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Autundeta inimesed on kogu 

ajaloo jooksul oma nurjatute 

eesmärkide saavutamiseks 

üheskoos salaplaane sepitsenud. Mõned 

sellised vandenõud on päevavalgele tulnud 

ja võllaroad on tuvastatud, teistel juhtudel 

on salaplaanid aga avastamata jäänud 

ning asjaosalised pääsenud karistamatult. 

„Lahendamata vandenõudes” vaatleme 

vahepealset varianti ehk seda halli ala edu 

ja läbikukkumise vahel, mille puhul me 

võime küll olla kui tahes veendunud, et 

vandenõu on aset leidnud, ent meil ei ole 

võimalik kindlalt öelda, mis nimelt ikkagi 

toimus ja kes sellest osa võtsid.

Oma ülevaadet lahendamata 

vandenõudest alustame Vana-Egiptusest 

3500 aastat tagasi ja arutleme võimaluse 

üle, et vaarao Tutanhamoni mõrv oli 

osa salasepitsusest, mille eesmärk oli 

tõsta tema asemel troonile üks tema 

vanemnõunikest. Raamatu lõpus aga 

räägime sellest, kuidas Ameerika 

Ühendriikide eriväelased tapsid 2011. 

aastal Osama bin Ladeni. Pärast 

kümme aastat kestnud otsinguid jõuti 

viimaks Pakistanis bin Ladeni jälile, 

kuid meie uurime, mida teadsid tema 

asukohast Pakistani luureasutused enne 

seda, kui USA ta lõpuks üles leidis. 

Vahepeal aga heidame pilgu kinni 

mätsitud lugudele, salaoperatsioonidele 

ja varjatud kokkulepetele, mis on 

senimaani mõistatuseks jäänud, ehkki tõe 

tuvastamiseks on nähtud ränka vaeva. 

Et raamatus vaadeldud salanõudes 

teatavat korda luua, on need jaotatud 

viide ossa. „Kahtlaste surmade” osas 

uurime mõnd mõistatuslikku surma 

ümbritsevaid vastamata küsimusi ja 

pärime endalt, kas tegu võis olla ebaausa 

mänguga. Lisaks Tutanhamoni loole 

käsitleme Mayerlingi juhtumit ehk 

Austria kroonprintsi Rudolfi ja tema 

17-aastase armukese näilist enesetappu 

ning arutleme, kas John F. Kennedy 

tappis tõepoolest üksainus laskur või oli 

atentaadiga seotud ka teisi inimesi, nagu 

paljud kalduvad arvama. Sealt läheme 

edasi „Libaoperatsioonide” juurde. 

Selles osas vaatleme sündmusi, mida 

mõned inimesed peavad riigi katseks 

provotseerida sõda, kasutades selleks 

vägivalda omaenda rahva vastu, millele 

sissejuhatus
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riik saab reageerida nii, nagu oleks olnud 

tegemist vaenlase rünnakuga. Küsime 

näiteks, kas mitte USA ise ei korraldanud 

plahvatuse, mis uputas sõjalaeva Maine, 

et käivitada Hispaania-Ameerika sõda, 

ja kas Venemaa linnades ei paigutanud 

kortermajadesse pomme hoopis Vene 

salateenistuste agendid, et Vladimir 

Putinil oleks varnast võtta ettekääne 

alustada sõda Tšetšeenia vastu.

„Kinni mätsitud lugudes” küsime, kas 

ristiusukirik on tõesti hoidnud kaks 

tuhat aastat varjul üht Jeesuse eraelu 

puudutavat saladust, kas NASA ikka 

toimetas inimesed Kuu pinnale ja muud 

säärast, et minna siis edasi „Poliitiliste 

vandenõude” juurde, mis hõlmavad 

näiteks võimalust, et salkkond Wall Streeti 

pankureid püüdis panna toime riigipööret, 

et kõrvaldada võimult president Franklin 

D. Roosevelt. Raamatu lõpetame osaga 

„Luure ja salaoperatsioonid”, kus 

muu seas räägime natside võimalikust 

katsest röövida Teise maailmasõja ajal 

Windsori hertsogit, et seada ta pärast 

Ühendkuningriigi vallutamist sakslaste 

nukuvalitsuse eesotsa.

