Asutatud 2011. aastal
7. aastakäik

Nr. 1 (54) 			

Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

jaanuar 2017

Kiri Kapole ja Kapo vastus
Saatsin 12.04.2016. Kapo meiliaadressile: kapo@kapo.ee järgmise meili:
Tere
Nägin just Postimehes, mida Kapo
oma aastaraamatus immigratsioonivastaste inimeste kohta kirjutas.
Pean tunnistama, et olen sügavalt
pettunud. Kapo peaks olema esimene asutus, mis on kursis immigratsiooni, eriti moslemitega seotud
probleemidega. Te teate väga hästi,
et Tallinnas, Keevise tänaval tegutseb juba pikemat aega mošee, mis
on Saudi-Araabiast pärist radikaalse organisatsiooni omandis ning
saatnud juba džihadiste Süüriasse.
Selle asemel, et nimetatud asutuse tegevus lõpetada ning sealsed
liidrid kinni panna või riigist välja
saata, süüdistate kodanikeaktiviste,
kes teie tööd teevad. Mul on Eesti
riigist ning Euroopast hooliva kodanikuna väga kahju, et Kapost on
saanud Brüsseli vasak-eliidi ketikoer. Arnold Sinisalu nimetas
sundmigratsiooni vastaseid aktiviste Putini propagandale kasulikuks
tööriistaks, esitamata sealjuures
ühtegi argumenti, mis tema sõnu
kinnitaks; seega on ilmselge, et
teeb poliitilist tellimustööd Brüsseli vasak-eliidile, millega on end
Kapo juhina kompromiteerinud. Sinisalu naiivne väide praegu Euroopas toimuva kohta, et „miks me peame nüüd arvama, et on selline oht,
mis meie iseolemist ja avalikku korda
ja turvalisust ohustab“ on naeruväärne ja kahetsusväärne. Silmas

pidades äsja Brüsselis (22.03.2016.)
ja Pariisis (13.11.2015) toimunud
veretöid, ning sellele aastakümnete jooksul eelnenud terrorismi
ja kuritegevuse akte, julgen väita,
et hr. Sinisalu ilmselgelt ei seisa
oma ülesannete kõrgusel. Kui arvestada asjaolu, et meie kasutada
on praegu kogu Lääne-Euroopa
viimase 50 aasta kogemused moslemitega seotud probleemidega,
siis ei ole hr. Sinisalu eelmainitud
seisukoht mitte kuidagi mõistetav
ega aktsepteeritav. Nüüd veelkord
tagasi pöördudes hr. Sinisalu argumenteerimata seisukoha juurde, et sundmigratsiooni vastased
olla Kremli propagandale kasulik
tööriist, tõstataksin küsimuse, kas
Kapo ise ei ole Kremlile mitte kõige
kasulikum tööriist? Kapo on vägagi
hästi teadlik asjaolust, et terve Eesti riik on Kremli nuhke täis, sest riigi taasloomisel 1991. aastal ei võetud vastutusele ega likvideeritud
riigiaparaadist mitte ühtegi KGB
ega muu NSV Liidu sisejulgeoleku organitega seotud inimest. Nad
kõik jätkasid oma tööd nii poliitikas kui riigiaparatuuris. Ja mis veel
kummalisem, ka Kapos. Kapo esimene ülem oli teatavasti Jüri Pihl,
kelle enda NSV Liidu aegne taust on
veel senini segane ning 1990. aastate keskel võttis ta teatavasti vastu kgbistide kaitse seaduse, andes
neile kõigile amnestia, kuigi nende
kõikide toimikud on Kapos olemas.
Kgbistid – nagu Vladimir Veitman
ja Aleksei Dressen – jätkasid ju
Kapos tööd ning tõenäoliselt on
neid seal tänini. Kas selline asjade

