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 1923 වසර :ල ; පට$ 1927 වසර අග ෙත1, වසර පහකට Cක1 අD කාලයක ;, 
නව ෙරFමය සහ සමාජය අතර ගැHෙ/ ෙපාI %රාමය1 දJ$නට ලැKL. 1924 ජනවාO 
24 වැPදා ෙලP$ Qය ෙගාR STණ. 1923 මාVW මාසෙ* ඔY අZ%[ ෙතවැP ආඝාතෙය$ 
ප^ව ඔYව ෙ_ශපාලPකව පැZතකට දමා STණ. ඔYෙa තනWර අbලා ගැcම සඳහා 
ඇWලා$තෙ* හටගZ ගැH/ ෙබාbෙෂ%1 නායකය$ෙa බYතර ෙ_ශපාලන 
JgයාකාhZවය බවට පZ%ය. ඒ අතර සමාජය +ය Wවාල ෙලවකQ$ +Cයහ. 

 ෙ/ ;Vඝ සට$ %රාමෙ* ;, ජනගහනෙය$ +යයට 85 1 l ග/බද වැ+ය$, 
කෘnකVමය නඟා +Hව$නට, ඔ.$ෙa Ppපාදන සඳහා Qල1 ෙ1වb කරග$නට, සහ 
qවZ ෙව$නට වෑය/ කළහ. ඉSහාසඥ මvකb ෙකා$wෙනx (Michael Confino) ෙa වචන 
ව|$ J}ෙවාZ,  “ග/බද වැ+ය$ෙa උෙතx�යාව හOයටම +_ධ � ඇS පO_ෙද$.” ෙ/ 
“ග/බද වැ+ය$ෙa උෙතx�යාව,” නැතෙහාZ, ෙබාbෙෂ%1වා;$ %+$ හැ[$l “සමාජ 
%�ල�යවා; මාන+කZවය” (eserovshchina), එයාකාරෙය$ ඊට ස�පතම පOවVතනය �ය 

හැJ lව, පදන/ lෙ* ග/බද වැඩසටහ$ +යbල ෙ1$�යව දශක ගණනාව1 ST 
�ලධVම හතර1 මතv: පළ:වැ$න, සා/ප�දාvක %ශාල වWයාය$ %නාශ කර දැ�ම, එ� 
; ඉඩ/ ෙබදා හැhම ආහාර K�න කටවb සංඛ�ාව අ�ව �රණය %ය; ෙදවැ$න, PදහR 
ෙවළඳාෙම$ +ය� ලාබ ලබQ$, ඔ.$ෙa ෙවෙහෙR ඵලදාව O+ ෙල+$ �1S %�ම; 
ෙතවැ$න, ග/බද වැ+ය$ෙa Rවයං-පාලනය, සා/ප�දාvක ග/බද ප�ජාව Pෙයxජනය �ම; 
සහ අවසාන වශෙය$, ෙබාbෙෂ%1 ආ�Dව එ� ඉතාම �ඩා තZවයට පZ Jhම, 
ග/මාන J�පය1 සඳහා එක ග�ා�ය ෙසx%ය� කාVයාලය1, සහ සෑම ග/මාන 
+යයකටම එක ෙකාQ�PR� ප1ෂ ෙ_ශපාලන ක�ඩායම1 (ෙසb) පැව�ම. 

 1914 වසර +ට 1922 වසර ද1වා JgයාZමක ෙනාකරන ලද ෙවළඳෙපාල යා$ත ණය 
ය/ තරමකට ෙබාbෙෂ%1 අ¡කාh$ %+$ නැවත Rථා�ත කර SKL. ග/බද 
වැ+ය$ෙa ප^ගා� හැ�යාව හ£නාගැcම1 හැCයට එ� පැවැZමට ඉඩ1 ලැKL. පරණ 
ෙරFමෙ* ST ල1ෂණය1 l ඍW අ�ව ට./ ෙවත සංකgමණය �ම වහාම නැවත පට$ 
ගැPණ. රජය %+$ ෙමෙහයවන ලද කාVQක අංශෙය$ පOෙභxජන භා�ඩ Ppපාදනය 
අZහැර දමා SKණ බැ%$, ගැQ කVමා$ත ය¦Z �ස ඔසව$නට lහ. සාගත එ$න 
එ$නම §ලබ lහ. ය¦Z වර1 ග/වැ+ය$ට තම$ට කැමS ප�මාණයක ආහාර K�$නට 
හැJයාව ලැTණ. 

 වසර ගණනාව1 Wළ අZ%[ ප�ච�ඩZවය අමතකව ෙනා¨ය සමාජය සහ ෙරFමය 
අතර �¨$ �ගටම කැකෑෙරQ$ ගැ©රැ පZෙb ST ෙනාස$^$ බව ෙ/ වසරවල ; ද 
දJ$නට ලැෙබන ලද මW�C$ ෙපෙනන ලද සං^$ තZවය %+$ සැඟ%ය �W ෙනාෙ}. 
ග/බද වැ+ය$ෙa අසWට සඳහා තවමZ ෙªW රා«ය1 පැවSL.  කෘnකා VQක 1

Ppපාදන සඳහා ලැK¬ Qල ගණ$ ඉතා අD lහ. කාVQක භා�ඩ §ලබ ෙම$ම ඒවාෙ* 

 A. Livshin, “Lettres de l’intérieur’ à l’époque de la NEP: Les campagnes russet et l’autorité locale,” Communisme, nos. 42-44 (1995), 1

45-56; V. Izmozik, “Voices from the Twenties: Private Correspondence Intercepted by the OGPU,” Russian Review 55 (April 1996), 
287-308.



Qල ඉතාමZ අ¡ක lහ. බ§ ම�ට/ දැI ෙR ඉහළ ¨�$ SKL. නගරෙ* +Cන වැ+ය$ 
හා සසඳන %ට තම$ ෙදවැP පංSෙ* රවැ+ය$ JයාZ, එෙRම ඔ.$ %ෙ®ෂෙය$ම 
PVධන පංSයකට පZව +Cන බව1 ග/බද වැ+ය$ට දැ�L. “�ද ෙකාQ�PR�වාදෙ*” 
ස/ප�දාය ඇWලත හැ; වැ¯, ෙසx%ය� ෙරFමෙ* පළාZ PෙයxFතය$ බවට පZව +C 
අයව�$ කරන ලද අෙ$ක l බල අපහරණ Jgයාව$ �¦බඳව ග/බද වැ+ය$ පැQL| 
කළහ. ‘රW ±ෂණෙ*’ මෑත කා³න කgමෙ}ද තවමZ අ�ගමනය කරQ$ +Cන, පරම 
පORථාcය අ¡කාh$ �Wමතෙ* ගZ �රණ සඳහා ෙබාෙහx %ට භාජනය lෙ* ග/බද 
වැ+ය$ය. “අ¡කරණ ප_ධSය, රාජ� පOපාලන ප_ධSය, සහ ෙපා³+ය යන +යbලම 
ස/´Vණ ෙල+$ම �bව පැSර පවSන මZපැ$ ඇµබැ�ෙය$ ¶nත � +CS. අbලR 
සාමාන�ය1 බවට පZව ඇත, සෑම ෙදය1ම පමණට වැI PලධාOවාදයJ$ හැඩ ගැ· 
ඇත, සහ ග/බද සා��කZවය ගැන ෙපා§ෙ} අකැමZත1 පව�,” යැv “�Cසරබද 
සමාජවා; ෛනSක කgමෙ* Rථාවරය” ගැන 1925 වසර අග ; රහR ෙපා³+ය P�Z 
කරන ;Vඝ වාVතාවක Jයැෙවv.  2

 ෙසx%ය� Pලධාh$ %+$ කරන ලදැv වැIෙය$ම පැහැ�|ව ෙපc ¨ය අපචාර 
ෙහළා දැ1කද, ෙබාbෙෂ%1 නායකය$ තව §රටZ �Cසරබද ය� %සb සහ අනWරැදායක 
ෙ_ශය1 යැv සැල¹හ. ºලා ප�ා$තෙ* රහR ෙපා³+ෙ* ප�ධාPයා |යන වාVතාවකට 
අ�ව, එය “හැම තැනම �ලා1 අය, සමාජවා; %�ල�යවා;$, ආගQක නායකය$, 
තවමZ Wර$ කර දමා නැS පරණ තාෙb ඉඩ/ �Qය$, යනා;$ +Cන අප�කට 
පOසරයJ.”  3

 සාමාන� ශ»Qකය$ද තවමZ ස�ප ෙසx�+ය යටෙZ +Cන බව GPU  � ෙතාරWරැ 
ෙදපාVතෙ/$Wෙ} ෙබාෙහx වාVතා සටහ$ ව|$ ෙහ¦දර} %ය. වසර ගණනාවක 
�_ධෙය$, %�ලවෙය$, සහ +%b �_ධෙය$ ප^ව නැවත ෙගාඩනැ¼ෙ/ තවමZ ෙය; 
+Cන සමාජ ක�ඩායම1 හැCයට, තවමZ ග/බද එ�Oවා; ෙලxකය සමඟ ස/බ$ධතා 
පවZව$ෙ$ යැv Jයා ශ»Qකය$ව Pතරම සැකයට පාත  lහ. සෑම ආයතනය1 සඳහාම 
පZ කර SKණ ෙතාරWරැ සපයන අය %+$, සැක කට�W සංවාද ගැන, �Yරැ Jgයා ගැන, 
සහ PවාD �නය$ � ග/බද පැSවල වැඩ කර$නට ෙගාR ආපY එන ශ»Qකය$ %+$ 
ආපY ර½ෙගන එන “ග/බදවා· හැ�යාව$” ගැන, රෙපxVW කළහ. ෙපා³+ෙ* වාVතා 
ශ»Qකය$ව, “හWරැ කාරකය$,” “පැහැ�|වම ප�S%�ල�ය ක�ඩාය/වල බලපෑමට හ^� 
+Cන අය,” සාමාන�ෙය$ �Cසරබද ෙපෙදR වල පට$ ග$නා ලද “ෙ_ශපාලPකව ප^ගා� 
ක�ඩාය/” සහ ෙbබලය1 අලව$නට තර/ �^§^ l කාරකය$ Rවbපය1 “ෙ_ශපාලන 
අව�ෙය$ �W” යනා; වශෙය$ ෙබ¶හ. ඉහළ ර½Jයා P�1Sය1 පැවS, qවන ම�ට/ 
ෙකෙම$ ��¬ ෙවQ$ පැවS, ෙ/ වසර වල ; J+§ වැඩ වVජනය1 ෙහx වැඩ නතර 
Jhම1 දැ¾ම ඉතා §ලබ lෙ*ය. ඒZ එවැ$න1 +_ධ .වෙහාZ එය අS ස%Rතර ෙල+$ 
%®ෙbෂණය කර, එ� �|කZවය ගZ _ගලය$ව අZ අඩං¿වට ග$නා ල�. 

 වසර J�පය1 Wළ ඉතා ·ඝÀ ෙල+$ වVධනය l ප^ව ෙපා³+ ආයතන සැබැ%$ම 
පහත වැෙට$නට පට$ ගZ බව රහR ෙපා³+ෙ* අභ�$තර වාVතා සටහ$ ෙප$වv. 

 Nicolas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les documents confidentiels (Paris: 2

Gallimard, 1994), p. 36.

 Ibid., p. 105.3



එයට P®Áතවම ෙªW lෙ* සමාජය ෙවනR කර$නට ෙබාbෙෂ%1වා;$ Wළ l ආශාව 
අD � යාම Pසv. එv$ කළ �W කට�W සඳහා GPU  ය� පමණට වඩා %ශාල යැv 
සැල¹ ප1ෂෙ* නායකය$ සමඟ 1924 +ට 1926 ද1වා කාලෙ* ; දැI ෙR සට$ 
කර$නට ÂසV$RJට +_ධ %ය. එ� ප�Sඵලය1 වශෙය$, රහR ෙපා³+ය PVමාණය 
කළ �නෙ* පට$ 1953 වසර ද1වාම දJ$නට ලැෙබන, ෙRවක සංඛ�ාව සෑෙහන ෙල+$ 
අDවන එකම අවRථාව අZ%[න ල�. 1921 වසෙV ; ෙචකා ෙRවකය$ අතර දළ වශෙය$ 
+%b වැ+ය$ 105,000 1 ද, මාv/ ආර1ෂා කරන භටය$, §/Oය ෙපා³+ය, කඳ.රැ 
Pලධාh$ යනා; %%ධ හ:දා ක�ඩාය/වල 180,000 �Oස1 ද, lහ. 1925 ෙව_; ඒ 
සංඛ�ා, +%b වැ+ය$ 26,000 1 සහ හ:දා භටය$ 63,000 1 ද1වා, අD � STණ. ෙමම 
සංඛ�ාවට ෙතාරWරැ සපයන අය 30,000 1 ඇWලZ %ය �Wv; 1921 වසෙV ; ඔ.$ෙa 
සංඛ�ාව ෙකාපමණදැv Jයා එවක පැවS වාVතා සටහ$ ව|$ +තාගැcමට ෙනාහැJv.  4

1924 ෙදසැ/බV මාසෙ* ; ÂසV$RJ ෙවත Pෙකාලාv KඛාO$ (Nikolai Bukharin) ෙමෙR 
|යා යැ�ය: “දැ$ අ� ෙසx%ය� බලෙ* වැI |බරb ආකාරය1 ෙවත �යවර තැTය �W 
බව මෙa %®වාසයv: මVධන අDෙව$, cSමය බව වැIෙය$, %වෘත සංවාද වැIෙය$, 
(ප1ෂෙ* Rවභා%ක තZවය ද1වන නායකZවය යටෙZ) පORථාcය ම�ට/ ව|$ වැI 
වග¾ෙම$, යනා; වශෙය$.”  5

 තවZ මාස J�පයකට ප^ව, 1925 මැv 1 වැPදා, %�ල�ය උසා%ෙ* සභාපS l  ද, 
සමාජවා; %�ල�යවා;$ට එෙර�ව ව�ාජ නDව අහ$නට �|කව +Cයා l ද, Pෙකාලාv 
Jgvෙල$ෙකx, ෙපා|CT�ෙරxව ෙවත ;Vඝ W�Dව1 |යQ$, පමණට වැI යැv JයQ$ 
GPU ය %ෙ}චනය කෙÄය. 1922 ; සහ 1923 ; ප�ඥාපනය කරන ලද cS J�පය1 %+$ 
GPU  ෙ* ÅQකාව, ඔZW ෙRවයට, මං පහර$න$ ඇb³මට, ෙහාර සb| අÆÇ ගැ·ම 
ඇb³මට, සහ ප�S%�ල�ය කට�W ගැන ෙසායා බැ³ම යනා�යට ·මා කර STණ. ඒ 
ඕනෑම වVÉකරණයකට වැෙටන අපරාධ ගැන එකම %P^රැවා GPU  %ය. එ� %ෙ®ෂ 
උසා% වලට �Hවහb Jhමට, සහ වසර Wනකට Pවාස අඩR+යට දැ�මට, ර½ඳ./ 
කඳ.රැ ෙවත �ටමං Jhමට, සහ මරණ දÊවමට පවා �$§ කරන බලය ඔ.$ සW%ය. 
1924 ; GPU  %+$ පට$ ගZ ෙඩා+යර 62,000 ගණෙන$, 52,000 කට වැI සංඛ�ාව1 
සාමාන� උසා% ෙවත යැ%ණ. GPU %ෙ®ෂ කා�ඩ අS$ 9,000 කට වැI නD %භාග lහ. 
Rථාවර ෙ_ශපාලන වාතාවරණය1 පැවZෙව_; එය තරම1 ඉහළ සංඛ�ාවJ. Jgvෙල$ෙකx 
+ය W�Dව අවස$ කෙÄ: “සvËOයාෙ} අමතක � ¨ය ෙකානක සතය1 අෙZ නැSව 
qවZෙව$නට යැl ජනතාව :Yණ §$ තZවය$ ඉතා ෙÌදcයv. එ් තැ$ වලට යැl 
ජනතාව ෙබාෙහx %ට වයස දාහත1 ෙහx දහඅටක අය, ෙබාෙහx ෙදනා %ද�ාVÎ ප^T/ 
ව|$ +C අය, නැZන/ වයස හැZතෑෙ} වයසක �OQ, පැ%_ද$, සහ “අනWරැදායක 
සමාජ පංSයකට” අvS ෙවන වයසක ගැහැ¬.” 

 “ප�S%�ල�යවා;$” යන පදය “KVÏවා+ෙ* අදහR Pෙයxජනය කරන ෙ_ශපාලන 
ප1ෂ” සඳහා පමණ1 ෙව$ කරන තබ$න යැv Jgvෙල$ෙකx ෙයxජනා කෙÄය. ෙ/ ·Qත 
බව W¦$, ඔY තVක කෙÄය, “GPU ෙRවා ගැන වැර� අVථ කථනය1 ඇS �ම” වළ1වා 
ග$නටZ �ව$.  6

 RTsKhIDNI, 76/3/307/4-15.4

 Voprosy istorii KPSS, no. 11 (1988), 42-43.5

 RTsKhIDNI, 76/3/362/1-6.6



 ÂසV$RJ සහ ඔYෙa සහායකය$ ඒ %ෙ}චනයට 1ෂණෙය$ ප�Sචාර දැ1lෙ* 
ප1ෂෙ* ඉහළ තනWරැ දරන සාමාFකය$ට, %ෙ®ෂෙය$ම Rටා|$ ෙවත, Pකරැෙ� Tය 
ඇS කරවන වාVතා යවQP. ඒ වාVතා Wළ, ෙපxල$තය, බාbC1 ෙ_ශ, මහා TÐතාන�ය, 
ප�ංශය, සහ ජපානය යනා;$ %+$ රැ+යාව ෙනාමඟ යවන උපකgමය$� Pයැෙළන බවZ 
ඇW�ව දැI අභ�$තර ගැට� �¨$ �ගටම පැව�ම ගැනZ, සඳහ$ %ය. GPU � 1924 
වසෙV වාVnක වාVතාව අ�ව, රහR ෙපා³+ය කරන ලද කට�W ෙමෙR lහ: 

• මං පහර$න$ 11,453 1 අZ අඩං¿වට ග$නා ල�, එv$ 1,853 1 වහාම ෙවIතබා 
මරා දමන ල� 

• %ෙ_«කය$ 926 1 (එv$ 357 1 �Hවහb කරන ලද අයv) සහ රහR ඔZWකරැව$ 
1,542 1 අbලා ග$නා ල� 

• කgvQයාෙ} ‘^§ :රකරැව$’ පට$ ගZ %ෙරxධය1 වළ1වන ල� (ෙ/ ෙමෙහ�ෙ/ ; 
132 ක �Oස1 ෙවI තබා මරා දමන ල� 

• ආරාFක ක�ඩාය/ වලට එෙර�ව ෙමෙහ�/ 81 1 පැවැZ%ය, එ� ; 266 1 අZ 
අඩං¿වට ගැcම +_ධ %ය 

• ෙම$ෙෂ%1 සං%ධාන 14 1 Wර$ කරන ල� (අZ අඩං¿වට ගZ සංඛ�ාව 540), 
ද1nණාංශ ‘සමාජවා; %�ල�යවා;’ සං%ධාන 6 1 (අZ අඩං¿වට ගZ සංඛ�ාව 152), 
වාමාං«ක “සමාජවා; %�ල�යවා;’ සං%ධාන 7 1 (අZ අඩං¿වට ගZ සංඛයාව 52), 
“%%ධාකාර %_වZ සං%ධාන” 117 1 (අZ අඩං¿වට ගZ සංඛ�ාව 1,360 1), රාජා�D 
ව�ාපාර 24 1 (අZ අඩං¿වට ගZ සංඛ�ාව 1,245 1), ´ජක සහ Pකාය සං%ධාන 85 
1 (අZ අඩං¿වට ගZ සංඛ�ාව 1,765 1), සහ “�ලා1 කb|” 675 (අZ අඩං¿වට 
ගZ සංඛ�ාව 1,148 1) 

• 1924 ෙපබරවාO සහ Ñ| මාස වල ; %ශාල පOමාන ෙමෙහ�/ ෙදකJ$ �Hවහb 
Jhම, ෙමාRක} සහ ෙලP$ග�ෑÂ ව|$ “ෙහාරැ$, Pතර cS කඩන අය සහ 
ෙන�ෙම$ (nepmen)” (ව�වසායකය$ සහ �ඩා ව�ාපාOකය$) 4,500 කට ආස$න 
සංඛ�ාව1 

• “සමාජයට අනWරැදායක” ඒ¾ය _ගලය$ 18,200 1 Pවාස අඩR+ෙ* තැËම 

• |�/ සහ අSනත Yවමාරැ l %%ධ W�D 5,078,174 1 Jයැ�ම  7

 +�/ කාරණා ෙවත පවා අ¡ක අවධානය ෙයා: කරන බව1 ෙප$වන හැ�යාව Pසා 
ඔ.$ෙa ෙමම සංඛ�ාව$� Pරවද�තාවය ෙකාතර/ §රට %®වාස කරත හැJදැv Jයා 
අෙය1 කbපනා කර� ඇත. ෙ/ දZත ඇWලZ lෙ* 1925 වසෙV GPU ප�1ෙpපණ අයවැය 
ෙbඛනයටv. ඒ Pසා, �ටරට ව|$ එන තVජනය හ:ෙ} රහR ෙපා³+ය ඔ.$ෙa 
ආර1ෂණ :Y¬වර පහත දම$ෙ$ නැතැv JයාZ, ඒ Pසා එයට ලැෙබන අර:දb වැI 
Jhම සලකා බල$න JයාZ ෙප$�ම එ� කාVයය lවා ෙව$නට �වP. ෙකෙR .වද, 
�¨$ �ගටම �¦ප�න ලද කgමෙ}ද ෙමානවාදැv ෙහ¦කරන බැ%$, %භව හWර$ ගැන 

 Ibid., 76/3/306. In a letter to Mekhlis, Dzerzhinsky noted the execution of 650 people by his services in 1924 for the republic of 7

Russia alone (ibid., 76/3/362/7-11).



ඔ.$ +Z Wළ අරා පැවS හැ�යාව, සහ ෙමාෙහාතකට JgයාකාhZවෙය$ අD .වද ඒZ 
ෙබාෙහx ෙමෙහ�/ ස�ත l ප_ධSයක �ග පළල දැන ගැcම සඳහා ෙ/ සංඛ�ාන 
ඉSහාසඥය$ට Qල කළ ෙනාහැJ අගයJ$ �W ෙවv.  

 අයවැය ෙbඛනෙ* කපා හැh/ +§ lවZ, සහ පහළ Pලධාh$ෙa %ෙ}චනයට පාත  
lවZ, එ$න එ$නම දැI මාVගයකට �%+ ද�ඩන cSකරණයට RÒSෙව$න,  GPU � 
Jgයාකාරක/ නැවතZ වැI ෙව$නට පට$ ගS. 1924 ඔ1ෙතxබV 31 වැPදා ස/මත 
කරගZ ‘U.S.S.R. � ද�ඩන cSකරණෙ*  �|ක +_ධා$ත’ ප�ාෙයx¨කව ද, සහ 1926 ; 
ස/මත කරන ලද ද�ඩ cS සංග�හය %+$ ද, ප�S%�ල�ය අපරාධය ය$ෙ$ PVවචනය 
වැදගZ ෙල+$ �b කර, “සමාජÓය වශෙය$ අනWරැදායක _ගලෙය1” යන මSය1 
සංග�හගත කරන ල�. ප�S%�ල�ය අපරාධ අතර, ෙසx%ය� ෙරFමය ඍÏවම ෙපරළා 
දම$නට ෙහx §Vවල කර$නට ෙනාව, “%�ල�ය PVධන පංSෙ* ඕනෑම ෙ_ශපාලන ෙහx 
ආVÔක ජයග�හණයකට පහර එbල කරන” ඕනෑම Jgයාව1 අපරාධය1 ෙවතැv ය$න 
cSයට එකW කර� ලැËය. එයාකාරෙය$, cSය දÊව/ §$ෙ$ �තා මතා කරන ලද 
වැර� වලට පමණ1 ෙනාෙ}, +_ධ %ය හැJ ෙහx උවමනාෙව$ ෙනාකරන ලද Jgයාව$ ද 
අවෙbඛනය කර� ලැËය. 

 “සමාජයට අනWරැදායක _ගලයා” ය� “සමාජයට අනWරැදායක වන ඕනෑම Jgයාව1 
කරන ලද ඕනෑම _ගලෙය1, අපරාධ කb| සමඟ සබඳතා පවZවන ලද අෙය1, 
නැZන/ යෙම�ෙa අ�තෙ* කරන ලද Jgයාව$ සමාජයට අනWරැදායක යැv සැලෙකන 
ල_ෙ_ න/,” යැv PVවචනය %ය. ෙමම ඉතාමZ ඇෙදන ^� වVÉකරණ ඉඩකඩ Wළට 
වැෙටන ඕනෑම ෙකෙන1ට, වරදකාhZවය1 ස/´Vණෙය$ම ෙනාමැS අවRථාවක ; .වද, 
දÊව/ කර� හැJ %ය: “සමාජයට අනWරැදායක යැv වVÉකරණය ෙවන ඕනෑම අෙය1, 
එන/ එවැ$ෙන1 +_ධ කරන ලද P®Áත අපරාධය1 සඳහා, එෙR නැZන/ ය/ %ෙ®ෂ 
අපරාධයJ$ අෙය1 PෙදාR .වZ, ඒ _ගලයා තව §රටZ සමාජයට තVජනය1 යැv 
සැලෙක$ෙ$ න/, එ%ට ද නD %භාගය සඳහා ෙ/ සමාජ ආර1ෂාව සඳහා l Q�/ 
උසා%යට භා%තා කළ හැJv.” ද�ඩ cS සංග�හෙ* අSශය ^ප�+_ධ 58 වග$Sය සමඟ, 
ප�S%�ල�ය කට�W ගැන PVවචන දාහතර සමÕ$, ෙ/ කgමය බලාZමක ෙව$ෙ$ 1926 
; ය. එය ±ෂණය සඳහා cSමය පදනම1 නැවත තහ.රැ කරන ල�.  1926 මැv 4 වැPදා 8

ÂසV$RJ +ය සහායකෙය1 l ෙජ$OÌ යාෙගxඩා (Genrikh Yagoda) ෙවත |�ය1 
යවQ$ “සමෙ�1ෂණයට එෙර�ව සටන” සඳහා %ශාල වැඩ සටහන1 ඉ�OපZ කෙÄය. 
එම |�ෙය$ NEP � ඇS ·Qත බව ගැන ෙහ¦දර} ෙවv. එෙRම ඉහළ තනWරැ දරන 
ෙබාbෙෂ%1 Pලධාh$ අතර ‘+%b �_ධෙ* ජවය’ RÔර කා³න ෙල+$ පැවS බවZ 
ෙහ¦දර} ෙවv. 

“සමෙ�1ෂණයට’ එෙර� සටන දැ$ ^%ෙ®Ö ෙල+$ වැදගZ … පරෙපxnත 
සමෙ�1ෂකය$ ෙග$ ෙමාRක} �O+§ කළ �Wv. ෙ/ ගැට�ව ස/බ$ධෙය$ 
ෙමාRක} වැ+ය$ෙa |�ෙගා� ව|$ පවSන +ය� වාVතා සටහ$ එකW කර$න 
යැv මම ප.කV (Pauker) ට J}වා. ඒZ තවමZ මට ඔYෙග$ J+ව1 ලැKෙ� 
නැහැ. රජයට පවරා ගැෙනන :දb ව|$ හදන %ෙ®ෂ අර:දලJ$ එය නඩZW 
කළ හැJ, %ෙ®ෂ ද�ඩන ජනාවාස අංශය1 GPU %+$ ��H%ය �Wv Jයා ඔබ 

 Istoriya sovetskogo gosundarstva i prava (History of the Soviet state and law) (Moscow, 1968), 2: 580-590.8



�ත$ෙ$ නැ_ද? අ�ට �ව$ ෙ/ පරෙපxnතය$ +යbල$වම ක¦$ හදන 
ආ�Dෙ} සැල^ම1 අ�ව අෙ� §ර බැහැර Sෙයන හ}හරණය1 නැS ප�ෙ_ශවල 
නැවත ප�ංÁ කරව$න. එෙහම ෙනාකෙළාZ ෙ/ පරෙපxnතය$ Pසා අ� 
නැSෙවනව. ෙමාකද, ඒ අය Pසා ග/බද වැ+ය$ සඳහා ෙවන Ppපාදන J+ව1 
ඇZෙZ නැහැ. ඒ අයෙa යා$� කරණය Pසා Qල ගණ$ Pතරම ඉහළ යනව, 
රෑබලෙ* අගය පහළ වැෙටනව. හැJ ඉ1මL$ ෙ/ ගැට�ව GPU %+$ %සඳ$න 
පට$ ග$න ඕන.  9

 අපරාධ කට�W ස/බ$ධෙය$ නD %භාගය සඳහා සහ:|$ ෙවනR l ප_ධS 
ෙදක1 SËම, ෙසx%ය� ද�ඩන cS කgමෙ* %ෙ®ෂතා අතර තවZ එක1 යැv දැ1%ය 
හැJv. එක1 අ¡කරණමය l අතර අෙනක පOපාලනමය lෙ*ය. එෙRම රඳවා තැËෙ/ 
ප_ධS ෙදක1 ද lෙ*ය. එක1 අභ�$තර කට�W අමාත�ාංශෙය$ ෙමෙහයවන ලද අතර 
අෙනක GPU %+$ ෙමෙහයවන ල�. සාමාන� +රෙගවbවල +Cෙ* සාමාන� cSමය මාVග 
ව|$ දÊව/ ලැÙ අයv. %ෙ®ෂ අ¡කරණය$ යටෙZ අපරාධ වලට දÊව/ ලැÙ අය 
ෙව�ෙව$ SKණ ස/´Vණ කඳ.රැ ප_ධSය ෙමෙහයවන ල_ෙ_ GPU  %+P. එවැP 
අපරාධ වලට අයZ lෙ* ප�S%�ල�ය කට�W, මං පැහැhම, ෙහාර සb| අÆÇ ගැ·ම, 
සහ ෙ_ශපාලන ෙපා³+ය %+$ම කරන ලද අපරාධය$ය. 

