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Endine kaitseminister 
Hain Rebas suurt polii-
tikat enam ei tee. Ta lau-
lab nüüd meeskooris, on 
aktiivne EÜS-lane ning 
väga harva võõrustab 
enda kodus ajakirjanik-
ke. Rebase puhul ei keh-
ti ütlus: “Aeg parandab 
kõik haavad.” Tema on 
aastate möödumisest 
hoolimata endise ülemu-
se, ekspeaminister Mart 
Laari peale solvunud.

Hain Rebas (69), Mart Laari 
esimese valitsuse kaitsemi-
nister, istub enda Göteborgi 
kesklinnas asuva 7. korruse 
hunnitu vaatega korteris elu-
toa nahkdiivanil. Tema selja 
taga seinal ripub Eerik Haame-
ri maal. Haamerit on perekond 
Rebasel isegi mitu. 

Tänapäeval maksab Haa-
mer palju, aga toona, kui need 
rariteedid hangiti, ei teatud 
miljonitesse küündivatest 
kunstiteoste hindadest midagi. 
Pensionisammas, võiks inves-
teerimislembesem lugeja arva-
ta. 

Kuigi Rebas elab tiheda 
liiklusega tänava ääres, loetud 
sammud trammide ja busside 
ristumispaiga Linnéplatsi va-
hetus läheduses, on korteris 
vaikne justkui asuksime keset 
puutumatut loodust. Eriti uhke 
on Hain avara rõdu üle. Sealt 
avaneb eksministrile vaade 
sisehoovi, mis meenutab Tal-
linna magalatest tuntud asfal-
teeritud või autorataste tõttu 
üles songitud hoovide asemel 
pigem botaanikaaeda või pal-
mimaja.

Viis minutit varem on Re-
bas jätnud enda jalgratta selle-
sama tänava äärde. Siinkirju-
taja küsis mitu korda üle, kas 
võõrustaja ei karda, et ratas 
omaniku teadmata sõitma lä-
heb. “Ei, kes seda ikka varas-
tab. Vana ratas. Kui võetakse, 
siis ikka uuemaid ja moodsa-
maid,” naeratab Rebas. 

Ajame juttu köögis. Sel päe-
val, mai lõpus, on Göteborgis 
paras leitsak, üle 25 kraadi 
sooja. Rüüpame vett ja räägi-
me sellest, miks Rebasel Mart 
Laarist ja tollest valitsusest 
villand sai; kas ta pole mõel-
nud järgida president Toomas 
Hendrik Ilvese üleskutset “Ta-
lendid koju!” ja Eestisse naas-
ta. Aga mis peamine, järgmisel 
aastal möödub 20 aastat ühest 
kummalisemast kriisist, mis 
vastselt taasiseseisvunud Ees-
tit 1993. aasta suvel tabas: Pul-
lapää jäägrimässust.

Ekspressi andmetel
põgenes...

Rebas oli sel ajal kaitse-
minister. Enam-vähem ise-
hakanud – Rebase hinnangul 
– ohvitseride isepäine mürgel-
damine sai talle ministriame-
tis saatuslikuks. Tol ajal väitis 
Eesti ajakirjandus, et Rebas 
põgenes, saba jalge vahel, ja 
hiilis salaja Rootsi.

“Hans H. Luik lasi Kuku 

raadios Harri Tiidol ette lu-
geda, et Eesti Ekspressi and-
metel on kaitseminister Hain 
Rebas laevaga Eestist põgene-
nud. – Aga kelle kuradi eest? 
See müüt tekitati meelega, et 
mulle ära teha,” märgib Rebas. 
Tegelikult õhtustas ta tagasi-
astumispäeva õhtul rahulikult 
Tallinnas koos Anne-Mari Hor-
mi ja Beatrice Blombergiga, 
Rootsi Välispoliitika Instituudi 
osakonnajuhatajaga. 

“Alles järgmisel hommikul 
lendasin tagasi pere juurde 
Göteborgi ja jätkasin Pullapää 
kriisi tõttu pooleli jäänud väga 
vajalikku puhkust,” lisab Re-
bas.