Paljud raamatus kirjeldatud juhtumid 

on sünnitanud keerukaid ja mõnikord 

pentsikuidki vandenõuteooriaid, teiste 

puhul pole aga vandenõu olemasolus 

erilist kahtlust – isegi kui pole päris selge, 

mida see täpselt hõlmas. Ühtekokku 

kujuneb välja pilt valede ja pettuste 

omavahel põimunud võrgustikest, mille 

on pununud need meie seast, kes on olnud 

valmis oma tahtmise saamiseks tegema 

peaaegu ükskõik mida. Mõnda sellist 

salasepitsust ei pruugi me iial täielikult 

lahti harutada, kuid saame vähemalt heita 

üksjagu valgust asjadele, mida teatavad 

inimesed eelistaksid pimeduses hoidagi. 

SISSEJUHATUS

Vasakul: Jeesus õnnistab Maarja Magdaleenat. Kas 
kirik on nende suhete tõelist olemust kaks tuhat 
aastat varjanud?
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ja surmavad lasud tulistati 

siis, kui ta sõitis parajasti üle 

Dealey Plaza. Teda tabas kaks 

kuuli – üks selja ülaossa ja teine 

pähe –, kolmas lask aga läks 

ilmselt mööda. Paljud läheduses 

viibinud inimesed pidasid 

püssipauke algul paugutite 

või autosummuti tekitatud 

helideks ja kuna need kajasid 

ümbritsevatelt hoonetelt vastu, ei 

saanud kohalviibijad kohe aru, 

kust see müra kostis.

Üsna mitmed tunnistajad, kes tänavate ääres seistes presidendi 

korteeži jälgisid, nägid üht meest tulistamas Dealey Plaza ja Elm 

Streeti ristmikul asuva hoone kuuenda korruse nurgaaknast. 

Hoones paiknes kooliõpikute hoidla. Tunnistajad varustasid 

politseid mehe isikukirjeldusega, mis saadeti kõikidele Dallases 

viibinud korrakaitsjatele, ja õpikute hoidla väljapääsud suleti. Lee 

Harvey Oswald, keda nähti hoones veidi enne tulistamist, oli ainus 

tol päeval hoidlas olnud töötaja, kelle asukohta tulistamise ajal ei 

suudetud hiljem kindlaks teha, ja tema kirjeldus sobis tunnistajate 

antuga.

Umbes seitsekümmend minutit pärast tulistamist nägi 

politseikordnik J. D. Tippit kirjeldusele vastavat meest kõndimas 

tänaval ligikaudu kolme miili kaugusel Dealey Plazast. Kui Tippit 

lähenes mehele, tulistas too tema pihta neli korda revolvrist ja 

politseinik suri saadud haavadesse. Tunnistajad nägid, kuidas 

tulistaja läks lähedasse kinno, kus ta veidi aja pärast kinni võeti – 

see oli Oswald. Kõigepealt esitati talle süüdistus politseinik Tippiti 

mõrvamises ja seejärel ka president Kennedy tapmises.

KES KORRALDAS ATENTAADI JOHN F. KENNEDYLE?

Ülal: President Kennedy 
sõidab mõni minut enne 
atentaati limusiinis 
läbi Dallase. Tema ees 
istub kuberner John 
Connally.

(37)

Nädal pärast atentaati moodustas äsja ametisse 

vannutatud president Lyndon B. Johnson nn Warreni 

komisjoni, mille ülesanne oli uurida Kennedy surma 

asjaolusid. Komisjon jõudis tulemusele, et presidendi tappis Lee 

Harvey Oswald, kes tegutses üksinda. Sellise järeldusega ei olnud 

päri sugugi mitte kõik – paljud ei tahtnud uskuda, et niisuguse 

pöördelise sündmuse võis korraldada üksainus inimene. Üksikule 

laskurile viitavaid tõendeid hakati põhjalikult uurima ja sellest 

ajast peale on tekkinud küsimusi tulistamise peaaegu viimse kui 

üksikasja kohta. 

