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Ta seisab, Vabadussõja võidusammas
Karl Lüüsi projekt 1930ndatest aastatest nägi ette
ausamba püstitamise
Harjumäele, kus ta hakkab
mõjuma juba Vabaduse
väljakult. Nõnda läkski, ainult teiste autorite Rainer
Sternfeldi ja Andri Laidre
kavandatuna ja ligi 80 aastat
hiljem. Mõtted oma tähtsamast ausambast hakkasid
liikuma kohe okupatsiooni
lõppedes, mil mõnigi senine
kurikuulus kuju rippus kraana noole otsas.1997. aasta
algul võttis asja üles Eesti
Vabadusvõitlejate Tallinna
Ühenduse põhjapiirkond,
täpsemalt Ants Vooremaa,
Ralf Kaup, Fredy Lepp, Vello
Raie jt., alustades korjandust ausamba püstitamiseks. Esimesed annetused
laekusid sihtkontole 24.
veebruaril 1997. Samasuguse mõtte esitas Austraalia

tusega. Juba 3. juunil 1997
sai Vabadussõja monument
Riigikogus 57 poolthäält.
Algas tosin aastat kestnud takistuste jada, millest
ehk peamine oli raha, kuid
kõhklusi tekitas ka samba
asukoht. Viimastel aastatel
selgus, et Eesti kunstnikkond on suuregode poolest
seniaimamatult rikas. MINA
ütlen, et see projekt ei kõlba kuhugi! Muuseas olgu
öeldud, et ausamba mõtte
algatajad Ralf Kaup ja Vello
Raie polnud ilmtingimata
Lüüsi nõudlejad, lahendus
võis olla ka kaasaegsem.
Ausamba püstitajatele torkasid kaikaid kodaratesse
ka ideoloogilised vastased:
tulgu tast vabadussammas,
siis saab igaüks võimaluse
samba mõtet oma tahtmist
mööda väänata. Ei läinud
läbi see ettevaatlike s-mees-

et seda ei seostataks valimispropagandaga. Uus Tallinna linnapea peab samba
püsti saama.“ Memento
Liidu esimees Leo Õispuu
esitas oma nõuded tulevasele ausambale:“ Tulevane
Vabadussõja sammas ei tohi
olla mingisugune abstraktne
rajatis, mille mõttest paljud
aru ei saa. Vabadussõja mälestussammas peab olema
kõigile selgelt mõistetav, see
peab tähistama Vabadussõja võitu ja II maailmasõja
võitlusi. Harjumäest peab
saama koht, kuhu tuuakse
lilli ka küüditamise aastapäevadel.“ Kõlama jäi ka
mõte, et see võimumees,
kes edaspidi ausamba
ideekonkurssi või valmimist
takistab, sülitab küll varjamatult kõigi kohalolnute ja
kogu eestluse peale. Kas
niisugune võimumees oli

Balti Nõukogu esindaja Tiiu
Kroll-Simmul, kes kutsus
üles korraldama ülemaailmset korjandust püstitamaks
väärikas monument Eesti
vabaduse eest võidelnuile.
Üleskutse esitajad pidasid
silmas Karl Lüüsi projekti.
Selle ilmestamiseks ehitas
tuntud maketimeister Vello
Raie üle 2 meetri kõrguse
maketi, mis on nüüd leidnud
endale koha Viimsis Laidoneri muuseumis. Riigikogus
toetas Vabadussõja ausamba rajamise mõtet 1997.
aasta mais 46 liiget, teiste
hulgas ka Sergei Ivanov ja
Viktor Andrejev, kuid märkusega, et toetavad projekti
vaid siis, kui see pole seotud
Tõnismäe monumendi saa-

te soov, rahvuslikud jõud,
kelle hulgas muidugi Ralf
Kaup, Vello Raie ja Fredy
Lepp, suutsid selgeks teha,
et just Vabadussõjas ja hiljemgi Eesti vabaduse eest
võidelnud mehed väärivad
oma ausammast, et selle
püstitamine on auvõlg. 29.
oktoobril 2005 sai Tõnis
Paltsi juhitud Tallinna Linnavalitsus teoks esimese praktilise asja – avas Harjumäel
tulevase monumendi nurgakivi. Tõnis Paltsi sõnad
nurgakivi paigaldamisel:
“Ausamba valmimine peab
tõusma tähtsamaks poliitilistest võitlustest, tähtsamaks
kui Tallinna sadam. Nurgakivi paigaldamine sai lükatud
nimelt ajale peale valimisi,

olemas või oli neid mitugi, kuid nelja aasta pärast
troonis Harjumäel Vabadussõja võidusammas, otsas
Vabadusrist. Paugu pealt
oli enamikule eesti rahvast
selge, et just Vabadusrist
väljendab nende ootusi.
Kui sammas 23. juuni öösel
avati, oli rahva lootus täitunud. Ei vabaduse kellad ega
muud torud suuda varjutada
Vabadussõja ausammast.
Rahvas on tänulik tegijaile,
kelle hulka kuuluvad kindlameelne kaitseminister Jaak
Aaviksoo ja mehed rahva
hulgast Ralf Kaup, Vello
Raie ning Fredy Lepp.
Priit Silla

• Karl Lüüsi projekt 1930-ndatest aastatest. Vabadussammas on mõeldud Harjumäele.
Kogu rajatis hakkab mõjuma juba Vabaduse väljakult. Samba taha jääksid Vabadussõja
muuseumi ja teised hooned
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Eesti ja läti rahvas tähistas
koos võitu Võnnu all
22. juunil toimus Läti Vabariigis
Cesises Võnnu lahingu 90. aastapäeva paraad. Selles osalesid
Valgamaa maleva 32 liikmest
koosnev üksus, Kuperjanovi jalaväepataljoni 35 liikmeline üksus
ning Läti Vabariigi 300 relvajõudude võitlejat. Kohal oli ka Läti
kaitsejõudude puhkpilliorkester.
Läti kaitsejõudude allohvitseride
kooli ülem Sndris Gaugers ütles
paraadieelsel päeval, et naaberriikide esimene ühine kaitsejõudude paraad peeti 2004. aastal
Võnnu lahingu 85. aastapäeval.
Siis osalesid paraadil ka Leedu
vabariigi kaitseväe üksused.
Nüüd on olud mõnevõrra raskemad ja Leedu kaitseväelasi
siin paraadil pole. Kuperjanovi
jalaväepataljoni ülem mjr Toomas Möls väitis, et kuna kuperjanovlaste osalus ajaloolises
Võnnu lahingus oli väga tähtis,
ei saanud Kuperjanovi pataljon
sellest paraadist kõrvale jääda.
Eelnevalt on tõhusat tööd tehtud
ja asja võetakse väga tõsiselt.
Meie kaitseväelased harjusid
lätikeelsete käsklustega üsna
kiiresti ära. Nõnda on põhilised
takistused ületatud. Olen veendunud, et selle paraadiga tähistame vääriliselt meie isaisade
saavutatud võite siin Cesise linna
lähistel. 22. juunil oli ilm Cesises
kuiv ja päikesepaisteline. Juba
üsna varakult hakkas rahvast
linna keskväljakul oleva Võnnu
lahingu mälestusmärgi juurde
kogunema. Saabusid ka paraa-

Foto: V. Jaska
• Läti Vabariigi president Valdis Zatlers tervitab paraadil osalenud Valgamaa maleva
kaitseliitlasi
diks valmistunud lähivabariikide
kaitsejõudude esindajad, kes linna keskväljakule üles rivistusid.
Tund peale keskpäeva hakkasid
puhkpilliorkestrilt teineteise järel
kõlama Eesti ja Läti Vabariikide
hümnid. Nende helide vaibudes
pöördus paraadil osalejate ja
rahvahulga poole Läti Vabariigi
president Valdis Zatlers sõnadega: “Lugupeetud eesti ja läti
rahvas! Aastate eest Võnnu
ümbruses peetud lahingutel oli
määrav tähtsus. Nende lahingutega kindlustati Eesti ja Läti
Vabariikide iseseisvus ning sõltumatus“. Samas märkis president
Zatlers, et ühtekuuluvustunne ja
heanaaberlik koostöö ei ole meie
minevik, vaid ka olevik ja tulevik.
Eesti Vabariigi kaitseminister
Jaak Aaviksoo ütles Võnnu

lahingu mälestusmärgi jalamilt,
et me uskusime siis ja usume ka
praegu eesti ja läti rahva tulevikku. Oleme uhked oma isadele ja
isaisadele, kes leidsid eneses
jõudu seista vastu hambuni
relvastatud põlisvaenlastele.
Seejärel marssisid kaitsejõudude
kolonnid mälestusmärgi juurde

kogunenud rahva eest läbi.
Rahvas tervitas külalismarssijaid
tugeva aplausiga.
Oleme veendunud, et Eesti ja
Läti kaitsejõudude ühine paraad
muudab naaberrahvaste ühtekuuluvustunde ja heanaaberlikud
suhted veelgi tugevamaks.
Vello Jaska

23. juunil Jõgeval peetud paraadil osales üle 800 kaitseliitlase,
kaitseväelase, naiskodukaitsja, noorkotka, kodutütre, piirivalvuri
ning Zemessardze rühm Lätist. Rivis oli varasematest aastatest
rohkem relvi ja sõjaväeveokeid. Taktsammu eest hoolitsesid
Kaitseliidu ühendorkester, Kaitseväe ja Piirivalve orkester.
Lõuna-Eesti malevate tuletoojad olid:
Tartu malev – v-ltn kalev Konso
Põlva malev – n-srs Maidu Kukk
Sakala malev – srs Urmas Feldmann
Võrumaa malev – n-ltn Jüri Allas
Valgamaa malev – kpt Harri Tromp
Toim

Pärnumaa malev hooldab
metsavendlusega seotud paiku
Kaitseliidu Pärnumaa maleva
kaitseliitlased keskendusid
seekordsel suvisel väljaõppevälisel kogunemisel tavapärase meelelahutuse asemel
maakonna sõjaajaloo uurimisele ja asjakohastele talgutöödele. 4. juuli kogunemise kandev mõte oli - metsavendlus
Pärnumaal. Sel aastal möödus
märtsiküüditamisest 60 aastat
ning just see sündmus võttis
Eesti Vabariigi eest võidelnutelt enamuse toetajaskonnast.
Kaitseliitlased ja nende sõbrad
külastasid kogunemisele minnes mõnda metsavendlusega
seotud paika oma kodukandis
(mälestuskivi, matmiskoht,
punkriase jne). Vajadusel tegid seal korrastustöid ning

mälestasid langenud võitlejaid.
Üritus kulmineerus inimeste
koondumisega legendaarse
valgekaartlase, Põltsamaa kunagise linnapea ja metsavenna Georg Koldi mälestusmärgi
asupaigas. Ajaloolistest paikadest Pärnus ja mujal maakonnas rännati kogunemispaika
Georg Koldi mälestusmärgi
juurde Tootsi lähistele nii jalgratastel, kui ka motoriseeritult.
Ka Georg Koldi mälestuskivi
ja selle ümbrust korrastati,
seejärel kuulati päevakohast
ajalooloengut ning osaleti
Georg Koldile pühendatud
mälestustseremoonial.
Mehis Born major
Pärnumaa maleva pealik

Georg Kold
apper valgekaartlane, kolm
korda surma mõistetu, Põltsamaa linnapea, sakslastele
vastuhakkaja ja metsavend
Georg Kold sündis 1. detsembril
1884 Pärnumaal Pööravere vallas Katsioja talus. Tema isa oli
ehitusmees ja ka mölder. Lastest
kasvas peres üles neli venda ja
kaks õde. Vanim poeg Georg sai
võõrapärase nime ema õigeuskliku tausta tõttu. Poiss sai kodus
hea eelhariduse, seejärel käis
ta Uduvere kihelkonnakoolis,
kus töötas hiljem nooremõpetajana, seejärel Pärnus ja Riias
raamatupidajana, misjuures ta
täiendas pidevalt oma teadmisi.
1907. aastal abiellus ta Anna
Peetsoniga. Perre sündis tütar
Ludmilla. Aastail 1905-1909
töötas Georg Kold Pärnus
talurahvaasjade komissari kirjatoimetajana, 1910-1911 aga
Riias ja Jelgavas.

V

Siberisse linnapeaks

• Linnapea Kold Põltsamaal töölaua taga
mobilisatsiooni, sai kokku 12 000
võitlejat, kuid nõrga relvastuse,
ja astus Leena jõe orus ülekaalukatele punastele vastu. Kasutades osavalt maastiku iseärasusi
ja kavaldades vastase üle, täitis
väejuht hiilgavalt oma ülesande.
Lahingus sai ta kergelt haavata.
Georg Kold jäi edasi linnapeaks.
Ta oli muutunud lihtsate venelaste silmis peagu ebajumalaks.
Tema sõna oli seadus.
Vangis ja surma mõistetud
1919. aasta lõpus sai Georg
Kold lahingus raskesti haavata,
ta viidi Kirenski haiglasse, kus
langes punaste kätte vangi. Kohalike austus oma linnapea vastu ei lasknud teda kohe hukata.
Kolmekuulise vangistuse, ühtlasi
ka paranemise järel mõisteti ta
surma ja viidi mahalaskmisele.
Ta suutis kaks püssimeest pikali
lüüa ja põgeneda. Tal õnnestus
end vaevalisusest hoolimata ligi
kolm aastat varjata. 10. märtsil
1923 vangistati Georg Kold
uuesti. Vanglas sai ta kokku tütar
Ludmillaga, kes aitas edaspidi
isal eluga pääseda. Kommunistide tava kohaselt vangistati
ka arreteeritu sugulased vend
Mihkel ja naine Anna. Irkutski
vanglas mõisteti Georg Kold teist
korda surma.

