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Atklātā vēstule
ASV prezidentam Donaldam Trampam
28. novembrī Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētājs Aivars Garda nosūtīja atbalsta vēstuli
ASV prezidentam Donaldam Trampam.

Augsti godātais
prezidenta kungs!
Aprit viens gads, kopš esat kļuvis par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu.
Ļoti daudzi Jūsu politikas atbalstītāji un neoliberālisma pretinieki ar sajūsmu vēroja Jūsu
drosmīgo, atjautīgo priekšvēlēšanu cīņu pret ļoti spēcīgo Demokrātu partiju un tās atbalstošo presi, radio un televīziju. Ar
sajūsmu apbrīnoja Jūsu spožo
uzvaru, augsti godātais Trampa
kungs.
Cilvēki ir noguruši no liekulīgā
neoliberāļu uzspiestā politkorektuma un melīgajiem masu informācijas līdzekļiem. Simtiem
miljoni neoliberālisma pretinie-

ku visā pasaulē Jūsu prezidenta
darbības laiku saista ar cerībām
par pozitīvām pārmaiņām – ne
tikai ASV, bet visā pasaulē, arī
mūsu Latvijā. Neoliberālisms
izplata idiotismu, dēvējot to par
“Rietumu vērtībām”, kā dēļ Latvijas sabiedrības liela daļa ir pavisam degradējusies. Gluži tāpat
kā visā Rietumu pasaulē.
Cīņa pret neoliberāļu amorālajām “vērtībām” ir Taisnīguma
un Mīlestības atjaunošana. Tā atbilst pasaules progresam, tāpēc
esiet pilnīgi pārliecināts, augsti
godātais Trampa kungs, ka šajā
cīņā Jūsu un Jūsu domubiedru
pusē būs Pats Dievs un visi normāli domājoši cilvēki visā pasaulē. Arī Latvijā.
Latvijā vienīgi Latvijas Nacio-

nālās frontes laikraksts “DDD”
(“Deokupācija. Dekolonizācija.
Deboļševizācija”) atbalsta Jūsu
valdības svētīgo darbu. Sevišķi
nekaunīgus izlēcienus pret Jums
atļaujas liberālais televīzijas kanāls “Rīga TV24”. Skumji, ka pret
to neiebilst mūsu politiķi un
ASV vēstniecība Latvijā. Tāpēc
nepacietīgi gaidām Jūsu pilnīgu
uzvaru. Tikai tad mēs, Jūsu draugi Latvijā, spēsim uzveikt to idiotismu, kas jau ilgus gadus valda
Latvijas politikā.
Vēlot veiksmi Jūsu darbā, vēlot
stipru veselību Jums un Jūsu ģimenei,
  cieņā
Aivars Garda
Latvijas Nacionālās frontes
priekšsēdētājs
Komentāri par šo vēstuli 2. lpp.

Kā mūs zombē
Sergejs Kondratjevs
Praktizējošs psihologs, blogeris
Vai esat dzirdējuši vārdu “zombētājs”? Runa ir
par televizoru. Kāds netic zombēšanai un domā,
ka tās ir muļķības. Pirmais, kas nāk prātā – tā ir
Vudu burvestība, kad cilvēku, izmantojot kāda
veida dziru, pārveido paklausīgā robotā. Atdzīvojušies līķi no šausmu filmām. Izmetiet šos mēslus
no galvas! Daudziem gluži vienkārši ir nepareizs
priekšstats par to, kas tā tāda zombēšana ir mūsdienu pasaulē.

‘

Visbēdīgākais šajā
visā – tā ir īsteno
cilvēcisko vērtību
aizstāšana ar meliem.

Zombēšanas galvenie mērķi ir izveidot patērētājsabiedrību un radīt pūli, kas tiks ieprogrammēts pašiznīcināšanai. Tas viss tiek darīts
atsevišķu personu labā. Bet jūs neuzzināsit, kas
ir šīs personas. Viņiem nav vajadzīga slava. Viņi
dod priekšroku varai. Patērētāju sabiedrība – tas
ir veids, kā aplaupīt cilvēku masas, turklāt nepārkāpjot likumu.
Līdzko cilvēkam parādās nauda, viņam jau tūdaļ piedāvā to iztērēt. Cilvēku pārliecina, ka viņam ir ļoti nepieciešama te viena, te otra lieta.
Un, ja cilvēks ir nopelnījis vairāk naudas, tad vi-

ņam saka: tu tagad esi bagāts, tātad ir jāpāriet uz
citu līmeni. Un cilvēks piekrīt. Un pēc tam viņam
saka: tev tagad, brāļuk, ir jāatbilst šim līmenim.
Ķēries pie arkla, neskaties atpakaļ. Tātad tērē vairāk naudas. Ir nepieciešams būt prestižam, modernam un jāatbilst sabiedrībai, kurā apgrozies.
Tādā veidā cilvēks ir spiests tērēt vairāk un vairāk naudas, kas viņu piespiež nodarboties ar šīs
naudas iegūšanu visu laiku. Tikai tagad viņš to
var izdarīt, riskējot un pārkāpjot likumu. Bauda
un greznība pievelk. Pie komforta ātri pierod. Tādēļ daudzi izputina visu, kas viņiem ir, nespējot
ietaupīt kaut kādu kapitālu. Daudzi nokļūst narkotiku atkarībā vai iet uz kazino spēlēt un slikti
beidz savu dzīvi. Nav skaidra iedalījuma bagātajos un nabagajos. Tas izsauktu masu protestu un
sašutumu.
Tāpēc cilvēkiem tomēr atļauj nedaudz kļūt bagātiem, bet tikai tāpēc vien, lai viņus tūdaļ aplaupītu.
Tātad – kā darbojas zombēšana? Daudzi
domā, ka šim nolūkam tiek izmantoti kaut kādi
viļņi vai vēl citas tehnoloģijas. Īstenībā viss var
būt daudz vienkāršāk.
Vai jūs nekad neesat padomājuši, kāpēc mēs
redzam vienu un to pašu reklāmu katru dienu,
vairākas reizes dienā? Tā gluži vienkārši ir iekalšanas metode! Mēs neviļus iegaumējam kaut ko
pēc daudzkārtējas atkārtošanas.
Sievietēm stāsta, ka viņām ir jāatbilst kaut kādiem standartiem... Mūsdienu sievietei ir jābūt
gluži vai palaistuvei un maksimāli jāizvelk nauda
no sava kavaliera. Turklāt bērnus dzemdēt un audzināt nav obligāti. Būt par saimnieci arī.
Turpinājums 4. lpp.

ASV prezidents Donalds Tramps
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Atklātā vēstule
ASV prezidentam Donaldam Trampam
Norberts Klaucēns:
“Vēstule ir perfekta…”
Bijušais Latvijas goda konsuls Amerikā, uzņēmējs Norberts Klaucēns par LNF priekšsēdētāja Aivara Gardas vēstuli
ASV prezidentam Donaldam Trampam izteicās lakoniski,
bet nepārprotami.
Vēstule ir perfekta dažādos veidos, it sevišķi, aprakstot kopējās
politiskās ideoloģijas. ASV ir pilnīgi sadalīta, un, tēlaini izsakoties,
Trampa šķīvis ir pilns, sevišķi ar Ziemeļkoreju. Kas man nepatīk,
ir tas, ka politiķi, kuri tika ievēlēti kalpot tautai, pārkāpj likumus
bez konsekvencēm. Toties mēs, vienkāršie mirstīgie, tādās situācijās būtu
jau sen aiz restēm.
Grūti iedomāties, kas notiktu, ja
Hilarija Klintone tiktu pie lielās stūres. Pamatproblēma ir tā, ka baltās
sievietes atšķirībā no meksikānietēm
un musulmanēm nedzemdē bērnus.
Diemžēl pasaule, ieskaitot ASV, mainīsies, bet ne uz labo pusi. Tagad ir
jālūdz Dievs, lai Trampam tiek piešķirti arī nākamie četri gadi.
Brīnos, ka DP (kā bijušais deputāts Leopolds Ozoliņš viņus nosauca)
Streips vēl ir Latvijā.
Ar milzīgām cerībām, draudzībā
Norberts Klaucēns
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Par karavīru naģenēm
Vilhelms Klincāns
Zemessargs
Gatavojoties Latvijas valsts
simtgades jubilejas svinībām, vēlams būtu Latvijas bruņoto spēku karavīru parādes formas cepurēm (naģenēm) veikt vizuālos
un funkcionālos uzlabojumus.
Esmu karavīrs jau 28 gadus –
3 gadi bija jānodien obligātais
dienests padomju armijā un 25
gadus esmu Zemessardzē. Tāpēc

komentāri vietnē “facebook”
Ilze Brinuma: Paldies, tev! Domāju tāpat, kā tu, bet šaubījos
izteikties. Arī es ar lielām cerībām gaidu pārmaiņas gan LV, gan te,
Itālijā. Cilvēku vairākums ir zaudējis moralitāti. Ļoti ceru, ka šis
idiotu valdīšanas laiks drīz beigsies!!!!!!!
Vadims Berezovsky: Tu domā ka viņš maz uzzinās, ka tu rakstīji? Viņam tūkstošiem krīt katru dienu visādu vēstuļu, tur sēž
sekretāres gan jau, kas lasa un šķiro.
Līga Muzikante: Lai lasa sekretāres! Tas taču labi.
Lorita Balode Mikelsone: Ā, tad tev liekas, ka nabaga Tramps
tāds, khm, nestabils? Ka jāatbalsta?... Uij, nevaru nopietni - Aivars Garda jokdaris - labākais dienas joks!
Guntis Strautnieks: drauga plecs un atbalsts īstajā brīdī noder.
Līga Muzikante: Cilvēkiem ar piepidarotām smadzenēm parasti par taisnību nāk smiekli, un viņi cenšas to izķengāt. To pierāda
gan daži karognesēji “Rīga TV 24” ēterā, gan loritvedīgas būtnes.
Viņi pilda tādu kā bazūņu funkciju - cenšoties noniecināt, patiesībā izceļ.
Vilhelms Klincāns: Paldies Aivaran Gardam par to, ka ASV
prezidentam Donaldam Trampam ir nosūtījis atbalsta vēstuli, kas,
cerams, izraisīs prezidenta interesi par norisēm Latvijā...
Liene Apine: Manuprāt,  Aivars Garda ļoti precīzi izteicis daudzu cerības, ka līdz ar Trampa ievēlēšanu notiks pārmaiņas ne tikai ASV, bet arī citur pasaulē. Atgādināšu, ka tieši Tramps vēl nesen vizītē Ķīnā aicināja ikvienu valsti vispirms domāt par savām
interesēm un tad tikai par citiem. Tā ir īsta saimnieka nostāja,
kuru vajadzētu pamācīties arī Latvijas politiķiem (gribēju teikt
“valstsvīriem”, bet tādu diemžēl pie varas Latvijā vēl nav).
Jānis Vasiļevskis: Nu, nezinu... Vai Tramps vispār lasīs šo
glaimpilno vēstuli... tāda... mazliet gluma... Priecāties varēsiet, ja
atnāks atbilde, par ko ļoti šaubos!
Līga Muzikante: Vēstule ir atklāta, tātad rakstīta, lai to izlasītu pēc iespējas plašāka sabiedrība. Jāni, vai Jūsu neapmierinātībai
nav tāda kā skaudības saknīte?
Jānis Vasiļevskis: Jūs mani pavisam nesapratāt, piedodiet,
Līga! Nav te nekāda neapmierinātība, tikai tās ir nesalīdzināmas
‘’svara kategorijas’’ (es domāju – politiskā nozīmē, ne jau kā sportā) – kas gan ir kaut kāds Garda, salīdzinot ar ASV prezidentu..?
Anna Flynn: Jāni Vasiļevski! Piever MUTI… Ne tev, brāl, paveras iespēja pat stāvēt blakus cilvēkiem, kuri kalpo Latvijas taisnīgumam – DDD... Nopērc avīzi un, ja šoreiz tev nepielec, tad roc
zemi tālāk…
Līga Muzikante: Jāni, un kam gan būtu jābūt Aivaram Gardam, salīdzinot ar ASV prezidentu? Kamdēļ būtu jāsalīdzina? Aivars Garda ir savā garā brīvs cilvēks, patriotiski noskaņots latvietis,
nacionālas organizācijas vadītājs, laikraksta “DDD” izdevējs, un
viņš atklātā vēstulē izsaka atbalstu ASV prezidentam. Tāpēc, ka
Donalda Trampa ievēlēšana par ASV prezidentu var sniegt reālu
labumu latviešu tautai un valstij, ko nevarētu teikt par gadījumu,
ja uzvaru būtu guvusi Hilarija Klintone.
Steidzīte Freiberga: Ko nozīmē “glaimpilna” un “gluma” vēstule, kā to traktē Jānis? Cik esmu redzējusi, Aivars Garda nevienam
nekad nav glaimojis un pa glumo braucis. Viņš ir nesaudzīgi paudis patiesību, lai arī kā tā kādiem nepatiktu. Un arī vēstulē Trampam viņš ir bijis tikpat patiess, paužot patiesu atbalstu Trampa
cīņai pret pasaules liberastu pūzni.
Komentāri apkopoti un publicēti saīsināti