Aga meediamogul Luik ja 
Välisministeeriumi ametnik 
Tiido ei ole ainukesed, kes Re-
baselt verbaalselt tutistada 
saavad. Kuigi seltsivennad ja 
hiljemgi mitu korda sõbralikult 
koos asjatanud, peab eksminis-
ter just toonast peaministrit 
Mart Laari suuresti vastuta-
vaks selles, et Pullapääl olu-
kord nii kriitiliseks lasti minna 
ning talle kaitseministrina kott 
pähe tõmmati.

Vaikib või valetab,
kui vaja

“Paraku ei saa Mart Laa-
ri alati usaldada. Kui ta peab 
seda poliitiliselt oluliseks, tä-
hendab talle endale, siis ta kas 
vaikib või lausa valetab silmagi 
pilgutamata. Peaministri käi-
tumine oli üks põhjusi, miks 
mul ei olnud tema valitsuses 
võimalik enam jätkata,” on Re-
bas siiani veendunud.

Kujutagem ette, võrdleb 
ta, et tänapäeva Kuperjanovi 
pataljoni ülem ühel või teisel 
põhjusel ei ole rahul kaitsemi-
nistri otsustega. Kas peami-
nister Andrus Ansip võtaks ta 
Stenbocki hoones vastu, kaitse-
ministrit ja Kaitsejõudude Pea-
staapi ka tagantjärele informee-
rimata? “Ettekujutamatu, eks 
ole? Peaminister Laar aga just 
sedasama tegi, võttis Toompeal 
laupäeval, 23. juulil 1993, vastu 
jäägrite mässumeelse esindaja 
Asso Kommeri. Misjärel Laar 
lendas Inglismaale, ja kindral 
Aleksander Einseln, resoluutse 
sõjaväelasena, võttis teenistus-
korda jämedalt eiranud Kom-
meri lõkmetelt paar nupukest 
maha,” meenutas Rebas.

“Kommer olla Laariga aru-
tanud erinevaid praktilisi kü-
simusi, ei kujuta küll ette mil-
liseid. Aga see, et peaminister 
üldse võttis vastu opositsioo-
nilise ohvitseri, oli minu jaoks 
midagi ennekuulmatut. Laari 
käitumine oli justkui NLKP 
keskkomitee aegne esimese 
sekretäri tegu: ise sekkuda ja 
jätta informeerimata need, kes 
otseselt pidid tegelema Eesti 
kaitsejõududega ja kaitsevõi-
me säilitamisega. Pealegi lah-
kus ta ise lavalt ega naasnud 
tegelikult, kuigi ta oma mä-
lestustes väidab otsesõnu vas-
tupidist, enne kui see nn jääg-
rikriis oli lahenemas. Muide, 
enam-vähem samuti, tähendab 
vastutustundetult probleemist 

mööda hiilides, käitus teine 
jäägrilembeline “isamaalasest” 
minister, justiitsminister Kai-
do Kama,” on Rebas nördinud.

Tujud, tutvused,
telefoniõigus

Euroopalikust kultuuriruu-
mist tulnuna ei aktsepteerinud 
Rebas, et Eestis võisid head 
kolleegid-sõbrad ajada riigikor-
ra muutumisest hoolimata asju 
ikka veel telefoniõigust ja isik-
likke tutvusi kasutades. See, 
et käsuliin töötas vastavalt 
erinevate otsustajate tujudele, 
oli Rebasele vastuvõetamatu. 
“Võin muidugi öelda, et ega see 
olnud Laaril esimene kord, kui 
ta ajas riigikaitselisi asju kait-
seministeeriumit teavitama-
ta ja mõni kord minu meelest 
suisa riigikaitse huvide vasta-
liselt,” märgib eksminister mõ-
rult. “Aga üldiselt hindan ma ta 
panust Eestile väga. Ta on ikka 
ajalooline kuju”. 

Kui Rebas 3. augustil 1993 
ametlikult tagasi astub, ei tea 
ta veel, et veel päev hiljem teeb 
peaminister Mart Laar ajakir-
janike ees suured silmad enda 
valitsuse kaitseministri taga-
siastumist kommenteerides. 
Ometi oli Rebas enda sõnul 
teda eelmisel pärastlõunal tea-
vitanud, et ta saab veel samal 
õhtul Rebase kirjaliku ametist 
lahkumisavalduse, mida Laar 
ka sai.

