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 එෙත4 ෙනා6 6රෑ ෙලස9: සමාජයට එෙර= ම>දනෙය: සල@A කරB ලැC 
ර#ඳ%& කඳ%රැ පEධGෙH මහJ ව>ධනය4 1930 ගණ: Pළ R ද9:නට ලැSණ. ෙ& 
ආයතන වල පVණාමය ගැන දැ: භා6තය සඳහා පවGන XලාY පVපාලනෙH Zරාෙ[ඛන 
ව]: ස^ප 6මසා බැ`මකට අවaථාව පාදා ඇත. සං6ධානාJමක වeහෙH ෙවනaක&, 
මහJ කටgP hEධ i වකවාA, hරකරැව: සංඛ/ාව, ඔ%:ෙY ආ>kක තJවය, ඔ%:ව 
hරගත කර:නට l]ක i අපරාධ ගැන, ඔ%:ෙY වයස, ]ංmකJවය, ජාGය සහ 
අධ/ාපන පnSම යනාoය ඒවාෙය: ෙහqෙවG.  ඒJ ෙබාෙහr අsරැ තැ: ද තවමJ පවt. 1

6ෙuෂෙය:ම, ර#ඳ%&කරැව:ෙY සංඛ/ාව ගැන 6,මJ වා>තා XලාY wලධාV: 6h: 
පවJවා ගJතද, ගමනා:තය ෙවත එ:නට අසමJ i අයෙY ඉරණම ගැන දැනග:නට 
ඇJෙJ අ[පය9w; 66ධ ඒzය ZEගලය: ඇh: {| සා4ෂ/ පැවGයද එය එෙa ෙව}. 

 GPU  6h: ෙමෙහයවන ලද කඳ%රැවල දළ වශෙය: hරකරැව: 140,000 4 1930 
මැද ගණ: ෙවER ෙaවය කර�: h�යහ. n{ ��ද සහ බා[�4 යා කරන oය ඇල 
මා>ගය කැ�ෙ& දැවැ:ත ව/ාපෘGය පමණකට 120,000 කට වැ� �V� සංඛ/ාව4 අවශ/ 
6ණ. ඒ wසා hරෙගව[ ව]: ඒ කඳ%රට දස දහa ගණන4 මාරැ 9�ම hEධ %�. ය& 
ආකාරයක අJභාර න� t:{ව4 ලැෙබන ජන සංඛ/ාව එ:න එ:නම වැ� ෙව:නට 
පට: ගැwණ: 1929 R GPU 6h: t:{ කරන ලEෙE 56,000 කට වැ� සංඛ/ාව9, 1929 R 
එය 208,000 4 6ය. (ෙමය සැස�ය gJෙJ GPU  ෙනාවන ආයතන 6h: 1929 R 
අ�ෙචrදනා කළ න� 1,178,000, සහ 1931 R 1,238,000 සමඟ}.)  ඒ wසා අෙය@ට 1932 2

�ල R GPU ව/ාපෘGවල ශ�මය ෙවෙහසන ලද hරකරැව: සංඛ/ාව 300,000 කට වැ� යැ} 
ගණනය කරත හැ9}. එ= වා>�ක මරණ අBපාGකය ෙබාෙහr6ට hයයට 10 4 කරා 
�6n�. බා[�4-n{ ��ද ස&බ:ධෙය:ද එෙaම ද9:නට ලැ��. 

 1934 �] මාසෙH R GPU  ප�Gසං6ධානය කර NKVD  යැ} නම ෙවනa ෙවER , @ඩා 
ද�ඩන ජනපද 780 4 සහ අ,කරණ �qබඳ ජනතා ෙකා�aසා> 6h: අකා>ය4ෂම 
ෙලh: ෙහr නරක 6oයට පවJවාෙගන යනවා යැ} tරණය කළ කඳ%රැ ව]: පැ�� 
hරකරැව: 212,000 4 XලාY වලට අවෙශrෂණය කරන ලo. ඵලදා තාව වැ� කරB 
��ස, සහ රෙ¡ ඉGV ෙපෙදa Pළ ද4ව:නට වෑය& කළ ඔ%:ෙY ප�Gරෑපය හැඩගසා 
ගැ¢ම ��ස, කඳ%රැ එ:න එ:නම 6ශාල £, වැ�ෙය: 6ෙu�ත ද iෙHය. aටා]:ෙY 
U.S.S.R. = ආ>kකෙH ප�ධාන සාධකය4 6ය gPව G�ෙ� hය දහa ගණw: hරකරැව: 
බැm: රඳවා ෙගන h�න දැවැ:ත ද�ඩන සංz>ණය:ය. 1935 ජනවාV 1 වැwදා අ¤G: 
එ4 i XලාY පEධGය Pළ hරකරැව: 965,000 කට වැ� සංඛ/ාව4 h�යහ —වැඩ 
කඳ%රැ වල 725,000 4 ද, සාමාන/ෙය: වසර Pනකට අ� කාලයකට එතර& දැ� 
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ෙනාවන සමාජමය අනPරැදායක කාරකය:ෙY @ඩා ක�ඩාය& යවන ලද ශ�ම ජනපද වල 
240,000 4 ද h�යහ.  3

 ෙමයාකාරෙය:, ඊ ළඟ දශක ෙදක සඳහා XලාY hGය& සාදන ලo. hරකරැව: 
45,000 4 පමණ h� ෙසාෙලාෙව¡a9 §පJ සඳහා ද�ඩන ජනපද ` කැ�ය gP ෙපෙදa 
වලට “wය� ර=ත කඳ%රැ” හැ�යට යව�:, කෙ>]යා = n{ ��{ ෙවරළබඩ oෙY, සහ 
ෙවාෙලාYඩා ප�ෙEශෙH වැ� වැ�ෙය: �=|වන ලo. ෙලw:ගªෑ« ප�ෙEශයට උAn&ව තබා 
ගැ¢ම ��ස දර සපයන කා>යය බාරව h�ෙH hරකරැව: 43,000 4 රඳවන ලද 6ශාල 
aව>ලැY (Svirlag) කඳ%රැ ක�ඩායම}. ෙට&wෙකාෙවා (Temnikovo) = කඳ%ර ඉ| කෙ 
ෙමාaක® ප�ෙEශය ෙවBෙව: එම කා>යයම}. 

 ෙකා¡ලa (Kotlas) වල lෙලrපා}ක හතරමං හ:oෙH, “උPරැ මාවත” oගට යන 
පVEෙද:, ` කැ�ම සහ පත[ කැ¢ම සඳහා ෙවa¡ 6& (West Vym), උ¯තා, ෙපෙචrරා, 
සහ ෙවාර@ටා (Vorkuta) ෙව ත යන {&V ය මා>ගය4 හදB ලැ°ය. ඈත උPෙ> �=� 
උ¯¡ෙප²ලැY (Ukhtpechlag), එ= hරකරැව: 51,000 ප�ෙයr ජනයට ගJෙJ පාරව[ 
හද:න, ග[ අ³රැ කැ¢මට, සහ පැෙට´r]ය& ඛ�ඩනයට}. තවJ ශාඛාව4 උරා[ 
ෙපෙදසට ඇR mයහ. එෙaම ෙසා]කැ&a4 (Solikamsk) සහ ෙබෙරaw9 (Berezniki) ද4වා 
mයහ. බට=ර ස}°Vයාෙ® m�ෙකාන ෙදස �=� hයµ කඳ%රැ සහ එ= hරකරැව: 
63,000 @aබා%ෙගා[ (Kuzbassugol) = �=� 6ශාල පත[ සංz>ණය සඳහා  ෙනා �ෙ[ 
ශ�මබලය සපයන hරකරැව: සැප¶හ. 

 ඈත ද@ෙ�, එන& කසකaතානෙH කරග:ඩා (Karaganda) ප�ෙEශෙH aෙට·ලැY 
(Steplag) = “කෘ�කා>�ක කඳ%රැ ” වල hරකරැ ව: 30,000 4 පමණ aෙට · තණS& 
වගා කරන ව/ාපෘGයකට �ල �රෑහ. එ= 1930 ගණ: මැද R hරකරැව: 196,000 4 
රඳවා h�යහ. දැවැ:ත �¡ලැY (Dmitlag) සංz>ණෙH ෙර¸මයට වඩා එතැන ෙර¸මය 
ක>කශ බැ6: අ� iහ. බා[�4-n{ ��ද ඇල මා>ගය wමා කළ පnව ඔ%:ව ෙමාaක® 
hට ෙවා[ගා ද4වා ගලන ෙදවැw ෙu�¹ඨ aටා]:වාR ඇල මා>ගය4 wම 9�ම සඳහා 
ෙයාදව:නට wය�තව G��. 

 තවJ දැවැ:ත ඉo9�& ව/ාපෘGය4 iෙH බ}කා[-අ�>-මැ¸aට´ා[, BAM, න�: i 
ට´ා:a-ස}°Vයා මා>ගයට සමා:තරව {වන, බ}කා[ සහ අl> අතර {&Vය මා>ගය}. 
1935 ගණ: �ල R බ&ලැY (Bamlag) ර#ඳ%& කඳ%රැ ව]: 150,000 ක hරකරැව: අංශ 
Gහකට සං6ධානය කරන ලo. ඔ%: {&Vය මා>ගෙH පළ� ෙකාටස ඉoකර:නට ෙaවය 
කළහ. 1939 R බ&ලැY එ= i 260,000 hරකරැව: සමඟ ෙසr6ය¡ ර#ඳ%& කඳ%රැ ව]: 
6ශාලතම කඳ%ර 6ය. 

 අවසාන වශෙය:, 1932 ට පnව උපාය»` දැ� වැදගJකම9: gP මධ/aථානය4 
සඳහා ඊසාන oග �=� කඳ%රැ ක�ඩායම4 i ෙස®ෙවාa¡ලැY (Sevvostlag) = ශ�මබලය 
සැප}ණ. ඒ ඩැ[aෙට´ා} (Dalstroi) කා>යය iෙH කා>^කරණය සඳහා බට=ර ෙවG: 
උපකරණ �ල R ගැ¢මට �ල/ සැප ම ��ස රJතර: w¹පාදනය}. hයµ ර: කෙබාµ 
�=ටන ලEෙE හ®හරණය4 නැG ප�ෙEශයක}, ඒ ෙකා]මා (Kolyma) = ය. ��ෙද: 
පමණ4 �6ස 6ය හැ9 ෙකා]මා වැ�ෙය:ම XලාY සංෙ4තවJ කරන ප�ෙEශය බවට 

 V. N. Zemskov, “Gulag,” Sotsiologicheskie issledovaniya, no. 6 (1991), 11.3



පJ6ය. අ¤ෙත: එන hය[ල:වම ෙගාඩබaවන නැ®ෙතා|ෙපාළ සහ අගBවර �=� 
මැගඩ: (Magadan) ඉoකළ G�ෙ� hරකරැව: 6h:ම}. එ= එකම පාර, hරකරැව: 
6h:ම ඉo කරන ලද අත/වශ/ම i ප�ධාන මා>ගය ෙ& කඳ%රැ එ9ෙනකට යා කර:නට 
G�ණ එකම මා>ගය}. එ= o6ෙගවන තJවය: 6ෙuෂෙය:ම අමාB�ක iහ. එ්වා ගැන 
ව>ල& ෂලෙමා® 6h: ]¶ කෘG ව]: මනාව 6aතර කර ඇත. 1932 hට 1939 ද4වා 
කාලෙH R ෙකා]මා hරකරැව: 6h: හාර:නට සමJ i රJතර: —1939 R 138,000 ක 
සංඛ/ාව4— 9ෙලr 276 hට ෙම�´4 ෙටා: 48 4 ද4වා ඉහළ mෙHය. එය ඒ වසෙ> 
w¹පාදනය කරන ලද hයµ ෙසr6ය¡ ර: ව]: hයයට 35 4 යැ} ගණ: බලා ඇත.  4

 1935 �w මාසෙH R ආ��ව 6h: ද�ඩන ශ�මය පමණ9: කළ හැ9 අ¤J 
දැවැ:ත ව/ාපෘGය4 oයJ කෙය. ඒ 6ශාල wක[ (ෙලrහ) w¹පාදන මධ/aථානය4 
ආ4�4 වෘJතෙය: උPෙ> �=� ෙනාV[a4 (Norilsk) ඉo9�ම}. XලාY ව>ෂය: 
ජයටම h{වන කාලෙH, එන& 1950 ගණ: වල R, ෙනාV[a4 ර#ඳ%& කඳ%රැවල 
hරකරැව: සංඛ/ාව 70,000 4 iහ. “වැරo හදන කඳ%ර4” යැ} හැ�:ෙවන ෙමම කඳ%ර 
Pළ w¹පාදනය 9½යාව]ය පැහැo]වම ෙප:ව:ෙ: XලාY අභ/:තර වeහය}. එ= 
මධ/ම සං6ධානය ¾ෙගr`ය ෙලස9: ෙහr 9½යාකා� ෙලස9: ෙනා£ය. එය තwකරම 
ආ>kක 6ය. ජල6{]බල w¹පාදනය සඳහා මධ/aථාන, {&Vය ඉo 9�&, පාල& සහ මහා 
මා>ග ඉo 9�&, යනාR වශෙය: කා>යය එයට පැව� GSණ. ද�ඩන මධ/aථාන වල 
පVපාලනයට සහ කා>�ක අංශෙH ආ�� අමාත/ාංශ වලට ෙකා:ත¿ාJP ක½මයට ෙව: 
කර ෙබදන භා�ඩ බවට පJව h�ෙH hරකරැව: සහ ජනපද ශ��කය:ය.  5

 1930 ගණ: ෙදවන බාගෙH R XලාY ජනගහනය ෙදXණය9: වැ�6ණ. 1935 �[ 
කාලෙH R h� 965,000 ක hරකරැව: සංඛ/ාව 1941 �[ කාලය ෙවER 1,930,000 4 
ද4වා වැ� £ GSණ. 1937 වසෙ> R පමණ4 එම සංඛ/ාව 700,000 9: වැ�6ණ.  ෙ& 6

තර& වැ� අ¤J hරකරැව: සංඛ/ාව4 ඉ4ම�: පැ�Àම wසා w¹පාදනය අaථා  £ 
යාම wසා එය කq: වසෙ> G�A ප�මාණෙය: hයයට 13 9: අ�6ණ. 1938 ද4වා එය 
එ:න එ:නම එකතැන ඇණ=Áම ෙÂPෙව:, අභ/:තර කටgP �qබඳ නව ජනතා 
ෙකා�aසා> i ලැ®ෙර:� ෙබVයා (Lavrenti Beria) 6h: hරකරැව:ෙY ශ�මය යථා>ථවාR 
කර:නට ජවෙය: �V ෙමෙහg& පට: ගJෙJය. 1939 අෙ·�[ 10 වැwදා ෙපා]�Sgෙරrව 
අමතන P��ව9: ෙබVයා තම XලාY ප�Gසං6ධාන වැඩ සටහන ද:වා h�ෙHය. ඔ� 
9යා h�ෙH ඔ�ට කq: h� wෙකාලා} එෙසා® 6h: whයාකාර ආ>kක කළමනාකාරය 
ෙවBවට පංG හPර: හඹා ය:නට වැ�ෙය: ප�ධාන තැන4 R G�ණාය 9යා}. oනකට 
කැලV සංඛ/ාව 1,400 බැm: යBෙව: wය�ත කළ ආහාර Rමනාව ගණනය කර G�ෙ� 
hර @�යකට දවස Zරා 9hJ ෙනාකර =ඳෙගන ඉ:නා අෙය@ට අවශ/ පVEෙදw.  එ= 7

ප�Gඵලය4 වශෙය: කq: වසරවල R ශ�මය ෙවෙහhය හැ9 ZEගලය:ෙY සංඛ/ාව අ� 
£ GSණ: 1939 මා>P 1 වැwදා hරකරැව: 250,000 4 වැඩ කර:නට අසමJ iහ. 
එෙaම ඊට කq: අ%රැEෙE hයµ hරකරැව:ෙග: hයයට 8 4 �ය ෙගාa G�ණහ. 

 Oleg Khlevnyuk, “Prinuditelniy trud v ekonomike SSSR, 1929-1941” (Forced labor in the U.S.S.R. economy), Svobodnaia mysl, no. 4

13 (1992), 78-92.

 Nicolas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les documents confidentiels (Paris: 5

Gallimard, 1994), pp. 345-379.

 Zemskov, “Gulag,” pp. 11-15.6

 Khlevnyuk, “Prinuditelniy trud,” pp. 88-89.7



NKVD 6h: wයම කළ w¹පාදන ඉල4ක ඉ| 9�ම සඳහා ෙබVයා ආහාර සලාක ඉහළ 
යව:න යැ} කැඳවන ලo. එයට අමතරව, hරකරැව:ව wය�ත oනයට කq: wදහa 
9V& නවJව:න යැ} කැඳ£ය. එෙaම “w¹පාදනය අසං6,මJ” කරන අයව ෙහr 
ක&මැ]ය: සඳහා අwJ අයට පාඩ& උගත හැ9 පVo දÄව& oය gP යැ} 9යා 
h�ෙHය. ඔ� oනකට වැඩ කරන පැය ගණන පැය එෙකාළහ4 ද4වා වැ� කළ gP යැ} 
සහ “hයµ hරකරැව:ෙY hයµ ශා�Vක ධාVතා බලය හැ9 තර& {රකට ප�ෙයrජන 
ගැ¢ම,” සඳහා මාසයකට oන Pන4 wවා� ගැ¢මට අවසර w>ෙEශ කෙය. 

 ජන��ය මතයට පටහැwව, XලාY Zරාෙ[ඛන ෙප:ව:ෙ: hරකරැව: පැ�Àම සහ 
w@J £ යාම ඉතා ඉහළ ම¡ටම9: i බව}; hයයට 25-35 4 සෑම වසරක R ම wදහa 
කරB ලැ°ය. 1940 ගණ: �[ කාලෙH R wයම කරන ලද t:{ ව]: hයයට 57 කට 
ආස:න ප�මාණය4, එන& සාෙ·4ෂව, t:{ ඉතාමJ ඉහළ සංඛ/ාව4, වසර පහකට වඩා 
අ�£ම Pq: ෙ& මාරැ£& පැහැo] කළ හැ9}. එJ කඳ%රැ පVපාලනෙH =PමතවාR 
aවභාවය, 6ෙuෂෙය:ම 1937-38 ෙEශපාලන hරකරැව: ස&බ:ධෙය:, දÄව& කාලය 
අරැම Z{ම ෙලh: R>ඝ £ම ෙබාෙහr 6ට hEධ iව}. කඳ%ෙර: �ට£ ය:නට ලැ°ම 
ය:ෙන: wදහස අදහa iෙH නැත. එ= R �|වහ[ 9�ම නැJන& wවාස අඩahය වැw 
තවJ ෙමෙහg& මාලාවකට භාජනය 6ය හැ9 iහ. 

 එෙaම ජන��ය මතයට පටහැwව hEධ i තවJ ෙදය4 iෙH, ද�ඩ ¢G සංගªහෙH 
w:oත 58 වග:GෙH w>වචන දාහතර අBව “ප�G6·ල£ය කටgP” සඳහා පමණ4 
වරදකරැව: යැ} t:{ i ෙEශපාලන hරකරැව: ෙවG: පමණ4 XලාY කඳ%රැ �� 
ෙනාG°ම}. XලාY h� hයµ hරකරැව: අතV: ෙEශපාලන ක�ඩායම සෑම වසරක R ම 
කාල4 සහ Pෙන: එක4 අතර ෙදrලනය iහ. අෙන4 hරකරැව: සාමාන/ hරකරැව: 
ෙනාiහ. ෙබාෙහr ෙදෙන4 කඳ%රැ වලට t:{ iෙH ප4ෂය 6h: w>මාණය කරන ලද 
අපරාධ කළ wස}. ඒවා, “ෙසr6ය¡ ෙEපල 6නාශ 9�ම,” hට “ගම:බලපත¿ ¢Gය කඩ 
9�ම,” “රaGයා{කාර හැoයාව,” “සමෙ·4ෂණය.” “ර#9යා තනPර දමා යෑම,” “කඩාක·ප[ 
9�ම,” සමහර 6ට සාl=ක ෙගා6ෙපාළක R “වැඩ කළ gP අවම oන ගණ: අස&Æ>ණ” 
wසාද XලාY ෙවතට �ටමං කර යවන ලo. XලාY වල h� ෙබාෙහr hරකරැව:, ර#9යා 
aථානෙH R අJ6�න ලද, සමාජ හැoයාව ස&බ:ධෙය: එ:න එ:නම වැ� i ෙරXලාh 
අතර 6ෙuෂ දරැA ¢Gය4 wසා 6:oතය: i සරල සාමාන/ Zරවැhය: iහ. එ:න 
එ:නම වැ�ෙය: සමාජෙH ෙකාටa වලට බලපාන පVEෙද: ප4ෂය 6h: දශකය4 
Gaෙa ග:නා ම>ද¢ය ෙමෙහg& වල ප�Gඵලය ඔ%: iහ.  8

Çෂණය ගැන ක| ෙලh: සටහ: තබන අයවැය වා>තාව4 ෙමයාකාර 6ය හැ9}: 

• �]යන 6 4 �ය යෑම 1932-33 සාගතෙH ප�Gඵලය4 හැ�යට, බලාJකාරෙය: 
සlහකරණය 9�මට සහ සාl=ක ෙගා6ෙපාළ අaවැ:න අ[ලා ගැ¢මට මධ/ම 
ආ��ව ෙගන යන ලද Èරාකන ෙමෙහය%& මත 6ශාල වශෙය: වරද පැට6ය හැ9 
ඒ ව/සනය 

 Getty, Rittersporn, and Zemskov, “Les victimes de la répression,” pp. 650-657.8



•  720,000 ෙව� තබා මරාදැ^&, එ}: 68,000 4 hEධ කරන ලEෙE 1937-38, 
සාමාන/ෙය: අ,කරණ ෙලස9: හැඟi ය&9h 6කෘGය4 Pq: 6ෙuෂ GPU 
6h: ෙහr NKVD උසා6 ව]:.  

• 300,000 මරණ hEධ iෙH 1934- hට 1940 ද4වා කඳ%රැ Pළ R ය. ෙ& දJත 
1930-1933 වසර සඳහා අBමානෙය: සකa කර ගැ¢ෙම: (ඒ වසර ගැන ඇG වා>තා 
ඉතා අ�£ම wසා) අ�ට ඇaතෙ&:P කළ හැ9} දශකය Pළ R 400,000 ගණන4 
�ය mය බව. අJ අඩංXවට ගැBන ලද පnව hට කඳ%රැ වල ඔ%:ව hරකරැව: 
හැ�යට ]යාපoංÉ කළ කාලය ද4වා �ය mය සංඛ/ාෙ® ගණනය කළ ෙනාහැ9 �Vස 
එකP ෙනාකර} ඒ සංඛ/ාව හැෙද:ෙ:. 

• 600,000 ]යාපoංÉ මරණ සංඛ/ාව, �ටමං කරන ලEද%: සහ සරණාගතය:, සහ 
“6ෙuෂෙය: අවතැ:” iව:. 

• 2,200,000 4 දළ වශෙය: �ටමං 9�ම, බලාJකාරෙය: යැ£ම, ෙහr “6ෙuෂෙය: 
අවතැ: i ජනතාව” හැ�යට �|වහ[ 9�ම. 

• �]යන 7 ක �µ සංඛ/ාවක ජනතාව4 XලාY කඳ%රැ සහ XලාY ජනපද ෙවත 
1934 hට 1941 ද4වා කාලෙH R ඇP[ £ම (1930-1933 ව>ෂ සඳහා ඇG ෙතාරPරැ 
අස&Æ>ණ ෙලh: පවt). 

 1940 ජනවාV 1 වැwදා, hරකරැව: 1,670,000 ක සංඛ/ාව4 ෙශrධක ශ�ම කඳ%රැ 
වල ක�ඩාය& 53 ක, සහ ෙශrධක ශ�ම ජනපද 425 ක රඳවා h�යහ. තව වසර4 ෙග£ 
යER ඒ සංඛ/ාව 1,930,000 ද4වා ඉහළ m=: G��. එයට අමතරව, කඳ%රැ ෙවත යවන 
ෙත4 ෙහr න� t:{ව ලැෙබන ෙත4 hරෙගව[වල 200,000 ක ජනතාව4 ර#ඳවා h�යහ. 
අවසාන වශෙය: NKVD  ආඥා (komandatury) ෙවතට “6ෙuෂෙය: අවතැ: ජනතාව” දළ 
වශෙය: �]යන 1.2 ක සංඛ/ාව4 බාරව h�යහ.  ෙ& දJත දැ� ෙලh: පහළ Sං{වට 9

අ�ෙවන ෙa කq: ඇaතෙ&:P හැ§ ඉGහාසඥය: සහ ඇh: {| සා4� සැප¶ව: 
සමඟ සVල:නට හැ{වJ, එෙහJ එ6ට XලාY වලට ඇP[ i සංඛ/ාව සහ ය& oනයක 
එ= ඒ ෙවER h� සංඛ/ාව අතර සංÌලතාවය4 ඇGෙ®. න�J දJත 6h: 1930 ගණ: 
වල R ෙසr6ය¡ ජනතාවට එෙර=ව ෙගන mය ම>ද¢ය ෙමෙහg&වල පVමානය ගැන 
ෙහාඳ අදහස4 ලබා ෙද:නට සමJ ෙව}. 

 aටා]:ෙY U.S.S.R. සහ =¡ල>ෙY ජ>මwය අතර ආක½මණය ෙනා9�ෙ& එකඟතා 
m6nම4 ඊට කq: oනෙH අJස: ෙකරැන බව දැන ගැ¢ෙම: 1939 අෙගraP 24 වැwදා 
ෙලාව ම6ත 6ය. ඒ m6nම wෙ®දනයJ සමඟ ෙලrකෙH ෙබාෙහr පැGවල ක&පන තරංග 
පැGර mෙH, ජාත/:තර සබඳතා උ� ය�@රැ £ම4 (volte-face) ෙම: ෙපBන �qගැ¢මට 

මහජන මතය 9hJ ෙලස9: Èදාන&ව ෙනාhÁම wස}. එවක R, එ9ෙනකට 6රැEධ 
අ}�යෙලා¸ 9යාපාන ෙලh: ෙප¢ h� ෙර¸මය: ෙදක4 එකP iෙH @ම9:ද යැ} 
hතා ගැ¢මට හැ9 iෙH ඉතා nµ �Vසකට}. 

 These calculations are based principally on the works quoted above, notably Getty, Rittersporn, and Zemkov, “Les victimes de la 9

répression”; Zemkov, “Gulag”; Werth, “Goulag, les vrais chiffres”; Popov, “Gosundarstvenniy terror”; Khlevnyuk, “Prinuditelniy trud,” 
Istochnik, no. 1 (1995), 117-130; A. Blum, Naître, vivre, et mourir en URSS 1917-1991 (Paris: Plon, 1994).



 1939 අෙගraP 21 වැwදා ෙමාaක® ෙවත (අෙගraP 11 වැwදා) පැ�ණ h� ප�ංශ-
SÍතාන/ wෙයr¸තය: සමඟ සාක²ඡා ෙසr6ය¡ ෙර¸මය wමා කළහ. රටව[ Pෙන: 
එකකට ජ>මwය 6h: හPරැ 9½යාව4 කරන hE,යක R රටව[ Pනම අෙන/rන/යව 
කටgP කරන m6nම4 wමා කර:නට wෙයr¸තය: බලාෙපාෙරාJPව h�යහ. එම වසර 
�ල R hට, ව/ෙචaලා® ෙමාෙලාෙටා® 6h: ප�ධානJවය ගJ ෙසr6ය¡ තානාපGවරැ: 
ප�ංශය සහ SÍතාන/ සමඟ එකඟතාවයකට එළÏෙ& අදහස ෙවG: තම:ව ක½මෙය: 
{රaතර කරෙගන h�යහ. එ}: ජ>මාBව:ට නැෙගන=ර පැJෙJ wදහa ඉඩ4 ලබා 
ෙද�:, ෙපrල:තය S[ලට ෙද:නට අJස: කරන තවJ �gw4 m6nම4 ෙ® යැ} 
ෙමාaක® සැක කෙය. එක පැJත9: ෙසr6ය¡ gwයන සමඟ සාක²ඡා ද, අෙන4 
පැJෙත: ප�ංශය සහ SÍතාන/ය ද සාක²ඡා පවJවER ඇG iෙH 6සඳාගත ෙනාහැ9 
ගැටµ ව]: ඔ%: hය[ල:ම =ර£ම}. 6ෙuෂෙය:ම, ෙපrල:ත ¾�ෙH ෙසr6ය¡ භට 
හ�දාව:ට යා හැ9 අවසරය ගැන ගැටµෙ® R, ජ>ම: සහ ෙසr6ය¡ wෙයr¸තය: අතර 
සබඳතා 66ධ ම¡ට& ව]: අ¤J පැJතකට හැරැ�. අෙගraP 14 වැwදා, ජ>ම: 6ෙEශ 
ඇමG, ෙවා: Vෙබ:ෙට´ා· (von Ribbentrop) ෙසr6ය¡ gwයන සමඟ බාර§ර ෙEශපාලන 
එකඟතාවය4 wමා 9�ම සඳහා ෙමාaක® ෙවත පැ�ෙණ:නට හැ9 යැ} දැ:£ය. ඊට 
පn oනෙH R aටා]: ඒ ඉ[`ම බාරගJෙJය. 

 1938 අග R පට: ගJ සාක²ඡා මාලාවකට පnව, අෙගraP 19 වැwදා, ජ>ම: සහ 
ෙසr6ය¡ wෙයr¸තය: U.S.S.R. ෙවත 6ෙuෂ වාh ලැෙබන ෙa ෙප¢ mය වාwජ/ m6nම4 
අJස: කළහ. ඒ ස:ධ/ාෙ® R ම, ෙමාaක® වල R එකඟ i ඒ ෙවER බ>]නයට යවා 
G�ණ m6nම ෙමාaක® වල R අJස: කර:න යැ} ඉoVපJ කළ ෙවා: Vෙබ:ෙට´ා· ෙY 
ඉ[`ම ෙසr6ය¡ gwයනය �qගJහ. ඒ අවaථාව සඳහා අGෙ>ක බලය ලැ° G�ණ 
ජ>ම: ඇමGවරයා ෙමාaක® ෙවත අෙගraP 23 වැwදා සවa කාලෙH R ළඟා iෙHය. 
ආක½මණය ෙනා9�ෙ& එකඟතා m6nම රාG¿ෙH R අJස: කර ඊ ළඟ oනෙH R 
මහජනතාවට දැB& {w. වසර දහය4 පමණ පවG:නට අදහa කළ එය, වහාම 
9½යාJමක £මට wය�තව GSණ. ෙ& m6nෙ& වඩාJම වැදගJ ෙකාටa, නැෙගන=ර 
gෙරrපය ඈඳා ගැ¢& සහ බලපෑ& ඇG ප�ෙEශ ෙමානවාදැ} සඳහ: i තැ:, පැහැo]වම 
රහhගතව තබා ගැwණ. ෙසr6ය¡ gwයනය 6h: ඒ රහhගත �qෙවත4 G�ණා ය:න  
�qගැ¢ම 1989 ද4වා ප�G4ෙ¹ප කළහ. රහa එකඟතාවයට අBව ]Pෙ®wයාව ජ>ම: 
පාලනය යටෙJ ද, සහ එaෙටrwයා, ලැ¡6යා, Ð:ල:තය, සහ ෙබසාඇෙ>Sයා ෙසr6ය¡ 
පාලනයට ලැෙබ:නට ද එකඟව h�යහ. ය& ආකාරයක aෛව� ෙපrල:ත ෙEශය4 
පවJවා ගැ¢ම 6සඳා ෙනාගJත4 හැ�යට ඉGරව GSණ. ඒJ, ජ>ම: සහ ෙසr6ය¡ 
හ�දා ෙපrල:තයට �6h පnව, U.S.S.R. 6h: g4ෙ>නෙH සහ ෙබෙලාරැhය: ෙEශය:  
ෙසr6ය¡ ෙEශයට Vගා m6nෙම: (Treaty of Riga) 1920 R අ=� i ෙපෙදa, සහ ¤Ò]: 
සහ ෙවrෙසා® යන ප�ා:ත සමඟ “ෛඵGහාසකවම සහ වා>mක ෙලh: ෙපrල:ත” i 
ෙපෙදa සමඟ නැවත ලබාගැ¢මට හැ9ෙ® යැ} අදහa %�. 

 m6nම අJස: කර දවa අටකට පnව, නා¡h හ�දා ෙපrල:තයට ඇP[ iහ. 
සGයකට පnව, hයµ ෙපrල:ත ප�Gෙරrධය යටපJ කර GSණ. ජ>ම: ඉ[`ම මත 
ෙසr6ය¡ ආ��ව අෙගraP 23 oන රහa m6nම අBව ලැෙබන එ= ¾�ය අ,වාසය 
සඳහා යැ} තම අ�මතා>ථය ෙසr6ය¡ ආ��ව 9යා h�යහ. සැ·තැ&බ> 17 වැwදා රP 
හ�දාව ෙපrල:තයට ඇP[ iහ. ඔ%: ෙබාරැවට 9යා පාන ලEෙE ඒ “ෙපrල:ත ෙEශය 



6නාශය £” යන අවදානමක ඔ%: h�න wසා, ඔ%:ෙY “g4ෙ>න සහ ෙබාෙලාරැhය: 
ෙ[ සෙහrදරය:,” ෙY උද®වට එනවා 9යා}. ෙපrල:ත හ�දාව ස&Æ>ණ ෙලh:ම වාෙY 
6නාශ කර GC wසා ෙසr6ය¡ මැoහJ£මට වැ� ප�Gෙරrධය4 ඇG ෙනා£ය. ෙසr6ය¡ 
gwයන wලධාV: 15,000 4 ඇPµව, gද hරකරැව: 230,000 4 ගJතහ.  10

 ය& ආකාරයක රෑකඩ ෙපrල:ත රජය4 �=|£ම ඉතා ඉ4ම�: අJහැර දැ�ණ. 
ජ>මwය සහ U.S.S.R. මා}ම �=|£ම ගැන සාක²ඡා  පට: ගැ wණ. සැ·තැ&බ> 22 
වැwදා ෙවාෙසr® = 6a|ලා (Vistula) oෙY එය ඇ�ණ. ඒJ සැ·තැ&බ> 28 වැwදා ෙවා: 
Vෙබ:ෙට´ා· ෙමාaක® ෙවත පැ�� පnව එය තවJ නැෙගන=ර පැJතට, බY (Bug) 
ද4වා එහාට ෙකVණ. ෙ& �වමාරැෙ® nµ වාhය4 හැ�යට ජ>මwය 6h: ]Pෙ®wයාව 
ෙසr6ය¡ පාලනය යටතට ෙද:නට එකඟ iහ. 

 ෙපrල:තය ෙදකඩ 9�ෙම:, �]යන 12 ක ජනගහනය9: i ෙබෙලාරැhය:, 
g4ෙ>wය:, සහ ෙපrල:ත ජනතාව ද, ව>ග හතර#a 9ෙලා^ට> 180,000 ක මහJ 
ෙEශය4 ඈඳා ග:නට U.S.S.R. ෙවතට ඉඩ පෑoණ. ෙනාවැ&බ> 1 වැwදා  සහ 2 වැwදා, 
ප�හසනාJමක ජනමත 6චාරය9: පnව ෙ& ¾�, g4ෙ>නෙH සහ ෙබෙලාරැhයාෙ® 
ෙසr6ය¡ ජනරජ වලට ඈඳා ග:නා ලo. 

 ෙ& ෙවER NKVD 6h: ප�ෙEශය: “ÓEධකරණය” පට: ෙගන GSණ. පළ� ඉල4ක 
iෙH ෙපrල:ත වැhය:ය, ඔ%: ෙපාo ��: අJ අඩංXවට ෙගන “හPරැ කාරකය:” 
හැ�යට �ටමං කරB ලැ°ය. ඉඩ& =�ය:, ක>මා:තකරැව:, කඩ සා·Z අ}Gකරැව:, 
h6[ ෙaවකය:, ෙපා]a wලධා�:, සහ 1920 R පැවG ෙසr6ය¡-ෙපrල:ත gEධෙHR 
ඉඩ& කැබැ[ල4 ලැ�ණ “හ�දා ජනපදවාÔ:” (osadnicy wojskowe)) දැ� අවදානෙ& h� 
අය}. XලාY = ‘6ෙuෂ ජනපද අංශය’ Pළ GS වා>තා වලට අBව, 1939 සැ·තැ&බ> 
මාසෙH R U.S.S.R. 6h: අ[ලාගJ ¾� ප�ෙEශෙH h� ෙපrල:ත h6[ වැhය:ව 1940 
ෙපබරවාV hට 1941 �w ද4වා කාලෙH R, “6ෙuෂෙය: අවතැ: i ජනතාව” හැ�යට 
ස}°Vයාව, ආ>ඛ:ෙග[a4 ප�ෙEශය, කසකaතා:, සහ U.S.S.R. = අෙන@J ඈත {¹කර 
පැG වලට �ටමං කරන ලදහ.  ෙපrල:ත ඉGහාසඥය: 6h: ඉoVපJ කරන දJත ^ට 11

වඩා ඉතා ඉහළ}, �ටමං කරන ලEද%:ෙY සංඛ/ාව දළ වශෙය: �]යනය4 යැ} ඔ%: 
ත>ක කරG.  1939 සැ·තැ&බ> hට 1940 ජනවාV ද4වා කාලෙH R අJ අඩංXවට ගJ 12

සහ �ටමං කරන ලද h6[ වැhය:ෙY සංඛ/ාව �qබඳ wuÉත දJත නැත. 

 පn කා`න වකවාA ගැන ඇG Zරාෙ[ඛන වා>තා Pළ අJ අඩංXවට ගැ¢ෙ& සහ 
�ටමං 9�ෙ& මහා ර#] Pන4 ගැන සා4� ලැෙÒ: ඒ 1940 වසෙ> ෙපබරවාV 9 සහ 10, 
අෙ·�[ 12 සහ 13, සහ �w 28 සහ 29.  ර#කව[ ඇGව ෙගන යන ක�ඩාය& ෙපrල:තය 13

මා}ෙ& hට ස}°Vයාවට, කසකaතානයට, නැJන& ආ4�4 ප�ෙEශ වලට m=: එ:නට 
මාස ෙදක4 ගත6ණ. ෙපrල:ත gද hරකරැව: ගැන 9®ෙවාJ, 1941 m&හානය ෙවER 

 Keith Sword, Deportation and Exile: Poles in the Soviet Union, 1939-1948 (Basingstoke: Macmillan Press in association with School 10

of Slavonic and East European Studies, University of London; New York: St. Martin’s Press, 1994), p. 7.

 V. N. Zemskov, “Massivnoe osvobozhdenie spetzposelentsev i ssylnykh” (The large-scale freeing of special displaced and exiled 11

people), Sotsiologicheskie issledovaniya, no. 1 (1991), 5.

 Z. S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu (In Soviet surroundings) (London: Polska Fundacja Kulturalna, 1991); Wladyslaw 12

Wielhorski, Los Polaków w Niewoli Sowieckiej (The fate of Poles in Soviet captivity) (London, 1956).

 Sword, Deportation and Exile, pp. 15-23.13



230,000 : තවමJ ×වP: අතර h�ෙH 82,000 4 පම�. �ටමං කරන ලE{ව: අතර 
නැG i සංඛ/ාවද ඉතා ඉහළ ම¡ටම9: 6ය. 1941 අෙගraPෙ® R, රෙට: �ටත GS 
ෙපrල:ත ආ��ව සමඟ එකඟතාවයකට එළෙඹන ෙසr6ය¡ ආ��ව 1939 සැ·තැ&බ> 
මාසෙH hට �ටමං කරන ලද, ඒJ “6ෙuෂෙය: අවතැ:” i 381,000 : 243,100 කට 
පමණ4, ෙපා{ 4ෂමාව4 ප�දානය කෙය. �ටමං කරන ලද h6[ වැhය: සහ ර#ඳ%& 
කරන ලද සරණාගතය: ෙලh: ෙපrල:ත gධ hරකරැව: 388,000 කට වැ� සංඛ/ාව4 
ෙමම ෙපා{ 4ෂමාව wසා යහපත ලැCහ. ඊට කq: වසර ෙදෙ4 R ල4ෂ හාර ප:hය 
ගණනාව4 �ය m=: G��. “ෙසr6ය¡ බලයට එෙර= අ,¹ඨාන»` හPර: සහ ඒ 
ගැන පnතැ6] ෙනාවන අය” යැ} ෙබාරැෙව: 6ශාල සංඛ/ාව4 ෙව� තබා මරා දමා 
GSණ. 

 ඒ අ:Gමට සඳහ: කළ කා�ඩය අතර wලධා�: සහ ෙපrල:ත h6[ වැhය: 
25,700 4 iහ, ඒ hය[ල:වම ෙව� තබා මරා දම:නට ෙයrජනා කෙ aටා]: ෙවත 
1940 මා>P 5 වැwදා අGශය රහhගත ]gම4 යවන ෙබVයා 6hw: 

 ෙපrල:ත හ�දාෙ® =ටZ wලධාV: මහJ සංඛ/ාව4, ෙපrල:ත 
ෙපා`hෙH සහ ෙතාරPරැ අංශෙH =ටZ wලධා�:, ජාGකවාR 
ප�G6·ල£යවාR ප4ෂ වල සාමා¸කය:, hEධ 6ය gP ෙලh: ෙවa lA 
ගලවන ලද 6රැEධ පා4�ක ප�G6·ල£ය සං6ධාන සාමා¸කය:, ෙØrÙ:, 
සහ තවJ ෙබා ෙහාමය4 , hය[ල:ම ෙසr6ය¡ ක½මෙH ජ&ම 
ෛවර4කාරය:, දැ: U.S.S.R. Pළ NKVD  6h: පවJවාෙගන යන gද 
hරකරැව:ෙY කඳ%රැවල, සහ g4ෙ>නෙH සහ ෙබෙලාරැhයාෙ® බට=ර 
ප�ෙEශවල ඇG hරෙගව[වල රඳවා h�G. 

 hරබාරෙH h�න හ�දා wලධාV: සහ ෙපා]a wලධාV: තවමJ 
ඔ%:ෙY ප�G6·ල£ය කටgP කර:නට වෑය& කර�: h�G. එෙaම 
ඔ%: ෙසr6ය¡ 6ෙරrÚ 9½යා ෙපාළඹව�: h�G. ඔ%: ඉතා ආශාෙව: 
ඔ%:ෙY wදහස ලැෙබන Pරැ බලා h�BෙH එ6ට ඔ%:ට නැවත 
වතාව4 9½යා»`ව ෙසr6ය¡ ෙර¸මයට එෙර=ව 6·ලව 9�ම ��ස}. 

 g4ෙ>නෙH සහ ෙබෙලාරැhයාෙ® බට=ර ප�ෙEශය:= ඇG NKVD 
සං6ධාන 6h: කැර]කාර ප�G6·ල£යවාR සං6ධාන ගණනාව4 ෙසායා 
ග:නට සමJ 6ය. ෙපrල:ත =ටZ හ�දා wලධා�: සහ ෙපා]a 
wලධා�: ෙ& සං6ධාන Pළ l]ක ම¡ටම9: 9½යා»` ¾�කා රඟද4වා 
ඇත. 

 ෙØrÙ: අතර සහ රාජ/ මා}& උ[ලංඝණය කළ%: අතර 
ප�G6·ල£යවාR චර Zරැෂ සහ ප�Gෙරrධ ව/ාපාර වලට අ}G යැ} 
හැ�නගJ ෙබාෙහr �Vස4 h�G. 

 gද hරකරැව:ෙY කඳ%රැවල ෙ& අවaථාෙ® R, =ටZ wලධා�:, 
wලධාV:, ඉඩ& =�ය:, ෙපා]a wලදාV:, hරෙගව[ �රකරැව:, මා}& 
පoංÉකරැව: (osadniki), සහ ෙතාරPරැ  ඒජ:තවරැ (එ}: hයයට 97 4 



ෙපrල:ත වැhය: ෙවG) 14,736 4 h�G. ෙ& සංඛ/ාව ෙපෟEග]ක 
ෙසා[දා{ව: ෙහr අ,කාර ෙනාලJ wලධා�: ඇPලJ ෙනාෙ®. ඒ අය අතර 
h�BෙH: 

295 ජනරා[වරැ, ක>න[වරැ, සහ ¤Gන: ක>න[වරැ 

2,080 අණෙදන wලධා�: සහ කැ·ට:වරැ 

6,049 ¤Gන:වරැ, ෙදවැw ¤Gන:වරැ, සහ Z�Aව ලබන wලධා�: 

1,030 wලධා�:, ෙපා`hෙH අ,කාර ෙනාලJ wලධා�:, මා}& 
�රකරැව:, සහ අ6 අතැG ෙපා]a wලධා�: 

5,138 ෙපා]h wලධා�:, අ6ගJ ෙපා]a wලධා�:, hරෙගව[ 
�රකරැව:, සහ ෙතාරPරැ බාර wලධා�: 

144 wලධා�:, ඉඩ& =�ය:, පැ6Eද:, සහ මාය&බඩ පoංÉකරැව: 

 ඉහත සඳහ: අයට අමතරව, g4ෙ>නෙH සහ ෙබෙලාරැhයාෙ® 
බට=ර ප�ෙEශවල ඇG hරෙගව[ Pළ 18,632 4 �V� (එ}: 10,685 4 
ෙපrල:ත ෙවG) රඳවා ඇත. ඔ%:ට අ}G වBෙH: 

1,207 =ටZ-wලධා�: 

5,141 =ටZ ෙතාරPරැ බාර wලධා�:, ෙපා`hය, සහ අ6ගJ ෙපා]a 
wලධා�: 

347 චරZරැෂය: සහ කඩාක·ප[කා�: 

465 4 =ටZ ඉඩ& =�ය:, ක&හ[ කළමනාකරැව:, සහ wලධා�: 

5,345 4 66ධ ප�G6·ල£යාවR ප�Gෙරrධ ෙමෙහg&වල සමා¸කය: සහ 
66ධාකාර අෙන4 කාරකය: 

6,127 ෙØrÙ: 

 ඉහත සඳහ: hයµ ZEගලය: ෙසr6ය¡ ෙර¸මෙH, U.S.S.R. = ජ&ම 
සහ ෙවනa කළ ෙනාහැ9 හPර: ෙවG. ඒ wසා කළ gP යැ} NKVD 
6uවාස කර:ෙ:: 

 1. U.S.S.R. NKVD මා>ගෙය: 6ෙuෂ උසා6 යටෙJ 6wuචය: oය gP 
යන ආඥාව w@J 9�ම: 

 a. 14,700 =ටZ-wලධා�:, wලධා�:, ඉඩ& =�ය:, ෙපා]a 
wලධා�:, ෙතාරPරැ බාර wලධා�:, අ6ගJ ෙපා]a wලධා�:, 6ෙuෂ 
මා}& �රකරැව:, සහ gද hරකඳ%රැවල h�න hරෙගව[ �රකරැව:  



 b. 11,000 66ධ ප�G6·ල£යවාR චරZරැෂ සහ කඩාක·ප [කා� 
සං6ධාන, =ටZ ඉඩ& =�ය:, ක&හ[ කළමනාකරැව:, ෙපrල:ත 
හ�දා ෙ® =ටZ wලධා�: , wලධා�: , සහ g4ෙ>නෙH සහ 
ෙබෙලාරැhයාෙ® බට=ර ප�ෙEශය:= hරෙගව[වල රඳවාෙගන h�න අJ 
අඩංXවට ගJ ෙØrÙ: 

!ය#ල% ෙවතම *+,ම ද.වම /ය 012 3යා2, ෙපළ ගසා ෙව: තබා 
මරා දැ>ම. 

