Šo pašu svētāko
tu neaizmirsti:
vai celies debesīs
Vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku.
Tu esi –
Latvija! / Ojārs Vācietis /
Daugavas vanadzes, Daugavas vanagi, sadarbības organizācijas, tautieši!
Daugavas Vanagu Fonda vārdā vēlos Jūs sveikt Latvijas lielajā jubilejā, Latvijas simtgadē. Sasniedzot
simtgadi, pakavēsimies un atgādināsim sev, kas esam.
Esam neliela, bet sena un stipra latviešu tauta. Mums ir viena no senākajām valodām, ko esam
saglabājuši caur gadu simteņiem. Esam sena tauta, bet valsts vēl ir jauna. Mums nav ļāvuši apstākļi
izveidot savu valsti agrāk, jo kaimiņi iekārojuši mūsu skaisto zemi pie Baltijas jūras. Bet esam
izturējuši un izdzīvojuši, neskatoties uz visām grūtībām. Mēs esam redzējuši tālu un lidojuši augstu,
bet mums vēl jāmācās savu valsti pārvaldīt viedi, ar mieru un saticību. Toties esam izdzīvojuši, un tas
ir pats galvenais.
Mūsu Latvija otrā pasaules kara beigās tika atdota okupantiem lai rietumu pasaule varētu baudīt
mieru un brīvību. Latvijas vēsturē nav mazums skarbu mācību par laikiem, kad brālis karoja pret
brāli, kad aiz cēliem saukļiem slēpās zemiski un ciniski mērķi. Kad bija Kangari. Šodien nedrīkstam
pieļaut, ka sliktākais atkārtojas, tādēļ jāatgādina, ka viss ir mūsu pašu rokās.
Esam izmētāti plašajā pasaulē, bet visur veidojam latviešu kopienas un saietus, jo jūtam savu
latvietību, vienalga kur esam. Mēs bez tās vienkārši nevaram. Mēs nesam savu valsti visur.
Mums jāapzinās (paši vien neapzināmies) cik stipri esam. Jāapzinās, cik daudz esam panākuši - mums
ir sava zeme, sava valsts, sava Latvija. Mūsu senči gadu simtiem atdeva dzīvību, lai mums būtu
brīvība, pašiem sava valsts, jo viņi ticēja.
Mums kopā ir jāceļ stipra, brīva, stipra, vienota Latvija, lai kur arī mēs atrastos. Tāda, kādu to
pagājušā gadsimta sākumā un pirms 27 gadiem iegūstot neatkarību redzēja valsts pamatlicēji. Tikai
grūtībās kļūstam stipri, tādēļ katram jāsāk ar sevi, ar mazumiņu. Jūra sastāv no pilieniem.
Mums jāvienojas kopīgā redzējumā par Latvijas nākotni, lai kur mēs būtu, jo kopīgais un vienojošais
mūs darīs stiprus un neļaus izkaisīt pasaules vējos. Jāspēj kritiski domāt un izmantot savas pieredzes
un zināsānas. Tādēļ mēs esam “Daugavas Vanagi” , kam esam zemapziņā devuši tādu nosaukumu, jo
vanags lido augstu un redz tālu. Esam latvieši.
Lidosim augstu un redzēsim tālu! Lai uzdīgst grauds, kur sēkla krita, Šis ir tavs laiks. Tev nebūs cita!
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