no militārā apģērba lietām šo to
saprotu. Militārās galvassegas,
kuras sauc par naģenēm, Pirmā
pasaules kara laikā nēsāja varonīgie un slavas apvītie latviešu
strēlnieki, bet Latvijas atbrīvošanās karā tādas bija arī latviešu
karavīriem. Vienīgi kokardes pie
naģenēm atšķīrās.
Starpkaru periodā Latvijas armijas karavīriem tika ieviestas
īpatnēja izskata nepraktiskas
parādes formas naģenes ar pārāk
augsti uzslietu aizmugures daļu,
kas, manuprāt, izskatās diezgan
smieklīgi. Lietus laikā ūdens no
šādām naģenēm tek karavīriem
aiz apkakles vai krājas uz tās horizontālās virsmas.
Tradicionālajām
naģenēm
virsma ir ar slīpumu uz aizmuguri un ar pārkari pāri karavīra apkaklei, lai lietus ūdens neslapina
karavīra kaklu. Arī mūsdienās
Latvijas kara jūrniekiem un Iekšlietu ministrijas struktūrās dienošajiem karavīriem ir tradicionālās, izskatīgās parādes formas
naģenes. Bet kāpēc Nacionālo
bruņoto spēku karavīriem jālieto
nepraktiskās un vizuāli jocīgās
naģenes? Tradicionālā stila naģenes karavīriem būtu gan praktiskākas, gan izskatīgākas, gan
atbilstošākas varonīgo latviešu
strēlnieku un atbrīvošanās cīņu

karavīru vēsturiskajai pēctecībai
un piemiņai.
Pašreizējo naģeņu veida ieviesēji un nēsātāji pirms Otrā
pasaules kara Latviju atdeva iebrucējiem bez pretošanās un tika
pazemoti, mērdēti Gulagā un visādos veidos iznīcināti. Latviešu
karavīru slavu veidoja strēlnieki,
atbrīvošanās cīņu dalībnieki, leģionāri un nacionālie partizāni,
kas nēsāja tradicionālās naģenes,
tāpēc uzskatu, ka arī šodienas
Latvijas bruņoto spēku karavīriem tādas būtu jānēsā. Ļoti
izskatīgas naģenes ir tagadējās
Lietuvas armijas karavīriem, ko
vajadzētu ņemt vērā. Savukārt
bezgaumības piemērs ir tagadējās Krievijas armijā lietotās pārspīlēti liela izmēra naģenes.

Aivara Gardas komentārs
Kad izlasīju šo Vilhelma Klincāna rakstu, nodomāju – precīzi
manas domas. Būtu ļoti labi, ja
tie, no kuriem ir atkarīga šī jautājuma risināšana, ieklausītos
Vilhelma teiktajā. Cerēsim, ka
simtgades jubilejas svinībās ieraudzīsim skaistas militārās galvassegas.

Jūrnieku praktiskā naģene.

Karavīru nepraktiskā naģene.

Iesaku steidzīgi doties mājās!
Atklāta vēstule biedram Igoram Pimenovam
Noskatījos “RīgaTV 24” raidījumu “Preses klubs” par valsts
valodu, kurā piedalījāties. Domāju, ka pareiza bija vadītāja
nostāja “Jūs” vietā lietot “Tu”. Es
arī tā rīkošos. Arī par kungu nedrīkstu godāt, jo tas taču Tev būs
apvainojoši!!!
Igor, manuprāt, Tu arī esi okupantu pēctecis, ja spēj tik stulbi
domāt un runāt par VALSTS VALODU. Ja būtu pilntiesīgs Latvijas krievs, tad Tavi uzskati būtu
pareizāki. Jo tikai okupanta pēctecis, kurš pieradis pie latviešu
un Latvijas pazemošanas, spēj
uzstāt, ka Latvijā nedrīkstot būt
valsts apmaksātas skolas ar apmācību tikai valsts valodā, jo,
lūk, okupantu ģimenēs taču esot
pierasts runāt KRIEVU – OKUPANTU – valodā.
Vispār jau Tev kaut kur ir taisnība – kādēļ gan mums LATVIJU
NEMĪLOŠAJIEM krieviem mācīt
latviešu valodu? Lieta tikai tāda,
ka krievu skolas ir jāuztur pašiem
krieviem – nevis valstij. ASV arī

neuzturēja latviešu skolas, nemaz nerunājot, ka es Krievijā
būtu varējis mācīties latviski. Lēģerī vienīgais no administrācijas
bija kapteinis Vanags, kurš atļāvās ar mums runāt latviski.
Mans ieteikums Tev un Taviem
okupācijas brāļiem, ir, ievērojot
starptautiskos noteikumus, steidzīgi doties mājās – un tur varēsit
gan skolā, gan mājās runāt krievu valodā! Manuprāt, vispirms
tas būtu jādara nepilsoņiem, jo
viņiem taču nepatīk nedz Latvija, nedz mūsu valsts valoda. Kā
nākamajiem kārta būtu visiem,
kuri parakstījās par okupantu
– krievu – valodas atzīšanu par
LATVIJAS valsts valodu. Tas taču
bija klaji pret SATVERSMI.
Kādēļ cilvēkiem, kuriem nepatīk Latvija un mūsu tikumi,
jāmokās šajā zemē? Brauciet uz
savu LAIMES ZEMI! Arī mums
būs labāk, un sevišķi varnešiem
Latvijā, kas nav veikuši savu
darbu, kādēļ vēl joprojām sadzīvojam ar OKUPĀCIJAS SEKĀM.

Prezidents Vējonis pat vēlas, lai
okupantu mazbērniem uzreiz
piešķir Latvijas pilsonību, kaut
viņa pienākums bija rūpēties, lai
no Latvijas vismaz uz valsts simtgadi būtu izraidīti un šeit vairs
neatrastos nepilsoņi – kolonisti
un okupanti. Ir tik daudz starptautisko likumu, kas aizliedz
okupētājvalstij okupētajās teritorijās iesūtīt savus pilsoņus, nemaz nerunājot par militārajiem
okupantiem un viņu pēctečiem.
Interesants bija arī tas krievvalodīgo pensionāru pikets ar
plakātiem, ka viņi vēlas mācīties
krievu valodā. Tādējādi, biedri
Pimenov, Jums ir iespēja palīdzēt
viņiem atgriezties tēvzemē un
tur apmeklēt kursus krievu valodā. Pat Putins jau gadiem aicina
tautiešus atgriezties mājās. Nebūs problēmu arī Latvijai. Laimīgu ceļu!!!
Valters Rudzītis
Nacionālās pretošanās
kustības dalībnieks
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Diskusija interneta sociālajā tīklā

“facebook”
Aivars Garda: “Nezināt mītnes zemes valodu var viesis, idiots vai okupants, kas uzspiež
savu valodu.” – K. Markss.
Līga Muzikante: Lasīju, ka šis
plakāts ticis izstādīts kādā Moldāvijas pilsētas ielā. Šeit, Rīgā,
vajadzētu tādus daudzus - katrā
mikrorajonā, pie lielveikaliem
un Vecrīgā!
Anna Flynn: uz lielceļiem...
pie katras mājas, kur dzīvo okupantu pēcnācēji... Tirgus laukumā...Tramvaja galapunktos... pie
viesnīcām. Lidostā RĪGA...
Галия
СейфульМулюкова: Не признавать
права человека
говорить,
думать, изъясняться на своём
родном языке в стране, где он
родился - это нацизм в чистом
виде! Люди имеют право на
свой родной язык! Нацисты это смерть демократии! (Neatzīt cilvēka tiesības runāt, domāt,
izteikties savā dzimtajā valodā
zemē, kur viņš ir piedzimis, – ir
nacisms tīrā veidā! Cilvēkiem ir
tiesības uz savu dzimto valodu!
Nacisti – tā ir demokrātijas nāve!
– “DDD” tulkojums.)
Liene Apine: Galija, loģika ir
tāda, ka kolonisti, okupanti un
viņu pēcteči nekad nevar kļūt
par mazākumtautību pārstāvjiem okupētajā teritorijā. Loģika
liks ātrāk vai vēlāk visiem padomju laikā iebraukušajiem un
viņu pēctečiem, kuri atrunājas,
ka ir dzimuši Latvijā, sakravāt
savus čemodānus un doties uz
etnisko dzimteni. Tikai savā etniskajā dzimtenē tautai ir tiesības un pienākums VISU pakārtot
savām vajadzībām. Ja tādi kā Jūs,
Galija, tomēr nolemj dzīvot LATVIEŠU ZEMĒ, tad jātur mute un
jāievēro latviešu prasības. Ja tomēr kaut kas ne, tad - čemodan,
vokzal, Rodina...

Aivars Garda: Galija neapzinās vai izliekas nezinām, ka
pati ir latviešu tautas un valsts
ienaidniece. Daudzi viņas izteikumi par to liecina. Ja ārējais
ienaidnieks piedzimst okupētajā
zemē, viņam saglabājas ārējā ienaidnieka statuss. Ārējais ienaidnieks nekad nevar tikt pieskaitīts
pie minoritātēm. Viņu iekarotā
tauta nekad nemīlēs, izņemot
gadījumu, kad tautai ir atņemts
veselais saprāts. Galijas paustā
filozofija ir krievu fašisma un neoliberālisma mistrojums.
Steidzīte Freiberga: Pēc manām domām, šī Galija ir vienkārši tumsone, cita nekā šeit pateikt
nevar. Vai Mācības sekotājs varētu būt apzināts šovinists? Lai gan
arī tumsonību tādā gadījumā
nevarētu attaisnot. Vārdu sakot,
var griezties uz riņķi, bet atrast
skaidrojumu šādai apziņas novirzei nu nekādi nespēju...
Галия
Сейфуль-Мулю
кова: Кто Вам говорит о том,
что мы не знаем латышский
язык, уважаемый нацист? Мы
говорим о своём праве го
ворить, мыслить и обучать
своих детей и внуков на
родном языке... (Kas Jums saka,
ka mēs nezinām latviešu valodu,
godātais nacist? Mēs runājam par
savām tiesībām domāt un mācīt
bērnus un mazbērnus dzimtajā
valodā... – “DDD” tulkojums)
... Сеять рознь и вражду - это
цель фанатичных радикалов...
А тем более такие, как А.Гарда!
Он читает Учение Живой
Этики. Он ведает, что творит!
(Sēt nesaskaņas un ienaidu ir fanātisko radikāļu mērķis... Un it
īpaši tādu kā A.Garda! Viņš lasa
Dzīvās Ētikas Mācību. Viņš zina,
ko dara! – “DDD” tulkojums.)
Līga
Muzikante:
Галия
Сейфуль-Мулюкова Nereti cilvēks saskata otrā to, kāds pats –
tas ir Jūsu gadījums.

Galija Seifuļa-Muļukova! Jūs ar
savu destruktīvo darbību graujat
cilvēkos cildenās idejas “Miers
caur Kultūru” izpratni. Tas ir nepieļaujami! Tā nedrīkst rīkoties
cilvēks, kurš sevi uzskata par rērihieti. Jūs izraisāt riebumu latviešos un pastiprināt lielkrievu
fašismu krievvalodīgajos, tādējādi pastiprināt tumsas centienus
– netaisnīgumu un mīlestības
trūkumu starp tautām un cilvēkiem.
Latviešu tautas dižgars, Rēriha skolnieks Rihards Rudzītis
tādām nacistēm jeb lielkrievu
fašistēm, kāda esat Jūs, teiktu:
Negrābsties ar saviem netīrajiem
grābekļiem gar svētumiem! Viņš
būtu sašutis, ieraugot, ar kādu
fašistisku zemiskumu Jūs apvainojat latviešu tautas patriotu
Aivaru Gardu, kurš nenogurstoši
strādā, lai atjaunotu Taisnīgumu,
Mīlestību, Kultūru starp tautām
un cilvēkiem! Pārlasiet Mācībā
visu, kas teikts par liekulību, svētulību, iedomību un tad godīgi
ieskatieties savā netīrajā dvēselē
- ja paveiksies, ieraudzīsit savas
apziņas patības šausmas. Rihards Rudzītis un ikviens patiess
Kultūras darbinieks ir pret tādām
nacistēm, fašistēm, kāda esat Jūs
Galija. Jūs paceļat roku pret Latvijas pamatnācijas pārstāvi, kurš
aizstāv un cīnās par savas tautas
tiesībām uz attīstību, un savu fašistisko naidu aizsedzat ar svētumiem. Kur vēl tālāk!!!
Jau sen būtu pārtraukusi jebkuru saskarsmi ar Jums, Galija,
taču, pateicoties Aivara Gardas
pacietībai, Jums tiek dota iespēja pašai sevi pilnībā atmaskot.
Skats, kas paveras, nav patīkams,
tomēr ir vērtīgi iepazīt cilvēku ar
spilgti izteiktu lielkrievu fašisma
apsēstību. Tumsai ir jāizpaužas,
lai cilvēki pretīgumā no tās novērstos.
Māris Rombergs: Beidziet
vienreiz debatēt ar kaut kādiem
beztautības deģenerātiem!!! Un
vēl svešā valodā? Kur jūsu pašapziņa? Lai šie vazaņķi smird vieni
paši.
Aivars Garda: Varētu jau nedebatēt ar beztautības deģenerātiem, bet tā ir iespēja parādīt
mūsu stulbajiem tautiešiem,
kuri ir samierinājušies ar ienaidnieku-deģenerātu klātbūtni latviešu tautā kā kaut ko dabisku
un pašsaprotamu, to, kādi šie
deģenerāti patiesībā ir. Vairums
latviešu taču domā, ka tādus vajag integrēt. Kā citādi lai ieskaidro mūsu tautiešiem, ka šādi tipi
ir izraidāmi saskaņā ar likumu?