Tutvunud Pärnus talurahvaasjade komissarina töötanud härra
Rimski-Korsakoviga (helilooja
Rimski-Korsakovi vennapoeg),
läks Georg Kold tema kutsel
Irkutskisse, kuna Eestis olid ajad
muutunud ärevaks. Nõnda sai
eesti noormehest, kes sõja aastatel sooritas Irkutski gümnaasiumis eksternina küpsuseksamid,
Irkutski kubermanguvalitsuse
asjaajaja, Kirenski linna sõjaväekomisjoni sekretär ja 1918.
aasta aprillis valiti ta Kirenski
linnapeaks. Selles ametis organiseeris ta kommunistide vastu
lööksalgad, kellega piiras ümber
punaväe kasarmud, tungis ise
nagaan käes oma meestega
kasarmusse, haaras tunnimeEestisse ja Põltsamaa
helt relva ja vallutas punaste
linnapeaks
asupaiga ilma ühegi pauguta.
Tõsisemad lahingud aga ootasid Õnneks oli Irkutskis Eesti Vaees. Georg Kold kuulutas välja bariigi esindaja, kes sekkus

sündmustesse. Ta veenis ametnikke, et Georg Koldi kui teise
riigi kodanikku ei tohi surma
mõista ega hukata. Georg Koldil
tuli jääda edasi vangistusse.
Vend Mihkel ja naine Anna
olid juba pääsenud Eestisse.
Tütar Ludmilla ja tollal Moskvas
saadikuna töötanud Ado Birki
mõjukal vahendusel pääses
Georg Kold vangide vahetuse
korras lõpuks kodumaale. Tema
vahetusvangiks oli kommunist
Jurkovski, 1924. aasta 1. detsembri mässukatsega seoses
surmamõistetu. Eestlane sai
kodumaale 6. jaanuaril 1926.
Pärast pooleaastast terviseparandust õe juures Pärnumaal
asus Georg Kold Põltsamaale,
kus tema vend Mihkel töötas
Vana-Põltsamaa valla sekretäri abilisena. Kold asus tööle
Põltsamaa linnavalitsuse abisekretärina. 21. jaanuaril 1930
sai Georg Kold Põltsamaa linnapeaks. Sihikindla tegudemehena võitis ta kiiresti linnarahva
usalduse, kuid kõik otsused ei
saanud olla siidised. Nõnda tekkis linnapeale ka vaenlasi, kes
püüdsid innukalt teda ajalehtedes arvustada. Georg Koldi valitsemisajal muutus Põltsamaa
tunduvalt nägusamaks. Kriisiajal
organiseeris linnapea töötutele
hädaabitööd. Rajati uusi tänavaid ja veeti jõe põhjast tänavatele paekillustikku. 1934. aastal
valmis uus algkoolihoone, 1936.
aastal tapamaja. Suurt rõhku

14. juuni riiklik leinapäev
Eesti Memento Liidu esimehe Enn Tarto kõne Tallinnas
Linda kivi juures
Lugupeetud Riigikogu esimees
proua Ene Ergma, ekstsellentsid,
härrad kaitseväelased ja kaitseliitlased, demokraatlik-rahvuslike
jõudude esindajad, kommunismiohvrid, kommunismiohvrite
sugulased ja sõbrad, austatud
leinajad!
Lugupeetud ETV Lastekoor,
ELKK Tallinna Jaani koguduse
diakon Eve Kruus!
Täna möödub 68 aastat 14.
juunil 1941 kommunistide poolt
läbiviidud suurküüditamisest
Balti riikides. Okupeeritud Eestist küüditati NSV Liitu üle 10
tuhande inimese. Teine suurküüditamine toimus 25. märtsil 1949.
Siis küüditati Siberisse üle 20
tuhande Eesti elaniku. Need on
aegumatud genotsiidikuriteod.
14. juunil kui riiklikul ja üldrahvalikul leinapäeval me mälestame
ja leiname kõiki kommunismiohvreid - eri aegadel küüditatuid, poliitvange, keda on
arvult rohkemgi kui küüditatuid,
vabadusvõitlejaid, kes kaitsesid,
relv käes, Eestit, metsavendi ja
nende abistajaid, õpilasvabadusvõitlejaid, N Liidu pommirünnakute tagajärjel hukkunuid
kas siin Tallinnas, Narvas, Tartus
või mujal, Eestist põgenemisel
hukkunuid, relvastamata vastupanus hukkunuid - kõiki, kõiki
kommunismiohvreid.
Sügav kaastunne kõikidele leinajatele Eesti Memento Liidu
poolt!
1939. aastal elas Eestis üks
miljon ükssada kolmkümmend
neli tuhat inimest.
Okupatsioonide repressiivpoliitika tulemusel ja selle tõttu, et
okupantriik NSV Liit kiskus Eesti
Vabariigi kodanikud Teise maailmasõtta, hukkus umbes 180
tuhat inimest, nendest Saksa
okupatsiooni repressiivpoliitika
tulemusel üle 8 tuhande Eesti
Vabariigi kodaniku. Eesti Vaba-

riigi 1940. aastal okupeerinud ja
annekteerinud NSV Liidu võimude poolt vähendatud Eesti territooriumil moodustasid eestlased
1945. aastal 97 %, 1991. aastal
aga oli eestlaste osakaal samal
pindalal ainult 61%. Elanikkonna
etnilise koosseisu muutmine
okupeeritud alal on aegumatu
genotsiidikuritegu. Aasta tagasi
oli meeleheitlik vaidlus selle üle,
kas Euroopa Liidu riikides mõista
hukka ainult osa kommunismikuritegusid (st stalinismikuriteod)
või kõik kommunismikuriteod.
Enamik represseerituid soovisid kõigi kommunismikuritegude hukkamõistu. Pärast
pikki vaidlusi võttis Euroopa
Parlamendi täiskogu 2. aprillil
2009. aastal vastu resolutsiooni
“Euroopa südametunnistusest ja
totalitarismist”, milles kutsutakse
üles mälestama totalitaarsete ja
autoritaarsete režiimide ohvreid
23. augustil. Seda resolutsiooni
on võimalik tõlgendada nii, et
mälestatakse kõiki natsismi- ja
kommunismiohvreid.
Okupantide genotsiidipoliitika ei
suutnud hävitada Eesti rahvast.
Tänu rahva lakkamatule vastupanule eri aegadel erinevates
vormides õnnestus 1991. aasta
augustis taastada Eesti Vabariigi
iseseisvus õigusliku järjepidevuse alusel.
Praegu on majanduslikult ülirasked ajad. Usume ja loodame, et
Eesti suudab ka sellest kriisist
välja tulla. Rahva poolt valitud
võimumehed ja aktiivsemad kodanikud peavad selleks andma
oma panuse. Inimesed ei tohi
nälga surra! Lapsed ja õpilased
ei tohi kannatada näljahäda
käes! Minevik ei tohi korduda!
Demokraatlik lääneorientatsiooniga õigusriik Eesti Vabariik peab
jääma püsima!
Jumal aidaku meid!

pandi parkide korrastamisele.
Õpilaste abiga rajati puukool,
parkidesse ja tänavate äärde
istutati tuhandeid puid ja põõsaid. Ehitati kolm kohvikut. Jõe
vasakkaldal valmis esinduslik
supelrand. Linnapea juhtimisel
asutati Põltsamaa Kaunistamise
Selts. Põltsamaa linnaparki püstitati Karl August Hermanni ausammas. Remonditi Põltsamaa
loss, tuletõrjehoone ja avati uus
rannahoone. 1937. aastal said
kõik linna tänavad elektrivalgustuse oma jõujaamast. Valmis
uus staadion. Ja muidugi pole
nimetatud kaugeltki kõike, mille
valmimist juhtis või millest ise
osa võttis linnapea. Georg Kold
kuulus ka Kaitseliitu. Inimesena
oli ta kasina eluviisiga, sportlik,
isegi askeetlik.

sakslased tegid ära põhitöö.
Kinnikukkunud kommunistide
vastu oli Kold armuline. Ta oli
elus palju näinud ja kannatanud
ega tahtnud verd valada kergel
käel. Pelgumäe lossi isandast
sai jälle Põltsamaa linnapea.

Jälle metsas, seekord oma
kodukandis
Georg Kold oli kindel, et punased
viivad tema surmaotsused täide
niipea, kui nad ta kätte saavad.
Taas tuli ennast varjama hakata.
Ta ehitas Are vallas metsa onni,
mida kutsuti Pelgumäe lossiks
1940. aasta jõulude ajal kolis
sinna ka Pajusoo vallavanem.
Sõja algupäevil kogunes Koldi
juurde 10-liikmeline salk mehi.
Nende tähtsaim ülesanne oli
valvata ja kaitsta Tootsi briketivabrikut. See neil ka õnnestus,
peale selle lasksid Koldi mehed
oma roosteohus vintpüssidega
alla Vene lennuki, millest saadi
kätte töökorras kuulipilduja.
Meeste elu muutus kergemaks
siis, kui sakslased kohale jõudsid. Nad said relvadele lisa ja

Kolmas surmaotsus
Kold jõudis linnapea ametis olla
aasta, mille jooksul tekkisid vastuolud Saksa võimudega. Sakslased tahtsid võtta oma kontrolli
alla Põltsamaa elektrijaama ja
konﬁskeerida vaskjuhtmed, mis
olid mõeldud Põltsamaa ja Ulila
elektrijaamade ühendamiseks.
Seda ei võinud Kold lubada.
Ta arreteeriti 7. juulil 1942, kuid
taaskord õnnestus tal põgeneda. Mõne aja pärast ta tabati,
sai haavata, ja kohus mõistis ta
surma. Saanud teada, et Kold
oli mehiselt võidelnud punaste
vastu, muutsid sakslased surmaotsuse 10-aastaseks vangistuseks. 1944. aasta septembris,
kui sakslased taganesid, sai
Georg Kold vabaks. Sai vabaks,
et minna metsa ennast jälle varjama uue okupatsiooni eest.
Tema enese otsus
Ta jäi Pärnumaale ja elas enamasti üksinda oma punkris. Tervis oli üles ütlemas. Siiski pidas
karastatud mees vastu ligi neli
aastat. Ta suri vaba mehena,
kuid oma ikestatud kodumaal
8. juulil 1948.
Heiki Raudla uurimuse
„Georg Kold – igavesti truu
Eesti Vabariigile“ põhjal
Priit Silla
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Üks lipp tuhandest
Eesti lipu 125ndat aastapäeva tähistati Otepääl 4. ja 5. juunil.
Olin kohal teisel päeval, mil president Ilves kinkis kõigile
laulu- ja tantsupeo rühmadele sinimustvalge. Hämmastav,
kui palju meil on lauljaid ja tantsijaid – 1 300 rühma. Kõik ei
saanud oma lipule järele tulla, sadakond jäi puudu. Ma pole
kunagi näinud nii palju lippe, rääkimata oma sinimustvalgetest, koos lehvimas. Oli laulupeosarnane ülev tunne kanda
ühte neist, olla üks tuhandest. Eesti lipu looga seostub parim
osa meie ajaloost: rahvuslik ärkamisaeg, püüd hariduse poole, võitlus iseseisvuse eest ja oma riigi loomine. Koos sinimustvalge mahakiskumisega tahtis okupant kustutada meie
rahvustunde ja muuta eestlased alandlikuks orirahvaks. Me
tõusime uuesti, me mäletame juhtunut, leiname ohvreid ja
rõõmustame ellujäämise üle nagu linnud pärast karmi talve.
Lipupäev on meie rahvuspüha nagu 23. juunigi.
Enne sõda võttis Naiskodukaitse oma südameasjaks õhutada iga peret hankima endale riigilipp. Naised saavutasid
edu, pühade ajal olid majad valdavalt lipuehtes. Aga kas
ka praegu? Umbes kolmandik rahvast ei käi valimas ega
pane üles ka sinimustvalget. Pole kuulda olnud, et keegi
keelduks kasutamast oma riigi hüvesid, kuid nad ei märka
seda, sest saamine on nagu endastmõistetav, andmine, st
maksude maksmine, on aga kurjast. Paneb kiruma: mulle
pole see riik midagi andnud, mina ei tõmba lippu masti kah.
Mis teha, demokraatia võimaldab ka pisikestel hingekestel
oma päevi õhtu poole saata. Otepää lipukandjaid oli tuhat,
igaüks tundis ennast ühena tuhandest.
Priit Silla

Sakala kodutütred õpisõidul
Virumaal
9-10. juunil korraldas Sakala
Kodutütarde ringkonna vanem Tiina Türk kodutütardele
huvitava ja hariva õpisõidu
Viljandi – Kuremäe – Iisaku
– Sinimäed – Sillamäe – Toila
-Kohtla-Nõmme – Valaste
– Saka – Padaorg – Viitna
- Võsu (ööbimine) – Käsmu
–Sagadi – Palmse – Rakvere – Tapa – Mäo - Viljandi.
Selgus, et kevadine Eesti
on igal pool ilus. Ahhetama
pani Ontika ümbruse rand ja
Võsu-Käsmu oma õitsvate
sirelite ning merega. Uskumatu, et Sagadi ja Palmse on
niisugusel uhkel kujul tõesti
olemas, mitte vaid postkaartidel. Virumaa pealinn Rakvere
on noorenenud, kaunimaks
muutunud ja oma nime igati
väärt. Majad, mis teekonnal
silma puutusid, olid valdavalt
korras, seinad värvitud, katused kiiskavad. Ainult harva tuli
silmapiirile halle lagunevaid
kolhoosiaegseid lautu ja kuivateid. Eesti on 20 aastaga
jumet võtnud.
Aga ei pääsenud kodutütred
pelgalt looduse ja ehitiste
iluga, tuli välja, et igal paigal
on oma ajalugu, millest sõnum
tänapäeva noortele lausa
kohustuslik. Mitmel pool, kus
troonisid ordulinnuste varemed või keskaegsed kirikud,
olid muinaseestlaste pühapaigad. Paistab nii, et see, mis oli
hea ja püha eestlastele (mägi,
teerist, tammesalu), oli seda
ka vallutajatele. Suuremat
tapavälja kui Sinimäed pole

• Neljakümne meetri kõrgusel merepinnast ehk Ontikal
Eestis teist. 1944. aastal hoi- N ja 500 sõdurit“. Suur Venedis läänepool kaotustest hoo- maa on igal ajal jõudnud oma
limata rinnet kinni üle poole poegi rohkem tapale saata
aasta. Kel oli tahtmist põgene- kui neid mälestada. Hiljutine
da Läände, see sai seda meie pronksmehe lugu on ju tõelise
oma sõdurite eluhinnaga. olukorra taustal nii hale, et ei
Sinimägedel kõrgub praegu vääri isegi muiet. Ka Rakvere
tohutu rist, selle all metslaste Vallimäel, mis praegu püüab
lõhutud ja taas parandatud rännumehe pilku oma osamälestuskivid langenutele. liselt taastatud kindlusega,
1949. aastal leidus samas oli kunagi eestlaste linnus.
paigas iga mõnesaja meetri Kaudselt meenutab seda
järel vineerist torbikukujuline vägev pronkstarvas Vallimäe
viisnurgaga obelisk, millel kiri: veerul – oli ju kunagi Rakvere
“Kangelaslikult langenud ltn nimi Tarvanpea.

