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DDD: Šis ir 2018. gada pirmais 
numurs. Katrā gadumijā tiek iz-
vērtēts aizejošais un izteiktas vēl-
mes nākamajam gadam. Šo gadu 
latvieši gaidīja īpaši, jo šogad 
mūsu valsts svinēs simto gada-
dienu. 

Līga Muzikante: Vispirms vē-
los teikt paldies mūsu lasītājiem, 
kas palikuši uzticīgi mūsu avīzei. 
Sirsnīgi sveicam arī jaunos abo-
nentus un lasītājus Jaunajā gadā! 
Prieks, ka mūsu avīzei nāk klāt 
aizvien jauni lasītāji. Tādējādi 
idejas un domas, kuras publicē-
jam avīzē, izplatās Latvijā, par ko 
ir liels prieks. Ceru, ka mūsu sa-
darbība nesīs labus augļus.

Šis gads sākās strauji. Gadu 
mijā klajā nāca informācija, ka 
2018. gadā – Latvijas simtga-
dē – tiek rīkots “Baltijas praids” 
jeb, saucot lietas īstajos vārdos, 
“pederastu un lesbiešu lepnuma 
gājiens”. Tas plānots kā “kultūras 
pasākums” simts dienu garumā, 
kuru pastarpināti atbalstīs pat 
Kultūras ministrija, bet tiešā 
veidā – Rīgas dome. LGTB “lep-
numa gājiena” mājaslapā par 
to ir rakstīts: “Par godu Latvijas 
simtgadei, arī Baltijas Praids ilgs 
100 dienas ar 100 dažādiem pasā-

kultūrmarksistu uzbrukums latviešu tautai
Saruna ar laikraksta “DDD” galveno redaktori Līgu Muzikanti

kumiem, no kuriem kulminācija 
būs Praida gājiens 9. jūnijā ar no-
slēgumu Vērmanes dārzā.” 

Kas ir “praids”? Tas ir gājiens, 
kurā pulcējas cilvēki ar ekshi-
bicionistisku vēlmi izrādīt savu 
seksuālo novirzi. Neveseli cilvē-
ki! Homoseksuālistu publiskā 
izrādīšanās ir savas perversijas 
reklamēšana ar mērķi piesaistīt 
sev svārstīgus jauniešus un sa-
graut cilvēkos izpratni par vīrie-
ša un sievietes mīlestības lomu 
tautas un visas cilvēces attīstībā. 
Šāds pasākums pavisam noteikti 
rada Latvijas valstij kaitējumu. 
Latvijas valsts pirms 100 gadiem 
ir dibināta uz latviešu tautas 
aizsardzības un attīstības prin-
cipu pamata, bet šāds pasākums 
mūsu valsti apkauno. 

DDD: Ne tikai apkauno, bet 
patiesībā pakļauj iznīcībai, grauj 
pamatus, uz kuriem turas cilvēce 
kopumā.

L.M.: Jā, turklāt tas būs “Balti-
jas praids”. Tātad – starptautisks 
pasākums. Tas nozīmē, ka šeit 
simts dienās no visas pasaules, it 
īpaši no Rietumeiropas valstīm, 
sabrauks pederasti, lesbietes un 
dažādi citādi cilvēki ar seksuā-
lām novirzēm, kuras tie vēlas iz-
rādīt un reklamēt.

DDD: Vai, tavuprāt, tā ir ne-
jaušība, ka tieši šogad Rīgā tiek 
rīkots tāds pasākums?

L.M.: Nenoliedzami, šis 
“praids” tiek rīkots tādēļ, ka 
mums ir valsts simtgade. Kul-
tūrmarksisti ir izvēlējušies sev 
ļoti izdevīgu laiku, lai ar “praida” 
palīdzību grautu latviešu tautas 
apziņu, kultūru, vislielāko uz-
manību pievēršot ģimenes vērtī-
bu izsmiešanai. Ja Latvijas valstī 
tiek pieļauts šāds pasākums, tas 
nozīmē, ka mūsu valsts morālie, 
arī tiesiskie pamati grīļojas. 

DDD: Kas ir kultūr-
marksisms?

L.M.: Tas būtībā ir ultralibe-
rālims – visu vērtību sajaukšana, 
amoralitātes sēšana, kultūras 
iznīcināšana. Par sabiedrības 
galveno nevienlīdzības cēloni 
kultūrmarksisti uzskata patiesu 
kultūru, tāpēc ar manipulatī-
vām metodēm paceļ nekultūru 
kultūras līmenī gan politikā, gan 
biznesā, gan mākslā, gan citās 
dzīves sfērās. Patiesībā šī ideolo-
ģija ir politkorektuma un multi-
kulturālisma avots, tātad Rietu-
mu civilizācijas norieta cēlonis. 
Kultūrmarksisma cīnītājus – pie-
mēram, sorosiešus – bagātīgi fi-
nansē pasaules bagātākie cilvēki, 
kuru mērķis ir padarīt cilvēkus 
par viegli manipulējamu, saju-
kušu pūli bez patiesu vērtību iz-
pratnes un spējas atšķirt labo jeb 
derīgo no sliktā jeb nederīgā. 

CERībU UN bAžU PILNS 
gADA SĀKUmS

‘ 
Šo izstāstu tāpēc, lai 
mūsu lasītāji zinātu, kā 
kultūrmarksisti mēdz zākāties. 
Viņi rej saVa niknuma dēļ, jo 
kāds ir uzdroŠinājies pateikt 
taisnību.

Tas nozīmē, ka 
vairumā gadījumu 
valdošajai sistēmai 
ir lielāka kontrole un 
vara pār cilvēkiem 
nekā viņiem pašiem 
pār sevi.

/Noams Čomskijs/

1. Novērst uzmanību
Galvenais sabiedrības pārval-

dīšanas elements ir cilvēku uz-
manības novēršana no svarīgām 
problēmām un lēmumiem, ku-
rus pieņem valdošā politiskā un 
ekonomiskā elite. Uzmanība tiek 
novērsta, pastāvīgi piesātinot 
informatīvo telpu ar maznozīmī-
giem paziņojumiem.

Uzmanības novēršana ir visai 
būtiskai, lai pilsoņiem nedotu 
iespēju iegūt svarīgas zināšanas 
zinātnes, ekonomikas, psiholo-

KLUSIE IERoČI mIERīgIEm KARIEm
Amerikāņu filozofs, lingvists, kognitīvo zinātņu speciālists, sabiedriskais darbinieks un politikas ana-

lītiķis Noams Čomskijs ir izveidojis sarakstu ar desmit spēcīgākajām un efektīvākajām stratēģijām, kuras 
izmanto globalizācijas lielmeistari, lai manipulētu ar sabiedrību caur plašsaziņas līdzekļiem visā pasaulē. 
Tādējādi par šo mediju uzdevumu ir kļuvis nevis sabiedrības informēšana, bet gan melu izplatīšana.

DESmIT mASU mANIPULĀCIJAS STRATēģIJAS

Noams Čomskijs ģijas, neirobioloģijas un kiber-
nētikas jomās. “Nepārtraukti no-
virziet cilvēku uzmanību no pa-
tiesajām sociālajām problēmām, 
pārslēdzot to uz tēmām, kurām 
nav īstas nozīmes. Nodrošiniet, 
lai cilvēki visu laiku būtu ar kaut 
ko aizņemti un viņiem nebūtu 
laika domāt; iesprostojiet viņus 
fermā pie citiem dzīvniekiem!” 
(Citāts no grāmatas “Klusie iero-
či mierīgiem kariem”)

 
2. Radīt problēmu un tad pie-
dāvāt tās risinājumu

Šī stratēģija tiek dēvēta arī šādi: 
“problēma–reakcija–risinājums”. 

Tiek radīta problēma, kaut kāda 
“situācija”, kas jau iepriekš ir ie-
cerēta, lai, izraisot paredzamu 
sabiedrības reakciju, valdošās ap-
rindas veiktu sev vajadzīgos pasā-
kumus. Piemēram, pilsētās tiek 
pieļauta vardarbības spirāles ie-
griešanās vai organizēti terorakti, 
lai sabiedrība pieprasītu pieņemt 
likumus par drošības pasākumu 
pastiprināšanu un politikas mai-
ņu, kas ierobežotu pilsoniskās 
brīvības. Vai arī tiek izraisīta eko-
nomiskā krīze, lai akceptētu ne-
pieciešamo risinājumu – sociālo 
tiesību iegrožošanu un sabiedris-
ko uzņēmumu demontāžu.

3. Rīkoties pakāpeniski
Lai panāktu nepieņemamā 

pieņemšanu, cilvēku apziņās tas 
gluži vienkārši tiek iesakņots pa-
kāpeniski – pilienu pa pilienam, 
diendienā, no gada gadā. Tieši 
šādā veidā pagājušā gadsimta 80. 
un 90. gados tika uztiepti princi-
piāli jaunie noteikumi jeb neoli-
berālā kārtība. Līdz minimumam 
samazinājās valsts funkcijas, no-
tika privatizācija, tika radīta ne-
drošība, nestabilitāte, masu bez-

darbs, normālai dzīvei neatbils-
tošs atalgojums. Ja šie pasākumi 
notiktu vienlaicīgi, tad sabiedrī-
ba droši vien saceltos.

4. Atlikt uz vēlāku laiku
Vēl viens veids, kā uzspiest ne-

populāru lēmumu, ir pasniegt 
to kā “sāpīgu un nepieciešamu” 
un panākt, lai sabiedrība šobrīd 
samierinās ar tā īstenošanu nā-
kotnē. 
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Turpinājums no 1. lpp.

gADU STRAUmE
Bez mitas aiziet dienas, gadi…
Kaut viss jau it kā atgriežas –
Nav gluži tā – ko projām vadi,
Tas atpakaļ vairs negriežas.

Kas atnāk, tie ir jauni rīti,
Un jaunu tiltu saule slej.
Tiek vecie sārņi projām dzīti,
Un Ausma Jaunus starus lej. 

Viss pārveidojies ir un cēlies,
Un debesis kļūst augstākas.
Nāk tuvāk zvaigznes, tikai vēlies.
Kļūst vibrācijas smalkākas.   

Plaukst zemes dārzos Dailes ziedi,
Sāk sfēras skanēt dzirdamāk.
Tā Jaunā Pasaule nāk viedi,
Un vakardziesma pierimt sāk.
***
Jau gadu straume nes ar sparu
Uz Vārtiem ugunīgajiem. 
Vien jāspēj izsmalcināt garu,
Jo Gaismas ceļš nav vārgajiem.

Tik vien lai tauta būtu dzīva –
Tai gara augsmē piecelties!
Un tad ar jaunu elpu brīva – 
Tā Augšupgaitā tālāk ies. 

Steidzīte

kultūrmarksistu 
uzbrukums latviešu tautai

Līga Muzikante: Tāpēc nepa-
reizais tiek uzspiests kā pareizs, 
tiek izraudzītas “apspiestās” gru-
pas – piemēram, homoseksuā-
listi, lai iepotētu cilvēkos domu, 
ka viņi ir tikpat veselīgi orientēti 
kā cilvēki ar dabisku seksualitāti. 
Šādi notiek pakāpeniska un mēr-
ķtiecīga kultūras, tradīciju, reli-
ģiju, valodu, nacionālo atšķirību 
nonivelēšana, individualitātes 
un ģimeņu iznīdēšana. 

DDD: Šai informācijai tu pie-
vērsi uzmanību arī sociālajā tīklā 
“Facebook”. Kāda bija reakcija uz 
tavu publikāciju?

Līga Muzikante: Raisījās ļoti 
laba diskusija, izpaudās cilvēku 
sašutums, taču nepagāja ne pāris 
dienas, kad mana publikācija ar 
visu diskusiju no feisbuka tika 
dzēsta un mans profils uz dien-
nakti nobloķēts. Tas sakrita ar 
laiku, kad pilsoniskās iniciatīvas 
portāls “Manabalss.lv” atteica 
vākt parakstus, lai apturētu šī 

“Baltijas praida” rīkošanu Rīgā. 
Parakstu vākšanas iniciatīvu bija 
iesniedzis Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas Latvijas Zinātnes fonda 
priekšsēdētājs Valentīns Jereme-
jevs. Arī viņa profilu “Facebook” 
nobloķēja... Tātad homoseksuā-
lisma propaganda latviešiem 
tiek uzspiesta ar totalitārām 
metodēm, un tas pierāda, cik no-
pietnu kultūras apdraudējumu 
priekšā mēs atrodamies.

Es ļoti labprāt nerunātu par 
tādu tēmu kā homoseksuālisms, 
jo šī seksuālā novirze ir liela tra-
ģēdija cilvēka dvēselei, ar kuras 
dziedināšanu ir jānodarbojas 
ārstiem un priesteriem. Taču, 
redzot, ar kādu mērķtiecību ho-
moseksuālisms tiek reklamēts un 
uzspiests kā dabiskai seksualitā-

tei līdzvērtīgs uzvedības mode-
lis, es nespēju klusēt. Šī propa-
ganda deģenerē cilvēku apziņas, 
viņi vairs neapjēdz, kas ir pareizs 
vai nepareizs. Mēs esam atbildīgi 
par nākamajām paaudzēm – par 
viņu veselīgu audzināšanu. 

DDD: Mēs publicējam protes-
tus pret “Facebook” rīcību – tavas 
publikācijas dzēšanu un draudu 
izteikšanu liegt pieeju feisbukam 
uz visiem laikiem, ja turpināsi 
publicēt šādus rakstus. Protests 
un diskusijas zem tā strauji iz-
platījās, tāpēc “Facebook” admi-
nistrācija dzēsa arī to. Vēl vai-
rāk – tika uz laiku nobloķētas 
laikraksta “DDD” un pat apgāda 
“Vieda” lapas. Vai tas nozīmē, ka 
pederastu un lesbiešu troļļu ar-
mija sēž feisbukā?