2. Üoතය: ෙනාමැG 6ට, 6ෙuෂ ෙචrදනා පනව:ෙ: නැGව, ඒ 
ZEගලය:ෙY ]�ෙගාB අධ/යනය 9�ම සඳහා ආඥාව w@J 9�ම. ඒ 
6ම>ශන වල wගමන සහ අවසාන t:{ව ෙමයාකාරෙය: �qගැ:6ය 
gP}:  

 a. gද hරකඳ%රැවල රඳවා ඇG hයµ ZEගලය: සඳහා U.S.S.R. = 
NKVD  gද hරකරැව: �qබඳ කටgP ම�ඩලෙය: සහGකය4 w@J 
9�ම. 

 b. අJ අඩංXවට ගJ hයµ අෙන@J ජනතාව සඳහා NKVD g4ෙ>න 
ශාඛාෙව: සහ  NKVD ෙබෙලාරැhය: ශාඛාෙව: සහGක w@J 9�ම. 

3. ]�ෙගාB 6මසා බැ`ම සහ t:{ ප�කාශය සඳහා P: ෙදෙන@ෙග: 
හැ{න 6wuචය ම�ඩලයකට පැවVය gP} —[ෙසෙවාෙලා«] ෙමර@ෙලා® 
(Vsevolod Merkulov) සෙහrදරයා , [ෙබාYඩ:] ෙකා�ෙලා® (Bogdan 
Kobulov) සෙහrදරයා, සහ [ඉවා: එ[.] බuටෙකා® (Ivan L. Bashtakov) 
සෙහrදරයා යන Gෙදනාට. 

 1943 අෙ·�[ මාසෙH R ජ>මාBව: 6h: කත/: කැලෑෙ® R ෙසායා ගJ සlල 
ෙසාෙහා: �� G�ෙ� ඒ ෙව� තබා මරා දමන ලEද%:ෙY මළhරැරැ ව]w. මහJ 
ෙසාෙහා: ගණනාවක ෙපrල:ත wලධා�: 4,000 කෙY මළhරැරැවල ඉGV ෙකාටa එ= 
G�ණ බව ෙසායා ගැwණ. ෙසr6ය¡ අ,කා�: ෙ& සlල ඝාතනෙH වරද ජ>මාBව: �ට 
පටව:නට වෑය& කළහ. 1992 R ෙබාVa ෙය[¡h:, ෙවාෙසr® නගරෙH සංචාරයකට mය 
අවaථාෙ® R, රැhය: ආ��ව ෙ& ෙපrල:ත wලධා�:ව 1940 R සlල ඝාතනය කෙ 
යැ} ඊට ෙසr6ය¡ ෙපා]�Sgෙරrව ස&Æ>ණෙය: වරදකරැ ෙව:ෙ: යැ} ද �qගJෙJය. 

 ෙපrල:ත ¾�ය ඈඳා ගJ වහාම, ෙසr6ය¡ ආ��ව 6h: එaෙටrwයා, ලැ¡6යා, 
සහ ]Pෙ®wයාෙ® ප�ධා¢:ව ෙමාaක® ෙවත කැඳවා ඔ%: ෙවත “අෙන/rන/ සහනාධාර 
m6nම” බලහJකාරෙය: පනවන ලo. එ}: ඔ%:ෙY ෙEශ Ôමාව:වල U.S.S.R. හ�දා 
කඳ%රැ �=|£ම සඳහා “ආරාධනා” කරවා ගැwණ. වහාම ෙසr6ය¡ ෙසා[දා{ව: 25,000 
4 එaෙටrwයාවට, 30,000 4 ලැ¡6යා ෙවතට, සහ 20,000 4 ]Pෙ®wයා බලා �ටJ iහ. 
න/ා}ක ෙලh: aවාÚන රටව[ i ඒ ඒ රටවල G�ණ හ�දා භට සංඛ/ාව:ට වඩා ෙ& 
ෙසr6ය¡ හ�දා භට සංඛ/ාව අGශෙය: 6ශාල iහ. 1939 ඔ4ෙතrබ> මාසෙH ෙසr6ය¡ 
භට හ�දාව ඇP[£ම බා[�4 රාජ/ය: = GS aවාÚනJවෙH සැබෑ අවසානය සල@A 
කෙය. ෙ& රටවල “ෙසr6ය¡ 6ෙරrÚ සහ සමාජවාR 6ෙරrÚ කාරකය: මකා දම:නට” 



ඔ4ෙතrබ> 11 වැwදා ෙබVයා අණ w@J කෙය. ෙසr6ය¡ හ�දා ෙපා`hය එතැ: පට: 
wලධා�:, h6[ ෙaවකය:, සහ 6uවාස කළ ෙනාහැ9 යැ} සැලÌ 6EවP: අJ 
අඩංXවට ගැ¢ම ඇරßහ. 

 1940 �w මාසෙH R, ජ>මwය ප�ංශෙH සා>ථක gද ෙමෙහgම4 අවස: කර �ක 
oනකට පnව, ෙසr6ය¡ ආ��ව 1939 අෙගraP 23 වැw oන රහhගත �qෙවත යටෙJ i 
අ:ත>වාක/ය4 අBව කටgP 9�ම ඇරàය. �w 14 වැwදා, “ෙසr6ය¡ ගැVස& ෙවත 
එ[ල කරන ලද @�ත කර£ෙ& 9½යාව4” යැ} ෙබාරැවට ද4ව�: ෙසr6ය¡ ආ��ව 
බා[�4 නායකය: ෙවත අවසාන wෙ®දනය4 w@J කෙය. එ}: “ආ�� 6h: අවංක 
6oයට m6nෙ& පVo අෙන/rන/ සහෙයrගය සහGක කරන �යවර, සහ එවැw m6nමකට 
6රැEධ ෙවන hය[ල:ටම දÄව& ෙදන �යවර” ගැ¢ම සඳහා ආඥා w@J කෙය. 
ඉ:පn oන 9=පෙH R, බා[�4 රාජ/ය:ට තවJ හාර ප: දහසක ෙසr6ය¡ භට හ�දා 
ඇP[ iහ. aටා]: 6h: wෙයr¸තය:ව අගනගර ෙවත යවන ලo: Vගා ෙවත 
ව}á:a4h (Vyshinsky), ටැ]: (Tallinn) ෙවත සදාෙනා®, සහ U.S.S.R. = 6ෙEශ කටgP 
�qබඳ උප අැමG සහ රහa ෙපා`hෙH ප�ධාwයා i ®ලැ��> ෙඩකැෙනාෙසා® 
(Dekanozov) ක%නාa (Kaunas). ෙ& ජනරජ Pන ෙසr6ය¡කරණය 9�ම ඔ%:ෙY කා>යය 
iහ. පා>]ෙ&:P සහ hයµ පVaථා¢ය ආයතන 6nරැවා හැ�මJ සහ ඒවාෙH 
සාමා¸කය: අJ අඩංXවට ගැ¢මJ h{6ණ. 1940 �] 14 සහ 15 වැwදා පැවG 
මැGවරණ සඳහා ච:ද අෙ·4ෂකය: ඉoVපJ 9�මට අවසර ලැ�ෙ� ෙකා�gwa¡ 
ප4ෂයට පම�. 

 ප�හසනාJමක මැGවරණ ව]: පnව ඇරෙඹන සG 9=පෙH R, ජනරා[ ඉවා: 
ෙසෙරා® (Serov) නායකJවය යටෙJ NKVD 6h: “හPරැ කාරකය:” 15,000 J 20,000 J 
අතර සංඛ/ාව4 අJ අඩංXවට ගJහ. ලැ¡6යාෙ® පමණ4, �] මාසෙH �ල R 1,480 ක 
�Vස4 ලâ ෙලh: ෙව� තබා මරා දමන ලo. අ¤G: “පJ i” පා>]ෙ&:P තම රටව[ 
U.S.S.R. වලට එකP කරග:න යැ} ඉ[ලා  h�යහ. ඒ ඉ[`ම n��& ෙසr6ය¡ 6h: 
අෙගraP �ල R �qග:නා ලo. අනPරැව අ¤J ෙසr6ය¡ සමාජවාR ජනරජ Pනක උපත 
wෙ®දනය ෙකVණ. “ෙමතැ: hට ෙu�¹ඨ aටා]:වාR ව/වaථාෙ® =රැ එ= සP| ර#a 
අ¤J ෙEශය:ට සහ එ= ජනතාව ෙවත ද[වB ඇත,” යැ} ප�ා®ඩා 6h: ]යER, බා[�4 
ෙEශවල ඇJෙත:ම පට:ෙගන G�ෙ� අJ අඩංXවට ගැ¢&, �ටමං 9�&, සහ ෙව� 
තබා මැ�& hEධ ෙවන R>ඝ කාලය}. 

 ජනරා[ ෙසෙරා® {: ආඥා යටෙJ මැ} 13-14 රාt¿: = R, බා[�4 ප�ෙEශෙH, 
ෙමා[ෙ«6යා, ෙබෙලාරැhයා, සහ බට=ර g4ෙ>නෙH “සමාජමය හPරැ” කාරකය: මහJ 
6ශාල ෙලh: �ටමං කර£ම ගැන 6aතර ෙසr6ය¡ Zරාෙ[ඛන වල ඇත. ඒ ෙමෙහgම 
සG 9=පයකට ෙපර සැලn& කර Gෙබන ලEද9. 1941 මැ} 16 වැwදා ෙබVයා 6h: 
aටා]: ෙවත ඒ අ¤Jම ෙමෙහgම “U.S.S.R. ෙවතට අ¤G:ම එකP කරගJ ප�ෙEශ ÓEධ 
9�ම ��සJ සහ hයµ අපරාධමය, සමාජමය �ටaතර, සහ ෙසr6ය¡ 6ෙරrÚ කාරකය: 
ඉවJ කරB ��සJ,” යැ} ]යා ඇත. 1941 �w මාසෙH R සමaත 85,716 ක �Vස4 
�ටමං කරන ලo, එයට බා[�4 ෙEශ ව]: 25,711 4 ද අයJ iහ. NKVD = අණ ෙදන 
ෙදවැwයා i ෙසෙවාෙලා« ෙමර@ෙලා® 1941 �] 17 වැw oනැG වා>තාව9:, බා[�4 
ෙමෙහg&වල ප�Gඵල චක½ගත කෙය. �w 13-14 රාG¿ෙH R, “�>ãවාÔ ජාGකවාR” 



ප%[වල සාමා¸කය: 11,038 4, =ටZ ෙපා]a wලධා�:ෙY ප%[වල සාමා¸කය: 3,240 
4, ඉඩ& =�ය:ෙY, ක>මා:තරැව:ෙY, සහ h6[ ෙaවකය:ෙY ප%[වල සාමා¸කය: 
7,124 4 ද, =ටZ wලධා�:ෙY ප%ලවල සාමා¸කය: 1,649 4 ද, සහ “ෙවනJ” යැ} 
සැල@ණ 2,907 4 ද �ටමං කරන ලo. ෙ& වා>තා ව]: පැහැo] ෙව:ෙ: ෙ& ප%[වල 
ප�ධා¢: ඒ ෙවER අJ අඩංXවට ෙගන G�ණ බවJ, සහ ඔ%:ව ඒ වන6ට ෙව� තබා 
මරා දමා G°ෙ& ස&භා6තාවයද ඉහළ බව}. �w 13 වැwදා කළ ෙමෙහgම “සමාජමය 
�ටaතර” යැ} t:{ කළ අයෙY ප%[වල ඉGV i සාමා¸කය: n6ෙuෂෙය: ඉල4ක 
කරගJ බව ෙප¢ ය}.  14

 �ටමං කරන සෑම ප%ලකටම 9ෙලrගªෑ& 100 4, එන& එක මාසයකට ප�මාණවJ 
ආහාර යැ} සැලෙකන ලද, බ� ර#ෙගන යාමට අවසර GSණ. ෙ& �ටමං 9�ෙ& ගමෙ: 
ස&Æ>ණ 9½යාව]ය Pල ආහාර සැප ෙ& වගzම4 NKVD බාර ෙනාගJහ. �ර ර#කව[ 
ඇG ක�ඩායම, ෙබාෙහr ෙදෙන4 ෙනාෙවාhS>a4 (Novosibirsk) සහ කසකaතානය ෙවත 
යන, ඔ%:ෙY ගමනා:තයට �6nෙ: 1941 �] මාසෙH අග R ය. අ[ටා} (Altai) ප�ෙEශය 
ගමනා:තය i සමහර ෙදෙන4ට සැ·තැ&බ> මැද ෙවනෙත4 එ= ය:නට ෙනාහැ9 iහ. 
අතරමඟ R �ය mය �ටමං කරන ලEද%:ෙY සංඛ/ාව ගැන 9h{ ෙතාරPර4 
ෙසායාගැ¢මට නැත. ඒJ ඒ සංඛ/ා ඉහළ iවා යැ} hGය හැ9}. ගමනට සG හයක hට 
සG ෙදාළහ4 ද4වා කාලය4 mෙHය. ඔ%:ව පනa ෙදෙන@ බැm: එක ගවය: 
ප�වාහනය කරන {&Vය ෙප¡�යකට, ඔ%:ෙY ආහාර හා බ� සමඟ පටවන ලo. එවැwම 
දැවැ:ත පVමානෙය: ෙමෙහgම4 1941 �w 27-28 රාG¿ය: වල R කර:නට ෙබVයා 
සැලn& කෙය. ඒ oනය ෙතrරාගැ¢ෙම: ෙප¢ ය:ෙ: ෙසr6ය¡ ඉහළ wලධා�: �w 22 
වැwදාට සැලn& i ජ>ම: ප�හාරයට Èදාන&ව ෙනාh� බව}. බා>බෙරrසා ෙමෙහgම wසා 
බා[�4 ෙEශය:= NKVD “ÓEධ 9�&” තවJ වසර ගණනාව4 පnවට ක[ තබන ලo. 

 බා[�4 ෙEශ වල අ,වාසෙය: oන 9=පයකට පnව, රැෙ&wයාවට අවස: 
wෙ®දනය4 යවන ෙසr6ය¡ ආ��ව ෙබසාඇෙ>Sයා (Bessarabia) සහ උPරැ �ෙකr6නා 
(Bukovina) වහාම ආපn U.S.S.R. ෙවතට බාර ෙද:න යැ} උEයාචනය කෙය. එය 1939 
අෙගraP 23 වැwදා ජ>ම:-ෙසr6ය¡ රහa �qෙවෙJ තවJ ෙකා:ෙEhය4 iෙHය. ජ>ම: 
අය 6h: අJ හVB ලැබ G�A රැෙ&wයාව හwකට යටJ iහ. �ෙකr6නා සහ 
ෙබසාඇෙ>Sයාෙ® ෙකාටස4 g4ෙ>නයට ඇP[ කරග:නා ලo. ෙබසාඇෙ>Sයාෙ® ඉGVය 
ෙසr6ය¡ සමාජවාR ෙමා[ෙ«6යා ජනරජය (Soviet Socialist Republic of Moldavia) යැ} 
1940 අෙගraP 2 වැwදා ප�කාශ ෙකVණ. ෙබVයාෙY සහායකයා i ෙකා�ෙලා® (Kobulov) 
එoනම ෙසr6ය¡ සමාජවාR ෙමා[ෙ«6යා ජනරජෙH වාසය කළ “ෙසr6ය¡ 6ෙරrÚ 
කාරකය:” 31,699 4 �ටමං කරන ආඥාවට අJස: ගැÔය. එෙaම g4ෙ>නයට ඇPලJ 
කරගJ රැෙ&wයාෙ® ප�ෙEශ ව]: තවJ 12,191 4 ද �ටමං 9�මJ එයටම ඇPලJ 6ය. 
මාස 9=පය4 ඇPලත R ෙ& hයµ “කාරකය:” ව>äකරණය කර�: ]�ෙගාB හදා 
G°ම, ඒ ෙවER ඔ%: ෙහා�: අJහදා බලා G�ණ ලEද9. ඊට කq: oන ස:ධ/ාෙ® R, 
එන& 1940 අෙගraP 1 වැwදා, ෙමාෙලාෙටා® 6h: n��& ෙසr6ය¡ හ�ෙ®, U.S.S.R. 
ෙවතට �]යන 23 ක අ¤J වැhය: ප�දානය කරන ලද ජ>ම:-ෙසr6ය¡ m6nම ගැන 
ජයගªාÙ කථාව4 පවJවා G��. 
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 1940 යB තවJ සංඛ/ානමය වශෙය: 6ෙuෂය4 ද4වන ලද වසර9. XලාY සහ 
ෙසr6ය¡ hරෙගව[වල h� hරකරැව: සංඛ/ාෙ® අGශෙය:ම ඉහළ සංඛ/ාව ද4වන 
වසර එය 6ය. 1941 ජනවාV 1 වැwදා XලාY වල 1,930,000 කට වැ� �Vස4 රඳවා 
GSණ. එය ඊට කq: අ%රැEදට වඩා 270,000 9: වැ� සංඛ/ාව9. අ¤G: 
“ෙසr6ය¡කරණය” කරන ලද ¾� ප�ෙEශ ව]: 500,000 කට වැ� �Vස4 �ටමං කර 
GSණ. එයට අමතරව 1939 වසර අග R “6ෙuෂෙය: අවතැ: ජනතාව” යැ} ගණනය 
කරන ලද �]යන 1.2 4 ද �ටමං කර G�ණහ. ෙසr6ය¡ hරෙගව[වල න/ා}ක Ôමාව 
iෙH ර#ඳ%&කරැව: 234,000 4 පම�, ඒJ ඒවාෙH 462,000 ක �Vස4 රඳවා GSණ.  15

එෙaම ඒ වසෙ> R න� t:{ සංඛ/ාෙ® 6ශාල ඉහළ යාම4 ද9:නට ලැSණ. එන& එක 
වසරක R 700,000 hට 2,300,000 ද4වා ඉහළ යෑම}.  16

 ෙ& n6ෙuෂ ඉහළ යාම, 66ධාකාර සමාජ හැoයාව: අපරාධ හැ�යට ව>äකරණය 
කර:නට, ඒ හා ඊට ෙපර 9h{ කාලයකට සමාන ෙනාi ෙලස9:, ග:නා ලද වෑයෙ& 
ප�Gඵලය}. එෙaම වැඩ කරන aථානවල 1940 �w 26 වැw oනය මතකෙH සදහටම 
ර#ෙඳන oනය4 වBෙH “oනයක R පැය අට4 වැඩ කරන කාලය £ම, සGෙH වැඩ කරන 
දවa oන හත4 £ම, සහ තම:ෙY කැමැJතට අBව ර#9යා aථානෙය: බැහැරට යෑම 
තහන& £ම,” යන ¢Gය ප�කාáත i oනය i wස}. ඕනෑම g4G සහගත ෙනාi ෙaවයට 
වා>තා ෙනා9�ම4, එයට �wJP 6aසකට වැ� කාලය4 ප�මාද £මJ එයට ඇPලJ 6ය, 
එතැ: පට: අපරාÚ වරද4 හැ�යට සැලෙකන ලo. ¢G කඩකරන අයව මාස හය4 
ෙනාකැæ hEධ ෙවන “ZනරැJථාපන වැඩ,” සඳහා ෙයාදා ගැ¢මJ, ඔ%:ෙY ෙ®තනෙය: 
hයයට 25 4 අ=� £මJ, සහ මාස ෙදක4 සහ මාස හතර4 අතර කාලයක hර 
දÄවම4 ලැSය හැ9£මJ, යනාoය ¢Gෙය: t:{ ෙකVණ. 

 අෙගraP 10 වැwදා “රaGයා{කාර” 9½යාව4 සඳහා ලැෙබන දÄව& ද තද කරන ලo. 
එ්වාට සහ හVයට wම ෙනාකරන වැඩ, වැඩ කරන aථානෙය: nµ ෙදය4 ෙසාරකම, 
යනාoයට වසර Pන4 පමණ කඳ%රැ Pළ hරදÄව& wයම iහ. එවක ෙසr6ය¡ 
ක>මා:ත වල පැවG තJවය අBව, ඕනෑම ශ��කෙය@ට ෙ& දැ� නව ¢G යටෙJ 
අ�ෙචrදනා එ[ල කළ හැ9යාව පැවGණ. 

 1956 ව>ෂය ෙත4 ව/වaථා ෙපාJ Pළ පවGන ෙ& ¢G, ශ�ම ¢G ස&බ:ධෙය: 
අපරාÚකරණෙH අ¤J අoයර4 සල@A කළහ. ඒවා 9½යාJමක කරන ලද �[ මාස හය 
Pළ R, �]යන 1.5 කට වැ� සංඛ/ාවකට දÄව& ලැSණ. සැබැ6:ම ෙ& දÄව& ව]: 
400,000 4 අJභාරකරැ t:{ £ම 1941 m&හානෙH hරෙගව[ සංඛ/ාෙ® දැවැ:ත ඉහළ 
යෑෙ& ෙකාටස4 පැහැo] කර:න9. 1939 R පැවG 108,000 සංඛ/ාවක “රaGයා{කාරය:” 
කඳ%රැවලට t:{ 9�ම 1940 R 200,000 ද4වා ඉහළ mෙHය.  17

 ඉG: එයාකාරෙය: මහා ÇෂණෙH අවසානය සටහ: තබන ලEෙE රෙ¡ සාමාන/ 
Zරවැhය:, අ¤J ක&හ[ ෙහr සාl=ක ෙගා6ෙපාළ (kolkhoz) ¢G වලට අBව නැ^ම 
ප�G4ෙ¹ප කළ අය ෙවත එ[ල කරන ලද නව ප�හාරය9w. 1940 m&හානෙH දරදÄ ¢9 

 Zemskov, “Gulag,” p. 19.15

 GARF, 9492/2/42/125.16

 GARF, 9492/2/42.17



වලට ප�Gචාරය4 වශෙය:, අෙය4 NKVD  h� ඔJP සපයන ලද අයෙY වා>තා ව]: 
6wuචය කර:ෙ: න&, ශ��කය: ගණනාව4 “අයහපJ මානhක තJවය4” යැ} 
හs:වන ලEදකට ඇද වැ|නහ. 6ෙuෂෙය:ම එය ද9:නට ලැ�ෙ� නා¡h ආක½මණෙH 
පළ� සG 9=පය ඇPලත R ය. “hයµ gෙද®ව: සහ ෙකා�gwa¡වාR: Pර: කර 
දමB,” යැ} NKVD 6h: “Ì·පන කටකතා” යන පද වහර යැ} 9¶ වද: පPරැව:නට 
පට: ගJහ. උදාහරණය4 වශෙය:, එක ෙමාaක® ශ��කෙය4 9යා h�ෙH ෙමෙaය: 
“=¡ල> අෙ· ට%ම අ[ලාගJෙතාJ, ඔ� ෙපraට> එක4 ගහ}, ‘මම ඔෙÒ ආ��ව වෙY 
ශ��කය:ට න� දා:ෙ: නැහැ, රaසාවට එ:න �wJP 6h-එක9: ප�මාද ෙව²ච 
පම�:.”  හ�දා ෙප�ා9gට> ජනරා[ 6h: “1941 �w 22 hට සැ·තැ&බ> 1 වැwදා 18

ද4වා {&Vය පEධGය Pළ hEධ කරන ලද අපරාධ සහ Üලාපරාධ,” න�: ]යන වා>තාව 
ද4වන පVo, එවැw ඕනෑම ප�කාශය4 සඳහා අGශය දරදÄ ෙලh: දÄව& ලැ��. ෙ& 
වා>තාව සටහ: කර:ෙ: ඒzය ZEගලය: 2,254 කට එෙර=ව {: දÄව& ගැන}. එයට 
මරණ දÄව& 204 4 ඇPලJ 6ය; “ප�G6·ල£ය කටකතා පැGර£ම” ගැන 412 කට 
දÄව& ලැSණ, ඒ අපරාධය සඳහා 110 ක {&Vය ෙaවකය:ට මරණ දÄවම =�iහ.  19

 gEධෙH පළ� මාස 9=පය Pළ R ෙමාaක® ජනගහනෙH මෙනrභාවය ගැන 
ස6aතාරJමක සටහ: එකPව4 මෑතක R ප�කාශනය 6ය. එ}: පැහැo]ව ඉaමPව 
දැ4ෙව:ෙ: 1941 m&හානෙH ජ>ම: හ�දා ඉoVයට එER ජනතාව සහ�]: 64�·තව 
hÁම}.  ෙමාaක® ජනතාව ව>äකරණ Pන9: එකකට වැÁ h� බව4 ෙප¢ ය}: 20

ෙEශෙ·�^:, කටකතා වල එ[බ h� �ශ� හැç& ව]: gP i 6ශාල ක�ඩායම iහ. 
පරා¸කවාR:, රට 6නාශ කරන ලද “gෙද®ව: සහ ෙබා[ෙෂ64වාR:” Pර: කර 
ක�න& ජ>ම: ජයගªහණය4 පැè අය iහ. 1941 ඔ4ෙතrබ> මාසෙH R, ක&හ[ ගලවා 
රෙ¡ ඈත නැෙගන=ර ෙපෙදa වලට යවER, “ෙසr6ය¡ 6ෙරrÚ ෙපරqය4” ඉවාෙනාෙවා 
oaG¿4කෙH ෙරo�q ක>මා:තෙH ඇG6ණ.  1940 R පට: එ:න  එ:නම ක>කශ i 21

තJවය: යටෙJ h� බ�තර ශ�මබලකාය අJ6�න ලද බලාෙපාෙරාJP n: i තJවය 
ගැන ඒ ශ��කය: ෙවG: නැ³න පරාජකවාR සට: පාඨ මනාවට ෙහqකර}. 

 නා¡Ô:ෙY &ෙ[²ඡJවය wසා ෙසr6ය¡ ආ��ව සහ ජනතාව අතර ය& තරමක 
සං=�යාව4 w>මාණය කෙය. එන&, රැhයාBව: යB �wa බැ6: පහJ i Pර: 
9�මට ෙහr වහ[ බවට n{n පංGය4 යැ} ජ>මාBව: 9යා h�යහ. ජ>ම: 
ආක½මණෙය: පnව ක�න& ෙලස9: ෙEශෙ·�මය නැවතJ ෙහාඳ අතට හැරැ�. aටා]: 
ඉතා ද4ෂ ෙලh: සා&ප�දා}ක ෙEශෙ·�^ රැhයාB අගැg& යq සහGක කර:නට පට: 
ගJෙJය. 1941 �] 3 වැwදා ජාGය අමතන nප�hEධ ෙ>�ෙයr කථාෙව: ඔ� නැවතJ 
hයවසකට වැ� කාලය4 රැhයාBව: එ4සJ කළ භාෂාව සහ රෑප සංඥා භා6තා 
කෙය: “සෙහrදරය: සහ සෙහrදVය: ෙවත, අෙ· ¾�යට බරපතළ ත>ජනය4 එ[ල £ 
ඇත.” ෙu�¹ඨ රැhයාB ජාGෙH h� ·ෙලඛෙනා® (Plekhanov), ෙලw:, Z¹9:, 
ෙතා[aෙතr}, ච}ෙකා®a9, ල>ෙමා:ෙටාé, nෙවාෙරා® (Suvorov), සහ @|ෙසා® 

 Werth and Moullec, Rapports secrets soviétiques, p. 229.18

 Istochnik, no. 3 (1994), 107-112.19

 Moskva voennaya: Memuary i arkhivnye dokumenty (Moscow at war: Memoirs and archive documents) (Moscow: Izdatel’stvo 20

ob’edineniya Mosgorarkhiv, 1995).

 RTsKhIDNI, 17/88/45.21



(Kutuzov) යනාR: සඳහ: කර�: ආග�ක gEධය4 එන&, “ෙu�¹ඨ ෙEශෙ·�^ gEධය4” 
ෙÂ කැඳවා h�ෙHය. 1941 ෙනාවැ&බ> 7 වැw oන සට: ෙපර�ණ ෙවත �ටJ £ යන 
aෙ®²ඡා හ�දා බළඇ� w�4ෂණය කර�:, “ඇෙල4සැ:ඩ> ෙන®a9 (Nevsky) සහ 
��G¿ ෙඩා:aෙකා} (Donskoi) යන අෙ· පැර#:න:ෙY z>GමJ උදාහරණ අBව” කටgP 
කර:න යැ} aටා]: ඔ%නට zය. ෙන®a9 යB රැhයාව 13 වැw hයවෙa R �gටw4 
න}¡වරැ:ෙග: �දවාග:නා ලEදා}. ෙඩා:aෙකා} යB, එ}: hයවසකට පnව අවසාන 
වශෙය: ටාටා> ආ,පත/ෙය: ගැලෙව:නට සමJ iවා}. 



12  ජයග$හණෙ( අ*+ පැ+ත 

 ඉතා 12ඝ කාලය6 යන8රැ, ෙස<=ය> ඉ?හාසෙ( ඉතාම+ ෙහාAB CරDන ලද 
රහස6 Fෙ( ‘මහා ෙHශෙJKL MHධය’ කාලෙ( 1 සමPත ජනවා2Rක කSඩායU —“රජය 
ෙපරළන කYෙම<පායයBවල, චර[රැෂ, සහ අ]වා^ නා>_ හ`දා සමඟ හbc dම,” 
යනාfයට සාhiක ෙල_B එcල කළ ෙච<දනා මත— kටමං කර ?mමn. 1950 ගණB අග 
1 “පමණට වැt සහ සාමානuකරණයB” _Hධ Fවා යැn අ]කාvB =_B අවසානෙ( 1 
kwගBනා ලf. හ8රB සමඟ හbc Fවා යන වරදට _?යෙමB මකා දමා ?x Pවාය+ත 
ජනරජ ගණනාවක y?මය පැවැ+ම 1960 ගණB වල 1 අවසාන වශෙයB යw Pථාkත 
කර| ලැmය. තවම+ }ව8B අතර _~, kටමං කරන ලHදbBට ඔbBෙ� }=තෙ( ඉ?� 
ෙකාටස “ඔbBෙ� තැනක }ව+වන *දහP ෙත<රාගැyම,” සඳහා අවසාන වශෙයB ඉඩ 
ලබාෙදBෙB ඒ+ 1972 1 පමණn. එෙPම, කYnLnB ටාටා2වරැ නැවත සU�2ණෙයB 
[නරැ+ථාපනය ෙව|ෙ( 1989 1 පමණn. ෙU ජනතාව ෙවත පනවා ?x සUබාධක කYම 
කYමෙයB ඉව+ Dvම 1960 ගණB මැද ෙත6 තවම+ අ?ශය රහ_ගත =ය. එෙPම 1964 
ට ෙපර *�+ කළ y? D_ව6 D_ම දවසක පK_Hධ ෙනාකරන ලf. 1989 ෙනාවැUබ2 14 
වැ*දා “C�KU ෙස<=ය> kwබඳ පK_Hධ පKකාශනය” 8wB පමණ6, “මහ+ සhහය6 
ෙල_B kටමං කරන ලද ජනතාවට එෙරiව Pටා�B ෙර�මෙ( _�කරන ලද Uෙc�ඡමය 
DYයා වල අපරාධමය y?=ෙර<� භාවය” ෙස<=ය> ආS�ව අB?මට kwග+හ. 

 පළ`ෙවBම සාhiකය6 හැ~යට kටමං කරන ලද `c ජනවා2Rක කSඩායම Fෙ( 
ජ2මා|වBය. ඒ ජ2මB හ`දාව U.S.S.R. ආකYමණය කර ස? Diපයකට පCවn. 1939 
ජන සංගණනය අ|ව, ෙස<=ය> M*යනෙ( එවක 1 ජ2මB සUභවය ඇ? 1,427,000 ක 
k�ස6 පfං�ව _~යහ. ඔbB ෙබාෙහාමය ද�� රැ_යාෙ� iP අවකාශයBi පfං� dමට 
ෙදවැ* කැත�B =_B ආරාධනා කර| ලැx ජ2මB ජනපදවා^B ෙව?B පැවත එන අය 
Fහ. 1924 1 ෙස<=ය> ආS�ව =_B Pවාය+ත ‘ෙවාcගා ජ2මB ජනපදය’ *2මාණය කර 
?��. ෙවාcගා ජ2මB වැ_යB රැ_යාව [රා වාසය කළ ජ2මB සංකYම�ක 
ජනගහණෙයB කාල6 පමණ6 F, 370,000 ක පමණ සංඛuාවD. ඔbB පKධාන වශෙයB 
වාසය කෙ� සරෙටා�, Pටා�Bග$ෑ�, ෙවාෙරාෙනP, ෙමාPක�, සහ ෙල*Bග$ෑ� යන පKෙHශ 
වලn. M6ෙ2නෙ( 390,000 6 Fහ. උ8රැ ෙක<කසP i පKධාන වශෙයB කැPෙනාඩා2 
(Krasnodar), ඔ2�ෙසා*D�ෙස, සහ Pටැ�ෙරාෙපා c යන පKෙHශ වල+, සහ කY nLයාෙ� 
සහ ෙජ<2�යාෙ� පවා ඔbB වාසය කළහ. 1941 අෙග<P8 28 වැ*දා C�KU ෙස<=ය> i 
=ධායක මSඩලය =_B Pවාය+ත ෙවාcගා ජනරජෙ(, සරෙටා� පKෙHශෙ(, සහ 
Pටා�Bග$ෑ� i වාසය කරන _ය£ ජ2මා|වB කසකPතාB සහ සnm�යාව ෙවත kටමං 
කළ M8 බවට y?ය6 *�+ කළහ. y?ය ෙපBවා _~ෙ( ෙමය දැවැBත මා|¤ය 
ෙමෙහMම6 Dයාn. 

 ර8 හ`දාව _ය£ සටB ෙපර`� ව�B පCබ_H1, දස දහP ගණ*B fනපතා අiL 
ෙවන, එ6ෙක< ෙසාcදා�වB Lය යාම නැ+නU _රකරැවB හැ~යට ගැyම _Hධ ෙවH1, 



ෙබ�යා ෙU ෙමෙහMම සඳහා NKVD k�L 14,000 6 ෙයාදා ගBනා ලf. බාc~6 ෙHශ 8ළ 
ෙමවැ* ජනවා2Rක ¥Hධ DvU ෙමෙහMU ව�B තම කා2ය6ෂමතාවය ඒ ෙවH1 මනාව 
ෙපBවා ?x අභuBතර කටM8 kwබඳ ජනතා ෙකාLPසා2 F ජනරාc ඉවාB ෙසෙරා� 
(Ivan Serov) ට එම ෙමෙහMෙU නා යක+වය පැව�ණ. ර8 හ`දාව අෙJ6ෂා ෙනාකළ 
පරාජයකට `¦ණ 1ම සහ fග හැෙරන C=ෙ§¤ ත+වයB සැලDcලට ග+තද, ෙU 
ෙමෙහMU ෙගන Rය ��රැ ආකාරය =§මය ජනක FවD. 1941 සැJතැUබ2 3 _ට 5 
වැ*දා ද6වා එක ට¨6 රථයකට 50 ක සාමානu k�ස6 බැRB, `ර ර©කවc ඇ? 
කSඩායU 230  DB ජ2මා|වB 446,480 6 kටමං කරන ලf. එnB DයැbෙB එක `ර 
ර©කවc ඇ? කSඩායමයක 2,000 කට ආසBන ජනතාව6 බැRB F බව+, එක ට¨6 
රථයක 40 6 බැRB F බව+ය. පැයකට Dෙල<ªට2 Diපය6 පමS ගමB කරLB, ෙU 
`ර ර©කවc ඇ? කSඩායU ඔbBෙ� ගමනාBත F ඔUP6, ෙනාෙවා_«2P6, ද�� 
සnm�යාෙ� ki~ බානbc (Barnaul), සහ නැෙගනiර සnm�යාෙ� කYාPෙනායා 2P6 
(Krasnoyarsk) පKෙHශයට යBනට ස? හතර6 සහ ස? අට6 අතර කාලය6 ග+හ. කwB 
බාc~6 ෙHශ ෙවත kටමං කර යවන ලHදbB අතර _Hධ F ෙල_Bම, අවතැB F 
[HගලයBට *ල උපෙදP අ|ව “මාසයක කාලය6 සඳහා පKමාණව+ ආහාර එක8 
කරගBනට යU කාලය6 ලබා ෙදන ලf.” 

1941 අෙග<P8 28 වැ*දා y?ෙ( උ[ටන Diපය6 පහත දැ6ෙ�. 

හ`දා අ]කාvB ෙවත ලැ�ණ =§වාස කළ හැD ෙතාර8රැ වලට අ|ව ෙවාcගා 
පKෙHශෙ( }ව+වන ජ2මB ජනගහනය දස දහP ගණනක කඩාකJපcකාvB සහ 
චර[රැෂයB සඟවා ෙගන _~?. ඔbB ජ2ම*ෙයB ලැෙබන පළ` සංඥාෙ� 1, 
ඔbB }ව+වන පළාෙ+ ෙපරwකාර කටM8 වහාම සං=ධානය කර| ඇත. ෙU 
කඩාකJපcකා�B සහ චර[රැෂයB ෙමi _ම ෙහ< ඔbBෙ� සංඛuාව ගැන 
ෙස<=ය> අ]කාvB ªට ෙපර දැ|ව+ව ෙනා_~යහ. ෙවාcගා i }ව+වන ජ2මB 
ජනගහනය ෙස<=ය> බලෙ( සහ ජනතාවෙ� හ8රBව ඔbB 8රැcෙc ඇ? දැt 
කර?… 

Pවාය+ත ෙවාcගා ජනරජය 8ළ නැ+නU අසcවැ_ පKෙHශ 8ළ ජ2මB ආඥා 
අ|ව ජ2මB කඩාකJපcකාvB සහ චර [රැෂයB කඩාකJපcකාv DYයාවB පටB 
ග+ෙතා+, එ=ට ෙc හැෙc=. එ=ට Mද කාලෙ( C�C ප�f ෙස<=ය> ආS�වට 
ෙවාcගා i _~න ජ2මB ජනගහනයට එෙරiව ද¯වU ෙමෙහMU කරBනට _Hධ 
ෙ�=. ෙU _�=ය හැD Fව වළ6වාගBනට සහ දැt ෙP ෙc හැ°ම නව+වBනට, 
U.S.S.R. i ‘C�KU ෙස< =ය> =ධායක මSඩලය’ =_B ෙවාcගා _~න සU�2ණ 
ජ2මB ජනගහනය ෙවන+ ෙදසකට මාරැ කරන ±රණය අ|මත කර ඇත. ඔbනට 
රජෙයB ඉඩU සහ සහාය ලබා ෙදLB ඒ ෙවන+ පKෙHශ වල ඔbනට නැවත පfං� 
dමට හැDයාව සලස| ඇත. 

ෙU ෙව|ෙවB ඉඩU බ¦ලව ඇ?, ෙනාෙවා_«2P6 සහ ඕUP6, ඇcටාn, 
කසකPතාB, සහ ඒවා සමඟ ෙපා� මාnUබඩ fP?³6ක ෙවB කර ඇත. 

 පKධාන kටමං DvU පටB ෙගන ?«ය1, හ`දා වාසනාව ඉහළ සහ පහළ යH1 
ෙදවැ* ෙමෙහMU ද _Hධ Fහ. 1941 අෙග<P8 29 වැ*දා ෙමාෙලාෙටා�, මෙලBෙකා�, සහ 



සදාෙනා� =_B ෙල*Bග$ෑ� නගරය සහ එය අවට පKෙHශ වල වාසය කරන 96,000 ක 
ජ2මB සහ ´BලBත සUභවෙයB M8 ජනතාව ¥Hධ කළ M8 යැn Pටා�Bට ෙය<ජනා 
කළහ. ඊ ළඟ fනෙ( 1, ෙBවා ෙවත එBනට ජ2මB භට හ`දාව සම+ Fහ. එi 1  රෙ> 
අෙන6 පැ?වලට ෙල*Bග$ෑ� යා කරන �U�ය මා2ගය අවiර කරBනට ඔbB සම+ 
Fහ. fනෙයB fනය වටකරගBනා අවදානම වැtෙවන බව ෙප|�. අදාල *ලධාvB 
නගරෙ( =· _=c ජනගහනය ඉව+ කරBනට ෙහ< යට+ කරගැyම සඳහා වටලෑමක 1 
ආහාර ෙතාග ·දානU කර තැmම ගැන D_� kයවර6 ෙගන ෙනා?��. ෙකෙP න`�, ඒ 
fනෙ( 1 ම, අෙග<P8 30 වැ*දා, ෙල*Bග$ෑ� පKෙHශෙයB 132,000 ක ජනතාව6 kටමං 
කරන චකYෙcඛන ආඥාව6 *�+ කෙ�ය: �U�ෙයB 96,000 6 සහ ගඟ fෙ� 36,000 6. 
kටමං DvU තාවකා�කව බලා+කාරෙයB නැව+dම කළ ජ2මB හ`දා කාSඩ එi 
එBනට ෙපර ෙස<=ය> [රවැ_යB අතර _~ ජ2මB සUභවෙයB M8 11,000 6 පමණ6 
අ+ අඩං¹වට ෙගන kටමං කරBනට NKVD ට කාලය ?�ණා යැn ඒ අ|ව ෙපy යn. 

 ඊ ළඟ ස? Diපය 8ළ 1 තව+ එවැ* ෙමෙහMU පටB ගැ*ණ. සැJතැUබ2 15 
වැ*දා ෙමාPක� පKෙHශෙයB ජ2මB සUභවෙයB M8 9,640 6; සැJතැUබ2 21 වැ*දා 
»ලා ෙව?B 2,700 6; සැJතැUබ2 14 වැ*දා ෙග<2D (කwB *P* ෙනා�ෙගාෙරා�) 
ෙව?B 3,162 6; සැJතැUබ2 10 සහ 20 අතර 1 ෙරාPෙටා� ව�B 38,288 6; සැJතැUබ2 
25 සහ ඔ6ෙත<බ2 10 අතර 1 සැෙපා�P_යා (Zaporizhzhia) ෙව ?B 31,320 6; 
සැJතැUබ2 15 වැ*දා කYැසෙනාඩා2 ව�B 38,136 6; සහ සැJතැUබ2 20 වැ*දා 
ඕ2ෙසා*D�ෙස ෙව?B 77,750 6; kටමං කර| ලදහ. 1941 ඔ6ෙත<බ2 මාසෙ( 1 
ෙජ<2�යාෙ�, ආ2ෙU*යාෙ�, අPරාබජාB, උ8රැ ෙක<සසP, සහ කYnLයාෙ� වාසය කළ 
ජ2මා|වB 100,000 6 ද kටමං කරන ලදහ. 1941 ෙදසැUබ2 25 ෙවH1 894,600 6 
ජ2මා|වB kටමං කර ?«ණ. එnB බ¦තරය යවන ලHෙH කසකPතානය සහ 
සnm�යාව ෙවතn. 1942 වසෙ2 kටමං කරන ලද ජ2මා|වB සංඛuාව දළ වශෙයB 
1,209,430 6 වසරකට අ� කාලයක 1 kටමං කර| ලැබ ?«ණ. එය 1939 ජන 
සංගණනෙ( වා2තා F ජ2මB සංඛuාව F 1,427,000 සංඛuාවට ඉතා ආසBන පKමාණයD. 

 අiංසක ෙස<=ය> [රවැ_යB _ය දහP ගණ*B kටමං කරනවා ෙව|වට _ය£ 
ෙපා°_ෙ( සහ හ`දාෙ� බලය ආකYමණය කරන ස8රා ෙවතට ෙයා` d ?«ය M8 F 
අවPථාවක 1, ෙස<=ය> ෙHශයBi =· ජ2මB ජනගහනෙයB _යයට 82 කට වැt 
k�ස6 ෙමෙP kටමං කර ?��. සැබැ=Bම ෙU ද+ත ෙපBවනවාට+ වඩා අ?ශය ඉහළ 
ම>ටමDB ජ2මB සUභවෙයB M8 ෙස<=ය> [රවැ_යB සමා|පා?කය6 kටමං කර 
?��. එනU, ර8 හ`දා කාSඩ ව�B ෙනරපා හැර “ශ¼ම හ`දා” ෙPනාංක ෙවත =නය 
ki½dම සඳහා ෙවා2�ටා (Vorkuta), ෙකා>ලP, ෙකෙමෙරාෙව<, සහ ෙචcයා«BP6 ෙවත 
යවන ලද ජ2මB සUභවෙයB M8 ෙසාcදා�වB සහ *ලධාvB දස දහP ගණනාව6 ද 
ෙමයට ඇ8c කරH1 එය පැහැf� ෙවn. ෙචcයා«BP6 නගරෙ( පමණ6 ජ2මා|වB 
25,000 කට වැt සංඛuාව6 වාෙB කUහෙc ෙPවය Dvම පටB ෙගන ?��. වැඩ කරන 
වාතාවරණය සහ f= ගලවා ගැyෙU හැDයාව ¹ලා� වලට වැtෙයB ශ¼ම කඳbරැ 8ළ 
යහප+ Fහ. 

 `ර ර©කවc ඇ?ව යවන ලද කSඩායU ගැන ෙතාර8රැ එෙහB ෙමෙහB අ¦ලා ග+ 
ෙලසDB පව?න *සා, නැවත පfං� කරdම සඳහා යවන ලද ෙU ජ2මා|වB අත�B 



ෙකාපමණ සංඛuාව6 Lය Rයා ද යBන අද D_ෙP+ම ගණනය කළ ෙනාහැDn. එෙPම 
1941 __රෙ( 1 රැ_යාව Rලග+ =යbc වාතාවරණය 8ළ ෙU `ර ර©කවc ඇ? 
කSඩායU අත�B ෙකාපමණ සංඛuාව6 ඔbBෙ� ගමනාBත කරා යBනට සම+ Fවාදැn 
Dයා ද අපැහැf�n. සැලCමට අ|ව ෙනාවැUබ2 අග 1 kටමං කරන ලද ජ2මා|වB 
29,000 6 කරගBඩා (Karaganda) පKෙH ශයට පැL¾මට *යLතව ?«ණ. ඒ+ 1942 
ජනවා� 1 වැ*දා ෙවH1 සැබැ=Bම පැLෙණන ලHෙH 8,304 6 පම�. අර`ණ Fෙ( ඒ 
පKෙHශෙ( 130,998 ක [HගලයB සංඛuාව6 පfං� කර=මn. ඒ+ සැබැ=Bම එi 
පැLෙණBනට සම+ Fෙ( 116,612 කට ෙනාඅ� සංඛuාව6 පමණD. අෙන6 අයට �ම6 
_Hධ Fවාද? ඔbB අතරමඟ 1 Lය Rයාද, නැ+නU ඔbBව ෙවනතකට හරවා යැ�වාද? 
ඇcටාn පKෙHශයට kටමං කරන ලHදbB 11,000 කෙ� පැL¾ම *යLතව ?«ණ. ඒ+ 
ඔbBට ලැ�ෙS 94,799 6 පම�. ªට+ වඩා නරක ත+වය ෙපBවBෙB kටමං කරන 
ලHදbBෙ� පැL¾ම kwබඳ වා2තා =_*. ඔbB D_+ ෙලසDB ෙU සංඛuා kwගBනට 
·දානU ෙනා_~ බව එnB D_� සැකය6 නැ?ව ෙපBවn. 

