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Latvijas Nacionālā fronte aicina visus latviešus katru dienu pulksten 12.00 raidīt stingru pavēli domās, bet bez naida jūtām
sirdī: “LATVIEŠU TAUTAS OKUPANTI! BRAUCIET MĀJĀS! PAŠMĀJU GĻĒVUĻI, VĀRGUĻI UN NODEVĒJI, PAEJIET MALĀ!”
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LATVIETI, LASI PATS UN DOD
LASĪT ARĪ CITIEM!

 Iepriekš iznākušos numurus
visērtāk varat iegādāties

RĒRIHA GRĀMATNĪCĀS
Rīgā, Čaka ielā 26 un

Čaka ielā 50

 Rēriha
grāmatnīcās

apgāda

grāmatām

cenas pazeminātas

līdz

UZMANĪBU!

50%

AKCIJA!

PIEPRASIET
laikrakstu DDD
Preses apvienības

kioskos
visā Latvijā!

“VIEDA”
Kopā sadzīvošana ar oku-

pantiem ne tikai nāvējoši ie-
darbojas uz latviešu tautas
dvēseli, graujot kultūru un de-
gradējot valodu, bet ir arī no-
pietns fizisks drauds. Daudz
tiek spriedelēts par valsts va-
lodu, valdība izliekas, ka par
to rūpējas. Bet rūgtā patiesī-
ba ir pilnīgi pretēja – valsts
aizstāv un veicina latviešu
tautas bojāeju. Protams, tas
nav nekāds jaunums. Un to-
mēr valdošā neliešu režīma
izdarības kļūst arvien nekau-
nīgākas, bet arī, jāsaka, absur-
dākas. Par to liecina tālāk ap-
rakstītais notikums.
12.martā plkst. 10.00 Valsts

valodas centrā (Merķeļa ielā
13 – 400) bija iecerēta svinīga
apbalvošana – naudas prēmi-
jas, apgāda “Vieda” grāmatu
un Latvijas Nacionālās frontes
Godaraksta “Par drosmi un va-
ronību valsts uzdevumu pil-
dot” pasniegšana valodas in-

AR SEJU PRET TAUTU
SARUNA AR 8.SAEIMAS DEPUTĀTU ARVĪDU ULMI
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– Šobrīd Saeimā ir oficiāli
apstiprināta Parlamentārā
sadarbības grupa demokrā-
tisko procesu atjaunošanai
Čečenijā. Kas Jūs pamudi-
nāja to veidot, pievērsties
Čečenijas problēmai?

– Jau kopš pirmās dienas,
kopš iekļuvu Saeimā, esmu gri-
bējis izveidot Čečenijas atbal-
sta grupu. Papildus stimuls bi-
ja arī Krievijas vēstnieka Lat-
vijā paziņojums par to, ka viņš
ļoti priecājoties, ka šogad par-
lamentā nav čečenu aizstāvju.

Atjaunojot šo grupu, gribu
to virzīt tiešām aktīvai dar-
bībai. Ir iecerēts izveidot Lat-
vijā humānās palīdzības cen-
tru, kas vāktu humāno palī-
dzību bērnu, mediķu vajadzī-
bām, arī pārtiku. Tāpat plā-
noju nodibināt kontaktus ar
čečenu diasporu Latvijā un
Lietuvā, sadarboties ar Lietu-
vas Čečenijas atbalsta biroju.
Uzskatu par nepieciešamu
veidot dialogu starp Čečeniju
un Krieviju, ko, manuprāt, var
darīt ne tikai diplomāti, bet
arī kultūras darbinieki. Tre-
šais uzdevums ir sadarbība ar
starptautiskajām cilvēktiesī-
bu institūcijām, ņemt aktīvu
līdzdalību situācijas Čečenijā
risināšanā un atgādināt visai
pasaulei, ka katrai tautai ir
tiesības uz pašnoteikšanos un

neatkarību. Gribu meklēt un
izgaismot iemeslus, kāpēc ir
radusies militāra konfliktsi-
tuācija Čečenijā un Irākā, jo
arī mēs, latvieši, varējām no-
nākt tādā pat situācijā, kādā
šobrīd ir čečeni. Tad mēs do-
mātu, kāpēc pasaule mierīgi
noskatās, kā tiek izšauta mū-
su tauta...

 Starp citu, pašā Krievijā
ir vairākas spēcīgas organi-
zācijas, kas iestājas pret ka-
ru Čečenijā, tikai līdz mums
ziņas par tām nonāk pa ap-
linkus ceļiem un ar grūtībām.
Salīdzinājumā ar šīm organi-
zācijām mēs ļoti atpaliekam
ar savu baidīšanos papīkstēt.
Ka tikai “lielais brālis” mūs
nepārprot un neaizgriež kādu
naftas vadu vai gāzes krānu!
Es negribu ļaut Krievijai iz-
vairīties no dialoga! Apzinos,
ka, veidojot šādu grupu, nesa-
ņemšu vīzu iebraukšanai
Krievijā, iespējamas arī cita
veida represijas. Taču ne tas
mani biedē, mani biedē klu-
sējošais vairākums, jo tieši vi-
ņu klusējošās piekrišanas dēļ
pasaulē var plosīties šie kari
un nelietība.

– Kā Jūs vērtējat 23.mar-
tā paredzēto referendumu
Čečenijā?

– Līdzīgi Eiropas komisi-
jām, uzskatu, ka tiesisks refe-

rendums karaspēka klātbūt-
nē ir neiespējams.

– Jūs atbalstījāt piketu
pie ASV vēstniecības pret
karu Irākā. Kādas ir jūsu
domas par prezidentes ak-
tīvo atbalstu šim karam,
piesedzot to ar tādiem vār-
diem kā atbruņošana?

– Man tiešām ir grūti ko-
mentēt prezidentes rīcību.
Varbūt tādēļ, ka viņa ir dzī-
vojusi Amerikā, viņai viss, ko
dara ASV, šķiet labs un pie-
ņemams.

Uzskatu, ka šajā gadu tūk-
stotī jebkurš iebrukuma karš
ir ārprātīga barbarisma aplie-
cinājums. Man nav saprotams,
kas un kāpēc karo! Jājautā,
tad, kāpēc ASV kādreiz nepie-
prasīja, lai atbruņojas Padom-
ju Savienība? Tā taču visu lai-
ku raķetes taisīja!

– Pasaulē notiek protes-
ta akcijas. Socioloģiskās
aptaujas liecina, ka sabied-
rības vairākums ir pret gai-
dāmo karu, taču ne tikai
Latvijas, bet arī citu val-
stu valdības neņem vērā šo
vispārējo nostāju.

– Jā, Vaira Vīķe-Freiberga
risina valsts viedokli, bet ne
tautas intereses.

Nesaprotu, kāpēc valdības
nepagriežas ar seju pret tautu
un neuzklausa tās viedokli, ne-
diskutē ar tautu. Visu nosaka
tikai valstiskā ieinteresētība:
NATO, ES, karš utt. Neviens

neprasa mums – tautai! It
kā mūsu nemaz nebūtu. Šī
attieksme ir tas pats
skumjākais. Mēs dzīvojam
laikmetā, kad ar zobenu
vairs neko nevar atrisināt.

– Nu jā, tagad uzmet
bumbu un dažās sekundēs
noslauka simtiem tūkstošu
dzīvības.

 – Tāpēc vajag meklēt, kur ir
starptautisko konfliktu, “tero-
risma” pamats. Un šis pamats
ir globalizācijā. Bagātās valstis
kļūst bagātākas, bet nabagās
kļūst arvien nabagākas. Mazo
tautu dzīves resursi tiek lēti
izmantoti, tās tiek veidotas par
pasaules atkritumu glabātu-
vēm. Bagātie pelna, aiz sevis
atstājot nabadzību, bezcerību,
badu un šausmas. Turklāt,
tam visam ir tendence augt –
to neesmu izdomājis es, tā ir
statistika. Globalizācija ir te-
rorisma pamats.

“Skumji, ka ne prezidente,
ne valdošās institūcijas ne-
pavēršas ar seju pret tautu.”

TIESLIETU MINISTRIJA
PĀRŠAUJ PĀR STRĪPU
Līga MUZIKANTE

spektorēm Rūtai Icakai un
Ainai Briedei, kuras ir cietu-
šas okupantu agresijas dēļ.

Rūtu Icaku ir piekāvuši
okupanti, uz mūžu padarot
par invalīdi. Savukārt, Ainai
Briedei okupanti ir spridzinā-
juši dzīvokli, nakts laikā pa
virtuves logu iemetot tik jau-
dīgu spridzekli, ka no virtu-
ves pāri palicis nav nekā, un,
protams, arī viss dzīvoklis ab-
solūti sagrauts. Pašai Briedes
kundzei paveicies, ka paliku-
si sveika un vesela. Tomēr šie
incidenti nav iebiedējuši va-
ronīgās sievietes un viņas sa-
vu darbu latviešu valodas aiz-
sargāšanā turpinājušas.

Rūtas Icakas un Ainas Brie-
des apbalvošana un attiecīgas
preses relīzes izsūtīšana bija
iepriekš telefoniski saskaņo-
ta ar Valsts valodas centra va-
dītāju Agri Timušku. Līdzek-
ļi naudas prēmijai veidojās no
Latvijas Nacionālās frontes

(LNF), Latviešu partijas un
Saeimas deputātu Arvīda Ul-
mes, Aleksandra Kiršteina,
Leopolda Ozoliņa ziedoju-
miem šim cēlajam mērķim.

Uz pasākumu bija aicināti
arī preses pārstāvji. Paziņoju-
mā presei bija rakstīts:
“Daudz kas tiek noklusēts tie-
ši masu mediju apzinātas vai
neapzinātas vienaldzības dēļ.
Latviešu tauta un valsts valo-
da ir tik smagā situācijā kā vēl
nekad. Tā saucamie integrē-
jamie okupanti ir pierādījuši
savu naidu pret latviešiem, no
kā nav nobijušās ne Rūta Ica-
ka, kura vēl aizvien strādā par
valodas inspektori, ne Aina
Briede, kura pilda darba pie-
nākumus Jelgavas Domē.”

Acīmredzot, šīs preses relī-
zes dēļ uz A.Timušku Tieslie-
tu ministrija, kuras pakļautī-
bā atrodas Valsts valodas
centrs, izdarīja spiedienu,
pieprasot svinīgo apbalvošanu

atcelt, lai gan tieši Tieslietu
ministrijas uzdevums būtu
godināt savas drosmīgās dar-
binieces un aizstāvēt tiesisku-
mu. Valsts valodas centrs ti-
ka biedēts, savukārt, pret Lat-
vijas Nacionālo fronti izman-
tota čekas cienīga okšķeru me-
tode. Proti, Tieslietu minis-
trijas Sabiedrisko lietu depar-
tamenta darbinieks Mārtiņš
Ate, sevi nosaucot par Neat-
karīgās Avīzes žurnālistu,
zvanīja LNF priekšsēdētāja
vietniecei Lienei Apinei. Viņš
vēlējās uzzināt, vai nešķietot
dīvaini, ka Valsts valodas
centrs – valsts iestāde, kas glu-
ži tāpat kā Naturalizācijas
pārvalde atrodas Tieslietu
ministrijas pakļautībā, ļauj
tādai organizācijai kā Latvi-
jas Nacionālā fronte savās tel-
pās rīkot okupantu piekautu
sieviešu apalvošanu?

!5. lpp.



2 DDD

2003.gada 20.marts – 3.aprīlis

Laikraksts DDD    Reģ.Nr. 000702221;    apl.Nr. M 1196
Iznāk 2 reizes mēnesī                                     Rīga,2003
Tirāža 5 000               cena 0,20           apjoms 2 x A 2

Izdevējs: LATVIJAS NACIONĀLĀ FRONTE (Reģ.Nr. LV 40008033014)
Norēķinu konts: Hipotēku un zemes banka;

Konts: LVL – 1000-054029-001;    USD – 1000-054029-002
Galvenā redaktore:     Līga Muzikante
Redaktores vietniece:         Liene Apine

Pasta adrese: Lubānas iela 6, dz.4,  Rīga LV-1019
Interneta adrese:  www.latvians.lv/nmln

E-pasts:     lnf@inbox.lv
Iespiests: SIA “Tipogrāfija Ogre”; Ogrē, Brīvības ielā 31, LV 5001

Pasūtījums: Nr. 4/23                               Ofsetiespiedums

aicina ziedot un atbalstīt
AIVARU GARDU

pret viņu safabricētajā
kriminālvajāšanā,
iemaksājot naudu

Aivara Gardas atbalsta fondā:
Latviešu partija

(Reģ.Nr.90001396729)
Unibankas Rīdzenes nodaļa

Kods: UNLA LV2X
Konts: 50001598530

(ar norādi – Aivaram Gardam)

Latviešu partija

2001.gada sākumā konkursa rīkotājs apgāds “Vieda” un tā
dalībnieki parādīja godu latviešu brīvības cīnītājiem. Kon-
kursa darbi par tēmu “Cīnītāji par Latvijas brīvību – latviešu
nacionālie partizāni un leģionāri – varonības paraugs mūs-
dienu latviešu jaunatnei” ir publicēti par slavenu kļuvušajā
grāmatā “Nevienam mēs Latviju nedodam”. Diemžēl, vēro-
jot leģionārus, jākonstatē, ka viņu tagadējā darbība nevar būt
varonības paraugs mūsdienu latviešu jaunatnei.

Latvijas Nacionālā fronte vērtē Latvijas Nacionālo karavī-
ru biedrības aicinājumu 16.martā atturēties no gājiena, “lai
neradītu nevajadzīgas provokācijas vai pārpratumus”, kā no-
žēlojamu, par kuru kritušie karavīri, kuri izlēja savas asinis
cīņā pret lielkrievu šovinistiem un nacistiem, no kauna zār-
kā apgrieztos otrādi.

Mērķtiecīgi tiek radīts mīts, it kā NATO būtu kāda idiotu
organizācija, kas nesaprot, ka nacionālie karavīri un leģionā-
ri ir karojuši vienīgi latviešu tautas, nevis nacistu un komu-
nistu interesēs.

Otrkārt, tiek radīts iespaids, ka drošības un valsts policijas
ir domātas vienīgi, lai nepieļautu provokācijas pret okupan-
tu kara veterāniem 9.maijā. Latviešus pret okupantu provo-
kācijām 16.martā neesot jāsargā.

Iesakām mūsu nacionālajiem karavīriem un leģionāriem
ņemt piemēru un būt tikpat brašiem un drosmīgiem, kādi ir
okupantu kara veterāni, svinot 9.maiju. Kad viņi okupantu
jeb mūsu tautas slepkavu armijas formās lepni soļo gar Uzva-
ras pieminekli, mūsu valsts un drošības policisti no pārbīļa
paliek akli un neredz, kas notiek, bet politiķi kā “prusaki
salien šķirbās”. Kaut arī visiem zināms, ka staigāt okupantu
armijas formās ir aizliegts.

Lai gan ir jāatzīst, ka mūsu valsts varas attieksme pret 16.
martu ir nožēlojama, tomēr vainīgi ir paši nacionālie karavī-
ri un leģionāri, kuru pašcieņas un drosmes trūkums izraisa
adekvātu varas attieksmi. Konfūcijs teica: “Parādi pašcieņu,
tad citi tevi cienīs.” Tik tiešām - par ko cienīt gļēvu cilvēku,
kurš pats sevi neciena? Tieši šādu likumsakarīgu attieksmi
parādīja valsts vara, izmetot nacionālos karavīrus no telpām
Rīgā, Šķūņu ielā 15.

Ja iepriekšējos gados 16.martā mēs godinājām visus kara-
vīrus un leģionārus, tad šogad godināsim tikai kritušo kara-
vīru piemiņu. Dzīvi palikušie ar savu parādīto gļēvumu to
nav pelnījuši. Īpaši tāpēc, ka okupanti no Latvijas vēl nav
aizbraukuši. Cīņa vēl nav galā, lai mēs varētu nodoties vārgu-
līgai vāvuļošanai. Mēs, jaunā Latvijas brīvības cīnītāju pa-
audze, godinām kritušos karavīrus, turpinot cīņu pret oku-
pantiem, par Latvijas dekolonizāciju. Lai nevarīgie netraucē.
Esam pārliecināti, ka kritušie varoņi būtu mūsu pusē.

Latvijas Nacionālā fronte neplāno 16.martā nekādus pasā-
kumus, bet tās biedri izmantos savas elementārās cilvēktie-
sības nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa.

Aicinām Ministru prezidentu Eināru Repši un Iekšlietu
ministru Māri Gulbi nepieļaut viņa pakļautībā esošās Drošī-
bas policijas provokācijas pret LNF biedriem un atbalstītā-
jiem. Atgādinām, ka 2002.gada 16.martā no rīta pie savas
mājas uz četrām stundām tika aizturēts LNF priekšsēdētājs
Aivars Garda, kā arī tika izdarīts mēģinājums aizturēt LNF
priekšsēdētāja un laikraksta “DDD” galvenās redaktores viet-
nieci Lieni Apini. Lai to attaisnotu un aizstāvētu sava mun-
diera godu, Drošības policija vēlāk safabricēja krimināllietu
pret Aivaru Gardu. Drošības policijas darbība dīvainā kārtā
atgādināja Valsts Drošības komitejas un padomju milicijas
ārdīšanos pie Brīvības pieminekļa 1987.gadā. Izsakām cerī-
bu un pārliecību, ka jaunajos laikos tas neatkārtosies.

LNF Stratēģijas padome
16.03.2003.

LATVIJAS
NACIONĀLĀS FRONTES

PAZIŅOJUMS
PAR 16.MARTU

– Šogad 16.martā bija
īpaši mierīgi, policija ne-
trakoja. Kā jūs domājat,
kāpēc?

– Jo vara ir pārliecināta, ka
leģionāri ir salauzti. Tas tika
darīts mērķtiecīgi vairākus ga-
dus, soli pa solim. Tagad, kad
viņu vadība kangariem un oku-
pantiem “ēd no rokas”, viņi ir
kļuvuši varai nevajadzīgi, jo
vairs nav bīstami. “Timurie-
tis” Raivis Dzintars nosoda
mūsu paziņojumu par 16.mar-
tu, visi leģionāri neesot tādi kā
Nikolajs Romanovskis. Piekrī-
tu, bet kur tad izpalika viņu
gājiens? Kādreiz brašais leģi-
onārs Visvaldis Lācis arī klu-
sē, nenosoda leģionāru vado-
ņus – pielīdējus varai. Viņš va-
rēja pats noorganizēt gājienu,
V.Lācim cilvēki ietu līdzi. Tā-
tad negribēja? Tātad domā tā-
pat kā N.Romanovskis? Kur
tad ir pārējo leģionāru protes-
ta balsis? “Timuriešu” rupors
“LA” arī sāk “pūderēt” saviem
lasītājiem smadzenes, it kā le-
ģionāru gājiens esot izrādīša-
nās. Vismaz līdz 1995.gadam
nebija izrādīšanās, tagad tā par
tādu kļuvusi. “Lauku Avīzei”
ieteiktu negraut savu autori-
tāti latviešu lasītāju vidū, ne-
kļūt par latviešu svētās gara
uguns dzēsēju.

– 16.martā piedalījāmies
arī akcijā pret karu Irākā,
kas vienlaikus notika 130
valstīs...

– Mēs atbalstījām akcijas rī-
kotājus – Aivaru Borovkovu
un Ēriku Stendzenieku, māk-
sliniekus, kas tur piedalījās –
Ievu Akurateri, Kasparu Di-
miteru, Rolandu Masaļski,
Gundaru Āboliņu un citus.

