
9 සමාජමය 'ට)තර බලපෑ0 සහ මැඬ40 චක7 

 )ටා89වා; සමාජමය ප<ව=තනෙ@ ; සම)තයA හැBයට වැCෙය9ම Dඩා F9ෙG 
ග0බද වැJය9 KවL, “නව සමාජවා; සමාජය” Pළ “සමාජමය 'ට)තර කාරකය9” 
අෙනA සමාජSය කTඩාය0 ද ගැරUමට පාතV Kහ, JFW අXYවාJක0 නැYව Zයහ, 
සහ ඔ\9ෙ] ර)සා ව89 සහ ^වහ9 ව89 එ`යට දමන ලද Kහ, සමාජ තරාYරෙ0 
තවL පහළට තWa කර දමන ලද Kහ, සහ 'bවහW Kහ. “d=eවාf Fෙgෂඥය9,” 
“වංශවP9,” පැFlද9, සහ 8බරW වෘLn9o ^යැෙළන ලlද\9, වpවසායකය9, කඩ 
සාqrකරැව9, සහ හ)ත ක=මා9තකරැව9, යනා; JයWල9ම 1930 ගණ9 wල xයL 
කරන ලද ධනවා; Fෙරz{ Fqලවෙ@ Jය| F9xතය9 Kහ. එෙ)ම “^=ධන පංYෙ@ 
ශ}~කයා සහ සමාජවාදය ව=ධනය කර9නා” යන ව=�කරණයට ගැලෙප9නට අසමL K 
ට\ෙ0 අෙන�L ජනතාව ද FFධාකාර ම=ධන ෙමෙහ�0 අLF9ඳහ. 

 1921 ; ෙර�මය සහ “Fෙgෂඥය9” අතර පට9 ගL සාමෙ@ Fරාමය පැහැx8වම 
සල�� කර9ෙ9 ^9xත ශ�Y න�වX. පළw ප)-අ\රැ�-සැලැ)ම xයL කර9නට ෙපර 
එය පැ~�ෙ@ න�ෙ� ෙlශපාලන පාඩම පැහැx8 කර~^: ෙබාWෙෂFA පAෂෙ@ අරw� 
ගැන F���ඡාව, අF^g�තය, සහ උදාfනLවය දAවන ඕනෑම ෙදයA ඕපපාYකව 
“කඩාකqපWකා�” යැX ෙWබW ගැෙසන වගX. සැකය ය� පාවා ;මX. Fෙgෂඥය9ට 
කරදර ��ම (Spetseedstvo) ෙබාWෙෂFAවා; මානJකLවෙ@ ගැ�රැ පPල දAවා wWබැස 

Ydණ�. ශ�Y න�ෙ� ; ෙදන ලද ෙlශපාල^ක සංඥාව �0 ම�ටෙ0 JB අයට මහL 
හ�9 සහ පැහැx8ව ඇ��. ආ=�ක කඩා වැ�ම සහ  වන ම�ට0 ඉතා Y�� ෙලJ9 
පහළ යාම ^සා උපදවන ලද ඉ�ඡාභංගLවය9 වල වරද පැට\ෙ9 රැJය9 Fෙgෂඥය9ට 
(spetsy) X. 1928 අග ෙවl;, කළමණාකරැව9 සහ d=eවාJ ඉං�ෙ9රැව9 දහ) ගණ^9 
ෙ)වෙය9 ෙනරපා යවා Y�ණ. ඔ\9ෙ] ආහාර සලාක සහ ෛවදp ෙ)වා ලබාගැ¥ෙ0 
අXYය ඉවL කර Y�ණ; සමහර අව)ථාවල ; ඔ\9ව ඔ\9ෙ] ^වාස ව89 ද එළවා 
දමා Y�ණ. 1929 ; රාජp සැල�0 ප<පාලනෙ@ (ෙගා)qලෑ9), ආ=�කය සඳහා K �'< 
ජාYක ක\9Jලෙ@, සහ wලp, වා^ජp සහ කෘ©ක=මය සඳහා K ජනතා ෙකා~)සා= 
කා=යාල ව89 දහ) ගණනක JFW ෙ)වකය9 ªlධ ��0 වලට ලA කරන ලlෙl ඔ\9 
“දA©ණාංශ අපගමනය,” “කඩාකqපWකා�,” නැතෙහාL “සමාජමය 'ට)තර පංYයක 
සාමා�කLවය” දAවන ලද අය ^සX. wලp කට�P සඳහා K ජනතා ෙකා~)සා= 
කා=යලෙ@ වැCෙය9 ෙජp«ඨ JFW ෙ)වකය9 අතර Jයයට 80 A පරණ ෙර�මය යටෙL 
ෙ)වය කරන ලlද\9 ම සැල�ය �Lත�.  1

 1930 Z0හානෙ@ ;, “Fෙgෂඥ කඩාකqපWකා�9” සමඟ රහJගතව �ම9තVණ 
කරනවා යැX �ය~9 ඇෙලAෙ) <ෙකා� (Aleksei Rykov) වැ^ “දA©ණාං¯කය9” JයWල 
ඉවL කර9නට )ටා89 nරණය කළ ප�ව, ප<පාලනෙ@ සමහර Aෙ«තV වල 
ªlධකරණය nව° Fය. 1930 අෙගz)P සහ සැqතැ0බ= මාස වල ;, GPU  FJ9 
ෙගා)qලෑ9, රජෙ@ බැං�ව (State Bank), සහ wලp, වා^ජpය, සහ කෘ©ක=මය සඳහා K 
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ජනතා ෙකා~)සා= කා=යල Pල ෙ)වය කරන �ප±Jlධ Fෙgෂඥය9 JයWල අL 
අඩං²වට ගැ¥ම �U�| කර9නට පට9 ගLහ. ඒ අL අඩං²වට ගැ¥0 වලට, �ප±Jlධ 
“ෙකා9ඩ´�ෙය� චක7ය” o ^=මාතෘ, 1917 Jට තාවකා8ක ආT�ෙ� ආහාර සැප�0 බාරව 
oටr උප ඇමY, සහ wදW අමාතpාංශෙ@ ආ=�ක Fදpා අධpයන ඉ9)BB�� o 
අධpAෂක K, මහාචා=ය ^ෙකාලාX ෙකා9ඩ´�ෙය� (Nikolai Kondratyev) ද ඇPලL Fය. 
ඒ අතරට වැෙටන අ^A අය Kෙ@: කෘ©කා=~ක අමාතpාංශෙ@ වැදගL ^ලතල දැරෑ 
මහාචා=ය ^ෙකාලාX මකෙරා� (Makarov) සහ ඇෙලAසැ 9ඩ= චා යාෙනා� (Chayanov); 
රජෙ@ බැං�ෙ� අධpAෂක මTඩලෙ@ සාමා�කෙයA K මහාචා=ය අ9ෙ¶ සC<9 
(Sadyrin); සහ ෙගා)qලෑ9 o �ප±Jlධ ආ=�ක සංඛpානඥෙය A K �ලැC~= ෙගා̧ම9 
(Groman).  2

 “d=eවාf Fෙgෂඥය9” හා ස0බ9ධ කට�P JයWල ගැන ඔU �ප�Aෂාව J�ම 
^සා, ෙ0 Jය|ම ෙදනා ස0බ9ධෙය9 ෙපෟlග8කව GPU  ෙවත උපෙද) ෙදන ලlෙl 
)ටා89 FJ^. ෙසzFය� Fෙරz{ සංFධාන පlධYයක පැවෙLය, ඒවා ෙකා9ඩ´�ෙය� 
ප±ධා^යා යැX �යැෙවන “ග0බද ශ}~කය9ෙ] පAෂය” සහ ඇෙලAසැ9ඩ= ර0J9 
(Ramzin) ප±ධා^යා යැX �යැෙවන “කා=~ක පAෂය” FJ9 ස0බ9{කරණය කර9ෙ9ය 
යැX ෙප9ව9නට GPU FJ9 ෙඩාJයර හදන ලx. Fම=ශකය9 FJ9 අL අඩං²වට ගL 
ඒ අය සමහර ෙදෙන� ෙවY9 පාෙපz�චාරණ �oපයA ලබාගLහ. <ෙකා�, dඛ<9, සහ 
ස=ෙග Jර�ෙසා� (Syrtsov) වැ^ “දA©ණාංශකය9” සමඟ තම9ට සබඳතා Ydණා යැX 
ෙබාෙහz ෙදෙනA '`ගLහ. තවL ෙබාෙහz ෙදෙනA, ෙසzFය� Fෙරz{ සංක7මණය  Zය 
අය සහ 'ටරට රහ) ෙ)වා සංFධාන වලට සහාය ෙව~9 )ටා89 ඉවL කරන සහ 
ෙසzFය� ෙර�මය ෙපරළන ත^කර ෙබාරැ �ම9තVණ සඳහා තම9ද හ\W Kවා යැX 
තහ\රැ කළහ. ෙ0 කාරණය ගැන තව �රටL ෙසායා බල~9, GPU  FJ9 හwදා 
ඇකඩ~ෙ@ rU�කරැව9 ෙදෙදෙනA ෙවY9, රP හwදාෙ� සාමානp ෙ)වකය9ෙ] 
ප±ධා^යා K ~කාෙයW bඛෙච�)� (Tukhachevsky) FJ9 ෙමෙහයවන ලlෙlය යැX 
පාෙපz�චාරණ ලබාගLහ. ස=ෙගz ඕ=ºෙසා^�ºෙස ෙවත යවන 8'යක )ටා89 පැහැx8 
කර9ෙ9 bඛෙච�)�ව තම9ට ෙප¥ JB~9 අL අඩං²වට ග9නා අවදානම ගත 
ෙනාහැ� බවL, ඒL “Fෙgෂඥ කඩාකqපWකරැව9” වැ^ ඊට �ඩා ඉලAක වලට පහර ; 
Fනාශ ��ෙම9 පමණA තමනට සPb Fය හැ� යැX �යාX.  එයාකාරෙය9 )ටා89වා; 3

පAෂ මා=ගයට Fරැlධ ෙවන ඕනෑම අෙය�ව “ත)තVවා;” හැBයට අපරාධයකට හ�කරන 
ෙබාරැ සාA© ^=මාණෙ@ ක7මෙ�දය 1930 ෙවl; ඉතා ෙහා¼9 x�� කර Y�ණ. ඒL ඒ 
කාලෙ@ ;, )ටා89 FJ9 තවමL පැවY �| Fරැlධ පAෂය අෛධ=යමL කර9නට  සහ 
තවමL nරණයA ෙනාගLත අයව �ෙය9 න0වා ගැ¥මට ෙයාදා ගLෙL සාෙqAෂ 
වශෙය9 මධp)ථ ක7මෙ�ද පමණ�. 

 1930 සැqතැ0බ= 22 වැ^දා ප±ා�ඩා FJ9 wලp සහ වා^ජp සඳහා K ජනතා 
ෙකා~)සා= කා=යලය9 වල JFW ෙ)වකය9 හත`) අට ෙදෙන�ෙ] “පාෙපz�චාරණ” 
ප±කාශනය කරන ලx. ඒ JයWල9ම, “ව=තාමාන ආහාර සැප�ෙ0 අLද�න �«කරතා,  
සහ <; කාJ හxJෙ@ම අPරැදහ9 ම,” ගැන වග½ම බාරගLහ. ඊට xන �oපයකට 
ෙපර, )ටා89 FJ9 දැC උපෙද) මාලාවA ෙමාෙලාෙටා� ෙවත 8යන ලද 8'ය�9 යැය: 
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“ෙ0වා කළ �Pම ෙ�: (1) wලp සඳහා K ජනතා ෙකා~)සා= කා=යාලෙ@ සහ රජෙ@ 
බැං�ෙ� JයWල9ම සඳහා ර¾CකW ªlධකරණ පවLව9න, ෙකා~�^)� යැX Fgවාසය 
කළ ෙනාහැ� 'යටෙකා� (Pyatakov) සහ [ඇෙලAසැ9ඩ=] �Á�ඛෙනා� (Bryukhanov) වැ^ 
අයෙග9 එන ඕනෑම FරැlධLවයA හwෙ� \වද; (2) ෙ0 සංFධාන වලට ඇPW ෙව9නට 
සමL K කඩාකqපWකා�9 F)සA ෙහz Yහකට ෙවC Yය9න… (3) තවමL සංසරණෙ@ 
පවYන <; කාJ JයWලම එකP කරග9නා වෑයම සඳහා රට rරාම GPU  ෙමෙහ�0 
'obව9න.” 1930 සැqතැ0බ= 25 වැ^දා JFW ෙ)වකය9 හත`) අට ෙදෙන�ව ෙවC 
තබා මරාදැw�.  4

 ඊ ළඟ මාස වල ; එයාකාරෙය9ම FමÅ ෙබාරැ න� �oපයA ද�9නට ලැ�ණ. ඉ9 
�oපයA පැවැLKෙ@ රහෙ)ය (in camera), ඊට “ජාYක ආ=�කෙ@ �'< ක\9Jලෙ@” 
සහ “ග0බද ශ}~කය9ෙ] පAෂෙ@” Fෙgෂඥය9ෙ] න� ද ඇPලL Kහ. අෙනAවා 
මහජනතාව ඉx<ෙ@ පැවැLFණ. “කා=~ක පAෂෙ@” Fෙgෂඥය9 අට ෙදෙනA FJ9 
FෙlÆය තානාපY කා=යලය9ෙ] ෙපළඹම මත ආ=�ක ෙපරÈම සඳහා කැප K 
Fෙgෂඥය9 2,000 A සoත Fශාල පlධYයA 'obවන ලදැX පාෙපz�චාරණය ��ම,  
වැ^ න� ඒවා අතර Kහ. ඒ Jය| න� ව89 කඩාකqපWකා�Lවෙ@ ~ථpාව පPරවන 
ලx. �ම9තVණ ~ථpාව ෙම9ම එය ද ඉතා ඉAම�9 )ටා89වා; අXCයෙලා�ෙ@ 
ෙA9É)ථානයට පLFය. 

 1928 Jට 1931 දAවා, වසර හතරක ;, JFW ෙ)වකය9ව කා=යාල ව89 ඉවL 
කර� ලැÊය. එX9 23,000 A “ෙසzFය� බලෙ@ හPර9” යැX ව=�කරණය කර ඔ\9ෙ] 
JFW අXn9 ඉවL කර දැෙමන ලx.  ඵලදාSLවය වැC ��මට Ydණ Dඩනය අÌක K 5

^සා හxJ අනPරැ සංඛpාෙ� ව=ධනයA ද, ^«පාදන වල ප±~Yය සැල�ය �P තරමකට 
පහත බැස YÊමL, ^තර ^තර යා9YVක ෙදzෂ ^සා ^«පාදනය ඇණ oBමL ද�9නට 
ලැdණ ක=මා9ත Aෙ«තVෙ@, ෙ0 Fෙgෂඥය9 ෙසායා සමාජයට අoතකර rlගලය9 යැX 
�යා ඔ\නට දÍව0 ��ම ඉතා මහL ෙලJ9 පැYර Zෙ@ය. 1930 ජනවා< Jට 1931 Î^ 
දAවා කාලෙ@ ;, ෙඩා9බා) ප±ෙlශෙ@ Jය| ඉං�ෙ9රැව9ෙග9 Jයයට 48 A එAෙකz 
ර)සාෙව9 අX9 ��මට නැLන0 අL අඩං²වට පLFය. 1931 wW බාගෙ@ ; ප±වාහන 
Aෙ«තVෙ@ පමණA “Fෙgෂඥ කඩාකqපWකරැව9” 4,500 කෙ] “ෙව)Ï� ගලවන” ලx. 
ෙ0 Fෙgෂඥය9 දඩයම, අaL සහ �JL ෙලස�9 'යFය ෙනාහැ� ෙලJ9 අÌකා�9 
FJ9 ^යම කළ කා=~ක ඉලAක, සහ එ9න එ9නම වැC K වැඩෙපාෙÐ FනයA 
ෙනාමැYකම ^සා ෙසzFය� ක=මා9ත වලට ;=ඝ කා4න හා^යA Jlධ Fය. 

 ගැට|ෙ� ප<මානය වැටÒෙම9 ප�ව, වැරx ^වැරx ��ෙ0 ෙමෙහ�0 �oපයA 
අ�මත කරග9නට පAෂ නායකය9ට Jlධ Fණ. 1931 Î8 10 වැ^දා ෙපා8B��ෙරzව 
FJ9 Fෙgෂඥය9 අතර F9xතය9 සංඛpාව fමා කර� සඳහා 'යවර ග� ලැ�ණ. 
ෙපා8B��ෙරzව FJ9 වහාම හාර ප9Jය දහසක “වාෙ9 සහ ගW අÓරැ ක=මා9ත වල 
ෙ)වය කරන JයWල9ටම ඉහ`9,” ඉං�ෙ9රැව9 සහ තාAෂණෙ�;9 ^දහ) කර� 
ලැÊය. එෙ)ම, “Fෙgෂඥය9ෙ]” දරැව9ට ඉහළ අධpාපන ආයතනවලට ඇPWම සඳහා 
පනවා YÔ තහන0 අවස9 කළහ. ඒ ඒ අමාතpංශෙ@ අවසරය ක`9 ලබා ෙනාෙගන 
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“Fෙgෂඥය9” අL අඩං²වට ගැ¥ම GPU  තහන0 කළහ. ෙ0  '`ෙවL දැ�0 ;ම යන 
කාරණෙය9ම පමණA Dඩනය සහ අසාධාරණ ෙලJ9 ෙවන)ක0 ��ම ෙකාරත0 
�රටකට පැYර Ydණාද ය9න ෙප¥ යX. ශ�Y න� Fභාගෙය9 ප�ව, ඉං�ෙ9රැව9, 
කෘ©කා=~ක Fදpාඥය9, තාAෂණෙ�;9, සහ ප<පාලකය9 Jය දහ) ගණ^9 ෙ0 
ආකාරෙ@ Õෂණයක F9xතය9 JBයහ.  6

 “නව සමාජවා; සමාජෙ@” අවෙWඛනය  JB අෙන�L සමාජ ව=�කරණ අතර 
Fෙgෂෙය9ම වැC හා^යකට පLKෙ@ පැFlද9ය. 1929 සහ 1930 යන වසර සල�� 
Kෙ@ ෙසzFය� ෙlශය FJ9 පW8යට එෙරoව xයL කළ ෙදවැ^ මහා ප±හාරෙය^. එය 
ආෙ� 1918-1922 කාලෙ@ පහර ;0 ව89 ප�වX. 1920 ගණ9 අග ;, ෙසzFය� ෙර�මයට 
oෛත× බව දAවන ප±Yඥාවට පැFlද9 �oප ෙදෙනA FරැlධLවය දැAKහ. පW8ෙ@ 
ප±ධාන �ෙෂාq තනPරට Bෙඛා9 ට ප�ව පL K ‘ෙමෙටÙාෙපා8ට9 ස=ෙ]’ එය ද9වා JB 
තැනැLතාX. එෙ) \වL, සතpලÛÌක පW8ය ෙසzFය� සමාජෙ@ වැදගL බලයA ෙලJ9 
පැවYණ. 1914 ; �7යාÆ4ව පැවY පW8 54,692 9 1929 wW කාලය ෙවl; 39,000 A 
තවමL ව9දනා ෙ)වා පවLව~9 JBයහ.  සම)ත ~8යන 130 ක ජනගහණෙය9 7

සැබැF9ම ආගෙම9 කැÜ JBෙ@ ~8යන 10 කට අ� සංඛpාවA පමණA යැX 1925 ; 
ආර0භ කරන ලද “ෙදFය9 රoත සට9කාÝ 4ගෙ@” සභාපY එෙමWය9 යෙරා)ලා�)� 
(Emelyan Yaroslavsky) '`ගLෙLය. 

 1929-30 ආග~ක Fෙරz{ ප±හාරය අxයර ෙදක�9 හටගැ^ණ. පළwවැ9න පට9 
ගLෙL 1929 වස9තෙ@ සහ Z0හානෙ@ ; ය. 1918 -1922 ආග~ක Fෙරz{ ¥Yය නැවත 
හÞ9වා;ෙම9 සහ නැවත �7යාLමක ෙම9 එය සල�� Fය. 1929 අෙq±W 8 වැ^දා 
පW8  Fතය පාලනයට ප<)ථා¥ය අÌකා�9ට බලය වැC ��ම සඳහා වැදගL ¥YයA 
ප±ඥාපනය Fය. එX9 ආග~ක සමාජවල �7යා කට�P සඳහා නව fමා පැනFණ. එතැ9 
Jට ඕනෑම �7යාවA, “සරල ආග~ක අßප±ායය9 තෘqYමL ��ෙම9 ඔÛබට යනවා න0,” 
එය ¥Yයට යටL Fය. ඒ ජනතාව �යට පL කරන ලද දTඩ ¥Y සංග¸හෙ@ 58 වැ^ 
^යා~තෙ@ 10 වැ^ වග9Yය ස0ප±Yඥා කෙÐ “සාÏoකය ෙවත දAවන ඕනෑම ආග~ක 
à=ව මත භාFතයA .. ය� රාජp අ)ථාවර ��ම�” එය “වසර Pනක අවම දÍවමක Jට 
මරණ දÍවම කරා යන ඕනෑම දÍවමA xය හැ�” අපරාධය�. 1929 අෙගz)P 29 වැ^දා 
ආT�ව FJ9 නව දව) පෙá වැඩකරන සYය —දව) පහA ෙ)වය, එක ^වා� දවසA- 
'obවන ලx. එo ; ඉ<දා xනය ^වා� xනයට හැBයට ලබාගැ¥ම �J� ආකාරය�9 කළ 
ෙනාහැ� Kෙ@ය. ෙ0 '`ෙවත උවමනාෙව9ම හÞ9වා ෙදන ලlෙl “ආගම Pර9 කර දමන 
අරගලයට පහ� කරමටය.”  8

 ෙ0 ¥Y9 ප� කාලෙ@ ඉතා Fශාල අxරය�9 එන ආග~ක Fෙරz{ ෙමෙහ�0 වලට 
à=වාFකාවA පමණකට වඩා වැC යමA ෙනාය. 1929 ඔAෙතzබ= මාසෙ@ ; පW8වල 
Jය| ගංටාර රජයට පවරා ගැ^ණ. ම9ද, “ට\9වල සහ 'Bසරබද JBන ඉතා බUතර 
අෙlවවා;9ෙ] ^හඬතාවෙ@ අXYයට ගංටාර නාදය බාධා කරන ^සX.” පW8ය සමඟ 
සÝපව ඇ�රැ කරන ඕනෑම අෙයAව �ලාA යැX සලකා Fෙgෂ බ� ෙගව9නට බලාLමක 
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කරන ලx. 1928 Jට 1930 දAවා පW8ෙ@ නායකය9 FJ9 ෙගFය �P බ� දහ ²ණය�9 
වැC Fය. ඒ නායකය9ෙ] JFW අXn9 ඉවL කරන ලx. එX9 Jlධ Kෙ@ ඔ\9ට ආහාර 
සලාක අo~ මL, ෛවදp ෙ)වා සඳහා අXYය නැYව යාමLය. ෙබාෙහz ෙදෙනAව අL 
අඩං²වට ගැ^ණ, 'bවහW ෙහz 'ටමං ෙක<ණ. අස0à=ණ වා=තා වලට අ�ව 1930 
වසෙ= ; පැFlද9 13,000 A “�ලාAහරණයට” ලA කරන ලx. ෙබාෙහz ග0 සහ ට\9 
වල සÏහකරණයට පට9 ගLෙL සංෙAතමය වශෙය9 පW8 වසා දැÝමL සමඟX. 
�ලාAහරණය පට9 ගLෙL ප<)ථා¥ය ආග~ක නායකය9 ඉවL කර දැÝමL සමඟX. 
1930 ග0බද වැJය9ෙ] Fෙරzධතා සහ කැර8 ව89 Jයයට 14 කට ආස9න ප±මාණයA 
හටගLෙL පW8ය වසා දැÝමමL නැLන0 එo ගංටාර ඉවL ��මL සමඟ ම Fෙgෂ 
වැදගLකමA ග^X.  1929-30 ෙáම9තය ෙවl; ආග~ක Fෙරz{ ෙමෙහ�ම එo උ�ඡතම 9

)ථානෙ@ Y�ණ; 1930 මැX 1 ෙව^දා ෙවl; පW8 6,715 වසා දමා ෙහz Fනාශ කර දමා 
Y�ණ. 1930 මැX 2 වැ^දා )ටා89ෙ] �ප±Jlධ “සා=ථකLවෙය9 බමන ගYය” යන 
8'ෙය9 ප�ව, මධpම ක~bව FJ9 ෙගෙනන ෙයzජනාව�9, “ආග~ක à=ව මත 
භාFතයට එෙරo Fqලවය FJ9 '`ගත ෙනාහැ� අපගමනය9, Fෙgෂෙය9ම ප<)ථා¥ය 
වැJය9 ෙවY9 අ�මැYය ෙනාලබා ප<පාලනය FJ9 පW8 වසා දැÝම” ෙහළා ද�න ලx. 
ඒL ඒ ^ල ෙහළා දැ½ම ^සා �JL ෙලස�9 ආග~ක පදනම මත 'ටමං කර යවන 
ජනතාෙ� ඉරණම ෙවන) ෙනාය. 

