Paziņojums
par gaidāmajām ārkārtas “Saeimas vēlēšanām”.
4. maija republikas valsts prezidenta V. Zatlera 28. maija rīkojums “par 10. Saeimas atlaišanas
rosināšanu”, ir radījis jūtamu nemieru pašreizējo “politiķu” aprindās, jo tā rezultātā ir iespējamas
kaut kādas pārmaiņas viņu līdzšinējā situācijā.
Tomēr jau tagad ir zināms, ka iespējamās pārmaiņas arī šajā gadījumā, neko būtiski pašreizējā
valsts pārvaldes sistēmā, no kuras viņi atkarīgi, nemainīs, jo šī sistēma izveidota tā, lai pati mainīties
nebūtu spējīga. Būtiskas pārmaiņas šajā sistēmā iespējamas vienīgi tad, ja tā tiktu nomainīta. Bet
nomainīt šo sistēmu ar tās rīkotajām viltus “vēlēšanām”, nav iespējams. (sk. www.na-apvieniba.lv fails
2009. g. martā). Tādēļ tiem LR pilsoņiem, kuri patiesi vēlas panākt kādas būtiskas pārmaiņas šajā
sistēmā, piedalīties tādās “vēlēšanās” nav jēgas.
Tātad pašreizējiem “politiķiem” – “tiem pašiem vēžiem”, izņemot dažus, kuri visvairāk
“sasmērējušies”, arī šajā gadījumā nekas būtiski nedraud. Tomēr zināms nemiers liek viņiem
“drošības pēc”, steidzīgi veikt kārtējo “pārkārtošanos”. Tā izpaužas esošo vēlēšanu apvienību
pārtapšanā kopējās partijās.
Ja pirms šīm “vēlēšanām” radīsies arī kāda jauna partija, kas tajās piedalīsies, tā noteikti
neiestāsies par pašreizējās valsts pārvaldes sistēmas maiņu, jo sastāvēs no tās bijušajiem, vai jau
“droši pārbaudītiem kadriem”.
Šoreiz mēs neaicināsim šīs “vēlēšanas” boikotēt, kā esam darījuši līdz šim, bet ļausim lai tie,
kuri vēl nav izpratuši to bezjēdzību, paši sevi “izper” ar piedalīšanos tajās, kad pēc tām būs
sapratuši, ka vēlamais rezultāts arī šoreiz ir palicis nesasniegts. Varbūt tad viņi beidzot nāks pie prāta
un sapratīs, ka izkļūt no šīs pseidovalsts radītās sistēmas, iespējams vienīgi apvienojoties kopējā
spēkā – īstajā “Nacionālā apvienībā”, kas, atšķirībā no viltus NA/VL/TB/LNNK, vai jebkuras citas,
nelokāmi iestājas par 1918. gada 18. novembrī dibinātās, neatkarīgās un demokrātiskās LR faktisku
(tiesisku) atjaunošanu.
Jāatzīmē, ka V. Zatlers savā uzrunā 28. maijā vērsās pie “Latvijas tautas” un tās beigās
aicināja, jādomā, to pašu “tautu”, gaidāmajās “vēlēšanās pašai lemt savu nākotni”.
Vismaz viņam tomēr vajadzēja zināt, ka pašreizējās valsts pārvaldes, tostarp “vēlēšanu”
sistēmas ietvaros, tas nav iespējams, jo arī pašreiz spēkā esošā Satversmes 2.p. minētajai “Latvijas
tautai” suverēnā valsts vara 4. maija republikā vairs nepieder. (sk. mūsu mājas lapā, fails 2011. gada
martā).
Tātad – kārtējā liekulība, vai kas vēl sliktāks.
Tādēļ arī gaidāmajām “valsts prezidenta vēlēšanām”, pašreizējās valsts pārvaldes sistēmas
ietvaros, nav būtiskas nozīmes.
Ja V. Zatlers, vai jebkurš cits šajā sistēmā esošais valsts prezidents, patiesi vēlētos pārstāvēt
Satversmes 2.p. minēto “Latvijas tautu”, viņam vajadzētu visos savos starptautiskajos kontaktos
nevien runāt, bet arī darīt visu iespējamo, lai Latvijā beidzot tiktu likvidētas bij. PSRS okupācijas
sekas un savās mājās gādāt, lai tiktu arī izbeigts pašreizējās valsts varas joprojām īstenotais, pret
latviešu tautu vērstais genocīds. Vienīgi tādu, kurš uzdrošināsies to darīt, Latvijas (lasi: latviešu)
tauta atzīs par savu Prezidentu.
Kaut ko konstruktīvu šajā nolūkā šoreiz noteikti jādara arī Pilsoņu Kongresam. Mūsuprāt, tas
ir tā pienākums. Pagaidām nekas vēl neliecina, ka tā varētu notikt, tomēr, agrāk vai vēlāk, tā ir
jānotiek un tā arī notiks.

Tad latviešu tautu nāvējošā 4. maija republika būs atkal pārtapusi par
latviešu nacionālo valsti – 1918. gada 18. novembrī dibināto, neatkarīgo un
demokrātisko Latvijas Republiku un tas galvenokārt būs īstajā NA apvienotā,
latviešu tautas kopējā, patiesi nacionālā spēka nopelns.
2011. gada 1. jūnijā

s/o “Nacionālā apvienība” Valde.