Haiglaravil viibiv Mart 
Laar ei vasta korduvatele 
elektronkirjadele ega SMS-ile. 
Ka IRL-i pressiesindaja Kaido 
Kuke käed jäävad lühikeseks. 
Laar ei ütle isegi seda, et ei soo-
vi vastata. Ta lihtsalt vaikib.

Ei saanud
tööga hakkama

Nimetust palunud Mart 
Laari esimese valitsusperioo-
di aegne poliitik on aga teist 
meelt. Too ütleb, et kaitsemi-

nister Rebas ei saanud tööga 
lihtsalt hakkama ega suuda 
selle teadmisega siiani muud-
moodi toime tulla, kui senini 
Laari teatud perioodide tagant 
mustates.

“Sellest hinnangust lähtu-
des oli Haini lahkumine Pulla-
pääga seoses ainult ühe halva 
stseeni kurb lõppmäng. Aga me 
kõik tegime tollal vigu, nii et 
mis seal mögiseda,” märgib ta.

Lagle Parek, kes Laari 
esimeses valitsuses pidas si-
seministri ametit, ütleb kait-
seministri tagasiastumise põh-
jenduseks: “Kindlasti üksiolek 
probleemiga, aga see oli vist 
küll kõigil valitsuse liikmeil.”

“Mul on tunne, et see oli 
üks noore riigi nähtus, kus olid 
sisuliselt tõsised probleemid 
usaldusküsimustes, kus igast 
august vaatas vastu minevik. 
Pole ju kahtlust, et jäägrid olid 
väga eestimeelsed poisid ja te-
gid kõike oma maa hääks ja 
tuleviku nimel. Olukord muu-

tus, Eesti oli jälle vaba maa ja 
järsku need eestimeelsed poisid 
olid koos endiste nõukogude 
ohvitseridega meie sõjaväes. 
Soomlased, kes käisid Pulla-
pääga tutvumas konstanteeri-
sid, et toredad poisid, aga see 
pole sõjavägi,” meenutab Pa-
rek.

Millest algas Pullapää kriis? 
“See vägev poistepunt keeldus 
allumast. Mäletan hästi seda 
olukorda, kui Trivimi Velliste, 
olles asendamas Mart Laari 
– arvan, et Mart oli puhkusel 
– kutsus kokku mingi hulga va-
litsuse liikmeid, et mida teha. 
Asso Kommer oli ERSP liige 
olnud, võib-olla oli ka siis, ja 
mina ütlesin, et oodake veidi, 
ma sõidan kohe Paldiskisse, 
kuhu oli see poistejõuk üle vii-
dud, ja räägin Kommeriga. See 
tundus nii loll, et seda pidi saa-
ma rahulikult lahendada. Iga-
üks sai aru ju, milline on arene-
nud riigis sõjaväes allumatuse 
hind,” kõneleb eksminister. 

Parek sõitiski Paldiskisse, 
aga Kommerit seal ei olnud. 
“Rääkisin Mosinaga. Nüüd, 
hiljem teame, et see mees oli 
paljude segaduste autor just 
jõustruktuurides. Kui nüüd 20 
aastat hiljem tunneme tihti 
kajamas meie tunnetes usal-
damatust “endiste” vastu, mis 
siis oli kohe alguses! Olen tihti 
mõelnud, et kui kindral Ein-
seln oleks tookord sõitnud ise 
kohale ja andnud lihtsalt kõr-
vakiilu Kommerile – mida sa, 
poiss teed!? – oleks ehk asi lõp-
penud kiiresti. Aga kindral oli 

Hain Rebas – endise kaitseministri meenutused

On tõsi, et olin 1992 sügi-
sel moodustatavas valit-
suses valmis vastu võtma 
kaitseministri portfelli. 
Koalitsiooniläbirääki-
miste käigus läksid mis-
kipärast mõlemad jõu-
struktuuride portfellid 
(sise ja kaitse) ERSP kät-
te. Mingit suurt õnne see 
ERSP-le kui erakonnale 
ei toonud.

 
Eesti ühiskond tervikuna ning 
eriti jõustruktuure puudutav 
osa ühiskonnast oli tol het-
kel lõhestunud ja väga selgelt 
vastandunud. Kui me räägime 
taasloodavast kaitseväest, siis 
ühel pool olid nn punapolkovni-
kud – inimesed, kes olid saanud 
oma väljaõppe ja kogemused 
nõukogude armeest, ning teisel 
pool taasloodud Kaitseliit ning 
sellest välja kasvanud jäägri-
liikumine – väga isamaaline, 
aga raskesti distsiplineeritav 
seltskond. Need kaks gruppi ei 
usaldanud teineteist absoluut-
selt. Ning mõlemad grupid olid 
vähem või rohkem relvastatud.