– Šajā sakarā gribu jums
pajautāt par prezidenti,
kura pēdējā laikā šausmī-
gi daudz melo un izceļas ar
negudriem gājieniem. Pie-
mēram, nesen viņa Pano-
rāmā teica, ka Saeima esot
atbalstījusi mūsu valsts ie-
saistīšanos karā pret Irā-
ku. Izskatās, ka viņa pati
ir bijusi arī ļoti sadomāju-
sies par savu priekšlaicīgo
atkārtoto ievēlēšanu.

– Laikrakstā “Diena” Lem-
bergs, faktiski, ļoti precīzi pa-
teica, ka dažam labam prātiņš
ir aptumšojies. Izlasot Alek-
sandra Kiršteina rakstu Apo-
llo portālā, atliek domāt, ka
Lembergs savu izteicienu ir
adresējis pašai prezidentei.
Kiršteins izsakās, ka tas ir pa-
šas prezidentes izdomājums –
ātrāk atkal sevi ievēlēt. Un
mēs jau redzējām, kā viņa rā-
vās pie varas. Viņa tā ir ieko-
dusies varas pīrāgā, un tas ir
tik garšīgs, ka viņai gribējās
ātrāk iekosties otrreiz.

– Bet viņai vienalga ir
augsti reitingi.

– Ja nemaldos, Vilis Krišto-
pāns, lai arī nav mūsu politis-
kais domubiedrs, pareizi tei-
ca, ka mūsu valstī preziden-
tam ir nolemti augsti reitin-
gi, jo viņa darbība ir tendēta
tikai uz “pozitīvo”. Visu ne-
gatīvo un grūto izdara Minis-
tru prezidents – viņš atbild
par ekonomiku. Valsts prezi-
dente ne par ko neatbild, un
tādēļ jo īpaši viņai vajadzēja
sev sekot un mēģināt neizgāz-
ties. Bet tas prezidentei galī-
gi nesanāk – kā paver muti, tā
pasaka kādu muļķību. Mēs jau
zinām ļoti daudz muļķību, ko
viņa ir pļāpājusi, kaut vai par
dzērvēm auzu laukos, kas
zemniekiem esot jāvairo glu-

INTERVIJA AR LATVIJAS NACIONĀLĀS FRONTES PRIEKŠSĒDĒTĀJU AIVARU GARDU

PRET KO MĒS DRĪKSTAM
BŪT TOLERANTI?

ži kā Hruščova laikā kukurū-
za. Tagad varētu teikt: Vairas
Vīķes-Freibergas auzas un
dzērves.

– Bet prezidente tiek sa-
līdzināta ar Vaclavu Have-
lu. Kāda ir šī atšķirība?

– Šis salīdzinājums ir pilnī-
gi nevietā, jo Vaclavs Havels ir
nesalīdzināmi lielāka personī-
ba. To atzīst daudzi. Viņš spē-
ja būt disidents un nostāties
pret toreizējo varu, viņš bija
drosmīgs. Mūsu prezidentei
šīs īpašības pietrūkst. Viņai
pietrūkst drosmes nostāties
savas tautas pusē. Ja mēs iztē-
lojamies tādu neie-
domājamu situāci-
ju, ka kāds, piemē-
ram, Krievijas pre-
zidents, darītu tā-
pat kā dara Vaira
Vīķe-Freiberga –
stājoties amatā, kā
pašu pirmo darbu
uzskatītu okupan-
tu valodas mācīša-
nos. Iedomāsimies
Staļinu tajā brīdī,
kad Hitlers pārgā-
ja robežu un iebru-
ka PSRS, paziņo-
jam: “Es tūlīt sēžos
pie grāmatām un
mācos vācu valo-
du.” Tagad, kad
mēs dzīvojam vēl
aizvien okupētā, kolonizētā
valstī, prezidente mācās oku-
pantu valodu. Protams, es gri-
bu uzsvērt, ka ne jau valoda ir
vainīga. Valoda ir skaista, bet
vainīgi ir okupanti, kas paze-
mo krievu valodu. Ne jau mēs
šo valodu pazemojam, nosaucot
par okupantu valodu. Mums tā
ir okupantu valoda, jo okupan-
ti šeit atrodas. Tieši viņi to pa-
dara par okupantu valodu.

– Tieši prezidente iero-
sināja, ka deputātu kandi-
dātiem nav jāzina latviešu
valoda augstākajā līmenī.

– Jā, arī to viņa ierosināja.
Visu viņa dara, kaitējot latvie-
šu tautai. Prezidente ar saviem
pakalpiņiem iepotē muļķos ie-
spaidu, ka viņa ir milzīgi gud-
ra, ka gudrākas nav.

– Jūsu izteiktās domas ir
radikālas, kuras nosoda dau-
dzi inteliģentiņi. Viņi skan-
dē tikai vienu: “Ir jābūt to-
lerantam pret apkārtējiem.”
Bet kas ir tolerance?

– Tolerance ir iecietība. Tik
tiešām mums tagad nemitīgi
uzspiež viedokli, ka cilvēkiem
ir jābūt vienmēr tolerantiem –
vienmēr, visur un pret visu.
Tiek norādīts, ka Evaņģēlijs uz-
sverot, ka arī Jēzus ir bijis tole-
rants pret visu un visiem. To-
lerance ir pieļaujama pret kaut
ko labu, bet vēl nepilnīgu. Pret
ļaunumu un ļaunu parādību
nekāda tolerance nav pieļauja-
ma. Pret ļaunu cilvēku pieļau-
jama tolerance, ja viņš pārtrauc
savu ļauno darbību un cenšas
laboties. Tad mums jābūt pret
viņu iecietīgiem, kamēr viņš
kļūst aizvien labāks. Bet nekā-
dā gadījumā mēs nevaram būt
iecietīgi pret to, kurš turpina
savu noziedzīgo vai pretdabis-
ko darbību. Šeit, protams, ro-
das jautājums, vai mums ir jā-
būt tolerantiem pret homosek-
suālismu. Protams, nē, jo tā ir
pretdabiska, Dievam netīkama
parādība. Mēs nedrīkstam pret
to būt toleranti. Vai mums ir
jābūt tolerantiem pret homo-
seksuālistiem? Tikai pret tiem
ir jāizrāda sapratne, iecietība,
kuri grib tikt vaļā no savas iz-
virtības, no savas pretdabiskās

tieksmes. Un to mēs esam
daudzreiz pauduši. Nekādā ga-
dījumā mēs nedrīkstam būt to-
leranti pret tādiem, kas to pie-
kopj un vēl mēģina sabiedrībai
iestāstīt, ka tā ir normāla parā-
dība. Tie ir ļoti bīstami cilvēki,
patiešām sātanisti. Mums ir ie-
stāstīts, ka sātanisti ir vienmēr
vai nu līdzīgi vampīriem ar il-
kņiem, kādus mēs redzam
šausmu filmās, vai nu tādi, kas,
kādā istabā uzlikuši Sātana at-
tēlu, aizdeguši svecītes, taisa
melnās mesas un rituālus. Sā-
tanisks ir tas, kas ir pretdabisks,
jo Sātans sākotnēji bija Gaismas

Eņģelis, kurš vēlāk sacēlās pret
Dievu. Lai erudītie nejēgas sa-
vā tumsonībā smejas, bet tā
diemžēl ir traģiska patiesība,
kas apstiprināta “Slepenajā
Doktrīnā” un Dzīvajā Ētikā.
Sākumā viņš bija Dieva uzde-
vuma Izpildītājs, Kalps, bet tad
viņš sacēlās pret savu Kungu un
sāka atbalstīt visas lietas, kas
ir pretējas Dievam. Tātad visa
pretdabiskā tēvs, tāpat kā me-
lu tēvs, ir Sātans. Tāpēc visus,
kas apzināti un arī neapzināti
propagandē sliktas lietas, pa-
sniedzot pretdabisku kā nor-
mālu parādību, mēs varam
saukt par sātanistiem. Jēzus un
arī Jaunā Mācība aicina visus
stingri nostāties Taisnīguma
jeb Dieva pusē, jeb visa dabis-
kā pusē un drosmīgi par to cī-
nīties.

– Bet ir cilvēki, kuriem ne-
patīk termins “cīnīties”. Vi-
ņi to saista pat ar militāru
terminoloģiju. Vai jūs varat
pateikt, kas tad ir cīņa?

– Jāsaka, ka tie ir dīvaini
cilvēki, jo faktiski viņi paši
katru dienu cīnās. Pat bērns,
kurš neprot vēl rāpot, cīnās ar
sevi, lai drīzāk to iemācītos;
tas, kurš nemāk staigāt, cīnās,
lai to iemācītos. Jebkurš
bērns, kurš iet skolā cīnās ar
sevi, lai apgūtu mācību vielu.
Tā ir garīgā cīņa. Šajā gadīju-
mā tā nav militāra cīņa. Rei-
zēm, un diemžēl bieži, ir ne-
pieciešams iesaistīties arī mi-
litārā cīņā, lai aizstāvētu sa-
vu dzimteni. Bet manis rak-
sturotajā gadījumā, lai cīnītos
ar ļaunām parādībām, ieroči
nav vajadzīgi. Vajag tikai garā
stingri nostāties, radīt sabied-
risko domu – ļoti neiecietīgu
pret ļaunām, pretdabiskām
parādībām. Mēs nekādā gadī-
jumā nedrīkstam būt toleran-
ti arī pret netaisnību, lai kā
tā izpaustos. Mums obligāti ir
jācenšas atjaunot taisnīgums!

– Loģisks ir jautājums:
vai mums ir jābūt toleran-
tiem pret pašreizējo stā-
vokli Latvijā?

– Latvija faktiski ir koloni-
zēta. Mums vēl nav atdota Ab-
rene, tātad Latvija ir arī oku-

pēta. Mums iestāsta, ka parei-
zi esot šo jautājumu vairs neci-
lāt, jo nevajagot saasināt attie-
cības. Nē, tas nav pareizi un
taisnīgi! Taisnīgums prasa, lai
tas tiktu atjaunots, ja tas ir sa-
grauts. Patreiz mēs dzīvojam
antikrista valstī, kurā valda ne-
taisnīgi un pretdabiski sabied-
riskie uzskati. Mums pret tiem
ir jācīnās. Kāds var jautāt, vai
mums ir jābūt tolerantiem pret
okupantiem? Mums ir jābūt ie-
cietīgiem tad, ja viņi dodas mā-
jup, ja viņi to grib darīt. Ja viņi
negrib, mums nav jābūt pret vi-
ņiem tolerantiem. Protams, tas

nenozīmē, ka mums
viņi uzreiz ir jāsit vai
jānošauj. Mūsu uzde-
vums un pienākums ir
katru dienu viņiem ra-
dīt diskomfortu Latvi-
jā, atgādinot, ka tā nav
viņu zeme, ka viņiem
ir jābrauc prom. Jāpār-
stāj maksāt okupan-
tiem pensijas, uzturēt
to skolas utt. Nav jābai-
dās no konfliktiem, jo
tie radīsies vienalga, at-
jaunojot taisnīgumu.
Tomēr okupantiem ir
jāaizbrauc. Šajā jautāju-
mā latviešiem ir jābūt
ļoti stingriem! Citādi
mūsu tautu gaida nāve.

Līdzīgs ir jautājums
par to, vai mums ir jābūt tole-
rantiem pret kangariem? Pro-
tams, ka nē. Lielāka pārkāpu-
ma par savas tautas un zemes
nodevību nav. Mēs nekādā ga-
dījumā nedrīkstam būt pret
viņiem iecietīgi. Kangari ir jā-
apkaro, jānosoda uz katra stū-
ra. Jārada tāda sabiedriskā
doma, lai tautas nodevēji jus-
tos tik slikti, it kā viņiem ne-
būtu gaisa, ko elpot. Sabied-
rības domai ir jābūt tik spēcī-
gai, lai tā spētu šos necienīgos
kangarus padarīt par normā-
liem cilvēkiem.

– Tauta, esot toleranta
pret savu valdību un ne-
prasot no tās taisnīgu rī-
cību, faktiski ir toleranta
pret ļaunumu.

– Jā, mēs nedrīkstam būt
toleranti pret šo valsts varu.
Tā ir obligāti jāpadzen, citādi
tauta kļūst līdzvainīga savas
valdības rīcībā. Tas ir gluži
tāpat kā, piemēram, krievu
tauta ir līdzvainīga savas val-
dības uzturētajam karam Če-
čenijā. Ļoti daudzi Krievijā ir
pret karu Čečenijā, bet tā kā
viņi vēl nav padzinuši savu
valdību, viņi ir līdzvainīgi.
Tāpat kā amerikāņi būs līdz-
vainīgi, ja Bušs karos Irākā.

– Kādā televīzijas raidī-
juma interaktīvajā aptau-
jā tika uzdots jautājums,
vai vajadzētu Latvijā at-
jaunot nāves sodu. Pār-
steidzoši, bet gandrīz 70%
no aptaujas dalībniekiem
bija par šāda soda atjau-
nošanu. Vai tas liecina par
sabiedrības nežēlību?

– Par nežēlību tas neliecina.
Tas liecina par to, ka sabiedrī-
ba prasa taisnīgu atmaksu.
Taisnīgas atmaksas pieprasī-
šana nav atriebība. Lai tā bū-
tu atriebība, ir vajadzīgas ļau-
nas jūtas, piemēram, naids
pret cilvēku – pārinodarītāju.
Ja taisnīgas atmaksas piepra-
sīšanas pamatā ir taisnīgums,
tā ir atbalstāma. Saistībā ar
jautājumu par nāvessodu tiek
mēģināts cilvēkiem sagrozīt
galvu, iestāstot, ka valsts tādā
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veidā atriebjas noziedznie-
kam. Nē, valsts neatriebjas, jo
juristus un Saeimas deputā-
tus nevada atriebības jūtas
tad, kad tiek sagatavots un
pieņemts likums par nāves so-
du, viņi tikai nosaka noteiku-
mus. Cilvēks zina “spēles no-
teikumus” – ja viņš nogalinās
otru, arī viņš pats tiks nogali-
nāts. Tas ir normāli un taisnī-
gi. Arī brīdī, kad slepkava tiek
notiesāts, valsts neatriebjas. Ja
kāds upura paziņa jūt ļaunu
prieku par to, tā jau ir cita lie-
ta, bet valsts neatriebjas.

– Un atkal jārunā par cil-
vēktiesību speciālistu cen-
tieniem iestāstīt, ka mums
nav tiesības pieprasīt nā-
ves soda atjaunošanu.

– Sabiedrība tagad nav spē-
jīga uzturēt tik daudz no-
ziedzniekus. Nākotnē, tas ir
teikts arī Dzīvās Ētikas Mā-
cībā, nāves sods tiks atcelts,
jo mums būs dažādas labas ie-
spējas ietekmēt noziedznie-
kus. Bet tagad mēs neesam
spējīgi, pirmkārt, uzturēt tik
lielu noziedznieku skaitu –
faktiski sanāk, ka valsts uz
vienu noziedznieku tērē vai-
rāk kā uz pensionāru. No-
ziedznieku uzturēšanai tērē 3
latus dienā. 100 latu lielas
pensijas ir reti kuram pensi-
onāram, parasti ir 50 latu, tā-
tad noziedznieks tiek uztu-
rēts divas reizes labāk. Otr-
kārt, ir tik bīstami noziegu-
mi, piemēram, narkotiku iz-
platīšana, par kuriem vajadzē-
tu nāves sodu piespriest ātri.
Ja ir daudz pierādījumu, po-
licijas uzskaitē kā sen mek-
lēts narkodīleris, noziedznie-
kam nepieciešama paātrinā-
ta tiesa un – nāves sods. Lai
citi atturas no šī drausmīgā
nozieguma! Protams, nāves
sodu nevar piespriest tādam,
kurš pieķerts pirmoreiz, bez
pierādījumiem, ka viņš ir nar-
kodīleris. Citādi šādi varētu
izrēķināties ar cilvēkiem.

– Pēc piedalīšanās pre-
tkara akcijā Doma lauku-
mā radās pārdomas, kādēļ
cilvēki ir gatavi cīnīties
pret netaisnību Irākā, bet
neredz un nav gatavi aiz-
stāvēt savu latviešu tautu
pret netaisnību? Kādēļ vi-
ņi redz netaisnību tālumā,
bet notiekošo savā degun-
galā izliekas neredzam?

– Iestāties par taisnību šeit
ir grūtāk. Ja pasaulē par Lat-
vijas dekolonizāciju būtu iestā-
jušies tik daudz cilvēku, cik ie-
stājas pret karu Irākā (demon-
strācijās vien visā pasaulē
piedalījās 10 miljoni), ja mēs

būtu redzējuši demonstrācijas
Amerikā, Kanādā un Austrāli-
jā par Latvijas dekolonizāciju,
tad es galvoju, ka šie paši cil-
vēki būtu par Latvijas dekolo-
nizāciju. Tā kā šeit jānostājas
vieniem pašiem pret netaisnī-
gu valsts varu, kas dzen savu
tautu postā, tad vajadzīga
drosme. Protams, drosme ir
nepieciešama arī, nostājoties
pret valsts oficiālo politiku Irā-
kas kara jautājumā, bet tas, kā
jau pareizi teicāt, ir tāls jautā-
jums, kas mūs vēl neskar tieši.
Bet iestāties par Latvijas de-
kolonizāciju Latvijā ir bīsta-
māk. Tāpat daži brīnās, kāpēc
ne Edvīns Inkēns, ne kādreiz
brašais Jānis Ādamsons
neiestājas pret homo-
seksuālismu, tikai pret
pedofiliju. Tieši tādēļ jau
arī liela drosme nav va-
jadzīga, lai iestātos pret
pedofiliju, jo ir likums.
Paši pederasti liekulīgi bļauj,
ka pedofilija ir nosodāma lieta.
Pat pederastu karognesējs pa
radio saka, ka pedofilija nav
pieļaujama. Bet homoseksu-
ālisms, šī pretīgā parādība, fak-
tiski arī rada pedofiliju, jo sava
klientūra ir jāatjauno nemitī-
gi. Visu laiku ir jāiesaista jauni
zēni. Tāpat kā mēs zinām, ka
veciem izvirtuļiem patīk jaun-
as meitenes, tāpat arī pederas-
tiem, jo viņi vecāki, jo vairāk
patīk jauni zēni. Tāpēc viņi
puisīšus arī iesaista. Tas ir
drausmīgi. Šī taisnās zarnas
operatoru mafija ir tik spēcī-
ga, ka drosmīgajai “Austrumu
haizivij”, kā mēdz dēvēt
Ādamsonu, sanāca buka, kā
krievi teiktu – “kiška tonka”.

– Ja būtu tāda situācija,
ka mūsu prezidente un Lat-
vijas Institūts ar O.Kalniņu
priekšgalā, vērstos pie pa-
saules sabiedrības un stās-
tītu par to, ka Latvija ir ko-
lonizēta, vai par Latviju ie-
stātos tāpat kā par Irāku?

