā visa cilvēce! 
Cilvēki šodien mirst no 
AIDS, no Ebola vīrusa, vēl 
no dažādām slimībām, un 
tagad vēl šis... 

Es kā Latvijas pilsonis, 
piecu bērnu tēvs, kurš 

Novembra sākumā Latviju un arī pasauli pāršalca 
mūsu tautu un valsti apkaunojoša ziņa – Latvijas Re-
publikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ar lepnumu 
paziņoja, ka ir gejs jeb pederasts. Citu valstu politiķi 
(piemēram, Igaunijas prezidents), kas ir zaudējuši sajē-
gu par morāli un garīgo veselību, steidzās sveikt viņu 
par “drosmi”. Tas liek domāt, ka daudzus tā saucamās 
Rietumu pasaules politiķus ir traumējusi pederastijas 
un lesbisma apsēstība, kas degradē cilvēka personību un 
laupa veselo saprātu. ASV diplomātiskās misijas vadītā-
ja Latvijā Šārona Hadsone-Dīna izteikusi cieņu Latvijas 
ārlietu ministram: “Kā vienmēr ASV vēstniecība ir lep-
na par spēcīgo partnerību ar jums.” Igaunijas prezidents 
Tomass Hen driks Ilvess Rinkēviču sveica ar vārdiem: 

“Ļoti drosmīgs vīrs un ļoti labs ārlietu ministrs.” Sa-
vukārt Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkēvičs raksta: 
“Mans draugs Edgar, apbrīnoju tavu drosmi un tavu pa-
tiesumu.” Netrūkst apsēsto politiķu arī tepat, Latvijā. 
Piemēram, Nils Ušakovs, kurš priecājas par Rinkēvi ču: 
“Apsveicami. Novēlu veiksmi darbā un privātajā dzī-
vē!”

Par ministra paziņojumu sašutumu pauž ārsts Andris 
Rubins. Masu medijiem viņš ir izsūtījis atklātu vēstuli, 
kas adresēta LR ārlietu ministram Edgaram Rinkēvi-
čam. Andris Rubins ir piecu bērnu tēvs, profesors, Lat-
vijas Universitātes katedras vadītājs, Latvijas un Balti-
jas Dermatovenerologu asociācijas prezidents, Eirāzijas 
5.kongresa prezidents.

PUVE ĀRLIETU mINISTRIJĀ
Saruna ar ārstu, profesoru Dr.hab.med. Andri Rubinu

domā par savas nācijas, 
ģimenes, bērnu un maz-
bērnu nākotni, nevaru at-
balstīt propagandu, kādu 
veic mūsu valsts ārlietu 
ministrs.

DDD: Degradējošā 
valsts politika ir vērsta uz 
taisnības nomelnošanu, 
un daudzi baidās skaļi no-
saukt lietas īstajos vārdos. 
Vai neesat saņēmis represi-
jas par atklātību pret ārlie-
tu ministru?

A.R.: Nē, šobrīd nekas 
tāds nav bijis. Taču es ne-
esmu arī redzējis, ka kāds 
masu medijs būtu publi-
cējis manu atklāto vēstuli. 
Saprotu, ka homoseksu-
ālistiem tā nepatīk. Var-
būt vajag ielikt maksas 
sludinājumu? 2000. gadā 
biju uzrakstījis “Astoņ-
kājis Latvijas medicīnā” 
par nesaimnieciskumu un 
izšķērdību Veselības mi-
nistrijā un VOVAA (Valsts 
obligātās veselības apdro-
šināšanas aģentūra), bet 
neviens medijs nepublicē-
ja, līdz nesamaksāju kādus 
300 latus. Tika publicēts 
“NRA” (27.01.2001.) un 
“Latvijas Ārstu žurnālā” 
(2000. gada decembrī). Pēc 
tam cilvēkus, kas bija no-
ziegušies medicīnas pasau-
lē, arī notiesāja. 

Es uzskatu, ka Rinkē-
vičs, reklamējot homosek-
suālismu, vēršas arī pret 
Satversmi, jo 110. pantā 

AboNēJIET “DDD” 
VISAm 2015. gADAm!

“Es kā Latvijas pilsonis, piecu bērnu tēvs, 
kurš domā par savas nācijas, ģimenes, 

bērnu un mazbērnu nākotni, 
nevaru atbalstīt propagandu, 

kādu veic mūsu valsts ārlietu ministrs.”

ir ierakstīts, ka valsts aiz-
sargā un atbalsta laulību 
– savienību starp vīrieti un 
sievieti. Tas ir nepieļauja-
mi! Satversmes 110. pantu 
drīkstētu grozīt tikai refe-
rendumā, tas būtu jānosa-
ka ļoti stingri. 

DDD: Tātad pēc savas 
būtības Rinkēviča veiktā 
homoseksuālisma propa-
ganda ir noziedzīga, pre-
tēja valsts un tautas inte-
resēm?

A.R.: Ja ir cilvēki, kam 
nepatīk mūsu likumi, 
mūsu Satversme – mēs 
taču esam Eiropas Savienī-
bā, lai viņi brauc uz Holan-
di, dzīvo un precas tur savā 
starpā, kā vien grib! Bet es 
esmu latvietis, tāpēc cīnos 
par latviešu tautas intere-
sēm, par normālu ģimeni 

ar bērniem, par patiesām 
vērtībām. 

DDD: Ko, jūsuprāt, 
šāda ārlietu ministra le-
pošanās ar savu homosek-
sualitāti vēsta jaunatnei? 
Liekas, ka mērķtiecīgi, ar 
propagandas palīdzību 
tiek saputrota izpratne par 
pareizo un nepareizo, da-
bisko un pretdabisko. Ir arī 
tāds teiciens: “Zivs pūst no 
galvas.”

ĀRLIETU 
mINISTRIJA – 
homoSEKSUĀļU 
saiEts?

IR JĀmAINĀS 
TAUTU RAKSTURIEm
Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes 
priekšsēdētāju Aivaru gardu

TIESLIETU mINISTRIJA
IZŠķēRDē 
LAIKU UN NAUDU

KAS IR NACIoNĀLISmS 
vai Augstākās 
nacionālās vērtības
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DDD: Kad Krievija oku-
pēja Krimu, daļa latviešu 
cerēja, ka visi latvieši un 
pie varas esošie beidzot sa-
pratīs, cik svarīgi ir likvidēt 
okupācijas sekas, īstenojot 
dzīvē 1996. gadā pieņemto 
Deklarāciju par Latvijas 
okupāciju. Bet diemžēl re-
dzam, ka pēc būtības nekas 
nemainās. Kā jums liekas, 
kāpēc tas tā, un kam vēl 
būtu jānotiek, lai mūsu 
valsts vadītāji sāktu kaut 
ko saprast un rīkoties? 

Aivars Garda: Nezinu 
gan, kam vēl būtu jāno-
tiek. Manā izpratnē sen 
jau viss ir noticis, lai tas 
vadzis būtu pilns. Kur nu 
vēl, ja atceramies okupan-
tu izgājienu, kad tika bal-
sots par krievu valodu kā 
otro valsts valodu Latvijā. 
Jau pēc tā vienīgi aklajam 
un stulbenim varēja nebūt 
skaidrs, ar ko ir darīšana 
– ar piekto kolonnu, kuru 
toreiz uz vēlēšanām vadīja 
Nils Ušakovs, kurš reizē 
ir arī Rīgas mērs. Kad uk-
raiņu sievietei Olgai Ber-
gai intervijā jautājām, vai 
Kijevas mērs varētu būt 
tāds okupants kā Ušakovs, 
viņa atbildēja – nē, tas 
nav iespējams, ka Kijevā 
mērs varētu būt Ukrainas 

okupants (pēc statusa). Tā 
kā mūsu varas vīriem un 
sievām, man šķiet, vairāk 
jādraudzējas ar prātiņu, 
tai skaitā, ar drosmi, bez-
bailīgumu, varonīgumu, jo 
tā visa viņiem trūkst.

DDD: Ko varētu darīt 
mūsu valsts vadītāji?

IR JĀmAINĀS 
TAUTU RAKSTURIEm
Saruna ar Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāju Aivaru gardu

mūsu valsts vadītāji nav 
neko labāki par Putinu. 
Putins savai tautai attīsta 
sliktu īpašību – šovinismu, 
bet arī mūsu valsts vadītāji 
audzina savai tautai slik-
tas īpašības – bailes, gļēvu-
mu, pakļāvību netaisnīgu-
mam, pazemošanos. Ar ko 
viņi atšķiras no Putina?

A.G.: Jā, mūsu valsts va-
dītāji kultivē sliktās īpašī-
bas un dara to sen jau. Kad 
Putins pirmo reizi tika pie 
varas, viņš nebija tāds kā 
tagad. Atceros viņa teik-
to, ka Krievijai ir jāatmet 
savas impēriskās ambīci-
jas. Tagad viņš ir mainījis 
kursu, pat ļoti pretēji. Bet 
mūsu valsts vadītāji izdara 
lielu noziegumu, ieaudzi-
not latviešu tautā niecis-
kumu, bailes – ka tikai 
kaut kas nenotiek un tādā 
garā.

DDD: Pie varas esošie 
neaicina tautu atbrīvoties 
no piektās kolonnas. Tauta 
arī nevēlas pašorganizē-
ties. Vai tiešām nav cerību 
atbrīvoties no lielās kriev-
valodīgo masas? 

Aivars Garda: Vienā 
no pēdējās nedēļas laik-
rakstiem “Vesķi”, kas iz-
nāk krievu valodā, ir pub-
licēta intervija ar trim, 
manuprāt, okupantiem. 
Viena ir Latvijas Krievu 
kultūras biedrības priekš-
sēdētāja Jeļena Matja-
kubova, otrs kaut kāds 
politisko zinātņu doktors 
Andrejs Berdņikovs, bet 
trešais – politologs Alek-
sandrs Gamaļejevs. Šie 
intervijā spriež par krie-
vu stāvokli šeit, cik tas ir 
grūts un slikts. Doktors 
neslēpa savas lielās bažas 
par kritisko situāciju Lat-
vijas krievvalodīgo rindās. 
Viņš esot veicis pētījumu 
krievu vidusskolās, un ti-
kai viens no 16 saista savu 
dzīvi ar Latviju. Mēs, to 
dzirdot, varam iesaukties: 
“Paldies Dievam!” Tāpat 
varam teikt: paldies Die-
vam, ka šo vidusskolnieku 
vecāki un vecvecāki kaut 
kādu iemeslu dēļ nav ie-
guvuši Latvijas pilsonību. 
Šajā ziņā kaut kāda cerība 
jau, protams, pastāv, ka 
viņi visi aizbrauks. Taču ir 
kāds “bet”. Jau 1999. gadā 

rakstīju: ja man teiktu, ka 
okupanti visi aizbrauc bez 
latviešu gribas un prasī-
bas to darīt, tad gandrīz 
vai teiktu, lai viņi nebrauc 
projām. Es, protams, vi-
ņus neaizkavētu to darīt, 
bet mūsu tautai tas neko 
nedotu – tā nekļūtu labā-
ka. 

Tagad arī mūsu tauta 
neparāda drosmi, kas tiek 
prasīta, jo ārējais ienaid-
nieks – okupants – ienāk 
valstī tad, kad tās iekšienē 
kaut kas nav kārtībā. Tā-
tad jau Ulmaņa laikos kaut 
kas nebija kārtībā, ja Lat-
vija tika okupēta. Munters 
bija nodevējs, kas tagad vi-
siem ir skaidrs. Tātad no-
devības dēļ zaudējām savu 
brīvību. Pēc tam mēs necī-
nījāmies. Berklavs cīnījās, 
bet tauta par maz viņu 
atbalstīja, jo pat nezināja, 
ka viņš cīnās. Lietuvieši rī-
kojās gudrāk, jo viņu aug-
šējā elitē visi kā Berklavs 
pa kluso, nevienam neko 
nesakot, vienkārši nelaida 
krievus iekšā. Tātad bija 
stingrāki.

Kādreiz mūs vaino, ka 
esam naidīgi pret krieviem. 
Varu jebkuram pateikt, ka 
tieši mēs (arī es personis-
ki) nesam krievu kultūru 
Latvijā vairāk nekā paši 
krievi. Bet daudzi krievi 
nes uz šejieni lielkrievu 
šovinismu, pat tā kun-
dze, kura sevi uzskata par 
Krievu kultūras biedrības 
priekšsēdētāju. Mums pie-
dēvē naidu pret viņiem, bet 
man personiski nekad nav 
bijis naida pret krieviem. 
Man pat pret okupantiem 
nav naida, nerunājot jau 
par krievu tautu, kas dzīvo 
Krievijā un ļaunu man ne-
dara. Vienīgi taisnīguma 
apziņa un tas, ka šis lielais 
okupantu daudzums ap-
draud mūsu tautas pastā-
vēšanu, man liek cīnīties, 
kā to tagad daru. Bet ļoti 
daudziem latviešiem oku-
panti riebjas! 

Pirms vairākiem gadiem 
man reiz pienāca klāt kāds 
tālaika Saeimas deputāts, 
kuru šoreiz nenosaukšu 

vārdā. Toreiz jau bija iz-
dota grāmata “Nevienam 
mēs Latviju nedodam!”, 
tādēļ jautāju viņam: kā-
pēc jūs nedarāt tā, lai viņi 
aizbrauktu prom? Viņš, 
paskatījies apkārt un pie-
liecies man pie pašas auss, 
norūca – kaut viņi ātrāk 
nosprāgtu! Saku, kāpēc 
tad lai viņi tā sprāgst nost? 
Lai vienkārši brauc mājās! 
Bet viņam bija tāds naids 
pret viņiem (viņš ilgus ga-
dus vēl bija deputāts)! 