 
Valitsuse üks olulisi välja-

kutseid oli nende kahe selts-
konna lepitamine ja integree-
rimine taasloodavasse Eesti 
ühiskonda. Teatud mõttes oli 
Laari valitsus “kahvlis” – ühelt 
poolt olime jäägrite jaoks 
“omad” võrreldes varasemate 
valitsejatega, ning jäägriselts-
konna lootused kõrgele kruvi-
tud. Teiselt poolt ei saa ükski 

valitsus lubada riigis tegutseda 
allumatutel relvastatud üksus-
tel. Tundsin tollal kuigivõrd 
mõlema poole inimesi ja suut-
sin enda meelest ka nende po-
sitsioonidest aru saada.

 
Uue valitsuse esimestel 

päevadel toimus Kibuvitsa 
baari tulistamine. Valitsus 
pidi sündmustele reageerima 
ja hakkama probleemiga kohe 
tegelema. Moodustati keeru-
lise nimega valitsuskomisjon 
siseminister Pareki juhtimisel, 
mille ülesandeks oli just eelni-
metatud lepituse leidmine ja 
jäägrite integreerimine. Minu 
meelest oli komisjoni töö lõpp-
tulemus päris hea – jäägrid olid 
formaalselt allutatud taasloo-
dud riigistruktuuridele, kuid 
neil võimaldati mingi aja jook-
sul jätkata väljaõpet Pullapääl 

• 6. juuli. Läänemaa Va-
batahtlike Jäägerkompanii 
saab käsu asuda Haapsalust 
Paldiskisse.

• 22. juuli. Jäägrite ülem 
Asso Kommer pöördub pea-
ministri poole, kurtes Paldis-
ki halbu majutus- ja olmetin-
gimusi. 

• 23. juuli. Kaitseväe ju-
hataja Aleksander Einseln 
annab käsu vabastada Kom-
mer ülema kohalt ja saata 
ta ohvitseride väljaõppe- ja 
täienduskursustele. Peami-
nister Laar lendab Inglis-
maale puhkusele. 

• 25. juuli. Jäägrid tea-
tavad, et nemad kui vaba-
tahtlikest koosnev väeosa 
lahkuvad kaitsejõudude 
koosseisust.

• 27. juuli. Kaitseminis-
ter Hain Rebas katkestab 
puhkuse, naaseb Tallinna. 
Valitsus saadab jäägerkom-
panii laiali. Jäägrid keeldu-
vad korraldusele allumast 
ning lahkuvad järgmisel 
päeval Paldiskist Pullapääle. 
Jägalasse saabuvad Võrust 
soomukid ja kuperjanovla-
sed. Järgnevatel päevadel 
koguneb Pullapääle jäägrite 
poolehoidjaid, kaitseliitlasi ja 
naisi.

• 30. juuli. Sekkub ot-

Eksminister Kaido Kama: 
“Rebasele anti

lootusetu ülesanne”
omaenda väljaõppekavade jär-
gi. Siis pidi toimuma tulemuste 
hindamine.

Ma ei saa praegu aru, kes 
otsustas ja kuidas oli võimalik 
saata jäägrid Paldiskisse, kus 
tol ajal oli veel Vene sõjavägi 
sees. Esiteks oli jäägrite puhul 
riigi seisukohast vaadates te-
gemist veel lõpetamata ekspe-
rimendiga, Pullapää väljaõppe 
tulemused olid hindamata. Tei-
seks ei saadeta ka parima väl-
jaõppega üksust teise riigi sõja-
väebaasi ilma, et sellele oleks 
eelnenud poliitilised läbirääki-
mised. See, et Paldiskis ei puh-
kenud tol hetkel relvastatud 
konflikti, on küll ainult jäägrite 
ja nõukogude väe kohalike juh-
tide vastutustundliku käitumi-
se tulemus.