Eesti on suur maa, kui arvestada tema kirjutatud ja veel
uurimata ajalugu. Kunagi pole
nälg, katk ega röövvallutajad
suutnud maad nii tühjaks tappa, et minevik oleks koguni
ununenud. Mis pole kirjas,
tuleb ju kirja panna. Seda peavad tundma noored, see on ka
nende kohus. Selletaolised
õpisõidud pole raha tuulde
pillamine.
Priit Silla

20 aastat Endiste Poliitvangide Liitu
Endiste Poliitvangide Liidu esimehe Valev Kaska kõne veidi kärbitult
11. juulil said eesti endised
poliitvangid kokku Rakvere
uhkes spordihoones. Valev
Kaska kõne:
Meil on tänavu nagu juubel – 20
aastat olemasolu – keegi pole
julenud seda aga välja öelda.
25. veebruaril 1989 toimus
Tartus Vene vangilaagrites
olnute esimene avalik nõupidamine. Kohal oli 23 endist vene
poliitvangi. Sellele nõupidamisele järgnes Tahkurannas 24.
juunil 1989 poliitvange ühendava organisatsiooni asutav
kokkutulek. Seal moodustati
küll esialgu Endiste Steplagi
Poliitvangide Ühing, millest
hiljem kasvas välja kõiki Eesti
endisi vene- aegseid poliitvange ühendav, praeguse nimega
Eesti Endiste Poliitvangide
Liit, kelle igasuvist kokkutulekut koos küüditatutega täna
siin Rakveres tähistame. Kui
te arvate, et ei ole veel õige
tänavu pidada kõigi poliitvangide ühingute juubeliaastat,
siis teile, endised Steplagi aatekaaslased, soovin küll täiesti
õigustatult juubeliaasta puhul
jätkuvat elurõõmu ja tahet
talletada tulevastele põlvedele
oma läbielatut. Aga meeldetuletuseks kõigile – meil ei ole oma
autentset endiste poliitvangide
ühingute ja seltside kirjapandud
ajalugu. Viimane aeg on seda
teha, see on soov kõikidele,
kõik te olete osalised oma
ajaloo kirjapanekul. Seltside
ja ühingute juhatused, ootame
teie kiiret reageerimist – oma
ühingu ajalugu kirja!

Sõna Siber tähendab meile
eestlastele vangilaagrit, samuti
nagu Venemaa ja venelane
tähendab vägivalda, tapmisi ja
kõige inimliku hävitamist viimase 90 aasta vältel. /Üldistusest
ärgu solvugu asjasse mitte
puutunud venelased. Mõeldud
on eelkõige kuritegelikke Vene
režiime, nagu ka sakslaste all
mõeldi sõja ajal ja järel Saksa
hitlerlikku režiimi. Toim./ Selle meeldetuletuseks, et ajad

pole muutunud, oli pronksiöö,
on Georgia, on jätkuv Kremli
sekkumine Eesti ellu. Kui me
ütleme, ma olin Siberis, siis
tähendab see, et ma olin laagris
või küüditatuna ükskõik kas
Kamtšatkal, Norilskis, Vorkutas
või Kirovis.
Meie aeg tegijatena on meie
aastatekoorma tõttu otsa saanud. Tegijad, need on tänasel
päeval teised. Meist endist oleneb nüüd, kas jääda ahju taha

istuma või siiski oma jõu ja tahte
piires osaleda tänapäeva elus.
Viimasel ajal on hakatud aru
saama noorte isamaalises vaimus kasvatamise vajadusest.
Peale 90ndate algust, pöörases piiride avanemise eufoorias
tahtsid paljud olla eurooplased,
unustades et lausel on ka teine
pool – jäägem eestlasteks.
Kui uskuda ajakirjandust, siis
praegu justkui algab hurraaga
läände läinute tagasitulek. Ma

ei mõtle siin töötuks jäänud
tagasitulevaid haltuuramehi
– nüüd toitke meid. Me saame
noorte isamaalises vaimus
kasvatamisele kaasa aidata,
kui kõikjal ja igal võimalusel
räägime elust enne venelaste
tulekut, enne okupatsiooni, me
saame rääkida sellest, milline
oli tegelik elu tavakodaniku tasemel Venemaal – nälg, närud
ja hirm.
Enne jaanipäeva olin Olustvere

Tehnikumis lõpuaktusel. Hümni
laulmisel liigutasid ainult paarkolm lõpetajat suud. Kui kool,
kes peab end üheks Eesti paremaks, ei ole suutnud õpiaja
jooksul sisendada õpilastesse
elementaarset austust oma
riigi ja rahva vastu, siis ega
ülikool matsi riku peab tõesti
paika. Ja siin me saame kaasa
rääkida. 50 okupatsiooniaasta
jooksul peale kasvanud kuldse komsomoli põlvkonnal on
raskusi aumõistega. Räägitakse, kuidas tekkidega kaetud
akende taga süüdati jõuluõhtul
küünlad, tegelikult käidi aga
kiriku ukse taga passimas, kes
on sees. JOKK, see on kuldse
komsomoli aumõiste.
---Kokkutulekul jäi ühise häälena
kõlama meie õigusasutuste
saamatus: siiani on rehabiliteerimata need isikud, kes
okupatsiooniajal mõisteti süüdi
huligaansuse paragrahvi alusel, sest taheti vähem näidata
poliitilisi sündmusi. Näiteks olgu
toodud sinimustvalgete lippude
heiskamine. Kas tõesti on okupatsioonivõimude kirjapandud
sõnal suurem tähendus kui asja
sisul. Nõukogude ajal ei olnud
ametlikus keeles üldse näiteks
poliitilist vangi, selle asemel oli
eriti ohtlik riiklik kurjategija. Selletaolised ümbernimetamised
olid mõeldud just selleks, et sinisilmseid lugejaid ja ajaloolasi
eksiteele viia.
Toim
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Sakala maleva kotkanoorte suviseid
ägedaid tegemisi

• Ulge laagris meremeeste õpituba

• Särgimaalimine

• Sakala noorte maakonnalaager Ulgel

• Skautide tehtud laagrivärav Tagametsas

• Looduslikul seiklusrajal

• See, mida nad otsivad, on veelgi kõrgemal

• Meie sisemeri Peipsi toob Venemaa poolt vahtu randa

• Salk Kanada skaute
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Kakskeelne ja kaksmeelne Eesti – kellele ja milleks?

• Kalju Mätik
Viimasel ajal on palju räägitud sellest, et Eesti Vabariik
peab integreerima siin elavad
niinimetatud mitte-eestlased
(muulased). Kas see ikkagi
on niiviisi? Kellele seda integreerimist (lõimumist) tarvis
on? Tänapäeval on enamus
maailma riike mitme- või isegi
paljurahvuselised, mis aga ei
tähenda, et Eesti peaks seesugust riiki pidama mingiks
ideaaliks ja ka ise selle poole
püüdlema. Mitmerahvuselisi riike võiks tinglikult jaotada kahte
ossa: sellised, kus põhirahvus
on olulises arvulises ülekaalus
(umbes 90%, näiteks sakslased Saksamaal, rootslased
Rootsis, islandlased Islandis
jt), ja sellised, kus on olemas
kaks või enam erinevat rahvust enam-vähem ühesuguse
arvukusega.
Kui põhirahvus on riigis olulises
arvulises ülekaalus (näiteks
enne Nõukogude okupatsiooni
oli Eestis 1940. a. eestlasi
88%), siis on selles riigis valdav üks keel ja üks meel ning
pole lihtsalt reaalne, et mingi
impernatslik liikumine hakkaks
siin otseselt jõu või jõuga ähvardamise abil taotlema riigi
seaduste muutmist mainitud
liikumise huvides. Nendes riikides aga, kus on mitu rahvust
ligikaudu ühesuguse arvukusega, kipub mõni neist ikka
taotlema endale teiste suhtes
domineerivat seisundit. Selline
riik võib olla pingeallikas isegi
aastasadade jooksul. Olgu
siinkohal näidetena toodud
Põhja-Iirimaa (Ulster), Belgia,
endine Jugoslaavia, Sri Lanka
ja Küpros. Kinnistades Nõukogude kommunistliku okupatsiooni vältel Eestisse saabunud
muulaste (peamiselt venelaste)
põhimassi selles riigis neile
kodakondsuse andmisega,
võime antud loetelule lisada ka
tänapäeva Eesti.
Mis siis ikkagi hoiab lähiminevikus (aastatel 1940-1991) Eestisse tulnud muulasi siin kinni?
Vaevalt, et suur armastus Eesti
Vabariigi vastu. Kui ida poolt
tulnud muulane ei armasta oma
Venemaad, Valgevenemaad või
Ukrainat, eks siis ole eestlastel
raske uskuda, et tulnukas oma
päritolumaast armastab rohkem
just võõrast maad, kus räägitakse talle arusaamatut keelt ja ka
mõttelaad on teistsugune. Ubi
bene, ibi patria /Kus on parem,
seal on isamaa/: sellistel, juurteta inimestel on kodumaa just
seal, kus saab teiste korraldatud elukeskkonnas lahedasti
ära elada. Sääraste “armastus“
Eesti vastu muutub sellekssamaks, mis armetu kodutu
“armastus” mugava hotellitoa
vastu, kuhu ta õnneliku juhuse
tõttu on sattunud.
Üheks põhjuseks, miks Nõukogude ajal Eestisse tulnud
kompartei funktsionäärid,
KGB-lased, majanduspõgenikud jt. ei taha pärast riigikorra
muutumist Eestist lahkuda, on
Nõukogude-aegse apartheidi
edasikestmine korteripoliitikas.
Nõukogude ajal said riigilt korteri esmajärjekorras “võrdsetest
võrdsemad” – asustuskolonistid
ja kollaboratsionistid. Pärast
Eesti taasiseseisvumist 1991.

a hakati kortereid jaotama nn.
kollaste kaartide alusel. Jaotamisel võeti aluseks Nõukogude
võimu antud sissekirjutus, tööaasta eest anti üks ruutmeeter
elamispinda. “Kollase kaardi”
tööaasta turuhind oli alla 50
tolleaegse Eesti krooni (tühine
osa keskmisest kuupalgast).
Põliselanik, kellel sissekirjutust
riigikorterisse polnud, võis endale korteri osta turuhinnaga,
makstes selle ruutmeetri eest
50-60 korda rohkem.
Niivõrd suurt riigivõimu poolt
kunstlikult tekitatud ebavõrdsust polnud isegi apartheidi õitseajal Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Kui Saksa okupatsioonivõimud
oleks sõja ajal andnud oma
kodanikele sissekirjutusega
kortereid näiteks mõnda Venemaa linna, kas siis Vene
Föderatsiooni valitsus pärast
Saksa vägede väljaajamist
oleks andnud nendele inimestele kortereid esmajärjekorras
ja poolmuidu? Eesti riigivõim
aga millegipärast just niiviisi
toimiski.
Väited, nagu saaks muulastest
teha head “eestimaalased”,
õpetades neile selgeks eesti
keele kui riigikeele ning tutvustades neile küllaldasel määral
Eesti ajalugu ja kultuuri, on
põhjendamatud. Meenutagem
siinkohal, et rõhuv enamus iirlastest valdab ju inglise keelt, iiri
keelt valdab seevastu õige väike protsent iirlasi, mis aga pole
sugugi vähendanud Ulsteris
valitsevaid vastuolusid. Senised
kogemused näitavad, et sundides selliseid muulasi eesti keelt
õppima, kes seda ise ei taha,
ei saavutata positiivseid tulemusi. Siinjuures tasub meelde
tuletada, kui tühist efekti (kui
üldse mingit), andis okupatsiooniaegne kompartei ajaloo ja
marksismi ebajumalate teoste
sunniviisiline tundmaõppimine:
vaevalt küll see kedagi tõsiusklikuks kommunistiks muutis.
Inimene integreerub sisemise
veendumuse, maailmavaate
ja ümberkasvamise, mitte aga
talle passi kätteandmise teel.
Kui pass on taskus, siis pole ju
enam tahtmistki integreeruda.
Kõige olulisemaks erinevuseks muulaste põhimassi ja
Eesti kodanike vahel pole see,
milline pass on kellegi taskus
või mis keelt ta räägib, vaid
ikkagi ellusuhtumine. Omal ajal
suhtus Eestis enamik muulasi
üpris sallivalt, isegi heakskiitvalt
kõikidesse kommunistliku diktatuuri kuritegudesse. Nii oli see
Stalini-aegsete repressioonide
ajal Venemaal, Ungari 1956.
a ülestõusu mahasurumisel,
Tšehhoslovakkiasse 1968. a ja
Afganistani 1979. a sissetungimise ajal.
Lääneriigid annavad nõu
Mitmed lääneriikide tegelased
jagavad meile pidevalt soovitusi, kuidas peaks eestlased
eespoolkirjeldatud muulastega ümber käima ja kuidas
neid nüüd Eesti ühiskonda
integreerida. Lääneriikidel pole
mingit moraalset õigust meilt
sel alal midagi nõuda või meile
eluvõõraid juhtnööre jagada.
Isegi mõned Lääne riigijuhid
tahavad, et me käiks nende
sõnade, mitte aga nende tegude järgi. Siinjuures mõned
faktid selgituseks.Lääneriigid
eesotsas USAga pole küll kunagi tunnustanud Nõukogude
okupatsiooni võimude käsul
Eestis, Lätis ja Leedus ametisse seatud nukuvalitsusi, kuid
samas on nad sageli toetanud
Nõukogude Liidu agressiooni.
Näiteks andsid USA ja Suurbri-