Es to stāstu tāpēc, lai 
krievi-okupanti zina, ka 
pat tie latvieši, kas tēlo, ka 
ir viņu draugi, iekšēji vēlas, 
lai okupanti te nebūtu.

DDD: Tas liek domāt, 
ka cilvēkiem pietrūkst 
drosmes, lai šo naidu un 
nepatiku pret okupantiem 
izrādītu uz ārpusi – ja lat-
vieši to izdarītu, okupanti 
taču aizbrauktu?  

A.G.: Jā, pat, ja viens de-
putāts tā darītu – jau būtu 
labi. Esmu pret naidu, 
pret tādiem naidīgiem iz-
teikumiem. Esmu kādreiz 
minējis salīdzinājumu, ko 
teica Mahātma Gandijs, 
ka, ja viņam liktu izvēlē-
ties nepretoties ļaunumam 
un padoties vai pretoties 
ar naidu, viņš izvēlētos 
otro variantu – pretoties 
ar naidu, jo pēc tam viņš 
tos cilvēkus varētu pārau-
dzināt, ieaudzināt viņos 
labumu. Taču no gļēviem 
jēgas nebūtu. 

Ja statistika ir pareiza, 
ko okupanti savā “Vesķi” 
raksta, tad var iznākt, ka 
okupantu jaunieši aiz-
brauc prom, mēs pamā-
jam viņiem ar lakatiņu, 
un gados vecākie dabiskā 
kārtā aizies no šīs zemītes. 
Varbūt ir cerība, ka mūsu 
tauta tādā veidā izglābsies. 
Bet tas nebūs mūsu tautas 
nopelns.

DDD: Tas nozīmē, ka 
var nākt atkal jaunas 
briesmas, bet latvieši nebūs 
spējīgi tām pretoties?

A.G.: Jā, atkal var nākt 
jaunas briesmas.

Intervēja Liene Apine

A.G.: Putins, uzstājoties 
par Krimas pievienošanu 
(īstenībā – sagrābšanu) 
Krievijai, ar savu rīcību ir 
piemērs. Visus, arī savus 
tautiešus krievus (būtībā 
savus tautiešus –Krievijā), 
kuri bija un ir pret Krimas 
sagrābšanu (okupāciju), 
viņš uzreiz nosauca par 
piekto kolonnu. Mēs par 
piekto kolonnu saucam 
okupantus, bet latviešu 
nodevējus saucam par 
kangariem. Tātad Putins 
ar savu uzstāšanos sacēla 
tādu lielkrievu šovinis-
ma vilni, ka krievu pūlis 
parādīja pretīgo īpašību – 
šovinismu. Gan daudziem 
Ukrainā dzīvojošajiem 
krieviem, gan Krievijas 
krieviem tagad riebjas viss 
ukrainiskais un, kā izrā-
dās, jau sen. Cik Ukrainā 
dzīvojošie krievi bija prie-
cīgi, kad Krima pievienojās 
Krievijai! Televīzijā rādīja, 
kāds krieviem ir naids pret 
ukraiņiem – sak, nevaja-
dzēs mācīties to riebīgo 
ukraiņu valodu! Viņi dzī-
vo ukraiņu zemē, bet nes 
sevī naidu pret ukraiņiem, 
gluži tāpat kā šeit, Latvijā, 
okupantiem ir naids pret 
mums, tikai tāpēc, ka mēs 
vēl esam dzīvi un elpojam. 

Stāstu to tāpēc, ka tie-
ši valsts vadītājam tauta 
klausa. Ja mūsu valsts va-
dītāji pateiktu: viss, tagad 

ir skaidrs, priekšpēdējais 
piliens bija valodas refe-
rendums, tagad ir pēdējais 
piliens – jāveic repatriācija 
(brīvprātīga vai likumīga 
piespiedu – vienalga). Tā 
būtu nevis latviešu šovi-
nisma sludināšana, bet 
svēta nacionālisma jūtu 

modināšana latviešos. 
Tauta klausa, ja to pasaka 
tieši pie varas esošais. Ja 
to pasaka kāds no mums, 
tauta baidās no valsts va-
ras reakcijas. 

Cilvēkiem ir bailes – ja 
nu kaimiņš uzzinās, ka 
esmu par okupantu izrai-
dīšanu, kas tad ar mani 

būs tālāk?! Ja Putina vietā 
Krimu aicinātu pievienot 
kaut kāda Putina opozī-
cija un Putins būtu pret, 
tad vienkārši nekas nesa-
nāktu, bet tagad Putins 
ir krievu visdārgākais cil-
vēks. Opozīcijas demokrāti 
Krievijā (Ņemcovs un pā-
rējie) ir nolīduši kaut kur 
klusi kā pelītes, jo tagad 
pateikt kaut ko pret Puti-
nu nozīmē, ka krievu šovi-
nisti tevi sabradās. Gluži 
vai katrs zemnieks Krie-
vijā ir par to, ka Krima ir 
jāpievieno, katrs zemnieks 
ir par bruņošanos, katrs 
strādnieks ir pārliecināts, 
ka no krieviem ir jābai-
dās... Pūlis Krievijā vēlas, 
lai visa pasaule baidās no 
krieviem. Un, protams, 
šo vilni Putinam un visai 
varas kliķei ir izdevīgi uz-
turēt, jo naftas un gāzes 
krītas cenas, un krieviem 
kļūst grūtāk. 

Daži Krievijas demokrā-
ti izteicās, ka krievu tau-
tai nemaz nav vajadzīga 
demokrātija. Brīvību? Nē! 
Viņam iepotē pārliecību, 
ka viņš ir stiprs krievs – no 
viņa pat amerikānis baidās 
un arī visi pārējie. Ar to 
viņam pietiek. Viņš dzīvos 
no maizes un skāba gurķa 
ziemā – galvenais, lai no 
viņa baidītos. 

Te man atmiņā nāk 
Eduarda Berklava stāstī-
tais par izsūtījumu Krie-
vijā. Viņš dzīvoja, kā pats 
teica, pie ļoti jaukiem, sir-
snīgiem cilvēkiem – īstām 
krievu dvēselēm. Bet, tik-
ko viņš pateica, ka atrodas 
tur tāpēc, ka ir pateicis, 
ka lielkrievu šovinisti sa-
braukuši tik lielā skaitā 
Latvijā un traucē latvie-
šiem dzīvot, tad tie jaukie 
krievi uzreiz kļuvuši nai-
dīgi pret viņu – kā pret fa-
šistu. Tagad Krievijā visos 
propagandas raidījumos 
arī redzam, ka Ukrainā pie 
varas esot fašisti, fašisti, 
fašisti – katra vārda galā: 
fašisti. Arī mēs, kad rāda 
kadrus par 16. martu Rīgā, 
esam fašisti, bet tagad uk-
raiņi ir vēl lielāki fašisti 
par mums.

DDD: Klausoties, ko 
jūs sakāt, man liekas, ka 

LiELkRiEVU 
ŠoVINISmS

LatViEšU 
taUtai iR 
JĀKļūST 
DRoSmīgAI

“Ja statistika ir pareiza, ko okupanti savā 
“Vesķi” raksta, tad var iznākt, ka okupantu 

jaunieši aizbrauc prom, mēs pamājam viņiem 
ar lakatiņu, un gados vecākie dabiskā kārtā 

aizies no šīs zemītes. Varbūt ir cerība, 
ka mūsu tauta tādā veidā izglābsies. 
Bet tas nebūs mūsu tautas nopelns.”

SVEICIENS!
VĒL CĪŅA NAV GALĀ UN NEBEIGSIES, 

LĪDZ OKUPANTI NO MŪSU ZEMES 
PROJĀM SKRIES!

Valters Rudzītis

“Tagad arī mūsu tauta neparāda drosmi, kas 
tiek prasīta, jo ārējais ienaidnieks – okupants – 
ienāk valstī tad, kad tās iekšienē kaut kas nav 

kārtībā. Tātad jau Ulmaņa laikos kaut kas 
nebija kārtībā, ja Latvija tika okupēta.”
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Turpinājums no 
iepriekšējā numura 

K.C.: Tu teici, ka karu 
neaptur miera sarunas. 
Bet viens no galvenajiem 
Ukrainas vadības lozun-
giem ir austrumos “atjau-
not mieru par katru cenu”. 
Tūlīt pēc uzvaras vēlēšanās 
parādījās “Porošenko Mie-
ra plāns”. Kopš paša sāku-
ma šim plānam ir dziedā-
tas slavas odas. To ir atzīts 
gan ANO, gan EDSO un 
Eiropas Padomē...

Movladi Udugovs: Nu 
jā, protams... Varēja vēl pa-
pildus “atzīšanu” saņemt 
no ASV Kongresa un Iz-
raēlas kneseta. Lūk, tikai 
Putins nepiekrita.

Šim plānam nebija jē-
gas daudzu iemeslu dēļ. 
pirmkārt, pati akcija bija 
vājuma demonstrēšana un 
priekšvēlēšanu populisma 
inerce. Otrkārt, Krimas 
sagrābšana, Krievijas ka-

raspēka koncentrēšana pie 
robežas, varas sagrābšana 
Doņeckā un Luhanskā ar 
apbruņotu lumpeņu un 
Krievijas specvienības ro-
kām parādīja, ka kara spa-
rarats ir palaists un papī-
rītis ar miera skribelējumu 
to neapstādinās. 

Treškārt, Putina un viņa 
darbinieku likme bija likta 
uz plika krievu šovinisma, 
un viens no uzsildošajiem 
spēcīgajiem faktoriem ir 
anti-rietumu, anti-eiro-
peiskā retorika. Tāpēc ar 
Rietumu atbalstītā “miera 
plāna” ignorēšanu Putins 
vairoja sev tikai plusiņus. 
Un, ja Ukrainas valdība, 
nopietni domā, ka miers 

ir atjaunojams ar “mie-
ra pārrunām”, tad atliek 
tikai just līdzi ukraiņu 
tautai. Jo vairāk, kad šīs 
pārrunas tiek risinātas ar 
krieviem.

Movladi Udugovs: 
Nekad nedrīkst veikt pār-
runas, vēl jo vairāk politis-
kus kompromisus, ja tevi 

visi – gan līdzjutēji, gan 
pretinieks – pieskaita pie 
vājās puses. Un it sevišķi, 
kad tu pats sevi pozicionē 
kā vājo pusi. Tev uzspiedīs 
savu gribu, obligāti galīgi 
izspiedīs, un visi centīsies 
pārliecināt, ka tā pagai-
dām ir visizdevīgākā pozī-
cija. Tā teikt, pēc tam ar 
laiku kaut kā iztaisnosies. 
Tieši tas, ko Ukrainā reko-
mendē eiropeiskie darboņi 

un lūzeri no Krievijas libe-
rālās nometnes. 

Neatceros vairs, kurš 
teica: “Politika – tas ir, 
kad vājais sauc pēc tais-
nīguma, bet stiprais diktē 
savu gribu.” Lai ietu uz 
pārrunām, vajag būt stip-
ram. Bet spēks ietilpst ne 
tik daudz durkļu un bru-
ņutehnikas daudzumā, 
cik stingras savas patie-
sības pārliecībā un nelo-
kāmā gribā. Un, protams, 
ienaidnieks nekad ar tevi 
nerēķināsies, ja viņš ie-
laužas tavā mājā ar iero-
čiem, bet tu vēlies izdabāt 
viņam ar mieru tā vietā, 
lai izlaistu ienaidniekam 
zarnas. Vēl jo vairāk, kad 

šis ienaidnieks ir krievu 
agresors.  

K.C.: Bet, ja nav pārru-
nas, tad kaut kādiem kon-
taktiem taču ir jābūt starp 
pretējām pusēm?

M.U.: Jā, ir vajadzīgas 
kaut kādas kontaktgrupas, 
kas risina kara rutīnas jau-
tājumus – bēgļu koridorus, 
gūstekņu apmaiņu, pagai-
du uguns pārtraukšanu 
līķu apglabāšanai utt. Taču 
nedrīkst iepīties pārrunās, 
kad pretinieks jūt savu 
spēka pārsvaru. Vēlreiz pa-
svītroju, it sevišķi tas skar 
karu ar krieviem.

Krievi paši prasīs pēc 
pārrunām, bet šim nolū-
kam viņus vajag iedzīt no-
žēlojamā stāvoklī. Kā tas 
bija 1996. gada augustā 
operācijas “Džihad” laikā, 
kad 850 čečenu modžahe-
di iegāja Groznijā un pa-
ralizēja 15 tūkstošu lielo 
okupantu karaspēku. Vēl 
nedaudzi simti modžahedu 
kontrolēja okupācijas kar-
spēka ceļus un dislokācijas 
vietas visā Čečenijas teri-
torijā. Lūk, tad, lai glābtu 
pilnībā demoralizēto Krie-
vijas armiju, Maskava uz-
deva ģenerālim Ļebedjam 
steidzami sazināties ar če-
čenu pavēlniecību un sākt 
miera sarunas. Un ģenerā-
lis Ļebedjs naktī ar mašīnu 
ielauzās Čečenijā no Da-
gestānas, lai satiktos ar ģe-
nerāli Mashadovu. Turklāt 
viņš lielā ātrumā pārskrēja 
krievu blokposteņus, riskē-
dams tikt savējo nošauts. 
Līdz tādai pakāpei bija va-
jadzīgas sarunas.  

K.C.: Vispār jau es to 
visu atceros un saprotu, 
ka pirmajā krievu-čečenu 
karā un šajā krievu-uk-
raiņu karā atšķirību ir 
vairāk, nekā mēs pārskatī-
jām. Masu saziņas līdzek-
ļos tiek sacelta panika, 
kad 30–40 bruņutehnikas 
vienības šķērso Ukrainas 
robežu. Bet 1995.gada jan-
vārī Groznijā iegāja 1,5 
tūkstoši krievu bruņuteh-
nikas vienību, un pilsēta 
kļuva par šīs tehnikas kap-
sētu. Un karoja vienkārša 
lauku tauta.     