L.M.: Jā, “lepnuma gājiena” 
organizētājiem tik tiešām ir savi 
troļļi, labi atalgoti darboņi. Visti-
camāk, tie ir ar Sorosa finansēta-
jām tīklveida organizācijām sais-
tīti cilvēki. Viņi seko līdzi disku-
sijām un veido t.s. “sabiedrisko 
domu”, jo kultūrmarksistiem ir 
ļoti svarīgi, lai cilvēki dzīvotu 
melos un nesaņemtu patiesu in-
formāciju. Tādēļ liels paldies vi-
siem, kas pauda sašutumu, sūtīja 

protestus “Facebook” adminis-
trācijai. Paldies par aktīvo iesais-
tīšanos patiesības paušanā! 

Feisbuka izdarības neuztveru 
personiski, bet gan kā vēršanos 
pret cilvēkiem, kas aizstāv tau-
tas tiesības uz attīstību un iebilst 
pret apziņas deģenerēšanu un 
cilvēces pamatvērtību degradē-
šanu. Kas tad nepatika “lepnu-
ma gājiena” aktīvistiem? Manis 
pateiktais, ka šāds pasākums 
apkauno Latvijas valsti un nav 
piemērots Latvijas svētkiem un 
latviešu kultūrai. 

Par to, ka sociālajos tīkls dar-
bojas labi organizēta kultūr-
marksistu armija, es pārliecinā-
jos arī tviterī. Kad feisbuks mani 
nobloķēja, ievēroju neparastu 
rosību “Twitter” sociālajā tīklā. 

Pāris dienu laikā manā virzienā 
tika raidīts lērums zāku un ņir-
gu no nepazīstamiem cilvēkiem. 
Man bija interesanti pavērot, ka 
šai “praida” armijai ir klišejiski 
izstrādāta uzbrukuma taktika – 
trūkst patiesu argumentu, bet 
man tika pārmesta “homofobi-
ja”, “slēpta homoseksualitāte”, 
“fašisms”, “bērnības trauma”... ar 
šādiem epitetiem viņi “aplaimo” 
ikvienu, kurš iebilst pret homo-
seksuālo izrādīšanos. Nikno troļ-
ļu uzdevums ir aizskart un ap-
kaunot. Iepriekš nedzirdēts “ar-
guments”, kāpēc manis rakstītais 
nav vērā ņemams, bija: “Tava seja 
ir kā slikta desa!”... Šo izstāstu tā-
pēc, lai mūsu lasītāji zinātu, kā 
kultūrmarksisti mēdz zākāties. 
Viņi rej sava niknuma dēļ, jo kāds 
ir uzdrošinājies pateikt taisnību. 

Tomēr šī riešana un virtuālā lin-
čošana nav tikai dusmu izpaus-
me, bet arī mērķtiecīga stratēģija. 
Vēl nesen brīnījos, kā Rietum-
valstu kultūrtautas spēja tik īsā 
laikā degradēt savas patiesās vēr-
tības un kļūt par pūli, kas piekrīt 
ne vien homoseksuāļu “laulībām”, 
bērnu adopcijai šādās “ģimenēs”, 
bet pat tādu likumu pieņemša-
nai, kas ļauj ieviest trešo, ceturto, 
piekto... “dzimti” jeb “dženderu” 
un maziem, apjukušiem bērniem 
mainīt dzimumu. Kā var tik ļoti 
deģenerēt apziņu, ka tāds ār-
prāts šķiet normāls? Kad palasa, 
kas notiek Zviedrijā, Norvēģijā, 
Lielbritānijā, Francijā un citās 
Rietumvalstīs, ir jāsaķer galva 
aiz šausmām. Nav iespējams sa-
prast, kā cilvēki kaut ko tādu var 
pieļaut – taču pieļauj! Feisbuka 
rīcība un uzbrukumi tviterī man 
paskaidroja šo fenomenu – gluži 
vienkārši, tie, kas nepiekrīt šai ul-
traliberālajai ideoloģijai un aktīvi 
pretojas, tiek nolinčoti, tas ir, “iz-
slēgti no sabiedrības”, fiziski un 
morāli padzīti... Es un laikraksts 
“DDD” piedzīvoja šādu virtuālu 
izraidīšanu un sodu.

Tā pilienu pa pilienam ar ie-
biedēšanu, ar apsmiešanu, ar 
sodīšanu, cilvēkiem tiek ieborēta 
pretdabiska ideoloģija, kas viņus 
pašus iznīcina ne tikai psihiski, 
bet arī fiziski. Šeit darbojas tota-
litāras metodes, un vietā ir atgā-
dināt vēsturnieka Arnolda Toin-
bija atzinumu, ka civilizācijas iet 
bojā nevis no ārējas slepkavības, 
bet no iekšējas pašnāvības. Tā-
pēc mums ir ļoti jāpievērš uz-
manība, ka arī pie mums Latvijā 
šis neprāts ir sācies. To sauc par 
Overtona logu – manipulāciju 
sistēmu, ar kuras palīdzību cil-
vēka apziņā iedēsta nepieņema-
mus, pretdabiskus uzskatus. 

Tomēr es uzskatu, ka attieks-
mē pret “praidu” un “dženderis-
ma” jautājumiem latvieši vēl nav 
pilnībā degradējušies. Tikmēr 
okupantu problēmas risinājumā 
mūsu tauta atrodas līdzīgā situ-
ācijā kā Rietumvalstis seksuālo 
noviržu jomā. Kāpēc? Tāpēc, ka 
ilgu gadu laikā mērķtiecīgi un 
manipulatīvi, pilienu pa pilie-
nam ir tikusi pārveidota latvieša 
apziņa, lai tas pieņemtu melus 
kā patiesību – to, ka ārējais ie-
naidnieks ir “mūsējais krievs”. 
Un šo stāvokli var saukt par apzi-
ņas deģenerēšanos, kas piezogas, 
pašam cilvēkam nemanot.

“Facebook” administrācija izņēma šo Līgas Muzikantes 
ierakstu un nobloķēja Līgas Muzikantes kontu.

ULTRALIbERĀļU 
STRATēģIJA UN 
TAKTIKA

‘ 
labprātīga sadzīVoŠana ar 
okupantiem naV normāla 
parādība – tā ir tikpat 
nenormāla kā Visu citu 
kultūrmarksistu uzspiesto 
pretdabisko modeļu pieņemŠana.

Turpinājums 4. lpp.

Paldies ziedotājiem par atbalstu 
laikrakstam “DDD”!

Īpašs paldies par ziedotajām summām decembrī:

Edgaram Bindemanim – par 101 eiro
Ēvaldam Dreimanim  – par 125 eiro
Gaidim Graudiņam – par 50 eiro
Imantam Liepiņam – par 20 eiro
Jānim Gardam – par 20 eiro
Rolandam Ozolam – par 100 eiro

Paldies par palīdzēšanu, labajiem vārdiem, 
ziediem un kārumiem!
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Turpinājums 7. lpp.

DISKUSIJA INTERNETA SoCIĀLAJĀ TīKLĀ 
“fACEbooK”

Guntis Strautnieks: Vai lat-
vieši arī ir okupanti savā zemē?

Līga Muzikante: Gunti 
Strautniek, Jums kā Nezinītim 
īpaši paskaidrošu, citējot pat Lat-
vijas Republikas Satversmi: “1918. 
gada 18. novembrī proklamētā 
Latvijas valsts ir izveidota, apvie-
nojot latviešu vēsturiskās zemes 
un balstoties uz latviešu nācijas 
negrozāmo valstsgribu un tai 
neatņemamām pašnoteikšanās 
tiesībām, lai garantētu latviešu 
nācijas, tās valodas un kultūras 
pastāvēšanu un attīstību cauri 
gadsimtiem...” Tātad latvieši nav 
okupanti savā zemē. Okupanti 
ir tikai tie, kas Latvijā no okupē-
tājvalsts ieradās okupācijas laikā 
(1940–1991), un viņu pēcnācēji.

Guntis Strautnieks: ja latvie-
tes apprecējušas krievus, žīdus, 
ukraiņus, lietuviešus, tad tiks 
šķirtas ģimenes un tos izsūtīs? 
Un kas ar kopējiem bērniem no-
tiks…

Aivars Garda: Kāpēc Jūs pār-
ejat uz tautībām? Vai tiešām 
nesaprotat, ka ārējiem ienaid-
niekiem nav tautības, pareizāk – 
viņus nešķiro pēc tautībām. Ne-
atkarīgi no tautības tie ir ārējie 
ienaidnieki. Varbūt saprotat, bet 
provocējat? Vairāk izskatās pēc 
provokācijas.

Līga Muzikante: Gunti 
Strautniek, kāpēc gan jauktās 
ģimenes būtu jāšķir? Kur tādas 
briesmas saklausītas? Bet viens 
gan skaidrs – šīm ģimenēm ir jā-
izvēlas savas piederības valsts un 
jābūt tai uzticīgām, un jāmīl tās 
pamattauta. Nekādu prasību pēc 
Latvijas valsts finansētām krie-
vu skolām Latvijā! Vai Krievijas 
valsts finansētām latviešu sko-
lām Krievijā!

Aivars Garda: Gunti Straut-
niek! Ļoti daudziem nepatīk 
Taisnīgums. Tas ir Dieva Aspekts. 
Ja Jums patīk dzīvot melos un tos 
izplatīt tālāk, Jūs ne ar ko neat-
šķiraties no melu tēva – Sātana. 
Ja nu vienīgi spēka un varenības 
ziņā. Bet būt sīkam melim un 
provokatoram – tas taču ir paze-
mojošāk. 

Liene Apine: Pārsteidz, nē – 
drīzāk sarūgtina, latviešu vienal-
dzīgā reakcija vai arī aktīva preto-
šanās (piemērus var atrast pie ci-
tiem Līgas Muzikantes un Aivara 
Gardas publicētajiem rakstiem) 
prasībai no Latvijas BEIDZOT 
izraidīt ārējos ienaidniekus. Ne-

vai Ārējais ienaidnieks jĀatstĀj valstī?

Līga Muzikante: Piebildīšu vēl par atbrīvošanos 
no ārējiem ienaidniekiem – tā ir pašsaprotama lie-
ta! 

Kas ir ārējais ienaidnieks Latvijai? Juridiski ārējais 
ienaidnieks ir okupants (gan militārais, gan civilais, 
kurš atbalsta okupētājvalsti). Lūk, atjaunojot neat-
karību, ārējais ienaidnieks palika Latvijas teritorijā! 
Un ir muļķīgi dzīvot ilūzijās, ka simtiem tūkstošus 
lielo ārējo ienaidnieku kolonnu latvieši spēs padarīt 
par latviešu valodu un kultūru mīlošiem draugiem, 
kas Krievijas agresijas gadījumā pašaizliedzīgi aiz-
stāvēs latviešus, nevis uzbrūkošos tautiešus.

Mēs dzīvojam melos, mūs zombē, ka ārējais ie-
naidnieks ir jāatstāj mūsu valstī un pat jādod tam 

pilsonība. Viņiem ir piešķirts segvārds “nepilsonis”, 
kas juridiski ir bezvalstnieks ar unikāli privileģētu 
statusu (kāds nav nekur citur pasaulē!). 

Faktiski tā ir latviešu tautas pašnāvība. Starptau-
tiskajā praksē nav precedenta, ka tauta būtu izdzī-
vojusi, ja tās teritorijā tikuši atstāti okupācijas laikā 
iepludinātie un viņu pēcnācēji, kas lielākajās pil-
sētās veido majoritāti un valstī kopumā ir 40–45% 
no iedzīvotāju kopskaita. Šeit, Latvijā, notiek no-
ziedzīgs eksperiments – noziegums pret cilvēci jeb 
cilvēcību, tas ir, latviešu tautas pakāpeniska likvi-
dēšana. Atbildībai par šī nozieguma atbalstīšanu 
un īstenošanu nav noilguma.

Foto: no 9. maija svinībām Rīgā 
Ja 1945. gada 8./9. maijā pēc Vācijas kapitulācijas Sarkanā Armi-

ja būtu atstājusi Latvijas teritoriju, nevis to okupējusi, un ja okupē-
tājvalsts nebūtu izvērsusi prātam neaptveramas represijas pret Latvi-
jas pamatiedzīvotājiem un iepludinājusi šeit gan militāros. gan civilos 
okupantus, tad mūsu attieksme būtu diametrāli pretēja – ar pateicību 
godinātu tos, ka piebeidza nacistisko Vāciju. Bet viss notika pretēji.
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ticas, ka latvieši nesaprot, ka šī 
prasība nav kaut kāda atsevišķu 
cilvēku personīga iegriba, kuru 
viņiem vieniem pašiem jāmēģina 
realizēt. Tā ir visas tautas – ikvie-
na latvieša - atbildība un taisnīga 
prasība. Kā to realizēt? Nav īpaši 
jāgaida uz citiem, rīkoties var ik-
viens jau šajā pašā mirklī. Piemē-
ram, ikdienu un jebkurā situācijā 
runājot ar krievvalodīgo tikai un 
vienīgi latviski. Nav jābaidās un 
jāizvairās no ikdienas strīdiem 
un konfliktiem – ja kādam ro-
das pretenzijas pret latvieša vēl-
mi būt saimniekam savā zemē, 
tad skaidri un gaiši jāpasaka, lai 
savāc mantiņas un brauc prom. 
Iesaku ikvienam pamēģināt būt 
latvietim ar pašcieņu.

Inese Zdanova: kas es 
esmu??? Mani senči te (visi ir 
krievi, bet 1. Ulmaņlaikā runā-
ja 3 valodās: krievu, latviešu un 
vācu) ir kopš 18. gadsimta. Kur 
mums vākties?0 

Лена Талапина: /Rupji la-
mājas/

Līga Muzikante: Ļena, nela-
mājies. Ja Jūsu un Ineses senči ir 
krievi, kas dzīvoja Latvijā pirms 
okupācijas, tad viņi bija pilntie-
sīgi Latvijas pilsoņi un arī Jūs tā-
das esat. Ārējie ienaidnieki ir tie, 
kas Latvijā ieradās okupācijas 
laikā no okupētājvalsts, atbalstī-
ja okupāciju, un viņi pēcnācēji, 
kas Latvijas okupāciju uzskata 
par labu lietu.

Лена Талапина: Līga Muzi-
kante, man Latvijā ir draudzene, 
viņas māte ir leğionāra meita, 
tēvs – okupācijas armijas pol-
kovniks, ko darīt tādā situācijā? 
80gadigu tēvu uz Krieviju, un 
māte paliek te?