 ඊ ළඟ වසර �oපෙ@ ; ෙ0 පW8ය ෙවත එWල K මහා ප±හාර ෙව�වට එය 
පැFlද9 සහ ආග~ක සංFධාන ෙවතට xනපතා ප<පාල¥ය වශෙය9 එWල ෙවන කරදර 
බවට හැ<ණ. 1929 අෙq±W 8 වැ^දා රජය පැනK ¥Yෙ@ වග9Y හැට අට කැමY Fxෙය9 
^=වචනය කර ග^~9, පW8ය වසා දැÝමට එX9 ලැdණ ඉඩකඩට වඩා සැලෙකන 
තර~9 ඈතට ය~9, ප<)ථා¥ය අÌකා�9 FJ9 සාධාරäයකරණ මාලාවA P89 
ඔ\9ෙ] ග<Wලා �lධය ෙගන Zෙ@ය. සැල�Wල ෙයාw K ෙගාඩනැåWෙW “අයහපL 
ස¥පාරAෂක තLවය ෙහz දැC ෙ) පැර� ම” නැLන0 “රAෂණ ෙනාෙගම,” ෙහz බ� 
ෙනාෙගම ෙහz තවL අෙ9ක සංඛpාවක ආග~ක ප±ජාව ෙවත පනවන ලද ෙග0 පැහැර 
හැර YÊම යනාxය සාධාරäයකරණයට ෙයාදා ගLහ. JFW අXn9 සහ ඉගැ9මට 
අXn9 ඉවL කර4ම ^සා, සහ ෙවනL ෙගවන ර¾�යාවA ලබාගැ¥ෙ0 �J� ඉඩකඩAද 
ෙනාමැY ම ^සා, “උපයා ෙනාගL ෙ�තන මත  වLවන පරෙපz©ත කාරකය9” යන 
ව=�කරණයට ලAෙව~9, පැFlද9ට Jlධ Kෙ@ තැ^9 තැන සැ<සර~9 සමාජෙ@ 
අXනකට  රහJගතව  වL ෙව9නටX. එයාකාරෙය9, ප±ධාන �ෙෂාqවරයා K ස=ෙ] 
FJ9 ෙසzFය� ෙර�මයට පAෂපාnව �9 ප±Yඥාෙව9 ප�ව පW8ය ඇPලත ෙæද හට 
ගැ^ණ, Fෙgෂෙය9ම ෙවාෙරාෙන) සහ ටැ0ෙබා� ප±ා9තවල. 

 ෙර�මය සහ පW8ය අතර �J� ආකාරය�9 ෙවන සමථයකට )�ර ෙලJ9 
Fෙරzධය දැAම ^සා 1929 ; අL අඩං²වට ග9නා ලද ෙවාෙරාෙ9) o �ෙෂාqවරෙයA 
K ඇෙලAJ dX (Aleksei Bui) ෙ]  අ�ගා~කය9 FJ9 ඔ\9ෙ] )වාÌකාර පW8යA, 
“සැබෑ සතpලÛÌක පW8ය,” න~9 'obවා ගLහ. එo �ෙෂාqවරයාෙ] පW8ෙය9 පළවා 
හැර දැÏ තැන තැන සැ<සර~9 JB පැFlද9 එයට එකP කරගLහ. ෙ0 “කා9තාරෙ@ 
පW8යට” එයට අයL K ෙගාඩනැå8 YdෙT නැත. භAYයA ව9දනා කර9නට FFධ 
තැ9 �oපයක ; එකP Kහ. සමහර Fෙටක ෙපෟlග8ක ^වහ9 වල, ආශ}ම, සහ සමහර 
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අව)ථාවල ; ²හා වල ; ද ඔ\9 එකP  ආග~ක වතාවL කළහ.  ෙ0 “සැබෑ 10

සතpලÛÌක �7)Yයා�ව9ව” ඔ\9 තම9ව හÞ9වා ගLෙL එෙහමX, Fෙgෂ දරදÍ 
ෙලස�9 හඹා ෙගා) අWලා දÍව0 කරන ලlදහ. හාර ප9 දහසක අ�ගා~කය9ව අL 
අඩං²වට ෙගන “Fෙgෂෙය9 අවතැ9” K අය හැBයට කඳ\රැ ෙවත 'ටමං කර යවන ලx. 
අÌකා�9 ෙවY9 ^Y එWල K ෙ0 Dඩනය හwෙ� සතpලÛÌක පW8ෙ@ අ�ගා~කය9 
සංඛpාව පැහැx8වම පහළ ය9නට පට9 ගැ^ණ. ඒ 1937 ජන සංගණන දAවන ලද 
අ�ව වැCoBය9ෙග9 Jයයට 70 A තවමL තම9ට ආග~ක Fgවාස ඇතැX Jç 
කාලෙ@ ; ය. 1936 අෙq±W 1 වැ^දා U.S.S.R. o �7යාකා� සතpලÛÌක පW8 15,835 A 
පමණA ඉY<  Y��. එන0 Fqලවයට ෙපර සම)තෙය9 Jයයට 28 �. w)80 පW8 
4,830 A Fය. එන0 Fqලවයට ෙපර සංඛpාෙව9 Jයයට 32 �. �J0 �oපයක කෙතz8ක 
සහ ෙප±ාෙත)ත9තV පW8 ද Y�ණ. 8යාපxං� K පැFlද9 සංඛpාව U� 17,857 A Kහ, 
එය 1914 ; 112,857 A ද, 1928 ; 70,000 ට ද වැCෙය9 ෙබෙහF9 ෙවන) සංඛpාව�. 
පැFlද9, ^ල පද වහරට අ�ව “~යෑෙදන පංYයක �9d9” බවට පLව JBයහ.  11

 1930 wW කාලෙ@ පැවY Õෂණෙ@ එකම F9xතය9 Kෙ@ �ලාA, Fෙgෂඥය9 
(spetsy), සහ පැFlද9 පමණA ෙනාෙ�. 1930 ජනවා< මාසෙ@ ; අÌකා�9 FJ9 දැවැ9ත 
ෙමෙහ�මA xයL කෙÐ “Jය| වpවසායකය9 ඉවL කර9නටX.” ෙ0 ෙමෙහ�ම 
Fෙgෂෙය9ම ඉලAක කරගLෙL කඩ සාqrකරැව9, හ)ත ක=මා9තකරැව9, සහ 
8බරW වෘLn9වල සාමා�කය9 —ඒ JයWල9ම ~8යන 1.5 කට ආස9න, NEP යටෙL 
පැවY ඉතා �ඩා ෙපෟlග8ක අංශෙ@ ෙ)වය කළ ජනතාවX. ඔ\9ෙ] සාමානp කාරක 
ප±ා]ධනය රෑබW 1,000 කට වැC ෙනාය. ෙ0 �ඩා වpවසයාකය9ෙ] Jයයට 98 කට 
ෙවන �J ෙ)වා ^�AYෙයA JBෙ@ නැත. ඔ\9ෙ] බ� දහ ²ණය�9 වැC ��ෙම9 
ඔ\9ව ෙ�ගෙය9 ඉවL ෙක<ණ. ඔ\9ෙ] භාTඩ රජයට පවරා ගැ^ණ. “සමාජSය 
වශෙය9 ���� කාරකය9,” “සමාජSය වශෙය9 අනවශp,” නැLන0 “'ට)තර 
කාරකය9,” යැX ව=�කරණෙය9 ඔ\9ෙ] අXn9 අX9 කර දමන ලlෙl “වංශවP9” 
සහ “Yයන පංYෙ@ සාමා�කය9 සහ පරණ �සා=වා; රජෙ@ ^ලධා�9 යන Fසදෘශ 
එකPෙව9 ඒ අXn9 අX9 කරන ලද FxයටමX. 1930 ෙදසැ0බ= මස 12 වැ^දා 
^ෙ�දනෙය9 JFW අXn9 අX9 කරන ලද rරවැJය9 (lishentsy) ව=�කරණ 30 කට 

වැC සංඛpාවA ඉx<පL ෙක<ණ. “oටr ඉඩ0 අXYකරැව9,” “oටr කඩ සාqr 
අXYකරැව9,” “oටr වංශවP9,” “oටr-ෙපා8) ^ලධා�9,” “oටr-�සා=වා; JFW 
ෙ)වකය9,” “oටr �ලාA,” “ෙපෟlග8ක ෙකා0පැ�වල oටr ෙ)වා ^�AYය9 ෙහz 
ඒවාෙ@ අXYකරැව9,” oටr පැFlද9, oටr ශ}මණය9, oටr කා9තා සෙහzද<ය9, සහ 
“ෙlශපාලන පAෂවල oටr සාමා�කය9,” යනා;9 එයට අයL Kහ. ෙ0 JFW අXn9 
අX9 කරන ලද rරවැJය9ට එෙරoව ෙවන)ක0 මාලාවA xයL Kහ. 1932 ; ඒ අයෙ] 
සංඛpාව, ඔ\9ෙ] ප\W ද ඇP|ව එකPව ~8යන 7 ක පමණ ජනතාවA Kහ. ඒ අයෙ] 
ච9ද ප±කාශ අXYය ඉවL ෙක<ණ. ඔ\9ට ^වාස, ෙසෟඛp ෙ)වා, සහ සලාක කාºපL 
අo~ Kහ. 1933 ; සහ 1934 ; ෙ0 ෙමෙහ�0 තවL දැC Kෙ@ “සමාජයට ���� 
කාරකය9,” ට\0 ව89 ඉවL ��ම '�ස “පා)ෙපz�කරණය” පට9 ගැ¥මL සමඟX.  12

 10
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 12



 සමාජ ආකෘY සහ සා0ප±දාXක ග0බද  Fත ක7මය Fනාශ ��ෙම9, 'Bසරබද 
බලාLමකව Jlධ K සÏහකරණයL, කා=Ýකරණය කCන0 ��මL ^සා මහL Fශාල 
සංඛpා ව89 ග0බද වැJය9 ට\0 බලා ඇ�නහ. ග0බද රැJයාව න9නLතාෙ= යන\9 
(Rusbrodyashchaya) ෙවY9 '� Zෙ@ය. 1928 අග Jට 1932 අග දAවා , ෙසzFය� නගර 
ග0බද Jට වැල ෙනාකැÜ ඇ; ආ ජනතාව ෙවY9 '� ඉY� Zෙ@ය. සÏහකරණය සහ 
�ලාAහරණය ^සා පළා යන සංඛpාෙ� ^ල ඇ)තෙ09Pව ~8යන 12 �. ෙමා)ක� සහ 
ෙල^9ග¸ෑº අසල පළාLවල පමණAම ~8යන 3.5 කට වැC සංක7ම�ක '<සA JBයහ. 
ෙ0 සංඛpා අතර තම ග0මාන ව89 පළා යෑම ගැන වැC කැමLතA YÔ වpවසායක 
ග0වැJය9 �oප ෙදෙනA JBයහ. �ලාA යැX ව=�කරණයට හ� KවL, ඔ\9 සාÏoක 
ෙගාFෙපාළට වඩා ෙ0 වැය ෙගව9නට කැමY Kහ. 1930-31 වසර වල ; මහජන කට�P 
වැඩ සටහ9 Pළට ෙ0 ග0බද වැJය9 �J කරදරයA නැYව ෙයාදා ගැ^ණ. ඒL 1932 ; 
ෙ0 න9නLතාෙ= යන ජනගහනෙ@ ගමනාගමනය සහ දැවැ9ත ප±මාණය පාලනය කර 
ෙනාගැ¥මට හැ�යාව ගැන අÌකා�9 ලත ෙව9නට පට9 ගLහ. එෙ)ම ඔ\9 ^සා 
නගරබද තැ9 අ)�ර ෙවන ත=ජනයA ද හට ගැෙන~9 පැවYණ. 1929 Jට සැක�0 කළ 
සලාක ක7මයට හා^ කරන ත=ජනය ද ඔ\9 ෙවY9 ඇY ෙව~9 පැවYණ; සලාක පL 
ලබාගL සංඛpාව 1929 ; JBෙ@ ~8යන 26 �. 1932 අග ෙවl; ඒ සංඛpාව ~8යන 40 
දAවා වැC  Y�ණ. සංක7ම�කය9 FJ9 ෙබාෙහz Fට ක0හW Fශාල සරණාගත 
කඳ\රැ බවට හරව9නට අÌකා�9ට බල කළහ. ක7මෙය9 ෙ0 සංක7ම�කය9 'ට 
ඍනාLමක ප±පංච ගණනාවA වැC ��ෙ0 වරද පැට\�. ඒවා න0 ර¾�යාවට 
ෙනාපැ~äම, ර¾�යාෙ� ; Fනය පැLතකට දැÝම, ර)Yයා� බව, වැඩ බාල ෙලJ9 ��ම, 
මLපැනට ඇÛබැoය, සහ අපරාධකා� බව. ඒ JයWල කා=~ක ^«පාදනය සඳහා ;=ඝ-
කා49 ෙලස අ)ථාවර ඵලFපාක ලබාෙදY.  13

 ෙ0 කාරකය9ට (stikhia) Fරැlධව සට9 වැ;මට —)වභාFක වpසන, අාරා�කවාදය, 

සහ ෙවනL ඕනෑම අක7මවL ෙදයA හැ¼9මට ෙයාදා ගැෙනන ලද පද වහර— අÌකා�9 
FJ9 1932 ඔAෙතzබ= මාසෙ@ Jට “සමාජමය 'ට)තර කාරකය9,” ªlධකරණයට 
ක=කශ නව ෙ)වා ^�AY ¥Y ඇP| ම=ධන ෙමෙහ�0 මාලාවA පට9 ගLහ. 1932 
ෙනාවැ0බ= 15 වැ^දා ¥Yය FJ9 ර¾�යාවට ෙනාපැ~äමට දැC ෙ) දÍව0 කරන ලlෙl 
වහාම ර¾�යාෙව9 ඉවL ��ෙම9, සලාක පL රජයට පවරා ගැ¥ෙම9, සහ ^වාස ව89 
ඉවL ��ෙම^. එo තහ\රැ K අරwණ “ෙබාරැ ශ}~කය9” ෙ] ෙව) Ï� ගැලමX. 1932 
ෙදසැ0බ= 4 වැ^දා ¥Yය ෙ)වාදායකය9ට සලාක පL ^�L කරන වග½ම පැව<ණ. 
එX9 ඉලAක Kෙ@ 8oWව පාලනය K නගර සභාවල සලාක ලැX)Pවලට ඇPලLව JB 
Jය| “~ය Zය ප±ාä9” සහ “පරෙපz©තය9” ඉවL ��මX. 

 ෙ0 නව ¥Yවල ෙA9éය Ïලධ=මය Kෙ@ 1932 ෙදසැ0බ= 27 වැ^දා අභp9තර 
ගම9බලපතVය හÞ9වා;මX. ජනගහනෙ@ “පා)ෙපz�කරණය” FJ9 ප±ෙ�ස~9 ^=වචනය 
කරන ලද අරw� �oපයA ස0බ9ධෙය9 කට�P ෙක<ණ. ¥Yෙ@ ෙපරවදන පැහැx8 
කෙÐ එය “Jය| සමාජමය පරෙපz©තය9 Pර9 කර දැÝම '�ස,” �ලාA FJ9 නගර 
සහ ෙවළඳෙපාලට “<ංගා ගැ¥ම” වැළැAම, සහ ග0බද ෙපෙද) ව89 ජනතාව 'ටL  
යාම fමා ��ම, සහ නගර වල සමාජ පFතVතLවය ආරAෂා කරගැ¥ම යනාxය අරw� 
කරග9නා බවX. ට\ෙ0 JBන Jය| වයස දාසයට වැC දැනට අXn9 අo~ ෙනාK 
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වැCoBය9, එන0 �0<ය ෙ)වකය9, සහ ඉx��0 )ථාන වල ^�Aත )�ර ක0කරැව9, 
සහ රජෙ@ ෙගාFෙපාළ වල ෙ)වය කරන කෘ©කා=~ක ක0කරැව9 යනා;9ට ෙපා4Jෙය9 
ගම9බලපතVයA ෙනාවැර;ම ලැෙÛ. ගම9බලපතVය වලං² ෙව9ෙ9 එo සඳහ9 
rරවැJයාෙ] ¥තpා�êල වාස)ථානය දAවන ප<x ^ල wÉාවA (propiska) ලැdණාට 
ප�වX. ඒ½ය rlගලයාෙ] තරාYරම රඳ9ෙ9 ඔU ෙහz ඇයෙ] ^ල wÉාව මතX. එය 
අ�ව rlගලයාට සලාක පතA, සමාජ ආරAෂණ කාºපතA, නැLන0 ^වහනකට 
අXYයA ලැෙබනවා ද ය9න nරණය ෙවX. සෑම ට\මAම එAෙකz “Fවෘත” නැLන0 
“වසා ඇත” යැX ව=�කරණය කළ �PX. ෙ0 වසා ඇY නගර, —පළwෙව9ම ෙමා)ක�, 
ෙල^9ග¸ෑ º , �ෙය� , ඔෙඩසා , ~9)A , ඛා�� , ෙරා)ෙටා� -ඔ9 - ෙඩා9 , සහ 
�ලැCෙවා)ෙටාA— යනාxය වරප±සාxත තLවයA ප±දානය කර� ලැÔ සහ ෙහා¼9 බ� 
භාTඩ සැප�0 Ydණ නගර Kහ. වැ�� නගරයක වාස)ථානයට අXYය ලබාගත හැ� 
Kෙ@ ප\W ස0බ9ධක0, Fවාහය, නැLන0 ඒ ^සාම ශ}~කයාට ^ල wÉාවA ලැෙබන 
Fෙg©ත ර¾�යාවA හරහා පමණA Fය.  Fවෘත නගරවල වාස)ථානය සඳහා ^ල wÉා 
ලබාගැ¥ම ඊට වඩා පහ� Kෙ@ය. 

 ෙ0 පා)ෙපz�කරණ ෙමෙහ�0 rරා වසරA Pළ පැවYණ. 1933 අග ෙවl; 
ගම9බලපතV ~8යන 27 A ^�L කර Y�ණ. එo පළw ඵලFපාකය ෙලJ9 පැවYෙ@ 
අÌකා�9ට නගර ව89 අoතකර කාරකය9 ªlධකරණයට හැ�යාව පාදා ;මX. 1933 
ජනවා< 5 වැ^දා පට9 ෙගන, පා)ෙපz�කරණෙ@ wW සYය Pළ ; “oටr �� wරකරැව9, 
oටr �ලාA, සහ අෙන�L අපරාධමය කාරකය9,” 3,450 A “ෙසායාග9නා” ලx. වැ�� 
නගර සඳහා 385,000 ක ජනතාවකට ගම9බලපතV ප±YAෙ«ප කරන ලද අතර ඔ\9ට xන 
දහයA ඇPලත තම ^වහ9 අLහැර දමා ය9නට Jlධ Kහ. එපමණA ෙනාව ඔ\9ට 
ෙවනL නගරයක පxං�ම, Fවෘත නගරයක පවා, තහන0 කරන ලx. NKVD ගම9බලපතV 
අංශෙ@ ප±ධා^යා Jය 1934 අෙගz)P 13 වා=තාෙව9, “ඒ සංඛpාවට එකP කර9න ඕන 
පා)ෙපz�කරණ w89ම ^ෙ�දනය කළ හැBෙය, ඔ\9ට ගම9බලපතV ප±YAෙ«ප ෙවන 
බව ද9න ^සා, නගරෙය9 ඔ\9 FJ9 කැමැLෙත9ම 'ටෙවලා Zය අයවL. 
උදාහරණයA හැBයට, මැ]^ෙටාෙගා=)A ව89 35,000 කට ආස9න '<සA වහාම 
ට\ෙම9 'ට\ණා… ෙමෙහ�0වල පළw මාස ෙදක ඇPලත ෙමා)ක� වල ජනගහනය 
60,000 �9 අ�\ණා. ෙල^9ග¸ෑº වල එක මාසක ; 54,000 ක ජනතාවA ආපU 
'Bසරබදට අPරැදහ9 \ණා,” යැX �යා JBෙ@ය. Fවෘත නගර ව89 420,000 ක 
ජනතාවA 'bවහW කරන ලx.  14

 ෙපා4Jෙ@ කඩා පැ¥0, සහ oBවන බලපතV Fමfම ^සා Jය දහ) ගණනක 
ජනතාවකෙ] 'bවහWම Jlධ Fය. 1933 ෙදසැ0බ= මාසෙ@ ;, වැ�� නගරවල 
ෙජ9<� යෙගzඩා �0<ය )ථාන සහ මාක� සYපතා “'<J� කර9න” යැX ඔUෙ] 
~^�9ට අණ කෙÐය. 1934 පළw මාස අෙ� ; 630,000 කට වැC ජනතාවA ගම9බලපතV 
¥Y කඩ��ම ස0බ9ධෙය9 නවLවා Y�ණ. එX9 65,661 A Jරෙගදරට යවා අනPරැව 
සමාජයට ���� කාරකය9 හැBයට “Fෙgෂෙය9 අවතැ9 K” ව=�කරණෙය9 'ටමං කර 
යැම සාමානpෙය9 Jlධ KවX. උසාFයට ඉx<පL කළ සංඛpාව 3,596 A Kහ. �JL 
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ව=�කරණයA ෙනාමැYව 'bවහW කර යැK සංඛpාව 175,627 �; අෙනA අය දඩයA 
ෙගවා ෙÛෙර9නට සමL Kහ.  15

 වැCම Fෙg©ත K ෙමෙහ�0 Jlධ Kෙ@ 1933 ; ය. Î^ 28 Jට Î8 3 දAවා කාලෙ@ 
; ෙමා)ක� ෙවY9 අo²Tëක ජනතාව අL අඩං²වට ෙගන සXÊ<යාෙ� “වැඩ 
ග0මාන,” ෙවත 'bවහW කර යවන ලx ; Î8 8 Jට 12 දAවා “සමා ජමය ���� 16

කාරකය9” 4,750 A අL අඩං²වට ෙගන �ෙය� ෙවY9 'ටමං කර යවන ලx; අෙq±W, 
Î^, සහ Î8 මාස වල ; ෙමා)ක� සහ ෙල^9ග¸ෑº o ෙපා8) කට�P ව89 18,000 ක 
ජනතාවA 'ටමං කර යැම ප±Yඵලය Fය.  එo wWම කTඩායම නJෙනz ìපතට යවන 17

ලx, ක`9 සඳහ9 කළ F)තර එo ප±Yඵල Kහ. ඒ 'ටමං කර යැK අයෙග9 Pෙන9 
ෙදකකට වැC '<සA මාසයA ඇPලත ; ~ය Zයහ. 