M.U.: Lai cik tas nav ba-
nāli – šeit ir galvenais gara 
spēks. Savus neticamos 
zaudējumus Groznijas trie-
cienuzbrukumos krievu ģe-
nerāļi izskaidroja ar to, ka 
“jaunajiem krievu zaļknāb-
jiem” pretī stāvēja “piere-
dzes bagātie dudajeviešu 
kaujinieki”. Šādi makaroni 
ērti tika kārti uz Krievijas 
iedzīvotāju ausīm. Neviens 
nenoticētu, ka vairums šo 
“pieredzes bagāto dudaje-
viešu” pirmo reizi turēja 
rokās automātu.

K.C.: Tīmeklis ir pār-
pildīts ar ukraiņu tēmu. 

Cilvēki uzdod jautājumus 
politoloģijas, ekonomikas, 
sabiedrisko attiecību sfēras 
speciālistiem. Vairumam 
šo speciālistu ir nedaudz 
vairāk par 30 gadiem, bet 
viņi atbild pārliecinoši – 
zina ne tikai Putina plā-
nus, bet arī to, cik viņam ir 
atlicis dzīvot, kad sabruks 
Krievija, lūdz saprast un 
piedot Eiropai, jo tur ir 
savu problēmu ir atliku li-
kām, bet te vēl Ukraina uz-
krita uz galvas. Nevienam 
praktiski nav šaubu par 
eiro integrācijas nepiecie-
šamību.  

Movladi Udugovs: Vēl 
vairāk, pat tie, kuri pie-
turas stingrajai līnijai, 
aicina mobilizēt valsti uz 
totālu kara pretošanos ag-
resoram un aicina uzticē-
ties tikai saviem spēkiem, 
– pat viņiem apspriešanas 
pēdējo stadiju vainago bē-
dīgi slavenā “eiro integrā-
cija”. 

Vilšanās Rietumos ir 
vietā. Virzību uz Eiropu 
taču pieņēma “Maidans”, 
un kā pašu par sevi sapro-
tamu to pieņēma valsts 
vadība. Un Ukrainas pre-
zidents izturas atbilsto-
ši, rīko braucienus te uz 
Briseli, te Vašingtonu, te 
Angliju uz NATO sēdi. 
Bet reālas palīdzības nav. 
Visur sagaida pieklājīga 
uzņemšana un pieklājīgs 
atteikums. Un šādās bez-
jēdzīgās politiskās pasēdē-
šanās var spēlēties “līdz 
otrajai Kristus atnākša-
nai”. 

Lūk, tikko ieskandē-
ja līgumu par kaut kāda 
bruņojuma piegādi Uk-
rainai, tomēr pat šajā 
minimumā nav nekāda 
konkrētuma.  

K.C.: Pēc socnometnes 
sagrāves neviena no tās 
valstīm, izņemot Baltkrie-
viju, neieņēma patstāvīgu 
pozīciju starptautiskajā 
arēnā. Ukraiņiem visādā 
veidā iedveš, ka Kijeva 
nevar dzīvot un domāt pat-
stāvīgi, ignorējot abas pu-
ses (ASV un Krieviju). Tā 
var tikai izvēlēties, kurai 
pusei pievienoties, un sa-
skaņā ar savu spēku ieviest 
notikumu gaitā nelielos 
savus labojumus.  

M.U.: Jā, Kijevai bija 
kaut kas līdzīgs politis-
kai doktrīnai. Sīkāk nezi-
nu, bet tur tika atzīmēta 
Ukrainas nebloķēšanās. 
Politiskā doktrīna kļūst 
pieprasīta tikai tādās asās 
krīzes situācijās, kāda ir 
šodien. Un, ja kaut kas 
bāzes programmā bremzē 
attīstību vai ved strupce-
ļā, vajag drosmīgi ieviest 
korektīvas. Nešaubos, ka 
Ukrainai vēl joprojām ir 
iespējas kļūt pašpietieka-
mai. 

Tiem darboņiem, kuri 
neredz nekādas alternatī-
vas, izņemot eiro-integrā-
ciju, ir jāsaprot, uz kurieni 
viņi aicina savu tautu. Ie-
domāsimies cilvēku, kurš 
pārlec pāri peļķei, lai no-

SVEčU LIESmIŅAS 
PIE SARKANARmIEŠIEm 
bRĀļU KAPoS

11. novembra – Lāčplēša dienas – neatņemama sa-
stāvdaļa ir plīvojošas sveču liesmiņas pie kritušo kapu 
plāksnēm Brāļu kapos. Svecītes tiek aizdegtas arī pie vi-
sām Brāļu kapos apbedīto sarkanarmiešu, partizānu un 
sarkanarmijas politdarbinieku kapu plāksnēm. Arī pie 
Jāņa Ciņa, uz kura kapu plāksnes lakonisks uzraksts – 
“apakšpulkvedis”. Uzraksts, ka Cinis bijis arī LPSR iekš-
lietu tautas komisāra Simona Šustina pirmais vietnieks 
un ka Ciņa paraksts ir uz 2479 izsūtīto latviešu lietām, 
būtu par garu, arī zvaigzne uz kapu plāksnes nomainīta 
ar krustu... 

Vai svešās varas pārstāvju “integrācija” daudz ciestu, 
ja neatkarības cīņu piemiņas vakarā pie sarkanarmie-
šu kapu plāksnēm nemirdzētu sveču liesmiņas? Varbūt 
esam nobažījušies, ka tik nesaņemam niknus uzbrēcie-
nus no Eiropas par cilvēktiesību neievērošanu – mums 
jau tur ir visādi deputāti?

Represētais patriots

Saruna ar movladi Udugovu – bijušo Ičkerijas Čečenu Republikas informācijas un 
preses ministru, informācijas aģentūras “Kavkaz-Center” dibinātāju

Movladi Udugovs: 
Tā saucamajā “reālpolitikā” nav nosodāmi 
cept olu kulteni uz kaimiņmājas ugunsgrēka uguns

kļūtu sausā vietā. Ja viņš 
skatās tikai sev zem kājām 
un neredz tālāk par vienu 
soli, tad, pārlecot kārtējo 
peļķi, drīzi vien var no-
kļūst netīrumu grāvī. 

Jā, no Eiropas ir ko pa-
mācīties, ir ko pārņemt: 
augstas tehnoloģijas, ra-
žošanas organizēšanas 

kultūra, sociālais atbalsts, 
serviss u.c. Bet reizē ar 
to valsts līmenī tiek kul-
tivēts ateisms, sodomija, 
mērķtiecīga ģimenes un 
ģimenes vērtību demorali-
zēšana, sabiedrības atomi-
zācija, reliģijas izsmieša-
na “mākslas” izskatā un 
kriminālsodi par neticību 
“holokaustam” . 

Daži ukraiņu politiķi 
aicina stiprināt tradicio-
nālās vērtības, ģimeni un 

“Cilvēki ar apšaubāmu morāli nevar būt ne 
par tēvzemes balstu, ne aizstāvjiem. 

Bet šī, varētu likties, dabiskā cilvēciskā 
pozīcija dara uzmanīgus tos spēkus, 

kuri ir izveidojuši mūsdienu eiro-cilvēkus.”

PoLITIKĀ gRIbU 
DIKTē STIPRAIS

“Nekad nedrīkst veikt pārrunas, vēl jo vairāk 
politiskus kompromisus, ja tevi visi – 

gan līdzjutēji, gan pretinieks – 
pieskaita pie vājās puses.”

SAbIEDRībA 
AR PAgRImUŠU 
moRĀLI NAV 
DZīVoTSPēJīgA

morāli kā sabiedrības un 
valsts cementējošu pirm-
pamatu. Cilvēces vēsture 
parāda, ka sabiedrība ar 
pagrimušu morāli nav dzī-
votspējīga. Un cilvēki ar 
apšaubāmu morāli nevar 
būt ne par tēvzemes bals-
tu, ne aizstāvjiem. Bet šī, 
varētu likties, dabiskā cil-

vēciskā pozīcija dara uz-
manīgus tos spēkus, kuri 
ir izveidojuši mūsdienu ei-
ro-cilvēkus. Tāda domāša-
na pie viņiem tiek saukta 
par “patriarhālu”. Eiropas 
glosārijā tas ir lamu vārds, 
kopā ar jauniem “homofo-
bijas” vārdiņiem.  

Turpmāk vēl...

Tulkots no: 
www.kavkazcenter.com

VēSTULE
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PUVE ĀRLIETU mINISTRIJĀ
Andris Rubins: Vēl 

nenobriedušie prāti sāks 
domāt, ka homoseksuālas 
attiecības ir pareizas, ka 
tās ir labas, lai tiktu augšā 
pa varas kāpnēm. 

Andris Rubins: Man 
personīgi nepatīk arī tas, 
ka jaunajiem, kuri nav 
precējušies, rodas bērni. 
Ir jābūt atbildīgiem šādā 
gadījumā. Ja esi nolēmis 
dibināt ģimeni, kurā būs 
bērns, tad vispirms ir jāap-
precas, ir jābūt stabilitātei 
– tas ir vajadzīgs arī sievie-
tei. Katra normāla sieviete 
taču grib, lai vīrietis viņu 
apprec. Tāpat nav noslē-

pums, ka mums, Latvijā, 
ir liela laulību šķiršanas 
statistika. Es domāju, ka 
tas viss ir šīs propagandas 
rezultāts. 

Savā atklātajā vēstulē 
rakstīju arī, ka valdībai va-
jadzētu nodarboties ar jau-
natnes patriotisko audzi-
nāšanu. Gribu redzēt, ko 
Edgars Rinkēvičs ir darījis 
jaunatnes patriotiskajā au-
dzināšanā?

DDD: Viņam ir citas – 
daudz privātākas – intere-
ses...

A.R.: Ja viņš atklāj savu 
nedabisko orientāciju, tad 
lai nosauc, cik no ārlietu 
sektora darbiniekiem arī 
tādi ir. Daži jau ir atzinu-
ši, ka paši ir homoseksuāļi 
un jūtoties dikti labi. Pro-
tams, ka viņi jūtas labi, 
jo viņu ministrs ir homo-
seksuāls. Lato Lapsa bija 
uzdevis Rinkēvičam jautā-
jumu, kāpēc viņš brauc ko-
mandējumos ar savu biroja 
vadītāju, kurš arī, kā izrā-
dās, ir homoseksuālists? 
Es nezinu, vai viņš saņēma 
atbildi, bet viss liek domāt, 
ka Ārlietu ministrijā tik 
tiešām nodarbojas ar pri-
vātām lietām, nevis valsts 
interesēm. Tāds ir mans 
viedoklis. Es uzskatu, ka 
ministrija strādā slikti – 
neefektīvi! 

DDD: Televīzijā gan 
viņa darbība tiek slavēta.

A.R.: Nupat biju Amster-
damā. Viesnīcā, kurā dzī-
voju, strādāja kāda Latvi-
jas pilsone, un viņa sacīja, 

ka nav bijis pilnīgi nekādas 
informācijas par pēdējām 
Saeimas vēlēšanām. Ārlie-
tu ministrijai vajadzētu, 
pirmkārt, popularizēt, in-
formēt par visām partijām, 
kas piedalās vēlēšanās. Bet 
Rinkēvičs tā vietā taisa sev 
reklāmu, aizliegdams da-
žiem no Krievijas iebraukt 
Latvijā. Ārišķība, nevis 
īstens darbs! Daudzi jau 
viņam aizrādīja, ka tās ir 
viņa personīgās intereses. 
Starp citu, pēdējais, kuram 
viņš aizliedza iebraukt, ir 
septiņu bērnu tēvs, kurš 
Krievijā ir kritizējis homo-
seksuālismu. 

Es gribētu redzēt, lai 
mūsu preces vairāk tiktu 
eksportētas gan uz Krie-
viju, gan uz Ukrainu, gan 
citurieni. Tas būtu Ārlietu 
ministrijas tiešais darbs, 
nevis tikai domāt par ho-
moseksuāļu kontaktiem. 

DDD: Jūsuprāt, no kurie-
nes rodas pederasti un les-
bietes? Nav jau tā, ka bērns 
piedzimst homoseksuāls.

Andris Rubins: Varbūt 
vienai daļai ir kaut kādas 
tieksmes… 

DDD: Tieksmes uz izvir-
tību?

A.R.: Grūti pateikt. Ļoti 
svarīga loma, kā jau tei-
cu, ir audzināšanai. Arī 
propaganda un citi blakus 
efekti var būt izšķiroši, 
piemēram, prostitūcija, 
izvarošana utt. Lasām, ka, 
piemēram, Rumānijā ir ve-
cāki, kas pat savus nepiln-
gadīgos bērnus sūta prosti-
tūcijā. Savukārt kolonijās, 
cietumos nepilngadīgie un 
arī citi tiek izvaroti. Tāpat 
narkotiku iespaidā tādi 
var kļūt. Ir jau arī sportisti 
(Vācijā, Amerikā u.c.) un 
pat treneri homoseksuā-
listi. Citi karjeras dēļ kļūst 
par tādiem. 

Cik ir homoseksuāļu, tas 

patiesībā nav zināms – nav 
tādas statistikas. Vinstons 
Čērčils ir teicis: “Es neticu 
statistikai, jo pats esmu to 
viltojis.” 

DDD: Vai jūs kā ārsts 
atzīstat homoseksuālismu 
par slimību? Mūsu avī-
zē jau ir ticis rakstīts, ka 
psihi psihiatri to ir izsvīt-
rojuši no slimību klasifi-
katora. 