Līga pareizi saka, ka viņi slēpjas
aiz svētulības maskas. Kā citādi
viņus atmaskot? Ir jāpanāk, lai
mūsu tautieši izjustu pretīgumu
pret latviešu tautas ārējiem ienaidniekiem. Tās taču ir dabiskas jūtas pret okupantiem. Tad
nu lai viņi sevi parāda visā savā
“krāšņumā”. Lai viņu smirdoņu
sajūt arī visi gļēvie un nodevīgie
latvietīši.
Līga Muzikante: Jā, arī šī ir
tāda kā “Augeja staļļu” tīrīšana.
Tas, ka tādai Galijai sākās
lielkrievu fašisma nieze, ieraugot
plakātu, uz kura ir rakstīti ļoti
pareizi vārdi, – tas vien parāda
mūsu ārējo ienaidnieku (kurus
latviešu pūlis verdziski apbužina!) fašistisko dabu. Ko tad tik
īpašu pasaka Kārlis Markss? Tikai taisnību!
Галия
Сейфуль-Мулю
кова: Попридержите язык
свой нацистский! Мы живём в
цивилизованной европейской
стране, а вы с А.Гардой раз
жигаете
межнациональную
рознь! Здесь, на страницах ФБ
чувствуете свою безнаказан
ность? (Pieturiet savu nacistisko mēli! Mēs dzīvojam civilizētā
Eiropas valstī, bet jūs ar A.Gardu
kurināt starpnacionālo naidu!
Šeit, FB lappusēs, jūtat savu nesodāmību? – “DDD” tulkojums.)
Liene Apine: Галия СейфульМулюкова Jūs laikam to par sevi.
Ir tāds teiciens – paškritika ir
laba lieta, bet tik traki arī nevajag. Kaut gan Jūsu gadījumā, es
tomēr teiktu, ka esat precīzi sevi
raksturojusi – cilvēks, kas piesedzas ar augstiem ideāliem, bet ar
darbiem sēj naidu un indē cilvēkus.
Līga Muzikante: Galija! Tā
neiecietība un cilvēknīšana ir Jūsos - tās ir Jūsu pašas naidpilnās
emocijas, kuras saņemat kā bumerangu atpakaļ. Tāds ir likums
- Jūsu pašas naids nāk Jums pašai
atpakaļ, jo Aivars Garda šo “dāvanu” nepieņem, arī Liene, Steidzīte un es nepieņemam. Tāpēc jau
ieteicu negrābstīties ar saviem
netīrajiem grābekļiem!
Tik tiešām nieze Galijai piemetusies!
Liene Apine: Galija personificē sevī visu to lielo naidīgo
krievvalodīgo masu, kas ik gadu
pulcējas 9. maijā pie tā saucamā
Uzvaras pieminekļa, pilnībā ignorējot faktu, ka latviešiem šis
datums nozīmē ilgu jo ilgu okupāciju un nežēlīgu rusifikāciju.
Visciniskākais, ka tādi kā Galija,
visticamāk, zina latviešu valodu,
bet fašistiskās domāšanas dēļ
principā nerunā latviski. Ko gan
citu var sagaidīt no sarkanajiem
fašistiem?! Tādi kā Galija nav pat
pelnījuši cieņu, ko parasti izrāda pretiniekam. Viņa un viņai
līdzīgais lielkrievu fašistu pūlis,
ko Latvijā sauc par nepilsoņiem,
krievvalodīgajiem un naturalizē-

3

tajiem un kuri Valodas referendumā balsoja par krievu valodu
kā otro valsts valodu, ir pelnījuši
vien latviešu nicinājumu un padzīšanu.
Vēl man jautājums Galijai – ko
viņa ir darījusi latviešu kultūras
labā? Es varu nosaukt virkni darbu, ko Aivars Garda ir paveicis
krievu kultūras labā, tulkojot un
izdodot krievu dižgaru darbus
latviski, bet no Galijas puses pamanu vien naidu un necieņu pret
latviešu kultūru.
Galija, apmelot cilvēku ir slikti.
Ja esat tik gudra, kā šeit iztēlojat
sevi, tad to jau Jums vajadzētu
zināt, ka karmiski apmelojumi
atgriezīsies pie Jums kā bumerangs ar divkāršu spēku.
Steidzīte Freiberga: Tādu
cilvēku priekšā kā Aivars, Līga,
Liene Jums būtu cieņā galva jānoliec, nevis jādraud vēl ar tiesu.
Viņi visu savu dzīvi velta vispārības labumam - savas tautas un
valstis interesēm. Būtu kaut mirkli nokaunējusies!
Martins Grapmanis: Galija,
cik ilgi Jūs dzīvojat Latvijā? Esmu
pārliecināts, ka neskaitāmus gadus, ja pat ne no dzimšanas. Jūs
un Jums līdzīgie okupanti un to
pēcteči nespēj komunicēt latviešu valodā, pat nodzīvojot Latvijā
visu savu mūžu. Kāpēc??? Jūs
pati zināt, kāpēc? Jūs un Jums līdzīgie slāvieši vienmēr uzskatāt,
ka Jums visur kaut kas pienākas.
Visiem Jūs ir jāciena tikai tāpēc,
ka kaut kad attālināti esat bijuši
saistīti ar “matušku” Krieviju. Ne
nieka man Jūs nav jāciena. Jums
un tādiem kā Jūs ir jāsāk apjēgt,
ka Jūs esat tie, kuriem ir jāizrāda
pazemība un cieņa pret tautu un
valsti, kas vēl ļauj Jums šeit baroties un dzīvot ērtībā un siltumā.
Priecājieties, kamēr varat par to,
ka mēs vēl Jūs neesam atgriezuši etniskajā dzimtenē, sēdēt tur
esošajos dubļos un sūdos, jo tieši
tur Jūs nonāktu. Jūs nenonāktu
ne Maskavā, ne Sanktpēterburgā,
ne citā daudz maz civilizētā pilsētā. Kāpēc??? Arī to Jūs jau zināt. Tāpēc, ka patiesībā neviens
Jūs tur negaida un negrib redzēt.
Jūs taču zināt, ka Krievijas krievi
Jūs neciena un nicina.
Šeit Jums, Galija, kādā līdzība: Reiz divi zvirbuļi barojās
zirgu ganībās. Garām ejošais
zirgs viņiem abiem uzbēra kaudzīti sūdiņu. Pirmais zvirbulis
pat nopriecājās par notikušo un
sāka ēst graudiņus no uzkritušā
siltā sūda. Toties otrs sāka nikni
čivināt par to, ka viņa tiesības ir
pārkāptas, ka viņu neciena. Tā
čivinādams viņš neievēroja, ka ir
piezadzies pelēkais runcis, kurš
arī izbeidza nabaga zvirbuļa mocības. Tāpēc, Galija un Jums līdzīgie, mācība ir tāda: svešās ganībās barojoties, sēdiet tur, kur
esat, un nečiviniet!!!
Komentāri publicēti saīsināti

Paldies ziedotājiem par atbalstu
laikrakstam “DDD”!
Īpašs paldies par ziedotajām summām novembrī:
Ēvaldam Dreimanim – par 100 eiro
Gaidim Graudiņam – par 50 eiro
Ikaram Žīguram – par 20 eiro
Jānim Lasmanim – par 100 eiro
Zigurdam Venclavam – par 50 eiro
Paldies par palīdzēšanu, labajiem vārdiem,
ziediem un kārumiem!
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2017. gada 8.–21. decembris

Ai, latvieti
Dievs katrai tautai devis zemi, mājas,
Un tāpat latviešiem ir sava valsts.
Bet Dieva likums nedrīkst būt pie kājas –
Mēs – savas zemes aizstāvji un balsts.
Bet vēl joprojām okupantu priekšā
Mēs gļēvi reveransā klanāmies.
Tiem labklājības augļus dodam riekšām,
Un padevīgi iztapt manāmies.
Ai, latvieti, kur tava pašapziņa!?
Vai nav tev svēta mūsu Tēvija?
Tās šūpulī ir senču brīves dziņa –
Tā dzima mūsu mazā Latvija.

“Dziļā valsts” –
Saruna ar Francijā strādājošo latviešu juristu Juri Rudevski un
Turpinājums no
iepriekšējā numura

Latvijā gluži
vienkārši kaut ko
“bīda”…
DDD: Jūs sniedzāt diezgan
satraucošu vērtējumu, ka institucionāli, strukturāli un psiholoģiski pašreizējā Latvijas Repub-

Jel celies, latvieti, – auj beidzot kājas –
Tev piektā kolonna ir jāpatriec!
Ka Latvija ir latvju tautas mājas,
To okupantiem lepni saprast liec.

‘

Ja šodien apčubinām ienaidnieku,
Tad Dieva likumu mēs pārkāpjam –
Mums zemi uzticēja, ne jau nieku –
Nevienam Latviju mēs nedodam!

Kā mūs zombē
Turpinājums no 1. lpp.

Labāk nopirkt trauku mazgājamo mašīnu, multikatlu, mikroviļņu krāsni. Un vēl lieliskāk – ēst restorānā. Bet bērnus vest uz
“MacDonald”. Lielu lomu spēlē mode. Tās mainīgums ļauj cilvēkus regulāri un sistemātiski izlaupīt.

Vīriešiem saka: nopērc šādu skuvekli un tādu tualetes ūdeni.
Un tikai tad tu kļūsi par īstu vīrieti. Un, ja tev nav pieklājīga automobiļa, tad vispār neesi cilvēks.
Protams, nekā slikta bagātībā nav. Bet šajās patērētājsabiedrības
sacensībās var paklupt, nokrist un nepiecelties. Tā ir spēle, kurā
mēs noteikumus nenosakām. Mūs nobaro kā cāļus, pievienojot
kaut kādas piedevas pārtikai. Un pēc tam piedāvā zāles un līdzekļus svara zaudēšanai. Mūs nevēlas izārstēt, bet gatavojas ārstēt
visu dzīvi – līdz pašai nāvei. Mēs esam spiesti pirkt zāles un lietot
tās visu mūžu – tātad maksāt visu mūžu. Bet vēl labāk, ja ārsts
jums nozīmējis uzreiz vairākas zāles.
Visbēdīgākais šajā visā – tā ir īsteno cilvēcisko vērtību aizstāšana
ar meliem. Cilvēks sāk lepoties ar to, ka viņš nav ļoti gudrs, ka viņš
ir vērsts uz vardarbību, vai ar to, ka viņam ir nelāgs raksturs. Un tā
tālāk...
Un tas jau tiek darīts ne tikai izdevīgumam, bet tam, lai cilvēki
iznīcinātu cits citu. Mazāk tautas – vairāk skābekļa...
Avots: https://shkolazhizni.ru/psychology/articles/66356/
Tulkoja Steidzīte Freiberga

“dziļo valsti”. Šis jēdziens parādījās astoņdesmitajos gados Turcijā, bet to pārņēma amerikāņu
politologi.
“Dziļā valsts” ir ierēdņi, kas,
ielaiduši saknes savos mīkstajos kabinetu krēslos, armijas un
pretizlūkošanas dienestu virsnieki, arī lielie uzņēmumi, kas cieši
saistīti ar valsti, pilda valsts pasūtījumus un lobē savas intereses.
“Dziļās valsts” pārstāvjiem ir savs
pašlabums un savas ideoloģiskās
nostājas, kuras tie shēmodami
virza paralēli demokrātiski ievēlēto politiķu darbībai, vai arī tieši

Arī Latvijā, protams, ir “dziļā
valsts” – ierēdņi, ar valsti
saistīti lielie uzņēmumi,
kas barojas un lobē savas
intereses. Šī “dziļā valsts”
pārmaiņas negrib, tā bremzē
visas pozitīvās tautas
iniciatīvas, jo darbojas pašu
interesēs.

Bet viņiem mātuška ir varen plaša,
Tā gaida savus bērnus atpakaļ.
Vai Ivans tas, vai Nadja, Maša, Saša –
Lai savā tēvijā tie plānus kaļ.