– Domāju, ka tāda reakcija,
protams, nebūtu, jo Irākā to-
mēr ir kara draudi. Bet, pro-
tams, prezidentes, Ministru
prezidenta, Ārlietu ministres,
Saeimas priekšsēdētājas un de-
putātu pienākums ir katru die-
nu par to runāt. Citādi viņi ir
liekēži. Tādas reakcijas, kā pret
karu Irākā nebūtu, bet mums
jau tāda arī nav vajadzīga.
Mums pietiktu ar mazāku at-
balstu un tāds noteikti būtu.
Ir cilvēki, tajā skaitā arī no “Vi-
su Latvijai!”, kuri pārmet Lat-
vijas Nacionālajai frontei, ka
mēs it kā ejam pret tautas in-
teresēm, jo tauta nemaz deko-
lonizāciju negrib. Tas, kas tā sa-
ka, patiešām ir īsts provoka-
tors. Visvaldim Lācim, ja jau

viņš ir uzņēmies būt par Goda
priekšsēdētāju vislatviešiem
jeb “timuriešiem”, būtu ļoti jā-
seko līdzi tam, ko viņi runā. Pa-
teikt, ka latviešu tauta negrib
dekolonizāciju, ir nelietīgi. To
apgalvot ir tas pats, kas pazi-
ņot, ka nohipnotizēts cilvēks,
kuram hipnotiskā stāvoklī dod
sinepes un saka, ka tas ir me-
dus, nemaz īstu medu negrib,
ka viņam pietiek ar sinepēm.
Es neticu, ka Visvaldis Lācis
nesaprot, ka tauta ir nohipno-
tizēta un apmānīta. Nevar pra-
sīt no visas tautas tādu varonī-
bu un drosmi, kāda ir, piemē-
ram, daudziem LNF atbalstī-
tājiem. Bet esmu pilnīgi pār-

liecināts, ka tad, ja valsts vara
mainītos un katru dienu masu
medijos, gluži pretēji šā brīža
stāstītajam, ka “sinepes ir me-
dus”, dotu tautai īstu medu un
teiktu, ka tas ir medus, vārdu
sakot, stāstītu patiesību, ka de-
kolonizācija ir nepieciešama,
ka jāatgūst Abrene utt., ka jā-
dara tas miermīlīgiem līdzek-
ļiem, tajā pašā laikā esot gata-
viem savu dzimteni aizstāvēt
ar ieroču spēku, tad es garantē-
ju, ka divu nedēļu laikā visa
tauta gribētu dekolonizāciju.
Viņa jau to grib, tikai nav dros-
mes pateikt. Tas, ko saka Rai-
vis Dzintars, ir demagoģija.  Vēl
viņš saka, ka LNF diskreditē
savu ideju, runājot par pidaro-
lesbazorijiem pederastiem un
lesbietēm. Kas tur smieklīgs?
Tā teikt var tikai kāds snobs,
kas grib patikt visiem – gan va-
rai, gan pūlim. Taisnās zarnas
operatoriem pidarolesbazorijos
ir īstā vieta tāpat kā sunim uz
paklājiņa priekšnamā.

– No “timurieša” Dzinta-
ra izskanēja vēl tāds “argu-
ments”, ka LNF, stāstot,
ka visi latvieši grib dekolo-
nizāciju, panāk pretējo
efektu. Šādi runājot, mobi-
lizēti tiekot tieši okupan-
ti, nevis latvieši.

– Bet lai tad viņš pastāsta, kā
to var izdarīt savādāk. Dabiski,
mobilizējot latviešus, arī preti-
nieks mobilizēsies. Kā tad mēs
varam slepeni mobilizēt latvie-
šus? To varam izdarīt tikai at-
klāti. Un latvieši mums ir obli-
gāti jāmobilizē. Ja mēs nekļū-
sim drosmīgi, mēs neesam pel-
nījuši brīvību, mēs neesam pel-
nījuši dekolonizāciju. Mums ir
jāpārvar šīs bailes. Protams, ka
vienkāršai tautai – pensionā-
riem, skolotājiem un citiem –

šīs bailes būtu vienkārši pārva-
rēt tad, ja vara to gribētu. Bet tā
kā vara ir pret un brīvības cīnī-
tāji nemitīgi tiek diskreditēti,
tad tauta baidās. Es aicinātu vi-
sus cilvēkus izprast vienu lietu,
ka nostāties taisnīguma pusē
vienmēr un visos laikos ir bijis
visgrūtāk. Lai to izdarītu ir va-
jadzīga vislielākā drosme, jo, tā
kā mēs dzīvojam antikrista sa-
biedrībā, visa sabiedriskā doma
saceļas pret. Tiklīdz kā kāds vē-
lās atjaunot taisnīgumu un no-
stāties Kristus pusē, tā uzreiz
visa antikrista sabiedrība ir
pret. Tas šķiet briesmīgi, jo
mietpilsoni uztrauc, ko teiks ci-
ti cilvēki. Bet tam ir jātiek pāri.

Kāda daļa gar
to, ko teiks cil-
vēki, ja tu dari
labus un taisnī-
gus darbus? Lai
viņi saka, ko
grib! Ja darīsi

kaut ko sliktu, tad gan ir jādo-
mā, ko cilvēki par to teiks. Bet,
ja tu dari labu un cilvēki sa-
ka par tevi sliktu, tad esi uz
pareizā ceļa. Tā ir formula.

– Jūs sakāt, ka jābūt dros-
mīgam, veicot labus darbus,
bet ja tādēļ paliekat viens
pats? Kāds no tā labums?

– Tad rodas dilemma – vai
nu būt vienam pašam un darīt
taisnīgus darbus; vai arī, lai ne-
paliktu viens, rīkoties netais-
nīgi. Katrs lai izvēlas pats! Pir-
majā gadījumā cilvēks garīgi
attīstās; otrajā – degradējas.

– Bet cilvēki saka, ka
viens jau nav cīnītājs...

– Vienam ir grūti uzvarēt,
bet arī viens ir cīnītājs. Kris-
tus jau arī praktiski bija viens.
Kas tad viņu atbalstīja? Skol-
nieki – nepietiekami. Mēs ta-
ču zinām, ka pat Viņa labākais
skolnieks Pēteris Viņu trīs rei-
zes noliedza. Kristus bija
viens, bet ko izcīnīja?! Viņš ra-
dīja veselu reliģisku kustību.
Tādējādi arī viens ir cīnītājs.
Jā, Kristus fiziski gāja bojā, bet
Viņš pie krusta mira kā Svēt-
varonis. Kristus pats par sevi
teica: ko nozīmē grauds, ja viņš
neaiziet bojā? Bet, ja viņš aiziet
bojā, rodas vārpa. Grauds sevi
upurē, lai rastos vārpa  ar dau-
dziem tādiem pašiem zelta
graudiem. Protams, ka labāk
palikt vienam, nekā darīt slik-
tus darbus. Tas taču ir katram
skaidrs! Kristus jau arī miet-
pilsoņu acīs palika kā zaudē-
tājs, ja jau, pēc viņu domām,
nespēja sevi izglābt, bet vai Vi-
ņu interesēja šo muļķu domas?
Kristus ir Augstākais Ideāls, uz
kuru katram ir jātiecas.

Pierakstīja
Līga MUZIKANTE

Daugavpils laikraksta “Mū-
su Avīze” (“Naša Gazeta”)
publikācijas “Šoks – mūsu iz-
pratnē, jeb PORNO Daugav-
pils puišu izpildījumā” pream-
bulā rakstīts: “... pretīga foto-
galerija, kurā mūsu vietējie
jaunie “ērzeļi” nododas mīlas
izpriecām vispikantākajās po-
zās... Vispār, nežēlīgs porno un
vieni vienīgi “homīši”... Kāds
ar izbrīnu un pieaugošu nela-
bumu fotogrāfijās atpazīst sa-
vus paziņas, darba kolēģus,
klasesbiedrus, kāds šausmās
fotogrāfijās sazīmē labākās
draudzenes vīru... Juristi, po-
licisti, sportiski, bārmeņi...
“Atpazīšanas” procesu nomai-
na šoks – pat visattīstītākie iz-
tēles “mehānismi” nepalīdzēs
saprast, kā mūsu cilvēki varē-
ja nonākt līdz tādai izvirtībai.”

Tā ir veselīga un normāla re-
akcija pret homoseksuālismu
un tiem, kas to piekopj. Lai gan

“Kangari ir jāapkaro, jānosoda uz kat-
ra stūra. Jārada tāda sabiedriskā doma,
lai tautas nodevēji justos tik slikti, it kā
viņiem nebūtu gaisa, ko elpot.”

""

DAUGAVPILĪ APKARO HOMOSEKSUĀLISMU
Liene APINE

nav vēl tāda li-
kuma, kas ļautu
izvirtuļus tiesāt
un izolēt no ap-
kārtējās sabied-
rības, vismaz
daugavpiliešu
reakcija un at-
tieksme pret
porno fotogrāfi-
jās atpazīta-
jiem puišiem ir
viennozīmīga –
publisks noso-
dījums un nici-
nājums. Diem-
žēl Latvija pā-
rāk ātri pārņēmusi izvirtušās
rietumu sabiedrības tradīcijas,
kurās homoseksuālisms tiek
uzskatīts par normu. Tādēļ
diez vai varam cerēt, ka, atsau-
coties uz sabiedrības attiek-
smi, šie “ērzeļi” tiks tiesāti, kā
tas notiktu Ēģiptē. Arī tur nav
likuma, kas atzītu homoseksu-

ālismu par krimi-
nālnoziegumu, bet sabiedrības
morāles līmenis ir tik augsts un
veselīgas tradīcijas tik stipras,
ka taisnās zarnas operatori tik
un tā sēž uz notiesāto sola.

Kamēr Latvijas likumdevēji
un tiesībsargājošās instances
izliekas nesaprotam, ka ho-

moseksuālisms degradē mū-
su sabiedrību, vienkāršie cil-
vēki neklusē, bet atklāti pa-
rāda savu attieksmi pret šo
izvirtību. Latvijas Nacionālā
fronte jau sen uzsākusi cīņu
pret homoseksuālisma propa-
gandu, saņemot attiecīgas re-

presijas. Tagad
šai cīņai pievie-
nojušies arī Dau-
gavpils radio
“Daugava”, laik-
raksts “Mūsu
Avīze” un Dau-
gavpils Univer-
sitātes studenti.
Tieši Daugavpils

Universitātes aktīvākie stu-
denti uzaicināja Aivaru Gar-
du 5.martā uz tikšanos, lai
dzirdētu viņa domas par tē-
mu “Homoseksuālisms un pe-
derastija jaunatnes vidū”.
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Daugavpils radio
“Daugava”

Prezidente un valsts vadītāji, deputāti un dažāda ranga ierēd-
ņi, acīmredzot šauboties par cilvēku prāta spējām, regulāri atgā-
dina, ka Latvija ir demokrātiska valsts, kura pēdējo gadu laikā
veikusi milzīgu progresa soli, lai būtu cienīga piederēt Rietumu
demokrātijas pasaulei. Dažādi vietējas un starptautiskas nozī-
mes “eksperti” nenoguruši dod rekomendācijas visdažādākajos
jautājumos. Vienkāršiem cilvēkiem radies iespaids, ka nekas
nevar notikt bez ekspertu ziņas un vērtējuma. Diemžēl vairumā
gadījumu dotie padomi un rekomendācijas ir vērstas uz kāda
cita, tikai ne latviešu tautas dzī-
ves uzlabojumiem.

Šoreiz uz sarunu aicinājām
JĀNI IKSTENU, politologu,
Vidzemes augstskolas asociēto
profesoru, sabiedrībā pazīsta-
mu politiskās situācijas vērtē-
tāju.

– Kādā politiskā iekārtā
mēs dzīvojam?

– Pirmais Satversmes pants
saka, ka Latvija ir neatkarīga
demokrātiska republika. Mēs,
protams, varam strīdēties par to, cik lielā mērā Latvijā esošais
režīms ir demokrātisks no saturiskā viedokļa, bet no formas
viedokļa īpašu iebildumu nav.

– Demokrātija, taču nozīmē tautas vara...
– Tas ir tīri etimoloģiski.
– Kā jūs komentētu tā saucamās Rietumu demokrātijas

nesēja, “eksperta” Nila Muižnieka izteikumu Latvijas Tele-
vīzijā par Latvijas Nacionālo fronti: “Mēs par viņiem runā-
sim, bet viņiem runāt neļausim...”? Vai tā ir demokrātija?

– Uzskatu, ka šis teiciens nav bijis visai veiksmīgs un man
nav tur īpaši ko komentēt. Ja valdība izvēlas jūs ignorēt, tad
tāda ir viņu izvēle.

– Vērojot Latvijas masu mediju darbību, rodas pār-
liecība, ka tie ir valsts politikas angažēti. Padomju
laikā drīkstēja kritizēt atsevišķas nejēdzības, amat-
personas, bet nekādā gadījumā ne režīmu kopumā.
Tagad būtībā situācija ir tāda pati.

– Tad jūs pietiekami uzmanīgi nelasiet laikrakstus. Gan-
drīz katru nedēļu parādās kāds kritisks raksts.

– Kurās avīzēs?
– Visās.
– Tad kādēļ valstī nekas nemainās?
– Es nevaru pateikt, kādēļ nemainās.
– Kurš to var pateikt?
– Es arī nezinu, kurš var pateikt, kādēļ nekas nemainās. Tas

acīmredzot ir jautājums politiķiem – kādēļ viņi neko nemaina?
Pieļauju, ka tas ir tādēļ, ka viņiem nav reālas konkurences. Viņi
ir pārāk pārliecināti par sevi, savām pozīcijām un līdz ar to
nesaspringst. Tas ir tiešā saistībā ar to, kā sabiedrība attiecas
pret valstī notiekošo un cilvēkiem, kas šos procesus vada. Man
vispār liekas smieklīgi, ka pie pilnīgi visa, pirmkārt, tiek vaino-
ta prese un, otrkārt, politiķi. Bet sabiedrība ir tā labā, kurai tur
muti ciet.

– Kā, jūsuprāt, varētu mainīt sabiedrības vienaldzī-
go attieksmi pret valstī notiekošo?

Ļoti gribēju aizbraukt uz Lesteni, lai piedalītos latviešu
leģiona 60. gadadienas pasākumos, tomēr apstākļi to neļāva.
Tādēļ kopā ar septiņiem LNF aktīvistiem, piedalījos leģi-
onāru atceres brīdī Ventspilī pie “Baltā krusta”, kur pulcējās
ap 30 dalībnieku – aizsargi, zemessargi, leģionāri un LNF
atbalstītāji.
Ļoti labi runāja mūsu zemessargs un aizsargs Jānis Zīverts,

sniedzot nelielu informāciju par leģiona vēsturi un pieskaro-
ties tēmai, kas īsti ir latviešu leģionāri un kāpēc no viņiem
vēl šodien baidās tie, kam pret Latvijas valsti sirdsapziņa
nav tīra. Jānis Strūģis Aizsargu Organizācijas vārdā nolika
ziedus, pieminot leģionārus. Ziedus noliekot, runāja arī Lat-
vijas Nacionālās frontes Ventspils grupas aktīviste Steidzīte
Freiberga, atgādinādama par Latvijas dekolonizācijas nepie-
ciešamību. Viņa teica: “Atceroties leģionārus, mēs nedrīk-
stam ignorēt to, kas patlaban notiek Latvijā. Mūsu zemi jo-
projām bradā okupanti, un straujā tempā notiek to integrāci-
ja mūsu tautā, kura jau tā pati savā zemē ir gandrīz vai mino-
ritāte. Tas viss ir tieši tas, pret ko cīnījās mūsu leģionāri. Ja
pieļausim šo noziedzību pret mūsu tautu, un ar zīda cim-
diem turpināsim pieiet okupantiem, atklāti un droši nepie-
prasot deokupāciju un dekolonizāciju, tad nav ko nākt uz
šejieni zaimot mūsu brīvības cīnītājus.”

Gribēdams viņu papildināt, izgāju priekšā, lai pateiktu
par iespēju iegādāties LNF avīzi, kurā ir atmaskota televīzi-
jā un citos laikrakstos sniegtā dezinformācija un meli par
LNF, nacionālpatriotiem un leģionāriem. Bet atradās kāds,
kurš leģionāru vārdā man parādīja “durvis” – lai neaģitējot.
Man neļāva pateikt pat to, ka esmu atnācis godināt sava tēva,
divu brāļu un mātes trīs brāļu piemiņu, kuri visi bija brīvās
Latvijas virsnieki un leģionāri un atdeva dzīvības Kurzemes
cietoksnī pret sarkanās armijas pārspēku – divi no viņiem
apbalvoti par sevišķu varonību.

Jā, skumji, ka mūsu nacionālie karavīri un dzīvi palikušie
leģionāri ir tādi gļēvuļi un liekuļi. Ir jākaunas, pieminot tos,
kuri nolika savas galvas par Dzimteni.

Liene APINE
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AR SEJU PRET TAUTU
Šāds liktenis var sagaidīt arī

Latviju. Ja šīs transnacionālās
korporācijas tautas iedzīs stū-
rī, cilvēkiem vairs nebūs ko
zaudēt. Visa zeme būs pārdo-
ta ārzemniekiem, pilsētās jau
tagad valda popkultūra, spē-
ļu nami, izklaides bizness,
milzīgi “melnie” kvartāli. Tas
arī būs pašmāju terorisma cē-
lonis – tie būs pēdējie latvie-
ši, kas gribēs aizstāvēt un no-
stiprināt kaut elementāras
savas tautas intereses...

– Ko jūs domājat, lieto-
jot vārdu terorists?

– Tas ir cilvēks, kas iedzīts
bezizejā. Terorisms ir tad, kad
cilvēkiem ir atņemts viss, un
radikālā metode ir kļuvusi par
vienīgo veidu, kā saglabāt
kaut kādu elementāru pašcie-
ņu un tiesības. Tas ir ceļš, kad
nav vairs cita ceļa.

– Jūs runājat par demo-
krātijas atjaunošanu Čeče-
nijā. Arī latviešu tautas in-
terešu aizstāvībai Saeimā
ir vajadzīga šāda grupa.
Latvieši praktiski ir tikai
puse no Latvijā dzīvojoša-
jiem, lielākajās pilsētās
esam izteiktā mazākumā,
mūsu galvaspilsētā Rīgā –
aptuveni trešā daļa no vi-
siem iedzīvotājiem. Pastāv
atzinums, ka, ja tautas
īpatsvars savā zemē ir zem
75% no kopējā iedzīvotāju
skaita, tad tās pastāvēša-
na un attīstība ir apdrau-
dētas. Tajā pat laikā arī
starptautiskās cil-
vēktiesību normas
paredz, ka, ja kādas
pamatnācijas past-
āvēšana ir apdrau-
dēta, tad valdībai ir
tiesības pieņemt likumus
šīs apdraudētības novēr-
šanai, kas atkāpjas no vis-
pārējām cilvēktiesībām.
Un tie nav vienīgie starp-
tautiskie dokumenti, kas
ir pilntiesīgi trumpji lat-
viešu rokās!

– Patiešām nebūtu slikti iz-
veidot šādu grupu. Skaidrs, ka
dati par dzimstību un nākotnes
prognozes ir ārkārtīgi nopiet-
nas. Ko Nils Muižnieks domā?

– Nils Muižnieks atteicās
runāt ar Latvijas Nacionā-
lās frontes un laikraksta
DDD pārstāvjiem.

– Nu jā.. Ja nav spēja uz di-
alogu, tad arī panākumi ir
vienpusēji. Tas kā bumerangs
atgriezīsies atpakaļ.

Ja visa pasaule aizstāv ku-
kainīti, kas grasās izmirt, tad
arī apdraudētai tautai ir vaja-
dzīgs atbalsts.

– Mēs varētu latviešus
iekļaut izmirstošu sugu sa-
rakstā?

– Jā, jo cilvēks jau arī ir kā
suga.

Es uzskatu, ka valdības ir
Dieva dotas, atbilstoši katras
tautas tā brīža ideāliem. Pēc
neatkarības atgūšanas tika
piedāvāti citi, mums svešie
Rietumu ideāli. Pirmā reklā-
ma, ko es tad ieraudzīju staci-
jas laukumā bija “West is the
taste” jeb “Rietumi ir garš-
īgi”. Pēc šā principa tagad
darbojas visi Rietumu univer-
sālveikali. Tūlīt pat cilvēkiem
tika sludināta arī Eiropas Sa-
vienība, tās karogs pacelts, un
visa “rūpe” bija virzīt mūs uz
to Eiropas lielveikalu! Tas bi-
ja jaunais ideāls, ko mums ie-
smērēja savu vietā. Un cilvē-
ki, skatoties, kā “repšiki”
mainās, piedzīvojot banku
krīzes un visas pārējās nebū-
šanas, saprata, ka tiek arvien
vairāk aplaupīti. Un visa šī
“garšīgo Rietumu” kampaņa
bija tik perfekti nostrādāta, ka

jebkurš, kas iestājās pret to
vai brīdināja par gaidāmajām
sekām, tika uzskatīts par
Maskavas aģentu.