 1922 ;, ආඛ$ෙගbR1 (Arkhangelsk) අසල ^§ :Yෙ_ ��C ෙසාෙලාෙව�RJ 
ෙකාෙද} ර½ෙR (Solovetski archipelago) ¶පZ පහක දැවැ$ත කඳ.රැ ��Hව$න Jයා 
ආ�Dව ෙයxජනා කෙÄය. එ� l ප�ධාන ¶පත %ශාලතම රැ+ය$ සත�ලµ¡ක ආශ»මෙ* 
Pවහන %ය. එෙවත පැ%_ද$ �ටමං කර යවන GPU, එ� ‘ෙසාෙලා ෙව�RJ  %ෙ®ෂ 
කඳ.රැ’ (SLON) යන ෙපා§ නාමෙය$ කඳ.රැ මාලාව1 ��Hවන ල�. එ� :bම ර½ඳ%ය$, 
ෙඛාbෙමාෙගxO සහ පVටැQ$R1 කඳ.රැ ව|$ 1923 Ñ| මාසය :ල ; පැQLයහ. ඒ 
වසර අග ෙව_;, 4,000 කට වැI +රකරැව$ එ� +Cයහ. 1927 වසර ෙව_; 15,000 1 සහ 
1928 වසර අග ෙව_; 38,000 කට ආස$න +රකරැව$ සංඛ�ාව1 එ� +Cයහ. 

 ෙසාෙලාෙව�RJ කඳ.ෙV l එක අසාමාන�ය1 lෙ* ඒවාෙ* සාෙ�1ෂ වශෙය$  
දJ$නට ලැKණ Rවා¡කාරයv. අධ�1ෂකවරයා සහ සහායට l ෙRවකය$ අතෙලාRස 
හැෙර$නට, කඳ.ෙV +ය� තනWරැ රවන ල_ෙ_ +රකරැව$ %+$මv. ෙමම කඳ.ෙV l 
බYතරය රහR ෙපා³+ය සමඟ හ.ෙb කට�W කරන ලද අයv. ඒZ ඔ.$ තම තනWරැ 
දැI ෙR අපහරණය Jhම Pසා දÊව/ ෙලස කඳ.රැ ෙවත එවන ලැÙව$ lහ. එවැP 
ජනතාව1 අත Rවා¡කාරය පැව�ම ය� ආරාFක තZවය1 හටග$නා ප^Tම1 
සැක·මv. 

 NEP යටෙZ, GPU පOපාලනය %+$ +රකරැව$ වVÉකරණ Wන1 Pයම කර STණ. 
එ� පළ:වැ$නට අයZ lෙ* ෙ_ශපාලනෙ* Pයැ�න +යbල$ම lහ. එන/, පැරL 
ෙම$ෙෂ%1වා;, සමාජවා; %�ල�යවා;, නැZන/ ආරාFකවා; ප1ෂවල සාමාFකය$ව +C 
�Oසv. ෙ/ අයට එතර/ බරපතල ෙනාවන ඉරණම1 ලැTය �W යැv, 1921 ; ඔ.$ 
�සාVවා; ෙරFමෙ* ෙ_ශපාලන +රකරැෙව1ව වසර දහයකට ආස$න කාලය1 +රබZ 
කා +C ÂසV$RJට ඒZW ගැ$lහ. එ� ප�Sඵලය1 වශෙය$ ඔ.නට, ෙ_ශපාලන සලාක 
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යැv හැ[$ෙවන, Cක1 වැI ප�මාණයක ආහාර සලාක ලැTණ. ඔ.නට ෙපෟ_ග|ක ෙ_වb 
^� ප�මාණය1 ළඟ Sයා ගැcමට අවසර ලැTණ. එෙRම, වZපZ සහ සඟරා ෙග$වා 
ගැcමටZ අවසර ලැTණ. ඔ.$ සා��ක ෙලස qවZ l අතර +යbලටම වැIෙය$ %ෙ®ෂ 
lෙ* ඔ.$ෙග$ බලාZකාරෙය$ ශ»මය ෙනාගැcමv. ඔ.නට ලැKණ ෙ/ වරප�සා; තZවය 
දශකය අවසානය ෙත1 පැවSෙ*ය. 

 ෙදවැP ක�ඩායමට, එන/ සංඛ�ානමය වශෙය$ %ශාලතම l ෙකා�ඨාශයට, +ය� 
ප�S%�ල�යවා;$ අඩං¿ lහ: සමාජවා; ෙනාවන ෙහx නව ආරාFකවා; ෙ_ශපාලන ප1ෂ 
සාමාFකය$, පැ%_ද$, �සාVවා; හ:දාවල %ශ»ාම ¨ය හ:දා Pලධාh$, පරණ ෙරFමෙ* 
+%b ෙRවකය$, ෙකාසැ1, ෙකgා$RටාÂ සහ ටැ/ෙබා} %�ලව වලට සහභාÉ lව$, සහ 
ද�ඩ cS සංග�හෙ* 58 වැP වග$Sය යටෙZ දÊව/ ලැÙ අෙන1 සෑම +ය� අෙය1ම. 

 ෙතවැP වVÉකරණයට GPU ද�ඩන Pයම l +ය�ම සාමාන� අපරාධකාරය$ අvS 
lහ. එ� lෙ* (මං පහර$න$, ෙහාර සb| අÆÇ ගසන අය) සහ වැර� �මන ෙහx 
සංඛ�ාවකට වරදකරැව$ l ක¦$ ෙචකා සාමාFකය$ව +C අයv. කඳ.ර Wළ +ය� cS 
හැ¶ සාමාන� අපරාධකරැව$ සමඟ රඳවා SÙ ප�S%�ල�යවා;$, Pම1 ෙනාමැS 
අඟ�ඟක/ වලට :Yණ §$හ. එෙRම ඔ.$ හාමතෙය$ §1 %$ඳහ. ෙªම$තෙ* අ¡ක 
·තෙල$, සහ ¨/හානෙ* ; ම§රැව$ ෙග$ Üඩා %$ඳහ. Pතර ෙදන ලද ශාhOක වධ 
�ංසාව1 lෙ* ම§රැව$ට දpට Jhම �Lස +රකරැවාව කැළෑෙ} ගසක PVවRත ව බැඳ 
තැËමv. ඒ උWරැ ¶පZවල ම§රැව$ %ෙ®ෂෙය$ම ගහණ lහ. තම අZෙදක +රැර 
�Hපසට කර බැඳ තබ$න යැv +රකරැව$ +තාමතා ඉbලා +C බව ෙසාෙලාෙව�RJ 
+රකරැව$ අතර වැIෙය$ම ප�+_ධ l, වාල/ ශෙලාෙමා} (Varlam Shalamov) නැමS 
ෙbඛකයා +� කෙÄය. එම �¦ෙවත ෙර¿ලා+ වල පැහැ�|වම Sෙබන ල_දJ. “+රකරැවා 
‘පැන ය$නට තැZ කර_; මරා දමන ල�’ යැv Jයැෙවන ÝYÊ ද�ඩනෙය$ ගැලෙව$නට 
+රකරැව$ට SKණ එකම කgමෙ}දය එය %ය.”  10

 වසර ගණනාවක +%b �_ධය Wළ ; වැI ��¬ කරQ$ පO´Vණ කරන ලද 
බලාZමක ශ»මය ෙයාදා ගැෙනන කgමෙ* මහZ %සb ව�ා�Sය1 1929 $ ප^ව ෙ/ 
ෙසාෙලාෙව�RJ කඳ.ෙV ; +_ධ %ය. 1925 වසර ෙත1 +රකරැව$ව එතර/ ඵලදාÓ වැඩ 
ෙනාමැSව කඳ.ෙV තබා ගැPණ. න:Z 1926 වසර :ල ;, රාජ� සං%ධාන J�පය1 
සමඟ Ppපාදන ෙකා$ත ාZW ��Hවා ග$නට කඳ.රැ පOපාලකය$ �රණය කළහ.  
1919 සහ 1920 � ; ප�ාර/භක අvIයෙලාFය l හැ�යාව Pවැර� Jhම සඳහා l වැඩ 
කඳ.රැ ෙව�වට, එන/ මත ෙවනR Jhමට උග$වනවා ෙව�වට එය බලාZමක ශ»මෙය$ 
ලාබ ඉපැÓෙ/ �¦ෙවත1 බවට පZ lෙ*ය. ප�Sසං%ධානෙය$ ප^ව, ‘උWරැ පළාZවල 
%ෙ®ෂ කඳ.රැ සඳහා වන අධ�1ෂක ම�ඩලය’ (USLON) යැv නම ෙවනR ෙකOණ. 
:|$ම ^§ :Yෙ_ ෙවරළබඩ පට$ ෙගන අනWරැව ඒ අවට ෙපෙදR රා පැSෙරන ෙR 
ෙසාෙලාෙව�RJ කඳ.රැ ව�ා�ත කරන ල�. 1926 සහ 1927 ෙව_;, ෙපෙචxරා ගෙÞ ෙමxය 
අසල, ෙක/ (Kem), සහ ගRෙකාළ$ �h SKණ ගඟ සහ :Yද ආ«» ත අෙන�Z 
හ}හරණය1 නැS ෙපෙදRවල නව කඳ.රැ ඉ� කරන ල�. +රකරැව$ %+$ P®Áත වැඩ 
සටහන1 අ�ව Ppපාදනෙ* Pයැ�නහ. ඔ.$ ප�ධාන ෙල+$ ගR කපා දමQ$ ³ ඉhෙ/ 
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ෙය§නහ. Ppපාදන වැඩ සටහන මහZ %ශාල ෙල+$ වVධනය �ම Pසා ඔ.$ට තවZ 
%ශාල සංඛ�ා ව|$ +රකරැව$ අවශ� lහ. ඒ Pසා 1929 ÑP මාසෙ* ; රඳවා ගැc/ 
කgමෙ* මහා ෙවනRක/ +_ධ lහ. වසර Wනකට වඩා වැI කාලයකට +ර දÊව/ Pයම 
lව$ ෙ/ වැඩ කඳ.රැ ෙවත යවන ල�. ෙ/ ප�SපZSය Pසා වැඩ-කඳ.රැ කgමෙ* 
පැහැ�|වම දැJය හැJ ප�සාරණය1 හට ගS. බලාZකාරෙය$ වැඩ ගැcම අZහදා බලන 
%ද�ාගාරය1 හැCයට, ෙ/ ෙසාෙලාෙව�RJ ෙකාෙද} ර½ෙR l “%ෙ®ෂ කඳ.රැ” පVෙ*ෂණ 
ÅQය1 lෙ* ඊ ළඟට එ$නට PයQත l දැවැ$ත ¿ලාa ෙකාෙද} ර½ස (Gulag 
archipelago) ෙව�ෙවP. 

 දහR ගණනක ජනතාව Pවාස අඩR+යට ෙහx කඳ.රැ වලට යැ�ම ඇWලZව කරන 
ලද GPU � එ�ෙනදා කට�W Pසා ඔ.$ව ඊට වඩා ඉතා මහZ පOමාණෙය$ ෙයෙද$නට 
අවශ� l රහR ෙපා³+ෙ* %ෙ®ෂ මVධන ෙමෙහ�/ ව|$ වළ1වාßෙ* නැත. NEP පැවS 
සාමකා� යැv ෙප�න අ.රැ§ වල, එන/ 1923 +ට 1927 ද1වා, රැ+යාෙ} අත�$ත 
ජනරජ වල —ටáා$Rෙකxක+යා සහ මධ�ම ආ+යාව— දැI ෙb වැ¨h/ සහ මහZ මVධන 
පැවS කාලය1 අZ%$ඳහ. ෙ/ රටවb ෙබාෙහාමය1 දහනම වැP +යවෙR රැ+යා� 
ව�ා�Sවාදයට දැI ෙR %ෙරxධය පාන ලද රටවb lහ. ඔ.$ව ෙබාbෙෂ%1වා;$ %+$ 
මෑතක ; ය¦ අbලා ගැ�නා පමණ1 ෙනාව ඔ.$ ෙසx%ය�කරණයට ද දැI %ෙරxධය1 
පාQ$ +Cයහ. 1920 අෙ��b මාසෙ* ; අRරාබජා$, 1920 ෙදසැ/බV මාසෙ* ; ආVෙ/Pයා, 
1921 ෙපබරවාO මාසෙ* ෙජxVFයා, 1921 වසර අග ; ඩාෙගRතා$ (Dagestan), සහ 1920 
++රෙ* ;, Kඛාරා (Bukhara) ඇW�ව ටVෙකRතා$ (Turkestan) ද ය¦ අbලා ෙගන STණ. 
“අප යටෙZ පවS$ෙ$ ප�ධාන නගරය$ ෙවS, නැZන/ හOයට J}ෙවාZ ප�ධාන නගර 
මධ�Rථාන ෙවS,” යැv ෙචකා ´Vණ බලධාh PෙයxFතෙය1 l ජැ$ ÜටVR 1923 ජනවාO 
මාසෙ* ; |�ය. 1918 +ට 1920 ගණ$ අග ද1වා, සහ සමහර පළාZවල 1935-36 ෙත1, 
ට.$ හැෙර$නට, මධ�ම ආ+යාෙ} %ශාල ෙකාටස1 තවමZ පbෙහාරැ අත පැවSෙ*ය. 
පbෙහාරැ (basmachis) යන වහර රැ+යා�ව$ %+$, RÔර වාසRථාන ඇS නැS, උRෙබ1 
(Uzbek), ටV1ෙ/Pය$, (Turkmenian) සහ JV¨R (Kirgiz) වැP ක�ඩාය/, අෙන1 %%ධ 
පළාZවල %â අයෙග$ Rවාãනව හැ+ෙරන ලද +ය� පාVශවය$, හ£$ව$නට ෙපා§ෙ} 
ෙයාදා ග$නා ල_දv. 

 %�ලවෙ* දැI පh1ෂණයට භාජනය %ය �Zත +_ධ lෙ* ෆVගානා (Fergana) 
QCයාවෙZ ය. 1920 සැ�තැ/බV මාසෙ* ; රW හ:දාවට Kඛාරා අZපZ l ප^ව, 
%�ල�ය නැ¼ ඒම පරණ Kඛාරා එQරටෙ* බට�ර සහ ද�¬ පළාZ වලටZ සහ 
ටV1ෙ/Pය$ Rෙට� තණT/ වල බට�ර පළාZ ද1වා පැSර ¨ෙ*ය. 1921 :b කාලෙ* 
රW හ:දා �ලRථානය %+$ ඇRතෙ/$W කළ පO� අ%ගZ පbෙහාරැ සංඛ�ාව 30,000 1 
පමණ lහ. ෙ/ ව�ාපාරෙ* නායකZවය අSශෙය$ %ෂම ජාSක l අතර, ග/ ෙහx 
ෙගxS ක පORථාcය නායකය$, සා/ප�දාvක ආගQක නායකය$, සහ 1922 ; ෙචකා 
කා�ඩය1 අතර �_ධයක ; ඝාතනය l �ට WVJ ආර1ෂක අමාත� එ$වV පාෂා 
(Enver Pasha) වැP %ෙ_ශෙය$ පැ QL :R|/ ජාSකවා; නායකය$ ෙවS$ එය හැ; 
SKL. 

 පbෙහාරැ ව�ාපාරය, “Qථ�ාදෘ®Cකයාට” (infidel) සහ “රැ+යා� Üඩකයාට” (Russian 
oppressor) එෙර�ව ඕපපාSකව නැ¼ ආවJ. පරණ හWරා අÝS$ කරන ලද ෙවRවළා 



ගැcමJ$ නැවත පැQණ ඇZෙZ ඉඩ/ හා හරකබාන අbලා ග$නට පමණ1 ෙනාව 
:R|/ අධ�ාZQක ෙලxකය ෙකළසන වෑයමටv. වසර දහකයට වැI කාලය1 Wළ පැවS 
�|ක වශෙය$ “සාමකරණෙ*” යටZ%Fත �_ධයට රැ+ය$ හ:දාෙ} %ශාල අ%ගZ 
කා�ඩ, සහ රහR ෙපා³+ෙ* %ෙ®ෂ හ:දා කා�ඩ අවශ� %ණ. රහR ෙපා³+ෙ* එ1 
ප�ධාන අංශය1 lෙ* ප�ාåන ෙදපාVතෙ/$Wවv (Oriental Department). ෙමම �_ධෙ* 
%$�තය$ සංඛ�ාව ෙකාපමණ lවාදැv Jයා තවමZ අ�මාන කර$නට පවා ෙනාහැJv.  11

 GPU  � ප�ා åන ෙදපාVතෙ/$Wෙ} ෙදවැP ප�ධාන අංශය lෙ* ටáා$Rෙකxක+යාවv. 
1920 ගණ$වල :b කාලෙ* ; ඩාෙගRතා$, ෙජxVFයා, සහ ෙචÆන�ා මVධන ව|$ දැI 
ෙR බැට කා STණ. 1921 ෙත1 ෙසx%ය� ආකgමණයට ඉඩ ෙනාෙද$නට ඩාෙගRතා$ 
සමZ� +Cයහ. ෙp1 උ^$ හÂq (Sheikh Uzun Hadji) ෙa ප�:ඛZවෙය$ න1pබැ$IR 
(Nakshbandis) :R|/ සෙහxදරZවය %+$ ක£කර ජනතාව අතර ප�ධාන %�ලවය1 
ෙගන ¨යහ. රැ+ය$ ආකgමLකය$ට එෙර�ව ගZ අරගලය අාගQක �_ධයක හැ�යාව1 
ගZෙZය. එය වසරකට වඩා කාලය1 පැවSණ. සමහර පළාZ “සාමකා�” කරන ල_ෙ_ 
මහZ +%b ජනතාව1 ස�ල ඝාතනය Jhෙම$ සහ මහZ ෙR ෙබx/බ ෙහæෙම$ 
අනWරැව පමL. ඒ �_ධය 1924 ෙත1 පැවSණ.  12

 ෙම$ෙෂ%1 ආ�Dව යටෙZ වසර Wනක PදහR කාලය1 අZ%[ ප^ව, රW හ:දාව 
%+$ 1921 ෙපබරවාO මාසෙ* ; ෙජxVFයාව ආකgමණය කරන ල�. ටáා$Rෙකxක+යාෙ} 
ෙබාbෙෂ%1 ප1ෂ කQHෙ} ෙbක/ l ඇෙල1සැ$ඩV මයRPෙකා} (Myasnikov) ෙa 
වද$ ව|$ J}ෙවාZ එය අbලා ෙගන +çම “පැහැ�|වම ෙවෙහසකර කට�Zත1,” 
lෙ*ය. සාමාFකය$ යා$ත/ 10,000 1 වසර Wනක කාලය1 SRෙR බඳවා ෙගන +C 
පORථාcය ප1ෂය ඉතා ÝYÊ බවJ$ පැවSෙ*ය. එයට %ෙරxධය ආෙ} මහZ ෙල+$ 
උගZ සහ වංශවZ පංSෙය$ Pෙයxජනය l ජවෙය$ �O 100,000 ක පමණ සංඛ�ාව1 
+C ෙම$ෙෂ%1වා; ප�S%�ල�ය ක�ඩායමJP. 1920 ; ෙම$ෙෂ%1 ප1ෂෙ* පORථාcය 
සාමාFකය$ සංඛ�ාව 60,000 1 තර/ lහ. ෙජxVFයාෙ} ±ෂණය ෙමෙහයවන ල_ෙ_ 
සVව-බලස/ප$න ෙජxVFයා� ෙචකා %+P. එය ෙමාRක} ෙවS$ Rවාãනව පැවS අතර, 
එ� ප�ධාPයා lෙ* ෙචකා ඇWෙල$ ඉතා ·ඝÀෙය$ ඉහළට එ$න සමZ l %+පR %යැS 
ලැ}ෙර$C ෙබOයා (Lavrenti Beria) ය. එෙR .වද, 1922 අවසානය ෙව_;, �Hවහb කර 
දැ� ෙම$ෙෂ%1වා; නායකය$, ෙජxVFයාෙ} Pදහස උෙදසා නැÕçම �Lස âදාන/ 
ෙව$නට ��Hවා ගZ රහR කQHව ෙවතට +ය� ෙබාbෙෂ%1-%ෙරxã ප1ෂ සං%ධානය 
කර$නට සමZ lහ. %�ලවය, එය බYතර වශෙය$ ග/බද වැ+ය$ qවZ l ¿ෙර} 
(Gurev) ප�ෙ_ශෙ* ÁයාHරා (Chiatura) නමැS �ඩා ට.ෙම$ පට$ ෙගන, �න J�පය1 
ඇWලත ; ෙජxVFයාෙ} ප�ෙ_ශ %+පෙහ$ පහ1 කරා පැSර ¨ෙ*ය. ෙකෙR .වද, බර අ% 
සහ ¿ව$ බලෙය$ �O$ රැ+යා� හ:දාෙ} උZතhතර හ:දා බලය හ:ෙ} කැර½bල 
සSයJ$ පාගා දැQණ. “ෙම$ෙෂ%1වා;$ සහ ෙජxVFය$ වංශවW$ පළ: සහ අවසාන 
වතාවට Wර$ කර$නට” ටáා$Rෙකxක+යාෙ} ෙබාbෙෂ%1 ප1ෂ කQHෙ} පළ: ෙbක/ 
l සVෙගා ඔVÂෙසාPJÂෙස (Sergo Ordzhonikidze), සහ ලැ}ෙර$C ෙබOයා %+$ ෙ/ 
කැර½bල ව�ාජ ෙªWව1 කරගZහ. මෑතක ; පළ කරන ලද දZත වලට අ�ව, 1924 

 Alexandre Bennigsen and Chantal Lermercier-Quelquejay, Les Musulmans oubliés. L’Islam en Union soviétique (Paris: Maspéro, 11

1981), pp. 55-59.

 Ibid., pp. 53-54.12



අෙගxRW 29 සහ සැ�තැ/බV 5 වැPදා අතර 12,578 ක �Oස1 ෙවI තබා මරා දමන ල�. 
මVධන ෙකාතර/ �bව පැSර ¨යා දැv JයෙතාZ ෙපා|CT�ෙරxව පවා ප�Sචාර 
දැ1lහ. ප1ෂ නායකZවය %+$ ඕVÂෙසාPJÂෙස ෙවත පL%ඩය1 එවQ$ මධ�ම 
කQHෙ} පැහැ�| අවසර ;ම1 ෙනාමැSව එයාකාරෙය$ ෙ_ශපාලන හWර$ Wර$ Jhම 
ෙහx සමා�පාSක ෙනාවන ජන සංඛ�ාව1 ෙවI තබා මරා ෙනාදම$න යැv Jයා +Cයහ. 
එෙR .වද, ලè ෙවI තබා ඝාතනය Jh/ තවZ මාස J�පය1 රා පැවSණ. 1924 
ඔ1ෙතxබV මාසෙ* ෙමාRක} � ; මධ�ම කQH ර½R�ම1 ඉ�Oෙ* ; “සමහර %ට අ� 
පමණට වැI §රකට ¨යා තමv, ඒZ එෙහම ෙනාකර අ�ව පාලනය කරග$නට අ�ට 
බැO.ණා,”  යැv ෙª �¦ගZෙZය. 13

 ෙජxVFයා� කැර½bල යටපZ කර වසරකට ප^ව, ෙසx%ය� බලය අර1 ෙගන නැS 
ෙලසJ$ තම එ�ෙනදා කට�W වල ජනතාව Pරතව +C ෙචÆන�ාෙ} ;, ෙරFමය %+$ 
දැවැ$ත “සාමකරණය” ෙමෙහ�ම1 �යZ කළහ. 1925 අෙගxRW 27 +ට සැ�තැ/බV 15 
කාලය Wළ රW හ:දාෙව$ සාමාන� භටය$ 10,000 කට වැI සංඛ�ාව1, ජනරාb ඉෙරා/ 
උෙබාෙර%Æ (Ierome Uborevich) යටෙZ, තවමZ �Cසරබද පළාZ අbලාෙගන +C 
ෙචÆන�$ ගObලා භටය$ අතැS අ% ඉවZ කර� �Lස මහා %ශාල ෙමෙහ�ම1 පට$ 
ගැPණ. දස දහR ගණP$ අ% රජයට පවරා ග� ලැËය. 1,000 කට ආස$න සංඛ�ාවක 
“මං පහර$න$” අZ අඩං¿වට ගැPණ. ප�S%ෙරxධය ෙකාතර/ දරැ¬ lවාදැv JයෙතාZ, 
“%�ලවකරැව$ෙa ප�බල Rථාන වලට බර අ% සහ ෙබx/බ ප�හාර එbල කර$නට අපට 
+_ධ lවා,” යැv GPU නායක උ$p|Ì� වාVතා කෙÄය. ෙ/ නව “සාමකරණ” ෙමෙහ�ම 
අවසානෙ* ;, GPU � අන¨තම කාලය ෙලස හැ[$%ය හැJ l ෙ/ කාලෙ* ;, උ$p|Ì� 
ඔYෙa වාVතාව ෙමෙR Pම කෙÄය: “ටVෙකRතා$ � ‘පbෙහාරැ$ට’ එෙර�ව අෙ� 
අරගලෙ* අZදැ¾/ ව|$ ෙපc ¨ය පO�, හ:දාව කරන මVධනය1 සාVථක ෙව$ෙන 
එයට ප^ව රෙ� මදයට +§කරන දැI ෙසx%ය�කරණ Jgයාව|යJ$ පමL.”  14