 එවක පැව? රහ_ගත වාතාවරණය යටෙ+, දස දහසක kටමං කරන ලHදbBෙ� 
පැL¾ම ගැන ප�Pථාyය අ]කාvBට දැ|U ෙදන ලHෙH අB?ම L*+8ෙ� 1 පමණD. 
}ව+වන Pථාන ·දානUව ෙනා?��. ඒ *සා kටමං කරන ලHදbBව අ§වගාල, 
බැර©6ක, නැ+නU Pවභාව ධ2මයට `¦ණ ෙදBන එwමහෙB තැ�ෙB ෙÀමBතය ඉතා 
ඉ6ම�B පැLෙණLB ?«ය 1 ය. එන`�, ඊට කwB අbරැ� වල ෙමයාකාර කටM8 ගැන 
අ]කාvB තරමක අ+දැÁU ලබා ?�ණහ. 1930 ගණB `ල 1 �ලා6 පැLෙණH1, ඔbBව 
ෙබාෙහ<=ට කැළෑවල අතරමං කර දැªම _Hධ Fවාට වඩා කා2ය6ෂම ෙල_B අÂ?B 
පැLෙණන ලHදbBව “ආ2Ãක ෙර<පණයට” ඔbB සම+ Fහ. මාස Diපය6 kටමං කරන 
ලHදbBෙ� බ¦තරය “=ෙ§ෂෙයB අවතැB” FවB ෙල_B }ව+ Fහ. එnB DයැෙවBෙB 
ඔbB ඉතා ක2කශ ත+වයB යටෙ+ }ව+ Fබවn. ඔbB NKVD  ආඥා (komandatury) 
යටෙ+ F සාhiක ෙගා=ෙපාළවල, ප2ෙ(ෂණ ෙගා=ෙපාළවල, නැ+නU ක2මාBත 
සංÁ2ණ වල }ව+ Fහ. ඒවාෙ( ආහාර අ� Fහ, වැඩ බර Fහ.  1

 ජ2මා|වB kටමං DvෙමB පCව ෙදවැ* මහා kටමං DvෙU ර©cල6 ඇ?=ය. ඒ 
1943 ෙනාවැUබ2 _ට 1944 Ä* ද6වාn. එi 1 ෙච�නuා (Chechens), ඉB¹Å (Ingush), 
කYnLයාB ටාටා2, කරචාn (Karachai), බcකා2 (Balkars) සහ කcL6P (Kalmyks) යන 
ජනවා2Rක කSඩායU ව2ග හය6 සnm�යාව, කසකPතානය, උPෙබDPතානය, සහ 
D2RPතානය ෙවත kටමං කර යවන ලHෙH ඔbB “නා>_ අ]වා^B සමඟ මහ+ ෙP 
හbc Fවා,” යන ෙබාරැ වරදට භාජනය කරL*. `c kටමං ර©cෙලB පCව 1944 Ä� _ට 
ෙදසැUබ2 ද6වා තව+ ෙමෙහMU පැව?ණ. =§වාස කළ ෙනාහැD යැn =*§චය ෙකරැ� 
තව+ ජා?කයB ගණනාව6: Æ$6, �cගා2 (Bulgars), කYnLයාෙ�  ආ2ෙU*යB, 
ෙමPෙඛ~යB 82D (Meskhetian Turks), �2f (Kurds) සහ ෙක<කසP i ෙඛUÇBP 
(Khemshins) යනා1B ෙව?B කYnLයාව සහ ෙක<කසP ¥Hධ Dvම එi අර`ණ Fෙ(ය.  2
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 ෙක<කසP, කcL6P, ෙහ< කYnLයB ටාටා2 යන කÈකර ජනතාව නා>^B සමඟ ඒ 
ෙච<දනා එcල F හbc සබඳතා පව+වන ලද බවට D_� අÂ+ එwය6 මෑතක 1 ලැෙබන 
[රාෙcඛන සටහB ව�B ෙසායා ගත ෙනාහැDn. කYnLයාෙ�, කcL6P වල, කරචාn 
Éප+වල, සහ කබ2tෙන<-බාcක�යා (Kabardino-Balkaria) පKෙHශ 8ළ C£ හbcකරැවB 
සංඛuාව6 _~ බවට සමහර ප�_H] ෙපB|U කළ ද, ෙU පKෙHශයBi ජනතාව සාමානu 
පK?ප+?ය6 ෙල_B හbc Fවා යැn ද6වන සා6Ç D_ව6 නැත. 1942 Ä� මාසෙ( 1 
ෙරාPෙටා�-ඔB-ෙඩාB i ර8 හ`දාව පරාජයට ප+ F පCව, 1942 RUහානෙ( _ට 1943 
වසBතය ද6වා කාලෙ( ෙක<කසP i පැව? ජ2මB අ]වාසෙ( 1, වඩා+ම =වාදාපBන 
හbcකාv _H�B හට ගැ*ණ. ෙස<=ය> හ`දාෙ� *6ම යාම+ සහ ජ2මB හ`දාව 
පැL¾ම+ අතර පැව? බල �6තෙ( 1, Pවාය+ත කරෙ�ෙව<-ෙච2ෙකP (Karachaevo-
Cherkess) පKෙHශෙ(, Lෙක<යB-ෂඛා2 (Mikoyan-Shakhar); නැc�6; කබ2tෙන<-බාcක�යා;  
එ�Pටා (Elista); සහ Pවාය+ත කcLDයා ජනරජය, යනාfෙ( ප�Pථාyය නායකයB 
=_B “ජා?ක කL½” ki½වා ග+හ. ජ2මB හ`දාව =_B ෙU ප�Pථාන කL½වල 
අ]කාරය kwග+හ. ඒ *සා මාස Diපය6 [රා ඒවාෙ( ආගLක, ආ2Ãක සහ 
ෙHශපාල*ක වශෙයB Pවයං පාලනය6 පැව?ණ. ෙU ෙක<කසP i අ+හදා බැ°ම 8wB 
“`P�U Lථuාව” (U.S.S.R. i ඉPලාLක පKෙHශ පKෙය<ජනයට ගත හැD ම?ය) බ2�B 
ෙව?B තහbරැ dම *සා, _Uෆෙරාෙපාc (Simferopol) h�කව =· කYnLයB ටාටා2 
ෙවතට ද ඔbBෙ� “මධuම `P�U කL½” ki½වා ගBනට අවසර පKදානය Fහ. 

 එෙP න`�, 1920 ගණB මැද 1 ර8 හ`දාව =_B පාගා දැh සමPත-ට2D6 (Turkic) 
වuාපාරයක යw k«1ම6 හට ගy= යැn «ය F නා>^B, මාස Diපය6 [රා P, කරචාn 
සහ බcකා2 i පැව? Pවාය+ත භාවය කYnLයB ටාටා2 ෙවතට ෙනා�Bහ. ඒ Pවcප 
වශෙයB ලැ�� Pවාය+ත ත+වය ෙව|ෙවB ෙU ප�Pථාyය අ]කාvB ඒ ෙවH1 
ෙස<=ය> ෙර�මයට ප6ෂපා±ව _~ C£ හ`දා බලෙ( පK?ෙර<ධය «ABනට භට කාSඩ 
අcපය6 සැපÌහ. _යcල එක8 කර බැÍ =ට ෙU කාSඩ, එනU කYnLයාෙ� ටාටා2 
හ`දා බළඇ� හය6, සහ P අ§වාෙර<ක එක කSඩායම6, 8ළ ෙද8B දහසකට වැt 
k�ස6 ෙනාFහ. 

 Pවාය+ත ෙච�නuා-ඉB¹ෙෂ~යා (Chechnya-Ingushetia) ජනරජය දළ වශෙයB ස? 
දහය6 ?PෙP නා>_ හ`දා කාSඩ යටෙ+ බාෙගට අ]වාසයට ල6ව ?��. ඒ 1942 
සැJතැUබ2 `ල _ට ෙනාවැUබ2 මැද ද6වාn. යාBතමDB ෙහ< ස8රB හා හbc Fවා 
යැn Dයත හැD D_� සා6Çය6 නැත. ෙච�නu ජනතාව හැම =ටම ෙපරwකාර 
ජනතාව6 Fහ. 1925 1 ෙස<=ය> අ]කාvB =_B ද¯වU කරන ෙමෙහMU fය+ කරLB 
එම ජනතාවෙ� අ= ආMධ රජයට පවරා ගBන කටM8 කර ?«ණ. එෙPම නැවත+ 
1930-1932 කාලෙ( 1 සhහකරණයට =රැHධ F ෙච�නuා සහ ඉB¹Å පK?ෙර<ධ «ඳ 
ෙහලBනට+ කටM8 කර ?«ණ. 1930 මා28 සහ අෙපKc, එෙPම නැවත+ 1932 අෙJKc 
සහ මැn, “මං පහරBනBට” එෙරi අරගලෙ( 1, NKVD  =ෙ§ෂ බලකාය බර අ= සහ 
¹වB සහාය ඉcලා ?«ණ. ෙමnB හැම කාලයක 1 ම ෙමාPක� බලපෑU වලට එෙරiව 
අරගල කළ ජනතාව6 අතර Pවා�න dමට ආශාව6 සහ මධuගත බලයට පK?ෙර<ධය6 
දැt ෙල_B පKබල මත ර©cල6 නැÎ එ| ලැ«ණ. 



 1943 ෙනාවැUබ2 මාසය සහ 1944 මැn මාසය අතර 1 මහා kටමං DvU පහ6, 
සාමානu කYමෙ�ද අ|ව ෙමෙහයවන ලf. ඒ+ කwB �ලා6 kටමං කරන ලද ෙල_B 
ෙනාව, (ෙබ�යාෙ� වදB ව�B D�ෙවා+) “අ?ශය කා2ය6ෂම සං=ධානා+මක” බවDB 
ෙU ෙමෙහMU සැලDcලට පාත³ Fහ. කා2ය සං=ධානෙ( ස=Pතරා+මක සැලCම ස? 
ගණනාව6 ?PෙP පKෙ�සLB ·දානU කරන ලHදD. එෙPම එය, =ෙ§ෂ ෙවt ෙනාවැෙදන 
�U�යDB සංචාරය කළ ෙබ�යා සහ ඔ¦ෙ� සහායකයB F ඉවාB ෙසෙරා� සහ 
ෙබා�ඩB ��ෙලා� =_B ෙපෟHග�කවම Cපv6ෂා කරන ලf. ෙමෙහMම සඳහා `ර 
ර©කවc සපයන මහා =ශාල කSඩායම6 අවශu =ය: 1943 ෙදසැUබ2 27-30 ද6වා  
ව�B kටමං කරන ලHදbB ෙව|ෙවB �U�ය ෙප>~ 60 6 බැRB F `ර ර©කවc ඇ? 
කSඩායU 46 6 ද; 1944 ෙපබරවා� 23-28 ෙච�නuB සහ ඉB¹Å ව�B 521,247 6 
kටමං Dvමට `ර ර©කවc ඇ? කSඩායU 194 6 ද �U�ය ෙප>~ 64 6 ද ෙයාදා 
ගැ|�. MHධය එi උ�ඡතම අවPථාෙ� ?«ය 1 ෙU C=ෙ§¤ ෙමෙහMU සඳහා NKVD 
=_B භට කාSඩ 119,000 6 ෙයාදා ගBනා ලf. 

 අB?ම L*+8ව ද6වා ෙහාAB සැලCU කරන ලද ෙU ෙමෙහMU පටB ග+ෙ+ 
“අන8රැදායක =ය හැD කාරකයB” අ+ අඩං¹වට ගැyෙමB. ඒ k�ස ජනගහනෙයB 
_යයට 1 සහ 2 6 =ය. එi බ¦තරය Fෙ( කාBතාවB, දරැවB සහ වයසක උද=යn. 
වැti~ k�ිL මහා බ¦තරය රැ_යා| ෙකාtය යටෙ+ සටB වැෙදLB _~යහ. ෙමාPක� 
ෙවත යවන වා2තා අෙය6 =§වාස කරBෙB නU, ෙමෙහMU ඉතාම+ කtනUව කරන 
ලf. 1944 මැn 18-20 1 කYnLයB ටාටා2 එ6කාC කරන ලf. පළ` දවෙP සBධuාෙ� 
ෙකා�ෙලා� සහ ෙසෙරා�, ෙU ෙමෙහMU බාරව _~ ෙදෙදනා, ෙබ�යා ෙවත ෙට�ග$ෑමය6 
යැFහ: “අද ප.ව. 8:00 ට, 90,000 ක k�ස6 �U�ය Pථානයට ෙගනයන ලf. `ර ර©කවc 
ඇ? කSඩායU දාහත6 දැනටම+ 48,400 ක ජනතාව6 ඔbBෙ� ගමනාBත බලා ර©ෙගන 
ෙගාP ඇත. `ර ර©කවc ඇ? කSඩායU =_පහ6 දැනට පටවLB _~?. ෙමෙහMම ඉතා 
Cමට ෙල_B _Hධ ෙ�. එය fගටම කරෙගන ය| ලැෙÑ.” මැn 19 වැ*දා ෙබ�යා =_B 
Pටා�Bට දැ|U �BෙB, ෙදවැ* fනෙ( 1 �U�ය Pථාන ෙවතට 165,515 ක ජනතාව6 
එක8 කරන ලද බවn. එnB 136,412 6 `ර ර©කවc ඇ?ව යන කSඩායU වලට 
පටවන ලද බවn. මැn 20 වැ*දා ෙසෙරා� සහ ෙකා�ෙලා� ෙබ�යා ෙවත ෙට�ග$ෑමය6 
යවLB දැ|U �BෙB, 173,287 ක සමPත ජනතාව6 පKවාහනෙ( ෙයෙදන බව+, එfන 
සවස 4:30 ට ෙමෙහMම *මා කළ බව+ය. 6,727 6 ෙල_B ඉ?� d _~න, `ර ර©කවc 
ඇ?ව යවන අB?ම කSඩායU හතර එfන සවස *6ම යBනට ·දානLB _~න බවn.  3

 NKVD  *ලධාvBෙ� වා2තා අ|ව, _ය දහP ගණනක ජනතාව ෙවත බලපාන ෙU 
kටමං DvෙU ෙමෙහMU ¦� උපචාරය6 පමණ6 F බවD. සෑම ෙමෙහMම6ම ඊට කwB 
_Hධ Fවාට වැtෙයB “සා2ථක,” “කා2ය6ෂම,” නැ+නU “k�මැCUදාÒව” ඉ½ කරන ලද 
බවD. ෙච�නuයා|වB, ඉB¹Å, සහ බcකා2 අයව kටමං කළ පCව ෙසාෙලාමB 
LcPටnB (Soloman Milstein) නැම? NKVD  _=c ෙPවකයා “කwB ඒවා සමඟ 
සංසBදනෙ( ෙU අB?ම kටමං DvU වල 1 ඉ?� කරගBනා ලද ට¨6, පලංක, බාcf, 
සහ ෂවල” ගැන 12ඝ වා2තාව6 ඉf�ප+ කෙ�ය. 

 Bugai, L. Beria-I. Stalinu, p. 153.3



කරචාn සහ පKවාහනෙයB ලද අ+දැÁම අkට `ර ර©කවc සiතව යවන 
කSඩායU සඳහා අවශu අ� කළ M8 ෙH ෙමානවාදැn Dයා, එෙPම එnB 
අවසානෙ( අ� කළ M8 ගමB සංඛuාව ගැන ද, ±රණ ගBනට හැDයාව පාදා �*. 
කwB 40 6 දැh �U�යා ගව ෙප>~ වලට දැB අk 45 ෙදෙන6 දම`. ජනතාව 
සහ ඔbBෙ� බ� එකට දැªෙමB අkට අවශu ෙප>~ පKමාණය ද අ� කරගත 
හැDn. එෙPම පලංක Lට2 37,548 6, බාcf 11,834 6, සහ උ�B 3,400 6 ඉ?� 
ෙ�.  4

 «ය�රැ කා2ය6ෂම බවDB ෙගන Rය NKVD  ෙමෙහMෙU *ලධාvBෙ�  _iනයට 
ඔÑෙබB පැව?ෙ( �මන ෙඝ<ර යථා2ථය6ද? 1970 ගණB අග 1 f=ගලවා ගBනට සම+ 
FවB Diප ෙදෙන� ෙව?B අ+දැÁU එක8 කරගැ|�. අෙය6 ෙමෙP _i කෙ�ය: 
“සම2කBH (Samarkand) පKෙHශෙ( ෙසරා�ල6 (Zerabulak) ගමනාBතය ෙත6 Rය ගමනට 
දවP =_ හතර6 ගත=ය. එතැ*B අkව පා�ඩා සාhiක ෙගා=ෙපාළ ෙවත යන ලf. අෙJ 
රPසාව, අ§ව කර+ත අÂ+වැtයා Dvමn… අk ෙගාඩ6 ෙවෙහස Fවා, සහ අk හැම 
=ටම �සRBෙB i~ෙය. අප අතර ෙබාෙහ< ෙදෙන�ට iටගBන+ අමාරැn. අෙJ ගෙමB 
ඔbB පbc ?හ6 kටමං කරල ?�ණ. පbc පහDB එ6ෙකෙන6 ෙහ< ෙදBෙන6 f= 
ගලවා ගBනට සම+ bණා. අ*6 හැෙම<ම �සRBන *සා නැ+නU වසංගත *සා Lය 
Rයා.” තව+ f= ගලවා ග+ෙත6 ෙමෙP _i කෙ�ය. 

D~ D~ෙ( වසා දමා ?x ෙප>~වල, L*PC බඩRBන *සා සහ ඔ6_ජB නැ? 
*සා මැPෙසා වෙ� L*PC මැරැණ. අෙනක අkට කBන ෙහ< ෙබාBන කbරැ+ 
D_ව6 �Bෙන නැහැ. අk ගU හරහා යH1 ඒ L*PCBව අkට එෙරi කරවල 
?�ණ. අk _යcලBම ෙÓ<ÔB Dයල. ඉ?B ෙනානැව± එන ගc වරැසා අෙJ 
ෙප>~වල පැ+තට+ ෙදාරවc වලට+ වැ�න. කසකPතාB PෙටJ «U වල මැHෙH 
ඔbB අෙJ ෙදාරවc අ�H1, අkට හ`දා සලාක �Bන කBන, ඒ+ ෙබාBන ෙදය6 
�Bෙන නැහැ. එෙPම අkට D�ව Lය Rය අයව ෙ2cපාර අසලට =_කරBන 
Dයල, ඔbBව වළදාBෙB නැ?ව. අk ආෙය+ kටෙවලා Rයා.  5

 කසකPතානෙ(, D2RPතානෙ(, උPෙබDPතානෙ( නැ+නU සnm�යාෙ� ඔbBෙ� 
ගමනාBතයට පැL� පCව kටමං කරන ලHදbBව සාhiක ෙගා=ෙපාළ ෙවතට ෙහ< 
පළාෙ+ ක2මාBතයට පවරන ලf. ¹ලා� i “=ෙ§ෂ ජනතාව” යන ෙකාටෙP ස�Pතර 
ෙල_B ඇ?, ප�Pථාyය NKVD  =_B ෙමාPක� ෙවත යවන ලද, Cර6Çතව තබා ග+ 
�kෙගා| ව�B ෙපy යන ප�f වාසPථාන, වැඩ, සහ }=තය පව+වා ගැyම ඔbB 
fනපතා `¦ණ �B කරදර Fහ. 1944 සැJතැU2 මාසෙ( D2RPතානෙ( _ට එවන ලද 
එ6 වා2තාව6 සඳහB කරBෙB මෑතක 1 31,000 6 පbc kටමං කර එවන ලද බවn. 
එnB වාසPථාන ලැm ?�ෙS 5,000 කට පම�. “වාසPථාන” යBන ඉතා �ic ෙල_B 
ෙයාදා ගැෙනන ලද පද වහරD. කෙම*BPD (Kameninsky) fP?³6ක ෙ(  ප�Pථාyය 
අ]කාvB =_B පbc 900 6 එක රජෙ( ෙගා=ෙපාළක (sovkhoz) *වාස දහ අටක පfං� 
කළා යැn ෙහwදර� කරn. ෙවන+ =fයDB D�ෙවා+, හැම *වාසයකම පbc 50 6 Fහ. 
ෙU පbcවල ෙබාෙහාමයක දරැවB =ශාල සංඛuාව6 _~යහ. ඔbB *වාසෙ( *දා ගැyම 

 Maries, Les peuples déportés, pp. 81-82.4

 Ibid., p. 103.5



මාරැෙවB මාරැවට කළා යැn _?ය හැDn. අෙන6 අවPථාවල 1 ඔbBට ක2කශ 
ෙÀමBතය එH1 එwමහෙB *දා ගBනට _Hධ Fහ. 

 කcL6P ෙවතට kටමං කර වසරකට වැt කාලය6 ගත F පCව, 1944 ෙනාවැUබ2 
i Lෙක<යBට �යන �kයDB, “ඉතාම+ අයපහ+ ෙසෟඛu පහCකU M8 ඉතාම+ �Åකර 
}වන ත+වයB යටෙ+ ඔbBව තැ�වා. ඔbB ෙබාෙහ< ෙදෙන�ට යට ඇÈU, ?�ෙS 
නැහැ, සප+8 ?�ෙS නැහැ, සහ ඇÈU ?�ෙS ඉතාම+ අcපය6 පමණn,” යැn ෙබ�යා 
=_B kwග+ෙ+ය. වසර ෙදකකට පCව NKVD  නායකයB ෙදෙදෙන6 ෙමෙP වා2තා 
කළහ: “වැඩ කරBනට ශාv�කව C�C කcL6P අයෙගB _යයට 30 6 වැඩ කරBන 
අසම+ ඔbනට සප+8 නැ? *සා. ඔbB ෙU දරැ� ෙHශ¹ණයට සහ |¦රැ ත+වයBට 
D_+ ෙලසDB හැඩගැෙසBන අසම+ව _~නවා. එෙPම ඔbනට ප�Pථාyය භාෂාව ගැන 
D_ම දැ|ම6 නැහැ. එnB තව+ කරදර මාලාවකට ඔbB `¦ණ 1 _~නවා.”  ඔbBෙ� 6

*වාස ව�B `�|[ටා දමන ල�ව, �සRBෙB, සහ ඉතා �2වල ෙල_B කළමනාකරණය 
F සhහ ෙගා=ෙපාළ වල වැඩ කරLB _~ ඔbBට යාBතLB ෙහ< ආහාර සපයා ගැyමට 
ෙනාහැDn. කUහcවලට දැh =ට ඔbනට D_� [¦�ව6 ලැ�ෙB නැ? *සා ෙU kටමං 
කරන ලHදbB බ¦තරය ඉතා |C�C ශ¼LකයB Fහ. “සnm�යාවට kටමං කරන ලද 
කcL6P ෙ� ත+වය ඉතා ෙÕදyයn,” Dයා Pවාය+ත කcLDයා ජනරජෙ( iට[ 
ජනා]ප?, Ö. �. kM2d� (Pyurveev) Pටා�B ෙවත �යා යැdය. 

ඔbBට ඔbBෙ� ගවයB _යcලම අiL Fවා. ඔbB සnm�යාවට පැLෙණH1 
ඔbBට D_ව6 නැ?ව ආෙ�… ඔbBව එවන ලද පKෙHශෙ( අÂ+ }වන 
ත+වයBට ඔbB ඉතා �2වල ෙල_B අ|ගත d _~BෙB… සාhiක ෙගා=ෙපාළ 
8ළ ෙPවය කරන කcL6P අයට D_ම ෙදය6 ලැෙබBෙB නැහැ, ෙගා=ෙපාෙ� 
`�B _~ ශ¼LකයBට පවා කBන ෙදය6 නැ?ව ඉBෙB. කUහc ෙවතට යවන ලද 
අයට ෙU අÂ+ පැවැ+මට හැඩ ගැ^ම ඉතා �Åකරn. ඔbBට *_ ෙ�තනය6 
ෙනාලැෙබන *සා ඔbBට සාමානu ආහාර පවා Lල 1 ගBනට ෙනාහැDn.  7

 යBත³ ඉf�ෙ( *කU iටෙගන _ම ±B� කරන ලද }=තය *සා, තැ*B තැන 
සැ�සරන කෘÇකා2Lක ජනතාව6 F කcL6P, ෙබාෙහ< =ට ඔbBෙ� අcප ෙ�තනය දඩ 
වශෙයB ආප¦ ගැyමට `¦ණ �Bහ. 

 kටමං කරන ලHදbB අරත මරණ සංඛuාෙ� ප�මානය ෙකෙP Fවාදැn ගැන අදහස6 
ලැෙබන ද+ත Pවcපය6 ඇත. 1946 ජනවා� මාසෙ( 1 ‘=ෙ§ෂ නැවත පfං� කරdෙU 
ප�පාලනය’ ගණනය කෙ� ඊට වසර ෙදකකට කwB kටමං කරන ලද 92,000 6 කcL6P 
සංඛuාෙවB 70,360 6 පමණ6 }ව8B අතර _~න බවn. 1944 Ä� 1 වැ*දා 151,424 
ජනතාව6 *ෙය<ජනය කරන ටාටා2 පbc 35,750 6 උPෙබDPතාB ෙවත පැL�යහ. 
මාස හයකට පCව එi තව+ පbc 818 6 Fව+, [HගලයB _~ෙ( 16,000 DB අ� F 
සංඛuාවD. ෙක<කසP ෙව?B kටමං කරන ලද 608,749 ක ජනතාෙවB 146,892 6, 
ෙනාෙහා+ 4 B 1 6 ආසBන සංඛuාව6, 1948 ඔ6ෙත<බ2 1 වැ*දා ෙවH1 Lය ෙගාP 
_~යහ. ඒ කාලය 8ළ 1 උප+ _Hධ Fෙ( 28,120 6 පම�. කYnLයාෙවB kටමං කරන 

 Ibid., p. 66.6
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ලද 228,392 B, වසර හතර6 ෙගෙවH1, 44,887 6 Lය ෙගාP _~යහ. එi දDBනට 
?�ෙS උප+ 6,564 6 පම�.  ෙU ඉහළ මරණ අ|පා?කයB තව+ කැ� ෙපෙනBනට 8

පටB ගBෙB kටමං කරන ලHදbB ෙගB _යයට 40 + _යයට 50 + අතර පKමාණය6 
වයස අbරැ� දාසයට අ� FවB යන ප�_H]ය සලකH1ය. “Pවභා=ක ෙÀ8 *සා Lය 
Rයා,” යBන ෙමi 1 සංඛuාන වල ඉතා �ඩා ෙකාටස6 පම�. f= ගලවා ගBනට සම+ 
F දරැවBට එතරU අනාගතය6 ෙනාdය: කසකPතානය ෙවත kටමං කරන ලද 89,000 6 
දරැවB ෙගB 12,000 කට පමණ6 වසර හතර6 ෙගd යH1 පාසැc ලැm ?«ණ. තව 
�රට+, *ල උපෙදP තරෙ( Dයා _~ෙ( "=ෙ§ෂෙයB අවතැB F ජනතාව”ෙ� දරැවB 
සඳහා ඇ? _ය£ පාසැc පාඩU ත*කරම රැ_යා| භාෂාෙවB පමණ6 කළ M8 යැn 
Dයාn. 

 Mද සමෙ( 1 කරන ලද *ල kටමං DvU ෙUවා පමණ6 ෙනාdය. 1944 මැn 29 
වැ*දා කYnLයාෙවB ටාටා2 kටමං කරන ෙමෙහMම අවසB d fන Diපයකට පCව 
ෙබ�යා Pටා�B ෙවත ෙමෙP �dය: “කYnLයාෙවB �cගා2, Æ$6, සහ ආ2ෙU*යා|වB 
kටමං කර දැªම M6? සහගත යැn NKVD ය ද _තn.” �cගා2 ෙවත එcල F ෙච<දනා 
Fෙ( “ජ2මB හ`දාව සඳහා පාB සහ අෙන�+ ආහාර හදBනට ජ2මB අයට DYයාÙ°ව 
සහාය 1ම” සහ “ර8 හ`දාෙ� සහ ප6ෂපා±Bෙ� ෙසාcදා�වB ෙසායBනට ජ2මB හ`දා 
අ]කාvB සමඟ හbෙc කටM8 Dvම” Fහ.”ආකYම�ක හ`දා පැL� පC �ඩා 
ක2මාBත ki½dම; ජ2මB අ]කාvB Æ$6 අයට වuාපාර කරBනට පKවාහන 
සං=ධානෙයB සහාය 1ම,” යනාfය Æ$6 අයට ෙච<දනා එcල Fහ. ආ2ෙU*යB ජනතාව 
ෙඩÚාෙමඩා2 (Dromedar) නැම? =රැHධ  පැ+තට සහාය සපයන මධuPථානය6 
_Uෆෙරාෙපාc i ki½වාය යBනට ෙච<දනා ලැxහ. ඔbBෙ� අර`� “ආගLක හා 
ෙHශපාල*ක පමණ6 ෙනාව, �ඩා ක2මාBත සහ ෙපෟHග�ක වuාපාර සංව2ධනය,” Dvම 
සඳහා ද Fවා යැn Dයැ=ණ. ෙබ�යාෙ� මතය අ|ව, සං=ධානය =_B “ආ2ෙU*යB 
හ`දාව6 Pථාkත කරන අදහ_B M8ව සහ ජ2මB හ`දා අවශuතා සඳහා යන ෙදකටම 
අර`දc එක8 කරන ලf.”  9

 දවP හතරකට පCව, එනU 1944 Ä* 2 වැ*දා, ආර6ෂාව සඳහා F රාජu කL½ෙවB 
එන y?යකට Pටා�B අ+සB තැ«ය. එnB *යම Fෙ( “කYnLයB ටාටා2 k½වහc 
Dvම සමඟ �cගා2, Æ$6, සහ ආ2ෙU*යB යන අෙන�+ ජ2මB හbcකාරයB 37,000 
6 ද ඒ සමඟ එක8 =ය M8n,” Dයාn. අෙන6 kටමං කSඩායU සඳහා සංඛuා ±B� 
කරන ලද අවPථාවල 1 ෙමBම, ෙමi 1 ද *ෙ�දනය 8wB ඒ ඒ “kwගැyෙU පKෙHශය” 
සඳහා i8මතෙ( හැෙදන ෙක<ටා ±රණය කරන ලf: කසකPතානෙ( ¹ෙර� (Gurev) 
පKෙHශයට 7,000 6; Pවරෙඩාෙල�P6 පKාBතයට 10,000 6; උරාc i ෙමාෙලාෙටා� 
පKාBතයට 10,000 6; ෙකෙමෙරාෙව< පKාBතයට 6,000 6; බÇD�යා (Bashikiria) ෙවත 4,000 
6. එෙPම 1944 Ä* 27 සහ 28 fන “ෙමෙහMම සා2ථක ෙල_B ෙමෙහයවන ලf” යැn 
පKකාශ ෙක�ණ. ඒ දවP ෙදක ඇ8ලත, kටමං කරන ලද ජනතාව 41,854 6 =ය, එනU, 
වා2තාව උÂJපා ද6වන ප�f, “සැලCU කළ සංඛuාෙවB _යයට 111 6 =ය.” 

 Zemskov, “Gulag,” p. 98

 Quoted in Bugai, L. Beria-I. Stalinu, pp. 153-156.9



 කYnLයාව ජ2මB, ටාටා2, �cගා2, Æ$6, සහ ආ2ෙU*යා|වB ෙව?B ¥Hධ කර| 
ලැx පCව ෙක<කසP පKෙHශයB k�_� කර දමBනට NKVD ±රණය කළහ. ජා?ක මාnU 
¥Hධ කරන එයාකාරම F පදනමක �2ව *M6?ෙයB M8 පදනමDB ෙU මහා =ශාල 
ෙමෙහMU, 1937-38 ව2ෂ වල 1 චර[රැෂ =ෙර<� ෙමෙහMUවල Pවභා=ක f¹ව6, වඩා 
කYමා|Ûලව _Hධ dම6 යැn ෙපy යn. 1944 Ä� 21 වැ*දා, ආර6ෂාව සඳහා F රාජu 
කL½ෙවB එන Pටා�B අ+සB කළ නව y?ය6 *යම කෙ� ෙමෙඛ~යB 82D, �2f, 
සහ ෙජ<2�යාෙ� මාnUබට පKෙHශ ව�B ෙඛUÇBP ඇ8ල+ 86,000 ක k�ස6 kටමං 
Dvමn. ÜL පKෙHශෙ( කÈකර Pවභාවය සහ ෙU ෙබාෙහ< ජනතාවකෙ� තැ*B තැන 
සැ�සරන f= ෙපෙවත *සා, මෑත කාලය6 ෙවන 8රැ ඔෙටාමාB අ]රාජuෙ( ෙකාටස6 
හැ~යට ඔbB ෙස<=ය> සහ 82D ÜL අතර *දහෙP ගමB කරLB _~ *සා+, kටමං 
DvෙU ·දානU සඳහා =ෙ§ෂ F 12ඝ කාලය6 වැය b�. ෙමෙහMU 1944 ෙනාවැUබ2 15 
_ට 25 ද6වා පැව? අතර NKVD  =ෙ§ෂ බලකායB 14,000 6 එය ෙමෙහයවන ලදහ. 
ජ2මB =ෙර<� Mද වෑයම සඳහා Lත³ පා2ශවය =_B සපයන ලද =ශාල ෙවt උSඩ 
ෙතාග සැපMෙU ණය-�° එකඟdෙU ෙකාටස6 අ|ව ඇෙම�කාව =_B සපයන ලද 
P½ඩෙÑක2 ට¨6 රථ නව _යය6 ෙU kටමං DvU සඳහා ෙයාදා ගැ*ණ.  10

 ෙනාවැUබ2 28 වැ*දා Pටා�B ෙවත යවන වා2තාවDB, ෙබ�යා පKකාශ කෙ� දවP 
දහය6 ඇ8ලත, “=ෙ§ෂෙයBම �Åකර F ත+වයB යටෙ+,” 91,095 ක ජනතාව6 kටමං 
කළ බවn. එnB _යයට 49 6ම වයස දාසයට අ� bව+, ෙU _යcලBම 82D 
චර[රැෂයB යැn ෙබ�යාෙ� මතය =ය. “ෙU පKෙHශෙ( ජනගහනෙයB බ¦තරයට 
82Dෙ( මාnUබඩ fP?³6කවල වා^B සමඟ පbc සබඳතා ?ෙයනව. ඔbB ෙබාෙහ< 
�රට ෙහාර බ� පKවාහනෙ( ෙයෙදන අය. සංකYමණයට දැt නැÝරැව6 ද6වනව. 82D 
�H] අංශයට සහ මාnU fෙ� _~න මං පහරන කc�වලට අÂ?B බඳවා ගBන 
[HගලයB සපයනව.” ¹ලා� අංශෙ( “ජනතා පKයාණය” සංඛuාන වලට අ|ව, කසකPතාB 
සහ D�RPතාB ෙවතට 94,955 කට ආසBන ජනතාව6 kටමං කර ඇත. 1948 Ä� 
මාසෙ( _ට 1944 ෙනාවැUබ2 මාසය ද6වා ෙමPෙඛ~යB, �2f, සහ ෙඛUÇBP 19,540 6 
kටමං කරන ලf. දළ වශෙයB එෙP kටමං කරන ලද ජනතාවෙගB _යයට 21 6 kටමං 
DvෙU ෙÀ8ව *සාම Lය Rයහ. ෙර�මය =_B ද¯වU ෙදන ලද එවැ* _ය£ ජනතාව 
අතර ඒ වසර හතෙ2 1 දDBනට ලැෙබන මරණ අ|පා?කය _යයට 20-25 =ය.  11

 ජනවා2Rක *2ණායකය මත _ය දහP ගණ*B kටමං කරන ලද ජනතාව Mද සමය 
8ළ 1 ඉහළ ෙගාP “=ෙ§ෂෙයB අවතැB” F සංඛuාව දළ වශෙයB L�යන 1.2 6 _ට 
L�යන 2.5 6 ද6වා වැt =ණ. MHධයට ෙපර ෙU “=ෙ§ෂෙයB අවතැB” FවBෙ� වැt 
ෙකාටස හැ�ෙB �ලා6හරණෙ( =BfතයB *සn. ඒ+ MHධය ඇරÞම+ සමඟ දළ 
වශෙයB 936,000 6 F ඔbBෙ� සංඛuාව 1945 මැn ෙවH1 622,000 6 ද6වා අ� Fහ. 
සැබැ=Bම, වැti~ k�L, පbෙc ගෘහ h�කයB ෙනාවන සහ ඊට කwB �ලා6 යැn 
*ල වශෙයB පං?යට දැෙමන ලද අය, දස දහP ගණ*B Mද සමෙ( 1 හ`දාවට 
බලෙයB බඳවා ගැ*ණ. ඔbBෙ� භා2යාවB සහ දරැවB එ=ට කwB ?x සමාජ ත+වය 
යw ලබාෙගන තව �රට+ “=ෙ§ෂෙයB අවතැB” FවB යන පං?ෙ( ෙනාව *දහP 
[රවැ_යB ෙල_B _~ය හැDයාව ලදහ. එෙහ+, MHධ කාලෙ( පැව? ත+වයB *සා, 

 Maries, Les peuples déportés, pp. 107-108.10

 Zemskov, “Gulag,” p. 9.11



අÂ?B *දහස ලැ�ව+, පKාෙය<Rකව ඔbBෙ� _ය£ බ� බාiරාfය සහ ඔbBෙ� *වාස 
පවා රජයට පවරාෙගන ?�ණ බැ=B ඒ ෙවH1 ඔbBට *2ෙHßතව ?�ණ වාසPථාන හැර 
දා යBනට ලැ�ෙB කලා8රD*.  12

 ¹ලා� i f=ගලවා ගැyෙU ත+වයB ඉතාම+ �Åකර Fෙ( 1941-1944 කාලෙ( 1 ය. 
සාගතය, වසංගත, පමණ ඉ6මවා රඳවා ?mෙමB ඇ? F තදබදය, සහ අමා|¤ය ෙල_B 
පKෙය<ජනයට ගැyම යනාfය ෙස<=ය> ශ¼ම කඳbරැ _රකරැවBට (zeks) අමතර වශෙයB 
`¦ණ ෙදBනට F ගැහැට Fහ. ඔbB ෙකාෙහාමට+ අසාමානu ක2කශ ත+වයB යටෙ+ 
ශ¼මය සැපÌ අයn. එෙPම “_රකරැවB අතර පK?=Jලdයවා1 සං=ධාන” ෙහwදර� කර| 
k�ස ෙයාදවා _~ හ`දා ඔ+8 සපයBනBෙ� *? Cපv6ෂාවට ල6ව fRB fගටම �6 
=ALB _~ අයn. 

 ජ2මB හ`දා ^ඝà ෙල_B ඉf�යට එBන සම+dම *සා MHධෙ( පළ` මාස Diපෙ( 
1 NKVD යට _රබBධනාගාර, ශ¼ම ජනපද, සහ ර©ඳbU කඳbරැ ගණනාවක ජනතාව ඉව+ 
කරBනට _Hධ =ය. නැ+නU ඒ අය හ8රBෙ� අතට ප+වන *සn. 1941 Ä� මාසෙ( 
_ට ෙදසැUබ2 ද6වා ජනපද 210 6, _රබBධනාගාර 135 6, ර©ඳbU කඳbරැ 27 6, 
ඒවාෙ( _~ _රකරැවB 750,000 6 සමඟ නැෙගනiරට ෙගන යන ලf. ¹ලා� පKධා*යා F 
ඉවාB නැෙස�DB (Ivan Nasedkin) “මහා ෙHශෙJKª MHධෙ( ¹ලා� කටM8” සUkSඩනය 
කරLB, “`£ම*B ග+තම, කඳbරැ ව�B ජනතාව ඉව+ DvෙU කටM+ත ඉතා ෙහාAB 
සං=ධානය කර ?�ණ,” යැn Dයා _~ෙ(ය. ඊට තව+ එක8 කරLB ඔ¦ ෙමෙP ද 
Áෙ�ය, “පKවාහන පහCකU iඟය *සා, ෙබාෙහ< _රකරැවB ඉව+ කෙ� පnB ගමB 
කරවන =fෙයB, සමහර =ට සැත[U 600 6 ඉ6මවා යන �රකට.”  _රකරැවB ඔbBෙ� 13

ගමනාBත කරා k=_ෙ( �මන ත+වයDBදැn Dයා අෙය�ට _තාගත හැDn. කඳbරDB 
_රකරැවB ඉව+ කරBනට තරU කාලය6 නැ? F =ෙටක 1, එවැ* ත+වයB MHධෙ( 
`c ස? Diපෙ( 1 පැව?ණ, සරලවම _රකරැවBට ෙවt තබා මරා දැ`�. ෙමය 
=ෙ§ෂෙයBම බටiර M6ෙ2නෙ( පැව? ත+වයn. 1941 Ä* අග 1 NKVD =_B �=� 
(Lviv) i 1 _රකරැවB 10,000 6 සhල ඝාතනය කළහ. ල>P6 _රබBධනාගාරෙ( 1,200 
ක _රකරැවB ද, Pටැ*සcෙවා� (Stanislwow) i 1,500 6 ද, �Ñෙනා (Dubno) i 500 6 
ද වශෙයB එෙP _රකරැවB ඝාතනය කළහ. ජ2මා|වB පැLෙණH1 ඔbB �=�, 
සnෙටාª2 (Zhytomyr), සහ =*>සා  (Vynnytsa) පළා+වල සාhiක ª*වළවc �_U 
ගණන6 ෙසායා ග+හ. “Mෙද�-ෙබාcෙෂ=6” �Åට+වයB යන ෙබාරැව ෙයාදා ග*LB 
නා>^ ෙසාBඩෙකාමාBෙඩ<P (Sonderkommandos) ඔbBෙ� වාරය පැL� කළ වහාම 

Mෙද�වB දස දහP ගණ*B සhල ඝාතනය කළහ. 

 1941-1944 ව2ෂ සඳහා පව?න ¹ලා� ප�පාලන වා2තා _යcෙcම දැ6ෙවBෙB 
MHධය කාලෙ( 1 කඳbරැ වල }වන ත+වයB ෙකාතරU භයානක ෙල_B ප�හානයට ප+ 
Fවාද යBනn.  පමණට වැt සංඛuාව6 ර©ඳdම *සා ඇ? F තදබදය ?« කඳbරැ 8ළ 14

 V. N. Zemskov, “Kulatskaya ssylka nakanune i v gody Velikoi Oteschestvennoi voiny” (The kulak deportations on the eve of and 12

during Great Patriotic War), Sotsiologichskie issledovaniya, no. 2 (1992), 3-26.

 GARF, 9414/1/330/56-62.13

 Nicolas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991; La société russe dans les documents confidentiels 14

(Paris: Gallimard, 1994), pp. 379-391; Edwin Bacon, The Gulag at War: Stalin’s Forced Labor System in the Light of the Archives 
(Basingstoke: Macmillan in Association with the Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham, 1994).



සෑම _රකරැෙව6 සඳහාම පැව? ව2ග ªට2 1.5 ක ඉඩ පKමාණය 0.7 6 ෙවත පහළ 
වැ~ණ. ඇඳB ය| කඳbරැ 8ළ =ෙ§ෂ ත+වයB iL F ශ¼LකයBට ෙවB කර ?�� 
Cෙඛ<පෙභ<Æ+වය6 F බැ=B, _රකරැවB ලෑ� මත වාරෙයB වාරයට *දා ග+තා යැn 
_තBනට [£ව*. සාමානu fනපතා කැල� පKමාණය MHධයට ෙපර ?x ම>ටU වලට වඩා 
_යයයට 65 DB පහත වැ~ණ. සාගතය [£cව පැ?ර Rෙ(ය. 1942 1 ටnෆP උණ සහ 
ෙකාළරාව කඳbරැ [රා පැ?ර Rයහ. *ල ද+ත වලට අ|ව 19,000 ක _රකරැවB සෑම 
වසරක 1 ම ඒ වසංගත *සා Lය Rයහ. 1941 1 ශ¼ම කඳbරැ 8ළ පමණ6 101,000 කට 
ආසBන මරණ _� Fහ. එයට බලා+කාරෙයB වැඩ ග+ ශ¼ම ජනපද ඇ8ල+ නැත. ඒ 
අ|ව වා2Çක මරණ අ|පා?කය _යයට 8 6 ෙවත ළඟාෙවLB පැව?ණ. 1942 1 ¹ලා� 
ප�පාලනය =_B මරණ 249,000 6 (_යයට 18 ක මරණ ම>ටම6), සහ 1943 1 මරණ 
167,000 6 (_යයට 17 ක මරණ ම>ටම6), �යාපfං� කර ඇත.  ෙමයට _රකරැවBට 15

ෙවt තබා මරා දැªම, සහ බලා+කාරෙයB වැඩ ග+ ශ¼ම ජනපදවල _�F මරණ ඇ8ල+ 
කළෙහා+, එ=ට 1941-43 අතර 1 පමණ6 ¹ලා� වල මරණ 600,000 කට වැt සංඛuාව6 
_Hධ Fවා යැn දළ වශෙයB ගණනය කළ හැDn. f= ගලවා ගBනට සම+ FවBද _~ෙ( 
ඉතාම+ ෙÕදyය ත+වයකn. ප�පාලනෙ( ද+ත වලටම අ|ව, _ය£ _රකරැවBෙගB 
_යයට 19 6 පමණ6 බර ශාv�ක ශ¼මය සඳහා, _යයට 17 6 මධuPථ ශාv�ක ශ¼මය 
සහා, සහ _යයට 64 6 “සැහැcÂ වැඩ” සඳහා —එනU ඔbB ෙර<Æව _~යහ— C�C යැn 
Dයැb�. 

 1941 ෙනාවැUබ2 2 fනය දරන, _Ñලැ� කඳbෙ2 ත+වය ගැන ¹ලා� ප�පාලනෙ( 
ෙමෙහMU අංශෙ( පKධාන සහකරැවා ෙව?B යැෙවන වා2තාවDB උ[ටා ග+ ෙකාටස6 
පහ?B දැ6ෙ�. 

ෙනාෙවා_«2P6 NKVD i ෙමෙහMU අංශය ෙව?B ලැ�� ෙතාර8රැ වලට අ|ව, 
_Ñලැ� i අÕÂ2P6 (Akhlursk), �Pෙන>P6, සහ ෙනාෙවා _«2P6 යන අංශ 
වල ඉතා ?M� මරණ අ|පා?ක ඉහළ යෑම6 _Hධ d ඇත… 

ෙU ඉහළ යෑමට ෙÀ8 වශෙයB, එෙPම ඉහළ යLB පව?න වා2තා කර ඇ? 
ෙබ<ෙවන ෙර<ÆBෙ� සංඛuාවට ද ෙÀ8ව, D_� සැකය6 නැ?ව, *? ෙල_B 
ආහාර නැ?dම *සා සහ ක2කශ වැඩකරන ත+වයB *සා, [£cව පැ?ර ඇ? 
ඌන ෙප<Çත ත+වෙයB හදවත දැt �ඩාවකට ප+කර ?mමn. 

_රකරැවBට ෛවදu අවධානය6 ෙනාලැmම, ඔbB කරන වැඩවල �Åකර+වය, 
12ඝ වැඩ දවස, පKමාණව+ ෙප<ෂණය6 ෙනාමැ?කම, යන _යcල fනපතා මරණ 
ම>ටU ?M� ෙල_B ඉහළ යාමට උද� කරn… 

මBදෙප<ෂණය, ඌන ෙප<ෂණය, සහ [£cව පැ?ර ඇ? වසංගත *සා ==ධ 
ෙත<රා ෙබදා හ�න මධuPථාන ව�B කඳbර ෙවත එවන ලද _රකරැවB අතෙරB 
ද මරණ ගණනාව6 වා2තා ෙක�ණ. 1941 ඔ6ෙත<බ2 8 වැ*දා මැ�BPෙකාn 
(Marinskoe) i ෙනාෙවා_«2P6 ෙත<රා ෙබදා  හ�න මධuPථානෙයB එවන ලද 
_රකරැවB 539 B _යයට 30 කට වැt සංඛuව6 ඉතාම+ දැt ෙලසDB බ�B 
අ� Fහ, සහ ඔbB උ�ණB ෙගB kv _~යහ. _රකරැවB සමඟ මළ_රැරැ හය6 

 Zemskov, “Gulag,” pp. 14-15.15



ද ෙගෙනන ලf.  ඔ6ෙත<බ2 8-9 රා?³ෙ( තව+ පP ෙදෙන6 Lය Rයහ. තව+ `ර 16

ර©කවc ඇ?ව ෙගෙනන ලද කSඩායම6 එම මැ�BPෙකාn අංශෙ(ම ෙත<රා ෙබදා 
හ�න මධuPථානෙයB සැJතැUබ2 20 වැ*දා පැL�ෙ(ය. _ය£ _රකරැවB 
උ�ණBෙගB kv _~යහ. ඔbB අතර සැලDය M8 පKමාණයකට යට ඇÈU 
ෙනා?«ණ… 

මෑතක 1, _«ලැ� කඳbෙ2, _රකරැවB ෙව?B හැ�න ෛවදu ෙPවකයB අතර 
කඩාකJපcකාv DYයා ෙබාෙහාමය6 දDBනට ලැ«ණ. ටnRBPක (Taiginsk) 
අංශෙ( _~ ඇස2 (Azher) කඳbෙ2 58 වගB?ෙ( 10 වැ* ෙකාටස අ|ව ද¯වU 
ලැm ?�ණ එක සහායකෙය6,  *Åපාදනය කඩාකJපc Dvම සඳහා _රකරැවB කSඩායම6 සං=ධානය කර 17

?��.  ෙර<Æ F ශ¼LකයBව ශාv�කව වැtම බර ද¯වU සiත ශ¼ම Pථාන වලට 18

යවන ඒ කSඩායෙU සාමා�කයBට උවමනා Fෙ( ඔbBව *ෙර<Æ Dvමට ෙනාව 
ෙU *සා කඳbෙ2 *Åපාදනය අ� d යාෙමB ඉල6ක වලට ළඟාdම වළැ6dමn. 

