గులగ్ కు పంపడానికి ఉన్న అవకాశాలు ఏమిటి?
మూలం :పావెల్ కాాస్న నవ్
అన్ువాదం :యార్ల గడ్డ వెంకటరావు.
“సామూహిక అణచివేతల సిదధ ్ాంతాంపై త్ర్కిక విశ్లేషణ” అనే వాాసాంలో “కోట్లేది అణచివేతకు
గుర్ైన ప్రజలు” అని చెబుతుననదాంత్ సరళమైన త్ర్కిక విశ్లేషణకు కూడ్ నిలబడలేని అబద్ాల ప్ుట్ట
అని మేము కనుగొన్నము. కాని వాసత వ విషయాలు ఎలా ఉన్నయి? ఎాంతమాంది ప్రజలను గులగ్ కు
ప్ాంపారు? ఎాందుకు ప్ాంపారు? ట్ీవీప్రసార-ప్రచ్ర విదూషకుల అబద్ాలలో కాకుాండ్ నిజ జీవితాంలో
అకిడ జీవిాంచడాం ఎాంత కషట ాం? అకిడకు ప్ాంపే అవకాశ్ాలు ఎాంత ఎకుివగా ఉన్నయి?
ప్దుాల/ లెకిల

ప్ుసత కాలు, సమాచ్ర ర్కకారుులు లేకుాండ్ కోట్లేదిమాంది ప్రజలను

సాంబలళాంచడాం సాధ్ాాం కానాందున, దీనికి సాంబాంధిాంచిన సపషట మైన సో వియట్ గణ్ాంకాలు ఉన్నయి.
అాంతే కాక మొతత ాం దేశాం సాంగతి ప్కిన పట్ట ాండి కనీసాం 100మాంది ప్నిచేసే కర్ాాగార్ానిన ప్దుాల
ప్ుసత కాం నిరవహిాంచకుాండ్ నడప్డాం అసాధ్ాాం. ఈ సమాచ్రాం ఉనికిలో ఉాంది, ముఖ్ామైన శ్ాస్త య
ీ
సమూహాలనుాండి / సమాజాల నుాండి ఎవవరూ ఆ సాంవతసర్ాలకు చెాందిన గణ్ాంకాలను ప్రశ్నాంచరు.
అలా కాకపో తే 20వ శత్బా ప్ు

30వ దశకాంలో USSR జైళళ గణ్ాంకాల ర్ాండు ర్కకారుులను, వార్క

వాడకానికి నిజమైనది ఒకట్ి,

దశ్ాబలాల తరువాత జీవిాంచే ప్రజల కకరకు నకిదిది

మర్ొకట్ి,

నిరవహిాంచ్యని వారు ఒక వెర్కి ఊహ చెయావలసి యుాంట్ ాంది.
గణ్ాంకాలను ప్ర్కశీలిద్ాాం. USSR పార్కశ్ాిమికీకరణ “కోట్లేది బలనిస ఖ్ైదీల కషట ాంతో నిర్కాాంచిాందనే”
సిదధ ్ాంతాంలో ఎాంత నిజముాందో కూడ్ తెలుసుకుాంద్ాం.
ఈ విషయాంలో అతి పదా నిప్ుణుడు, పర్కసట ో యికా కాలాంలో ర్ాషన్ ఆకైవేలో ప్నిచేసిన వికటర్
జేమ్స్సోవ్ ఈ దిగువ వాసత వాలను తెలుప్ుతున్నడు. 1 “1937 లో గులగ్ లో

11,96,369 మాంది

ఖ్ైదీలు ఉన్నరు, వార్కలో 87% ర్ాజకీయిేతర, ద ాంగలు, మ్స్సగాళళళ వగైర్ా సాధ్రణ నేరసుతలు.
1938లో గులగ్ లో 18,81,570 మాంది ఖ్ైదీలు ఉన్నరు, వార్కలో 81% మాంది సాధ్రణ నేరసుతలు.
ప్రధ్నాంగా శ్క్షా కాలాం ప్ూరత యిన తర్ావత వార్కని విడుదల చెయాడాం వలే 1939 నుాండి ర్ాండో
ప్రప్ాంచ యుదధ ాం వరకు ఖ్ైదీల సాంఖ్ా తగుుతూ వసుతననది. సాధ్రణ నేరసుతల అతి తకుివ సాంఖ్ా
1947లో 40%, కానీ ఆ సమయాంలో జైళే ళ