Līga Muzikante: Лена 
Талапина, vispār jau tas ikvie-
nam ir saprotams, ka jauktās ģi-
menes šādos gadījumos netiek 
šķirtas – tām ir jāizvēlas savas 
piederības valsts, tur jādzīvo, jā-
ievēro tās likumi un jāgodā tās 
pamattauta.

Un Galijai, kas te uztraucas, 
ka Latvijā mēs neļaujam krievu 
bērniem mācīt krievu valodu, at-
bildēšu: nekādā gadījumā mums 
nav iebildumu, ka Jūs savus bēr-
nus mācāt krievu valodā! Mums 
ir iebildumi, ka no Latvijas nav 
aizvākušies ap 700 000 ārējo ie-
naidnieku. Ja starp viņiem esat 
arī Jūs, tad laipni lūgta savus 
bērnus krievu valodā apmācīt 

tur, kur tas ir visdabiskāk – tātad 
Krievijā.

Edgars Kļaviņš: Nesaprotu, 
krievi visu labi saprot un zina, 
bet izliekas par kaut kādiem idi-
otiem!!!

Līga Muzikante: Diemžēl 
paši latvieši daudz ko nesaprot 
– vairums labāk pažēlos okupan-
tus, nevis savu tautu.

Astra Dauvarte: Tas gan! Sa-
prot to, ko grib saprast. Un jā, 
nedaudz par otru pusi… es pati 
tik daudz esmu dabūjusi iekšās 
tieši no saviem tautiešiem, ka 
teikšu tā – neviens tā nav apča-
karējis kā mani mīļie tautieši... 
tā, ka nekāda lielā nacionāliste 
vairs neesmu, ja kas, krievi ir 
daudz atsaucīgāki un izpalīdzī-
gāki. Kaut gan – katrā tautā savi 
vanckari un s**u brāļi, gan arī 
ļoti labi un jauki cilvēki.

Aivars Garda: Astra Dauvarte! 
Esat vai neesat nacionāliste, tas 
ārējo ienaidnieku izraidīšanas 
jautājumā nav svarīgi. Izraidīt 
ārējos ienaidniekus no valsts ir 
arī kosmopolīta un internacio-
nālista pienākums. Padomju 
Savienībā visi bija internacionā-
listi, bet tas netraucēja viņiem 
izraidīt vācu nacistus no PSRS. 
Droši vien daudzi padomju cil-
vēki domāja, ka daži vācu nacisti 
ir daudz mīļāki par pašmāju sta-
ļinistiem, kas “apčakarēja” pa-
domju pilsoņus uz katra stūra. Jā, 
latviešu tautā draņķu ir daudz. 
Mums pret viņiem ir jācīnās, jā-
tiesā, jāliek cietumā, ja viņi to ir 
pelnījuši, bet viņus nevar izrai-
dīt, jo tie ir mūsu nelieši. Tas, 
ka latviešu tautā ir draņķi, ne-
nozīmē, ka tāpēc vien okupanti 
nav jāizraida. Ārējo ienaidnieku 
izraidīšana nedrīkstētu būt ap-
spriežams jautājums. Tas ir jāda-
ra, un viss! Tas, ka mēs to tagad 
apspriežam, nozīmē, ka latviešu 
tautas pūļa cilvēku (it īpaši va-
došo politiķu) līmenis ir stipri 
degradējies, kamdēļ viņi nesa-
prot, kas ir kas. Vai arī saprot, 
bet tad viņi ir latviešu tautas un 
valsts nodevēji, kuri ir smagi so-
dāmi. Mīlēt ārējos ienaidniekus 
vairāk par savu tautu ir tas pats, 
kas mīlēt parazītus (utis un gnī-
das, vai cērmes un lenteņus) vai-
rāk par sevi pašu.

Astra Dauvarte: Aivar Garda, 
nu un konkrētāk, kas TIEŠI MAN 
tagad būtu jādara?

Aivars Garda: Astra Dauvarte 

– kas Jums tieši ir jādara, lai iz-
raidītu ārējos ienaidniekus, Jums 
ir jāizlemj pašai. Ja vēlaties, da-
riet kā es, dariet labāk par mani, 
proti, skaidrojiet šo jautājumu 
citiem tā, kā tagad es skaidroju 
Jums. Katram latvietim atsevišķi 
un visiem kopā ir jāizdara spie-
diens uz nodevīgiem politiķiem, 
lai viņi to izdarītu, kas ir viņu 
pirmreizējs, neatliekams pienā-
kums. Abonējiet un lasiet Latvi-
jas Nacionālās frontes laikrakstu 
DDD. Tajā mēs regulāri skaidro-
jam šo jautājumu.

Gundars Vilnis: Ārējie ie-
naidnieki ir citplanētieši cilvēka 
veidolā?

Liene Apine: Gundar Vilni, 
ārējie ienaidnieki ir, pirmkārt, 
noziedznieki un varmākas. Tas, 
ka viņi pieder kādai konkrētai 
tautai, nedrīkst ietekmēt mūsu 
attieksmi. Mums pret jebkuru 
ārējo ienaidnieku ir jāizturas 
vienlīdz taisnīgi, to padzenot.

Guntis Strautnieks: un jāiz-
dzen visi emigrejušie latvieši uz 
Latviju.

Liene Apine: Ja to valstu pa-
matiedzīvotāji tā vēlēsies, tad 
viņi to drīkst darīt, bet ir atšķi-
rība starp vardarbīgiem iebrucē-
jiem un cilvēkiem, kurus pieņem 
labprātīgi. Latvieši nav okupēju-
ši, piem., Īriju – latvieši ir aizbē-
guši no nabadzības Latvijā, lai 
celtu citas valsts ekonomiku un 
nopelnītu sev iztiku. Mēs oku-
pantus un kolonistus nepieņē-
mām labprātīgi – viņi sevi mums 
uzspieda ar varu, veicot starptau-
tisku noziegumu.

Erika Bindemanis: Liene 
Apine, diemžēl daudzi tautieši 
neredz tālāk par savas personī-
gās “vistu kūts laktu” (Plūdona 
vārdiem runājot). Bet tie, kuri 
parāda savu nesamierināmo na-
cionālo stāju, tiek nosaukti par 
naida kurinātājiem, kas traucē 
mīļi sadzīvot ar okupantiem pie 
viena galda.

Guntis Strautnieks: bet to-
mēr kaut kā neredzam to īsto 
iemeslu, kāpēc cilvēki pamet 
Latviju, un tas noteikti nav tas, 
par ko šeit diskutē, ka PSRS lai-
kos iebraukušie vienkāršie cilvē-
ki ir pie vainas tam, ka Latvijas 
ekonomika netiek uzlabota... 
Vieglākais ceļš ir nodarboties ar 
cilvēku sarīdīšanu savā starpā, 
latvieši pret krieviem kultivēša-
nu, tikmēr īstie šīs cēloņa vaini-
nieki berzē rokas, kā tajā karika-
tūrā – latviešu elite apzog valsti, 
pasauc “krievi nāk”, visi metās 
lamāt krievus, o – nostrādāja, var 
zagt tālāk...

Līga Muzikante: Gunti 
Strautniek, tie, kas ir likuši un 
vēl joprojām liek šķēršļus deko-
lonizācijai, tie tik tiešām berzē 
rokas - jo ārējo ienaidnieku pa-
likšana Latvijas teritorijā viņiem 
ir izdevīga.

Guntis Strautnieks: man jau 
nekas nav pretī, gaidu akurāt 
pirmo vagonu, kas izvedīs. Bet 
tikmēr Latvijas iedzīvotāji paši 
pamet Latviju – nu ja paši, tad 
nav iekļāvušies “veiksmes stāstā”, 
paši vainīgi, kapitālisms, katrs 
sev pats laimes kalējs un citam 
ienaidnieks – jo konkurence – 
jau no bērnudārza.
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DDD: Sanāk, ka Latvijas simt-
gadi mēs sagaidām ne vien ar 
“praidu, bet kopā arī ar okupan-
tiem…

Līga Muzikante: Jā, pateico-
ties nodevīgajiem politiķiem, 
kuri pēc neatkarības atjaunoša-
nas nav veikuši dekolonizāciju. 
Rezultātā ar okupantiem kopā 
mēs dzīvojam nu jau vairāk nekā 
septiņdesmit gadus – tātad retais 
latvietis atceras dzīvi bez viņiem. 
Tāpēc daudziem šajā jautājumā 
apziņas ir degradējušās tik tālu, 
ka pierasts pie nelūgtās klātbūt-
nes un dzīve nav iedomājama 
bez tās. Taču, ja latvieši kā tauta 
vēlas izdzīvot un turpināt attīstī-
bu arī nākamajos gadsimtos, tad 
mums ir jāapzinās, ka nevēlēša-
nās atbrīvoties no okupantiem, 
tāpat kā homoseksuālisma un 
dženderisma pieņemšana par 
normu, mūs iznīcina. Labprātīga 
sadzīvošana ar okupantiem nav 
normāla parādība – tā ir tikpat 
nenormāla kā visu citu kultūr-
marksistu uzspiesto pretdabisko 
modeļu pieņemšana. Vairums 
latviešu sirgst ar tādu kā Stok-
holmas sindromu pret okupan-
tiem – lolo, žēlo un attaisno var-
mākas, mūsu tautas kultūras un 
valodas nīdējus.

DDD: Šogad ir ne tikai Latvijas 
valsts simtgade, notiks apkauno-
jošais “Baltijas praids”, bet arī 
Saeimas vēlēšanas. Tu pieminēji 
Kultūras ministriju, kas šobrīd 

kultūrmarksistu uzbrukums latviešu tautai
plkst. 11.00 Rīgas apgabaltie-
sā – Rīgā, Brīvības bulvārī 34 
(tiesas zāle Nr. 101). Tiesas pro-
cess ir atklāts, tāpēc mūsu avīzes 
lasītāji tiek aicināti to pavērot 
klātienē.

Runājot par Nacionālo apvie-
nību, es uzskatu, ka tās tieslietu 
pārstāvji ir rīkojušies kā liekuļi. 
Pirmais tieslietu ministrs, pie 
kura es vērsos ar aicinājumu nos-
lēgt mierizlīgumu un netiesāties, 
bija Jānis Bordāns. Viņš solījās, 
ka šis jautājums tiks atrisināts. 
Bet nekas nenotika – Tieslietu 
ministrija uzsāka tiesāšanos. Arī 
nākamie tieslietu ministri – Gai-
dis Bērziņš un Dzintars Rasnačs 
– ir parādījuši cinisku attieksmi. 
Ja personiski ar viņiem parunātu, 

viņi piekrīt – jā, jā, nevajag tiesā-
ties… taču ar šādu pļāpāšanu viss 
beidzas. Neko citu kā vien to, 
ka šie cilvēki ir liekuļi un blēži, 
es nevaru pateikt. Es kā latviete 
vērsos pie latvieša, pie tieslietu 
ministra, lai viņš mani aizsargā, 
aizstāv, bet dabūju “pigu”. Pie kā 
gan vēl latvietim vērsties – pie 
Nila Ušakova? Tas taču ir ab-
surds!

Līga Muzikante: Tomēr ne 
visi Nacionālās apvienības biedri 
ir negodīgi. Vēlos pateikt paldies 
Aleksandram Kiršteinam, kurš 
savā Saeimas frakcijā iesniedza 
priekšlikumu ar 3000 eiro gadā 
atbalstīt laikraksta “DDD” dru-
kāšanu. Diemžēl viņa partijas 
biedri šo priekšlikumu noraidīja. 
Tāpat atzinību pelna arī Edvīna 
Šnores darbošanās – nesen pub-
licējām viņa analītisko rakstu par 
latviešu stāvokli, dzīvojot kopā 
ar okupantiem. Arī Inguna Rī-
bena un vēl citi cenšas kaut ko 
darīt latviešu tautas un valsts 
labā. Kaut gan man ir jāuzsver, 
ka dekolonizācijas jautājuma ne-
risināšana jeb ārējā ienaidnieka 
nepadzīšana ir noziegums pret 
latviešu tautu un valsti, un šajā 
noziegumā kolektīvi piedalās 
visi Nacionālās apvienības po-
litiķi. Iespējams, ka manis pie-
minētie Nacionālās apvienības 
deputāti ir starp tiem, kuri vēlas 
veikt dekolonizāciju, taču viņi ir 
mazākumā, tādēļ nespēj pagriezt 
partijas intereses latviešu tautas 
interešu virzienā.

Visticamāk, ka kultūrmarksis-
tu armija ir salīdusi visās organi-
zācijās – gan tā saucamajās na-
cionālajās, gan nenacionālajās. 
Viņu mērķis ir nacionālu valstu 
iznīdēšana, vērtību sajaukšana, 
patērētjsabiedrības radīšana, lai 
īstenotu globalizāciju kā netrau-

cētu iespēju pelnīt. Tādēļ ārējo 
ienaidnieku kolonna vēl jopro-
jām netraucēti bradā mūsu val-
sti.

DDD: To pašu darīja čekisti 
padomju laikā. Viņi iefiltrējās 
visos kolektīvos un uzsāka de-
struktīvu darbību, lai sanaidotu 
latviešus. Rezultātā latvieši cits 
uz citu sāka skatīties ar aizdo-
mām – kurš labais, kurš sliktais, 
kurš nodevējs, kurš tāds nav. Ta-
gad ir identiski – viss ir sajaukts.

L.M.: Jā, viss ir sajaukts. Un 
Nacionālā apvienība ir spilgts 
piemērs. Mēs ar to personiski 
saskaramies – Nacionālās apvie-
nības vadībai pietrūkst draudzī-
guma un vēlēšanās sadarboties 
okupācijas seku novēršanas la-

bad, jo to nemaz nevēlas. Patie-
sībā viņi rīkojas gluži kā kultūr-
marksisti, kas liekulīgi uzlikuši 
nacionālu masku. 

DDD: Un īstenībā melo gan 
vēlētājiem, gan arī saviem parti-
jas biedriem. 