A.R.: Tā vairs nav klasi-
ficēta kā slimība, bet nor-
māla tieksme tā nav. Nav 
normāla, dabiska tāda 
darbība, kas var iznīcināt 
cilvēci! Ir jau bijušas in-
tervijas arī ar profesoru 

Kalnbērzu, ar profesoru 
Stradiņu, un viņi tāpat 
atzīst, ka nodarboties ar 
homoseksuālismu nav 
normāli. 

Homoseksuālisma pro-
paganda ir graujoša, jo ap-
draud arī mūsu mazās nā-
cijas pastāvēšanu. Latvie-
šiem jau tā ir zema dzims-
tība. Liela daļa, kas spējīgi 
radīt bērnus, ir emigrēju-
ši, jo viņus neapmierina 
valdības darbs, nospies-
tā ekonomika. Žurnālos, 
internetā aprakstīts, ka 
Rinkēvičs “treknajos ga-
dos” ir uzkrājis 230 000 
latu vai eiro, ko normāla 
ģimene nav spējusi izda-
rīt. Un viņš lepojas, ka ir 
gejs. Kāds labums no tā 
ir Latvijas valstij un tau-
tai? Nekāds. Bet pienāks 
laiks, kad viņš prasīs, lai 

viņam maksā pensiju, lai 
gan nav atražojis nevienu 
cilvēku. 

Kā jau teicu, homosek-
suālisma propaganda, ko 
tagad veic arī ārlietu mi-
nistrs Rinkēvičs, ir pretēja 
mūsu nācijas interesēm. 
Diemžēl es neesmu vēl 
dzirdējis, ka t.s. nacionāļi 
Saeimā būtu izteikušies 

pret šo perversiju, lai gan 
cīnās it kā par ģimeni. Bet 
kā tas izpaužas? Viņiem 
vajadzētu panākt Rinkē-
viča demisiju, bet viņi to 
nedara. Tas, protams, ir 
mans viedoklis. 

DDD: Kādas veselības 
problēmas rodas no šīs 
sava dzimuma “mīlestī-
bas” – novirzes? 

A.R.: Galvenais, manu-
prāt, ir psihiskais kaitē-
jums. Ļoti grūti ārstējama 
ir šizofrēnija, bet homo-
seksuālisms, manuprāt, 
ir psihiska novirze, kas 
iegūta dzīves laikā. Var-
būt ir kādi iedzimti gēni, 
bet pamatā jau, protams, 
par geju vai lesbieti kļūst 
dzīves laikā.  

DDD: Cik noprotu, ho-
moseksuāls akts sagrauj 
ne tikai psihi, bet arī ķer-
meni? 

A.R.: Jā, protams. Ļoti 
sabojā attiecīgos musku-
ļus, kas var izsaukt dažā-
das nesaturēšanas u.tml. 

DDD: Savulaik (nu jau 
nelaiķis) Jānis Zālītis ar 
hipnozes palīdzību šādus 
cilvēkus sekmīgi ārstēja. 
Bet ir kāds apstāklis – ho-
moseksuāli orientētajiem 
ir jāgrib izārstēties, un ti-
kai tad tas kļūst iespējams. 
Taču, ja tiek izplatīta ho-
moseksuālisma propagan-
da, viņi sāk lepoties ar 
savu perversiju, tad vēlēša-
nās kļūt veseliem līdzinās 
nullei.

A.R.: Tieši tā – viņi sāk 
lepoties. Tas īstenībā ir šo-
vinisms – uzspiest visiem 
savu gribu. Turklāt šajā 
gadījumā ministrs tērē 
valdības, respektīvi, mūsu 
jeb tautas līdzekļus, bet 
nodarbojas ar psihiskas 
novirzes propagandu. 

DDD: Ārlietu ministri-
jas tiešais pienākums būtu 
pildīt Saeimas deklarāci-
ju par Latvijas okupāciju, 
tātad novērst okupācijas 
sekas. Taču tas netiek da-
rīts, tikmēr piektā kolonna 
vēl joprojām bradā mūsu 
ielas. Manuprāt, arī šī ir 
totāla ačgārnība jeb novir-
ze no normālas lietu kārtī-
bas.

Andris Rubins: Pro-
tams. Domāju, ka Ārlietu 
ministrija baidās pieskar-
ties šim jautājumam. Tikai 
nesaprotu, kāpēc? Ārlietu 
ministrija un Rinkēvičs 

izsakās, ka ir vajadzīgas 
kādas pastiprinātas sank-
cijas pret Krieviju Ukrai-
nas jautājumā. Manuprāt, 
pret Krieviju nevajag vēr-
sties vairāk, kā to dara, 
piemēram, Vācija un citas 
Eiropas Savienības valstis. 
Latvija ir maza valsts, un 
ir nepieciešama samēroja-
mība. 

Es nedomāju, ka tieši 
krievu tauta mums būtu 
nedraudzīga, bet viņu 
pašreizējā politika ir tāda. 
Tāpēc vajadzētu rīkoties 
daudz diplomātiskāk, lai 
patiešām aizstāvētu mūsu 
valsts un nācijas intere-
ses. Tomēr es domāju, ka-
mēr mūsu ārlietu ministrs 
būs gejs, tikmēr Latvijas 
attiecības ar Krieviju ne-
uzlabosies – viņš nevarēs 
neko nokārtot, jo viņu ne-
respektēs. Tikšanās reizēs 
arī ar Valsts prezidentu 
blakus jābūt ārlietu mi-

nistram. Bet Krievijā geju 
necienīs! Tādējādi nekas 
tur nevar sanākt – to vaja-
dzētu saprast. Nevar val-
dībā būt cilvēks, kurš aiz-
stāv kādas šauras, pretda-
biskas intereses. 

DDD: Jūsuprāt, vai 
okupantiem un kolonis-
tiem būtu jāpaliek Latvijā? 
Vai tā saucamā integrācija 
būtu jāturpina?

A.R.: Es domāju, ka vi-
ņiem ir jārada iespēja at-
griezties savā tēvu zemē 
– Krievijā. 

DDD: Tātad jūs atbal-
stāt dekolonizāciju?

A.R.: Jā, visiem, kuri 
negrib atzīt Latviju, negrib 
mācīties un runāt latviešu 
valodā, kuriem ir preten-
zijas pret latviešiem, pret 
latviešu tautu, ir jābrauc 
prom. Viņi uzstājas, ka 
šeit tiek ierobežotas tiesī-
bas, bet faktiski nav lojāli 
mums.

Uzskatu, ka pareizāk 
būtu, ja bērnudārzi un 
skolas būtu tikai latviešu 
valodā. Ja skolas ir krie-
vu valodā, tad tās neva-
jadzētu finansēt no valsts 
līdzekļiem, bet no kaut 
kādiem citiem – no privā-
tiem. Ir aizritējuši jau vai-
rāk nekā 20 gadu – nesa-
protu, cik ilgi mēs varam 
viņus sponsorēt, uzturēt. 
Ja bērnudārzos būtu ti-
kai viena valoda, nebūtu 
problēmu – bērni iemācī-
tos šo valodu. Un skolās 
tāpat – visiem vajadzētu 
būt vienai programmai, 
nevis katram sava. Nav 
pareizi teikt, ka jāmācās 
savā dzimtajā valodā – ja 
esi piedzimis Latvijā un 
esi Latvijas pilsonis, tad 
mācies latviešu valodā. 
Vai tad var būt Latvijas 
pilsonis ar Krievijas pasi? 
Ja gribi Krievijas pasi un 
savu dzimto valodu, tad 
brauc uz Krieviju. 

DDD: Ušakovs ir Latvi-
jas pilsonis, iemācījies lat-
viešu valodu un pat runā 
latviski, bet lojāls latviešu 
tautai viņš nav...

A.R.: Es piekrītu un arī 
domāju, ka viņš nav lo-
jāls. Viņš taču parakstījās 
par krievu valodu kā otru 
valsts valodu. Lojalitātei, 
pirmkārt, jau ir jābūt PAR 
latviešu valodu kā vienīgo 
valsts valodu Latvijā, jā-
atzīst visas mūsu tiesības, 

mūsu likumi. 
DDD: Putinam ir repat-

riācijas programma. Latvi-
jas ārlietu ministram būtu 
jāparūpējas, lai Putins at-
gūtu savus tautiešus, kuru 
pie mums ir krietni par 
daudz.

A.R.: Protams, Latvijas 
ārlietu ministram vajadzē-
tu to veicināt, nodarboties 
ar aptuveni šādu propa-
gandu: ziniet, Krievijā ir 
ļoti labi, jūs gaida Putins, 
brauciet prom! Nevis kā 
tagad propagandēt savu 
homoseksuālismu. Varbūt 

varam Krievijas tautiešiem 
pat palīdzēt aizbraukt. 
Mums taču ir labi celt-
nieki, varētu Krievijā celt 
viņiem mājas. Protams, 
Krievija par to maksātu, 
bet mūsējie palīdzētu celt. 
Ja mēs uzprasītu Eiropas 
Savienībai, arī tā mums 
iedotu naudu, ja patiešām 
gribēsim atbrīvoties un 
palīdzēt Krievijas pilso-
ņiem aizbraukt uz viņu 
tēvzemi. 

Un vēl. Tiem latviešiem, 
kas ir Krievijā, jāpalīdz at-
griezties Latvijā. Rietumu 
trimdas latvieši ir bagāti, 
tāpēc var atgriezties, no-
pirkt dzīvokli un dzīvot, 
kā grib. Šobrīd presē tiek 
runāts par latviešiem, kas 
pēdējā laikā ir devušies 
uz Rietumvalstīm darba 
meklējumos – vieni varbūt 
grib, citi negrib atgriez-
ties. Bet Krievijā mītošos 
esam atstājuši novārtā. 
Ārlietu ministrijai un val-
dībai nav politikas, kas 
viņiem palīdzētu repatri-
ēties. 

Mums ir ļoti daudz ne-
remontētu māju. Varētu 
radīt valsts fondu – kāds 
var teikt, ka tas ir soci-
ālisms vai kaut kas tam-
līdzīgs, bet es uzskatu, ka 
visām jaunajām ģimenēm 
būtu jādod vienistabas vai 
divistabu dzīvoklis, kurš 
pieder valstij, un viņiem 
būtu jāmaksā tikai īre. Ja 
tev, teiksim, ir 2 bērni, tad 
par īri jāsamaksā, piemē-
ram, 50 procenti; ja ir 3 vai 
vairāk bērnu, tā nebūtu 
jāmaksā vispār. Arī latvie-
šiem, kas grib atgriezties 
no Krievijas, varētu piedā-
vāt valsts dzīvokli vismaz 
sākotnēji par brīvu – bez 
īres maksas. Tie taču ir 
mūsu tautieši, mūsu pil-
soņi, un viņi saprastu, ka 
mēs par viņiem domājam. 
Tiem, kas ir Īrijā, tāpat 
varētu piedāvāt kaut kādu 
palīdzību, kaut vai zemi 
vai bezprocentu kredītu. 
Kredītu gan nav viegli at-
dot, bet, ja ceļ māju, tad, 
kamēr tā nav apmaksāta, 
lai tā pieder valstij, kas at-
brīvo no nodokļiem.

Turpmāk vēl...

Intervēja 
Līga Muzikante

“Es domāju, kamēr mūsu ārlietu ministrs 
būs gejs, tikmēr Latvijas attiecības 

ar Krieviju neuzlabosies – viņš nevarēs neko 
nokārtot, jo viņu nerespektēs.”

TAS RADA 
PSIhISKU 
UN fIZISKU 
KAITēJUmU

KRIEVIJĀ 
gEJU NECIENīS!

“Homoseksuālisma propaganda ir graujoša, 
jo apdraud arī mūsu mazās nācijas 

pastāvēšanu. Latviešiem jau tā 
ir zema dzimstība.”
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Turpinājums no 
iepriekšējā numura

Elita Veidemane: Kad 
uzzināju, ka Valdim Dom-
brovskim piešķirts Triju 
zvaigžņu ordenis (otrās 
pakāpes), es saķēru galvu! 
Nodomāju: cik zemu ir jā-
krīt Ordeņu kapitulam, 
lai ko tādu vispār izdarī-
tu! Par ko Dombrovskim 
piešķīra ordeni? Par to, ka 
viņš paklausīgi izpildīja vi-
sas Briseles pavēles? 

DDD: Viņš izveda no 
krīzes…

E.V.: Nezin kāpēc šajā iz-
vešanā no krīzes no Latvi-
jas izbraukuši vairāk nekā 
300 tūkstoši cilvēki? 

DDD: ...Dombrovska 
veiksmes stāsts. Žēl, ka 
šajā stāstā latviešu tautai 
netika ievēlēta daļa veik-
smes.

E.V.: Varam jau pasmie-
ties par to visu, bet tā ir 
bezkaunība! Vai Dombrov-
skis jau nav pietiekami 
atalgots ar 22 tūkstošiem 
eiro mēnesī lielu algu?

DDD: Kam jānotiek, lai 
latvieši beidzot uzvarētu 
tautā iesakņojušos nodevī-
bas garu, atbrīvotos no sa-
liektajiem mugurkauliem?

E.V.: Pirms 25 gadiem es 
to zināju, bet tagad vairs 
nezinu. Viss ir kardināli 
mainījies. Toreiz diezgan 
vientiesīgi uzticējāmies 
visam, ticējām skaistajiem 
aicinājumiem un ideāliem. 
Toreiz nevarējām iedomā-
ties, ka būs cilvēku gru-
pa, kuri uzkāps uz mūsu,  
vientiešu, pleciem un ie-
kāps, kur gribēs. To visu 
nezinājām. Toreiz pilnīgi 
viennozīmīgi zinājām tikai 
to, ka jākļūst brīviem no 
Padomju Savienības, ka 
Latvijai jābūt brīvai val-
stij. Un cilvēki (vienkāršie 

cilvēki) toreiz ar gaišām 
sejām un tīrām sirdīm gāja 
uz to. Tagad vairs nezinu, 
kas ir vajadzīgs, lai mai-
nītos attieksme pret visu, 
kas notiek. Nezinu, vai pēc 
kaut kāda laika šo vietu 
vispār varēs saukt par Lat-
viju. Varbūt tā būs kaut 
kāda Eiropas nomale, pie-
mēram, teritorija, ko ap-
zīmēs ar ciparu 945 – tāda 
maziņa teritorijiņa ar kaut 
kādu brīvdabas muzejiņu, 
kur varēs apskatīties, kādi 
tur bija tautastērpi, mājas 
u.tml. 