¹ලා� ප�පාලනෙ( ෙමෙහMU අංශෙ( පKධාන සහකාර, ආර6ෂක බලකාෙ( 
කැJටB, ෙකාෙගBමB (Kogenman). 

 ෙමවැ* “_රකරැවB `¦ණ ෙදන දැt ෙසෟඛu ගැට£,” යන ¹ලා� වෙකYා6?ෙයBම 
DMෙවා+, ඒවා *සා, ෙබාෙහ< =ට ඔbB ඇද වැෙටන 8රැ, _රකරැවB ෙවත තව+ වැt 
�ඩනය6 පැටdෙමB අ]කා�Bව වැළැ6bෙB නැත.  “1941 _ට 1944 ද6වා,” ¹ලා� 
පKධා*යා ඔ¦ෙ� වා2තාෙ� �Ì ප�f, “එක දවසක ශ¼මෙ( සාමානu අගය රෑබc 9.5 _ට 
රෑබc 21 ද6වා ඉහළ Rෙ(ය.” හ`දාවට බලෙයB බඳවා ගBනා ලද ශ¼ම බලය ෙව|වට 
ෙයාදා ගැyම සඳහා Mද අ= *පදවන කUහc ෙවත _ය දහP ගණ*B _රකරැවB 
බලෙයB ෙයාදවන ලf.  Mද ආ2Ãකය 8ළ ¹ලා� ÜLකාව ඉතාම+ වැදග+ ෙල_B කැ� 
ෙප|�. දSඩන ප�පාලනෙ( ඇPතෙUB8 වලට අ|ව, _රකරැවBෙ� ශ¼ම බලය ය| 
=ෙ§ෂෙයBම වාෙB සහ පතc ඇ8ල+, Mද ආMධ ක2මාBතෙ( සමහර පKධාන අංශයBi 
_ය£ *ÅපාදනෙයB කාලකට ආසBන සංඛuාව6 *Åපාදනය කෙ� _රකරැවBෙ� ශ¼ම 
බලෙය*.  19

 “සමාජවා1 අර`ණ ෙව|ෙවB දැt ෙP කැපව _~,” _යයට 95 ක _රකරැවBෙ� “දැt 
ෙHශෙJKª හැfයාව,” ?�ණද, ඔbB ෙවත එcල F �ඩනය, =ෙ§ෂෙයBම ෙHශපාල*ක 
_රකරැවB ෙවත, ෙපර ෙල_Bම ±වã Fෙ(ය. 1941 Ä* 22 වැ*දා මධuම කL½ෙවB 
*ෙ�දනය කළ y?යක පK?ඵලය6 වශෙයB, එක� “58” 6 ෙහ< (දSඩ y? සංග$හෙ( 58 
වගB?ෙ( පK?ඵලය6 ෙල_B _ර ද¯වU iL F) MHධෙ( අවසානයට ෙපර *දහP Dvම 
තහනU =ය. ඒ, ඒ [Hගලයා දැනටම+ ඔ¦ෙ� `£ _ර ද¯වU කාලය සU�2ණ කර ඇ? 
bව+. ෙHශපාලන අපරාධ (පK?=Jලdයවා1 ප6ෂයකට අn? dම, නැ+නU ද6Çණාංශ 
dම ෙහ< ෙට¨ා>PDවා1 සං=ධානයක dම), එෙP+ නැ+නU චර[රැෂ ෙPවය, ෙåශෙÓ<හය, 

 The passage is underlined in pencil, and in the margin is written: “Why were they also brought to the destination?”16

 Section 10 of Article 58, which punished all “counterrevolutionary crimes,” referred to “propaganda or incitement calling for 17

destruction or the weakening of the Soviet regime.” In cases of “group propaganda,” which were extremely common, punishments 
ranged from three years’ imprionment to the death sentence.

 Another passage underlined in pencil, with a note in the margin: “These people must be tried again, or sent before the OS” (the 18

NKVD Special Board, an extrajudicial body whose task was to deal with “counterrevolutionary crimes”).

 Bacon, The Gulag at War19



ෙහ< ත³Pතවාදය යනාfයට ද¯වU ලද _රකරැවBව ර©ඳවා ?�ෙS උ+තරධæැව සහ 
ෙකා�මා පKෙHශය වැ* කාල¹ණය වඩා+ම දරැ� පKෙHශවල ki~ දැt `ර ඇ? =ෙ§ෂ 
කඳbරැ වලn. එවැ* කඳbරැ වල වා2Çක මරණ අ|පා?කය ෙබාෙහ< =~ _යයට 30 
ද6වා වැtb�. 1943 අෙJKc 22 වැ*දා y?ෙයB පCව, =ෙ§ෂෙයBම ද¯වU ලැෙබන 
කඳbරැ =වෘත කරන ලf. _රකරැවB ෙව?B පKෙය<ජනය ග+ ආකාරය එi1 ඔbBෙ� f= 
ගලවා ගැyම ඉතාම+ම අයහප+ =fයDB _Hධ ෙවන ලද ඒ තැB අන8රැව මරණය 
කැඳවන කඳbරැ බවට හැ�ණ. ෙකා�මා සහ ෙවා2�ටා පKෙHශයBi බ¦තරව ki½වා 
?�ණ රB, ගc අçරැ, ඊයU, සහ ෙ2tයU පතc 8ල =ෂ ප�සර ත+වයB යටෙ+ පැය 
12 6 ෙPවය Dvම මරණ ද¯වම6 හා සමාන dය.  20

 1941 Ä� _ට 1944 Ä� ද6වා කඳbරැ 8ළ F =ෙ§ෂ උසා= _රකරැවB 148,000 6 
ෙවත නව ද¯වU පැනFහ. එnB 10,858 6 ෙවt තබා මරා දැhහ: 208 6 චර[රැෂයB 
යැn ද, 4,307 6 රජය ෙපරළන සහ ත³Pතවා1 කටM8 කළා යැn ද, සහ 6,016 6 කඳbරැ 
8ළ උHෙඝ<ෂණය6 ෙහ< කැර©cල6 සං=ධානය කළා යැn ද, Dයැb�. NKVD ද+ත වලට 
අ|ව, MHධය කාලෙ( 1 ¹ලා� 8ළ “_රකරැවBෙ� සං=ධාන” 603 6 8රB කර දමන 
ලf.  ෙU ද+ත ෙපBdම ඔbB *_ ප�HෙදB Cපv6ෂාකාvව _~යා  යැn DයBනට 21

ද6වන ලHද6 =ය හැD bව+, —කඳbර `ර කරන ලද =ෙ§ෂ බලකාෙ( ෙබාෙහ< භටයB 
ෙවත අෙන6 රාජකා�ද පැවv ?��, kටමං DvෙU කටM8 යනාfය— පKථම වරට 
සාhiක ෙල_B පැන යාම+ සහ පKථම වරට ඇ8ලත මහා ප�මාන කැර� ඇ?dම+, 
MHධය පැව? සමෙ( කඳbරැ අ+දDන ලදැn සැකය6 නැත. 

 සැබැ=Bම Mද කාලය 8ළ 1 කඳbරැ වල ජනගහනය මහ+ ෙල_B ෙවනP Fහ. 
1941 Ä� 12 වැ*දා y?ෙයB පCව, අ]කාvB =_Bම kwග+ ප�f, “අM6? සහගත 
ෙල_B ෙPවයට වා2තා ෙනාDvම, නැ+නU C£ ෙහාරකU වැ* ෙනාවැදග+ අපරාධ” 
සඳහා ද¯වU ලැබ _~ _රකරැවB 577,000 කට වැt k�ස6 *දහP කර වහාම ර8 
හ`දාවට එක8 කරන ලf. Mද කාලෙ( 1 _රකරැවB 1,068,000 6 ¹ලාc _ට Mද 
ෙපර`ණට ෙකwBම යවන ලf. එයට `£ _ර ද¯වU කාලය සU�2ණ කරන ලද අයද 
ඇ8ල+ ෙව?.  1941-1943 1 ¹ලා� 8ළ Lය Rය දළ වශෙයB 600,000 සංඛuාවට 22

ඇ8ල+ ව|ෙ( කඳbරැ 8ළ F ක2කශ ත+වයBට ඉතාම+ අ�ෙවB හැඩගැCණ �2වලම 
_රකරැවB Fහ. කඳbරැ සහ ජනපද ෙව?B _රකරැවB ෙබාෙහාමය6 ඉව+ කරH1, C£ 
වැරf වලට _ර ද¯වU *යම F අය, ශාv�කව ශ6?ම+ සහ `රS� මදා=යB, ඔbB 
ෙHශපාලන _රකරැවB bවා ෙහ< සාමානu අපරාධකාරයB Fවා ෙහ< එi ර©è _ට }=ත 
ගලවා ගBනට ද සම+ Fහ. 58 වගB?ෙ( පK?ඵලය6 හැ~යට 12ඝ කා°න _ර ද¯වU 
(වසර අට6 ෙහ< ඊට වැt) *යම F ෙකාටස _ය£ _රකරැවBෙගB _යයට 27 _ට 43 
ද6වා ඉහළ Rෙ(ය. ෙU *සා _රෙගවc ජනගහනෙ( ෙප|ෙU හටග+ ෙවනස, ¹ලා� 
තව+ =ශාල ෙල_B ව2ධනය ෙවH1, 1944 සහ 1945 වසර 8ළ 1 පැහැf� ෙල_B කැ� 
ෙපෙනBනට පටB ග?. 1944 ජනවා� _ට 1945 ජනවා� ද6වා කාලෙ( ¹ලා� _රෙගවc 
8ළ ජනගහනය _යයට 45 කට වඩා වැt Fෙ(ය. 

 J. Rossi, Spravochnik po Gulag (The Gulag handbook) (Moscow: “Prosvet,” 1991); see the articles on special camps and convict 20

prisons.

 GARF, 9414\1\68\1-61, quoted in Istoricheskii arkhiv, no. 3 (1994), 61-86.21

 GARF, 9414\1\330\56-62.	22



 U.S.S.R. i 1945 වසර ය| =නාශයට ප+ F ඒ+ ජයග$ාÔ රට6 හැ~යට ෙහාAB _i 
කරBනn. ෆéැBCවා êෙර> වර6 �Ì ප�f: “1945 1, U.S.S.R. මහා Á2±ම+ ෙHශය6 
හැ~යට නව L*සාෙ� ගැලbUකාර දැ6මට අ_�ම+ ෙභෟ?ක බලය6 එක8 කෙ�ය.” 
D_ෙව�ට+ _i ෙනාෙ�, නැ?නU D_ෙව�+ =_B _i කරBනට අකමැ?n, අෙනක —
ෙහාAB සඟවන ලද— කතBදරෙ( අෙන6 පැ+ත. ¹ලා� [රාෙcඛන ෙපBවන ප�f, 
ජයග$හණෙ( වසර, ෙස<=ය> වධiංසා ව�B M8 ර©ඳbU කඳbරැ කYමෙ( උ�චතම 
අවPථාව ද Fෙ(ය. ෙසC ෙල<කයා සමඟ සාමය ki½වා ග+ පCව ඇ8ලත අරගරල 
ෙනානවැ± _Hධ ෙවLB පැව?ණ. වසර හතරක MHධෙයB බැට කෑ සමාජය ෙවත එcල F 
රාජu පාලනය එi 1 යාBතLB ෙහ< �ic Fෙ( නැත. ඊට පටහැ*ව, 1945 වසර, බටiර 
ෙවත ඉf�යට යBනට සම+ F ෙස<=ය> M*යනය සහ ර8 හ`දා =_B පKෙHශයB 
නැවත+ අ]වාසයට ප+ කරග+, සහ කYමෙයB පැන යBනට සම+ F L�යන ගණනක 
ෙස<=ය> වැ_යBව නැවත+ සU�2ණෙයBම යට+ කරගBනට බලය ෙයාදා ග+තා F 
වසර Fෙ(ය. 

 1939-40 කාලෙ( ඈඳා ග+ ÜL පKෙHශයB —බාc~6 ෙHශ, බටiර ෙබාෙලාරැ_යා, 
ෙමාcෙ�=යා, සහ බටiර M6ෙ2නය— MHධ කාලෙ( ෙස<=ය> පාලනෙයB *දහPව ?x 
ÜL පKෙHශයB ෙස<=ය>කරණෙ( ෙදවැ* DYයාව�ය 8wB න8 කරගBනා බලා+කාරයට 
හC Fහ. ෙස<=ය> ෙHශයට එෙරiව =ෙර<ධතා ජා?කවා1 =රැHධ ප6ෂ වuාපාර ව�B 
තැන තැ*B හට ගැ*ණ. එnB අ=ග+ අරගල, iංසනය, සහ ම2දනය යනාfෙ( අÂ+ 
චකYය6 ඇරìණ. බාc~6 ෙHශ සහ බටiර M6ෙ2නය 8ළ ඇඳා ගැyමට පK?ෙර<ධය 
දැ6dම =ෙ§ෂෙයBම දරැ� ෙල_B fග හැරැ�. 

 1939 සැJතැUබ2 _ට 1941 Ä* ද6වා _Hධ බටiර M6ෙ2නෙ( පKථම අ]වාසය 
*සා හටෙගන ?�ෙS තරමකට බලව+ අ=ග+ පK?ෙර<ධ වuපාරයD. එය M6ෙ2න 
ජා?කවා1Bෙ� සං=ධානය, OUN  නLB =ය. ෙමම සං=ධානෙ( සාමා�කයB අන8රැව 
ෙකාLM*P>වා1B සහ Mෙද�වB සමඟ සටB වැ1ම k�ස SS =ෙ§ෂ බලකායB හැ~යට 
හ`දාවට ඇ8c Fහ. 1944 Ä� මාසෙ( 1 ර8 හ`දාව පැL� =ට, OUN  =_B 
‘M6ෙ2නෙ( *දහස උෙදසා F C�KU කbB_ලය’ ki½වාෙගන ?��. OUN i පKධා*යා 
Fෙ( ෙර<මB ¥ෙඛා=� (Roman Shukhovich) එ=ට M6ෙ2න =Jලdය හ`දාෙ�, UPA i 
අණ ෙදBනා බවට ප+=ය. M6ෙ2න hලාශ වලට අ|ව, 1944 __රෙ( 1 UPA  i 
සාමා�කයB 20,000 කට වැt සංඛuාව6 _~යහ. OUN  සහ UPA  i ෙසාcදා�වBෙ� 
පbcවල _ය£ සාමා�කයB අ+ අඩං¹වට ෙගන කYැPෙනායා2P6 (Krasnoyarsk) 
පKෙHශයට kටමං කරBන යැn *යම කරන ආඥාව6 1944 මා28 31 වැ*දා ෙබ�යා 
අ+සB කරන ලf. 1944 ෙපබරවා�ෙ( _ට ඔ6ෙත<බ2 ද6වා _=c වැ_යB (බ¦තර 
වශෙයB කාBතාවB, දරැවB හා වයසක k�L) 100,300 6 ෙබ�යාෙ� *යමය යටෙ+ 
kටමං කරන ලf. ඒ කාලෙ( 1 _රකරැවB හැ~යට ග+ ෙසාcදා�වB 37,000 ගැන 
D�ෙවා+, ඒ _යcලBවම ¹ලා� ෙවතට යැ=ණ. 1944 ෙනාවැUබ2 මාසෙ( 1 M6ෙ2න 
M*ඒ> පc�ෙ( (Uniate Church  of  Ukraine) පKධාන «ෙෂාJවරයා F රද¹රැ අBෙå 
§ෙචJ~>PD (Shcheptytsky) ෙ� අභාවෙයB පCව ෙස<=ය> අ]කා �B ඒ ආගLක 
ස`�චය සතuලÑ]ක පc�ය (Orthodox Church) හා එක8 කරdය. 



 ෙස<=ය>කරණයට එෙරi _යcලBවම `�|[ටා දමBනට NKVD  =_B ඉල6ක 
කෙ� පාසැc අධuාපනයn. බටiර M6ෙ2නය, “�2íවා^” ෙප<ලBතෙ( ෙකාටස6ව ?«ය 
1 පාසැc Rය _ය£ දරැවBෙ� ෙපළෙපා+ �රා බලා ඔbB *ෙර<ධායන ෙමෙහMම6 
හැ~යට අ+ අඩං¹වට ගත M8 ජනතාවෙ� ලැnP8 හැÉහ. ෙU ලැnP8වල උtBම 
?�ෙS වඩා+ම ද6ෂ F _C _C=යBෙ� නU Fහ. ඒ අය “ෙස<=ය> කYමයට හ8රB =ය 
හැD,” අය යැn ඔbB ±B� කර ?«ණ. ෙබ�යාෙ� එ6 සහායකෙය6 වන ෙකා�ෙලා� 
ඉf�ප+ කරන වා2තාවකට අ|ව, 1944 සැJතැUබ2 _ට 1945 මා28 ද6වා, බටiර 
ෙබෙලාරැ_යාෙ�, “ෙස<=ය> ෙර�මයට හ8රැ කාරය6 kv ඇ?,” යැn සලකන ලද තව+ 
පKෙHශයDB “හ`දාෙවB පැන Rය,” සහ “හbcකාරයB” යැn හÈBවLB 100,000 කට 
වැt k�ස6 අ+ අඩං¹වට ගBනා ලf. 1945 ජනවා� 1 _ට මා28 15 ද6වා කාලය 8ළ 
�8ෙ�*යාෙ� ජනවා2Rක ¥Hධ DvU ෙමෙහMU 2,257 6 Fවා යැn පව?න C£ ද+ත 
පKමාණෙ( දැ6ෙ�. 

 ෙU ෙමෙහMU ගැන තව+ සැලDය M8 මරණ සංඛuාව6 එBෙB “මං පහරBනB” 
6,000 6 මරණයට ප+ Dvම සහ “මං පහරBනB, හ`දාෙවB පැන RයbB, සහ 
ජා?කවා1 කSඩායUවල සාමා�කයB,” ය|ෙවB 75,000 කට වැt සංඛuාව6 අ+ 
අඩං¹වට ගැyමn. 1945 1 “සමාජමය kටPතර කාරකයB, මං පහරBනB, සහ 
ජා?කවා1B යන පbcවල සාමා�කයB” 38,000 කට වැt සංඛuාව6 �8ෙ�*යාෙවB 
kටමං කර යවා ඇත. 1944- 1946 1 ෙU පKෙHශ ව�B සමා|පා?කව _රගත කරන ලද 
ජනතාව M6ෙ2නෙ( _යයට 140 6 ද, සහ බාc~6 ෙHශ වල _යයට 420 6 ෙල_B ද 
වැt Fහ. 1946 අවසානය ෙවH1, M6ෙ2*යා|වB _යයට 23 6 ද, බාc~6 ජා?කයB 
_යයට 6 6 ද කඳbරැවල ජනගහනය අතර _~යහ. ඉ?B ඔbB එi _~ ෙසC ෙස<=ය> 
ජනගහනයට වඩා වැtෙයB _රකරැවB අතර *ෙය<ජනය Fහ. 

 1945 1 ¹ලා� ව2ධනය dම, දහP ගණන6 _රකරැවB “පාලන සහ ෙපරන කඳbරැ” 
ෙව?B පැහැf� කරත හැDn. ¹ලා� ශ¼ම කඳbරැ සමඟ සාමාBතරව 1941 1 ෙU කඳbරැ 
ki½වා ?��. හ8රැ Mද _රකරැවBෙ� කඳbරැ ෙව?B පළා යBනට සම+ F ෙහ< 
නැ+නU ෙස<=ය> Mද _රකරැවB රඳවා තබන අර`�B ඒවා ඉf කර ?«ණ. ෙස<=ය> 
කYමයට kට?B _ම *සා ඔbB _යcලBවම එ6ෙක< චර[රැෂයB =ය හැD අය 
නැ+නU අ�ම ගණෙB එයට පාත³ =ය හැD අය හැ~යට සැකයට ල6 Fහ. හ8රB =_B 
කwB අ]වාසෙ( _~න ලද îL පKෙHශ ව�B හ`දාවට බඳවාගත හැD වයෙP k�L, 
ෙජuÅඨ *ලධාvB (starosti) ද, එෙPම අ]වා^ කාලය 8ළ 1 �මන ෙහ< *ල තන8ර6 
දරන ලද —එය ෙකාතරU C£ bව+— අෙන6 _යcලBවම ද, කඳbරැ වල _රගත කරන 
ලදහ. 1942 ජනවා�ෙ( _ට 1944 ඔ6ෙත<බ2 ද6වා 421,000 ක වැt ජනතාව6, *ල 
ද+ත අ|ව, පාලන සහ ෙපරන කඳbරැ 8wB එහා ෙමහා යවන ලදහ.  23

 බටiර ෙවත ර8 හ`දාව ඉf�ගමB කළ පC සහ ජ2මා|වB යටෙ+ වසර ෙදක 
8න6 ?« ÜL පKෙHශයB යw අ+ප+ කරග+ පCව, ෙස<=ය> Mද _රකරැවB *දහP 
Dvම, සහ ශ¼ම කඳbරැ වල රඳවා _~ අය, සහ හ`දා සහ _=c ෙස<=ය> [රවැ_යB 
ෙදෙකා>ඨාශයම ආපC ඔbBෙ� *වහB ෙවත යැdම+ හf_ කටM+ත6 =ය. 1944 
ඔ6ෙත<බ2 මාසෙ( 1 ෙස<=ය> රජය ‘ආපC යවන කටM8 සඳහා ෙදපා2තෙUB8ව6’ 
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ki½වන ලf. එi පKධා*යා Fෙ( ජනරාc ´�J ෙගා�ෙකා� (Filip Golikov) නැමැ+තාn. 
1944 ෙනාවැUබ2 11 වැ* fන [ව+ප+වල පළ කරන ලද සU`ඛ සාක�ඡාව6 අ|ව, 
“නා>_ වහc බවට ඇදෙගන Rය දරැවBෙ� ඉරණම ගැන ෙස<=ය> ෙර�මය ඉතා 
සැලDcල6 ද6වn. ඒ අයව �තෘÜLෙ( අවංක දරැවB හැ~යට ආප¦ *වහනට 
ෙගෟරවෙයB බාරග| ලබn. නා>_ ත³Pත ත2ජනය හ`ෙ� U.S.S.R. i වා_යට එෙරi 
කටM8 කළ ෙස<=ය> [රවැ_යBට පවා, ඔbB ආප¦ පැL� පCව ඔbBෙ� එfෙනදා 
වගÁU කරෙගන යBනට ·දානU ඒ DYයාවBට වගDව M8  නැතැn Dයා ෙස<=ය> රජය 
=§වාස කරn.” [£c ෙල_B ෙබදා හ�න ලද ෙමම පKකාශය Lත³ පා6ÇකයB රවටBනට 
සම+ =ය. එෙP ෙනාFෙ( නU, යාcටා එකඟතාවෙ( වැDකඩ අ|ව “*ජ ÜLෙ( 
මාnUවලට k~B _~න” ෙස<=ය> [රවැ_යB _යcලBවම ආපC යැdම සUබBධෙයB 
ඉතා M¦C£ ෙල_B කරෙගන Rය කටM8 ගැන =Pතර කරBෙB ෙවන �මන 
ආකාරයDB ද? ජ2මB *ල ඇÈU පැළඳෙගන _~න ලද නැ+නU හ8රා සමඟ DYයාÙ°ව 
හbc F ජනතාව පමණ6 බලා+කාරෙයB ආපC යවනවා යැn එකඟතාවය ඉතා 
පැහැf�ව ද6වා _~ය+, පKාෙය<Rකව _Hධ Fෙ( රෙ> මාnU ව�B kටත _~ හC F 
ඕනෑම ෙස<=ය> [රවැ_ය6ව ඔbBව ආපC යැdම බාරව _~ NKVD ෙවතට පැවvමn.  24

 සටB නැව± fන 8නකට පCව, 1945 මැn 11 වැ*දා, නව පාලන සහ ෙපරbU 
කඳbරැ 100 6, ඒ සෑම එකකම 10,000 ක k�ස6 රඳවත හැD ෙල_B, *2මාණය 
කරBන යැn ෙස<=ය> ආS�ව *යම කෙ�ය. ආපC යවන ෙස<=ය> Mද _රකරැවB බාර 
Fෙ( පK?ඔ+8 සං=ධානය F SMERSH (‘චර[රැෂයBට මරණය’) i අ�6ෂණය යටතටn. 
_=c වැ_යBව අවPථාෙව<�ත පදනමDB NKVD  8�B ෙපvමට ල6 කරන ලf. 1945 
මැn _ට 1946 ෙපබරවා� ද6වා L�යන 4.2 කට වැt ෙස<=ය> [රවැ_යBව ආපC යවන 
ලf. ජ2මා|වB =_B අcලාග+ L�යන 5 ක Mද _රකරැවBෙගB f= ගලවා ගBනට 
සම+ F 1,545,000 6, සහ ශ¼මය සඳහා kටමං කරන ලHදbB ෙගB _=c වැ_යB 
2,655,000 6, නැ+නU සටB ඇරෙඹන =ට බටiර ෙවත පළා Rය ජනතාව එම සංඛuාවට 
ඇ8ල+ ෙව?. පාලන සහ ෙපරන කඳbරැ වල අ*වා2ෙයB _~ය M8 කාලය අවසB කළ 
පCව ෙU ආපC යවන අයෙගB _යයට 57.8 කට, බ¦තරය කාBතාවB හා දරැවB, 
ඔbBෙ� *වාස වලට යBනට අවසර ලැ��. එnB _යයට 19.1 6 ආපC හ`දාවට 
බලෙයB බඳවා ගBනා ලf. ෙබාෙහ< =ට ඔbB වැ½ෙB =නය හැඩගසන හ`දා බළඇ� 
වලටn. එnB _යයට 14.5 6 “පK?Åඨාපන බළඇ�” ෙවතට, සාමානuෙයB අ�ම ගණෙB 
වසර ෙදකක කාලයකට, යැෙවන ලf. 360,000 6 ජනතාව, නැ+නU _යයට 8.6 6 ¹ලා� 
වලට වසර දහයකට ෙහ< =Pසකට පැනF _ර ද¯වU සඳහා kට+ කරන ලf. ඔbB 
ෙබාෙහාමය6 “�තෘÜLයට ෙÓ<Ôdම,” ගැන වරදකරැවB Fහ. නැ+නU ඔbBව NKVD 
ආඥා පාලනයකට (komandatura) “=ෙ§ෂෙයB අවතැB [HගලයB” ත+වෙයB යැ=ණ. 

 ෙස<=ය> ජනරාc අBෙå �ලැෙසා� (Vlasov) යටෙ+ සටB වැ�න ෙස<=ය> 
ෙසාcදා�වBට =ෙ§ෂ ඉරණම6 �ලැෙසා�>_ (Vlasovtsy) යටෙ+ ±B� =ණ. �ලැ ෙසා�, 

1942 Ä� මාසෙ( 1 ජ2මා|වB =_B _රකරැෙව6 ෙල_B අcලා ග+ ෙදවැ* හ`දාෙ� 
අණෙදන *ලධා�ෙයD. ඔ¦ෙ� Pටා�B =ෙර<� F දැt =§වාසයB *සා, නා>^B සමඟ 
හbc d ෙබාcෙෂ=6වා1Bෙ� පKජා �ඩනෙයB _ය රට *දහP කරගBනට ජනරාc 
�ලැෙසා� එකඟ d _~ෙ(ය. ජ2මB අ]කාvBෙ� සහාය ඇ?ව, �ලැෙසා� 'රැ_යB 
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ජා?ක කL½ව’ ki½dය. “රැ_යාව *දහP කරගැyම සඳහා හ`දාව” යැn ෙPනාංක 
ෙදක6 [¦� කෙ�ය. නා>_ ජ2ම*ය පරාජය dම+ සමඟ Lත³ පා2ශවයB =_B 
ජනරාc �ලැෙසා� සහ ඔ¦ෙ� *ලධාvBව ෙස<=ය> M*යනයට බාර ෙදන ලf. එi 1 
ඔbBව අපKමාදව ෙවt තබා මරා දමන ලf. 1945 ෙනාවැUබ2 6ෂමා y?ය අ|ගමනය 
කරLB �ලැෙසා�ෙ� හ`දාෙ� ෙසාcදා�වBව වසර හයකට සnm�යාව, කසකPතානය 
සහ ඈත උ8රැ ෙපෙදP වලට kටමං කරන ලදහ. 1946 `ල 1 �ලැ>ෙසා�>_ 148,079 
6ව, ඔbB ෙබාෙහ< ෙදෙන6 අ]කාර ෙනාල+ *ලධාvB Fහ, ෙHශෙÓ<Ô යැn ෙච<දනා 
ලැබ ¹ලා� ෙවතට යවන ලf.  25

 “=ෙ§ෂ නැවත පfං� කරන Pථාන,” ¹ලා�, බලා+කාරෙයB ශ¼මය ෙයාදවා ග+ 
ජනපද, පාලන සහ ෙපරන කඳbරැ, සහ ෙස<=ය> _රබBධනාගාර ෙමයට ෙපර D_ 
දවසක, ඒ ඔbB ජයග$හණය සැමරෑ වසෙ2 තරU සංඛuාවක _රකරැවB රඳවාෙගන 
ෙනා_~යහ. L�යන 5.5 කට ආසBන F `£ සමPතය6. ෙමම ද+තය ජයග$හණෙ( 
උ+සව සහ “Pටා�Bග$ෑ� පK?ඵලය” *සා වැ^ Rෙ(ය. ෙදවැ* ෙල<ක MHධෙ( අවසානය 
ෙස<=ය> ඉ?හාසෙ( නව Mගය6 අරඹන ලf. ෙමය ෙල<කය [රා රටවc ව�B L�යන 
දස ගණනDB ආ§ච2යා+මක බවDB �½ ෙස<=ය> ආකෘ?යn. එය දශකයකට ආසBන 
කාලය6 [රා පව?Bනට *යම Fවn. නා>_වාදය පරාජය කරBනට U.S.S.R. =_B 
වැtෙයBම =ශාල F ම|ෂu }=ත සංඛuාව ෙගවන ලදැn යBන, —ඒ වැය මහ+ Fෙ( 
Pටා�Bෙ�ම පKමාද ෙද<ෂ සහ වැරf ±රණයB *සාය යBන— එනU Pටා�Bවා1 
ආඥාදායක+වෙ( ච2යාව වසා ගBනට පKෙය<ජනව+ =ය. එnB නා>_-ෙස<=ය> R=Cම 
සහ ෙමාPක� න� Mගෙ( 1 කwB ඇ? කළ _ය£ සැක ව�B ෙර�මය *දහP 
කරBනට+ සම+ =ය. 

 Guboglo and Kuznetsov, Deportatsii narodov, p. 162.25



13 #ලා& ක(මෙ+ උ-ච අව1ථාව සහ අ56දය 

 1ටා:;වාදෙ+ අවසාන ව5ෂ සල>? @ෙ+ අAB මහා CෂණයE; ෙහF තවB වැI 
ෙවන මහජනයා ඉLMෙ+ පවBවන ෙබාරැ නQ Rභාග ව:; ෙනාෙU. WXධෙය; පZ 
රැ[යාෙU ඉතා දැI සහ \ඩනකා^ වාතාවරණය_ පැව`ණ. RRධාකාර ව5aකරණ ව:; 
සමාජ හැLයාව අපරාධකරණය E^ම එc උ-චතම අව1ථාවට පB Rය. d5ඝ සහ 
සාහ[ක WXධයE; පZව ෙරfමය එc ගgහණය :ch කරාR යැi බලාෙපාෙරාBj kම 
වැඩ_ නැතැi ඔmn Rණ. 1945 මැi 9 වැrදා ඉhයා එෙර;බ5& (Ilya Ehrenburg) [ය 
මතක සටහ; වල “vrZ; පමණට වැIෙය; w_Rඳ ඇත, අ{තය ය| නැවත [Xධ ෙUR 
ය;න [තාගත තර} ෙනාහැEi,” යැi �Rය; ඒB ඔ� ඉ_ම�; ෙමය ද එකj කෙ�ය: 
“ඒB මම R_�mතෙය; සහ දැI ස;තාපෙය; �^ [�v.” ෙ} අනjර_ �|බඳ �5ව 
rvBත පමණටB වැIෙය; nෙරFකථනාකාර @ෙ+ය. 

 “ෙභෟ`ක තBවය ඉතා w�කර @ ද, එෙ1ම යම_ ෙවන1 ෙවන1 ෙවනවාය යන 
බලාෙපාෙරාBjව ද, අතර ජනගහනය ෙදා}න[; ෙදපැBතට ඇෙදv; [�`.” RRධ 
ප�ා;ත jළ සංචාරය කරv; [� ෙසFRය� මධ�ම කv�ෙU උපෙXශකය; 1945 
සැmතැ}බ5 මාසෙ+ සහ ඔ_ෙතFබ5 මාසෙ+ d ෙමා1කU ෙවත යැ@ වා5තා Ecපයක 
එෙ1 :යැ��. රෙ� ෙබාෙහF ෙපෙද1 තවමB ව�ා�ල තBවය;වල පව`න බව වා5තා 
Eයා [�යහ. 1941 සහ 1942 වසර වල d නැෙගනcර පැ`වලට ඕපපා`කව සහ මහB 
සංඛ�ා ව:; ඉවB කර යවන ලද ශ�vකය; rසා r�පාදනය ප�මාද @හ. ඌරාh c වාෙ; 
ක5මා;තය ෙනාR Rරෑ තරමE; පැව` වැඩ ව5ජන ර�hල_ rසා පැXෙදv; පැව`ණ. 
සාගත සහ w_�ත �වන තBවය; සාමාන�ය_ බවට හැMණ. රෙ� rවාස ෙනාමැ`ව 
v:යන 25 _ පමණ �Mස_ [�යහ. බර වැඩ කරන ක}කරැව;ෙ& දවසක පා; සලාකය 
රාBතලකට වඩා අQ Rය. 1945 ෙනාවැ}බ5 අග d තBවය ෙකාතර} නරක @වාදැi 
EයෙතාB ප�ාෙX�ය ප_ෂ කv�වල ප�ධා�; R[; ඔ_ෙතFබ5 Rmලවය සමරන 
ෙපළපා:යට සහභා  ෙව;න එපා යැi ශ�vකය;ට ෙයFජනා කරන තරමට wර Lග  c; 
`¡ණ. එයට ෙ¢jව @ෙ+ ජනගහනෙ+ ෙබාෙහF ෙදෙන>ට ඇ£} සහ සපBj 
ෙනා`¤මi. එවැr ෙදා}න1 තBවය_ හ¥ෙU කටකතා ෙUගෙය; පැ`Mණ. Rෙ¦ෂෙය;ම 
සා§cක ෙගාRෙපාළ ක(මය ළඟ d ම අBහැර දැෙමනවා Eයාi. සා§cක ෙගාRෙපාළ 
(kolkhozy) j|; ග}බද වැ[යට ප�මාණවB ආහාර සපය;නටB, සහ ¥ª ක;නය nරා 
ෙ1වෙ+ ෙයdම සඳහා �වමාරැ කරග;නා `M« nI (pudy) Ecපය_ ෙහF ලබා 

ෙද;නටB ෙනාහැE බව නැවත වතාව_ ඔmn කර ලL.  1

 තBවය වැIෙය;ම Rනාශය අ¬¥ඛකෙ+ `ෙ® කෘ�කා5vක ෙපර¥ෙ®ය. ග}බද 
ප�ෙXශ WXධය rසාB සහ දැI rයඟය_ rසාB Rනාශයට පBව `�; එෙ1ම ය;ත° 
සහ ශ�මබලය යන ෙදකම අනjරැදායක ම�ටෙ} cඟ සැපWමE; පැව` rසා 1946 
[[රෙ+ අ1වැ;න මහා ව�සනකා^ තBවයක @ෙ+ය. නැවත වතාව_ සලාක ක(මය 
බලාBමක කර;නට රජයට [Xධ Rය. ඒ 1946 ෙපබරවාM 9 වැrදා කථාවE; 1ටා:; 

Elena Zubkova, Obshchestvo i reformy,1945-1964 (Society and reforms, 1945-1964) (Moscow: Rossiya molodaya, 1993), pp. 16-44.1



සලාක නවතන බවට w; ෙපාෙරා;wව පෙසක `¡ය d ය. කෘ�ක5මෙ+ ව�සනයට ෙ¢j 
ෙමානවාදැi ෙසායා බැ�ම ප�`_ෙ�ප කරv;, සහ අසා5ථකBවයට ෙ¢jව ෙපෟXග:ක 
ෙගාk; �ක ෙදෙන>ෙ& කෑදරකම යැi වරද පටවv;, ආ®Qව {රණය කෙ�, “සා§cක 
ෙගාRෙපාළ තBවය; උhලංඝණය කරන [යhල;වම jර; E^මට,” සහ “එකj E^ෙ} 
E(යාව:ය කඩාකmපh කරන හjරැ සහ RෙXශ කාරකය;ව, ෙහාරැ;ව, සහ අ1වැ;ෙන; 
�ෙක; �ක ෙහාරක} කර අZවන ඕනෑම අෙය_ව” අhලා ගැ�මටi. 1946 සැmතැ}බ5 
19 වැrදා සා§cක ෙගාRෙපාළ කටWj සඳහා ෙකාvසම_ (Commission for  Kolkhoz 
Affairs) �c�වන ලL. එc ප�ධාrයා @ෙ+ අ;ෙ³ අ;´U නැමැBතාය. එc ක5තව�ය @ෙ+ 
WXධ කාලෙ+ d සා§cක ෙගාRෙපාළ ශ�vකය; R[; “�` RෙරFµ ෙල[; අhලාෙගන 
[�න” [යª ඉඩ} රජයට පවරා ගැ�මi. LRගලවා ගැ�ෙ} වෑයම සඳහා ග}බද වැ[ය; 
ෙහvcට අhලා ෙගන `6 ඉඩ} ප�මාණෙය; ෙහ_ෙටයා5 v:යන 10 කට ආස;න 
ප�මාණය_ වසර ෙදකක d පාලනයට ය| පවරා ග;නට සමB @හ. 

 1946 ඔ_ෙතFබ5 25 වැrදා, “රජෙ+ ධාන� සඳහා ආර_ෂාව” යන [ර1තලෙය; @ 
�`යE;, ෙහාරක} �|බඳ නQ [යhල Lන දහය_ ඇjලත Rසඳ;නට අ·කරණ 
අමාත�ාංශය ෙවත බලය පැවMණ. එෙ1ම භාRතෙය; බැහැර ලා `ණ 1932 අෙගF1j 7 
වැrදා �`ය නැවතB �`ෙ+ ස}�5ණ බලෙය; Wjව ෙයාදව;නට rයම ෙකMණ. 1946 
ෙනාවැ}බ5 සහ ෙදසැ}බ5 මාස වල d 53,300 කට වැI �Mස_, ඔ�; බ�තරය ස§හ 
ෙගාR ශ�vකය; @හ, ෙවතට ද¹ව} d ඔ�;ව ධාන�  ෙහF පා; ෙහාරක} කළ වරදට 
කඳ�රැ ෙවත යවන ලL. “ග}බද එකj E^} ෙමෙහW} කඩාකmපh කරන ලL,” Eයා 
සා§cක ෙගාRෙපාළ ප�ධා�; දහ1 ගණr; අB අඩං#වට ගැrණ. ¥:; ¥:; එකj 
කරන ලද ප�මාණය @ෙ+ ඉල_කෙය; [යයට 33 _ පම�. ඒB ෙ} මාස ෙදෙ_ d එය 
[යයට 77 _ ද_වා ඉහළ  ෙ+ය.  ෙ} ඉහළ යෑම වැය_ ඇ`ව [Xධ @වE: “��සරබද 2

ඇ` එකj E^ෙ} ප�මාදය” යන අvcM ඇBත සඟවන ලද වෙක(ා_`ය ��පස අනjරැ 
අඟවv; [�ෙ+ තවB සාගතයක `Bත යථා5ථයi. 

 1946  }හානෙ+ d පැව` rයඟෙය; වැIෙය;ම \ඩා R;ඳ ප�ෙXශය; 1946-47 
[[රෙ+ සහ ෙ¢ම;තෙ+ ඇ` @ සාගතය පැ`ර  ය ප�ෙXශය;ම @හ. එන}, >51_ 
(Kursk), ටැ}ෙබාU, ෙවාෙරාෙන1, ඔෙරh, සහ ෙරා1ෙටාU යන ප�ෙXශය;ය. R;Lතය; 
සංඛ�ාව අQම වශෙය; 500,000 E. 1932 d ෙම;ම, 1946-47 සාගතය ද ස}�5ණ rහඬ 
බවE; ෙගk  ෙ+ය. සමහර ප�ෙXශවල ෙනලාගB අ1වැ;න ෙහ_ෙටයා5 එකකට EෙලF 
250 _ තර} වB ෙනා`¡යd ඒB ආහාර කැඳ�} ඉල_ක සඳහා ෙගRය Wjම @ ප�මාණ 
අQ E^ම ප�`_ෙ�ප කළ rසා, cඟය සාගතය_ බවට හැMණ. හාමතෙ+ [� ශ�vකය;ට 
LR ගලවා ගැ�ම සඳහා සං¼ත ව:; �ක_ ෙහාරාගැ�ම හැෙර;නට කළ හැE �|යම_ 
ෙනාkය. එක අ�රැXද_ ඇjලත වා5තා @ ෙහාරක} [යයට 44 E; ඉහළ  ෙ+ය.  3

 1947 ½r 5 වැrදා රජය ඊට ක|; Lන r>B කළ �` ෙදක_ ප�කාශනය කරන 
ලL. ඒ ෙදකම 1932 අෙගF1j 7 වැrදා ෙගෙනන ලද Zප�[Xධ �`ෙ+ අ>රටම සහ 

 V. F. Zima, “Poslevoennoe obshchestvo: Prestupnost i golod, 1946-1947” (Post-war society: Crime and famine, 1946-1947), 2
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1වභාවයටම ඉතා සමාන @වE. ඕනෑම ෙලසE; “රජෙ+ ෙහF සා§cක ෙගාRෙපාළ 
(kolkhoz) ෙXපල වලට එhල කරන පහර,” සඳහා වසර පහ_ සහ වසර R[පහ_ අතර 
කාලයක කඳ�රැ  [රද¹වම_ rයම Rය හැE යැi ද, එය පළ¥ වතාවට කර;න ලXද_ 
ද නැBන} නැවත කරන ලXද_ ද අ¿ව, එෙ1ම එක nXගලෙය_ R[; ද නැBන} 
ස§හය_ කරන ලද අපරාධය_ ද අ¿ව, ද¹ව} ලැෙබ;නE. ෙහාරකමකට Àදාන} ෙවන 
බව_ ගැන දැන [� අෙය_ ෙවBන}, නැBන} එවැ;න_ ඇ[; w� අෙය_ ඒ ගැන 
ෙපා�[යට ෙනාදැ;kම rසා වසර එකක [ට වසර jන_ ද_වා ද¹ව} rයම ෙU. 
ෙමවැr අපරාධ සඳහා ෙදන ලද වැIම ද¹වම @ වසරකට [Rh අi{; අcvය දැ; ෙ} 
1947 ½r 4 Lන නව �` වලට හැරෙවනවා යැi රහ[ගත චක(ෙhඛනය_ උසාR වලට 
දැ¿} wr. 

 එම වසෙ5 ෙදවැr භාගෙ+ d, වයස දාසයට අQ 21,000 _ ද ඇjලBව, 380,000 කට 
වැI ජනතාව_, ෙ} නව ඩÂැෙකFrයා¿ Rලාසෙ+ �`ෙ+ ප�`ඵලය_ හැ�යට ද¹ව} 
ලැ6හ. රi ධාන� EෙලF 1වhපයකට ෙනාඅQ ෙසාරකම_ rසා අෙය_ව වසර අටක [ට 
දහය_ ද_වා කඳ�රක [ර ද¹වම_ rයම Rය. 1947 ඔ_ෙතFබ5 10 වැr Lනය දරන, 
UලැIvය5 ප�ා;තෙ+, Z1ඩh (Suzdal) L1`°_කෙ+ ජනතා උසාRයක පහත නQ {;wව 
එක උදාහරණයE: “සා§cක ෙගාRෙපා� (kolkhoz) අ¦වය; ¥ර කරv; [� රා`°ෙ+  d, 

එ;. ඒ. සහ ¤. එ1., වයස පහෙළාව_ සහ දාසය_ @ බාලවය1කාරය; ෙදෙදනාව 
සා§cක ෙගාRෙපාෙ� පාB`ෙය; ��Äඤා කරh jන_ ෙහාරක} කරXd හZ @හ… එ;. 
ඒ. සහ ¤. එ1. ඒ rසා සාමාන� ශ�ම ජනපදය_ බාරෙ+ වසර අට_ සඳහා ද¹ව} rයම 
කරන ලL.”  වසර හයක කාලයක d, ෙ} ½r 4 Lන �`ෙ+ ප�`ඵලය_ වශෙය; v:යන 4

1.3 ක ජනතාවකට ද¹ව} ලැ¡ණ. එය ක|; වසර පහට වඩා [යයට 75 E; ඉහළ Rය. 
1951 d ෙ} ද¹ව} සංඛ�ාව, #ලා& වල [� [යª සාමාන� අපරාධකාරය; ෙග; [යයට 
53 _ @ෙ+ය, සහ [යª [රකරැව;ෙග; [යයට 40 _ තරමට ආස;නව `¡ණ.  1940 5

ගණ; අග ෙවXd, ෙපාw උසාR හරහා ½r 4 �`ය අ¿ව ද¹ව} dෙ} මධ�ක කාලය 
සෑෙහන තරමE; වැI k  ෙ+ය. 1940 d වසර පහකට වැI ද¹ව} සංඛ�ාව [යයට 2 
[ට 1949 ෙවXd [යයට 29 ද_වා ඉහළ ෙගා1 `�. ෙ} 1ටා:;වාදෙ+ ඉහළම ල_ෂෙ+ 
d, ෙමවැr ජනතා උසාR මÇ; rයම කරන “සාමාන�” ලද අවෙරFධක ද¹ව}, 1930 
ගණ; වල පැව` සාමාන�ය_ @ NKVD අ·කරණ-බාහ� 1ථානයට පBෙවන ලL.  6

 ෙහාරකම සඳහා ද¹ව} ලැ6 ජනතාව අතර ෙබාෙහF කා;තාව; [�යහ, WXධය rසා 
වැ;දÈව; @ අය, සහ �Rතය පවBවා ගැ�ම සඳහා cඟාක;නට සහ ෙහාරක} 
කර;නට [Xධ ෙවන තBවයට ඇද වැ�? >ඩා දරැව; [� මUවරැ @හ. 1948 අවසානය 
ෙවXd, #ලා& වල 500,000 කට වැI [රකරැව; (1945 ට වඩා ෙද#ණය_) [�යහ. 
කා;තාව;ෙ& කඳ�රැවල �c� “ළදරැ rවාස” වල වයස අ�රැw හතරට අQ දරැව; 
22,815 _ රඳවා [�යහ. 1953 ¥h කාලය ෙවXd ෙ} සංඛ�ාව 35,000 කට වැI ෙවv; 
ඉහළ  ෙ+ය.  #ලා & ළදරැ පාසැh බවට පBkම වළ_වා ගැ�ම සඳහා 1949 අෙm� h 7
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මාසෙ+ d ආ®Qව පා5ශkය ¥_`ෙ+ �`ය_ ෙගෙනv; මUවරැ; සහ දරැව; 84,200 
_ rදහ1 කෙ�ය. එෙ1 �වද, 1ථාවරව පැvෙණන [ය දහ1 ගණr; @ Zª ෙසාරක} 
සඳහා ද¹ව} rයම අය @ෙය; එi; [Xධ @ෙ+ 1953 ෙත_ තවමB සාෙm_ෂව ඉතා 
ඉහළ සංඛ�ාවE; කා;තාව; #ලා& වල රඳවා [� බවi. සාමාන�ෙය; ඔ�; [යª 
[රකරැව;ෙග; [යයට 25-30 B අතර @හ. 