L.M.: Viņi vada šo organizāci-
ju saviem mērķiem, nevis lai at-
brīvotu valsti no ārējiem ienaid-
niekiem. Nacionālisms ir tikai 
ārējā izkārtne. Un līdzīga ir Jau-
nā konservatīvā partija. Kas tad 
ir Juta Strīķe? Patiesībā Sorosam 
pietuvināta persona. Atceros, kā 
2002. gada 16. marta rītā, būda-
ma Drošības policijas darbinie-
ce, Juta Strīķe uz ielas vardarbīgi 
centās ievilkt Lieni Apini savā 
mašīnā, lai vestu uz Drošības 
policiju un neļautu nolikt ziedus 
pie Brīvības pieminekļa. Es, to 
ieraugot, saķēru Lieni aiz rokas 
un piezvanīju Valsts policijai, 
lai tā apvalda Strīķes agresīvo 
rīcību. Tikai pēc tam, kad Valsts 
policijas darbinieki sazinājās ar 
manāmi satrakoto Jutu Strīķi, 
Liene tika palaista vaļā, un Strīķe 
ar savu kompanjonu aizbrauca…

Strīķes, Juraša un Bordāna 
tagadējā cīņa pret oligarhiem 
ir sorosiešu atbalstīta, un Soro-
sam nu nekādi nav saistības ar 
t.s. konservatīvajām vērtībām. 
Soross ir ekstrēms ultraliberālis. 
Salīdzinot ar mūsu vietējiem oli-
garhiem, viņš ir megaoligarhs, 
kurš finansē tieši kultūrmarksis-
ma revolūciju visā pasaulē. Ja ne-
ticat, pajautājiet Strīķei, Jurašam 
un Bordānam, vai Jaunā konser-
vatīvā partija ir par ārējo ienaid-
nieku izraidīšanu no Latvijas? 
Jānis Bordāns, kad bija tieslietu 
ministrs, laikraksta “DDD” lasī-
tājiem intervijā solījās aktualizēt 
Saeimas deklarāciju par okupā-
ciju, bet darbi vēl joprojām izpa-
liek… Var teikt, ka latviešu pie-
spiešana sadzīvot ar okupantiem 
ir kultūrmarksistu roku darbs.

Intervēja 
Steidzīte Freiberga

‘ 
Visticamāk, ka kultūrmarksistu 
armija ir salīdusi Visās 
organizācijās – gan tā 
saucamajās nacionālajās, gan 
nenacionālajās. Viņu 
mērķis ir nacionālu Valstu 
iznīdēŠana, Vērtību sajaukŠana, 
patērētjsabiedrības radīŠana, 
lai īstenotu globalizāciju kā 
netraucētu iespēju pelnīt.

ir Nacionālās apvienības pārrau-
dzībā. Vai šis ir vienīgais pārme-
tums, ko mēs šobrīd varam ad-
resēt Nacionālajai apvienībai, ka 
tā nepilda tos svētos uzdevumus, 
kas jāpilda, aizstāvot latviešu 
tautu, tās morāli un tikumus?

Līga Muzikante: Es kā latvie-
te esmu sarūgtināta par Nacionā-
lās apvienības darbu, jo šī partija 
neaizstāv latviešu tautu. Esmu 
sašutusi ne tikai par Kultūras 
ministrijas, bet arī par Tieslietu 
ministrijas darbību, kas tāpat 
daudzus gadus ir Nacionālās ap-
vienības pārziņā. Un tieši šos ga-
dus notiek tiesas process – Ties-
lietu ministrija tiesājas ar Aivaru 
Gardu un mani… 

DDD: Par ko?
L.M.: Gandrīz pirms desmit 

gadiem visas trīs tiesu instances 
mūs attaisnoja safabricētajā, po-
litiskajā krimināllietā par “nacio-
nālā naida kurināšanu” – dekolo-
nizācijas jautājuma aktualizēša-
nu. Tieslietu ministrija saskaņā 
ar likumu pārstāv valsti, kurai 
ir pienākums izmaksāt morālo 
kompensāciju par nepamatotu 
kriminālvajāšanu. Un valsts šajā 
gadījumā mūs apvainoja, tiesāja 
“noziegumos pret cilvēci” – pēc 
Krimināllikuma 78. panta. Tātad 
mūs apvainoja visdrausmīgāka-
jos noziegumos, un, protams, ka 
morālajai kompensācijai ir jābūt 
adekvātai. To saprata arī tiesne-
ši – pirmās instances tiesa manā 
labā piesprieda piedzīt no Ties-
lietu ministrijas 15 650 eiro lielu 
kompensāciju. Taču Tieslietu 
ministrija šo spriedumu pārsū-
dzēja, apelācijas sūdzībā rakstot, 

ka konkrētā krimināllieta nekā-
du morālo kaitējumu man nav 
nodarījusi, tāpēc kompensācija 
nepienākas. Tātad Nacionālā ap-
vienība, kuras pārziņā ir Tieslie-
tu ministrija, uzsāka pret mani 
tiesāšanos! 

Arī otrās instances tiesas 
spriedumu, ar kuru man tika 
noteikta 9000 eiro liela morālā 
kompensācija, Nacionālās apvie-
nības vadītā Tieslietu ministrija 
pārsūdzēja Augstākajā tiesā. Šo 
pārsūdzību teksti ir aizskaroši 
un klaji ciniski! Tieslietu mi-
nistrija apelācijas sūdzībā, pie-
mēram, izsmējīgi norādīja, ka 
emociju izpausme ir atkarīga no 
audzināšanas, vispār pieņemta-
jiem pieklājības noteikumiem, 
dzīves pieredzes un cilvēka iera-
dumiem… tāpēc neesot nekāda 
pamata man izmaksāt kompen-
sāciju par emocijām, kuras man 
kā divu mazgadīgu bērnu mātei 
radīja krimināltiesāšana. Šāda 
attieksme no latviešu puses man 
liekas nenormāla. Morālā kom-
pensācija taču netiek prasīta par 
kaut kādu nepamatotu apvaino-
jumu, piemēram, zagšanā, bet 
gan par to, ka mēs tikām tiesāti 
latviešu tautas un valsts interešu 
aizstāvības dēļ kā “noziedznieki 
pret cilvēci”!

DDD: Kā šobrīd risinās šis tie-
sas process?

L.M.: Augstākās tiesas Senāts 
izskatīja Tieslietu ministrijas 
iesniegto kasācijas sūdzību un 
nolēma, ka kompensācija tomēr 
man pienākas, taču par sum-
mu vēl būs jātiesājas. Gaidāmā 
tiesas sēde notiks 23. janvārī 

SImTgADES 
VēLēŠANAS

gRAUDI KoPĀ AR 
PELAVĀm…Ir krietni vienkāršāk samierināties ar iespēja-

miem upuriem nākotnē nekā tūlīt. Pirmkārt tāpēc, 
ka tas nenotiks nekavējoties. Otrkārt tāpēc, ka cil-
vēku masām vienmēr ir nosliece uz naivu cerību 
lološanu, ka “rītdien viss mainīsies uz labu” un no 
tiem upuriem, kas tiek prasīti, izdosies izvairīties. 
Šī stratēģija dod sabiedrībai vairāk laika pierast pie 
domas par pārmaiņām un pazemīgi tās pieņemt, 
kad pienāk laiks.

5. Uzrunāt tautu kā mazus bērnus
Vairumā gadījumu propagandas sižetos, kas pare-

dzēti plašai auditorijai, tiek lietoti tādi argumenti, 
personāži, vārdi un intonācija, it kā tiktu uzrunāti 
skolas vecuma bērni ar attīstības traucējumiem vai 
garīgi atpalikušas personas.

Jo vairāk kāds vēlas maldināt klausītāju, jo lielā-
kā mērā tas cenšas izmantot bērnišķīgus uzrunas 
formas. Kāpēc? “Ja kāds vēršas pie cilvēka kā pie 
divpadsmitgadīga vai jaunāka bērna, tad, atbilsto-
ši uzņēmībai pret iespaidošanu, uzrunātā cilvēka 
atbildē vai reakcijā, ļoti iespējams, arī izpaliks kri-
tiskais novērtējums, kā tas ir bērniem līdz 12 gadu 
vecumam.” (No grāmatas “Klusie ieroči mierīgiem 
kariem”)

6. Balstīties uz emocijām vairāk nekā uz pār-
domām

Iedarbošanās uz emocijām ir klasisks veids, lai 
radītu cilvēkos īssavienojumu racionālajā analīzē 
un tādējādi bloķētu notiekošā kritiskas uztveres 
spējas. No otras puses, emocionālā faktora izman-
tošana paver durvis uz zemapziņu, lai iedēstītu tur 
vajadzīgās domas, vēlmes, šaubas, piespiedu vai 
noturīgas uzvedības modeļus... 

7. Turēt cilvēkus tumsonībā un kultivēt vidu-
vējību

Šī stratēģija paredz panākt to, ka cilvēki kļūst 
nespējīgi saprast paņēmienus un metodes, kas tiek 
lietotas, lai viņus vadītu un pakļautu. 

“Izglītības kvalitātei, kuru saņem sabiedrības ze-
mākie slāņi, ir jābūt pēc iespējas vārgākai un jākal-
po tam, lai plaisa, kas atdala sabiedrības zemākos 
slāņus no augstākajiem, paliktu zemākajiem slā-
ņiem nepārvaramas tumsonības līmenī.” (No grā-
matas “Klusie ieroči mierīgiem kariem”)

8. Mudināt sabiedrību lepoties ar savu vidu-
vējību

Šī stratēģija paredz sabiedrībā iesakņot domu, ka 
būt stulbiem, vulgāriem un neaudzinātiem ir mo-
derni...

9. Veicināt vainas sajūtu
Cilvēkam tiek iedvests, ka tikai viņš pats ir vai-

nīgs savās nelaimēs, jo viņam pietrūcis intelekta, 
spēju un centīguma. Tāpēc tā vietā, lai saceltos pret 
ekonomisko sistēmu, cilvēks uzsāk pašnoniecinā-
šanu, visā vainojot pats sevi, kas rada nospiestību 
un noved pie bezdarbības. Bet bez rīkošanās par 
kaut kādu revolūciju nevar būt ne runas!

10. Zināt par cilvēkiem vairāk, nekā viņi paši 
zina par sevi

Pēdējo 50 gadu laikā zinātnes sasniegumu re-
zultātā ir radusies milzīga plaisa starp vienkāršo 
cilvēku un speciāli izglītoto cilvēku zināšanām, 
kuras ieguvusi un ar kurām rīkojas valdošā elite. 
Izmantojot atklājumus bioloģijā, neirobioloģijā un 
praktiskajā psiholoģijā, “sistēmas” rīcībā ir nonā-
kušas zināšanas par cilvēku gan fizioloģiskajā, gan 
psiholoģiskajā plāksnē. Sistēmai ir izdevies uzzināt 
par cilvēku vairāk, nekā viņš pats zina par sevi. Tas 
nozīmē, ka vairumā gadījumu valdošajai elitei ir 
lielāka kontrole un vara pār cilvēkiem nekā viņiem 
pašiem pār sevi.

Avots: http://noam-chomsky.tumblr.com/

Tulkoja 
Līga Muzikante

KLUSIE IERoČI mIERīgIEm KARIEm
DESmIT mASU mANIPULĀCIJAS STRATēģIJAS
Turpinājums no 1. lpp.
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Saruna ar Francijā strādājošo latviešu juristu Juri Rudevski un Dr.iur. Baibu Rudevsku

Turpinājums no 
iepriekšējā numura

DDD: Jūsuprāt, kā atmodināt 
veselo saprātu latviešos, lai mūsu 
tauta un valsts nenonāktu globa-
lizācijas atkritumos?

Juris Rudevskis: Britu vēstur-
nieks Arnolds Toinbijs ir definējis 
tādu jēdzienu kā “radošais mazā-
kums”. Es to saucu par patieso 
eliti. Tā var nebūt “inteliģence”, 
kā to saprata Padomju Savienībā 
vai mūsdienu Ziemeļkorejā. Kat-
ram, kas pieder pie radošā mazā-
kuma, nav obligāti jābūt ar aug-
stāko izglītību, bet šie cilvēki ir 
spējīgi radīt jaunas idejas tautas 
labklājībai un grūtos krīzes brī-
žos nostāties tautas priekšgalā, 
iedvesmojot to. Šādi cilvēki vien-
mēr ir mazākumā. Bet radošais 
mazākums rodas spontāni, tas 
nevar būt iedēstīts no ārpuses un 
finansēts no augšas. Tas veidojas 

sabiedrībā organiski, kad tam ir 
priekšnosacījumi.

DDD: Vai tad šī patiesā elite 
normālā sabiedrībā nepastāv visu 
laiku?

J.R.: Jā, atsevišķi elites pār-
stāvji pastāv vienmēr. Runājot 
par latviešiem, protams, mums 
ir cilvēki, kas pieder pie elites jeb 
radošā mazākuma. Bet grūti ir 
noteikt to punktu, kad varam ru-
nāt par eliti kā sabiedrības daļu. 
Vajadzīgs kāds radošās masas 
izveidošanās priekšnosacījums, 

Ceļā uz atveseļošanos
lai tie nebūtu atsevišķi izkaisīti 
cilvēki. 

Juris Rudevskis: Pastāv trīs 
veidu skatījumi uz sabiedrību. 
Pirmkārt, sabiedrība kā amorfa 
masa, kur katra persona ar savām 
atšķirībām vienkārši izkūst un 
kuru var viegli veidot “no augšas” 
kā māla piku. Tas ir kolektīvisms, 
kuru ir vēlējušies dažādu totali-
tāru ideoloģiju pārstāvji. 

Otrs skatījums uz sabiedrību 
ir kā uz atomizētu un savā starpā 
vāji saistītu vai nesaistītu indivī-
du kopumu. Tāda sabiedrība ir 
kā keramzīta vai putuplasta gra-
nulu kaudze, kur katra granula ir 
izolēta un samesta kaudzē. 

Un trešais ir zelta vidusceļš 
starp abām – sabiedrība kā dzīvs 
organisms, kurā nav vienlīdzības. 
Likuma un tiesas priekšā valda, 
protams, vienlīdzība. 

DDD: Līdztiesība.