 1926 වසර අග ; ÂසV$RJ Qය ¨ය ප^ව, එ� PVමාතෘවරයාෙa ද�¬ අත  l 
(ෙපxල$ත ස/භවෙය$ �W,) ව�ෙචRලා} රැෙඩාbෙෆා%Æ ෙම$+$RJ (Vyacheslav 
Rudolfovich  Menzhinsky) ෙa නායකZවයට GPU  බාර %ය. ඒ ෙව_; GPU  ව වැIෙය$ 
කැඳවන ල_ෙ_, ෙටáා�RJ සහ KඛO$ යන ෙදෙදනාට එෙර�ව ෙ_ශපාලන ප�හාරයකට 
âදාන/ ෙවQ$ +C Rටා|$ %+P. 1927 ජනවාO මාසෙ* ; GPU  ෙවතට, �Cසරබද 
ෙපෙදRවල +Cන “ෙසx%ය�-%ෙරxã සහ සමාජයට අනWරැදායක කාරකය$” වVÉකරණය 
Jhම ෙ}ගවZ කර$න යැv Pයමය1 ලැTණ. එක වසරක ; එයාකාරෙය$ වVÉකරණය 
කරන ලද �Oස 30,000 +ට 72,000 1 කරා ඉහළ ¨ෙ*ය. 1927 සැ�තැ/බV මාසෙ* ; 
ප�ා$ත J�පයක වාසය කරන �ලා1 සහ අෙන�Z “සමාජයට අනWරැදායක කාරකය$” 
අZ අඩං¿වට ග$න යැv ෙමෙහ�ම1 GPU  %+$ �යZ කළහ. ආප^ හැh බල_; , ෙ/ 
ෙමෙහ�/ 1929-30 ගණ$වල ෙªම$ත කාලෙ* පැවS මහා “�ලා1හරණ” ෙමෙහ�/ 
සඳහා l âදාන/ වැඩ සටහ$ යැv ෙපc යv. 
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 %රැ_ධවා; ප�වණතා ව|$ �W ෙකාQ�PR�වා;$ අbලා ගැcම සඳහා 1926 සහ 
1927 වසර වල ; GPU ඉතාමZ Jgයාé³ ෙල+$ කට�W කරන ලද බව ෙප$�ය. ඔ.$ 
එ1ෙකා “+ෙනා%ෙය}වා;$” නැZන/ “ෙටáා�RJවා;$” හැCයට වVÉකරණය කරන ලදහ. 
වVÉකරණය Jhෙ/ �¦ෙවත සහ %%ධාකාර ෙකාQ�PR�වා;$ ගැන %පරQ$ +çම 
:|$ම දJ$නට ලැKෙ� 1921 ; ය. 1923 සැ�තැ/බV මාසෙ* ; ÂසV$RJ %+$ 
“ප1ෂෙ* අvIයෙලාF එක:Wව ත�$ බැ�ම සඳහා” ප1ෂ අභ�$තරෙ* පවSන කැ¯ 
යා/ සහ මතෙêද ගැන ෙකාQ�PR�වා;$ %+$ රහR ෙපා³+යට දැ$%ය �Wv යන 
ෙයxජනාව ෙගනැ%Z SKL. ෙටáා�RJ ඇW�ව, නායකය1 J�ප ෙදෙන1 ෙවS$ එයට 
සෑෙහන %ෙරxධය1 එbල %ණ. එෙR .වද, %රැ_ධකාරය$ ගැන %පර/කාhව +çෙ/ 
�¦ෙවත ඊට ප^ව එන වසර වල ; එ$න එ$නම �b ෙල+$ JgයාZමක %ය. 1927 
ජනවාO සහ ෙපබරවාO මාස වල ;, +ෙනා%ෙය} යටෙZ ෙමෙහයවන ලද ෙලP$ග�ෑÂ � 
ෙකාQ�PR� සං%ධාන ë_ධකරණය සඳහා GPU  ඉතා ස�පව කට�W කළහ. %රැ_ධ l 
අයව ප1ෂෙය$ ෙනරÜම පමණ1 +_ධ lෙ* නැත; හාර ප$+ය ගණන1 �Cසරබද 
පැSවල §රRතර ට.$ වලට �Hවහb කරන ල�. 1927 වසෙV ෙටáා�RJවා;$ ෙසායා යෑම 
—රට රා +C සංඛ�ාව හාර ප$දහස1 පමණ ෙව_;— �වì lෙ*, එක මාසයක ; ඒ 
සඳහා GPU අංශ J�පය1 ෙයාදා ගැcම +_ධ ෙවQP. +ය� %රැ_ධවා;$ වVÉකරණය 
lහ. සරල පOපාලන ෙමෙහ�ම1 හැCයට +ය ගණනක සට$කා� ෙටáා�RJවා;$ අZ 
අඩං¿වට ෙගන අනWරැව ඔ.$ව �Hවහb කර දැQණ. 1927 ෙනාවැ/බV මාසෙ* ;, ‘වාම 
%රැ_ධවා;$’ (Left Opposition) යැv හ£$වන ලද, ෙටáා�RJ, +ෙනා%ෙය}, කැෙමෙන}, 
ර½ෙඩ1, සහ රෙකා}RJ, ඇW� ප�ධාන නායකය$ +යbල$වම ෙබාbෙෂ%1 ප1ෂෙය$ 
ෙනරපා දමා අZ අඩං¿වට ගැPණ. ප�+_ධ පාෙපxÆචාරණය1 ෙනාකළ අෙය1 +Cෙ* න/ 
ඔ.$ව �Hවහb කරන ල�. 1928 ජනවාO 19 වැPදා ප�ා}ඩා දැ�/ §$ෙ$ ෙමාRක} 
ෙටáා�RJ ඇW� %රැ_ධවා; නායකය$ SR ෙදෙන1ව අbමා-අටා (Alma-Ata) ෙවත 
�Hවහb කරන ලද බවv. වසර1 ෙගෙව_; ෙටáා�RJව U.S.S.R. ව|$ :�මP$ම තහන/ 
කර දැ:L. ෙබාbෙෂ%1 ±ෂණෙ* ප�ධාන PVමාණ «b�ෙය1ව එෙR “ප�S%�ල�යවා�යා” 
බවට හැර�ම, අÝZ �ගය1 උදා � ඇS බව පැහැ�| %ය. ඒ සමÕ$ නව ප�බල 
නායකෙය1 ප1ෂෙය$ මW � ආෙ}ය —ඒ ෙජxස� Rටා|$. 

 1928 වසර :ල ;, ෙටáා�RJවා; %රැ_ධවා;$ :|�ටා දැ� ප^ව, සමාජය සමඟ 
පැවS සට$ %රාමය ඉවZ Jhමට ෙපා|CT�ෙරxෙ} Rටා|$වා; බYතරය �රණය කළහ. 
ඒ ෙව_; ෙබාbෙෂ%1වා;$ %+$ හැඩ ගැRl :b මාVගෙය$ එය ෙබාෙහx ෙසv$ ෙවනR 
ෙවනR මාVග වල ගම$ කරQ$ +Cෙ*ය. වසර දහයකට ෙපර ෙම$, දැ$ +Cන හWරා 
lෙ* ද, ග/බද වැ+ය$ lහ. ඔ.$ව තවමZ සැල�ෙ� එ�Oවා;, පාලනය ෙනාවන, සහ 
පාලනය කළ ෙනාහැJ සා��කය1 ෙල+P. ෙ/ ග/බද වැ+ය$ට එෙර� �_ධෙ* ෙදවැP 
අ�යර, ඉSහාසඥ අ$íයා ග�ැ+ෙයx+ ද1වන පO�, “පළ:වැ$ෙන$ ඉතා පැහැ�|වම 
ෙවනR lෙ*ය. ෙමවර ප�ධාන වශෙය$ම �|කZවය ග$නා ල_ෙ_ රජය %+P. ග/බද 
වැ+ය$ කෙÄ, ඔ.නට එෙර�ව �යZ l ප�හාර වලට එ$න එ$නම අDෙවන ශ1Sෙය$ 
එයට ප�Sචාර දැ1�ම පමණJ.”  15
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 1918-1922 +_ධ l %නාශකාh තZවය$ ෙග$ ප^ව කෘnකVමා$තෙ* තZවය ��¬ 
� SKණ ද, දශකෙ* අවසානය ෙව_; “ග/බද හWර$” තව §රටZ §Vවල තZවයක 
+Cයහ. දශකෙ* ආර/භයට වඩා ඒ ෙව_; රජය සෑෙහන ශ1SමZ බවJ$ +Cෙ*ය. 
උදාහරණය1 හැCයට, ග/මාන වල සැබැ%$ම +_ධ ෙව$ෙ$ ෙමානවාදැv ගැන සෑෙහන 
තර/ ෙතාරWරැ ප�මාණය1 අ¡කාOය සWව STණ. “සමාජයට අනWරැදායක කාරකය$” 
යන |�ෙගා� වලට RÒS ෙව$නට, GPU ට පළ: �ලා1හරණ කඩා පැc/ Jgයාව|ය 
පණ ගැ$�මටZ, තව තවZ “මං පැහැhම” Wර$ කර$නටZ, ග/බද වැ+ය$ ෙවS$ අ% 
ආ�ධ ඉවZ කර$නටZ, ෙසාbදා§ව$ ෙල+$ බඳවා ග$නා ග/වැ+ය$ සමා�පාSකව 
වැI කර$නටZ, ෙසx%ය� අධ�ාපනය පWරැවා හO$නටZ හැJයාව ලැTණ. ප1ෂ 
නායකZවෙ* සහ ප1ෂෙ* ඉහළ තනWරැ දරන අය අතර +_ධ l කතාබහ ගැන ඇS 
වාVතා ව|$ ෙප$වන පO�, Rටා|$ෙa නායකZවය, එ� %රැ_ධවා;$ l KඛO$, 
Oයෙකා}, සහ කැෙමෙන} පO�ම, ග/බද වැ+ය$ට ෙදන ෙ/ නව පහර;ම Pසා පර§වට 
තැෙබ$ෙ$ ෙමානවාද ය$න ගැන ඉතා ෙහා[$ දැන +Cයහ. “ග/බද වැ+ය$ෙa �_ධය1 
ඒ%, 1918-19 කාලෙ* ; වෙa,” යැv KඛO$ අනWරැ ඇඟ�ය. න:Z Rටා|$ âදානQ$ 
+Cෙ*ය, ම$ද, වැය �ම1 .වZ, ෙරFමය ජයග�ා�කයා ෙල+$ මWෙ}% Jයා ඔY දැන 
+Cෙ*ය.  16

 ඔYට අවශ�ව +C ෙබාරැ ෙªWව, 1927 වසර අග ; හටගZ අRව� අVÙදය %+$ 
Rටා|$ට ලබා §P. ෙනාවැ/බV මාසය සල�¬ lෙ* රාජ� එකW Jhෙ/ මධ�Rථාන 
වලට ෙගෙනන කෘnකාVQක Ppපාදන ඉතා %ශාල ප�මාණ ව|$ අD � යෑමv. ෙදසැ/බV 
ෙව_; එය ව�සනකාh ම�ට/ වලට හැෙර$නට පට$ ගැPණ. 1928 ජනවාO මාසෙ* ; 
:Yණ ෙද$නට +_ධ l පO+_¡ ෙමෙRය: ෙහාඳ අRවැ$න1 .වද, ග/බද වැ+ය$ 
ෙගෙනන ල_ෙ_ ෙටා$ Q|යන 4.8 1 පමL, එය ඊට ක¦$ වසරට වඩා Q|යන 6.8 J$ 
අDව STණ. නව අVÙදයට, රජය %+$ Pයම කළ Qල ගණ$, කාVQක Ppපාදන වල 
වැය සහ �ඟය, එකW කරන ආයතනවල SKණ අංස%ධානාZමක බව, �_ධය1 එන බව 
ගැන කටකතා, සහ ෙපා§ෙ} ෙරFමය ගැන ග/බදවැ+ය$ Wළ පැවS අසWට, ඇW� ෙªW 
ගණනාව1 STණ. ඒවා �ම1 lවZ, Rටා|$ හPකට ෙමයට ‘�ලා1 වැඩ වVජනය’ යැv 
ෙbබb ගැ·ය. 

 ආහාර කැඳ./ ය¦ අැරîම සහ ‘�ද ෙකාQ�PR�වා;’ කාලෙ* පැවS මVධන 
ෙමෙහ�/ නැවත ෙගන ඒම සඳහා ෙබාරැ ෙªWව1 හැCයට ෙ/ අDෙව$ ෙගෙනන ලද 
Ppපාදන සංඛ�ාව දැ1�ම Rටා|$ පාVශවය වහාම ඔ.$ෙa වා+ය සඳහා ෙයාදා ගZහ. 
Rටා|$ තමා %+$ම සvËOයාව බල$නට ¨ෙ*ය. අ$ෙï අ$¯ð} (Andreev), ඇනRටාR 
Qෙකාය$ (Anastas Mikoyan), පෙවb ෙපාRCෙශ} (Pavel Postyshev), සහ RටැPRලාR 
ෙකා+ෙයාV (Stanislas Kossior) ඇW� අෙන1 නායකය$ ද (ද�¬ රැ+යාෙ} සරැ සාර 
ප�ෙ_ශ) 'ක� පR’ ÅQ, �1ෙVනය, සහ උWරැ ෙකxකසR යනා; ධාන� Pපදවන මධ�Rථාන 
ෙවත ¨යහ. 1928 ජනවාO 14 වැPදා, ෙපා|CT�ෙරxව %+$ පORථාcය අ¡කාh$ ෙවත 
චකgෙbඛනය1 යවQ$, “සමෙ�1ෂකය$, �ලා1, සහ ෙවළඳෙපාල ෙහx Qල ප�SපZS 
වලට බාධා කරන ඕනෑම ෙකෙන1 අZ අඩං¿වට ග$න,” යැv ඔ.නට Pයම කළහ. 
“´Vණ අ¡කාh බලධාh$” (එම පද වහරම 1918-1921 කාලෙ* ST ආහාර කැඳ./ 
ප�SපZS වලට නැවත +� ෙයා:JhමJ) සහ සට$කා� ෙකාQ�PR�වා;$ෙa හ:දා 

 Ibid., pp. 44-45.16



කා�ඩ �Cසරබද පැS වලට යවන ල_ෙ_ �ලා1 ගැන එතර/ දැI ෙලසJ$ කට�W 
ෙනාකරන පORථාcය අ¡කාh$ව ඉවZ කර දැ�ම �Lසv. සඟවා SÙ ධාන� 
අSO1තය$ ඔ.$ ෙසායා ග$නට කට�W කළහ. අවශ� අවRථාවල ;, ඔ.$ රජයට 
පවරා ග$නා :� ධාන� ෙතාගෙය$ කාල1 ඔ.$ෙa සහාය �Lස ෙගව$ෙ$ යැv 
ෙපාෙරා$§ ෙවQ$ ඒ සඳහා §�පZ ග/වැ+ය$ ෙයාදා ගZහ. 

 ෙවළඳෙපාෙb Qල ම�ටමට වඩා යා$ත/ W$ ෙහx සමහර %ට හතර පං¿වකටZ 
වඩා අD Qල ගණ$ වලට තම කෘnකාVQක Ppපාදන බාර ෙද$නට අකමැS ග/බද 
වැ+ය$ට දÊව/ කර� �Lස, ෙසx%ය� අ¡කාO$ %+$ :|$ ඉbලා +C ප�මාණය$ 
ෙද¿ණ, ෙත¿ණ සහ සමහර %ට හතර ¿ණයJ$ පවා වැI කරන ල_දහ. ද�ඩ cS 
සංග�හෙ* 107 වග$Sය අ�ව, Qල ගණ$ ඉහළ යවන අ$දQ$ Jgයා කරන ඕනෑම 
අෙය�ට Pයම l වසර Wනක +ර දÊවම ෙබාෙහx ෙසv$ JgයාZමක ෙකOණ. වසර 
ෙදක1 Wළ ; �ලා1 ෙවත පැනl බ§ දහ ¿ණයJ$ ඉහළ ¨ෙ*ය. ෙවළඳෙපාලවb වසා 
දැQණ. එv$ ධනවZ ෙම$ම §�පZ ග/බද වැ+ය$ට එක ෙල+$ §pකරතා වලට :Yණ 
පා$නට +_ධ lහ. ෙ/ +ය�ම ෙමෙහ�/ Pසා, සS J�පය1 Wළ ;, 1922-23 +ට 
ෙරFමය සහ ග/බද වැ+ය$ අතර පැවS ෙනාස$^$ �ද %රාමය පැහැ�|වම Ppප�භා 
%ය. ආහාර කැඳ./ සහ මVධනකාh ෙමෙහ�/ Pසා පමණ1ම කෘnකාVQක තZවය 
තවZ අයහපZ අතට හැOණ. ෙකC කා³නව, බලය ෙයද�ම Pසා අ¡කාh$ට ඊට ක¦$ 
වසෙV ප�මාණය$ ව|$ම අRවැ$න ලබාග$නට හැJයාව ලැTණ. ඒZ ;Vඝ කා³නව, 
ප^ව හටගZ ප�Sඵල ‘�ද ෙකාQ�PR�වා;’ කාලය හා සමාන %ය: ඊ ළඟ වසෙV ; 
සෑෙහන තරමකට අDෙව$ වගාT/ වැ�hෙම$ ග/බද වැ+ය$ ප�Sචාර දැ1lහ.  17

 1927-28 ෙªම$තෙ* අRව� අVÙදය ඊට ප^ව හටග$නා ලද +_ã$ වල �|ක 
ÅQකාව1 ගZෙZය. %ෙ®ෂෙය$ම, Rටා|$ %+$ ෙ/ අVÙදය ගැන %ශාල Pගමන 
මාලාව1 ඉ�OපZ කරන ල�. එ� ; �ලා1 අය ප�ථම සහ අ$Sම වතාවට ඉවZ කර 
ඔ.$ව “පංSය1 හැCයට :|�ටා දම$නට” �Cසරබද ග/මාන “සමාජවාදෙ* 
බලෙකාHව1” කරQ$ රජය %+$ ෙමෙහයවන Pය: ෙගා%ෙපාළ —දැවැ$ත ෙසා}ෙඛx+ 
(sovkhozy), ෙහx සා��ක ෙගා%ෙපාළ (kolkhozy)— ��H�මට �රණය කෙÄය. 

 1928 වසෙV ;, ෙරFමය, තවZ සමාජ ක�ඩායම1 සමඟ පවZවා ෙගන ¨ය �ද 
%රාමය කඩා දැ�ය. රාතන ෙරFමෙය$ (ancien régime) ඉSO � +C %_වW$, Rෙප�+ 

(spetsy), එන/ “KVÏවා· %ෙ®ෂඥය$” 1920 ගණ$ අවසානෙ* ; තවමZ කාVQක සහ 
රාජ� පOපාලන ෙදපාVතෙ/$Wවල කළමනාකාර තනWරැ ෙබාෙහාමය1 උ^ලන ල�. 1928 
අෙ��b මාසෙ* පැවS මධ�ම කQH ර½R�මක ; කාVQක කඩාක�පbකාh සැල^ම1 
ෙසායාගZ බව දැ�/ §P. ඒ ෙඩා$බාR පතb ෙපෙදR ව|$ එක1 l ශÌS (Shakhty) 
ප�ෙ_ශෙ* “KVÏවා+ %ෙ®ෂඥය$” ෙRවයට බඳවාග$නා බවට ප�+_¡ය ලබා +C 
ෙඩා�ෙගාb (Donugol) ෙකා/පැLෙ* ෙRවකය$ අතරv. ඒ ෙකා/පැLය බට�ර රටවල 
��Cන :ල� ආයතනය සමඟ සබඳතා පවZවන බවටZ ප�+_ධ lවJ. සS J�පයකට 
ප^ව, ඉංFෙ$රැව$ බYතරය1 සහ මධ�-කළමනාකාර ෙRවකය$ අතO$ 53 ෙදෙන�ට 
ෙචxදනා එbල lහ. අවසාන සමාජවා; %�ල�යවා;$ට එෙර�ව %භාග l නDවට ප^ව 

 Moshe Lewin, Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization, trans. Irene Love (Evanston: Northwestern University 17

Press, 1968); E. H. Carr and R. W. Davies, Foundations of a Planned Economy (London: Pelican, 1974), 1:71-112.



එන පළ: %වෘත ෙ_ශපාලPක නD %භාගය 1922 ; මහජනතාව හ:ෙ} �ග හැOණ; 
එv$ 11 ෙදෙන�ට මරණ දÊවම Pයම l අතර 5 ෙදෙන1 ෙවI තබා මරා දමන ල�. 
වZපZ ව|$ %RතරාZමක ෙල+$ වාVතා කරන ලද ෙ/ ෙබාරැ නDව ෙයාදා ගැ�ෙ� 
ඔ.$ අZෙනාහOන ෙල+$ හඹා යන “%ෙ_éය බල ව|$ ෙ}තන ලබQ$ +Cන 
කඩාක�පbකාh$,” ගැන උදාහරණය1 හැCයටv. එම පද වහර GPU  ෙවS$ ෙ}තන 
උපයන +ය� Jgයාකාh$ සහ ෙතාරWරැ සපය$න$ එ1ර½R Jhම සඳහා ෙයාදා ගැPණ. 
+ය� අසාVථක ආVÔක තZවය$ට වරදකරැව$ lෙ* “කඩාක�පbකාh$” lහ. ඔ.$ 
ගැන JයQ$ දහR ගණනක ^§-කරපC ශ»Qකය$ +Cන, ශර®J (Sharashki) නQ$ 
හැ[$.න, GPU � නව %ෙ®ෂ කාVයාල ��H�ම +_ධ %ය. කඩාක�පbකාh Jgයා සඳහා 
ෙචxදනා ලැබ, දහR ගණනක ඉංFෙ$රැව$ සහ තා1ෂLකය$ දÊව/ �Lස ඉ�Jh/ 
Rථාන වලට සහ අවධානයට පාත  l +%b ඉංFෙ$රැ ව�ාපෘS ෙවත යවන ල�. ශÌS 
නDෙව$ මාස J�පයකට ප^ව, GPU � ආVÔක ෙදපාVතෙ/$Wව ඒ හා සමාන l අP1 
කට�W �¦බඳව, %ෙ®ෂෙය$ම �1ෙVනෙ* හටගZතා Jයා, ෙබාරැ ෙචxදනා නැóහ. 1928 
මැv මාසෙ* ;, ෙනෙප�ාෙපෙටáා}R1 (Dnepropetrovsk) � �ෙගාRටාb (Yugostal) ෙලxහ 
සං¾Vණෙ* ^§-කරපC ෙRවකය$ 112 1 අZ අඩං¿වට ගැPණ.  18

 1928 ; පට$ ගZ %ෙ®ෂඥ-%ෙරxã දැවැ$ත ෙමෙහ�/ වල ; ඉල1ක lෙ* කාVQක 
අංශෙ* ^§-කරපC ෙRවකය$ පමණ1 ෙනාෙ}. %%ධ %®ව%ද�ාල ආචාVයවරැ සහ +^ 
+^%ය$වද “සමාජÓය වශෙය$ �^§^” l ප^TමJ$ එන Pසා යැv Jයා ඉහළ 
අධ�ාපනය සඳහා වර/ ෙනාලබන ල�. නව රW “PVධන පංSෙ*” %_වW$ෙa වෘZ�$ 
��¬ කර³ම �Lස %®ව%ද�ාල Wළ ë_ධ Jh/ මාලාව1 �යZ ෙකරැL. 

 නව මVධන ෙමෙහ�/ සහ NEP  � අවසාන කාලෙ* l ආVÔක §pකරතා සල�¬ 
කෙÄ %ර½Jයාව ඉහළ යෑම සහ අපරාධ කට�W වැI�මට පට$ ගැcම W¦P. එv$ 
1926 වසෙV 578,000 1 ද, 1927 ; 709,000 1 ද, 1928 ; 909,000 1 ද, 1929 ; 1,778,000 
1 ද වශෙය$ අපරාධකරැව$ සඳහා ෙදන ලද දÊව/ සංඛ�ාෙ} මහZ වVධනය1 
දJ$නට ලැKL.  ·ඝÀෙය$ වැIෙවන +රබ$ධානාගාර ජනගහනය අD කරගැcම �Lස, 19

එන/ 1928 වසෙV එය 150,000 කට වඩා වැI %ය ෙනා�W යැv අෙ�1ෂා ෙව_;, රජය 
%+$ වැදගZ �රණ ෙදක1 ග$නා ල�. පළ:වැ$න, 1928 මාVW 26 වැPදා Pෙ}දනයv. 
එv$ ^� වරදවb සඳහා ලැෙබන +ය� ෙකC කා³න +රදÊව/ ෙව�වට වරදකාh ගS 
Rවභාවය ෙවනR කරන, J+Z ෙ}තන ෙනාමැSව කළ �W l “කාVQක, ඉ� Jh/ 
ව�ාපෘS, ෙහx කැළෑ වැඩ,” Pයම Jhම ෙයxජනා %ය. ෙදවැ$න, 1929 ÑP 27 වැPදා 
Pෙ}දනයv. එv$ අS මහZ ඵල%පාක දJ$නට ලැKL. වසර Wනකට වැI කාලය1 
දÊව/ Pයම l +ය� +රකරැව$ව වැඩ කඳ.රැ ෙවත යැ�ම එv$ PVෙ_ශ %ය. වැඩ 
කඳ.රැ වල අර:ණ වශෙය$ දැ1lෙ* “රෙ� උWරැ සහ නැෙගන�ර ප�ෙ_ශවල Rවභා%ක 
ස/පZ සංවVධන Jhමv.” එය කාලය1 SRෙR කතාබහට ල1ෙවQ$ SKණ අදහසJ. 
ඒ ෙව_; GPU  %+$ අපනයන ෙවළඳෙපාල සඳහා  ³ Ppපාදන Jhෙ/ මහා ව�ාපාරයක 
Pයැæ +Cයහ. +ර දÊව/ Pයම කරන අභ�$තර කට�W අමාත�ංශෙ* සං%ධාන ව|$ 
ඔ.$ ෙවත අමතර ෙRවකය$ එව$න යැv නැවත නැවත ඉbලQ$ +Cන ල�. 1928 ; 

 Carr and Davies, Foundations of a Planned Economy, pp. 610-642.18

 Sovetskaya yustitsia, nos. 24-25 (1930), 2.19



%ෙ®ෂ ෙසාෙලාෙව�RJ කඳ.රැවල රඳවා +C GPU  ෙ* ම +රකරැව$ l 38,000 ක 
සංඛ�ාව, ඔ.$ O+ l Ppපාදන ඉල1ක කරා ය$නට ප�මාණවZ ෙනා�ය.  20

 පළ: ‘පR අ.රැ§ සැලැRම’ සැක·ෙ/ ; ඉRමW ෙව$ෙ$, ශ»ම %භජනය ගැන සහ 
Rවභා%ක ස/පZ ෙබෙහ%$ පැවS එෙහZ J+§ හ}හරණය1 නැS ප�ෙ_ශ ප�ෙයxජනයට 
ගැcම ගැන ප�®න ෙවS. ඒ ස/බ$ධෙය$, ද�ඩන cS ශ»ම බලකාය ය� ෙමෙත1 
කාලය1 උරගා ෙනාබලන ලද QPR බල උbපතJ. එය අනාගතෙ* වCනාතම වZකම1 
—ආදාය/, බලපෑ/, සහ බලය සඳහා ප�ධාන ප�භවය1— %ය හැJ යැv සැලJණ. GPU 
නායකය$, %ෙ®ෂෙය$ම ෙම$+$RJ සහ ඔYෙa සහායකයා l යෙගxඩා, යන 
Rටා|$ෙa ආéVවාදය ලැබ +C ෙදෙදනා, ෙ/ +රකරැව$ෙa අනාගත වැදගZකම ගැන 
ෙහා[$ දැන +Cයහ. 1929 ¨/හානෙ* ;, බට�ර සvËOයාෙ} ව¿රැT/ ස�ත පv$ ගR 
වැෙවන කැලෑෙ} වVග සැත/ 225,000 1 රා පැSර ඇS නාh/ (Narym) ප�ෙ_ශය 
ජනාවාස කරන මහාôලාÖ සැල^ම1 ඔ.$ ෙදෙදනා එකW � හැ¶හ. ෙමම සැල^ම 1929 
ÑP 27 වැPදා Pෙ}දනයJ$ �යZ ෙකOණ. ෙ/ ප^Tම යටෙZ �ලා1හරණය �¦බඳ 
අදහස හැඩ ගැෙස$නට පට$ ගැ�L. අදහස lෙ*, සා��කකරණයට පැහැ�|වම 
%රැ_ධZවය1 ද1වනවා යැv Pල ම�ඩල %+$ සලකන ල_දා l ද, ග/බද වැ+ය$ 
අතර ෙහාඳ ආVÔක තZවෙය$ ප^ෙවන අය හැCයට PVවචනය l ද, �ලා1 අයව 
එතැනට �ටමං කර යැ�මv.  21

 ෙකෙR .වද, ෙ/ බලාZමක බලෙය$ කරන ස�හකරණය, �ලා1හරණය, සහ 
කIන/ කාV�කරණය —ආVÔකය සහ සමාජය මෘග ෙල+$ ෙවනR කරන වැඩ සටහනක 
තVකා$%ත ප�ධාන අංග Wන— �¦ගැcමට අෙන�Z ප1ෂ නායකය$ව කැමS කරවා 
ගැcම සඳහා Rටා|$ට සහ ඔYෙa අ�ගාQකය$ට ස/´Vණ වසර1 වැය .L. 
සා/ප�දාvක ෙවළඳෙපාල ආVÔකය %+රැවා හැhම, +ය� ග/බද ඉඩ/ රජයට පවරා 
ගැcම, සහ ග/බද හ}හරණය1 නැS ප�ෙ_ශය$� Rවභා%ක ස/පZ සංවVධනය Jhම 
සඳහා “�ලා1” සහ ෙ/ “ෙදවැP %�ලවයට” අවශ� ඉල1ක l අෙන�Z ක�ඩාය/වල 
ශ»මය බලාZමක ෙල+$ ෙයද�ම, යනා; +යbල එකවර ඉH Jhම අවශ� යැv සැලJණ. 