DDD: Etnogrāfiskais 
muzejs, kur tūristi brauks 
skatīties, kā dzērves baro-
jas…  Diemžēl sabiedrī-
bā reti kurus tas interesē, 
vairums nevēlas pat par to 
runāt – sak’, atkal tu par 
to politiku! Labāk par te-
ātri, kultūru, par kaut ko 
skaistu.

E.V.: Jā. Mēs aizejam uz 
teātri, bet no tās teātra do-
tās sajūtas pa kaut kādiem 
ceļiem atkal aizejam pie 
tās pašas politikas. Poli-
tika ir visa pamats. Un tā 
politika, ko šobrīd veido 
valdošie, vienkārši ir ne-
pieņemama. 

DDD: Melu “morāle”, 
ko īsteno pie varas eso-
šie, saindē arī sabiedrību. 
Liekulība, nodevība, savtī-
gums kļūst par normu. 

E.V.: Diemžēl tā ir. Un 
visi tie, kurus jau pārvē-
lēja neskaitāmas reizes, ir 
iemācījušies tik veikli pār-
liecināt savu auditoriju, ka 
daudz vairs nav jāpiepūlas. 
Katrai partijai pamatā ir 
konstants elektorāts, kas 
balso par viņiem, bet jau-
najām partijām jāatrod kas 
ļoti interesants, skanda-
lozs, lai piesaistītu uzma-
nību. Piemēram, Latvijas 
Reģionu apvienība tika Sa-
eimā tāpēc, ka tur bija Ar-
tuss Kaimiņš, tā ka partija 
var apzeltīt viņam vai nu 
degungalu, vai ausis, vai 

vēl ko citu un pateikties no 
sirds… Ne jau politikas dēļ 
viņi tika iekšā – Reģionu 
apvienībai pagaidām nav 
izteiktas politiskās līnijas 
vai nišas. 

DDD: Šajā pēcvēlēšanu 
laikā, valdības veidoša-
nas procesā, manuprāt, 
ļoti spilgti atklājās cilvēku 

vēlme pēc amatiem. Kā tev 
šķiet, vai viņi sev pajautā, 
vai vispār varēs ko labu 
izdarīt konkrētajā amatā, 
vai viņiem pietiks pras-
mes?

E.V.: Vai redzi kaut vie-
nu iemeslu, lai kaut ko 
tādu kāds sev pajautātu?!

DDD: Es sev pajautā-
tu…

E.V.: Tāpēc jau tu arī tur 
neesi. Tur jābūt cilvēkiem 
ar partijisku pārliecību – 
es tur eju, jo man liek.

DDD: Tad jau kā pa-
domju laikos – iet tur, kur 
partija liek.

E.V.: Bet, protams, kā 
gan citādi?! Ja partija iz-
lems, tu būsi finanšu mi-
nistrs, ja nepiekritīsi – ārā 
no partijas! Un, kā izrā-
dās, nemaz nav tiks slikti 
būt par ministru: Viņķele, 
aizstāvot ideju palielināt 
ministriem algas, no Sa-
eimas tribīnes pateica, ka 
ministriem ir nedeklarēti 
ienākumi, ka ministri ie-
nākumus “pa kaktiem sa-
nes un pēc tam dabū savas 
dividendes no tiem dar-
biem, kas ir ministra laikā 
darīti”, ka pastāvot kaut 
kāda īpaša stipendiju sis-
tēma. Viņa tātad no savas 
pieredzes pasaka, ka viņai 

arī kaut ko kāds pienes. 
Interesanti, vai ne?  

DDD: Viņa droši vien 
runāja par citu partiju 
ministriem, jo “Vienotība” 
taču cīnās pret korupciju.

E.V.: Tad jau Zaķim tie-
šām ir jānoliek mandāts, ja 
viņš cīnās pret korupciju.

DDD: Viņi pret to mazo 

korupciju – ja parāds ir 
liels, tas nav jāatdod. Mil-
jonu nevari atdod, lai pa-
liek.

E.V.: Nuja, mazi parādi 
godu nedara.

DDD: Jā, ja nevari aiz-
ņemties 10 miljonus, tad 
tu neesi mūsējais.  

E.V.: Loģiski, tādu nau-
du jau nevar atdot. Ja Sa-
eima ir sabiedrības spogu-
lis, tad dzīvojam kā čūsku 
bedrē. Solvita izdarīja gud-
ri – viņa pabīdīja Čigāni 
Izglītības ministrijas vir-
zienā, lai visi pāris dienas 
par to skaļā balsī ņirgtu, 
un uzmanība tika novērs-
ta no fakta, ka Solvita nav 
tikusi Saeimā. “Vienotībā” 
ir Solvitas bloks un Čigā-
nes-Viņķeles bloks, kuri 
savā starpā “klapējas”, 
bet uz āru tēlo vienotību. 
Tāpēc jau Artuss Kaimiņš 
saprata, ka tur ir īstā ak-
tieru trupa – ar viņu kopā 
99 labākie aktieri. Tā ka 
viss ir pareizi.

DDD: Varbūt labāk slēgt 
Nacionālo un Dailes teāt-
ri – ietaupītu līdzekļus, jo 
mums taču pietiek ar vienu 
teātri Jēkaba ielā?

E.V.: Jā, abi lielie teātri 
patiesībā var iet sēņot.

DDD: Kultūras ministri-
ja iegūs brīvus līdzekļus un 
beidzot varēs atbalstīt 2015. 
gadā gaidāmo praidu.

Elita Veidemane: Tie-
šām, tas ir tik skaisti!

DDD: Paliek slikta dūša 
par to, cik Latvija kļuvusi 
nekulturāla, ja pat Kultū-
ras ministrija atbalsta pe-
derastu izrādīšanos.

E.V.: Es par to rakstīju 
komentāru, jo mani tas 
dziļi satrieca, bet Kultūras 
ministrija man atsūtīja at-
bildi, ka viņi nefinansējot 
šo pasākumu, tikai morāli 
atbalsta mākslas centru 
“kim?”, kurā notiks daļa 
praida pasākumu. Bet kā-
pēc ir jāatbalsta laikmetī-
gās mākslas centrs “kim?”, 
ja tas atbalsta praidu? Vai 
tiešām Kultūras ministri-
jai vajag būt uz tām pašām 
afišām, kur ir praids, kur 

ir “Mozaīka”? 
Es nesaprotu, kā kultū-

ras ministre Dace Melbār-
de ko tādu pieļauj. Gudra, 
nacionāli domājoša minis-
tre. Manuprāt, Jaunzeme-
Grende arī bija laba kultū-
ras ministre. Jā, viņa bija 
īpatnējs cilvēks, bet viņai 
bija ļoti labas idejas, viņa 
taču uzsāka un arī uzvarē-
ja cīņu ar Žagara ēru Lat-
vijas Nacionālajā operā. 
Toties toreizējais premjers 
Dombrovskis viņu padzina 
no ministres vietas. Būtu 
bijis labi, ja Dombrovskis 
atvainotos Žanetai Jaunze-
mei-Grendei, bet, protams, 
viņam tas neienāca prātā.

DDD: Manuprāt, arī 
partija, kuru pārstāvēja 
Jaunzeme-Grende, neiztu-
rējās cienīgi. Diemžēl “Visu 
Latvijai!” jau iepriekš 
ir parādījuši nedraudzī-
gu attieksmi pret saviem 
biedriem, kuri uzdrošinās 
pateikt patiesību, kas ne-
patīk valdošajai koalīcijai. 
Prātā nāk Iesalnieka iztei-
kumi pēc Breivika izraisī-
tās traģēdijas Norvēģijā. 
Iesalnieks jau neattaisno-
ja slepkavu, tikai pateica 
patiesību, kādēļ šādi cil-
vēki rodas. Vai Nacionālā 
apvienība aizstāvēja savu 
biedru?

E.V.: Es arī gribētu no 
viņiem sagaidīt aktīvāku 
darbību, aizstāvot savējos. 
Tomēr jāatzīst: nacionāļi 
Žanetu aizstāvēja, tikai 
viņu balss bija par vāju, jo 
tajā reizē uzvarēja neolibe-
rāļu pārspēks. Taču es jau 
izteicos par latviešiem, kas 
nespēj pateikt savu vie-
dokli. Man kā vienkāršam, 
naivam vēlētājam gribas, 
lai tā partija, par kuru es 
balsoju vēlēšanās, aizstāv 
savu konkrēto ideju un sa-
vus cilvēkus. 

DDD: Bet ja viņiem nav 
idejas?

E.V.: Nu, tad nav mums 
par ko runāt ar tādiem po-
litiķiem. 

DDD: Edgars Kramiņš 
mūsu laikrakstā ļoti pre-
cīzi pateica, ka ar politiku 
ir jānodarbojas visiem, bet 
tas nenozīmē, ka visiem jā-
sēž Saeimā. Bet cilvēkiem 
jau ir vienalga… 

E.V.: Tāpēc jau valsts arī 
dzīvo uz tā vienalga. Nav 

Elita Veidemane:
Ja es būtu vīrietis, gribētu 
iestāties Zemessardzē
Saruna ar žurnālisti Elitu Veidemani

mums līdera, kas pateik-
tu – veči, tagad darīsim tā. 
Nav mums tāda līdera. To-
ties ir daudzi politiķi – tādi 
glumi gliemji, kas lien, at-
stājot aiz sevis slapju slie-
di, un nekad nenokrīt. Jo 
pielīp. Pie ministru krēs-
liem, deputātu krēsliem.

DDD: Kur ir kultūras 
darbinieki, kāpēc viņi par 
to klusē?

E.V.: Es to mēģinu izdi-
bināt arī savās intervijās, 
bet nevienam nav varian-
tu, kāpēc kultūras cilvēki 
par to nerunā. 

DDD: Varbūt problēma 
ir tā, ka tas, kurš uzstājās 
kā kultūras cilvēks, varbūt 
tāds nemaz nav?

E.V.: Ļoti grūti vispār 
definēt, kas ir kultūras cil-
vēks – varbūt tā būs mūsu 
kaimiņu tante, kas pārdod 
olas un kartupeļus,– viņa 
lasa avīzes, nelamājas, 
viņai ir savs taisnīgais 
spriedums par visu, jaunī-
bā lasījusi daudz grāmatu. 
Varbūt viņa ir vairāk tas 
kultūras cilvēks, nekā tie, 
kas par tādiem sevi defi-
nē. Un vārds inteliģence 
(интеллигенция) vairāk 
ož pēc padomju laikiem. 
Tie bija labi apmaksāti 
ārsti, partijas darbinieki, 
gleznotāji, kuri gleznoja 
partijas biedrus, sociālis-
ma uzvaras, rakstnieki, 
kuri rakstīja par tām. Tā 
bija inteliģence. Tam vi-
sam ir tā padomju laika 
piesmaka. Domāju, ka la-
bāk būtu lietot vārdu inte-
lektuāļi. Bet šodien lielākā 
daļa intelektuāļu klusē. 
Iespējams, ka nav pienācis 
vēl tas kritiskais punkts, 
ko nāksies pārkāpt, lai cil-
vēki sāktu runāt.

DDD: Vai mums Latvijā 
vajag laikmetīgās māks-
las, modernisma muzeju? 

E.V.: Privāti investori 
savu naudu var ieguldīt, 
kur vien vēlas. Bet ter-
mins “laikmetīgā māks-
la”... Acīmredzot Latvijā 
ir daudz visādu instalāciju, 
kuras nav, kur izvietot, tā-
dēļ arī runā par šāda mu-
zeja nepieciešamību. Es 
tādu “mākslu” nesaprotu. 
Bet tas, protams, ir gau-
mes jautājums.
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LIPīgIE gLIEmJI

NEKULTURĀLĀ 
KULTūRA

“Toreiz pilnīgi viennozīmīgi zinājām tikai to, 
ka jākļūst brīviem no Padomju Savienības, 
ka Latvijai jābūt brīvai valstij. Tagad vairs 

nezinu, kas ir vajadzīgs, lai mainītos 
attieksme pret visu, kas notiek.”
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Kustības “Eiropas krie-
vu iniciatīva” veidotājs 
Igors Vatoļins meklē at-
risinājumu krievvalodīgo 
problēmai: “Bet tad kādā 
tālā luksoforā vajag iedegt 
zaļo gaismu par tā sauca-
miem krievu jautājumiem 
un piedāvāt ceļa karti, lai 
maziem solīšiem atrisinā-
tu gan nepilsoņu jautāju-
mu, gan situāciju ar krie-
vu valodu. Par latviešu va-
lodas statusu piekrīt visi, 
bet kāds ir statuss krievu 
valodai? [..] Tas nozīmētu, 
ka vai nu ierakstot likumā 
“reģionālās valodas” vai ” 
nacionālo minoritāšu” vai 
kaut kādu statusu – ne 
valsts valodas statusu, vai 
arī vienkārši latviešu va-
došām amatpersonām jā-
atzīst un skaidri jāpasaka, 

DDD: Varbūt tieši tās 
trūkums... Kādreizējā kul-
tūras ministre Demakova 
teica, ka laikmetīgā māks-
la ir kā augstākā mate-
mātika, kuru visiem nav 
iespējams saprast.