J.R.: Jā, līdztiesība, bet nav 
vienlīdzības. Būtu muļķīgi runāt 
par acs vienlīdzību ar nieri, jo tās 
abas ir vajadzīgas un pilda dažā-
das funkcijas. Tā arī sabiedrība, 
kur katrs cilvēks ir individuāla 
persona, taču ar noteiktām so-
ciālām saitēm. Cilvēks ir nevis 
vienkārši Jānis, bet arī tēvs, dēls, 
brālis, vīrs, draugs, kolēģis, tau-
tietis – visas šīs saites ir reālas, 
nevis vienkārši iedomātas, un 
saista viņu kā neatkārtojamu 
personu ar citiem cilvēkiem. Tā 

veidojas sabiedrība kā dzīvs or-
ganisms. Šī ir “organiskās sabied-
rības” koncepcija, kuru definēja 
20. gadsimta brazīliešu filozofs 
Plīnio Korreija de Oliveira. 

DDD: Un kā ir ar mums, lat-
viešiem?

J.R.: Lūk, problēma ar mūs-
dienu latviešu sabiedrību ir tā, 
ka skatījums uz tautu no pašu 
latviešu puses diemžēl ir šī ga-
lējība – atomizācija. Katrs jūtas 
samests kaudzē, kuru sauc par 
latviešu tautu, – viņš tur ir kā 
viena granula. Un šādos apstāk-
ļos nevar organiski izveidoties 
elite jeb radošais mazākums kā 
tautas galva.

DDD: Varbūt jāatceras par et-
nologu atzinumu, ka tās tautas, 
kas ir zem 75 procentiem savā 
etniskajā teritorijā, vairs neattīs-
tās, bet pamazām iet bojā?  

J.R.: Man liekas, ka šis jūsu 
nosauktais faktors nepastāvētu, 
ja mēs paši būtu spēcīgi. Minēšu 
Igaunijas piemēru. Pirms kādiem 
10 gadiem Tallinā krievu ģim-
nāzists Sergejs Metļevs uzraks-
tīja vēstuli Krievijas vēstniekam 
Igaunijā par to, ka nevajag brukt 
virsū Igaunijai ar apmelojumiem 
un melot, ka notiek kaut kāda 
apspiešana, diskriminācija. Sko-
las vadība viņu par to sodīja. Tā-
tad vietējais krievu zēns iestājās 

par Igauniju, bet skolas vadība 
viņu par to sodīja. Mācību da-
ļas vadītāja, kas toreiz aizvietoja 
direktori, skolas vārdā aizsūtīja 
pat atvainošanos Krievijas vēst-
niekam – lūk, pie viņiem tāda 
melnā avs... Taču Igaunijas valsts 
iestāžu reakcija bija ātra, aša un 
skaudra – izglītības ministrs Te-
niss Lukass paziņoja, ka igauņu 
tautas nacionālajās interesēs ir 
visu patriotisku noskaņoto ie-
dzīvotāju vienotība, kas ietver 
sevī arī patriotiski noskaņotu 
neigauņu aizsardzību, ja viņiem 
dara pāri par patriotismu pret 
Igauniju. Rezultātā šī kundze, 
mācību daļas vadītāja, zaudēja 
darbu. Un taisnība šajā lietā tika 
nosargāta. Sakiet, lūdzu, vai jūs 
patiešām ticat, ka kaut kas lī-
dzīgs varētu notikt Latvijā?

DDD: Arī bronzas Aļošu igau-
ņi pārvietoja – un nekas, okupan-
ti mazliet padauzījās, līdz samie-
rinājās.

J.R.: Jā, es domāju, ka mūsu 
problēmas nebūtu tik lielas, ja 
latvieši dzīvotu ar pašcieņu pret 
sevi, savu kultūru un valodu. Ja 
mūsu sabiedrībā būtu attieksme: 
ja gribat iekļauties mūsu sabied-
rībā, lūdzu, bet, ja jums nepatīk 
latvieši un kremt, ka šeit ir neat-
karīga Latvija un latviešu notei-
kumi, tad brauciet prom, – tad 

okupācijas seku problēma būtu 
jau atrisināta.

Teicu jau, ka pārmaiņas 90. 
gadu sākumā notika pārāk ne-
izlēmīgi un mīksti. Tur, kur bija 
vajadzīga skalpeļa iejaukšanās, 
notika vienkārši siltas kompreses 
uzlikšana. To, kas tagad ir kļuvis 
ļoti grūti realizējams, 90. gadu 
sākumā varēja paveikt pavisam 
vienkārši. Bet tam bija vajadzī-
ga politiskā griba, kuras toreiz 
diemžēl nebija.

DDD: Atkārtošos – nenovēr-
stās okupācijas sekas, piektās 
kolonnas klātbūtne, manuprāt, 
ārda visus pārējos valstī notieko-
šos procesus.

J.R.: Tāpēc, ka latviešiem, kā 
jau teicu, ir Stokholmas sin-
droms. 

Baiba Rudevska: Manuprāt, 
mums trūkst arī tā, ko varam 
pamācīties no Sorosa ļaudīm, 
– sadarbības. Jāatrod sadarbī-
bas partneri un domubiedri ār-
pus Latvijas – viņi ir. Daudzi ir 
Polijā, Slovākijā, Horvātijā, arī 
Francijā. Tiešām ir daudz labu 
cilvēku, kas arī cīnās. Un, kad 
iemācīsimies atrast, sadarboties 
un cits citam sniegt atbalstu, tas 
ļoti palīdzēs. 

Intervēja 
Līga Muzikante

RADoŠAIS mAZĀKUmS 
KĀ TAUTAS gALVA

‘ 
lūk, problēma ar mūsdienu 
latVieŠu sabiedrību ir tā, ka 
skatījums uz tautu no paŠu 
latVieŠu puses diemžēl ir Šī 
galējība – atomizācija. katrs 
jūtas samests kaudzē, kuru 
sauc par latVieŠu tautu, – ViņŠ 
tur ir kā Viena granula.

ŠobRīD KĀ gRANULAS, 
SAmESTAS KAUDZē

Reiz kāda cilvēka zarnās sapulcējās tārpi 
uz politisko simpoziju.

Pirmā uzstājās askarīda. Viņa atklāja 
augstajai sanāksmei, ka progresu nevar 
pavērst atpakaļ, un tāpēc ir pagājuši tie 
tumšie laiki, kad ar tārpiem nežēlīgi un 
necilvēcīgi cīnījās. Un vajag taču vienreiz 
un uz visiem laikiem izbeigt tārpu diskri-
mināciju organismā. Jo globalizācijas pro-
cesi prasa tolerantuma attīstību.

Opistorhi sajūsmā aplaudēja un skan-
dēja par vienlīdzību ar aknu šūnām.

Tad vārdu ņēma garš lentenis. Viņš zi-
ņoja par jautājuma vēsturi. Tā teikt, bija 
agrāk zelta laiki, kad par tārpiem neviens 
pat nezināja, nemaz nerunājot par to, ka 
ar tiem cīnītos. Taču tad pienāca nemie-
rīgi un tumši laiki, kad tārpus atrada un 
sāka nodevīgi indēt un izdzīt. Tomēr at-
tīstība nestāv uz vietas. Un tagad neviens 
neuzdrošinās apšaubīt tārpu vienlīdzīgās 

tiesības uz uzturu un pašnoteikšanās brī-
vību organismā. Apspiest tārpus ar me-
dicīniskiem preparātiem un citām tum-
sonībām nevienam nav ļauts. Un vajag ar 
visiem pasākumiem izravēt tārpufobiju. 
Tāpēc, ka tārpi ir vienlīdzīgi ar visiem cil-
vēka orgāniem. Un ir nožēlojami stāvēt 
ceļā progresam.

Mikroskopisko parazītu bloks ierosināja 
pasludināt imūnsistēmu par šovinistisku, 
bet cilvēku organismus, kuros nav tārpu, 
– par atpalikušiem un neprogresīviem. Ie-
rosinājums tika vienprātīgi atbalstīts no 
augstās sanāksmes puses.

Aknu sūcējtārps blokā ar opistorhiem 
iestājās par to, lai tiktu iedalītas tārpiem 
asinspiegādes kvotas atbilstoši viņu vaja-
dzībām. Un pielīdzinātas galvas smadze-
ņu tiesībām. 

Pēc tam runāt sāka vērša lentenis. Viņš 
sacīja, ka šovinisms pret tārpiem ir pavi-
sam nepieļaujams, jo izjauc saskaņu orga-
nismā un rada sekas. Viņš ierosināja izdot 
likumu, kas aizliegtu politnekorektus šo-

vinistiskus izteicienus. No šodienas vārda 
“tārps” vietā ir jālieto termins “autonoms 
cilvēka orgāns”, bet vārda “parazīts” vietā 
vajag teikt “otrās pakāpes simbiotiķis”. Ide-
ja par politkorektumu tika sagaidīta ar vēt-
rainiem aplausiem, kas pārgāja ovācijās.

Visi bija ļoti priecīgi un apmierināti par 
liberālās kārtības noteikšanu, un nobei-
gumā bija iecerēta tārpu parāde. Bet tad 
piepeši visi sanākušie sajuta, ka nez kāpēc 
ir sācis salt. Un skābekļa ar barību ir kļuvis 
pavisam maz. Un nolēma viņi pat sarīkot 
protesta akciju pret tādu kliedzošu diskri-
mināciju. Taču nepaspēja. Cilvēks nomira. 
Viņa organisms netika galā ar parazītiem. 
Neizturēja slodzi. Lūk, un nebija viņa zar-
nās ne barošanās, ne apstākļu. Nobeidzās 
kopā ar viņu arī viņa tārpi.

Morāle: ja cilvēkā vai sabiedrībā 
ir ieviesušies tārpi, tad steidzami ir 
nepieciešama tārpu izdzīšana, nevis 
tolerance un cīņa ar “tārpufobiju” un 
“šovinismu”.

Starp citu.

Tolerance ir medicīnisks termins, kas 
ņemts no transpantoloģijas un nozīmē or-
ganisma nespēju atšķirt svešas izcelsmes 
orgānus. Šāds stāvoklis tiek sasniegts ar 
pakāpenisku organisma imūnsistēmas 
nomākšanu ar indīgām vielām, novedot to 
apātijā un vienaldzībā.

Imunoloģijā tolerance – tā ir imūnsis-
tēmas nespēja atšķirt svešķermeņus (vī-
rusus, baktērijas, sēnītes) un cīnīties pret 
tiem.

Tolerance – tā ir nāve...

LīDZībA PAR ToLERANCI
Oļegs Novoselovs
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kas pārvalda pasauli – 
vai bilderbergas klubs? 
Jurijs Laričevs

Rakstnieks, publicists

Turpinājums no 
iepriekšējā numura

Trīspusējās komisijas izveido-
šanas plānu pirmo reizi pieņēma 
1970. gadā Kolumbijas Universi-
tātes Krievijas izpētes departa-
menta vadītājs Zbigņevs Bžezins-
kis, kurš bija pārliecinātas, ka 
sadarbības prasības starp Āzijas, 
Eiropas un Ziemeļamerikas val-
dībām pastāvīgi pieaug. Globālās 
komunikācijas un ekonomikas 
pasaulē drīzumā būs vajadzīga 
arī vienota valdība visai Zemei.

“Nacionālās neatkarības kon-
cepcija vairs nav dzīvotspējīga,” 
viņš uzskata. 

Bžezinskis piebilst, ka šī vie-
notā zemes valdība tiks finansēta 
“ar visai Zemei vienotu nodokļu 
sistēmu”.

Bžezinskis pirmo reizi nāca 
klajā ar ideju par Trīspusējās 
komisijas izveidi “Bilderbergas” 
grupas tikšanās reizē Beļģijā, 
1972. gada pavasarī. Tikšanās, 
kurā vajadzēja organizēt ko-
misiju, notika 1972. gada jūlijā 
Rokfellera īpašumā netālu no 
Taritaunas, Ņujorkā. Oficiāli ko-
misija tika nodibināta 1973. gada 
1. jūlijā. Deivids Rokfellers kļuva 
par tās priekšsēdētāju. Iepriekš 
viņš bija Starptautisko attiecību 
padomes priekšsēdētājs. Bže-
zinskis tika ievēlēts par Ziemeļa-
merikas direktoru-dibinātāju.

Attaisnojot savu nosaukumu, 
Trīspusējā komisija ieguva trīs 
štāba mītnes: Ņujorkā, Parīzē 
un Tokijā. To vada izpildkomi-
teja, kuras sastāvā ir 35 cilvēki. 
Sanāksmes notiek aptuveni rei-
zi deviņos mēnešos. Komisijas 
darbību finansē brāļu Rokfel-
leru Fonds, Forda Fonds (“Ford 
Foundation”), kompānijas: “Time 
Warner”, “Exxon”, “General Mo-
tors”, “Wells Fargo” un “Texas 
Instruments”. 

Trīspusējā komisija uzskata, 
ka politika, kurā ir pārāk daudz 
demokrātijas, var būt bīstama. 
Komisijas dokumentā, kas 1975. 
gadā publicēts ar nosaukumu 
“Demokrātijas krīze”, ir teikts, 
ka demokrātija vislabāk darbojas 
“mērenā variantā”. Lai to pierā-
dītu, komisija apgalvo, ka pārāk 
daudz demokrātijas novājina val-
sti un padara to nespējīgu pietie-
kami ātri reaģēt krīzes situācijā. 
Lai skaidrāk iztēlotos tiešo atka-
rību, kas pastāv starp Trīspusējo 
komisiju un nacionālās politikas 
vadītājiem, ir vērts atcerēties, ka 
viens no šī dokumenta autoriem 
– Hārvardas profesors Samuels 
P. Hantingtons – vēlāk kļuva par 
prezidenta Džimija Kārtera Na-
cionālās Drošības padomes plā-
nošanas koordinatoru, un šajā 
amatā palīdzēja izveidot Federā-
lo aģentūru ārkārtas situācijām 
(civilo grupu, kurai ir tiesības 
pārņemt valsts vadību ārkārtas 
situācijās).

Trīspusējo komisiju sauc par 
vareno cilvēku “kliķi”, kura ar 
starptautisko korporāciju pa-
līdzību grib pārvaldīt pasauli. 
Viens no tiem, kas to izjuta, bija 
republikāņu senators Berijs Gol-
dvoters, kurš 1964. gada prezi-

denta vēlēšanās zaudēja Lindo-
nam Džonsonam.