 ෙ/ අදහR වලට “ද1nණාංශ ප1ෂ” ව|$ %රැ_ධZවය පාන ල_ෙ_ ප�ධාන වශෙය$ 
Oෙකා} සහ KඛO$ %+P. ග/බද වැ+ය$ව නව වැඩවස/ කgමයJ$ âරාකෑම, +%b 
�_ධය කරා යෑම, ±ෂණය වැI�ම, %ය.b සහ සාගත වැI�ම පමණ1 ස�හකරණෙය$ 
ලැෙබන ප�Sඵල ෙව� ඇතැv ඔ.$ +Òහ. අවසානෙ*, 1929 අෙ��b මාසෙ* ; ඒ බාධකය 
ඉවZ කර දම� ලැËය. 1929 ¨/හානය රා ෙසx%ය� වZපZ %+$ ෙපර ෙනා% %රෑ 
ෛවරයJ$ �Wව, ධනවා; කාරකය$ සමඟ හ.ෙb වැඩ කරනවා යැv ද ෙටáා�RJවා;$ 
සමඟ �ම$ත ණ කරනවා යැv ද ෙචxදනා එbල කරQ$ “ද1nණාං«කය$ට” පහර ෙදන 
ලැÙහ. ස/´Vණෙය$ම %®වාස භංග කර� ල§ව, ෙ/ %රැ_ධවා;$ට 1929 ෙනාවැ/බV 
මාසෙ* ; මධ�ම කQHෙ} ´Vණ සභාව ඉ�Oෙ* මහජන පාෙපxÆචාරණ ඉ�OපZ කර$නට 
+_ධ %ය. 

 Werth and Moullec, Rapports secrets soviétiques, p. 355.20
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(Moscow: ROSSPEN, 1996), pp. 38-40.



 ෙ/ +_ã$ පැවS කාලෙ*, එයට පා1nක l සහ %රැ_ධ l NEP අතර අරගලය Pසා 
රට ආVÔක අVÙදෙ* තව තවZ පWලට Jඳා බැRෙRය. 1928-29 වVෂ වල කෘnකාVQක 
දZත ව�සනකාh lහ. රජයට වගා ෙබxග %Jõම ප�S1ෙpප කළ ඕනෑම ෙකෙන�ට 
ලැෙබන ඉතා ඉහළ දඩ සහ +රදÊව/ වැP ග/බද වැ+ය$ ෙවත ආ�Dෙ} බලය 
ෙයාදවQ$ කgමා�¹ලව එbල කරන ලද මහZ %ශාල ෙමෙහ�/ ගණනාව1 පැවSයද, 
1928-29 ෙªම$තෙ* ; රජය %+$ එකW කරගZ ප�මාණය ක¦$ වසරට වඩා සැලJය 
�W තරQ$ අD %ය. ඒ Pසා වටහාගත හැJ ෙලසJ$ �Cසරබද පැSවල අSශය 
ෙනාස$^$තාවය1 PVමාණය %ය. 1928 ජනවාO +ට 1929 ෙදසැ/බV ද1වා කාලෙ* ; 
—එන/ ස�හකරණය බලාZමක කර$නටZ ෙපර— �Cසරබද ෙපෙදRවල කැර| සහ 
මහා උ_ෙඝxෂණ 1,300 1 GPU %+$ වාVතා කළහ. ඒවාෙය$ ග/බද වැ+ය$ දස දහR 
ගණන1 අZ අඩං¿වට පZ lහ. එවක �Cසරබද පැවS වාතාවරණය ගැන ද1වන තවZ 
ෙහාඳ සංඛ�ාSය1: 1929 ; ෙසx%ය� +%b ෙRවකය$ 3,200 කට වැI සංඛ�ාව1 
ත Rතවා; පහර ;/ වල %$�තය$ lහ. ෙපබරවාO මාසෙ* ;, NEP හ£$වා ;ෙම$ ප^ව 
ප�ථම වරට ආහාර සලාක පට$ ගැPණ. ධනවාදයට ආපY ය$නට හදනවා යැv JයQ$ 
අ¡කාh$ %+$ �ඩා ෙකා/පැL සහ ග/බද වැ+ය$ෙa ක/මb බYතරය වසා දැ�ෙම$ 
ප^ව දhöතාවය නැවතZ හැම අත පැSෙර$නට පට$ ගS. 

 ෙසx%ය� ෙරFමය අවත1ෙRරැ කර$නට ග$නා �ලා1 සහ අෙන�Z එ�Oවා;$ෙa 
වැඩ Pසා කෘnකVමෙ* අVÙදය හටගZතාය ය$න Rටා|$ෙa දැ1ම %ය. පර§වට 
තැË/ හැCයට �¦ගැ$ෙවන ල_ෙ_, එ1ෙකx ග/බද ධනවාදය නැZන/ සා��ක 
ෙගා%ෙපාළ (kolkhozy) අතO$ එක1 ෙතxරා ගැcමv. 1929 ÑP මාසෙ* ; ආ�Dව අÝZ 
අව¡යක ආර/භය Pෙ}දනය කෙÄය. එන/, “ෙපා§ ස�හකරණයv.” පළ: පR-අ.රැ§-
සැලැRෙ/ ඉල1ක, දාසය වැP ප1ෂ ෙකාංග�සෙය$ අ�මත කරන ලද, ආපRසට බල 
පවZවන ෙR ඉහළට ස/´Vණ කරන ල�. පR-අ.රැ§-සැලැRම අවස$ �මට ෙපර +ය� 
ෙගා%ෙපාළවb  Q|යන 5 (නැZන/ දළ වශෙය$ +යයට 20 1) පමණ ස�හකරණයට 
භාජනය කර� ඇතැv ය$න :|$ සැල^ෙ/ Sෙබන ල_දv. ÑP මාසය ෙව_;, රජය 
Pෙ}දනය කෙÄ දැ$ අර:ණ, 1930 වසෙV ; පමණ1 ෙගා%ෙපාළවb Q|යන 8 1 එයට 
භාජනය %ය �W යැv Jයාv. සැ�තැ/බV මාසය ෙව_; ඒ දැ1.¬ සංඛ�ාව Q|යන 13 
1 ද1වා ඉහළ ¨�$ STණ. ¨/හානය රාම, අ¡කාh$ %+$ ෙකාQ�PR�වා;$, 
වෘZ�ය සQS සාමාFකය$, ෙකාQ�PR� තරැණ සං%ධාන සාමාFකය$ (ෙකා/ෙසාෙමාb), 
ක/කරැව$, සහ «ෂ�ය$ව පORථාcය ප1ෂ නායකය$ සහ GPU  Pලධාh$ සමඟ 
§pකර ග/මාන ෙවත යවන ල�. එJෙනකා පරදවQ$ ස�හකරණෙ* වාVතා Tඳ 
ෙහල$නට පORථාcය ප1ෂ සං%ධාන උZ^ක l ෙහv$ ග/බද වැ+ය$ �ට Üඩනය1 
පැට%ණ. 1929 ඔ1ෙතxබV 31 වැPදා ප�ා}ඩා ඉbලා +Cෙ* “සමRත ස�හකරණයv.” 
සSයකට ප^ව, %�ලවෙ* ෙදාෙළාRවැP සංවZසරය �න, Rටා|$ %+$ ඔYෙa ^ප�+_ධ 
“මහා හැර./ ල1ෂය,” නැමS |�ය පළ කෙÄය. “සාමාන� ග/බද වැ+යා සා��ක 
ෙගා%ෙපාෙÄ ආගමනය සාදරෙය$ �¦ෙගන ඇත,” ය�ෙව$ එය �|ක වශෙය$ ෙදxෂ 
සගහත අදහස මත පදන/ව |යැ� SKL. NEP RÔර ෙල+$ම Pමා � SKL. 



7 	බලා$කාරෙය) ස+හකරණය සහ .ලා/හරණය 

  අ1ෙත) ප4ෙ5ශ 7ය හැ9යාව ලද <රාෙ=ඛනාගාර Aළ C කරන ලද මෑත කාFන 

පGෙHෂණ 7J), .ඩා ෙගා7ෙපාළ ජාNයකට බලහ$කාරෙය) ස+හකරණය ෙගනැ7$ 
ෙසP7යQ ෙRශය 7J) පැහැSTවම ගUබද ෙපෙදV ෙවත Wද ප4කාශ කරන ලද බව 
තහXරැ කර ඇත. [Tයන 2 කට වැ] ගUබද වැJය) සංඛ_ාව/ (1930-31 C පමණ/ 
[Tයන 1-8 /), hටමං කරන ලදහ, [Tයන 6 / හාමතෙය) [ය jයහ, සහ hටමං 
9kෙU ඍm ප4Nඵලය/ හැoයට Jය දහV ගණන/ [ය jයහ. ෙකෙV Xවද, එවැq ද$ත 
ෙU [qV ව_සනෙH ප4මාණය ගැන යා)තU ඉs ද/වනවා පමt. 1929-30 ෙuම)තයට 
පමණ/ vමා wම/ ෙනාw, WRධය 1930 ගණ) මැද කාලය ෙත/ ඇC jෙHය. එy 
උ{ඡතම අව}ය ~ෙH 1932 සහ 1933 කාලය�. ප4N7ෙරPධය �ඳ දැ�ම htස ගUබද 
වැJය)ව උවමනාෙව)ම අXVසන ෙ{තනාෙව) අ}කා�ය 7J) ෙගෙනන ලද �y�� 
සාගතය සටහ) කරන ලද කාලය�. ෙU ගUබද වැJය)ට එෙරyව ෙයාදා ග$ 
ප4ච�ඩ$වය ප� කාලයක C අෙන/ ෙවන$ සමාජ ක�ඩායU සඳහා ෙයාදා ගැෙනන 
ක�මෙ5ද අ$හදා බලන අවVථාව අ}කා�)ට පාදා �q. ඒ සUබ)ධෙය) එය VටාT)වාC 
�ෂණෙH වGධනයට ග$ �රණා$මක hයවර සටහ) තබ�. 

 1929 ෙනාවැUබG මස පැවN මධ_ම ක[� �Gණ සාමා�ක ර�VwෙU C, ව_ෙචVලා5 
ෙමාෙලාෙටා5 ෙමෙV දැ)wය: “ස+හකරණෙH ෙ5ගය, සැල�ෙU ඇN එතරU ප4�නය/ 
ෙනෙU… අhට තවම$ ෙනාවැUබG, ෙදසැUබG, ජනවා�, ෙපබරවා�, සහ මාGA, මාස 
හතර/ සහ හමාර/ Nෙයනව, අhට අ}රාජ_වාC) ෙක�)ම පහර �)ෙ) නැ$නU, ෙU 
කාලය Aල C අhට ආG�කෙH සහ ස+හකරණෙH �රණා$මක 7Sයට 7ශාල ඉS� 
hයවර/ තබ)න හැ9ෙ57.” ස+හකරණෙH ෙ5ගය වැ] කරන �රණයට ක[�ව 7J) 
අ�මැNය ෙදන ලS. 1930 ජනවා� 5 වැqදා එය qල වශෙය) ප4කාශනය කර)නට ෙපර, 
ක[�ව 7J) නව කාල සටහන 9yප වතාව/ �බදායක ෙලJ) ප4NසංVකරණය කළහ. 
උAරැ ෙකPකසV සහ ෙවා=ගා ප4ෙRශය)y පහළ සහ මැද පළා$ 1930 JJරෙH C 
සU�Gණෙය) ස+හකරණයට ල/ 9kම$, අෙන.$ ධාන_ q�පාදනය කරන ප4ෙRශ ඉ) 
වසරකට ප�ව ස+හකරණයට ල/ 9kමට$ සැල�U ~හ.  1

 1929 ෙදසැUබG 27 වැqදා “Jය� .ලා/ ප4වණතා සහ පංNය/ හැoයට .ලා/ වඳ 
කර)න දම)න,” යැ� ඉ=ලා JoෙHය. ෙමාෙලාෙටා5 ප4ධානෙය) ෙපාTo�WෙරPෙ5 
ෙකා[සම/ ෙවතට ෙමම ඉල/කය සා/ෂා$ කරගැ�මට අවශ_ Jය� ෙමෙහWU හඹා 
යන අවසරය h�නැ[ණ. ෙකා[සම 7J) .ලා/ වG¡කරණ Aන/ ඉS�ප$ කෙ¢ය: 
“ප4N7£ලwය කටWA” වල qයැ¤ Joන, අ$ අඩං¥වට ෙගන GPU  ශ¦ම කඳXරැ ෙවත 
යැ7ය WA, නැතෙහා$ ඔX) 9J� ප4N7ෙරPධය/ පා)ෙ) ද ෙව] තබා මරා දැ[ය WA 
h�ස. ඔX)ෙ¨ පX=වල අය සහ ඔX)ෙ¨ Jය� ෙRපල රජයට පවරා ගත WA�. ෙදවැq 
වG¡කරණෙH .ලා/ ය� “7රැRධ$වය යU උදාvන බව9) ද/වන අය�, න©$ 
ෙර�මෙH Vථාවර$වයට හාqකළ හැ9 ~ සහජ ප4වණතාවය9) WA ප4බල ªරාක)න),” 

 N. A. Ivnitskii, Kollekitvizatsiya i raskulachivanie (Collectivization and dekulakization) (Moscow: Izd-vo Magistr, 1996), pp. 32-49.1



අ$ අඩං¥වට ෙගන ඔX)ෙ¨ පX= සමඟ රෙQ ඈත එhට ප4ෙRශ වලට hටමං කළ WA�. 
ෙතවැq වG¡කරණෙH Joන අය, ෙර�මයට ප/ෂපා� යැ� වG¡කරණය ~ව)ව, qල 
වශෙය) ඔX) ව$ ~ SVN®/ක වල ඇN පGය)ත ප4ෙRශ ෙවත hටමං කළ WA�. 
එනU “ස+හකරණ කලාප වT) එhටත, වැ] SW� කළ WA ඉඩU වල.” .ලා/හරණ 
ෙමෙහWU වල ප4මාණය ගැන ෙපා� මාGෙගPපෙRශය/ හැoයට ද/වන ලද සංඛ_ාව 
සUබ)ධෙය), “ඊ ළඟ මාස හතර Aල Aර) කර දැ[ය WA .ලා/ ෙගා7ෙපාළ සංඛ_ාව 
… සමVත ෙගා7ෙපාළ සංඛ_ාෙව) Jයයට 3 සහ Jයයට 5 / අතර 7ය WA�,” යැ� ද 
qෙ5දනය 9යා JoෙHය.  2

 ප�Vථා�ය ප/ෂ ක[�ෙ5 පළ© ෙ=කU, ප�Vථා�ය ෙසP7යQ 7ධායක ක[�ෙ5 
සභාපN, සහ ප�Vථා�ය GPU ප4ධාqයා ඇAල$ව හැෙදන ෙට±ා�කාෙව) සUබ)²කරණය 
JRධ ෙවන සෑම SVN®/කයකම, �U මQට[) ෙමෙහWU කටWA JRධ ~ෙH 7ෙ�ෂ 
.ලා/හරණ ෙකා[සU සහ �³ෙ¨´ වTq. ෙපාTo�WෙරPෙ5 මාGෙගPපෙRශනය අ�ව, 
පළ© ලැ�VAෙ5 .ලා/ යැ� සැලෙකන ලද සංඛ_ාවට ගෘහ +Tකය) 60,000 / පමණ 
ඇAල$ ~හ. ඔX)ෙ¨ ලැ�VA හැSය W$ෙ$ රහV ෙපාFJය 7J)ම�. ප�Vථා�ය ගU 
මQටෙU 9�යාකාk) කරන qGෙRශ අ�ව එතැන C ම අෙන.$ වG¡කරණ ෙදෙ/ .ලා/ 
ලැ�VA හැCම JRධ ෙ5 . VටාT)ෙ¨ ස�පතම උපෙRශකෙය/ ~ , සGෙගP 
ඕG´ෙසා)9´ෙස, ෙU “9�යාකරැව)” සැබැ7)ම කXරැ)දැ� පැහැST කෙ¢ය: “ගUමාන 
වල ප/ෂෙH 9�යාකාk) 9Jෙව/ ෙහP නැN qසා, අh සාමාන_ෙය) කර)ෙ) තරැණ 
ෙකා[WqVQවාSෙය/ ගෙU පSං· කරවා �£ප$ ගUබද වැJය) ෙදෙදෙන/ A)ෙදෙන/ට 
ඔ¸ හා එකA ෙව)න 9යල බලා$කාරය ෙයදwම�. ඉN) ෙU “9�යාකාk)ෙ¨ ෙRශපාලන 
ක�ඩායම” (aktiv) තම� ස+හකරණෙH සහ .ලා/හරණෙH වැඩ කටWA තqයම 
කරෙගන ය)ෙන.”  ඔX)ට ලැ¹ණ උපෙදV ඉතා පැහැ ST ~හ: හැ9 තරU සංඛ_ාවක 3

ෙගා7ෙපාළව= ස+හකරණය 9kම, එයට 7ෙරPධය පාන ඕනෑම අෙය.ව .ලා/ යැ� 9යා 
හැº)wම. 

 පරණ ෙකP)තර h�මසා ගැ�මට සහ ෙවන$ අෙ)ක ~ අපහරණය) JRධ wමට 
ෙU ප4Nප$N qසා Vවභාවෙය)ම මාGග පෑSණ. .ලා/ වG¡කරණය h�බඳව ��කර 
ප4�න ඉS�ප$ ෙකරැt. අGථ ශාVත®ඥය) සහ අ�]යෙලා�වාC) ෙවN) ලද අෙ)ක 
වාGතා සලකා බලා ප/ෂය 7J) 1930 ජනවා� සහ ෙපබරවා� මාස වල C hy�වන ලද 
ක�මෙ5දය 9JෙV$ම ෙයාදාගත තරU ෙනාහැ9 ~ව9. ම)ද, ඒ ෙවRC ක�) ධනව$ව 
Jo ගUබද වැJය) Jය=ල)ම එ)න එ)නම වැ] ~ බ� බර qසා ප�හාqයට ප$ව 
Joයහ. ධනව$ යැ� 9යා hටN) ෙපෙන)නට ඇN ල/ෂණ 9Jව/ ෙනාමැNයාව 
හ©ෙ5, GPU  7J) සපයන ලද ෙතාරAරැ අ�ව ��කර පළා$ව ල N� ෙසP7යQවාC) 
තබාග$ ය=පැන jය සහ ෙබාෙහP 7ට අසU�Gණ ~ බ� ෙගවන ලද වාGතා, සහ එ�) 
වාJය/ ලැෙ¼ යැ� Jතා අස=වැJය) පාවා Cමට ෙපළ½න අයෙ¨ ඔ$A බාරගැ�මට 
ෙකා[සමට JRධ 7ය. ඒ$, “සා+yක ෙගා7ෙපාළ” (kolkhoz) සඳහා භා�ඩ පවරා ගැ�ම 

htස qGෙRශ ~ ස7Vතරා$මක සහ q�·ත ෙතාග ෙ=ඛන හදනවා ෙව�වට, ප4ාෙයPjක 
ෙලJ) .ලා/හරණ �ෙ¨¿´ qයැ�ෙ) “ක)න, ෙබා)න, සහ සA�ෙව)න, ම)ද ඒ 

 Ibid., pp. 49-69.2
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Jය=ල අපට අ�N qසා,” යන උෙද_Pග පාඨය අ�ව�. Vෙමාෙල)V/ ෙ¨ GPU වාGතාව 
අ�ව, “ධනව$ ගUබද වැJය) ෙවN) ඔX) vතල කාලයට අºන ඇÁU, ඔX) උ��ම 
සඳහා යටට අºන වVත®, සහ Jය=ලටම වැ]ෙය) ඔX)ෙ¨ සප$A, �³ෙ¨´ 7J) 
ග)නා ලS. .ලා/ට ඔX)ෙ¨ යට ඇÁU වT) yටෙගන Jo)නට හැර ඔX)ෙ¨ Jය=ල 
ග$හ, පරණ රබG ෙUV පවා, කා)තාව)ෙ¨ ඇÁU, ෙකාෙප/ පනහ/ තරU ව$ 
වoනාකම9) ෙනා~ ෙ$, වAර ¥රැෙ=$A, සහ උ�ෙ) දර එහා ෙමහා කරන යකඩ 
Âරැ… �³ෙ¨´ 7J) Jය=ලම රජයට පවරා ග)නා ලS, අතදරැව)ෙ¨ yV යට N� 
ෙකාQට පවා, සහ පXෙ= සාVපාෙ) N� මV ඉV�ව, එය ඔX) කඩා �ඳ දැ+ ආග[ක 
සංෙ/තවල ඇN=1වා.”  .ලා/හරණයට ල/ ~ ෙRපල සරල ෙලJ) මංෙකා=ලන ලS. 4

නැ$නU ඒවා .ලා/හරණ �³ෙ¨´ 7J) Fෙය) qමැ~ ෙගව= ෙකාෙප/ හැටකට, 
එළෙදන/ ෙකාෙප/ පනහකට [ලකට යනාC වශෙය) අÄත [ල ගණ) වලට 
ෙව)ෙRJෙH 7.ණන ලS. 

 ෙමවැq ත$වය) Aල C, .ලා/හරණය 9�යාවTෙය) Jයයට 80 / සහ Jයයට 90 
/ 7)Sතය) ~ෙH මැද-ආදායU ලැÅ ගUබද වැJය) (serednyaki) wම <�මය/ ෙනාwය. 
�³ෙ¨´ වලට qය[ත ෙකPටාව ඔX) සU�Gණ කළ WA ~හ. හැ9නU ඊට වැ]ෙය). 
ෙපාෙ= C ධාන_ 7.Æ qසා නැNනU 1925 ෙහP 1926 යන ඉVසර කාලයක C අVවැ)න 
ෙනළාග)නට ෙVවකෙය/ ෙයාදාග$ qසා, සැෙමාවාG ෙදක/ N¹ණ qසා, “සමාජවාC 
පවරාගැ�U වT) ගැලෙවන අර©t) අ�භව කළ qසා,” 1929 සැ£තැUබG මාසෙH C 
ඌෙර/ මැරෑ qසා, යනාSයට ගUබද වැJය) අ$ අඩං¥වට ෙගන hටමං කරන ලS. ඔX) 
හැÈ ෙදය/ 7.ණන ලද අවVථාවක C පමණ/ Xව$, ගUබද වැJය)ව “වාqජ_ 
කටWAවල qයැෙළන ලදැ�” ෙබාරැවට 9ය[) අ$ අඩං¥වට ගැෙනන ලS. එක ගUබද 
වැJෙය/ hටමං කරන ලRෙR ඔ¸ෙ¨ මාමා QසාGවාC qලධා�ෙය/ 9යන ෙබාරැව 
යටෙ$ය. තව$ අෙය/ව .ලා/ යැ� ෙ=බ= ~ෙH ඔ¸ “අනවශ_ තරU වතාව/ ප=Tයට 
ය)ෙ)ය,” 9යා�. න©$ ෙබාෙහP 7ට ස+හකරණයට ප4N7ෙරPධය දැ/~ පදනම මත 
පමණ/ම ඔX) .ලා/ යන පංNයට දැෙමන ලS. සමහර අවVථාවල C .ලා/හරණ 
�³ෙ¨´ Aල ද9)නට ලැ¹� 7/É£ත ත$වය ඉතාම$ දැ] 7y�ව සහගත 7ය: 
උදාහරණය/ ෙලJ) W/ෙGනෙH එක නගරයක, .ලා/හරණෙH සාමා�කෙය/ව Jo, 
මැද-ආදායU ලැÅ ගUබද වැJෙය/ව නගරෙH අෙන/ පැ$ෙ$ ෙමෙහWU කටWA කළ 
ෙවන$ �³ෙ¨´ එකක සමා�කෙය/ 7J) අ$ අඩං¥වට ගැqණ. 

 පරණ ෙකP)තර h�මසා ග)නට නැ$නU සරල ෙලJ) ෙකා=ලකෑෙU ෙයෙද)නට 
ඉඩ ලැ¹� ඒ ©= අව}ෙය) ප�ව, ගUබද ප4ජාව .ලා/හරණය සහ ස+හකරණය ගැන 
©ර�Ê ආක=පය/ ඇN කරග)නට පට) ග$හ. 1930 ජනවා� මාසෙH .ලා/හරණය 
සහ ස+හකරණයට එෙරyව ගUබද වැJය) 7J) qයැ�න 7£ලව 402 / GPU 7J) 
වාGතා කර�. ෙපබරවා� මාසෙH C එම සංඛ_ාව 1,048 / ද, මාGA මාසෙH C එම 
සංඛ_ාව 6,528 / ද ~හ.  5

 M. Fainsod, Smolensk under Soviet Rule (Boston: Unwin Hyman, 1989), pp. 271-277; R. W. Davies, The Socialist Offensive: The 4

Collectivization of Soviet Agriculture (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980), pp. 243-251.

 V. P. Danilov and Alexis Berelovich, “Les documents de la VCK-OGPU-NKVD sur la campaign soviétique, 1918-1937,” Cahiers du 5

monde russe 35 (1994), 671-676.



 අනෙ£/Éත සහ දැවැ)ත ~ ප4N7ෙරPධය qසා ආ�Êවට ෙකo කාලයකට ඔX)ෙ¨ 
සැල�U ෙවනV කරග)නට JRධ ~හ. 1930 මාGA 2 වැqදා, Jය� ෙසP7යQ <ව$ප$ 
VටාT) TË “සාGථක$වෙය) බමන ගNය” (Dizzy with Success) යන �ප4JRධ Thය පළ 
කරන ලS. “Vෙ5{ඡාෙව) JRධ 7ය WA ස+හකරණෙH JRධා)තය අෙ)ක ෙලJ) 
අපහරණ w NÌම” එ�) ඔ¸ ෙහළා දැ/ෙ/ය. එෙVම, “සාGථක$වය යන පානෙය) ම$ 
w Joන” ප�Vථා�ය ෙලා/ක) පමණට වඩා ස+හකරණයට සහ .ලා/හරණයට jයා 
යැ� ඔ¸ ෙදPෂාෙරPපණය කෙ¢ය. Thෙය) ඇN ~ බලපෑම ඉ/මt) ද9)නට ලැ¹t: 
මාGA මාසෙH C පමණ/ [Tයන 5 කට වැ] ගUබද වැJය) සංඛ_ාව/ සා+yක 
ෙගා7ෙපාළව= අ$හැර දමා jයහ. ©= අ�Nකරැව) ෙවN) රජයට පවරා ගැෙනන 
උපකරණ සහ හරකාබාන හ©ෙ5 සාමාන_ෙය) ද9)නට ලැෙබන ප4ච�ඩ$වය හා ඈÁ� 
කරදර සහ ෙනාස)�) ත$වය) වහාම ඇ7F jෙHය. මාGA මාසය <රා GPU  ෙවN) 
අ}කාk)ට එවන Sනපතා වාGතා 9යා JoෙH බටyර W/ෙGනෙය), මධ_ම ‘ක� පV' 
ප4ෙRශෙය), උAරැ ෙකPකසV ෙවN), සහ කසකVතානෙය) දැවැ)ත උRෙඝPෂණ ද9)නට 
ලැෙබන බව�. ඒ �රණා$මක මාසෙH C මහා ෙපළපාT 6,500 කට වැ] සංඛ_ාව/ GPU 
7J) ගණ) කරන ලS. එ�) 800 කට වැ] සංඛ_ාව/ ඔXනට බලය ෙයාදවා මGධනය 
කර)නට JRධ 7ය. ෙU JR²) වල C 1,500 කට වැ] J7= ෙVවකය) මරා දැ©ණහ, 
Aවාල ලැÅහ, නැ$නU දරැ� ෙලJ) පහර කන ලS. 7£ලවකරැව) අතර 7)Sතය) 
ෙකාපමණ සංඛ_ාව/ Joයා දැ� දැනග)නට ෙනාහැ9 7වA, පහ�ෙව)ම හාර 
ප)Jයය/ Joයා යැ� 9ය)නට හැ9�.  6

 අෙ£4= මාසෙH ©= කාලය Aල C අ}කාk)ට තව$ Ty= 9kU වලට h7ෙස)නට 
JRධ 7ණ. ස+හකරණය ෙසෙම) කර)නට යැ� 9යා ප�Vථා�ය අ}කාk) ෙවත 
චක�ෙ=ඛන 9yපය/ යැXt. එy C “වචනෙH ප�සමා£ත අGථෙය)ම එන ගUබද 
වැJය)ෙ¨ WRධ �නා[ය/” සහ ඒ qසා “Jය� ප�Vථා�ය ෙසP7යQ J7= ෙVවකය) 
ෙග) අÊම වශෙය) බාගය/ ෙහP [ය යන,” සැබෑ අවදානම/ ඇතැ� h�ගැ�t. ඒ 
මාසෙH C, එය ඉතාම$ ඉහ�)ම පැවNය ද, 7ෙරPධතා සහ ගUබද වැJය)ෙ¨ ෙපළපාT 
සංඛ_ාව අÊෙව)නට පට) ගැqණ. අෙ£4= මාසය සඳහා 7ෙරPධතා සංඛ_ාව 1,992 / යැ� 
GPU  වාGතා කෙ¢ ය. jUහා නය ෙගෙව RC අÊ w යාම වැ]ෙය) ෙපෙන)නට 7ය. Ðq 
මාසෙH කැරT 886 / ද, ÐT මාසෙH C 618 / ද, අෙගPVAෙ5 C 256 / ද 7ය. 1930 
වසෙG C ගUබද වැJය) [Tයන 2.5 / ෙර�මයට එෙරyව 7ෙරPධතා, කැරT සහ මහා 
ෙපළපාT 14,000 කට සහභා¡ ~හ. වැ]ෙය)ම බලපෑමට ල/ ~ ප4ෙRශය) ~ෙH ‘ක� 
පV’ ප4ෙRශ, උAරැ ෙකPකසV, සහ W/ෙGනය, 7ෙ�ෂෙය)ම බටyර පැNවල. ෙපPල)තයට 
සහ රැෙUqයාවට මා�Uබඩ ෙපෙදV Aල සමVත SVN®/ක පවා තාවකාTකව ෙසP7යQ 
ෙර�මෙH පාලනෙය) jTÒ jෙHය.  7

 ෙU ෙමෙහWUවල අ©A ල/ෂණය/ ~ෙH ගUබද කා)තාව) 7J) ග)නා ලද 
ප4ධාන Ä[කාව�. අ=ලා ගැෙනන h�[)ට ලැෙබන වැq ~ දැ] ඉරණම9) �/ 7º)නට 
JRධ ෙනාෙ5ය යන බලාෙපාෙරා$Aෙව) ඔX)ව සමහර අවVථාවල C ෙපර©ෙ) ඉS�යට 

 Ibid., p. 674; Andrea Graziosi, “Collectivisation, révoltes paysannes, et politiques gouvernmentales à travers les rapports du GPU 6

d’Ukraine de février-mars 1930,” Cahiers du monde russe 35 (1994), 437-632.