 න<0 වල පAෂ උපෙlශකෙයA, ඒ ක`9 උrටන ලද වා=තාෙ� ;, සරල ෙපා8) 
කඩා පැ¥මA ^සා 'ටමං කරන ලද “සමාජමය ���� කාරකය9” ෙ] අනනpතාවය ගැන 
ෙමෙ) ½ෙ�ය: 

ස0à=ණෙය9 අ�AY සහගත ෙලJ9 'ටමං කරන ලද තව උදාහරණ 
ෙගාඩA Yෙයනවා. අවාසනාවට, ෙ0 Jය| ජනතාව, ඉ9 සමහරැ පAෂ 
සාමා�කය9 නැLන0 ශ}~කය9, ඔ\9 දැ9 ~ය Zo9. ඔ\9 තමX ෙ0 
තLවයට අ�ෙව9ම හැඩගැෙස9නට හැ� rlගලය9. උදාහරණයA 
වශෙය9 , ෙමා)ක� ව89 එන �ලැC~ය= ෙනා ෙවාJෙහා ෙලා� 
(Novozhilov) ෙමා)ක� වල )�0 ෙරz ලර ක0හලක <යැ�ෙරA, P9 
සැරයA ප±ශංසාවට ලA K සහ Fවාහෙවලා දරැෙවA ඉ9න ෙකෙනA. ඔU 
තම �<ඳ එAක Jනමාවට ය9න හැ�වා, එයා ලැහැ)Y ෙවlx ඔU 
බලපතV නැYව Zයා එ`යට Jගර� ~ල ; ග9නට. එo; ෙපා4Jය ඔUව 
නවLතල xෙ@ ; ම අWලාෙගන අර9 Zයා. තවL උදාහරණයA තමX 
[ ෙA . ] Fෙනාග¸ ෙඩාවා (Vinogradova) , ඇය සා Ïoක ෙගාFෙපාළක 
ශ}~කෙයA. ඇය ෙමා)ක� වල අටවැ^ ඛTඩෙ@ ෙපා4Jෙ@ ප±ධා^යා K 
ඇයෙ] සෙහzදරයා බල9න ය~9 oBෙ@. ඇයව ෙපා4Jය අWල ග9ෙ9 
වැරx �0<ය )ථානය�9 බැහැල ඉ9ඳැl;. එයාව 'ටමං කළා. 1929 Jට 
ෙකා0ෙසාෙමාW සාමා�කෙයAව JB ^ෙකාලාX වැJ8F� ෙවාX�9 
(Vasilievich Voikin), ස=rෙඛා� රP ෙරx'` ක0හෙW P9 වතාවA 
ප±ශංසාවට පL K ශ}~කෙයA. එක ඉ<දා දවසක ඔU පාප9� තරඟයකට 
යl; ඔUට බලපතV අමතක ෙවලා Ydණ. ඔUව අL අඩං²වට ෙගන 
'ටමං කළා. ඒ වෙ]ම, අX. එ0. ම�� (Matveev), ඔU අංක 9 නව 
ෙÛක<ෙ@ ඉx ��0 )ථානෙ@ ෙගාඩනැå8 ඉxකළ අෙයA. 1933 
ෙදසැ0බ= දAවා වලං² ශ}~ක ගම9බලපතVයA ඔU සPව Ydණ. ඔUව 
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අWල ගLෙL ඒ බලපතVයL සමඟX. ඔU වා=තා කෙÐ �Jෙව�ට ඔUෙ] 
බලපතV බල9නවL ඕනකමA YdෙT නැහැ �යලX.  18

 1933 ; ට\0 ªlධකරණය සමඟ පැවYෙ@ ක=මා9ත සහ ආT�ව Pළ ද එවැ^ව 
ෙමෙහ�0 ෙගන යාමX. අ9é� සහ අනPරැව කැගෙනාF� FJ9 පාලනය කළ �0<ය, 
Fෙgෂ වැදගLකමA YÔ අංශය Pළ 1933 වස9තෙ@ ; Jය| ෙ)වකය9ෙග9 Jයයට 8 
A (20,000 කට ආස9න ජනතාවA) ඉවL කර දමන ලx. පහත උrටා දැAම ලැෙබ9ෙ9  
GPU o ප±වාහන ෙදපා=තෙ09Pෙ� ප±ධා^යා FJ9 “ෙසzFය� Fෙරz{ සහ ප±YFqලයවා; 
කාරකය9 �0<ය අංශෙය9 Pර9 ��ම” න~9 ඉx<පL කරන ලද වා=තාෙව9 ෙ0 
ෙමෙහ�0 සාමානpෙය9 කරෙගන Zෙ@ ෙකෙ)ද �යා දැAමX: 

GPU  ප±වාහන ෙදපා =තෙ09Pව යටෙL  අටවැ ^ පළාෙL පැවැ LK 
ªlධකරණ ෙමෙහ�0වල ප±Yඵල ෙමෙ)ය: අවසානයට ෙපර පැවY 
ෙමෙහ�ෙ0 ; 700 ක '<සA අL අඩං²වට ෙගන උසාFයට පw�වන ලx. 
ඒ සංඛpාව9 ෙමෙ)ය: 325 A පා=සW ෙහාරක0 කළ\9හ, 221 rං� පෙá 
ර)Yයා�කාරය9 සහ අපරාධකරැව9, 27 A මං පහර9න9, සහ 127 A 
ප±YFqලයවා;9 Kහ. පා=සW ෙහාරක0 කළ '<ෙස9 73 පමණ 
සංඛයාවA පැහැx8වම සංFධානාLමක පlධYයක ෙකාටසA ^සා ඔ\9ට 
අනPරැව ෙවC තබා මරා දමන ලx. අවසාන ෙමෙහ�ෙ0 ;, 200 A පමණ 
ජනතාව අL අඩං²වට ගැ^ණ. ෙ0 අය අතර ෙබාෙහz ෙදෙනA �ලාA 
Kහ. ප<පාලනය FJ9 සැක කට�P ෙ)වකය9 300 කට වැC සංඛpාවA 
ෙ)වෙය9 ෙනරපා Y�ණ. ~9 �යැෙව9ෙ9, ප�Zය මාස හතර ඇPලත 
ය0 ෙáPවA ෙහz අෙනකA ^සා ෙමo ෙ)වෙය9 ෙනරපා හ<න ලද 
සම)ත සංඛpාව 1,270 A වන බවX. ªlධකරණය xගටම පැවැLෙවX.  19

 1934 වස9තෙ@ ; ආT�ව FJ9 තරැණ ර)Yයා�කාරය9 සහ බාල 
අපරාධකරැව9ෙ] සංඛpාව අ� කර� '�ස තවL ම=ධ¥ය ෙමෙහ�0 මාලාවA පට9 
ගLෙLය. �ලාAහරණෙ@ ප±Yඵල, සාගතය, සමාජ සබඳතා ෙපා�ෙ� කඩා වැ�ම යනාxය 
නගර වලට වැC වැCෙය9 දැෙන9නට පට9 ෙගන Y�ණ. 1935 අෙq±W 7 වැ^දා 
ෙපා8B��ෙරzව FJ9 “වයස ෙදාළහට වැC ඕනෑම ෙයෟවනෙයA ෙගවW �íමකට, 
ප±චTඩLව �7යාවකට, දැC ශා�<ක අනPරැ ��ම, අංග ෙîදනය, ෙහz ~¥මැරැම 
යනාxයට වරදකරැ KවෙහාL ¥Yෙ@ ප<සමාqත බලෙය9 ඔ\නට දÍව0 ; �AYය ඉb 
කර� ඇත,” යැX ¥YයA ප±ඥාපනය කෙÐය. xන �oපයකට ප�ව උසාF ෙවත රජය 
රහJගත උපෙද) යව~9, ෙයෟවනය9ට ෙදන දTඩන වලට “සැබැF9ම සමාජෙ@ අවසාන 
ආරAෂාව සඳහා පවYන” මරණ දÍවමද ඇPලL යැX තහ\රැ කෙÐය. ඊට ක`9 Yd� 
දTඩන ¥Y සංග¸හය බාලවයෙ) අයට මරණ දÍවම තහන0 ම එX9 අපaqත කර 
දැ~ණ.  බාලවය) අපරාධකරැව9 රඳවා තැÊෙ0 මධp)ථාන නැවත සංFධානය කළ �P 20

යැX ද NKVD  ෙවතට උපෙද) ලැ�ණ. ඒවා එෙතA කා ලයA පවLවාෙගන යන ලlෙl 
Ï8ක Fම=ශනය සඳහා K ජනතා ෙකා~)සා= කා=යාලෙ@ ¥Y ෙදපා=තෙ09Pෙ� 
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අ�දැ�ම යටෙLය. එෙ)ම බාල වය)කරැව9 සඳහා “වැඩ ජනපද” පlධYයA හැxය �P 
යැX ද NKVD ෙවතට උපෙද) ලැ�ණ. ෙකෙ) \වද, එ9න එ9නම වැCෙවන බාල වය) 
අපරාධ සහ ^වාස ෙනාමැYව න9නLතාර ම හwෙ� ෙ0 ෙමෙහ�0 ව89 සැල�ය �P 
තර0 ප±YඵලයA ද�9නට ලැdෙT නැත. “1935 Î8 1 වැ^දා Jට 1937 ඔAෙතzබ= 1 
වැ^දා කාලය Pළ බාල වය)කාර ර)Yයා�කාරය9 Pර9 ��ම” න~9 8යන වා=තාවA 
ෙමෙ) දැAKෙ@ය: 

ෙ)වාව9 නැවත සංFධානය කළ ද, තLවෙ@ දැ�ය හැ� ෙවනසA නැY 
තර0… 1937 ෙපබරවා< මාසයට ප�ව 'Bසරබද සහ �«කර පළාL ව89 
Fශාල ර)Yයා�කාර '<සA, Fෙgෂෙය9ම 1936 ද�É අ)වැ9නට හ� K 
පළාL ව89, ගලා ආහ… ප\W FJ9 අLF¼ ෙභෟYක අඟoඟතා ^සා 
Fශාල වශෙය9 දරැව9 'Bසරබද පැY ව89 ඉවLම පැහැx8 කරත 
හැ� ව�ෙ@ සාÏoක ෙගාFෙපාළ “�qපL අරwදW” නරක Fxයට 
සංFධානෙය9 පමණA ෙනාෙ�, සාÏoක ෙගාFෙපාළ අධpAෂකවරැ9ද 
අපරාධමය '`ෙවLවල ^යැÈ J�ෙම^. ඔ\9 තරැණ oඟ9න9 සහ 
ර)Yයා�කාරය9 ඉවL ��ම සඳහා “ර)Yයා�ෙ� සහ යාචක බෙ� 
සහYකය” ෙදන ලද අතර ඔ\9ව ඊ ළඟ නගරයට ෙගන යෑම සඳහා 
�0<ය )ථානය ෙවත ෙගන යන ලx… �0<ය ප<පාලනය සහ ප±වාහන 
ෙපා 4Jය තLවය තවL බරපතල කර~9 ෙ0 බා ල වය ෙ) 
ර)Yයා�කාරය9ව අL අඩං²වට ෙගන ඒ සඳහා ඉx කර ඇY Fෙgෂ 
NKVD මධp)ථාන ෙවත යවනවා ෙව�වට, “ඔ\9ෙ] ඛTඩය '<J� ��ම 
සඳහා” ඔ\9 JයWල9වම Fෙgෂ �0<ය වලට දම~9 Fශාල නගර 
ෙවතට පටවා හැ<ෙ@ය.  21

 ගැට|ෙ� FශාලLවය ගැන අදහසA සපයන දLත �oපයA ඇත. 1936 වසෙ= ; 
පමණA 125,000 කට වැC බාල වය)කාර ර)Yයා�කාරය9 Fෙgෂ NKVD  මධp)ථාන 
හරහා යවා ඇත. 1935 Jට 1939 දAවා කාලෙ@ ; බාලය9 155,000 කට වැC සංඛpාවA 
NKVD වැඩ ජනපද ෙවත යවන ලx. 1936 Jට 1939 වසර දAවා 92,000 ක වයස ෙදාළෙá 
Jට දාසය දAවා K දරැව9 උසාFයට පw�වන ලx. 1939 අෙq±W 1 වැ^දා ²ලා] වල 
Jරබාරෙ@ JBන දරැව9 සංඛpාව 10,000 ට වැC යැX ගණ9 බලා ඇත.  22

 1930 ගණ9 wල බාගෙ@ ;, පAෂය සහ රජය FJ9 සමාජයට එෙරoව ෙගන යන 
ම=දනය එo nව°තාවෙය9 FFධාකාර Kෙ@ය. තV)තවා; ෙමෙහ�0 සහ දැවැ9ත 
ªlධකරණ ප±චTඩLවෙය9 සමාජය හා ගැ�ෙ0 අව)ථා ෙම9ම, ය0 සමP8තතාවA 
ෙසායා ගැ�� අව)ථාවක ; Fය\ල නවLවන ලද ^හඬ අව)ථා ද ඇY Kහ. 

 1933 වස9තය සල�� Kෙ@ �ලාAහරණ වැඩ සටහන සමඟ 1929 ; xයL කරන 
ලද Õෂණෙ@ මහා චක7ෙ@ ප±ථම êට ප±ාqYය සමඟX. Ýට ක`9 ෙනාYÔ ගැට| 
ගණනාවA අÌකා�9 ඉx<ෙ@ පැවYණ. උදාහරණයA ෙලJ9, සාගතෙය9 w|ම^9ම 
වාෙ] o)  Yෙබන පළාL ව89 ලබන අ\රැlද සඳහා අ)වැ9නA සහYක කර9ෙ9 
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ෙකෙ)ද? “ෙ0 සාÏoක ෙගාFය9ෙ] Ï8ක අවශpතා අ' සැල�Wලට ගLෙL නැLන0,” 
අනPරැ ඇඟKෙ@ ප±ාෙlÆය ඉහළ පAෂ ^ලතලයA දැරෑ ^ලධා<ෙය�, “අ)වැ9න කපා 
ග9න Yයා වrර9න වL ක\රැL ඉY< ෙවලා ෙනාJ�F.” 

 එයාකාරෙය9ම, ඒ ෙවl; JරෙගවW rරවා JB Jය දහ) ගණනA ගැන �මA 
කර9නද, ඔ\9ෙ] ශ}මය ප±ෙයzජනයට ග9න කඳ\රැ පlධYය තවමL Åදාන0ව ෙනාමැY 
කළ? “පUZය මාසෙ@ ; අ)වැ9න කඩාකqපW කළා යැX අWලාෙගන වසර ෙදකක 
JරදÍවමකට n9� කරr අයව අÌකරණෙ@ ෙයzජනාව මත දැනටමL ^දහ) කරලා 
Yෙයl;,” 1933 මා=P මාසෙ@ ; තවL ප<)ථා¥ය පAෂ ^ලධා<ෙයA කWපනා කෙÐය 
“ෙ0 දැC ම=ධ¥ය ¥Y ව89 ජනගහනයට ඇY ඵලFපාකය �මAද?” 

 1933 Z0හානෙ@ ; අÌකා�9 FJ9 එළෙඹන ලද FසÞ0 ෙහ`කර9ෙ9 1936 
JJරෙ@ මහා Õෂණය දAවා යන වසර වල ; ෙදපැLත�9 ග9නා ලද FFධාකාර සමාජ 
ප±YපLY ෙවY. පළw ප±gනය, සාගතෙය9 Fනාශ K ෙපෙද) වල සෑෙහන තරමක 
අ)වැ9නA සහYක කර9ෙ9 ෙකෙ)ද ය9නට '`Pර ලැdෙ9 දරදÍ ත=කය�^: 
නගරබද ජනගහනෙය9 Fශාල සංඛpාවA එකP කර දැC හwදාමය Fලාසය�9 ෙගාF�0 
වලට යව9න. 1933 Î8 30 වැ^දා ඛා�� o ඉතා8 තානාපYවරයා ෙ0 ප±පංචය පැහැx8 
කෙÐය: “නගරෙය9 Jරකරැව9 හැBයට එවන ජනතාව මහL Fශාල සංඛpාවW ෙව9නට 
පට9 ෙගන. ෙ0 සYෙ@ පමණA, අ�ම වශෙය9 20,000 A ජනතාවA සෑම දවසකම 
'Bසරබදට එවනවා… ෙපෙ=දා, ෙපාල වෙ� ෙරාA ෙවලා oBය, සෑම වැඩA කළ හැ� 
rlගලෙයAම —'<~, ගැහැ�, තරැණ ෙකාWෙලා සහ ෙකWෙලා— GPU FJ9 එකP කරල 
�0<ය )ථානය ෙවත ර¾කවW ඇYව එAකෙගන Zo9 ෙගාF�0 ෙවත යැ�ව.”  23

 නගර වැJය9 හාමෙL JBන 'Bසරබද ෙවත Fශාල ප±මාණ ව89 ඇෙද9නට පට9 
ගැ¥ම ^සා එo Fෙgෂ ෙනාස9�9තාවය9 ඇY Kහ. ෙ0 “Jරකරැව9” සඳහා ෙව9 කර 
Ydණ වාස)ථාන වලට ග0බද වැJය9 FJ9 Z^ තැÔහ. Jරකරැව9ට අÌකා�9 FJ9 
දැ�0 ; YdෙT ඒවා “~¥ම) කන අයෙග9 '� ඇY ^සා,” ග0මාන ෙවතට ය9න එපා 
�යාX. ෙ0 එ�ෙනකා ෙවත දAවන ලද සPරැක0 ද�9නට ලැdණද, ඔAෙතzබ= මාසෙ@ 
; එකP කරන ලද 1932-33 අ)වැ9න, සෑෙහන තර0 Kෙ@ය. ඒ ව=ධනය සාධක 
�oපයA ^සා Jlධ Kව�. එන0, ඉතා යහපL කාල²ණය, JB සෑම වැඩ කරත හැ� 
අෙයAවම ෙයාදවා ගැ¥ම, සහ තම9ෙ]ම ග0මානවල oර  JB අයට YÔ  වLෙ0 
ආසාව. 

 ෙදවැ^ ප±gනය, ෙ0 Jරකරැව9ෙ] ජනගහනය දැC ෙ) ඉහළ යෑම ගැන �මA 
කර9ෙ9ද ය9නX. එයට ද ප±ාෙයzZක ප±YFපාක මත පමණAම සලකා '`Pරැ ලැ�ණ —
හාර ප9 ලAෂයක ජනතාවA ^දහ) ��ෙම^. 1933 මැX 8 වැ^දා මධpම ක~bව එවන 
රහJගත චක7ෙWඛනය�9, “අL අඩං²වට ගැ¥ම ෙර²ලාJකරණය… දැනට ඕනෑම 
ෙකෙන�ට වෙ] කළ හැ�X,” “Jර කඳ\රැවල පමණට වඩා ඇY තදබදය අ� කර4ම,” 
සහ “ඊ ළඟ මාස ෙදක Pල ; කඳ\රැ වල ෙනාෙවන, 800,000 ෙය9 400,000 දAවා 
JරෙගවWවල ජනගහනය අ� ��ම,” අවශpතාවය '`ග9නා ලx.  ෙමෙහ�ම සඳහා 24
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වසරකට වැC කාලයA ගත\ණ අතර අවසානෙ@ ; Jරකරැව9 320,000 A ^දහ) කර� 
ලැÊම එo ප±Yඵලය Fය. 

 1934 වසර සල�� කරන ලlෙl ෙlශපාලන ම=දනය ය0 තරමකට 8oW ��ෙම^. 
GPU FJ9 �9 n9� 1932 ; 240,000 Jට 1933 ෙවl; 79,000 දAවා අ�  Y�ණ.  රහ) 25

ෙපා4Jය ප±Y සංFධානය ෙක<ණ. 1934 Î8 10 වැ^දා රජෙ@ ¥Yයක ප±YඵලයA 
වශෙය9 U.S.S.R. හැම අත rරා අÌකා<ය පැYර Ydණ අභp9තර කට�P '`බඳ නව 
ජනතා ෙකා~)සා= කා=යාලෙ@ අංශයA බවට GPU  පL Fය. එතැ9 Jට එo නම 
අභp9තර කට�P '`බඳ ජනතා ෙකා~)සා= න~9ම Fය, නැතෙහාL NKVD —Narodnyi 
komissariat vnutrennikh del— සහ එයට ක`9 පැවY අÌකරණ බලෙය9 )වWපයA අ� 
 Zෙ@ය. අaL තLවෙ@ ;, w89 කළ Fම�0 ව89 ප�ව, Jය| 8'ෙගා� “ඒ ඒ 
අÌකරණ අංශ ෙවත” යව9නට යැX �යන ලx. එෙ)ම තව �රටL ෙපා4Jයට ප±ථමෙය9 
මධpම ෙlශපාලන අÌකා�9 ෙවY9 උපෙද) ෙනාෙගන මරණ දÍව0 ෙදන බලය එo ; 
අෙහzJ ෙක<ණ. ඇපෑල ක7මෙ�දයA 'obවන ලx. එෙ)ම Jය| මරණ දÍව0 දැ9 
ෙපා8B��ෙරzෙ� Fෙgෂ ෙකා~සමA මå9 අ�මත කළ �P Kහ. 

 ෙ0 ෙවන)ක0, “සමාජවාදෙ@ ¥Yමය යා9තVණය ප±Y«ඨාපනය” සඳහා ෙමෙහ�0 
යැX ආඩ0බරෙය9 දAව9නට ෙයාදා ගැ^ණ. ඒL ප±ාෙයzZකව ඒවාෙය9 ඇY Kෙ@ f~ත 
ඵලය�. අL අඩං²වට ගැ¥ෙ0 සංඛpාව fමා කර9නට ෙගෙනන ලද නව ¥Yමය 
ෙර²ලාJ ව89 �J� වැඩA Jlධ ෙනාය. අ9ෙ¶ F©9)� (Vyshinksky) ෙප±ා��ෙ=ට= 
ජනරාWවරයා Kෙය9 ඔU Jය| ම=ධ¥ය සංFධාන වලට ^දහෙ) කට�P කර9නට ඉඩ 
�9ෙ9ය. 1934 සැqතැ0බ= තර0 wW කාලයක ; ෙපා8B��ෙරzව FJ9 Jය| මරණ 
දÍව0 n9� කර4ෙ0 අවශpතාවය K ඔ\9ෙ]ම �Yය කැ�ෙ� FFධ ෙපෙද)වල JB 
ප<)ථා¥ය නායකය9ට ෙමා)ක� ෙවY9 උපෙද) ග9නට ෙපර මරණ දÍව0 xය 
හැ�යාවට අවසර ;ෙම^. ඉY9 ඒ ^සා සාමකාÝ වාතාවරණය YdෙT ඉතා ෙකB 
කාලයකට පමණX. 

 ෙල^9ග¸ෑº පAෂ Ïල)ථානයට PවA�ව�L අතැYව <ංගා ග9නට සමL K 
තරැණ  ෙකා~�^)�වා; 8ෙයා^º ^ෙකාලාෙය� FJ9 1934 ෙදසැ0බ= 1 වැ^දා, 
ෙපා8B��ෙරzෙ� සාමා�කෙයA සහ ෙල^9ග¸ෑº පAෂ සංFධානෙ@ පළw ෙWක0 K 
ස=ෙග �ෙරz� ෙවC තබා මරා දැÝම ^සා අaL Õෂණ චක7යA ආර0භ \�.  