Visas atmodas un valstis uz-
tur un virza ideāli. Tāpēc visi
režīmi tik ļoti cenšas šos ideālus
“izsmērēt”. Tiklīdz bija neatka-
rības ideāls, tā tauta cēlās un gā-
ja kā spārnos ...

Ar jau pirmajām
Saeimām es redzēju,
ka notiek arvien at-
klātāks valsts karš
pret tautu. Šis karš iz-
paužas visu laiku, val-
stiskās intereses vir-
zot visupirms, tajā
pašā laikā tautas in-
tereses atstājot kaut
kur nebūtībā. Tai
skaitā tiek aizmirstas
vides, sociālās, bet
galvenais – nacionālās
intereses. Ja valdošā
nomenklatūra gribēja
kādu lietu izpostīt, tad
postīja daļu tautas
ideālu, piemēram, ne-
piešķirot valsts finan-
sējumu, līdz beigās
problēma pati no se-
vis iznīka. Valstiska-
jām interesēm it kā
vajadzētu kalpot tau-
tas interesēm, bet pamatā tās
vienmēr ir bijušas pretējas.

Šķiet, ka tauta ir tik apmul-
susi, ka labprātīgi sevi paver-
dzina. Šobrīd neviens nav jāsē-
dina ne vagonos, ne kaut kur
jāsūta,- tā vietā visu izdara Rie-

tumu nauda. Cilvēks ir iedzīts
bezcerībā. Ne viņam īsti darbs,
ne iztikšana. Valda neziņa, kā
būs, cik vēl ciesties, un te pēk-
šņi viņiem kā gards kumoss uz
šķīvja tiek priekšā nolikta Ei-
ropas Savienība, kur viss būšot
ļoti labi. Un cilvēks, loģiski, uz
turieni soļo ar visu savu zemi,
ar visu Latviju uz pleciem. Ne-
vis soļo, bet skrien drausmīgā
ātrumā! Kur ir jāsteidzas, kas
ir noticis? Paskatīsimies, ļau-
sim, lai kāds tur iestājas. Kur
skriet? Bet mūsējie skrien, jo
tiek solīti miljoni, ja vien mēs
tur iestāsimies.

Visus šos gadus man ir ie-
spēja pārliecināties, ko nozī-
mē profesionāla kampaņa. Tā
panāk, ka ar naudas varu pa-
visam vienkārši var veselu
tautu bez vagoniem aizsūtīt
kaut kur uz Eiropu.

– Kā Jūs vērtējat Eiro-
pas Savienību?

– Tā ir tirgotāju ideja. Es-
mu pārliecināts, ka Eiropas
Savienība ir aizgājusi un no-
rietoša savienība. Un šī pie-
vienošanās ir tikai tās agoni-
ja. ES ir patērētāju kultūra,
kas pati sevi aprīs, tāpēc tās
pastāvēšana ir neiespējama.
Būtu jau labi, ja viņi tur paši
ar sevi arī nodarbotos, bet tiek
iesaistīta arī Latvija. Mums
tas nav vajadzīgs, pietiek ar
to, ka esam Eiropā – kā eko-
nomiski, tā ģeogrāfiski.

Skumji, ka ne prezidente,
ne valdošās institūcijas nepa-
vēršas ar seju pret tautu. Šajā
Saeimā, esot starp Zaļajiem
un Zemniekiem, es redzu cen-
tienus, cilvēkus, kas tiešām
grib pievērsties tautai, bet es
arī redzu to milzīgo mašinē-
riju, kas darbojas pretī. Brī-
žiem liekas, ka vienkārši ne-
tieku klāt, lai palīdzētu cil-
vēkiem pat pilnīgi praktiskās
un konkrētās lietās. Piemē-
ram, pagastu iznīcināšana!
Mūsu pagasti ir mūsu bagātī-

ba! Arī komunisti ienākot sa-
grāva mūsu administratīvo in-
frastruktūru, jo tur vīri varēja
“sačupoties” un pretoties. Ko
dara valdība? Arī tagad apvie-
no pagastus – ar dažādiem di-
alektiem, tautas tērpiem, ti-
cību! Šāda apvienošana noma-
ļos pagastus padara par vēl

lielāku nomali. Tādejādi pa-
darot tos nevērtīgus, – tad at-
brauc bagāti ārzemnieki un
tos vienkārši nopērk. Mēs pa-
ši skrienam un izpārdodam
savu zemi, kurai ir mērķtie-
cīgi noplicināta vērtība. Cil-

vēki gaida uz Eiropu, lai va-
rētu ātrāk pārdot zemīti, –
un tā jau tiešām ir traģēdija!
Faktiski tas ir mūsu nācijas
gals, jo pārdot zemi ir tas
pats, kas to okupēt.
– Kas pie tā ir novedis?
– Lai pārdotu zemi bija jā-

izdara viena vienīga lieta –
zemniecība jāpadara par ne-
rentablu. Tā tika panākts, ka
zemnieks ar savu darbu Lat-
vijā, kur nav mūžīgā vasara,
nespēj pabarot ģimeni.

– Ir neiedomājami, ka
zemnieks laukos var ciest
badu!

– Jā! Skatoties pasaules mē-
rogā, nabadzīgo skaits arvien
pieaug. To cilvēku skaits, kas
mirst badā, arvien pieaug! Tā
ir statistika. Bet latviešu zem-
niekam, kurš gribētu strādāt,
nav kur likt savu produkciju!
Kas te īsti notiek ar šo globali-
zāciju?! Kur ir jānonāk cilvē-
kiem, lai to saprastu? Tagad
pieņemts runāt un domāt šo-
dienīgā naudas pūķa iespaidā!
Man liekas, ka cilvēki ir nohip-
notizēti. Tas ir desmitiem ga-
du perfekti organizētās tirgo-
tāju kampaņas rezultāts, un
latviešus kā šaha bandiniekus
bīda, kur katram ērtāk.

Kā mums trūkst? Latvija ir
viena no dižākajām mežu
zemēm. Mums ir tāda mežu
apsaimniekošanas sistēma,
kāda nav nekur citur pasaulē.
Tur nezina ne vēris, gāršas,
dumbrājus... Bet mums ir me-
žu zinoši cilvēki! Bet kas tika
izdarīts? Uz pusi samazināja
mežsargu skaitu un algas, ne-
dod līdzekļus transportam,
telefoniem un citām vajadzī-
bām. Notiek ugunsgrēki, ha-
oss, nekārtības, nelikumīgas
izciršanas. Un paziņo, ka šis ār-
prāts ir kārtība! Un tad atbrauc
kāds ārzemju rads vai draugs,
kas ar gādīgu roku palīdz. Re-
zultātā ierodas dažādas firmi-
ņas, kas mūsu mežus ar lie-
liem zāģiem “saved kārtībā”.

Un tā varam ilgi runāt, kas
ir un nav sakārtots, bet galve-
nais, ir jādabū atpakaļ ideāls,
kādu mēs gribējām redzēt mū-
su Latviju. Piemēram, jūras

piekraste – kādu mēs to gri-
bam redzēt? Vai tādu, kā Bra-
zīlijā 500 kilometru garu vies-
nīcu, vai tomēr saglabāsim
neskartu dabu ar priežu smar-
žu, saglabāsim piekrastes
zvejniecību, mazās ostas – to,
kā vairs nekur citur nav. Ar to
mēs kļūtu pašpietiekoši. Ilg-

spējīgas attīstības viens no
pirmajiem noteikumiem ir
pašpietiekamība. Mums nav
vajadzīgi viņu indīgie tomāti.

 Man ir vīzija, kā zemnieki
var dzīvot audzējot tīru pār-
tiku un radot mazos pārtikas
pārstrādes uzņēmumus. Pa-
saulei trūkst ekoloģiski tīra
pārtika, ko, savukārt, mēs va-
ram nodrošināt ar savu vēl ne-
sagandēto vidi. Mums vēl ir
pēdējā iespēja, ir vēl cilvēki,
kuri šo zemi mīl un saprot, un
viņiem neko nevajag – tikai
dodiet iespēju strādājot no sa-
vas maizes arī dzīvot.

Bet kas notiek tagad?.. Ja
kāda tauta atstāj savas zemes
un aiziet uz pilsētām, tas fak-
tiski ir līdzvērtīgi mēra epi-
dēmijai. Ja, braucot pa Latga-
li, desmitiem kilometru re-
dzu tikai tumšus logus, es
prasu cilvēkiem, vai šeit ir
plosījies mēris. Lauki ir tie,
kas tur latviešus kopā, pilsē-
tas nevairo nacionālās identi-
tātes jūtas.

– Vai šo, uz latviešu ple-
ciem uzkrauto smago nas-
tu, ir iespējams atvieglot,
veicot Latvijas dekoloni-
zāciju?

– Uzskatu, ka šis jautājums
ir jārisina un jāveicina valstis-
kā līmenī. Un budžetā ir jā-
paredz līdzekļi, kas veicinātu
repatriantu aizbraukšanu at-
pakaļ uz savām etniskajām
mītnes zemēm. Domāju, ka
tas būtu tiešs Nila Muižnie-
ka ministrijas uzdevums. Šis
process arī nav nekas “bries-
mīgs”, par ko pēkšņi varētu
sākt “brēkt” visa pasaule.

– Pasaules prakse pierā-
da, ka daudzas Eiropas val-
stis pēc Otrā Pasaules ka-
ra ir veikušas dekolonizā-
ciju. Turklāt apgāda “Vie-
da” izsludinātā konkursa
rezultātā ir izstrādāts hu-
māns, ar starptautiskiem
likumiem pamatots Latvi-
jas dekolonizācijas likum-
projekts, kuru deputātiem
atliek tikai pieņemt.

– Būtu ļoti labi, ja šai pro-
blēmai mēs varētu pievērsties
kā pamatlietai. To tālāk nest,
saukt un aicināt. Daudz pro-
blēmu tad atrisinātos. Es ne-
zinu, kas traucē pieņemt šo
deokupācijas likumu.

Sarunu pierakstīja
Ilze LIEPA

“ES ir patērētāju kultūra,
kas pati sevi aprīs, tāpēc tās
pastāvēšana ir neiespējama.”
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DAUGAVPILĪ APKARO
HOMOSEKSUĀLISMU

Aivars Garda pieņēma šo uzaicinājumu, un interesentu,
kuri vēlējās dzirdēt viņa teikto, bija daudz. Iespēju tikties un
parunāties ar Aivaru Gardu, pēc kura iniciatīvas tapa grāma-
ta “Homoseksuālisms – cilvēces negods un posts” (laikrakstā
“Vesķi” tā tika nodēvēta par nemirstīgu – bezsmertnaja),
izmantoja arī Daugavpils radio “Daugava”. Mainot raidīju-
mu programmu, gandrīz stundu tiešajā ēterā izskanēja raidī-
jums, kurā piedalījās Aivars Garda. Iespēju jautāt par šo tē-
mu izmantoja gan žurnālists radio studijā, gan daugavpilieši,
zvanot uz radio studiju.

Jautājumi bija visdažādākie, bet raidījuma ievirze, pro-
tams, viena – vērst klausītāju uzmanību uz homoseksuālis-
mu kā pretdabisku un izvirtīgu parādību. Atšķirībā no Lat-
vijas radio dzirdētajām pārraidēm par homoseksuālismu, šī
raidījuma vadītāja un klausītāju attieksme pret homoseksu-
ālismu bija nepārprotami negatīva – tātad pareiza. Lai gan
Daugavpils radio klausās pārsvarā krieviski runājoša audito-
rija, Aivara Gardas, kuru tur galvenokārt pazīst kā LNF
priekšsēdētāju un cīnītāju par Latvijas dekolonizāciju, teik-
tais guva atsaucību. Nepatika pret domu, ka būs jāaizbrauc
no Latvijas, neatturēja daugavpiliešus piekrist, ka dibens ir
domāts sēdēšanai un vēl kaut kam, bet tikai ne tam, kam to
izmanto taisnās zarnas operatori.

Interesanti, ka radio raidījuma vadītāju un klātesošo laik-
raksta “Mūsu Avīze” žurnālisti interesēja jautājums, vai Ra-
dio un avīzi nemēģinās kaut kādā veidā ietekmēt pēc tādas
atklātas vēršanās pret zilo mafiju, kas iekļuvusi visās valsts
un biznesa struktūrās? Šis jautājums ir pamatots, jo, spriežot
pēc LNF pieredzes, lai gan pederastu ir procentuāli mazāk
kā normālo cilvēku, viņu ietekme uz sabiedrībā notiekoša-
jiem procesiem ir milzīga. Viņi darīs visu, lai nepieļautu, ka
kāds izjauc viņu ērto dzīvi. Tikai tādēļ jau arī tika ierosināta
krimināllieta pret Aivaru Gardu par to, ka viņš grāmatas
“Homoseksuālisms – cilvēces negods un posts” priekšvārdā
it kā apvaino Dz.Kolātu, nosaucot viņu par pederastu aizstā-
vi (varētu padomāt, ka Kolāts tāds nav...).

Šajā sakarā, nedaudz atkāpjoties no Aivara Gardas viesoša-
nās Daugavpilī, jāpastāsta, ka TV5 raidījumā “Ideja Online”
Cilvēktiesību biroja juriste Inese Bikseniece atzina, ka, lai gan
Cilvēktiesību birojā bija vairākas prasības sodīt Aivaru Gardu
par vēršanos pret homoseksuālismu, tāda likuma nav, kas ļau-
tu viņu par to tiesāt. Tomēr grāmatas priekšvārdā izteikto
viedokli par Dz.Kolātu varēja kvalificēt kā cieņas un goda aiz-
skārumu, par ko tad arī tika uzsākta Aivara Gardas krimināl-
vajāšana. Un vēl kāds mēģina pārliecināt, ka izvirzītajai apsū-
dzībai par Dz.Kolāta it kā cieņas un goda aizskaršanu nav ne-
kā kopīga ar Aivara Gardas vēršanos pret homoseksuālismu...

Daugavpils Uni-
versitātē Aivars
Garda patiešām
bija gaidīts. Viņu
uzņēma laipni un
ar cieņu. Auditori-
ja, kurā notika tik-
šanās, bija pilna,
un studenti ar in-
teresi noklausījās
LNF priekšsēdētā-
ja un izdevēja Aiva-
ra Gardas priekšla-
sījumu par homo-
seksuālisma kaitī-
gumu, uzsverot, ka
veselīgas sabiedrī-
bas attieksmei

pret šo izvirtīgo tieksmi jābūt atklāti noliedzošai. Vairāk-
kārt tika uzsvērts, ka homoseksuālisms ir apziņas deģenerē-
šanās, kas izplatās ar propagandas palīdzību, tādēļ ļoti svarī-
gi, ka valsts vadītāji, ārsti, psihologi, masu mediji nevis “po-
tē” cilvēkiem, ka pederastija ir normāla un visnotaļ atbalstā-
ma parādība, bet gan klaji nosoda to, vēršoties pret ikvienu,
kurš mēģina publiski sludināt pretējo.

Klātesošie studenti bija sagatavojuši jautājumus – galve-
nokārt par homoseksuālismu, par tā rašanās iemesliem, kā
ar to cīnīties utt. Ar aplausiem tika uzklausīts Aivara Gardas
teiktais, ka Krimināllikumā jāatjauno pants, kas paredzēja
tiesāt par pederastiju. Bija arī daži provokatoriski jautājumi,
piemēram, vai nevajadzētu pederastus vienkārši nolaist le-
jup pa Daugavu, uz ko LNF priekšsēdētājs atbildēja, ka tikai
pārnestā nozīmē.

Bija patīkami vērot, ka studenti un citi interesenti, kuri
bija ieradušies uz tikšanos ar Aivaru Gardu, saprata, ka ho-
moseksuālisms ir apkarojama parādība. Klātesošie piekrita,
ka ikviena vesela cilvēka pienākums ir darīt visu, lai nepie-
ļautu, ka tie, kuri izjūt pamatotu pretīgumu pret nenormālī-
bu, kāda ir pederastija, sāktu šaubīties par savu izjūtu parei-
zumu. Vienkāršie cilvēki var darīt ļoti daudz, bet vēl vairāk
varētu darīt cilvēki, kurus sabiedrība uzskata par autoritā-
tēm, piemēram, valsts prezidents, ministri u.c. amatperso-
nas, un masu informācijas līdzekļi. Šajā sakarā jāizsaka atzi-
nība Daugavpils radio un avīzei par drosmīgo uzdrīkstēšanos
runāt par homoseksuālismu kā izvirtīgu tieksmi, kas rodas
no izlaidības. Diemžēl nevar neizteikt lielu nosodījumu lat-
viski rakstošajiem, rādošajiem un skanošajiem medijiem (ar
dažiem izņēmumiem, piemēram, avīze “Vakara Ziņas”), ku-
ri, verdziskā iztapībā paklausīgi pilda eiropedofīlās valsts
varas pasūtījumu, slavinot homoseksuālismu kā normālu pa-
rādību. Žēl, ka latvieši ļaujas šai nelietīgajai propagandai un
skaļi neprotestē pret mērķtiecīgu savas tautas deģenerēša-
nu. Šeit nu gan latviešiem vajadzētu ņemt piemēru no krie-
viem Latvijā, kā aizstāvēt savu tautu, savus bērnus.

"3. lpp.

Preses konference pēc tikšanās
ar studentiem Daugavpils
universitātē.
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Viņš izteica domu: tā kā
Tieslietu ministrijas politis-
kais virziens ir integrācijas
veicināšana, tad loģiski iznā-
kot, ka paredzētā valodas in-
spektoru apbalvošana, būtībā
esot pretpolitisks pasākums.
Vēl Mārtiņš Ate vēlējās uzzi-
nāt, vai LNF nešķiet dīvaini,
ka Tieslietu ministrija un
Valsts valodas centrs paši nav
iedomājušies apbalvot sievie-
tes, pret kurām okupanti pie-
lietojuši fizisku spēku. Izokšķe-
rējies, viņš ziņoja tālāk, lai šo
pasākumu aizliedz... Un gļē-
vais Agris Timuška pārbīlī zva-
nīja Līgai Muzikantei, žēlabai-
ni sakot, ka Tieslietu ministri-
ja izdarot uz viņu spiedienu, lai
varonīgo sieviešu apbalvošana
nenotiktu. Tomēr ne deputāti,
ne LNF nenoticēja šādam ab-
surdam, jo uzskata, ka valstij,
tajā skaitā Tieslietu ministri-
jai, ir jālepojas ar darbiniekiem,
kuri pašaizliedzīgi, neskatoties
uz draudiem viņu veselībai un
dzīvībai, pilda savu pienāku-
mu un rūpējas par Valsts valo-
das aizsardzību Latvijā.