 1947 සහ 1948 �`වලට තවB Ecපය_ එකj kම rසා, පාR-¼යට ගත හැE 
අවෙරFධක �` බ�ල kම එවක පැව` වාතාවරණය ගැන මනා ෙහ|දරUව_ ඉLMපB 
කරi: 1947 ෙපබරවාM මාසෙ+ d ෙසFRය� nරවැ[ය;ට RෙXÉකය; හා Rවාහ kම 
තහන} කරන ලද �`ය සහ 1947 Êr 9 වැrදා “රාජ� රහ1 ෙහ| E^ම සඳහා  ෙහF 
රාජ� රහ1 ඇ` වා5තා නැ` කරගැ�ම සඳහා ද¹ව},” යන �`ය ද පැනRණ. 
වැIෙය;ම Zපතල �`ය න} 1948 ෙපබරවාM 21 වැrදා පනවන ලද �`යi. එයට 
අ¿ව “[යª චරnරැෂය;, ෙටËා�1Eවාd;, කඩාකmපhකරැව;, ෙම;ෙෂR_වාd;, 
සමාජවාd Rmලkයවාd;, අරාfකවාd;, ජා`කවාd;, Zw හ¥දා, සහ ෙවනB ෙසFRය� 
RෙරFµ ක®ඩාය}, ඔ�;ෙ& කඳ�රැ [රද¹ව} rමා කළ පZව, ෙකා:මා ප�ෙXශයට, 
ෙනාෙවා[¡51_ සහ ක(ැ1ෙනායා51_ ප�ා;ත ෙවත… සහ කසක1තානෙ+ සමහර wර1තර 
ප�ෙXශ ෙවත �ටමං කර¿ ලැෙÌ.” සැබැR;ම [Xධ @ෙ+, [රබ;ධානාගාර පMපාලනය ෙ} 
“ෙසFRය� RෙරFµ කාරකය;” (බ�තර වශෙය; 1937 සහ 1938 d ද¹ව} ලද 58 
වග;`ෙ+ ෙXශපාලන [රකරැව;ව) සÍප අµ_ෂණය_ යටෙB තබා ගrv;, සහ 
ඔ�;ෙ& [ර ද¹ව} තවB වසර දහයE; cjමතෙ+ d5ඝ E^මi. 

 1948 ෙපබරවාM 21 වැrදා Lනෙ+ ම, Z\�} ෙසFRය� ම®ඩලය තවB �`ය_ 
අ¿මත කළහ. ඒ “සා§cක ෙගාRෙපාළ (kolkhozy) jළ පරෙපF�තය; ෙම; �වBෙවන සහ 
අවම වැඩ Lන ගණන සnර;නට ප�`_ෙ�ප කරන [යª ඒÎය nXගලය;ව,” W_ෙ5න 
S.S.R. ව:; �ටමං කර දැÍමi. ½r 2 වැrදා ෙවXd ෙ} �`ය රෙ� ෙසZ පළාB ෙවත ද 
බලපාන ෙලසට ෙවන1 කරන ලL. ගරා වැ�ණ ස§හ ෙගාRෙපාළ jළ ශ�vකය;ට 
යා;තv; ෙහF වැ�m dම සහ`ක කළ හැE තBවයක ෙනා`�. ඒ rසා පMපාලනය 
R[; �|පැLය Wj යැi rයම කළ අවම වැඩ Lන ගණන පවා සnර;නට ෙබාෙහF 
ශ�vකය; r`පතා අසමB @හ. ඉ`; ෙ} නව �`ය rසා v:යන ගණන_ ෙ} 
ත5ජනයට හL[ෙ+ම ¥�ණ w;හ. ෙ} නව �`ය තL; E(යාBමක කළෙහාB, r�පාදනය 
තවB අඩාල ෙUයැi වැටÏම rසා පM1ථා�ය අ·කා^; සාමාන� :ch අ;දමE; ෙ} 
�`ය E(යාBමක කළහ. එෙ1 �වB, 1948 වසෙ5 d පමණ_ “පරෙපF�තය;” 38,000 කට 
වැI සංඛ�ාව_ NKVD  ආඥා පාලනය යටෙB වාස1ථාන සඳහා �ටමං කර යවන ලL. 
සංෙ_තමය වශෙය; (�ක කාලය_ පමණ_ පැව`) 1947 මැi 26 වැrදා මරණ ද¹වම 
§ෙලFBපාටනය කර¿ ලද �වB, ෙ} අවෙරFධක ෙමෙහW} rසා එය ස}�5ණෙය; මැÎ 
 ෙ+ය. 1950 ජනවාM 12 වැrදා, ඒ වසෙ5 “ෙලr;ගgෑÑ පළcලUව” සඳහා ෙචFදනා 
ලැ6ව;ෙ& මරණ සඳහා අවසර ෙද;නට, මරණ ද¹වම නැවත ප�`¦ඨාපනය කරන ලL.  8

 1930 ගණ; වල d �ටමං කරන ලXද�;ට සහ “Rෙ¦ෂෙය; අවතැ; @ව;” සඳහා 
ෙදන ලද “ආපZ එන අi`ය” rසා සමහර පර1පර සහ අසං1Ó`ක රාජ� ප�`පB` 
r5මාණය @හ. 1940 ගණ; අග d ගැටªව ය} ර�Iකh RLයE; Rසඳන ලL:  

 Zima, “Poslevoennoe obshchestvo,” pp. 45-58; Zubkova, Obshchestvo i reformy, pp. 63-69.8



1941-1945 කාලෙ+ d �ටමං කරන ලද [යhල;ම “සදහටම” �ටමං කරන ලදැi {රණය 
Rය. �ටමං කළ�;ෙ& �Ô වයස එළෙඹන ලද දරැව;ෙ& ඉරණම rසා හටෙගන `ණ 
ගැටªව එi; වහාම අjරදහ; @ෙ+ය. ඔ�; සහ ඔ�;ෙ& දරැව;, “Rෙ¦ෂෙය; 
අවතැ;” @ව; ෙල[; සදාකා:කව [�ය Wj @හ. 

 1948-1953 කාලෙ+ d “Rෙ¦ෂෙය; අවතැ;” @ව; සංඛ�ාව ව5ධනය ෙවv; 
පැව`ණ. 1948 ¥h කාලෙ+ 2,342,000 [ට 1953 ජනවාM ෙවXd 2,753,000 ද_වා වැI @හ. 
ෙ} ව5ධනය නව �ටමං E^ෙ} ර�: Ecපයක ප�`ඵලයi. 1948 මැi 22 සහ 23 වැrදා 
NKVD  R[; LයB කෙ� තවමB ස§හකරණයට ප�`ෙරFධ ද_වv; [� :jෙUrයාෙU 
“වස;ත ෙමෙහWම” නv; Rශාල එ_කාZවE. පැය හත|1 අට_ ඇjලත �Mv, ගැහැ? 
සහ දරැව; 36,932 _ අB අඩං#වට ෙගන ¥ර ර�කවh ඇ` ක®ඩාය} `1 ෙදකE; 
�ටමං කරන ලL. [යhල;වම ව5aකරණය @ෙ+ “මං පහර;න;, ජා`කවාd;, සහ ඒ 
ෙදව5ගෙ+ අයෙ& ප�ෙh සාමාfකය;” Eයාi. ස` හතර_ සහ පහ_ තර} කාලයක 
ගමනE; පZව ඔ�;ව නැෙගනcර සi¤MයාෙU RRධ NKVD ආඥා පාලන අතෙ5 ෙබදා 
හMන ලL. අනjරැව RRධ වන ග1 කැ\ෙ} මධ�1ථාන වල ක5කශ තBවය; අතර 
වැඩට ෙයාදවන ලL. එක NKVD j®Qව_ ෙමෙ1 r^_ෂණය කෙ�ය: 

ශ�මබලකාය ෙල[; (ක(ැසෙනායා51E Öv ප�ෙXශෙ+ පව`න) ඉගාරා (Igara) වන 
කළමනාකරණ මධ�1ථානය ෙවත එවන ලද :jෙUrයා¿ ප�h ව5තමානෙ+ �වB 
ෙව;ෙ; පM1ථා�ය ෙXශ#ණයට E[ ෙ1Bම ¿ZwZ තBවය; jළi: වහෙල; 
වැc ෙÌ^ ගලi, ජෙ;ලවල kwරැ �ය; නැත, ගෘහ භා®ඩ නැත, ඇඳ; නැත. 
�ටමං කරන ලXද�; ¡ම rදා ගr`, වන1ස ෙහF �w5 මත. ෙ} පමණට වඩා 
රඳවා තැ¤ම rසා ඇ` තදබදය, සහ rතරම කැෙඩන ෙසෟඛ� පහZක} rසා, 
ටiෆ1 සහ අ{සාරය වැළØමට ෙ¢j ෙව`. සමහර Rට ඒවා Rෙ¦ෂෙය; අවතැ; 
@ව; අතර මාරා;`ක ෙවi. 

 1948 d :jෙUrයා¿ව; 50,000 _ “Rෙ¦ෂෙය; අවතැ;” @ව; හැ�යට �ටමං 
කරන ලදහ. #ලා& ෙවත 30,000 _ යවන ලදහ. එයට අමතරව අභ�;තර කටWj 
�|බඳ අමාත�ංශෙ+ දBත වලට අ¿ව, :jෙUrයා¿ව; 21,259 _ ඒ ජනරජෙ+ 
“සාමකරණ ෙමෙහW}” වල d මරා දමන ලදහ. 1948 අවසානෙ+ d, අ·කා^;ෙ& තවB 
වැI @ ජවෙය; �M \ඩනය_ එhල k `¡යද, බාh�_ ෙXශය; ව:; ස§හකරණයට 
ල_ව `ෙ® [යයට 4 කට වඩා අQ Ùv ප�මාණයE.  9

1949 ¥h කාලෙ+ d බාh�_ රටවh ෙසFRය�කරණෙ+ E(යාව:ය කIන} කර;නට සහ 
“මං පැහැ^ම සහ ජා`කවාදය පළ¥ සහ අවස; වතාවට වඳ කර දම;නට” ෙ} ජනරජ 
ෙදක අA`; ඈඳාගB ෙසFRය� ආ®Qව {රණය කෙ�ය. “:jෙUrය;, ලැ�Rය;, සහ 
එ1ෙටFrය; යන ෙසFRය� සමාජවාd ජනරජ (SSR) jළ [�න [යª >ලා_ සහ ඔ�;ෙ& 
ප�h, ව5තමානෙ+ �` RෙරFµ තBවයක [�න මං පහර;න;ෙ& සහ ජා`කවාd; 
ප�h, අRගB ගැ�} වලd vය  ය මං පහර;න;ෙ& ප�h, එLMවාd ෙමෙහW}වල 
තවමB rයැෙළන rදහ1 ෙහF අB අඩං#ෙU [�න ඕනෑම මං පහර;නෙන_, සහ මං 
පහර;න;ට සහාය w; ඕනෑම ප�ල_, ��වහh E^ම සහ �ටමං E^ම ගැන,” නv; 

 J.-J. Marie, Les peuples déportés d’Union soviétique (Brussels: Complexe, 1995), p. 124.9



ජනවාM 12 වැrදා ‘අැම`වරැ;ෙ& ක�;[ලය’ (Council of  Ministers) �`ය_ r>B 
කළහ. 1949 මා5j [ට 1949 මැi ද_වා සi¤MයාෙU බාh�_ ජනරජ ව:; 95,000 කට 
ආස;න �Mස_ �ටමං කරන ලදහ. 1949 මැi 18 වැrදා ස5ෙග කෘ&ෙලාU (Kruglov) 
R[; 1ටා:; ෙවත :යන ලද වා5තාව_ අ¿ව ෙ} “ෙසFRය� ෙරfමයට එLMවාd සහ 
අනjරැදායක ෙවන කාරකය;,” අතරට වයස දාසයට අQ 27,084 _ ද, ප�h නැ` බාල 
දරැව; 1,785 _ ද, ආබා·ත nXගලය; 146 _ ද, ඔබල වෙයFවෘXධය; 2,850 _ ද 
ඇjලB @හ.  1951 සැmතැ}බ5 මාසෙ+ d බාh�_ >ලා_ යැi හැÝ;ෙවන ලද තවB 10

17,000 ක �ටමං E^ෙ} අAB මාලාව_ [Xධ @හ. 1940-1953 ව5ෂ සඳහා බාh�_ 
ෙව`; �ටමං කරන ලද සංඛ�ාව 200,000 _ යැi ඇ1තෙ};j ෙකෙරi. එයට 
:jෙUrයා¿ව; 120,000 _ ද, ලැ�Rය; 50,000 _ ද, සහ එ1ෙටFrයා¿ව; 30,000 කට 
මඳ_ වැI ප�මාණය_ ද අැjලB ෙව`.  ෙ} සංඛ�ාවලට අෙය_ ඇjලB කළ WBෙB 11

#ලා& වල [රගත කරන ලද ජන සංඛ�ාවi— 1953 d ¥ª එකjව 75,000 _ Rය, අචල 
ප�`පB`යE; [� ෙXශපාලන [රකරැව; සඳහා ෙව; කළ Rෙ¦ෂ කඳ�රැ වල රඳවා 
[� 44,000 ද එයට ඇjලB ෙව`. Rෙ¦ෂ කඳ�රැවල, ර�ඳ�}කරැව;ෙග; [යයට 20 _ 
බාh�_ ස}භවෙය; Wj @හ. එන} ¥ª එකjව ගrXd, සම1ත බාh�_ වැIc� 
ජනගහනෙය; [යයට 10 _ එ_ෙකF �ටමං කර යවා නැBන} කඳ�රැ වලට දමා `�. 

 ෙසFRය�කරණය සහ ස§හකරණය දැI ෙ1 ප�`ෙරFධනය කළ තවB U.S.S.R. c 
අ·වාසෙ+ පැව` ජා`ය_ @ෙ+ ෙමාhෙÑRයා¿ව;ය. 1949 අග ෙවXd අ·කා^; R[; 
“සමාජමය �ට1තර සහ එLMවාd කාරකය;” අතර \රා දැවැ;ත �ටමං E^ෙ} 
ෙමෙහWම_ ෙගන යන ලL. ෙ} ෙමෙහWම අµ_ෂණය කරන ලXෙX ෙමාhෙÑRයාෙU 
ෙකාvWr1� ප_ෂෙ+ පළ¥ ෙhක} @ :ෙයාrÑ ඉ:- ෙබß�ෙනU (Leonid Ilych Brezhnev) 
R[r. ඔ� පZව U.S.S.R. c ෙකාvWr1� ප_ෂෙ+ මහ ෙhක} @ෙ+ය. 1950 ෙපබරවාM 
17 වැrදා Lනැ` කෘ&ෙලාU R[; 1ටා:; ෙවත යවන වා5තාවE; ෙහ|දරU ෙව;ෙ; 
“Rෙ¦ෂෙය; අවතැ;” @ව; ෙල[; “සදහටම” �ටමං කර යැ@ ෙමFෙhIවය; සංඛ�ාව 
94,792 _ බවi. අෙන>B �ටමං E^} වල d දE;නට ලැණ මරණ අ¿පා`ක ෙමc 
d ද දE;නට ලැෙබ;ෙ; යැi සලක;ෙ; න}, එi; Eයැෙව;ෙ; දළ වශෙය; 120,000 
ක ජනතාව_, එන} ජනගහනයෙ; [යයට 7 කට ආස;න ප�මාණය_, ෙමාhෙÑRයාෙව; 
ඉවB කළ බවi. 1949 ½r මාසෙ+ d ag_, ආ5ෙ}rය;, සහ කª ¥�ෙX ෙවරළබඩ [� 
j5E ඇjලB 57,680 ක �Mස_, කසක1තා; සහ ඇhටාi ෙවත �ටමං කරන ලL.  12

 1940 ගණ; ෙදවැr බාගය nරාම W_ෙ5නය අhලා ගB OUN සහ UPA පා_�කය; 
“Rෙ¦ෂෙය; අවතැ;” @ව;ෙ& Rශාලතම ෙකාටස rෙයFජනය කළහ. 1944 ½: [ට 1949 
ෙදසැ}බ5 ද_වා ෙසFRය� අ·කා^; R[; ඔ�;ෙ& අR ආWධ අB හැ^ම සඳහා _ෂමාව 
ෙදන බවට ෙපාෙරා;w ෙවv; ආයාචනා හත_ ඉLMපB කළB ඒවාෙය; E[w සැලEය 
Wj ප�`ඵලය_ ඇ` ෙනාRණ. 1945-1947 කාලෙ+ d බටcර W_ෙ5නෙ+ ��සරබද 
සෑෙහන wරකට කැර:කරැව; අත පැව`ණ. ඔ�නට ඕනෑම ආකාරයE; [wෙවන 
ස§හකරණයට එLM @ ග}බද වැ[ය;ෙග; සහාය ලැ�. කැර:කරැව; [�ෙ+ 

 Ibid., pp. 122-126.10

 N. F. Bugai, L. Beria- J. Stalinu, “Soglasno vashemu ukazaniu” (L. Beria to J. Stain, “In accordance with your instructions”) (Moscow: 11

AIRO XX, 1995), p. 232.

 V. I. Tsaranov, “O likvidatsii kulachestva v Moldavii letom 1949” (On the liquidation of kulaks in Moldavia in the summer of 1949), 12

Otechestvennaya istoriya, no. 2 (1996), 71-79; Marie, Les peuples déportés, pp. 127-128.



ෙපFල;ත සහ ෙචෙකා1ෙලFවැEයා මාi} Lෙ&ය. හඹා එXd ඔ�; මාi} හරහා පළා 
 යහ. W_ෙ5න කh: වලට එෙරc අරගලෙ+ d ෙපFල;තය සහ සහ ෙචෙකා1ෙලFවැEයා 
සමඟ එය හZරැව;නට ෙසFRය� ආ®Qව අBස; කළ එකඟතාවෙය; ඒ මාi} හරහා 
 ය කැර:කරැව; ප�මාණය ගැන ය} අදහස_ ලබාගත හැEi. එකඟතාවෙ+ ප�`ඵලය_ 
හැ�යට, W_ෙ5නයට ඔ�;ෙ& කැර�hෙh පදනම අcv කරව¿ ��ස ෙපFල;ත රජය 
R[; ඔ�;ෙ& සම1ත W_ෙ5න ජනගහනය ෙපFල;තෙ+ වයඹ ෙදසට යවන ලL.  13

 1946-47 සාගතෙ+ d නැෙගනcර W_ෙ5නෙ+ [ට එතර} බැට ෙනාකෑ බටcර 
ෙපෙදසට [ය දහ1 ගණr; ග}බද වැ[ය; පළා යාම rසා කැර:කරැව;ෙ& සංඛ�ාවද 
ඉමහB ෙල[; වැI @හ. 1949 ෙදසැ}බ5 30 වැrදා W_ෙ5නෙ+ අභ�;තර කටWj 
ඇම` R[; අBස; කරන ලද අවස; _ෂමා ෙයFජනාව සලකා බලXd, කැර:කාර කh: 
තrකරම ග}බද වැ[ය; ෙව`; හැwෙ; නැ` බව ෙප� යi. RRධ මං පහරන 
ව5aකරණ අතර “ක}හh ව:;, ෙඩාෙන�1_ පතh ව:;, සහ කා5vක පාසැh ව:;, 
පැන  ය තරණ ජනතාව,” ද ඒ වා5තාෙU සඳහ; ෙවi. ඉඩ} බලාBකාරෙය; 
ස§හකරණය කළ පZව, සම1ත ග}මාන අවතැ; කළ පZව, සහ 300,000 කට වැI 
ජනතාව_ අB අඩං#වට ෙගන �ටමං කරන ලද පZව, 1950 වසර අග d බටcර 
W_ෙ5නය අවසානෙ+ d “සංZ; කරවන” ලL. අභ�;තර කටWj අමාත�ාංශෙ+ දBත 
වලට අ¿ව, OUN සහ UPA සාමාfකය; 172,000 කට ආස;න සංඛ�ාව_ “Rෙ¦ෂෙය; 
අවතැ;” @ව; හැ�යට කසක1තා; සහ සi¤Mයාවට 1944-1952 කාලෙ+ d ඔ�;ෙ& 
ප�h සමඟ �ටමං කරවන ලදහ.  14

 අභ�;තර කටWj අමාත�ාංශය R[; “RRධ Rෂම ක®ඩාය}” යැi R1තර කරන 
ලද �ටමං E^ෙ} ෙමෙහW} 1ටා:;ෙ& මරණය ද_වාම [Xධ @හ. 1951 සහ 1952 d, 
RRධ @ >ඩා පMමාන ෙමෙහW}වල ප�`ඵලය_ හැ�යට පහත ද_වන අය �ටමං කරන 
ලL: 11,685 ක v;ෙ&g:යා¿ව; (Mingrelians) සහ ෙජF5fයාෙව; 4,707 ක ඉරාrයා¿ව;, 
4,365 ක ෙයෙහFවා ෙදRෙග සා_�කරැව;, 4,431 ක බටcර ෙබෙලාරැ[යාෙව “>ලා_,” 
1,445 ක බටcර W_ෙ5නෙ+ “>ලා_,” 1,415 ක ෙප1ෙකාU ප�ෙXශෙ+ “>ලා_,” 995 ක 
ජනතාව_ “සැබෑ සත�ලÌ·ක E(1`යා¿ව;” යැi ඔ�;ම EයාගB rකාෙය;, 2,795 ක 
ටfE1තානෙ+ ප�හාරකය; (basmachis), සහ 591 ක “න;නBතාෙ5 යන�;.” ෙ} �ටමං 
කරන ලXද�;ට වසර දහය_ සහ R1ස_ අතර ය} තරමකට අQ ද¹ව} ලැ�. 

 මෑතක d Rවෘත කරන ලද #ලා& nරාෙhඛන ද_වන පML, 1950 ගණ; ¥ල ෙ} 
ෙමෙහW}වල වැIෙය;ම {වà Wගය @ෙ+ය; කඳ�රැ, බලාBකාර ශ�ම ජනපද, සහ ද®ඩන 
ජනාවාස jළ ෙ} තර} ජනකාය_ ඊට ෙපර E[Rෙටක රඳවා ෙනා`�. ෙ} Wගය 
පXධ`ය jල එෙත_ ෙනාR Rරෑ අ56ද හටගB Wගය ද @ෙ+ය: 

•ශ�ම ජනපද 500 ක පමණ දළ වශෙය; [රගත කරන ලXද�; අතෙර;, [යª 
ප�ෙXශය; jළ d හ¥ෙව;ෙ; සාමාන�ෙය; [රකරැව; 1,000 _ සහ 3,000 _ අතර 

 Yaroslav Bilinsky, The Second Soviet Republic: The Ukraine after World War II (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 13

1960), pp. 132-135.

 O. L. Milova et al., eds., Deportatsii narodov SSSR 1930ye-1950ye gody (The deportation of the peoples of the U.S.S.R.,14

1930s-1950s) (Moscow: Rossiya molodaya, 1992), p. 160.



සංඛ�ාව_ වසර පහකට අQ කාලය_ සඳහා ද¹ව} RÝන සාමාන� අපරාධකරැව; 
බවi 

•Rශාල ද®ඩන සංÎ5ණ 60 ක පමණ, නැBන} ශ�ම කඳ�රැ වල, ප�ධාන වශෙය; 
රෙ� උjරැ සහ නැෙගනcර පැ`වල පැව`, [ය දහ1 ගණන_ බැ ; රඳවාෙගන 
[�න, [රගත කරන ලXද�; අතෙර;, සාමාන� අපරාධකරැව;, සහ ෙXශපාලන 
[රකරැව; [යhල;ම වසර දහයකට වැI [ර ද¹ව} ෙගවන බවi 

• දළ වශෙය; ෙරfමෙ+ Rෙ¦ෂ කඳ�රැ 15 jළ, 1948 ෙපබරවාM 7 වැrදා අභ�;තර 
කටWj අමාත�ාංශෙ+ රහ[ගත උපෙද1 අ¿ව Rෙ¦ෂෙය;ම අනjරැදායක යැi 
සැලෙකන ෙXශපාලන [රකරැව; පමණ_ ර�ඳkම සඳහා �c�වන ලද ඒවාෙ+ දළ 
වශෙය; 200,000 _ පමණ ¥ª සංඛ�ාව_ ද¹ව} ෙගවන බවi  15

 ෙ} දැවැ;ත ර�ඳ�} කඳ�රැ R¦වය එයාකාරෙය; [රකරැව; 2,750,000 _ 
රඳවාෙගන [�යහ; තවB “Rෙ¦ෂෙය; අවතැ; @ ජනතාව” 2,750,000 _ #ලා& 
පMපාලනෙ+ ෙවනB ෙකාටසE; පාලනය @හ. ෙ} සංඛ�ා පMපාලනය සහ rයාමනයට, 
එෙම;ම ආ5Óක ලාභදායක බවටB දැI ගැටª ඇ` කර;නE. 1951 d අභ�;තර 
කටWj සඳහා ඇම`, ජනරාh කෘ&ෙලාU, ද®ඩන ශ�vකය;ෙ& r�පාදන ඵලදාáBවය 
අQෙවv; පව`න හැ� ගැන [B තැ�h ඇ` කරෙගන [�ෙ+ය. #ලා& වල තBවය; 
ත_ෙ1රැ කරන Rශාල ප^_ෂණ ෙමෙහWම_ ඔ� ඇරâය. ෙකාvස} R[; වා5තා ආපZ 
එවXd ෙප�  ෙ+ තBවය; දැI ෙ1 ෙනාස;Z; බවi. 

 පළ¥ෙව;ම, ෙරfමෙ+ Rෙ¦ෂ කඳ�රැ ෙවත “ෙXශපාලන” [රකරැව; (W_ෙ5න 
ජනතාව, සහ පරාජය කළ ගMhලා සංRධාන ව:; එන බාh�_ “ජා`කවාd;, අAෙත; 
අ¿ගත කරන ලද ප�ෙXශ ව:; “�ට1තර කාරකය;,” ඊrයා “හ�hකාරය;,” සහ 
අෙන>B “�තෘÖvෙ+ ෙãFÏ;,”) 1945 [ට පැvෙණv; [�යහ. 1930 ගණ;වල [� 
“ජනතාවෙ& හjර;,” cටn ප_ෂ කාඩ5 @ rසා ඔ�;ෙ& [රගත E^ම ෙäද�ය වැරL 
වැටÏමක ප�`ඵලය යැi හÇ1ව;නට හැE Rය. ඒB ෙමවර පැvෙණv; [� අය දැI 
ෙ1 {රණාBමකව [� අයi. ෙ} නව ජනතාව, ක|; අයට හාBප[;ම ෙවන1 ෙල[;, 
ක|; rදහ1 E^ම_ ගැන E[w බලාෙපාෙරාBj රcත වසර R1ස_ R[පහ_ තර} 
කාලයකට [රගත @ අයi. ඔ�; තම;ට නැ`ෙව;නට E[B ෙදය_ නැතැi යන 
හැåෙම; [� අයi. තවwරටB, ෙරfමෙ+ Rෙ¦ෂ කඳ�රැ jල ඔ�; �දකලා කරkම 
rසා සාමාන� අපරාධකාරය;ෙ& බලපෑෙම; ඔ�;ව ඈB කර `¡ණ. ඇෙල_සැ;ඩ5 
ෙසාh1c��[ය; ෙප;වා w; පML, [රකරැව; අතර සහෙයFaතාවෙ+ වාතාවරණය_ 
වළ_වන ලද එකම දැය ඔ�; අතර සාමාන� අපරාධකරැව; [æමම @ෙ+ය. ඒ බාධකය 
ඉවB කර දැ§ Rට, Rෙ¦ෂ කඳ�රැ ඉතා ඉ_ම�; ෙසFRය� ෙරfමයට එෙරc ප�`ෙරFධ 
සහ Rmලව සඳහා cතකර පMසර බවට පB @හ. ක(මයට එෙරcව කැර: E(යාව;c 
Rෙ¦ෂෙය;ම E(යා��ව කටWj කෙ� W_ෙ5න සහ බාh�_ [රකරැව;ය. වැඩ ව5ජන, 
උපවාස, ස§හ වශෙය; පළා යාම, සහ කැර: යනාd [යhලම එ;න එ;න සාමාන�ය_ 
@ෙ+ය. දැනට ඇ` ප5ෙ+ෂණ ව:; ෙප� ය;ෙ; Rශාල පMමානෙ+ කැර: සහ Rmලව 
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1950-1952 jළ d දාසය_ `¡ බවi, ඒ සෑම එක_ම [ය ගණනE; [රකරැව; සහභාa 
@ ඒවාi.  16

 1951 කෘ&ෙලාU කළ RමZ} ව:; ද ෙහ| @ෙ+ සාමාන�  කඳ�රැ jළ ක(මය 
පMහානයට යන බවi. ඒවාෙ+ “Rනය �|බඳ ෙපාw :ch බව_” පැ`ර `¡ණ. 1951 
වසෙ5 d වැඩ කරන Lන v:යනය_ [රකරැව;ෙ& උXෙඝFෂණ සහ වැඩ ව5ජන rසා 
අcv Rය. එෙ1ම කඳ�රැ jළ අපරාධ ම�ට} ද ඉහළ යv; පැව`ණ. [රකරැව; සහ 
¥රකරැව; අතර ප�ච®ඩ @ ගැ�} ද ඉහළ  යහ. ද®ඩන ශ�ම බලකාෙ+ r�පාදන 
ඵලදාáBවය අQ ෙවv; `¡ණ. අ·කා^;ට අ¿ව, එයට ෙ¢j @ෙ+ [රකරැව; අතර 
එLMවාd කh:ෙ+ ගැ�} rසා හටගB ප�`ඵලයi. එන} එක ක®ඩායම_ වැඩ E^ම 
ප�`_ෙ�ප කරv; වැඩ කරන අෙන_ ක®ඩාය}, හ�hකාරය; යැi ෙhබh කරv; 
ග5හාෙව; සැල�හ. කh: අතර සට; සහ [රකරැව; අතර සට; rසා Rනය _ෂය 
කරන ප�`ඵලය rසා ෙපාw Rය�h r5මාණය @හ. >ස ;න ෙහF ෙරFa බව rසා vය 
යෑම ෙව¿වට �cෙය; ඇ�ම rසා vය යෑම වැIෙය; දE;නට ලැෙබන සාමාන�ය බවට 
පBRය. “ෙ} RRධ [රකරැව;ෙ& ක®ඩාය} අතර පව`න එLMවාLක} rසා ෙමෙත_ 
wරට, ය} තරමක වා[ය_ ලබාග;නට හැE k [�, අ·කා^;, දැ; [�;ෙ; ඔ�;ට 
`6 ගgහණය :1සා යන තBවයකi… සමහර තැ;වල, ය} ය} පා5ශවය; කඳ�ර 
ඔ�;ෙ& කැමැBත අ¿ව පවBවාෙගන යෑමB පට; ෙගන ඇත.” ක®ඩාය} සහ පා5ශව 
¡ඳ දම;නට, [රකරැව;ව කඳ�රැ අතර වැI වැIෙය; මාරැ කළ Wj බව {රණය 
ෙකMණ. එෙ1ම Rශාලතම [රබ;ධනාගාර වල, ෙබාෙහF Rට 40,000 B 60,000 B අතර 
ජනතාව_ රඳවා [� තැ;වල, 1Óර කා�න ෙල[; RRධ අංශ වලට නැවත සංRධානය 
කරන ෙමෙහWම_ `¡ය Wj යැi {රණය ෙකMණ.  17

 ෙ} 1951 සහ 1952 d ලැෙබන ෙබාෙහF වා5තා වලට අ¿ව, RRධ පා5ශවය; [æම 
rසා ඇ`ෙවන සෑෙහන ගැටª සලකv;, [රෙගවh සහ ඔ�;ෙ& r�පාදන ක(ම ගැන 
ස}�5ණ ප�`සංRධානය_ අවශ� යැi ද, සම1ත පXධ`ෙ+ ප�මාණය අQ කළ Wj යැi ද 
�|ගැrණ. 

 1952 ජනවාM මාසෙ+ d, [රකරැව; 69,000 _ රඳවා [� ෙනාMh1_ (Norilsk) c 
ර�ඳ�} කඳ�ෙ5 අණෙදන rලධාMයා @ ක5නh rෙකාලාi 1ෙවෙරU (Zverev) R[; 
#ලා& ප�ධාrයා @ ජනරාh ඉවා; ෙඩාh ä (Dolgikh) ෙවත පහත r5ෙXශ සමÇ; 
වා5තාව_ යැkය: 

1. පා5ශවය; �දකලා කර;න. “න¥B,” 1ෙවෙරU මත_ කෙ�ය, “එක RරැXධ පැBතකට 
ෙහF තවB RරැXධ පැBතකට අi`ෙවන [රකරැව; මහB සංඛ�ාව_ [æම rසා, 
නායකය;ව පමණ_ ෙහF සරල ෙල[; �දකලා කරග;නට හැE�ෙවාB ඒක අෙm 
වාසනාව_.” 

2. එක පැBතකට ෙහF තව පැBතකට අi` [ය දහ1 ගණනක [රකරැව; දැනට E[w 
අµ_ෂණය_ ෙනාමැ`ව ෙ1වෙ+ ෙයෙදන, දැවැ;ත r�පාදන කලාප අBහැර දම;න. 

 M. Craveri and N. Formozov, “La résistance au Goulag. Grèves, révolts, évasions dans les camps de travail soviétiques de 1920 à 16
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3. [රකරැව; ගැන වැIෙය; ෙහාඳ ෙසFL[යE; [æම සඳහා >ඩා r�පාදන ඒකක 
�c�ව;න. 

4. ¥රකරැව; සංඛ�ාව වැI කර;න. “න¥B,” 1ෙවෙරU එකj කෙ�ය, “ෙ} අව1ථාෙU 
ෙකාෙහාBම බැහැ අවශ� RLයකට ¥රකරැව; සංRධානය කරග;න, ම;ද ¥රකරැව; 
ෙද#ණයකට වැI තර} ගණන_ අවශ�යi.” 

5. [යª r�පාදන 1ථාන ව:; rදහ1 ශ�vකය; ෙව`; [රකරැව; ෙව; කර;න. 
“න¥B ෙනාMh1_ සංÎ5ණෙ+ RRධ ෙකා}පැ� අතර ඇ` තා_ෂ�ක සබඳතාවය 
rසා, r�පාදනය Lගටම කරෙගන යා Wj rසා, එයට එකjෙවන දැI rවාස cඟය 
rසා, ෙ} [යhෙල;ම Eයැෙව;ෙ; දැනට [රකරැව; සහ rදහ1 ශ�vකය; ෙව;කර 
තැ¤ම ය} E[ සංඛ�ානමය ක(මයකට E^ම E[ෙ1Bම කළ ෙනාහැE බවi… ෙපාwෙU 
කතා කෙළාB, r�පාදන ඵලදාáතාෙU සහ ෙනානැව{ කළ Wj r�පාදනෙ+ ගැටªව 
Rසඳ;න nªව; [රකරැව; 15,000 _ පමණ ක|; rදහ1 කෙළාB Rතරi, ඒ අයව 
ෙකාෙහාමටB බලාBකාරෙය; ඒ 1ථානෙ+ම රඳවා තබ;නට nªව;.”  18

 එවක පැව` ම` වාතාවරණය සලකXd, 1ෙවෙරU ෙ& අවසාන ෙයFජනාව තැනට 
ෙනාගැළෙපන බැR; අQ @වE. 1951 ජනවාM මාසෙ+ d කෘ&ෙලාU R[; [රකරැව; 
6,000 _ ක|; rදහ1 කර;න යැi ෙබMයා ෙව`; ඉhලා `�. ඔ�;ව යැ�ෙ; ඒ වන 
Rටද තවB [රකරැව; 25,000 _ E[B කා5ය_ෂම ෙනා@ ෙලසE; ෙවෙහස ෙවv; [� 
1ටා:;ගgෑÑ c දැවැ;ත ජල Rw: බලාගාරය_ ඉL කරv; [� 1ථානය ෙවතටi. ක|; 
rදහ1 කරන �|ෙවත, Rෙ¦ෂෙය;ම තරමක ෙහF ZwZක} `ණ [රකරැව;ව rදහ1 
E^ම 1950 ගණ; ¥ල [ට rතර පාෙ¢ දE;නට ලැ�. ඉ; ර�ඳ�} කඳ�රැ පXධ`ෙ+ 
යh පැන  ය ක(මෙ+ ආ5Óක අගය ද ප�¦න ෙකරැ�. 

 අ{තෙ+ [� [රකරැව;ට වඩා යටහB පහB බැR; ෙබෙහR; අQ @ [රකරැව; 
එ;න එ;නම මහB ෙ1 වැIෙවXd, කටWj ස}පාදනෙ+ සහ Rපර}කා^Bවෙ+ ගැටª 
මහB රාÉය_ ඉLMෙ+ (#ලා& ෙ1වකය; දැ; 208,000 _ පමණ සංඛ�ාව_ @හ), මහB 
පMපාලන යා;ත°ණයට එc සා5ථකBවෙ+ ෙබාරැ වා5තාව (tufta) r�පාදනය E^ම එ;න 
එ;නම තවB w�කර @ෙ+ය. ෙ} L ; Lගටම පැවෙතන ගැටª Rසඳා�ම සඳහා, 
අ·කා^; ඉLMෙ+ ෙතFරාගත හැE Rස£} ෙදක_ @හ: එ_ෙකF, ම¿ෂ� �Rත අcvය 
ගැන E[B තැÎම_ ෙනාමැ`ව [යª ශ�මබලය උපMමෙය; ප�ෙයFජනයට ගැ�ම, ෙහF 
නැBන}, #ලා& c පැවැBම තහ�රැ කර¿ ��ස ශ�මබලයට වැI සැලEhල_ දැ_kමi. 
1948 ද_වා වැIෙය; කැම`ව [�ෙ+ පළ¥ Rස£මටi. ඒB 1940 ගණ; අග ෙවXd 
WXධෙය; දැI ෙ1 RයැÎ යෑමB සහ ආ5Óකෙ+ සෑම අංශයකම ශ�ම බලය cඟ kමB 
rසා, ප_ෂ නායකය;ට වැටÏ  ෙ+ වඩා අරපM1ස}කා^ RලාසයE; [රකරැව;ෙ& 
ශ�ම බලය ප�ෙයFජනයට ගැ�ම ත5කා;Rත යැi Eයාi. r�පාදන නඟාල;නට ෙබFන1 
සහ ෙUතන හ£;වා ෙදන ලL. ඔ�;ෙ& ෙකFටා ප�මාණ සnරන ලද [රකරැව;ෙ& ආහාර 
සලාක වැI කරන ලL. ප�`ඵලය_ හැ�යට, මරණ අ¿පා`කට වහාම [යයට 2-3 කට 
පහළ බැ1ෙ1ය. ඒB ර�ඳ�} කඳ�රැ jළ ඇ` දරැ? යථා5ථය; අ¿ව ප�`සං1කරණ 
ඉ_ම�; හර1 @හ. 

 GARF, 9414/1s/642/60-91; Nicolas Werth, “L’ensemble concentrationnaire de Norilsk en 1951,” XXe siècle, no. 47 (July-September 18

1994), 88-100.



 1950 ගණ; ¥ල d, සාමාන�ෙය; r�පාදන ය�තල පහZක} වසර R1සකටB වඩා 
පැර� @ අතර ඒවාට E[w මෑත කා�න ආෙයFජන වා[ය_ ෙනාලැ¤ `�. දැවැ;ත 
[රබ;ධානාගාර ඉL k `ෙ® දස දහ1 ගණr; [රකරැව; ෙව`; එවක පැව` Rශාල 
ව�ාපෘ` සඳහා nªh ශ�මබලකාය_ හැ�යට ෙයාදා ගැ�මටi. 1949 [ට 1952 ද_වා ඒවා 
>ඩා r�පාදන ඒකක හැ�යට කඩ;නට අෙ;ක වෑය} ගBතද, ඒවා ප�`සංRධානය E^ම 
ඉතාමB w�කර @හ. [රකරැව;ට w; ඉතා Zª ෙUතන, සාමාන�ෙය; වසරකට රෑබh 
ෙදj; çයය_ (rදහ1 ශ�vකෙය>ට වඩා පහෙළාව_ සහ R[ #ණයE; අQ පIය_), 
r�පාදන ඵලදාáBවය නංවා�මට ප�මාණවB ෙනාkය. ෙ1වය ප�`_ෙ�ප කරv; තව 
තවB [රකරැව; උපකරණ අBහM;නට @හ. ඔ�; සංRධානාBමක ක®ඩාය} හැèහ. 
එයට තවB සÍප Rපර} අවශ� Rණ. වැIෙය; පI ෙගUවද, තවB ෙහාÝ; ¥ර 
ෙකරැණද Eයා ෙනාසලකා, අ·කා^; සමඟ සහෙයFගෙය; කටWj කරනවා ද නැBන} 
වැඩ ව5ජකය; සමඟ සහෙයFගය දැ_kමට වැIෙය; කැමැBෙB ද ය;න ෙනාසලකා, 
[යª [රකරැව; සඳහා  ය වැය ආ5Óක ම�ට} අ¿ව ඉහළ  ෙ+ය. 

 1951 සහ 1952 d ඇ` වා5තා jළ ඇ` ෙතාරjරැ [යhල Rපර} E^ෙම; එකම 
Lශාව_ ෙප;වi: එන} #ලා& ය¿ පාලනය E^ම ඉතාමB w�කර @ යා;ත°ණය_ බවට 
පBව ඇ` බවi. [යª 1ටා:;වාd මහා පMමාන ව�ාපෘ`, 1ටා:;ගgෑÑ c සහ 
>i¡ෙෂU (Kuibyshev) ජල Rw: බලාගාර, ට5_ෙමr1තා; c Lය ඇල මා5ගය, ෙවාhගා-
ෙඩා; Lය ඇල මා5ගය යනාd [යhල තැෙනv; පැවjෙ; ද®ඩනවාç ශ�මබලෙයr. ඒවා 
rම Rය Wj කාලෙය; ඉතා පZපසක @හ. වැඩ කරන ෙUගය ඉ_ම; කර¿ සඳහා 
අ·කා^;ට අමතර rදහ1 ශ�vකය; මහB සංඛ�ාව_ ෙයාදව;නටB, එෙ1ම අෙන_ 
අයව LMමB E^මට ය} [රකරැව; සංඛ�ාවකට ක|; rදහස ලබා dමටB [w @හ.  19

 1ටා:;ෙ& මරණෙය; යා;ත} ස` jන_ ඉ_ම  ය පZව, 1953 මා5j 27 වැrදා  
[රකරැව; v:යන 1.2 කට ෙබMයා ප�දානය කළ _ෂමාව j|; #ලා& අ56දය නව 
එ|යE; දැ_ෙවi. අ5ධ _ෂමාව_ ප�දානය සඳහා 1ටා:;ෙ& අ¿ප�ාm`කය;ට 
ෙXශපාලන ෙ¢jව_ පමණE; අ¬ෙm�රණය @වා යැi Eව ෙනාහැEi. අලාබදායක සහ 
තදබදෙය; වැI #ලා& rයාමනය E^ෙ} දැI w�කරතාවය [යhල; R[;ම හ£නාෙගන 
`�. ඒB, [යª ද®ඩන අ·කා^; R[; [රකරැව;ෙ& සංඛ�ාව අQ කර;න යැi 
ඉhලා [� ෙමාෙහාෙB d ම, ඔ�ෙ& මහª  වයෙ1 \ඩෙනF;මාදෙය; වැI වැIෙය; 
ෙපෙළv; [� 1ටා:;, ෙදවැr මහා Cෂණයට සැරෙසv; [�ෙ+ය. 1ටා:;වාd ෙරfමෙ+ 
අවසාන, වඩාBම ගැටª සහගත @ Wගෙ+ d එවැr පර1පරය; ඉතා ෙබෙහR; දE;නට 
ලැ�. 
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14  අවසාන &ම(ත*ණය 

 1953 ජනවා2 13 වැ4දා ප7ා8ඩා :;( “ෛවද>වරැ(ෙA ත*BතවාC කEඩායමF” 
4යැෙළන &ම(ත*ණයF ෙසායා ගJ ලැLවා යැM 4ෙ8දනය කරJ ලැNය. PQ( එS 
ෛවද>වරැ( නව ෙදෙනFද පTව TU7Bධ ෛවද>වරැ( පහෙළාවF ද, ඔZ(ෙග( 
බාගයකට වැ] සංඛ>ාවF `ෙද8ව( ද ෙ8 යැM aයැZb. ෙකcdQනෙe ඉහළ තනgරැ 
දැරෑ ඔZ( ;ය තiවය( අපහරණය කළා යැM, එනd (1948 C mය nය ෙපාQop`ෙරq 
සාමාrකෙයF s) අ(ෙu සදාෙනා8 සහ (1950 C mය nය) ඇෙලFසැ(ඩx yෙචයxබෙකා8 
(Shcherbakov) ෙදෙදනාෙA {:ත ෙකo a|මi, සහ ඇෙම2ක( L}~ ෙBවාෙ8 සහ `ෙද8 
�ණ>ායතනයක, ඇෙම2ක( ඒකාබ}ධ ෙබදාහැ|ෙd කm�ව යනා�ෙe ඉ��ම යටෙi 
ෙසq:ය� හPදා 4ලධා|( aSප ෙදෙනF ඝාතනය a|මට තැi කළා යැM ද, ඔZනට 
ෙචqදනා එ�ල sහ. &ම(ත*ණය ෙහ� කරන ලද කා(තාව s ෛවද> Q]යා oම�F (Lydia 
Timashuk) ගd�රව ෙල4( සdමානෙය( (Order of  Lenin) U�d ලැ Nය. ෙචqදනා 
ලැ�ව(ට ප7yන කරm( “පාෙපq�චාරණය” කර(නට බලාiමක :ය. 1936-1938 C ෙම( 
ර�B�d දහB ගණ4( පැවැi� වරදකරැව(ට ද�වd �ය `g යැM ද, තවi :මxශන 
කළ `g යැM ද, පරණ තාෙ� ෙබා�ෙෂ:F ෙසq�;යට ආපT යා `g යැM ද aයා ;oෙeය. 
ෙd “ෛවද>වරැ(ෙA &ම(ත*ණය” ෙසායා ගැ�ම වාxතා කළ පT ස� aSපෙe C, 
“පFෂෙe තනgරැ අතර පව�න අපරා� ෙනාසැලa�ල 4y�තවම ඉවi කර දැ�ම 
සඳහා සහ, ;ය� කඩාක�ප�කාරය(ට ද�වd a|ම සඳහා,” මහා �ෂණය කාලෙe 
පැව� වාතාවරණය ය� US�ව(න යැM �වiපi :;( දැවැ(ත මාධ> ව>ාපාරයF ෙගන 
යන ල�. :}වg(, `ෙද8ව(, ෙසා�දා�ව(, කාxmක කළමනාකරැව(, ෙජ>�ඨ පFෂ 
4ලධා|(, සහ රැ;යාJ ෙනාවන ජනරජය(S 4යP 4ෙයqrතය( අතර දැවැ(ත 
&ම(ත*ණයF ඇතැM ය(න ජනතාව අත :yවාසයF බවට පiෙව(නට පට( ගැJෙ( 
‘එෙසා8 රාජා~පත> සමය” (Ezhovschina) ;S කරවm4. 