 දශක ගණනාවA Y)ෙ) ප±ðල ෙලJ9 Fgවාස කෙÐ )ටා89 ඒ ඔUෙ] ප±ධාන 
ෙlශපාලන Fරැlධවාxයා K �ෙරz� ඝාතනයට ය0 අ�බලයA �9නා �යාX. ෙ0 Fgවාසය 
ඇYමට ෙáPව ^�තා කෘgෙච� FJ9 1956 ෙපබරවා< 24-25 රාYVෙ@ ; FJවැ^ පAෂ 
ෙකාංග¸සෙ@ ෙසzFය� ^ෙයz�තය9 ෙවත '`ග9වන ලද රහJගත වා=තාවX. එම අදහස 
මෑතක ; Fම=ශනයට ලA කරන ලlෙlය, Fෙgෂෙය9ම Ýට ෙපර ෙනාYd� rරාෙWඛන 
Ïලාශ} ව89 ෙතාරPරැ ෙගෙනන ඇලා �<4නා (Alla Kirilina) FJ^.  ෙකෙ) ෙවතL, 26

^gප±භා කළ ෙනාහැ� කාරණය න0 )ටා89 FJ9 එම ඝාතනය P`9 �ම9තVණයක 
අදහසA ^g�ත කරන, සෑම Fෙටකම )ටා89වා; අYශෙයzAYෙ@ ප±ධාන wඛp 
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ලAෂණයA K එය, ඔUෙ] ෙlශපාලන අරwණ සාAෂාL කරගැ¥ම සඳහා ෙයාදාගL 
බවX. එX9 අ=Ôදකා� සහ ෙනාස9�9 වාතාවරණයA පවLවා ෙගන ය9නටL සහ රට, 
එo නායකLවය, සහ සමාජවාදයටL එෙරoව දැවැ9ත �ම9තVණයA පවYන බව “ඔqr 
කර9නටL” ෙයාදා ගැ¥මට ඔUට හැ�Fණ. එය, ක7මෙ@ අසා=ථකLවය පැහැx8 
කර9නට වාJදායක ෙáPවA පවා Kෙ@ය: හැම ෙදයAම නරක අතට හැෙරl; සහ 
)ටා89ෙ] �ප±Jlධ පද වහර අ�ව �Fතය තව �රටL “සPb සහ D±YමL,” ෙනාෙවl;, 
එFට එය “�ෙරz�ෙ] ඝාතකය9ෙ] ස0à=ණ වැර¾lද,” Fය. 

 ඝාතනය දැ�0 ; පැය �oපයක ;, )ටා89 FJ9 “ෙදසැ0බ= 1 වැ^දා ¥Yය” න~9 
හැ¼9ෙව9ෙ9 කb සටහන හැ;ය. දව) ෙදකකට ප�ව ෙපා8B��ෙරzෙව9 අ�මත කරන 
ෙ0 අYෙ=ක ¥Yෙය9, සැකයට පL තV)තවාxෙය� ප±gන කරන කාලය xන දහයකට අ� 
කරන ලx, සැක කරැව9ව ¥Yමය ^ෙයzජනයA ෙනාමැYව උසාFයට පw�වත හැ�යාව 
ලැ�ණ, වහාම ෙවC තබා මරණයට පL ��ෙ0 දÍවම �7යාLමක කරන බලය ලැ�ණ. 
Õෂණය 8oW කර මාස �oපයA පමණA ෙග යෑම සල�� කරන ෙ0 ¥Yය, මහා 
Õෂණය xයL කරන පරම උපකරණය බවට පLFය.  27

 ඊ ළඟ සY �oපෙ@ ; පAෂය Pළ )ටා89ට එෙරo Kව9 තV)තවා; �7යා සඳහා 
ෙචzදනා ලැÔහ. “'`�W සහගත අපරාධය” රහJගත තV)තවා; කTඩායමA FJ9 
ඔ\9ෙ] “ෙල^9ග¸ෑº ෙA9Éෙ@” Jට එWල කරන ලlදැA යැX ද, එo ^ෙකාලාX 
හැෙර9නට තවL oටr Jෙන�වා;9 දහPනA JB9ෙ9 යැX ද, rවLපL ^ෙ�දන 
කළහ. ෙදසැ0බ= 28 සහ 29 වැ^ xනය9 o ; ඒ කTඩායෙ0 Jය| සාමා�කය9ව 
රහෙ) උසාFෙය9 Fභාග කර, මරණ දÍවම n9� කර, වහාම ෙවC තබා මරා දමන ලx. 
1935 ජනවා< 9 වැ^දා “ෙල^9ග¸ෑº Jෙනා�වා; ප±YFqලයවා; ෙA9Éෙ@” ^9xත න� 
Fභාගය ආර0භ Fය. )ටා89 ෙවත ය0 �J අව)ථාවක ; FරැlධLවයA පාන ලද 
ෙබාෙහz පAෂ සට9කාÝ9 ඇP| 77 ක '<සA ෙචzදනා ලැබ Jර දÍව0 ලැÔහ. 
“ෙල^9ග¸ෑº ෙA9Éය” ෙහ` කරන ක=තවpය අවසානෙ@ ; “ෙමා)ක� ෙA9ÉයA”  
ෙසායා ගැ^ණ. ෙසෙනා� සහ ෙකෙමෙන� ද ඇP|ව 19 ෙදෙනA එo සාමා�කය9 
හැBයට සැකයට පාතV Kහ. “ෙමා)ක� ෙA9Éෙ@” සාමා�කය9 �ෙරzෙ�ෙ] ඝාතකය9 
සමඟ “අXCයෙලා�මය වශෙය9 අපරාධයට හ\W Kවා” යැX ෙචzදනා ලැබ 1935 ජනවා< 
16 වැ^දා න� Fභාගයට wUණ �9හ. “පAෂය යන xශාවට FරැlධLවය දැAK ඔ\9ෙ] 
ක`9 �7යාකාර0 xහා FෂයÏ8කව බලl;, ෙ0 අපරාධකරැව9ෙ] නරකම ආශයය9 
êlද9නට සහ උLෙq±රකය9 ව9නට ^සැකවම ෙáP Kවා,” යැX Jෙනා� සහ 
ෙකෙමෙන� '`ගLහ. ඊට ක`9 එෙ) වග½ම බාර ගැ¥ම ප±YAෙ«පයL, සහ ප±JlÌෙ@ 
ෙනාකෙÐය ය9න �යා J�ෙම9 අනPරැව ෙමෙ) ඉx<පL මහජනතාව ඉx<ෙ@ ඉx<පL 
කරන ඔ\9 “අXCයෙලා�මය වශෙය9 අපරාධයට හ\W Kවා” ය9න අàරැ '`ගැ¥ම 
^සා, ඔ\නට වසර පහA සහ වසර දහයA Jර දÍව0 '`ෙව89 ලැ�ණ. 1934 
ෙදසැ0බ= මාසෙ@ Jට 1935 ෙපබරවා< මාසය දAවා 6,500 A ජනතාවA තV)තවාදය 
මැඬ4ම සඳහා ෙගෙනන නව පBපාBය අ�ව Jර දÍව0 ලැÔහ.  28
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 Jෙනා� සහ කැෙමෙන� ෙවත Jර දÍව0 n9� K xනයට ප� xනෙ@ ;, මධpම 
ක~bව Jය| පAෂ සංFධාකය9 ෙවත රහJගත චක7ෙWඛනයA යැය. එo Jර)තලය: 
Kෙ@ “�ෙරz� සෙහzදරයාව �ය²| ෙලස ඝාතනය ��ෙම9 උගL පාඩ0.”එo සඳහ9 
Kෙ@ “Jෙනා�වා;9 ෙසW ෙදකA FJ9… �� wරකරැව9 සංFධානවල 'ටත wU� 
ෙලJ9 පැවY” ෙමෙහයවන ලද �ම9තVණයA තහ\රැ ��මX. ෙටÙා�)�වා;9, 
ප±ජාත9තVවා; මධp)ථවා;9, සහ දA©ණාංශ- සහ වාමාං¯ක නැ�රැව ඇY කැC �í Zය 
කTඩාය0 යනා; “පAෂ Fෙරz{ කTඩාය0” වලට එෙරoව )�ර කා4න අරගලය ගැන 
එX9 Jය| සාමා�කය9ට මතA කරන ලx. Ýට ක`9 ඕනෑම කරැණA ස0බ9ධෙය9 
)ටා89ට එෙරo K ඕනෑම අෙයA සැකකරැෙවA බවට පLFය. හPර9 ෙසායා යෑම nව° 
Kෙ@ය. 1935 ජනවා<ෙ@ ; oටr Jෙනා� පAෂපාn9 988 A ෙල^9ග¸ෑº ෙවY9 
සXÊ<යා සහ ය��)A (Yakutsk) ෙවත 'bවහW කරන ලx. 1926-1928 කාලෙ@ ; 
තහන0 කරන ලද "ෙටÙා�)�වා; සහ Jෙනා�-ෙටÙා�)�වා; කTඩායම” ට අයL Jය| 
ෙකා~�^)�වා;9ෙ] ලැX)P හද9න යැX Jය| ප<)ථා¥ය පAෂ සංFධාන වලට 
මධpම ක~bව අණ කෙÐය. අනPරැව ඒ ලැX)P අ�ව පමණAම අL අඩං²වට ගැ¥0 
Jlධ Kහ. 1935 මැX මාසෙ@ ; සෑම ෙකා~�^)�වාxෙයAෙ]ම පAෂ සාමා�ක කාºපත 
ගැන �ප�Aෂාකා� Fපර0 ෙමෙහයFය �P යැX අණ කර~9, )ටා89 තවL 8'යA 
Jය| පAෂ සංFධාන ෙවත යැය. 

 �ෙරz� ඝාතනෙ@ ^ල ප±කාශනය, වpාජ පAෂ සාමා�ක කාºපතA භාFතෙය9 
)ෙමාW^ (Smolny) යට ඇPW K ය0 ෙකෙනA FJ9 කරන ලlදැX ය9න, ප±ෙයzජනයට 
ගැ�ෙT Jය| සාමා�ක කාºපL ෙසzxJෙ@ “ඉමහL ෙlශපාල^ක වැදගLකම” 
ෙප9ව9නටX. රහ) ෙපා4Jෙ@ ස0à=ණ සහාය ඇYව ඒ ෙමෙහ�ම මාස හයකට වැC 
කාලයA Y)ෙ) කරෙගන ය� ලැÊය. “සැක කට�P ෙකා~�^)�වා;9,” ගැන Jය| 
8'ෙගා� NKVD  FJ9 සපයන ලx. ෙමෙහ�ෙ0 ප±YඵලයA හැBයට පAෂෙය9 තහන0 
කරන ලද ජනතාව ගැන ෙතාරPරැ පAෂ සංFධානෙය9 NKVD  ෙවත සපයන ලx. එම 
ස0à=ණ ෙමෙහ�ෙම9 පAෂ සාමා�කය9 Jයයට 9 A, නැLන0 ආස9න වශෙය9 
250,000 ක '<සA ෙනරපා හැ�ම Jlධ Fණ.  1935 ෙදසැ0බ= අග පැවY මධpම 29

ක~bෙ�  ර¾)මක ;, ෙමෙහ�ම බාරව JB ප±ධාන ෙදපා=තෙ09Pෙ� ප±ධා^යා K 
^ෙකාලාX එෙසා� (Ezhov) FJ9 පAෂෙය9 ෙනරපන “හPර9” 15,218 කෙ] අස0à=ණ 
දLත ඉx<පL කර~9 ඔ\9ව ෙමෙහ�ම කාලෙ@ ; අL අඩං²වට ගැ�ණා යැX ද ½ය. 
එෙ) \වද, ªlධකරණය Fශාල සා=ථකLවයA ෙනාK බවL, “තවමL අධpAෂක 
මTඩලය Pල JBන ^ලධා<වාදෙ@ කාරකය9,” �oප ෙදෙනA FJ9 දAවන 
“ෙනාමනාපය සහ කඩාකqපWකා�Lවය” ^සාෙව9, ක`9 සැල�0 කළාට වඩා 
ෙත²ණය�9 කාලයA ඊට වැය K බවL ෙá Fgවාස කෙÐය. පAෂෙ@ ප±ධාන අරw� 
අත<9 එකA Kෙ@ ෙටÙා�)�වා;9 සහ Jෙනා�වා;9ව ඉවL කර දම9නට \වL, 
සැබැF9ම ඒ ව=�කරණ ෙදකට අයL Kව9 ෙවY9 ඉවL කරන ලlෙl Jයයට 3 A 
පමණA බවL ඔUෙ] මතය Fය. ප<)ථා¥ය පAෂ නායකය9 ෙබාෙහz Fට “ප<පාලනමය 
nරණයකට අ�ව වහාම 'bවහW කර� සඳහා ජනතාවෙ] න0 ලැX)P NKVD  අමතා 
ඔ\නට බාර ෙද9නට,” මැ8 Kහ. අÌකා�9 හwෙ� එAසL ෙපරwණA දAව~9 
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ප<)ථා¥ය පAෂ කා=යාල සාමකාÝ FෙරzධයA දැAK බව ෙ0 කාºපL ෙසzxJ 
ෙමෙහ�ෙම9 ෙහ`දර� Kෙ@ය ය9න එෙසz�ෙ] මතය Fය.  30

ෙමය )ටා89 හැම Fටම මතකෙ@ තබාගL වැදගL පාඩම�. 

 ෙ0 �ෙරz� ඝාතනෙය9 ප�ව වහාම xග හැෙරන Õෂණෙ@ ර¾Wල පAෂය ඇPලත 
JB oටr )ටා89 Fරැlධවා;9ට පමණA බලපාන ලlදA ෙනාෙ�. “�� wරකරැව9ෙ] 
තV)තවා; කාරකය9 බටoර Jට රටrරා <ංගා ෙගන ඇත,” යන ෙබාරැ මතය අ�ව 1934 
ෙදසැ0බ= 27 වැ^දා ෙපා8B��ෙරzව �Aෙ=නෙ@ මාX0බඩ x)YVAකවල JB “ෙසzFය� 
Fෙරz{” ප\W 2,000 A 'ටමං කර9නට අණ ^�L කළහ. 1935 මා=P 15 වැ^දා එවැ^ 
ෙමෙහ�0 ව89 “ෙල^9ග¸ෑº ප±ෙlශෙ@ මාX0බඩ x)YVAක ව89 සහ කෙර8යා (Karelia) 
Jට කසක)තා9 දAවා සහ සXÊ<යාෙ� බටoර ෙපෙද)වල JBන සැක කට�P කරකය9 
JයWල9වම,” 'ටමං ��ම සඳහා කට�P ෙක<ණ. ප±ධාන F9xතය9 Kෙ@ 10,000 A 
පමණ ò9 (Finns) වැJය9 Kහ. ෙදවැ^ ෙලzක �lධෙ@ ; ඔ\9ෙ] ඉහළම සංඛpාව9 
ද�9නට ලැෙබන ෙබාෙහz ජනවා=Zක කTඩාය0 'ටමං ��0 වල �AF¼9නට පට9 
ගැ¥ම අරඹන ලද ප±ථම අව)ථාව ෙමය Fය. 1936 වස9තෙ@ ; ෙදවැ^ සාÏoක 'ටමං 
��ම හැBයට ප\W 15,000 ක යැම Jlධ Kෙ@ය. �Aෙ=නෙ@ JB ෙපzල9ත සහ ජ=ම9 
බUතරය K එම ෙමෙහ�ෙ0 50,000 ක '<සA JBයහ. ඔ\9ව කසක)තානෙ@ කරග9ඩා 
(Karaganda) ප±ෙlශයට 'ටමං කර එo සාÏoක ෙගාFෙපාළක පxං� කරවන ලx.  31

 ඊ ළඟ වසර ෙදක Pළ ; ම=ධන චක7ය nව° Kෙ@ය. 1935 ; 267,000 A ද, 1935 ; 
274,000 A ද දÍව0 NKVD  FJ9 ^යම කරන ලx. ඒ කාලෙ@ ; ම ජනගහනය සPb 
කර� '�ස ෙමෙහ�0 �oපයA ද ෙගන ය� ලැÊය. JFW අXYවාJක0 අo~ 
ව=�කරණය (lishentsy) ÏෙලzLපාටනය කර දැ~ණ, සාÏoක ෙගාFෙපාළ ශ}~කය9ට 
පනවා YÔ වසර පහකට අ� JරදÍව0 ද නවLවා දැ~ණ, 1932 අෙගz)P 27 වැ^දා 
¥Yය යටෙL Jර දÍව0 ^යම  Ydණ 37,000 ක '<සA ක`9 ^දහ) කර� ලැÊය, 
“Fෙgෂෙය9 අවතැ9 Kව9” ෙ] JFW අXYවාJක0 නැවත )ථාපනය කරන ලx, සහ 
'ටමං කරන ලlද\9ෙ] දරැව9ට ඉහළ අධpාපනයට අවසර ෙනාලැෙබන ෙ) හැෙදන ලද 
ෙවන)ක0 ප±YපLY ර¾ගL ¥Yය ද නැවැLFණ. ඒවා P`9 ප±YFරැlධ ඵලFපාක 
අLFණ. උදාහරණයA වශෙය9 'ටමං කරන ලද �ලාA, 'ටමං ��ෙම9 වසර පහකට 
ප�ව නැවතL JFW අXn9 )ථා'ත K අයට ඔ\9 නැවත පxං� K ප±ෙlශෙය9 'ට 
ය9නට තහන0 කර9නට අවසානෙ@ Jlධ Fය. ම9ද, ඔ\9ට අXn9 නැවත ලැd� 
ගම9 ඔ\9 ඔ\9ෙ] ග0මාන බලා 'ටLව ය9නට පට9 ගL බැF^. ඒ ^සා Fසඳ9නට 
ෙනාහැ� ප±gන ගණනාවA හටෙගන Y�ණ: ඔ\9ට සාÏoක ෙගාFෙපාළට එකP 
ෙව9නට අවසර ෙදනවාද? ඔ\9ෙ] බ� බාoරාxය සහ ^වාස රජයට පවරාෙගන ^සා 
දැ9 ඔ\9  වLFය �LෙL ෙකාතැනකද? Dඩනෙ@ ත=කය ඉඩ �9ෙ9 �7යාව8ෙ@ �| 
Fරාමයකට පම�: ආෙයL ආප)සට යා හැ�යාවA ෙනාය. 

 )ටාඛාෙනාවX� (Stakhanovite) වpාපාරය '`ග9නට ආT�ව nරණය ��ම ^සා 
සමාජය සහ ෙර�මය අතර ෙනා<)�0 බව තවL ෙබෙහF9 වැC Kෙ@ය. එය න0  
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YdෙT අ9ෙl )ටාඛාෙනා� නමැY, අàරැ සාÏoක ප±යLනය සහ නැවත සංFධානය �P 
K �7යාව8ය�9 ගW අÓරැ ^«පාදනය දාහතර ²ණය�9 වැC කර9නට සමL Kවා 
න~^. ඵලදාSLවය ගැන දැවැ9ත ෙමෙහ�මA ඇරóණ. 1935 ෙනාවැ0බ= මාසෙ@ ; 
ෙමා)ක� o “ෙපරbගාÝ ශ}~කය9ෙ] ස0ම9තVණය” පැවැLFණ. “ඉං�ෙ9රැව9ෙ], 
තාAෂණෙ�;9ෙ], සහ කළමනාකරැව9ෙ] Uරැrරැ� ෙවන) ෙනාවන හැxයාෙව9 
ගැලෙව9නට වpාපාරෙ@ දැC Fqලය හැxයාව සමL  ඇත,” යැX )ටා89 FJ9ම 
උaqපා දAවන ලx. සැබැF9ම, එවක පැවY ෙසzFය� කා=~ක අංශෙ@ )වභාවය අ�ව, 
ෙ0 )ටාඛාෙනා� xනය9, සYය9, සමහර Fට දශකය9 පවා, හÞ9වා;ම ^«පාදනයට 
දැC ඍනාLමක ඵලFපාකයA අL කර �9ෙ9ය. උපකරණ ඉතා ඉAම�9 ෙග යන ලx. 
වැඩෙපාෙÐ හxJ අනPරැ Fශාල වශෙය9 ඉහළ යන ලx. ^«පාදන වැC K හැම 
අව)ථාවක ; ම පාෙá ඉ9 ප�ව ෙනාවැළැAFය හැ� ෙලJ9 ආ ^«පාදන පහළ බJන 
කාලයAද අL F9ෙGය. 1920 අග ; Ydණ Fෙgෂඥ (spetseedstvo) ෙLමාවට ආප� 
'Fෙසන අÌකා�9 නැවතL ආ=�ක �«කරතා සඳහා වරද පටව9නට ෙසායා ගLෙL 
කළමනාකාර තනPරැ අතරට <ංගාෙගන JBන, Fෙgෂෙය9ම ඉං�ෙ9රැව9 සහ 
Fෙgෂඥය9 යන ඊ^යා කඩාකqපWකා�9ටX. නැවතL, )ටාඛාෙනාවX�වා;9 ගැන �J� 
සැකයA ඉx<පL කෙÐ න0 ෙහz ^«පාදන <lමෙ@ �J� කැÜමA Jlධ කෙÐ න0, ෙහz 
�J� තාAෂ�ක ෙදzෂයA ^සා වැඩ නැවnමA Jlධ  Kෙ@ න0, එය ප±YFqලය 
�7යාවA හැBයට සැල�ණ. 1936 වසෙ= පළw මාස හෙ@ ; කා=~ක Aෙ«තVෙ@ 
කළමනාකරැව9 14,000 කට වැC සංඛpාවA කඩාකqපWකා<9 හැBයට අL අඩං²වට 
ගැ^ණ. )ටා89 ෙ0 )ටාෙනාවX�වා;9 ෙමෙහ�ම Õෂණෙ@ නව ර¾WලA xයL කර9නට 
ෙයාදා ගLෙLය. එය සදහටම මහා Õෂණය න~9 Jo ෙකෙර� ඇත. 