OSWALD

President Kennedy tapeti Texase osariigis Dallases 22. novembril 

1963. aastal umbes kell 12.30. President sõitis lahtises limusiinis 

KES KORRALDAS 
ATENTAADI JOHN F. 

KENNEDYLE?

Leidub hulganisti vandenõuteooriaid, mille kohaselt ei tapnud president 

John F. Kennedyt mitte üksainus omaette tegutsenud laskur, vaid hoopis 

võimsamad jõud, kes soovisid presidendist igaveseks vabaneda. 

Aeg: 22. november 1963
Koht: USA, Texase osariik, Dallas

6. VANDENõu
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Oswald lasti maha kaks 

päeva pärast vahistamist, kui 

teda Dallase linnavanglast 

välja toodi, et toimetada ta 

maakonnavanglasse. Tema 

pihta tulistas Dallases ööklubi 

pidanud Jack Ruby, kellel 

oli sidemeid maffiaga ja 

kes väitis, et laskis Oswaldi 

maha selleks, et säästa Jackie 

Kennedyt traumast, mida 

oleks tekitanud osalemine 

abikaasa tapja kohtuprotsessil. Oswald eitas enne oma surma 

igasugust seotust atentaadiga ja kinnitas, et temast tegid patuoina 

Kennedy tegelikud tapjad. Tõendid tema vastu näisid olevat 

veenvad, aga et surma tõttu ei saadud talle mõrvasüüdistust 

esitada, siis polnud võimalik tõendusmaterjali kohtus läbi vaadata. 

Protsess jäi ära ja president Johnson lõi seetõttu atentaadiga seotud 

asjaolude uurimiseks nn Warreni komisjoni.

Üks kõige tugevamaid tõendeid Oswaldi vastu oli vintpüss, mida 

kasutas õpikute hoidlast tulistanud inimene. Püss leiti kuuendalt 

korruselt üsnagi nurgaakna lähedalt kastide vahelt ja tõestati, 

et see on seesama optilise sihikuga Itaalia karabiin Carcano, 

mille Oswald ostis üheksa kuud varem postimüügist. Tema 

asjade hulgast avastati fotosid, millel ta hoiab käes sedasama 

püssi, ja tulistamiskohalt avastatud kuulikillud sobisid sellega 

ballistiliselt. Karabiiniga sobis ka kuul, mis leiti kanderaamilt, 

millega viidi haiglasse Texase kuberner John Connally. Connally 

istus presidendi limusiinis Kennedy ees ja üks presidenti tabanud 

kuul haavas ka teda. Atentaadi toimumise päeva hommikul 

jõudis Oswald tööle pika ja kitsa pakiga, kus tema väitel olid 

kardinapuud kodu jaoks. Kui Oswald oli tõepoolest patuoinas, siis 

oli keegi teda selleks ette valmistades väga põhjalikku tööd teinud.

LAHENDAMATA VANDENÕUD

Ülal: Jack Ruby 
(seljaga kaamera poole) 
tulistab Lee Harvey 
Oswaldit, keda Dallase 
linnavanglast välja 
tuuakse.  
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jõudis Oswald tööle pika ja kitsa pakiga, kus tema väitel olid 

kardinapuud kodu jaoks. Kui Oswald oli tõepoolest patuoinas, siis 

oli keegi teda selleks ette valmistades väga põhjalikku tööd teinud.

LAHENDAMATA VANDENÕUD

Ülal: Jack Ruby 
(seljaga kaamera poole) 
tulistab Lee Harvey 
Oswaldit, keda Dallase 
linnavanglast välja 
tuuakse.  
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Oswaldi varasema elu uurimine tõi päevavalgele terve portsu 

vastuolulisi detaile, mis muutsid loo üksnes segasemaks. Ta oli 

astunud seitsmeteistkümnesena merejalaväkke, mille väljaõppe 

hulka kuulunud laskekoolituses saavutas ta täpsuslaskuri taseme. 