Tādejādi 12.martā mēs to-
mēr ieradāmies, lai apbalvo-
tu Icakas kundzi un Briedes
kundzi. Tomēr apsveicēji ne-
tika ielaisti Valsts valodas
centra telpās. Vadītājs A.Ti-
muška pat neiznāca ārā sasvei-
cināties, bet aiz aizslēgtām
durvīm nepieklājīgi paziņoja,
ka nevienu iekšā nelaidīšot.
Tikai pēc ziņas par Gunāra As-
tras atraitnes – Līvijas Astras
un Eduarda Berklava klātbūt-
ni laukā iznāca Rūta Icaka, ku-
ra ar patiesu rūgtumu stāstīja
par notiekošo. Diemžēl vēl
pirms mūsu ierašanās Aina
Briede jau bija tikusi aizsūtīta
atpakaļ uz Jelgavu, kur viņa
šobrīd strādā…

Tomēr visnecilāko gļēvumu
pauž Agris Timuška savā ofi-
ciālajā paziņojumā Latvijas
Nacionālajai frontei, kurā
sniegts “pamatojums”, kādēļ
tiek atteikts iecerētais pasā-
kums. Citējam: “atbilstoši la-
bai praksei un Tieslietu mi-
nistrijas norādījumiem valsts
iestādēs nav pieļaujams rīkot
pret valsts politiku vērstus

pasākumus.” Tātad pateicī-
ba valodas inspektoriem par
grūto un pat dzīvībai bīsta-
mo darbu valsts valodas aiz-
sargāšanā, pēc Timuška un
Tieslietu ministrijas sapra-
šanas, ir vērsta pret valsts
politiku. Loģisks ir jautā-
jums: vai valsts politika aiz-
stāv latviešu tautas rusifikā-
ciju?

Par Tieslietu ministrijas,
Valsts valodas centra “sa-
strēbto” deputāts Kiršteins
ziņu aģentūrai LETA sacīja:
“Vēlos izteikt izbrīnu, kādēļ
Einars Repše pats personīgi
nav vērsies pie valodas in-
spektorēm un no valdības lī-
dzekļiem katrai devis 1000
latu.”

Vēlējāmies uzklausīt Rū-
tas Icakas domas. Diemžēl
naudas prēmiju viņa šajā die-
nā nepieņēma, jo to it kā aiz-
liedzot likums “Par interešu
konfliktu novēršanu”.

– LNF: Icakas kundze, kā
jūs vērtējat to, ka valsts
liek šķēršļus pat pateicības
izteikšanai tiem, kas aiz-
stāv vienīgo, kas vēl latvie-
šiem Latvijā ir palicis –
valsts valodu?

– Cilvēks rūdas tikai grūtī-
bās. Man ir skumji par to, kā-
da pašlaik ir mūsu valsts.

– Jums ir arī kādas pre-
tenzijas pret mums, ka esam
atnākuši jūs apsveikt?

– Nē. Es tikai nevaru pie-
ņemt no jums nekādus materi-
ālus labumus. To aizliedz li-
kums par interešu konfliktiem.
Paldies katram atbalstītājam,
kuram ir svarīga latviešu valo-
da kā valsts valoda. Mans pār-
metums, arī kā amatpersonai,
ir tiem latviešiem, kuri netur
augstu savu latvieša godu un,
pat pretējai pusei nepieprasot,
sarunā pāriet no latviešu uz
krievu valodu. Valsts valodas
centra darbs nav mazinājies,
toties, lai izdzīvotu, bijām
spiesti samazināt strādājošo
skaitu. Skumjākais, ka jebkura
mūsu darbība tiek pārvērsta
politikā, kas traucē strādāt.
Īpaši nealkstu masu mēdiju

uzmanības, jo 1994.gadā iero-

sinātā krimināllieta par kaitē-
juma nodarīšanu man vēl aiz-
vien nav atklāta. Policija man
toreiz ieteica mainīt dzīvokli,
to es nedarīju. Tas, kas ir noti-
cis ar mani, lai paliek uz to
sirdsapziņas, kuriem tā ir vai
nav... Par manu “zudušo” pa-
audzi es negribu runāt, jo man
ir kauns par mūsu bezmugur-
kaulniekiem.   Bet man ir
prieks, ka ir daļa jauniešu, kas
spēj paust savu pārliecību un
viedokli. Es kā valsts amatper-
sona šajā jautājumā esmu iero-
bežota, jo, ja mani toreiz
1994.gadā nenosita, tad tagad
es varu pazaudēt darbu. Tātad
man ir jāpilda šīs valsts liku-
mus, un es varu strādāt tikai
un vienīgi to ietvaros.

– Eduards Berklavs: Man
ir jautājums – kādā valstī
mēs dzīvojam?

– Valstī?.. Es kā cilvēks, kas
strādā Valsts valodas centrā
no 1992.gada, bet no 1994.gada
koordinēju visu inspektoru
darbu, varu teikt, ka man ir pil-
nīgs priekšstats par situāciju
mūsu valstī. Deviņdesmito gadu
sākumā mēs cerējām uz kaut
ko vairāk... Šodien sakarā ar šo
apsveikšanu esot zvanīts uz
Latviešu biedrību un draudēts
Valsts valodas centram. Šajā sa-

Rūta Icaka: “Šodienas pasākumu aizliedza Latvi-
jas valstī, par kuru latvieši cīnījās un cerēja, ka tā
būs brīva, demokrātiska Latvijas valsts, nevis pie-
derēs vai nu Austrumu, vai Rietumu nometnēm.”

karā man ir jājautā, vai
varu 2003.gadā justies
daudz savādāk, kā
1994.gadā? Esmu gatava
arī uz Tieslietu ministri-
jas lielu pārmetumu, ka
iznācu ar jums pa-
runāties... Tā tas ir, jo es
esmu valsts amatpersona.
Esmu ļoti daudz
pieredzējusi, un nekādu
ilūziju par valsti man
nav. Tad, kad man bija
ļoti grūti, kad bija ne-
pieciešama smaga oper-
ācija pēc uzbrukuma un
man bija ļoti lielas nau-
das grūtības, es gaidīju
kādu palīdzību no valsts.

Toreiz amatā esošais tieslietu
ministrs Levits pēc mana per-
sonīga lūguma piešķīra man 50
latus, no kuriem uz rokas es
saņēmu aptuveni 35. Mani pa-
balstīja ārsti, draugi, radinieki,
bet no Tieslietu ministrijas
saņēmu tikai šo smieklīgo
summu. Tas ir vienīgais, ko
esmu saņēmusi par savu sabo-
jāto veselību. Man jāsaka, ka es
nekad arī neko vairāk nelūgšu!
Jo es varu un gribu būt pietie-
koši lepna, un pēc tā visa, kā
man ir gājis, mani nelauzīs ne-
viens!

Šodienas pasākumu aizliedza
Latvijas valstī, par kuru latvieši
cīnījās un cerēja, ka tā būs brīva,
demokrātiska Latvijas valsts,
nevis piederēs vai nu Austrumu,
vai Rietumu nometnēm. Man
arī visa šī situācija liekas skum-
ji smieklīga. Man liekas, ka lie-
lum lielais vairākums latviešu
vairs nemāk būt patstāvīgi un
lepni sevī.
1994.gadā man uzbruka no

mugurpuses un padarīja par
invalīdi uz mūžu. Bet šodien
man no tikšanās ar saviem
tautiešiem ir jābēguļo... Tāpēc
atļaujiet man paspiest roku
katram no jums!

“Mēs esam jauna kara priekšvakarā. Šis būs viens no pēdē-
jiem kariem. Un varbūt arī – pats pēdējais. Un, kā nojaušat,
ne jau tādēļ, ka cilvēki pēc tā beigām kļūs prātīgāki.” ar šiem
vārdiem pie sabiedrības vēršas akcijas “Mēs pret karu” orga-
nizatori.

Šogad 16.marts ne-
bija tikai kritušo leģi-
onāru atceres diena.
16.martā plkst.18:30
133 pasaules valstīs
un 8500 pilsētās nori-
tēja akcija “Sveces par
mieru”. Arī Rīgā Do-
ma laukumā cilvēki no
svecēm izveidoja sirdi,
tādejādi paužot savu
attieksmi pret ASV
un pārējo valstu vadī-

tāju vardarbīgajām tieksmēm. Īpaši sarūgtināti klātesošie
jutās par prezidentes izdarībām pēdējā laikā.

Latvijas Nacionālā fronte un DDD, esot kopā ar pārējiem
akcijas dalībniekiem, aizdedza sveces ne tikai par irākiešiem
bet arī par mums pašiem – latviešiem. Lai drosmes un brīvī-
bas liesma mūsos nekad neizdzistu, bet iedegtos arvien vai-
rāk cilvēkos! Turēsim svētu savu zemi un tās godu. Iestājo-
ties pret karu Irākā, neaizmirsīsim, ka drausmu pilni kari
šodien notiek arī citās pasaules valstīs, bet paši dzīvojam
okupantu ielenkumā.

 Rīgā Doma baznīcā notiek parakstu vākšana pret karu
Irākā. LNF atbalsta “Mēs pret karu” un aicina arī pārējos
latviešus ar parakstiem apliecināt savu nostāju šajā jautāju-
mā.

MĒS PRET KARU
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– Nezinu, arī Rietumos nav atrasta atbilde uz šo jautāju-
mu.

– Saeimu ievēl tauta, tātad pēc būtības tai vajadzē-
tu paust tautas gribu. Kādēļ Saeima vairumā gadīju-
mu strādā pret tautas interesēm?

– Tauta izvēlas pārstāvjus, kuri darbojas tās interesēs, va-
doties pēc saviem priekšstatiem, tādēļ deputāti ir tie, kas
uzņemas atbildību par saviem lēmumiem. Tādēļ var būt arī
citādi rezultāti – ne tādi, kādus tauta vēlas.

– Tātad situācijai, kad plaisa starp tautu un Saei-
mu kļūst aizvien lielāka, atrisinājuma nav?

– Deputāti darbojas zināmā laikā posmā, saskaņā ar sa-
viem priekšstatiem, par to, kādas ir tautas intereses.

– Kādēļ, jūsuprāt, deputātu priekšstati tik ļoti at-
šķiras no patiesajām tautas vajadzībām?

– Tādēļ, ka viņiem ir ne tikai iespēja nobalsot, bet arī at-
bildība par valsts attīstību. Tautas intereses veidojas no kat-
ra individuāla gadījuma, bet tas nav sabiedrības kopējo in-
terešu labā. Ir cilvēki, kuriem ir jāraugās uz lielo bildi kopu-
mā, nevis uz katra indivīda iegribām.

– Visos laikos un visās iekārtās masu informācijas
līdzekļiem ir bijusi liela loma sabiedriskās domas vei-
došanā. Kāds, jūsuprāt, pašlaik ir mediju uzdevums
un ievirze?

– Katram tā ir savādāka, tas atkarīgs no katra medija. Pri-
vātajiem tas ir viens, sabiedriskajiem cits.

– Laikraksta “DDD” ievirze ir centieni atjaunot Lat-
vijā taisnīgumu.

– Tas atkarīgs, no kuras puses skatās.
– Jūs taču piekritīsit, ka okupācija ir noziegums?
– Nu, acīmredzot.
– Ja okupācija ir noziegums, tad par tā izdarīšanu

ir jāsaņem sods, un nozieguma sekas noteikti ir jālik-
vidē. Okupācijas seku likvidēšana ir deokupācija un
dekolonizācija, ir taču tā, vai ne?

– Tad atrodiet, kuru varētu notiesāt.
– Vai mūsu valdībai būtu jārūpējas, lai okupācijas

sekas Latvijā tiktu likvidētas?
– Nezinu, droši vien.
– Tā saucamā Rietumu demokrātijas un cilvēktiesī-

bu iespaidā Latvijai par normu tiek uzspiestas pilnī-
gi nenormālas un pretdabiskas lietas un parādības.
Vai mums būtu jāpakļaujas šim spiedienam, vai var-
būt mums ir tiesības tam pretoties?

– Viena no Rietumu civilizācijas iespējām, un mēs esam šīs
civilizācijas sastāvdaļa gribam mēs to vai nē, ir tas, ka cilvē-
kam ir tiesības izvēlēties.

– Tātad mums nekādā veidā nav jāvēršas pret to, ja
cilvēki izvēlas nepareizas lietas, piemēram, izvēlas ho-
moseksuālismu uzskatīt par normu?

– Īstenībā vēstures avoti par šo parādību runā jau ļoti sen,
tāpēc es nezinu, kas ir dabiski un kas – pretdabiski. Es nezi-
nu, kuri ir normālie – heteroseksuālie vai homoseksuālie.

– Tad cilvēks, kura veselības lapā rakstīta diagno-
ze – sifiliss, ir vesels vai slims?

– Visticamāk, ka slims.
– Homoseksuālisti – ir perversi, slimi, izvirtuši un

nepilnvērtīgi cilvēki.
– Nu labi, bet ko mēs ar viņiem darīsim?
– Pirmkārt, necentīsimies atzīt viņus par normāliem.
– Vai jūs jau esat izveidojuši gestapo, kur viņus ieslodzīt?
– Esmu pārsteigta, ka jūs nesaprotat elementāras lie-

tas...
– Mēs vienkārši esam Rietumu civilizācijas pārstāvji, un es

izvēlos iespēju izvēlēties.!

SESTDIENAS
SARUNA

Cienījamā
“RB” redakcija!

Esam patīkami pārsteigti
un sakām Jums paldies par
uzdrošināšanos sava laikrak-
sta slejās atspoguļot lasītāju
viedokļus par dekolonizācijas
nepieciešamību Latvijā
(“RB” 27.02.) un pateicamies
galvenās redaktores vietnie-
cei Ivetai Mediņai par saga-
tavoto un nopublicēto disku-
siju (“RB” 10.03.) ar Latvijas
Nacionālās frontes priekšsē-
dētāja vietnieci Līgu Krievi-
ņu un apvienības “Visu Lat-
vijai!” vadītāju Raivi Dzinta-
ru. Tikai žēl, ka Raivis un vi-
su latviešu kādreiz godāja-
mais vēsturnieks un publi-
cists Visvaldis Lācis ir pieska-
ņojuši savus kažokus okupan-
tu uzspiestajai politikai. Ja
nu par šādi iegūtu “cieņu” ru-
nā Raivis, tad tas ir nožēloja-
mi. Ir pierādījies, ka pat oku-
panti neciena “pielīdējus”,

VĒSTULE “RĪGAS BALSIJ”

kas būtībā ir savas tautas kan-
gari.

Latvijas Nacionālā fronte
neritina vaļā mīkstus paklā-
jus okupantu priekšā, bet at-
klāti un nepiekāpīgi pieprasa
atjaunot vēsturisko patiesību,
t.i. – veikt dekolonizāciju un
deokupāciju Latvijā, neslēpjot
šos jēdzienus aiz plīvura.

Nav tikai tās trīs vēstules,
kuras nopublicējāt “RB” – par
šo, latviešu tautai tik sāpīgo
problēmu, latvieši ir runājuši
un rakstījuši daudz, bet nav
uzklausīti. Cik zināms, arī
prese ir spiesta kliedēt mūsu
varnešu bailes no nacionālpat-
riotiem (it sevišķi no Aivara
Gardas un LNF), par viņiem
nerunājot un nerakstot. Taču
jāpiekrīt Ivetai Mediņai: “...
tas nenozīmē, ka viņu nav.”
Jā, tik tiešām, Latvijas Naci-
onālā fronte, kā jau tai pieklā-
jas, strādā latviešu tautas la-
bā, un nekāda ignorance to
nesamulsinās un nenobaidīs.

Uz cildenu mērķi ejošiem
Gaisma rāda ceļu.

Un redzam, ka tauta mos-
tas un apzinās, ka tās galvenā
problēma šodien ir okupantu
klātesamība un, ka to integ-
rēšana Latvijā, ko tagad veic
ar tādu sparu, protams, ir ge-
nocīds (holokausts) pret lat-
viešu tautu. Vai par tādu Lat-
viju – kolonizētu, okupētu,
boļševizētu – kādreiz cīnījās
un savas galvas nolika mūsu
leģionāri? Un vēl nekauna-
mies pieņemt, ka mūsu brīvī-
bas cīnītāju piemiņu 16.mar-
tā, lai izdabātu okupantu re-
žīmam, varam arī atzīmēt tā
klusītiņām vien – pagultē. Nu,
protams, ja drīkst sagandēt
tautas apziņu, iepotējot, ka tai
jāatsakās no savas brīvības,
(kaut nosacītas pagaidām) Ei-
ropas Savienības labā, tad jau
attieksme pret mūsu varo-
ņiem – leģionāriem ir gluži
skaidra.

Lai visas labās enerģijas ir

ar Jums, cienījamā “Rīgas
Balss” redakcija! Lai nenoplok
Jūsu drosme apliecināt, ka
prese Latvijā tiešām ir spējī-
ga uz demokrātiju. Varbūt pa-
domās arī citi latviešu laik-
raksti, kāda ir to misija.

Ar cieņu,
latviešu patrioti Ventspilī:

J.Zīverts,
G.Lūsis,

Z.Princis,
Rassa,

M. Būmeistere,
A.Kalpiņš,

R.Pētersons,
V.Žūka,

B.Spriņģe,
S.Freiberga,

J.Ozoliņš,
R.Šteins

!

!
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23.februārī apritēja 59 gadi
kopš totālas čečenu un ingušu
tautas deportācijas uz Vidus-
āziju un Sibīriju. 1994.gada
23.februārī Džohars Dudajevs,
pirmais Neatkarīgās Čečenu
Valsts prezidents, parakstīja
speciālu pavēli par “Čečenu
Nācijas Atdzimšanas Dienu”.
Čečenijas prezidents šajā die-
nā, uzstājoties mītiņā Džoha-
rā, paziņoja: “Mūsu ienaidnie-
ki vēlas, lai čečenu tauta past-
āvīgi sērotu un pastāvīgi aprau-
dātu bez vainas nogalinātos ra-
diniekus un tuvos. Mēs atsakā-
mies no mūžīgām sērām. Če-
čenu nācija ir garā un ticībā spē-
cīga. No šā brīža un uz visiem
laikiem šī diena kļūs par mūsu
nācijas Atdzimšanas Dienu.
Neņemot vērā visus mūsu ie-
naidnieku centienus ie-
dzīt mūsu tautu mūžīgās
sērās. Mēs neapraudāsim,
mēs neaizmirsīsim un
mēs nepiedosim!”

Lai teiktu “nē!” geno-
cīdam pret čečenu tautu
un “jā!” brīvai, neatkarī-
gai Čečenu Republikai
Ičkerijai, svētdien,
23.februārī, pie Krievijas
vēstniecības bija pulcēju-
šies Nacionālās frontes,
latviešu jauniešu organizāci-
jas “Klubs 415”, Latviešu par-
tijas, tautas apvienības “Visu
Latvijai!”, kā arī citu sabied-
risko organizāciju pārstāvji.
Viņi turēja rokās plakātus:
“Brīvību Čečenijai!”, “Pār-
traukt genocīdu pret čeče-
niem!”, “Krievija! Atdod Če-
čeniju – čečeniem, Abreni –
Latvija!”, “Krievu okupanti –
prom no Latvijas un Čečeni-
jas”, “Dudajeva iela – Rīgas
lepnums, kam nepatīk, lai vā-
cas prom”, “Veiksmi tev, Ša-
mil Basajev!”, “Krievija – tau-
tu cietums”, “Ja neatbrīvosim
Latviju no okupantiem, mūs
sagaida čečenu liktenis”, “Re-
ferendums okupētajā Čečeni-
jā – nelikumīgs”, “Vēstniek
Studeņņikov! Palīdzi krie-
viem atgriezties Krievijā!”.

Uz viena no plakātiem bija re-
dzami Hitlers, Putins, Bušs un
Staļins velnu veidolā – “Veči! Sa-
mēramies ar ragiem! ( – Saka
Putins.) Nāciju Līga nesavaldī-
ja Hitleru un Staļinu. ANO – sa-
valdi Bušu un Putinu!”

“Neskatoties uz Krievijas pa-
ziņojumu, ka karadarbība Če-
čenijā ir beigusies, tas neatbilst
patiesībai. Un vēl, – šodien ir
59. gadadiena kopš čečenu tau-
tas deportācijas no viņu dzim-

tenes. Ar šo piketu mēs vēla-
mies paziņot, ka esam solidāri
ar daudz cietušo čečenu tautu,
tāpat arī vēlamies atbrīvot no
okupantiem mūsu valsti!” –
avīzei “Vesķi Segodņa” pastās-
tīja Latvijas Nacionālās frontes
priekšsēdētājs Ai-
vars Garda. Viņš
uzsvēra, ka Basa-
jevs ir nacionālais
varonis, nevis te-
rorists.