ప్ర్ాననభుకుిలు, సైనాాం నుాండి పార్కపో యిన వారు,

శతురవు తో చేతులు కలిపినవారు, హాంతకులు మర్కయు ఈ విధ్మైన అమాయక బలధితులతో నిాండి
ఉన్నయి.
అతాధిక సాంఖ్ాలో గులగ్ ఖ్ైదీలు 25,67,351 మాంది 1950, జనవర్క 1న ఉన్నరు. వార్కలో
77% సాధ్రణ నేరసుతలు, ఎకుివగా యుద్ధనాంతర బాందిపో ట్ే .
ఈ సాంఖ్ాలకు అరధాం ఏమిట్ి? ఇది చ్లా ఎకుివా లేక కాద్? సామూహిక అణచివేతలు
శ్బిర్ానికి చేరుకుననప్ుపడు 19 లక్షల ఖ్ైదీలు; లేద్ ఇది అసాధ్రణమైనది కాద్? ఈ అాంకలను నేడు
23 లక్షలకు పైగా ప్రజలు జైలు పాలయిన , “ప్రజాసావమాానికి ప్ున్ది” – అమర్కకా సాంయుకత ర్ాష్టాటోలతో
పో లిి చూద్ాాం.
2. అమర్కకా సాంయుకత ర్ాష్టాటోల జన్భల షుమారు 30 కోట్ే , 1930ల లో USSR జన్భల 20
కోట్ే . మనాం నిషపతిత ని తిర్కగక లెకిిసేత , అమర్కకా సాంయుకత ర్ాష్టాటోలు 1930లలో USSRలో

ఉనన

జన్భలను కలిగక ఉాందని ఊహిసేత అప్ుపడు అమర్కకా సాంయుకత ర్ాష్టాటోలలో ఖ్ైదీల సాంఖ్ా 15,30,000,
అణచివేతలు శ్ఖ్ర్ాగిాంలో ఉననప్పట్ి USSR లోని ఖ్ైదల
ీ సాంఖ్ా (18,80,000) కన్న కకాంచాం తకుివ,
కానీ “భయాంకరమైన 1937” కన్న ఎకుివ మర్కయు 1939లోని మొతత ాం గులగ్ ఖ్ైదీలతో ద్ద్ప్ు
సమానాం.
ఇప్ుపడు రష్టాాలో 11 లక్షల స్త ,ీ ప్ురుషులు గులగ్ , గులగ్ శ్బిర్ాలలోనూ ఉన్నరు. USSR
(14కోట్ే 50లక్షల నుాండి 20కోట్ే వరకు) జన్భల నిషపతిత లో తిర్కగక లెకిిసేత అప్ుపడు ఖ్ైదీల సాంఖ్ాా
సాపేక్షాంగా 1937లో USSR లోని ఖ్ైదీల సాంఖ్ాకన్న 25% ఎకుివ మర్కయు 1938లో USSR లోని
ఖ్ైదీల సాంఖ్ాకన్న 25% తకుివ. ఆచరణ్తాకాంగా తేడ్ ఏమీ లేదని చెప్పగలాం. సాటలిన్ కాలాంలో జైలు
పాలెైనవారూ, లేద్ ఎలెసట న్
్ , ప్ుతిన్ కాలాంలో జైలు పాలెైనవారు సమానాంగా ఉన్నరు.
ప్రసత ుత ప్రభుతవాం జైలులో పడుతుాందని భయప్డుతున్నర్ా అని రష్టాా ప్రజలను అడగ
గలమా? బుష్ లేద్ ఒబలమా జైలులో పడత్రని భయప్డుతున్నర్ా అని అమర్కకా ప్రజలను అడగ
గలమా? వాళళళ నవివపో త్రు.
USSRలోని మొతత ాం ఖ్ైదీల సాంఖ్ా USSR యొకి మొతత ాం కార్కాక వనరులలో 2% మిాంచి
ఎప్ుపడూ లేదు. ఆ విధ్ాంగా “USSRలో పార్కశ్ాిమికీకరణ బలనిస ఖ్ైదీల ద్వర్ా జర్కగకాందనే” ప్రకట్న
నదురూ బెదురూ లేకుాండ్ చెపిపన అబదధ ాం తప్ప మర్ొకట్ి కాదు. ఆర్కధక రాంగానికీ, పార్కశ్ాిమికీకరణకూ

2% ఏదెైన్ గణనీయమైన సహకారాం చెయాడాం ప్ూర్కతగా అసాధ్ాాం. అాంతే కాక ఆధ్ునిక ప్ర్కశమ
ి లకు,
నిర్ాాణ రాంగానికి అతాధిక నెైప్ుణాాం గల కార్కాకులు అవసరాం కాగా, ఖ్ైదీలను గోతులు తవవడాం వాంట్ి
ప్ూర్కతగా నెైప్ుణాాం లేని ప్నులలో మాతరమే ఉప్యోగకాంచగలాం.
ఇాంకా, 1938 వరకు చ్లా వరకు సో వియట్ పార్కశ్ాిమికీకరణ కరత వాాలు విజయవాంతాంగా
ప్ూరత యాాయి (80% పైగా). పార్కశ్ాిమికీకరణ 1928లో పారరాంభాం అయి 1939 లో ఆచరణ్తాకాంగా
ప్ూరత యిాాంది.