Elita Veidemane: Jā, 
“zemiem” prātiem tas 
nav domāts. Ja tāda ir 
laikmetīgā māksla – trīs 
debilas figūras, kas Ļe-
ņina pieminekļa vietā 
uzstādītas pie Ministru 
kabineta, kur spraucas 
ārā kaut kāda melna tau-
tu meita un vēl tur kaut 
kas…, tad es, piedod, 
necentīšos “izaugt” līdz 
“tam” līmenim. 

DDD: Acīmredzot tas 
tiek apzināti darīts, lai de-
gradētu cilvēka skaistuma 
sajūtu. Ja visi tāpat kā tu 
riebumā novērsīsies no de-
bilām figūriņām, tad būs 
jāmaina arī aktieri Saei-
mā. 

E.V.: Viss – gan politikas, 
gan “laikmetīgās mākslas” 
spiediens – degradē cilvēka 
kultūras uztveri, un viņiem 
neglītais sāk šķist normāls. 
Man mākslā gribas redzēt 
gan skaisto, gan neglīto, 
bet jēdzīgās proporcijās. Ir 
attēloti arī neglīti cilvēki 
un neglītas lietas, bet tam 
ir kaut kāds mērķis. 

DDD: Un galvenais, lai 
ir ietekmīgi, sabiedrībā 
atzīti kritiķi-apdziedātā-
ji, kuri mēģina iestāstīt, 
ka “laikmetīgās mākslas” 
darbā ir dziļa jēga.

E.V.: Neredzu tur jēgu. 
Bet varbūt tikai es viena 
neredzu, varbūt citi redz. 
Tāpēc nebūsim tik kate-

goriskas. Taču, manuprāt, 
tur ir tukšums – tas pats 
caurvējš, par ko sāku-
mā teicu. Par “modernās 
mākslas” uztveri ir tāda 
anekdote: ja pie kāda dur-
vīm noliek sūdu čupu, tā ir 
instalācija, bet, ja licējs vēl 
piezvana un metas bēgt, 
tad tā ir performance.

DDD: Nobeidzot mūsu 
sarunu, vēlos atgriezties 
pie notikumiem Ukrainā 
un pie to ietekmes uz lat-

viešiem. Vai, tavuprāt, Uk-
rainā notiekošais pamodi-
nās latviešos dzimtenes 
mīlestību? 

Elita Veidemane: Man 
gribētos ticēt, ka veselais 
saprāts nācijai tomēr ir 
saglabājies. Ja es būtu vī-
rietis, es gribētu iestāties 
Zemessardzē. No vienas 
puses tas ir pašsaglabā-
šanās instinkts, no otras 
puses – tā ir disciplīna, 
bet treškārt – tas ir pat-
riotisms. Es domāju, tam 
vajadzētu pareizi nostrā-
dāt, pareizi nospēlēt šajā 
situācijā. Zemessardzē 
cilvēks nestājas tāpēc, ka 
viņam gribas šaujamo pa-
nēsāt, bet gan tāpēc, ka 
viņš vēlas aizstāvēt savu 
Tēvzemi. Man gribas ti-
cēt, ka viss ies pareizajās 
sliedēs – ļoti gribas ticēt.

DDD: Paldies tev par 
sarunu!

Intervēja Liene Apine

Elita Veidemane:

Ja es būtu 
vīrietis, gribētu 
iestāties 
Zemessardzē
Turpinājums no 5. lpp.

“Ļoti grūti vispār definēt, kas ir kultūras 
cilvēks – varbūt tā būs mūsu kaimiņu tante, 

kas pārdod olas un kartupeļus,– viņa lasa 
avīzes, nelamājas, viņai ir savs taisnīgais 

spriedums par visu, jaunībā lasījusi daudz 
grāmatu. Varbūt viņa ir vairāk tas kultūras 

cilvēks, nekā tie, kas par tādiem sevi definē.”

mAN gRIbAS 
TICēT...

2014. gada 26. novem-
brī plkst. 12:00 Rīgas 
apgabaltiesa (Rīgā, brī-
vības bulvārī 34, tiesas 
zāle Nr. 204) atklātā tie-
sas sēdē izskatīs Tieslietu 
ministrijas apelācijas sū-
dzību par Rīgas Centra ra-
jona tiesas spriedumu, ar 
kuru tika nolemts piedzīt 
no Tieslietu ministrijas 
11 000 latu lielu kompensā-
ciju par laikraksta “DDD” 
galvenās redaktores Līgas 
Muzikantes nepamatoto 
apsūdzēšanu. 

Jau esam rakstījuši, ka 
Rīgas Centra rajona tie-
sas tiesnese Maira Griķe, 
spriežot taisnīgu tiesu, š.g. 
17. aprīlī nolēma pilnībā 
apmierināt Līgas Muzi-
kantes prasību pret Latvi-
jas valsti Tieslietu minis-
trijas personā par morālā 
kaitējuma atlīdzināšanu 
saistībā ar nepamatoto, 
brutālo kriminālvajāšanu 
un apsūdzībām “noziegu-
mos pret cilvēci”. 

Atgādinām, ka pirms 
dažiem gadiem Drošības 
policija un prokuratūra 
mēģināja notiesāt laik-
raksta “DDD” redakcijas 
darbiniekus, lai ierobe-
žotu preses brīvību mūsu 
valstī un liegtu rakstīt 
par deokupāciju un de-
kolonizāciju. Šo represiju 
rezultātā, piemēram, pret 

TIESLIETU mINISTRIJA 
IZŠķēRDē LAIKU UN NAUDU

Aicinājums uz tiesas sēdi
Līgu Muzikanti tika iero-
sinātas un uz tiesu nosū-
tītas divas krimināllietas 
pēc Krimināllikuma 78. 
panta pazīmēm. Taču tie-
sa visus “DDD” veidotā-
jus, arī Līgu Muzikanti, 
attaisnoja. Ņemot vērā to, 
ka nepamatota apsūdzība 
“noziegumos pret cilvē-
ci” personai nodara ļoti 
dziļu morālu kaitējumu, 
Rīgas Centra rajona tiesa 
nolēma piedzīt no Tieslie-
tu ministrijas 11 000 latu 

lielu kompensāciju Līgas 
Muzikantes labā.

Tā vietā, lai samaksātu 
Līgai Muzikantei morālo 
kompensāciju, Tieslietu 
ministrija, kuru visu šo 
laiku vada Nacionālās ap-
vienības “VL-TB/LNNK” 
ministri, iesniedza apelā-
cijas sūdzību Rīgas apga-
baltiesā. Tādējādi Rīgas 
Centra rajona tiesas sprie-
dums nav stājies spēkā, 
un tiesvedība turpinās. 
Ar šādiem nevajadzīgiem 

tiesu procesiem valsts ie-
rēdņi, šajā gadījumā Ties-
lietu ministrijas vadītāji, 
ne vien nevajadzīgi noslo-
go tiesas, bet arī izšķērdē 
valsts līdzekļus. Un vēl 
– vai tiesāties pret laik-
rakstu “DDD” jautājumā 
par morālo kompensāciju 
saistībā ar absurdo krimi-
nāllietu ir nacionāli noska-
ņota ministra cienīgi? 

Ikviens “DDD” lasītājs 
būs gaidīts tiesas sēdē 26. 
novembrī!

Kad tika izskatīta krimināllieta pret “DDD” veidotājiem, mūsu 
avīzes lasītāji pie Augstākās tiesas bija noorganizējuši piketu

ka krievu valoda līdztekus 
latviešu valodai ir Latvijas 
bagātība un ka varam pel-
nīt ar krievu valodu.” (Lat-
vijas Avīze. 29.10.2014.).

Ka svešvalodu zināšana 
ir bagātība, neapstrīdu. 
Taču, ja krievi būtu ņēmu-
ši vērā Ļeņina padomu, ka 
“...jāpieņem visstingrākie 
noteikumi par nacionālās 
valodas lietošanu cittautī-
bu republikās, kas ietilpst 
mūsu savienībā, un šie no-
teikumi jāpārbauda seviš-
ķi rūpīgi. Nav šaubu, ka ar 
dzelzceļa dienesta vieno-
tības ieganstu, ar fiskālās 
vienotības ieganstu u.tml. 
pie mums, pastāvot mūsu 
pašreizējam aparātam, 
ieviesīsies milzums tīri 
krieviska rakstura ļaun-
prātību. Cīņai ar šīm ļaun-
prātībām nepieciešamas 
sevišķas izgudrošanas spē-
jas, nerunājot jau par to, 
ka tiem, kas šo cīņu sāks, 
jācīnās no visas sirds. Šeit 
būs vajadzīgs sīks kodekss, 
ko kaut cik sekmīgi sastā-
dīt spēj tikai nacionāļi, kas 
dzīvo attiecīgā republikā,” 
– tad šodien nepastāvētu 
vajadzība Krievijas Prezi-
dentam V.Putinam aizstā-
vēt krievus, kas par savu 
dzīvesvietu ir izvēlējušies 
citas valstis ar citu valodu 
un mentalitāti. 

Ja V.Putins savukārt 
būtu iepazinies un izman-
tojis Ļeņina ieteikumu at-

tiecībā uz ukraiņiem, ka 
“Ukrainas teritorijā KKP 
biedriem praksē jārealizē 
darbaļaužu masu tiesības 
mācīties dzimtajā valo-
dā, kā arī lietot to visās 
padomju iestādēs, visādi 
darbojoties pretī rusifika-
toriskiem mēģinājumiem 
atstumt ukraiņu valodu 
otrā vietā... Nekavējoties 
jāgādā, lai visās padomju 
iestādēs būtu pietiekams 
skaits kalpotāju, kas pār-
valda ukraiņu valodu, un 
lai turpmāk visi kalpotā-
ji prastu runāt ukraiņu 
valodā. (V.I.Ļeņins “Par 
nacionālo un nacionāli ko-
loniālo jautājumu”)”, tad 
mūsdienās nebūtu notiku-
si Krimas okupācija un ne-
veidotos teroristu perēkļi 
Luhanskā un Doņeckā.

Man nav iebildumu pret 
krievvalodīgo patiesu in-
tegrāciju latviskajā vidē, 
taču integrējamajam jāie-
gaumē viens nerakstīts li-
kums jeb, kā teiktu Holms 
savam palīgam: “Elemen-
tāri, Vatson, neej ar savu 
dziesmugrāmatu svešā 
baznīcā!” Te arī tas suns 
aprakts! 

Mūsdienās runāt par 
krievu valodas tiesībām 
Latvijā motivē PSRS (Krie-
vijas) realizētās Latvijas 
okupācijas, kolonizācijas 
un rusifikācijas nelikvi-
dētās sekas. Tā ir Saeimu 
ielaista neatrisināta kom-

pleksa problēma. Lai ar to 
tiktu galā, nevis  “luksofo-
rā vajag iedegt zaļo gais-
mu”, kā to vēlas Igors Va-
toļins, bet gan jāsameklē 
starptautiskās nostādnes 
un likumi par okupāciju, 
kolonizāciju un jāķeras pie 
problēmas  tiesiskas atrisi-
nāšanas.

Igors Vatoļins iesaka šo 
problēmu atrisināt evolū-
cijas ceļā, nelikvidētās se-
kas pakāpeniski leģitimē-
jot. Tas jau ir mēģināts 25 
gadus, taču, kā liecina re-
ferendums par krievu va-
lodu kā otro valsts valodu, 
neveiksmīgi.  Šī I.Vatoļina 
iecere man asociējas ar kā 
vienu no mūsdienu Krievi-
jas “maigās varas” metas-
tāzēm. 

Ja īpaša statusa piešķir-
šanu krievu valodai pie-
prasa Krievijā, kur pamat-
nācija ir krievi, un ja tās 
lietošanu un pastāvēšanu 
cauri gadsimtiem apdraud, 
piemēram, ķīniešu vai lat-
viešu valoda un mentalitā-
te, tad atbildei viennozīmī-
gi vajadzētu būt: jā, krie-
vu valodai jāpiešķir īpašs 
statuss! Ja krievi par savu 
dzīvesvietu ir izvēlējušies 
citu valsti, ar citu pamat-
nācijas valodu un menta-
litāti, piemēram, Ķīnu vai 
Latviju, tad atbilde vien-
nozīmīgi drīkstētu būt ti-
kai: nē, krievu valodai nav 
jāpiešķir īpašs statuss!

Vai KRIEVU VALoDAI 
ir jāpiešķir īpašs statuss?

Andrejs Lucāns
Burtniekos
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Es, ārsts, profesors, Andris RUBINS, nesaprotu, 
kāpēc un kam tika veltīts Jūsu paziņojums, ka Jūs esat 
homoseksuāls?

Homoseksuālismu es vērtēju kā anomāliju.
Es, Rinkēviča kungs, uzskatu, ka Jūs nedrīkstat būt 

LR Ārlietu ministrs.
Pēc manām domām, Jūsu paziņojums, ka Jūs esat gejs 

(homoseksuāls) ir apkaunojums Latvijai, Latviešu tautai 
un iedragā mūsu Latvijas prestižu.

Pēc neoficiāliem datiem homoseksuāli cilvēki ir ap 
10% un daļa no viņiem ir ar iedzimtu tieksmi, daļa 
izveidojušies par homoseksuāliem bērnībā, jaunībā, tos 
izvarojot, narkotiku iespaidā, apmānīti ar dažādiem 
labumiem, piespiedu prostitūcijā.

Protams, cik zināms, dažās rietumu valstīs, piemēram, 
Nīderlandē, homoseksuālu cilvēku skaits ir augstāks, 
un tas ir saistīts ar augsto prostitūciju, narkomāniju, 
homoseksuālisma reklāmu u.c.