Goldvoters teica: “Patiesībā 
Trīspusējā komisija vēlas izveidot 
vispasaules ekonomisko spēku, 
kas būtu varenāks par jebkuras 
savienībā esošās valsts valdību. 
Kā šīs sistēmas radītāji un līderi 
viņi pārvaldīs pasauli.”

Starp Trīspusējās komisijas lo-
cekļiem ir Alans Grīnspens, kurš 
kopš Ronalda Reigana adminis-

trācijas laikiem ir Federālās re-
zervju sistēmas priekšsēdētājs. 

Kas attiecas uz Ronaldu Rei-
ganu, ir vērts atcerēties, ka 1980. 
gadā, kad viņš balotējās uz pre-
zidenta posteni, viens no viņa 
pretiniekiem bija Republikāņu 
partijas kandidāts Džordžs Bušs. 
Reigans ļoti kritiski izteicās par 
Bušu kā Trīspusējās komisijas un 
Starptautisko attiecību padomes 
(CFR – Council on Foreign Re-
lations) locekli. Tomēr, kā mēs 
tagad zinām, uzvarot vēlēšanās, 
Reigans ne tikai iecēla Bušu par 
viceprezidentu, bet arī pēc tam, 
kad Bušu ievēlēja par preziden-
tu, nododot prezidenta pilnva-
ras, atklājās, ka no 59 cilvēkiem 
Reigana komandā bija desmit 
Trīspusējās komisijas, desmit 
“Bilderbergas” grupas un 28 
Starptautisko attiecību padomes 
locekļi.

Neskatoties uz to, ka komisija 
regulāri publicē savu biedru sa-
rakstu un dokumentus, kuros tā 
pauž savu oficiālo nostāju dažā-
dos jautājumos, tās iekšējās dar-
bības lielākā daļa ir slepena. Tās 
sanāksmes notiek privātā vidē. 

[..]

Federālā rezerve – tā ir privā-
ta Centrālā banka, kas drukā un 
pārdod Amerikas Savienotajām 
Valstīm tās valūtu. Kad ziņās 
vēsta, ka Amerikas Savienotajām 
Valstīm ir triljoniem dolāru liels 
parāds, tas nozīmē, ka šīs valsts 
iedzīvotāji ir parādā šo naudu 
Federālajai rezervei. Banku pār-
valda bagātāko ģimeņu pārstāvji. 
[..]

Likumu, saskaņā ar kuru izvei-
doja Federālo rezervju sistēmu, 
pieņēma Kongress, lielā mērā 
pateicoties senatora Nelsona 
Aldriha (Nelson Wilmarth Aldri-
ch) centieniem, kurš bija Deivida 
Rokfellera vectēvs pa mātes līni-
ju. Runā, ka Federālās rezervju 
sistēmas dzimšana darīja galu 
Amerikas Savienoto Valstu eko-

nomiskajai brīvībai. Rezerves 
pārvaldīja divdesmit visbagātā-
kās ģimenes. Šodien nekas nav 
mainījies. Federālās rezervju sis-
tēmas daļas, no kurām katra ik 
gadu nes aptuveni 150 miljardus 
ASV dolāru lielu peļņu, tāpat kā 
iepriekš pieder tikai to pašu ģi-
meņu pēcnācējiem.

Kā teikts ASV Federālās Re-
zervju sistēmas oficiālajā tīmekļa 
vietnē (www.federalreserve.gov), 

Savienoto Valstu Centrālo ban-
ku Kongress izveidoja 1913. gadā, 
lai sniegtu tautai daudz drošāku, 
elastīgāku un stabilāku naudas 
un finanšu sistēmu.

Šodien Federālās rezervju sis-
tēmas četri galvenie uzdevumi 
ir: 

- nacionālās naudas politikas 
īstenošana; 

- banku iestāžu uzraudzība un 
pārvaldība, un aizsargāt patērē-
tāju tiesības saņemt kredītu;

- finanšu sistēmas stabilitātes 
saglabāšana; 

- noteiktu finanšu pakalpo-
jumu sniegšana ASV valdībai, 
finanšu iestādēm un ārvalstu ofi-
ciālajām organizācijām.

Federālā rezervju sistēmas, 
ienākuma nodokļa (Konstitūci-
jas 16. grozījums) ieviešana un 
Amerikas piedalīšanās Pirmajā 
pasaules karā notika, pateicoties 
vienas un tās pašas nelielās cilvē-
ku grupas pūlēm. Šo cilvēku sa-
raksts praktiski pilnībā sakrīt ar 
“Džekillas salas grupas” sastāvu 
(skat.: iepriekšējā numurā publi-
cēto daļu – “DDD”piez.).

Tikai divi ASV prezidenti ie-
stājās par brīvu ekonomiku: 
Ābrams Linkolns (Abraham Lin-
coln) un Džons F. Kenedijs (John 
Fitzgerald Kennedy). Abi tika 
nogalināti: Linkolns 1865. gadā 
Vašingtonā, Kenedijs – Dallasā, 
Teksasas štatā, 1963. gadā. 

Šī ir Eiropas un Ziemeļameri-
kas valdošās elites locekļu starp-
nacionālā grupa, kas, iespējams, 
plāno pakļaut savai varai arī visu 
pārējo pasauli. Tāpat kā pirms 
viņiem templiešu ordenis, šī gru-
pa, pēc visa spriežot, cīnās par 
Eiropas apvienošanu. Starp citu, 
šī grupa veicināja Romas līguma 
noslēgšanu, kas garantēja kopējā 
Eiropas tirgus izveidošanos un 
radīja eiro – visam kontinentam 
kopēju valūtu.

TRīSPUSēJĀ 
KomISIJA

fEDERĀLĀ 
REZERVE

“bILDERbERgAS” 
gRUPA

Turpinājums 8. lpp.

Šī gada nogales svētku periodā mīļi apsveicu LNF priekšsēdē-
tāju A.Gardas kungu un visas “DDD” veidotājas par nenogursto-
šu latviešu tautas gara spēka atmodināšanu un cīņu par drīzāku 
DDD realizēšanos. Jūsu avīzīti pilnā mērā var pielīdzināt okupāci-
jas laikā radio īsajos viļņos dzirdamai “Amerikas Balsij”, kas pauda 
taisnību un patiesību, ko šajā laikmetā darāt Jūs. Kas ir patiesība?

Ko nevar noliegt, tas ir patiesība. /Svami Dajanandži/

Novēlu Jums Jaunajā gadā veselību un panākumus sekmīgi tur-
pināt jau darāmo!

Guntis, Zvejniekciemā
*** 

Es redzu zvaigzni nedziestošu spožu
Lai arī Tēvzemē viss tumsas skauts
Šīs zvaigznes spožums mani uztur možu
Šo vadzvaigzni par brīves sapni sauc.

/Gunārs Freimanis/

Lai spoža mirdz LNF vadzvaigzne Jaunajā, Valsts jubilejas gadā!

Patiesā cieņā,
Leons Laitāns

*** 
Jums ir drosme un gods!
Lai Saulīte vēl zeltu sijā
Ar visiem sietiņiem.

Lai Laimes bagāts 2018. gads!
Sirsnībā 

Daina Šķiezna Elsberga
*** 

Vēlu visiem LNF dalībniekiem, domubiedriem, atbalstītājiem 
un “DDD” lasītājiem možu garu, cīņas sparu, atjaunojot latvisku 
Latviju!

Jānis Zemtautis
***

Ļoti laimīgu, mierīgu un drošu 2018. gadu!

No visas sirds labu vēlot, 
Jūs sveic astoņdesmitgadīgā lasītāja 

Zigrīda Rudzīte
*** 

Lai zaļās egles sīkstums cerībām
Un sirdīm miers, ko Ziemassvētki dod
Bet vērtības priekš dienām nākamām
Mums pašiem sūrā darbā jāatrod.

/Kornēlija Apškrūma/

Visiem īstiem, patiesiem Latvijas patriotiem novēlu veselību, 
panākumus, dzīvesprieku 2018. gadā!

Patiesā cieņā
Māris

*** 

Kā redzamā gaisma atmodina dzīvību, to pavairojot un izceļot, 
tā arī cilvēciskā gaisma visai citādā veidā dzīvina visu radību... Tā 
notiek, ja cilvēks ir ziedojies Dievišķajai gaismai un tās dzīvinoša-
jam siltuma – Dievišķajai gudrībai un labestībai...

“Kas man tic, kā rakstos sacīts: No viņa miesas plūdīs dzīva 
ūdens straumes.” (Jāņa ev. 7,38)

/Vydūnas/
Laimīgu Jauno gadu!

Tomas Stanikas, Lietuvā

Vilhelmam Klincānam par neveiklajām karavīra naģenēm – 
par to, ka sākāt šo tēmu. Tās liekamas vienā plauktā ar “puļķīšu” 
cepurēm. Kaut dzirdīgas ausis un redzīgas acis būtu tiem, kam 
vara pārveidot karavīru cepures par cienīgām Latvijas armijas ka-
ravīru cepurēm.

Mācītājam Guntim Kalmem par sarunu cien. Lieni Apini. Iesa-
ku iepazīstināt skolniekus, sākot ar 6. klasi.

Par rakstu ““Dziļā valsts” – kas tā tāda?” Ar interesi gaidu turpi-
nājumu.

Pateicība visam kolektīvam ļoti, ļoti par lielo darbu un tautai 
nepieciešamo gaismu un gaisu elpošanai...

Savu sirdi Tēvzemei dodu,
Domas ap Tevi vien.
Tu muklājā stiedz un stiedz,
Sniedzu Tev rokas, tās par vāju.
Tautā mirdz stari un stariņi,
Vienoties laiks.
Stari gaismas kūlī taps, 
Un gaišais ceļ no muklāja izvedīs – 
Augšā celsies stipra, droša Latvija.

Dzidra Zeltiņa
“DDD” lasītāja pārdesmit gadu garumā

Apsveikumi gadu mijā

LASīTĀJAS PATEICībA
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Turpinājums no 3. lpp.

DISKUSIJA INTERNETA SoCIĀLAJĀ TīKLĀ “fACEbooK”

vai Ārējais ienaidnieks jĀatstĀj valstī?

Aivars Garda: Gunti Straut-
niek, varbūt tad Latvijas liku-
mīgie pilsoņi tik masveidīgi ne-
pametīs savu Dzimteni, ja būs 
kur strādāt? Ja ārējie ienaidnieki 
atbrīvos tās darba vietas, ko tie 
tagad aizņem.

Guntis Strautnieks: Aivar 
Garda, a nu skaidrs, vairāk jau-
tājumu nav... tikai ekonomikas 
princips ir drusku cits, lai mak-
sātu lielākas algas, ir jāattīsta 
ražošana, jāražo preces ar augstu 
pievienoto vērtību, nevis pusfab-
rikāti.

Aivars Garda: Pareizi, Gunti 
Strautniek, bet, lai ražotu kvali-
tatīvas preces, ārējie ienaidnieki 
nav vajadzīgi. Līdz okupācijai 
1940. gadā Latvija brīnišķīgi ra-
žoja bez ārējo ienaidnieku palī-
dzības. Te taču mēs varētu būt 
vienisprātis?

Guntis Strautnieks: tagad ir 
vēl sliktāk nekā Padomju laikā, 
jo tad vismaz varēja piemājas 
saimniecībā saimniekot, tagad 
valsts atņēma zemi vispār.

Aivars Garda: Un atkal pa-
reizi, Gunti Strautniek! Mums 
daudz kas ir ļoti slikti. Taču kār-
tība savā valstī mums ir jāievieš 
bez ārējiem ienaidniekiem! Arī 
tad, kad ārējie ienaidnieki tiks 
izraidīti, Latvijā būs daudz prob-
lēmu. Tādu pašu kā valstīs, kurās 
nav ārējo ienaidnieku. Piemē-
ram, Polijā, Krievijā, Vācijā...

Guntis Strautnieks: viens 
no galvenajiem ienaidniekiem ir 
ES, tā ir struktūra, kuras izvieto-
jums precīzi pārklājās ar 3. Reiha 
shēmu. Valstu/Spēki kas stāv aiz 
ES fasādes – iznīcina visu valstu 
ekonomiku, ražošanu utt. pada-
ra šīs valstis par kredītvergiem 
un izlaupa to ekonomiku…

Līga Muzikante: Taisnība, 
Gunti. Taču taisnība ir arī tā, ka 
tieši ES propaganda, kuru izpla-
tīja van der stūli, ir sapūderējusi 
smadzenes par samierināšanos 
ar ārējo ienaidnieku klātbūtni 
Latvijā. 

Guntis Strautnieks: mums ir 
jāapvienojas, arī ar krieviem, lai 
ko panāktu, jābeidz šī naida ku-
rināšana.

Gundars Vilnis: Kā kādreiz 
dinozauri tika atbrīvoti no zemes 
virsmas, tādā pat veidā var atbrī-
voties no nevajadzīgā arī šodien.

Līga Muzikante: Gunti 
Strautniek, ar krieviem varam un 
vajag vienoties, taču ne ar oku-
pantiem jeb ārējiem ienaidnie-
kiem. Draudzīgas, cieņpilnas at-
tiecības starp Latviju un Krieviju 
varēs būt tikai pēc deokupācijas 
un dekolonizācijas. Tāpēc taisnī-
guma atjaunošana ir arī mīlestī-
bas atjaunošana. Bez taisnīguma 
nav mīlestības un otrādi.

Normunds Pāvulāns: No 
Amerikas arī visi ir jāizdzen, jo 
visi tur pārsvarā okupanti, paliks 
tik pāris indiāņi.

Leonards Inkins: Aplams sa-
līdzinājums, kam maz kopēja ar 
salīdzinājumu.

Artūrs Okmanis: Pusmiljons 
Latvijas piederīgo ir izklīduši pa 
ES un Skandinăviju. Ja otru puse 
aizbrauks? Ko tad? Kur “Valdo-
ņus” liksim? Būs atkal kā pirms 
Livonijas laikiem… sēdēs 3 onkas 
– Visvaldis, Miervaldis, Tālivaldis 
– un nebūs vairs pār ko valdīt?