Neviens no vēs-
tniecības darbi-
niekiem satikties
ar piketētājiem
neieradās, tādēļ
avīze “Čas” ar
jautājumu vērsās
pie Igora Studeņ-
ņikova – Krievijas

vēstnieka Latvijā, kā viņš vēr-
tē sapulcējušos cilvēku darbī-
bu. Krievijas vēstnieks neizdo-
māja neko labāku, kā atbildēt
ar nodrāztu Kremļa štampu –
“Čečenijā pašlaik tiek atjauno-
ta mierīga dzīve. Es domāju,
ka šie cilvēki vienkārši ir slik-
ti informēti par reālo lietu
stāvokli republikā”.

Laikraksts “DDD” jautāja
Eduardam Berklavam, kas
arī bija piketējošo vidū, kāda
ir viņa attieksme pret notie-
košo Čečenijā. – “Tā ir kārtējā
Krievijas varmācība, lai apka-
rotu tautu, kas grib no viņiem
atbrīvoties. Krievi nekad nav
kautrējušies lietot ieročus,
jebkurus līdzekļus, lai tikai
varētu to apspiest. Ja kāds ru-
nā par bandītismu, tad bandī-
ti ir krievi, nevis čečeni. Čeče-
ni cīnās par savu brīvību. Šo-
dien ir īstā reize pateikt, ka
mēs kā vien varēsim aizstāvē-
sim čečenu brīvības cīnītājus.”

Sarunā iesaistījās arī pa-
domju režīma noslepkavotā
latviešu patriota Gunāra As-
tras atraitne Herta Līvija
Astra: “Krievu asiņainā izrē-
ķināšanās ar čečenu tautu ir
kauna traips visai Rietumu
civilizācijai. Miera laikā liela
valsts var slepkavot vienu ma-

zu valsti! Bez tam – es uzska-
tu, ka arī mūsu Latvijas lik-
tenis var būt tāds pats.

Es saskatu paralēles tam,
kas notiek Čečenijā ar to, kas
Latvijā notika 1940. gadā, kad
mūsu zemē iebruka krievi,

slepkavo-
ja mūs, iz-
veda – un
visa pa-
saule klu-
sēja. Tā-
pēc mēs
ļoti labi
saprotam
Čečenijas
jautā ju-
mu, mēs
viņus sa-
p r o t a m
labāk ne-
kā Rie-
tumeiro-
pa, jo mēs
esam to
paši iz-

baudījuši. Tāpēc mums
ir morāls pienākums pa-
līdzēt čečeniem.

Visā pasaulē visas
mazas tautas ir atbrī-
vojušās no apspiedē-
jiem. Tas ir tikai laika
jautājums – Krievijas

lielā impērija sabruks tik un
tā. Gaisma jau ienāk arī Krie-
vijā. Būs brīva tatāru tauta,
būs brīvi kabardīnieši, čeče-
ni. Visi būs brīvi!”

Aivars Saliņš, Latviešu
partijas priekšsēdētājs, jau-
tāts, ko viņš domā par Krie-
vijas agresiju Čečenijā, atbil-
dēja, ka Krievijai tā ir jāpār-
trauc, lai tur iestātos miers
un valdītu labklājība: “Tad
čečeni, kuri pašlaik uzturas
Latvijā, varētu atgriezties sa-
vā dzimtenē. Es to viņiem
sirsnīgi novēlu.”

Pāris dienas pēc šī piketa,
27.ferbuārī, domājams, ka
vistiešākajā šīs akcijas ietek-
mē, Krievijas vēstnieks sa-
sauca preses konferenci, ku-
rā žurnālistiem izskaidroja,
ka Krievija pozitīvi vērtē Lat-
vijas oficiālo nostāju Čečeni-
jas jautājumā un atzinīgi rau-
gās uz faktu, ka pašreizējā
Latvijas Saeimā vairs nav Če-
čenijas atbalsta grupas. (Te
nu Studeņņikovs pārsteidzās,
jo pēc nepilnām divām nedē-
ļām Čečenu atbalsta grupa
Saeimā tika oficiāli dibināta.
Interesenti par to var izlasīt
šīs avīzes numurā publicēta-
jā intervijā ar Arvīdu Ulmi.)
Šī tikšanās ar Latvijas žurnā-

ČEČENU NĀCIJAS ATDZIMŠANAS DIENA
Līga KRIEVIŅA

listiem tika rīkota, lai informē-
tu par Čečenijā gaidāmo refe-
rendumu, kas notiks 23. mar-
tā, kurā – atbilstoši Kremļa ce-
rībām – tiks pieņemta Čečeni-
jas konstitūcija, kuras mērķis
būtu noregulēt Čečenijas tie-
sisko statusu un administratī-
vo pārvaldi  Krievijas ietvaros.

Starptautiskā arēnā, piemē-
ram, Eiropas Padomē, kā zi-
nāms, ir izteikta kritika par
pārlieko steigu, kādā Krievija
forsē konstitūcijas pieņemšanu
Čečenijā. Referenduma demo-
krātiskums tiek apšaubīts arī
tāpēc, ka balsotāju sarakstos ie-
kļauti Krievijas armijas pastāvī-
gā dienesta kareivji, bet ārpus
Čečenijas Krievijā dzīvojošiem
aptuveni 700 tūkstošiem čeče-
nu dalība referendumā ir ļoti
sarežģīta. Lai balsotu, viņiem
personīgi jāierodas Čečenijā un
dokumentāri jāpierāda sava
saistība ar to. Maskava gan uz-
sver, ka armija referenduma re-
zultātu neizšķirs. Militāristi
esot tikai 7% no vietējo vēlētā-
ju skaita. Vēstnieks nenoliedza,
ka konstitūcija tapusi Maskavā
un tur arī tulkota, jo Čečenijā
esot dažādas problēmas, piemē-
ram, elektrības traucējumi.
Čečenijas republikas liku-

mīgais prezidents Aslans Mas-
hadovs uzskata, ka šīs balsoša-
nas mērķis ir stingri iekļaut re-
ģionu Krievijas sastāvā.

“Visiem jāpaziņo, ka šis refe-
rendums nozīmēs, ka karš tur-
pināsies. Ja viņi turpinās tā
priekšdarbus (..), būs cilvēku no-
laupīšanas, slepkavības,” teikts
Mashadovs intervijā, ko lentē
ierakstījuši korespondenti.

“Mani lauka komandieri ga-
tavojas šai dienai. Mēs darīsim
visu iespējamo, lai referen-
dums nenotiktu.”

 1997.gadā ievēlētais Masha-
dovs, kurš ir spiests bēguļot
kopš Krievijas karaspēka at-
griešanās reģionā pirms vairāk
nekā diviem gadiem, aicina
Maskavu atrisināt konfliktu
pie sarunu galda.

“Ja mēs to tagad neatrisinā-
sim, to izdarīs mūsu pēcteči.
Pēc 50 vai vairāk gadiem mū-
su pēcteči atkal sacelsies ar ie-
ročiem rokās,” viņš teica.

Bet Maskava atsakās risināt
sarunas ar Mashadovu, kuru tā
vaino gan oktobra, gan decem-
bra nemiernieku uzbrukumos.
Kremļa pārstāvis Čečenijas jau-
tājumos augstprātīgi šovinistis-
kā garā ir publiski atteicies ru-
nāt ar “neeksistējošas valsts ne-
eksistējošu prezidentu”.

Kā jau iepriekš rakstījām, mūsu laikrakstam, neuzrādot
nevienu likumīgi pamatotu argumentu, kopš 2002.gada
9.maija tiek liegtas preses akreditācijas darbam Saeimā un
Prezidentes pilī. DDD tiesiskuma un taisnības meklējumos
ir izspēlējis “pingpongu” pa varas kabinetiem, kur birokrāti,
šķiet, paši apmaldījās savā mašinērijā un melos. Gluži kā
paslēpēs piecās priedēs žurnālisti bez Valsts Prezidenta kan-
celejas un Saeimas preses dienesta loģiska pamatojuma tika
sūtīti no viena “priekšnieka” pie nākamā un atkal atpakaļ.
Par šo farsu lasiet vairāk DDD iepriekšējā numurā.

Tādēļ šā gada 6.martā plkst. 12:30 Doma laukumā notika
Latvijas Nacionālās frontes pikets pret preses brīvības iero-
bežošanu DDD žurnālistiem. Piketā piedalījās ap trīsdesmit
cilvēkiem, daudzi rokās turēja plakātus, kuru teksti izteica
atnākušo attieksmi un domas par pastāvošajiem preses un
cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijā. Ieskatam dažas no plakā-
tos izskanējušajām domām: “Latvijas Radio – neesi kangaru –
pederastu – okupantu bļodlaiža, triec “ratā” savu infantilo
vadību!”, “LTV, LNT, TV3, TV5 un visas radiostacijas - kad
sāksit strādāt latviešu tautas interesēs?”, “Einar, triec ratā
varaskāro Kanādas dāmīti, viņas amats pašam var noderēt!”,
“Diena, Neatkarīgā, Lauku un Jaunā avīze – pietiek “laizīt
kurpes” kangaru – pederastu režīmam!”, “Rublovski (Saei-

mas un Valsts pre-
zidenta Drošības
dienesta koman-
dieris – I.L. piez.) –
neapkauno drošī-
bas dienestu! Ja
tev bail, ej kopā ar
Auniņu (Saeimas
preses dienesta va-
dītāja – I.L. piez.)
un Rozenbergu
(Prezidentes preses
sekretāre – I.L.

piez.) slaucīt ielas!”, “Vaira un Ingrīda – mācieties strādāt
demokrātijas apstākļos”, “DDD žurnālistiem arī jābūt tiesī-
bām uz brīvu pieeju Saeimā, masu medijos un Valsts prezi-
dentes kancelejā”, “Veročka – tu esi okupantiem mīļmāmi-
ņa, bet latviešiem ļauna pamāte.” “Žurnālistikas fakultāte –
kāpēc jūsu absolventi ir tik gļēvi un bezzobaini?” un citi.

Pikets izraisīja lielu interesi savu tiešo plakātu tekstu dēļ un
pulcināja garāmejošos cilvēkus, tomēr žurnālistu, kā jau tas bija
sagaidāms, nebija visai daudz. Par nožēlu jāsaka, ka piketētājam,
uz kura plakāta bija rakstīts “Latviešu žurnālisti – neesiet tik
bezzobaini. Mācieties no okupantu preses” izrādījās taisnība arī
šajā gadījumā. Re-
zonansi akcija iz-
sauca tikai krievu
presē un interne-
ta portālos,– kār-
tējais apliecinā-
jums, ka lielie lat-
viešu laikraksti ir
sabijušies un trīc
varas un cittautu
sponsoru paspār-
nē. Interesanti
bija vērot arī Ra-
dio mājas iemīt-
nieku reakciju. Kā
apstulbis bērns Latvijas Radio ģenerāldirektors Dzintris Kolāts
vicinājās ar rokām, skaļi ķiķināja un apkārtējiem centās pierādīt,
ka viņš neesot infantils. Jāsaka gan, ka efekts sanāca gluži pretējs.
No sirds izsaku līdzjūtību Latvijas Radio kolektīvam... Arī pede-
rastu karognesējs Kārlis Streips lielām acīm bailīgi glūnēja caur
Radio ēkas durvīm, taču sapratis, kas piketē, ar skābu smīnu sejā
steigšus nozuda krēslas dziļumos. Uz piketu ieradās un atbalstu
izteica Zaļo un Zemnieku frakcijas deputāti Leopolds Ozoliņš un
Arvīds Ulme. Viņi bija izbrīnīti par Saeimas preses dienesta ne-
profesionālo darbību, bet plakāts, kurš izteica protestu pret kan-
garu – pederastu režīmu izpelnījās īpašu Leopolda Ozoliņa uz-
manību un atzinību.

Paldies visiem, kas ar savu klātesamību un garā bija kopā
ar DDD.

Bet nobeigumā neliels humors,– izsaku cerību, ka tas pla-
šais policistu pulks, kas šajā laikā bija ielencis Doma lauku-
mu, tur atradās, lai uzkrītoši atbalstītu piketētājus un vei-
dotu savu klusējošā atbalsta akciju.

JĀ – PRESES BRĪVĪBAI!
Ilze LIEPA

!

Bagātās un ekonomiski spē-
cīgās valsts, kura principā fi-
nansēja līdzšinējos Eiropas
paplašināšanās procesus, – Vā-
cijas ekonomika pēc eiro ievie-
šanas cieš nopietnu krīzi. Pār-

“TAUTU
TIESĪBAS”

Koknesis

maiņas, kādas eiro ienesis Vā-
cijas un vāciešu dzīvēs, radī-
jušas lielu finansiālo apjuku-
mu un neapmierinātību sa-
biedrībā. Par to jau rakstījām
laikraksta “DDD” iepriekšē-
jos numuros. Lai gan Latvijas
politiķi un ekonomisti cenšas
iestāstīt, ka Latvijā pēc eiro
ieviešanas nekas nemainīsies,
Eiropas valstīs notiekošais
liecina par pretējo.

Koknesis grāmatā “Tautu
tiesības”, kurā detalizēti apska-
tīts un pamatots katras tautas
tiesības uz taisnīgumu, raksta:

“Nauda jeb valsts valūta ir
tikai katras valsts īpašums, kas
tiek garantēts ar dārgmetāla
segumu. Pat ačgārnajā anti-pa-
saulē krāpnieki nav vēl tik tā-
lu aizdomājušies, kā uztaisīt
“ANO naudu”, uztaisīt “NATO
naudu”, “Āzijas naudu”, “Āfri-
kas naudu”, bet “Eiropas
nauda” jau ir gatava, kā
pirmklasīgs viltojums, kas
ir pretrunā ar Starptautis-
kām normām un Tiesībām.”

“Krāpnieki savu viltus
“naudu” papīros un lētmetā-

los pacentīsies saviem upu-
riem ieblēdīt bez seguma ap-
maiņā pret upuru valstu īs-
tajām valūtām, kam ir dārg-
metālu segums. Ar to krāp-
nieki būs sev nodrošinājuši
reālu iespēju piespiest ap-
muļķotās upur-valstis at-
pirkt savu valūtu no krāpnie-
kiem par tās vērtību zeltā.”

“Eiropas valstu valdības no-
dod savas pārvaldītās tautas,
lai tās pārvērstu par Eiro-ma-
fijas darba vergiem. Un pir-
mais solis ir viltotās Eiro “va-
lūtas” uzspiešana likumīgo na-
cionālo valūtu vietā. Tā ir pati
vērienīgākā un noziedzīgākā
afēra cilvēces pastāvēšanas vēs-
turē, jo valūta ir vienīgi valsts
tiesības, ko tā aizsargā ar Li-
kumu. Neviena nacionāla
valsts nepastāv bez savas va-
lūtas, kas ir tās saimniecības
asinis, kuru apriti regulē pati
valsts. Tas ir pierādījums tam,
ka valsts nacionālā valūta ne-
pastāv bez valsts, tāpat kā
valsts nepastāv bez savas naci-
onālās valūtas. Tas liecina, ka
Eiro kopiena nav valsts, un tā

saucamā “Eiro valūta” ir vie-
nīgi globāla mēroga kriminālvil-
tojums, lai apkrāptu visas Eiro-
pas valstu tautas.”

“Eiro-mafija tautu pakļau-
šanu veic, nolaupot visu “da-
līb-valstu” nacionālās valūtas,
to vietā iesmērējot viltus nau-
du. Pēc tam Eiro-mafija plāno
izlaupīt nacionālo valstu bagā-
tības, bet apkrāptās tautas pa-
darīt par saviem darba ver-
giem. Kas izplānoja šo globālā
mēroga noziegumu? Uz to var
atbildēt tie, kam pieder pasau-
les “virs-kapitāls”, kas pār-
valda visu pasauli. Un šī slepe-
nā pasaules valdība sagraus vi-
sas Eiropas valstis, ja to tautas
neatgūs veselo saprātu un tiks
paverdzinātas.”

Likumīgās visu Tautu, Tau-
tību un Cilšu Cilvēk-Tiesības ir
izstrādātas tāpēc, lai noziedz-
nieku nodomi tiktu izjaukti un
visa cilvēce netiktu paverdzinā-
ta globālo noziegumu varā.

MUMS JĀZINA SAVAS TIE-
SĪBAS! Plašāk par šo tematu
lasiet grāmatā “Tautu tiesī-
bas” un kļūstiet redzīgāki.!

Interesani, ko šajā brīdī pie sevis domā deputāts
Leopolds Ozoliņš, stāvot blakus Dzintrim Kolātam.

Ja jums ir kādas interesantas idejas, sūtiet tās
mums!

!
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Tieši tā Ministru preziden-
ta kungs! Te pat nelīdzēs Jū-
su Jaungada runā piesauktais
lauku klusums, jo tieši likums
ir vērsts pret laukiem un pa-
matnāciju Latviešiem, jo lau-
kos ir latviešu pārsvars. Pie-
palīdzot zinātniekiem (Mig-
lavs), Zemkopības Ministrijas
speciālisti daudzus gadus
“kladzināja”, ka ar vienu go-
tiņu zemnieks
n e i z d z ī v o s ,
bērni nomirs
badā. Palīdzī-
bas vietā noņē-
ma subsīdijas,
bet “čīkstuļi”
(tā bagātie “di-
žuļi”, tikuši
pie papildus
subsīdijām, dēvē sīkzemnie-
kus) vēl ķepurojas.

“Šķēlistu” vadītā Zemkopī-
bas ministrija Slaktera vadī-
bā sāka izstrādāt ekonomis-
kās sankcijas pret “čīkstu-
ļiem”, lai nekristu kauna
traips uz Tautas partiju (TP),
ka tā iznīcina pati savu tautu.
No alkatīgajiem “dižuļiem”,
“šķēlistu” atbalstītājiem, ti-
ka izveidots LOSP (Lauku or-
ganizāciju sadarbības pado-
me), kurā ietilpst tikai ne-
pilns procents no visiem lauk-
saimniecībā strādājošajiem.
LOSP Slakterim ļauj atbildī-
bu novelt uz zemniekiem, sa-
vukārt LOSP, kas kopā ar
“škēlistiem” uzskata, ka Lat-
vijā pietiek ar 200 zemnie-
kiem – “dižuļiem”, pārējos
zemniekus vēlas iznīcināt,
vainu noveļot uz Eiropas Sa-
vienību. Tur esot vajadzīgi no-
brieduši konkurētspējīgi “di-
žuļi”. Īsumā tāda ir šā liku-
ma jeb MK noteikuma Nr.
140 (20.03.2001.) vēsture.