Jūsu paziņojums, pēc manām domām, dara lielu 
ļaunumu Latvijas jaunatnei un sabiedrībai, jo ar savu 
paziņojumu Jūs (arī “Vienotība” un valdība, kas Jūs at-
balsta) reklamējiet homoseksuālismu Latvijā, kas nav 
pieņemami lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju un ir 
graujoši Latvijas pašreizējā demogrāfiskajā situācijā.

Ja Jūs esat homoseksuāls, tā ir Jūsu privāta lieta, un 
Jums kā LR valdības ministram, pēc manām domām, 
nebija tiesības to publiskot un reklamēt.

Ja Jūs reklamējat, ka esat homoseksuāls, tad es ie-
saku Jums atteikties no LR ārlietu ministra amata un 
turpmāk strādāt citā darbā, bet nebūt LR valdībā, jo 
man un daudziem Latvijā nav pieņemams, ka ministrs 
var būt homoseksuāls un to reklamēt.

Vai Jums un LR valdībai ir plāns jaunatnes patrio-
tiskajai, arī militāri-patriotiskajai, audzināšanai?

andris RUBiNs
ārsts, profesors, 

Latvijas Universitātes katedras vadītājs, 
5 bērnu tēvs

Nesen “Vienotības” ār-
lietu ministrs E.Rinkēvičs 
nāca klajā ar publisku pa-
ziņojumu, ka viņš ir pidars 
jeb, kā pats izteicās, gejs 
(tas ir barbarisms no angļu 
valodas, kam oriģinālā ir 
vairākas nozīmes – jautrs, 
raibs, skaists; šo vārdu 
visā pasaulē sev kā “poli-
tiski korektu” apzīmējumu 
ir pieņēmuši vīriešu kārtas 
homoseksuālisti), un viņš 
ar to lepojoties. Juridis-
ki pareizi gan šo personu 
būtu dēvēt par pederastu 
(tā jau no Senās Romas lai-
kiem apzīmē vīriešus, kas 
kopojas ar vīriešiem), kura 
vienkāršots pārveidojums 
sarunvalodā ir pidars. 

Par šo faktu nebūtu jā-
brīnās. Visiem zināms, ka 
ES valda cionistu-maso-
nu-pederastu mafija (bie-
ži pieminēts fakts manās 
publikācijās), ko savukārt 
vada, komandē un finansē 
žīdu miljardieris Soross. 
Praktiski visi varturi ES 
valstīs ir šīs mafijas iecelti 
vai pat tās locekļi. Arī Lat-
vijā visas Saeimā pārstā-
vētās partijas, manuprāt, 
pakļaujas šai mafijai, bet 
“Vienotība” šajā ziņā se-
višķi izceļas. 

Nav šaubu, ka Rinkēvičs 
pie ārlietu ministra amata 
tika tieši savas seksuālās 
orientācijas dēļ. Tāpat nav 
šaubu, ka arī publiskai at-
klāsmei savu orientāciju 
viņš nodeva ne jau mirkļa 
emociju uzplūdā, ne jau 
savas gribas pēc… Manu-
prāt, viņš izpildīja savu 
maizes devēju pavēli… 
Kāpēc tā tika dota, mēs, 
protams, precīzi nezinām, 
bet, iespējams, ka viņam 
arī bija laiks iesaistīties tā 
dēvētājā “tolerances sko-
lā” homofobajiem letiņu 
aborigēniem. 

Pateicoties tam, ka Rin-
kēvičs iekļāva “melnajā 
sarakstā” dažus īpaši nai-
dīgus Krievijas šovinistus, 
kas “sakritības pēc” izrā-

dījās arī pederastu nīdē-
ji, viņa reitings Latvijas 
iedzīvotāju acīs bija viens 
no augstākajiem ministru 
vidū. Savukārt viņa un 
viņa vadītās ministrijas 
naids pret leģendāro 
latvju tautas varoni 
herbertu Cukuru bija 
zināms galvenokārt tiem, 
kas regulāri apmeklē Rin-
kēviča “tvitera” kontu un 
skatās ĀM mājas lapu…, 
un tādu cilvēku sabiedrī-
bā nav vairumā. Izskanē-
jušais paziņojums, ka šis 
“jaukais” cilvēks ir “gejs”, 
varētu netiešā veidā ietek-
mēt tautu, liekot secināt, 
ka laikam jau visi “geji” 
ir tik “jauki” un “patrio-
tiski” kā E.Rinkēvičs. Kā 
rāda turpmākie notikumi, 
tad gluži bez pamata šādas 
cerības diemžēl nav biju-
šas. 

Klausoties prātuļojumus 
LR1 “(Ne)Brīvajā mikrofo-
nā” par to, ka kāda kuram 
esot daļa, ar ko viņš guļ, ka 
tik kā cilvēks un ministrs 
labs, – ar rūgtumu jāseci-
na, ka tā dēvētā “smadze-
ņu pidarizācija” ir skārusi 
jau vairs ne tikai mūsu 
jauno paaudzi… (es vairāk 
kā jebkurš radioklausītājs 
zinu, kā šajā pārraidē tās 
vadītāji prot “atlasīt” pa-
reizos zvanītājus, un to-
mēr…)

Nostājai par to, ka cilvē-
ka seksuālā orientācija ir 
tikai viņa privātā darīša-
na, var piekrist divos ga-
dījumos: ja viņš neieņem 
valstī nozīmīgu amatu un 
ja viņš ar to neplātās pub-
liski. Pretējā gadījumā tā 
no viņa privātās kļūst jau 
par visas valsts mēroga 
darīšanu. 

No tā, kādi ir mūsu tau-
tas priekšstāvji, pasaulē 
spriež par visu mūsu tau-
tu. Ja mūsu ministri ir 
pidari, tad gribot negribot 
mēs kopumā tiekam uz-
tverti kā “pidarnācija”. Ja 
mūs šis fakts apmierina, 
tad varam vien ļaut “pat-
riotiskajam” un “neaizstā-
jamajam” Rinkēvičam tur-
pināt cītīgi strādāt valsts 
“labā”. Ja nu tomēr mēs 
gribam sevi pozicionēt kā 
normālu, dabiski seksuāli 
orientētu tautu, tad tādi 
“taisnās zarnas operatori” 
kā Rinkēvičs būtu jātur 
no varas stūres lielgabala 
šāviena attālumā. Aug-
stākais, ko viņam varētu 
atļaut darīt, – uzņemties 
ĀM sētnieka pienākumu 
pildīšanu, tā teikt, mēslu 
kulstītājam lai ir darbs ar 
mēsliem. 

Šis jautājums nav vien-
kāršs, taču principā ir 
realizējams. Uzreiz jākon-
statē, ka no Saeimā pār-
stāvētajām partijām lai-
kam neviena viņa demisiju 
pieprasīt neiedrošināsies. 
Premjere Straujuma jau 
ir publiski izteikusies, ka 
pilnībā atrodas Rinkēviča 
pusē un esot gatava pat ap-
spriest, kā iedzīvināt tautā 
viņa ieteiktos grozījumus 
likumdošanā, lai pidariem 
un lezbām būtu iespējas 
noslēgt tā saukto “part-
nerattiecību līgumu”. Šādi 
viņa uzskatāmi apliecina, 
ka tai pašai mafijai vien 
kalpo. 

Cieņu Rinkēvičam par 
viņa izrādīto drosmi iz-
rādījis arī “SC” līderis, 
naturalizētais okupants 
N.Ušakovs. Zinot, ka šis 
tips ik pa laikam mēdz nē-
sāt kaklarotu, šāda nostāja 
neizbrīna… ZZS arī nekas 
nav sakāms nosodāms Rin-
kēviča rīcības sakarā, galu 
galā arī viņi sevi pozicionē 
kā mūsdienīgu, eiropeisku 
partiju. Dabiski, ka klusē 

arī “brašie zēni” no “VL”. 
Un kur tad vēl koalīcijas 
stabilitāte, bailes pazaudēt 
siltās vietiņas labi apmak-
sātajos amatos… Arī “jau-
nā” opozīcija Sudrabas un 
ekstravagantā Kaimiņa 
personā, izrādās, nav ne-
kādi “homofobi” un vis-
ticamāk ir gatavi jebkurā 
laikā respektēt mūsu līdz-
pilsoņu “īpašās vajadzī-
bas”. Tātad atliek secināt, 
ka Saeimā un valdībā Rin-
kēviča un viņa orientācijas 
pretinieku nav. Bet kā ir ar 
mūsu tautu kopumā? To 
nu laiks rādīs…

“Ko mēs varam darīt?” 
– kāds man var pajautāt. 
Ļoti daudz ko! Vislabākais 
variants, protams, būtu 
pēc Ukrainas parauga iziet 
ielās un neizklīst tik ilgi, 
kamēr odiozais pidars un 
viņa draudzene Asā Meiča 
nav labprātīgi atkāpušies 

Kamēr vairāki politiķi Latvijā demonstrē “piepidarotu 
smadzeņu tehniku”, tikmēr Ventspils mērs Aivars Lem-
bergs par Latvijas Republikas ārlietu ministru Edgaru 
Rinkēviču pasaka skaidri un gaiši: “Godīgi sakot, man 
ir pilnīgi vienalga, kā viņš izmanto savu dzimumlocekli 
vai tūpli. Man tas ir pilnīgi vienalga. Tā ir viņa privāta 
lieta.” Bet... “Es domāju, ka valdības loceklis, ārlietu mi-
nistrs, nodarbojoties ar homoseksuālisma propagandu, 
nodara kaitējumu, jo tā dzīvnieku suga, kura nevairojas, 
tā izmirst, un vairošanās instinkts ir dabīgs, kas piemīt 
visām dzīvām radībām. To pārtraucot, tās izmirs.”

Citāti no “Apollo.lv” materiāla

Rinkēvičs iR... 
UN KAS ESAm mēS??? 

Aivars gedroics

no amata… Tomēr es sa-
protu arī, cik tas ir sarežģī-
ti izdarāms – nav mums ne 
vienota centra, kas tādas 
aktivitātes vadītu, ne arī 
īpašas vēlmes tautā aktīvi 
politiski darboties. Taču 
arī individuāli varam gana 
daudz panākt. 

Kas mums liedz kat-
ram personīgi sūtīt 
vēstuli uz Ām ar pra-
sību Rinkēvičam beigt 
blamēt mūsu valsti un 
nāciju un labprātīgi at-
brīvot ieņemamo ama-
tu seksuāli normālam 
cilvēkam?! Katrs mēs to 
varam izdarīt, ja vien gri-
bam. 

Ja nu kāds ļoti šaubās 
par savām literāta spējām 
un uzskata, ka nespēs neko 
sakarīgu uzrakstīt, tad lai 
vismaz nokopē vai no in-
terneta izdrukā A.Gardas 
izdotās grāmatas “Homo-
seksuālisms – cilvēces ne-
gods un posts” grāmatas 
vāka attēlu un nosūta to 
Rinkēvičam. 

Tāpat visiem interneta 
lietotājiem būtu jāsameklē 
Rinkēviča “tvitera konts” 
un neslēpti jāpauž sava at-
tieksme pret šo, manā vēr-
tējumā – pretīgo zemcil-
vēku, rakstot tajā indīgus 
paziņojumus un komentā-

rus (tvitera kontā, starp 
citu, nav iespējams bloķēt 
pieeju tā lietotājam nevē-
lamām personām). 

Tāpat būtu jāzvana arī 
uz Latvijas Radio un pie 
katras iespējas jāatgādina, 
kā Rinkēvičs ar savām iz-
darībām blamē mūsu val-
sti un tautu. Ja zvanītāju 
būs gana daudz, visiem 
muti nekad Tomsons&Co 
nespēs aizbāzt… 

Un, protams, atkal un 
atkal ir jāstāsta jaunajai 
paaudzei, kāda nosodāma 
parādība ir homoseksu-
ālisms, un vēl vairāk no-
sodāmi ir ar tā piekopšanu 
lielīties! 

Ja mēs rīkosimies šādi, 
kā ieteicu, Rinkēviča rīcī-
ba nesīs pilnīgi pretējus 
augļus plānotajiem. Sa-
vukārt, ja mēs neko ne-
darīsim un ļausim visam 
ritēt savu gaitu, paredzu, 
ka turpmāk mūsu varturu 
vidū atklāsies vēl ne ma-
zums pidaru un lezbu… 
Un piepildīsies sen zinā-
mā atziņa: katrai tautai 
ir tādi vadoņi, kādus tā 
ir pelnījusi! Vai tiešām 
mēs esam pelnījuši vien 
seksuālus kropļus? To rā-
dīs nākotne…

PAR LATVIJU – 
bRīVU No DAŽĀDA 

VEIDA PERVERSIEm 
IZDZImTEŅIEm – 

CīŅAI UN UZVARAI 
SVEIKS !!!

“...Rinkēvičs būtu jātur no varas stūres 
lielgabala šāviena attālumā. Augstākais, ko 
viņam varētu atļaut darīt, – uzņemties ĀM 

sētnieka pienākumu pildīšanu, tā teikt, mēslu 
kulstītājam lai ir darbs ar mēsliem.”

KĀ DAbūT 
RINKēVIčU 
NoST No AmATA? 

AIVARS LEmbERgS 
PAR 
EDgARU RINKēVIčU

“Jūs nedrīkstat būt 
LR ārlietu ministrs!”

Profesora Andra Rubina 

ATKLĀTĀ VēSTULE
LR ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam

“Pēc manām domām, Jūsu paziņojums, 
ka Jūs esat gejs (homoseksuāls) ir 

apkaunojums Latvijai, Latviešu tautai 
un iedragā mūsu Latvijas prestižu.”
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Mēs esam viena no laimī-
gākajām tautām – mums ir 
sava tēvu zeme un 1918. 
Gada 18. novembrī dibinā-
ta valsts, kur latvju tauta 
var attīstīties, kopt savu 
kultūru un runāt mātes 
valodā. 