Aivars Garda: Lienei Apinei ir 
taisnība, ka latvieši nekur pasau-
lē nav vardarbīgi ārējie ienaid-
nieki. Ja angļi kaut kādu iemeslu 
dēļ padzītu latviešus no Anglijas, 
tad tas taču ir tas, ko Latvija vē-
las! Mums viņi pašiem ir vajadzī-
gi. Nevajadzēs ievest darbaspēku 
no ārzemēm.

Normunds Pāvulāns: Indiāņi 
drīkst patriekt visus no savas ze-
mes?

Guntis Strautnieks: nu tagad 
mums būs lētais darbaspēks ķī-
nieši, musulmaņi.

Aivars Garda: Gunti Straut-
niek, Jūsu komentāri nav pēc 
būtības, bet ir provokatīvi. Ne-
var saprast, vai Jūs sarunājaties 
ar mums vai pats ar sevi. Kuri vēl 
nav sapratuši elementāro patiesī-
bu, tiem paskaidroju simto reizi: 
ārējie ienaidnieki ir nepadzītie 
PSRS kolonisti un viņu pēcnācē-
ji visās paaudzēs. Tas ir saskaņā 
ar Ženēvas konvenciju, Latvijas 
deklarāciju par okupāciju, saska-
ņā ar 1920. gada Miera līgumu 
starp Latviju un Krieviju. Kā teica 
Līga Muzikante kādā komentārā, 
viņiem ir piešķirts segvārds – ne-
pilsonis. Ķert ārējos ienaidniekus 
ir SAB, militārā izlūkdienesta, 
Drošības policijas pienākums. 
Pilsoņu pienākums ir ziņot par 
tiem, ko es un mani domubiedri 
regulāri dara. Jautājiet paši šīm 
atbildīgajām iestādēm, kāpēc tās 
neziņo tālāk Latvijas valdībai?

Edgars Kļaviņš: Te nav ne-
kādas patikšanas-nepatikšanas 
jautājuma, tas ir tīri juridisks 
jautājums!

Normunds Pāvulāns: Sa-
jēga ir... kur Latvija nonāks, ja 
vēl 40% aizbrauks??? Kaut gan 
priekš kam ieslēgt smadzenes, 
vajag karu uzsākt!

Aivars Garda: Normund Pā-
vulān! Beidzot! Ceru, ka ieslēgsit 
smadzenes. Speciāli Jums pa-
skaidroju. Ja no Latvijas izraidīs 
ārējos ienaidniekus, pie mums 
būs tikpat daudz iedzīvotāju, cik 
tagad ir Igaunijā. Kā stāsta, Igau-
nijā dzīvo labāk nekā Latvijā.

Normunds Pāvulāns: Un 
kā bez sankcijām, kara izraidīt? 
Ir cerība, ka tas paliks bez se-
kām???

Līga Muzikante: Redziet, 
Normund, ir arī tāda lieta kā 
diplomātiskās sarunas. Gan ar 
Krieviju, kurai vajadzīgi tautieši, 
gan ar citām Rietumvalstīm, kas 
Potsdamas un Jaltas konferencēs 
atstāja Latviju okupēšanai. Lūk, 
tā bez sankcijām, bez kara ir jā-
uzsāk Latvijas dekolonizācijas 
process – tiesiski un civilizēti. Bet 
pirmais priekšnoteikums: mums, 
pašiem latviešiem, vēlēties sagla-
bāt savu tautu un valsti atbrīvot 
no ārējiem ienaidniekiem.

Steidzīte Freiberga: Stāsta, 
ka ir vajadzīga griba, tad pazūd 
nevarība. Pilnīgi tam jāpiekrīt. 
Kas iepriekš tagad prāto – kā 
būtu, ja būtu, tam, protams, nav 
gribas kaut ko darīt... Ja ceļš ir 
pareizs, tad baidīties par sekām 
ir nevietā – protams, ka nelabvēļi 
trakos, bet bailes iedzīt viņi var 
tikai gļēvuļiem.

Andris Ezergailis: 1918. gadā 
arī maz kas vēl ticēja neatkarīgai 
Latvijas valstij. 1987. gadā arī-
dzan neatkarīga Latvijas valsts 
likās utopija. Visu iesāka saujiņa 

varoņu. Kā rakstīts - iesākumā 
bija vārds.

Juris Švalbe: …Latvijā ir pali-
cis latvietis salauztais: kolabo-
racionists, jauktenis, mazinte-
liģentais, mazkulturālais, tāds 
kāds ir vajadzīgs okupantam + 
bijušajiem brašajiem komjau-
niešiem priedīšiem, reiriem utt. 
+ LKP CK Lembergiem, Brigma-
ņiem un citiem kleptokrātiem...

Aivars Garda: Man ļoti ne-
gribētos, bet ir jāatzīst, ka Jurim 
Švalbem ir taisnība. Diemžēl 
daudziem latviešiem ir zudis ve-
selais saprāts. Tas viņiem ir pali-
cis bijušo komjaunatnes līderu 
un pat vēl zemākā līmenī...

Rolands Petersons: Rīgā ar 
krieviem es vēl galā tiku, bet kad 
pabiju laukos, pie latviešiem, tad 
gan mans nacionālisms stipri 
noplaka. Es pat iedomāties neva-
rēju, ka var pastāvēt tāda morālā 
degradācija.

Juris Švalbe: ...Labai tautai 
var būt slikta valdība , bet ar no-
lietotu tautas izlasi nekad nevar 
rasties laba valsts!

Steidzīte Freiberga: Manu-
prāt, ikvienam ir skaidrs, ka at-
brīvošanās no savas zemes oku-
pantiem ir pašsaprotama lieta, 
tikai nevar saprast to, kas tās par 
apziņām, kuras var sazombēt. Ir 
taču cilvēki, kuri to nav pieļāvuši 
ar sevi. No kurienes uzrodas tie 
sazombējamie?

Līga Muzikante: Mēs domā-
jam par nākotni – par latviešu un 
krievu tautu draudzību, cieņpil-
nu attieksmi un brālīgu sadarbī-
bu nākotnē, tātad pēc deokupā-
cijas un dekolonizācijas procesa 
atrisināšanas.

Steidzīte Freiberga: Un tieši 
par nākotni domājot, mēs nevis 
vainojam kādu citu savās bēdās, 
bet gan cenšamies atjaunot tais-
nīgumu, likvidējot okupācijas 
sekas savā zemē. Tas ir normāls, 
likumīgs process, bez kura lat-
viešu tautai nākotnes nebūs. Bet 
visa pamatā ir ikvienas tautas 
attīstība un pastāvēšana – bez tā 
nevar runāt par cilvēci, par esību. 
Tas, manuprāt, būtu noziegums 
pret Dieva likumu – pieļaut savas 
tautas un valsts bojā eju.

Artūrs Okmanis: Steidzīte 
Freiberga – ja jūs realitātē aplū-
kosiet, tad būsiet spiesta atzīt, 
ka LV eksistē vairs tikai uz papīra 
t.i. de jure – de fakto šāda valsts 
vairs nepastāv.

Steidzīte Freiberga: Jā, pro-
tams. Un tieši tāpēc jau arī šī 
diskusija. Nestrīdamies taču par 
ķeizara bārdu, bet runājam par 
taisnīguma atjaunošanu savā 
zemē, lai tad arī varētu atjaunot 
patieso 18. novembra Latviju. 
Mums uzspiestā 4. maija Latvija 
nav latviešu valsts – tā tagad pie-
der šodienas Latvijas tautai (lat-
viešu/okupantu mistrojumam), 
kam nav nekā kopēja ar mūsu 
senču dibināto 18. novembra 
Latviju. Mums ir jāatbrīvo sava 
zeme no okupantiem, tikai tad 
varēsim runāt par brīvu un neat-
karīgu Latviju. Un, protams, Ei-
ropas Savienība jau arī mums ir 
laupījusi neatkarību un uzspiež 
savas antivērtības. Tātad tiem, 
kuri to redz un saprot, ir jāpieliek 
sava enerģija, lai tā kapitāli ne-
nolaistu par burbuli mūsu senču 
dibināto Latviju. Nepietiek tikai 

ar secinājumiem – ir, lūk, tā un 
šitā, bet jāsāk rīkoties – kaut uz 
bezdibeņa malas.

Līga Muzikante: Artūr, neva-
rētu teikt, ka slimnieka nesamie-
rināšanās ar slimību, bet centie-
ni ārstēties būtu cirks. Latvijas 
valsts un latviešu tauta ir slima 
– turklāt smagi. Bet tāpēc jau 
nav jāguļas priekšlaicīgi zārkā un 
jāmet sev smiltis virsū. Cerības 
izķepuroties vēl ir – un man tas 
neliekas nekāds cirks.

Artūrs Okmanis: Līga, tas 
ir donkihotisms. Protams, vēlu 
veiksmi visos centienos, bet prog-
nozes/izredzes izķepuroties šādu 
lozungu kontekstā ir tikpat lielas 
kā neieņemtajā Kurzemes katlā 
sagaidīt “sabiedroto” atbalstu. 
Tie atbrauca savos nekam nede-
rīgajos Abramos pēc 70 gadiem.

Līga Muzikante: Un tomēr 
par to leģionārus var cienīt, ka 
viņi noturēja Kurzemes Cietoks-
ni - vienīgā teritorija, kas netika 
iekarota. Donkihotisms? Uzska-
tu, ka nē. Jo šobrīd ir svarīgi no-
turēt ideju par nacionālu valsti, 
kas atbrīvota no ārējiem ienaid-
niekiem, un tautu, kas nepado-
das Rietumu ultraliberālisma an-
tivērtībām. Latviešiem visgrū-
tāk ir izturēt spriedzi, viņi pa-
dodas. Bet mēs ar avīzes “DDD” 
palīdzību cenšamies uzturēt dzī-
vu cīņu par taisnīgumu. Vēsture 
ir pierādījusi, ka laiki mainās un 
tas, kas nav bijis iespējams šo-
dien, ir kļuvis iespējams rīt. Tā 
bija arī 1918. gadā, kad tika dibi-
nāta Latvijas Republika. Vēl da-
žus mēnešus pirms tam neviens 
neticēja, ka tas varētu notikt.

Artūrs Okmanis: Es cienu 
jūsu darbības virzienu un mērķ-
auditoriju, bet, ja raugās no glo-
bālas politikas viedokļa ...sauja 
vien esam palikuši… Vēlu veik-
smi visiem šajos neomuligajos 
laikos…

Līga Muzikante: Artūr Ok-
mani, pateicos.

Steidzīte Freiberga: Artūr 
Okmani, ļoti labi, ka Jūs arī sevi 
pieskaitāt pie tās saujas, kas pa-
likuši. Tātad beidziet vienreiz ti-
kai visu pārskaitīt, bet prognozē-
jiet mūsu tautai rītdienu, lai arī 
cik sarežģīts ceļš uz to nebūtu. 
Šai saujiņai var nākt klāt vēl sau-
jas... Cilvēks taču tikai tāpēc ir uz 
zemes, lai cīnītos, nevis lai tikai 
ēstu un samierinātos...

Liene Apine: Palasot, piemē-
ram, Normunda Pāvulāna ko-
mentārus, rodas iespaids, ka viņš 
ir visai bailīgs vīrietis. Vai tiešām 
viens no tiem mietpilsoņiem, 
kuri tik ļoti sevi mīl, ka nekas 
augstāks un cēlāks neinteresē? 
Vai esat gatavs atdot savu dzīvību 
par Latvijas neatkarību un brīvī-
bu? Teiksit – pārāk skaļi vārdi?! 
Nemaz ar’ ne. Ikvienam latvietim 
(gan vīriešiem, gan sievietēm) ir 
jābūt gatavam atdot savu dzīvību 
par savu Tēvzemi, taču, ja Jums ir 
ļoti, ļoti bail, mēs varētu sarunāt, 
ka mēs ar Līgu, Steidzīti, Ēriku 
Bindemani un citām latviešu sie-
vietēm iesim karot pirmajās rin-
dās, bet Jūs, Normund Pāvulān, 
varēsiet mizot kartupeļus frontes 
aizmugurē un gaidīt mūs ar siltu 
ēdienu. 

Steidzīte Freiberga: Ha-ha-
ha! Liene Apine, ļoti precīzi, 
taču man personīgi garšo karsts 
ēdiens, nevis tāds remdeni silts...

Aivars Gedroics: Drīzāk Sau-
le sāks Rietumos lēkt, nekā tie 
tipi mainīsies!

Aivars Garda: Deģenerāti, kas 
ir neatgriezeniski samaitāti, ne-
var mainīties. Taču tie, kuri vēl 
nav deģenerējuši savas apziņas, 
tomēr var mainīties. Cerēsim, ka 
mūsu strīdnieku vidū ir mainī-
ties uz augšu varošie. Viņu dēļ ir 
vērts pacensties.
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Bet grupas sastāvs un tās dar-
bības tiek turētas slepenībā. Šīs 
organizācijas centrs, kas cīnās 
par Eiropas apvienošanu, atro-
das Holandē. Grupai nav oficiāla 
nosaukuma (Nosaukums varētu 
palīdzēt izsekot grupu). Neofi-
ciāli to dēvē par “Bilderbergas 
grupu”, jo pirmo reizi tā tika iz-
veidota Holandes pilsētā Oster-
bekā, viesnīcā “Bilderberg”, kur 
1954. gada 29.–31. maijā notika 
tikšanās.

Un, lai gan Eiropas valdošās 
elites tikšanās sākumi rodami 
pagājušā gadsimta četrdesmita-
jos gados, pati šī grupa oficiāli 
netika sasaukta līdz pat piec-
desmito gadu sākumam. Par 

“Bilderberg” grupas dibināšanas 
tēvu-radītāju tiek uzskatīts poļu 
sociālists Dr. Džozefs Džeroms 
Ratingers (kura otrais vārds tiek 
tulkots kā “iesaistīts okultajās 
zinātnēs”). Vēl viens no pamat-
licējiem bija Nīderlandes princis 
Bernards. Agrāk princis bija fa-
šistiskās SS loceklis, bet pēc tam, 
izdevīgi apprecējies, kļuva par 
galveno akcionāru “Dutch Shell 
Oil” kompānijā.

