
Ainult 1 uusaastasoov!
Et Eesti rahvas suudaks omavahel enne 17. jaanuari kokku leppida 101 Riigikogu liiget, kes saavad
kandideerida üksikkandidaatidena ja kes ei ole varem Riigikogus olnud, ei kuulu erakondade
üldnimekirjadesse ja elavad reaalselt inimeste keskel, keda nad esindada soovivad   ning seda  kõike
enne kui e-masin üldse sisse lülitatakse.

Tuleb lükata kõrvale üdini korrumpeerunud juhtkondadega erakonnad. See on meie rahva jaoks elu ja
surma küsimus - lõpetada Riigikogu kaudu ja seaduste varjus teostatav räkkit. Aega on vähem kui 2
nädalat  ja see on meie viimane võimalus, sest kartell muudab ära valimisseaduse järgmisteks valimisteks,
eemaldades sealt  isikuvalimiste võimaluse üksikkandidaadi võimaluse kaudu.

Mis on erakondade üldnimekirjade poolt hääletamata jätmise positiivne tulemus ?

1. Lõpeb ära seadustega riigi hävitamine.

2. Me saame moodustada spetsialistide valitsuse inimestest, kes tõesti tunnevad oma valdkonda.

3. Selle eelvalikuga on võimalik ära võita e-masina pettused.

4. Kaob tagatubade võim koos tagatubades  tehtud erakondade üldnimekirjadega.

5. Väheneb riiklik korruptsioon tänu poliitiliste toitumisahelate  likvideerimisele.

6. Saab kaitsta  oma piirkonna huvisid oma inimestega.

7. Taastub rahva usk elu võimalikkusesse Eesti riigis.

Pole isegi mõtet rääkida valija lollusest, sest valija ja esinduskogu vahel on alates 2005 olnud süsteemi
taastootev e-masin, kus Riigikogu koosseisud olemas ka ilma valija väikese abita.

Seega tuleb kõigepealt rääkida e-masinast ja e-masin ära võita rahva koostööga, leppides avalikult
kokku erakondade välise  Riigikogu koosseisu, et saada spetsialistide valitsus,  seejärel alles saab
keskenduda valija märgadele unenägudele igikestvast küllusest.

Ma ei jaksa enam ei naerda ega vihastada nende presidendi otsevalijate peale, kes 27 aastaga ei ole
suutnud aru saada, et meil on Põhiseaduse järgi parlamentaarne vabariik, kus presidendil on esindus-
funktsioon ja Presidendil ei ole võimu peale moraalse eeskuju, mida ta teile annab. Samal ajal ei ole
seeama valija   otsevalimist mitte kuidagi tahtnud kasutada Riigikogu valimistel, mis on raskelt arusaamatu.

Lugege Põhiseaduse kommenteeritud väljaannet, saage aru, et parlamentaarne võim ja presidendi võim
on täiesti erineva mehaanikaga valitsemissüsteemid, erinevalt tasakaalustatud süsteemid nagu tramm ja
hoburakend kui te just hobutrammi tagasi ei taha.

Võimu keskus riigis on Riigikogus Põhiseaduse järgi ja see väljendub lakkamatus mäepealses mokalaadas,
kus reaalsed vaidlused peaksid rahvale olema 24/7 kättesaadavad, et oleks näha otsuste sünd reaalajas.
Ärge kartke huvigruppide tuliseid vaidlusi, kartke kummitempleid ja vaikivat ajastut. Tegelege oma valede
hirmudega, seltsimehed valijad.

Samal ajal kui madala enesehinnanguga, vastutusvõimetud kõva käe ihkajad, stalinistid ja isakuju
taganutjad aina nõuavad Põhiseadust eirates suurt ja paksu isast endile otsevalimistega presidendiks,
kes maailma uueks looks ja õnne tooks laiskade joobarite õuele, toovad kratipoisid selle jaskari varjus
salaja tuppa hoopis pretsedendi ja Riigikogus hääletavad lambukesed täpselt nii nagu fraktsiooni esimehe
pliiatsivärv ütleb, sest muidu on kompra nende kohta järgmisel päeval lehes.

Riigikogulane peab oma otsustes olema vaba ja  esindama oma valimispiirkonna valijate huve.

Presidendi otsevalimiste ümber tühja pläägutatud aeg andis tulemuseks hoopis Riigikogu allakäigu,
toimikutega kontrollitavad rahvaesindajad, priiskava eluviisi, kus 4000 eur kuus laiaks löövad
nomenklatuuri esindajad sunnivad oma esindatavaid toime tulema 120 eur kuus. Absurd kuubis !

Miljoni kodaniku=valija hulgast saab moodustada 9901 erineva ja mittekattuva koosseisuga Riigikogu.
No tõesti ei jaksa kuulata seda trafaretset nämmutamist, et kedagi pole valida. On ikka küll kui 9901
võimalust on läbi proovimata.

Tegutsege, et seal uues Riigikogus ei oleks ühtegi seal juba olnud inimest, usaldage oma vaistu, leppige
nimedes kokku, valige uusi, riskige, katsetage, lükake endid liikuma, pange kivid veerema, ärge jätke
rasket valimistööd e-masinale ja tagatoale teha!

Kaitske oma huvisid Põhiseaduse jõuga!

Ege Hirv