1938 కి ముాందు USSR లో12 లక్షల మాందికన్న తకుివగా జైళళలో ఉాండే వారు. చ్లా కషట
కాలమైన పార్కశ్ాిమికీకరణ కాలాంలో 5 లక్షలమాంది ఖ్ైదీలు ఉాండేవారు. ద్నరధాం మొతత ాం USSR యొకి
పార్కశ్ాిమికీకరణ కాలాంలో (1937తో సహా) ‘కోట్లేది బలనిస కార్కాకులు’ లేరు – సగట్ సాంఖ్ా 10లక్షల
కన్న తకుివగానే ఉాంది.

USSR పార్కశ్ాిమికీకరణలో ఖ్ైదీల సగట్ భలగసావమాాం శ్ాతాం USSR యొకి మొతత ాం కార్కాక
వనరులలో

ద్ద్ప్ు 0.8%. USSR ఆర్కధక వావసథ నిర్ాాణాంలో ఖ్ైదీల పాతర న్మమాతరమే అనే

నిర్ాధరణకు మనాం ర్ావాలిస ఉాంట్ ాంది.
అాంతరుాదధ ాం ముగకసిన వెాంట్నే అకిడ 40 లక్షల వరకూ ఈడు లేని పిలేలు వున్నరు ,
మర్కయు అకిడి ప్రభుత్వల ఆతిధ్ామూ, మదా తూ ప ాందుతూ శ్క్షణ ప ాందిన; పో లెాండు, రుమేనియా,
హాంగర్ీ, చెైన్, ఫినే ్ాండ్ తదితర దేశ్ాలతో గల USSR సర్కహదుాలలో ప్రతేాకాంగా శ్క్షణ ప ాందిన
ట్ెరర్
ి కసట ులు, కమాండో దళాలు చొరబడినప్ుపడు USSR లోని నేర్ాల ప్ర్కసథ తి
ి చ్లా సాంకిేషటాంగా ఉాంది. అది
కూడ్ USSR ఒక విధ్మైన సైనిక శ్బిరాం లాగా ఉనన, మధ్ా ఆసియాలో ౧ సాంవతసరాం పాట్ యుదధ ాం
(‘బలస్ మాా యుదధ ాం’), చెైన్తో యుదధ ాం (KVZhD War’), జపాన్ తో హసన్ వివాదాం, జపాన్ తో హాలిిన్
గోల్ యుదధ ాం, ర్ాండో ప్రప్ాంచయుద్ధనిన గుర్కాంచి ప్రసత ావన కూడ్ చేయని ఒక యుదధ ాం తరువాత మర్ొక
యుదధ ాం వెన్నడుతునన సమయాం అది.
మర్కయు ఈ యుద్ధలనీన ఉననప్పట్ికీ దేశాం విన్శన్నికి గుర్ైనప్పట్ికీ సాటలిన్ యొకి USSR
లోని జన్భలలో ఖ్ైదీల శ్ాతాం ఇప్ుపడు అమర్కకా సాంయుకత ర్ాష్టాటోలలో ఉననట్లే ఉాంది.
“వాసత వానికి 1921 నుాండి 1953 వరకు (33 సాంవతసర్ాలు) విప్ే వ-ప్రతీఘాత చరాలకు గాను
శ్క్షకు గుర్ైన వార్క సాంఖ్ాా 38 లక్షలు మాతరమే” 1
‘ర్ాజకీయ

లేద్

విప్ే వ-ప్రతీఘాత

నేరసుత’

లెవరు?

గూఢచ్రులు,

ప్ర్ాననభుకుిలు,

ట్ెరర్
ి కసట ులు, ఇతర దేశ్ాల మదా తు గల బాందిపో ట్ే , హిట్ేర్ యొకి శ్క్షణ ప ాందిన వారు, శతృవులతో
సహకర్కాంచిన వారు, సో వియట్ వాతిర్ేక, ప్రభుతవ వాతిర్ేక ప్రచ్రాం చేసిన వారు, (జపాన్ మర్కయు
న్జీల ప్రచ్రకులతో సహా), ప్రభుతవ వాతిర్ేక తిరుగుబలట్ లో పాలగునన వారు ఈ నేర్ాలకుగానూ;
అదికూడ్

సో వియట్ ప్రభుతవాం ప్రమాదకరమైనవని భలవిాంచిన శ్ాశవత యుదధ ప్ర్కసధ త
ి ులలో శ్క్షకు

గుర్ైన్రు. అప్ుపడే అాంతరుాదధ ాం ముగకసిన, USSRను బో లిివిక్ పాలనను ప్ూర్కతగా అసహిాాంచుకునే ఎరి
సేన యొకి మాజీ ప్రతారుధలు చ్లామాంది ఉనన సమయాం ఇది. USSR కు హాని చెయాడ్నికి దేనికైన్
సిదధప్డిన వారు ఈ ప్రతారుధలు.