 Danilov and Berelovich, “Les documents,” pp. 674-676.7



යවන ලS.  කා)තාව) 7J) ෙයෙදන ලද ෙපළපාT ෙබාෙහP 7ට JRධ ~ෙH  ප=T වසා 8

දැ�ම ගැන$ නැ$නU 9� ෙගා7ෙපාළ ස+හකරණය ගැන$ Xවද, කැN සහ ෙG/ක 
වT) ස)නRධ ~ ගUබද කා)තාව) සහ GPU භට කා�ඩ අතර ෙ= හැෙලන ගැ�U ද 
ද9)නට ලැ¹t. ෙසP7යQ qලධාk) Jය ගණනකට පහර ෙද[) ඔX) ගෙU ප�පාලන 
කටWA පැය 9yපයකට ෙහP Sන 9yපයකට නැවත අ=ලා ග)නට තැ$ කළහ. රජයට 
පවරා ග$ උපකරණ සහ හරකා බාන ආප¸ ෙද)න යැ� ද, සා+yක ෙගා7ෙපාළ 7�රැවා 
හ�)න යැ� ද, ෙවළඳාමට qදහස නැවත hy�ව)න යැ� ද, ප=T නැවත 7වෘත කර)න 
යැ� ද, .ලා/ ෙවතට Jය� භා�ඩ ය� බාරෙද)න යැ� ද, hටමං කළ ගUවැJය) 
නැවත එව)න යැ� ද, ෙබා=ෙෂ7/ බලය අෙහPJ කර දම)න යැ� ද, අÊම වශෙය) 
W/ෙGනෙH ෙහP පමණ/ ජාNක Vවා²න$වය hy�ව)න යැ� ද 9ය[) උRයාචනය 
කළහ.  9

 මාGA සහ අෙ£4= මාස ෙදෙක) පමණ/ ස+හකරණය ක= දමාග)නට ගUබද 
වැJය) සම$ ~හ. නායක$වය9) සහ ප4ාෙRÓස සං7ධාන වT) WA ප4ධාන ප4N7ෙරP² 
ව_ාපාරය/ ඔX)ෙ¨ 9�යාකාk$වය qසා qGමාණය ~ෙH නැත. ක�) දශකෙH අ}කාk) 
7J) ක�මව$ ෙලසකට වැ] වැ]ෙය) රජයට පවරා ගැ�ම qසා ඔX) අත අ7 ආWධ ද 
N¹ෙ� ඉතා අÊෙවq. එෙV Xව$, කැරT මGධනය ��කර 7ය. 

 මGධනකාk කටWA �ය.රැ ~හ. 1930 මාGA මස අවසානය ෙවRC, W/ෙGනෙH 
බටyර මා�Uබඩ “ප4N7£ලwය කාරකය)ට එෙරy h�J� 9kU” AT) 15,000 කට වැ] 
ජනතාව/ අ$ අඩං¥වට ෙගන N¹t. ෙපබරවා� 1 වැqදා Jට මාGA 15 ද/වා, දවV 
හත�හ/ ඇAලත, W/ෙGනෙH GPU  7J) 26,000 / ජනතාව අ$ අඩං¥වට ග)නා 
ලදහ. එ�) 650 / වහාම ෙව] තබා මරා දමන ලS. GPU වාGතා වලටම අ�ව, ඒ වසෙG 
C උසා7ය හරහා පමණ/ 20,200 ක ජනතාව/ මරණ දÔවU ලැÅහ.  10

 ෙU “ප4N7£ලwයවාC කාරකය)” මGධනය 9kම ෙගන යRC, GPU 7J) යෙගPඩා �) 
අංක 44/21 දරන qෙයPගය ෙයාදාග)නට පට) ග$හ. එ�) කැඳවා N¹ෙ� පළ© 
වG¡කරණෙH .ලා/ 60,000 / අ$ අඩං¥වට ගත WA බව�. ඔ¸ට යවන ලද Sනපතා 
වාGතා 7q�චෙය) ෙප� ය)ෙ) ඒ සැලVම කැඳ~ ආකාරෙය)ම JRධ ~ බව�. 
ෙපබරවා� 6 වැq Sනය සඳහ), ප4ථම වාGතාව, අ$ අඩං¥වට ග$ සංඛ_ාව 15,985 / 
යැ� ද/ව�; ෙපබරවා� 9 වැq SනෙH C GPU  සඳහ) කර)ෙ) .ලා/ 25,245 / 
“පැව�ෙම) ඉව$ කර ඇතැ�,”  9යා�. ෙපබරවා� 15 වැq Sනය සඳහ), රහV 
වාGතාව/ (spetssvodka) පහත 7Vතර සපය�: “Aර) කරන ලද ©� සංඛ_ාව දැ) 64,589 
ද/වා h7ස ඇත. ෙම�), ªදානUෙවන ෙමෙහWU කාලය Aල C අ$ අඩං¥වට ග)නා ලද 
පළ© වG¡කරණෙය) 52,166 / ෙවN, වැ]-ප�මානෙය) JRධ ~ ෙමෙහWU වල C 12,423 
/ අ$ අඩං¥වට ගැqණ.” දවV 9yපය/ ඇAලත ඉල/ක කරග$ පළ© වG¡කරණෙH 
.ලා/ 60,000 ක සංඛ_ාව සU�Gණ කර N�ණ.  11

 L. Viola, “Babii bunny” (Peasant women riots), Russian Review 45 (1986), 23-42.8

 Graziosi, “Soviet Industrial Relations.”9

 Ibid., p.462; V. P. Popov, “Gosudarstvennyi terror v Sovetskoi Rossii, 1923-1953” (State terror in Soviet Russia, 1923-1953), 10

Otechestvennye arkhivy, no. 2 (1992), 28

 Ivnitskii, Kollektivizatsiya i raskulachivanie, p. 106.11



 ඇ$ත වශෙය) .ලා/ qෙයPජනය කෙ¢ “පැව�ෙම) ඉව$ කර WA” ජනතාවෙ¨ 
එක ක�ඩායම/ පමt. හැම අත Jo ප�Vථා�ය GPU  ඒජ)තවරැ 7J), ඒ අ�ව 
ඔX)ෙ¨ SVN®/කෙය) “සමාජයට අනAරැදායක කාරකය)” “පරණ ෙර�මෙH ෙපාTV 
qලධාk),” “�� හ©දා qලධාk),” “පැ7Rද),” “කන_ා සෙහPද�ය),” “ග¿ා�ය 
කලාකරැව),” සහ yට< “කඩ සා£< අ�Nකරැව),” “ග¿ා�ය ප4¹Rධ ප4ජාෙ5 සාමා�කය),” 
සහ “අෙන.$ අයව,” ඉව$ කර)නට ෙU අවVථාව ෙයාදා ග$හ. 1930 ෙපබරවා� 15 
වැq Sනය සඳහ) වාGතාෙ5 අ)Nමට, පළ© පංNෙH .ලා/ Aර)කර දැ�ෙU ෙකාටස/ 
හැoයට අ$ අඩං¥වට ගත WA ඒ×ය <Rගලය) වG¡කරණ 7Vතර කරන තැෙ) C, 
යෙගPඩා ෙමෙලස Twය: “ෙලq)ග¿ෑ´ සහ ඊසාන Sග ප4ෙRශ ආඥා අවෙබPධ කරෙගන 
නැත, එෙV නැ$නU ඔX) ඒවා වැට¸ෙ) නැN බව/ ෙබාරැවට ෙප)වN. ඔX)ට ෙමය 
අවෙබPධ කරගැ�මට බල කළ WA�. අh Ä[ය ආග[ක නායකය), කඩ සා£< 
අ�Nකරැව), සහ ‘අෙන.$ අය’ ෙවN) h�J� කරග)නට වෑයU කර)ෙ) නැත. 
‘අෙන.$ අය’ යැ� ඔX) Tය)ෙ) නU, එ�) ෙ$රැU ෙව)ෙ) ඔX) අ$ අඩං¥වට 
ග)ෙ) කාවදැ� 9යා පවා ඔX) ෙනාද)නා බව�. ආග[ක නායකය) සහ කඩ සා£< 
අ�Nකරැව) අ�)කර දම)නට ඕනෑ තරU කාලය/ Nෙ¼. අh දැ) වෑයU කර)ෙ) 
.ලා/ සහ .ලා/ ප4N7£ලwයවාC) ඉව$ කර, ගැට�ෙ5 හදවතට පහර Cමට�.  අද 12

Xන$ ෙකෙVව$ 9ය)න හැ9යාව/ නැහැ, “Aර) කර දැ+” “පළ© වG¡කරණෙH 
.ලා/” ෙවN) ෙකාතරU සංඛ_ාවකට සැබැ7)ම ෙව] තබා මරා දැ©වාද 9යල. ඒ සඳහා 
9J� ද$ත නැහැ. 

 9J� සැකය/ නැNව “පළ© වG¡කරණෙH .ලා/” ශ¦ම කඳXරැ ෙවත යවන ලද 
පළ© Jරකරැව)ෙ¨ බ¸තර ෙකාටස/ ~හ. 1930 jUහානය ෙවRC, GPU  7J) එවැq 
කඳXරැ වT) හැෙදන <�= පRධNය/ ඒ වන 7ට$ hy�වා N�ණ. ෙසාෙලාෙවQV9 
Èප$වල පැවN පැරtතම Jරෙගව= රාØය, කෙGTයා (Karelia) Jට ආGඛ )ෙග=V/ 
(Arkhangelsk) ෙත/, �� ©¸ෙR ෙවරළබඩ ෙපෙදV Aල ව_ා £N කරFම Sj) Sගටම 
කරෙගන jයහ. Jරකරැව) 40,000 කට වැ] h�ස/ ෙකU-උÙතා (Kem-Ukhta) පාර ඉS 
කළහ. එ�) ආGඛ)ෙග=V/ ෙවN) අපනයනය කරන දැව සඳහා පහ�කU සැලJණ. 
40,000 කට ආස)න Jරකරැව) සංඛ_ාව/ රඳවා N¹ණ, උAෙG hyo කඳXරැ රාØය 
7J) උVQ (Ust), Jෙසා=/ (Sysolk), සහ h)W¨ (Pinyug) අතර සැත<U 200 ක �U�ය 
මාGගය/ ද, උVQ, Jෙසා=/ සහ උÙටා (Ukhta) අතර පාර/ ද, හද)නට ªදානU ~හ. 
ෙබා¥චා·)V/ (Boguchachinsk) �U�ය මාGගය තැ�මට සඳහා නැෙගනyර පැ$ෙ$ ~ 
කඳXරැ වT) Jරකරැව) 15,000 / ෙයාදා ගැqණ. 7ෙ{රා (Vichera) y hyo Jරකරැව) 
20,000 / රඳවා N¹ණ ලද, හතරවැq කඳXරැ රාØය උරා= y ෙබෙරVq9 (Berezniki) 
hyo මහා රසායqක කUහල ෙගාඩනඟන ශ¦ම බලකාය ~ෙHය. අවසාන වශෙය), 80,000 
ක ජනතාව/ රඳවා N¹ණ ස�Ì�යාෙ5 කඳXරැ 7J) ෙටාUV/-එqෙස�V/ (Tomsk-
Eniseisk) �U�ය මාGගය සහ .VෙනQV/ වාෙ) සං×Gණය සඳහා ශ¦මය සැපËහ.  13

 1928 අග Jට 1930 jUහානය ද/වා, වසර එකහමාරක C, GPU  කඳXරැ  වල Jo 
බලා$කාරෙය) වැඩග$ ශ¦[ක සංඛ_ාව, 40,000 ක Jට දළ වශෙය) 140,000 / ද/වා, 

 Danilov and Berelovich, “Les documents,” pp. 665-666.12

 Oleg Khlevnyuk, Politibyuro: Mekhanizmy politicheskoi vlasti v 1930-e gody (The Politburo: Mechanisms of political power in the 13

1930s) (Moscow: ROSSPEN, 1996), p. 37.



එනU ෙත¥ණයකට වඩා වැ] 7ය. බලා$මක ශ¦මෙH භා7තාව සාGථක ෙලJ) JRධ ~ 
qසා එවැq ප�මාණෙය) තව$ ව_ාපෘN බාරග)නට ආ�Êව S�ම$ 7ය. 1930 Ðq 
මාසෙH C සැත<U 150 / Sග ඇළ මාGගය/ ෙගාඩනඟ)නට ආ�Êව �රණය කෙ¢ය. 
බා=o/ ©¸ද �� ©¸දට යා කරවන, එy වැ] ෙකාටස/ වැÚ N¹ෙ) ග¿ැන�Q පාෂාණ 
හරහා 7ය. අවශ_ තා/ෂණය සහ යා)ත®ණය ෙනාමැN qසා, ග=ක�, බා=S, සහ අ$ 
කර$ත පමණ/ ෙයාදාෙගන ෙU කGතව_ය qම කර)නට 125,000 ක ශ¦ම බලකාය/ 
අවශ_ යැ� ගණනය 7ය. එවැq ශ¦ම බලකාය/ 9Jදා ෙනාJÛ ප4මාණය9; ඒ$ 1930 
jUහානෙH C, .ලා/හරණය එy උ{ඡතම VථානෙH N�ය C, අ}කාk) සAව හ�යටම 
හ�යන එයාකාර අමතර ශ¦ම ධා�තා බලය/ ඔX)ෙ¨ පා7{·ය සඳහා N�ණ. 

 .ලා/ හැoයට hටමං කරන ලද ජන සංඛ_ාව ෙකාතරU 7ශාල ~වා දැ� සැබැ7)ම 
9යෙතා$, 1930 වසර අග C 700,000 කට වැ] h�ස/ ද, 1931 වසර අග ෙවRC [Tයන 
1.8 ක වැඩ h�ස/ ද ~හ.  එම ආකෘNය qමැw N¹ෙ� 9J� ආකාරය9) පව$වා ගත 14

ෙනාහැ9 9�යාවTය/ පාලනය කරගැ�ම සඳහාය. ෙදවැq සහ ෙතවැq වG¡කරණවල Jo 
ෙබාෙහP .ලා/ hටමං කරන ලද ෙමෙහWU ©ද= නැNක[) සU�Gණ ෙලJ) 7යX= 
~හ. “hටමං කරRC අ$හැර දැ�ෙU,” ෙනාJÛ ප4පංචය එ�) ෙබාෙහP 7ට අ$ද9න ලද 
ප4Nඵලය 7ය. සැල�ම ~ෙH ෙU බලා$මක ෙලJ) ෙමෙහයවන ශ¦මය එy උප�ම 
ධා�තාව ෙව�ෙව) ෙයාදාෙගන, Vවභා7ක සUප$ hk N¹ණද, රෙQ 9J� හ5හරණය/ 
නැN ප4ෙRශ සංවGධනය 9kම Xව$, ෙම�) අ}කාk)ට 9J� ආG�ක වාJය/ අ$ 
ෙනා7ණ.  15

 1930 ෙපබරවා� මාසෙH ©= සN වල C ෙදවැq වG¡කරණෙH .ලා/ hටමං 9kම 
ඇරÜණ. ෙපාTo�WෙරPව මs) අ�මත කරන ලද සැල�ම/ අ�ව, පX= 60,000 / එy 
පළ© අව}ෙH ෙකාටස/ හැoයට hටමං 9kම, අෙ£4= මාසය අවසානය ද/වා JRධ 7ය. 
උAරැ ප4ෙRශය)ට යැෙවන සංඛ_ාව පX= 45,000 / ~ෙHය. උරා= ෙවත 15,000 9. ෙකෙV 
Xවද, ෙපබරවා� 16 තරU ©= කාලයක C, VටාT) 7J) බටyර ස�Ì�යාෙ5 hyo 
ෙබා=ෙෂ7/ ප/ෂෙH ප4ාෙRÓය ක[�ෙ5 පළ© ෙ=කU ~ ෙරාබQ අ�ෙඛ (Eikhe) ෙවත 
ෙටTග¿ෑU එක/ යව[) ෙමෙV දැ)wය: “hටමං කර එවන අයව බාරග)නට ස�Ì�යාව 
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නැ$නU “ෙකාQලV y �U�ය කUකරැව),” යනාC h�ස/ අ$ස) කර[) ෙමාVක5 ෙවත 
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ෙබාෙහP 7ට සැත<U 200 කට වැ] �ර/ යන ගමනකට සU�Gණෙය) �����. 

 Nicholas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les documents confidentiels 17

(Paris: Gallimard, 1994), p. 140.



ම)ද, ෙU ක�ඩායU හදන 7ට, ෙU hටමංකරැව)ට අ�N ෙහාඳ අ�වය) 
ෙව�වට ඉතා ඉ/මt) පරණ අ�වය) දානව… ෙU වGතමාන ත$වය හ©ෙ5, 
.ලා/ අයට අර) එ)නට අවසර C ඇN මාස ෙදකකට අවශ_ බÊ ප4වාහනය 
9kමට අhට ෙකාෙහ$ම හැ9යාව/ නැහැ. ෙU ක�ඩායU වල Jයයට 50 / 
7තර ඉ)න දරැව) සහ වයසක h�[ එ/ක කටWA 9kම$ ඉතාම$ ��කර�.  18

 ෙනාෙවාJබGV/ (Novosibirsk) ප4ා)තෙH SVN® /ක ෙදක/ ෙවත, ෙමම ෙත වැq 
වG¡කරණෙH .ලා/ 4,902 / hටමං 9kම සUබ)ධව GPU  y උපෙදV 9� යා$ම ක 
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qල qවාස 1,641 සංඛ_ාෙව) qමා ~ෙH 7 / පමණ/ යැ�, 1930 සැ£තැUබG මාසෙH C 
ආඛ)ෙග=V/ ප4ා)තෙය) එවන ලද එ/ වාGතාව/ h�ෙගන N¹t. ෙබාෙහP 7ට hටමං 
කර යැ~ h�ස “පSං·” ~ෙH මහෙපාළෙ5ය, නැ$නU Vෙට£ තණ�U වල, නැ$නU ව¥රැ 
�Uවල ප�) ගV h� කැලෑ මැRෙRය. ඔX) සමඟ උපකරණ 9yපය/ ෙගන එ)නට 
සම$ ~ වාසනාව)තය) ප4ාථ[ක ආකාරය9) ෙසවන/ අටවා ග)නට සම$ ~හ. එය 
ෙබාෙහP 7ට සාUප4දා�ක ෙසUTය)කා (zemlyanka), එනU මහෙපාළෙ5 හැරෑ වළ/ උ]) 
ෙකාළ අA වT) වසා ගැ�ම 7ය. සමහර අවVථාවල C, 7ශාල ෙගාඩනැs=ල/ ෙහP ඉS 
ෙව[) පවNන කාG[ක සං×Gණය/ අසල දහV ගණq) ව$wමට JRධ ෙවRC, ඔX) 
ප4ාථ[ක හ©දා කඳXරැවල ලැ¥U ගැ)~හ. ඒවාෙH එක මÊවක හාර ප)Jයයක 
ජනතාව/, තQ� Aන/ ෙලසට එක/ මත එක/ හදා NÅ ඇඳ) වල qදාග$හ. 

 .ලා/හරණෙH අංගය/ වශෙය) 1930 සහ 1931 වGෂ වල C qල වශෙය) hටමං 
කර� ලැÅව) සංඛ_ාව 1,803,392 / ~හ. ඔX)ෙ¨ “නව 7තෙH” ©= මාස 9yපෙH C 
පමණ/ ෙකාපමණ සංඛ_ාව/ vතල සහ .සj)න qසා [ය jයාදැ� ය)න ගැන 
අෙය.ට ක=පනා කළ හැ9�. ෙනාෙවාJබGV/ <රාෙ=ඛනාගාර වල එක 7�මය ජනක 
සටහන/ ඇත. එය 1933 මැ� මාසෙH C, බටyර ස�Ì�යාෙ5 න�U y ෙබා=ෙෂ7/ 

 V. P. Danilov and S. A. Krasilnikov, Spetspereselentsy v Zapadnoi Sibiri (Special deportees in western Siberia), 3 vols. (Novosibirsk: 18

“EKOR,” 1993, 1994), 1: 57-58.

 Ibid., p. 167.19



ප/ෂ ක[�ෙ5 <¸�කරැෙව/ 7J) VටාT) ෙවත යවන වාGතාව/ ෙලJ) පවNන 
සටහන9. එ�) දැ/ෙව)ෙ) ෙමාVක5 සහ ෙලq)ග¿ෑ´ Jට hටමං කරන ලද 6,000 කට 
වැ] ජනතාව/ ෙවN) හැෙදන ©ර ර�කව= ඇNව යවන ක�ඩායU ෙදකකට අ$~ 
ඉරණම සUබ)ධව�. එය ප�කාFන Wගය/, සහ ෙවන$ වG¡කරණයක ~ hටමං කරන 
ලRදX), සUබ)ධෙය) ~ව$, —ගUබද වැJය) ෙනාව, 1932 වසර අග C නව සමාජවාC 
ටXම9) ෙනරපා හ�න ලද “ක= ඉ.$ව jය කාරකය)” — සටහන 7Vතර කර)ෙ) 
එවක ඉතා සාමාන_ ප4පංචය/ ~ “hටමං 9kෙU C J�වන අ$හැර දැ�U” ගැන�. 

1933 අෙ£4= 29 සහ 30 වැqදා, ©ර ර�කව= ඇNව යවන ක�ඩායU ෙදක/ ෙලJ) “ක= 
ඉ.$ව jය කාරකය)” අප ෙවත �U�ෙය) එව� ලැ¹ෙ5 ෙමාVක5 සහ ෙලq)ග¿ෑ´ 
වT). ඔX) ෙටාUV/ ෙවත පැ[t ප�ව, පාරැ වලට මාරැ කරන ලS. මැ� 18 සහ 26 
ෙවq Sනවල ඔX)ව, ඔ¼ (Ob) සහ නJනා (Nazina) ගංඟා ©ණගැෙසන VථානෙH hyටා 
ඇN නJෙනP (Nazino) Èපතට බVසන ලS. පළ© ක�ඩායෙU 5,070 ක h�ස/ Joයහ. 
ෙදවැ)ෙ) 1,044 9: ඒ අ�ව ©� h�ස 6,114 9. ප4වාහන ත$වය) දැ] ෙV h�.= ~හ: 
ඔX) සඳහා ඉN�ව N¹ණ ආහාර Vව=පය කෑමට ��� ෙනාwය, hටමං කරන ලRදX)ව 
වාතාශ¦ය ෙබෙහ7) yඟ ~ Vථාන වල 9o9oෙH තද කර N�ණ… එy ප4Nඵලය ~ෙH 
Sනපතා මරණ අ�පාNකය 35-40 ක h�ස/ wම�. නJෙනP Èපෙ$ (එතැq) ඔX)ව 
ක�ඩායU හැoයට, නJනා ගෙá තව$ ඉහළට ජනාවාස පට) ගැ�ම සඳහා ඔX)ෙ¨ 
ගමනා)තය ෙවත hට$ කර හැkමට සැල�U කර N�ණ), ඔX) ෙව�ෙව) සකV කර 
N� වාසVථාන පහ�කU හා සසඳන 7ට ෙමම ත$වය �ෙඛPපෙභP¡ මQටම9) ~ව9. 
නJෙනP Èපත ©�මq)ම 9Jෙව/ ෙහP ව$ ෙනා~ තැන9, එy 9J� ජනාවාසය/ 
ෙනාwය… එy 9J� උපකරණ, ධාන_, ෙහP 9J� ආහාරය/ ෙනාwය. ඔX)ෙ¨ නව 7තය 
පට) ගැ�ෙ) එයාකාරෙයq. පළ© ක�ඩායම එy h7ස Sනයට ප� SනෙH C, මැ� 19 
වැqදා, ය�$ yම වැෙට)නට පට) ගN. එෙVම �ළං වැ]ෙව)නට$ පට) ගN. 
.සj)ෙ) Jo[), මාස ගණන/ <රා ප4මාණව$ ආහාර ෙනාමැNකම qසා කෘශ w jය 
Jරැරැ වT), ෙසවන/ ෙනාමැNව, සහ උපකරණ ෙනාමැNව, … ඔX) උ¥ලකට හ�w 
Joයහ. vතෙල) ෙ¼ෙර)නට ඔXනට j)න/ අX�වා ග)නට පවා ෙනාහැ9 ~හ. ඔX) 
වැ] වැ]ෙය) මරණයට ප$ ව)නට පට) ග$හ. පළ© වැq SනෙH 295 / ජනතාව 
වළලන ලS. එම ක�ඩායම Èපතට පැ[ණ හතරවැq ෙහP පVවැq SනෙH C පමණ� 
අ}කාk) 7J) ෙබPQ�ව9) පා)ho ]ංග/ එවන ලRෙR. එක <Rගලෙය.ට රා$ත= 
ෙදක Aන/ හැෙර)නට එy ෙවන යම/ සැබැ7)ම N¹ෙ� නැත. ඒ අ=ප සලාකය 
ලැ¹� ප�ව ඔX) වAර අRදරට �වෙගන jයහ. ඔX)ෙ¨ ෙතා£h, ඔX)ෙ¨ කTසU, 
නැ$නU කබා ඇAෙ= දමාෙගන පා)ho oක/ සහ වAර කළවU කර)නට වෑයU කළහ. 
ෙබාෙහP ෙදෙන/ එය ෙක�)ම ක)නට පට) ග$හ. සමහර ෙදෙන/ ඒවා උ¥ෙG yරwම 
qසා [ය jයහ. ඔX) Èපෙ$ වාසය කළ සU�Gණ කාලය Aල C ම ඔXනට ලැ¹ණ එකම 
ආහාරය ~ෙH ෙU අ=ප ප4මාණ වල පා) ho පමණ9. ඔX) අතර ~ ද/ෂ අෙය/ යU 
ප4ාථ[ක ෙලස9) පෑ) ෙ// වැq දැය/ හදාග)නට සම$ ~ව$, ඒ හා [ශ¦ කරග)නට 
ෙදය/ නැN 7ය, එෙVම එය උයාග)නට භාජනය/ ද නැN 7ය… [�මV කෑෙU පළ© 
අවVථා හටග)නට වැ] ක= jෙH නැත. 