Steidzīte

nevis franču valodā. Lai vai kā,
bet izglītība nav pat arābu valodā.
Tas, ka mēs vēl līdz šai dienai atļaujamies Latvijā finansēt okupētājvalsts pēcteču skolas viņu valodā – tas ir kaut kas neiedomājams.
J.R.: Turklāt bieži vien mēs
Latvijā redzam situāciju, kuru
nav iespējams nosaukt citādi, kā
par kretīnismu. Piemēram, paskatieties uz pēdējām Amerikas
Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanām. Daži latviešu politiķi būtībā iesaistījās vienas kandidātes priekšvēlēšanu programmā, gānīda-

lika ir LPSR turpinājums, nevis
1918. gada 18. novembrī dibinātā
valsts. Sanāk, ka kopš 90. gadu
sākuma pie varas esošajai elitei
ir interesējis tikai personiskais
izdevīgums, nevis atbrīvošanās
no okupācijas sekām, kas saārda
valsti un pazudina tautu?
Baiba Rudevska: Šis ir tas, ko
allaž uzsveram, proti, ka mums
nav valstsvīru, nav valstssievu –
mums ir tikai politiķi. Lielākajai
daļai no viņiem nav spēju domāt
kopīgā labuma un valsts līmenī.
Pat saprātīgu juristu bieži trūkst
– aizvien mazāk paliek to, kas
spētu domāt kopējā labuma virzienā. Iznīcinošs ir šausmīgais
individuālisms, kas pārņēmis ne
tikai Latviju, bet visu Rietumu
pasauli. Cilvēks vairs nespēj apjēgt, kas ir svarīgs viņa nācijai,
tautai, valstij. Bet tieši valstsvīriem būtu jādomā šādās kategorijās, taču pie varas esošie politiķi Latvijā gluži vienkārši kaut
ko “bīda”... Es neesmu redzējusi
nevienu nopietnu skatījumu jeb
plānu, uz ko Latvijai jātiecas vismaz tuvākajos piecdesmit gados.
Juris Rudevskis: Patiesībā šī
nespēja raudzīties kopējā labuma
kategorijās parāda psiholoģiskā
brieduma trūkumu, infantilismu.
Mums ir ļoti maz politiķu – valstsvīru un valstssievu –, kas būtu
psiholoģiski pilnībā pieauguši.
DDD: Pārvaldīt un rūpēties
par neatkarīgu Latvijas valsti?
B.R.: Jā, jo vairumam trūkst izpratnes, kas ir kopējais labums –
ka tieši uz to ir jāvirzās. Tā vietā
domā par mazāk nekā viena procenta sabiedrības iegribu apmierināšanu, pārējiem 99 procentiem nodarot ļaunumu. Izstrādājot likumus, vienmēr ir jādomā
par kopējo labumu mūsu tautai
un valstij. Pretēji nedrīkst rīkoties ne valstsvīrs, ne valstssieva,
ne jurists.
DDD: Bet, jūsuprāt, faktiski
notiek tieši šis pretējais?
B.R.: Nevaru iedomāties, ka
Francijā varētu būt valsts apmaksāta izglītība vēl kādā citā valodā,

mi otru kandidātu. Kādēļ viņi to
darīja? Grūti pateikt, bet laikam
vienkārši gribēja parādīt sev un
citiem, cik viņi ir “moderni” un
“progresīvi”, dziedādami kopējā
korī ar lielajiem Rietumu preses
izdevumiem. Pēc tam, kad uzvarēja šis otrais kandidāts, par kuru
domāja, ka viņam nebūs nekādu
izredžu, daži politiķi sāka steigšus dzēst ārā savas lamas no sociālajiem tīkliem, toties citi vēl
kādu laiku pēc inerces turpināja
rakstīt ķengājošus komentārus.

Deep state,
kurai milzu vara
DDD: Interesanti, kāda ir jūsu
attieksme pret Donalda Trampa
ievēlēšanu?
Juris Rudevskis: Realitāte ir
tāda, ka drošības jomā ASV ir
Latvijas stratēģiskais partneris
numur viens, lai kuras partijas
pārstāvis konkrētajā laikposmā
sēdētu Baltajā namā. Normāls,
nopietns valstsvīrs, kuram patiesi rūp savas tautas labums, šo
atziņu pieņem par izejas punktu
un attiecīgi rīkojas. Pirms vēlēšanām riskēt sabojāt attiecības,
turklāt bez jebkādas vajadzības
un racionāla iemesla, nudien nav
prāta darbs. 2016. gada amerikāņu prezidenta vēlēšanas bija
kā tests jeb lakmusa papīrs, kas
parādīja, ka pārāk daudzi mūsu
politiķi valstij svarīgos momentos diemžēl rīkojas neracionāli,
infantili un bez domām par tautas kopējo labumu.
DDD: Bet varbūt šīs ASV prezidenta vēlēšanas iesāka tādu kā
laikmeta nomaiņu? Vai, jūsuprāt,
ir cerības, ka ultraliberālisms jeb
galēji kreisais liberālisms aiziet
no politiskās skatuves?
J.R.: Ja mēs raugāmies tieši
Amerikas ietvaros, tas lielā mērā
parāda, ka nedaudz sašūpojusies
ir iepriekš valdošās elites un ar
to saistīto lielo uzņēmumu ietekme. Pastāv veidojums, kuru
angliski sauc par deep state jeb

ietekmējot šos politiķus. Problēma ir tā, ka viņi agri vai vēlu
zaudē realitātes izjūtu. Tā notika
arī ASV. Ja viens no kandidātiem
pastāvīgi ņirgājas par nozīmīgu
tautas daļu, nicina to un sauc par
“nožēlojamu”, tad šie “nožēlojamie” galu galā iet un nobalso par
otru kandidātu, kurš – ar visiem
trūkumiem, kas viņam ir – runā
atklātu un saprotamu valodu.
Man šķiet, ka arī mūsdienu
apātijas pārņemtajās sabiedrībās
ir kaut kāda robeža, kaut kāds
kritiskais punkts, aiz kura cilvēki sāk jau protestēt. Un es ceru,
ka Latvijā arī tā reiz būs, lai gan
diemžēl pie mums šis punkts atrodas vēl pārāk augstu.
DDD: Vai nav nekādu priekšvēstnešu pozitīvām pārmaiņām?
J.R.: Man ļoti grūti atbildēt,
bet šajā jautājumā diemžēl esmu
diezgan pesimistisks. 2009. gada
13. janvāra notikumi apstiprināja manas bažas. Kas notika toreiz 13. janvārī? Tas būtu drīzāk
jāvērtē nevis politologiem, bet
psihoterapeitiem. Sanāca pie Saeimas, paplosījās, padauzīja logus, nolaida tvaiku – un aizgāja
mājās. Un viss turpinājās pa vecam. Man šķiet, ka problēma ir
tā, ka mums, latviešiem, ir pārāk
augsts šis “vārīšanās punkts” –
mēs esam gatavi ciest. Paceļ nodokļus – un ko mēs? Sapakojam
pauniņas un braucam uz Īriju.
Esam paklausīgi.
DDD: Vēl trakāk – valdība atdod Krievijai Abreni, Satversmes
tiesa pieņem noziedzīgi politisku
lēmumu, bet tauta klusē. Galvaspilsētā šiverē naturalizēts okupants, bet tauta...
Baiba Rudevska: Īstenībā latviešiem trūkst izpratnes par to,
ka tauta ir noteicēja savā valstī.
DDD: Tātad šī ir mūsu – tautas – atbildība?
B.R.: Jā, jo politiķi ir mūsu
priekšstāvji, mūsu kalpi, kuriem
jāstrādā mūsu labā, nevis otrādi –
it kā mēs būtu viņu kalpi, lai pildītu valsts kasi, valsts budžetu un
lai viņi varētu to tālāk tērēt. Tikai

DDD /

2017. gada 8.–21. decembris

kas tā tāda?

sarakste ar deputātu

Aivara Gedroica vēstule
Edvīnam Šnorem

Dr.iur. Baibu Rudevsku
tad, kad tautai būs šī sapratne, ka
mēs esam politiķu darba devēji,
kaut kas mainīsies. Nav jau obligāti visiem jāstājas partijās, kā
tas nesen izskanēja – mēs pārāk
maz stājoties politiskajās partijās.
Domāju, ka mums šo partiju jau
ir pārāk daudz. Bet vajag dibināt
biedrības, nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar tautas
interesēm kopumā, kas kontrolē
to pašu politiķu darbību. Viena
biedrība, piemēram, nodarbojas
ar ģimenes politikas jautājumiem,
cita – ar nodokļu jautājumiem
u.tml. Tas būtu jādara.
DDD: Soross jau ir sadibinājis
biedrības, kas kontrolē...
B.R.: Tieši tā, un mums trūkst
īstas, tautas dibinātas biedrības.
Soross ir sadibinājis organizāci-

iedibinātas no ārienes un lielāko
sava finansējuma daļu saņem no
ārienes. Šķiet, ka Sorosa organizācijas pieder pie šīs otrās kategorijas.
DDD: Jūs paši šobrīd strādājat
Francijā. Vai varat pastāstīt par
Sorosa aktivitātēm tur?
J.R.: Francijā viņa sociālās inženierijas aktivitātes nav
manāmas. Šis ir trešais
svarīgais jēdziens – sociālā inženierija. Tā ir
sabiedrības pārveidošana no augšas, ar mērķtiecīgu manipulēšanu pēc
kaut kāda mākslīga šablona, kuru kāds “filozofs”
izdomā.
DDD: Tas notiek Latvijā – pēc Sorosa šablona?

kas ir saistītas ar kultūru. Bet
esperanto tā visa trūkst – tā nav
pilnvērtīga valoda, jo nav tai nav
sakņu. Nevar iedomāties, kā tādā
valodā var dziedāt bērniem šūpuļdziesmas.
DDD: Bet kā tad tā varēja kļūt
par Džordža Sorosa dzimto valodu?

‘

Var redzēt, ka Sorosam,
tāpat kā esperanto valodai,
nav nekādu sakņu, viņš
nejūtas piederīgs nevienai
tautai, nevienai nācijai.

jas, kas nestrādā Latvijas valsts
un tautas labā.
J.R.: Šajā sakarā būtu ļoti labi,
ja jūsu avīzes lasītāji izprastu šo
jēdzienu deep state jeb “dziļā
valsts”, kurai ir milzu vara.

Mākslīgi radīta
“sociālā aktivitāte”

Juris Rudevskis: Arī Latvijā,
protams, ir “dziļā valsts” – ierēdņi, ar valsti saistīti lielie uzņēmumi, kas barojas un lobē
savas intereses. Šī “dziļā valsts”
pārmaiņas negrib, tā bremzē visas pozitīvās tautas iniciatīvas, jo
darbojas pašu interesēs. Otrais
jēdziens ir astroturfing – tā ir
sociāla aktivitāte, kuru organizē
un apmaksā no augšas, bet vienlaicīgi radot sabiedrībā maldīgu
iespaidu, ka tā ir cilvēku spontāna aktivitāte. Piemēram, uzņēmums organizē kādas preces
reklamēšanu un rada iespaidu,
ka šo preci vienkārši brīvi un no
visas sirds slavina parasti cilvēki
no ielas. Tas ir ļoti spēcīgs ir polittehnoloģijas līdzeklis.
DDD: Tātad līdzeklis, kā radīt
sabiedrības “šūmēšanos” un ietekmēt vienkāršo cilvēku prātus.
Baiba Rudevska: Jā, šādi notiek manipulācija ar cilvēkiem.
DDD: Tikko Latvijā šūmējās
par oligarhu sarunām. Pirms dažiem gadiem jau notika oligarhu
“kapusvētki”... Nez, kāpēc nepamet sajūta, ka to visu organizē
“dziļās valsts” sastāvā plaši pārstāvētais sorosiskais spārns. Bet
vai tad Soross nav oligarhs? Vai
tad viņš ar savu naudu nejaucas
šeit politiskajos procesos?
B.R.: Protams, ka jaucas. Viņam ir ļoti lielas naudas summas.
2002. gadā Francijā viņu notiesāja par finansiālu krāpšanos (iekšējās informācijas ļaunprātīgu
izmantošanu darījumos).
J.R.: Te ir spēkā tas, ko tikko
teicu – astroturfing. Ir jāprot
atšķirt nevalstiskās organizācijas, kuras brīvi dibinājuši tautas
pārstāvji, un organizācijas, kas ir

B.R.: Jā, šeit tas notiek. Bet
Francijā Sorosa klātbūtnes nav.
J.R.: Sāksim ar to, ka Francija ir
lielvalsts. Kāda ir atšķirība starp
lielām un mazām valstīm? Lielvalstis, kā Krievija, ASV, Francija,
Vācija, jau kopš laika gala izturas
ar ļoti lielu nepatiku un alerģiju
pret to, ka ārzemnieki jaucas to
iekšējos sabiedriski politiskajos
procesos. Savukārt mazās valstis, kā Latvija, Igaunija, Lietuva,
Slovākija, u.c., kuras bieži vien
ir bijušas bandinieki šajā spēlē,
pret to izturas daudz mierīgāk.
Francijā attieksme pret ārvalstu
ietekmi uz politiskajiem procesiem ir krasi negatīva. Bet Latvijā
vai citās mūsu reģiona valstīs ir
izplatīta šāda domāšana: “Nu,
labi, viņi saņem finansējumu no
ārzemēm – nu un kas?” Sorosam Francijā īpaši nevarētu būt
panākumu tādēļ, ka frančiem
tradicionāli piemīt gan zināms
kreisums, gan antiamerikānisms.
Un, ja Soross ir amerikāņu miljardieris, tātad kapitālists…
B.R.: Un tāpēc Francija ir vienīgā valsts, kas Sorosu notiesāja.