ఈ విప్ే వ-ప్రతీఘాత నేరసుతలకు చ్లా భిననమైన శ్క్షలు, కకనిన నగర బహిషిర్ాలతో సహా
బహిషిరణ శ్క్షలు వేసారు. (7,65,180 మాందిక)ి .
38.4% మాంది ఖ్ైదీలకు 5-10 సాంవతసర్ాల 35.5% ఖ్ైదీలకు 3-5 సాంవతసర్ాల,

25.2%

ఖ్ైదీలకు 3 సాంవతసర్ాల కన్న తకుివ జైలు శ్క్ష వేశ్ారు,0.9% మాంది ఖ్ైదీలకు మాతరమే 10
సాంవతసర్ాలకు పైగా జైలు శ్క్ష వేశ్ారు.
ఆ విధ్ాంగా గులగ్ లో సగట్ శ్క్షా కాలాం 4 సాంవతసర్ాలు – ప్రతేాకిాంచి

‘ప్రజాసావమాానికీ

మర్కయు మానవ హకుిలకూ’ కోట్ అయిన అమర్కకా సాంయుకత ర్ాష్టాటోలలో 2007లో ఉనన సగట్ జైలు
శ్క్షా కాలాం 5సాంవతసర్ాల కన్న ఎకుివ ఉాండడాంతో (63 నెలలు) పో లిినప్ుపడు అధికాంగా ఏమీ లేదు.
(http://www.albany.eduu/sourcebook/pdf/t5252007.pdf)
సాటలిన్ కాలాంలో కాంట్ల ఘోరాంగా ఉనన అమర్కకా-గులగ్ లను గుర్కాంచి మనమాందుకు అరచి గోల
చెయాడాం లేదు?
(19)80ల చివరలో మిఖ్ాయిల్ గోరబచేవ్ ‘ప్ునర్ావాస కమిషన్’ అని పిలుసుతనన ద్ని
ఏర్ాపట్ కు ఆదేశ్ాంచ్డు, ద్నిని యిేలెసట న్
ి కాలాంలో మర్కాంత విసత ర్కాంచ్రు. ఈ కమిషన్ ముగకాంప్ు
నిరణయాం ప్రకారాం “ కేాందర ప్రభుతవ స్నియర్ న్ాయవాది కార్ాాలయాం ఇచిిన సమాచ్రాం ప్రకారాం
6,36,302 కేసులను తిర్కగక తెర్కచ్రు, వాట్ిలో 9,01,127 మాంది కేసులు ఉన్నయి మర్కయు 6,37,614
మాందికి ప్ునర్ావాసాం కలిపాంచ్రమని ప్రకట్ిాంచ్రు.” ౩. దయచేసి గురుతాంచుకోాండి , 6,36,302 కేసులను
మాతరమే తిర్కగక తెర్కచ్రు ఎాందుకాంట్ల మిగకలిన ఇతర కేసులనినట్ిలోనూ ఇది సపషట మే, ఏ నేరసుతలకూ
“ప్ునర్ావాసాం కలిపాంచినట్ే ” పేర్ొినరు.
మిమాలిన క్షమిాంచమని కోరుతున్నను, కానీ ‘కోట్లేది బలధితులు’ ఎకిడ ఉన్నరు?
ఈ ‘ప్ునర్ావాస కమిషన్’ ప్నిని ప్క్షపాతాంతో కూడుకుననదీ అని అాంట్ల అది అప్పట్ికీ చ్లా
సునినతమైన ప్దమే, ఎాందుచేతనాంట్ల అకిడ ఏమిజరుగుతుాందో ద్నిని కుేప్త ాంగా చట్ట విరుదధ మైన
చరాగా వర్కణాంచవచుి – కకదిా నిమిష్టాలలో ప్రజలకు గుాంప్ులుగా ప్ునర్ావాసాం కలిపాంచ్రు! సపషట మైన
నేరసుతల సమూహానికి ప్ునర్ావాసాం కలిపాంచ్రు. జనరల్ వాేసో వ్ (హిట్ేర్ తో కలిసిన, అమాయక

పౌరులను ఊచకోతకోసిన ఒక ప్ర్ాననభుకుి) ను ‘అమాయకుడెైన బలధితుడు’ అని పేర్ొినే ప్రయతనాం
ర్ాండవ ప్రప్ాంచయుదధ