1959. aasta oktoobris ehk üks kuu pärast merejalaväest lahkumist 

põgenes ta Nõukogude Liitu. Ta elas seal peaaegu kolm aastat, 

kuni naasis koos venelannast abikaasaga USAsse, kus elas mitmel 

eri aadressil Fort Worthis, Dallases ja New Orleansis. Oswald 

sõlmis sidemeid erinevate organisatsioonidega, kes kas toetasid 

Fidel Castro revolutsioonilist valitsust Kuubal või siis tegutsesid 

selle vastu, ja sõitis 1963. aasta septembris Mexico Citysse, kus 

käis Kuuba saatkonnas reisiviisat taotlemas ja ütles, et tahab 

Kuuba kaudu uuesti Nõukogude Liitu siirduda. Taotlust ei 

rahuldatud ja ta pöördus tagasi Dallasesse, kus leidis viis nädalat 

enne tulistamist endale töökoha õpikute hoidlas.

LKA JA MAFFIA

Oswaldi pentsik elu jäi paratamatult silma julgeolekuteenistustele. 

Kui Oswald Mexico Cityst tagasi tuli, püüdis Föderaalne 

Juurdlusbüroo teda küsitleda, ent ei leidnud teda ja kõneles hoopis 

tema naisega. Nõukogude Liidust USAsse naasnud jooksikuna 

KES KORRALDAS ATENTAADI JOHN F. KENNEDYLE?

Paremal: Politseifotod 
Lee Harvey Oswaldist, 
kui ta vahistati 
politseinik Tippiti 
tapmise eest. Hiljem 
esitati Oswaldile 
süüdistus ka Kennedy 
mõrvamises. 
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oli Oswald kindlasti tuttav ka Luure Keskagentuurile. LKA 

keeldumine atentaadi uurimisele kaasa aitamast ja sellega seotud 

toimikuid avamast on andnud alust oletustele, et kui LKA just ei 

osalenud tulistamises otseselt, siis vähemalt varjab ta tõde. Üks 

kõige sagedamini korratud vandenõuteooria väidab, et teatud 

isikud LKAs lõid mesti maffiaga, et vabaneda presidendist, kes oli 

nende meelest neid reetnud nii USA poliitikaga Kuuba suhtes kui 

ka sellega, et väidetavalt võitis presidendivalimised tänu maffia 

mõningasele kaasabile. Olles valimistel võitjaks tulnud, määras 

ta peaprokuröriks oma venna Robert Kennedy, kes alustas USAs  

jõulist kampaaniat organiseeritud kuritegevuse vastu. Enne 1959. 

aasta revolutsiooni Kuubal kuulus oluline osa maavaldustest 

ja varast selles riigis Ameerika äriettevõtetele ja rohkete väga 

kasumlike kasiinode pidamises osales maffia. Presidendiks saades 

käivitas Castro ettevõtete natsionaliseerimise ning välismaalastele 

ja sealhulgas ka maffiale kuuluva vara konfiskeerimise programmi. 

Ühtlasi saatis ta Kuubast välja kõik teadolevad mafioosod, mis 

läks neile kaotatud varade ja saamata jäänud tulude näol maksma 

hinnanguliselt sadu miljoneid dollareid. Selle tulemusena osalesid 

LKA agendid ja maffia liikmed ühiselt nii paljudes ebaõnnestunud 

katsetes Castrot mõrvata kui ka LKA koolitatud ja rahastatud 

LAHENDAMATA VANDENÕUD

Vasakul: Dallase 
politseinik näitab 
ajakirjanikele Texase 
õpikute hoidla 
kuuendalt korruselt 
leitud karabiini 
Carcano.
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Kuuba pagulaste sissetungis Kuubale. Seda operatsiooni nimetati 

toimumise paiga järgi Sigade lahe dessandiks. Sissetung kukkus 

täielikult läbi ja mõned selles osalenud LKA töötajad pidasid 

süüdlaseks Kennedyt, kes lubas küll operatsiooni läbi viia, kuid ei 

andud selle õnnestumiseks piisaval määral USA sõjaväe toetust.