10 මහා &ෂණය (1936-1938) 

 මහා &ෂණය ගැන මහ4 රා6ය7 8යැ9 ඇත, එය ෙස@AයB CDයනෙE “එෙස@GෙH 
රාජාJපතLය සමය,” (Ezhovshchina) Nයාද හැPQRS. DෙකාලාW එෙXG (Nikolai Ezhov) 
NKVD  බාරව [\ කාලය (1936 සැ]තැ^බ_ [ට 1938 ෙනාවැ ^බ_ ද7වා), ෙස@AයB 
සමාජෙE සෑම මBටbQම, ෙපා8\cCෙර@ෙG [ට 9dෙE e අgලා ගැෙනන සරල 
hරවැ[ෙයi ද7වා [යgලQටම jඩනෙE ඵලAපාක දැmනා යැW nම Dසැක සතLයN. 
දශක ගණනාව7 යන pරැ මහා &ෂණෙE ෙශ@කාQතය Dහඬ බැAQ ෙගවා දැbණ. 
බටrර stෙG 1936 අෙග@XpෙG, 1937 ජනවාvෙE, සහ 1938 මා_pෙG ෙමාXකG r 
පැවw AXbත මහජන නx pන7 පමS. ඒ ෙලDQෙH n_wම4 rතවpQ ([ෙනා9G, 
කැමෙනG, DෙකාලාW ෙකzX\QXN (Krestinsky), vෙකාG, {යෙටාෙකා G, ර|ෙඩ7, සහ 
}ඛvQ ඔRQ අතර �හ) යනාeQ {�ග4 Aට, ෙට�ාBXNවාeQ සහ [ෙනා9වWB ෙ� 
ද7�ණාංශ ෙට�ාBXN ප�වණතා ඇw අය සමඟ හRෙg ෙස@AයB ආ�xව ෙපරලQනට ෙහ@ 
එr නායකයQ ඝාතනයට, ධනවාදය නැවත Xථා{තයට iමQත�ණ, සහ කඩාක]පgකා� 
Nzයාවල Dයැ�ම, U.S.S.R. r හ�දාෙG ත4වයට රහ[ගතව හාD N�ම, Aෙ�ශ බලයQ 
සහාෙයQ C7ෙ_නෙE, ෙබලාරෑX, ෙජ@_�යා, ආ_ෙ^Dයා, සහ ඈත ෙපරdග ෙස@AයB  සහ 
ෙස@AයB CDයනය කඩQනට උ�g ඇට9ම…  

 දැවැQත ෙල[Q, ෙGdකාවක dග හැෙරන ෙමQ Dරෑපනය කරbQ පැව4� ෙමාXකG 
වල නx Aභාග යm ඒ ගැන ඇX ගසාෙගන [\ Aෙ�ශ D�7ෂකයQෙH ඇX ෙවන4 
ප�ෙ�ශ වල [�ධ ෙවන කටCp ව8Q ෙවනතක යවQනට ඉතා කා_ය7ෂම ෙල[Q සම4 
� ප�ෙය@ගයN. ෙ^ D�7ෂකයQ ඒ ෙව�e ද iලා7හරණය, සාගතය, කඳRරැ කzමය 
ෙගාඩැන�ම, සහ 1936-1938 pල Xටා8Q ඔ�ෙH ප�ධාන Aරැ�ධකරැවQට එෙරrව ෙගන 
�ය ෙ�ශපාලන සටෙQ අවසාන ජවDකාවට වඩා ෙලාi ෙදය7 ෙනා� වසර දහය7 පමණ 
කාලෙE � [��Q ගැන4 Dහඬව [\ අයW. ෙමය Xටා8QවාදෙE නx Aභාගය7 නැwව 
පැය 24 NQ මරා දැbය හැN “ත_bෙඩා_” Dලධා�වාදෙE සහ A]ලවෙE ෙපාෙරාQs 
ෙවmෙවQ හැමදා ෙප  [\ ෙලDQවාe ආeතමයQ අතර බල අරගලෙE අවසාන සටහQ 
කෙ¡ය. 

 1936 e ප�කාශනය � ෙට�ාBXNෙH “A]ලවය පාවා eම,” r සඳහQ ප�ධාන අදහX 
ව8Q ර|ෙගන කpවරෙය7 1936 ¢8 27 වැDදා ප�ංශ dනපතා hව4පත7 � Le temps r 
ප�ධාන 8{යNQ ෙමෙX NයW: “රැ[යQ A]ලවය දැQ එr ත_bෙඩ@_ Cගයකට {Aස 
ඇත. {Apරැ මා7Xවාe අW¤යෙලා�යක ප�ාෙය@�ක4වය7 නැwකම ගැන සහ A¥ව 
A]ලවයක bථLාව Xටා8Q හ¦නාෙගන wෙ§. ෙහාඳ සමාජවාdෙය7 හැ\යට, ඒ4 ඒ 
[යgලටම වැ¤ෙයQ සැබෑ ෙ�ශෙ]�bෙය7 හැ\යට, අW¤යෙලා�ය සහ bථLාව යන 
ෙදෙකQම රටට එgල වන අනpරැ ගැන ඔ� දැmව4ව [\W. ධනවාදෙයQ ඉතා ඈතක 
ඇw jතෘතQත�වාදය7 ය^ ආකාරයක ප�}�ධ ආඥාදායක4වය7, ඒ4 ඒ හා සමාන 
ඈතNQ ඇw සමාජවාදෙE පvකgපන අ�ªතය7 ඔ�ෙH [rනය Aය හැNW.” 



 එයාකාර අදහස7 1937 ජනවාv 30 වැDදා L’echo de Paris hව4පෙතQ දැ7Aණ. එය 
තරමක A«ත� සහ ගරැසරැ නැw පදවහෙරQ Aය: “අර නැහැd¬ච ෙජ@_�යාmවා, ‘cr¯° 
අWවQ', ‘මහා jට_’, සහ ‘ෙදවැD කැතvQ,’ යන අයෙග මBටමට එයාට4 ෙනාදැmව4වම 
එකpෙවලා. ඔ� pරQ කර දමන A]ලවකරැවQ ඔRQෙH අමාm�ක අර�ණ ෙවmෙවQ 
dගටම rතවාe � අයW, dගටම Aනාශ කරන ආසාවNQ {v¬ච Aයරැ bDෙහ7.”  1

 “1936 [ට 1938 ද7වා ප7ෂ නායකයQ සහ සාමා�කයQට එෙරr [�ධ � ෙබාෙහ@ 
 තLාm³ල ෙනාවන Nzයා,” ගැන කඩpරාව අවසානෙE ඉව4 ෙවQෙQ 1956 ෙපබරවාv 25 
වැDදා කෘ¥ෙචG ඉdvප4 කළ “CPSU r A[වැD ෙකාංග¶සයට ඉdvප4 කරන රහ[ගත 
වා_තාව” p�Q පමS. ඊ ළඟ වසර NrපෙE e, නායකයQ සංඛLාව7, Aෙ¥ෂෙයQම 
හ�දාෙG, hනරැ4ථාපනය කරන ලd. ඒ4 සාමානL AQdතයQ ගැන �Dවත ර|nම d�Q 
dගටම [�ධ Aය. 1961 ඔ7ෙත@බ_ මාසෙE A[ ෙදවැD ප7ෂ ෙකාංග¶සෙE e, “මහා  
ම_දන… සරල අවංක ෙස@AයB hරවැ[යQට ද බලපාන ලදැW,” Nයා කෘ¥ෙචG ප�[�JෙE 
{�ග4ෙ4ය. ඒ4 ඒ ම_දන වල පvමානය ගැන, ඔ� සහ ඔ�ෙH පර^පරාෙG අෙනi4 
ෙබාෙහ@ නායකයQ ඒවාෙE ෙපෟ�ග8කවම Dයැ� [¹ම ගැන �Dවත ර|nය. 

 1960 ගණQ අග ෙව�e, සංකzමSකයQ අwQ පළ � ප�කාශන වල සහ කෘ¥ෙචG   
සQrPයා වසර වල e ෙස@AයB ප�කාශන වල, පළ කරන ලද බටrරට පැbS ෙස@AයB 
hරවැ[යQෙH ඇ[Q st සා7� මත ඉwහාසඥ ෙරාබB ෙකාQiෙවXB A[Q මහා 
&ෂණෙE ෙපාs සැNgල7 �8Qම ඉdvප4 කෙ¡ය. බල වºහය ගැන සහ AQdතයQ 
සංඛLාව ගැන ඔ�ෙH සමහර අmමාන අනpරැව D¥ප�භා කර ඇත.  2

 ෙකාQiෙGXBෙH කෘwය Dසා &ෂණය ෙකාතර^ ෙ7Q»යගත ප�පංචය7 ෙවQෙQ ද 
යQන ගැන, එQෙසාG සහ Xටා8Q ග4 ªbකා ෙමානවාදැW Nයා4, AQdතයQ සංඛLාව 
ගැන4, මහා Aවාදය7 හට ගැDණ. සංෙශ@ධනවාe පාසැෙg ඇෙමvකQ ඉwහාසඥයQ 
Nrප ෙදෙන7ද 1936-1938 CගෙE [��Q Xටා8Q A[Q ¯ප�7ෂාකා�ව සැල¯^ කෙ¡ය 
යQන ප�¥න කළහ. ඒ ෙවmවට මධLම අJකාvQ සහ එQන එQනම තව4 බලව4ව 
[\න පvXථා ය අJකා�Q අතර වැ¤ෙවන ෙනාසQ¯Q වාතාවරණය ගැන වැ¤ෙයQ 
ද7වbQ, එෙXම පමණට වැ¤ උෙදL@ගෙE අවXථා ෙවQ කර ද7වbQ, පvXථා ය 
අJකා�Q &ෂණය පව4වාෙගන යෑම සඳහා c8ෙදQනට අෙQක �වQ ෙසායාග4ෙ4 
ඔRQෙවත &ෂණය එgල 9ම ෙවනතක හරවා යවQන යැW, 1936-1938 ම_දන වල 
¯Aෙ¥¼ පvමානය පැහැd8 කරQනට ඔRQ උ4සාහ කළහ. ෙමයාකාරෙයQ පvXථා ය 
Dලධා�Q ෙපාs හpරාට එෙරr අරගලෙE e තමQ Dw Aපර^½¾ව සහ දළද¿ ෙල[Q 
[\නවා යැW මධLම අJකා�Qට ෙපQවQනට වෑය^ කළහ.  3

 තව4 Aසංවාදය7 පැන නැÀෙQ AQdතයQ සංඛLාව ස^බQධෙයD. මQද, 
ෙකාQiෙවXB සහ ඔ�ෙH අmගාbකයQ, මහා &ෂණය Dසා b8යන 6 7 අ4 අඩං�වට 
ග4තා යැW ද, b8යන 3 7 ෙව¤ තබා මරා දමන ල�ෙ�ය යැW ද, b8යන 2 7 කඳRරැ 
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 3



pළ e bය යන ල�ෙ� යැW ද Nයා [\යහ. සංෙශ@ධනවාe ඉwහාසඥයQ ෙ^ සංඛLා ය^ 
තරමකට වැ¤ කර ෙපQවා ඇතැW සලකw. 

 ෙස@AයB hරාෙgඛනාගාර යාQතමකට ෙහ@ Aවෘත 9ම Dසා ෙ^ ඉwහාසඥයQට 
අÁ4 එ�යNQ මහා &ෂණය දNQනට ඉඩ පාදන ලd. අෙන4 අධLයන A[Q ෙස@AයB 
ඉwහාසෙE දැ¤ම ෙg හැÂ වසර ෙදක ගැන � ෙ^ අÃරැ ෙලසNQ සංn_ණ සහ ෙÄද ය 
� කතාව ගැන දැනටම4 ආප¯ {යවර තබා ඇත. ෙමතැන අෙ] අර�ණ වmෙE වාදෙයQ 
මp කරන ලද සමහර ප�¥න ගැන Aමසා බැ¾මW. එන^ Aෙ¥ෂෙයQම, &ෂණය ෙකාතර^ 
sරකට ෙ7Q»යගත ප�පංචය7 �වාද, සහ AQdතයQෙH ව_ÅකරණයQ සහ සංඛLාවQ 
ගැනW. 

 &ෂණය ෙ7Q»යගත N�ම ගැන ප�¥නෙE e, සාÆrක ම_දන ෙපා8\cCෙර@ෙවQම, 
ප7ෂෙයQ ඉතා ඉහළ මBටෙමQම ග4, Aෙ¥ෂෙයQම Xටා8Q  A[Qම ග4 Æ8ක4වෙE 4

ප�wඵලය බව දැQ ලබාගත හැN ෙපා8\cCෙර@ෙවQ ලැෙබන සටහQ තහRරැ කරw. 
දැ¤ම ෙg හැÂ ම_දනය, “ක�Q iලා7ව [\යRQ, අපරාධකරැවQ, සහ අෙනi4 
ෙස@AයB Aෙර@�කාරකයQ pරQ N�ම සඳහා 1937 අෙග@Xp [ට 1938 මැW ද7වා ඛල 
ෙමෙහCම සංAධානය N�ම සහ Nzයාකර9ම මධLම සහ පvXථා ය ඒජQතවල ඒ ඒ 
ªbකා ගැන මනා ෙහ�දරGව7 කරW.  5

 1935-36 ආර^භෙE e, {ටමං කළ rටh-iලා7 අයෙH අවසාන ඉරණම දැෙවන 
ප�¥නය7 �ෙEය. ඔRQට D_ෙ�6ත කරන ලද තැQ ව8Q ඉව4ව යෑම Dතර Dතර 
පැනRනද, ෙ^ “Aෙ¥ෂෙයQ අවතැQ” � අය DදහX ශÇbක සාÆrකෙයQ ෙවQකර හ¦නා 
ගැ ම කzමෙයQ අපහ¯ Aය. 1936 අෙග@Xp මාසය ද7වන වා_තාවක �ලාH 
පvපාලනෙE ප�ධාDයා, රැෙඩාgÈ බ_මQ (Rudlof Berman) ෙමෙX 8ÉෙGය: “ඔRQව  �ර 
කරන ඉතා 8rg අQදෙමQ වා[ ෙගන, ‘Aෙ¥ෂෙයQ අවතැQ’ ෙබාෙහාමය7 දැQ කාලයක 
[ට DදහX ශÇbකයQෙH ක�ඩාය^ වල ද ෙXවය කරbQ [\ අය, දැQ ඔRQෙH 
වාසXථාන අ4හැර දමා �rQ. ඔRQ ෙත@රා ෙවQකර හ¦නා ගැ ම එQන එQනම 
අපහ¯ ෙවbQ පවÊ. සැබැAQම ඔRQ සමහර ෙදෙනiට Aෙ¥ෂ iසලතා ඇw බැAQ 
ඔRQ කළමනාකරැවQ හැ\යට ව\නාකම7 ඇw අයW. එෙXම ඔRQ ෙබාෙහ@ ෙදෙනiට 
ගමQබලපත� ලබා ගැ ෙ^ හැNයාව ඇත. ඔRQ ෙබාෙහ@ ෙදෙන7 DදහX ශÇbකයQ 
සමඟ Aවාහ 9 ද [\w, දැQ ඔRQට Dවාස ද අWwW.”  6

 කා_bක වැඩෙපාළ වල වාසXථානය Dයම 9 w}ණද, ෙ^ “Aෙ¥ෂෙයQ අවතැQ” � 
අයෙගQ ෙබාෙහාමය7 දැQ පvXථා ය වැඩකරන ජනතාව සමඟ bශÇ ෙවQනට පටQ 
ග4තද, අෙන7 අය ඈත පළා4 ෙවත පළා �යහ. ෙ^ පැන-�යRQ හැ\යට හැPQෙවන 
ලද ෙබාෙහාමකට බලපත� ෙනා9ය. ඔRQට වාසXථාන ෙනා9ය. ඔG� ෙබාෙහ@ ප�ධාන 
නගර වලට msරැව එQන එQනම වැ¤ෙයQ දNQනට ලැ}ණ, සමාජෙයQ පQනා දැÆ 
කාරකයQ [\ සහ ¯Ì අපරාධකරැවQ [\ කg8 වලට එකp �හ. 1936 [[රෙE e 
සමහර ආඥාදාය7තවෙE පැවw Xථාන (komandatury) ගැන පැවැ4� Aපර^ ව8Q 
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අ�කා�QෙH ඇX වලට {�ය ෙනා� ත4වයQ ෙහ� �හ. උදාහරණය7 වශෙයQ 
ආ_ඛQෙගgX7 ප�ෙ�ශෙE ජනපදවාÍQ හැ\යට පdං« කරවන ලද 89,700 Q එr ඉwv 9 
[\ෙE �s 37,000 7 පමණN. 

 iලා7 කඩාක]පgකාරෙය7 වLාපාරයකට vංගා ගQනට සම4 9ම4, iලා7 මං 
පහරQෙන7 9dවල සැvසරQනට සම4 9ම4 යනාe අදහX ව8Q hරවාග4 ෛචත[කය 
p�Q ෙ^ “ව_Åකරණ” ෙයාදාෙගන Xටා8Q A[Q 1937 ¢8 �ල e වචංDක ෙල[Q 
සැල¯^ කළ මහා ම_ද ය ෙමෙහCෙ^ ෙ7QÏXථානය බවට ප49ම පහදාගQනට මඟ 
පාදා ෙදW. 

 1937 ¢8 2 වැDදා ෙපා8\cCෙර@ව A[Q පvXථා ය අJකා�Q ෙවත ෙට8ග¶ෑමය7 
යවbQ අණ කළ [\ෙE: [යÌ iලා7 සහ අපරාධකරැවQ වහාම අ4 අඩං�වට ගත 
CpW… ෙට�ාWකාවක [පළාෙ4 ප7ෂ �g ෙgක^, ඇෙට@D බලය ඇ4තා සහ පළාෙ4 NKVD 
ප�ධාDයා, ෙකාbසෙ^ [\ය CpW] නx AභාගයNQ ප¯ව වැ¤ෙයQම ප�wප7ෂ අයව 
ෙව¤ තබා මරා දැbය CpW, සහ අxෙවQ Nzයා½¾ ඒ4 තව sරට4 ප�wප7ෂ කාරකයQ 
{ටමං කළ CpW… ෙට�ාWNෙE [\ෙE කRද Nයා4 සහ ෙව¤ තැÒ සහ {ටමං කළ 
සංඛLාවQ ගැන4, dන පහ7 ඇpලත AXතර ලබාගැ ම මධLම කbtෙG අෙ]7ෂාවW.” 

 ඊ ළඟ සw Nrපය ඇpලත e මධLම අJකා�Qට පvXථා ය අJකා�Q A[Q එවන 
ලද “සංඥක ද4ත” ලැcණ. 1937 ¢8 30 වැD dන දරන ෙමෙහC^ ආඥා අංක 00447 
අmව එෙස@G A[Q ස^පාදනය කරන ලද පදනම මත, ඔ� එdනම ෙපා8\cCෙර@ව ෙවත 
අmමතය සඳහා ඉdvප4 කර w}S. ෙ^ Aෙ¥ෂ ෙමෙහCෙ^ e 259,450 7 ජනතාව අ4 
අඩං�වට ෙගන, 72,950 කට ෙව¤ තබා මරා දමන ලd.  ෙබාෙහ@ පළා4 තවම4 ඔRQෙH 7

ගණQ බැ¾^ මධLම අJකා�Qට එවා ෙනාw}ණ බැAQ ෙ^ සංඛLා D¥«ත ෙනා�හ. 
iලා7හරණ ෙමෙහC^ කාලෙE e ෙමQම, [යÌ පළා4වලට ෙ^ ව_Åකරණ ෙදෙකQම: 
එන^ ෙව¤ තැcය Cp සහ {ටමං කළ Cp වශෙයQ, ෙක@ටා ප�මාණයQ දැm^ eම [�ධ 
Aය. 

 ෙමම ෙමෙහCමට ල7 � �]ත සමාජ-ෙ�ශපාලන ක�ඩායම ක�Q ගණනයට කළාට 
වඩා ඉතා මහ4 ව_Åකරණ ව8Q පැවw බව සැලNය C4තN. “rටh-iලා7” සහ 
“අපරා� කාරකයQ,” wcයe, “සමාජමය අනpරැදායක කාරකයQ,” “ෙස@AයB Aෙර@� 
ප7ෂවල සාමා�කයQ,” “rටh Bසා_ [Ag ෙXවකයQ,” සහ “රp �රකරැවQ,” යනාeQද 
ඇpල4 �හ. ෙමම ව_Åකරණය7 ඕනෑම සැකකරැෙවiට, ඔ� ප7ෂ සාමා�කෙය7 
Rව4, ප�}�ධ සමාජෙE සාමා�කෙය7 Rව4, නැ4න^ සාමානL ශÇbකෙය7 Rව4, 
DදහෙX ෙයදා ගැෙනන ලd. GPU  සහ NKVD  r අදාල කා_යාල වලට සැකකරැවQෙH 
ලැWXp හදාගQනට සහ ඒවා කා¾නව පව4වා ගQනට වසර ගණනාව7 ලැÔ wcණ. 

 1937 ¢8 30 වැDදා ෙමෙහC^ Dයමය p�Q පvXථා ය නායකයQට ෙමාXකG 
ෙවwQ pරQ කර දැbය Cp සැකකරැවQෙH තව4 ලැWXp ඉgලා [\Qනට අWwය 
ලැcණ. ෙක@ටා {ර9ම සඳහා කඳRරැ ෙවතට {ටමං N�ම ෙහ@ මරණයට Dයම කළ 
h�ගලයQෙH පRgවල අයව4 අ4 අඩං�වට ගැ මට හැNයාව ලැcණ. 
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 අෙග@Xp මාසය අවසානෙE e, ෙක@ටා ඉහළ යවQන යැW තdQ ෙදාX පවරන ඉg¾^ 
ගණනාව7 ෙපා8\cCෙර@වට ලැcණ. 1937 අෙග@Xp 28 [ට ෙදසැ^බ_ 15 ද7වා ඒ අmව  
AAධාකාර වැ¤ කරන ෙය@ජනා අmමත කරm ලැÔය. තව4 22,500 7 ෙව¤ තබා මරන 
ලද අතර තව4 16,800 7 කඳRරැ ෙවත යවන ලදහ. 1938 ජනවාv 31 වැDදා NKVD r 
උ[ගැQ9ම යටෙ4 තව4 57,200 7 ද7වා ඉහළ යැ9ම අmමත කරන ලd. එWQ 48,000 
7 ෙව¤ තබා මරා දැÕමට Dයbත �හ. ඒ [යÌ ෙමෙහC^ 1938 මා_p 15 වැDදා ෙව�e 
අවසQ N�මට Dයbතව wcණ. ක�Q වසර වල e Ö�ධකරණයQට Nrප වතාව7 
ල7ව [\ පvXථා ය අJකා�Q අතර ඔRQෙH උෙදL@ගය ෙපQවQනට C�¯Ì � එr 
නව ෙXවකයQ, නැවත වතාව7 සංඛLාවQ ඉහළ යවQනට යැW උ�යාචනය කළහ. 1938 
ෙපබරවාv 1 වැDදා [ට අෙග@Xp 29 වැDදා ද7වා, ෙපා8\cCෙර@ව A[Q ෙ^ ඉg¾^ 
අmමත කළහ. එWQ තව4 සැකකරැවQ 90,000 7 pරQ කර දමQනට අවසරය ලැ}S. 

 ෙ^ ආකාරෙයQ, මාස හතරකට සැල¯^ �8Q කළ ෙමෙහCම වසරකට වැ¤ කාලය7 
hරා පැවwණ. �8Q සැල¯^ කළ ෙක@ටාවට වඩා 200,000 7 ජනතාව7 ඉQ ඵලAපාක 
අ4 AQඳහ.  වැරd සමාජ ප� භවය7 ඇතැW සැකයට පාත�  � ඕනෑම ඒnය h�ගලෙය7 8

AQdතෙය7 Aය හැN �ෙEය. මාW^බඩ කලාප වල ×ව4 � ජනතාව ෙමQම {ටර|\යQ 
දැන හ¦නන අය4, ඔRQ ෙකාතර^ sරXතර ෙල[Q දැන [\යා Rව4, Aෙ¥ෂෙයQම 
ෙගාsරැ Aය හැN අවදානමට වැtණහ. ෙ_¤ෙය@ ට�ාQXÕටරය7 අWw අෙය7, ��දර 
එකp කළ අෙය7, එXපැර|Qෙට@ කතා කළ අෙය7, වැD ජනතාව රහX ඔ4p සැපØම 
ගැන ෙච@දනා එgල 9මට දැ¤ අවදාන^ ත4වයQr ප¯ �හ. 1937 ෙදසැ^බ_ 21 [ට 
අෙග@Xp 6 ද7වා, ෙමෙහC^ ආඥා අංක 00447 Q පටQ ග4 ආකාරයට සමාන ෙලසNQ 
අxම වශෙයQ ෙමෙහC^ දහය7 පමණ dය4 කළහ. ෙපා8\cCෙර@ව සහ NKVD pරQ 
කර දැÕෙ^ ක�ඩාය^ A[Q ඔ4pකරැවQ නැ4න^ “රජය ෙපරළා දැÕමට තැ4 
කරQනQ” හැ\යට ජාwෙයQ ජාwයට න^ කළහ: ජ_මQ, ෙප@ලQත, ජපQ, 
ෙර@ෙ^DයාmවQ, ÙQලQත, 8pෙGDයQ, ලැBAයQ, Å¶7, සහ p_N. මාස පහෙළාවක 
කාලය7 hරා, 1937 අෙග@Xp [ට 1938 ෙනාවැ^බ_ ද7වා ෙ^ රහX ඔ4p සපයන 
Aෙර@�Q ම_දනය කරන ෙමෙහC^ ව8Q ල7ෂ හතර7 පහ7 පමණ ජනතාව7 අ4 
අඩං�වට ගැDණ. 