యోధ్ుల తీవరమైన ఆగిహాం కారణాంగా విఫలమవడ్నిన గుర్కాంచి ఏాంట్ో

చెప్పవచుి.
ప్రజల కోసాం బహిరాంగ ప్రచిన, ఆయుధ్లు చేతబట్ిట, సో వియట్ సర్కహదుాలను ద్ట్ిపో యిే
ప్రయతనాంలో బాందీలుగా ద ర్కకిపో యిన ట్ెరర్
ి కసట ులను, విచిిననకులను, గూఢచ్రులను విడుదల
చెయాడాం వాంట్ి కకనిన కేసులు వార్క అబుబరాంకలిగకాంచే అహాంభలవానిన బయట్పడత్యి.
‘పర్కసట ో యికా’ ప్రధ్న రూప్కరత లలో ఒకడూ, ప్రముఖ్ అబద్ాలకోరూ, దోర హీ అయిన యాకోవేే వ్
ఈ కమిషన్ కు చెైరాన్. కమిషన్ కు అతనిచిిన నిర్ేాశాం ప్రకారాం “కోరుటలు కాని సాంసథ లు నేరసుతలని
శ్క్షలువేసిన వార్కనాందర్కనీ ఇప్ుపడు అమాయకులుగా ప్ర్కగణాంచ్రు”. ఈ ప్రకట్న ఒక పదా మ్స్సాం.
అవనీన కూడ్ సైనిక న్ాయసాథన్లూ, ‘ముగుుర న్ాయాధిప్తుల కోరుటలూ’ (“troika”), అవనీన కూడ్
నేరసుతల దో షాం సపషట మైనప్ుపడు ఉద్హరణకు నేరసుతడు ప్రతాక్షాంగా నేరాం చేసత ూ ప్ట్ట బడినప్ుపడు,4
వేగాంగా కేసులను ప్ర్కషిర్కాంచడ్నికి ఏర్ాపట్ చేసిన (ట్ిబ
ర ుానళళళ)న్ాయసాథన్లు. వారు ఆమ్స్దిాంచిన
నేర్ాలు ఉననప్పట్ికీ ఈ నేరసుథలాందర్కనీ ‘అణచివేతల బలధితులు’ అని పిలుసుతన్నరు.
యిేలెసట న్
ి ‘ప్ునర్ావాస చట్ట ాం’ ప్రకారాం (5వ భలగాం) ప్రకారాం ఈ కిాంి ది నేర్ాలకు ; “ ‘సో వియట్
వాతిర్ేక ప్రచ్ర్ానికి’ (యుదధ సమయాంతో సహా), సో వియట్ పాలనను విదేవషప్ూర్కతాంగా చూపిన
సపషట మైన అబద్ాలను ప్రచ్రాం చెయాడాం,ఆ వాకితని గనుక ‘అణచివేతకు గురయాాడని తెలిసేత , అతను
భకిత మాట్ న, లేద్ జైలు నుాండి తపిపాంచుకునే ప్రయతనాం తో సహా సో వియట్ పౌరుల హకుిలపై
దుర్ాకిమణ జర్కపినాందుకు గానూ

దో షులని కోరుటలు నిర్ాధర్కాంచ డ్నికి

చట్ట బదధ ాంగా సేకర్కాంచిన

ఆధ్ర్ాలు ఉననప్పట్ికీ” ఆ ప్రజలను ‘అమాయకులని’ పిలుసాతరు.
ద్ని అరధాం, రష్టాాలోని ప్రసత ుతత పాలన ప్రకారాం ఎవరు జైలు నుాంచి పార్కపో యిన్, ఒక వేళ అతను
కనుక

‘అణచివేతకు’

గుర్ైన్డని

పిలుసుతననవాకితకూడ్

అయితే,

ప్ర్కగణసాతరు, లేద్ యుదధ సమయాం లోనూ, యుద్ధనికి ముాందూ,
ఎవర్ైన్ ప్రభుత్వనికి వాతిర్ేకాంగా

అతడిని

చట్ట బదధ మైనవాడిగా

శతృవుకు సహాయ ప్డడ్నికి

అబద్ాలను ప్రచ్రాం చేసి వున్న

అది మాంచిదే... చట్ట బదా త

దృష్ిటతోనే కాకుాండ్ ఇాంగకత జాానాం మర్కయు సహజ న్ాయాం ప్రకారాం కూడ్ ఇదాంత అరధవాంతాం కాదు.

‘ఆధ్ర్ాలు లేని సామూహిక ప్ునర్ావాసాలనీన’ మ్స్సగాళళకు, దోర హులకు సహాయాం చెయావు.
యాకోవేే వ్ ను ఈ కమిషన్ కు చెైరాన్ గా నియమిాంచడమూ, హిట్ేర్ , గోబెల్స ను నూార్ాంబర్ు
ట్ిబ
ర ుానల్ కు ఛెైరాన్ గా నియమిాంచడమూ ఎలాాంట్ివాంట్ల , జుడ్స్ ఇసాిర్కయాట్ ను జీసస్ కైస్ట కు
మదాాం అాందిాంచే వానిగా చెయాడాం లాాంట్ిది అని మనాం చెప్పవచుి.
హదుాలు లేని ఇాంట్ మ్స్సాం చేసిన తరువాత, అబద్ాలు చెపిపన తరువాత కూడ్ “యాకోవేే వ్
కమిషన్” అధికార్కక ఫలితాం 6,37,614 మాంది ‘బలధితులు’ మాతరమే. ‘కోట్లేది మాంది’ బలధితుల జాడే
లేదు. ఈ సమాచ్ర్ానిన రష్టాాలో కనుగొనడాం అాంత సులభాం కాదు. ఇది అధికార్కక రష్టాా ప్రసార
మాధ్ామాంలో కనప్డదు. ఆ విధ్ాంగా ‘కోట్లేది అణచివేతకు గుర్ైన’ వార్క బలధ్లను గుర్కాంచి నేట్ికీ అనేక
మారుే విాంట్లము.
అాందుచేత, ప్ుతిన్ ను కలిసినప్ుపడు యాకోవేే వ్ చెపిపన ‘మూడు కోట్ే ఇరవెై లక్షల బలధితులు’
ఎకిడ?5 ద్నరధాం హదుాలు లేని అబదా మన్? అవును, అదే. USSR ను బహిరాంగాంగా చాంప్డాంలో
ఉదేాశాం అదే. అది కాద్?
నేను ఒక విషయానిన నొకిి చెపాపలి – (డజనే కకదిా మిలియనే బలధితులు) కోట్లేది మాంది
బలధితులు అనే ఉన్ాద ప్ూర్కత ప్రచ్రాం ఆకసిాకాంగా ప్ుట్ట కు వచిినదికాదు.