korraldus ei ole mitte Putinile kasulik tööriist? Ja samas häbiplekk
Kapole, mis peaks olema Eesti riigi tööriist? Enda tutvustusest veel
niipalju, et olin Eesti esimese immigratsioonivastase meeleavalduse
– 6. juunil 2015 Tammsaare pargis –
üks korraldajaid, mille üle ka väga
uhke olen. Samuti haldan mitut
Facebooki gruppi, mille eesmärgiks
on immigratsioon Euroopasse ning
selle islamiseerimine peatada. Olen
loonud selletarbeks ka MTÜ International SIS. Samuti olen avaldanud mitmeid publikatsioone, mis
valgustavad immigratsiooni ja islamiseerumisega seotud probleeme.
Kuna Kapos tundub sellest teadmisest vajaka jäävat, võin need teilegi
lugemiseks saata. Kuna hr. Sinisalu
võttis omale vabaduse nimetada
mind kasulikuks idioodiks ning Putini propaganda tööriistaks, võiksin
siinkohal esitada ka oma hinnangu
temale, mida ma aga teha ei julge, kuna tegemist on liiga mõjuka
inimesega riigisüsteemis. Samas
eelnevast, ridade vahelt võib selle
juba välja lugeda. Olen valmis hr.
Sinisaluga või mõne muu Kapo juhtivtöötajaga avalikuks TV debatiks,
et lasta neil oma seisukohti põhjendada ning esitada neile küsimusi nii
islamiga seotud probleemide osas
kui Kapo tööga laiemalt seotud teemadel, mis eesti rahvast juba ammu
huvitavad.
Lugupidamisega
Georg Kirsberg
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seejärel taas kord hääbumine aitab
meil meeles hoida, et see on elu
loomulik ja vältimatu osa. Pööripäev on aeg, kus lõpetatakse kõik,
mis peab minema ja on meie jaoks
täitnud oma ülesande. Pööripäev
langeb enam-vähem kokku vanade
eestlaste toomapäevaga ning seetõttu on siin ka ühiseid uskumusi
ja jooni. Usutakse, et just praegune
aeg on oluline kurjade jõudude peletamise, valgusele ja päikesele uue
jõu andmise aeg. Praegu on keelatud kõik tööd peale pühadega seotu
ehk siis lubatud on eeskätt koristamine, kraamimine ja pühadetoitude valmistamine. Eriti keelatud on
ketramine ja jahvatamine. Mõle-

jõhvi mihkli koguduse õpetaja peeter kaldur lausus mehesõnu vabadussõjas langenute mälestuspäeval
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Talvise pööripäevaga algab talv...
... ja lõpeb aeg, kus päevad muutusid aina lühemaks. Nüüd on saabunud aasta oluline pöördepunkt ja
päikesevalgust hakkab meie päevades olema iga päevaga kukesammu
võrra rohkem. Käes on kõige maagilisem aeg – ülioluline murdepunkt
aastaringis. Päevad on lühikesed,
unine päike käib madalalt ning ööd
on pikad. Aasta kõige pikem öö on
talvine pööripäev koos oma müstilise väe ja erakordse energiaga.
Samamoodi, nagu meie esiisad,
austame ka meie eluringi tsüklilisust ja aastaaegade vaheldumist,
mis meenutab meile, et elus toimub katkematu muutumine ja just
see tärkamine, õidepuhkemine ja

Allikas: eestikirik.ee

mad tegevused on seotud päripäeva
liikumisega, mistõttu neid on seostatud päikese liikumisega. Rangelt
on keelatud puude raiumine ja
nende koju toomine. Võta täna endale kindlasti aega, et minna loodusesse jalutama – mine parki, metsa
või mere äärde. Tunneta enda ümber taimi, puid, maad ja vett. Koge
ühtsusetunnet kogu universumi ja
Maaga. Kodus süüta kindlasti küünlad, et tähistada valguse võitu pimeduse üle ning seda, et just nüüd
algab tasahilju uus tärkamisaeg ja
päevad hakkavad kukesammu võrra
valgemaks minema.
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KAARDIMAKSE ON KODUMAA REETMINE! ÄRA MAKSA MITTE
KUSAGIL, MITTE KUNAGI KAARDIGA!

Tiit Madisson: Praeguse võimu teod
mulle ei sobi
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Terroritegusid panevad toime
võimud ise
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Vladimir Vladimirovič Putini kolm vastust
Eestile piiriküsimuses
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JA PALJU MUUD HUVITAVAT!
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