Senini ei ole tulnud päevavalgele ühtki vaieldamatut tõendit, 

mis seostaks LKA või maffia otseselt atentaadiga, ja ausalt 

öelda ei leidu ka midagi konkreetset, mis osutaks mingisugusele 

vandenõule. Võib-olla kõige mõjuvam vandenõule viitav tõend 

on filmilõik, mida tuntakse Zapruderi filmi nime all. Lõigu 

autor Abraham Zapruder seisis Dealey Plazal murunõlva kõrval 

betoonrinnatisel ja filmis Kennedy korteeži, mis temast mööda 

sõitis. Film jäädvustas üksikasjalikult hetke, mil Kennedy sai 

kuulitabamuse pähe. Laubalt paistab selgesti haigutav haav 

ning presidendi keha vajub taha ja vasakule, jättes mulje, et 

kuul ei tulnud mitte tema tagant õpikulao poolt, vaid eest 

paremalt künka suunast. Kui mängus oli ka teine isik, kes tulistas 

KES KORRALDAS ATENTAADI JOHN F. KENNEDYLE?

Paremal: Üks tunnistaja 
nägi A-ga märgistatud 
aknal püssiga meest 
ja korrus allpool B-ga 
märgistatud kohal 
seisnud inimesed 
kuulsid pea kohal 
pauke.

(41)



arvatavasti piki künkaharja kulgeva puittara tagant, siis oli 

kahtlemata tegemist mingi vandenõuga, ehkki me ei tea ikkagi, 

kes selles osalesid. Mitmed tunnistajad teatasid küll, et nägid 

atentaadi ajal tara taga parklas mehi, kuid püssi ega tulistajaid ei 

näinud seal tegelikult keegi.

Paljud inimesed – arvamusküsitluste andmeil üle 60 protsendi 

ameeriklastest – usuvad, et atentaadis Kennedyle osales peale 

Oswaldi veel teisigi, kuid neid kahtlustusi kinnitavaid tõendeid 

ei ole tänase päeva seisuga olemas. 20. sajandi ühest määrava 

tähtsusega sündmusest on möödunud üle viiekümne aasta ja on 

raske kujutleda, et kunagi võidakse jõuda täieliku lahenduseni, kui 

just ei avalikustata LKA salastatud toimikuid, milles võib leiduda 

suhteliselt uudset ainest. Võimalik on ka see, et mingit vandenõu 

ei olnudki ja Lee Harvey Oswald tegutses tõesti üksinda. Sellisel 

juhul suri võimalus avastada tema motiiv Kennedy tapmiseks koos 

temaga.
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värbasid Oswaldi palgamõrvariks, 
teine aga, et teda kasutasid patuoinana 
need Kuuba agendid, kes atentaadi 
tegelikult teostasid. Castro eitas 
seda alati ja ütles, et atentaat oleks 
olnud hullumeelsus, kuna Kuuba 
osaluse avastamise korral oleks USA 
saanud endale ettekäände täismõõdus 
sissetungiks Kuubale.

Suurem osa Kennedy tapmisega 
seotud vandenõuteooriaid 

keskendub Ameerika 
organisatsioonidele ja üksikisikutele – 
iseäranis LKA-le ja maffiale. 
Suurejoonelisemad skeemid vihjavad, 
et tegemist võis olla Lyndon Johnsoni 
võimuhaaramisega või et atentaati 
suunas sõjalis-tööstuslik kompleks 
ehk USA sõjaväelaste, relvatootjate, 
poliitikute ja suurärimeeste väidetav 
liit. Paljude teooriate põhihäda seisneb 
selles, et osalema oleks pidanud suur 
arv inimesi. On raske uskuda, et 
sääraseid salaplaane oleks suudetud 
tollal varjul hoida ja et keegi pole neist 
senimaani rääkinud.

Üks täiesti teistsugune teooria pakub 
välja, et ameeriklastel oli atentaadiga 
vähe või polnud üldse pistmist, sest 
selle pani Fidel Castro käsul toime 
Kuuba salateenistus. LKA oli püüdnud 
tappa Castrot palju kordi ja see 
teooria annab mõista, et kuubalased 
tapsid Kennedy kättemaksuks. Üks 
versioon väidab, et kuubalased 

Ülal: Kuuba juht Fidel Castro eitas alati Kuuba 
osalemist president Kennedy mõrvamises.