ఇది ఒక ద్చివేసే

ప్రకయ
ి , నిజానిన మరుగు ప్ర్కచే చరా. 3 నుాండి 5 కోట్ే మాంది పౌరులు నేరసుతలు కాలేరనేది సపషట ాం.
అదే నిజమైతే సో వియట్ యూనియన్ ను(USSR) మర్ే ఇతర ఆధ్ర్ాలు లేకుాండ్నే మానవత్వనికి
వాతిర్ేకాంగా చేసిన నేర్ానికి శ్క్షిాంచవచుి. 30 సాంవతసర్ాలకు పైగా కాలాంలో 6లక్షలు లేద్ 30లక్షల
బలధితులు ఉన్నరని వాదిసేత, ఆ తరువాత తక్షణమే వచేి ప్రశన, “ఆకాలాం లోని సో వియట్ చట్లటల
ప్రకారాం వారు నిజమైన నేరసుతలెై ఉాండవచుి కద్, వార్కని బలధితులని ఎాందుకు వాదిసత ున్నరు?” వార్కని
‘బలధితులని’

ప్రకట్ిాంచ్లాంట్ల, న్ాయమైన మర్కయు సవతాంతర కోరుటలో వారాందర్క కేసులను తగకన

విధ్న్లతో మనాం తెర్కచి విచ్ర్కాంచ వలసి ఉాంది, దీనికి ముాందు వీర్కని ఎవవరూ నిర్ోాషులుగా
భలవిాంచకూడదు.

యాకోవేే వ్, ఎలెసట న్
ి , గోరబచేవ్ వాంట్ి దోర హులకు న్ాయమైన పో ట్ీలో అవకాశాం లేదు.
‘జైలునుాండి పార్కపో వడ్నికి ప్రయతినాంచిన ఖ్ైదీలాందరూ అమాయకులే’ అనన వార్కప్క
ర ట్న ఒకిట్ి
చ్లు వార్కని ఒక న్ాయమైన కోరుటనుాండి తర్కమికకట్ట డ్నికి, ప్రతిగా యాకోవేే వ్ దాంత్ మ్స్సాం అని
పేర్ొినడ్నికి . ఏదెైన్ న్ాయమైన దర్ాాప్ుత జర్కపితే, ‘సామూహిక అణచివేత’ వాదన గలవడ్నికి
అవకాశాం లేదని వార్కకి గట్ిటగా తెలుసు. అాందుకే ప్ూర్కతగా వార్క నియాంతరణలో ఉనన ప్రసార మాధ్ామాం
ద్వర్ా ఈ ‘అణచివేత’ అనే ఉన్ాదప్ూర్కత నిన్ద్నిన ప్రచ్రాంలో పట్లటరు.
దీని అరధాం ఏమిట్ి? మరణ శ్క్షకు గుర్ైన దేశాం అమాయకుర్ాలన్? అవును,

అదే నిజాం.