Rezultātā no 300 000 saim-
niecībām, kas pārtiek no lauk-
saimniecības, palīdzību saņē-
ma tikai apmēram 6 000
saimniecības. Pret pārējām
lauksaimniecībām, lai tās ātr-
āk iznīktu, tika pielietotas
ekonomiskās sankcijas. Tas ir,
lai “čīkstulis” saņemtu par
pienu 1 000 latu, ir jāsaražo
20 tonnas pa 5 santīmiem lit-
rā. Govs nav “čīkstulis”, ko var
slaukt, neko nedodot pretī.
Ražošanai nepieciešamas 3
tonnas dīzeļdegvielas, tas ir:
300 Ls + 120 Ls (12% no 1
000 Ls), kopā – 420 latu eko-
nomisko sankciju veidā no
katra ražojošā “čīkstuļa” ieka-
sē kā papildus nodokli. Tur-
pretim “dižuļi”, saražojot ti-
kai 10 tonnas piena pa 10 san-
tīmi litrā, saņem 480 Ls (18%
PVN) + pamatīgas subsīdijas
un vēl bļauj, ka “čīkstuļi” dzī-
vojot uz viņu rēķina, jo nemak-
sājot nodokļus un apzogot val-
sti. Kad interesējos VID, kā-
dēļ tāda netaisnība, tur arī
skanēja atbilde, ka nelieši ir
jāsoda. Par ko tad šie nabagi,
kas dzīvo no rokas mutē, ir jā-
soda? Izrādās par to, ka viņi
nav dzimuši par komersan-
tiem un reģistrējušies kā uz-
ņēmēji pēc MK Nr. 140 notei-
kumiem, bet netiek galā ar
VID birokrātiju, papīru kār-
tošanu. Šie 300 Ls akcīzes at-
maksa par degvielu netiek at-
maksāta, jo nevar pierādīt ie-
nākumus. To, ka nauda aiz-
ņemta no radiem pilsētā, VID
uzskata par zagšanu. Šie 1 000
Ls ienāk gada garumā, bet
degviela ir vajadzīga uzreiz
agrā pavasarī. Subsīdijām tiek
likti mākslīgi šķēršļi  (7 go-

ATKLĀTA VĒSTULE

vis, 15 ha sējumu), un katru
gadu latiņu ceļ augstāk, bet
tie nav visi šķēršļi: gaļai – sa-
vi, graudiem – savi utt. Vārdu
sakot, cilvēks ir reģistrējies kā
uzņēmējs, bet nav ieguvis ne-
ko, izņemot birokrātiju un
papildus nodokli. Kāds zem-
nieks, uzņēmējs, žēlojās, ka
VID atsūtījis draudu vēstuli
par mantas aprakstīšanu, jo

viņš VIDam palicis 38 santī-
mus parādā. Nerentablie au-
tobusa maršruti likvidēti, tā-
dēļ šis jaunizceptais uzņē-
mējs, būdams kājāmgājējs, bi-
jis spiests maksāt kaimiņam
un braukt uz 50 km attālo
VID. Tika tērēta papildus
nauda un vesela diena, te jā-
piebilst, ka banka tika barota
par lielāku summu (40 sant).
Ar sašutumu viņš prasīja, kā
tas var būt, ka “DINAZ” un
citi uzņēmumi ir miljons latu
parādā, un valsts nevis pie-
dzen, bet noraksta zaudēju-
mos.

Visa šī birokrātija atbaida
“reņģēdājus” reģistrēties VI-
Dā, tieši otrādi – daudzi ir
likvidējušies un velk “lauku
bomža” likteni. Pirms 8. Saei-
mas vēlēšanām visi solīja
glābt “lauku bomžus”, visvai-
rāk no viņiem ticēja ZZS (sub-
sīdijas bez nekādiem šķēr-
šļiem no 1 gotiņas un no 1 ha
sējuma). Cerības tika liktas
arī uz “Jauno laiku” (samazi-
nās atskaišu birokrātiju VIDā,
nāks godīgāki, taisnīgāki lai-
ki subsīdiju sadalē). Nu tiek
likti 1 gotiņas uzturēšanai
jauni šķēršļi – pārraudzība.
Kāpēc nepietiek ar mājdzīv-
nieku reģistrāciju? Visi, kas
uzņem pārraudzības lieko
nastu, 1 gadu no subsīdijām
nedabūs neko. Ko dod šī obli-
gātā pārraudzība? Praktiski
neko.

Tas pats attiecas arī uz sē-
jumiem – vieniem ir 16 Ls par
1 ha, otriem – 8 Ls par 1 ha.
Tieši LOSPiešu vainas dēļ ne-
īsteno daudz godīgāku subsī-
diju sadales modeli no pirmā
realizētā piena litra un gaļas
kilograma, no 1 ha sējumu pla-
tības; nekādu pārraugu, uz-
raugu, kontrolētāju, kas sēž
zemniekam uz kakla un no-
smeļ krietnu daļu subsīdijas
naudas! Palūkosim sīkāk.
Caur datoriem notiek auto-
mātiska uzskaite, atkritīs vi-
sādi starpnieki, pārpircēji, jo
jebkurš ražotājs pārdos pro-
dukciju tiem pārstrādātājiem,
caur kuriem ies šīs valsts pie-
maksas. Tad kādēļ alkatīgie
ir pret? Droši vien alkatīgais
elites slānis saņems mazāk, jo
savu daļu dabūs arī naturālās
saimniecības, bet arī zaudē-
tāji viņi nebūs. Minēsim pie-
mērus. Sīkražotājs par 10 ton-
nu piena saņems piemaksu
100 latu apmērā (1 t = 10 Ls).
“Dižule” Silaraupa saražos 1
000 tonnu piena, saņemot
1000 x 10 = 10 000 Ls +
augstāku samaksu par piena
šķiru. Tāpat par gaļu – šķēr-
slis nedrīkst būt krūmu bul-
lis. Visi, kas apsēklo govis
mākslīgi, audzē gaļas šķirni,

tādēļ vinnēs uz gaļas lielāku
iznākumu no katra lopa.

Ja maksāsim vidējo – 12 Ls
(16 Ls un 8 Ls) par 1 ha, dižā-
kais graudu audzētājs Bruss
saņems 750 x 12 = 9000 Ls +
par divreiz lielāku cenu pār-
dos sēklas graudus un graudus
maizes cepšanai. Šeit sertifi-
cēta sēkla nedrīkst būt par
šķērsli mazākai samaksai par

1 ha sējumu. Sīkzem-
nieku nedrīkst sodīt
par piedalīšanos ražo-
šanā. Ticis pie naudas,
pats izlems, kā palie-
lināt savus ienākumus
bez diktāta no augšas.

Kādēļ LOSP pretojas
šim modelim? Tā ir al-
katība un skaudība, ka

arī citi dabūs no valsts budže-
ta, bet slēpjas aiz maskas, ka
pārstrādātājs samazinās ie-
pirkuma cenu. Kas liedz ZM,
piemēram, “Preiļu sieram”

lētāka piena iepirkšanas ga-
dījumā noņemt subsīdijas –
125 Ls par katru tonnu siera,
kas atrodas noliktavā. Kas
liedz noteikt minimālo iepir-
kuma cenu produkcijai?
Strādniekam taču var noteikt
minimālo algu 70 Ls, lai viņš
varētu izdzīvot un ļoti parei-
zi, jo te Latgalē viens otrs biz-
nesmenis maksā 7 Ls mēnesī,
bet bļauj, ka nevar atrast la-
bu strādnieku.

Kas lauksaimniecībā mak-
sā nodokļus? LOSP apgalvo,
ka viņi. “Čīkstuļi” dzīvojot uz
viņu rēķina, nemaksājot no-
dokļus un tāpēc ir iznīcināmi.
Manuprāt, tieši čīkstuļi mak-
sā, lai arī nespēj samaksāt.
Gandrīz visi nomaksā zemes
nodokli. Simtprocentīgi sa-
maksā PVN. Sociālajam no-
doklim nepietiek līdzekļu.
Ņemsim par piemēru daudz-
bērnu ģimeni – četri bērni vēl
skolnieki. Tiklīdz parādās 45
Ls mēnesī, jāmaksā ir sociālais
nodoklis13,62 Ls apmērā. Pa-
liek 31,38 Ls, kas tiek dalīts
uz 6 – katram ģimenes locek-
lim sanāk 5,23 Ls mēnesī.
Lielākā daļa jāiegulda ražoša-
nā. Lai nopirktu degvielu, va-
jadzīga lielāka summiņa.
Zemnieks plašā apkārtnē sa-
lasījis pa piecītim, vismaz 3
reizes pārvarējis VID birokrā-
tijas šķēršļus, pabarojis ban-
ku, iesniedz VIDam doku-
mentus par degvielas akcīzes
nodokļa atmaksu. VID at-
maksu noraida, jo jāpierāda,
ka šie piecīši iegūti likumīgi.
Zaudēts laiks, darbi – iekavē-
ti, rezultāts – negatīvs. Nāka-
mais solis ir upurēt pensiju,
nemaksāt sociālo nodokli,
glābt bērnus. Šajos stresa ap-
stākļos diez vai šāds zem-
nieks līdz pensijai nodzīvos,
toties izvilks bērnus. Tādēļ jā-
mūk no reģistra VIDā, kurš
šiem “neliešiem” likuma vār-

LR Saeimas priekšsēdētājai
I.Ūdres kundzei

Ministru prezidentam
E.Repšes kungam

NEVIS IZMIRSTAM,
BET LIKUMA VĀRDĀ TIEKAM IZNĪCINĀTI!

dā pievelk skrūves, neatmak-
sājot 12% PVN, padarot ražo-
šanu nerentablu. Nu jāzāģē
zars, uz kura sēž, – paliek ne-
maksāts zemes nodoklis.
Praktiski, likuma vārdā, šo
daudzbērnu ģimeni var izlikt
no savas Tēvu zemes ārā. Tā-
du ģimeņu ir ļoti daudz. Vien-
reiz jāatmet mīts, ka tās ir
dzērāju ģimenes un tāpēc jā-
iznīcina. Pēc atmodas, kad
pilsētās likvidēja darbavietas,
atgriezās mantotajā zemē,
dzīvot sāka vagoniņā. Kamēr
nebija šīs dalīšanas (vienus
subsidē, otrus gremdē), saim-
niecība izauga līdz 10 liello-
piem. Bet no 2001. gada liku-
ma vārdā palika 2 gotiņas. Jo,
vienkārši iedodot kilogramu
kartupeļu vai ko citu, nevar
ne autobusa šoferim samak-
sāt, ne veikalā bērniem sko-
lai vajadzīgās mantas nopirkt.
Tam ir vajadzīga nauda.

Tā, lūk, Ministru preziden-
ta kungs un Saeimas priekšsē-
dētājas kundze, likuma vārdā
mēs tiekam iznīcināti, jeb kā
Jūs sakāt – izmirstam! Atce-
rēsimies to latgalieti, kam kā
labākajam saimniekotājam
Latgalē prezidente paspieda
roku, pēc dažiem mēnešiem
pakārās... Ar to es gribu teikt,
ka lielākā daļa, kas gandrīz
katrā pagastā gada laikā paka-
ras, nebūt nav dzērāji. Tomēr
ar šādu rīcību visas viņu rūpes
par bērnu audzināšanu tie uz-
veļ sievām, padarot viņu un
bērnu likteni vēl smagāku. Lai
tauta izdzīvotu, es ierosinu
vismaz līdz 15 000 latu bruto
apgrozījumam noņemt visus
VID birokrātiskos šķēršļus
(grāmatvedību, papīru rakstī-
šanu) ļaut strādāt tieši uz lau-
ka, nevis skraidīt ar papīriem,
jo viegli izskaitļot, atrēķinot
izdevumus – tur tikai tāds mi-
nimālais iztikšanas ienākums
jeb peļņa vien iznāk.
Ļoti sāpīga lieta ir akcīzes

atmaksa par degvielu. Līdz
2001. gada pēc MK Nr. 140
noteikumiem, akcīzi varēja
saņemt visas 300 000 saimnie-
cības. 2001. gadā – 11 929
saimniecības, 2002. gadā – ti-
kai 6 666 saimniecības. Neva-
rēdami izbrist VID birokrāti-
jas džungļus, pārējie ir spiesti
pirkt kontrabandas degvielu.
Valsts ierēdņi veicina kontra-
bandu. Ja noņem šos ierobe-
žojumus, degvielas kontraban-
da laukos 100% izzūd, jo nav
pieprasījuma. Tieši šādu jau-
tājumu Preiļos es uzdevu Mā-
rim Gulbim. Diemžēl šis tau-
tā visvairāk cienītais un atbal-
stītais ministrs atteicās no
tautas palīdzības. Kā saka – iz-
vairījās no tiešas atbildes, pār-
adresējot jautājumu Lapšem.

“Atcerēsimies to latgalieti, kam kā la-
bākajam saimniekotājam Latgalē prezi-
dente paspieda roku, pēc dažiem mēne-
šiem pakārās... Ar to es gribu teikt, ka lie-
lākā daļa, kas gandrīz katrā pagastā ga-
da laikā pakaras, nebūt nav dzērāji.”

!8. lpp.

LATVIJAS
PENSIONĀRU
PROTESTA AKCIJAS

18.martā pie Ministru Kabineta un Saeimas vairāki des-
miti iedzīvotāju piedalījās apvienības “Rīdzinieki” rīkotajā
piketā, lai protestētu pret valdības īstenoto politiku pensiju
jautājumos. Piketēt paredzēts trīs dienas pēc kārtas, bet ap-
rīlī tiks rīkoti arī protesta mītiņi. Jāsaka, ka Pensionāru Fe-
derācija, kuras vadītājs ir Jānis Porietis, šo pasākumu neat-
balsta. Viņa vadītā organizācija uzskata, ka minimālās pen-
sijas paaugstināšanu var panākt vienīgi sarunu ceļā.

Latvijas Nacionālās frontes vadība ieradās, lai izteiktu at-
balstu pensionāru protesta akcijai, jo uzskata, ka latviešu
tautas vecākā paaudze nav pelnījusi šādu necilvēcīgu attiek-
smi no varas puses savas dzīves beigu posmā. Jau agrāk mūsu
organizācija ir rakstījusi vēstules valsts augstākajām amat-
personām, aicinot sakārtot pensiju sistēmu – pārtraucot mak-
sāt pensijas padomju gados nelikumīgi iepludinātajiem oku-
pantiem un novirzot šos līdzekļus latviešu un Latvijas pa-
valstnieku pensiju paaugstināšanai.

Daudzi piketētāji vēlējās aprunāties ar Aivaru Gardu, kā
arī izteikt atbalstu LNF cīņai par dekolonizāciju. Pie Saei-
mas diskusijā iesaistījās kāds vīrs, kurš turēja rokās plakātu
ar šādu saturu: “Saeima!!! Deputāti, izbeigt aplaupīt pensi-
onārus! Atcelt Augstākās Padomes netaisnīgo lēmumu par
pensiju izmaksām ap 300 000 kolonistu pensionāriem, kuri
nav strādājuši Latvijas labā ne dienu, bet saņem pensiju 50 –
60 latu. Valstij tas izmaksā 15 – 18 miljonu latu mēnesī”.
Viņš uzsvēra, ka galvenā Latvijas pensionāru problēma ir mil-
zīgais okupantu skaits mūsu zemē, kuriem mēs maksājam
pensijas. Vīrs pastāstīja, ka daudzi latviešu pensionāri nesa-
prot par ko ir runa, kad viņš cenšas paskaidrot: pusi no lat-
vieša pensijas atņem tieši okupantiem izmaksātās pensijas.

Latvijas Nacionālā fronte šajā ziņā izdarījusi aptuvenus
aprēķinus. Ar tiem var iepazīties grāmatā “Par Latvijas de-
kolonizāciju”, kurā publicēts pētījums, cik daudz līdzekļu
mūsu valsts tērē, lai uzturētu padomju gados nelikumīgi ie-
braukušos okupantus, kuri tagad ir sasnieguši pensijas vecu-
mu. Pēc LNF veiktajiem aprēķiniem, no 1991.līdz 2001.ga-
dam pensionāriem-okupantiem Latvija samaksājusi pensi-
jās 2 miljardus latu.

Pirmskara Latvijā dzīvoja, bija tās pavalstnieki dažādu tau-
tību cilvēki, kuru pēcnācēji automātiski mantojuši tiesības
palikt mūsu zemē arī pēc PSRS sabrukuma. Tādēļ pašreizē-
jam latviešu pensionāru skaitam var pieskaitīt vēl kādus 10
procentus. Kopā sanāk 66 procenti no visiem pensionāriem
jeb 324 030 cilvēku. Ja Latvija pārtrauktu maksāt ikmēneša
meslus pensionētajiem okupantiem, tad uz ietaupītās nau-
das rēķina latviešu un Latvijas likumīgo pavalstnieku  pensi-
onāriem pensiju varētu palielināt par 42 latiem.

Mūsu tautiešiem jāsaprot, ka viņu pensijas paaugstināt ie-
spējams kaut vai tūlīt pat, ja pārtrauc tās maksāt okupan-
tiem. Jā, tās būtu radikālas pārmaiņas, taču šis ir vienīgais
veids, kā reāli iespējams rast risinājumu mazo pensiju pro-
blēmai. Mūsu tauta ir daudz cietusi no padomju okupācijas
režīma, taču arī tagad, it kā neatkarīgā valstī, tā turpina
ciest no okupācijas nelikvidētajām sekām. Un pensionāri –
likumīgie Latvijas pavalstnieki – spiesti savilkt savas jostas,
lai dalītos maizes kumosā ar pensionāriem – okupētājvalsts
pilsoņiem.

Valdis JANSONS

No 17.marta Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga
atrodas valsts vizītē Vācijā. Kā LNF atbalstītājs pa tālruni
no Berlīnes, kur pašreiz atrodas komandējumā, mums stās-
tīja, tad prezidentes uzņemšana Vācijā ir īpaši vēsa. Lai gan
Latvijas masu informācijas līdzekļi stāsta, ka Vācija neuz-
skata par šķērsli Latvijas oficiālās varas atbalstu Buša vēl-
mei uzbrukt Irākai, Vācijas amatpersonu un sabiedrības,
žurnālistu attieksme liecina par pretējo. Superstar Vaira
Vīķe-Freiberga ir cietusi fiasko, jo daudzi Vācijas parlamen-
tārieši it kā aizņemtības dēļ ir atsaukuši iepriekš plānotās
tikšanās, savukārt žurnālisti savu attieksmi pret viņu pa-
rāda ar pilnīgu ignoranci. Vācijas laikrakstos nav ne vārda
par Latvijas prezidentes vizīti.

!

PREZIDENTI VĀCIJĀ
IGNORĒ
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Pirms diviem gadiem man ar Lapši bija iespēja 45 minū-
tes runāt par šo jautājumu. Sašutis par 12% PVN nemaksāša-
nu, nedaudz maigāks par akcīzes neatmaksāšanu dīzeļdeg-
vielai. Painteresējās, par cik kontrabandas degvielai pacēlu-
sies cena. Pajokoja par komfortu, ko valsts sagādājusi. No-
pietni visu pierakstīja un solījās darīt ko var. Pēc kāda laika
es L. Straujumai pajautāju, kā sokas ar Lapšes solīto dīzeļ-
degvielas akcīzes atmaksu. L. Straujuma knapi valdīja smiek-
lus par “čangaļa” naivumu. Izrādās, viņa pirmo reizi dzird.
Šķēlisti ir zaudējuši ZM grožus, bet šis Lapše vienalga beržas
ZM kā neaizvietojams padomnieks. Versija – īstie kontra-
bandisti sēž augstos krēslos Saeimā un valdībā, bet cīņu iz-
vērš tikai uz robežas, pārbaudot degvielas bāku tilpumus,
kas ir tikai tāda acu aizmālēšana. Vai tiešām netiks novērsts
pieprasījums pēc kontrabandas?

Lai piesaistītu vēlētāju balsis pirms 8 Saeimas vēlēšanām,
politiķi solīja sausuma subsīdijas laukiem, ko arī godīgi pie-
šķīra bez nekādiem šķēršļiem. Tieši par to, ka subsīdijas da-
būja visi bez šķirošanas, Zemnieku Federācija ir sašutusi. Tā
kopā ar LOSP grib izveidot sabiedrisko zemkopības minis-
triju ar algām ministru līmenī. Tomēr viņu atbalstītāju ir
ļoti maz. Tāpēc viņi ierosina atbalstītājiem subsīdijas mak-
sāt 100%, bet pretiniekiem – tikai 50%, pārējo pievācot sev.

Mums nav vajadzīgi šie ministri, kas aplaupa tautu. Ir va-
jadzīga viena taisnīga, godīga ar augstu morāli apveltīta Zem-
kopības ministrija, kurai pirmā rūpe būtu par pašu nabadzī-
gāko zemnieku Latvijas laukos.