KES KORRALDAS ATENTAADI JOHN F. KENNEDYLE?
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Esimene pomm plahvatas 4. septembril Vene Föderatsiooni 

Kaukaasia piirkonnas Dagestanis Buinakski linnas. Sellele 

järgnesid 9. ja 13. septembril pommid Moskvas ja kolm 

päeva hiljem plahvatas neljas pomm Musta mere läheduses 

Volgodonskis. Veel vähemalt kolm pommi avastati ja tehti 

kahjutuks Moskvas ning seejärel avastati ja kahjutustati 22. 

septembril üks pomm pealinnast lõuna pool Rjazanis. Linna 

miilitsameestele teatati kahtlasest tegevusest ühe kortermaja 

juures ja nad leidsid samasuguse lõhkeseadme nagu see, mida oli 

kasutatud eelmistes rünnakutes.  

PUTINI SÕDA

Kõik need pommid koosnesid peamiselt heksogeeni nime all 

tuntud tugevajõulisest lõhkeainest. Rünnakutes hukkus ühtekokku 

KAS PLAHVATUSED 
VENEMAA KORTER-

MAJADES KORRALDAS FSB?

1999. aasta septembris pani sari plahvatusi vappuma kolm Venemaa 

linna. Valitsus süüdistas islamiterroriste, kuid mõned inimesed usuvad, 

et tegelikult oli nende rünnakute taga Venemaa julgeolekuteenistus.

Aeg: 1999. aasta september
Koht: Venemaa linnad Buinaksk, Moskva ja Volgodonsk

14. VANDENõu
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ligikaudu 300 inimest, vigastatuid oli aga 

palju rohkem. Vene valitsus süüdistas 

plahvatustes tšetšeeni mässulisi ning 

järgmisel päeval pärast pommi leidmist 

Rjazanis alustasid venelased õhurünnakuid 

Tšetšeenia pealinnale Groznõile. Ründekäsu 

andis Vladimir Putin, kes oli olnud FSB 

(Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse) 

juht ja nimetatud 1999. aasta augustis 

president Boriss Jeltsini valitsuse 

peaministriks. Nädal hiljem algas Vene 

sõjaväe maismaapealetung Tšetšeeniale ja 

käivitus Teine Tšetšeenia sõda. 1994. aasta 

detsembrist kuni 1996. aasta augustini 

peetud esimene sõda oli katse ennast 1991. 

aastal Nõukogude Liidu lagunemise käigus 

iseseisvaks kuulutanud Tšetšeenia jõuga 

Vene Föderatsiooni rüppe tagasi tuua. Sõda 

lõppes venelastele katastroofiga ja nad olid 

sunnitud nõustuma Tšetšeenia iseseisvust säilitava rahulepinguga.

24. septembril ehk kaks päeva pärast pommi leidmist Rjazanis 

võttis sealne miilits seoses plahvatustega kinni kolm inimest, kes 

kõik osutusid FSB töötajateks. Vene valitsus käskis kõik kolm 

ilma neile süüdistusi esitamata lahti lasta. Ametlikult seletati 

nende tegevust osalemisega FSB õppusel. Jäi aga selgusetuks, 

milline eesmärk on õppusel, mille käigus paigaldatakse inimesi täis 

kortermajja äärmiselt ohtlikust tugevajõulisest lõhkeainest koosnev 

pomm.

Venemaa sõjaline edu Tšetšeenias upitas ülespoole Putinit, 

kes toona polnud veel üldtuntud poliitikategelane. Kui Jeltsin 

detsembris ootamatult presidendi kohalt tagasi astus, sai Putinist 

riigipea ja 2000. aasta märtsis võitis ta presidendivalimised. Kohe 

pärast riigipeaks saamist kirjutas ta alla seadlusele, mis kaitses 

KAS PLAHVATUSED VENEMAA KORTERMAJADES KORRALDAS FSB?