Soross –
cilvēks bez saknēm
Juris Rudevskis: Par Sorosu
runājot, interesanti atzīmēt, ka
viņa dzimtā valoda (vai vismaz
viena no dzimtajām valodām) ir
esperanto. Tā ir mākslīga valoda,
kuru izveidoja Ludvigs Lāzars
Zāmenhofs jeb Doktoro Esperanto 19. gadsimta otrajā pusē.
Mākslīgām valodām ir viens trūkums – tās ir bezsakņu valodas,
kurām nav saistību ne ar kādu
kultūru. Zāmenhofs ļoti cerēja,
ka esperanto kļūs par starptautisko sazināšanās līdzekli, bet tā
ir kļuvusi tikai par samērā šauras
entuziastu grupas – esperantistu
– saziņas valodu. Mūsdienu pasaule starptautiskai saziņai lieto
angļu valodu. Tā ir reāla, dzīva
valoda, kas saistīta ar zināmu
kultūru. Katrā dzīvā valodā ir
frazeoloģismi, sakāmvārdi, parunas, dažādas tautas gudrības,
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God. Edvīn Šņores kungs!!!
Jūs sevi regulāri prezentējat kā cīnītāju par vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu un Latvijas patiesās vēstures popularizēšanu Latvijā un pasaulē. Šajā sakarā vēlētos Jums jautāt – ko Jūs personīgi
esat izdarījis, lai novērstu uz baumām balstīto Latvijas ģeniālā
aviatora, žīdu teroristu pretlikumīgi, zvērīgi noslepkavotā HERBERTA CUKURA apmelošanu LR Ārlietu ministrijas mājas lapā,
konkrēti: “…Akcijā aktīvi piedalījās Arāja SD vīri, kurus komandēja
H. Cukurs. Ģērbies melnā, elegantā ādas mētelī, ar revolveri paceltā rokā, viņš dzinis nelaimīgos stāties kolonnās, kas devās ceļā uz
nāves bedrēm.”
Tāpat gribētu zināt Jūsu attieksmi pret mūsu Valsts prezidenta mājas lapā publicētajiem apgalvojumiem, ka Latviešu leģiona
virsnieki Voldemārs Veiss (kritis 1943. gadā, apbedīts Brāļu kapos) un Mārtiņš Vagulāns (miris Austrālijā 1982. gadā) esot “kara
noziedznieki”, lai gan par tādiem cilvēku var atzīt tikai un vienīgi
tiesas spriedums, kāda, cik man zināms, pret šīm personām nav
bijis ne Latvijā, ne citur pasaulē.
Mani interesē arī Jūsu viedoklis attiecībā uz to, vai ir nepieciešams pieprasīt no Izraēlas kompensāciju un oficiālu atvainošanos
par Latvijas pilsoņa Herberta Cukura pretlikumīgo noslepkavošanu, kas tika veikta pēc šīs valsts pasūtījuma.
Gaidu no Jums skaidru, saprotamu un neizvairīgu atbildi!!!
Aivars Gedroics
Latvietis

J.R.: Viņa vecāki bija šīs valodas aktīvisti.
Baiba Rudevska: Var redzēt,
ka Sorosam, tāpat kā esperanto
valodai, nav nekādu sakņu, viņš
nejūtas piederīgs nevienai tautai,
nevienai nācijai. Un domāt, ka
viņš tagad palīdzēs mums, latviešiem, celt kaut kādu nacionālo
pašapziņu, aizstāvēt mūsu vērtības, ir liels naivums – viņš kaut ko
tādu nesaprot, jo viņam pašam tā
visa nekad nav bijis un joprojām
nav. Viņa personība neliecina par
to, ka šis varētu būt cilvēks, kurš
Latvijai un latviešu tautai spētu
kaut ko labu vēlēt un darīt.
DDD: Un tajā pašā laikā viņam ir ļoti liela nauda un liela
ietekme. Varbūt šeit būtu jāmeklē
mūsu tautas domāšanas novirzīšanās pēdējo divdesmit gadu laikā? Varbūt tas ir tautas aklums?
B.R.: Principā, jā. Latvija ļāva
Sorosa naudai šeit brīvi ieplūst
jau no pašiem neatkarības sākumiem.
DDD: Turklāt tautas acīm neredzami. Viņam te ir organizācijas,
stipendiāti, pētnieki, viedokļu līderi… Tātad Sorosa “dziļā valsts”?
B.R.: Jā, ir viss. Sākumā tika
teikts, ka viņa aktivitātes ir demokrātiskas, vajadzīgas, palīdzēs
mums ar tiesiskuma celšanu...
daudz ko sponsorēja un joprojām
turpina sponsorēt Sorosa fonds,
arī juristu pasākumus. 1998.
gadā ar Sorosa fonda līdzdalību
tika nodibināta Rīgas Juridiskā
augstskola, kurā joprojām 24
procentus daļu pārvalda “Sorosa
fonds – Latvija” (tagad gan tas
pārdēvēts par fondu atvērtai sabiedrībai DOTS). Tas rada bažas
par to, kādas vērtības tajā augstskolā tiek ieliktas studentos.
Soross šādā veidā ielaida savas
saknes Latvijā, un tikt vaļā no
viņa “garīgās klātbūtnes” nu jau
ir problemātiski. Ungāri to tagad
mēģina darīt attiecībā uz Centrāleiropas Universitāti Budapeštā.
Turpmāk vēl...
Intervēja Līga Muzikante

Aivaram Gedroicam
God. A. Gedroica kungs,
Atbildot uz Jūsu vēstulē uzdoto jautājumu, ko es personīgi esmu izdarījis, lai novērstu Herberta Cukura apmelošanu
ĀM mājaslapā, vēlos norādīt, ka es personīgi šajā jautājumā
neesmu izdarījis neko. Par vēsturi patiešām interesējos un
daudzas lietas esmu padziļināti pētījis, taču aptvert visu nekad nav bijis mans mērķis. Sevišķi tēmas, kurās zinu, ka citi
jau rezultatīvi strādā. Attiecībā uz Jūsu minēto jautājumu
vēlos norādīt, ka tas apspriests NA frakcijas sēdē un NA deputāts A. Kiršteins jau 2016. gadā ir vērsies gan LR ĀM, gan
prokuratūrā attiecībā uz H. Cukura lietu. Viņš varēs Jums
sniegt detalizētāku informāciju, par to, kā jautājums risinājies.
Savā vēstulē Jūs taujājat, kāda ir mana attieksme pret
Valsts prezidenta mājaslapā publicētajiem apgalvojumiem,
ka Voldemārs Veiss un Mārtiņš Vagulāns esot kara noziedznieki. Mana attieksme ir tāda, ka par noziedznieku var dēvēt
cilvēku, kura vaina ir pierādīta tiesā. Ja abu minēto personu
vaina tiesā nav pierādīta, tad par noziedzniekiem tos saukt
nevar.
Ar cieņu,

Edvīns Šņore Saeimas deputāts
Rīgā 2017. g. 1. novembrī

Labdien Latvijas Nacionālās frontes
laikraksta “DDD” kolektīvam!
Dziļās sērās paziņoju, ka 1. oktobrī mūžībā aizgāja mans
dzīvesbiedrs un Latvijas patriots Lotārs Stūre. Viņš cīnījās
par brīvu Latviju līdz pēdējam elpas vilcienam. Viņš gribēja,
lai Latvija būtu latviska un latvieši būtu savas zemes saimnieki, bet līdz šai dienai tas nav izdevies.
Es novēlu jums izturību cīnīties turpmāk par latvisku Latviju un lai Latvijā latvieši ir savas zemes kungi. Liels paldies
jums par laikrakstu “DDD”!
Lielā pateicībā,
Stefānija Stūre
Laikraksta “DDD” veidotāji izsaka dziļu līdzjūtību un
skumst kopā ar Stefāniju un Stūru ģimeni par mūsu tautas
patriota zaudēšanu. Gaišu Augšupceļu, draugs!
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Notiek karš – grūtāk saskatāms!
Saruna ar mācītāju Gunti Kalmi
Turpinājums no
iepriekšējā numura

Interneta troļļi,
žurnālisti –
modernie zaldāti
DDD: Jūs esat uzrakstījis lielisku grāmatu “Latviešu karotprasme”, kas pierāda latviešu karotājgēnu. Turklāt nevis iekarotāja,
bet taisnīga karotāja.
Guntis Kalme: Aizstāvja.
DDD: Jā, aizstāvja gēnu. Bet
kur tas ir tagad? Dzirdam, ka
karavīri, zemessargi ir gatavi X
stundai, bet nesaprot, ka tā stunda jau izstiepusies gados.
G.K.: Ar Krimas 2014. gada
okupāciju militārajā jomā ir ienācis jauns karošanas veids, kurā
militāri konvenciāls uzbrukums
ir tikai piektais posms no astoņiem. Pēc Drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadītāja
Jāņa Bērziņa domām, mēs esam
ceturtajā.
Pirmajos posmos notiek mērķa valsts nacionālās apziņas
graušana, politiķu iebiedēšana
un uzpirkšana, organizēti vai
hipertrofēti koruptīvie skandāli u.tml., lai rezultātā mazinātu
tautas uzticību valdībai. Pēc vecās karošanas paradigmas, kas
darbojās Otrā pasaules, Korejas,
Vjetnamas un Aukstā kara laikā,
būtiskākā ir militāri konvenciālā
cīņa. Tieši šim karošanas veidam
pēc inerces pārsvarā tiek gatavoti Nacionālie bruņotie spēki un
Zemessardze. Bet tas vairs neder informatīvā kara apstākļos.
Ko interneta trollim var izdarīt
ar triecienšauteni vai prettanku
granātmetēju?

‘

DDD: Bet tas, manuprāt, ir
tuvredzīgi.
G.K.: Krievijas armijā vienā
maiņā ir 3000 cilvēku liels informatīvais karaspēks – profesionāli
hakeri, žurnālisti u.tml.
DDD: Tātad ikvienam latvietim vajadzētu būt apbruņotam
ar spēju atšķirt savējo no ienaidnieka, blefu no patiesības? Es
neredzu, ka mūsu valsts vadītāji
vismaz censtos kaut kādā mērā
mūsu tautu apbruņot ar šādām
spējām. Bet tieši pretēji – mums
visu laiku skandina, ka viss ir
kārtībā, ka ārējais ienaidnieks ir
savējie…
G.K.: Tik ļoti ļauni arī nav.
Pēdējā laikā esmu lasījis Aizsardzības ministrijas vadošo amatpersonu intervijas, kur jau runā
par vērtību apziņu, vērtību aizstāvēšanu.
DDD: Par kādām vērtībām ir
runa?
G.K.: NBS Kapelānu dienests
tās ir iestrādājis NBS karavīru
vērtību un standartu aprakstā,
kas tagad tiek izvērsti pasniegts
Nacionālās aizsardzības akadēmijas militārās ētikas kursā. Liela
spararata iekustināšana vienmēr
ir laikietilpīgs un lēns process.
Notikumi Ukrainā varēja aizsākt (bet diemžēl aizsāka tikai
daļēji) draudīgās situācijas apjēgsmi arī latviešu vidū un attiecīgi veicināt strauju nacionālās
pašapziņas izaugsmi, jo hibrīdkarā vispirms tiek grauta pretinieka sabiedrība, nācijas griba
pretoties. Kad pamatvērtības ir
degradētas, tad mērķa valsti var
paņemt visai vienkārši. Krima ir
labs piemērs. Atcerēsimies, ka
informatīvais karš pret to tika
vērsts jau kopš 2004. gada.

Mums, latviešiem, ir cīņas
dziesmas – kara dainas,
strēlnieku, leģionāru,
nacionālo partizānu dziesmas.
Tajās ir cīņas gars. Mūsu
nelaime ir tā, ka savas nācijas
mīlestību, pašaizliedzību, godu
mūsu vecvecāku paaudze
vēl spēja sniegt tālāk, bet
nākamā paaudze šo patriotisko,
nacionālo pacēlumu tālāk vairs
nodot nespēja.