 දැ( ප7ථම වතාවට ලැN �ෙබන, ෙd ;}~ය සdබ(ධෙය( ඇ� වාxතා පyචාi `ද 
BටාQ(වාC ඉ�හාසෙe ෛවද>වරැ(ෙA &ම(ත*ණය ¢රණාiමක ෙමාෙහාතF sවා යැM 
තහZරැ කරM.  1949 C පට( ගi “සxවෙභෟmක :ෙරq�” (එනd ෙසමැoF :ෙරq�) 1

ව>ාපාරය සහ අ¥i ෙපා� ¦}ධකරණයක ආරdභය (එය නැවgෙ( &ම(ත*ණෙe කතාව 
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නxතන �B�*Fකෙe අධ>Fෂකවරයා ප7ධානiවෙය( US��ය. ඒ ව>ාපාරෙe ;ය 
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ග(නා ල�. 1948 ජනවා2 13 වැ4දා m(BF (Minsk) S C ඝාතනය s ෙසාෙලාෙමා( 
mෙකාෙය�Bව ෙසායා ගැ4ණ. ;}~ෙe 4ල වාxතාවට අJව ඔÃ 2ය අනgරකට PÃණ 
පාන ල�. 1948 ෙනාවැdබx 21 වැ4දා “ෙසq:ය� :ෙරq� ෙප7ාපගැ(ඩා මධ>BථානයF” 
බවට පiව ඇතැM ෙබාරැව උඩ `ෙද8 ෆැ°B� :ෙරq� කm�ව අiS�වා, එS ::ධ 
ප7කාශන, M±]y බ;( ප7කාශනය s ප7;}ධ ‘එකPgව’ (Einikait) යන �වiපත ද ඇg�ව, 
තහනd කරන ල�.  ඊ ළඟ ස� aSපෙe C කm�ෙ8 ඉ�2 � ;o ෙසT සාමාrකය(වද 5

අi අඩංºවට ග(නා ල�. එෙBම 1949 ෙපබරවා2ෙe “සxවෙභෟmක :ෙරq�” ��� 
ව>ාපාරයF �වiපi වQ( පට( ග(නා ල�. රැ;ය( ජා�ක හැ�යාව අවෙබqධයට 
ෙනාහැa යැM aයා `ෙද8 නxතන :චාරකය( ෙහළා දaන ල�: “රැ;යාJ ෙසq:ය� 
m4සාෙA ජා�ක හැ�යාව ගැන [ඒබÇd] ºx:� (Abram Gurvich) නැiනd [ෙජq;É] 
`ෙසා8Ba (Josif Yuzovsky) වැ(ෙන&ට &මන දැFමF �ෙය(න ��ව(ද?” යැM 1949 
ෙපබරවා2 2 වැ4දා ‘ප7ා8ඩා’ :මËය. 1949 වසෙx P� මාස aSපෙe C, :ෙyෂෙය(ම 
ෙමාBක8 සහ ෙල4(ග³ෑ± වල C `ෙද8 :}වg( ;ය ගණනF අi අඩංºවට ග(නා ල�.  

 Izvestiya KPSS, 12 (1989), 37.4

 Kostyrchenko and Redlikh, Evreiskii Antifashistkii Komitet, pp. 326-384.5



 ෙd කාලෙය( එන තg ෙහ�දර8 කරන වාxතාවa(, එනd 1949 ÌQ 7 වැ4 �න 
දරන, ෙල4(ග³ෑ± උසා:ෙe අ~කරණ උපෙ}ශක මEඩලෙය( එන ��යF, සහ 
‘ෙනවා’  (Neva) සඟරාෙ8  මෑතක C පළZන ල}ද, ඇ�Q n³ ෙගqර:� ෙල4ට( (Achille 
Grigorevich Leniton), ඉ�යා ෙසM�ෙකා:� සxම( (Ilya Zeilkovich Serman), සහ රැ�É 
ඇෙලFසැ(ෙඩÍා8නා ෙස:නා (Rulf Alexandrovna Zevina) දEඩායනය කරm( සැක කරන 
ලද අපරාධ aSපයF සඳහා වසර දහයකට කඳZරැ ෙවත යව(න යැM aයා ;oෙeය. ඒ 
අපරාධ අතර :ෙyෂෙය(ම sෙe “ෙසq:ය� :ෙරq� :�යa( ‘ෙල4(ග³ෑ±’ සහ ‘BෙවBඩා’  
(Zvezda) යන සඟරා U�බඳව මධ>ම කm�ව :;( ඉ�2පi කරන ලද ෙයqජනා :ෙ8චනය 

a|ම… ජාත>(තර සබඳතා ගැන මාFBෙA මත ප7�:�ල�යවාC :�යa( ප2වxතනය 
a|ම, සxවෙභෟmක රචකය( ගැන ප7ශංසා a|ම… සහ ජා�කiවය ගැන ප7yනය 
සdබ(ධෙය( ෙසq:ය� ආEෙ8 ප7�පi� ගැන ෙබාරැ පැ�ර�ම.” ඇපෑලa( පTව 
TU2 උසා:ෙe අ~කරණ උපෙ}ශක මEඩලය :;( ද�වම වසර :; පහa( වැ] කරන 
ල�. ඔZ( තම ¢(�ව `F� සහගත කෙÏ ෙමෙBය: “ෙල4(ග³ෑ± උසා:ෙය( 4යම කළ 
ද�වම කරන ලද වැර� වල බරපතල තiවය සැලa�ලට ග(නට අසමi sහ… Ð�තයා 
ෙසq:ය� `4යනෙe එF ජා�යකට වඩා තවi ජා�යක TU2 බව 4ෙ8දනය කර(නට 
ජා�කවාC ½xවම�කය( භා:තා කරm( ප7�:�ල�යවාC කට`g වල 4යැෙළන ල�.”  6

 එතැ( පට( `ෙද8ව(ව කලා සහ මාධ>, �වiපi සහ ප7කාශන, සහ ෛවද> 
Fෙ�ත*ය ඇg� ෙවනi වෘi¢( gල ;ය� අ~කා2 බලෙය( `g තනgරැ වQ( ඉවi 
කරන ල�. ;ය� Fෙ�ත*ය( �රා යන ප2}ෙද( අi අඩංºවට ගැ�d සාමාන>යF බවට 
හැරැb. BටාQෙනq (Stalino) S වාෙ(  සං¬xණයක ;o “ඉංrෙ( රැ කඩාක�ප�කා|(” 
කEඩායමF, ඔZ( ;ය�ල(ම `ෙද8ව( sහ, මරණ දEඩනයට 4යම කර 1952 
අෙගqBg 12 වැ4දා ෙව] තබා මරා දමන ල�. ෙර�U� කxමානතෙe ඉහළ කළමනාකාර 
තනgරF දැරෑ ෙමාෙලාෙටා8ෙA `ෙද8 භාxයාව s ෙපq�නා ෙසdÑ;නා (Paulina 
Zhemchuzhina) 1949 ජනවා2 21 වැ4දා අi අඩංºවට ගiෙi “රාජ> රහB සSත වාxතා 
නැ� කරගi” 4සM. ඇයව වසර පහකට කඳZරකට යැ:ණ. BටාQ(ෙA ෙපෟ}ගQක 
ෙ�කd ඇෙලFසැ(ඩx ෙපාBෙකcpෙෂ8 (Poskrebyshev) ෙA p2(ඳැද `ෙද8 sෙeය, චර 
�රැෂ ෙBවෙe ෙය�නාය යන ෙචqදනාෙව( 1952 ÌQ මාසෙe ඇයව ෙව] තබා මරා දමන 
ල�.  ෙමාෙලාෙටා8 සහ ෙපාBෙකcpෙෂ8 ෙදෙදනා  a;වF ;�sෙe නැ� ෙල;( BටාQ( 7

යටෙi �ගටම ෙBවය කළහ. 

 ෙd ��� ෙල;( පැ�ර nය ෙසමM� :ෙරqධය පැව�ය ද, `ෙද8 ෆැ°B� :ෙරq� 
කm�ෙ8 නව Cxඝ කාලයF �රා ඇC nෙeය. :4Tරැව( පමණF සSත න :භාගය 
1952 මැM ෙතF පට( ගැJෙE නැත. ඒ, ෙචqදනා එ�ල sව(ව අi අඩංºවට ෙගන 
වසර ෙදකහමාරකටi වැ] කාලයF ඉFම nය පTවM. දැ( ෙසායා ෙගන ඇ� අසd½xණ 
වාxතා ෙහ� කරJෙe ෙd ෙමෙහ`ෙd T:ෙyÒ ෙල;( Cxඝ කාලයF ගැ�මට ෙ¿g :ය 
හැa කාරණා ෙදකF දැF:ය හැaM. එක ෙ¿gවF නd, BටාQ( එවක C “ෙල4(ග³ෑ± 
පලSල8ව” (Leningrad Affair) ඉතාමi රහ;ගතව 4xමාණය කරm( ;ÓමM. `ෙද8 
ෆැ°B� :ෙරq� කm�ව U�බඳ ;}~ය සමඟ අවසාන මහා ¦}ධකරණය සඳහා P� ගලF 
තැNමට එය ද වැදගi නවF sෙeය. අෙනF ෙ¿gව නd, BටාQ( :;( P�ම4(ම 

 Marie, Les derniers complots de Staline, pp. 60-61.6

 Kostyrchenko, V plenu u krasnogo faraona, pp. 136-137.7



ආරFෂක ෙBවා ප7�සං:ධානය a|ෙd ද එකවර ෙයC ;ÓමM. 1951 ÌQ මාසෙe C ;}ධ 
s අබ&ෙමා8 අi අඩංºවට ගැ�ම ෙd ප7�සං:ධානෙe ෙF(Ôය ;}~ය බව ඔ�� 
කෙÏය. ෙd acයාව එ�ල කරන ල}ෙ} Cxඝ කාලයF �රා රහB ෙපා�;ෙe ප7ධා4යා s ද, 
ෙපාQop`ෙරqෙ8 සාමාrකෙයF s ද, බලවi ලැ8ෙර(o ෙබ2යා (Lavrenti Beria) ෙවතටM. 
ඒ අJව, `ෙද8 ෆැ°B� :ෙරq� කm�ව බල අරගලයක හ2 මැ}ෙ} �pණ. එෙBම 
ෛවද>වරැ(ෙA &ම(ත*ණය සහ ෙදවැ4 මහා �ෂණයකට යන පාර හදන ප7�ඵලය 
ෙගෙනන තxක මාලාවක P� ගල ද 4xමාණය කරJ ලැNය. 

 දැනට සඳහ( කළ ;ය� කට`g වලට වැ]ෙය(, ෙසq:ය� ෙකාm`4B� පFෂෙe 
ෙදවැ4යට පැව� වඩාiම වැදගi ශාඛා සං:ධානෙe ප7ධාන නායකය(ව ෙව] තබා මරා 
දැෙමන, ‘ෙල4(ග³ෑ± පලSල8ව’, තවමi වැ]ෙය(ම º�ත ෙල;( පව�(නM. BටාQ( 
ඒ නගරය ගැන හැම :ටම සැකෙය( ;oෙයa. 1949 ෙපබරවා2 15 වැ4දා 
ෙපාQop`ෙරqව :;( පFෂෙe ඉහළ තනgරැ දරන 4ලධා|( �ෙදෙනFව, “පFෂ 
:ෙරq� කට`g වල 4යැÖම 4සා [4ෙකාලාM] &Bෙන�ෙසා8, [එd. අM.] ෙරා]ෙනා8 
(Rodinov), සහ Uයෙතාx ෙපා�ෙකා8,” ගැන ෙයqජනාවF අJමත කළහ. g(ෙදනාට වහාම 
ඉ�ලා අBෙව(නට යැM බල ෙක2ණ. එෙBම රාජ> සැලTd ෙදපාxතෙd(gව s 
ෙගාB�ලෑ( (Gosplan) S සභාප� ඉවා( ෙවාBෙනෙස(Ba (Ivan Voznesensky) ද, සහ 
ෙල4(ග³ෑ± පFෂ සං:ධානෙe බÃතර සාමාrකය(ට ද එෙBම ඉ�ලා අBෙව(නට යැM 
බල ෙක2ණ. 1949 අෙගqBg සහ සැ�තැdබx යන මාස වල C ෙd ;ය� 4ලධා|(ව අi 
අඩංºවට ගැෙනන ල}ෙ} ඇෙම2ක( L}~මය ෙBවෙe සහෙයqගය ඇ�ව “පFෂ :ෙරq�” 
කEඩායමF US��මට තැi කරන ල}ෙ}ය යන ෙචqදනාෙව4. අබ&ෙමා8 :;( එS C 
ෙල4(ග³ෑ± S පFෂෙe සාමාrකiවය �� සෑම සාමාrකෙයFම, දැ( ෙවනi නගරයකට 
ෙහq ජනරජයකට මාරැ � nය අයව හඹා ය(නට වෑයමF �යi කෙÏය. ෙල4(ග³ෑ± S 
ෙකාm`4B�වාC( ;ය ගණ4( අi අඩංºවට ග(නා ල�. පFෂෙය( 2,000 F ෙනරපා 
හැර ඔZ(ට ර�aයා අSm කරන ල�. නගරෙe ෛඵ�හා;ක පැවැiමට පහර ෙදm( 
මxදනය අPg හැරZd වQ( දa(නට ලැLණa. මහා ෙ}ශෙ�7� `}ධෙe C නගරය වටලා 
�pය C ;ට �රiවෙe BමාරකයF ෙල;( පැවෙතන ‘ෙල4(ග³ෑ± ආරFෂව සඳහා s 
ෙකෟgකාගාරය' වසා දම(නට 1949 අෙගqBgෙ8 C අ~කා|( ¢රණය කළහ. මාස 
aSපයකට පTව අM]යෙලාr කට`g සඳහා වග¬ම පැව| �L´ CPSU ඉහළ තනgරF 
දරන ලද 4ලධා2ෙයF s mකාෙය� TBෙලා8 ෙවත මධ>ම කm�ෙව( උපෙදB ලැLෙE 
ෙකෟgකාගාරය gර( කර දම(නට ෙකාmසමF හද(න aයාM. ෙd ෙකාmසම 1953 
ෙපබරවා2 අග දFවා acයාකරm( ;oයහ.  8

 “ෙල4(ග³ෑ± පලSල8ව” ට ෙචqදනා ලැ�ව( —&Bෙන�ෙසා8, ෙරා]ෙනා8, 
ෙපා�ෙකා8, ෙවාBෙනෙස(Ba, යා. එÉ. ක�Bo( (Ya. F. Kapustin), සහ Ù. {. ලැTo( 
(Lazutin)— 1950 සැ�තැdබx 30 වැ4දා :4Tරැ ම��ලF ඉ�2ෙe පමණF න :භාග 
ෙකාට, ¢(�ව 4ෙ8දනය කර පැයකට පTව, ඊ ළඟ �නෙe C ෙව] තබා මරා දැmණ. 
සමBත කට`iත ඉතාමi රහ;ගතව ;}ධ :ය; ඒ ගැන කාටවi දැJd ෙනාෙදන ල�, 
එF ප7ධාන සැකකරැෙව&ෙA �යbයට වi ඒ ගැන ෙනාaයන ල�. ඇය ෙපාQop`ෙරqෙ8 
CPSU සාමාrකෙයF සහ එවක ෙසq:ය� ෙවළඳ ඇම� s ඇනBටාB mෙකqය(ෙA ෙ�Qය 
sවාය. 1950 ඔFෙතqබx මාසෙe C තවi `F�ය �x4රෑපණය කරm( ෙල4(ග³ෑ± 

 V. I. Demidov and V. A. Kutuzov, Leningradskoie Delo (The Leningrad Affair) (Leningrad, 1990), pp. 38-90.8



සං:ධානවල ;o පFෂ නායකය( �;d ගණනකට මරණයට 4යම කරන ල�: කcMmය( 
ප7ාෙ}²ය කm�ෙ8 ප7ධාන ෙ�කd s ෙF. ෙසාෙලාස�8 (Soloviev); ෙල4(ග³ෑ± ප7ාෙ}²ය 
කm�ෙ8 ෙදවැ4 ෙ�කd s ඇෙලFෙසM බෙද8 (Aleksei Badaev); රැ;ය( ඇම�වරැ(ෙA 
කZ(;ලෙe පළP උප සභාප� s එd. �. බෙසා8 (Basov), ඇg� තවi ෙබාෙහq U2සF.  9

 ෙd ෙල4(ග³ෑ± පFෂ සං:ධානෙe ¦}ධකරණය සරල ෙල;( පFෂ සං:ධානෙe   
4ලතල දැරෑ පාxශවය( අතර ;� s සරල පරණ ෙකq(තර Uයවා ගැ�මF ද, නැ�නd 
එය `ෙද8 ෆැ°B� :ෙරq� කm�ව gර( a|ෙd ;ට ‘ෛවද>වරැ(ෙA &ම(ත*ණය’ 
දFවා, සහ ජා�කවාC &ම(ත*ණෙe 4යැ�නා යැM වරදකරැව( s අබ&ෙමා8 සහ 
m(ෙA³Qය( (Mingrelian) අi අඩංºවට ගැ�මi ඇg�ව �ග හැෙරන සමBත දdවැෙ� 
තවi එක �රැකF පමණF sෙe දැM තවමi පැහැ�Q නැත. ෙමම ෙදවැ4 උපන>ාසය 
සමහර :ට වැ]ෙය(ම 4වැර� sව :ය හැaM. මහා ¦}ධකරණය සඳහා Ûදානෙd a;� 
සැකයF නැ�ව වැදගi අ�යරF sෙe ෙල4(ග³ෑ± පලSල8වM. ඒ සඳහා මහජනතාව 
ෙවත දැJdCමF සල&´ ෙව(ෙ( 1953 ජනවා2 13 වැ4 C ය. ඉතා කැÙ ෙපෙනන 
:ලාසයa(, ඇද වැ�´ ෙල4(ග³ෑ± නායකය(ෙA අපරාධ දැF�ම, 1936-1938 අÜරැ `ගය 
දැ] ෙB ;Sකරව(නF sෙeය. 1949 ඔFෙතqබx මාසෙe C ෙල4(ග³ෑ± පFෂ කාඩx 
සඳහා පැව� පළP ½xණ ර�B�ෙd C, නව පළP ෙ�කd s අ(ෙu අ(Ýයාෙනා8 
(Andrianov) �ගැBË ;o සභාවට ද(වා ;oෙe ක�( ;o නායකය( ෙටÞා�BaවාC සහ 
;ෙනා�8වාC Qයaයැ:Q ප7කාශනය කර අT s බවM: “ෙd අය ප7කාශනය කළ සටහ( 
වQ( ඔZ( ෙහාර රහෙB ජනතාවෙA ��ටතම හgර(, ;ෙනා�8, කැෙමෙන8, ෙටÞා��Ba 
සහ තවi aSප ෙදෙන&ෙA අදහB ෙබදා හ2m( ;oයහ.” ෙd කැත ෙචqදනා වQ( 
ඔßෙබ(, පFෂ කාඩx ෙවත යැs පb:ඩය ඉතා පැහැ�Q :ය. නව 1937 F සැබැ:(ම 
පට( ගැෙනM.  10

 1950 ෙල4(ග³ෑ± පලSල8ෙ8 ප7ධාන සැකකරැව( ෙව] තබා මරා දැ�ෙම( පTව, 
අභ>(තර කට`g අමාත>ංශෙe ආරFෂන ෙBවා ඇgලත එaෙනකා තම තම වා;යට 
අෙනF අයව හැ;ර�මi, ප7�හැ;ර�මi ෙබාෙහq ෙසM( ;}ධ sහ. ෙබ2යා ගැන සැක 
ඇ� කරගi BටාQ(, m(ෙA³Qය( ජා�කවාC &ම(ත*ණයF ෙබාරැවට මවා පෑෙ8ය. එS 
අරPණ sෙe ෙබ2යා PQ(ම නමF හදාගi ෙජqxrයා ප7ා(තෙe s m(ෙA³Qයාව gxaය 
සමඟ එකg a|ම සඳහාය. එM( ෙජqxrයාෙ8 ෙකාm`4B� පFෂය ඇgලත ¦}ධකරණ 
ෙමෙහ`ෙd නායකiවය ග(නට ෙබ2යාට ;}ධ :ණ.  1951 ඔFෙතqබx මාසෙe C 11

BටාQ( :;( ෙබ2යාට තවi පහරF එ�ල කෙÏ ආරFෂක ෙBවාෙ8 සහ අ~කරණෙe 
s වෙයqවෘ}ධ `ෙද8 කාඩx කEඩායමF අi අඩංºවට ගැ�ෙම4. ෙබ2යාෙA අණ යටෙi 
ෙටÞා�BaෙA ඝාතන සං:ධානය කළ ¥�න( කxන� නZd අMo(ෙගා( (Naum Eitingon), 
ෙමාBක8 න පැවැi�ෙd කාxයයට සහාය �( ජනරා� Qෙයා4± රMàම( (Raikhman), 
බැෙබ� සහ මයxෙහq�± S වධSංසාකරැවා s කxන� ෙල8 yවාx�Bම( (Shvartzman), 
සහ 1936-1938 ෙමාBක8 ෙබාරැ න කාලෙe C වMá(BaෙA ද&ණ අත හැoයට න 
:භාග කළ මෙ¿Bත*ාi ෙල8 ෙශM4( (Sheinin), යනාC( ඒ අතර sහ. දැවැ(ත `ෙද8 
ජා�කවාC &ම(ත*ණයF සං:ධානය කළ යැM ඔZ(ට ;ය�ල(ටම එෙරS ෙචqදනා එ�ල 

 Ibid., pp. 139-151; Marie, Les derniers complots de Staline, pp. 77-99.9

 Marie, Les derniers complots de Staline, pp. 90-91.10

 Knight, Beria, pp. 239-247.11



sහ. ෙබ2යාෙA ප7ධාන සහකරැවා s ද රාජ> ආරFෂක ඇම� s ද, අබ&ෙමා8ෙA 
නායකiවය යටෙi ෙමය :මxශනය a|ම පට( ග(නා ල�. 

 1951 ÌQ 12 වැ4දා, එනd මාස aSපයකට ෙපර අබ&ෙමා8ව අi අඩංºවට ගැ� 
�pණ. 1950 ෙනාවැdබx මාසෙe Tප7;}ධ `ෙද8 ෛවද>වරෙයF අi අඩංºවට ගැ�ම, 
සහ අi අඩංºෙ8 ;oය C oක දවසa( mය යාම, ඔÃට PQ(ම එ�ල s ෙචqදනාවM. 
ඔÃෙA Cxඝ ෙBවා කාලය gළ C සxෙග aෙරා8, සxෙගq ඕx±ෙසා4a±ෙස, මාෂ� 
�ඛෙස8Ba, පැ��ෙරq ෙටාAQයාo, oෙටq, සහ rෙයqxr ]mෙටÞා8 (Grorgi Dimitrov) 
යනාC(ෙA ෙසෟඛ> ෙBවා සැපâ අMo(ගx “gර( a|ෙම(” අබ&ෙමා8 :;( “ෙවB ¶´ 
ගලවත ෙනාහැa ෙලසa( රාජ> ආරFෂක අමත>ාංශයට 2ංගා ග(නට ජා�කවාC `ෙද8 
අපරාධ කEඩයමකට ඉඩ සැලËම,” තහZරැ කළා යM aයැZb. තව මාස aSපයF 
ෙගෙව}C දැන ග(නට ලැෙබ(ෙ( ෙd P� ජා�කවාC `ෙද8 &ම(ත*ණය U�පස ;o 
ෙමාළකාරයා sෙe අබ&ෙමා8 aයාM. ඒ 4සා 1951 ÌQ මාසෙe C අබ&ෙමා8 අi 
අඩංºවට ගැ� �Nම ෙd ��� “`ෙද8-සෙයq4B� &ම(ත*ණය” සdපාදනය සඳහා 
නැ�වම බැ2 සdබ(�කරණ �රැකF :ය. එM( ඒ ෙව}C තවමi රහ;ගත gර(කර 
දැ�මF හැoයට පැව� `ෙද8 ෆැ°B� :ෙරq� කm�ව ;ට ෛවද> &ම(ත*ණය ෙවතට 
යෑම, එනd නව ¦}ධකරණයක ආරdභය යැM මහජනතාවට දැ(�ම සඳහා ප7ෙයqජනවi 
sෙeය. 1952 අග C ෙනාව, 1951 ndහානෙe C ෙd තiවය( �ග හැෙර(නට පට( 
ගiතා යැM aයා ඉ�( අෙය&ට 4ගමනය කළ හැaM.  12

 1952 ÌQ 11 ;ට 15 දFවා `ෙද8 ෆැ°B� :ෙරq� කm�ෙ8 සාමාrකය(ෙA 
රහ;ගත න :භාගය( පැවැi:ණ. ෙචqදනා ලැ�ව( අත2( දහg( ෙදෙනFට මරණය 
4යම � ඔZ(ව 1952 අෙගqBg 12 වැ4දා, BටාQ( වාහන කdහෙ� ;ය�ල(ම `ෙද8 s 
තවi “ඉංrෙ(රැ කඩාක�ප�කා|(,” දහ ෙදනා සමඟ ෙව] තබා මරා දමන ල�. `ෙද8 
ෆැ°B� :ෙරq� කm�ෙ8 ;}~ෙය( ද�වd 125 F 4යම :ය, වහාම acයාiමක s මරණ 
ද�වd 25 F ද, සහ වසර දහයi :;පහi අතර ර�ඳZd කඳZරැ ¢(� 100 F sහ.  13

 1952 සැ�තැdබx ෙව}C `ෙද8-;ෙයq4B� &ම(ත*ණයට අවශ> ;ය� පTpd සැකË 
�Lb. ඒi එය acයාවට ෙයාදවJෙe (දහඅට වැ4 ෙකාංග³සෙය( වසර දහgනාහමාරa( 
පTව) එනd ඔFෙතqබරෙe C පැව� දහ නම වැ4 පFෂ ෙකාංග³සෙe C ය. ෙකාංග³සය 
4මා කළ :ගස, ෛවද>වරැ(ෙA &ම(ත*ණෙe ෙචqදනා ලැNමට 4යmතව ;o `ෙද8 
ෛවද>වරැ( ෙබාෙහාමය අi අඩංºවට ෙගන, ;රගත කර, වධSංසාවලට ලF කළහ. 
කාලයF යනgරැ රහ;ගතව තබා ගැෙනන ෙd අi අඩංºවට ගැ�d ;}ධ sෙe ප7ාA S 
1952 ෙනාවැdබx 22 වැ4දා ඇරã ෙචෙකාBෙලqවැaයාෙ8 ෙකාm`4B� පFෂෙe Sට� 
මහා ෙ�කd රැෙඩා�É Bලා(Ba (Rudolf Slánský) සමඟ තවi ෙචෙකාBෙලqවැaයාෙ8 
ෙකාm`4B� නායකය( දහg( ෙදෙන& අi අඩංºවට ගැ�ම හා සdපා�කවය. 
ඔZ(ෙග( එකෙළාB ෙදෙනFව මරණයට 4යම කර එ�ලා මරන ල�. රහB ෙපා�;ෙe 
ෙසq:ය� උපෙ}ශකවරැ( :;( P�ම4(ම සං:ධානය කළ ෙd මහා අපරාධෙe අPg 

 Pavel Sudoplatov and Anatoly Sudoplatov, Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness, A Soviet Spymaster (Boston: Little, 12

Brown, 1994) pp. 385-434; Kostyrchenko, V plenu u krasnogo faraona, pp. 289-314.

 V. P. Naumov, ed., Nepravednyi sud. Stenogramma sudebnogo protsessa nad chlenami Evreiskogo Antifashistskogo Komiteta: 13

Posledni stalinskii—rasstrel (Court of Injustice: The final Stalinist execution—stenogram of the trial members of the Jewish Anti-Fascist 
Committee) (Moscow: “Nauka,” 1994).



ලFෂණයF sෙe එය :වෘත ෙලසa( ෙසමM� :ෙරq� �මM. ෙචqදනා ලැ� දාහතෙර( 
එෙකාෙළාB ෙදෙනF `ෙද8 s අතර ෙචqදනාව sෙe ඔZ( “ෙටÞා�BaවාC-oෙටqවාC-
සෙයා4B�වාC ත*BතවාC කEඩායd” හදාෙගන ;ÓමM. නැෙගනSර `ෙරqÙය ෙකාm`4B� 
පFෂවල ;oන ;ය� `ෙද8ව( හඹා යෑමF න :භාග වලට Ûදානd �ම හැoයට ;}ධ 
ෙක2ණ. 

 Bලා(Ba නෙ8 ෙචqදනා ලැ� එකෙළාB ෙදනා ෙව] තබා මරා දැ¶ �නෙය( පT 
�නෙe C, “රාජ> ආරFෂක අමාත>ාංශෙe වxතමාන තiවය ගැන,” ;රBතලෙය( s 
ෙයqජනාවa(, “රාජ> ආරFෂක නහර gල :නය ශF�මi a|ම” 4යම කරවන ච(දය 
CPSU  මධ>ම කm�ෙ8 මEඩලය ලවා කර�මට BටාQ( බල කෙÏය. සමහර :ට එය 
QS� ෙල;( කට`g කෙÏය, 4; :පරd²�ව ෙනා;oෙeය, සහ “කඩාක�ප�කා| 
ෛවද>වරැ(ට” a;i ද�වමF ෙනාකර ඔZ(ෙA කට`g කරෙගන ය(නට ඉඩ C 
�LෙEය යනාC වශෙය( අමාත>ංශයට දැ] අවධානයF එ�ල :ය. තවi �ර යන 
UයවරF එෙB ර�ෙගන �pණ. පැහැ�Qවම BටාQ(ෙA අරPණ sෙe ෛවද>වරැ(ෙA 
&ම(ත*ණය ෙd ආරFෂක අමාත>ංශයටi සහ ෙබ2යාටi එකෙB හා4ෙවන ෙල;( 
ෙයාදා ගැ�මටM. එවැ4 කට`gවල :ෙyෂඥෙයF s ෙබ2යා ඔÃට ෙප� nය කට`g 
ගැන ෙහාä( දැන ;oයා :ය හැaM. 

 BටාQ(ෙA මරණයට ෙපර ස� aSපය 4y�තවම ෙකෙB �ග හැරැණාද ය(න 
තවමi හ2හැoයකට දැන ගැ�මට ඉඩF ලැN නැත. “ෙබා�ෙෂ:F :පරd²�iවය 
නැවත BථාUත කර(න,” “;ය� ආකාර වQ( සෑåමට පi� ;Óමට එෙරS අරගලය,” 
සහ “සxවෙභෟmක ෙ}ශපාලන ඝාතකය(,” සඳහා ආදxශවi ද�වd ෙද(න යැM 4ල 
වශෙය( ෙගන nය ෙමෙහ`මට ජනතාව එකg ෙව}C, අi අඩංºවට ගi ෛවද>වරැ(ෙA 
ප7yන a|d සහ න :භාග සඳහා Ûදානම පTpෙම( ;}ධ sෙeය. සෑම �ෙනකම 
වැ]ෙවන අi අඩංºවට ගැ�d 4සා “&ම(ත*ණෙe” තරම ද :ශාල ෙල;( දැF:ණ. 

 1953 ෙපබරවා2 19 වැ4දා ෙමාෙලාෙටා8ෙA ප7ධාන සහායකෙයF, :ෙ}ශ කට`g 
U�බඳ උප ඇම�වරෙයF, සහ ල(ඩනෙe ෙසq:ය� තානාප� ෙලස ද ;oන ලද ඉවා( 
මMBa (Maisky) අi අඩංºවට ගැ4ණ. අJකdපා රSත ප7yන a|d වQ( පTව ඔÃව  
ඇෙලFසැ(ඩÍා ෙකාෙලා(ටාM (Alexandra Kollontai) සමඟ :(ස(� චx�� :;( :;( 
pÇතාන> චර�රැෂ ෙBවයට බඳවා ගiතා යැM ඔÃ “පාෙපq�චාරණය” කෙÏය. ෙබා�ෙෂ:F 
ඉ�හාසෙe T:ෙyÒ තැනF උTලන ෙකාෙලා(ටාM 1921 C ශÂmකය(ෙA :රැ}ධ පFෂෙe 
නාMකාවF sවා ෙම(ම ෙදවැ4 ෙලqක `}ධය අවසානය ෙතF BෙටාFෙහqd ;o ෙසq:ය� 
තානාප�ව2ය ද sවාය.  14

 ජනවා2 13 වැ4දා ;ට, BටාQ(ෙA මරණය ;}ධ s මාxg 5 වැ4දා දFවා 
&ම(ත*ණය “ෙහ�කරන” කට`g වල හැæd අZBසන ප7ග�යF ;}ධ sවi, 1936-1938 
කාලෙe C ෙම(, ෙd වග:භාගෙe ෙසායා බැ�d සඳහා :වෘතව ෙප� ;o(නට ෙරrමෙe 
ෙවනi a;� නායකෙයF මහජනතාව ඉ�2යට ෙනාපැmçම ෙමS C සැලaය `g 
කාරණයa. 1970 C 4ෙකාලාM L�ග4( (Bulganin) �( ෙතBතෙd(gව අJව, 
ෛවද>වරැ(ෙA &ම(ත*ණෙe ප7ධාන උiපාදකයා සහ ෙමෙහයව(නා sෙe BටාQ(ය. 

 Marie, Les derniers complots de Staline, p. 159; Sudoplatov and Sudoplatov, Special Tasks, pp. 424-426.14



එෙBම &මF ෙව(ෙ( දැM aයා හ2යටම දැන ;oෙe ඉහ�(ම ;o නායකය( අතර 
හතර ෙදෙනF පමb: n³ෙගq2 මෙල(ෙකා8, mකාෙය� TBෙලා8, මාxටmයd 2`m( 
(Martemyam Ryumin), සහ සxෙග ඉAෙ(Ó8 (Ignatiev). ඒ අJව තම( ද තxජනයට 
PÃණ පා ;oන ෙලසa( අෙනF ;ය�ල(ටම දැJණා :ය හැaM. L�ග4( තව �රටi 
aයා ;oෙe `ෙද8 ෛවද>වරැ(ෙA න :භාගය මාxg මැද පට( ගැ�මට 4යmතව 
�Lණා aයාM. එM( පTව pෙරාp±සා( ෙවත මහi :ශාල සංඛ>ා වQ( ෙසq:ය� 
`ෙද8ව( Uටමං කරවන ෙමෙහ`මF අJව එය 4මා ෙව(නට 4යmත �Lණ බවM.  15

අද ඇ� දැJම සහ වඩාiම රහ;ගත සහ සංෙ8C QUෙගාJ පව�න රැ;යාJ ජනා~ප� 
�රාෙ�ඛනාගාරයට U:Ëෙd හැaයාවට �n( �ගටම ඉඩ ෙනාලැෙබන 4සා, 1953 Pල � 
`ෙද8ව( මහා ප2මානෙය( Uටමං කර යව(නට සැබැ:(ම හැè සැලTd ගැන 4y�තව 
aය(නට a;� හැaයාවF නැත. ඒi එක කරැණF පමණF සහ�කM: ඒ BටාQ(ෙA 
මරණය ඔÃෙA ආඥාදායකiවය යටෙi Ùඩා :äන ලද mQයන ගණනක :(�තය( 
ලැMBgව සමා�ත කළ බවM. 

 Yakov Rapoport, Souvenirs du procès des Blouses blanches (Paris: Alinéa, 1989), pp. 140-141.15



15 #ටා&'වාදෙය' ,-ම යෑම 

 #ටා&'ෙ0 මරණය, ෙස5 6ය7 8,යනෙ: දශක හතක පැවැAෙB  මැ ද C DEධGම, 

HරණාAමක අJයර- සලLM කරන ලJ. එය කPමෙ: අවසානය ෙනාQවද, එය 8ගයක 
අවසානය Qෙ:ය. “TUෙ: යB ෙකාටස- සමාජ සංවXධනය ගැන යැY Zයැෙවන කPමෙ:, 
ඒA සැබැ6'ම Dය]ලම එක ^,ෙස- මත Hරණය Q, එය ෙකාතරB තJ' 
බලපැවැAQවා දැY ZයෙතාA ඔ` ^ය aය 6ට, කPමය Ja' Jගට පවAවා ගැTම සඳහා 
අ,වාXය Q අංගය- අc^ Qවා යැY ෙපT යන පdU6රැEධාභාසය,” ghdB නායකයාෙ0 
මරණය ෙහi කරන ලEෙE යැY ෆැ'gවා kෙX (Furet) &8ෙnය. ෙB “අ,වාXය යB දැය,” 
ය'ෙනc පdධාන ෙකාටස- Qෙ: රජය 6D' ජනතාවට එෙරcව 66ධ 6ෂම ආකාර ව&' 
ෙගන aය ඉහළ ම7ටෙB අමාstය මXදනයY. 

 මෙල'ෙකාn, ෙමාෙලාෙටාn, ෙවාෙරාuෙලාn, ^ෙකාය', කැගෙනා6v, කෘxෙචn, 
z]ග,', සහ ෙබ{යා ඇ}~ #ටා&'ෙ0 පdධාන හ�]කාරය'ට, #ටා&'ෙ0 මරණෙය' 
හට ගැsණ ෙEශපාලන ගැට~ව ඉතා සං�Xණ Qෙ:ය. කPමය Ja' Jගට පවAවාෙගන 
යාම සහUක කර'නටA, වග�B ෙබදා ග'නටA, ඒ�ය �Eගල පd�ඛතාවය අතර යB 
ආකාරයක සම}&තතාව- ෙසායා ගැTමටA —ෙකාතරB �න ෙව^' පැවUයද— ඔ�' 
අතර සංඛ�ාෙව' ක�රැ' ෙහ5 එ- අෙයL ෙවU' සහ සා�cක පාලනෙය', ඒ සඳහා 
ඔ�' Dය]ල'ෙ0ම අ�ලාෂය' සහ Lසලතාවය' සැලZ]ලට ගැTමටA DEධ Qහ. 
එෙ#ම පdධාන ෙලD' ෙවන#කB ඉතාමA ඉ-ම�' හ�'වා ෙද'නට ද ඔ�නට DEධ 
6ණ. ඒ ගැන ඔ�' අතර මහA එකඟතාවය- දZ'නට ලැ��. 

 ෙB 6ෂම අර�M එකට එක} Z�ෙB ��කරතාවය, #ටා&'ෙ0 මරණෙය' පට' 
ෙගන, 1953 �, 26 වැ,දා ෙබ{යාව අA අඩං�වට ෙගන තXජනය ඉවA Z�ෙම' ��' 
පැ^ෙණන ZPයාව&ය ඉතා ෙසෙම' සහ සං�Xණ ෙලD' DEධ Gෙම' පැහැJ& කරY. 

 1953 මාX} 5 වැ,දා (#ටා&'ෙ0 මරණය DEධ Q Jන) මධ�ම ක^�ෙn �Xණ 
බලධා� ක^�ෙn සැDවාර �iබඳව, සහ නැවතA 1953 �& 2 Dට 7 ද-වා (ෙබ{යා }ර' 
Z�ෙම' පgව), දැ' අපට Uෙබන ල� ෙ]ඛන, ෙස56ය7 නායකය' ෙB “#ටා&'වාදෙය' 
,-ම යාම” ඇර�ෙn ම'දැY ZයාA, ,Zටා කෘxෙචn “#ටා&'හරණයකට” ප{වXතනය 
Qෙ: ම'දැY ZයාA පැහැJ& කර'නට උපකා� ෙn.  1956 ෙපබරවා{ මාසෙ: C 1

පැවැAෙවන ෙස56ය7 ෙකා^8,#7 ප-ෂෙ: 6Dවැ, ෙකාංග�සය සහ 1961 ඔ-ෙත5බX c 
C පැවැAෙවන 6Dෙදවැ, ෙකාංග�සය, ෙB ZPයාව&ෙ: උvචතම අව#ථා හැ යට දZ'නට 
ලැෙ¡. 

 Istochnik, no. 1 (1994), 106-111; Izvestiya TsK, no. 1 (1991), 139-214; no. 2 (1991), 141-208.1



 #ටා&'වාදෙය' ඉවAGමට ඉ-ම' Q එක ෙ¢}ව- Qෙ: සරල වශෙය' ආර-ෂක 
පdUZPයාවY, එනB පැවැAම ආර-ෂා කරගැTෙB සහජ ආශයY. #ටා&'ෙ0 පාලනෙ: 
අවසාන මාස Zcපය }ළ C, ඉහi'ම ඉහළ ම7ටමක D  Dය~ නායකය'ට තම' 
සැබැ6'ම ෙකාතරB පහgෙව' ෙගා�රැ 6ය හැZදැY වැට� Uz�. 6ෙE£ය zE¤ ෙ#වා 
සඳහා ඒජ'තෙය- Qවා යැY ෙච5දනා ලැබ D  ෙවාෙරාuෙලාn ෙහ5; මධ�ම ක^� පාලන 
ම¦ඩලෙය' ඉවA කරs ලැබ D  ෙමාෙලාෙටාn සහ ^ෙකාය'; #ටා&' 6D'ම කරන 
ලද ආර-ෂක ෙ#වා මැEදට එ]ල Q 6#^ත තXජන වලට ල-ව D  ෙබ{යා යනාC' 
සලකEC, ZDA ෙකෙනL ආර-uත ෙනාGය. බල §රාව&ෙ: තවA පහළට යEC, 8ද 
කාලෙ: Dට නැවත ක¦ඩායB ගැෙස^' D  ,ලධා�' අතර එ¨7 �{ස ද ෙර©මෙ: 
ත#තªවාC පැUකඩට �ය G එය පdU-ෙ�ප කළහ. #ථාවර වෘAUය- 6«මට ඔ�'ට U� 
එකම බාධකය රහ# ෙපා¨Dෙ: Q සXවබලධා�AවයY. මා ' ම&යා ද-වන ප{J, එක 
ෙ-වල ච{තයකට ඔ`ෙ0 සගය' සහ ෙEශපාලන එJ{වාC'ට වැ¬ෙය' ඉහළට ෙනායෑම 
සහUක කර'නට නB ගලවා දම'නට අවශ� �ෙ: “#ටා&' 6D' ඔ`ෙ0 ෙපෟEග&ක 
භා6තය සඳහා” �c�වන ලද යා'තªණයY. ෙගෙන'නට අවශ� පdUසං#කරණ ගැන 66ධ 
මත දැ�ම ෙවsවට, ෙබ{යාට එෙරc ෙව'නට #ටා&'ෙ0 උරැම-කාරය'ව ෙපාළඹවන 
ලEෙE තවA ආඥාදායකෙයL බලයට පැ^ෙ¦6 යන °UයY. සම#ත රාජ� ආර-ෂක 
යා'තªණය සහ අභ�'තර කට8} �iබඳ අමාත�ාංශය ද ඔ` කැමU ප{J ෙයාදා ගැTමට 
ෙබ{යාට අව#ථාව Uzණ ,සා ඔ` වඩාAම බලවA ච{තය හැ යට ෙප,ණ. පාඩම 
Lම-දැY Zයා එc D  Dය]ල'ටම මනා ෙලD' පැහැJ& 6ණ: මXදන යා'තªණය 
නැවත ZD 6ෙටක “ප-ෂෙ: පාලනෙය' a&�,” එක �EගලෙයLෙ0 අ6ය- බවට හැ� 
එY' ෙEශපාලන කUපයා¤කාරයට තXජනය- Gම DEධ ෙනා6ය 8}Y. 

 කෘxෙචn Dට මෙල'ෙකාn ද-වා, Dය~ පdධාන නායකය' එකා ෙම' වටහා ග'න 
ලද, ආX²ක සහ සමාජ පdUසං#කරණ දැ' දැ¬ ෙ# අවශ�යY ය'න, ෙවනස සඳහා 
ෙදවැ, සහ වඩාAම වැදගA ෙ¢}ව Qෙ:ය. `� මXදනෙය' පමණ-ම ආX²කය 
කළමනාකරණය Z�ම, 66ධ 6ෂම හැJයාව' අපරාධකරණය, සහ වැහැෙරන �ලා0 
කPමය, යනාJෙය' දැ¬ ආX²ක අX³දය- සහ සමාජය එක තැන ප]ෙව^' ශ´ම 
ඵලදා¶Aවෙ: ZD� වැ¬ Gම- කළ ෙනාහැZ තAවයට ඇද වැ· Uz�. 1930 C අU 
මහA ජනතාවකෙ0 කැමැAතට ��පා ය^' #ථා�ත කරන ලද ආX²ක ෙමාඩලය ෙB 
ඉහත 6#තර කරන ලද පdUඵල ලබා C Uz�. දැ' එය ය] පැන aය එක- යැY 
සැලZණ. 

 ෙවනස ඇUGෙB ෙතවැ, ෙ¢}ව නB බල අරගලයම 6ය. ඒ ,සා ෙEශපාලකය' 
අතර වැ¬ වැ¬ෙය' බලය අ¹කරන ෙවන#කB ගැන අදහ# ,තර ඇU Qහ. ෙමතැන 
6#තර සඳහ' ෙනාකරන ෙ¢} අsව ,Zටා කෘxෙචn ඔ`ෙ0 සගය'ට වඩා ඉJ{යකට 
ය^', ෙEශපාලන ෙnJකාෙn පමණ- ෙනාව එJෙනදා ජන º6තෙ: C ද, ෙහ^' සහ 
කPමාs»ලව #ටා&'හරණය ZPයාව&ය ඉල-ක කරන ලEෙEය. ඔ`ෙ0ම #ටා&'වාC 
ඉUහාසයට �`ණ ෙද'නට සමA Q, ඒ ගැන අව�ාජ ෙශ5කය- Uzණා යැY Zයත හැZ, 
එෙ#ම යහපA අනාගතය- ගැන සැබෑ 6xවාසය- U³ ද-ෂ ෙEශපාලකෙය- සහ මහA 
ෙලD' ජනකා'තවාJෙය- Q ද ඔ`ට ඔ` 6D' Tත�ාs»ල සමාජවාC #ථාවරය- යැY 
ඔ` සලකන ලEදට ආප` ය'නට උවමනාව- U�ණ. 



 මXදන යා'තªණය ගලවා දැ¼ම සඳහා ෙB ව�ාපාරෙ: පdධාන �යවර Lම- Qවාද?
වසර Zcපය- ඇ}ලත C ෙස56ය7 8,යනය, ඉතාමA ඉහළ ම7ටමZ' DEධ Q TUමය 
සහ TU බාහ� මXදනය 8} රටZ' ආඥාදායක ෙපා&# රාජ�ය- බවට පAව D ෙ:ය. 
එc එක පරBපරාවකට වැ¬ෙය' �{සකට පxචාA #ටා&' කPමෙ: වඩාAම කාXය-ෂම 
සහUකය' Qෙ: °ෂණෙ: මතකයY. 