Neskatoties uz visu, 174 000 mazo saimniecību likvidēša-
na uzņem jaunus apgriezienus. Šķēles ieliktais V.Veldre ir
izvirzījis daudz augstākas prasības kā ES. Pārtikas veterinā-
rais dienests (PVD), pārbaudot kūtis, atrod visādus kritēri-
jus, lai aizliegtu ražošanu. Lopa dzīves apstākļi tiek vērtēti
daudz augstāk nekā cilvēkbērna. Pat tad, ja bērnus vestu
dzīvot uz kūti, bet lopus – uz istabu, tik un tā tiktu pārkāp-
tas lopa tiesības uz labturības noteikumiem. Zemnieks ar
bērniem var dzīvot kūtī, jo reņģu ēdājam nav nekādu tiesību.
Tomēr Latgalē arī dzīvojamā māja nabadzības dēļ neatbilst
lopu turēšanai. Ja pieņemam minimālo, ka katrā saimniecī-
bā ir viena gotiņa, ruksis, aita utt., tad 174 000 lopiņu ir
jālikvidē. “Dižuļi” nebūs spējīgi uzreiz kompensēt šo ražoša-
nu. Būsim spiesti maksāt citu valstu zemniekiem par ķīmis-
ko pārtiku, bet savējos atstāsim bez iztikas. Ja pieņemam
vidējo, katrā mājā dzīvo 2 bērni, 2 pieaugušie, tas nozīmē –
kopā 4 cilvēki. 700 000 cilvēku tiek iedzīti vēl lielākā naba-
dzībā un izmisumā.

Latgales zemniekam no subsīdiju naudas liek atmaksāt
bankrotējošo piena un gaļas kombinātu parādus. Mēs savu
produkciju piegādājam valstī pazīstamiem kombinātiem –
Daugavpils, Rēzeknes gaļas kombinātiem, Rēzeknes piena
konservu kombinātam. Kombināta strādniekiem, adminis-
trācijai garantēta samaksa. Likvidatori pārdod objektus, no-
drošina sev augstas algas gadiem ilgi, bet zemnieciņam mū-
žīgi pietrūkst. Kāpēc mūsu valstī nav vainīgo, izņemot zem-
nieku? Ja zemnieks laikus nenomaksā par izlietoto elektro-
enerģiju nedēļas laikā, sēdēsi pie petrolejas lampas. Neno-
maksāsi zemes nodokli laikus – soda procenti virsū.

Kad uzklausīs katra zemnieka un mazo ģimeņu saimniecī-
bu sāpes, viedokļus un ieteikumus, aizstāvot viņu intereses?

Vai tiešām nabadzība un neziņa būs tā, kas mūs
vienos?

Vai tiešām mēs ar mietiem rokās būsim spiesti iet
sist savu valdību?

Kas tā būs – izmiršana vai iznīcināšana, ja latvietis
apsitīs viens otru?

Vai Eiropas Savienības vārdā ir jāupurē sava tauta?
Vai nevaram būt suverēna un neatkarīga valsts?
Vai nevaram savu valsti vadīt bez citu valstu diktāta?
Uzskatu, ka pasaule ir mainījusies, ir 21 gadsimts, neviens

mums ar tankiem neuzbruks, ja vien paši neiznīcināsim savu
tautu, meklēdami kaut kādus ekonomiskos labumus atse-
višķiem indivīdiem, bet zaudējot visu, kaut kur ielienot.

Cerībā uz Jauno laiku godaprātu un augsto morāli vēlos no
Jums cienītā I.Ūdres kundze un godātais E. Repšes kungs
saņemt izvērstu atbildi.

Jāzeps KOTĀNS
Potenciālais Latgales bomzis

ATKLĀTA VĒSTULE
NEVIS IZMIRSTAM,
BET LIKUMA VĀRDĀ TIEKAM IZNĪCINĀTI!
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LATVIEŠI!
Mudināsim okupantus aizbraukt no

Latvijas ātrāk, pirms vēl nav pieņemts
likums par Latvijas dekolonizāciju!

Mums atbrīvosies daudz ērtu dzīvokļu un labu darba-
vietu. Kamēr īpašumu attiecības vēl nav sakārtotas,
visi okupanti nelikumīgi iegūtos īpašumus var pārdot,
bet par saņemtajiem līdzekļiem iekārtoties uz dzīvi
etniskajā dzimtenē.

Latviešu pienākums ir aicināt un
kategoriski norādīt uz esošajām
iespējām jau tagad repatriēties!

SAVIENĪBA-1,
ko vada Nikolajs Gromovs, palīdz repatriantiem
iekārtoties Krievijā.

Adrese: Rīga, Artilērijas ielā 65a - 301
tel. 7313746

“VISS MĀKSLĪGAIS UN NEPATIESAIS ATSIJĀJAS...”
INTERVIJA AR MOVLADI UDUGOVU,
Valsts Aizsardzības komitejas (Čečenijas Republikas Ičkerijas  Madžlisul Šura) Informācijas komitejas ārējo sakaru
apakškomitejas vadītāju,
Publicēta Gruzijas avīzē “Georgian Times”

Movladi Udugovs

– Daudzus satrauc iespē-
jamā negatīvā ASV kara
pret Irāku ietekme uz situ-
āciju Kaukāzā. Vai Maska-
va necentīsies vēl vairāk no-
stiprināt savas pozīcijas šeit
un vai Kaukāzu nesagaida
vēl lielāki pārbaudījumi?

– Viennozīmīgi, ka Maska-
va pacentīsies un jau tagad rī-
kojas, lai nostiprinātu savas
pozīcijas Kaukāzā apmaiņai
pret atbalstu ASV Irākas jau-
tājumā. Runa, pirmām kār-
tām, ir par Čečeniju un Gru-
ziju. Pirmās pazīmes šādiem
centieniem mēs jau novēro-
jam. Maskava palūdza Vašin-
gtonu iekļaut čečenu Pretoša-
nās spēkus tā dēvētajā ASV
Valsts departamenta “teroris-
tiskajā sarakstā”. Vašingtona
Maskavai izrādīja pretimnāk-
šanu, cerot uz atbilstošu
Kremļa rīcību Irākas jautāju-
mā. Kaut gan, atklāti sakot,
ne visiem Maskavas loģika ir
saprotama – atdot Irāku par
tīri formālu propagandistisku
Vašingtonas piekrišanu ap-

mierināt Kremļa vēlmi re-
dzēt čečenu nosaukumus
Valsts departamenta “melna-
jā sarakstā”.

Attiecībā uz Gruziju Baltais
nams pat dod mājienus par šīs
valsts bombardēšanas iespē-
jām, ja tas būs vajadzīgs kā “ne-
pieciešamība cīņā ar teroris-
mu”. Kolins Pauels savā ziņo-
jumā ANO Drošības padomē
atminējās kādu “Alkaidas”
aģentu Abu Havse, kurš, pēc
Centrālās izlūkošanas pārval-
des ziņām, kādu laiku atradies
Gruzijā, apmācot “teroristus”,
kā izgatavot indes, bet pēc tam
pārcēlies uz Čečeniju.

Gruzijas vadība lieliski sa-
prot, ka aiz visiem šiem vār-
diem slēpjas zināma bīstamī-
ba Tbilisi. Lielajā spēlē starp
ASV un Krieviju Gruzija var
izrādīties kā bandinieks, ku-
ru pie noteiktiem apstākļiem
var arī ziedot. Te rodas Gru-
zijas apņēmīgais atbalsts ASV
“antiteroristiskajai kara ope-
rācijai” pret Irāku, ieskaitot
pat Gruzijas teritorijas piedā-

vāšanu ASV karabāzu
izvietošanai. Ševardna-
dze, kā pieredzējis poli-
tiķis, izmantojot situāci-
ju, cenšas izdarīt savlai-
cīgu gājienu, lai ievilktu
ASV karaspēku savā te-
ritorijā un Krieviju nolikt
notikuša fakta priekšā.

– Pašlaik daudz tiek
runāts par tā saucamo
referendumu Čečeni-
jā. Kāds ir jūsu vērtē-
jums akcijai, kura tiek
gatavota?

– Bezjēdzība. Tukšs numurs
to pašapmānam, kuri gatavo šo
politisko teātri. Pat pārāk lo-
jālie pret Kremļa noziegu-
miem – Rietumi dod Maska-
vai mājienus par iespējamību
neatzīt šo farsu.

– Kāda pašlaik ir situāci-
ja Čečenijā?

– Karš turpinās. Pretošanās
okupantiem pieaug ar katru
dienu. Pēdējie notikumi
skaidri liecina par to. Agresora
nejēdzības un zvērības papildi-
na modžahedu rindas. Notiek

spēku un līdzekļu uzkrāšana iz-
šķirošajam triecienam pa ie-
naidnieku. Nostiprinās nācijas
un Pretošanās spēku vienotība.
Viss mākslīgais, nepatiesais un
liekais atsijājas. Tā rezultāts
viennozīmīgi būs agresoru iz-
dzīšana no Čečenijas.

* Intervija tulkota no
krievu valodas publikācijas

informācijas aģentūras
Kavkaz-center mājas lapā

2003. gada 6.martā,
publicēta saīsināti.

Pēc informācijas aģentūras
“Šariāts” paziņojuma, kas tika
publicēts pāris Čečenijas teri-
torijā iznākošajos čečenu Pre-
testības masu informācijas lī-
dzekļos, – tādos kā “Džihada
balss”, “Islama jaunatne”, “Dži-
hads šodien” un citos, pagājušā
gada 27.decembrī okupācijas ad-
ministrācijas ēkas iznīcinājusi
izlūkošanas diversijas brigāde
“Rijadus Salihijn”.

Brigādes amīrs Šamils Basa-
jevs nosaucis okupācijas admi-
nistrācijas ēkas iznīcināšanu
par “odžu midzeņa iznīcināša-
nu”. Pēc viņa teiktā “KAMAZā”
atradās 4 tonnas, bet “VAZā”
600 kilogrami trotila. “KAMA-
Zu” vadīja divu bērnu tēvs: 15
gadīgā meita sēdēja blakus tē-
vam, bet pie “VAZ” stūres atra-
dās viņa 17 gadīgais dēls. Šāda
savdabīga “ģimenes vienība” arī
īstenojusi operāciju.

Šamils Basajevs aģentūras
“Šariāts” paziņojumā atklāj ne-
laimi, kura skārusi šo varonīgo
ģimeni. Kādas bombardēšanas
laikā tika nogalināta viņu mā-
te. Bet pavisam nesen Kadirova
banda nogalinājusi vecāko dēlu.

Tomēr, neskatoties uz šo pa-
ziņojumu, Kremlis centās at-
saukt Š. Basajeva paziņojumu,
kuru viņš izteica 27. februārī,
uzņemoties atbildību par noti-
kušās kaujas akcijas organizē-
šanu – okupantu režīma mari-
onešu štāba iznīcināšanu.

3.martā Krievijas Ģenerālpro-
kuratūra paziņoja par “27.de-
cembra akcijas atklāšanu”.
Kremlis to raksturo kā terora ak-
tu. “Arestēti trīs cilvēki, kuri tie-
ši iesaistīti terora akta sagatavo-
šanā. Divi no viņiem dod liecī-
bas” – šai sakarā paziņoja Krievi-
jas varas pārstāvis.

Savukārt viens no Šamila Ba-
sajeva palīgiem Kavkaz-center
korespondentam paziņoja, ka
Krievijas Ģenerālprokuratūras
paziņojumi nav nekas cits kā pro-
paganda un cenšanās situāciju pa-
sniegt tā, ka okupanti ir atklāju-
ši kādu “kriminālnoziegumu”,
lai tādējādi neatklātu paša oku-
pācijas režīma sakāvi.

Pirms kāda laika Šamils Ba-
sajevs informācijas aģentūrai
Kavkaz-center (www.kavkaz-

KADIROVA ADMINISTRĀCIJU
IZNĪCINĀJUSI BRIGĀDE “RIJADUS SALIHIJN”

center.com) pa elektronisko past-
u nosūtīja fotoattēlus no video-
filmas, kuros redzams, kā tiek
uzspridzinātā pieminētā oku-
pācijas režīma ēka, līdz ar to pie-
rādot, ka ir vistiešākajā saistībā
ar šo diversijas aktu. Sakarā ar šo
kaujas operāciju un ar Krievijas
vēlmi noliegt viņa atbildību par
to, čečenu Pretestības viens no
spilgtākajiem un varonīgākajiem
dalībniekiem sniedza interviju,
ar kuru vēlamies iepazīstināt
mūsu lasītājus.

Saīsināta intervija ar izlūko-
šanas un diversijas  brigādes
“Rijadus Salihijn” amīru Ša-
milu Basajevu, kuru viņš snie-
dza informācijas aģentūrai
“Šariāts”.

Neņemot vērā izlūkošanas un
diversijas brigādes “Rijadus-Sa-
lihijn” paziņojumu par to, ka di-
versijas akts, iznīcinot “odžu mi-
dzeni” (okupācijas administrā-
cijas kompleksu Džoharā) veikts
tās spēkiem, kādam acīmredzot
ļoti gribas pierakstīt to kaut kā-
diem mistiskiem specdienes-
tiem, sakot, ka to veikušas “slā-
vu” vai vēl kāda cita izskata per-
sonas. Viņiem ir svarīgi, lai ti-
kai viņi neizskatītos pēc čeče-
niem, lai tikai nevajadzētu at-
zīt, ka to dara čečeni un ka viņi –
čečeni – kļūst pat šahīdiem-paš-
nāvniekiem. Un vīrieši un sie-
vietes ne tikai pa vienam, bet
ģimenēm, veic Pašuzupurēšanās
aktu Allāha, savas Dzimtenes
Neatkarības un Brīvības vārdā.

Šo loģiku var izskaidrot ar to,
ka Krievijas vadība jau sen ofici-
āli atzīst, ka Ičkerijā kara ne-
esot, ka šeit karojot vienīgi al-
gotņi. Un tādēļ notikusī operā-
cija neiekļaujas viņu pasaciņā par
mītiskajiem algotņiem. Jo ie-
naidnieki baidās, ka no čeče-
niem mācīsies citi, kuri dzīvoju-
ši, auguši līdzās čečeniem, vi-
ņiem var galvā ienākt doma –
bet kāpēc mums pieciest viņus
(krievu okupantus), kāpēc arī
mums neveikt maksimāli daudz
savā un Islama labā. Lūk, kādēļ
viņi runā par “slāvisku ārieni”.
Jā, patiešām, tie, kuri atradās

pie stūres, bija ģērbti armijas
formā, bet kur gan ir teikts, ka
mēs nevaram uzģērbt armijas
formu? Tā jau vienmēr ir mums
mugurā, tā ir mūsu atšķirības
pazīme, jo mēs esam karavīri.

Bet atklāti sakot, es neesmu
pārliecināts, ka tie apsargi, ku-
ri tur atradās sprādziena laikā,
varēja saskatīt kādas modžahe-
du izskata īpatnības, tāpēc, ka
šīs mašīnas neviens neapstādi-
nāja. Tur ir četri ielenkuma lo-
ki. Lai tos pārrautu, modžahe-

diem nācās pārvarēt attiecīgi
četrus kontrolpunktus. Pirmos
divus no tiem viņi caurbrauca
lielā ātrumā, trešo un ceturto
sagrāva. Visi, kas tur atradās –
laidās lapās. Mēs pat rēķinājā-
mies ar to, mašīnas var sākt ap-
šaudīt, un tādēļ tās bija bruņu-
mašīnas, par ko viņi nekur nezi-
ņo. Bet neviena šāviena nebija.

Mums ir videoieraksti, kur
mēs uzfilmējām objektu no da-
žādām pusēm. Nāks laiks, un
arī citus materiālus mēs parā-
dīsim. Un vēl okupācijas struk-
tūras apgalvo, it kā mašīnā at-
rodošās personas esot uzrādīju-
šas kaut kādus dokumentus,
apliecības, bet tās visas ir pasa-
kas. Apsardze vienkārši aizlai-
dās, un viņi darīja pareizi, jo re-
ti kurš vēlas pēc nāves būt
“Krievijas varonis”.

Es nedēvētu šo operāciju par
spīdošu, jo mēs nepanācām sa-
vu galveno mērķi, kurš bija – ap-
glabāt šajā “odžu midzenī” vi-
sus okupācijas marionešu vadī-
bas neliešus. Operāciju bija ie-
cerēts veikt 23.-25. decembrī,
bet tehnisku iemeslu dēļ šajās
dienās mēs to nevarējām īste-
not. Tajā dienā mums bija infor-
mācija, ka sēde sāksies divos, tā-
dēļ tika pieņemts lēmums uz-
sākt operāciju pustrijos, bet,
acīmredzot, sapulce tika atlik-
ta par trim stundām, jo kāds ka-
vējās. Tādēļ sprādziena brīdī tur
visi nebija sanākuši.

Bet nekas, nākošreiz mēs pa-
centīsimies īstenot vēl lieliskā-
ku nacionālo nodevēju iznīcinā-
šanas operāciju.

Šodien liels tracis sacelts par

to, ka tur atradās nevainīgi mie-
rīgie iedzīvotāji. Kas gan tie par
mierīgajiem iedzīvotājiem? Ja
viņi strādā specdienestos, ja tā-
dēļ, lai iestātos šajā darbā, vi-
ņiem jāiziet Federālā drošības
dienesta pārbaude pašā Maska-
vā un pēc tam viņi darbojas, lai
nostiprinātu okupācijas režīmu
ēkā, kuru apjož četri loki un ap-
sargā 3,5 tūkstoši karavīru un
oficieru. Apkārt šai ēkai bija sa-
koncentrēti ne mazāk par 500
vienībām bruņutehnikas, no

tiem vairāk kā 100 mīn-
metēju.

Tāpat saka, ka viņi gāja
strādāt “maizes gabala” dēļ.
Tas nav tiesa, jo visu tur strādā-
jošo nodrošinātība bija virs vi-
dējā līmeņa. Šie cilvēki ir no ap-
gādātām ģimenēm, galveno-
kārt, viņi ir augsti stāvošo naci-
onālo nodevēju tuvi radinieki.
Daudzi – no Krievijas atbrau-
kušo Federālo drošības dienes-
tu pārstāvju ģimenes locekļi. Vi-
si viņi bija kalpotāji, bet ne ci-
viliedzīvotāji. It īpaši es vēlētos
uzsvērt, ka ne pie viena no vi-
ņiem mēs neieradāmies mājās,
kaut gan pienāks arī laiks, kad
mēs atnāksim pie viņiem uz
mājām, ja viņi neapstāsies.

Mēs ne pie viena neieradā-
mies mājās un neiznīcinājām vi-
ņu mājas. Kurš sēž mājās, tas
arī ir mierīgais iedzīvotājs. Mēs
uzbrukām vienai no okupācijas
režīma ēkām, un lai ko arī kāds
nerunātu, tas ir klasisks diver-
sijas akts. Bet ja kāds to sauc
par terora aktu, tas neko ne-
maina – kā runā: “Suņi rej, bet
karavāna iet tālāk”.

Es vēlētos izteikties par tiem,
kuri mūs apvaino terorismā. Jā,
mēs esam teroristi tiem, kuri
uzskata mūs par saviem ienaid-
niekiem tāpēc, ka mūsu ienaid-
niekiem radām bailes jau ar sa-
vu eksistenci un savu cīņu. Bet
mēs neesam teroristi mūsu
draugiem un tiem, kuri ietur
neitrālu pozīciju. Viņiem mēs
neradām nekādas briesmas.
Tas arī viss. Tas ir kā lakmusa
papīrītis.

Pārpublicēts:
“Kavkaz-centr”

www.kavkazcenter.com

TERORISTI MĒS ESAM IENAIDNIEKIEM...
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