సో వియట్ యూనియన్ మానవత్వనికి వాతిర్ేకాంగా ఘోరమైన నేర్ాలు చేసిాందనే వాదనలనీన ప్ూర్కతగా
అబద్ాలు.
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What Were the Chances To Be Sent to
Gulag?
Pavel Krasnov
In the article "A Logical Analysis of the Mass Repressions Theory" we found
out that the so called "tens of millions of repressed peoples" - are nothing but a
bunch of far-fetched lies unable to withstand even the simplest logical analysis. But
how were things actually? How many people were sent to GULAG and why? How
terrifying was it to live that is how high were the chances of being sent there in real
life, not in the lies of TV-propaganda clowns?
There are very clear Soviet statistics regarding this, because it is totally
impossible to handle millions of people without bookkeeping and data records.
Moreover it is not even possible to run a hundred-man factory without bookkeeping,
let alone a whole country. This data does exist, and no one from serious scientific
communities questions the statistics of those years. Otherwise they would have had
to make a crazy supposition that in 30s of 20th century the USSR jails kept 2 records
of the statistics – a real one for them to use, and a fake one for the people that would
live decades later.
Let's have a look at the statistics. We will also find out how much truth there is
in the theory that the Industrialization in the USSR was made by the hands of 'many
millions of slaves-prisoners'.
The biggest specialist in this subject, Viktor Zemskov, who worked in the
Soviet archives in the period of 'Perestroika' gives the following facts 1 "In 1937 there
were 1,196,369 prisoners and 87% of them were ordinary non-political
criminals like thieves, cons, etc. in GULAG. In 1938 in GULAG were 1,881,570
prisoners and 81% of them were ordinary criminals.
From 1939 to WWII, the number of prisoners was decreasing mainly because
of setting them free after the completion of their sentence. The smallest percentage
of ordinary criminals was in 1947 - 40% but at that time, the prisons were full of war
criminals like parricides, deserters, collaborators, marauders, and other 'innocent
victims' of this kind.
The largest number of GULAG prisoners was 1 January 1950 – 2,567,351
and 77% of them were ordinary criminals, mostly post-war bandits.
What do these numbers mean? Is it a lot or not? 1.9 million prisoners in the
pike of 'mass repressions' or is it nothing unusual? Let's compare these numbers
with "the base of democracy"- the USA, where there are more than 2.3 million
people imprisoned today.2

The US population is about 300 million, and the population of USSR of the
1930s was about 200 million. If we recount the proportion and imagine that the USA
now has the population of the USSR in the 1930s then the US would have 1.53
million prisoners, a bit less than in the pike of the "repressions" (1.88 million), but
more than in the "terrible 1937" and almost equal to number of all GULAG prisoners
in 1939.
Now in Russia there are about 1.1 million men and women in jails and prison
camps. If we recalculate that in proportion to population of the USSR (145 to 200
million), then we see that the relative number of prisoners is 25% more than in the
USSR in 1937 and 25% less than in the USSR in 1938. We can say that there is
practically no difference -the being imprisoned in the time of Stalin or Yeltsin-Putin
regimes are equal.
Can we ask the Russians if they feel petrifying fear to be imprisoned by the
current government? Can we ask the Americans if they are afraid to be imprisoned
by Bush or Obama? They will laugh.
The overall number of prisoners in the USSR was never more than 2% of the
labor resources of the entire USSR. Thus the statement that "Industrialization in
USSR was mainly done by enslaved prisoners" is nothing other than a blatant and
bold lie. It is totally impossible that 2% could make any significant contribution to the
economy and the industrialization. Moreover, the prisoners could only be used in the
most unskilled jobs like digging, when modern industry and construction require
highly-skilled workers.
Furthermore: up to 1938 most of the Soviet Industrialization tasks were
successfully completed (more then 80%). Industrialization had been started in 1928
and was practically finished in 1939

.

Before 1938 there were less than 1.2 million prisoners in the USSR, and in
the most difficult period of the Industrialization (1934) there were only 0.5 million.
That means that all during the years of the USSR Industrialization (including 1937)
they were no 'millions of slave-prisoners' - the average number was less than one.
The average percentage of prisoners in the USSR Industrialization was
about 0.8 % of the USSR labour resources. We have to make a conclusion that
the commitment of the prisoners labour in the building of the USSR economy
is negligible.
The criminal situation in the USSR was very complicated: right after the Civil
war when there were up to 4 million homeless children, and when there were
thousands (!) of specially trained terrorists and commando squads infiltrated across
the USSR border from Poland, Romania, Hungary, China, Finland etc, where they
were hosted, supported and trained by their governments. It was also during that
time when the USSR was practically a kind of military camp, and one war followed
another: Middle Asia 1 -years of war ('basmatch war'), war with China ('KVZhD war'),
Hasan conflict with Japan, Halhin-Gol war with Japan, not even mentioning WWII.
And despite all these wars and the country’s devastation the percentage of
prisoners in the population in the Stalin's USSR was the same as in the USA now.