Ðq මාසය අග C ඒ 9යන ගUමාන ජනාවාස වලට hටමං කරන ලR�ව)ව යැwම පට) 
ගැ�t. ඒ Vථාන සැත<U 150 / තරU ගෙá ඉහළ, කැළෑව මැRෙR hyටන ලද ඒවා ~හ. 



ඒවා ගUමාන ෙනාව ව= +කළාන ~හ. hටමං කරන ලR�ව) අතෙර) සමහර ෙදෙන/, 
ඔX)ට පා) <{චා ගැ�ම සඳහා, යU ෙලස9) ප4ාථ[ක උදන/ හද)නට සම$ ~හ. ඒ$ 
අෙන/ අයෙ¨ 7තය ක�) Èපෙ$ N� ආකාරෙය) වැ] ෙවනස/ ෙනා7ණ: අර©ණ/ 
නැN හැâම, එවැq jq, එවැq qරැව$කම. එකම ෙවනස ~ෙH සෑම Sන 9yපයකටම 
වතාව/ ලැෙබන ලද පා) සලාක පමt. මරණ අ�පාNකය තවම$ ඉතා නරක ෙලස9) 
පැවNණ; උදාහරණය/ වශෙය), පVවැq ජනාවාස ගම ෙවත Èපෙත) hට$ ~ 
හැ$තෑඅටක h�ෙස), ෙබPQ�ව පැ[ෙණRC වA) අතර JoෙH ෙදාෙළාV ෙදෙන/ පමt. 
වැ]ක= ය)නට ෙපර අ}කාk)ට ෙU ප4ෙRශ සරලවම වාසVථානය සඳහා ���� යැ� 
අවෙබPධ ~හ. ඉN) ක�ඩායU ©� එකAවම ය�$ වර/ ගඟ Sෙ¨ පහළට යව)නට 
පට) ගැqණ. පළා ය)නට ග$ වෑයU එ)න එ)නම වැ] වැ]ෙය) ද9)නට ලැ¹t. 

S7ගලවා ග$තX) ෙවත නව VථානෙH C අÊම වශෙය) උපකරණ Vව=පය/ 
ලබා ෙදන ලS. ඉN) ÐT මාසෙH ෙදවන බාගෙH C ඔX) අඩ/ ෙපාළව යටට 9ඳා 
බJන ලද වාසVථාන ඉSකර)නට පට) ග$හ… [�මV කන ලද අවVථා තවම$ 
වාGතා ෙව[) පැවNණ. ෙකෙV Xවද, ෙහ[) 7ත යU තරමකට යථා ප�Rදකට 
එළෙඹන මාGගයකට ඔX) h7ස Joයහ. [q�) ය�$ වැඩ ආරUභ කළහ. ඒ$ 
ක�) මාසෙH J�wU වT) ඔX) මහ$ ෙV 7ඩාවට ප$ව Joයහ. Sනකට 
ලැෙබන සලාක පා) රා$ත= 1.5 Jට 2 / ද/වා Xව$, ඔX) තවම$ ෙරP¡ w 
[ය jයහ. පාJ, තණෙකාල, ගVවල ෙකාළ යනාSය තවම$ අ�භව කර[) 
Joයහ. ෙටාUV/ ෙවN) එවන ලද 6,100 ක h�ෙස) (එයට තව$ 500-700 ක 
h�ස/ ඒ අවට පළා$ වT) ද ප�ව එ/ කරන ලS), අෙගPVA 20 වැqදා ෙවRC 
2,200 / පමණ/ වA) අතර JÚම එy ප4Nඵලය ~ෙHය.  20

hටමං 9kU වල C අ$හැර දම� ලැÅ ඒ හා සමාන ~ ෙකාතරU සංඛ_ාව/ N¹ණාදැ� 
9යා මැන බල)නට 9JෙV$ම ෙනාහැ9 ~ව$, සමහර qල ද$ත වT) ඒ අy[ය ගැන 
යU අදහස/ ලබාගත හැ9�. 1930 ෙපබරවා� Jට 1931 ෙදසැUබG ද/වා කාලය Aල 
[Tයන 1.8 කට වැ] .ලා/ ජනතාව/ hටමං කරන ලS; ඒ$ 1932 ජනවා� 1 වැqදා 
අ}කාk) 7J) කළ ෙපා� ජන සංගණනෙය) ෙප� jෙH .ලා/ hටමං 9kU 1,317,022 
/ පමණ/ වාGතා කර Nෙබන බව�. ඉN) [Tයන බාගය/ පමණ සංඛ_ාව/ අy[ ~ 
සංඛ_ාව�, නැ$නU එය hටමං කරන ලRදX) Jය=ෙල)ම Jයයට 30 කට ආස)න 
ප4මාණය9.  ෙU අය අත�) පළා ය)නට සම$ ~ සමා�පාNකය ෙනාවැදග$ සංඛ_ාව/ 21

ෙනා~ බව ගැන 9J� සැකය/ නැත.  1932 වසෙG C ෙU “7ශාල ක�ඩායU” වලට අ$~ 22

ඉරණම ගැන ප4ථම වතාවට ක�මව$ අධ_යනය/ GPU 7J) කළහ. 1931 jUහානෙය) 
ප�ව ඒ “7ෙ�ෂෙය) අතරමං ~ව)” යන පද වහෙර) සැලෙකන ලද, එනU පළ© hටමං 
9kෙU Jට නව ගUමාන ජනාවාස qGමාණය සහ ප�පාලනය ද/වා Jය=ල)වම hටමං 
9kෙU වග×ම GPU  7J) බාරග$හ. ඒ පළ© අධ_යනයට අ�ව, පළා ය)නට සම$ 
~ව) 210,000 කට වැ] ~ අතර මරණ සංඛ_ාව ආස)න වශෙය) 90,000 / ~හ. 1933 
C, මහා සාගතය පැවN වසෙG C, “7ෙ�ෂෙය) අතරමං ~ව)” හැoයට සැලෙකන ලද 
1,142,022 ) [ය jය සංඛ_ාව 151,061 / යැ� අ}කාk) 7J) වාGතාගත කළහ. ඒ 

 Ibid., 3: 89-99.20

 Zemskov, “Kulatskaya ssylka,” pp. 4-5.21

 GARF, 9414/1/1943/56-61, in Werth and Moullec, Rapports secrets soviétiques, pp. 142-145.22



1933 ජනවා� 1 වැqදා ජන සංගණනයට ඇAල$ව Jo අය�. වාGÉක මරණ මQටම ඒ 
අ�ව 1932 C Jයයට 6.8 .$ 1933 C Jයයට 13.3 .$ ~හ. 1930 සහ 1931 වසර සඳහා 
ඇN ද$ත අසU�Gණ Xවද, එය ඉතා පැහැSTව ත$වය 9යා පා�: 1931 C කසකVතානය 
ෙවත hටමං කර යවන ලRදX) අතර මරණ අ�පාNකය මාසයකට Jයයට 1.3 / 
වශෙය) ද, බටyර ස�Ì�යාව ෙවත යවන ලRදX) අතර එය 0.8 / වශෙය) ද ~ෙHය. 
ළදරැ මරණ අ�පාNකය මාසයකට Jයයට 8 $ Jයයට 12 $ අතර කැරකැෙව[) NÌ, 
මැ¨qෙටාෙගාGV/ (Magnitogorsk) y C එය මාසයකට Jයයට 15 / ද/වා ඉහළට යන 
ලS. 1931 Ðq 1 වැqදා Jට 1932 Ðq ද/වා බටyර ස�Ì�යාෙ5 න�U ප4ෙRශෙH Jo 
hටමං කරන ලR�ව) අතර මරණ අ�පාNකය ඒ වසර Aල C Jයයට 11.7 / 7ය. 
සමVත වශෙය), ෙU කාලය Aල මරණ අ�පාNකය 1932 ට වඩා අÊ ~වා යැ� 9ය)නට 
ෙනාහැ9�. ඉN) ඒ qසා එය Jයයට 10 ආස)නව පැවAනා යැ� 9ය)නට හැ9�. ෙU 
hටමං 9kෙU 9�යාවTය JRධ ෙවRC ඒ qසා ආස)න වශෙය) hටමං කරැව) 300,000 / 
[ය jයා යැ� අෙය.ට ඇVතෙU)A කළ හැ9�.   23

 “7ෙ�ෂෙය) hටමං කරන අය” යැ� ඔX) හැº)~ අය ෙග), සහ 1932 ට ප�ව 
“ශ¦ම ජනපද” වල Jo Jරකරැව)ෙ¨ ශ¦මෙය), හැ9 තරU ලාබ උපයා ග)නට 
ෙනාඉවJ=ෙල) Jo මධ_ම අ}කාk)ට, “yට<-.ලා/ ෙවN) ජනාවාස හැCෙU අදහසට 
තවම$ ¸රැ w නැN ප�Vථා�ය නායකය)ෙ¨ අපරා² ෙනාසැල9=ල සහ ෙRශපාලන �ර 
Sග බැFෙU ෙනාහැ9යාව,” ගැන වරද පටව)නට හැ9 අ)Nම අවVථාව ෙමය ~වා යැ�, 
ශ¦ම-ජනාවාස Jරකරැව) බාරව Jo GPU qලධාk) අතෙර) එ/ අෙය/ ~ එ). <JQV9 
(Puzitsky) සටහ) කර�.  24

 1931 මාGA මාසෙH C ෙU “ශ¦මබලය hටමං 9kෙU ෙඝPර 7යXල” නැවැ$wම සඳහා 
7ෙ�ෂ ක[�ව/ hy�වන ලS. ෙකා[සම ඍmවම ෙපාTo�WෙරPවට ඈඳන ලS. එy 
ප4ධාqයා w. අ)ã5 (V. Andreev) ~ අතර ප4ධාන Ä[කාව/ යෙගPඩා 7J) ෙමෙහයවන 
ලS. “¹R}ම$ සහ කාGය/ෂම ෙලස ශ¦ම ජනාවාස ප�පාලනය 9kම” එy පළ© අර©ණ 
7ය. ෙකා[සම 7J) කරන ලද +Tක 7මGශන වT) ෙහ� ~ෙH hටමං කරන ලද ශ¦ම 
බලකාෙH q�පාදන ධා�තාව �ං�ව/ තරU බව�. උදාහරණය/ වශෙය) උරා= y 
ජනාවාස Aල Jo ශ¦[කය) 300,000 ) “දර කැäම සහ අෙන.$ q�පාදන කටWA” ¸� 
Jයයට 8 / පමණකට පැවk N¹t. අෙන.$ Jය�ම වැඩකරත හැ9යාෙව) WA 
<Rගලය) “ඔX)ෙ¨ වාසVථාන හැCෙU qයැ¤ Joයහ… සහ ෙපා�ෙ5 S7 ගලවා ග)නට 
ෙවෙහස ෙව[) Joයහ.” .ලා/හරණෙH දැවැ)ත වැඩ සටහන qසා රජයට ඇ$ෙත)ම 
©ද= අy[ ~ බව තව$ වාGතාව/ 7J) ගණනය කරන ලS. 1930 C .ලා/ ෙවN) 
රජයට පවරා ග$ බÊබාyරාSෙH සාමාන_ අගය එක ෙගා7ෙපාළකට රෑබ= 564 / බැj) 
7ය, (සාමාන_ කUකරැෙව.ට මාස පහෙළාව/ සඳහා ෙගවන ෙ5තන හා සමාන ~) එනU 
වැදගැUමකට නැN ගණන9. .ලා/ ධනවA)ට අය$ ~වා යැ� 9යන වVA සUප$ 
ඇ$ෙත)ම ෙකාතරU අÊෙව) N¹ණාද 9යා ෙමම ද$ත පැහැSTවම ෙප)ව�. ඒ හා 

 Danilov and Krasilnikov, Spetspereselentsy v Zapadnoi Sibiri, 2: 81-83; GARF, 9479/1/7/5-12; Werth and Moullec, Rapports secrets 23

soviétiques, pp. 363-374.

 GARF, 9414/1/1943/52.24



7සංස)දය කරRC, .ලා/ පXල/ hටමං කරන වැය ෙබාෙහP 7ට රෑබ= 1,000 කට වැ] 
7ය.  25

 “ශ¦ම ජනාවාස” ප�පාලනය පව$වාෙගන යා W$ත/ යැ� ෙප)wම සඳහා අ)ã5 
ෙකා[සමට, ©T)ම සහ ප4ධාන වශෙය)ම hටමං 9kම සඳහා ෙයාදා ගැෙනන Jය� 
යා)ත®ණ නැවත සං7ධානය කළ WAව N�ණ. එෙත/ ප�Vථා�ය අ}කාk) යටෙ$ 
පැවN, Jය� අවතැ) ජනගහණ ගැන ප�පාලන කළමනාකරණෙH සU�Gණ බලය 1931 
jUහානෙH C GPU ෙවතට පවරා N�ණ.  අණ CෙU (komandatury) සU�Gණ පRධNය/ 
qGමාණය w N�ණ. 7ෙ�ෂෙය) අවතැ) ~ව) ප�Vථා�ය ජනගහණෙH වැ] ෙකාටස/ 
wම ෙuAෙව), එය එS�වාC රාජ_ ප�පාලනය/ බවට ප$ව NÌෙම) GPU යටෙ$ 7ශාල 
ප4ෙRශයක පාලනය සA කරග)නට හැ9යාව පෑSණ. ජනපද Aල දැ] පාලන �N 
පැනXt. qGෙRØත ෙපෙදVවල පමණ/ වාසයට vමා ~ ශ¦[කය)ව ප�පාලනෙය) 
යැෙවන ලRෙR රජය 7J) ෙමෙහයවන ලද ෙකාUපැt වලට, “ප�Vථා�ය GPU අණෙදන 
qලධා�ෙය/ යටෙ$ �පk/ෂාකාkව පවNන 7ෙ�ෂ ත$වය/ ~ කෘÉකාG[ක ෙහP  
q<ණ Ø=ä ස+පාකාරයට [වලට],” ෙහP ඉS 9kU වැඩ, පාරව= හැCම, ෙහP ඉඩU h�J� 
9kම යනාSයට�. qදහV ශ¦[කය)ට වැ]ෙය) Jයයට 30-50 / q�පාදනය 9kම ඔX) 
ෙවN) අෙ£/ෂා ෙකරැt. එෙVම ඔX)ෙ¨ ෙ5තනය (ඔX)ට යU ෙගwම/ JRධ ~ෙH 
නU) එය Jයයට 15 ෙහP Jයයට 25 9) කපා දමන ලS. ඉN�ය GPU ප�පාලනය සඳහා 
ග)නා ලS. 

 අ)ã5 ෙකා[සෙU සටහ) තහXරැ කරන ප�S, ජනපදවල ශ¦[කය) නැවත 
පSං·කරවන ෙමෙහWෙU වැය කඳXරැවල Joන Jරකරැව)ට වඩා නව ¥ණය9) අÊwම 
ගැන GPU ඉතා ආඩUබර ~හ. 1933 Ðq මාසෙH බටyර ස�Ì�යාෙ5 “7ෙ�ෂය) අවතැ) 
~ව)” 203,000 ක සංඛ_ාව අණ CෙU (komandatury) කාGයාල 93 / අතර ෙබදා හ�න ලS. 

එය ඍmවම පාලනය කරන ලRෙR 971 / තරU �� ෙVවක සංඛ_ාව/ 7Jq.  කාG[ක 26

ව_ාපාර 9yපය/ සඳහා, (ෙ5තන වT) Jයයට ගණන9) සහ ©= වරට ලබාග)නා 
Vථාවර ©දල/ ද එකAෙව) හැෙදන) ෙකා[V ©දල/ අය කරෙගන, ඔX)ෙ¨ම ~ ශ¦ම 
බලකාය/ සැපçම GPU  y ඉල/කය 7ය. ෙU ව_ාපාර, —උරා=ෙලVෙප4ාU (Urallesprom) 
වන සංවGධනය, උරා1ෙගා= (Uralugol), ෙවාV�ෙගා= (Vostugol) ග= අèරැ කැ �ම, 
ෙවාVෙටා/Vටා= (Vostokstal) යකඩ, QසෙවQෙමQෙසා ෙලාෙටා (Tsvetmetzoloto) යකඩ 
ෙනාමැN අෙන.$ පාෂාණ, සහ .VෙනQVෙට±ා� (Kuznetstroi) (වාෙ)) — යනාC 77ධ 
Vවභා7ක සUප$ ප4ෙයPජනයට ග$ උAරැ සහ නැෙගනyර ප4ෙRශ වල hyටන ලදහ. 
ෙකාUපැt 7J) ශ¦[කය)ට ව$wම සඳහා වාසVථාන, දරැව)ට අධ_ාපනය, සහ 
Jය=ල)ටම qNපතා ආහාර සැප�ය WA යැ� ද �Nය/ වශෙය) 9යැ7ණ. ඒ$ 
යථාGථය ~ෙH කළමනාකරැව) ෙU ශ¦[කය)ව, ඔX)ෙ¨ ත$වය Jරකරැව) හා සමාන 
~ qසා, ෙනා[ෙ= ලැෙබන ලද ශ¦මය/ හැoයට සැල×ම�. ජනපදවල Jo ශ¦[කය)ට 
ෙබාෙහP 7ට 9J� ෙ5තනය/ ලැ¹ෙ� නැත. ඔX) යU 9J ©දල/ උපයා ග$ෙ$ නU 
එය ප�පාලනය 7J) ෙගාඩනැsT ඉS කර)නට, උපකරණ, සහ වෘ$�ය ස[N සඳහා 
ෙග7ය WA ~ ෙකාටV හැoයට, ආ�Êෙ5 ණය, සහ ෙවන$ කටWA සඳහා ෙව) කරන 
ලද ©දලට අÊ ~හ. 

 GARF, 1235/2/776/83-86.25

 Danilov and Krasilnikov, Spetspereselentsy v Zapadnoi Sibiri, 3: 244-245.26



 සලාක éරාවTෙH පහළම වG¡කරණය හැoයට, ෙU ජනතාව පරය) හැoයට 
සැල9ණ. ෙබාෙහP 7ට ඔX)ව හාමත ත$වය) වල තැÅහ. අෙ)ක 7ධ අපහරණය)ට 
සහ තGජනය)ට පාත® ~හ. වාGතාවල ද9)නට ලැෙබන ඉතාම$ q)Sත අපහරණ අතර 
~ෙH 9JෙV$ම ඉ� කළ ෙනාහැ9 ~ q�පාදන ඉල/ක, ෙ5තන ෙනාෙගwම, ශාk�ක 
පහර CU, සහ උ�සම/ ෙනා~ Jර .o වල ෙuම)තෙH මැRෙR බෙල) රඳවා තැÌම�. 
කා)තා Jරකරැව)ව GPU  qලධාk) 7J) ¸වමා රැ කරග$ෙ$ ආහාර ෙව�ෙවq. 
නැ$නU ප�Vථා�ය නායකය) ෙවතට ඔX)ව “Jය� ෙමෙහය) සඳහා” ෙමෙහකා�ය) 
හැoයට යවන ලS. 1933 jUහානෙH GPU  වාGතා Aල උ<ටා  ගැ�මට සහ 7ෙ5චනයට 
ල/ ~ උරා= y වන සංවGධන ෙකාUපැtයක අධ_/ෂකවරෙය/ 7J) ඔ¸ වැq අෙන/ 
අධ_/ෂකවරැ) ෙU වැ] වැය/ නැNව අහකට දැ[ය හැ9 [qV සUපත ගැන දැ/~ 
ආක=පය ඉතා ෙහාº) සාරාංශ කර ඇත: “අhට උවමනා ~ෙH නU, අhට ඔබ Jය=ල) 
Aර) කර දැ[ය හැ9�. අh එය කරන ලRෙR නU, GPU 7J) අhට ඔබ වැqම ~ තව$ 
ල/ෂය/ වහාම එව�.” 

 කාලයාෙ¨ ඇවෑෙම) බලා$කාරෙය) ෙයාදා ග$ ශ¦මය එයට වඩා යථාGථවාC 
7ලාසයකට හැෙර)නට පට) ගැqණ. ඒ ෙවන ෙuA qසා ෙනාව කාG[ක ඵලදාç$වය 
ඉහළ නැංwමට අවශ_ ~ ෙහ�q. 1932 වසර Aල C වඩා$ම හ5හරණය/ ෙනාමැN 
ප4ෙRශය hටමං කරන ලRදX) ෙවN) ජනාවාස 9kම අ$හැර දැ[ණ. වැ] වැ]ෙය) 
h�ස/ යැXෙ) J7= ඉං�ෙ)රැ ව_ාපෘN, කාG[ක, සහ පත= Nෙබන ප4ෙRශ ෙවත�. 
සමහර /ෙ�ත®වල ෙVවෙH ෙයC Jo hටමං කරන ලRදX) සහ සමහර 7ට qදහV 
ෙVවකය) Jo තැ)වලම ඔX) හා එකට ව$ ~ව) ඉතා ඉහළ සංඛ_ාව/ ~හ. එෙVම 
සමහර තැනවල hටමං කරන ලRදX) බ¸තරය ~හ. 1933 වසර අග ෙවRC, .VබාV 
පත= වල බලා$කාරෙය) වැඩ ග$ කUකරැව) 41,000 කට වැ] සංඛ_ාව පත=කරැව) 
ෙග) Jයයට 47 / ~හ. 1932 සැ£තැUබG මාසෙH ජන සංගණනය වාGතා කෙ¢ hටමං 
කරන ලRදX) 42,462 / මැ¨qෙටාෙගාGV/ y 7ª අතර ඔX) පළාෙ$ ජනගහණෙය) 
Aෙන) ෙදක/ ~ බව�.  ඉS 9kU වැ ඩපෙ¢ Jට සැත<U එක/ සහ හතර/ අතර 27

7ෙ�ෂෙය) qGෙRÓත වාසVථාන වල ව$ ~ ඔX) qදහV ශ¦[කය) හා එකට ෙVවය 
කළහ. ක= ඉ/ම යRC ඔX) අතර ~ ෙවනVකU ෙකෙම) නැNw jයහ —එනU, ආG�ක 
අවශ_තාවය qසා— .ලා/හරණෙය) �/7ºන ලද අයව බලා$කාරෙය) වැඩ ග)නා 
කUකරැව)ෙ¨ ත$වයට ඉහළ දමන ලදහ. එy C ඔX) ෙසෙම) මGධනෙH සාමාන_ �ය 
සල.� ~ Jය=ල)ම 7J) අ$7º සමාජ ත$වයට නැවත h7Jයහ. ඉN) ඊ ළඟට 
අ�) ෙව)ෙ) .මන පංNය/ ෙ5දැ� 9යා 9Jෙව/ දැන JoෙH නැත.

 GARF, 374/28s/4055/1-12.27



8 මහා සාගතය 

 1932-33 වසර වල 1 පැව4 මහා සාගතය ය5 ෙස78ය9 ඉ4හාසෙ; අ=රැතම >ගය?  

යැ@ හැම 8ටම සැලBණ. දැF පව4න HIපJභා කළ ෙනාහැB සා?N වලට අ5ව, එQ 
පJ4ඵලය? හැSයට TUයන 6 කට වැW ජනතාව? Tය Yයහ.  ෙකෙZ [වද, එය 1

9සා\වරැ යටෙ] 8SF 8ට අක^මව] ෙල_F රැ_යාව `aණ පාන ලද සාගත මාලාෙbම 
තව] එක? ෙනාcය. එය ෙd සdබFධෙයF ZටාUFට 8රැgධ h ෙබාiෙෂ8?වා1 නායක 
Hෙකාලා@ kඛmF 8_F ගdබද වැ_යFව “හ`දාමය සහ වැඩවසd ෙල_F pරාකෑම” 
යන පද වහර ෙයs ෙමෙහ>ෙd ඍu පJ4ඵලයB. 1920 ගණF අග 1 බලහා]කාරෙයF 
සwහකරණය Bxෙd පJහාරය සමඟ ෙගන Yය බලව] සමාජzය පJ4ක^මණය (ආපZසට 
යෑම) සාගතය 8_F ෙ~ද�ය ෙලසBF 8දහා ද?ව@. 

 ෙස78ය9 අ�කාxF එය හටෙගන ඇතැ@ ��ෙගන, එයට ජාත�Fතර පJජාව ෙව4F 
සහාය ලබාගැ�ම සඳහා ද කට>� කළ 1921-22 සාගතය ෙලස ෙනාව, 1932-33 සාගතය 
B_] ෙලසBF _gධ ෙනාhවා යැ@ ෙර�මය 8_F සෑම 8ෙටකම Bයා _Sයහ. ඒ ගැන 
අවධානය ලබාගFනට තැ] කළ හඬවi අiපය ෙස78ය9 ෙපJාපගැFඩා වUF Hහඬ 
කරන ල�. ඒ සඳහා, 1933 1 >?ෙ\නය හරහා සංචාරය කළ ‘ර�Wකi ප?ෂෙ;’ නායකයා 
සහ පJංශ ෙසෙන9 ස�ක ඉ�වා� හැm� (Edouard Herriot) වැH අයෙ�  පJකාශන වUF 
ෙස78ය9 අ�කාxFට සහාය ලැ�ණ. සංචාරෙයF ආපa එන ඔa ෙල7කයට BයFෙF 
“අගය කළ හැB ජලනල ක^ම වUF සහ වගා �d වUF සහ සාwQක ෙගා8ෙපාළවi 
වUF” >?ෙ\නය �x ඇතැ@ සහ ඒ Hසා “මාහැ� අZවැFන?” පJ4ඵලය ෙbයැ@ Bයා@. 
ඔa ෙමෙZ _ය කතාව Hමා කර@: “මම සමZත >?ෙ\නය හරහා ගමF කළා, ඉ4F මට 
ඔබට සහ4ක කරFනට ��වF `� රටම හmයට මi ��ලා 4ෙයන උද�ානය? වෙ� 
බව.”  GPU 8_F 8ෙg�ක අ`]තF ෙවත ��ගFවන අ�රැ ද\ශනෙ; පJ4ඵලය එවැH 2

අFධ බව 8ය. එම ගමන සඳහා ඇ�ල] කරන ලgෙg සාwQක ෙගා8ෙපාළවi (kolkhozy) 
සහ ළම@Fෙ� ආකෘ4 උද�ාන පමණB. ඒ අFධ බව සමහර 8ට ෙgශපාලන සලකා 
බැ d වUF ද ෙවර ගFවන ලgදා 8ය හැB@. එනd, ඇෙඩාi¡ Q9ල\ බලෙයF නැ¢ 
එන ත\ජනය හ`ෙb ජ\මHය ගැන එක`�ව �යවර? ගැ�මට හැB අවZථාව අන�රැට 
ෙනාදැ¤ම සඳහා පJංශ නායකයFට 4� කැමැ]ත 8ෙ¥ෂෙයF දැ?8ය හැB@. 

 ඒ ෙකෙZ [ව], ෙස78ය9 >Hයනය `aණ 1 _Sන ව�සනෙ; පmමාණය ගැන ඉතා 
Hවැර� ෙතාර�රැ ජ\මHෙ; සහ ඉතාUෙ; ඉහළ තන�රැ දරන ෙgශපාලනඥයF 
සංඛ�ාව? ස�ව 4�ණ. ඉතාU ජා4ක ඉ4හාසඥවmය? වන අF§යා ග¨ැ_ෙය7_ මෑතක 1 
ෙසායා ෙගන පJකාශනය කළ අFදමට, ඛාBb, ඔෙඩZසා, සහ ෙනාෙවාෙරා©Z? යනා�ෙ; 
ෙZවය කළ ඉතාU තානාප4වරැF එවන ලද වා\තා `_UH 8_F ඉතා පJෙbසTF Bයවන 
ලද අතර ඒ ගැන ෙහාªF දැන _Sය] ඒවා ඔaෙ� ෙකාT>HZ9-8ෙර7« ෙපJාපගැFඩා 

 A. Blum, Naître, vivre et mourir en URSS 1917-1991 (Paris: Plon, 1994), p. 99.1

 Quoted in F. Kupferman, Au pays des Soviets: Le voyage français en Union soviétique 1917-1939 (Paris: Gallimard, 1979), p. 88.2



සඳහා ෙයාදාග]ෙ] නැත.  එයට පටහැHව, 1933 Ydහානෙ;  සල¬ hෙ; වැදග] 3

ඉතාU-ෙස78ය9 ෙවළඳ Y8®ම? සහ Tත¯]වෙ; සහ ආක^මණය ෙනාBxෙd එකඟතාවය?  
ෙව5ෙවF අ]සF තැ°ෙමH. “රජෙ; ෙ±�” Hසා අiතාරය මත �iලට �F, නැ]නd 
අවZථාව? ෙනා1ම Hසා, මහා සාගතය ගැන සත�ය, >?ෙ\න සංක^ම²ක සං8ධාන වUF 
`³ණය කර5 ලැ´ ¬ඩා �ටප] පJමාණයBF ෙබදා හැරැණ], 1980 ගණF අග භාගෙ; 1 
බටQර ඉ4හාසඥයF සහ ක�F පැව4 ෙස78ය9 >Hයනෙ; ප\ෙ;ෂකයF BQප 
ෙදෙන? 8_F ඒ ගැන කෘ4 ගණනාව? `³ණය කරන ෙත?, _g�ය ��i ෙල_F වටහා 
ග5 ෙනාලැ°ය. 