 #ටා&'ෙ0 මරණෙය' සU ෙදකකට වඩා අ¹ කාලය- ඇ}ලත C �ලා0 කPමය 
සB�Xණෙය' පdUසං6ධානය කර අ¤කරණ අමාත�ංශෙ: අ¤කාරය යටතට ෙගෙනs 
ලැ¾ය. එc ආX²ක ය තල පහgකB වහාම ඒ ඒ කාX^ක අමාත�ාංශ වලට පවරන ලJ. 
ෙB Dය~ ප{පාලන ෙවන#කB වලට වඩා අUශය g6ෙxt ෙලසZ', වඩාAම බලවA 
අමාත�ාංශයට හැ යට අභ�'තර කට8} අමාත�ාංශය එයට c^ Q තැන අc^ 
කරග,^' පවUන බව පැහැJ&වම ෙප'වන ලEද Qෙ:, 1953 මාX} 28 වැ,දා පdාnඩා 
c පළ කරන ලද මහා -ෂමාව ගැන දැ'GමY. U.S.S.R. ghdB ෙස56ය7 ම¦ඩලය 6D' 
ෙපර Jන එc සභාපU ෙවාෙරාuෙලාn අAස' කරන ලද, පහත -ෂමාව �{නැ¼ෙB TUය 
,ෙnදනය කරන ලJ: 

වසර පහකට අ¹ Dර දÀවම- ,යම Q ඕනෑම අෙය- 

ෙබාරැ �ම, ආX²ක අපරාධ, සහ බලය අපහරණය සඳහා Dර දÀවම- ,යම Q 
ඕනෑම අෙය- 

ගැ¡බර කා'තාව', වයස අ�රැ� දහයට අ¹ දරැව' D න මnවරැ , 
බාලවය#කරැව', වයස අ�රැ� පන# පහට වැ¬ �{^, සහ වයස අ�රැ� පනහට 
වැ¬ ගැහැM 

එයට අමතරව -ෂමාව ෙවU' පdU6ÂලGයවාC කට8} සදහා, මහා ෙසාරකB, මං 
පැහැ�ම, සහ �XවමXශන ^TමැරැB හැෙර'නට Dය~ අෙන- දÀවB කාලය බාගයZ' 
අ¹ කර'නට අව#ථාව ලබා �,. 

 සU Zcපය- ඇ}ලත ^&යන 1.2 ක Dරකරැව' —කඳ�රැ සහ ද¦ඩන ජනපද 
වලට ජනගහනෙය' බාගය- පමණ— �ලා0 ව&' ,දහ# කරs ලැ¾ය. ඔ�' බ`තරය 
Lඩා අපරාධ කරන ල�ව g~ ෙසාරකB සඳහා දÀවB ,යම Q අයY. එෙහA තවA 
ෙබාෙහාමය- Qෙ: Dය~ ආකාරෙ: ZPයාව' ආ¦¹ කළ “රÃZයා #ථානෙය' �ටව යාම” 
Dට “අභ�'තර ගම' බලපතª සBබ'ධ TU කඩ Z�ම” ද-වා Q, අෙ'ක Q මXදTය 
TU කඩ කරන ලද සාමාන� ජනතාවY. ෙB අXධ -ෂමාව සැලZය 8} ෙලසZ' 
ෙEශපාලන Dරකරැව'ව සහ 6ෙxෂෙය' �ටමං කරන ලEද�' බැහැරලා Uz�. එcම 
ඇU ෙනාපැහැJ&තාවෙය' තවමA sg�g ෙලD' ,Xවචනය කරන ලද ෙවන#කB පැවU 
බවY. 1953 වස'තෙ: C, සං�Xණ ෙලD' 6චාරය පැවU කාලය යs බල අරගලය HවÄ 
Q කාලය ද Q අතර, අභ�'තර කට8} �iබඳ ඇමU සහ ඇමUවරැ'ෙ0 ක�'Dලෙ: 
පdථම උප සභාපU ද Q ෙලnෙර'  ෙබ{යා ද මහා පdUසං#කරණවාJෙය- බවට හැෙරන 
බව- ෙප'sB කළ කාලයY. 

 එවැ, 6ශාල -ෂමාව- ෙගෙන'නට ෙ¢} Qෙ: Lමන සලකා බැ¨B ද? ෙබ{යාෙ0 
ච{තපදානය &Å ඒ^ නY7 (Amy Knight) ට අsව, 1953 මාX} 27 වැ,දා  -ෂමාව, 



අභ�'තර කට8} �iබඳ අමාත�ාංශෙ: ඉ]¨ම ප{J ඔ` 6D'ම සBමත කරන ලEද, 
නව, &බර] මාවතක යන ෙබ{යාෙ0 Æ'තනය ද-වන ෙEශපාලන �යවර මාලාවක 
ෙකාටසZ. අෙන- අය ෙ# ඔ` ද #ටා&'ෙ0 මරණෙය' පg බල අරගලෙ: ෙයC 
D ෙ:ය. ඒ ,සා ෙමෙ# ෙEශපාලන අවදානB ගැTෙB ඉහළ යෑමට සහභාÇව D ෙ:ය. 
-ෂමාව 8-U සහගත Z�ම ��ස ෙබ{යා 6D' මධ�ම ක^�ෙn බල ම¦ඩලය ෙවත 
මාX} 24 වැ,දා }¦¹ව- යැGය. �ලා0වල D න 2,526,402 ක Dරකරැව' ෙවU' 
“6ෙxෂෙය'ම අන}රැදායක අපරාධකාරය'” D 'ෙ' 221,435 - පමණ- යැY, සහ ඒ 
බ`තරය 6ෙxෂ කඳ�රැ }ළ රඳවා D න බව එY' ඔ` පැහැJ& කෙÉය. Dරකරැව'ෙ0 
�~ මහA බ`තරෙය' රජයට ZD� තXජනය- නැතැY Zයා දැ¬ 6x^ත ෙලසZ' වරද 
�iෙගන ඔ` Zයා D ෙ:ය. පමණට වැ¬ රÃඳ�Bකරැව' ,සා ඇU තදබදෙය' සහ 
ෛනසXaකව ආBබාB කරගත ෙනාහැZයාව යන සාධක ෙදකම ෙ¢}ෙව' ද¦ඩ පEධUය 
,දහ# Z�ම සඳහා 6ශාල -ෂමාව- වැ¬ෙය' ඵලදායක ෙnයැY ඔ` �ය.  2

 �ලා0 ප{පාලනය එ'න එ'ම ��කර GෙB කාරණය ගැන 1950 ගණ' �ල ,තර 
සඳහ' ෙක{ණ. #ටා&'ෙ0 මරණයට ෙපර �~] ෙලD' �iෙගන Uzණ කඳ�රැ වල 
අX³දය, ෙB මාX} 27 -ෂමාව �iබඳව අËA එiයZ' ෙප'වY. ෙB 6ශාල ඒA අXධ 
-ෂමාව ,ෙnදනය Z�මට, #ටා&'ෙ0 අsපdාÂUකය' 6ය හැZ Qව'ට ආX²ක ෙම'ම 
ෙEශපාලන ෙ¢} ද U�ණ. �ලා0 තදබදය සහ සB�Xණෙය'ම අකාXය-ෂම යැY ඔ�' 
දැන D යහ. 

 ෙවනA අව#ථාවල C ෙම'ම ෙමc C ද, #ටා&' ºව}' අතර D න තා- ක] නව 
රÃ¬ක] �යවර ZDව- ගත ෙනාහැZ 6ණ. ඉUහාසඥ ෙම5t ෙල6' (Moshe Lewin) 
Uතට ගැලෙපන ෙලD' වර- දැ- Q ප{J, ආඥාදායකAවෙ: අවසාන වසර Zcපෙ: C 
Dය]ල “එBබාB කර ක] තබා ගත හැZ ෙලසZ' ම¼කරණයව” U�ණ. 

 #ටා&'ෙ0 මරණෙය' පgව �වද, සැබැ6'ම Dය]ල කළ හැZ Qෙ: නැත. කPමෙ: 
c}මත #වභාවෙ: පdධාන 6'Jතය' Q—පdU6Âල6යවාC කට8} වලට Dරගත කරන 
ලද ෙEශපාලන Dරකරැව'— -ෂමාෙව' වාDය- ලබ'නට අසමA Qහ. ෙEශපාලන 
Dරකරැව'ව -ෂමාෙව' ඉවA Z�ම ,සා 6ෙxෂ �ලා0 කඳ�රැ Q ෙරvලැ0 (Rechlag) 
සහ #ෙටÂලැ0 c Dරකරැව' අතර කැර& සහ උEෙඝ5ෂණ Zcපය- DEධ Qහ.  3

 ෛවද�වරැ'ෙ0 Lම'තªණෙ: C 8-Uය අවගමනය Gම ,සා ඒ Lම'තªණකරැව'ම 
6'Jතය' G D න බවA, සහ ඔ�'ෙ0 පාෙප5vචාරණ “Tත�ාs»ල ෙනාවන පdxන 
Z�ෙB කPමයZ',” එනB වධcංසාවට ල- Z�ෙම' යැY හැෙම5ම දැන D යහ, 
ලබාග'නා ලදැY අෙÂd] 4 වැ,දා පdාnඩා c ,ෙnදනය ෙක{ණ. ෙB �iගැTෙB 
වැදගAකම තවA 6ස] කර ද-වන ලEෙE දව# Zcපයකට පgව මධ�ම ක^�ව 6D' 
“රාජ� ආර-ෂක ෙ#වා 6D' උ]ලංඝනය කළ TH',” යන ෙය5ජනාව සBමතෙය,. එY' 
පැහැJ&වම ෙපT aෙ: ෛවද�වරැ'ෙ0 Lම'තªණය `දකලා D�Gම- ෙනාවන බවY. 
එෙ#ම වසර ගණනාව- U#ෙ# ආර-ෂක ෙ#වා 6D' ඔ�'ෙ0 බලය අපහරණය 
කර^' D  බවA සහ Tත�ාs»ල ෙනාවන කට8}වල ,යැÍ D  බවAය. ෙB කPම දැ' 

 Amy Knight, Beria, Stalin’s First Lieutenant (Princeton: Princeton University Press, 1993), p. 276.2

 M. Craveri and N. Formozov, “La résistance au Goulag,” Communisme, nos. 42-44 (1995), 197-209.3



පdU-ෙ�ප කර'ෙ' යැY සහ ෙපා¨Dෙ: පමණට වැ¬ බලය අ¹ කර'ෙ' යැY ප-ෂය 
Zයා D ෙ:ය. ෙB පdකාශ ,සා හටගA බලාෙපාෙරාA}ව වහාම ඉමහA පdUචාරය- 
ප}රව'නට සමA Qෙ:ය. �නරැAථාපනය උEයාචනය කර^' Dය දහ# ගණන- උසා6 
ෙවත එ-ෙරා- ෙව'නට පට' ගAහ. 6ෙxෂෙය'ම ඒ 6ෙxෂ කඳ�රැ }ළ D  
Dරකරැව', මාX} 27 වැ, -ෂමාෙn Î^ත සහ වරණාAමක Q #වභාවය ගැන 
ෙනාඉවD&මAව D යහ. �රකරැව' අතර පැවU කලබැගෑ,ය සහ පEධUය �රා පැU 
Uzණ අX³දය ගැන ඔ�' ඉතා ෙහාÏ' දැන D යහ. ඒ ,සා �රකරැව' හා අණෙදන 
,ලධා�' ෙවත සරලව හැෙරන ඔ�' ,යම �iපැCම සහ වැඩ Z�ම පdU-ෙ�ප 
කර'නට Qහ. 1953 මැY 14 වැ,දා Dරකරැව' 14,000 කට වැ¬ සංඛ�ාව- ෙනා{]#- 
Dරබ'ධනාගාර පEධUෙ: 66ධ අංශ 6D' වැඩ වXජනය- සං6ධානය කර, 66ධ ජාUක 
ක¦ඩායB ව&' එන ,ෙය5©තය' 8} ක^� හදා ගAහ. ඒවාෙ: 8-ෙXන සහ බා] - 
ෙEශව&' ආ ජනතාව පdධාන Ð^කා රඟපාන ලදහ. Dරකරැව'ෙ0 පdධාන උEයාචන අතර 
Qෙ: වැඩ Jනය- පැය නවයකට අ¹ Z�ම, ඔ�'ෙ0 ඇ�Bවල දැ-ෙවන ෙ]බ] ඉවA 
Z�ම, ඔ�'ෙ0 ප�ෙ] අයව~' සමඟ සBබ'Ñකරණයට U� තහනම ඉවA Z�ම, 
Dය~ ෙතාර}රැ සපය'න'ව ඉවA Z�ම, සහ ෙEශපාලන Dරකරැව' ෙවතට ද -ෂමාව 
ලබා Cම. 

 ඉංÇ�D චර�රැෂෙය- සහ පdDE¤ෙ: �iගැෙනන ජනතා හ}ෙර- යන ෙච5දනාෙව' 
ෙබ{යා අA අඩං�වට ගAෙAය යන, 1953 �& 10 වැ,දා ,ල ,ෙnදනය, ෙමා#කn }ළ 
යB ෙවනස- සැබැ6'ම හටෙගන ඇතැY යන Dරකරැව'ෙ0 හැÒම තහ�රැ කරන ලද 
,සා ඔ�' තම'ෙ0 උEයාචන ගැන වඩාA දැ¬ #ථාවරය- ගAහ. වැඩ වXජනය තවA 
වැ¬ෙය' පැUර ය'නට 6ය. �& 14 ෙවEC ෙවාXLටා (Vorkuta) Dරබ'ධනාගාර පEධUෙ: 
Dරකරැව' 12,000 කට වැ¬ සංඛ�ාව- වැඩ වXජනෙ: ,යැÍ D යහ. තAවය ෙවන# 
අතකට හැ� ඇතැY සහUක කරන ලද සංඥාව- Qෙ: අ¤කා�' නැවත නැවතA පහර 
Cම ක] දම^' Dරකරැව' සමඟ ෙ-ව] කර'නට පට' ග,ECය. 

 1953 aBහානෙ: Dට 1956 ෙපබරවා{ මාසෙ: 6Dවැ, ප-ෂ ෙකාංග�සය ද-වාම 
6ෙxෂ රÃඳ�B කඳ�රැ }ළ 6ය�] සහගත තAවය' බ`ල ෙලD' පැUර පැවUණ. 
කසක#තානෙ: කරග'ඩා අසල ෙක'aX (Kengir) c #ෙටÂලැ0 Dරකඳ�ෙX  ෙතවැ, 
අංශය }ළ වඩාAම 6ශාල සහ CXඝ කාලය- පැවU කැරÃ]ල 1954 මැY මාසෙ: පට' 
ගැ,ණ. එය Jන හතiහ- �රා පැවUණ. එය නවAවන ලEෙE අභ�'තර කට8} 
අමාත�ංශෙ: 6ෙxෂ බලකාය 8ද ටැංZ සcතව කඳ�ර වටලෑෙම' පgව පම�. 
Dරකරැව' 400 - පමණ අA අඩං�වට ගැ,ණ. ඔ�නට නැවත DරදÀවB ,යම Qහ. 
පdUෙර5ධෙ: නායකය' Q ෙකා^සෙB ඉU{ සාමා©කය' හය ෙදනාව ෙව¬ තබා මරා 
දමන ලJ. 

 #ටා&'ෙ0 මරණය ,සා සැබැ6'ම තAවය' ෙවන# G ඇතැY ද-වන ලද අෙනLA 
සලLණ Qෙ: 1953 සහ 1954 වැඩ වXජක Dරකරැව'ෙ0 උEයාචන ව&' Zcපය- 
ඔ�නට ලැ¾ම }i,; වැඩ දවෙ# පැය ගණන නවය- ද-වා අ¹ කරන ලJ, සහ 
Dරකරැව'ෙ0 ºවන �ණAවය J8M Z�ම සඳහා වැදගA �යවර ගැ,ණ. 

 1954-55 }ළ C, ෙබ{යා අA අඩං�වට ගැTෙම' පgව සහ�&' පdUසං6ධානය G 
U� රාජ� ආර-ෂක හ�දාවල ඉමහA බලය සැලZය 8} ෙලසZ' ෙවන# කරන 



ෙමෙහ8B ගණනාව- රජය 6D' කරන ලJ. ෙටÔාYZ (troiki) —රහ# ෙපා¨Dෙ: Dය~ න¹ 
6භාග 6,xචය කළ 6ෙxෂ උසා6— සB�Xණෙය' �ෙල5Aපාටනය කරs ලැ¾ය. රහ# 
ෙපා¨Dය #වායAත ඒකකය- හැ යට පdUසං6ධානය කර, එය රාජ� ආර-ෂාව සඳහා 
ක^�ව, නැAනB KGB  (Komitet Gosudarstvennoi  Bezopasnosti) යැY නB කරන ලJ. 
#ටා&'ෙ0 මරණයට ෙපර එතැන ෙ#වය කළ �{ෙස' පෙහ' එක- ද-වා ÕEධකරණය 
කර එය ජනරා] ඉවා' ෙසෙර5n (Ivan Serov) ෙ0 අ¤කා{ය යටතට පAකරන ලJ. ඔ`ෙ0 
ද-ෂතා වලට ඇ}ලA Qෙ: 8ද සමෙ: C 66ධ ජනවාXaක ක¦ඩායB �ටමං Z�ෙB 
ෙමෙහ8B අÑ-ෂණයY. ,Zටා කෘxෙචnෙ0 සගෙය- Q ෙසෙරාn ෙප'sB කෙÉ තවමA 
අ¤කා� බලතල දරන ලද කi' නායකය' ෙබාෙහාමය- D න සංකPා'Uක 8ගයක 
පැවU ෙනාපැහැJ& තAවයY. රජය 6D' තවA අXධ -ෂමා ,ෙnදනය කෙÉය. “හ}ර' 
සමඟ හ�] Qවා,” යන ෙච5දනාෙව' Dරගතව D  Dය]ල'වම සහ 8Eධෙ: ජXම' 8ද 
Dරකරැව' හැ යට ඉU{ව D  සංඛ�ාවA 1955 සැÂතැBබX මාසෙ: C ,දහ# Z�ම 
එY' වැ¬ෙය'ම වැදගA QවY. අවසාන වශෙය' “6ෙxෂෙය' අවතැ' Qව',” සඳහා 
වාDදායක Q ෙමෙහ8B ගණනාව- ද ෙගෙනන ලJ. ඒ අයට වැ¬ ,දහසZ' එහා ෙමහා 
යෑමටA, එතරB ,U ෙලසZ' ප{#ථාTය ආඥා පාලන කාXයාල වල (Komandatury) &යා 
පJංÆ GමA, එතැ' Dට අ,වාXය ෙනාGය. 1955 සැÂතැBබX මාසෙ: තහනB &c] 
Z�ෙම' �&'ම යහපත- අAපA කරග'නට සමA Qෙ: ජXම' සBභවෙය' 8} 
�ටමං කරන ලEද�'ය. ඉහළ ,ල ම7ටමZ' පැවU ජXම'-ෙස56ය7 සාකvඡා ව&' 
පgව, 6ෙxෂ ජනපද වල රඳවා Uzණ (දළ වශෙය' 2,750,000 Z' 1,000,000 කට වැ¬ 
සංඛ�ාව-) Dරකරැව' ෙග' Dයයට 40 - එY' ,දහ# Qහ. ෙකෙ# �වA, අ¤කරණ  
තහනB ඉවA Z�ම, සහ වෘAUමය තAවෙ: සහ වාස#ථාන අ,වාXය GෙB ෙවන#කB 
DEධ QවA එY' “රජයට පවරා ගA භා¦ඩ ආප` ලැෙබ'ෙ' නැතැY සහ ‘6ෙxෂෙය' 
අවතැ' Qව'’ ඔ�' කi' D  #ථාන වලට නැවත යාමට අවසරය- නැතැY” Zයන 
වද' අËA TUෙ: ෙයදGම පැහැJ& ෙලD' ද-වන ලJ.  4

 #ටා&'හරණය යැY පgව හැÏ'ෙවන අXධ සහ කPමාs»ල ZPයාව&ෙ: වැදගA 
ෙකාටස- ෙB තහනB ව&' දැ-ෙn. ඒවා ZPයාAමක Qෙ: #ටා&'වාJෙය- Q ,Zටා 
කෘxෙචn යටෙAමය. ඔ`, ඔ`ෙ0 පරBපරාෙn අ,LA නායකය' Dය]ල' ෙලD'ම, 
මXදනෙ: ඉතාමA ��ට ZPයා වල, එනB Lලා-හරණය, ÕEධ Z�B, �ටමං Z�B සහ 
ෙව¬ තබා මරා දැ¼B }ළ පdධාන Ð^කාව- ග'නා ලEෙදZ. ඒ ,සා #ටා&'හරණයට 
ෙහළා දZ'නට හැZ Qෙ: “6ෙxෂ ක¦ඩායමකට අදාළව ජන�dය ෙපෟරැෂෙ:” සමහර 
පමණට වඩා ඉ-ම යෑB පමණ- Qෙ:ය. 1956 ෙපබරවා{ 24 වැ,දා 6Dවැ, ප-ෂ 
ෙකාංග�සෙ: ෙස56ය7 ,ෙය5©තය' ඉJ{ෙ: කළ ඔ`ෙ0 “රහDගත කථාෙn” C කෘxෙචn 
ඔ`ෙ0 #ටා&'වාදෙ: ෙහළා දැ�B ඉතා g6ෙxt ෙලසZ' ෙත5රාෙගන Uz�. එෙ#ම 
ඔ` ප-ෂය 6D' 1917 Dට ග'නා ලද බ`තර H'� ඔ` පdxන කෙÉ නැත. 
#ටා&'වාදෙය' “ව�පගමනය” ගැන Jන වකවාs අsව DE¤ ෙපළගැ#GෙB C ද ෙB 
g6ෙxt ෙලසZ' ෙත5රාගැTම පැහැJ&ව ෙපT ය'නZ. ම'ද, ෙB ව�පගමනය 1934 C 
පට' ගැsනා යැY ZයැෙවY, එය 1932-33 සාගතෙ: ස�හකරණෙ: අපරාධ අAහැර දමා 
ඇත. ෙB ෙත5රාගැTB }ළ 6'Jතය' ක�රැ' ෙව'ෙ' ද ය'නද ෙත5රා ගැTම DEධ G 
ඇත. 6'Jතය' ෙලD' සැලLෙ¦ #ටා&'වාC මාXගය ෙපා�ෙn අsගමනය කළ සහ 
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Dය]ල'ම ෙකා^8,#7 Q අයව පමණZ. ඔ�' ZDෙව- සාමාන� �රවැDය' ෙනාQහ. 
#ටා&'ෙ0 අU' මXදනෙය' �- 6Ïන ලද 6'Jතය'ෙ0 ලැY#}ව ෙකා^8,#7වාC'ට 
පමණ- Îමා කර U¾ෙම', සහ Zෙරාn ඝාතනෙය' පg DEධෙවන ෛඵUහාDක DEÑ' 
ගැන පමණ-ම අවධානය ෙයා� කර U¾ෙම', 1917 Dට සමාජය ෙවත U�ය 8} 
ප-ෂෙ: සා�cක වග�ම ගැන පdධාන පdxනය ‘රහDගත කථාව' 6D' මඟ හැරGය. 

 රහDගත කථාෙව' පgව දැනටමA ෙගන ඇU Î^ත �යවර සB�Xණ කරන 
,xÆත ෙමෙහ8B ගණනාව- DEධ Qහ. 1943-1945 කාලෙ: C නා7D ජXම,ය හා හ�] 
Qවාය යන ෙබාරැ ෙච5දනාවට දÀවB වශෙය' �ටමං කරන ලද ජනවාXaක ක¦ඩායB 
ව&' “6ෙxෂෙය' අවතැ'” Qව' සBබ'ධෙය' 1956 මාX} සහ අෙÂd] මාස වල C 
අËA TU ,LA කරන ලJ. TU වලට අsව, ෙB ජනතාව “තව �රටA අභ�'තර 
කට8} අමාත�ංශෙ: ප{පාලනමය ෙස5JDය යටෙA D·මට අවශ� නැත.” එන�A ඔ�' 
ෙවU' රජයට පවරා ග'නා ලද බ¹ බාcරාJය නැවත ලබා Cම- ෙහ5 ඔ�'ෙ0 ,වහ' 
බලා ය'නට අවසරය- ඔ�නට ලැzෙ¦ නැත. ෙB අXධ ෙමෙහ8B ගැන ඔ�' දැ¬ ෙ# 
ෙක5ප Qහ; Dය~ ව'J, ඔ�'ෙ0 බ¹ නැවත ලැ¾ම, සහ ,වහ' බලා යෑමට ගැන 
අYH' අAහ{'ෙ' යැY පdකාශය' සඳහා අ,වාXය අAස' තැ¾ම ෙබාෙහ5 �ටමං කරන 
ලEද�' 6D' පdU-ෙ�ප කළහ. ෙEශපාලන වාතාවරණෙ: සහ ජනතාව අතර ජන�dය 
මෙන5භාවෙ: අ�රැ ෙවන#Gම හ�ෙn, ෙස56ය7 ආ¦¹ව අËA සහන ෙගන ආහ. 1957 
ජනවා{ 9 වැ,දා, 8Eධෙය' පg වහාම �ෙල5Aපාටනය කරන ලද, �ටමං කරන ලද 
ජනතාවෙ0 ජනරජ සහ #වායAත පdෙEශය' යi හ�නාගැTමට රජය නැවතA �යවර 
ගU. කPY^යාෙn ටාටාX #වායAත ජනපදය පමණ- යi #ථා�ත ෙනාකරන ලJ. 

 දශක }නකට වැ¬ කාලය- U#ෙ# කPY^ය' ටාටාX 6D' තම ,වහ' බලා යෑෙB 
අYUය ෙවsෙව' අරගල කර^' D යහ. 1957 C පට' කරාචාY, ක]^-#, බ]කාX, 
ෙචvන�, සහ ඉ'�� යන ජනවාXaකය' දස දහ# ගණ,' අාපg එ'නට පට' ගAහ. 
අ¤කා�' 6D' ඔ�නට ZDව- පහg කෙÉ නැත. තම තම'ෙ0 කi' U� වාස#ථාන 
ෙවත පැ^ණ ආප` පJංÆ ෙව'නට වෑයB කළ �ටමං කර ලEද�' අතර සහ 1945 C 
අස]වැD පdෙEශ ව&' ෙගනැ6A එc පJංÆ කරවන ලද රැDය' ජනපදවාÎ' අතර 
අෙ'ක ගැ�B හට ගැ,ණ. යB තැනක වාසය සඳහා අYUය- ලැෙබන () බලපතªය- 
ප{#ථාTය ෙපා¨Dෙය' ,LA ෙනාQ ෙහY' ෙමෙ# ආප` එන �ටමං කරන ලEද�' 
�¹-L ෙපෙද#, කඳ�රැ ලෑම, සහ ෙවනA තාවකා&ක ,වහ' අටවා ගැTෙම' ºවA 
ව'නට පට' ගAහ. එY' ඔ�'ට ගම'බලපතª TUය යටෙA (වසර ෙදකක DරදÀවම- 
,ය^ත වරද-) දÀවB ලැ�ය හැZ තXජනය යටෙA #²ර කා¨නව වාසය කර'නට DEධ 
Qහ. 1958 �& මාසෙ: C ෙග�ා#, (Grosny) නැමU ෙචචන� අගනරගය රැDයාsව' සහ 
ෙචvන�ය' අතර ෙ] හලන ගැ�B DEධ Q #ථානයY. ෙනාස'g' සාමය- �c�වන 
ලEෙE අ¤කා�' 6D' cට� �ටමං කරන ලEද�' සඳහා වාස#ථාන ඉJකර'නට අර�ද] 
ෙව' කරන ලද පgවY.  5

 ,ල වශෙය' ෙB “6ෙxෂෙය' අවතැ'” යන වXÇකරණය 1960 ජනවා{ ද-වා 
පැවUණ. ෙB Tච සමාජ තAවෙය' අවසාන වශෙය' ,දහ# කරන �ටමං කරන 
ලEද�' වsෙ: 8කෙX,ය ජනතාව සහ බා] - ෙEශ ජනතාවY. ඔ�'ෙ0 ආපg 

 J.-J. Marie, Les derniers complots de Staline: L’affaire des Blouses blanches (Brussels: Complexe, 1993), pp. 120 ff.5



පැ^Úම ,සා �`ණ ෙද'නට DEධ ෙවන බාධක හ�ෙn 8-ෙXන සහ බා] - ෙEශ 
ජනතාෙව' බාගයකට වැ¬ �{ස- ඔ�'ව �ටමං කර යැQ #ථානවලම පJංÆ Qහ. 

 �ලා0 ව&' 1954-55 C “පdU6ÂලGයවාC'” 90,000 - ,දහ# කරන ලJ; 1956-57 C, 
6Dවැ, ෙකාංග�සෙය' පgව, 310,000 කට ආස'න සංඛ�ාව- ,දහ# Qහ. 1959 ජනවා{ 
1 වැ,දා ෙවEC කඳ�රැ }ළ ඉU{ව D ෙ: ෙEශපාලන Dරකරැව' 11,000 - පම�.  ෙB 6

Dරකරැව' ,දහ# Z�ෙB කට8} ෙnගවA Z�ම සඳහා 6ෙxෂ 6මXශන ක^� 200 කට 
වැ¬ සංඛ�ාව- කඳ�රැ ෙවත යවන ලද අතර -ෂමා ගණනාව- ද TUගත කරs ලැ¾ය. 
එෙ# �වද ,දහ# Z�ම යs �නරැAථාපනය සමඟ සමාන Qෙ: නැත. 1956 සහ 1957 C 
60,000 කට අ¹ ජනතාව- පමණ- යB ZD ආකාරයක සමාව- ලැ¾ D යහ. මහා 
බ`තරයට තවA වසර ගණනාව-, සමහර 6ට දශක ගණනාව- පවා �නරැAථාපන 
සහUකය ලබාගැTම සඳහා බලා D 'නට DEධ Qහ. එෙ# න��, 1956 යන වසර ආප` 
පැ^ÚෙB වසර හැ යට ෙපා� ජනතාවෙ0 මතකෙ: ඇ« aෙ:, වැD& ෙග�ා#ම' 6D' 
ඔ`ෙ0 “Dය]ල ඉLAව යs ඇත,” (All Things Pass) නB ඔ`ෙ0 නවකතාෙn අගය කළ 
හැZ ෙලD' 6#තර Z�ම ,සY. ඔ�'ෙ0 මහා ආපg යෑම �iබඳව රාජ� ,ෙnදන 
සලකEC එය �~ම,'ම ,හඬ ෙලසZ' DEධ QවZ. එෙ#ම ඒ සමඟ අAවැ] 
බැෙඳ'ෙ' ^&යන ගණනකට ZD� දවසක ආපg එ'නට ෙනාහැZ යැY අවෙබ5ධයY. 
එය මහA ජනතාව- දැ¬ ව�ා»ලAවයට පA කරන ලEෙද' �~] සමාජමය සහ ආචාර 
ධාX¼ය ÆAතෙnÇ කBපනය- පට' ගැ,ණ. එය ෙදපැAතකට ෙබ�න සමාජයක ෙÜදTය 
ගැ�මY. &¬යා Ýෙකාn#කායා (Lidia Chukovskaya) &Å ප{J, “රැ Dයාsව' ෙදෙද ෙන- 
එZෙනකාෙ0 ඇ# ව&' �ණ ගැgණහ: අෙය- Dරගත කළ අයY, අෙනකා Dරගත Q 
අයY.” එවැ, තAවයකට �`ණ පා D ය C, “6ෙxෂ ක¦ඩායමකට අදාළව ජන�dය 
ෙපෟරැෂෙ:” කාලෙ: 6මXශන සඳහා ෙයාදාගA Tත�ාs»ල ෙනාවන කPමෙnද භා6තා කළ 
ෙහ5 සමාජවාC TU කැÞ ,ලධා�' න¹ මඟට ෙගෙන'න යැY උEයාචනය කරන ඒ�ය 
�Eගලය'ෙ0 ෙහ5 ක¦ඩායB වලට එකඟ ෙනාGම අ¤කා�'ෙ0 �] පdUචාරය Qෙ:ය. 
ප-ෂෙ: පාලනෙය' 8} ෙකා^සB ව&' පමණ- ඉ]ලා D·ම පැවU එකම කPමය 6ය. 
ෙEශපාලන අ¤කා{' 6D' �] තැන Jය 8AෙA ප-ෂ සාමා©කය'ට සහ ෙසා]දා�ව'ට 
යැY පැහැJ& කර^' උසා6යට සමාව ගැන උපෙද# යැQහ. ÕEධ Z�B DEධ Qෙ: නැත. 

 ෙEශපාලන Dරකරැව' ,දහ# Z�ෙම' පgව, පxචාA #ටා&' �ලා0 }ළ 
රÃඳ�Bකරැව' අ¹ G aයහ. එය නැවත #ථාවර Qෙ: 1950 ගණ' අග සහ 1960 ගණ' 
�ල C Dරකරැව' 900,000 ෙදෙනL පමණ සංඛ�ාවZ'. �&ක වශෙය' සාමාන� 
අපරාධකාරය' 300,000 - ද, නැවත වරදට හg Q CXඝ කා¨න Dර දÀවB 6Ïන 600,000 
- Q g~ අපරාධකාරය' ද කළ වරදට ඉතාමA වැ¬ ෙලසZ' පැනෙවන ලද Dර දÀවB 
6Ï^' D යහ. ජනපදකරණය සහ ඈත උ}ෙX සහ නැෙගනcර ෙපෙද#වල #වාභා6ක 
සහ ඛ,ජ සBපA පdෙය5ජනයට ග'නා �ලාරBභක Ð^කාව �ලා0 ව&' මැ� ය'නට 
පට' ගැ,ණ. දැවැ'ත #ටා&'වාC Dරබ'ධනාගාර ෙහ^cට Lඩා ඒකක බවට කඩා 
ෙව' කරන ලJ. �ලා0වල Ðෙග5¨ය ල-ෂණ ද ෙවන# Qහ. නැවතA ෙබාෙහ5 කඳ�රැ 
U.S.S.R. c 8ෙර5hය පැAෙA �c�Gම පට' ගැ,ණ. අෙන- සමාජවල දZ'නට ලැෙබන 
සාBපdදාYක අර�ණ ෙලසZ'ම පxචාA #ටා&' 8ගෙ: Dරගත Z�B DEධ Qහ. එන�A 
සාමාන� TU කPමයZ' ෙවන# ෙවන ල-ෂණ එc තව �රටA තබා ගැ,ණ. 6 ' 6ට 
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66ධ ක¦ඩායB, බලෙ: D න අය 6D' ඒ කාලෙ: මැඬල'නට ෙපT D න කාරණා 
අsව, ෙB සාමාන� අපරාධ වXÇකරණයට ඇ}ලA කරන ලJ. 1960 C පdඥාපනය කරන 
ලද නව ද¦ඩ TU සංග�හෙ: වග'U 70 සහ 190 අsව මAපැ' ඇ¡බැcය, Eෙnෂ 
සහගතව ෙEපල 6නාශය, සහ “පරෙප5uත බව” සඳහා #ව]පය- (සෑම වසරක C ම හාර 
ප' Dයය-) සඳහා දÀවB ,යම 6ණ. 

 ද¦ඩ TU සBපදානෙ: පdධාන ෙවන#කB ZcපයZ' ෙB න�ාෙEශය' සහ 
-ෂමාව' සB�Xණ කරන ලJ. පළ� පdUසං#කරණ අතර Qෙ: 1956 අෙÂd] 25 වැ,දා 
TUයY. එY' රÃZයා #ථානෙය' ඉවAව යෑම තහනB Q 1940 TUය �ෙල5Aපාටනය 
6ය. ශ´ම TU අපරාÑමය ෙනාවන ෙලD' ෙවන# GෙB ෙමම පළ� �යවෙර' පgව, තවA 
අXධ ,XෙEශ Zcපය- ෙගෙනන ලJ. 1958 ෙදසැBබX 25 වැ,දා අsමත කරගA නව 
“ද¦ඩන ,Uෙ: පදනම” ඒවා කPමාs»ල කරන ලJ. “ජනතාවෙ0 හ}ර'” සහ 
පdU6ÂලවාC අපරාධ” ඇ}~ව කi' ද¦ඩ TU සංග�හෙ: U³ පdධාන පද ගණනාව- ෙB 
අËA TUෙය' ඉවA කරs ලැ¾ය. TUමය වග�ම බාර ග'නට DEධ ෙවන වයස 
දාසෙ: Dට දහනමය ද-වා ඉහළ දමන ලJ. පාෙප5vචාරණ ලබාගැTම සඳහා වධcංසා 
සහ පdච¦ඩAවය භා6තය TU6ෙර5Ñ කරන ලJ. අපරාධ ෙච5දනාව- ලබන ජනතාව 
6මXශනෙ: සෑම අJයරක C ම ෙපT D ය 8} Q අතර, න¹ෙn 6#තර ගැන දA 
TUඥෙය- ලබාගැTෙB අYUය- ද ලැ�ණ. ව�UෙXක අ]පය- හැෙර'නට Dය~ න¹ 
මහජනතාව ඉJ{ෙ: 6භාග Qහ. එෙ# �වA, 1960 ද¦ඩ TU සංග�හය 6D' ෙEශපාලන 
සහ අY¬යෙලා©මය ව�පගමනෙ: ඕනෑම ආකාරය- සඳහා දÀවB ෙදන හැZයාෙn 
වග'U Zcපය- තබා ගැ,ණ. 70 වැ, වග'Uය යටෙA “රජයට ,'දා කරන ඕනෑම 
ආකාරයක අසත� Zයම'…ෙස56ය7 6ෙර5Ñ ෙපdාපගැ'ඩා පැU�ෙB C අ]ලා ගැෙනන” 
ඕනෑම අෙයLට මාස හයක Dට වසර හත- ද-වා කඳ�රැ වල Dර දÀවB ද, එයට පgව 
වසර ෙදකක Dට පහ- ද-වා ��වහ] Z�ම ද H'� GෙB හැZයාව පැවUණ. ෙස56ය7 
6ෙර5Ñ හැJයාව ෙහළා දැ�මට අසමA Gම ,සා කඳ�රක වසර }නක Dර දÀවම- ෙහ5 
සමාජ ෙ#වා වැඩ Z�ෙB H'�ව- Jය හැZ යැY 190 වග'Uෙය' Zයා D ෙ:ය. 1960 
ගණ' සහ 1970 ගණ' වල C ෙB වග'U ෙදක ෙයාදාෙගන �~] ෙලD' ෙEශපාලන 
සහ අY¬යෙලා©මය “ව�පගමන” සඳහා දÀවB Cම DEධ Qහ. “ෙස56ය7වාදයට 6ෙර5Ñ” 
යැY සෑම වසරක C ම දÀවB c^ Q හාර ප'Dය ගණනක ජනතාෙව' Dයයට අáව- 
ෙB වග'U ෙදක යටෙA වරදකරැව' Qහ. 

 ෙEශපාලන තAවය &c] ෙවන ලද කාලෙ: C මXදනෙ: මතකය' ශ-UමAව 
U�යද º6තෙ: �ණAවය පැහැJ&වම ඉහළ ය^' පැවUය ද වාද6වාද සහ 6රැEධAවය 
දැ-ෙවන ZPයා£& කට8} ඉතා �ලබ Qහ. KGB  වාXතා ද-වන අ'ද^' 1961 C 
“6රැEධවාC'” 1,300 -, 1962 C 2,500 - ද, 1964 C 4,500 - ද, 1965 C 1,300 - ද, 
යනාC වශෙය' D යහ.  1960 ගණ' සහ 1970 ගණ' වල C �රවැD වXÇකරණ }න- 7

KGB c 6ෙxෂෙය' ස¼ප ෙස5JDයට පාතª Qහ: ආග^ක g~තරය' (කෙත5&ක, බැÂ #7, 
ෙප'තෙකා#ත] ප]&ෙ: සාමා©කය', සහ ෙසව'A-ෙâ ඇâෙව' #7 යනාC'); #ටා&' 
මXදන වල C වැ¬ෙය'ම බැට කෑ g~ ජාUකය' (6ෙxෂෙය' බා] - ෙEශ ජනතාව, 
කPY^යාෙn ටාටාX, ජXම' සBභවෙය' 8} Qව', සහ ෙස56ය7 6ෙර5Ñ පdUෙර5ධය 

 Nicolas Werth and Gael Moullec, Rapports secrets soviétiques, 1921-1991: La société russe dans les documents confidentiels (Paris: 7

Gallimard, 1994), pp. 501-503.



6ෙxෂය'ම දැ¬ව පැවU බටcර 8-ෙXනෙ: 8-ෙXන ජනතාව යනාC'); සහ 1960 
ගණ' වල C වXධනය ෙවන ,Xමාණ£& zE¤ පdජාවෙ0 6ෙර5ධතා ව�ාපාරයY.  8

 1957 C ෙගන aය අවසාන වතාවට ආග^ක පැ6Eද' ෙවත එ]ල කරන ලද 6ෙර5Ñ 
ෙමෙහ8ෙම' පgව, (එc C DEධ Qෙ: 8Eධෙය' පgව යi 6වෘත කරන ලද ප]& 
Zcපය- වසා දැ¼මY) රජය සහ සත�ල¡¤ක ප]&ය අතර ගැ�ම ෙනාස'g' 
සහවාසය- බවට අ¹ G aෙ:ය. �ටර ' සහාය සහ ආධාර ලබාග'නා යැY ෙබාෙහ5 6ට 
සැක කරන ලද ආග^ක gËතරය ෙවතට KGB 6ෙxෂ ෙ#වෙ: අවධානය වැ¬ෙය' ෙයා� 
6ය. ෙමය ආ'Uක සැලZ&මA බව- පමණ- Qවා ය'න ෙප'වන දAත Zcපය- ඇත: 
1973 Dට 1975 ද-වා බැÂ #7 ආග^කය' 116 - අA අඩං�වට ගැ,ණ; 1984 C 
බැÂ #7 ආග^කය' 200 - එ-ෙක5 Dරෙගව] වල නැAනB කඳ�රැ වල Dර දÀවB 
ෙගව^' D යහ. ඔ�'ෙ0 Dර දÀවB කාලෙ: සාමාන�ය Qෙ: වසර- පම�. 

 බටcර 8-ෙXනෙ:, ෙස56ය7කරණයට වැ¬ෙය'ම පdUෙර5ධය ද-වන ලද එ- 
පdෙEශය- Qෙn, 1961 සහ 1973  අතර කාලෙ: C ටXෙනා�] (Ternopil), සෙපා{#Dයා 
(Zaporizhzhia), ඉවාෙන5-ෆãෑ'Zn#- (Ivano-Frankivsk) සහ &6n යන #ථා නය' c C 
OUN  සBපdදාෙ: �DB ගණන- පමණ ජාUකවාC ක¦ඩායB කඩා දමන ලJ. ෙB 
ක¦ඩායB වල සාමා©කය' ෙවත පනවන ලද දÀවB  සාමාන�ෙය' වසර පහක Dට 
දහය- ද-වා Q Dර දÀවB Qහ. 1940 ගණ' වල C මෘග ෙලD' න} කරග'නා ලද 
තවA පdෙEශය- Q &}ෙn,යාෙn ප{#ථාTය �ලාශ´ ෙහi කර'ෙ' 1960 ගණ' සහ 
1970 ගණ' වල C සාෙÂ-ෂව අA අඩං�වට ගැTB ඉතා g~ පdමාණය- Uzණ බවY. 
1981 C සැකයට පාතªව D  කෙත5&ක �ජකවරැ Uෙදෙන- ඝාතනය, KGB එc අsගතව 
D යා යැY ඉතා පැහැJ& ෙලD' ෙපsනා �වද එය දරාගත ෙනාහැZ තරB පdමාණයZ' 
L�ත කරවන ලEද- ,සා DEධ Q ZPයාව- ෙලD' හැÒ aෙ:ය. 

  U.S.S.R. c කැä යා ම ෙත-, 1944 C �ටමං කරන ලද, ඔ�'ෙ0 #වායAත 
ජනරජය නැවත ZDදා #ථා�ත ෙනාකරන ලද, කPY^ය' ටාටාX යs #ටා&'වාC 8ගෙ: 
hඩාකා� උරැමය- ෙලD' Jගටම පැවUෙ:ය. 1950 ගණ' අග C, ෙබාෙහාමය- මධ�ම 
ආDයාෙn පJංÆ G D න ලද කPY^ය' ටාටාX 6D' (කාලය සැබැ6'ම ෙවන# G ඇතැY 
ද-වන තවA ල-ෂණය-) ඔ�'ට ආපg මn�ම බලා එ'නට අවසරය සහ සා�cකය- 
හැ යට Dය]ල'ටම �නරැAථාපනය c^ 6ය 8} යැY Zයා ෙපAසB ව�ාපාරය- පට' 
ගAහ. 1966 C 130,000 - අAස' සcත ෙපAසම ටාටාX ,ෙය5©ත ක¦ඩායම- 6D' 
6D }'වැ, ප-ෂ ෙකාංග�සයට බාර �'හ. 1967 සැÂතැBබX මාසෙ: C ghdB ෙස56ය7 
ම¦ඩලෙ: TUයZ' “සා�cක ෙå5�Aවය” යන වරද අෙහ5D කර දමන ලJ. මාස 
}නකට පgව අËA TUයZ', ගම'බලපතªය TUයට ෙගෟරව කර'ෙ' නB ඔ�' 
කැමU තැනක වාස#ථානය සඳහා ටාටාX ෙවත අවසර ලැ�ණ. ගම'බලපතª TUෙය' 
ඕනෑම තැනක වැඩ Z�ම සඳහා TUමය අවසරය- අවශ� 6ය. 1967 සහ 1978 අතර 
කාලය }ළ C 15,000 නට අ¹ ජනතාව- —ටාටාX ජනගහනෙය' Dයයට 2 - පමණ— 
ෙB ගම'බලපතª TUය ස�රාල^' ආප` මn�ම ෙවත එ'නට සමA Qහ. කPY^ය' 
ටාටාX ව�ාපාරයට සහාය �'ෙ' ජනරා] ෙපෙටÔා a�ෙගාෙර'ෙක5 (Petro Grigorenko) 6D,. 
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Wesleyan University Press, 1985). This is the most complete synthesis of dissident movements, and the source of most of the data 
provided here.



ඔ`ව 1967 මැY මාසෙ: C අA අඩං�වට ෙගන මානDක ෙර5හලකට යැෙවන ලJ. 1970 
ගණ' වල C එවැ, DරදÀවB තවA �DB ගණනක �{ස- සඳහා භා6තා Qහ. 