Vērtības tiek
izšķaidītas
DDD: Acīmredzamība ir traģiska – latvieši savā zemē zaudē
pozīciju pēc pozīcijas. Patiesībā
situācija kopš okupācijas laika
nav mainījusies. Es teiktu, ka
esam pat bīstamākos apstākļos,
jo vairums latviešu domā, ka pārkrievošanas briesmas vairs nedraud. Komunistu režīma laikos
latvieši skaidrāk apzinājās, ka ir
okupēti.
Guntis Kalme: Robeža vairs
nav tik skaidra, jo vērtībšķirtne
ir kreisā liberālisma, globālisma
un Krievijas informatīvā kara
un propagandas nojaukta. Tas
ir viens no hibrīdkara paņēmieniem – sajaukt prātus, lai cilvēki
nesaprastu, kuri ir draugi, kuri
pretinieki. Vērtības tiek izšķaidītas. Piemēram, nav skaidrs, kas
tad tie zaļie cilvēciņi ir. Nekādu
uzšuvju viņiem nav.
Ja pretinieks ir skaidri redzams,
skaidri izšķirams, tā ir zināma
lieta. Pēkšņi tā vairs nenotiek,
nekas nenoris pēc zināmajiem
kara scenārijiem. Tas nozīmē, ka
Krievija nepieder pie Eiropas, pie
tās militārās kultūras un civilizācijas, kuras pamatā ir Taisnā kara
mācība, kas nāk no baznīctēva
Augustīna (354–430). Tā paredz,
ka cīņa notiek tikai starp kombatantiem, kuriem ir skaidras
atšķirības zīmes, viņi atklāti nēsā
ieroci, ir savas valdības oficiāli
pārstāvji, viņiem ir komandieri,
militārā jurisdikcija, pie kuras
var vērsties, u.tml. Nekā no tā
Krimā, Doņeckā un Luhanskā
neredz. Krievija tīšuprāt no tā atkāpjas. Kādā videoklipā V. Putins
saka: “Mēs karavīrus nenostādīsim civiliedzīvotāju priekšā, bet
aiz tiem, un tad paskatīsimies,
kā ukraiņu karavīri šaus uz sievietēm un bērniem.” Cilvēku
vairogs Rietumeiropas militārajā
kultūrā un civilizācijā ir pilnīgi
neiedomājama lieta. Tas parāda,
ka Krievija apzināti sevi nostāda
ārpus Rietumu civilizācijas.

Morāle –
tā ir tautas kultūra
DDD: Cilvēkiem ikdienā jāsastopas ar dažādiem mēģinājumiem graut normālu attīstību
garantējošo vērtību sistēmu. Ne
tikai nacionālā pašapziņa, bet arī
dzimuma piederība vairs nav vērtība. Nedabiskas homoseksuālās
attiecības tiek pasludinātas par
normu. Daudzas valstis ir atļāvušas pat homoseksuāļu “laulības”.
Kā jūs to vērtējat?
Guntis Kalme: Morāle arī
pieder pie tautas kultūras. Ja tā
tiek kropļota, tas ir tautas kultūras, tās identitātes degradācija. Homoseksuālisma kustība ir
politiski lobēta. Tā lieto trīs soļu
taktiku: pirmais, pieņemiet mūs,
esam tikai mazākums – piecietiet, cilvēktiesības u.tml. Otrais –
mēs esam tādi paši kā jūs. Trešais
– esam sabiedrības elite. Un šis ir
trumpis V. Putina rokās. Krievijā
Eiropa tiek apsaukāta par izvirtušu gejropu. Homoseksuālisma
propaganda Eiropā ir gards kumoss Krievijai un islamam, jo nu
viņi var uzstāties kā tradicionālo
vērtību aizstāvji.

DDD: Homoseksuālisma uzplaukumu pieļauj ultraliberālās
valdības, kas neklausās tautas
gribā – Francijā miljoniem cilvēku izgāja ielās, lai protestētu pret
homoseksuāļu “laulībām”, bet
valdība viņus neņēma vērā.
G.K.: Tūkstoši iziet demons-

‘

tie ir mūsu svētki, ka mēs esam
piederīgi savai nācijai un lepni
par to.
DDD: Domāju, ka cilvēks aizmirst, ka vispār viņš piedzimst,
lai cīnītos, pirmkārt, ar sevi, ar
savu zemāko “es”.
G.K.: Visa cilvēka dzīve ir cīņa

Morāle arī pieder pie tautas
kultūras. Ja tā tiek kropļota,
tas ir tautas kultūras, tās
identitātes degradācija.

trēt pret Merkeles velkomismu
– un nekas netiek ņemts vērā.
Tātad runāt par patiesu demokrātiju vairs nevar. Kad kāda no
labējām partijām tiek ievēlēta
parlamentā, tā tiek gānīta par
populismu. Bet vienkāršā tauta
tikai cīnās par savu izdzīvošanu. Atcerēsimies, Vecās Derības
pravietis Hozeja saka: “Viņi ēdīs,
bet nebūs paēduši. Viņi nodosies
miesas kārībām, bet nevairosies,
jo viņi atteikušies no Tā Kunga
un necienī Viņu.” (Hoz 4:10). Ja
Dieva iedibinātie civilizācijas pastāvēšanas pamatlikumi netiek
ievēroti, tauta vairs netiek Viņa
svētīta, un tad pastāv risks, ka tā
tiek citu – agresīvu tautu – nostumta no vēstures skatuves.
Satversmes preambulā ir rakstītas mūsu vērtības – kristīgās
vērtības un latviskā dzīvesziņa.
Nevienā no tām nekā nav par
jūsu minēto homoseksuālismu
– jautājiet jebkuras konfesijas
kristietim, folkloristam, dievturim.
DDD: Ka tikai ar Satversmes
preambulu atkal nav tā, kā ar
Deklarāciju par Latvijas okupāciju – tā ir atvilktnē.
G.K.: Ņemiet no atvilktnes ārā!
Tāpēc jau ir politiķi, lai esošos likumus darbinātu un veidotu tādus, kas ļauj tautai attīstīties un
uzplaukt.

Atdzimt cīņas garā!

DDD: Ko darīt, lai mūsu tauta
izdzīvotu un spētu arī attīstīties?
Guntis Kalme: Jākopj un jāattīsta savas nācijas pamatvērtības, aktīvi, maksimāli intensīvi,
kamēr nav par vēlu. Patriotismam un nacionālismam jātop
par ikdienas daļu, nevis kampaņu starp 11. un 18. novembri. Un
arī šis svētku laiks ar katru gadu
tiek padarīts aizvien bālāks un
klusāks. Tādēļ ļoti svarīgi, lai
mēs vismaz katrs pats, kaut vai
piespraužot sarkanbaltsarkano
lentīti, redzami apliecinātu, ka

pret jebkuru destrukciju Dieva
radītajā skaistajā un brīnišķīgajā
pasaulē, sākot, bet ne beidzot,
ar sevi! “Kopt” Bībelē minētajā uzdevumā nozīmē kultivēt
Dieva mīlestībā mums sniegtās
materiālās, dvēseliskās, garīgās
vērtības visās to izpausmes jomās; “sargāt” – nozīmē gādāt,
ka ļauni spēki tās mums neizviļ, neapmāna, nesajauc prātus,
neapgāna mūsu vērtības. Tas
nozīmē arī prast un gribēt tās
aizstāvēt.
DDD: Ir dziesma – “dziedādami, spēlēdami no kariņa mājās
nāk”, nevis “dziedādams, spēlēdams no kariņa izvairos.”
G.K.: Un “Līvu” dziesmu vidū
ir tā ar vārdiem: “Mūsu dziesmas
ir vairogi seni, / Ja mēs tās par
pagalvjiem liksim, / Ne sapnī, ne
mūžos neaizmigsim.”
Mums, latviešiem, ir cīņas
dziesmas – kara dainas, strēlnieku, leģionāru, nacionālo partizānu dziesmas. Tajās ir cīņas
gars. Mūsu nelaime ir tā, ka
savas nācijas mīlestību, pašaizliedzību, godu mūsu vecvecāku
paaudze vēl spēja sniegt tālāk,
bet nākamā paaudze šo patriotisko, nacionālo pacēlumu tālāk
vairs nodot nespēja. Kamēr vieni
ar dziesmām uz barikādēm, tikmēr citi steidzās prihvatizēt it kā
nevienam nepiederošo. Pēc ekonomiskās varas ieguves nākamā
rindā bija politiskā vara.
DDD: Tāpēc ir vajadzīgi idejiskie cilvēki, kas šo ideju atgādina,
attīsta to un aicina cīņā par tās
īstenošanu?
G.K.: Jā, pamats visam ir ideja
– vērtība. Tas parāda, ka cilvēks ir
kas vairāk par vēderu un kabatu.
Cilvēks – latvietis – ir Dieva līdzstrādnieks Viņa cēlo nodomu,
mums sniegtās latviskās identitātes īstenošanā visplašākajā veidā – latviskas Latvijas izkopšanā
un attīstībā.
DDD: Paldies par sarunu!
Intervēja
Liene Apine
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Par Okupācijas pieminekļa demontāžu
Diskusija interneta sociālajā tīklā

“facebook”
Diskusija publicēta saīsināti un bez gramatiskām korekcijām
Uģis Polis: Sveiciens visiem!
Iniciatīva par Uzvaras pieminekļa demontāžu jau ir sasniegusi
vairāk nekā 2500 balsis, bet ar
to nepietiek, lai iniciatīva tiktu
iesniegta saeimā, kā arī balsošanas process ir kļuvis krietni vien
lēnāks. [..]
Peteris Simsons: Domā, ja
uzzinās tad nobalsos? Šaubos!
Latvieši jau nav nekādi krievi,
kas 10000 savāc dažās dienās.
Elmārs Sarkans: Debils profašistisks idiots-nevar atrast citu
veidu, kā izcelties, tad nu mēģina šitā.......
Uģis Polis: Rossija tevi mājās
sauc!
Elmārs Sarkans: Uģis Polis Ne jau tāds debils smerdelis
kā tu norādīs, kas man jādara....
Uģis Polis: Elmārs Sarkans Pēc
Jūsu komentāru satura, var labi
izspriest par Jūsu intelekta lielumu, kā arī – Jūsu izteikumi pierāda Darvina teoriju.
Elmārs Sarkans: Nu ievēroja
jau ievēroja tevi - vari jau vairs
pārāk necensties... cilvēki ar nožēlu un līdzjūtību izturas pret
tev līdzīgiem - lai gan tādiem
būtu vieta psihenē vai arī aiz restēm par naida kurināšanu...
Uģis Polis: Elmārs Sarkans Diskusija ar Jums ir bezjēdzīga un nav manu pūļu vērta.
Aivars Garda: Tieši tie, kuri
ir pret pieminekļa nojaukšanu,
kurina naidu latviešu tautā pret
ārējiem ienaidniekiem.
Kristīne Kicis: Kāpēc būtu
jānojauc uzvaras piemineklis,
līdzīgi mēs jaucām Lāčplēša pieminekli, tā ir kultūra, tas ir kāda
cilvēka darbs. Neatbalstu
Eline Byron: ar kāju pa olām
ziedosim...
Haralds Viesitis: Elinite tada
nerviza, paradi FB ka mase bebru, lai zinam ka tur neslepjas,
kads letantais
Haralds Viesitis: Tada mauciga mute tev elinit, driz uzhakosim tavu kontu un paskatisimies
vai tur neslepjas, kads letantais
piders, 9 maija svinetajs
Uģis Polis: Aicinājums ziedot
ir domāts, lai sakrātu pietiekošu
naudas summu priekš iniciatīvas izreklamēšanas masu medijos, lai vairāk cilvēku redzētu
un nobalsotu par iniciatīvi, līdz
ar to balsu sasniegšanas procesu krietni paātrinātu. Ziedošana
nav piespiedu lieta - kam līdzekļi
atļauj un ir vēlme piedalīties, tie
tiek aicināti kādu eiro noziedot.
Aivars Garda: Prieks, ka visiem normāliem cilvēkiem šis
piemineklis, kurš slavē ārējo
ienaidnieku uzvaru pār latviešu tautu, nav vajadzīgs. Vienīgi
klaunveidīgajiem, neaudzinātajiem rupekļiem tas ir vajadzīgs.
Skumji, ka šie jauneklīgie rupekļi vēl atļaujas lielīties ar savu
stulbumu publiski. Tāpat kā alkoholiķis ilgu laiku noliedz, ka
viņš tāds ir, kamēr ārsts viņam
to nepierāda, tāpat šie stulbeņi
domā, ka nav stulbeņi. Starpība
ir tā, ka pat alkoholiķi ir saprātī-