"In reality the number of convicted prisoners with political counterrevolutionary conviction from 1921 to 1953 (33 years) make up the total of 3.8
million."1
Who were the 'political or counter-revolutionary criminals'? Convicted in these
crimes were spies, parasites, terrorists, bandits who were supported from abroad,
Hitler's chasteners, collaborators, persons who carried out anti-soviet and anti-state
propaganda (including Nazi and Japanese propagandists), and participants in antistate rebellions. And in the condition of permanent wars were considered by Soviet
Government as dangerous, etc. It should be taken into consideration that the Civil
War had just finished, and there were a lot of former opponents of the Red Army who
utterly hated the USSR and the Bolshevik regime. These 'opponents' were ready to
go to any means to do any harm to the USSR.
These counter-revolutionary criminals were sentenced to very different
punishments, including deportation and some city-banishment (765,180 persons).
38.4% of prisoners had been sentenced to 5-10 years of imprisonment, 35.5%
had from 3 to 5 years, 25.2% had less than 3 years and only 0.9% were imprisoned
for more than 10 years.
The average imprisonment term in Gulag thus was less than 4 years –
nothing overwhelming, especially if we compare it to the 'stronghold of democracy
and human rights'; in the USA 2007 the average sentence of imprisonment was
more than 5 years (63 months)
(http://www.albany.eduu/sourcebook/pdf/t5252007.pdf)
Why we do not hear the screams about US-GULAG that was worse than in
Stalin's time?
In the end of the 80s Michael Gorbachev ordered to create a so-called
'rehabilitation commission' that was further expanded in Yeltsin's time. According to
the conclusions of this 'commission': "According to the information of the office of the
Attorney General 636,302 cases were reopened, in which there were 901,127
people involved and 637,614 of them were stated rehabilitated." 3 Please note, that
only 636 302 cases were reopened because in all of the other cases, it was obvious
that no criminals would be stated "rehabilitated".
I beg your pardon, but where are the 'many millions of victims'?
If we call the work of this 'rehabilitation commission' biased it would still be a
far too gentle term, because what was happening there can be briefly described as
completely lawless actions - people were 'rehabilitated' in a crowd in a few minutes!
There were 'rehabilitated' crowds of obvious criminals. A lot can say that the attempt

to claim general Vlasov (a parricide who joined Hitler and took part in massacres of
civilians) an 'innocent victim' failed only because of mass indignation of WWII
veterans.
A few cases opened to the public show fantastic insolence: 'discharges' of
terrorists, wreckers and spies who were captured when they tried to cross the Soviet
frontier with weapons in hand.
The chairman of this commission was famous liar and traitor Yakovlev, one of
the key people in 'Perestroika'. According to his directions to the commission "All
people that were convicted as criminals by all non-court organizations are now
considered innocent." This statement is a fraud because they were military tribunals
and the 'court of three' ("troika") that were in fact tribunals created for faster
processing of cases when the guilt of a criminal was obvious e.g. he was caught redhanded.4 All these criminals despite their approved crimes were called 'victims of
repressions'.
According to Yeltsin 'rehabilitation law' (part 5) people were called
'innocent' despite any legally obtained evidence that were confirmed guilty in
court for the following crimes: "anti-Soviet propaganda" (including the war time),
distribution of obvious lies that blackened the Soviet regime, encroachment on the
rights of Soviet citizens under the pretence of devotions and even escape from
Soviet jail if this person was called 'repressed'.
So that means that according to the current regime in Russia it was
considered lawful if someone escaped from jail because they were so-called
"repressed”, or that it is fine if someone encroaches on the rights of Soviet citizens,
and it is fine if someone runs anti-government lies and propaganda for the sake of
enemy in war and pre-war time... All this does not make sense not only from the
point of law but also from the point of common sense and fairness.
All 'groundless mass rehabilitations' cannot help the cons and traitors.
We can say that setting Yakovlev as chairmen of this kind of commission is
the same as setting Goebbels of Hitler as chairmen of the Nuremberg tribunal or
Judas Iscariot as a bartender of Jesus Christ.
Even with this boundless fraud and lies all official result of “Yakovlev
commission" is 637,614 'victims'. No trace of 'many millions'. This information is not
so easy to find in Russia – it does not appear in the official media thus the wows
about 'many-millions repressions' we can hear daily many times.
So, where are the '32 millions of victims' as Yakovlev claimed on meeting with
Putin? Does it mean that it is borderless lie? Yes, it does. That was the main public
motivation of killing the USSR, wasn't it?
5

I have to emphasize the point – the hysteria about dozens of millions was not
a sudden mistake – it is an operation of coverage and hiding the truth. Obviously 30
or 50 million citizens cannot be criminals, and if it was true then without any
additional evidence the USSR could be convicted of a crime against humanity. But if
we claim 600 thousand or even 3 million 'victims' in more than 30 years then the next
question will rise immediately: "Why do you claim them as victims; maybe they are
real criminals according the Soviet law of those times?" To announce them as
'victims' we need reopening these cases in fair and independent court with all
appropriate procedures and before this no one can name them 'innocent.'
The traitors like the Yakovlevs, Yeltsins, and 'Gorbachevs' did not have a
chance in fair justice competition -even one of their declarations like 'all prisoners
who escaped from jail are claimed as innocent' would be a good enough reason to
kick them out of any fair court and even in return claim Yakovlev as a fraud. They
perfectly knew (the Zemskov work was finished and published) that in case of any
fair investigation the 'mass repression' claim does not have any chance to be won,
and that's why they started this repression hysteria that is totally controlled by their
mass media.
What does it mean, that the country that was penalized to death was
innocent? Yes, it does. The horrible crimes against humanity that were claimed
against the Soviet Union are totally false.
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