Sākotnēji ASV grupu pārstāvē-
ja S. D. Džeksons, žurnāla “Life” 
izdevējs, kurš bija saistīts ar CIP. 
Džeksons ir pazīstams ar to, ka 
bija prezidenta Eizenhauera 
speciālais padomnieks psiholo-
ģiskajās metodēs kara īstenoša-
nai, un ar to, ka dažas stundas 
pēc Kenedija slepkavības izpirka 
Zaprudera filmu un aizstāvēja 
oficiālo slepkavības versiju, atsa-
koties nodot šo filmu publiskai 
apskatei. (Zapruders kļuva par 
vienu no Dž. Kenedija slepka-
vības aculieciniekiem, jo viņam 
izdevās uzņemt visu notikušo ki-
nolentē.) [..]

Bilderbergas grupai ir sakari ar 
daudzām slepenām sabiedrībām, 
kurām ir īpaša ietekme. Grupas 
priekšsēdētājs lords Pīters Ke-
ringtons no Lielbritānijas ir arī 
Karaliskā Starptautisko attiecību 
institūta prezidents, kas savukārt 
ir Starptautisko attiecību pado-
mes (CFR) nodaļa.

Dr. Džons Kolmans apgalvo, 
ka angļu slepenais dienests MI-6 
izveidoja Bilderbergas grupu kā 
Karaliskā Starptautisko lietu in-
stitūta filiāli.

[Karaliskais Starptautisko at-
tiecību institūts (The Royal In-
stitute of International Affairs) 
– britu institūcija, kuras ameri-
kāņu filiāle pazīstama kā Starp-
tautisko attiecību institūts. Gru-
pa tika nodibināta 1919. gada 30. 
maijā Parīzē. Tas bija pirmais so-
lis uz vienotas pasaules valdības 
izveidi pēc Pirmā pasaules kara 
beigām. 

Daži apgalvo, ka viņi gribēja 
izplatīt visā pasaulē britu kun-
dzību. Grupas izveide bija prezi-
denta Vudro Vilsona padomnie-
ka, pulkveža Edvarda Hausa un 
Starpvalstu banku grupas vadītā-
ju ideja. Šī grupa iedomājās sevi 

līdzīgu agrāk eksistējošajai sle-
penajai sabiedrībai ar nosauku-
mu “Apaļais galds” (nosaukts par 
godu karaļa Artūra un viņa bru-
ņinieku leģendārajam Apaļajam 
galdam). Karaliskā Starptautisko 
attiecību institūta locekļu tikša-
nās notika Londonā Chatham 
House, kas atrodas Sv.Jēkaba 
laukumā. Tāpat kā “Apaļā gal-
da” grupas, arī šīs grupas lielākā 
daļa naudas un varas piederēja 
Sesilam Rodsam – daudzu Dien-
vidāfrikas dārgakmeņu raktuvju 
īpašniekam.]

Vēl viens no pazīstamākajiem 
vārdiem, kas minēti saistībā ar 
“Bilderbergas” grupu, ir Deivids 
Rokfellers, par kuru rakstnieks 

Džims Marss teica tā: “Viņš ir 
saikne starp Starptautisko attie-
cību padomi, Trīspusējo komisi-
ju un “Bilderbergu”.”

Dolārs ir ne tikai pasaules va-
lūta, bet arī mūsdienu globalizā-
cijas simbols. Dolārs ir rotāts ar 
ezotērisko mācību simboliem. 
Uz papīra naudaszīmēm ne vien-
reiz vien tiek atkārtots skaitlis 13, 
kas kabalistikas simbolikā nozī-
mē mātes burtu “M”. Zīmes krei-
sajā stūrī virs uzraksta “The great 
seal” (“Lielais zīmogs”) – atrodas 
masonu piramīda, kuru veido 13 
iesvētīšanas līmeņi. Pati piramī-
da simbolizē pasaules varas hie-
rarhisko vienotību, kuru nosaka 
piramīdas virsotne – mirdzošais 
masonu trīsstūris ar “Varenā 
Izplatījuma Arhitekta” aci jeb, 
citiem vārdiem sakot, ar modro 
Sīriusa aci. (Svēti simboli!) Taču 
nošķeltā piramīda ir stingras pa-
saules kārtības hierarhijas (nevis 
demokrātijas) simbols. Tā izsaka 
mērķi un sapni par to, ka “izre-
dzētajiem” ir nolemta pasaules 
elites, valdošā klana loma, kurai 
tās dievs apsolīja atdot visu vare-
nību un visas citu tautu vērtības. 
[..]

Naudaszīmes tika laistas ap-
grozībā prezidenta Franklina Rū-
zvelta laikā – pagājušā gadsimta 
trīsdesmito gadu beigās. Inicia-
tīva piederēja viceprezidentam 
Henrijam Volisam. Uzreiz arī 
sākās runas par masonu simbo-
liku uz dolāriem. Un ne bez pa-
mata, jo nav noslēpums, ka ASV 
dibinātāji bija masoni. Masonu 
simbolika atrodas uz visām sa-
biedriskajām ēkām Amerikas Sa-
vienotajās Valstīs.

Dolārs ir atzīts par pasaules 
valūtu un pasaules saimnieku. 
Cēlonis meklējams ne tikai eko-
nomikā. Dolārs jau sen nav no-
drošināts ne ar zeltu, ne ar ASV 
rūpniecisko jaudu un jau ir kļu-
vis par tukšu burbuli. Pēc būtī-
bas amerikāņi mierīgi uzpērk vi-
sas pasaules vērtības par tukšiem 
papīrīšiem, kurus paši (20 “izre-
dzēto” ģimenes) arī drukā. Tie 
nav murgi, bet reāla vispasaules 
masonu sazvērestība (jeb vieno-

šanās). Tomēr dolārus joprojām 
(pagaidām!) iekāro jebkurš pla-
nētas iedzīvotājs. [..] 

Labāku veidu par naudu nevar 
izdomāt, lai ikvienam izplatītu 
masonu īpašās zīmes. [..]

Kopš dzimšanas katrs no 
mums sajūt piederību savai 
tautai, savai valodai. Katrs pla-
nētas iedzīvotājs vēlas, lai viņa 
valoda un viņa tauta dzīvotu. Jo 
vairāk valodu (tautu) uz Zemes, 
jo vairāk paražu un dzīvesziņu, 
jo bagātāka un daudzveidīgāka 
cilvēces kultūra. Katra tauta no 
saviem priekštečiem ir manto-
jusi savus priekšstatus par dzīvi 
un saudzējamus svētumus. Tādēļ 
katra tauta pretojas unifikācijai 
un svešu uzskatu un vērtību uz-
spiešanai. Tā ir dabiska rīcība. 
Tautu “pāraudzināšana” nozīmē 
to pakļaušanu verdzībā.

Sevi aizsargāt tautas var tikai ar 
valsts palīdzību. Citus efektīvus 
paņēmienus vēsture nav izdomā-
jusi. Var saglabāt sevi kā tautu ar 
ideoloģijas palīdzību, kā to iz-
darīja ebreji ar saviem Svētajiem 
Rakstiem. Bet vai visām tautām 
ir savi Svētie Raksti? Gadsimtiem 
ilgstošu informācijas karu rezul-
tātā (svešas reliģijas uzspiešana, 
inkvizīcijas, reliģiskie kari, krus-
ta gājieni utt.) tautas zaudēja 
savu senseno mantojumu. Gan-
drīz visi ir unificēti (vienādoti) 
un pieņēmuši dažu reliģiju vie-
noto virzienu.  Globalizācija taču 
nesākās šodien. Ievērojiet, senos 
laikos cilvēki bija iecietīgi pret 
kaimiņu viedokļiem un pret uz-
skatu dažādību pašu mājās. Pat 
jūds Zālamans veicināja dažādu 
dievu pielūgšanu. Tikai šodien 
visas reliģijas ir neiecietīgas citas 
pret citu, šķielē uz konkurentiem 
cīņā par draudzi. Kāpēc? Tāpēc, 
ka visi ir inficēti ar masonu pa-
saules kundzības vīrusu. Kur tad 
tur likties kādam nebūt Sibīrijas 
šamanim: viņam jau sen uzkārta 
pagāna birka…

Tādējādi atliek tikai viens: 
lai saglabātu sevi kā tautu, lai 
saglabātu valodu un kultū-
ru bērniem, ir nepieciešams 
stiprināt savu valsti. [..]

Visam, kas atrodas tautas ap-
dzīvotajā teritorijā, ir jāpieder 
tautai. Tad tā ir vienota un pat-
riotiska. Tad cilvēki būs gatavi 
mirt, lai aizstāvētu savu tautu un 
valsti.

Ja valsts ir bez īpašuma, tā ir 
bez varas. Tā ir bez satura, impo-
tenta un nepelna cieņu. Daudzas 
valstis jau ir zaudējušas savu su-
verenitāti. Tās pārvalda starptau-
tiskas oligarhu korporācijas. ASV 
prezidenti tikai izskatās vareni. 
Patiesībā viņi ir lelles ēnu vadī-
tāju rokās. Kaut kad Kenedijs 
parādīja nepaklausību. Saņēma 
lodi. To atceroties, visa Eiropa 
nostājas pamatstājā. Un nav “pa-
saules varenajiem” neaizsniedza-
mas valdības. Neviens valdnieks 
nav pārliecināts par savu apkārt-
ni. Neviens nezina, cik daudz 
viņa valstī visādu slepenu orde-
ņu un ložu. Vai esat pamanījuši, 
ka plašsaziņas līdzekļus jau sen 
okupējušas noteiktas kategori-
jas personas, kas sludina tā, it kā 
būtu izgājušas viena veida ins-
truktāžu?

Tulkoja Steidzīte Freiberga

kas pārvalda pasauli – 
vai bilderbergas klubs? 
Turpinājums no 6. lpp.

‘ 
kaut kad kenedijs parādīja 
nepaklausību. saņēma lodi. to 
atceroties, Visa eiropa nostājas 
pamatstājā. un naV “pasaules 
Varenajiem” neaizsniedzamas 
Valdības.

DoLĀRS

PADomĀSIm

3. janvārī notika biedrības Pārstāvju sapulces sanāksme. Sanāk-
smē tika lemts par darāmo 2018. gadā.

Esam nolēmuši atsvaidzināt radioraidījumus “Būt latvietim”. 
Radioraidījumus veidojam kopš 2010. gada, un tie skanējuši kat-
ru nedēļu radio “Merkurs” viļņos. Sākumā tos veidojām, iepriekš 
ierakstot, tad – tiešraidē. Sākumā bija grūti, bet pamazām iemā-
cījāmies to darīt. 2017. gadā raidījumus veidojām videoformātā – 
protams, skaņas celiņu turpinot atskaņot radio “Merkurs” viļņos. 
Diemžēl videoraidījumu ieraksts ir ļoti darbietilpīgs, tādēļ esam 
nolēmuši veidot videoraidījumus tiešraidē – “Facebook” un “You-
tube” sociālajos tīklos internetā. Raidījumu veidošanu atsāksim 
februārī.

Tāpat turpmāk katra mēneša pēdējā sestdienā plkst. 15.00 mūsu 
birojā Rīgā, Ģertrūdes ielā 60 sanāksim kopā, lai kopā skatītos da-
žādas dokumentālās filmas un pārrunātu tajās redzēto.

Esam sazinājušies ar Rīgas Centrālo bibliotēku, lai rastu iespēju 
Rīgas bibliotēkās rādīt biedrības uzņemtās dokumentālās filmas – 
“Nodevība”, “Būt latvietim”, “Mums uzvarēt – vai krist” un citas.

Šķiet, ka 2018. gads būs darbīgs.
Gribi palīdzēt? Nāc talkā! Esam sastopami katru trešdienu 

no plkst. 17.00 līdz 20.00 mūsu birojā – 
Rīgā, Ģertrūdes ielā 60.

Biedrība “Latvietis”

Ņemot vērā ar okupācijas režīmu saistīto spēku joprojām lielo 
ietekmi politikā, kas ļauj manipulēt ar valsts iestādēm, lai nepie-
ļautu VDK aģentu kartotēkas publiskošanu, mēs, Nacionālā Savie-
nība “Taisnīgums”, 2018. gada 18. janvārī, pulksten 10.00 orga-
nizējam piketu pie Saeimas ēkas, Rīgā, Jēkaba ielā 11. 

Akcijas mērķis ir aktualizēt prasību pēc pilnīgas Latvijas deboļ-
ševizācijas, kas ietver:

1. Tā saukto čekas maisu satura publiskošanu, pilnu okupācijas 
režīma represīvā aparāta (ieskaitot pavēļu devējus – komunistisko 
nomenklatūru) izpēti un izvērtēšanu.

2. Okupācijas režīma funkcionāru, VDK darbinieku un aģentu 
ietekmes apzināšanu atjaunotajā Latvijas valstī un viņu lomas uz 
politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem no 1990. gada līdz 
šodienai pilnu izvērtēšanu.

3. Juridisku izmeklēšanu un noziedznieku tiesāšanu.
Pirmais un svarīgākais solis, ko prasām no Saeimas deputātiem, 

ir grozīt Datu aizsardzības likumu, svītrojot no tā 9.punktu, kas 
ieinteresētajām personām ļauj sabotēt VDK aģentu kartotēkas 
nodošanu izpētei un publiskošanai. Tas nepieciešams, lai VDK iz-
pētē iesaistītie zinātnieki spētu netraucēti uzsākt darbu un čekas 
maisi reiz tiktu publiskoti.

Aicinām piketā piedalīties visus līdzīgi domājošos Latvijas pat-
riotus, it īpaši tos, kas paši vai kuru ģimenes ir cietušas no nozie-
dzīgā okupācijas režīma represīvā aparāta!

Nacionālā Savienība “Taisnīgums”
Piketa organizators

PIKETS 
PAR LATVIJAS DEboļŠEVIZĀCIJU

Pie Saeimas pieprasīsim Latvijas deboļševizāciju 
un čekas maisu satura publiskošanu

PAR bIEDRībAS “LATVIETIS” 
PLĀNoTo 2018. gADĀ