tannia viimase suure sõja ajal
NSV Liidule majanduslikku ja
sõjalist abi, aidates oluliselt kaasa Ida-Euroopa riikide okupeerimisele. Mainitud abi oleks aga
tulnud seostada tingimusega, et
pärast Saksamaa kapituleerumist viidaks Nõukogude väed
nendest riikidest teatud tähtaja
jooksul välja.
Saksamaa, sõlmides 1939. a
Nõukogude Liiduga MolotovRibbentropi pakti, aitas tegelikult kaasa Eesti okupeerimisele, annekteerimisele ja sellele
järgnenud koloniseerimisele.
Seega võiks tänapäeva Saksamaa, tundes muret muulaste
käekäigu pärast Eestis, luua
viimastele võimaluse ümberasumiseks “karjamaalt marjamaale” (näiteks Saksamaale).
Poolteist miljonit Eestis ja Lätis
ühtekokku elavat, juba kirjeldatud minevikuga muulast ei tohiks nii suure ja majanduslikult
võimsa riigi jaoks, nagu seda
on praegune Saksamaa, küll
kujutada mingit probleemi.
Pärast Jaapani kallaletungi
Pearl Harborile 1941. a saadeti
USAs 120 000 jaapanlast president Franklin D. Rooseveldi
dekreedi alusel koonduslaagritesse. Need jaapanlased olid
USA-sse tulnud USA seadusliku valitsuse loal, paljudel
neist oli ka USA kodakondsus.
Hoolimata sellest pole president
F. Rooseveldi otsust seniajani
hukka mõistetud ega teda ennast sõjaroimariks kuulutatud.
Kirjutades 1941. aastal alla
Atlandi Hartale, deklareerisid
USA ja Suurbritannia oma soovi, et taastataks nende riikide ja
rahvaste iseseisvus, kes sellest
vägivaldselt olid ilma jäetud.
Kahjuks jäid väljaöeldud ilusad
sõnad sisutühjaks, paljud järgnevad teod aga nendega vastuolus olevaks. Küll aga abistati
hoopis agressorit – Nõukogude
Liitu.
Operatsiooni “Kiilu alt läbitõmbamine” (inglise k. Operation
Keelhaul) käigus saatsid lääneliitlased pärast Teise maailmasõja lõppu üle kahe miljoni IdaEuroopa põgeniku sundkorras
NSV Liidu okupatsioonitsooni,
seega paljud neist kindlasse
surma. Kõike eespool öeldut
arvesse võttes võib kindlalt väita, et lääneriikide juhtidel pole
tänapäeval moraalset õigust
meile “soovitusi” jagada või
ettekirjutusi teha, kuidas peaksime siinseid muulasi kohtlema.
Milleks peaks näiteks eestlased
olema paremad katoliiklased kui
seda on Rooma paavst ise?
Teil on siin halb, miks te ei
lahku?
Tänapäeva Venemaa juhtide
süüdistused Balti riikide aadressil on niivõrd absurdsed, et
neil polegi mõtet peatuda. Kui
niinimetatud venekeelsetel siin
tõepoolest oleks sedavõrd halb
elada, nagu seda püüavad kujutada vene impeeriumimeelsed,
siis tekib küsimus: miks nad
ometi siit ära ei lähe? Eestis
elavatest muulastest tahtvat
ainult 1% oma “ajaloolisele
kodumaale“ tagasi minna. Kui
Eesti ja Venemaa vahel 1920.
a. sõlmiti Tartu rahuleping,
siis tol ajal Venemaal elanud
eestlastest tuli Eestisse umbes
20%. Ilmselt oleks tulnud veelgi
rohkem, kui Venemaa poleks
hiljem hakanud riigist lahkumiseks takistusi tegema.
1944. a sügisel, enne Eesti
taasokupeerimist, põgenes siit
Läände umbes 70 000 inimest,
seega ligikaudu 7% elanikkonnast. Põgenikke oleks olnud
kindlasti tunduvalt rohkem, kuid

paljudel lihtsalt puudus võimalus Eestist lahkuda. Samal ajal
anti Eestis vähemusrahvusena
elanud rootslastele võimalus
lahkuda Rootsi Kuningriiki. Ja
kuigi need niinimetatud rannarootslased olid siin elanud
aastasadu ja neil oli ka Eesti kodakondsus, kasutasidki
paljud seda võimalust, sest
Nõukogude võim polnud neile
vastuvõetav. Näiteks Vormsi saarelt läks ära üle kahe
tuhande inimese; järele jäi
kuus. Eestis elanud baltisaksa
vähemusrahvus lahkus siit juba
aastail 1939-40.
Mitmed Venemaa ametimehed
on öelnud, et Eesti peaks nende
siin elavatele kaasmaalastele
(vene k. sootetšestvenniki)
andma Eesti kodakondsuse,
sest olles kord siia sattunud (?),
olevat nad Eestis elanud juba
küllalt kaua. Tegelikult pole nad
siia sugugi niisama “sattunud”,
suur osa neist oli ju toodud
kindla eesmärgiga – viia lõpule
Eesti venestamine. Mis puutub
sellesse, et väidetavalt on nad
siin küllalt kaua elanud – eks
siis võiks samahästi omakorda
küsida: kui kaua oleks pidanud
sakslased Stalingradis olema,
et saada N Liidu või Vene
Föderatsiooni kodakondsus?
Viimasel ajal on tehtud veel üks
ettepanek: anda automaatselt
kodakondsus välismaalaste
lastele, kes siin on sündinud.
Sellega tahetakse kunstlikult
tekitada olukord, kus lapsed on
küll Eesti kodanikud, vanemad
aga sageli mitte. Unustatakse,
et need vanemad võivad olla ka
illegaalid ning Eesti iseseisvusele ja riiklusele vaenulikud. Õigem oleks siiski kooskõlas Eesti
Vabariigi seadustega lugeda
lapsed selle riigi kodanikeks,
mille kodanikud on nende vanemad. Kui vanemad ei ole Eesti
kodanikud ja võib-olla ei tahagi
nendeks saada, siis tuleks jätta
nende lastele võimalus täisealiseks saamisel ise taotleda Eesti
kodakondsust.
Nõukogude võimu aastatel
sattusid kümned tuhanded
eestlased Venemaale, enamus
neist vastu oma tahtmist. Paljud
tulid Eestisse tagasi niipea,
kui selleks avanes võimalus.
Täiesti põhjendatult võiks sõjajärgsetel aastatel ida poolt
Eestisse saadetud muulastelt
nüüd küsida: “Mitu aastat te
saite, et ikka veel siin olete?
Meie väljasaadetud tulid juba
ammugi tagasi!”
Võidakse muidugi öelda, et see
kõik oli ju minevikus ja et maailm on vahepeal muutunud. Ega
Venemaagi ole viimaste aastakümnete jooksul muutustest
puutumata jäänud. Stalini ajal
lasti need, kes olid NSV Liitu
tulnud võimude loata, lihtsalt
maha (sest mõni neist võis olla
salakuulaja) või siis saadeti
pikkadeks aastateks GULAG-i.
Saksa noormees Mathias Rust
aga, kes samuti omavoliliselt
1987. a tuli üle Vene Föderatsiooni piiri, pandi kõigest
kaheks aastaks vangi.
Kuidas käitutakse
illegaalidega mujal?
Kuidas käitub tänapäeval muu
maailm riiki illegaalselt tulnud
välismaalastega? Üldreeglina
saadetakse sellised sundkorras
tagasi sinna maale, kust nad on
tulnud. Nii toimiti näiteks Itaalias
ja Kreekas albaania põgenikega ja Hongkongis vietnami
paadipõgenikega. Malaisiasse
on viimasel ajal ilmunud palju
illegaalseid immigrante Indoneesiast. Malaisia valitsus
on seisukohal, et illegaalsed

sisserändajad pole põgenikud,
vaid on seaduserikkujad, kuuludes seega riigist sundkorras
väljasaatmisele. Saksamaal ja
Prantsusmaal on kokku ligikaudu 10 miljonit võõrtöölist, kes
on nendesse riikidesse tulnud
sealsete seaduslike valitsuste
loal, sellegipoolest ei pakuta
neile avasüli kodakondsust.
Vastupidine valitsuse käitumine
viib lõpuks selleni, mis juhtus 2009. aasta mais Belgias.
Sellesse riiki ebaseaduslikult
sisserännanud isikud nõudsid
ja nõuavad võimudelt jätkuvalt
oma sealviibimise seadustamist, ähvardades vastasel
korral tappa nii asjaomased ministrid kui ka nende pereliikmed
(“Õhtuleht”, 14.06.2009, lk 9.).
Eespool juba mainitud Belgia
on ka riik, kuhu ümber asunud
isikud nõuavad oma esindusorganisatsioonide kaudu juba
alates 2002. aastast, et riigi
neljandaks ametlikuks keeleks
saaks... araabia keel!
Miks peaks siis Eesti andma
kodakondsuse okupatsiooni
tingimustes meile tulnud, meid
okupeerinud riigi kodanikele?
1949. aastast pärinev Genﬁ
konventsioon teatavasti keelab
okupeerival riigil oma kodanike
asustamise okupeeritud riigi
territooriumile, seega on NSVL
ida poolt pärinevate tulnukate
asustamisega Balti riikidesse
rikkunud rahvusvahelist õigust.
Millegipärast aga hoidutakse
nii Eestis kui ka välismaal kogu
aeg juttu tegemast sellest kui
inimõiguste või rahvuste õiguste rikkumisest.
Kodakondsuse vastuvõtmine
tähendab loobumist eelmisest
kodakondsusest
Kuna Eesti Vabariik ei tunnusta
topeltkodakondsust, tähendaks
praegu siin elavate muulaste
Eesti kodanikeks kuulutamine
ju nende senise kodakondsuse
mittetunnustamist. Kunagi olid
Nõukogude Liidus karistused
kriminaalkoodeksis reastatud
nende raskuse järgi, alanevas
järjekorras. Selle rea eesotsas
oli riigist väljasaatmine ühes
kodakondsuse äravõtmisega
(tüüpnäide: Nobeli kirjandusauhinna laureaat Aleksander
Solženitsõniga toimunu). Alles
seejärel tuli surmanuhtlus,
mida ajakirjanduses nimetati ka
kõrgeimaks karistusmääraks.
Lõpuks tulid “paranduslike
tööde asutused”, see tähendab
vanglad ja vangilaagrid. Mingit
muulast saab lugeda kodakondsusetuks isikuks juhul, kui ta
on ise omal tahtel lahti öelnud
oma senisest kodakondsusest
või siis on see temalt ametlikult
ära võetud. Kui ta ise pole oma
eelmisest kodakondsusest lahti
öelnud, eks siis tule arvata,
et järelikult on see temalt ära
võetud, teiste sõnadega: tema
suhtes on rakendatud kõrgeimast kõrgemat karistusmäära.
Niisiis on tegemist eriti ohtliku
kurjategijaga, kellele ei Eesti
ega ka ükski teine riik pole kohustatud kodakondsust andma.
Üldreeglina antakse mingi riigi
kodakondsus üksnes lojaalsetele välismaalastele. Millisest
muulaste lojaalsusest Eesti
riigile küll saaks eestlased rääkida, kui Vene Föderatsioonis
mõni aasta tagasi toimunud
presidendivalimistel hääletas 77% Eestis elavatest ja
hääletamises osalenud Vene
Föderatsiooni kodanikest kommunist Gennadi Zjuganovi poolt
– sellesama poliitiku poolt, kes
oma programmis oli ju avalikult välja kuulutanud, et tema
eesmärgiks on Nõukogude
Liidu taastamine!? Lubas ta

seda küll teha vabatahtlikkuse
alusel, kuid eks neid kommunistide lubadusi, näiteks “kogu
inimkonna helgest tulevikust”,
oleme ju varemgi kuulnud ning
mäletame ikka veel, kuidas
neid täideti.
Konjunktuurne lojaalsus
Suure osa muulaste lojaalsus
Eesti riigi suhtes on üksnes näiline ja (nagu eespool juba vihjatud) tingitud konjuktuursetest
kaalutlustest. Asjaolu, et nad
praegu enamasti taluvad sinimust-valget ja Eesti formaalset
iseseisvust Vene Föderatsiooni
välisministeeriumi ja kohalike
venekeelsete ajalehtede tõlgenduses, pole veel mingi lojaalsuse garantii. Üks sini-must-valge
lipp oli ju ka 15. jaanuaril 1991
niinimetatud intrite (vene k.
internatsionalistõ) miitingul,
et luua muljet, nagu oleks vähemalt osagi eestlasi asunud
nendega ühisele teele. Andes
intervjuud ajakirjale “Glasnost”,
ütles Eesti iseseisvuse tuntud
vaenlane Jevgeni Kogan umbes
samal ajal: “Eesti rahva mõtlev
osa hakkab samuti meie liikumisega liituma.” Antud momendil
oli eestivaenulikel elementidel
lihtsalt kasulik teeselda lojaalsust Eesti Vabariigile – täpselt
samasugusel viisil, nagu nii
mõnedki ekskommunistid on
praeguseks vahetanud värvi,
soovides olla palju sini-mustvalgemad endistest aktiivsetest
teisitimõtlejatest ja vabadusvõitlejatest. Mis saab edasi? Paljugi sõltub sellest, mis toimub
Venemaal. Praktiliselt on kaks
mõeldavat varianti: kas jätkata
praegust vene impeeriumimeelsete ees kuuletumist ja neile
jätkuvat järeleandmist või siis
hakata lõpuks ometi käituma
iseseisva riigina, keeldudes kas
või Euroopa Liidust pärinevate
põhjendamatute nõudmiste
täitmisest?
Praeguse poliitika jätkamine
aitab Venemaal kindlustada
Eesti-vaenulike ekskommunistide võimu. Kui ka tulevikus
püsivad Venemaal võimul ekskommunistid, kes on suure,
loodusvarade poolest rikka,
Teises maailmasõjas võitjate
poolel olnud Venemaa muutnud
rahva põhimassi jaoks tõeliseks
vaestemajaks, siis valitseb
võimulolijaid hirm ilma jääda
mitte ainult oma positsioonist ja
privileegidest, vaid ka peadest.
Et neid ei tabaks sama saatus,
mis sai valitsevale ladvikule
Venemaal osaks pärast tsaarivõimu kokkuvarisemist 1917.
a, siis on tarvis luua illusioon,
nagu oleks just nemad vene
rahva huvide kaitsjad. On tarvis luua kunstlikult vaenlasi, et
rahva tähelepanu praeguse aja
probleemidelt kõrvale juhtida.
Balti riigid on selleks otstarbeks
märksa sobivamad kui USA,
sest viimase peale “vene karu”
hammas ju ei hakka.
Teel Reveli oblasti poole
Valitsevate ringkondade praeguse poliitika jätkamine viib
Eesti Vabariigi paratamatule
hävingule, eesti rahva aga
väljasuremisele. Kui vene rahvusest kodanikud saavutavad
Eestis arvulise ülekaalu, siis
võib sellest riigist ühel päeval
pealtnäha täiesti demokraatlikul
teel saada Reveli oblast, varem
või hiljem tabab meid näiteks
karjalaste ja teiste soome-ugri
väikerahvaste saatus. Mis
meid sellisel juhul ees ootab,
selles võib veenduda, kui
avaneb võimalus külastada
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Kommunismi hukkamõistmise
tähtsusest rahvusvahelisel tasandil