 1932-33 සාගතය ෙ]රැd ගැ�ම සඳහා ගdබද සwහකරණයට බලා]මක ෙල_F 
ෙයදcෙd පJ4ඵලය Hසා ගdබද වැ_යF සහ ෙස78ය9 ෙgශය අතර පැව4 සබඳතාවFQ 
සංද\භය අවෙබ7ධය දැW ෙZ වැදග] ෙව@. අµ4F සwහකරණය h පළා]වල, සාwQක 
ෙගා8ෙපාළ උ®ලන ලද ¶Tකාව උපාය·  hවB. ඒ ¸Tකාෙb එක ෙකාටස? hෙ; 
සාwQක අZවැFෙF එFන එFනම වැW පJමාණයBF ෙගන රජයට Zථාවර සැප>ම? 
යැcම සහ4ක Bxම@. සෑම __රයක 1 ම ආ¹ºෙb එක� Bxd ෙමෙහ>d යd 
ආකාරයක රාජ� සහ ගdබද වැ_යF අතර බලය ද?වන ගැ»ම? 8ය. අZවැFෙනF තම 
අවශ�තා �²ස අවශ� පJමාණය ළඟ තබා ගFනට ගdබද වැ_යF දැW ෙZ වෑයd කළහ. 
සරල ෙල_Fම, ආහාර කැඳ[d ගdබද වැ_යFෙ� �8 පව]වාගැ�මට ත\ජනය? hෙ;ය. 
පJෙgශය? වැWෙයF සරැසාර ෙවg1, රජය උgයාචනය කළ පJමාණය] වැW 8ය. 1930 
වසෙ\ 1 >?ෙ\නෙ; කෘNකා\Tක HIපාදන වUF _යයට 30 ?, උ�රැ ෙක7කසZ Q 
¬බF Q සරැ TSයාවෙතF _යයට 38 ?, කසකZතානෙ; අZවැFෙනF _යයට 33 ?, 
රජය අරග]ෙ]ය. 1931 1 අZවැFන සෑෙහන තරd අº h 8ට, එම පළා] වUFම ගFනා 
ලද පJ4ශත අ5පාතය ��ෙවUF 41.5, 47, සහ 39.5 ? hහ. එවැH පmමාණයBF 
HIපාදන ඉව] Bxම Hසා HIපාදන චක^ය සd�\ණ 8ය[ලකට ඇද දමන ල�. නව 
ආ\¿ක පJ4ප]4 (NEP) යටෙ], ගdබද වැ_යF ඔ[Fෙ� සමZත HIපාදෙයF _යයට 15 
සහ 20 ? අතර පJමාණය? 8¬Àහ. එ@F _යයට 12-15 ] අතර පJමාණය? °ජ 
හැSයට නැවත වගා Bxම සඳහා තබාග]හ. ඔ[Fෙ� ගවයFට ආහාර �²ස _යයට 
25-39 ] අතර පJමාණය? ෙවF කර අතර ඔ[Fෙ� පmෙභ7ජනය සඳහා hෙ; ඉ4mය@. 
අZවැFෙනF ෙකාටස? තබාගFනට හැB ඕනෑම ක^මය? ෙයාදාගFනට ගdබද වැ_යF 
Âරණය කළහ. 8ෙ¥ෂෙයFම, 1932 වසර 1 ආ¹ºව 8_F එක� Bxෙd ඉල?කය ඊට 
ක�F වසරට වැWෙයF _යයට 32 BF ඉහළ දැ¤ෙමF ප®ව, ඒ B_] ෙලසBF ඉ» කළ 
ෙනාහැB h සැල®ෙd වැය ¬ම? [වද එය කළ >� cම පmZථා�ය අ�කාxFට පැවmණ. 
ඉ4F ඒ Hසා පmZථා�ය අ�කාxF සහ ගdබද වැ_යF අතර ඇ4වන ගැ»ම 
ෙනාවැළැ?8ය හැB hවB.  4

 1932 1 ආහාර එක� Bxෙd ෙමෙහ>ම ඇරÄෙමF ප®ව එය _gධ hෙ; ඉතා 
ෙසTF. ෙගායd ෙකාළ පෑÅම පටF ග] වහාම, සාwQක ෙගා8යF සෑම රා4¯යක 1 ම 
අZවැFෙනF ෙකාටස? සඟවFනට ෙහ7 ෙහාරකd කරFනට පටF ග]හ. සාwQක 
ෙගා8ෙපාළ ශÆTකයF, ආහාර කැඳ[d �Çෙ�Wය\, ගණකා�කාxF, ෙගා8ෙපාළ 

 Andrea Graziosi, “Lettres de Kharkov: La famine en Ukraine et dans le Caucase du Nord à travers les rapports des diplomates 3

itlaiens, 1932-1934,” Cahiers du monde russe et soviétique 30 (1989), 5-106.

 Moshe Lewin, The Making of the Soviet System (London: Methuen, 1985), pp. 206-237.4



කළමනාකරැවF (ඔ[F ෙබාෙහාමය? මෑතක 1 ල] උසZcමට ෙපර ගdබද වැ_ 
ශÆTකයF h අය@), සහ ෙබාiෙෂ8? ප?ෂෙ; පළාෙ] ෙiකdවරැ පවා, එනd එQ 
Hයැ�න _යiලFෙ�ම Hහඬව _gධ h එකඟතාවෙයF ශ?4ම] c සාමකා¤ 
පJ48ෙර7ධය? ෙගාඩනැ¢ ආෙbය. ඔ[නට අවශ� ධාන� එක� කරගැ�ම සඳහා මධ�ම 
අ�කාxFට ෙකාT>HZ9වා1F සහ ෙකාdෙසාෙමාi Èව] h ට[d වUF බඳවාග], හ�_ 
පJහාරයට 8ෙ¥ෂ �aව ල] භට ක¹ඩායd අµ4F එවFනට _gධ 8ණ.  

 ෙවාiගා න�ය පහළ ධාන� HIපාදනය කළ පJෙgශ වල _ය ෙමෙහ>ම ගැන මධ�ම 
8ධායක කT»ෙb _ය ඉහළ HලධාxFට වා\තාව? Uයන උපෙgශකවරයා ෙව4F, එවක 
�Sසරබදව දැBය හැB h >දමය ෙල_F h වාතාවරණය ගැන අදහස? ලබාගත හැB@: 

අ] අඩංÉවට ගැ�d සහ ෙසායා බැ d වල සෑම ෙකෙන?ම පාෙ± HයැÊ _S4: 
�Iකර පළා] Q ෙස78ය9 සාමා�කයF, නගරෙයF එවන ලද ඕනෑම ෙකෙන?, 
හ�_ පJහාරයට 8ෙ¥ෂ �aව ල] භට ක¹ඩායd, සහ කාලය සහ ජවය ඉ4mව 
ඇ4 ඕනෑම ෙකාdෙසාෙමාi සාමා�කෙය? 8_F. ෙd වසෙ\ 1 දැනටම] ෙගා8යF 
අතmF _යයට 12 ? 8භාග කර ඇත. �ටමං කරන ලද ¬ලා? ෙහ7 දඩ පැනh 
ගdබද වැ_යF යනා1F එයට අය] ෙනාෙව4. �Z4¯?කෙ; ක�F _S ආහාර 
කැඳ[dකරැෙ� ගණF බැ d අ5ව, ප®Yය අ[රැgද �රා _යයට 15 ක සමZත 
වැWQS ජනගහනය? යd B_ ආකාරයBF _gධ h ම\ධනෙ; 8F�තෙය? බවට 
ප]8ය. පaYය මාසෙ; 1 සාwQක ෙගා8ෙපාළ වUF පළවා හැරැ ෙගා8යF 800 
? යන පm_g�ය එක� කළ 8ට ඔබට ෙd ආ¹ºෙb ම\ධනෙ; පmමානය ගැන 
යdB_ අදහස? ලබාගFනට ��වH… _gධ 8ය >�මැ@ සැලෙකන මහා 
පmමානෙ; ම\ධන ෙනාසලකා හැmය], යd ෙදාරකඩ? ප® කරන ලද 8ට, _ය� 
ම\ධ�ය ෙමෙහ>dවල කා\ය?ෂමතාවය Ìන c යන බව අ� ��ගත >�@. මFද 
ඒවා B^යා]මක Bxම ෙකාෙහ]ම කළ ෙනාහැB වන Hසා… _රෙගවi �x ඉ4x 
පැෙලFනට තරd. එය H\මාණය කරg1 රඳවFනට හැ� _රකරැවF සංඛ�ාවට 
වඩා පZ Éණයක ජනතාව? බලෙචෙව7 (Balachevo) _රෙගදර රඳවා _S4. එලාF 
(Elan) Q ¬ඩා �Z4¯?ක _රෙගදර �ල 610 ක �mස? BSBSෙ; තර කර දමා 
ඇත. ප®Yය මාසෙ; බලචාෙව7 _රෙගදmF _රකරැවF 78 ? එලාF ෙවත එවන 
ල�. එ@F 48 ? වයස අ[රැ� දහයට වඩා අº අය@. 8_එක? වහාම HදහZ 
කළහ. ෙd ක^මය ෙකාතරd 8යරැ දැ@ Bයෙතා]— මා අදහZ කරFෙF බලෙයF 
නdවා ගැ�ම (පJෙර7ධනය), ඔ[F භා8තා කරන එකම ක^මය— මම ෙමQ _Sන, 
ෙහාඳ ෙගා8යF ෙවFනට පමණ? වෑයd කරන, ඒÎය �gගල ගdබද වැ_යF ගැන 
වචන BQපය? BයFනd. 

ගdබද වැ_යF 8F�තයF කරවන හැS ගැන එක උදාහරණය?: ෙමා\9_ (Mortsy) 
Q ඔaෙ� ෙක7ටාව සැබැ8Fම �රවන ලද එක ගdබද වැ_ෙය?, �Z4¯?ක 8ධායක 
කT»ෙb සභාප4 h ෙෆාTෙචb (Fomichev) සෙහ7දරයා හ`cමට පැT²ෙ;ය. ඔa 
තමFව උ�රට �ටමං කර යවFන යැ@ ඉiලා _Sෙ;ය. මFද, ඔa පැහැ�U 
කෙÐය, “ෙd ත]වයF යටෙ] B_ෙව¬ට Èව] ෙවFනට බැහැ.” ෙමවැH තව] 
_g«F ගැන මම දHT. එක අවZථාවක ඇෙල?සැFෙඩÑාb �Iකර ෙස78ය9 
ගdමානෙයF ගdබද වැ_යF දාසය? _යiලF 8_Fම අ]සF කළ ෙප]සමBF 



ඔ[Fව, ඔ[Fෙ� පJෙgශෙයF �ටමං කර හmFනට යැ@ ඉiලා _Sයහ… ෙකSෙයF 
Bbෙවා], පJච¹ඩ]වය තම@ දැනට _තාගත හැB එකම ක^මය, සහ අ� හැම 
8ටම හැම ෙදයකටම “පහරෙදනවා”. අ� අZවැFනට, ණයට, යනා1 වශෙයF “පහර 
1ම පටF ගFනවා.” හැම ෙදය?ම පහර 1ම?; අ� රා4¯යට “පහර 1ම” සවස 
නවයට ෙහ7 දහයට පටF ෙගන අµයම ද?වා කරෙගන යනව. හැෙම7ම පහර 1මට 
ල?ෙවනව: හ�_ පJහාරයට 8ෙ¥ෂ �aව ල] භට ක¹ඩායd යනව HයTත 
ෙක7ටා �රව� නැ4 සෑම ෙකෙන?ම ෙසායාෙගන, YQF “ෙ]රැd කරනව”, ඔබට 
_තාගත හැB _ය� ක^මෙbද ෙයාදාෙගන. ඔ[Fෙ� ලැ@Z�ෙb _Sන සෑම 
ෙකෙන?ටම ඔ[F පහර ෙදනව, ඉ4F එය ර�ය? ර�ය? පතා �ගටම _gධ ෙවනව.  5

 88ධාකාර h ම\ධ�ය �4 මහ] ර�ස? අතර, 1932 අෙග7Z� 7 වැHදා පJඥාපනය 
h එක ®පJ_gධ �4ය?, ෙර�මය සහ ගdබද වැ_යF අතර >gධෙ; උÓඡතම 
අවZථාෙb1 Âරණා]මක ¸Tකාව? ග]ෙ]ය. “සමාජවා1 ෙgපල? ෙසාරකම ෙහ7 හාH 
Bxම” සඳහා ෙවW තබා මරා දැ¤ම ෙහ7 කඳ[රක වසර දහයක _ර දÕවම? �ය 
හැBයාවට එ@F ඉඩ? ලැk². එය “ධාන� කරෙi �4ය” යැ@ ජනතාව අතර හැªF8ණ. 
මFද �4ෙයF ෙච7දනා ලැ´වF සාwQක ෙගා8පළක ව�යාෙයF ර@ ෙහ7 ඉmÖ ෙහ7 
කරi BQපය? පමණ? ගFනවාට වැW අපරාධය? කර ෙනා4°ම Hස@. 1932 අෙග7Z� 
_ට 1933 ෙදසැdබ\ ද?වා කාලෙ; 1 125,000 කට වැW ජනතාව? ෙd ෙශ7ච�ය �4ය 
යටෙ] දÕවd ලැ´හ. එෙZම 5,400 ? මරණ දÕවd ලැ´හ.  6

 ෙd ඩÑැෙක7HයF (ඉතා කෲර) ආකාරෙ; ෙමෙහ>d 4kණද, එක� කරග] පJමාණය 
තවම] පJමාණව] hෙ; නැත. 1932 ඔ?ෙත7බ\ මැද 1 ආ¹ºව 8_F රෙ9 පJධාන ධාන� 
HIපාදනය කරන පJෙgශ වල ආහාර කැඳ[d සැල®ෙමF එක� කරගFනට සම] hෙ; 
ඉල?ක කරග] සංඛ�ාෙවF _යයට 15-20 ? පම². ඔ?ෙත7බ\ 22 වැHදා, ආහාර 
කැඳ[d B^යාවUය ෙbගය වැW කරන වෑයම? හැSයට, >?ෙ\නය සහ උ�රැ ෙක7කසZ 
ෙවත අ4ෙ\ක ෙකාTසd ෙදක? ෙපාUS�>ෙර7ව යවන ල�. එකක පJධාHයා ව�ෙචZලාb 
ෙමාෙලාෙටාb h අතර අෙනක ෙමෙහයවන ලgෙg ලැසා\ කැගෙනා8Ó 8_H.  ෙනාවැdබ\ 7

මස 2 වැHදා, ෙගFm~ යාෙග7ඩා ද ඇ�ල] කැගෙනා8Óෙ� ෙකාTසම ෙරාZෙටාb-ඔF-
ෙඩාF (Rostov-on-Don) ෙවත පැT²යහ. ඔ[F වහාම උ�රැ ෙක7කසZ පJෙgශෙ; ප?ෂ 
�Z4¯?ක ෙiකdවරැ _යiලFෙ�ම ර�Zcම? කැඳhහ. එQ 1 පහත ෙය7ජනා අ5මත 
කරග]හ: “ධාන� එක� Bxෙd සැල®ෙd 8ෙ¥ෂෙයFම ලැØජා සහගත අසා\ථක]වය 
Hසා, ¬ලා? සහ පJ48Ùලcයවා1Fෙ� කඩාකÙපiකාx පgධ4 _යiලම ෙවFකර දැ¤ෙd 
වගÎම _ය� පmZථා�ය ප?ෂ සං8ධාන ෙවත පැවෙරන අතර, ෙd කඩාකÙපi Bxd 
සඳහා ෙපර`ණ ෙගන _Sන �Iකර පළා] වල _Sන ෙකාT>HZ9වා1F සහ සාwQක 
ෙගා8ෙපාළ සභාප4වරැF �ල ඇ4 පJ48ෙර7ධය ද පාගා දැTය >�@.” අපෙiඛනයට  
(Hල පද වහරට අ5ව) ප]h සමහර �Z4¯?ක සඳහා පහත ෙමෙහ>d ෙයාදා ගැෙන@: 
වහාම කඩ සාÙ� වUF _ය�ම HIපාදන ඉව] Bxම, ෙවළඳාමට සd�\ණ තහනම? 
පැනcම, _ය� ණය වහාම ෙග8ය >� cම, හ�_ අ4ෙ\ක බ� පැනcම, සහ GPU 

 GARF, 1235/2/1521/71-78; Nicholas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les 5

documents confidentiels (Paris: Gallimard, 1994), pp. 152-155.

 GARF, 3316/2/1254/4-7.6

 N. A. Ivnitskii, Kollektivizatsiya i raskulachivanie (Collectivization and dekulalization) (Mosco: Izd-vo Magistr, 1996), pp. 192-193.7



සහාෙයF _ය� “කඩාකÙපiකරැවF,” “8ෙg�ක කාරකයF,” සහ “පJ48Ùලcයවා1F,” 
ඉ?ම²F අ] අඩංÉවට ගැ�ම. කඩාකÙපiකරැවF ඇතැ@ සැක කරg1, දැවැFත 
පmමානෙයF ජනගහනය �ටමං කර යවන ල�. 

 1932 ෙනාවැdබ\ මාසය, කඩාකÙපiකරැවFට එෙරQව සටF පටF ගැ5 පළ` 
මාසය@. �Iකර පළා]වල _S ෙකාT>HZ9වා1F 5,000 ?ව, ආහාර කැඳ[d ෙමෙහ>d 
කඩාකÙපiකාxF සdබFධෙයF “අපාරධමය ෙල_F B_ව? ගණනට ෙනාෙගන _Úම” 
ගැන වරදකරැවF යැ@ 8H¥චය කරන ල�. උ�රැ ෙක7කසZ පJෙgශෙ; සwහකරණ 
ෙගා8ෙපාළ ශÆTකයF 15,000 ? ද අ] අඩංÉවට ගFනා ල�. ෙමය කෘNකා\Tක HIපාදන 
සdබFධෙයF ඉහළ  ක^ෙම7පායය? 8ය. ෙදසැdබ\ මාසෙ; 1 සමZත ගdමාන ෙල_F 
8ශාල �ටමං Bxෙd ෙමෙහ>d ඇරÜ². එයාකාර ෙමෙහ>d ¤ට ක�F එනd 1920 1 ද 
අ]8ඳ _S ෙකාසැ? හ`දා යැ@ සැලෙකන ලද (stanisty) අයවද එයට අය] hහ.  8ෙ¥ෂ 8

ශÆTක ජනාවාස ෙවත �ටමං Bxd සංඛ�ාව ය�] ෙbගෙයF ඉහළ Yෙ;ය. 1932 1 Éලා� 
වා\තා ෙපFවFෙF �ටමං කරන ලgද[F 71,236 ? පැT² වග@; ඊට ප® අ[රැgෙg  
අµ4F “8ෙ¥ෂෙයF අවතැF hවF” සංඛ�ාව 268,091 ද?වා දැW ඉහළකට නැÝෙÝය.  9

 >?ෙ\නෙ; 1 ෙමාලෙටාb ෙකාTසම එයාකාරෙයFම ෙමෙහ>d පටF ග]හ. ඉහත 
8Zතර කරන ලද පmgෙදF ඵල8පාක අ]8ªFනට _gධෙවන ආකාරෙයF, ආහාර කැඳ[d 
ඉල?කයF �යවFනට සම] ෙනාh �Z4¯?ක _යiලම ෙකාTසම 8_F අපෙiඛනය 
කළහ: පmZථා�ය ප?ෂ පmපාලන Þgධකරණයට ල? කළහ, සාwQක ෙගා8ෙපාළ 
ශÆTකයF පමණ? ෙනාව “HIපාදනය අº කරන” යැ@ සැක කරන ලද කළමනාකරැවFවද 
අ] අඩංÉවට ග]හ. වැW කi ෙනායා එවැHම ෙමෙහ>d ධාන� HIපාදනෙ; ෙය1 _Sන 
අෙන¬] පJෙgශයF ෙවත ද ෙයාදා ගැ�ම පටF ගැHණ. 

 ෙමම රජය 8_F ෙයාදා ග] ම\ධ�ය ෙමෙහ>d වUF ගdබද වැ_යFට එෙරQ 
>gධය ජයගත හැBcද? පැහැ�Uවම නැත, යැ@ ෙනාෙවාෙරාZ_? Q ඉතාU තානාප4වරයා 
යවන එක පැහැ�U වා\තාව ෙපFව@: 

 ෙස78ය9 ෙgශය බලව]ය, අ8 වUF �x ඇත, ඒ] ෙමවැH >gධය? කරFනට 
එයට ෙනාහැB@. ZෙටÙ TSයාවෙ] >ද ෙපර` ෙපළගZවත හැB ස�ෙර? නැත. 
හ�රා සෑම තැනකම _SFෙනB. එෙZම ¬ඩා ෙමෙහ>d වUF ෙපර` 
ෙබාෙහාමය? �ළ සටF වැ1ම අවශ�ය@: ෙමFන 4ෙයනවා උදµ ගාFන අවශ� 
�ම?, අතන 4ෙයනවා ෙහා¹ඩරය? බැYF ගැp ඉmÖ ෙගාඩවi; ටàැ?ටරය? 
ෙමතැන කැWලා, තව] එක? අතන කඩාකÙපi B^යාවකට හ®ෙවලා; �F 
පංÉව? ෙසායා ගFනට නැහැ… ධාන� ගබඩාවකට කඩා වැ�ලා, Yd ෙපා] 
ව�ාජ@, සාwQක ෙගා8ෙපාෙÐ අධ�?ෂකවරැ ෙනාහැBයාව Hසා ද නැ]නd වංක 
බව Hසාද දFනෑ අZවැFන ගැන B_ 8ෙටක ඇ]ත BයFෙන නැහැ… හ�රා හැම 
Hෙවසකම, ගෙමF ගමට. ඒක හmයට ෙපෙFරයBF ව�ර අරF යFන හදනව 
වෙ� වැඩ?.  10

 Ibid., pp. 198-206.8

 V. N. Zemskov, “Kulatskaya ssylka v 30-ye gody” (The deportation of kulaks in the 1930’s), Sotsiologicheskie issledovaniya, no. 10 9

(1991), 4-5.

 Graziosi, “Lettres de Kharkov,” p. 51.10



හ�රා පරාජය Bxමට 4kෙ¹ එක 8ස=ම? පම²: ඔaව හාමතෙ; තබා ඉව] Bxම@. 

 1932-33 ෙ±මFතය සඳහා “අත�වශ� අාහාර ත]වය” ��බඳ අවදානම? ගැන පළ` 
වා\තා ෙමාZකb ෙවත ළඟා hෙ; 1932 Ydහානෙ; 1 ය. “අZවැFන 8�Iට ෙල_F ෙහාඳ 
h පැ4 වල පවා සාගතය? ඇ4cෙd සැබෑ අවදානම?,” ඇතැ@ Bයා අෙග7Z� මාසෙ; 
ෙමාලෙටාb 8_F ෙපාUS�>ෙර7ව ෙවත වා\තා කෙÐය. ඒ] වැය ¬ම? [ව], තව 
�රට] ක�F සැල®d කළ ෙල_Fම එක� Bxම කරෙගන යෑම ඔaෙ� අ�පJාය 8ය. ඒ 
මාසෙ; 1 ම, කසකZතානෙ; ජනතා ෙකාTZසා\වරැFෙ� ක[F_ලෙ; සභාප4 h 
�යෙත7\ ඉසෙ;b එම ජනරජෙ; සාගතෙ; පmමානය ගැන ZටාUF දැ5ව] කෙÐය. එQ 
සාdපJදා@ක Z¿ර වාසZථාන නැ4 ආ\¿ක රටාව Hසා පනවන ලද සwහකරණ සහ 
බලා]කරෙයF නැවත ප�ංáකරවන වැඩ සටහF `�මHFම අක\මන� c 4�ණ. උග¨ 
ZටාUFවා1F h >?ෙ\නෙ; ෙකාT>HZ9 ප?ෂෙ; පළ` ෙiකd ZටැHZලාZ ෙකා_ය\ 
සහ ෙනෙපJාෙපෙටàාbZ? පJෙgශෙ; පළ` ප?ෂ ෙiකd h Tකාෙයi ඛටාෙය8Ó පවා එක� 
Bxෙd සැල®d අº කරTF සැල®d ෙවනZ කරFන යැ@ ඉiâහ. “අනාගත HIපාදනය 
H\ධන පං4 රාජ�ෙ; අවශ�තා අ5ව ඉහළ යා හැBයාව සඳහා පමණ? ව],” යැ@ 1932 
ෙනාවැdබ\ මාසෙ; 1 ඛටාෙය8Ó, ෙමාෙලාෙටාb ෙවත Uයා යැcය, “සාwQක ෙගා8යFෙ� 
අවම අවශ�තා අ� සැලBiලට ගFන ඕන, නැ]නd ලබන අ[රැgෙg අZවැFන ගFන 
ව�රFන B_ම ෙකෙන? ඉ4m ෙවලා ෙනා_Ú8.” 

 “ඔෙã ඉFෙF බරපතල වැර� Zථාවරයක, සහ එය B_] ෙලසBF ෙබාiෙෂ8?වා1 
ෙනෙම@,” ෙමාෙලාෙටාb ���රැ �FෙFය. “ෙබාiෙෂ8?වා1 අ�ට රජෙ; අවශ�තා —
ප?ෂෙ; ෙය7ජනා වUF ®පx?ෂාකාxව H\වචන කරන ලද අවශ�තා— ෙදවැH තැනකට 
දැ¤ම ඔෙරා]� ෙදFෙන නැහැ. ඒවා `UFම කළ >� ෙgවi හැSයට ෙනාසලකා හmFනට 
ෙකාෙහ]ම බැහැ.”  �න BQපයකට ප®ව, Hයම කළ පJමාණ �රවFන ට අසම] h 11

සාwQක ෙගා8ෙපාළ _යiල සඳහා වැට d Hයම කරTF ෙපාUS�>ෙර7ෙවF එh U�ය? 
පmZථා�ය අ�කාxFට ලැ�ණ. ෙමවර ඒවාෙ; 4kණ _ය� ධාන� ඉව] කරFන යැ@ —
ඊ ළඟ වෙZ අZවැFන සඳහා ව�රFනට HයTත සංáත ද ඇ��ව— ඔ[නට අණ ලැk². 