Rootsi taustaga kaitsemi-
nister Rebasel oli väga raske, 
kui mitte võimatu orienteeruda 
kõikides meie postsotsialistliku 
ühiskonna taustades ja taga-
maades. Selles mõttes oli Reba-
sele antud täiesti lootusetu ja 
täidetamatu ülesanne. Takka-
järgi arvan, et ka mina poleks 
tol hetkel nende probleemide 
lahendamisega hakkama saa-
nud. Selleks olid vastuolud lii-
ga suured, konkreetsed persoo-
nid liiga jõulised, vastastikune 
usaldamatus liiga sügav. Ning 
ühel või teisel kujul oleks see 
vastasseis ikkagi eskaleeru-
nud. Ka ilma Paldiskita. Kok-
kuvõttes läks meil selles mõttes 
ikkagi hästi, et otsene vastasti-
kune paugutamine suudeti Pul-
lapääl ära hoida.

sustavalt president Lennart 
Meri. 

• 31. juuli. Jäägrid oota-
vad rünnakut. Seda ei toimu. 

• 2. august. Peaminister 
Eestis tagasi. Kaitsepolitsei 
arreteerib Haapsalus jäägrite 
ülema asetäitja Jaak Mosina. 
Jäägrid võtavad tagasi 25. 
juuli avalduse.

• 3. august. Kaitseminis-
ter Rebas astub tagasi.

• 12. august. Asso Kom-
meri ja Jaak Mosina vastu 
algatatakse kriminaalasi või-
mu kuritarvitamises.

• 4. september. Kolm 
meest viivad Tallinnast au-
toga kaasa ärimehe Pavel 
Kalmõkovi, kes jääb kadu-
nuks. Üks viijatest on Asso 
Kommer. 9. detsembril näi-
tab Kommer uurijatele koha, 
kuhu laip maeti.

• 12. september. Augus-
ti keskel vahi alt vabastatud 
Mosin põgeneb Rootsi ja pa-
lub poliitilist varjupaika.

• 26. november. Tuleva-
hetus Pärnu maanteel, mille 
käigus Asso Kommer haavab 
komissar Koit Pikarod. Sa-
mal päeval võetakse Kommer 
vahi alla.

• 27. november. Sisemi-
nister Lagle Parek astub ta-
gasi.

HAIN REBAS, endine Eesti kaitseminister, elab Göteborgi südalinnas. (Fotod: Kadri Paas)

Pullapää kronoloogia 1993:

staažikas ohvitser ega saanud 
seda teha. Kõnelda leitnandiga 
ja veel allumatuga,” tähendab 
Parek. 

Eestikeelne “Koit”
srilankalase huulil

“Olen pärast seda sündmust 
hästi mitu korda Eestis käinud. 
Ja iga kord maandun suure 
rõõmuga ning lahkun pärast 
kokkupuutumist isegi poliiti-
kaga, enamasti ikka sama hea 
meelega,” märgib Rebas. Alles 
hiljuti käis ta jälle kodumaal. 
Nimelt toimus Tartus võimas 
balti-skandinaavia meeskoori-
de festival, kus esinesid koorid 
nii Eestist, Soomest, Lätist, 
Leedust, Rootsist, Norrast ja 
Fääri saartelt, kokku umbes 
3000 meest. 

Aktiivne EÜS-lane Rebas 
viibis Tartus Göteborgi Aka-
deemilise meeskoori koossei-
sus, kus ta laulab juba aasta-
kümneid 1. bassi. Rebas kutsus 
ka siinkirjutaja koori proovi 
Göteborgi Ülikooli toredas au-
las. “Kuigi absoluutne enamik 
lauljatest on Göteborgi Üli-
kooli taustaga rootslased, on 
dirigendiks aga hoopistükkis 
Sri Lankast lapsendatud noor-
mees. Nii laulabki see valda-
valt rootslastest koosnev koor 
ka eestikeelseid koorilaule,” 
räägib Rebas. “Koit” on kooril 
näiteks nii hästi käpas, et pe-
tab võhiku ära. Laul kõlab vea-
tus eesti keeles.

KADRI PAAS
GÖTEBORGI Akadeemilise meeskoori koosseisu on Hain Rebas (vasakult kolmas) kuulunud juba aasta-
kümneid. Tänu temale lauldakse kooriga ka eestikeelseid laule.

KAIDO KAMA. (Foto: Uma Leht)