• Karmen Stimmer
Igal eestlasel on kommunismiga
oma side, olgu selleks siis otsene
isiklik kogemus või vanemateltvanavanematelt kuuldud pajatused. Meile tundub nii loomulik,
et me teame, mida tähendasid
Nõukogude Liidu poolt läbi viidud
küüditamised, hukatuslikud vangilaagrid ja muud repressioonid.
Kuid mida me ei mõista, on see,
et paljudele, võiks isegi öelda
enamusele maailmast, on need
sündmused midagi kauget ja
peaaegu olematut.
Arusaamine, et Lääne maailm
tõesti ei mõista kommunistlike
riikide minevikku ja ei oska
aru saada selle jõhkrusest,
jõudis minuni eelmise aasta
suvel. Viibides eestlaste grupiga
noortevahetuse raames Belgia
saksakeelses osas ja elades
kümme päeva koos sealsete
noortega, juhtus selline lugu, et
ühel hommikul ilmus üks belgia
noormees hommikusöögile veripunase särgiga, millel suurelt ja
silmapaistvalt ilutses täheühend
CCCP. Küsimuse peale, kas ta
teab, millise riigi sümboolikat ta
kannab, vastas ta muretult, et
loomulikult teab: “Oli üks suur
riik, mida enam ei eksisteeri!“
Eestlased püüdsid talle küll
selgitada, et tegu polnud lihtsalt
suure riigiga, vaid kuritegeliku
riigiga, mille tegude tagajärjel
kannatasid ja isegi surid miljonid
inimesed, kuid mingit tulemust
sellel jutul polnud. Poisi teadvusesse nende mõrvade mastaapsus ei jõudnud, sest järgmisel
hommikul tuli ta oma toast välja
just selle sama särgiga, mis tema
jaoks sümboliseeris midagi retrot
ja poppi.
Loomulikult võib väita, et tegu
oli noore inimesega, kes ei tea
maailma asjadest ja veel vähem
idabloki riikide ajaloost midagi,
kuid tegelikult mõjutasid olukorda siiski suuremad ühiskondlikud
protsessid. Keegi ei suudaks ju
ette kujutada, et mõni eestlane
oleks ringi jalutanud haakrist
seljale joonistatud. Sellisel juhul
poleks tema õigustamiseks abi
olnud ei vähesest vanusest ega
päritoluriigist, mis asub kaugel
Saksamaast, sest on ju siililegi
selge, et Natsi-Saksamaa oli
riik, mis pani toime inimsusevastaseid kuritegusid ning mille
sümbolite kandmine tänapäeval
ei ole ühelegi terve mõistusega
inimesele sobilik. Siin kerkibki
esile vastuolu: maailm on hukka mõistnud ühe 20.sajandi
totalitaarsetest režiimidest, kuid
jätnud tähelepanuta teise, olgugi
et just see teine terroriseeris
palju suuremat hulka inimesi
ning tegi seda pikemat aega.
Nõukogude Liidu kuriteod olid
peidetud ilusamate sõnade taha,
kuid see ei vähenda valu, mida
näiteks eestlastele, lätlastele,
rumeenlastele ja kõigi teiste
rahvaste seas ka venelastele
endale põhjustati.
Kommunismi õigustuseks on
läbi aegade öeldud, et vale pole
mitte ideoloogia ise, vaid lihtsalt
mõned selle teostajad. Mina

julgeksin olla kardinaalsem. Ma
leian, et juba selle aluspõhimõtted lähevad vastuollu inimloomusega ja seetõttu on selle
rakendamine ebainimlik. Ülevad
mõtted kõigi inimeste võrdsusest
ja vendlusest võiksid jääda siiski
ﬁlosooﬁde pärusmaaks, sest
inimene ei ole masin, mis tahaks
ilma mingi eesmärgita süüa, magada ja paraadil käia. Muidugi on
kindlasti naisi-mehi, kes mingil
hetkel naudivad vastutuskoorma
minimaalsust, seda et kuskil on
keegi, kes teeb kõik otsused
nende eest ning annab käske tegutsemiseks, kuid mulle tundub,
et inimesele on siiski ürgomane
püüdlus isikliku vabaduse, oma
eesmärkide ja personaalse õnne
poole. Ja seda ei saa ju saavutada kommunistliku režiimi raames, kus arvamusi, eesmärke ja
teid selle saavutamiseks tohib
olla vaid üks. Olav Ehala „Lambalaulus“ on kommunistliku riigi
ideaalkodanikku metafooriliselt
väga tabavalt kirjeldatud vagura ja hää lambana. Ma usun,
et kommunism sobikski pigem
lammastele kui inimestele, kuigi
ka nemad eelistavad turvaliselt
polsterdatud piiratud ruumile
avarat välja, mis on küll ohtlikum,
kuid huvitavam.
Enamik inimesi mõistis kommunismi hukatuslikkust selle teooria
kohaselt loodud riigis elades,
seda enam on kurb kuulata,
kuidas suured riigiisad vanu
aegu taga igatsevad. Siin kohal
räägin ma Venemaa peaministri
Vladimir Putini väljaütlemistest,
kus ta on Nõukogude Liidu
kokkuvarisemist nimetanud 20.
sajandi suurimaks geopoliitiliseks katastrooﬁks. Just selliste
persoonide tõttu oleks hädasti
vaja, et kommunism oleks hukka mõistetud rahvusvahelisel
tasandil. Et tema sõnad ei kõlaks
tõena, mida vastikud väikesed
Balti riigid üritavad väänata, vaid
veidra nägemusena, mis läheb
vastuollu kõigi ajalooliste faktide
ja inimeste mälestustega.
Historia est magistra vitae. Kui
me ajaloost ei õpi, siis millest
veel?! Ma leian, et on viimane
aeg, et ka 20. sajandil vabad
ja demokraatlikud olnud riigid
mõistaksid ja annaksid ühese
hinnangu kommunismile. Esiteks oleks see lihtsalt moraalselt õige, teiseks aga paneks
kindlamalt paika väärtused,
mida oluliseks peetakse. Pole
ju võimalik ülistada kodanikuõigusi, sõna- ja mõttevabadust
ilma kommunismi hukka mõistmata. Hea on elada riigis, kus
võib arvata ja arutleda. Paradoksaalselt läigatab südames
nukker rõõmusäde, kui kuulen
kedagi varjamatult kommunismi
kiitmas, sest ühelt poolt kinnitab
see mulle, et ma elan riigis, kus
inimesel võib olla oma arvamus
ja et teda ei panda selle eest
vangi ega saadeta ära kaugele
maale. Teiselt poolt sooviksin
ma aga, et selliseid inimesi, kes
kommunismi olemust mõistaksid
ja seega ka sellele positiivse
hinnangu andmata jätaksid,
oleks rohkem. Ehk tuleb aeg,
kus rahvusvaheline teavitustöö
on jõudnud sinna maale, et ka
väikestele belgia poistele räägitakse kodus, et CCCP-i särgiga
ei ole viisakas mööda tänavaid
patseerida.
Karmen Stimmer

• Lauri Habakuk
„Ainuke tõeline võim kuulub
püssile,“ kõlab maailma ühe
kurikuulsaima kommunistliku
kurjategija Jossif Stalini veelgi
kurikuulsam lause. Selles mõttevälgatuses pole iseenesest
midagi üleliia katastrooﬁlist.
Kui taoliselt oleks oma meelt
avaldanud mõni suvaline sadist,
poleks sellele lausele ilmselt mitte keegi tähelepanu pööranud
– nõdrameelne kaabakas ütleb
välja, mida sülg suhu toob. Veel
vähem teaksid inimesed seda
ütlust käesoleval sajandil. Fakt,
et see arvamus pärineb aga
Nõukogude Liidu juhilt, paneb
sügavalt kommunistlikku ideoloogiat taunima.
Kahjuks ei olnud Stalini vaenulik
lause vaid sõnakõlks. Nõukogude Liidu sõdurite püsside läbi
leidsid Stalini eestvedamisel
oma otsa kümned miljonid inimesed. Lisaks tõsiasjale, et enamik
hukkunuid olid süütud inimesed
Nõukogude Liidu vaenlasriikidest, olid sunnitud hinge heitma
ka liidu „kallid“ kodanikud. Kõik,
kelle tõekspidamised „jumal“
Jossiﬁ ideoloogiaga ehk kommunismiga ei kattunud, võisid kindlad olla, et varem või hiljem tuleb
neilgi Stalini võimukehtestamise
objektideks olla. Fakti, et Jossif
Stalinil ei olnud oma rahvast sooja ega külma, tõestab egoistliku
rahvusvahelise kurjategija enda
tsitaat: „Nõukogude armees on
taganemiseks vaja rohkem julgust kui edasitungiks.“ Stalinile,
kelle jaoks võimu polnud kunagi
piisavalt, läks korda vaid kogu
maailmale tõestamine, et just
tema on universumi kõige kardetum ja mõjuvõimsam mees.
Nõukogude sõdurid olid viidud
olukorda, kus neil polnud teist
võimalust kui rünnata. „Sure,
kuid ära tagane,“ kõlas ilmselt
enamike sõjatandril riskeerivate
meeste ajusoppides isanda
karvase huule vahelt karmi
häälega kõlav käsk. Tõepoolest,
vastasleeri kuuli läbi hukkumine
võis olla kordades valutum ja
vaevatum kui lasta Stalinil, ilmselgel psühhopaadil, enda üle
kohut mõista.
Kindlasti ei saa pidada riiki, mille
valitsejale või valitsejatele ei lähe
sealsete elanike heaolu vähimalgi määral korda, elamisväärseks.
Veel vähem saab aktsepteerida
suhtumist, kus isiklikke soove
rahuldatakse kümnete miljonite
inimelude hinnaga. Õnneks
kuuluvad käesolevaks sajandiks
kommunistlikud ja diktaatorlikud režiimid maailmas kindlasti
vähemuse hulka. 1991. aastat
võib pidada demokraatia ja kommunismi võitluse lõppdaatumiks.
Nõukogude Liidu lagunemine
halvas viimaks inimvaenuliku
ideoloogia. Samas on aga naiivne arvata, et kommunism sel
ilusal aastal suri. Kui tuua piltlik
võrdlus halvatud inimesega, on
kommunismilgi alati teoreetiline
võimalus ratastoolist taas jalule
tõusta ning uuesti maailm põrguks muuta. Seda eriti juhul,
kui on inimesi, kes invaliidsele

ideoloogiale teraapilist abi osutavad. Kurb tõde on, et taoliste
maailmavaadetega inimesi, kelle
prioriteediks on kommunismi
kosumine, eksisteerib. Vladimir
Putin on ju avalikult öelnud, et
Nõukogude Liidu kokkukukkumine oli 20. sajandi suurim geopoliitiline katastroof. Tragöödia
suurim tagajärg olevat, et väga
suur osa venelasi jäi väljapoole
Vene territooriumi, nagu see
läheks kellelegi korda. 2008.
aastalgi põhjendati Gruusia
ründamist väitega, et sõda võeti
ette Gruusias elavate venelaste
kaitseks. Loomulikult oli tegemist
vaid ettekäändega väljaspool
Venemaad võimu kehtestamiseks. Vasturääkivust tõestab
ka tõsiasi, et Venemaa-Gruusia
sõjas hukkus ka venelasi.
Vladimir Putin on küll väitnud, et
Vene rahva üheksakümnendatel
tehtud valik demokraatia kasuks
on lõplik, kuid poliitikas pole kunagi garantiid, et valesid väiteid
kurjade kavatsuste elluviimiseks
ei kasutata. „Aus diplomaatia on
nagu kuiv vesi või puidust raud“
(Jossif Stalin). Seega, ajalugu
näitab, et kõiki poliitikuid ei tasu
uskuda. Näiteks Stalini algatusel
sõlmitud Molotovi-Ribbentropi
pakti tagajärjed olid hoopis
teistlaadi, kui esmapilgul arvata
võis. Kommunist Stalinil oli juba
enne lepingu sõlmimist kindel
plaan lepingu tingimusi eirata
ning selle abil kasu lõigata. Leping nägi ette, et nii Saksamaa
kui NSV Liit ründavad 1. septembril 1939 Poolat, kuid seda
tegid vaid sakslased. NSV Liidul
õnnestus Saksamaad halvas
valguses näidata- Suurbritannia
ja Prantsusmaa kuulutasid Saksamaale sõja.
Kommunism ei ole nagu jõulud,
mille saabumisel on kindel kuupäev ning mida lapsed huviga
oodata oskavad. Kommunism
võib tulla ootamatult ning sellest
pääsemine võib olla niisama
keeruline kui vabanemine siberi karuputkest. Seetõttu tuleb
üritada kommunismi igal juhul
ennetada. Kui Vladimir Iljitš Lenin on öelnud: „Õppida, õppida,
õppida, õppida kommunismi!“
siis 21. sajandil peaks olema
demokraatlikes riikides au sees
väide „õppida, õppida, õppida,
õppida ennetama kommunismi!“
Selleks, et kommunismi ennetada, ei tohiks lasta kommunistlikel
roimadel-kuritegudel unustuse
hõlma vajuda. Vastasel juhul
saaks eksisteerida printsiip, et
mida ei mäleta, seda pole olnud.
Ka inimesed, kes nõukogude
ajal elanud pole, peavad teadma
massilistest hukkamistest ning
küüditamistest, mida see võigas
režiim korda saatis. Et maailma
eri riikide kodanikud kommunismipooldajate leeri ei astuks,
peaksid ka poliitikud rahvale
eeskujuks olema ning käitumatoimima vastavalt sellele, kuidas
rahval kasulikum oleks, mitte
tegutsema nii, et üksnes enese
huvisid rahuldada. Riik peaks
ennekõike teenima rahvast,
mitte vastupidi.
Kes saakski inimestele veel
paremaks eeskujuks olla kui haritud riigielu korraldajad. Tõsiasi,
et inimesed on meedia ja autoriteetide poolt kergesti mõjutatavad ja manipuleeritatavad, on
karm reaalsus. Kui „kõigeteadja“
Putin ütleb, et Stalin, Lenin või
kes iganes oli rahva pärast muret tundev mees, kes tegi kõike
„hoolealuste“ heaolu nimel, siis
ju see nii peab olema. Näiteks
sai Jossif Stalin 2008. aastal telekanal Rossija korraldatud kõigi
aegade tähtsaima venelase valimisel Aleksander Nevski ja Pjotr
Stolõpini järel kolmanda koha.
Kurjategijale järgnes pingerivis
kirjandusklassik Aleksandr Puškin. Loomulikult leidub maailmas

vaimselt alaarenenud sadistlikke
kaabakaid, kelle rumal mõttemaailm on tõsimeeli veendunud,
et sõjaroimade korraldamine
on inimkonnale rohkem andnud kui Venemaa klassikalised
kultuuritegelased nagu Puškin,
Tolstoi, Dostojevski, Tšaikovski, Rimski-Korsakov jne, kuid
samas ei piisaks ainult õelatest
inimestest, et Stalin tähtsuselt
kolmandaks venelaseks nimetada. Järelikult on kellelegi kasulik,
et rahvas Stalinit üllaks ja jumalikuks peaks. Seega, rahvas on
ilmselgelt kommunismi ülistava
propaganda ohver. Selleks, et
võika režiimi pooldatavuse levikut takistada, vajab kommunism
rahvusvahelist hukkamõistu.
Rahval peab tekkima selle ideoloogia vastu viha ning soov mitte
kunagi kogeda midagi nii alandavat ja inimväärsusetut kui seda
on elu kommunistlikus riigis.
Kommunism on ilmselt igaveseks Eesti hinge sügava haava
jätnud. Kahjuks pole võimalik
aega tagasi keerata ning nii kurb
kui see ka pole, meil tuleb oma
kurva ja ebaõiglase saatusega
leppida. Samas, kui vähegi
positiivselt mõelda, on meil
traagilisele minevikule toetudes
võimalik oma tulevik ilusamates
toonides üles ehitada. Kui me ei
lange kommunismi ülistavatele
provokatsioonidele, on meil loodetavasti igaveseks potentsiaali
jätkata elu demokraatlikus riigis.
Hoolimata kommunistliku režiimi
põhjustatud suurest hukkunud
eestlaste arvust, on Eesti Vabariik käesoleval sajandil jätkuvalt
täis elujõudu. Kõik, mis ei tapa,
teeb tugevamaks!
Lauri Habakuk