 ෙතාරpරැ ය^ ප�මාණය7 ෙසායාගත හැN ෙමෙහC^ අතෙරQ (එය තවම4 ස^Ã_ණ 
ෙනාමැත; වඩා4ම රහX සටහQ wෙබන සහ ඊට4 වැ¤ රහX සහ ප_ෙEෂකයQට වැÍ  
පවwන, rටh KGB සහ රැ[යQ ජනාJපwවරැQෙH hරාෙgඛනගාර ව8Q) ෙ^වා ඉdvප4 
කළ හැNW: 

• 1937 ¢8 20 dන “ජාwක ආර7ෂාව හා ස^බQධ [යÌ කා_යාවල ෙXවය කරන 
ජ_මQ ජාwකයQ pරQ කර දැÕම” ෙමෙහCම 

• 1937 සැ]තැ^බ_ 19 dන “ඛාcQ (Kharbin) ෙවwQ මGcමානය කරන ලද ජපQ 
ජාwකයQෙH ප�ධwෙE [යÌ ත�XතවාeQ, රජය ෙපර�ෙ^ iමQත�ණකරැවQ, රහX 
ඔ4p සපයQනQෙH pරQ කරන” ෙමෙහCම  
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• 1937 අෙග@Xp 4 වැDදා dය4 කරන ලද “ජපQ ෙකාසැ7 සංAධානෙE ද7�ණාංශමය 
හ�දාව pරQ N�ම,” ෙමෙහCම, එWQ 1937 සැ]තැ^බ_ [ට ෙදසැ^බ_ ද7වා 19,000 
කට වැ¤ ජනතාව7 bය �යහ. 

• 1937 අෙග@Xp 15 e NKVD  ආඥා අංක 00486 Q පටQ ග4, “ජනතා හpරQෙH 
පRgවල අය ම_දනය,” ෙමෙහCම 

 ෙ^ ඉතා අස^Ã_ණ ලැWXpව ෙපා8\cCෙර@ව A[Q  w පැන9ෙමQ සහ NKVD 
කා_යාල A[Q ඉt කරන ලද ෙමෙහC^වල ¯Ì ෙකාටසක ලැWXpව7 පමS. එWQ 
මධLගත ෙල[Q 1937 සහ 1938 වසරවල e ෙගන �ය මහා ම_දනෙE Xවභාවය ඉXමp 
කර ද7වW. ෙ^ NzයාවQ, මධLම අJකාvය A[Q Êරණය කර පvXථා ය අJකා�Q 
A[Q Nzයාවට නංවන ලද, —iලා7හරණය, ටR^ Ö�ධකරණය, Aෙ¥ෂඥයQ දඩයම— 
යනාe අෙන7 [යÌම Nzයා ෙමQ [�ධ �ෙE පvXථා ය ප�ජාව pළ පමණට වැ¤ ෙÄද ය 
ෙලසND. මහා &ෂණයට ප¯ව, එෙස@GෙH රාජාJපතL සමය (Ezhovshchina) යටෙ4 
පමණට වැ¤ තරbQ [�ධ �ෙE ෙකෙXදැW Nයා තp ෙසායා බලQනට ට_කෙමDXතාQ 
ෙවතට ෙ7වල ෙකාbසම7 යවන ලd. b8යන 1.3 7 (ෙස@AයB ජනගහනෙයQ [යයට 0.7 
7) වාසය කළ ෙ^ iඩා ජනරජෙE NKVD  ෙට�ාWN ව8Q 1937 අෙග@Xp  [ට 1938 
සැ]තැ^බ_ ද7වා “rටh iලා7, අපරාධකරැවQ, සහ ෙවන4 ෙස@AයB Aෙර@� 
කාරකයQ,” pරQ කර දැÕම” ෙමෙහCෙ^ ෙකාටස7 හැ\යට 13,259 7 වරදකරැවQ 
හැ\යට ÊQs කරන ලd. එWQ 4,037 7 ෙව¤ තබා මරා දමන ලd.  ෙමාXකG A[Q 
Dයම කළ ෙක@ටා 6,227 (සමXත ÊQs සංඛLාව), සහ 3,225 (සමXත ෙව¤ තබා මරා 
දැÕෙ^ සංඛLාව) �හ.  රෙB අෙන7 සෑම ප�ෙ�ශයකම පා ෙ� ෙම යාකා රෙයQම පමණට 9

වැ¤ෙයQ [�ධ � ආකාරය ගැන අෙයiට ඉතා පහ¯ෙවQ [තා ගත හැNW. ෙමය ෙක@ටා 
කzමෙE XවභාAක ප�wඵලය Aය. මධLම අJකාvෙයQ සහ Dලධාvවාd ප�wචාර ව8Q එන 
සැල¯^ සහගත Dයම වලට අmව වැඩ N�මට [Ag ෙXවකයQව වසර ගණනාව7 
wXෙX ෙහාPQ හැඩගසා wcණ. ෙමාXකG ව8Q එන අණ සහ තමනට ඉහ�Q [\න 
Dලධා�QෙH කැමැ4තට වැ¤ෙයQ සහ එය iම7දැW Nයා හැPනෙගන [¹මට 
පvXථා ය Dලධා�Q �රැ9 [\යහ. 

 Xටා8Q A[Q Di4 කළ, ෙපා8\cCෙර@ව A[Q අmමත කළ, තව4 සටහQ 
මාලාව7 ද ෙ^ සÆල ඝාතනෙE මධLගත Xවභාවය Aදහා ද7වW. ඒ ෙපා8\cCෙර@ෙG 
අJකරණ කටCp ෙකාbසම A[Q සකX කරන ලද ද¿ව^ Dයම කළ Cp ජනතාවෙH 
ලැWXpW. ¯{v උසාAෙE හ�දා උපෙ�ශක ම�ඩලය ෙවතට, හ�දා උසාA ෙවතට, 
නැ4න^ NKVD  r Aෙ¥ෂ ම�ඩල ෙවතට ප�°වන ලද ජනතාවට sQ ද¿ව^ [යgල 
ෙපා8\cCෙර@ෙG අJකරණ කටCp ෙකාbසම A[Q ක�Q Êරණය කරන ලද පvd [�ධ 
�හ. ෙ^ ෙකාbසම, එෙස@G A[Qම එr සාමා�ක4වය දරන ල�ද, අxම වශෙයQ ලැWXp 
383 7 Xටා8QෙH සහ ෙපා8\cCෙර@ෙG අ4සQ සඳහා බාර e ඇත. ෙ^ ලැWXpවල 
ප7ෂ නායකයQෙH ෙහ@ සාමා�කයQෙH න^ ෙමQම ක_මාQත 7ෙÜත�ෙE සහ හ�දාෙG 
[\ ප�[�ධ h�ගලයQෙH ද ඇpÌව 44,000 කෙH න^ ඇpල4ය. එWQ අxම වශෙයQ 
39,000 කට මරණ ද¿වම Dයම �හ. Xටා8QෙH අ4සන ලැWXp 362 ක ය\Q dXෙG. 
ෙමාෙලාෙටාGෙH අ4සන 373 ක ද, 78ෙමQB ෙවාෙරා�ෙලාG (Kliment Voroshilov) ෙH 
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අ4සන 195 ක ද, කගෙනාA¬ ෙH අ4සන 191 ක ද, අනෙÝ සදාෙනාG (Zhadanov) ෙH 
අ4සන 177 ක ද, සහ bෙකායQෙH අ4සන 62 ක ද දNQනට ලැෙබW.  10

 1937 �^හානෙයQ ප¯ව ෙ^ නායකයQ [යgලQම පvXථා ය ප7ෂ සංAධාන වල 
e Ö�ධකරණ ෙමෙහC^ ඉt කරQනට ෙපෟ�ග8කවම �යහ. ෙඩාQබාX ප�ෙ�ශෙE 
ෙචgයාcQX7, යෙරාXලවg, ඉවාෙනාෙවා, සහ XෙමාෙලQX7 Ö�ධකරණයට කැගෙනාA¬ 
යවන ලd; ඔ�ෙH ප�ෙ�ශය � ෙලDQග¶ෑÞ Ö�ධකරණෙයQ ප¯ව සදාෙනාG �ෙE 
ඔෙරQබ_H, බÜNvයා (Bashkoiria), සහ ටාටා_XතාQ (Tatarstan) ෙවතටW; අQ»G �ෙE 
උpරැ ෙක@කසX, උXෙබNXතාQ, සහ ටා�NXතාQ ෙවතටW; bෙක@යQ ආ_ෙ^Dයාවට; 
සහ කෘ¥ෙචG C7ෙ_නයට �ෙEය. 

 ෙපා8\cCෙර@ව A[Q අmමත කරග4 අෙනi4 [යÌ ෙය@ජනා ෙමQම, මහා ම_දන 
ගැන ෙබාෙහ@ උපෙදX Xටා8Q ෙවwQ අmමත 9ම සාමානLෙයQ [�ධ �වW. මෑතක e 
ලැෙබන hරාෙgඛන Dසා ෙහ�දරG ෙවන අQදමට, දැQ ෙප  යQෙQ Xටා8Q ෙ^ ෙබාෙහ@ 
ම_ද ය ෙමෙහC^ වල කpවරයා ෙමQම ආර^භකයා ද � බවW. උදාහරණය7 වශෙයQ, 
1937 අෙග@Xp 27 වැDදා ප. ව. 5 ට, මධLම කbtව ෙවතට බටrර සWÔvයාෙG ප�ෙ�½ය 
ප7ෂ කbtෙG පළ� ෙgක^ bකාෙයg ෙකාෙරාෙෂQෙක@ ෙවwQ, කඩාක]පgකා�Q 
හැ\යට සැකයට ල7 � කෘ�කා_bක AදLාඥයQ ගැන නxව ඇÍම {�බඳව පSAඩය7 
ලැ}ණ Aට, Xටා8Q A[Qම bD4p දහයකට ප¯ව ෙට8ග¶ෑමය7 යවන ලd: “අQ»GෙH 
dXw�7කෙE [යÌ කඩාක]පgකරැවQව මරණ ද¿වම Dයම කරQන යැW මම උපෙදX 
ෙදනවා, සහ ඔRQෙH මරණ ද�ඩය Nzයා4මක N�ම ගැන මහජන DෙGදනය7 පළාෙ4 
hව4ප4වල පළ කරQන.”  11

 එෙස@GෙH සෑම Nzයාව7ම ඉතා ¯ප�7ෂාකා� අQදමට Xටා8Q A[Q ෙමෙහයවන 
ලද ආකාරය ෙපQවන (ෙපා8\cCෙර@ෙG [v4 Av4, Xටා8QෙH dනෙපාත, සහ 
ෙකz^8නෙE e ඔ� �ණ ගැ¯° අ�4තQෙH ලැWXp) සටහQ දැQ ෙසායාෙගන ඇත. ඔ� 
NKVD ෙවත යවන උපෙදX Dවැරd කෙ¡යත [යÌ Aශාල ප�[�ධ නx වල මහෙමාළකාරයා 
�ෙEය. ඒවාෙE wරප4 පවා 89ය. “හ�දා iමQත�ණයකට” සහභාÅ �වා යැW මාෂg 
tඛෙචGXN (Marshal Tukhachevsky) සහ අෙනi4 රp හ�දා  Dලධා�Qට එෙරr නx 
Aභාගයට ßදාන^ ෙව�e, Xටා8Q dනපතාම එෙස@G �ණ ගැෙසන ලd.  එෙස@GෙH 12

රාජLාJපw සමෙE සෑම අdයරක e ම, Xටා8Q A[Q [��Qවල ෙ�ශපාලන බලය ඔ� 
සpව තබා ගQනා ලd. අභLQතර කටCp {�බඳ ජනතා ෙකාbXසා_ හැ\යට එෙස@GෙH 
නාම ෙය@ජනාව ඉdvප4 � Aට එය Êරණය කරන ල�ෙ� ඔ� A[D. 1936 සැ]තැ^බ_ 25 
වැDදා ෙස@« [ට ෙපා8\cCෙර@ව ෙවත එවන ලද ප�[�ධ ෙට8ග¶ෑමය: “අභLQතර කටCp 
{�බඳ ජනතා ෙකාbXසා_ හැ\යට එෙස@G සෙහ@දරයාෙH නම ෙය@ජනා N�ම පරම 
අවශLතාව7 ෙමQම ඉතාම4 හd[ කාරණයN. යාෙග@ඩා N[ම ෙලසNQ ෙට�ාBXNවාeQ 
සහ [ෙනා9වW හRෙg ෙවXÆ° ගලවන කා_යයට ¯s¯ නැත. GPU  ෙ^ වැෙÞ ඉවර 
කරQනට වසර හතරNQ ප¯ෙවQ [\W.” “NKVD r පමණට වැ¤ය” ගැන wත7 
තබQනට Êරණය කෙ¡ ද Xටා8Q A[D. 1938 ෙනාවැ^බ_ 17 වැDදා මධLම කbtව 
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A[Q (තාවකා8ක) නැවpම7 “මහා-පvමාන අ4 අඩං�වට සහ {ටමං N�ෙ^ ෙමෙහC^” 
සංAධානය ෙවත ප�°වන ලd. සwයකට ප¯ව ජනතා ෙකාbXසා_ තනpෙරQ එෙස@G 
ඉව4 කර ඒ තනpරට ෙබvයා ප4 කරන ලd. Xටා8QෙH Dයම අmව මහා &ෂණය එය 
පටQ ග4 ෙල[Qම එෙX අවසQ Aය. 

 එෙස@GෙH රාජාJපතL සමෙE (Ezhovshchina) AQdතයQ සංඛLාව සහ ව_Åකරණය 
ගණQ හැeමට, DNතා කෘ¥ෙචG සහ ප7ෂෙE ප�ධාන නායකයQ සඳහා Xටා8Qහරණය 
pල e සකX කළ ඉතාම4 රහ[ගත සටහQ Nrපය7 දැQ අප සpව ඇත. DෙකාලාW 
Üව_D7 (Nikolai Shvernik) ප��ඛ4වය ග4 ෙස@AයB ෙකාbCDXB ප7ෂෙE A[ෙදවැD 
ෙකාංග¶සෙE e {rtවා ගQනා ලද ෙකාbසම7 A[Q “ෙපෟරැෂයQ ඇදàෙ^ Cගයක e 
ෙගන �ය ම_දනයQ,” නbQ � අධLයනය ෙ^ අතර ප�ධාන ÆලාශÇය7 ෙවW.  ෙ^ ද4ත 13

සමඟ �ලාH පvපාලනෙE, අJකරණය සඳහා � ජනතා ෙකාbXසා_, සහ දැQ ලැÔ ඇw 
 w වා_තා යනාe අෙන7 ÆලාශÇ සමඟ ෙ^ සංඛLානමය ද4ත සංසQදනය කරQනට 
ප_ෙEෂකයQට දැQ හැNයාව ලැÔ ඇත.  14

 1937 සහ 1938 අතර කාලෙE NKVD  A[Q 1,575,000 ක ජනතාව7 අ4 අඩං�වට 
ග4 බව දැQ ෙප  යW: එWQ 1,345,000 ([යයට 85.4) කට ය^ ආකාරයක නx ÊQsව7 
Dයම �හ. එWQ 681,692 (නx ÊQs ව8Q [යයට 51) 7ව ෙව¤ තබා මරා දමන ලd. 

 අ4 අඩං�වට ග4 අයට නx ÊQs ලැ}ෙ� AAධාකාර ෙල[D. ¯s කරප\ 
ශÇbකයQ, ෙ�ශපාලනඥයQ, හ�දා නායකයQ, අ_ථ ශාXත�ඥයQ, සහ ප�}�ධ ප�ජාෙG 
සමා�කයQ —ඉහළම-වැදග4 ව_Åකරණය— AD¥චය කරm ලැ}ෙG හ�දා පvෂදය7 
සහ NKVD  r Aෙ¥ෂ ම�ඩලය7 A[D. ෙ^ ෙමෙහ C^ව ල පvමානය අmව, 1937 
අෙග@Xp අග e ආ�xව A[Q පvXථා ය මBට^ ව8Q පvXථා ය ෙප�ාNCට_, 
පvXථා ය ෙපා8[ෙE ප�ධානය සහ පvXථා ය NKVD  ශාඛාෙG ප�ධාDයා [\න ෙට�ාWN 
{rtවන ලd. ඔRQෙH ප�ධාන අර�ණ �ෙE මධLම කා_යාල ව8Q එවන ෙය@ජනා අmව 
ෙක@ටා {ර9ම Dසා ෙ^ ෙට�ාWN A[Q N[s ආකාරයක ආයාසයNQ ෙතාරව කරන 
ආකෘwයNQ C7wය පසඳ¾මW. ෙබාෙහ@ Aට ඔRQ, පරණ ලැWXp ව8Q “ය� 
පණගQවන ලද” ලැWXp වලට අmව තරමක කාලය7 wXෙX ෙස@d[යට ප4ව [\ 
සැකකරැවQ අgලා ගැ මට වැ¤ යම7 ෙනාකළහ. නxව හැN තරbQ සරල �වN: 
ෙට�ාWකා A[Q එක dනයක e 8{ෙගාm [ය ගණන7 බලන ලද බව මෑතක ප�කාශනය � 
‘ෙලDQග¶ෑඩෙE මෘත9රයQෙH ලැWXp’ (Leningrad List of Martyrs) ෙවwQ ඔ]h ෙවW. 

1937 අෙග@Xp මාසෙE �ල පටQ ද�ඩ  w සංග¶හෙE 58 වගQwෙE ප�wඵලය7 
හැ\යට මරණ ද¿වම ÊQs � අයෙH නගර සහ න^ මාසෙයQ මාසයට දැ79ම එම 
¤ෙර7ටvය ෙපQවW. අ4 අඩං�වට ගැ ම සහ මරණ ද¿වම Dයම 9ෙ^ කාලය සw 
Nrපය7 9ම එr දNන සාමානLයN. ඇපෑල නැw ÊQsෙවQ ප¯ව ද¿වම dන Nrපය7 
ඇpලත Nzයා4මක කරන ලd. Aෙ¥ෂ ෙමෙහCම7 සඳහා ෙක@ටාව hරවQනට අ4 
අඩං�වට ප49ෙ^ ස^භාAතාව ඒ කාලෙE ෙගන �ය [යÌ Aශාල පvමානෙE ෙමෙහC^ 
අතර අහá [s9^ මාලාව7 මත පදන^ Aය. එයට 1937 ¢8 30 වැDදා dය4 කළ iලා7 
pරQ N�ම4, 1937 සැ]තැ^බ_ 12 වැDදා පටQ ග4 අපරා� කාරකයQ pරQ N�ම4, 
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සහ “හpරQෙH පRgවල අය ම_දනය N�ම” යQන4 ඇpල4 �හ. 8{ෙගාmවක ඇw 
න^ ලැWXpව අවශL තරමට e_ඝ ෙනාවQෙQ න^, පvXථා ය අJකා�Q A[Q “{rtවා 
ග4 ස^මතයට අවනත 9ම” සඳහා හැN iමන ආකාරය7 භාAතෙයQ වැ¤hර න^ 
ෙසායා ග4හ. එක උදාහරණය7 පමණ7 sQෙනා4, “කඩාක]පgකා�Q” යන ව_Åකරණය 
hරවm {Sස, ට_7ෙ^DයාෙG NKVD  A[Q කා_bක �Qන7 ෙබාරැවට මවා පාbQ 
වැඩෙපාෙ¡ [\ [යgලQවම අ4 අඩං�වට ෙගන ඔRQ [යgලQටම ඔRQෙH 
“හRgකාරයQ” ෙH න^ ඉdvප4 කරQන යැW බලා4කාරය කළහ.  ෙව¤ තමා මරා දැÆ 15

681,692 7 ජනතාව අතර [\ ෙකාbCDXB කාඩ_ සංඛLාව ඉතා iඩා ෙකාටස7 �හ. 
ඉතා ඉහළ සහ rpමතෙE හදාග4 ෙ�ශපාලන හpරQෙH ව_Åකරණ ව8Q dය4 �  
වැඩ සටහQ ෙගෙනන ලද &ෂණය, එr Dයම XවභාවෙයQම, ඇw කරන ල�ෙ� 
âරාව8ෙE පහළම මBට^ ව8Q හැමAටම ඉහ�Qම ඉXමp කර ද7වන ලද 
ප�ච�ඩ4වෙE සංXකෘwෙE අpරැ ප�wඵල �හ. 

 ෙ^ ද4ත N[4 ෙලසNQ පvÃ_ණ ෙනාෙG. ෙ^ වසර වල e ෙගන �ය {ටමං N�^ 
ගැන ඒවාෙE ඇpල4 නැත. උදාහරණය7 හැ\යට 1937 මැW [ට ඔ7ෙත@බ_ ද7වා 
ෙස@AයB ඈත ෙපරdග ෙවwQ කසකXතාQ සහ උXෙබNXතාQ ෙවත 172,000 ෙකාvයQ 
ජනතාව {ටමං කර යැ9ම ගැන සඳහQ නැත. එෙXම එr කඳRරැ ෙවත යවන අතරමඟ 
e ශා�vක වධrංසා වලට ල7ව bය �ය ජන සංඛLාව (N[ෙව7 ෙනාදQනා සංඛLාව7) 
ගැන ෙහ@ ඒ වසර වල e කඳRරැ pළ e bය �ය [රකරැවQ සංඛLාව ගැන සඳහQ නැත. 
ඒ සංඛLාව 1937 e දළ වශෙයQ 25,000 7 ද, 1938 e 90,000 කට වැ¤ �හ.  ×Aත 16

ගලවා ග4තRQ A[Q ෙදන ලද ඇ[Q st සා7� ව8Q අmමානෙයQ සකX කරග4ත 
පහළ රR^ සංඛLාවට අx කරන ලද ප¯ව ද ලැෙබන ද4ත, [ය දහX ගණන7 A[Q 
සමXත සමාජයකට එෙරrව ෙගන �ය ෙ^ මහා ඝාතන ප�මාණය, hsමය දනවන [r 
කර9මN. 

 ෙ^ මහා මරා දැÕ^ වල AQdතයQ � ව_Åකරණය ගැන තව sරට4 A¥ෙgෂණය 
N�මට දැQ හැNයාව ලැÔ ඇත. ඊ ළඟ පv¬ෙãදෙයQ e_ඝ ෙල[Q සංවාදයට ගැෙනන, 
අ{ට දැQ ලැÔ ඇw සමහර සංඛLාන 1930 ගණQ අග e �ලාH වල e bය �ය 
[රකරැවQ සංඛLාව ගැනW. ෙ^ ෙතාරpරැ ව8Q මහා &ෂණය pළ e අ4 අඩං�වට ග4 
අය පමණ7 ෙනාව, ‘එෙස@G රාජාJපw සමෙE’ කඳRරැ වලට ÊQs කළ AQdතයQ 
ව_Åකරණ ෙමානවාදැW ෙනාමැwව, ඒ4 [යÌ [රකරැවQ ක�ඩාය^ ගැන AXතර 
ස^Ã_ණ කළ හැNW. එෙX න�s, සමහර හැඩයQ හ¦නාගත හැNW. ය^ ආකාරයක 
ඉහළ අධLාපනය7 ලැÒ (1936 -1939 කාලෙE [යයට 70 කට වැ¤) AQdතයQ සංඛLාෙG 
දැ¤ ෙලස ඉහළ යෑම7 දNQනට ලැÔෙමQ දශකෙE අග w}ණ &ෂණය Aෙ¥ෂෙයQම 
එgල �ෙE ඔRQ ප7ෂ සාමා�කයQ �වාද නැ�ද ගැන ෙනාතකා, උග4 එ¾B {vස ෙවත 
බවට ෙප  යW. 