 ෙබාෙහ5 ඉUහාසඥය' 6D' 6ෙර5Ñ ව�ාපාරෙ: ආරBභය හැ යට ද-වන Jනය 
පට' ගැෙන'ෙ' පxචාA #ටා&' 8ගෙ: ෙEශපාලන Dරකරැව'ෙ0 පළ� මහා පdDEධ 
න¹ව පැවU JනයY. 1966 ෙපබරවා{ මාසෙ: C අ'ෙæ Dනයාn#Z (Sinyavsky) සහ Å{ 
ඩැ,ෙය] යන ෙ]ඛකය' ෙදෙදනාට Dරකඳ�රක අs�iෙව&' වසර හත- සහ වසර 
පහ- වශෙය' ද¹වB c^ Qහ. 1965 ෙදසැBබX 5 වැ,දා, ෙB ෙ]ඛකය' ෙදෙදනා අA 
අඩං�වට ෙගන වැ¬ කාලය- ෙනායEC ඔ�' ෙදෙදනාට සහාය පළකර^' පන# 
ෙදෙනLෙග' 8} �{ස- ෙමා#කn c �xZ' ච}රශ´ෙ: උEෙඝ5ෂණය- පැවැAQහ. 
1960 ගණ' c C ෙද}' Dයය- 6Eව}' ෙවU' හැ�න 6ෙර5ධතාවාC', (තවA 
දශකය- ෙගG යEC එම ව�ාපාරෙ: උvචතම අව#ථාෙn සංඛ�ාව 1,000 A 2,000 A අතර 
Q) රÃ¬ක] ෙලD' ෙවන# Q ආකාරයZ' 6ෙර5ධතාවය දැ-Qහ. ෙර©මෙ: Tත�ාs»ල 
භාවය ගැන තXක කරනවා ෙවsවට ඔ�' ෙස56ය7 TU වලට, ව�ව#ථාවට, සහ U.S.S.R. 
6D' අAස' කර ඇU ජාත�'තර එකඟතාවය'ට දැ¬ ෙ# ෙගෟරවය- දැ-Gම ඉ]ලා 
D යහ. ඔ�'ෙ0 6ෙර5ධතා ZPයාව'ද එෙ#ම DEධ Qහ. එනB පතාල ක]&ය- හැ යට 
සැලZ]ලට පාතª Gම ඔ�' පdU-ෙ�ප කළහ, ඔ�'ෙ0 අකෘUය සහ හැDෙරන ආකාරය 
ගැන ඔ�' ඉතා 6වෘතව D යහ. ජාත�'තර මාධ� සමඟ සහාෙය' කට8} කර^' 
ඔ�'ෙ0 ZPයා දැ'GB කර^' මහජන අවධානය- Jනාග'නට සමA Qහ. 

 ෙස56ය7 ෙEශෙ: මහA බලය සහ 6ෙර5ධතාවාC' ෙද}' Dයයකෙ0 අසමාsපාUක 
අරගලෙ: C ජාත�'තර මතෙ: ගැBම ඉතා වැදගA 6ය. 6ෙxෂෙය'ම 1973 C බටcර C 
ඇෙල-සැ'ඩX ෙසා]cT7Dය'ෙ0 “�ලා0 ෙකාෙදn රÃස” (Gulag Archipelago) පdකාශනය 
Gෙම' පgව ඔ`ව හ,කට ෙස56ය7 ෙEශෙය' ��වහ] කරන ලJ. ඉතාමA Lඩා 
gËතරයකෙ0 ZPයාකා�Aවය ,සා වසර Zcපය- ඇ}ලත C U.S.S.R. c මාstය අYH' 
පdධාන ජාත�'තර සැලZ]ලකට පාතª 6ය. එය 8ෙර5පෙ: ආර-ෂක සහ සහෙය5ගය 
�iබඳ සBම'තªණෙ: පdධාන 6ෂයය- ද Qෙ:ය. එY' 1975 ෙහ]D'Z සB�Uෙය' 
අවස' 6ය. සBම'තªණෙ: අවසාන වාXතාව U.S.S.R. 6D' ද අAස' කරන ලEද ,සා, 
6ෙර5ධතාවාC'ෙ0 තAවය ශ-UමA 6ය. ෙහ]D'Z සB�Uය ඔ�' වාසය කරන නගර 
වල C (ෙමා#කn, ෙල,'ග�ෑâ, Zෙයn, 6],ය#, යනාC) �iපැCම තහ�රැ කරගැTම සහ 
මාstය අYH' උ]ලංඝණය ගැන ඕනෑම ෙතාර}ර- යැGම සඳහා ඔ�' ක^� �c�වා 
ගAහ. ෙB ෙතාර}රැ එක} කර ගැTම 1968 C ඉතාමA ��කර තAවය' යටෙA පට' 
ගැT Uz�. ඒ මාස Zcපයකට සැරය- පdකාශනය කරන ලද “කා¨න D�GB ගැන 
වාXතාව” (Chronicle of Current Events) යන පාතාල සඟරාව- මා Xගෙය,. එc මාstය 

අYH' ෙහ5 ,දහස කඩකරන ඕනෑම අව#ථාව- ගැන සටහ' 6ය. ඒ අsව U.S.S.R. c 
මාstය අYH' ඉතා ඉ-ම�' ජාත�'තර ,�-ෂණයට පාතª 6ය. එY' රහ# ෙපා¨Dය 
වගZව 8} ෙලසZ' පවAවා ගැ,ණ. ෙර©මයට එෙරc Qව' g�DEධ �Eගලය' බවට 
පAෙවEC ඔ�' අA අඩං�වට ගැTම ZDෙවLටA ෙනාදැT කරෙගන යෑම ෙනාහැZ 6ය. 
ඔ�'ෙ0 ඉරණම ගැන ෙතාර}රැ ඉතා ෙnගෙය' �ටරට පැUර යා හැZයාව පැවUණ. 
වඩා වැදගA ෙලසZ' DEධ Qෙ:, එc C ෙපා¨Dෙ: හැJයාෙn රටාව' ඉ-ම�' රජෙ: 
ෙනාස'g' තAවය' සමනය කරග'නට ඉJ{පA Qව' සමඟ සBබ'Ñකරණය GමY. 
1973-1976 කාලයට වැ¬ෙය' අA අඩං�වට ගැTB 1968-1972 කාලය සහ 1979-1982 



කාලෙ: C දZ'නට ලැෙ¡. ෙEශපාලන ෙ¢} ,සා 1960-1985 වXෂ වල C අA අඩං�වට 
ග'නා ලද ජන සංඛ�ාව ගණනය Z�මට ZDA ෙලසZ' ෙනාහැZY. නරකම වXෂ 
හැ යට සැලෙකන කාලය' c C Dය ගණ,' අA අඩං�වට ගA අය ගැන ලැY#} 
6ෙර5ධතාවාC' 6D' සපයY; 1970 C  “කා¨න D�GB ගැන වාXතාව” දÀවB 106 - 
වාXතා කෙÉය, “ආර-ෂක ෙමෙහ8ම- හැ යට” Zය^' මානDක ෙර5හ] වලට 
බලහAකාරෙය' ඇ}ලA කරන සංඛ�ාව 21 - Qහ. 1971 C “කා¨න D�GB ගැන 
වාXතාව” ද-ව'ෙ' අA අඩං�වට ගA සංඛ�ාව 85 - සහ මානDක ෙර5හ] වලට යවන 
ලද සංඛ�ාව 24 - හැ යටY. 1979-1981 කාලෙ: C, ජාත�'තර වශෙය' මැJහAGB 
U�ය C, එවැ, ෙච5දනා යටෙA 500 - පමණ ජනතාව අA අඩං�වට ෙගන ඇත. 

 6ෙර5ධතාවාදය යන පdපංචය රÃ¬ක] 6රැEධAවය දැ-GමZ. එY' ෙEශපාලනය ගැන 
�~ම,'ම ෙවන# අදහස- Zයා පෑම- 6ය. එනB සා�cකAවය ෙවsවට ඒ�ය 
�EගලAවය ඉJ{පA Z�මY. ඒA හැම 6ටම ,දහ# භාෂණයට සැම 6ටම 6රැEධ Q 
ආ¦¹ව- Uzණ, 6ෙxෂෙය'ම ඔ�'ෙ0 අදහසට ෙවන# මත දැ-GෙB ,දහස- ෙනාQ 
රටක, එවැ, පdපංචය- ෙපා�ෙn සමාජය ෙවත මහA බලපෑම- ෙනාකර'නZ. සැබෑ 
ෙවනස හටගAෙA ෙවන තැනකY. සං#කෘUක සහ සමාජමය ෙලD' 66ධ Q #වායAත 
පXෂදය' }ළ 1960 සහ 1970 ගණ' වල C වXධනය G, 1980 ගණ' ෙවEC තවA වැ¬ 
වXධනය Qෙ: ෙEශපාලන එ¨7වාC' එක පාXශවය- 6D' අවෙබ5ධ කරගAෙA 1950 
ගණ' තරB රÃ¬ක] Q ෙවන#කB නැවත වතාව- දැ¬ වැදගAකමZ' 8} බවY.



සමා$%ය 

	 ඉහත ප+,ෙ.ද ව12 U.S.S.R. 4 රාජ7 ප8ච:ඩ<වය ගැන අA< ෙහBදරC DEF 

DGවH ඉI+ප< කළ බවH ෙහM ෙසMNයO ෙරPමෙQ RS බාගය Tළ U ආ:Wව NG2 
ෙගන Xය මYදZය කට\T ]මන ආකාරෙය2 ^වාදැ_ අැඟaමට වෑයමH කර නැත. 
cෂණෙQ තරම සහ වYධනය දැනග2නට gරාෙSඛනාගාර Nවෘත කරන ෙතH බලා 
Gk2නට Glධ ෙනා^ ඉ%හාසඥය2 NG2 යF කාලයක Gට ඒවා ගැන ෙසායා බලා ඇත. 
අෙනH අතට, gරාෙSඛනාගාර Nවෘත DEම qසා පෑෙද2ෙ2 ප8ච:ඩ<වය ගැන කාල 
වකවාr අsව Glt2 Iගහැෙරන uBෙවලH හැUමට සහ එ4 NNධ ආකාරය2 සහ 
ප+මානය ගැන NwතරයH සපය2නට_. ඒ අsව, කB2 සඳහ2 ප+,ෙ.ද TB2 ඉI+ප< 
කරන ලද කy සටහන NG2 ප8ච:ඩ<වය ෙයාදා ගැZම, එය නැවත නැවත< Glධ aම, 
සහ NNධ පz{F යටෙ< එ4 අYථය ගැන ඇGය \T මහ< ප8}න රා~ය හදාගැZමට 
RS uයවරH සපය_. 

 එයාකාරෙය2, ෙF පYෙQෂණය යs බට4ර සහ රැGයාෙC යන ෙදෙHම පට2 ෙගන 
දශකයH gරා පැවැ<ෙවන Nශාල ව7ාපාරයක ෙකාටසD. gරාෙSඛන අYධ ෙලG2 Nවෘත 
aම< සමඟ, ඉ%හාස ෙSඛන අධ7යනෙQ අසාමාන7 ත<වය2 Tළ උපIන ලද එH 
ආකාරයH සමඟ, අA%2 ලැෙබන ද<ත බාරගැZම සඳහා ඉ%හාසඥය2 NG2 උ<සාහ 
කර�2 Gk%. දැ2 වසර D4පයH %wෙw, ඉ%හාසඥය2 D4ප ෙදෙනH, Nෙ}ෂෙය2ම 
රැGයාව Tළ ප8කාශනය කර�2 පව%න Nwතර qසා ඒවාෙය2 ෙවන< අධ7යන සහ 
N}වNද7ාල පාඨමාලා වලට පදනF ලැ� ඇත. සමහර Hෙ�ත� Tල NමYශන අෙනH 
ඒවාට වැ�ෙය2 ෙහා�2 G� a ඇත. Nෙ}ෂෙය2ම ර�ඳ�F කඳ�රැ, ආ:Wව සහ ගFබද 
වැGය2 අතර ගැyF, සහ ආ:WෙC ඉහළම qල මOටF අතර �රණ ගැෙනන ලද 
ආකාරය ගැන. a. එ2. ෙසFwෙකාC (Zemskov) සහ එ2. �ගා_ (Bugai) යනාU2 
wටා12වාU \ගෙQ Glධ ^ uටමං DEF සංඛ7ාව ගැන ගණනය DEමට උ<සාහ කර 
ඇත. රැGයාෙC a. �. ඩැqෙලාC (Danilov) සහ ඉතා1ෙQ ඒ. ග�ැGෙයMG (Graziosi) NG2 
ගFබද වැGය2 සහ නව ෙරPමය අතර ගැyF IX2 Iගටම පැව�ම ගැන ඉwමT කර 
දHවා ඇත. මධ7ම ක�yෙC gරාෙSඛන Nමසා බල�2 ඕ. �ෙලCq\H (Khelvnyuk) NG2 
ෙක�F12 Tළ “පළR කවය” ඇTලත D�යාකාE<වය ගැන වැදග< එBයH එSල කරන 
ලlෙlය. 

 එවැq පYෙQෂණ මත පදනF කරගq�2, මෙ� වෑයෙම2 උ<සාහ කර2ෙ2 1917 
වසෙර2 පzව Iග හැෙරන කාලෙQ U.S.S.R. 4 ප8ච:ඩ<ව චක� සාමාන7යH බවට ප< ^ 
ආකාරය_. තවම< සටහ2ගත කළ \T ඉ%හාසයH ෙලG2 පව%න ෙසMNයO \qයනෙQ 
සමාජ ඉ%හාසෙQ හදවත Tළ ෙF ප8ච:ඩ<ව චක� පව�. ෙF ඉ%හාසෙQ වඩා<ම 
ෙ�දZය පැ%කඩ NමYශනය DEමට කB2 ග2නා ලද වෑයF මත ෙගාඩනඟ�2, 
ප8ච:ඩ<වෙQ සහ මYදනෙQ NNධ ආකාර, ප8ාෙයMXකව Glධ ^ ෙlවS, සහ N2Iතය2 ^ 
ක:ඩායF ගැන වැ�ෙය2ම පැහැI1ව ෙගනහැර පා2නට හැD �ලාශ� මම ෙයාදා 
ග<ෙත�. “GයSල2වම ෙව� තබා මරා දැ�ය \T” යැ_ Dයැ�ණ ඒ< ඔ�2ව ෙබාෙහM 



Nට Gරගත DEම පමණH Glධ ^ ෙම2ෙෂNH එI+වාU2 සFබ2ධෙය2 ෙලq2වාU 
සංවාද වල %{ අ2තවාU ප8ච:ඩ<වය; ආහාර කැඳ�F කා:ඩ NG2 ෙගන Xය 
අසාමාන7 ප8ච:ඩ<වය, එනF වසරකට< වැ� කාලයH NEP  ප8%ප<% වචනාYථෙය2 
පැව%ය U ukසරබද පළා< තවම< ත�wත ෙලG2 ෙමෙහයaම; එෙwම පරwපර ෙලසD2 
එක පැ<තD2 Nශාල වශෙය2 සා�4ක අ< අඩං�වට ගැZF ර�1 පැ%ර යlU තව< 
පැ<තD2 “GරෙගවS 4w DEම” සඳහා Nශාල u+සH ෙවත Hෂමාව ලබා Uම< 
යනාIෙQ පරwපර NෙරMධය2 සහ අසංw කතා ෙF �ලාශ� ව12 ෙහB කරs ලබ_. ෙයාදා 
ග2නා ලද ප8ච:ඩ<වෙQ සහ මYදනෙQ ආකාර uBබඳ, ප8ාෙයMXකව කරන ලද කට\T 
සහ එ4 ප+මාන ගැන NමYශනය g¡S DEමH, සහ මහා cෂණෙQ අYථය ගැන ෙතාග 
ෙSඛනයH ෙF NNධ Nෂම ^ Glt2 TB2 ලැෙ¢. 

 wටා12ෙ� මරණය දHවා එවැq ප8%ප<% IX2 Iගටම පැව�ම සහ U.S.S.R. 4 
සමාජ ඉ%හාසයට එ_2 Glධ ^ �රණා<මක බලපෑම, ෙlශපාලන ඉ%හාසය ෙදවැq 
තැනට ඇද දැ£ම \H% සහගත කරන ෙwයාවH, එවැq NමYශනයක පළR අIයර වල U  
පමණD2 ෙපZ ය_. ෙමවර නැවත ෙගාඩනැ¤ෙF U මම වෑයF කරන ලlෙl, UYඝ කා¦න 
ෙලG2 uBග2නා ලද ප+Gl§ සමඟ qතරම අA< ප8}න මTකරන මෑත කාලෙQ ඉI+ප< 
කරන ලද වාYතාගත සාH¨, සං}ෙSෂණය DEමට_. සාගතය සFබ2ධෙය2 GNS 
ෙwවකය2 අතර පැව% 1u ගrෙදs, ©ලා 4 වැඩ වYජන ගැන ප+wථාZය ෙචකා 
වාYතා, සහ ර�ඳ�F කඳ�රැ Tළ Gරකරැව2ෙ� ත<වය ගැන ප+පාලන වාYතා වැq {F 
මOට�2 එන බªතර වාYතා GයSෙල2ම ඒ දැ� ප8ච:ඩ<ව ෙලMකෙQ සහ%කවම පැව% 
යථාYථය ෙහBදරC කර_. 

 ෙF අධ7යනය මැද පව%න ප8ධාන ගැට¡ ෙවත අවධානය ෙයාR කර2නට ෙපර, 
මYදනෙQ සහ ප8ච:ඩ<වෙQ NNධ චක� නැවත G4DEම අවශ7ය_. 

 පළR චක�ය, 1917 අග Gට 1922 අග දHවා පැව%, පට2 ගැsෙ2 ෙලq2 NG2 
බලය අSලා ගැZම< සමඟ_. එය ඔª GNS \lධෙQ අත7වශ7 අංගයH හැkයට 
�yෙCය. ඕපපා%කව හටග< සමාජ ප8ච:ඩ<වය qල ව¬හය2 ෙවත හරවන ලද ෙකk 
කාලයD2 පzව, එය අනTරැව කට\T කෙ, පරණ ක�මය කඩා {ඳ දමන උ<ෙ$8රකයH 
හැkයට_. එය 1918 වස2තෙQ හැඩ ගැzෙ: ගFබද වැGය2ට එෙර4 උවමනාෙව2ම 
එSල කරන ප8හාරයH NIයට_. රT සහ z� අතර පැව% හRදා ගැටF වලට< වැ�ෙය2 
ෙF ප8හාරය NG2 තව< දශක ගණනාවH Tළ පව%න cෂණයට ආකෘ%යH සපයන ලI. 
එ_2 ෙlශපාලන යා2ත�ණය ගැන පැව% ජනතාවෙ� භH%ය Nනාශ කර දමන ලI. කැ� 
ෙපෙනන ෙලසD2 දD2නට ලැෙබ2ෙ2, ෙකාතරF ඉහළ අනTරැදායක ත<වය2 %{යද 
සාක,ඡා TB2 uBයමH ෙසායා ගැZම q% ෙලසD2 ප8%Hෙ�ප aම<, ෙරPමෙQ බලය 
ඉතා අSප ෙලG2 පැව�ම<, Dයා Gk ඉලHක ව12 ෙවන මාYගයක යෑම qතර Glධ 
aම< යනාIය_. Nෙ}ෂෙය2ම ෙබාSෙෂNHවාU2ෙ� wවභාNක �ත� පාYශවය යැ_ G%ය 
හැD ක:ඩායම ^ වැඩ කරන පං% වලට එෙර4ව ග< මYදZය ෙමෙහ\F එයට සාH¨ 
සපය_. ඒ අsව බලlU ෙක�ා2wටා± කැර�Sල යs මඟ එන Glt2 ගැන පැහැI1 
සංඥාවD. පළR චක�ය z� හRදාව පරාජය DEෙම2 ෙහM NEP  ෙගන ඒෙම2 පzව 
නැවTෙ2 නැත. ඒවා හැ² අයම NG2 cෂණය UYඝ කරග<හ. එය අවස2 ^ෙQ, ගFබද  
වැGය2ෙ� අවසාන ප8%ෙරMධය කැ³ෙම2 පzව, එනF 1922 සාගතෙය2 පම´. 



 1923 Gට 1927 දHවා පැව% ප8ච:ඩ<ව චක� ෙදක අතර දD2නට හැD ^ ෙF ෙකk 
Nරාමය ගැන අෙය]ට ]මH G%ය හැDද? GNS \lධය අවස2 ^වාට පzව රහw 
ෙපා¦GෙQ ශ�ම බලකාය අW කරාN යැ_ යF සංඥා දැDය හැD Nය. ගFබද වැGය2 
සමඟ යF සාම එකඟතාවයH u4yවා ගZN, සහ Z% පlධ%ෙQ ප8%සංwකරණ ඇ% 
ෙCNදා යැ_ G%ය හැD ^ෙQය. ඒ< ඒ සහනය2 ලැ�මට හැDයාව %�ණ<, රහw 
ෙපා¦Gය පැවTණා පමණH ෙනාව ඔ�2ෙ� ප8ධාන කාYයය2, එනF IX2 Iගටම 
පාලනය, ෙහාෙර2 ඇªFක2 Uම, සහ රහG2 ෙතාරTරැ එකT කරගැZම යනාIය 
ආරHෂා කරග2නට සම< Nය. එ4 ෙකk බව ගැන පමණH qසා Nරාමය වැදග< ෙව_. 

 පළR ප8ච:ඩ<ව චක�ය සල]r ^ෙQ ඍ¸ සහ ෙපා�ෙC ෙගන Xය ගැyF අsව 
ෙවlU, ෙදවැ2න පට2 ගැsෙ2 wටා12වාU ක:ඩායම NG2 ගFබද වැGය2ට එSල 
කරන ප8හාරෙයq. ඉහළ qල මOටF ඇTලත පැව% ෙlශපාලන සට2 ස2දYභයDq. 
ෙදවැq ප8ච:ඩ<ව චක�ය අදාල Gය¡ පාYශවය2 සඳහා නව ආරFභයH හැkයට දDන 
ලlදD. ෙlශපාලකය2 NG2 කB2 වYෂ Tළ U අ<හදා බලා ෙසායාෙගන %¹ ක�මෙCද 
නැවත< භාNතා කළහ. ප8ච:ඩ<වය එIෙනදා Glධ ෙව2නH බවට ප<Nය. එය ºNතය 
ෙගවන ආකාරයH බවට ප<aම qසා නව cෂණය තව< ශතක කාලH gරා Iග හැ+ණ. 
ukසරබද වැGය2ට එෙර4ව Iය< ^ ෙදවැq \lධය ආ:WෙC කට\T කරෙගන යෑම 
සඳහා ප8ච:ඩ<වය ආයතqක කර %�ණ බව �රණා<මකම දැHaය. ෙමය NNධ Nෂම 
ආකාර ව12 ෙප2වන ලI. කB2 Gට පව%න සමාජ �ඩන භාNතෙය2 ස�හකරණය 
ෙගන ඒම qසා සමාජෙQ මTuට යk2 සැඟa Gk යS u» ප8ච:ඩ<වය නැවත g��වන 
ලlෙlය. එය පට2 ගැsෙ: ස�හ වශෙය2 uටමං DEෙමq. එය නැ¤ එන 
ෙlශපාලකය2ට තම2ෙ� දHෂතා ෙප2Nය හැD ෙCIකාවH ^ෙQය. q�පාදන චක�යට 
බාධා පRrවන NෙලM�ය ක�මයH u4yaම ම¼2—�ක+2ෙ� වචන ව12 DCෙවා<, 
“ukසරබද වැGය2ව හRදාමය සහ වැඩවසF ෙලසD2 ¾රාකන”—අA< ආකාරයක වහS 
ක�මයH ෙසායා ගැqණ. ෙම_2 wටා12වාදෙQ වඩා<ම දරැr පYෙQෂණ සඳහා මාවතH 
Nවෘත කරන ලI, එෙwම wටා12 යට< Glධ ^ සමwත මරණ ප8මාණය, ඉහළම 
සංඛ7ාවH දHවන ලද 1933 සාගතය ද G�Nණ. ඒ ¿මාව කරා පැ�ණ Nk—ඊ ළඟ 
අwවැ2න වgර2නට ෙවන< ගFබද වැGය2 ෙනාමැ% ^ Nට, සහ Gරබ2ධනාගාර uE 
Xය Nට—තව< ෙකk, වYෂ ෙදකක සාමයH u4yවන ලI. එෙwම ප8ථම වතාවට 
HෂමාවH %{ණ. ඒ< ඒ ෙමාෙහාතH තරF පැව% �ලබ 14S DEF qසා අA< 
ෙනාස2z2 ත<වයH උ<පාදනය හැෙර2නට ෙවනකH ඉy ෙනාaය. උදාහරණයH 
වශෙය2, uටමං කරන ලද ]ලාH අයෙ� දරැව2ෙ� GNS අ_�2 නැවත wථාuත ^හ. 
ඒ< ඔ�නට ආපª Gය qවහ2 බලා ය2නට අවසර ෙනාලැ{ණ. 

 ගFබද වැGය2ට එෙර4 \lධෙය2 පzව, 1930 ගණ2 සහ 1940 ගණ2 වල U එ4 
ආකාර සහ �වÃතාවය ෙවනw ෙව�2 cෂණය ෙවන< N§ ව12 ඇ%ෙව2නට පට2 
ගැqණ. 1930 වසර අග Gට 1938 දHවා මහා cෂණය කාලය Tළ U, wටා12වාU \ගෙQ 
Glධ ^ R¡ මරණ සංඛ7ාෙව2 Gයයට 85 කට වැ� සංඛ7ාවH නැවත දD2නට ලැ{ණ. 
ෙF වYෂ Tළ U N2Iතය2ෙ� සමාජ සFභවය2 ෙබාෙහM Nට ඉතාම< �ශ�ව පැව%ණ. 
ෙබාෙහM කාඩY අ< අඩං�වට ගැZම සහ ෙව� තබා මරා දැ£ම Glධ �ව<, cෂණය 
NG2 Gය¡ සමාජÅය පz{F ව12 එන N2Iතය2 ෙගා�රැ කර ගැqණ. ෙකMටා 
සFÆYණ DEම අවශ7 ^ Nෙටක එ_2 ෙබාෙහාමයH 4TමතෙQ ෙතMරා ගැqණ. cෂණය 



එ4 උ,චතම අවwථාෙC පැව%ය U Glධ ^ ෙF අ2ධ සහ FෙS,ඡ මYදන යs ජයගත 
ෙනාහැD සමහර බාධක qසා රජයට එ4 කැමැ<ත ෙයාදව2නට ෙවන< මාYගයH ෙනා^ 
බැN2 ඒ සඳහා Tර2 DEම ෙයාදා ග<තා යැ_ ෙපZ ය_. 

 මYදන uBෙවත NමYශනය කරන තව< ආකාරයH වsෙQ එ_2 බලපෑF Glධ ^ 
සමාජ ක:ඩායF Iහා බැ¦ම_. දශක gරාම NNධ පැ%කඩ ව12 සමාජ සබඳතා එ2න 
එ2නම ෙර�ලාGකරණය aෙF U ප8Glධ ෙනා^ අපරාධ ගණනාවH ඇ%aම පැහැI1 
කරගත හැDෙC. අ2%ම එක Nෙ}ෂෙය2ම ඉලHක කරන ලlෙl රෙO සාමාන7 
ජනතාව_. 1938 U වැ� වශෙය2 ෙගෙනන ලද Z% R¡මq2ම පාෙÇ වැඩකරන පං%ය 
ෙවත එSල �´. 

 1940 2 පzව, “මහා ෙlශෙ$8£ \lධය” සහ අA< È� ප8ෙlශය ෙසMNයOකරණය 
නාමෙය2 ඈඳා ගැZෙF U මYදන ගණනාවH නැවත පට2 ගැqණ. ෙF අවwථාෙC U අA< 
N2Iත ක:ඩායF දD2නට ලැ{ණ—“ජා%කවාU2” සහ “හTරැ ජනතාව” යන ඔ�2 
අනTරැව ක�මාsÊලව uටමං DEමට ලH ^හ. ෙF නව ර�SෙS RS අවIය2 1936 සහ 
1937 U දD2නට %�´. Nෙ}ෂෙය2ම මා_Fබඩ ෙපෙදw තද කරlU ෙකා+යාsව2ව 
uටමං DEෙම2 එය ෙපZ XෙQය. 

 නැෙගන4ර ෙපMල2තය ඈඳා ගැZම සහ අනTරැව 1939 U බාSkH ෙlශ—1941 
වසෙY U Glධ ^ෙQ “ජා%කවාU �Y¸වා¿2” Tර2 කර දැ£ම සහ ඒ ඒ zAතර 
ජනවාYXක ෙකාටw, උදාහරණ හැkයට නැෙගන4ර ගැ¦Gයාෙව2 (Galicia) ෙපMල2ත අයව 
uටමං DEම_. \lධය කාලෙQ U ෙF අවසාන ප8%ප<%ය �වÃ ^ෙQ සFÆYණෙය2 
පරාජයH අ<වන අවදානෙම2 රට ආරHෂා කරගත \T දැ� අවශ7තාවය %{යUය. 
එD2 එක සමwත ජනවාYXක ක:ඩායF ෙලG2 uටමං DEම—ජYම2, ෙචචන72, 
ටාටාY, කැS�Hw යනාU— ෙහBදරC කර2ෙ2 ද ෙF ෙමෙහ\F සඳහා 1930 ගණ2 වල U 
වYධනය කරග< Nෙ}¨ත දැsම_. ප8%ප<% ඒ< \ද අ�රැ� වලට පමණH ¿මා ^ෙQ 
නැත. 1940 ගණ2 gරා ඒවා ෙවන< ආකාර ව12 IX2 Iගටම පැව%ණ. ඒ ෙසMNයO 
අ§රාජ7යට අA%2 ඈඳාග< ප8ෙlශය24 ෙසMNයOකරණය සහ සාමකරණය යන UYඝ 
D�යාව1ෙQ ෙකාටසH වශෙයq. ඒ කාලෙQ U ම ෙසMNයO �ලා� ෙවතට ඇTS ෙකෙරන 
මහ< ජා%කවාU ක:ඩායF qසා ර�ඳ�F කඳ�රැ ෙලMකෙQ ව¬හයට සහ සං\%යට 
දැවැ2ත බලපෑමH ඇ% කෙය. “දÌවF ෙදන ලද ජනතාව” qෙයMජනය කළ u+ස සහ 
ජා%කවාU ප8%ෙරMධ සට2කා£2 ඉතා ඉHම´2 ෙසMNයO Gරකරැව2ට වඩා වැ� ^හ. 

 ඒ වYධනයට සාමා2තරව, \lධෙය2 පz එන අ�රැ� වල U දD2නට ලැ�ෙ: 
අෙ2ක NNධ GNS හැIයාව2 ගැන රජෙQ ප8%ප<% තව< දැ�aම_. එ4 ප8%ඵලය 
�ලා� ජනගහනය ක�මෙය2 ඉහළ යාම_. එම කාලයම සල]r ෙව2ෙ2 �ලා� 
ජනගහනෙQ සංඛ7ානමය වශෙය2 ඉහළම අව§ය දD2නට ලැ�ම< �ලා� අY¹ද පට2 
ගැZම<ය. එය යS පැන Xය �ලා� ක�මය අභ72තර ෙනාස2z2 ත<ව ගණනාවD2 
අඩාළ a %�ම සහ ආY ක අකාYයHෂමතාවෙQ වැ�ෙය2ම බªල ගැට¡ දD2නට 
ලැෙබන කාලය_. 

 wටා12වාU \ගෙQ අවසාන අ�රැ�, අNq}Îත බැN2 Nශාල වශෙය2 පැව% qසා 
ආපwසට යන Gl§ මාලාවH දD2නට ලැ{ණ: සැඟa %{ ෙසම_O NෙරMධය නැවත 



නැ¤ ඒම; ]ම2ත�ණ, එI+වාIකF, සහ හ+ හැkයකට qYවචනය ෙනා^ පාYශව අතර 
ඇTලත සට2, යනාU අදහw නැවත පැ�Ðම; සහ රහw ෙපා¦GෙQ සහ ප8ාෙlÑය පHෂ 
සංNධාන වල එ¦OවාU සහ කS1 ගැzන හැIයාව. අවසාන ෙමෙහ\මH, නව මහා 
cෂණයH, සඳහා සැලzF හැෙද�2 %�ණා ද, එ4 ප8ධාන N2Iතය2 ෙව2නට XෙQ 
ෙසMNයO \ෙදCව2ද, යැ_ Gතා බල2නට ඉ%හාසඥය2ව ෙයාR කරවන ලI. 

 ෙF ෙකk ෙලG2 දHවන ෙසMNයO ඉ%හාසෙQ පළR %wපw වසර ගැන සමwත 
Nග�හය Nදහා පා2ෙ2 සමාජෙQ ෙlශපාලන පාලනය සඳහා ක�මයH හැkයට අ2තවාU 
ප8ච:ඩ<වයH IX2 Iගටම පැවTන බව_. 

 ෙF ස2දYභෙය2 ෙබාෙහM Nට මT ෙකෙරන සFභව7 ප8}නය, පළR ෙලq2වාU 
චක�ය සහ ෙදවැq wටා12වාU චක�ය අතර අඛ2ඩතාවය ගැන_: ෙදවැ2න සඳහා 
පළRවැ2න ෙකාතරF ප8මාණයකට සqyහ2 ^වාද? අවwථා ෙදකම සFබ2ධෙය2 ඇ% 
ෛඵ%හාGක හැඩªරැව සැබැN2ම DGෙw<ම සමාන කළ ෙනාහැD_. “රT cෂණය” ඇ% 
^ෙQ 1918 GGරෙQ g¡Sව පැ%ර පැව% ගැyF qසා_. මYදනෙQ අ2තවාU wවභාවය ඒ 
කාලෙQ %{ ර��කS හැIයාවට එSල කරන ලද ප8%චාරෙQ ෙකාටසD. එනR< ගFබද 
වැGය2ට එෙර4ව \lධය නැවත ඇරÓම, ෙදවැq cෂණ ර�SෙS �1ක ෙලG2 පව%න 
ලlද, Glධ ^ෙQ සාමය පැව% කාලයක U Nය. එෙwම එය සමාජෙQ බªතරය ෙවත UYඝ 
කා¦න ෙලG2 බලපාන ප+I ෙගන යන ලද ප8හාරයක ෙකාටසH Nය. ස2දYභය Tල ඇ% 
ෙF වැදග< ෙවනwකF වලට අමතරව, GNS \lධය පට2 ග2නට ෙපර Gට ෙලq2වාU 
ෙlශපාලන ව7ාපෘ%ෙQ ප8ධාන උපකරණයH හැkයට cෂණය භාNතා DEම කS ඇ%ව 
දDන ලlදD. එෙwම අරRණ ^ෙQ  cෂණය ෙකk කා¦න ෙලG2 ෙයාදා ගැZම_. ඒ 
ලHෂෙය2 බලlU, NEP qසා කැඳවන ලද ෙකk Nරාමය සහ ඉI+යට යා හැD NNධ මාYග 
uBබඳව ෙබාSෙෂNHවාU නායකය2 අතර ඇ% ^ සංÕYණ Nවාද දHව2ෙ2 
ෙබාSෙෂNHවාU2 සහ සමාජය අතර සාමාන7 සබඳතා ඇ%aමට<, cෂණය රජෙQ 
ක�මෙCදයH හැkයට ෙයාදා ගැZම අ<හැර දම2නට< %�ණ හැDයාව_. එෙහ< 
ප8ාෙයMXකව, ෙF කාලය Tළ U ගFබද ෙලMකයා ºව<^ෙQ පරාPත ෙලසDq. ආ:Wව සහ 
සමාජය අතර සFබ2ධතාවය Nශාල වශෙය2 එDෙනකා ගැන R�ධ බවH දHවන 
හැIයවD2 පැව%ණ. 

 ප8ච:ඩ<ව චක� ෙදෙH බැ� ෙපල යා කර2ෙ2 ගFබද වැGය2ට එෙර4 \lධය_. 
1918-1922 Tළ U මT ^ ප8%ප<% IX2 Iගටම පැව%ණ. \ගය2 ෙදෙH U ම, ආහාර 
කැඳ�F ප8%ප<% ෙයාදා ගැqණ. ගFබද වැGය2 අතර සමාජ ෙනාස2z2තාවය2 I+ 
ගැ2Nණ. මෘග බැN2 \T යS පැන Xය ක�ම ෙයාදා ගැZම සාමාන7යH Nය. ෙව� තබා 
මරා දමන වධකය2 සහ N2Iතය2 යන ෙදෙකාOඨාශයටම ඔ�2 කB2 ත<වෙQම 
නැවත ºව<ෙවන බව තහ�රැ Nණ. 

 ආ:W DEම සහ සමාජ කළමනාකරණය සඳහා cෂණය ෙයාදා ගැZම ගැන 
wටා12වාU \ගය zNෙ}¨ත සමාජ ස2දYභයH qෙයMජනය කළ<, ෙසMNයO ඉ%හාසෙQ 
අෙන< \ග හා සබැ�යාව සමඟ ප8}න පව�. උදාහරණයH වශෙය2 uටමං DEෙF 
ප8%ප<%ය ග<ෙතා<, එයට 1919-20 U Glධ ^ ]ලාHහරණ ෙමෙහ\F වැදග< ÆYව 
Glt2 ^වා Nය හැD_. ෙකාසැH È� ප8ෙlශ අSලා ගැෙනන ෙමාෙහාෙ< U, ආ:Wව 
පට2 ග<ෙ< එ_2 බලපෑF එSල ^ සමwත ආIවා¿ ජනගහනය uටමං DEෙF 



ෙමෙහ\ම_. වැ�ෙය2 යහප< සමාජ ත<වයක Gk ෙකාසැH ඉලHක කරන ලද uටමං 
DEෙF ෙමෙහ\ෙම2 පzව, ප+wථාZය ඒජ2තවරැ2ෙ� පමණට වැ� කාYයÑ¦<වයට 
w×%ෙව2නට, “මහා ප+මාන ෙභෟ%ක Tර2 DEF” ව12 ෙමෙහ\ම qමා ෙව_. ෙF 
Glt2 තව< දශකයකට පzව එන ප8%ප<% කB2 හැඟ^වා යැ_ Dයත හැD_. ඒ< ඒ 
සFÆYණෙය2ම ෙවන< ප+මානයDq. ෙමෙහ\F ෙදකටම ඇTල< ^ෙQ සමwත සමාජ 
ක:ඩායමH අවනF�වට පාත� කර�q. ගF මOට�2 පමණට වැ� ප8%චාර Glධ aෙම2. 
සහ uටමං DEම T12 ඔ�2 Tර2 කර දැ£ෙF උ<සාහය_. ෙF Gය¡ පැ%කඩ ව12 
ෙපZ ය2ෙ2 ]ලාHහරණෙQ ප8%ප<% සමඟ ගැට¡ සහගත සමානකF %�ණ බව_. 

 හTරැ ක:ඩායF බැහැර DEම සහ ªදකලා DEම යන ප8පංචෙQ g¡S අYථය, සහ 
අනTරැව GNS \lධය කාලෙQ කඳ�රැ පlධ%ෙQ qYමාණය<, අෙයH Nභාග කෙළා<, 
මYදZය චක� ෙදක Tළ සැබැN2ම වැදග< ෙවනwකF ඇතැ_ අෙය]ට uBග2නට Glධ 
ෙC. 1920 ගණ2 Tළ පැව% GNS \lධ කාලෙQ U ෙගාඩනැÙ සහ භාNතා කළ කඳ�රැ, 
1930 ගණ2 වල ඒවාට ඉතා z¡ සමානකමH පමණH දHව%. 1929 මහා ප8%සංwකරණ 
සාමාන7 ර�ඳ�F ක�මය අ<හැර දම2නට සම< ^වා පමණH ෙනාව, R¡මq2ම 
බලා<කාර ශ�මය යන අදහස මත පදනF ^ අA< ක�මයකට අ<%වාරමH ද දමන ලI. 
�ලා� ක�මය සංවYධනය කරනවා යන මවා පෑම, ජනගහනෙQ සමහර ෙකාටw බැහැර 
DEම සඳහා ෙම2ම ආY කය සහ සමාජය R¡මq2 ෙවනw DEෙF ව7ාපෘ%යH හැkයට 
ප8ධාන සැලzමH පැව�ම ෙප2ව_. එවැq දැවැ2ත සැලzමක පැවැ<ම පැහැI1වම 
ෙප2වන සාධක D4පයH ඇත. එය වැදග< අධ7යන වල අරRණ ද ^හ. R12ම, 
cෂණය ෙකාතරF ෙහා�2 සැලzF කර සහ ෙහා�2 ප8දYශනය කරන ලද ප8පංචයH 
^වාද ය2න. ]ලාHහරණෙQ Gට මහා cෂණය දHවා පැ%ර යන ෙකMටා ක�මය, එවැq 
සැලzමH පැව%ෙQය යැ_ ප+වYතනය කර2නට සාධකයH සපය_. උඩ Gට පහළට යන 
ෙතH ප+පාලනය Tළ සංඛ7ාන සහ ද<ත ගැන ව7ා$ත ෙලG2 පැව% Î<තහාරයH 
%�ණ බව gරාෙSඛන NG2 තහ�රැ කර%. මYදZය D�යාව1ෙQ ග´තමය u+Nතර 
ගැන වැ� වශෙය2 Î<තරහාර ගැ¦ GÚමH %�ණා යැ_ සාමාන7 ඉතාම< සමබර 
ෙලG2 දHවන සංඛ7ාන සාH¨ සපය_. එවැq ද<ත සFÆYණ ෙලG2 N}වාස DEම DG 
Nෙටක< කළ ෙනාහැD �ව<, ඒවා ඉ%හාසඥය2ට ප8පංචෙQ �වÃ \ග නැවත 
සංwකරණයට ඉඩH ලබා ෙද_. NNධ මYදන ර�1 Iන වකවාr අsව Iග හැරැr uBෙවල 
අද වඩා ෙහා�2 වටහා ගැZමට හැD_. එ_2 ෙමෙහ\F මාලාවH සඳහා අණ q]< 
කරන ලදැ_ යන න7ාය සනාථ ෙව_. 

 මYදZය D�යාව1ෙQ සමwත මාලාව නැවත සංwකරණෙය2, අාඥා q]< කරන ලද 
අsuBෙව12, Iය< කරන ලද ක�මෙCද යනාIෙය2, ෙකෙw �වද, UYඝ කා¦න ෙලසD2 
ඉතා ෙහා�2 සකw කරන ලද සැලzමH %�ෙ2ය, යන න7ාෙය2 තරමH �රට පරwපර 
ෙව_. මYදන සැලzF කළ ආකාරය Iහා බලlU අෙය]ට ෙපZ ය2ෙ2 අහÛව ය2න 
Nශාල È�කාවH ග2නා ලද බව< සහ ෙමෙහ\Fවල Gය¡ අIයර වල U දැ� G�රැ ඇ% 
^ බව<ය. ]ලාH uටමං DEම ෙF ගැන උදාහරණයD. ඔ�2ව ෙබාෙහM Nට uටමං කරන 
ලlෙl DG� ගමනා2තයH ගැන අදහසH ෙනාමැ%වය. ඉ%2 ඔ�2ව “uටමං DEෙF U 
අ<හැර දැ£ම” ඒ ගැන ඇ% ^ Nය�ල ගැන පැහැI1 දYශකයD. එයාකාරෙය2ම “කඳ�රැ 
4w DEෙF” ෙමෙහ\ම ද Dය2ෙ2 සැලzමH ෙනා^වා Dයා_. D�යා<මක කරන ආඥා 
පැවEෙF U, හRදා කා:ඩ ෙබාෙහM Nට පමණට වැ� �රH පමණට වැ� ඉHම´2 Xයහ. 



එෙwම “පමණට වැ� උෙදÜගය” නැ<නF "පාෙර2 uට පැZම” ගැන {F මOටF ව12 
ඔ�2 වරදකරැව2 ^හ. 

 �ලා� 4 È�කාව ද ඉතා සංÕYණ_. පYෙQෂණ තව< වැ� ෙවlU එය තව< දැ� 
ෙලG2 පව%න බව ෙපZ ය_. ෙරPමෙQ සැඟ�න ලද ඒ< සමwතෙය2ම ෙරPමය 
qෙයMජනය කර2නH හැkයට wටා12 NG2 �ලා� qයම DEෙF දැHමට පටහැqව, අද 
ලැෙබන වාYතා ඊට පරwපර ප+වYතනයH uBග2ව_. ක�මෙQ කාYයHෂමතාවය ෙවsවට 
එ4 අසංNධානා<මක ත<වය2 වැ� ^ෙQ මYදනයට ලH ^ එක ක:ඩායමH පwෙw 
එන තව< ක:ඩායමH බැX2 ^ ෙÇTව qසා එය Glධ ^ බව_. ර�ඳ�Fකරැව2ව දැ� 
Nwතරා<මක ෙලසD2 වYÞකරණය ^ව<, ඒ වYÞකරණ අතර ¿මා �Yවල ෙලG2 සහ 
ෙබාෙහM Nට ර�වk1 සහගත ෙලG2 පැව%ණ. තව �රට< Dයෙතා<, ක�මෙQ ආY ක 
ලාබදායක<වය ගැන uBTරH තවම< ලැ� නැත. 

 ෙF පරwපරතාවය2, අsෙයMÞකරණය2, සහ අතාYDක ^ ත<වය2, සමඟ තහ�රැ 
කරගත හැD සාH¨ ඉI+ප< DEම සඳහා, qතර Glධ ^ මහා මYදන ෙමෙහ\F වලට 
ආපz යෑම< සහ ප8ච:ඩ<වය සහ cෂණය NG2 ඒවාෙQම ^ තYකයH qYමාණය කළ 
අ2දම ගැන, උපන7ාස ගණනාවH ඉI+ප< කර ඇත.  

 අsෙයMÞකරණය යන ß�කාව ගැන, සහ wටා12වාU මYදන චක� වල U Rදා හ+න 
ලද »තනකරණෙQ “N~�ට ෙමාෙහාතH” ෙමෙහයaම සඳහා ෙH2àය ^ අවධානයH 
ෙපා�ෙC ෙනාමැ% aම ගැන ඉ%හාසඥය2 වැ�ෙය2 අවධානය ෙයාR කර ඇත. ෙබාෙහM 
Nට අ§කාE2 NG2 cෂණෙQ �වÃතාවය වැ� කරන ලlෙl ෙF ප8ච:ඩකාE වාතාවරණ 
Tළ U ඔ�2 අත පාලනයH %�r බව ඔ�2ටම Dයා ගැZම සඳහා_. ¿ඝáෙය2 ඉහළ 
Xය ප8ච:ඩ<වයට හzෙවන ඔ�2 ඒ හා සමඟම එය IX2 Iගටම පව<වා ෙගන යෑමට 
දායක ^හ. ෙF ප8පංචෙQ ප+මානය සමකා¦න ඉ%හාසඥය2 ෙව%2 X¦â XෙQය. දැ2 
ඒ ගැන අවෙබMධයH ලැ�ම ඇරÓ ඇත. මYදන D�යාව1ය එෙලG2 Glධ aම, ගැyF සහ 
බාධක වලට අ§කාE2 NG2 Rªණ UෙF U දැHNය \T එකම ප8%චාරය ෙලසට 
සැලෙකන ලlද qසා cෂණයට u�රැ දැෙමන පාලනය කරගත ෙනාහැD ෙමෙහ\F 
උ<පාදනය ^ෙQය. 

 U.S.S.R. 4 ෙlශපාලනෙQ සහ සමාජ ඉ%හාසෙQ cෂණය ග2නා ප8ධාන තැන TB2 
අද එ2න එ2න වැ�ෙවන සංÕYණ ප8}න ඇ% කර_. ෙසMNයOවාදය අධ7නය කර2න�2 
NG2 කB2 එළෙඹන ලද qගමන ෙබාෙහාමයH වYතමාන පYෙQෂණ ව12 q}ප8භා 
ෙවන ආකාරය ෙපZ ය_. R¡ ප8පංචය ගැන ෙපා� සහ q}Îත පැහැI1 DEමH 
ඉ%හාසඥය2 NG2 තව �රට< ෙසාය�2 Gkයා �ව< එය අවෙබMධයට ඉතා අපහz 
^වD. ප8ච:ඩ<වෙQ යා2ත�ණ සහ ගාමක බලය ගැන අවෙබMධය u´ස වැ� ප8ග%යH 
Glධ ෙව�2 පව�. 

 ෙබාෙහM අäරැ පැ% තවම< පව�, Nෙ}ෂෙය2ම ප8ච:ඩ<වය ජනතාව එIෙනදා 
ºNතෙQ U ෙකෙw Rªණ �2නා දැ_ ගැන. අAෙගMzව2 ක�රැ2 ^වා දැ_ ෙසායාග2නට 
අෙය] කැම% නF, එNට සමwත සමාජයම ප8}න කළ \T ෙC—N2Iතය2 පමණH 
ෙනාව, ෙF Glt2 Tළ යF කාYය භාරයH ඉy කළ සෑම අෙයHවම.