• Lyana Peedo
Kommunism on eestlaste jaoks
üks valusamaid teemasid. Rahva mälestusse on NSV Liidu
võimu ajast palju halba meelde
jäänud, näiteks juuni-, ja märtsiküüditamised 1941. ja 1949.
aastal, kui inimesi lahutati oma
peredest ja sunniti kodudest
lahkuma; poodides oli pidev
kaupade nappus ja pere äratoitmisega oli suuri raskusi. Kogu
eluolu oli pideva riigi kontrolli all,
rahvas pidi jälgima, mida öelda
ja mismoodi tegutseda, et mitte
sunnitööle, vangi või surma
saada. Siiski pole eestlased
ainukesena pidanud totalitarismi
all kannatama, isegi tänapäeval
leidub kommunistlikke riike nagu
Hiina ja Laos. Kommunismi ja
totalitarismi kuriteod mõistis Euroopa Parlament hukka alles sel
aastal 2. aprillil resolutsiooniga
„Euroopa südametunnistus ja
totalitarism“, mille üks algatajatest ja alusteksti ettevalmistajatest oli eestlastele tuntud IRLi
ja Euroopa Parlamendi liige
Tunne Kelam. Kui oluline on see
kommunismi hukkamõistmine
rahvusvahelisel tasandil?
Parlament mõistis kindlalt ja
ühemõtteliselt hukka kõikide
totalitaarsete ja autoritaarsete
režiimide toime pandud kõik
inimsusevastased kuriteod ja
rasked inimõiguste rikkumised.
Selle hukkamõistmisega avas
maailm justkui oma silmad.
Tõdedes, et kommunistlikus
riigis saadeti valitsusjuhtide
poolt korda kõige kohutavamaid
inimsusevastaseid kuritegusid
ja rahvas pidi elama täielikus
piinas, tugevdas läänelik maailm demokraatlikku riigikorda
ja mõtlemist. Nõukogude Liidu
represseerimiste (massmõrvad,
küüditamised, arreteerimised)

all kannatas näiteks üle 300 000
eestlase, rohkem kui 200 000 lätlast ja enam kui 100 000 horvaatlast; punakhmeeride korraldatud
Kambodža genotsiidis tapeti üle
miljoni inimese ning kokku on
kommunistliku terroriseerimise
tõttu surma saanud umbes 100
miljonit inimest üle kogu maailma.
Kommunismi mitte hukka mõistes peeti seda riigikorda justkui
õigeks, aga nüüd tehti avalikult
selgeks, et totalitaristlikud ideoloogiad, nagu fašism, natsism ja
ka kommunism pole mõistlikud
nagu demokraatia. Samas kui
kommunism on hukka mõistetud,
siis miks lastakse tänapäeval
totalitaarsetes riikides, nagu
Hiina, Laos, Kuuba ja PõhjaKorea kommunistidel rahumeeli
võimutseda. Tunnistatakse, et
kommunism minevikus oli kuriteguderohke, aga praegu lastakse
tal rahumeeli edasi tegutseda,
ning kui sealsetes riikides see
riigikord peaks kukutatama,
siis tõdetakse uuesti, et sealne
kommunism oli ka halb. Ei julgeta
midagi konkreetset tänapäeva
kommunismi vastu ette võtta,
sest keegi ei taha vabatahtlikult
uusi suuremaid sõdu alustada.
Lubatakse rahumeeli praegustes
totalitaarsetes riikides kommunistidel inimõiguste vastaseid
kuritegusid sooritada, peaasi
et ei satuks sotsialistliku riigi
vaenu alla või ei kaotaks tähtsat
majanduspartnerit nagu Hiina
või Kuuba. Näiteks Euroopa
Liidu tähtsuselt teine kaubanduspartner on Hiina ning selle
riigiga seotud küsimustes ollakse
väga ettevaatlik. Mõistes hukka
totalitaarsed riigikorrad nagu
kommunism, tugevdatakse demokraatiat, aga samas lubades
pärast seda tõdemist praegustel
sotsialistlikel riikidel endiselt
inimsusevastaseid kuritegusid
sooritada, tundub see hukkamõistmine irooniline ja kahepalgeline ning demokraatia mainet
võidakse hoopis nõrgestada.
Demokraatia tugevdamisega
kommunismi hukkamõistmisel
suurendati ka ühtse Euroopa
kujunemist. Riigid, mis pole pidanud selle totalitarismi all kannatama, üritavad mõista kommunismi
poolt vaevatud rahvaste valu ja
piinasid ning avaldavad avalikult
oma kaastunnet. Moraalse toega
aidatakse nendel kannatavatel
rahvastel mõista, et neid pole
üksi jäetud ja hüljatud selle sünge minevikuga. Sellega suurendatakse riikidevahelist üksmeelsust ja toetamist. Lääneriigid ei
salga enam maha kommunismi
kuritegusid ja seega ka sotsialismist kannatavate riikide ajalugu.
Tunnistatakse, et Nõukogude
Liit okupeeris Baltimaad, mitte
ei „vabastanud“ neid. Endiseid
totalitaarse režiimi all olnud riike
võetakse justkui täieõiguslike Euroopa maadena, mille mineviku
kannatused puudutavad otseselt
kogu seda maailmajagu. Samas,
kas see mõistmine ja toetamine
on ka siiras või hoopis näiline.
Probleemi käsitlustest tekivad
suured erimeelsused endiste
okupeeritud riikide ja lääneriikide
vahel peamiselt erineva ajalookäsitluse tõttu. Näiteks Venemaa
plaan rajada Eesti territoriaalvesi
läbiv Nord Streami gaasitoru,
ei meeldinud eestlastele, sest
ehituse ajal tekkivad (mürgiste
setete ülesajamine, mürsud ja
miinid) ja hilisemad keskkonnakahjud (torulekked, mürgised
ained) on väga ohtlikud, ning
ega ei meeldinud ka mõte, et
idanaaber askeldab rahumeeli
Maarjamaa territoriaalvetes.
Lääneriigid ei leidnud mingeid
suuri probleeme ja ohte gaasitoru rajamises, pigem kasulikke
aspekte nagu otseühenduses
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Algus lk 5
tänapäeva Karjalat ja pilku heita
sellele, kuidas seal elatakse. Kui
Karjala kuni 1940. aastani kuulus Soome Vabariigi koosseisu,
elati seal nagu ülejäänud Soomeski. Tänapäeva Soomes aga
arutatakse aeg-ajalt tõsimeeli,
kas Soome ei peaks Karjalale
andma majandusabi selleks,
et hoida riigi endises osas
veidigi talutavat elatustaset
ning vältida lähitulevikus sealt
pärinevat põgenikevoolu. Meie
valitsev ladvik püüab oma lõputuid järeleandmisi Venemaale
õigustada hirmu- ja õudusjuttudega, nagu valitseks reaalne
oht, et Venemaa võib Eestile
kallale tungida. See oht pole
tegelikkuses kaugeltki nii suur
kui seda massiteabes püütakse
kujutada. Kui idanaaber tõepoolest kavatseks Eestit vallutada,
ega ta seda siis välja ei ütleks,
nagu ei rääkinud ta omal ajal ka
kavatsusest sisse tungida Afganistani või Tšehhoslovakkiasse.
Ja mida see Eesti vallutamine
Venemaale annakski? Kõike,
mida siit oleks võimalik röövida,
saaks ta ka normaalse kaubavahetuse teel, välja arvatud vahest
ainult kvaliﬁtseeritud tööjõud
tuleviku GULAG-i jaoks (kui
selline süsteem peaks kunagi
taas loodama).
Mõni oleks ja kui
Kui Eesti riigijuhid hakkaks
käituma, nagu iseseisva riigi
juhtidele kohane, nimetades
asju ja nähtusi nende õigete
nimedega ning andes otsustava vastulöögi vene impeeriumimeelsete propagandale,
aitaksid nad kaasa ka Venemaa
arengule positiivses suunas. Kui
Venemaa loobuks stalinismi reanimeerimisest ja seal ükskord
ometi tuleks võimule normaalne
valitsus, võiks elatustase selles
suures ja loodusvarade poolest
rikkas riigis tõusta juba lähitulevikus kõrgemalegi kui Eestis.
Sellisel juhul laheneks ida poolt
pärinevate muulaste probleem
Balti riikides iseenesest: need,
kes siin vahetpidamata halavad,
et eestlased olevat fašistid,
kirjutavat ümber ajalugu, diskrimineerivat mitte-eestlasi, ei
soovivat vene keelt oma teiseks
riigikeeleks jne., läheks Eestis
pronksiööde korraldamise asemel (järgides Vladimir Putini
üleskutset) Venemaale tagasi.
Siia jääks need, kes peavad
Eestit oma kodumaaks ja on
Eesti riigile tõepoolest lojaalsed.
See viimane variant olekski niinimetatud vene küsimuse lõplik
ning ühtlasi parim lahendus
meile kõigile.
Kalju Mätik
Tallinnas, 17. juunil 2009
Märkus: Venemaal hääletas
Zjuganovi poolt 40,3%, Eesti
venelased andsid 77%.
Vastavalt Endiste Poliitvangide
ja Kommunismiohvrite Rahvusvahelise Assotsiatsiooni
(INTER-ASSO) XVI kongressi
resolutsioonile, on 17. juuni
rahvusvaheline kommunismi
vastu võitlemise päev. 17. juunil
1953 tõusid idasakslased üles
oma punaste rõhujate vastu. 18
punaarmeelast, kes keeldusid
streikijaid tulistamast, lasti maha
(Saksamaal on neile püstitatud
mälestussammas).
17. juunil 1940 alustas Punaarmee Balti riikide okupeerimist.
Autori kontaktandmed:
Kalju Mätik
Õismäe tee 6-14
13511 Tallinn
Eesti Vabariik
Tel: (372) 56 6 88 121
E-post: kaljumatik@yahoo.com

Kuidas kirjutada eesti rahva
vastupanust okupatsioonivõimudele?
(Ettekanne Jüri Kuke mälestuskonverentsil 28.03.2009)

• Peep Varju
50 aastat kestnud kolme okupatsiooni sündmusi on meie
arvates kajastatud sageli ebatäpselt, valesid eeldusi omaks
võttes. Ja eriti sellele süngele
perioodile eelnenud sündmusi
1939. aastast alates, kui kolmele
Balti riigile suruti jõhkralt peale N.
Liidu sõjaväebaasid.
Alustagem sellest, et jätame
kõrvale emotsioonid ja mõtleme
korraks loogiliselt. Vaadakem
kaardil meie geograaﬁlist asukohta. Strateegiliselt väga tähtsat
asendit kahe maailma vahel,
Ida ja Lääne vahel. Ajaloolased
teavad, kui palju sõdu on meist
üle käinud, kui palju erinevaid
suurvõime on püüdnud siin kanda kinnitada meid alistades ja
hävitades. On väidetud, et pärast
Põhjasõja hävitustööd, järgnenud
näljahädasid ning katkuperioode
oli eestlasi siinsetele maadele
jäänud alles sedavõrd vähe, et
rahvusena püsimajäämine oli
imekspandav! Ja mis on saanud
meid ümbritsenud teistest hõimudest sealpool Peipsit ja Narva
jõge? Nad on olematusesse
kadunud. Siit tulebki loogiline
järeldus, et meil, eestlastel peab
olema väga tugev vastupanuvõime. Seda on nimetatud eestluse
elujõuks. Me peaksime selle üle
uhkust tundma, peaksime seda
selgeks rääkima nii praegusele
põlvkonnale kui ka tulevaste
jaoks jäädvustama.
Aga mida oleme kogenud sellel
teemal taasiseseisvunud Eestis
viimase 15-20 aasta jooksul?
Vabakssaamise järel oleme „teada saanud“, et sõjaeelse Eesti
Vabariigi riigijuhid olid ebakompetentsed ja äraostetavad meile
vaenulike riikide poolt. Olid mitte
riigimehed, vaid vallavanema
tasemega juhid!
On väga piinlik, et sellise hinnangu on endale lubanud ka
kadunud president L. Meri. Inimene, kelle panust Eesti riigi
taastamisel on raske üle hinnata.
Eelkäijate halvustamine ei tee
kedagi suuremaks. Otse vastupidi, teeb tüki maad madalamaks.
Aga meie teame, et Vabadussõja
võiduga Eesti riigi loonud mehed
olid tõelised riigimehed. Vallavanema tasemest pole juttugi!
Nad mõtlesid eeskätt oma rahva
peale, astusid Tartu rahuga välja
Entente organiseeritud bolševismivastasest ühisrindest. Astusid välja hoolimata suurriikide
vastuseisust, sest nad teadsid,
et rahvas ei suuda kaua sellist
kurnavat sõda jätkata. On mida
õppida meie praegustel juhtidel.
Vabadusvõitlejate ajalehest Võitleja saame teada, et praegused
Eesti juhid ei julge tunnustada
1. märtsil 1944 Narva rindel
venelaste Siivertsi platsdarmi
likvideerimise eest Rüütliristiga
autasustatud Harald Nugiseksi
teeneid. Nii president L. Meri
kui ka A. Rüütel ütlesid temale
nelja silma all, et nad ei saa teda
autasustada meie riigi teenetemärgiga. Nüüd on samal kombel
talitanud ka president T. H. Ilves,
sest vabadusvõitlejate organisatsioonid esitasid 90. juubeliaastal
järjekordselt H. Nugiseksi teenetemärgi kandidaatide nimekirjas.
Ajalehes Võitleja on õigesti kirjutatud, et president paistab olevat
unustanud, mida ta isiklikult
võlgneb 1944. a. kaitselahingute
eesti sõjameestele. Pääsesid ju
tema vanemad Eestist Läände
tänu edukatele tõrjelahingutele.
Teise iseseisvuse perioodi jook-

