
Kallis Eesti! Kallid eestimaalased! 

Ma tahan tõemeeli õnnitleda meie kuldaväärt Balti riiki tema sünnipäeva puhul. Meie Eesti on 

saamas juba 100-aastaseks. See on suur tähtpäev meile kõigile. Meie väike, kuid vapper riik elas 

üle palju hädasid ja kannatusi, aga vaatamata sellele, meie kui Eesti riigi elanikud võime julgelt 

kinnitada, et meie riik on pälvinud oma sõltumatuse ja otsustusvõimekuse, sellepärast et meil 

igaühel on hääleõigus. Tulemuseks on see, et me saime oma iseseisvuse, mille üle oleme uhked. 

100 aastat on võimas arv ja see on päris pikk periood. Meie riik on üle elanud iseseisvuse tekke, 

Teise Maailmasõja, NSVL aja ning iseseisvuse taastamise ja püsimajäämise. Kõik selle aja jooksul 

toimunu on tõestanud, et oleme auga ära teeninud iseseisvuse ja oleme seda väärt.  

Kõigepealt, ma tahan öelda “Aitäh” meie imeriigile heade võimaluste eest. Ma tahan öelda “Aitäh” 

kvaliteetse tasuta hariduse eest. Iga inimene võib saada, kelleks ta tahab, isegi, kui see inimene on 

vaesest perest. Eestis on palju ettevõtlikke inimesi, kes võivad arendada meie riiki, teha selle veel 

võimsamaks, et just Eestisse tuleksid teadmistejanulised välismaalased.  

Veel ma tahan öelda Eestile “Aitäh”, sest me võime reisida teistesse riikidesse, sest meil on nii-

öelda avatud piirid, sest me oleme Euroopa Liidu liikmesriik, sest me võime avardada silmaringi, 

arendada oma oskusi ja teadmisi ning tulla tagasi, et rakendada kõike omandatut oma riigi heaks.  

Edasi ma tahan öelda meie riigile “Aitäh” rahuliku elu eest, et meil pole sõdu. Praegu on maailmas 

palju sõdu, inimesed surevad, igal pool on vägivald ja veri. Ma olen väga rõõmus, et olen sündinud 

just Eestis, selles kohas, mida ma võin nimetada oma sünnimaaks ja olla uhke selle üle.  

Samuti ma tahan öelda “Aitäh”, sest me elame turvalises riigis, kus ei ole terroriakte. Ma tänan 

Eestit, et ma elan rahus, heaolus ja vaikuses, et meil ei ole streike, mässe, et kõik inimesed on 

rahumeelsed ja aitavad teineteist ning otsustavad iga asja üle intelligentse arutelu käigus.  

Pärast ma tahan öelda “Aitäh” Eesti politseile märkimisväärse töö eest. Meie riigis on tõesti madal 

kuritegude ja vägivalla tase. Ma tunnen end turvaliselt nii õppides kui ka veetes vaba aega.  

Ma tahan öelda “Aitäh”, sest kõik me elame õnnelikult. Meie väikeses, kuid jätkusuutlikus Eestis 

on ka madal vaesuse tase.  

Lõpuks ma tahan öelda “Aitäh”, sest meie riik suhtub vene rahvusesse lojaalselt. Minul on hea 

meel teada, et vaatamata sellele, et põlisrahvas austab, hindab ja säilitab oma emakeelt ja kultuuri, 

austatakse siin ka teisi rahvusi, nende kultuuri ja õigusi.  

Aitäh sulle, kallis Eestimaa sinu iseseisvuse ja vabaduse eest, aga ka sinu sallivuse ja avatuse eest. 

Tänan sind enda muretu elu eest! Elagu Eesti! 