gāki, ar laiku pieņemdami savu
kaiti, kas ļauj viņiem ar to cīnīties. Kamēr stulbenis neatzīs, ka
viņš ir stulbs, viņš nespēs palikt
gudrāks.
Rūdolfs Kreislers: ...Šis piemineklis ir vienas totalitāras lielvaras uzvarai pār citu, ģeogrāfiski
to piesaistot vietai. Šis piemineklis, manuprāt, ir lieks tamdēļ, ka
šī otra lielvara te nekavējoties iekārtojās uz palikšanu.
Aivars Garda: Lielisks skaidrojums, Rūdolf Kreisler! Vienīgi galīgi ar savu debīlismu
iedomīgie(-ās) var kaut ko čiepstēt pretī. Bet čiepst taču!
Eline Byron: Aivar Garda, vecais, ej gulēt!
Haralds Viesītis: Elinite,
beidz te tuksi tirst un nem to
savu valigo draudzeni, un braucam uz bikernieku mezu...
Andris Stībelis: Te nu gan
es pilnībā varu piekrist, jā, kas
mainīsies nojaucot to pieminekli, un nevajag aizmirst, ka katrai
darbībai ir pretdarbība, ja kāds
domā, ka krievvalodīgie ļaudis
vnk.noskatīsies, tad pat necerat,
būs nemieri, konfliktsituācijas,
utt. Jā, un Aivara kungs, tēlaini
izteicās, ka vajagot tos okupantus izraut, kā nezāles, ar visām
saknēm, kā viņš to iedomājas, izraut kā burkānus, sakrāmēt kastēs un izvest ārpus valsts, tas tak
ir murgs, atvainojos, bet spalvas
no pēcpuses var izraut ar visām
saknēm (arī tēlaini izsakos),viņi
dzīvo te jau paaudzēm! Kkā tā!!!
Aivars Garda: Elementāri,
Andri Stībeli! Nevajag savas bailes no okupantiem slēpt aiz gudras runāšanas. Latvijas valdībai ir
jāsāk sarunas ar Krievijas valdību. Prezidents Putins jau vairākus gadus aicina Latvijas ārējos
ienaidniekus mājās. Taču mazo
pabalstu dēļ atgriežas nedaudzi.
Latvijas valdībai ir jāpiemaksā
šiem neliešiem, lai tikai vācas
prom. Tas ir daudz lētāk, nekā
maksāt okupantiem pensijas.
Aizvāksies arī. Protams, ja latvieši ir ar tik zemu pašcieņas līmeni, kā Andris Stībelis un daudzi
citi, tad lai dzīvo vien pazemoti
ar ārējo ienaidnieku klātbūtni.
Viņi jau arī nejūtas pazemoti, jo
viņiem nav goda jūtu un cieņas
pret latviešu tautas godu un cieņu. Kowalskim vai Elinai - saki
vai nesaki - vienalga nav nekādas
jēgas. Vladimirs Visockis par tādiem dziedāja – čto v lob čto po
lbu, vsjo edino!
Andris Stībelis: Pašlaik Aivar
gudri centies runāt Tu, itkā no
kadas citas valsts atbraucis, nezinošs, kas te notiek, tēlaini, – kā
kurmis no alas izlīdis!!!
Maximilian Kowalskis: Vins
izskatas kaa standartais Sorosa
agents, pilnigi amerikanizets, Ar
izbalinstiem zobiem, un Ar vienigu missiju sastridet cilvekus
ieksa valsti ta saucamaas orange
revolucion, un cik tas banali ja
papetit visas valstis gadu pirms
velesanam notiek viens un tas
pats scenarijs
Andris Stībelis: Tik tiešām,
kā kāds iesūtītais, nu piem., labi,
demontēs to pieminekli, kas tā-

lāk, ko darīs kad sāks apgānīt
mūsu pieminekļus, un te jau
vairs nebūs runa par patriotismu, bet vnk.dots, pret dotu, ja
jūs mums tā, mēs jums šitā, un
tas jau pāraugs tādā kā atriebībā,
principa jautājumā! Jā, un velti
Aivars domā, ka es no kkā baidos, savu esmu atbaidijies, vnk.
vajag tak kaut cik domāt, nevis
ar pieri sienā skriet!!!
Līga Muzikante: Andri Stībeli, neesi vēl atbaidījies, neesi! Tavi komentāri par to liecina.
Tieši šāda pieminekļa saglabāšana un lielkrievu fašistu, kas pie tā
pulcējas, neizraidīšana ir skriešana ar pieri sienā. Bet cilvēks bez
pašcieņas šo vienkāršo patiesību
nespēs saprast. Kā ir ar Tevi?
Andris Stībelis: Ja jau Tu lasi
manus komentārus, tad zini, kā
ir ar mani, netaisos atbalstīt kkādas galējības, un kas tie tur vairs
par fašistiem, sagrabējuši večuki,
drīz viņu nebūs, un tāda problēma atrisinādies pati no sevis,
jaunatnei maz tas interesē, viņiem citas prioritātes!!!
Vija Spriņģe: nez kāpēc tas
būtu jānojauc manas domas, lai
viņš stāv kā stāvējis.
Aivars Garda: Es taču teicu –
čto v lob čto po lbu, vsjo jedino!
Ļeņinam piedēvē frāzi: “Viens
muļķis var uzdot tādu jautājumu,
ka simts gudrie nespēs atbildēt.”
Ja jau Andris Stībelis ir “atbaidījies”, tad kāpēc baidās no kaut
kādiem varbūtējiem ārējo ienaidnieku izlēcieniem? Un, ja tādi arī
būtu, vai tad kārtīgam latvietim
nav jābūt gatavam pat riskēt ar
savu dzīvību, lai noliktu tos vietā? Tāpat domāja arī Mahātma
Gandijs attiecībā uz savu tautu.
Indieši, atšķirībā no latviešiem,
padzina savus ārējos ienaidniekus. Vispār, man ir kauns, ka ir
jāstāsta elementāras lietas pieaugušam, izglītotam cilvēkam, un
viņš to tik un tā nesaprot.
Andris Stībelis: Aivar, kārtīgais latvieti, vai Tu maz zini, ko
nozīmē riskēt ar dzīvību, es zinu,
un tamdēļ netaisos dēļ kādām
neapdomātām rīcībām skatīties,
kā kāds cieš! Bet Tevi es pēc tā
pieminekļa demontāžas labprāt
noliktu sargāt piem. Strēlnieku
pieminekli, ar garantiju,-Tu aizlaistos, vai piekrāmētu bikses!!!
Aivars Garda: Ko es darītu,
neviens nezina, bet tas, ka Tu
jau tagad tās esi piekrāmējis, tas
jau pat tādiem Maxiem ir acīmredzams. Sadziedāties ar tādiem
tipiem kā viņš jau vien ir pazemojums kārtīgam latvietim.
Man ir kauns okupantu priekšā,
ka latvieši ir tādi mīkstmieši!
Maximilian Kowalskis: Latviesi nau mikstmiesi, vini ir
lojali, jo uz tiem uz kuriem tu
uzbruc jau sen vai nu kapos
vai nu veci gados cilveki, un
to ko tu Dari nekam nevajag,
visi grib dzivot bez provokacijam, mierigi, visiem pietiek
problemas, tu radi vel vairak!
Liecies miera, jau sen ir jauna paaudze kurai pie kajas sitas lietas,
tev nau tiesibas jaukt to ko neesi
uzcelis, un kad bija kars kur tu
sedeji jampampin?

Andris Stībelis: Tieši tā, cik
tad to karotāju vairs palicis, lai
tak viņi nodzīvo mierīgi to kas
viņiem atlicis, viņiem bija sapotētas citas idejas, un viņi tām ticēja un tic, bet tāda ir dzīve!!!
Es ne ar vienu neesmu sadziedājies, es atkarībā no Tevis,
domāju, bet Tu tikai dzen savu
zosi,–okupanti, okupanti, barikādēs biji, dzēri tēju ar tiem pašiem kā Tu saki okupantiem, es
to visu zinu, kādi viņi okupanti,
tādi paši cilvēki, kā mēs, ar tādām
pašām problēmām! Es te nerunāju par dažiem krasi naidīgi pret
mums noskaņotiem indivīdiem,
bet gan vispārināti! Jā, un ja man
kādreiz sanāks piekrāmēt bikses,
es iedošu Tev tās izmazgāt, un
velti Tu latviešus par mīkstmiešiem sauc, tā jau ir tīrā kūdīšana,
kādreiz ja gribēja sakūdīt, tad tā
teica, -oi, tu jau mīkstais, neko
nevari, jā, un daudzi arī uz tā uzķērās, skrēja ar pieri sienā, lai tik
pierādīdu, ka nav mīkstais, es uz
tā neķeros, un domāju, ka daudzi
man piekritīs!!!
Raimonds Akmens Šteinerts: Šodien tikos ar Andri
Ameriku, un viņš apgalvoja, ka
ir parakstīts Valdības līmenī līgums 1991./92. gadā starp VDK
aģentu Ivaru Godmani un bijušās PSRS darboņiem par Uzvaras
pieminekļa saglabāšanu šajā vietā. Bet tā kā Ivars Godmanis ir un
paliks kā VDK aģents, visi viņa
paraksti ir anulējami un īpašums
attiesājams.
Aivars Garda: Protams, ka
piekritīs, Andri, jo vairākums
latviešu ir degradējušies tāpat
kā viens otrs (nesaukšu vārdā,
bet Tu jau pats sapratīsi). Mīlēt
okupantus jeb parazītus vairāk
par latviešu tautu un izteikties
par tiem tik mīļi, kā to dari Tu,
jau ir liela personības degradācijas pakāpe. Nesaprast to, ko es
saku, ir stulbums. Tev nav žēl savas tautas. Tu esi pret to nežēlīgs.
Bet neskumsti, Tu šajā nežēlībā
un netaisnībā neesi vientuļš. Vairākumam latviešu nav žēl savas
tautas. Un viņiem arī nav sajēgas
par taisnīgumu, tāpat kā Tev. To
es atzīstu.
Andris Stībelis: Nu ja, mēs
visi esam degradējušies, mums
nav nekādas sajēgas par dzīvi,
tikai Tu visu saproti un zini, tas
jau izklausās pēc Tvaika ielas dispancera pacienta runas, Tu tā kā
riktējies par mūsu vadoni, pats
nejūti, ka sāc palikt smieklīgs!?

Aivars Garda: To nedaudzo
dēļ, kuri vēl nav degradējušies, arī
ir vērts paust taisnīgumu. Ja par
taisnīguma paušanu man draudi
ar trakomāju, ar ko Tu esi labāks
par padomju okupantiem? Es
nevaru būt vadonis stulbeņiem.
Tā kā esi drošs – es to saprotu un
tāpēc nekur neriktējos. Tas, ka
taisnīguma paudēji vienmēr bija
smieklīgi muļķu acīs, tas man ir
zināms. Taču taisnīguma paudēji
nekad nav bijuši smieklīgi gudru
cilvēku acīs. Vai ir vērts uztraukties par stulbeņu vērtējumu, pat
ja viņu ir nospiedošs vairākums?
Andris Stībelis: Manis pēc
vari turpināt paust savu “taisnīgumu”, es taču redzu, ka atbalstītāju Tev nav, es ar Tevi te diskutēju, jo gribu redzēt, cik tālu
cilvēks var aiziet pārliecībā par
savu “taisnīgumu”!!!
Aivars Garda: Mani atbalstītāji ir regulārie Latvijas Nacionālās frontes laikraksta DDD (Deokupācija. Dekolonizācija, Deboļševizācija) lasītāji. Apmēram
pieci līdz desmit tūkstoši būs.
Protams, salīdzinot, cik daudz
atbalstītāju ir muļķiem, tas nav
pārāk daudz. Toties viņi ir gudri, domājoši cilvēki. Tu, Andri,
taču zini, ka pat simts muļķu
nav viena gudrā vērti. Spēks, kas
mani atbalsta, nav vis skaitā, bet
stingrā gribā un taisnīgumā. Tev
taisnīgums ir tukša skaņa. Tad
zini, ja vēl nezini, ka Taisnīgums
ir Mīlestība, un abi ir vienlīdzīgi Dieva aspekti. Izlasi Gandija
citātu. Taisnīguma atjaunošana
Latvijā ir ārējo ienaidnieku izraidīšana un ir Dieva Mīlestības
akts. Neizraidīšana, ko Tu kopā
ar okupantiem tā aizstāvi, ir netaisnīguma un ļaunuma akts.
DDD lasītāji to saprot, bet, ja
stulbeņu vairākums to nesaprot,
un nedara to? Līdzīgos gadījumos stulbumu pārņemtās tautas
Dievs noslauka no Zemes virsas
kā nevajadzīgas, ja vien... Ja vien
viena Svētā dēļ Viņš tās pasaudzē. Tāpēc, ja negribi, lai latviešu
tauta netiktu noslaucīta kā gļēva
un nederīga, lūdzies par tādiem
kā laikraksta DDD lasītāji.
Andris Stībelis: Labāk sāc
domāt, lai tas stulbais, degradētais latviešu tautas vairākums
nenoslauka Tevi, Tu bīstami
manipulē ar vārdiem, var nākties atbildēt!!!
Turpinājums 8. lpp.
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JAUNAS GRĀMATAS
Andrejs Kurpatovs
Laimīgs pēc paša
vēlēšanās.
Otrā ceļa daļa
12 soļi pretim
garīgajai veselībai
Pazīstamais psihoterapeits
Andrejs Kurpatovs savu jauno grāmatu “Laimīgs pēc paša
vēlēšanās. Otrā ceļa daļa” ir
uzrakstījis pēc savu pacientu
lūguma.
Grāmatas ievadā autors
raksta:
“Kad esam sarūgtināti, satraukti, jūtam bailes vai aizkaitināmību, mums jau ir ļoti
grūti saņemt sevi rokās. Bet, ja
zinātu, kāda ir šo stāvokļu daba, mēs varētu saņemt brīdinājumu
par to rašanos. Kā zināms, vienmēr ir labāk cīnīties ar iemeslu,
nevis ar sekām. Tādēļ receptes (psihoterapeitiskās tehnikas), kuras atradīsit katras nodaļas beigās, ir tādas, kas brīdina par stresu,
tāpēc bez pārspīlēšanas – tās ir laimes receptes. Ceru, ka šī grāmata ir palīdzējusi desmitiem tūkstošiem cilvēku. Mēs varam sev
palīdzēt, bet tamdēļ mums ir jāzina, kā to izdarīt. Te jūs atradīsiet
visus nepieciešamos “kā”, tāpēc atliek tikai viens – izmantot šo iespēju un kļūt par laimīgu cilvēku, kas prot sevi aizsargāt no dzīves
jucekļiem un psiholoģiskām problēmām.”
Viens no grāmatas nosaukumiem darba procesā ir bijis “Ceļš pie
sevis”. Tas, par ko tajā ir stāstīts, tik tiešām ir ceļš pie sevis.