 A[වැD ප7ෂ ෙකාංග¶සෙE e ප�[�ධ ෙල[Q ෙහළා දNන ලද පළ� Xටා8Q CගෙE 
[�Jය ප7ෂ කාඩ_ Ö�ධකරණය ගැන 9ම Dසා, එය මහා &ෂණෙE වැ¤ෙයQම ෙහාdQ 
දQනා පැwකඩ7 ෙවW. ෙකාංග¶සෙE e කරන ඔ�ෙH “රහ[ගත කථාව” p�Q කෘ¥ෙචG 
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ෙ^ ප�පංචය ය^ sරකට වා_තා කෙ¡ය. ෙපා8\cCෙර@ෙG Xටා8DXටා පා7�ක  
(ෙපාX\ෙෂG, ජැQ රැÞ¯ටැ7, අWෙඛ, ෙකා[_, ඇනෙට@8 äබා_) සාමා�කයQ පX 
ෙදෙනiට, මධLම කbtෙG සාමා�කයQ 139 ෙදනාෙගQ 98 කට, 1934 දහහ4 වැD ප7ෂ 
ෙකාංග¶සෙE Dෙය@�තයQ 1,996 Q 1,108 ෙදෙනiට, ෙමය බලපාන ලd. එෙXම එයාකාර 
ෙල[Qම එය ෙකා^ෙසාෙමාg නායක4වයට ද බලපාන ලd: මධLම කbtෙG සාමා�කයQ 
93 Q 72 7 අ4 අඩං�වට ගැෙනන ලd, එෙXම ප�ාෙ�½ය ෙgක^ කා_යාල 385 Q 319 7 
ද, dXw�7ක ෙgක^ කා_යාල 2,750 Q 2,210 7 ද අ4 අඩං�වට ගැෙනන ලd. ෙපාsෙG 
ප7ෂෙE සහ ෙකා^ෙසාෙමාg r පvXථා ය සහ dXw�7ක ÆලXථාන [යgල සඳහා 
නැවත ස^Ã_ණෙයQ අÁ4 ෙXවකයQ බඳවා ගQනට [�ධ �වා යැW Nව හැNW. 
ෙමාXකG ව8Q බාර sQ ÊQs කඩාක]පg කරනවා සහ මධLගත පාලනෙE පvXථා ය 
කටCp වලට Aරැ�ධ ෙවනවා යැW ඒ [යgලQවම සැකයට පාත� �හ. NෙරාG ඝාතනය 
කළ සහ [ෙනා9G A[Q ප7ෂෙE නායක4වය දරන ලද ෙලDQග¶ෑÞ r e සදාෙනාG සහ 
සෙකාGXN (ප�ාෙ�½ය NKVD ප�ධාDයා) ප7ෂ කාඩ_ [යයට 90 කට වැ¤ සංඛLාව7 අ4 
අඩං�වට ග4හ. ෙ^ සංඛLා Dෙය@ජනය කරQෙQ 1936 [ට 1939 ද7වා ෙලDQග¶ෑÞෙE 
ම_දනය Dසා AQdතයQ � ජන ෙකාටෙX ඉතා අgපය7 පමS.  උපvම 17

කා_ය7ෂමතාවය සrතව Ö�ධකරණ කටCp තහRරැ N�ම සඳහා මධLම අJකා�Q 
ව8Q Dෙය@�තයQ සහ NKVD බලඇS ප�ාQත ෙවත {ට4 කර හvm ලැÔය. එැවQන7 
ගැන ප�ාGඩා AXතර පළ කරmෙE එය “ෙට�ාBXNවාe-ෆැ�[BවාeQෙH මi° ෙපාd වලට 
s^ ගසා Aනාශ කර දමQනට” ගQනා වෑයම7 හැ\යටW. 

 සමහර පළා4 අෙන7 ඒවාට වැ¤ෙයQ හාD අ4ප4 කරග4හ. Aෙ¥ෂෙයQම 
C7ෙ_නය. 1938 e පමණ7, C7ෙ_නෙE ෙකාbCDXB ප7ෂෙE ප�ධාDයා ෙලස කෘ¥ෙචG 
ප4 කරග4තාට ප¯ව, C7ෙ_නෙE 106,000 කට වැ¤ ජනතාව7 අ4 අඩං�වට ගැDණ. 
එWQ බ�තරය ෙව¤ තබා මරා දැ�S. C7ෙ_නෙE ෙකාbCDXB ප7ෂෙE මධLම 
කbtෙG සාමා�කයQ 200 Q ×Aත ගලවා ග4ෙ4 3 7 පමS. එයාකාරෙයQම [යÌ 
පvXථා ය සහ ප�ෙ�½ය ප7ෂ ÆලXථානවල ත4වයQ dග හැvS. rටh ෙකාbCDXB 
නායකයQ ෙවmෙවQ s[^ ගණනක මහජන නx සංAධානය �හ. 

 bD4p Nrපයක e ෙච@දනා ලැÒ අයෙH ඉරණම ÊQs කරන ලද ෙට�ාWN ෙගන �ය 
AD¯රැවQ පමණ7 සrත රහ[ගත නx ෙමQ ෙනාව, නායකයQ සඳහා පැවැ4� ප�[�ධ 
නx දැ¤ ෙල[Q ජන{�යවාeය XවභාවයNQ වැදග4 ෙප�ාපගැQඩා ªbකාව7 ස^Ã_ණ 
N�ම සඳහා ෙයාදා ගැDණ. 1937 මා_p 3 වැDදා Xටා8Q NÉ පvd, ෙ^ පvXථා ය 
නායකයQ ෙහළා දැnෙ^ අර�ණ, “ඒ අÁ4 Xවාbවරැ, පමණට වැ¤ A¥වාසයNQ {v 
සහ ඒ ගැන දැ¤ ආඩ^බරෙයQ [\… සහ ඔRQෙH අමාm�ක හැdයාෙවQ අDවා_ෙයQම 
sක සහ ෙනාසpට D_මාණය කළ, අවසානෙE ෙට�ාBXNවාeQෙH හ�දාව7 හදQනට 
dvම4 කළRQ,” බව ජනතාවට දැQ9මටW. ෙ^ ෙමෙහCම “සාමානL ජනතාව, සහ C7wය 
A¥වාස කළ සරල සටQකාÕQ,” සහ නායකයා ද අතර සබඳතාවය ශ7wම4 කරm 
ඇතැW A¥වාසය කරm ලැÔය. ෙමාXකG r පැවw මහා නx අmකරණෙයQ, ඒ4 ෙමවර 
ඒවා පvXථා ය සහ dXw�7ක පvමානෙයQ පව4වbQ, ෙ^ ප�[�ධ නx සාමානLෙයQ 
සAXතර ෙලසNQ අදාල පvXථා ය hව4ප4 ව8Q වා_තා කරm ලැÔය. ඒවා ජන{�යවාe 
ජනතාව7 එකp කරQනට සහ දැ¤ අW¤යෙලා�වාe සහ ජන{�ය දැ7ම බවට ප4Aය. 
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ෙ^ ප�[�ධ නx iමQත�ණ ෙහ� කරන ලද Aලා[තාව Dසා, ෙකාbCDXB අW¤යෙලා�ය 
ප�ධාන අවධානය බවට ප4Aය. එෙXම, ධනව4 සහ බලව4 අයව පහළට ඇද දම�e 
කාDවg වාතාවරණය7 රජයන ලd. ඇ  nzගg පවසන වදQ ව8Q NGෙවා4, “සමාජය 
Ö�ධ කරන බලව4 යාQත�ණය7” හැ\යට s]ප4 ජනතාව ෙ^ නx උ4ක_ශව4 කළහ. 

 පvXථා ය ප7ෂ නායකයQ ෙවත එgල කළ ම_දනය ඒ4 rම තBtෙG �sQ 
ඇc4ත පමණ7 Aය. ඔෙරQබ_H r NKVD  ප�ෙ�½ය අංශෙE සAXතර වා_තාව7 එක 
උදාහරණය7 සපයW; (Ö�ධකරණ ක¤න^ කරQනට සදාෙනාG ප�ාQතයට පැbෙණQනට 
ෙපර) “1937 අෙ]�g 1 වැDදා [ට සැ]තැ^බ_ 18 ද7වා කාලෙE e ෙට�ාBXNවාeQ සහ 
}ඛාvQවාeQ ෙමQම තව4 අෙන7 ප�wA]ල9ය ක�ඩාය^ ද pරQ කරන ෙමෙහC^ 
පැවැ49ම.”  ෙමම ප�ාQතෙE පහත ප7ෂ සාමා�කයQ අ4 අඩං�වට ගැDණ: 18

420 “ෙට�ාBXNවාeQ,” [යgලQම පළ� පංwෙE ෙ�ශපාලනඥයQ සහ අ_ථ 
ශාXත�ඥයQ �හ 

120 “ද7�ණාංශයQ,” [යgලQම ය^ වැදග4කම7 ඇw පvXථාන නායකයQ �හ 

පvXථා ය Dල තනpරැ ව8Q [යයට 45 7 ෙ^ ප7ෂ කාඩ_ 540 ෙදනා Dෙය@ජන 
කළහ. ඔර Qබ_H (Oranienburg) ෙවත සදාෙනාG සංචාරය කළ ප¯ව, තව4 කාඩ_ 598 
7 අ4 අඩං�වට ෙගන ෙව¤ තබා මරා දමන ලd. 1937 [[රයට ෙපර ප�ාQතෙE [යÌම 
ප7ෂ නායකයQ පාෙ� සහ සැලNය Cp අ_ථ ශාXත�ඥයQ [යgලම පාෙ� pරQ කර 
දමා wcණ. ඔRQ ෙවmවට Xථා{ත කරන ල�ෙ� ෙපර�ණට Íඝæ ෙල[Q උසX කරm ලැÒ 
නව පර^පරාවND. එන^ ෙබçÜෙනG, ෙකා[�Q (Kosygin), ¤bw�, උX\ෙනාG, සහ 
ෙග¶ාbෙක@ (Gromyko), ඉwQ ෙක\ෙයQ NGෙවා4, 1970 ගණQ වල e ෙපා8\cCෙර@ව 
හැඩගසන පර^පරාවW. 

 අ4 අඩං�වට ගQනා ලද දහX ගණනක ප7ෂ කාඩ_ හැෙරQනට, Aෙ¥ෂෙයQම 
අවදානමට ප4ව [\ සාමානL ප7ෂ සාමා�කයQ සහ rටh-ෙකාbCDXB සංඛLාව7 ද ඒ 
අතර �හ. වසර ගණනාව7 wXෙX NKVD  වල 8{ෙගා m වලට එ7ව [\ ෙ^  සරල 
hරවැ[යQ, මහා &ෂණෙයQ s7 APන ලද AQdතයQෙH වැ¤ම ෙකාටසට අය4 � 
{vසW. නැවත4 ඔෙරQබ_H (Orenburg) NKVD වා_තාව ෙවත: 

ද7�ණාංශෙE හ�දා ජපQ ෙකාසැ7 සංAධානෙE සාමා�කයQ 2,000 කට මඳ7 
වැ¤ {vස [එWQ දළ වශෙයQ 1,500 7 ෙව¤ තබා මරා දමන ලd] 

1935 e ෙලDQග¶ෑÞ ෙවwQ ඔර Qබ_H ෙවතට {tවහg කරන ලද Bසා_වාe 
[Ag ෙXවකයQ සහ Dලධා�Q 1,500 කට වැ¤ සංඛLාව [ෙමාRQ NෙරාG 
ඝාතනෙයQ ප¯ව AAධ ප�ෙ�ශ වලට {tවහg කරන ලද “සමාජමය {ටXතර 
කාරකයQ”] 

ෙප@ලQත [�JෙE ෙකාටස7 හැ\යට අ4 අඩං�වට ග4 250 ක {vස 
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ඛා_cQ (Kharbin) ෙවwQ එන කාරකයQ ස^බQධ [�JෙE ෙකාටස7 හැ\යට 
අ4 අඩං�වට ග4 95 ක {vස 

rටh-iලා7 [යgලQවම pරQ කරන ෙමෙහCෙ^ ෙකාටස7 හැ\යට අ4 
අඩං�වට ග4 3,290 ක {vස 

[යÌ අපරා� කාරකයQ pරQ කර දැÕෙ^ ෙමෙහCම pළ e අ4 අඩං�වට ගQනා 
ලද 1,399 ක {vස 

ෙකා^ෙසාෙමාg ව8Q 30 කට වැ¤ {vස සහ පvXථා ය හ�දා h�° ඇකඩbෙE 
කැෙඩB 50 ද ඇpල4 කළ ප¯ව, ෙ^ ප�ාQතෙE පමණ7 මාස පහක e 7,500 කට වැ¤ 
{vස7 NKVD  A[Q අ4 අඩං�වට ග4 බව ෙප  යW. නැවත4, ෙ^ අQෙÝ සදාෙනාG 
යටෙ4 ම_දන Êවè කරQනට ෙපර [�ධ � හvයW. ෙ^ ෙකාටස Aෙ¥ෂ ෙලසNQ ෙප  
�ය ද, අ4 අඩං�වට ග4 [යයට 90 ද7වන පvXථා ය නාමෙgඛනය (nomenklatura) 
A[Q Dෙය@ජනය කරQෙQ ම_දනෙE AQdතයQෙගQ ෙනාවැදග4 සමාmපාwකය7 
පමS. එr බ�තරය වැtෙQ ෙපා8\cCෙර@ව A[Q Aෙ¥ෂෙයQ D_වචනය කළ සහ 
Xටා8Q A[Qම අmමත කළ අෙනi4 ව_ÅකරණයQටW. 

 සමහර Dලධා� ව_ÅකරණයQ Aෙ¥ෂයQ ෙත@රා ගැDණ: උදාහරණය7 වශෙයQ 
Aෙ�ශ කටCp සඳහා � ජනතා ෙකාbXසා_ කා_යාලෙE [යÌ ෙXවකයQ, ඔRQට 
XවභාවෙයQම එgල � ෙච@දනාව �ෙE චරhරැෂ ෙXවෙE ෙයeමW. නැ4න^ ෙබාෙහ@ Aට 
කඩාක]පg N�ම ගැන සැකයට ල7� ආ_éක කටCp අමාතLංශ වල ෙXවකයQ ෙහ@ 
ක^හg අධL7ෂකවරැQය. අ4 අඩං�වට ගැෙනන ලද සහ අනpරැව ෙබාෙහ@ Aට ෙව¤ 
තබා මරා දමන ලද, ඉහළ තනpරැ ෙහාබවන ලද තානාපw අතර {�ෙව8Q බ_8Q, 
ලQඩQ, ෙබW�Q, ෙට@Nෙය@, }ඛෙරXB, සහ මැÞ�Þ යන නගරවලට ප4ව [\ 
ෙකzX\QXN (Krestinsky), �¶ෙග@v ෙසාෙකාgDෙකාG (Grigory Sokolnikov), ඇලැ7සැQඩ_ 
ෙබාෙගාෙමාෙලාG (Bogomolov) , ෙකාQXටQ\Q CෙරෙනG (Konstantin Yurenev) , 
DෙකාලාW ඔXෙට�ාGXN (Ostrovsky), සහ ඇQෙටාෙනාG-ඔGÍQෙක@ (Antonov-Ovseenko), 
යනාeQ �හ.  19

 ම_දන ෙමෙහC^ ව8Q ස^Ã_ණ අමාතLාංශ වශෙයQ AQdතයQ බවට ප4 �හ. 
සාෙ]7ෂව අප�කට ත4වයNQ පැවw 'යාQw�ක උපකරණ සඳහා � ජනතා ෙකාbXසා_ 
කා_යාලෙE’ ස^Ã_ණ අධL7ෂක ම�ඩලය නැවත ප4කරන ලd. ෙ^ අමාතLාංශය යටෙ4 
� ක^හg ව8Q කළමනාකරැවQ ෙදෙදෙන7 හැෙරQනට අෙන7 [යgලQවම අ4 
අඩං�වට ගැDණ. ඒ ඒවාෙE � [යÌම ඉං�ෙQරැවQ හා තා7ෂණෙGeQ සමඟW. එෙලස 
තව4 කා_bක 7ෙÜත� වල ද ෙමෙහC^ dග හැvණ; සැලNය Cp ෙලසNQ ගගනයාw�ක 
ක_මාQතය, නාRක ඉdN�^, වාෙQ, සහ ප�වාහන, ෙ^වා ගැන කැ¤ cê �ය ෙතාරpරැ 
පමණ7 පවwW. මහා &ෂණය අවසන, 1939 මා_p මාසෙE e දහහ4 වැD ෙකාංග¶සෙE e 
කගාෙනාA¬ ඒ ගැන ඔ� st දැය ප�කාශ කෙ¡ ෙමෙXය: “1937 සහ 1938 e [යÌ බර 
ක_මාQත වල ප�ධාන ෙXවකයQ [යgලQවම නැවත ප4කරm ලැ}වා. කඩාක]පgකාර 
ෙල[Q ෙවX Æ° ගලවන ලද අයෙH තනpරැ වලට දහX ගණDQ අÁ4 අයව ප4කරm 
ලැ}වා. කා_bක 7ෙÜත�ෙE සමහර අංශවල කඩාක]පgකරැවQ සහ චර hරැෂයQ තBt 
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ගණනාව7 හැ\යට [\යා… දැQ අ{ ඔRQ ෙවmවට Xටා8Q සෙහ@දරයා ඔRනට Di4 
කරන ඕනෑම කා_යය7 ඉtN�ම {�ගQන කාඩ_ ප4කරලා wෙයනව.” 

 ‘එෙස@G රාජාJපතL සමෙE’ (Ezhovshchina) වැ¤ෙයQම පහර වැsන ප7ෂ කාඩ_ 
අතර ෙමාXකG r ල7X ෙහ@ටලෙE (Hotel Lux) ලැ�^ෙගන [\ Aෙ�ශ ෙකාbCDXB 
ප7ෂවල නායකයQ සහ ෙකාbCDXB ජාතLQතරෙE නායකයQ �හ.  අ4 අඩං �වට 20

ග4 ජ_මQ ෙකාbCDXB ප7ෂ නායකයQ අතර හWQX DRමQ (Heinz Neumann), 
හ_මQ ෙරෙමg (Herman Remmel), ÙëBX ìgB (Fritz Schulte), සහ හ_මQ íබ_B 
(Hemann Schubert) යන ඒ [යgලQම ෙපා 8\cCෙර@ෙG  සාමා�කයQ � අයW; මධLම 
කbtෙG ෙgක^වරෙය7 � 8ෙය@ ÈලWH (Leo Flieg) ද, ‘රp ෙකා¤ය’ (Rote Fahne) 
hව4පෙ4 කpවරයQ ෙදෙදනා � හWQv7 ¯XකWQÞ (Heinrich Susskind) සහ ව_න_ 
හ_Ü (Werner Hirsch) ද, ෙකා bCDXB ජාතLQතරෙE Æලාර^භ  ස^මQත�ණෙE ජ_මQ 
ප7ෂ Dෙය@�තෙය7 හැ\යට [\න ලද rCෙග@ එබ_8Q (Hugo Eberlein) ද �හ. ජ_මQ-
ෙස@AයB �A¯ම අ4සQ කර මාස Nrපයකට ප¯ව, 1940 ෙපබරවාv මාසෙE e ෙමාXකG 
[රෙගවgවල තැප [\ ජ_මQ ෙකාbCDXBවාeQව ෙබçXB 8ෙටාGX7 (Brest Litovsk) 
මාW^බඩ පාලෙ^ e ෙගXටාෙප@ ෙවතට බාර ෙදන ලදහ. 

 එයාකාර ^ෙg¬ඡ Ö�ධකරණයQ හංෙHvයQ ශÇbකයQෙH (ෙකාbCDXB) ප7ෂෙE 
අය අතර4 [�ධ �හ. 1919 හංෙHvයාm A]ලවෙE Æලාර^භකයා � ෙබලා iQ (Béla 
Kun) සමඟ ෙමාXකGවල සරණගාතව [\ }ඩාෙපXB r තාවකා8ක ෙකාbCDXB රජෙE 
ජනතා ෙකාbXසා_ ෙදාෙළාX ෙදෙනiව4; ඉතා8 ෙකාbCDXBවාeQ 200 කට ආසQන 
{vස7; (ඉතා8 ෙකාbCDXB ප7ෂෙE නායකයා � පැgÕෙර@ ෙටාග8යා\ (Palmiro 
Togliatti) ෙH මX[නා � පාRෙල@ ෙරාෙබා\ (Paolo Robotti) ; සහ CෙගාXලාG 
ෙකාbCDXBවාdQ (ප7ෂෙE මහා ෙgක^ � bලාQ ෙගා_N¬ (Mílan Gorkić) ඇpÌ 100 
7 පමණ; ජාතLQතර හ�දා සඳහා � සංAධානෙE ෙgක^ සහ අධL7ෂක � Gලැ¤b_ 
ෙකා{¬ (Copić); සහ මධL ම කbtෙG හතෙරQ pනක සාමා�කයQව ද) අ4 අඩං�වට 
ෙගන ෙව¤ තබා මරා දැ�S. 

 මහා &ෂණෙE මහ4 බ�තර AQdතයQ සංඛLාව D_නාbක �හ. 1938 ෙඩා[යර 
අංක 24260 දරන “සාමානL” 8{ෙගාmෙG උhටා ගැ ^ Nrපය7 පහත දැ7ෙG : 21

1. නම: [ෙඩාෙරාG 

2. �g නම: වැ[8 7ෙලෙමQෙටාA¬ 

3. Xථානය සහ උපQ dනය: ෙසෙචෙව@, ෙමාXකG ප�ෙ�ශය, 1893 

4. 8{නය: ෙසෙචෙව@, ෙකාෙලාෙමQXN dXw�7කය, ෙමාXකG ප�ෙ�ශය 

5. වෘ4wය: සÆපාකාර ෙXවක 

6. වෘ4Êය සbw සාමා�ක4වය: සÆපාකාර ෙXවකයQෙH CDයනය 

 20

 21



7. අ4 අඩං�වට ගD�e සpව wÒ ෙ�වg (සAXතරා4මකව): 1 ¾ ෙගය7, Õට_ 8 
W 8 ක, යකඩ ¼B එකNQ වසන ලද, බාෙගට වැ¯න Õට_ 20 W 7 7 සrත 
bsල7; 1 ගවෙය7, බැටÌවQ 4, ඌරQ 2, iiලQ 

8. 1929 e සp � ෙ�පල: ෙ^වාම, සහ 1 අ¥වෙය7 

9. 1917 e සp � ෙ�පල: 1 ¾ ෙගය7, Õට_ 8 W 8 ක, බාෙගට වැ¯න Õට_ 30 W 
20 ක මැද bsල7, ධානLගාර 2, හැඟර 2, අ¥වයQ 2, ගවයQ 2, බැටÌවQ 7  

10. අ4 අඩං�වට ගD�d පැවw සමාජ ත4වය: ර|Nයාවක DC7ත 

11. Bසා_වාe හ�දාෙG ෙXවය: 1015-16 පාබල ෙසාgදාsෙව7, ෙදවැD පංwය, 
ට_ෙකXතාQ ෙර�ෙ^QpෙG 6 වැD පාබල හ�දාව 

12. ¯s හ�දාෙG හ�දා ෙXවය: N[4 නැත 

13. රp හ�දාෙG හ�දා ෙXවය: N[4 නැත 

14. සමාජ ප�භවය: සාමානL ග^බද වැ[ෙයiෙH hෙත7 යැW මම සලකb 

15. ෙ�ශපාලන ඉwහාසය: N[s ප7ෂ සාමා�ක4වය7 නැත 

16. ජාwය සහ hරවැ[භාවය: රැ[යQ, U.S.S.R. hරවැ[ 

17. ෙකාbCDXB ප7ෂ සාමා�ක4වය: නැත 

18. අධLාපනය: Æ8ක 

19. ව_තමාන හ�දා ත4වය: අwෙ_ක හ�දා සං«තෙE භටෙය7 

20. අපරා� ප¯cම: ෙනාමැත 

21. ෙසෟඛL ත4වය: හ_Dයා 

22. පRෙg ත4වය: AවාහකW. භා_යාව: ඇනXටා[යා ෙෆෙඩාෙරාGනා, වයස අRරැs 
43, සාÆrක ෙගාAෙපාළ (kolkhoz) ෙXAකාව7; sව:  නා, වයස අRරැs 24 

1938 ෙපබරවාv 13 වැDදා dXw�7ක NKVD Dයමය අmව අ4 අඩං�වට ගැDණ. 

