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Mart Helme: salateenistused sekkusid Eesti
presidendivalimistesse
Läinud kuu tähtsündmus oli Mart
Helme paljastus, millele ei pööratud piisavalt tähelepanu. Mart Helme (ERR, 24.01.2018): „Teine väljend, mida me kasutame, on süvariik.
Süvariik on eriteenistused, kes loomulikult mõjutavad ja juhivad oma
hoobadega poliitikat. /-/ Aga kuri on
karjas siis, kui süvariik ise hakkab
poliitikat tegema. Ja seda me Eestis
näeme. Mul ei ole mingit kahtlust,
et presidendi valimistel oli süvariigi
käsi mängus ja, et pooled kandidaadid olid need, kellele süvariik oli andnud oma dobro, vene keeles öeldes,
ehk heakskiidu. Ja et lõppkokkuvõttes
oli süvariik see, kes otsustas ummikusse jooksnud presidendi valimiste
lahenduse praeguse presidendi näol.
Ajakirjanik: Tulen teie mõttevooluga kaasa: kas süvariigi huvi oli lasta
presidendivalimised valimiskogust
tagasi riigikogusse? Mart Helme:
Ei. Nad ei tulnud lihtsalt oma ülesannetega toime. Ajakirjanik: Millise
kandidaadi taga eriteenistused olid?
Mart Helme: Ma ei hakka nimesid nimetama, sest siis lähen libedale teele
ja mulle võib öelda, et esitan ebaõigeid fakte ja laiman kedagi. Seda
ma ei tee. Ajakirjanik: Vabandust,

kas ma saan nüüd õigesti aru – Eesti
eriteenistustel oli oma kandidaat Vabariigi Presidendiks... Mart Helme:
Mitu. Ajakirjanik: ... kelle läbisurumisega nad ei tulnud toime? Mart
Helme: Jah. Ajakirjanik: Kas need
kandidaadid jõudsid valimiskogusse?
Mart Helme: Jah. (Pikk paus.) Igaüks
teeb deduktiivselt mõeldes, kui Sherlock Holmes’i tsiteerida, omad järeldused. Keda meedia turgutas ja keda
halvustas, meedia on ju eriteenistuste instrument. Kui keegi püüab mulle
selgeks teha, et olen vandenõuteooriate ohver, siis – ei ole. Ajaloolasena
ma tean, et eriteenistused on meediat
kasutanud juba 18. sajandist alates.“
Julged ja õiged sõnad. Järgmisel
päeval üritasid mitmed tegelased
„vigade parandust“, et salateenistused ei ole sekkunud ega sekku.
Mingit süvariiki pole olemas. Anti
mõista, et avaldus oli vastutustundetu. Oleme märganud, et selline
targutamine algab siis, kui keegi
paljastab tegelikkusest osa, mida
lihtsurelikel teada ei ole tarvis. Jüri
Lina tegeleb selliste paljastustega.
Kui selgub tõsiasi, et autot juhitakse ratastest, mitte roolist, siis
tekib tahes-tahtmata küsimus, kes

rattaid ikkagi pöörab. Teisisõnu:
kes eriteenistusele ütleb, kuidas
Eesti riiki suunata või milliseid tegelasi kõrgetele ametikohtadele
upitada? Neist endist oleks seda
palju tahta. Mart Helme rääkis ju
salateenistustest. Need ei pruukinud olla üldse kõik Eesti omad. Aga
vaadake ise, kuhu poole Eesti on
teel või mis Eestist on saanud!?
Cui bono? Follow the money! Kes
saab rikkaks üleöö, keda ei tohi kritiseerida ja keda „valitakse“, isegi
kui tema poolt ei hääletata?
„Meedia on eriteenistuste instrument,“ selline teave on ka „Rahvusliku Teataja“ toimetusel juba
varasemast ajast. Võime siinkohal
Mart Helme sõnu kinnitada. Olge
ääretult ettevaatlikud kõigega,
mis teile näidatakse ja räägitakse. See on küll teavitamine, kuid
sageli (liiga sageli) teie mõjutamiseks, eksitamiseks ja suunamiseks, ilma et te sellest ise aru
saaksite. Millisele salateenistusele
töötab siis „Rahvuslik Teataja“?
Mitte ühelegi, mitte kunagi, vähemalt selle toimetusega.
Toimetus

Maakogu Asutava Kogu pöördumine eesti
rahva poole
„Eesti Vabariik 100“ vaimus, on
03.02.2018 Raikkülas loodud Asutav Kogu otsustanud kokku kutsuda
parteidevälise Eesti Maakogu, mille peamiseks ülesandeks on rahva
tahte selge teadvustamine, välja
ütlemine ja selle tahte eest kindlameelselt seismine, tuginedes EV
Põhiseadusele. Eestis on täna suurim mure valitsejate võõrandumine oma rahvast – meie poliitilise
juhtkonna soovimatus kuulda meie
häält ja arvestada sellega küsimuste puhul, mille otsustamiseks rahvas pole valimistel oma mandaati
andnud. Kodanike, haritlaste ja
teadlaste hääle järjekindel eiramine
lõhestab riiki ja on tekitanud suureneva usalduskriisi. Asutav Kogu
tunneb, et riigiaparaat lähtub oma

toimetustes mõne kitsa poliit- ja
ärigrupeeringu või välise survegrupi huvides tehtavatest otsustest, mitte Eesti põhiseadusest.
Meie elukeskkonna ja kogukondade
hävitamine on saanud nähtavaks
üle maa ja nüüd on aeg seista meie
laste ja lastelaste tuleviku eest.
Eesti põhiseadus sätestab: „Eesti
on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu
kandja on rahvas.“ Ning et meie
riigiülesandeks on olla: „...pandiks
praegustele ja tulevastele põlvedele
nende ühiskondlikus edus ja üldises
kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi
aegade...“ On selge, et kõik see pole
kuidagi võimalik, kui meie riiklikud
institutsioonid ei suuda või ei taha

oma tegemistes arvestada kodumaa
looduskeskkonna halvenemisega
ja põlisrahva enese tahtega. Eesti
Maakogust saab ühendus taastamaks usaldust ja kaitsmaks meie
rahva põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi. Maakogu seab eesmärgiks
põlisrahvastele omaste, jätkusuutlikkust tagavate väärtuste säilimise. Maakogule asub keerukates
küsimustes oma nõuga toeks haritlastest, teadlastest ja praktikutest
loodav priitahtlik Nõukoda. Olgu
Maakogu algatuskingituseks meie
vabale riigile tema sajandal sünnipäeval. Asutav Kogu asub Maakogu
kokkukutsumiseks ettevalmistusi
tegema üle Eestimaa ning annab
sellest avalikkusele teada.
03. veebruaril 2018

KAARDIMAKSE ON KODUMAA REETMINE! ÄRA MAKSA MITTE
KUSAGIL, MITTE KUNAGI KAARDIGA!

neegRid vägistasid, tükeldasid elusalt 18-aastase
Pamela mastropietro. Minge Küsige ERR- lt, Postimehelt, Päevalehelt jne. Miks nad sellest ridagi ei
edasta?
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Telli koju „Rahvuslik Teataja“ aastaks 22.- €, pooleks
aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