Mūsu mīļā Latvija radās 
kā Fenikss no pelniem, 
tā tika izcīnīta Brīvības 
cīņās – atbrīvojāmies no 
vācu muižniekiem un no 
Krievijas cara verdzības 
un pārkrievošanas. Pārcie-
tām arī 50 gadu sarkanā 
Kremļa okupācijas jūgu. 
Tas nespēja salauzt latvju 
tautas dzimtenes mīles-
tību. Par Latvijas brīvību 
cīnījās nacionālie partizā-
ni, nacionālās pretošanās 
dalībnieki. Līdz atmodās 
un kājās cēlās latvju tau-
ta (taču Kremļa okupanti, 
kolonisti un pašmāju ko-
laboranti diemžēl netika 
padzīti).

Mums ir jāciena sava 
tēvu zeme. To mīlot Jānis 
Jaunsudrabiņš ir teicis tu-
vos vārdus: “Latvieti, lai 
kur tu atrastos, piemini 
Latviju.”

Daudzas tautas, smo-
kot svešu okupantu jūgā, 
cīnās par savu valsti, un 
uz brīvības altāra iet bojā 
tūkstošiem cilvēku. Lielā-
kā traģēdija un netaisnība 
ir palestīniešu tautai, kur 
uz Palestīnas zemes netika 
dibināta Palestīnas valsts, 
bet līdz zobiem bruņojies 
imperiālistu agresors – Iz-
raēla, kas tagad nesodīti 
nogalina un okupē pales-
tīniešu tautu. Par savu 
valsti cīnās kurdi, baski, 
katalonieši, čečeni, tautas 
Krievijas jūgā un citur pa-
saulē.

Izgāžot dusmas uz Lat-
viju par sadzīvi, mēs spļau-

Augstākās nacionālās 
vērtības – kādas tās ir? 
Pirmkārt, tā ir dzimtenes 
mīlestība, kas arī ir nacio-
nālisma pamatelements. 
Jo vairāk attīstīta dzimte-
nes mīlestība kādā tautā, 
jo stiprāka tā būs kā nā-
cija (lai arī cik skaita ziņā 
maza tā būtu). Tikpat liela 
vērtība ir arī valodai – tā 
ir tautas gaismas, tautas 
dvēseles mūzika. Garīgi at-
modies cilvēks līdz pat sa-
vai nāvei neaizmirsīs savas 
mātes valodu (sirds valodu) 
– arī svešumā dzīvodams.  

Trešais nacionālisma 

jam katlā, ko paši ēdam. 
Vēlēšanas, manuprāt, ir 
vienīgais nevardarbīgais 
veids, tāpat kā referen-
dums, lai patriektu zag-
ļus, blēžus, kakla kungus, 
“Vienotības” politbiroja 
jūgu, kangarus, komunis-
tus , čekistus , neliešus, 
un pat ir iespējams mainīt 
valsts iekārtu. Ja nav tuva 
partija, tad ir mazākais 
ļaunums par ko balsot... 

Savu tēvu zemi varam 
viegli pazaudēt, izrādot tai 
vienaldzību un naidu. Bet 
to atkal iegūt var būt ne-
iespējami. 5.kolonna Sude-
tijā, Ukrainā, Latvijā... Ti-
kai Sudetijā un Ukrainā tā 
sagaidīja X stundu. Kura 
būs nākamā?...

Mīlēsim un rūpēsimies 
par savu tēvu zemi, kur 
tika mūsu šūpulis kārts un 
māte mūs ieaijāja skaista-
jā latviešu valodā! Latvju 
tauta tikai zem brīvvalsts 
– patiesi atbrīvotas 1918. 
gada 18. novembra Latvi-
jas Republikas – sarkani 
balti sarkaniem karogiem 
var būt atkal kungi savā 
tēvu zemē. Tad nebūsim 
par peramajiem zēniem 
pēc Kremļa fašistu, Izra-
ēlas vai Briseles uzbrēcie-
na!

Nokratīsim no pleciem 
svešos ielikteņus, jo cīņa 
par Latvijas brīvību nekad 
nebeidzas. Lai ātrāk pie-
pildās Finka paredzējuma 
nobeiguma daļa.

Saules mūžu Tev, Māt 
Latvija! Dievs svēti Latvi-
ju! 

Lotārs Stūre
Kripatiņu dzīves un 

mīlestību arī 
Mātei Latvijai ziedojis 

represētais brīvības 
cīnītājs

pamatelements ir tautas 
dziesmas – dainas, kurās 
atainojas tautas ticība, ce-
rība un mīlestība. Hēgelis 
ir teicis: “Tautas ir pasau-
les ideju trauki.” 

Nevis miglainais kos-
mopolītisms radījis visas 
kultūras vērtības, bet gan 
tautu ciltis un nācijas. 

Mēs ikviens esam saistīti 
ar savas tautas likteni, tā-
dēļ nesam sirdī atbildību 
par savu nāciju. No savas 
nācijas mums ir miesa un 
dvēsele, valoda un domāša-
nas veids. Tik dziļām ir jā-
būt nacionālisma saknēm. 
Nācija un tauta ir apvieno-
ta ar kopēju valodu, terito-
riju, kopējām kultūras vēr-
tībām, kas arī ir pati tauta 
ar dievišķām īpašībām: 
saprātu, dzīvesveidu, tiku-
mību un politisko iekārtu. 
Nacionālisms ir tautas 
dvēsele, tautas saprāts un 
tautas sirdsapziņa

Nacionālisms tikai tad ir 
varens, kad tas savā valstī 
uztur stingru likumību, jo 
likumība, kas garantē tau-
tas pastāvēšanu un attīs-
tību, ir nācijas spēks, un 
tas, pretēji internacionālis-
mam, veicina progresu. Pa-

reizi ir jāizprot savas tautas 
sāpe. Likumi nav jāizdod, 
lai ar tiem lielītos un ielik-
tu kārtējo ķeksīti atskaitē, 
bet gan, lai vairotu savas 
tautas un valsts labklājību. 
Ļoti liels svars ir vispusīgai 
izglītībai. Ar tās palīdzību 
tiek atņemtas sviras dema-
goģijai un viltus mācībai. 
Ar vēstures piemēriem jā-
atmasko sociālisma mā-
cības meli. Galvenokārt 
cilvēkā ir jāattīsta ne tikai 
viņa instinkti (kā tas no-
tiek tagad), bet viņa saprā-
ta iedīgļi, estētika un ētika.  

Brīvība nenozīmē visu 
iegribu īstenošanu, bet 
likumību – un tikai tai ir 
jāvalda nācijas dzīvē. Ir jā-
saprot, kas ir kas, un kas ir 
vai nav pieļaujams.

Šeit, kur šodien plaukst 
un zeļ (saimnieko) inter-
nacionālais kapitālisms 
un okupantu masas, mūsu 
tauta iet bojā. Beidzot tai 
ir jāatmostas no miega 
un jāierauga, kas notiek 

KAS IR NACIoNĀLISmS vai

Augstākās nacionālās vērtības

gina Rudēvica

apkārt, jo atrodamies jau 
kapa malā. Pagātnes no-
tikumi parāda, ka tauta 
aiziet bojā sava iekšējā 
naivuma dēļ. Vispirms tā 
izvirst, kā jau tas ir noticis 
daudzās valstīs (un tagad 
arī Latvijā) – tad izmirst. 

Piecelsimies, tautieši! At-
vērsim acis un iztaisnosim 
muguras. Atgūsim savas 
vērtības, savas tautas un 
valsts patieso brīvību. Pa-
skatīsimies uz pasaules no-
tikumiem, un iedarbināsim 
savu domāšanu. Nepieļau-
sim arī uzspiestās perversi-
jas, kas ir ne tikai cilvēces 
negods, bet dara galu tās 
esībai. Vai būsim vēl rīt, 
par to jādomā šodien. 

Mums taču reiz bija sava 
valsts, ko dibināja mūsu 
senči. Vai šodien drīkstam 
pieļaut tās galu? Nē, un 
vēlreiz nē! 

Lai Dievs mūs apžēlo 
un piedod mums mūsu šī 
brīža gļēvumu un palīdz 
piecelties!

“Brīvība nenozīmē visu iegribu 
īstenošanu, bet likumību – un tikai tai 

ir jāvalda nācijas dzīvē.”

LAI moSTAS LATVIJA 
KĀ fENIKSS 
No PELNIEm!

Pagājis mēnesis, kopš 
esam ievēlējuši jauno Sa-
eimu, taču joprojām atro-
damies krustugunīs, kas 
tiek izšautas no Latvijas 
sadalītās sabiedrības da-
žādām frontes pusēm. Nu 
ļoti pie varas kārojās tikt 
“nodokļu optimizētājam” 
Dzintaram Zaķim, par 
kuru vairākos vēlēšanu 
iecirkņos Latgalē nobalso-
juši neticami daudz vēlētā-
ju, tūdaļ arī sākās apšaude 
no pretējās frontes – Zaķis 
dāsni dalījis naudaszīmes, 
lai tik tiktu ievēlēts un 
arī turpmāk shēmojot un 
manipulējot varētu iegūt 
pašlabumu, kas, protams, 
ir katra “Vienotības” par-
tijas biedra pamatuzde-
vums. Šo rindu rakstītājs 
savām acīm nav redzējis, 
ka Zaķis kādam būtu de-
vis “kāpostu”, tāpēc arī 
nevar apstiprināt šī fakta 
esamību. Toties šo rindu 
rakstītājs var apstiprināt 
citu faktu. Stāsts šoreiz 
nebūs par varaskāro “Vie-
notību”, bet par varaskāro 
Nacionālo apvienību. Un 
atkal jau notikumi saistās 
ar Latgali.

No Nacionālās apvienī-
bas saraksta visai necilās 
devītās pozīcijas Latgales 
vēlēšanu apgabalā startēja 
Aleksandrs Korņilovs, kurš 
(saskaņā ar cvk.lv sniegto 
informāciju par deputāta 
kandidātu) ir “Global Con-
sulting Services” finanšu 
direktors un turklāt kā-
dam ir dāsni aizdevis nie-
ka 150 000 eiro. Korņilo-

VARASKĀRE NACIoNĀLĀS 
APVIENībAS STILĀ?
Andris Petrovs vam ir arī īpašums Rīgā un 

no citām personām īrēti 
īpašumi Jūrmalā un Dau-
gavpilī, kā arī iepriekš mi-
nētā Zaķa iecienītais “Vol-
vo XC-60” un ekskluzīvais 
“Jaguar S type”.

Būsim reāli – tikt ievēlē-
tam Saeimā no Nacionālās 
apvienības devītās pozīci-
jas Latgales vēlēšanu ap-
gabalā bija visnotaļ nereā-
li, lai gan Korņilovs centās, 
kā mācēdams, arī pievērs-
dams uzmanību ar veselu 
rakstu sēriju, kas publicēti 
vairākās interneta vietnēs, 
jo īpaši jāuzsver naciona-
laapvieniba.lv, kur zem 
vairākiem tekstiem atro-
dams paraksts: Nacionālās 
apvienības Daugavpils no-
daļas vadītājs Aleksandrs 
Korņilovs. 

Sakarā ar to, ka rakstu 
skaits nebija nekāds ma-
zais, lai pārāk neizceltu 
savu personību, zem da-
žiem materiāliem Korņi-
lovs ir uzlicis grupveida 
parakstu: Nacionālās ap-
vienības Daugavpils noda-
ļa. Un tomēr Korņilovs ir 
nasks uz parakstīšanos, 
un ar viņa roku paraks-
tītos materiālus publisko 
arī interneta vietnes ir.lv, 
providus.lv, satori.lv, ie-
spējams, ka vēl arī citas. 
Tikai ir viena nianse – ar 
šiem materiāliem Korņilo-
vam nav nekāda sakara, jo 
viņa vietā tos ir uzrakstīju-
ši pilnīgi citi cilvēki. Un to 
šo rindu rakstītājs apgalvo 
pilnīgi droši, jo arī pats ir 
bijis viens no viņiem, tikai 
atalgojumu par darbu gan 
nav saņēmis. Uz visām sa-

runām par samaksu atbil-
des ir bijušas dažādas – un 
nevis klasiskais “samaksā-
šu rīt”, bet gluži pretējais 

un nekaunīgi melojošais: 
“Vakar pārskaitīju, šodien 
saņemsi.”

Stāsts, protams, nav ti-
kai par nesaņemto atalgo-
jumu, stāsts ir par to, kādi 
cilvēki Latvijā raujas pie 
varas: manuprāt, nekau-
nīgi meļi, afēristi, shēmo-
tāji, manipulatori un paš-
labuma guvēji. Interneta 
vietnē fronte.lv 2014. gada 
21. septembrī ir publicēts 
Aivara Gedroica raksts 
“12. Saeimas vēlēšanas 
gaidot…”. Citāts: “...Vēl 
“VL” sarakstā Latgales 

vēlēšanu apgabalā sācis 
figurēt uzņēmējs Alek-
sandrs Korņilovs, kurš ag-
rāk vispār politikā nekādi 

sevi nav parādījis, un es 
nekad arī neesmu dzirdējis 
viņu runājam latviski...” 
Šo rindu rakstītājam jā-
piebilst, ka dažu rakstu 
tēmas Korņilovs tik tiešām 
ir ieskicējis krievu valodā. 
Jāpiebilst, ka arī elektro-
niskajā sarakste ar Kor-
ņilovu liecina, ka latviešu 
valodas rakstība deputāta 
kandidātam ir vienkārši 
nekāda. Bet tas jau atkal 
ir cits stāsts, kura iespēja-
mais nosaukums ir: “Kurp 
virzās Nacionālā apvienī-
ba?”

«Global Consulting Services» finanšu 
direktors, Nacionālās apvienības 
Daugavpils nodaļas vadītājs 
Aleksandrs Korņilovs

Foto avots: http://providus.lv/users/10724