Boriss Akimovs
Koriģējošā
hiromantija

Uzzīmē savu likteni
Grāmatas autors ir ārsts, psihoterapeits, kurš vairāk nekā
pirms 30 gadiem konsultāciju
laikā sāka pastiprināti pievērst
uzmanību savu pacientu rokām, saistot to izskatu ar diagnozi un pārdzīvotajām dzīves
problēmām. Šie novērojumi
dakteri iedrošināja apgūt hiromantiju profesionālā līmenī.
Hiromantijas zināšanas sākumā lieliski palīdzēja diagnozes
noteikšanā, bet tad, kā grāmatā raksta pats Boriss Akimovs:
“Liktenis man parādīja hiromantijas īsteno sūtību – dziedināt cilvēka dzīvi.”
“Tagad hiromants var ne tikai izlasīt cilvēka Likteni, bet arī
palīdzēt viņam uzlabot savu dzīvi. Viņš vairs nav gluži vienkāršs
vērotājs, bet ir ieguvis spēju aktīvi palīdzēt cilvēkam…” Kā to izdarīt pašam cilvēkam, izmantojot hiromantiju? Par to šajā grāmatā.
Mistika? Varbūt…
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Par Okupācijas pieminekļa demontāžu
Diskusija interneta sociālajā tīklā “facebook”
Turpinājums no 7. lpp.

Aivars Garda: Kāpēc Tu, Andri Stībeli, tā uztraucies? Viss ko
es daru, tas ir Tavā labā. Līdzīgi
alkoholiķis sākumā noliedz, ka ir
alkoholiķis, bet ārsts viņu pārliecina par to. Kāpēc? Ne jau tāpēc,
lai apvainotu, bet tāpēc, ka ārstēšana ir iespējama vienīgi tad,
ja alkoholiķis atzīst, ka viņš tāds
ir, un tad pats vēlas atbrīvoties
no dzeršanas. Līdzīgi ir ar degradēšanos. Tā piezogas nemanāmi. Ja ir degradējusies gandrīz
visa sabiedrība, tad sabiedrībai
šķiet, ka tā ir normāla, bet nenormāli ir tie nedaudzie, kuri vēl
nav degradējušies. Ja sabiedrība
negrib atbrīvoties no šīs smagās
kaites, tā aiziet bojā. Tu taču negribi aiziet bojā. Ja degradētais
vairākums, kā Tu saki, noslauka
normālo mazākumu, tad aiziet
bojā visa tauta. Vai Tu to gribi?
Tev ir jātic saviem spēkiem, ka Tu
vari kļūt gudrāks, un saņemties.
Sākumam vari palasīt laikrakstu
DDD. Atrašanās gudru cilvēku
sabiedrībā ļoti palīdz.
Andris Stībelis: Vispirms jau,
– es nejūtos apvainots, lai gan Tu
to centies izdarīt, man ir ieaudzināta imunitāte pret tādiem
nenozīmīgiem uzbraucieniem,
bet ne visiem tāda imunitāte ir,
tamdēļ es Tevi draudzīgi brīdināju, un bojā var aiziet paklausot tādai demogoģijai, kādu Tu
izplati, – visus krievvalodīgos ārā
no Latvijas, kādu totālo tīrīšanu
Tu te sludini, tas Tev ko neatgādina no vēstures!?
Aivars Garda: Tu, Andri, taču
neesi tāds kā tie – čto v lob, čto
po lbu vsjo jedino. Es visu tik
smalki izskaidroju, ja nesaproti,
atzīstu, ka nespēju Tevi pārliecināt. Zini, es esmu pieradis pie saviem laikraksta DDD lasītājiem.
Viņiem vispār nav problēmu
saprast, ko es saku. Viņi mani
saprot no pusvārda. Izrādās, ka
elementāras patiesības Tev ir ķīniešu ābece.
Andris Stībelis: Jā, esmu
problemātisks, nu nepiekrītu es
tādām galējībām, – pieminekli
demontēt, krievvalodīgos padzīt,
ir jābūt citiem risinājumiem, tāpat kā krāsas, nav taču tikai melna un balta, ir arī citas krāsas un
toņi!!!
Līga Muzikante: Ir, ir citas
krāsas. Un atjaunojošais taisnīgums jeb izlīgums, kurš vainagojas ar Latvijas dekolonizāciju,
ir viena no tām “citām krāsām”.
Aivars Garda jau ļoti daudz par
to šeit ir uzrakstījis. Varbūt,
Andri, Tev ir vērts parevidēt savus aizspriedumus, ja tik grūti
izprast realitāti?
Andris Stībelis: Es jau labu
laiku, kā esmu visu izrevidējis,
un piedzīvojis, kā tas notiek,
būtu man padsmit gadi, vrbūt arī
piekristu visam jūsu rakstītajam,
un skrietu ar lauzni jaukt pieminekli, bet jūs kkur sēdētu un
smaidītu...
Uģis Polis: Andris Stībelis No
sākuma pieminekli nojauks, pēc
tam ķeršos klāt citām iniciatīvām ar mērķi vienu – Latvija un
latviešu valoda.
Andris Stībelis: Visi šitie komentāri ir vērtīgi, sava ziņā pamācoši, tagad pafilozofēsim, Latvijā, krievvalodīgo ir apm. tikpat
cik latviešu, tagad tāds patriots,
Uģis, aicina, demontēt Uzvaras
pieminekli, bet ja atrodas tāds
pats varonis no krievisko puses,

un sāk vākt parakstus par Brīvības pieminekļa nojaukšanu, ko
tad, nolinčosim jeb kā!? Tās tikai
manas domas, nepārstāvu nevienu partiju, ja kas kādam nepatīk,
atvainojos jau iepriekš!!!
Līga Muzikante: Gandijs savulaik tādiem tautiešiem (kas
“atbaidījušies”) kā Andris Stībelis sacīja: “Ja nebūtu citas izvēles
kā starp gļēvulību un varmācību,
es ieteiktu varmācību. Es izkopju
klusu vīrišķību – mirt bez nonāvēšanas. Bet, ja kādam nav drosmes, tad es labāk gribu, lai viņš
izkopj sevī mākslu nonāvēt un
tikt nonāvētam, nekā apkaunojoši bēgt no briesmām. Jo tas, kas
bēg, veic varmācību domās: viņš
bēg tāpēc, ka viņam trūkst vīrišķības, nonāvējot citu, tikt nonāvētam pašam. Tūkstošreiz labāk
es riskēju pieļaut varmācību
nekā veselas tautas apkaunojošu
gļēvulību. Es labāk redzu Indiju
(bet mēs, latvieši, – Latviju) ķeramies pie ieročiem, lai aizstāvētu
savu godu, nekā kļūstam par sava
kauna gļēvu liecinieci. Es nedomāju, ka Indija būtu bezspēcīga.
Spēks nav fiziskajos līdzekļos, tas
slēpjas nelokāmā gribā (vai tas jo
lielā mērā neattiecas arī uz latviešu tautu?) Nevarmācība (tas
ir, spēka jeb varas lietošana bez
naida un atriebības jūtām) nav
lēnīga padošanās ļaundarim. Nevarmācība visiem gribas un gara
spēkiem pretojas tirāna gribai.
Viens vienīgs cilvēks var tādējādi
stāties pretī impērijai un sekmēt
tās krišanu. Bet par kādu maksu?
Par paša ciešanām. Ciešanas –
lielais likums.”
Andris Stībelis: Pati saprati,
ko uzrakstiji!?
Līga Muzikante: Andri Stībeli, protams.
Līga Muzikante: Tautas iet
bojā nevis fiziskas izkaušanas
rezultātā, bet gan garīgi zaudējot
savu nacionālo identitāti un asimilējoties ar okupantiem.
Andris Stībelis: Ak tā, un kā
Tu domā, ja sākt tādas aktivitātes, ka pieminekļa nojaukšana,
izraidīšana, nesāksies izkaušana!?
Maximilian Kowalskis: Liga,
jus te Ar likumiem majat, bet
pasi nesaprotat ka jus pasi esat
zem kriminal atbildibas par naida kurinasanu un to loti vienkarsi pieradit
Līga Muzikante: Maximilian
Kowalskis, tā nu gluži gan nav.
Aicinājums novērst okupācijas
un kolonizācijas sekas nav naida
kurināšana, jo satur gluži pretēju
kvalitāti...
Andris Stībelis: Līga, tagad
Tu balansē uz šauras laipas, var
nogāzties!!!
Līga Muzikante: Andri Stībeli – es droši stāvu ar abām kājām
uz zemes. Un sāku žāvāties, jo
šādus pārmetumus esmu dzirdējusi jau 17 gadu garumā.
Andris Stībelis: Tu man liecies gudra sieviete, tikai nonākusi kkādā ietekmē, lai Tev izdodas
nostāvēt uz abām kājām!!!
Aivars Garda: Ja Andris Stībelis nesaprot, ko Gandijs saka,
tad ir pavisam bēdīgi. Tad nav
vērts runāt. Lai dzīvo savā iedomībā. Viņš kā bērns nesaprot
ābeces gudrības. Tad jau atliek
vien novēlēt, kā teica viens komēdijas varonis: Učisj, student!”
Varbūt tad kaut ko sapratīsi. Tas

pats attiecas uz visādiem maksiem un elinēm. Pārbaudi savus
draugus, Andri. Gandija citāts
ir kā lakmuss. Ja Tavi draugi nesapratīs to, tāpat kā Tu, tad jau
man ir taisnība par ļoti zemo
pūļa izpratnes līmeni. Bet pūlis
var izaugt līdz tautas līmenim, ja
pieliks pūles. To arī Tev novēlu.
Lai veicas!
Andris Stībelis: Man draugu
nav, ir tikai paziņas, un laikam tikai tamdēļ, ka man ir savi uzskati, es nepakļaujos neviena ietekmei, pārāk daudz ir piedzīvots,
lai klanītos, kur vējš papūš!!!
Līga Muzikante: Naidu mēs
neražojam. Ja jūtat naidu, tas ir
Jūsējais.
Kad no Latvijas izvāksies tie,
kas ieradās okupācijas gados
(un viņu pēcnācēji), kad latviešu tautai nebija iespēju lemt par
viņu ielaišanu vai nelaišanu, tad
varbūt uzcelsim jaunu pieminekli par godu tiem, kas padzinuši brūnos fašistus. Bet tik ilgi,
kamēr sarkanie fašisti drūzmējas
pie šī pieminekļa, tas simbolizē
agresiju pret latviešu tautu.
Maximilian Kowalskis: Te
kas te ievacas gan driz nau palicis, ir tie kas te piedzima, tos ari
dzisiet prom? Kas tad seit paliks
un maksas nodoklus) jo ka jus
Sakat jusejie jau san prom)?
Līga Muzikante: Neuztraucies, Igaunijā ir par 700 000
mazāk iedzīvotāju nekā Latvijā,
bet dzīves līmenis nebūt ne zemāks. Pēc dekolonizācijas nebūs jāmaksā pensijas okupantu
pensionāriem un bērnu pabalsti
viņu bērniem, arī skolas nebūs
jāuztur - daudz mazāk naudiņas
vajadzēs.
Aivars Garda: Vai nav kauns,
Andri, pašam par sevi? Izlasi vēlreiz - ko un kā Tu esi uzrakstījis.
Tas ir elementārs drosmes trūkums, nemaz jau nerunājot par
prāta trūkumu organismā. Pajoliņveidīgie makši - ārējie ienaidnieki – piedraud; Līga nenobīstas, bet Andris piekrāmē bikses.
Ar makšiem Tu esi saaudzis kā
cimds ar roku. Tu pat nesaproti,
kāds tas ir Tev pazemojums! Līga
man jautās - vai tiešām latviešu
vīrieši it tādi gļēvuļi un ar prāta
trūkumu? Man būs jāatbild apstiprinoši. Protams, es ceru, ka
ne jau visi, tikai andrveidīgie.
Parādi šo saraksti saviem paziņām. Pārbaudi viņu apziņas līmeni. Pagaidām Tu klanies, kur
okupanti papūš. Piekritīsi, ka tas
nav nekāds gods. Un pats to neapzinies. Bēdīgi, Andri.
Alans Ozols: Nav jēga ar muļķiem strīdēties. Okupants nekad, neko nav atzinis.