sul on tekkinud uued müüdid
vaikivast ajastust, hääletust alistumisest, eestlaste kadedusest
jms. Need uued müüdid kinnistuvad inimeste teadvuses üha
enam. Kõik korrutavad neid nagu
aabitsatõdesid ning paistab, et
oma peaga mõtlemine on muutumas haruldaseks nähtuseks.
Kui see tõepoolest oli nii meie
esimese vabariigi juhtidega, siis
ei saa teha muud järeldust, kui
seda, et pärast kommunistide
hävitustööd esimese Nõukogude
okupatsiooni aastail 1940/1941
juhtideta jäänud eesti rahvas
pidi üles näitama erakordset
vastupanuvõimet ja ühtehoidmist, et korda saata seda, mis
päästis meid rahvana täielikust
hävingust! Ja seda ta tõepoolest
ka tegi. Miks siis ei osata või
ei taheta eesti rahva tegudest
tunnustavalt kirjutada ja avalikult rääkida? Pelgamata seda,
kas Lääs või Ida mõistab meid!
Suurem osa uuema põlvkonna
ajaloolastest ja ajakirjanikest
on kriitikata omaks võtnud uued
magnusilmjärvelikud müüdid.
Aitäh ajaloolasele Jaak Valgele,
kes söandas Moskva arhiivide
materjalid üle kontrollida ning
väga veenvalt tõestada, et M.
Ilmjärve uus eesti ajalugu on
bluff! Mul on hea meel, et Tartu
Ülikool ei võtnud enda peale
selle dissertatsiooni kaitsmist,
mis pööras pea peale senise
arusaama Eesti riigist.
Viimased 18 vabaduse aastat
on veenvalt tõestanud, et põhjuseks sellisele segadusele on
kommunistliku ideoloogia mürk,
mida 50 aasta jooksul on eesti
rahvasse süstitud. Kui tuletada
meelde 1990-1991. a. vabanemise algust, siis oli huvitav
jälgida nõukogude nomenklatuuri (eliiti) kuulunud tegelaste
käitumist. Nad olid pea kaotanud
ja õige löödud. Rein Ristlaane
kaliibriga mees kõndis Tallinnas
pea maas ning püüdis jääda
märkamatuks. Mitmed püüdsid
kohe oma teeneid ja abi pakkuda meiesuguste kannatanute
organisatsioonidele. Kuid nende
peataolek ei kestnud kaua. Napi
poole aasta pärast oli juba näha,
et nad on ennast kogunud uutes
oludes ja ei kavatsegi kõrvale
tõmbuda. Ainsaks positiivseks
erandiks jäigi esimene mees
parteist Vaino Väljas ise. Ülejäänud leidsid õige pea vajaliku
soone tegutsemiseks, taibates,
mis on nende väärtkapital uude
ühiskonda kaasavõtmiseks.
1992. a Riigikogu valimiste ajal
võis näha platsi puhastamise
asemel hoopis isevärki asju.
Täiesti ootamatult ründas Postimehes keegi nooremapoolne ajaloolane mementolasi kui
ekstremiste, kes pidavat ainult
ootama võimalust, et saada kätte
automaadid kõikide mahakõmmutamiseks. Selliseid absurdseid müügiks paisatud uudiseid
tuli meie meediasse hulgaliselt.
Taasiseseisvumise järel unustati
otsekohe vastupanuvõitluse ja
rahva kannatuste valusad leheküljed. Kõik meediaettevõtted
tormasid ärisse, KGB-mehed
tormasid metalliärisse ja endised
parteijuhid erastamisse.
1995. aastal, kui möödus 50
aastat nn. Suure isamaasõja
lõpust, kirjutas vabas Eestis vene
meedia ikka veel natsliku okupatsiooniaastate 125 000-st fašismiohvrist Eesti territooriumil ja
vastu vaidlejaid ei leidunud. Kui
riiklik repressiivpoliitika uurimise
komisjon pakkus vastukaaluks
meedias avaldamiseks ametlikke
ja uurijate dokumentaalselt tões-

tatud andmeid, siis ENSV ajast
väga tuntud sm. Leito ajalehe
peamehena takistas seda. Ta
väitis vestluses, et need arvud
on Memento juba aastaid tagasi avaldanud ning pole mõtet
korrata. Ise aga ajas samal ajal
värske kapitalistina äri Soome
kolleegidega meediaturul.
Eesti meedia üllatas meid ebameeldivalt kohe esimestel taasiseseisvumise aastatel, vaikides
maha leinapäevad ja teised
rahvuslikud tähtpäevad. Sensatsiooniliste libauudistega endale
tähelepanu ja tunnustust taotlevad noored kirjutajad said täieliku
vabaduse tegutsemiseks endiste
ideoloogiatöötajate juhendamisel.
Nende jaoks oli Eestis tõepoolest
täielik ajakirjanduse vabadus.
Kvaliteetajaleht Postimees ei
avaldanud rahvuslikul ja riiklikul
leinapäeval 14. juunil mitme aasta jooksul ainsatki sõnumit sellel
teemal. Toompeal ei langetatud
lippu leina märgiks, vaatamata
Memento iga aasta tehtud soovitustele. Tallinna linnavalitsus
organiseeris Harjumäel lõbusa
puhkpillikontserdi linna päevade
üritusena just sellel kellaajal, kui
inimesed olid kogunenud leinava
ema Linda kuju juurde hukkunuid
mälestama. Nad teenisid nende
üritustega raha uute busside
hankimiseks, nagu linnapea Jaak
Tamm Mementole hiljem selgitas.
Valitseski loosung, et saame
rikkaks ja siis võtame muud
asjad ette.!
Kui Tartusse elama asunud juuniküüditamise raamatute autor,
emeriitprofessor Vello Salo saavutas kord Postimehega kokkuleppe ning kirjutas päevakohase
artikli 14. juuni leinapäevaks, siis
tulemus oli ebameeldivalt rabav.
Eirates kokkulepet, ei tutvustanud toimetus autorile avaldamisele läinud teksti, ning autor ei
leidnud seda lehest. Põhjalikul
uurimisel selgus, et kusagil ajalehe viimastel lehekülgedel miniuudiste rubriigis olid mõned read
V. Salolt!! Kahjuks ma ei mäleta,
kas autori nime oli märgitud või
mitte. Väidan, et Postimehe roll
taasiseseisvunud Eestis patriootliku kasvatuse edendamiseks
võrdub nulliga. Ajaleht on nagu
kõik teisedki muutunud äriks
kasumi teenimise huvides. Eesti
suurmees ja ajalehe vaimne isa
Jaan Tõnisson ei saaks nimetus
hauaski rahu, kui ta seda kõike
teaks!
Umbes 15 aastat tagasi mõjus
meile külma duššina eesti ajaloo
õpik koolidele. Pealiskaudselt
ja fakte üle kontrollimata tehtud
ülevaade 1941. a Suvesõjast
Eestis oli rohkem nõukogulik
tekst, kui vabaks saanud rahvale
ajaloolise tõe selgitamine. Hävituspataljonide verised kuriteod
võrdsustati õpiku autorite tekstis
metsavendade vastupanuvõitlusega. Koguni eelistati hävitajaid,
sest kui nende tegevuse käigus
hukkusid inimesed ja hävisid
hooned, siis metsavennad saatsid korda metsikusi.
Tolleaegse riikliku komisjoni
esimehe J. Krossi eestvedamisel
koostasime kriitilise, kuid heatahtliku artikli ajalehele Õpetajate
Leht. Artikli lõpuosas palusime
ajalooõpetajaid tõe selgitamisega koolitunnis rehabiliteerida
50 aasta jooksul kurjategijateks
ning rahvavaenlasteks tembeldatud laste isad ja vanaisad.
Samas ajalehenumbris avaldas
toimetus meie artikliga kõrvuti
ühe õpiku autori selgituse, mis
oli demagoogia musternäidis.
Võttes küll omaks lohakuse ja
Saksa okupatsiooni ohvrite hin-

damist väärinfo alusel, ründas
ta seejärel meid süüdistusega
ühekülgse sinimustvalge ideoloogia pealesurumises. See pidavat
tema arvates olema sama halb
kui punane ideoloogia.
Nüüd on sellest ajast möödas
14-15 aastat ja me maitseme
tookordsete ja ka hilisemate
õpikute autorite ning meedia töö
vilju. Seansatsioone pakkunud
ajakirjanike töö vilju, sest ka
järgnevad õpikud juba noorema generatsiooni autorite poolt
jagavad endiselt desinformatsiooni 20-30-te aastate Eesti
Vabariigist. Lugupeetud vanaisa
Olaf Langsepp loeb lapselapse
2001. a. ajalooõpikut ja ei tunne
ära oma lapsepõlve Eesti riiki.
On selgelt tunda, et autoritel
pole õrna aimugi elust sõjaeelses
riigis ning nad jutustavad ümber
viimase paarikümne aasta jooksul käibesse lastud tõdesid. Selle
taustal ei saagi me muud kinnitada, kui seda, et meie tõepoolest
propageerime sinimustvalget ajalugu. See on Eesti lugu, millega
meid seob tuhandete võitlus- ja
saatusekaaslaste ühismälu lähiminevikus toimunust. Ning meie
inimeste Siberi surmast pääsemise järel 50 okupatsiooniaasta
vältel läbi elatud kannatused.
Pärast kõike seda on just meil
moraalne õigus ja ka kohustus
hinnata Eesti riigi loonud põlvkonna tegusid ning kaitsta neid
väärhinnangute või sensatsiooniliste avastuste eest!
Kas me oleme aga saanud
sellest valjul häälel rääkida, kirjutada? Kahjuks mitte. Eesti vaba
ajakirjanduse seisukohalt ei ületa
meie sõnumid uudise künnist.
Mis rääkida meist, tavakodanikest, kui omaaegsed Riikogu
liikmed ja endised poliitvangid
Enn Tarto, Mart Niklus ja Eldur
Parder ei saanud sõna Postimehe veergudel samal ettekäändel.
Või siis kärbiti-lühendati nende
kirjatöid sedavõrd, et sõnum
läks kaduma. Tallinna Mementol
oli täpselt sama kogemus 14.
juuni leinapäeva artikliga. Kokkulepitud artikkel avaldati, kuid
sedavõrd kärbituna, et autor ei
tundnud oma tööd ära. Välja
olid visatud just need lõigud,
mis nimetasid kommunistide
genotsiidikuritegusid, mille ohvriteks osutusid lapsed. Ajalehe
arvamustoimetust juhtis aga
1980-te aastate keskkooli endine komsomolijuht. Nüüd pakub
meile samasugust desinformatsiooni Eestisse saabunud vene
ajaloolane A. Djukov.
Meediast on tõepoolest saanud
müügiorganisatsioon, nagu 13.
veebruari k.a. Sirbis on esmakordselt ja põhjalikult avalikkusele teada antud Daniel Vaariku
artiklis.Hea sulega arvamuseveergude autor Evi Arujärv on
samuti kirjutanud, et ajakirjanduse peaeesmärgiks on saanud
loosung kõik müügiks.
Kõik eelpool nimetatu on negatiivne pool eesti rahva võitluse
kajastamises. Pealekasvanud
uus põlvkond kas ei oskagi või
häbeneb olla positiivselt meelestanud Eesti riigi loonud ning
kodumaad kaitsnud põlvkonna
suhtes. Nad ei usu, et Vabadussõja võidusambad püstitati
Eestis mitte käsu korras, vaid
kõikjal rahva enda algatusel.
Aga kuidas siis seletada seda,
et kommunistide hävitustööga
1940. a purustatud mälestusmärkide tükke peideti ning hoiti
saladuses 50 aastat? Jällegi tänapäeva mõistes päris uskumatu
lugu võrreldes viimaste aastate
moevooluga võidusammaste hal-

vustamiseks. Meie Vabadussõja
võidusamba halvustamiseks!
Fakte rahva tegelikust vastupanust okupatsioonivõimudele teame meie, Memento, poliitvangide
ja vabadusvõitlejate organisatsioonide liikmed hulgaliselt. Teame meie ühismälu kaudu ja meie
inimeste tegude kaudu. Oleme
püüdnud seda informatsiooni
võimaluste piires publitseerida.
Väga hästi saab rahva vastupanuvõitlusest teada Herbert Lindmäe viiest Suvesõja raamatust.
Tartumaa, Virumaa, Pärnumaa,
Viljandimaa ja Valgamaa raamatuisse on autor mahutanud
tohutul hulgal informatsiooni ja
lisanud aukartust tekitava loetelu
kasutatud allikatest. Õigusteadlasena teeb ta veenvalt selgeks,
et tegu ei olnud mingi vennatapusõjaga, nagu serveeris meile
kommunistlik ideoloogia. See oli
eesti rahva ülestõus okupantide
vastu. Tartu partisanisõda 1941.
a suvel on üks parimaid näiteid
sellest. Sellepärast me olemegi
H. Lindmäe seda peatükki uuesti
publitseerinud kui Memento
ajalookonverentsi ettekannet
2007. a nii ingliskeelses kui ka
eestikeelses väljaandes.
Meie põlvkonna inimesed teavad
hästi, et pea igas vallas tulid sõja
puhkemise järel 1941. a suvel
kokku jahipüsside ja omavalmistatud lõhkekehadega varustatud
talumehed, et takistada punavõimude hävitustööd. Need mehed
olid Vabadussõja kogemustega
ja laialisaadetud Kaitseliidu väljaõppega noored. See oli 20
iseseisvusaastaga Vabadussõja
vaimus üles kasvanud uus põlvkond. 1941. a suvel haarasid
kümned tuhanded mehed relva,
et Omakaitse üksustes puhastada Eesti pind punasest katkust.
1941. a detsembris oli selliseid
mehi registreeritud enam kui
46 000. Ja 1944. a kangelaslik
vastupanu Narva all ning Sinimägedes oli kindlasti üks neist
teguritest, et meie hõimurahvas
Soomes sai võimaluse sõlmida
rahu ning väljuda sõjast. See oli
meie kahe, Läänemere põhja- ja
lõunakalda rahva ühise ja visa
vastupanu tulemus. Eespool
nimetatud faktid on avaldatud
2005. aastal riikliku komisjoni
Valges raamatus. Raamatus,
mida on Eesti meedia rõhutatult
maha vaikinud.
Eesti rahva visast vastupanust
okupantidele tuleb kirjutada ning
rääkida lugupidamisega. Teha
H. Lindmäe eeskujul ja kirjutada
ka nii, nagu seda oskab teha
Euroopa mätta otsast Taanis elav
ajaloodoktor Vello Helk. Nagu on
kirjutanud vanema põlve ajaloolased Heino Arumäe, Hannes
Walter, Kaupo Deemant, Mati
Õun jt. Tuleb kirjutada tunnustavalt eesti rahva katkematust vastupanust okupatsioonivõimudele
kõigi nende 50 aasta jooksul.
Täpselt nii tegi ja õpetas nägema sündmusi aasta tagasi meie
hulgast lahkunud vankumatu vabadusvõitleja ja tõeline suurmees
Enn Sarv. Tema raamat „Õiguse
vastu ei saa ükski” peaks olema
käsiraamatuks kõigile, kes soovivad mõista meie lähiajalugu.
Jüri Kuke märtrisurm on üks
tähis selles katkematus võitluses. Langenud Vabadusvõitleja
päeva tähistamine Tartu Ülikooli
aula konverentsiga tähendab
seda, et ülikool pole unustanud
teadlast, kes oma ajas astus üksi
välja mõttevabaduse eest. Ning
oli valmis selle nimel minema
märtrisurma.
Peep Varju
Tallinna Memento Ühendus