 තමFෙ� අiප සංáත බාර ෙදFනට යැ@ බලා]කාර ත\ජනය සහ සමහර 8ට වධ 
Qංසා ද අ] 8ªFනට _gධ ෙවg1, එෙZම කෑමට Tල 1 ගැ�ෙd හැBයාව සහ ඊට `දi 
පවා නැ4 c යg1, ෙd සරැ කෘNකා\Tක පJෙgශවල TUයන ගණනක ගdබද ජනතාවට 
නගර බලා ඇෙදනවා හැෙරFනට ෙවන කළ හැB යම? ෙනාcය. ෙදසැdබ\ 27 වැHදා, 
ෙකෙZ [වද, ගdබද ෙව4F ඇෙදන ජනතාව නව]වන වෑයම දBFනට ලැk². 
“සමාජzය පරෙප7NතයF වඳ Bxම,” සහ “ට[d ෙවත ¬ලා? mංගා ගැ�ම” හා සටF 
ව�Fනට ආ¹ºව, _ය� �රවැ_යF අHවා\ෙයFම Uයාප�ංá 8ය >� h නව හැ=5dප]  
හ=Fවා �Fහ. È8ත ගලවා ගැ�ම සඳහා පළා යන ගdබද වැ_යFට ෙd 1933 ජනවාm 
22 වැHදා �4ය Hසා හාමතෙ; _S TUයන ගණනාවකට මරණය ÂF� කෙÐය. 
ෙමාෙලාෙටාb සහ ZටාUF 8_F අ]සF කළ HයමෙයF පmZථා�ය අ�කාxFට, සහ 
_යiලFටම ඉහ�F GPU  ෙවත, “ට[d බලා 8ශාල ක¹ඩායd වUF එන උ�රැ 
ෙක7කසZ සහ >?ෙ\නෙයF එන ගdබද වැ_යF හැB ඕනෑම ක^මයBF” තහනd 
කරFන යැ@ උපෙදZ ලැ�ණ,  “ෙd පJ48Ùලcය කාරය? අ] අඩංÉවට ග]තාට ප®ව, 

 Ivnitskii, Kollecktivizatsia i raskulachivanie, pp. 198-199.11



ඔ[Fව ඔ[F `UF Èව] h Zථානයට ර�ෙගන යා >�@.” චක^ෙiඛනය ත]වය ෙමෙZ 
පැහැ�U කරන ල�: “ෙd දැවැFත ගdබදවා© ජන සwහෙ; H?ම යාම සං8ධානය කර 
ඇ]ෙ] ෙස78ය9 ෙර�මෙ; හ�රF, පJ48ÙලcයකරැවF, සහ සwහකරණ B^යාවUයට 
එෙරQව 8ෙ¥ෂෙයFද, ෙපා�ෙb ෙස78ය9 ආ¹ºවට එෙරQව ෙප7ලFත ඒජFතවරැ 8_F 
ෙගන යන ෙපJාපගැFඩා ¬මFත¯ණය? යැ@, ෙපFවන H¥áත සා?N පJධාන කT»ව සහ 
ආ¹ºව ස�ව ඇත.”  12

 සාගතෙයF බැට කන ලද _ය� පJෙgශයF �ළ �dmය පJෙbශප] අෙල8ය වහාම 
නව]වන ල�. තම �Z4¯?ක වUF �ට]cමට ෙනාහැBවන පmgෙදF GPU 8_F 8ෙ¥ෂ 
මා\ග බාධක දමන ල�. 1933 මා\� මස `ල 1 රහZ ෙපා _ෙ; වා\තාවBF ෙප� 
යFෙF ෙd නගරවලට ඇ1 එන හාම4F _Sන ගdබද වැ_යF ©මා කර5 සඳහා ග] 
ෙමෙහ>ෙd 1 එක මාසයක 1 පමණ? 219,460 ක ජනතාව? නව]වන ලද බව@. ඔ[F 
Èව] h තැFවලට 186,588 ? ආප® ර�ෙගන යන ලද අතර ඉ4mය අ] අඩංÉවට ෙගන 
දÕවd ෙදන ල�. ට[d වUF �»වහi කරන ලද ජනතාවට අ] h ඉරණම ගැන B_] 
සඳහන? එQ නැත. 

 ඒ කාරණාව සdබFධෙයF ත� ෙහ� කරන ෙතZතෙdF�ව? ලැෙබFෙF, 
සාගතෙයF දැW ෙZ බැට කෑ 4kණ පJෙgශය? h ඛාBb Q ඉතාU තානාප4වරයා ෙව4H: 

ස4යකට ෙපර, අ]හැර දමා ඇ4 දරැවF ආර?ෂා Bxෙd වෑයම ෙව5ෙවF 8ෙ¥ෂ 
ෙZවාව? �Q»වන ල�. �Sසරබද පැ4වල �8ගලවා ගැ�ෙd බලාෙපාෙරා]� 
®Fcම Hසා ට[F ෙවත ෙරා]ත �SF ඇ1 යන ගdබද වැ_යF සමඟ ර�ෙගන ආ 
දරැවF සහ ෙදමb�යF ආපa ගd බලා Tය ඇෙදFනට යෑම Hසා අ]හැර දමා 
Yය දරැවF ද ෙමQ _S4. ඔ[Fෙ� බලාෙපාෙරා]�ව ට[ෙd _Sන ක[රැ ෙහ7 
ඔ[Fෙ� දරැවF ර�කබලා ගFනට සම] ෙb යැ@ Bයාය… ඉ4F දැF ස4ය? 
4ZෙZ, ට[ම, ®� Hල ඇ=d ඇදග] ආවෙ]වකරැවF (dvorniki) 8_F `රකරTF 
පවÂ, ඔ[F දරැවF එක� කර ළඟම ඇ4 ෙපාUZ Zථානයට ෙගHය4… මැ�යd 
ර�ෙ; 1 පමණ ඔ[F _යiලFවම ටà? රථ වUF ෙසවෙරාෙඩාෙන9Z? 
(Severodonetsk) බº පJවාහන නැ ව�dෙපාළට ෙග න ය5 ලැෙã. _ය� දරැවF 
ෙසායාගත හැ?ෙ? �dmය Zථානවල සහ �dmයවල, ගdබද ප[i, වයසක උද8ය, 
සහ දවස �රා එක� කරන ලද ගdබද වැ_යF _යiලම… ෛවද� ක¹ඩයාම? 
යd ආකාරය ෙත7රාගැ�d B^යාවUය? කර5 ලබ@… තවම] ඉ�¤ ෙනාමැ4 සහ 
යd තරමක �8ගලවා ගත හැB ත]වයක ප®ෙවFෙF නd එවැFෙන?ව 
ෙඛාෙලා�නායා ෙග7රා (Kholodnaya Gora) ෙගාඩනැ�U ෙවත යව5 ලබ@. එතැන 
8,000 ක පමණ Hතර දැBය හැB �mස? 8ශාල හැඟරයFවල ��රැ ඇඳF මත 
Tය යTF _S4. ඔ[F අතර බaතරය දරැවF ෙව4. ඉ�ෙමFනට දැනටම] 
පටFෙගන ඇ4 ජනතාව බº �dmය වUF ෙගන ය5 ලබ@. ඔ[F ට[ෙමF 
සැත�d හත�හ? පමණ �රකට ෙගන ෙගාZ අ]හැර දම5 ලබFෙF එ8ට ඔ[Fට 
කාටව] ෙනාෙප� Tය යා හැB පmgෙදH. ගමනාFත ෙවත ඔ[F පැTෙණg1, 
දැවැFත අගi හාර5 ලැෙã. Tය Yය[F මැ�mවUF එ�යට උZසාෙගන ය4.  13

 Ibid., p. 204.12

 Graziosi, “Lettres de Kharkov,” pp. 59-60.13



 1933 Ydහානෙ; 1 �Sසරබද මරණ ම9ටම එQ උÓඡතම අවZථාෙb 4�ණ.  
¬සYFන ම�වාට, ට@ෆZ උණ ද ඉ?ම²F සාමාන�ය? වFනට පටF ගැHණ. හාර 
පFදහස? පමණ ජනගහනයBF >� h ට[dවල සමහර අවZථාවල �8 ගලවා ගFනට 
සම] hෙ; දාහතර ෙදෙන¬ට අº සංඛ�ාව? පම². T�මZ අ5භවය සdබFධ සටහF 
GPU වා\තා වUF ෙමFම ඛාBb ෙව4F ලැෙබන ඉතාU තානාප4 Hෙbදන වලද සඳහF 
hහ: “¬සYFෙF ෙහ7 ට@ෆZ උණ Hසා Tය Yය 250 කට වැW �mසකෙ� මෘතශxර සෑම 
රා4¯යක 1 ම එක� කරග5 ලැ°ය. ෙd _රැරැ ෙබාෙහාමයකෙ� ආමාශය �UF 8ශාල 
�? _�ර? කපා අ?මාව අ@F කරෙගන 4k². ෙපා _ය අවසානෙ; 1 ෙd අ�රහZ 
‘අ�ෙåදනය කරFනFව’ ෙසායාග]හ. ෙපාෙi 8¬ණන මZ ප@ සඳහා �ර[ම? හැSයට 
ඒ මZ ෙයාදාගFනවා යැ@ ඔ[F පාෙප7Óචාරණය කළහ.”  14

 1933 අෙÙJi මාසෙ; Tකාෙයi ෙෂාෙලාෙඛාb (Mikhail Sholokhov) æබF නගරය 
පැ]ෙතF ගමනක ෙයෙදTF _Sෙ;ය. ඔa ZටාUF ෙවත U�ය? යවTF පmZථා�ය 
අ�කාxF සාwQක ෙගා8පළ ශÆTකයF _යiලFටම ශාxmක වධQංසා ෙදන බව] 
ඔ[Fෙ� ඉ4m c ඇ4 _ය� ආහාර බලා]කාරෙයF පවරාගFනා බව] ගැන ස8Zතර 
ෙල_F දැFcය. පළ` ෙiකd 8_F යd ආකාරයක ආහාර සහනාධාරය? එ8ය >� යැ@ 
ඔa උgයාචනය කෙÐය. ෙd ඔaෙ� අෙÙJi 4 වැHදා U>ෙd සමහර ෙකාටZ: 

උ�රැ ෙක7කසZ Q අෙන¬] �Z4¯?ක ෙබාෙහාමය? ෙමF, ෙවෙචFZB 
(Vechenski) �Z4¯?ක ය ද, ෙd වසෙ\ ධාන� ෙක7ටාව �රවFන ට අසම] hෙ; 
යdB_ “¬ලා? කඩාකÙපiකාx කම?” Hසා ෙනාෙb, පmZථා�ය ප?ෂ 
wලZථානෙ; ඇ4 නරක නායක]වය Hස@… 

ප®Yය ෙදසැdබ\ මාසෙ; ප?ෂෙ; පJාෙg·ය කT»ව, රජෙ; එක� Bxd 
ෙමෙහ>ම ෙbගව] Bxෙd අර`ෙණF, ඔ8áFHෙකාb �\ණ බලධාmයා එවන ල�. 
ඔa පහත වැඩසටහF අ5ගමනය කෙÐය: (1) ඔa _ය� ධාන� කැඳවන ල�, එයට 
ෙd වසෙ\ වගාව සඳහා සාwQක ෙගා8යF අ4F ව�රFනට HයTත h සාwQක 
ෙගා8ෙපාළ නායකයF 8_F ක�F ෙවF කරන ලද ෙකාටZ ද අ@4 8ණ. (2) 
සාwQක ෙගාcF 8_F රජයට ලබා�ය >� සමZත ෙක7ටා පJමාණය අ5ව ඔa 
ප[i ෙබදා ෙවF කෙÐය. ෙමQ ?ෂ²ක පJ4ඵලය hෙ; ආහාර කැඳ[d පටF 
ගHg1, ගdබද වැ_යF ධාන� සැඟcම සහ වළ දැ¤ම@. ෙසායාග] `� සමZතය 
ෙහා¹ඩර 5,930 ? 8ය… ඉ4F ෙමFන ඒ ෙටාF 593 ෙසායා ගFනට ෙයාදාග] 
සමහර ක^ම, සමහර පJමාණ 1918 වසෙ\ _ට වළ දමා 4ෙබන ලද ඒවා@: 

“·තල” ක^මය: ශÆTකයාෙ� ඇ=d _යiල ඉව] කර ©තෙi හැඟරෙ; 
සd�\ණෙයF H\වZත¯ව තැ°ම. සමහර 8ට සමZත සාwQක ශÆTක ක¹ඩායd 
වලට ෙමයාකාරෙයF සලකන ල�. 

“උ” ක^මය: ZÂ¯ ශÆTකයFෙ� ෙදපා සහ සාෙ; වාSය පැෙටàාi වUF ෙපාඟවා 
අන�රැව එයට YH දiවන ල�. YHදැi Hවා දමා ය� ය�] එයම කරන ල�… 

 Ibid., p. 79. Robert Conquest, Harvest of Sorrow (New York: Oxford University Press, 1987), pp. 267-296.14



නෙපාෙලාbZB (Napolovski) සාwQක ෙගා8පෙÐ �Z4¯?ක කT»ෙb �\ණ 
බලධාmයා h Ùෙලා9BF (Plotkin) නැමැ]ෙත? සාwQක ශÆTකයFව බලා]මක 
බලය ෙයාදවTF උ�F මත ත�F ර] ෙවන ෙත? �ග හැෙරFනට සලZවන ල�; 
අන�රැව ඔa ඔ[Fව __i කෙÐ හැඟරෙ; H\වZත¯ව තැ°ෙමH… 

ෙලãයාෙසFZB (Lebtazhenski) සාwQක ෙගා8ෙපාෙÐ ශÆTකයF _යiලFවම 
තාÙපය? අසල ෙÙ�යට _ටගFවා ෙවW තබා මරණ ෙලස? ඇඟhෙ;ය. 

මට එවැH උදාහරණ ගණනාව? �ය හැB@. ෙdවා ක^මෙ; “අපහරණ” ෙනාෙව4; 
ෙdවා දැනට පව4න ධාන� එක� කරන ක^මය@. 

ෙමම U�ය මධ�ම කT»ෙb අවධානයට ෙයා`cම ®�® යැ@ ඔබට ෙප� යනවා 
නd, එෙහනd කරැණාකාර අපට සැබෑ ෙකාT>HZ9වා1F BQපෙදෙන? එවFන, 
සාwQක ෙගා8ෙපාළ ක^මයට මරාF4ක පහර? එiල කර ඇ4 ෙd ජනතාවෙ� 
ෙවZ w ගලවා දමFන. අෙÙ එකම බලාෙපාෙරා]�ව ඔබ@.  15

මැ@ 6 වැHදා ඔa එවන ���ෙ\, කරැණාව? මවා පාFනට ZටාUF B_� වෑයම? 
ෙනාග]ෙ]ය: 

ආදරçය ෙෂාෙලාෙඛාb සෙහ7දරයා, 

මට ඔෙã U>d ෙදකම ලැkණා, එෙZම ඔබ ඉiලා ඇ4 ෙgවi සපයා ඇත. ඔබ 
සඳහF කළ කාරණා 8සඳFනට ¥B\යාෙටාb (Shkiryatov) සෙහ7දරයා එවා ඇත. 
මම ඔෙබF ඉiලනවා ඔaට සහාය ෙදFන Bයා. ඒ], සෙහ7දරයා, මට BයFන 
ඕනා එය පමණ? ෙනාෙb. ඔෙã U� ෙදෙකF Hරෑපනය ෙවFෙF 8ෂයwUක 
බෙවF ඉතා �රZතර áත¯ය?, මම කැම4@ ඒ ගැන වචන BQපය? BයFනට. 

මම දැනටම] ඔබට ෙd U� ගැන Zè4 කරල 4ෙයනව, එ@F ෙපFවFෙF අෙÙ 
ක^මෙ; ඇ4 ®� අºපාºව?. ඒ ක^මෙයF අ� ෙහාඳ? කරFන යFෙF, සහ අෙÙ 
හ�රFව පරාජයට. අෙÙ සමහර ප?ෂ HලධාxF අෙÙ යා�වFට පහර ෙදනව. 
සමහර අවZථාවල ෙd ගැන ඉතා පරéඩකා¤ 8�යට හැ_ෙරනව. ඒ] ෙd අදහZ 
වUF ඔබ වැර�යට QතFන එපා මම ඔබ Bයන _යiල සමඟ එකඟෙවනව 
Bයල. ඔබ _gධ ෙවන ෙgවiවල එක පැ]ත? පමණ? දැකලා එය ඉතා බලව] 
ෙල_F 8Zතර කරනව, ඒ] එය තවම] _gධෙවන ෙgවiවල එක පැ]ත? 
පමණ@. ෙgශපාලනෙ; 1 වැර1d ෙනාෙවFන —එෙZම ඔෙã U� �UFද, ෙd 
අවZථාෙb 1, ඒවා සාQත� ෙනාෙb, ඒවා `�මHFම ෙgශපාලනය@- අෙය? 
යථා\ථෙ; තව] පැ]ත? දBFන] ඕන —ඔෙã �Z4¯?කෙ; පමණ? ෙනාෙb, 
ඒ] ෙබාෙහ7 �Z4¯?කවල— වැඩ ව\ජනවල ෙය�න, කඩාකÙපiකාx B^යා _gධ 
කළා, සහ ර� හ`දාෙb ශÆTකයFව පාF නැ4ව 4යFන pදානd [ණා! ෙd 
කඩාකÙපiකාx බව Hහඬ සහ ඉතා සාමකා¤ ෙලසBF ෙපFcෙd සාධකය (B_] 
ෙi හැ ම? _gධ hෙ; නෑ) B_ ෙවනස? කරFෙF නැහැ— ෙd ජනතාව 
උවමනාෙවFම ෙස78ය9 රාජ�ය අවත?ෙZරැ කරFනට වෑයd කළා. ඉ4F එය 
මරණය ද?වා සටන?, ෙෂාෙලාෙඛාb සෙහ7රදයා! 
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ඉ4F ඇ]තටම අෙÙ ෙZවකයF 8_F කර5 ලැ´ _ය� අපහරණ ෙම@F 
සාධාරçය කරFන බැහැ. වරදකාx ®� ෙදනාට ඔ[Fෙ� B^යා ගැන ���රැ 
සපයFනට _gධ ෙb8. න`] ඔෙã U>ම Bයවන ක[රැ හm අෙය? Qතන 
පmgෙදF, අෙÙ ෙගෟරව�ය ශÆTකයF ය5 අQංසක බැට� පැSයF ෙගF ඉතාම] 
ෙවනZ බව වටහාගFනට ඉතා පහ®@. 

මම බලාෙපාෙරා]� ෙවනවා ඔබ ෙහාªF _Sනවා Bයා, සහ මම උ®d අතට අත 
1ම? ඉ�mප] කරනවා. ඔෙã, ෙØ. ZටාUF.  16

1933 වසෙ\ 1, ෙd TUයන ගණනක ජනතාව ¬සYFෙF Tය යg1, ෙස78ය9 ආ¹ºව 
ධාන� අපනයනෙ; තව�රට] HයැÊ _Sයහ. ඔ[F ධාන� ෙහා¹ඩර TUයන 18 ? �ටරට 
යැbෙb “කා\¤කරණය ෙව5ෙවH.” 

 ඉතා මෑත කාලය? ෙවන ෙත? රහ_ගතව තබා ගැෙනන ලද 1937 සහ 1939 
ව\ෂවල ජන 8කාස �රාෙiඛන සහ ජන සංගණනය භා8තෙයF 1933 සාගතෙ; 
පmමානය අගැ>d Bxමට ��වන. ¸ෙග7 ය වශෙයF ¬සYH කලාපය සමZත 
>?ෙ\නය �රාම, ‘ක� පZ’ පJෙgශයF Q සමහර ෙකාටZවල, ෙඩාF Q සරැ TSයාවත, 
æබF, උ�රැ ෙක7කසZ, සහ කසකZතානෙ; ෙබාෙහ7 පැ4වල පැ4ර 4�ණ. TUයන 40 
කට ආසFන ජනතාවකට සාගතය සහ Qඟය බලපාන ලgෙgය. ඛාBb අවට ඇ4 �Iකර 
කලාප වැH වැWෙයFම හාH _gධ h පJෙgශ සලකg1, 1933 ජනවාm _ට ìH ද?වා 
කාලෙ; 1 මරණ අ5පා4කය සාමාන�යට වඩා දහ ÉණයBF ඉහළ ෙගාZ 4�ණ: 1932 
ìH මාසෙ; _gධ h මරණ 9,000 හා සසඳන 8ට 1933 ìH මාසෙ; මරණ 100,000 ? 
දBFනට ලැ° 4�ණ. ෙබාෙහ7 මරණ වා\තා ෙනා8ණ. නගර වලට වඩා �Sසරබද 
ෙපෙදZවල මරණ අ5පා4කය ඉහ�F 4�ණ. ඒ] නගර ද B_ම ෙලසBF ගැල[ෙF 
නැත: ඛාBb නගරයට වසරක 1 වැ_යF 120,000 ?, ක^ැZෙනාඩා\ (Krasnodar) නගරයට 
40,000 ? ද, Zටාbෙරාෙපාi (Stavropol) නගරයට 20,000 ? ද අQT hහ. 

 ළඟපාත ඇ4 ¬සYH කලාප වලට �ට4F, ආහාර Qඟය Hසා _gධ hවා යැ@ 
Bයන ලද ජන 8කාස අQT cd B_] ෙලසBF සැලBය >� ෙනාවන පJමාණ වUF 
පැව4ෙ; නැත. ෙමාZකb අසල නගරබද කලාප �ළ 1933 ජනවාm මාසෙ; _ට ìH මාසය 
ද?වා මරණ අ5පා4කය _යයට 50 BF ඉහළ Yෙ;ය; උදාහරණය? ෙල_F, ඉවාෙනාෙවා 
ට[ෙd, 1932 1 ¬සYH කැරU මධ�Zථානය?ව 4ෙබන ලgෙg, වසෙ\ `i බාගය �ළ 1 
මරණ ම9ටම _යයට 35 BF ඉහළ Yෙ;ය. 1933 වසර �ළ 1, `� රට �රාම සාමාන�යට 
වැWෙයF TUයන 6 ක `� මරණ සංඛ�ාව? දBFනට ලැෙã. ඒ මරණ වUF ඉතා මහ] 
සංඛ�ාව? ඍuවම ¬සYFන Hසා _gධ hවා යැ@ සැලෙකන Hසා, ෙd `� ව�සනෙ; 
මරණ සංඛ�ාව TUයන 6 කට ආසFන 8ය >�@. >?ෙ\නෙ; ගdබද වැ_යF වැWෙයFම 
�?8ª අය@, TUයන 4 කට È8ත අQT hහ. කසකZතානෙ; මරණ TUයනය? _gධ 
8ය, එQ බaතරය දBFනට ලැkෙ¹ තැන තැන සැmසරන ෙග74¯කයFට ඔ[Fෙ� ගවයF 

 Ibid., 3/61/549/194.16



අQT cම] සwහකරණය Hසා එක තැනක ප�ංá ෙවFනට _gධ cම] Hස@. උ�රැ 
ෙක7කසZ Q සහ ‘ක� පZ’ පJෙgශෙ; තව] TUයනයකෙ� මරණ _gධ hහ.  17

 උග] පJජාවට පහර වැෙදන ‘මහා íෂණය’ ඇ4ෙවFනට වසර පහකට ෙපර, ප?ෂය  
ද ඇ��ව, කා\Tක පmපාලකයF 8_F පං4යකට ප®ව පං4ය? සහ සමාජ 
ක¹ඩායමකට ප®ව සමාජ ක¹ඩායම? �UගFනා ම\ධනකාx ක^මය H\මාණය කරන 
ලද Âරණා]මක වකවාව hෙ; 1932-33 'මහා සාගතය’ බව ෙප� ය@. පJච¹ඩ]වය, 
වධQංසා, සහ සමZත ජනගහනයF මරා දැ¤ම, ��F මහා සාගතය යනා�ෙයF 
ෙgශපාලHකව සහ සමාජzය ෙල_F 8ශාල �යවර? ආපZසට තැ°ම? _gධ 8ය. පJජා 
éඩකයF සහ පmZථා�ය ෙල_F _S Q�ව?කාර පාලකයF බaල ෙල_F පැ4ර Yයහ. 
ගdබද වැ_යFෙ� HIපාදන සහ ඔ[Fෙ� අවසාන කෑම °ම පවා ඔ[F ලවා අ]හැරcම 
සඳහා බලා]කාරය ෙයාදවා ඕනෑම �යවර? ගැ�මට ඔ[F pදානdව _Sයහ. 
dෙiÓඡතාවය ම�8ය. තාසාgග¨හණය එ�ෙනදා ��ෙවත? hෙ;ය. දරැවF අ]හැර දැ¤ම 
_gධ 8ය. T�මZ කෑම නැවත _gධ 8ය. ෙබ7ෙවන ෙර7ග වසංගත සහ මං පැහැxම හැම 
අත පැ4ර Yෙ;ය. Tය යන අය සඳහා නව කඳ[රැ �Q»වන ලද අතර ගdබද වැ_යFව 
නව ආකාරෙ; වහi ක^මයට `aණ 1ම සඳහා බලා]මකව ෙයාදවන ල�. ප?ෂ-රාජ�ෙ; 
යකඩ x4ය රජයන ල�. ස\ෙගා ඔ\�ෙසාHB�ෙස පැහැ�Uවම ස\ෙග@ Bෙර7bට 1934 
ජනවාm මාසෙ; 1 B� පm�, “1932-33 ත]වය �» අෙÙ සාමා�කයF සහ එයට එෙරQව 
නැ¢ _Sය අය දැF වාෙF ෙමF පFනර c _S4. ඉ4F මම Qතනවා ඒ වෙ� අය 
එ?ක, අ�ට ඉ4හාසය B_දා ෙනා�» රාජ�ය? ෙගාඩනඟFන හැB@ Bයල.” 

 අෙය? ෙd සාගතය, අද >?ෙ\න ඉ4හාසඥයF සහ ප\ෙ;ෂකයF �mස? ද?වන 
ෙල_F, “>?ෙ\�ය ජනතාවෙ� ජනසංහාරය,” හැSයට දැBය >�ද?  1932-33 සාගතෙ; 18

පJධාන 8F�තයF hෙ; >?ෙ\නෙ; ගdබද වැ_යF Bයා], එෙZම ෙd “පJහාරය” 1929 ට 
ක�F >?ෙ\න පJkgධ පJජාවට එෙරQව _gධ h පහර 1d BQපයBF ප®ව ආ වග], 
ඔ[Fට “ජා4කවා1 අපගා¤” යැ@ ෙච7දනා එiල h බව], සහ 1932 F ප®ව සමහර 
>?ෙ\න ෙකාT>HZ9වා1Fට එෙරQව පහර එiල h බව] යනා�ය පJ4?ෙIප කළ 
ෙනාහැB@. අFෙï සඛෙරාb ෙපFh පm�, ZටාUF “>?ෙ\නෙෆ7�යාවBF” ෙප�ෙFය 
යFන] එෙZම පJ4?ෙIප කළ ෙනාහැB@. න`] සාමා5පා4කව, සාගතය එෙල_Fම 
æබF සහ ෙඩාF යන ෙකාසැ? පJෙgශ වල ද, සහ කසකZතාF Q ද දරැ 8ය. ෙd 
අවසාන ජනරජෙ;, 1930 _ට, බලා]මක සwහකරණය Hසා සහ බලා]මකව Z¿ර ප�ංá 
නැ4 ෙග74¯ක ජනතාව ප�ංá කරcම Hසා අය] h ව�සනකාx පJ4ඵල hෙ;, වසර ෙදක? 
ඇ�ලත 1 _ය� පÞසdප] ෙතාගෙයF _යයට 80 ? මරා දැ¤ම@. ඔ[Fෙ� HIපාදන 
අQT c ඔ[Fව සාගත ත]වයට ඇද දැ¤ම@. කසා? (Kazakh) TUයන 2 ? සංක^මණය 
hහ: TUයන බාගය? පමණ මධ�ම ආ_යාවට Yයහ, TUයන 1.5 ? පමණ ðනයට 
Yයහ. 

 N. Aralovets, “Poteri naseleniya v 30-ye gody” (Demographic losses in the 1930s), Otechestvennaya istoriya, no. 1 (1995), 135-145; 17

N. Osokina, “Zhertvy golf 1933—Skolko Sikh?” (The victims of the famine of 1933—How many were there?), Otechestvennaya Istoria, 
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of the Ukrainians for the realization of the policy of Russification?), Otechestvennaya istoriya, no. 1 (1995), 49-61. 



 >?ෙ\නය ඇ�� ෙබාෙහ7 පJෙgශවල, ෙකාසැ? පළා]වල සහ 8ෙ¥ෂෙයFම ‘ක� 
පZ’ පJෙgශෙයFQ 8ෙ¥Nත Zථානවල, ෙබාiෙෂ8? රාජ�ය සහ ගdබද වැ_යF අතර 
1918-1922 1 පටF ග] ගැ»ෙd අවසාන කථාංගය hෙ; ෙd සාගතය@. 1918-1922 ආහාර 
කැඳ[d වලට සහ 1920-30 සwහකරණයට දැW පJ48ෙර7ධය? දැ? h පළා] සහ 
සාගතෙයF වැWෙයFම éඩා 8ª පළා] අතර අ�රැ අහÜව? දBFනට ඇත. 1930 1 GPU 
8_F සටහF කර ඇ4 පm� හටග] ගdබද වැ_යFෙ� කැරU 14,000 F, _යයට 85 කට 
වැW සංඛ�ාව? _gධ c 4kෙF 1932-33 සාගතෙයF “දÕවd” ලැ´ කලාපයF hහ. සරැ 
සහ වැWෙයFම B^යා·  h කෘNකා\Tක පJෙgශ, රජයට වැWෙයFම යම? ෙදFනට හැB 
h, ඒ] බලා]කාරෙයF සwහකරණය Bxෙd තාසgග¨හණ ��ෙවත Hසා වැWෙයFම අQT 
කරග], පJෙgශයFම 1932-33 මහා සාගතෙයF වැWෙයFම ව�සනයට ප] h පJෙgශයF 
hහ.
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