Ülal: Võimas 
pommiplahvatus 
ühes Volgodonski 
kortermajas 1999. aasta 
16. septembril tekitas 
ulatuslikke kahjustusi 
ja põhjustas 17 inimese 
surma.
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Jeltsinit korruptsioonisüüdistuste eest ja lõpetas ka tema enda 

kohta käiva juurdluse.

FSB OSALUS 

Neid asjaolusid arvestades pole sugugi üllatavad Putini 

poliitiliste vastaste väited, et mitte üksnes Rjazani pomm ei 

olnud FSB kätetöö, vaid ka kõik teised sokutati majadesse seoses 

vandenõuga, mis pidi andma Vene valitsusele ettekäände astuda 

teist korda sõtta Tšetšeeniaga ja tagama üldsuse toetuse sellele 

sõjale. Ametlik juurdlus lükkas kõik sedalaadi süüdistused 

tagasi ning väitis, et pommipanijate juht oli islamiäärmuslaste 

rühmituse al-Qaeda liige Ibn al-Khattab. Saudi Araabias 

sündinud Khattab, kelle FSB 2002. aastal mõrvas, oli tšetšeeni 

separatistide väepealik, kes eitas oma seotust pommirünnakutega 

ja kuulumist al-Qaedasse.

Vene parlamendisaadiku Sergei Kovaljovi korraldatud sõltumatul 

juurdlusel, mida juhtis silmapaistev jurist Mihhail Trepaškin, 

tehti kindlaks FSB võimalik seotus nii teiste pommitamiste kui ka 

nurjunud katsega Rjazanis. Väidetavalt olid FSB ohvitserid need, 

kes muretsesid pommides kasutatud heksogeeni, ja ühel juhul 

üürisid nad ka keldrikorterit Moskvas samas majas, kus lõhkes 

pomm. Mõni päev enne juurdlustulemuste esitamist Venemaa 

kohtule vahistas FSB Trepaškini riigisaladuste avalikustamise 

eest, tema üle mõisteti kohut kinnises sõjakohtus ja ta pandi 

neljaks aastaks vangi.

Vene võimud tegid seejärel teatavaks üsna mitme 

pommirünnakutes kahtlustatava tšetšeeni nime, kuid peaaegu 

kõik nad said Teises Tšetšeenia sõjas või FSB käe läbi surma. 

Väheste kinnipeetute kohtuprotsessid olid salajased ja nad 

mõisteti pikaks ajaks vangi. Et kindlaks teha, mis tegelikult 

juhtus ja millist osa etendas pommiplahvatustes FSB, oleks 

vaja korralikku juurdlust, aga vaevalt saab niisugune juurdlus 

toimuda seni, kuni Vladimir Putin võimul püsib. Kuna Venemaa 
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põhiseadust on muudetud, et lubada tal jätkata presidendina 

vähemalt kuni 2024. aastani, ei ole tõenäoline, et olukord 

lähitulevikus paraneb.

KAS PLAHVATUSED VENEMAA KORTERMAJADES KORRALDAS FSB?

Ühe keerulisema vandenõuteooria 
kohaselt olid kortermajades 

toimunud pommiplahvatused tähtis 
osa FSB salaplaanist kõrvaldada 
Jeltsin presidendiametist ja asendada 
ta Putiniga ehk sisuliselt korraldada 
riigipööre. Pommirünnakud tekitasid 
rahva seas viha, mis võimaldas Putinil 
viia Venemaa sõtta Tšetšeeniaga, ja 
ta kasutas edukast sõjategevusest 
tulenenud populaarsust ära, et 
manööverdada ennast Jeltsini 
järglase kohale. Hiljem on väidetud, 
et Putin oligi see, kes laskis käiku 
korruptsioonile viitavad tõendid, 
mida FSB oli Jeltsini ja tema 
perekonnaliikmete kohta kogunud, et 
sundida Jeltsinit presidendiametist 
tagasi astuma, mis võimaldas Putinil 
kandideerida järgnenud valimistel.

Ülal: President Boriss Jeltsin astus 1999. aasta 
detsembris tagasi, andes Vladimir Putinile 
võimaluse osaleda presidendivalimistel 2000. 
aasta märtsis. 
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