8

Algus lk 6
Venemaaga tulev gaas on odavam. Lääneriikidel puuduvad
otsesed kogemused, kui jõhker
ja salakaval Eesti idanaaber
olla võib, ning seetõttu pole neil
ka sellist ohutunnet okupeerimiste ja represseerimiste ees,
mis endistel NSV Liidu poolt
hõivatud maadel. Kommunismi
ja totalitarismi kuritegude hukkamõistmisega muudetakse
Euroopa ühtsemaks, rahvad
tunnustavad üksteise minevikku
ja toetavad üksteist. Samas,
tugevaks maailmajaoks saab
Euroopa vaid siis, kui suurendatakse tõsimeeli üksmeelsust, ka
ajalookäsitlemise suhtes, ning
tunnustatakse endiste okupeeritud riikide kõrgendatud ohutunnetamist ja valmisolekut.
Totalitarismi kuritegude hukkamõistmine ei mõjuta ainult
Euroopa riike, vaid ka tänapäevaseid kommunistlikke maid.
Need riigid võivad muuta oma
riigikorda leebemaks, natukene
demokraatlikumaks, kas või näiliselt, et nüüd, kui kommunism on
avalikult hukka mõistetud, ei satuks nad teiste riikide pahameele
alla. Suurendatakse võib-olla
sõnavabadust ja järgitakse rohkem inimõigusi ning lubatakse
välismaa kirjandust ja infot riiki,
mis sest et hoolikalt selekteerituna. Samas võib olukord nendes
riikides hoopiski veelgi karmistuda, inimesi terroriseeritakse ja
piiratakse veelgi. Hiina pealinnas
Pekingis toimusid 2008. aastal
olümpiamängud, mistõttu selle
riigiga seotud probleemid tungisid välisriikide meedias rohkem
esile. Väga suurt tähelepanu
pöörati Tiibeti olukorrale, mis
on 50 aastat okupeeritud, kuigi
Hiina väidab, et tema hoopis rahumeelselt vabastas selle maa.
Tiibetlased teadsid, et välismaailm pöörab Hiinas toimuvale suuremat tähelepanu, ja kasutasid
soodsat võimalust ära. Nad korraldasid suuremaid ülesastumisi
riigis, mis ülemaailmses meedias
leidsidki hoolsalt kajastamist.
Hiina surus aga need rahutused
vaikselt, aga vägivaldselt maha
ning tiibetlaste olukord halvenes
veelgi: nende tegevust piirati,
nad sattusid suurema jälgimise
alla ning pisemaidki ülesastujaid
pandi vangi või ka tapeti. 2008.
aasta ülestõusudes tapeti üle
saja tiibetlase ja rohkem kui tuhat
arreteeriti, aga tõelised ohvrite
arvud võiva olla palju suuremad,
sest täpseid andmeid Hiinast
pole võimalik saada. Hiina vältis
edaspidi igasuguseid Tiibetiga seotud küsimusi ja muutus
veelgi isoleeritumaks riigiks,
kui ta varem oli. Totalitarismi
hukkamõistmine võib põhjustada
muutusi praegustes kommunistlikes riikides, mis teevad elu
seal paremaks või ka halvemaks
kohalike elanike jaoks.
Kommunism ja totalitarismi kuriteod on maailma ajalukku jätnud
sünge jälje. Nende hukkamõistmine toob nii positiivseid kui ka
negatiivseid tagajärgi: Euroopa
muutub ühtsemaks, tugevdatakse demokraatiat, kannatanud rahvad saavad tuge ning
suurendatakse üksmeelsust, ka
ajaloo käsitlemise suhtes, samas praegused kommunistlikud
riigid võivad tunda ennast solvatuna, et nende režiim vääraks
tunnistati ja tekivad lahkhelid
teiste maadega, riigisiseselt võib
totalitaristlik olukord leebemaks
kui ka rangemaks muutuda.
Siiski kommunismi ja totalitarismi
kuritegude hukkamõistmine on
ainuõige tegu, sest sellega kindlustatakse, et ebamoraalsed ja
halvad teod mõistetakse vääraks
ning maailmas tagatakse mingigi
õiglus.
Lyana Peedo
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Johannes Pihl 90
Lugupeetav juubilar Johannes Pihl on sündinud 8. augustil 1919. Noore mehena astus ta Kaitseliidu Sakala
Malevasse, kus teenis aastatel 1937-1940. Seejärel
teenis ta Eesti Vabariigi sõjaväes Sakala Partisanide
pataljonis alates 1. aprillist 1940 kuni pataljoni ja Eesti
iseseisvuse hävitamiseni. Tema pataljon allutati Territoriaalkorpusele 232, mis saadeti 22. juunil1941 Pihkva alla rindele sakslaste vastu. 9. juulil 1941 langes ta
sakslaste kätte vangi. 11. novembril samal aastal ta
vabanes ning astus järgmisel aastal Omakaitsesse,
kus teenis 1944. aastani. 1. aprillil 1944 mobiliseeriti
Johannes Pihl Saksa sõjaväkke, mille koosseisus ta
võitles Tartu lähistel. Sealt taandus ta Kõpu metsadesse ja pöördus tagasi koju. 1945. aasta juunis arreteeris
taasalanud Nõukogude võim Johannes Pihli ja mõistis
10+5 aastaks vangi paragrahv 58-1. a põhjal, mis tähendas isamaa reetmist. Ta vabanes Arhangelski laagrist 28. novembril 1954. Algas aastakümneid kestnud töömeheelu
Eestis. Taas astus Johannes Pihl Kaitseliidu Sakala Maleva tegevliikmeks 21. juulil
1999. Tal on kaprali auaste Sakala Partisanide Pataljonis teenimise ajast. Johannes
Pihl kuulub staabikompanii veteranide rühma, kus tegutseb kohusetundlikult ja on
pälvinud maleva pealiku tänukirja ning kaaslaste lugupidamise.
Sakala malev õnnitleb südamlikult oma auväärset liiget.

Valdur Raudvassar 70
Võrumaal pole kindlasti ühtegi inimest, rinnalapsed
välja arvatud, kes ei tunne Valdur Raudvassarit vähemalt nimepidi. Eestis laiemalt võib olla ka teisiti,
sest tänapäeval ju loetakse paberkandjat vähe, Valdur
aga pole iti mees. Valdur on viimse rakuni võrulane,
sealt pärit, Võrumaad viimse põllukivini tundev ja
armastav. Samas ei pea ta Võrumaad mingiks eraldi
maaks ega keelt muuks kui eesti keele osaks. Seega
on selge, et Võrumaa ja kogu Eesti vaenlased on ka
tema vaenlased. Ja Valdur pole iialgi olnud nurgas
nohiseja, et mis ma ikka teha saan, vaid on olnud ja
jääb võitlejaks. Valdur on sündinud 30. juulil 1939,
seega Molotovi-Ribbetropi pakti aegu. Juba kuu vanuselt siin ilmas on tema ümber ja kallal tehtud jõhkrat
ülekohut. Teadliku osa oma elust on ta seda maailmale
püüdnud selgitada näidates võimurite ahnust, tölplust
ja lühinägelikkust. Selle eest on punaokupant teda vääristanud nimetusega eriti ohtlik
riiklik kurjategija ning saatnud aastateks Mordva laagritesse nõukoguliku vägivalla
valemit lahti mõtestama. Siin ta on: rahvast tuleb näljutada, peksta ja tappa seni,
kuni ükski pea ei tõuse kõige madalamast kõrgemale. Siis sirutab partorg käed üle
inimeste ja avaldab rahulolu nõukogude rahva üle. Sel ei tohi olla mälu, väärikust
ega vastuhakumeelt. Ei suutnud paraku kagebistid ega nende kaasajooksikud
murda niisuguseid noori mehi nagu Valdur Raudvassar. Vastupanumeel muutus
elusolekust tähtsamaks. Ja tuligi aeg, mil Moskva mitmepäine tulilohe kaotas oma
viimase pea. Saime tagasi selle, mis meist oli järele jäänud: vähesed vaprad, hulk
halisejaid, värvivahetajad võimumehed ja haljale oksale pürgijad. Valdurit oli nüüdki
hädasti vaja. Kõigepealt Kaitseliitu, et rahvast vajaduse korral vastupanule virgutada,
siis ajalugu ja vastupanulugu tutvustada, siis kalmudele pealematjaid hurjutada ja
naeruvääristada! See töö pole lõppenud, seda jätkub veel. Vahepeal on vanadeks
meesteks saanud ka need, kes koolipoistena pead kõrgemale tõstsid, rääkimata
maailmasõja võitlejaist. Neid ei murra enam miski, ainult maa kutsub endasse, kui
aeg käes. Niisugune mees on Valdur Raudvassar, palju tänu talle tehtu eest, õnne
edasisteks päevadeks.
Oma Maa lugejate ja enda nimel Priit Silla

Ilmus “Kodutütarde Saaremaa
Ringkond pildis ja sõnas”
Võidupühaks said Kodutütarde Saaremaa
organisatsiooni ja selle kohalike rühmade
juhtide poolt kogutud ajaloo- ja pildimaterjali
alusel valmis brošüüri „Kodutütarde Saaremaa Ringkond sõnas ja pildis“ esimesed
näidiseksemplarid. Brošüür on nii suunitluselt
kui ka ühe ringkonna väljaandena teadaolevalt esimeseks omataoliseks vabariigis
kogu Kodutütarde ajaloos üldse, alates selle
tütarlaste-organisatsiooni loomisest 1932.
aastal ja nagu tema pealkirigi ütleb, annab
ta nii sõnas kui ka pildis ülevaate maakonna
kodutütarde tegevusest peale Eesti Vabariigi
taasiseseisvumist.
Brošüür ilmub võrdlemisi piiratud tiraažis,
kuid Kaitseliidu aastapäevaks 11. novembril
saavad selle kõik KT rühmad, kes esitasid
toimetusele oma rühmapildid. Kindlasti
on tulevikus võimalik väljaandega tutvuda
maakonna suuremates avalikes raamatukogudes, Saare Arhiiviraamatukogus,
Eesti Rahvusraamatukogus ja Tartu Ülikooli
Raamatukogus.
“KT Saaremaa Ringkond pildis ja sõnas”
ilmus Kodutütarde maakondliku organisatsiooni väljaandel KL Saaremaa Maleva
veteranliikmete ühenduse „Linnus“ tehnilisel
ja materiaalsel kaasabil.

Kodutütarde
Saaremaa

KARMEN KUKK
KT Leevi rühmavanem
Meie tublil
noortejuhil oli
19. juunil
nooruslik juubel.

Sületäis õnne
Põlva
Malevalt!

Suri
Laidoneri
muuseumi
ja seltsi
asutaja
16. juulil lahkus 99. eluaastal meie hulgast tulihingeline eestlane, Kindral Laidoneri Muuseumi ja Kindral Johan Laidoneri
Seltsi asutaja, seltsi auesimees Rein Randveer.
Rein Randveer sündis 21. juunil 1911 Viljandimaal Kärstna
lähistel. Seitsmeaastase poisina nägi ta, kuidas tema isatalu
põldudel peatati vaenlane ja sõjarinne suruti tagasi lõunasse.
Praegugi on Kärstna Vabadussõja ausambal kiri: «Siit saadik
ja mitte enam.»
Rein Randveeru haridustee algas Kärstnast. 1931. aastal
lõpetas ta Viljandi Poeglaste Gümnaasiumi. Järgnes ajateenistus (1932-1933) 5. suurtükiväe grupis. Noor kaitseväelane
lõpetas sõjakooli aspirantide klassi ja ülendati 1934. aastal
lipnikuks.
1933-1938 õppis Rein Randveer Tartu ülikooli majandusteaduskonnas ning töötas seejärel Kohtla-Järvel Riigi Põlevkivitööstuse arveametniku ja raamatupidajana. Samas
oli ta Kaitseliidu kompaniiülem ja 4. ÜJP reservohvitseride
kogu liige.
Teise maailmasõja päevil 1941-1942 teenis Rein Randveer
Omakaitses ja järgis veebruaris 1944 Eesti Vabariigi riigipea
kohusetäitja professor Jüri Uluotsa üleskutset liituda kodumaa kaitseks Saksa mobilisatsiooniga. 10. juunist oli ta 20.
Eesti diviisi 4. raskesuurtükiväegrupiga Narva rindel.
Pärast sakslaste lahkumist Eestist varjas Rein Randveer
end Pärnumaa metsades. Tal õnnestus majandusdirektorina
töötada ka Õisu piimandusinstituudis, ent 5. veebruaril 1945
langes ta NKVD küüsi ning veetis järgmise aastakümne
Arhangelski ja Karaganda sunnitöölaagrites.
Naasnud 1956. aasta aprillis kodumaale, töötas ta mitmel
pool, kõige pikemalt Pirita aiandussovhoosis, kus oli ehitusosakonna juhataja kuni pensionini.
Rein Randveerul on väga suured teened kindral Laidoneri
kunagise kodu päästmisel ja säästmisel pärast seda, kui
Vene sõjavägi Viimsi mõisast lahkus. Ta oli üks Kindral Johan
Laidoneri Fondi asutajaid (1991), seltsi esimees (1996-2002)
ja auesimees.
Rein Randveer kuulus eestluse lipukandjate hulka, kellele
olid tervikuks põimunud sügavalt kõlbeline eluhoiak, usk oma
rahvasse ja selle tulevikku ning oma juurte ja mälu väärtustamine. Kõik need omadused suutis ta rakendada praktilise
tegutsemise vankri ette. Tema töö vili on jääva väärtusega
ning eeskujuks noorematele põlvkondadele.
Kindral Laidoneri Muuseum - Eesti Sõjamuuseum Kindral
Johan Laidoneri Selts
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