අpරැ Aම¯^ Nzයාප\පා\ෙයQ උhටනය7: 

ප�¥නය: ඔෙ§ සමාජ ප�භවය, ඔෙ§ සමාජ ත4වය, සහ 1918 ෙපර wc ඔෙ§ 
ත4වය පැහැd8 කරQන 

 {�pර: මම පැවත එQෙQ iඩා ෙවෙළQඳQෙH පRලNQ. 1904 වන ෙත7 
මෙH {යාට ෙමාXකG වල ෙසාෙලාෙටාෙරාXකායා 9dෙE iඩා කඩ සා]hව7 
w}ණා, එr e, ඔ� මට NÉ Adයට, ඔ� වLාපාරෙE ෙයsනා ඒ4 ඔ�ට ෙXවකයQ 
r\ෙE නැහැ. 1904 Q ඔ�ට Dයමය පvd සා]hව වසා දමQනට [�ධ � ප¯ව 
ෙලාi සා]h සමඟ තරඟ කරQනට බැv �වා. ඔ� ආප¯ ගම බලා ආවා, 
ෙසෙචෙව@ ෙවතට, එr e වගාකළ හැN ඉඩ^ ෙහ7ෙටයා_ හය7 සහ තණ c^ 
ෙහ7ෙටයා_ ෙදක7 i8යට ග4ත. ඔ�ට එක ෙXවකෙය7 r\ය. ෙගා_යාෙචG 
(Goryachev) Nයල bDෙහ7, ඔ� {යා එ7ක ෙබාෙහ@ කාලය7 ෙXවය කළා, 1916 



ෙවන ෙත7. 1917 Q ප¯ව අ{ ෙගාAෙපාළ wයා ග4ත, ඒ4 අ{ට අ¥වයQ අrb 
Rණා. මම {යා එ7ක 1925 ෙත7 වැඩ කළා; ඔ� bය �යාට ප¯ව, මමW මෙH 
සෙහ@දරයාW ඉඩම අ{ ෙදQනා අතෙ_ ෙබදාග4ත. 

 මම N[ම ෙදයකට වරදකරැෙව7 යැW මම rතQෙQ නැහැ. 

එgල � ෙච@දනා වල උhටනය7: 

[ෙඩාෙරාG, ෙපාsෙG ෙස@AයB ෙර�මයට සහ Aෙ¥ෂෙයQ ප7ෂයට හpෙරN, 
ෙස@AයB Aෙර@� ෙප�ාපගැQඩා කzමාm³ලව පැw�ෙ^ ෙයෙදQෙනN, “Xටා8Q සහ 
ඔ�ෙH කg8ය බලය අ4 හvQෙQ නැහැ. Xටා8Q A[Q Aශාල ජනතාව 
සÆහය7 මරා දාලා, ඒ4 ඔ�ට යQන උවමනාව7 නැහැ. ෙබාgෙෂA7වාeQ බලය 
අgලාෙගන ඉP9 සහ අවංක ජනතාව අ4 අඩං�වට ගQන එක කරෙගන යාA, 
සහ ඒ ගැන කතා කරQනව4 ෙකෙනiට බැහැ, එෙහම කෙළා4 කඳRරකට වසර 
25 කට වැෙBA.” 

ෙච@dතයා වරද ෙනාකෙ¡ යැW කමාව ඉgලා [\යද සා7�කරැවQ Nrප ෙදෙන7 
ෙවwQ ෙවXÆණ ගැලRS. ෙ^ කටC4ත ෙට�ාWකාව ෙවත AD¥චය සඳහා ඉdvප4 
ෙකvණ. 

අ4සQ කරන ල�ෙ�: එX සලකෙයG, ෙකාෙලාෙමQXකායා dXw�7කෙE ෙපා¾[ෙE 
ෙදවැD ÁwනQ. 

එකඟ �ෙE: ගැgNQ, රාජL ආර7ෂක අංශෙE ÁwනQ, ෙසාෙලාෙමQXකායා 
dXw�7කෙE රාජL ආර7ෂක භට හ�දාෙG ප�ධාDයා. 

1938 ¢8 16 වැDදා ෙට�ාWකා Nzයාප\පා\ෙE ÊQsෙG උhටනය7: 

9. ෙ7. [ඩෙරාG ස^බQධෙයD. rටh- කඩ සා]hකාරෙයN, Õට ක�Q තම {යා 
සමඟ කඩ සා]hව7 කරෙගන යන ල�ෙදN. සාÆrක ෙගාAෙපාළ (kolkhoz) අතර 
ප�wA]ල9යවාe අදහX පැwර9ම ගැන ෙච@දනා ලැබ [\ෙයN. ඒවා පරා�ත 
NයමQ සමඟ ෙකාbCDXBවාeQට එෙරrව ත_ජන ආ�xව ගැන සහ ප7ෂ 
ප�wප4w AෙGචනයQ �හ. 

ÊQsව: ෙව¤ තබQන [ෙඩාෙරාG වැ[8 7ෙලෙමQෙටාA¬; ඔ�ෙH [යÌ භා�ඩ 
රජයට පවරා ගQන. 

1938 අෙග@Xp 3 වැDදා ද¿වම Nzයා4මක කරන ලd. 

1989 ජනවාv 24 වැDදා මරSQ ප¯ව නැw� වරප�සාදාdය ආප¯ ලබාෙදන ලd. 

 [යgලQටම වැ¤ෙයQ Aශාල වැය7 ෙගවන ල�ෙ� ෙප@ලQත ෙකාbCDXB ප7ෂය 
A[D. ෙප@ලQත ෙකාbCDXBවාeQෙH ත4වය තරම7 sරට අසාමානLය �හ. එන^, 
ඔRQෙH ප7ෂය මp RෙE ෙප@ලQත සහ 8pෙGDයා රාජLයQ r සමාජ ප�ජාතQත�වාe 
ප7ෂය p�D. එය 1906 e, XවාJකාර පදනම7 මත රැ[යාෙG සමාජ ප�ජාතQත�වාe 



ශÇbකයQෙH ප7ෂයට ඇpg කරගQනා ලd. රැ[යQ ප7ෂය සහ ෙප@ලQත ප7ෂය අතර 
සබඳතා හැමAටම සÕප ෙලසNQ පැවwණ. \ක ෙදෙන7ව න^ ව8Q සඳහQ කරQෙQ 
න^, Þස_QXN, ෙමD[QXN, උQ¥8ÄB ([යgලQම GPU  r අධL7ෂකවරැQ �වQ) 
සහ ර|ෙඩ7 ඇpÌ සමාජ ප�ජාතQත�වාe ෙප@ලQත ෙබාෙහාමය7 ෙබාgෙෂA7 ප7ෂෙE 
වෘ4ÊQ ව8Q ඉහළට යQනට සම4 � අයW. 

 1937-38 e ෙප@ලQත ෙකාbCDXB ප7ෂය ස^Ã_ණෙයQම pරQ කර දමන ලd. 
රැ[යාෙG වාසය කළ මධLම කbtෙG ෙප@ලQත සාමා�කයQ ෙදාෙළාX ෙදනා ෙව¤ තබා 
මරා දැÕය. ෙකාbCDXB ජාතLQතරෙE AAධ කා_යාල pළ ෙXවෙE ෙයe [\ ෙප@ලQත 
Dෙය@�තයQට4 එයම [�ධ �හ ෙප@ලQත ෙකාbCDXB ප7ෂය “Ö�ධ” කරන 
ෙය@ජනාව7 1937 ෙනාවැ^බ_ 28 වැDදා Xටා8Q අ4සQ කෙ¡ය. සාමානLෙයQ ප7ෂය7 
Ö�ධ කර දැÆ ප¯ව, එතැQ [ට එr නායක4වය ෙහාබවQනට Xටා8Q A[Q ඒ pරQ 
කර දැÆ ප7ෂෙE Aරැ�ධ පා_ශවය7 ෙවwQ නව තනpරැ ෙත@රන ලd. ෙප@ලQත 
ෙකාbCDXB ප7ෂය ස^බQධෙයQ, [යÌ පා_ශවයQ එක ෙX, “ෙප@ලQත රහX ෙXවෙE 
ප�wA]ල9යවාe අණ {�පදන ලද,” යැW ෙච@දනා ලැබ [\යහ. 1938 අෙග@Xp 16 වැDදා 
ජාතLQතරෙE Aධායක කbtව ෙප@ලQත ෙකාbCDXB ප7ෂය A¯රැවා හvQනට චQද 
sQහ. “ෙප@ලQත ෆැ�XBවාe ඒජQතවරැ ප7ෂයට vංගාෙගන එr [යÌ ප�ධාන තනpරැ 
ලබාෙගන ඇත,” යැW ¤bw� මැmgXN (Manuilsky) පැහැd8 කෙ¡ය. 

 ඔRQ “හ¯ 9ම” සහ “ෙස@d[ෙයQ ෙනා[¹ම” යන ෙච@දනා මත, ෙකාbCDXB 
ජාතLQතරෙE ෙස@AයB DලධාvQ XවභාවෙයQම ඊ ළඟ Ö�ධකරණෙE AQdතයQ �හ. 
ජාතLQතරෙE [\ [යÌම කාඩ_ පාෙ� (ප�ධාන Aධායක කbtෙG සාමා�කෙයi � 
Agෙහg^ ෙනාvQ (Wilhelm Knorin); Aෙ�ශ සබඳතා අංශෙE ප�ධාDයා � 9. ඒ. bෙරාG-
ඒබçෙම@G (Mirov-Abramov); කාඩ_ අංශෙE ප�ධාDයා � ෙගෙව@_7 අ8ඛෙනාG (Gevork 
Alikhanov) ඇpÌ [ය ගණන7 ඉව4 කරන ලd. ජාතLQතරෙE [�ධ � Ö�ධකරණෙයQ 
ඉwv �ෙE මැmgXN සහ ඔෙට@ ³[නQ (Otto Kuusinen) වැD ස^Ã_ණෙයQම 
Xටා8QෙH බලයට නpව [\ නායකයQ Nrප ෙදෙන7 පමS.  

 1937 සහ 1938 e තව4 දැ¤ පහර7 වැsණ අංශය හ�දාව බව ඉතා ප�ෙGසbQ තබා 
ගැmන වා_තා සා7� සපයW.  1937 ¢D 11 වැDදා hව4ප4 දැm^ sQෙQ රහ[ගතව 22

පැව4ෙවන හ�දා උසාAය7 මාෂg tඛෙචGXNව රාජLෙÏ@හයට සහ චරhරැෂ ෙXවයට 
වරදකරැ හැ\යට මරණයට ÊQs කළ බවW. රp හ�දාව ðතනකරණය N�ෙ^ ප�ධාන 
D_මාණ 6g{යා හැ\යට4 ආර7ෂාව සඳහා � උප ෙකාbXසා_ හැ\යට4 ප4ව 
[\ෙයN, tඛෙචGXN. 1920 ෙප@ලQත ෙමෙහCමට ප¯ව නැවත නැවත ඇw� පරXපර 
Dසා Xටා8Q සහ ෙවාෙරා�ෙලාG ෙදෙදනාට එෙරrව ඔ�ෙH Aරැ�ධ4වය එQන එQන 
වැ¤ 9 w}S. එෙXම ෙච@දනා වලට ල7 �ෙE හ�දා ෙජනරාg තනpර දැරෑ හ4 
ෙදෙනN: NෙයG ප�ෙ�ශෙE හ�දා ෙජනරාg � ෙය@නාX යn_ (Jonas Yakir); ෙබලාරෑ X 
ප�ෙ�ශෙE ෙජනරාg � උෙබාෙරA¬ (Uborevich), සහ ෙරාබB අWÞමQ, ඇG�XB ෙක@_7 
(Avgust Kork), ABෙවාB පBනා  (Vitvot Putna), ෙෆëÞ ෙෆgÞමQ, සහ Aටා8 {�මාෙකාG 
(Vitali Primakov). ඊ ළඟ dන දහය pළ e ඉහළ තනpරැ ෙහාබවන ලද Dලධා�Q 980 7 
අ4 අඩං�වට ගQනා ලd. එයට Aෙ¥ෂ හ�දා බලකාෙE ෙජනරාg තනpර දැරෑ A[එ7 
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ෙදෙන7 ද, හ�දාංශ ෙජනරාg තනpරැ දැරෑ wXහත7 ද ඇpල4 �හ. tඛෙචGXN සහ 
ඔ�ෙH හRgකාරයQ ස^බQධ කරන ලද “හ�දා iමQත�ණ” [�Jය මාස ගණනාව7 
wXෙX සැල¯^ කරන ල�දN. ෙච@දනා ලැÒවQ 1937 මැW මාසෙE e අ4 අඩං�වට 
ගැDණ. එෙසාG A[Qම මෘග අpරැ Aම¯^ වලට භාජනය කරන ලd. වසර AXසකට 
ප¯ව tඛෙචGXN hනරැ4ථාපනය කරන ලද ප¯ව, කට උ4තර {t Nrපය7 ෙලWQ 
පැgල^ ගැÍ wÒ බව ෙහ� Aය. නx ÊQsව ෙදQනට ෙපර [යgලQවම බලා4කාරෙයQ 
පාෙප@¬චාරණය කරවන ලd. Xටා8Q ෙප  [\bQම ස^Ã_ණ [�Jය අ�7ෂණය කරන 
ලd. tඛෙචGXN සහ ජ_මQ ඉහළ ආඥා මBටෙ^ [\ සාමා�කයQ අතර �වමාරැ �වා 
යැW Nයැෙවන නාB[ රහX ෙXවය A[Q සකසන ලද ෙබාරැ 8{ මැW 15 පමණ e ඔ�ට 
ප�ාH Aß ෙස@AයB තානාපwවරයා ෙවwQ ලැcණ. සැබැAQම ජ_මQ රහX ෙXවය NKVD 
A[Q [ය වා[යට හරවාෙගන wcණ. 

වසර ෙදකක e රp හ�දාෙG Ö�ධකරණෙයQ pරQ කර දැ�ෙG: 

මාෂgවරැ 5 ෙදනාෙගQ 3 ෙදෙන7 (tඛෙචGXN, ඇෙල7සැQඩ_ එෙගාෙරාG 
(Egorov), සහ වැ[8 බෙලාWච_ (Blücher), අQwම ෙදෙද නාව {�ෙව8Q 1937 
ෙපබරවාv සහ ඔ7ෙත@බ_ මාසවල e ෙව¤ තබා මරා දමන ලd. 

හ�දා ෙජනරාgවරැ 15 ෙදනාෙගQ 13 7 

අ�bරාgවරැ 9 Q 8 7 

Aෙ¥ෂ හ�දා බලකාෙE ෙජනරාgවරැ 57 Q 50 7 

හ�දාංශ ජනරාgවරැ 186 Q 154 7 

හ�දා ෙකාbXසා_ 16 Q 16 ම 

Aෙ¥ෂ හ�දා බලකාෙE ෙකාbXසා_ 28 Q 25 7 

1937 මැW [ට 1938 සැ]තැ^බ_ ද7වා Dලධා�Qව අ4 අඩං�වට ගැ ම ෙහ@ හ�දාෙවQ 
ෙනරjම [�ධ Aය. ෙකාතර^ {vස7 ෙව¤ තබා මරා දැ�වාද යQන තවම4 අපහැd8W. 
1939-1941 කාලෙE e, ෙකාQXටQ¹Q ෙරාෙකාෙසාGXN (Konstantin Rokossovsky) සහ 
ඇෙල7සැQඩ_ ෙගා_බෙටාG (Gorbatov) ඇpÌව) 11,000 7 පමණ නැවත කැඳවන ලd. 
ඒ4 1938 සැ]තැ^බ_ මාසෙයQ ප¯ව Ö�ධකරණෙE නව ර|gල7 ඇwAය. ඉwQ ෙබාෙහ@ 
වගnමැw ඇXතෙ^Qp වලට අmව, මහා &ෂණය කාලෙE හ�දාෙවQ අ4 අඩං�වට ග4 
�Ì සංඛLාව Aය හැN � 178,000 Q 30,000 7 පමණ යැW සැලෙ7.  ෙපාsෙG 23

{�ගැෙනන ලද ප�මාණයට වඩා සමාmපාwකව අx වැදග4කමNQ �ව4, රp හ�දාෙG 
Ö�ධකරණය, Aෙ¥ෂෙයQම ඉහළ තනpරැ මBට^ ව8Q [�ධ9ම, 1939-40 e පැවw 
රැ[යQ-ÙQලQත අ_Òදයට දැ¤ බලපෑම7 ද, එෙXම ජ_මDය සමඟ C�ධෙE පළ� 
අdයෙ_ e ෙස@AයB හ�දාෙG කා_ය7ෂතාවයට බරපතල s_වලතාවය7 �ෙEය. 

 නාB[ ජ_මDෙE ත_ජනය Xටා8Q stෙG අෙනi4 ෙබාgෙෂA7 නායකයQට,  
Aෙ¥ෂෙයQම }ඛvQ සහ 1939 අෙ]�g ද7වා Aෙ�ශ කටCp {�බඳ ජනතා ෙකාbXසා_ � 
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මැ7[^ 8BAෙනාG (Maksim Litvinov) යනාeQට වඩා අx වැදග4කමND. රp හ�දාෙG 
ෙහාඳම DලධාvQ බ�තරය cgලට e ඒ ෙවmවට N[4 ෙලසNQ හැNයාවQ උරගා 
ෙනාබලන ල�දRQ ප4 N�මට Xටා8Q ප¯බට ෙනා9ය. Xටා8Qට උවමනා �ෙE ඔ� 
හ�දා ප�ධාDෙය7 ෙල[Q සහභාÅ � [Ag C�ධෙE AවාදාපQන [��Q XමරණෙE 
ෙනාමැw �වQ ෙවwQ ඔ�ෙH හ�දාව hරවQනටW. 1930 ගණQ අග e Xටා8Q ග4 
හ�දාමය සහ ෙ�ශපාලන Êරණ ගැන, සහ Aෙ¥ෂෙයQම නාB[ ජ_මDය සමඟ {rtවා 
ග4 ප�wසQධානය ගැන, ෙXනාJපw tඛෙචGXNට කළ හැN ෙල[Q ඔ� සමඟ ත_ක 
කරQනට ෙපළෙඹQෙQ නැw අයව හ�දාෙG තබා ගැ මටW. 

 ප�}�ධ ප�ජාව, මහා &ෂණෙE AQdතයQ � තව4 සමාජ ක�ඩායම7 �හ. ඒ අය 
ගැන අw මහ4 ෙතාරpරැ රා6ය7 පවwW.  දහනම වැD [යවස මැද පටQ එම සමාජ 24

ක�ඩායම හ¦නාගත හැN � {vසN. ප�ජාjඩක පාලනය සහ A�ව4 වාරණ ගැන 
ප�wෙර@ධය ද7වන ලද ක�ඩාය^ මැ�ෙ� ෙබාෙහ@ රැ[යQ ප�}�ධ ප�ජාව [\යහ. ඒ 
කාරණය ඔRQව 1922 e සහ 1928-1931 කාලෙE e AQdතයQ බවට ප49මට ද ෙ�p 
�හ. දැQ, 1937 මා_p සහ අෙ]�g මාසවල e ෙGගෙයQ පැwර �ය hව4ප4 ෙමෙහCම7 
p�Q අ_ථ ශාXත�ෙE, ඉwහාසෙE සහ සාrතLෙE දNQනට ලැෙබන “අපගමනවාදය” ට 
ෙද@ෂාෙර@පණ පැවෙරQනට පටQ ගැDණ. දැmම ෙසායන සහ D_මාණ½¾ ඕනෑම අංශය7 
එය ඉල7ක කරගw. ෙ�ශපාලන සහ නLාWක ෙබාරැ මවා පෑ^ ෙබාෙහ@ Aට ෙපෟ�ග8ක 
අර�° ෙහ@ එdvවාdක^ සඟවාගQනට ෙයාදා ගැDණ. උදාහරණය7 හැ\යට ඉwහාස 
7ෙÜත�ෙE, 1932 e bය �ය bකාෙයg ෙපා7ෙරාGXN (Pokrovsky) ෙH [යÌ අmගාbකයQ 
අ4 අඩං�වට ගQනා ලd. �රැවරැ සහ කéකාචා_යවරැ ෙබාෙහ@ ෙසWQ අවදාන^ ත4ව 
වලට ��ණ sQහ. මQද, ඔRQෙH ෙ�ශන අwශය උෙදL@Å ඔ4p සපයQනQට 
පහ¯ෙවQ එකp Aය හැN ඒවා � DසW. A¥වAදLාල, ඉQX\\CB, සහ ඇකඩbයQ 
[යgල, Aෙ¥ෂෙයQම ෙබෙලාරැ[යාෙG (AදLා_òQ 105 ෙදනාෙගQ 87 7 “ෙප@ලQත 
චරhරැෂයQ” හැ\යට අ4 අඩං�වට ගැ ම) සහ C7ෙ_නෙE ද, මහා පvමානෙයQ 
Aනාශයට ප4 ෙකvණ. ඒ වන Aට C7ෙ_නෙE “}_óවා[ ජාwකවාeQ” �g Ö�ධකරණය 
1933 e [�ධ 9 wcණ. එr e හාර පQ දහසක C7ෙ_ ය A�වpQ අ4 අඩං�වට 
ගැmෙQ, “C7ෙ_න AදLා සඳහා ඇකඩbය, ෙශGෙචQෙක@ ඉQX\\CB, කෘ�කා_bක 
ඇකඩbය, C7ෙ_ ය මා7Xවාe-ෙලDQවාe ඉQX\\CB, සහ අධLාපනය, කෘ�ක_මය, 
සහ අJකරණය සඳහා � ජනතා ෙකාbXසා_ යනාdය }_óවා[ෙE, ජාwකවාeQෙH, සහ 
ප�wA]ල9යවාeQෙH ෙක^c^ 9” ඇතැW NයbD. එම කථාව පෙවg ෙපාX\ෙෂG 
(Postyshev) A[Q 1933 ¢D 22 වැDදා කරන ල�දN. ඉwQ 1937-38 මහා &ෂණය A[Q 
ඊට වසර හතරකට ක�Q සැබැAQම පටQ ගQනා ල�ද7 අවසQ කර දැÕය. 

 [යÌ AදLා_ò 7ෙÜත�, යාQතමNQ ෙහ@ ෙ�ශපාලනයට, අW¤යෙලා�යට, අ_ථ 
ශාXත�යට, නැ4න^ ආර7ෂාවට ස^බQධ ෙGද ඒවා ද ෙගාsරැ �හ. ගගනයාw�ක 
ක_මාQතෙE ප�ධාන චvත, Aෙ¥ෂෙයQම n_wම4 ගගනගාÕ ඉං�ෙQරැවා � අQෙÝ 
tෙපාෙලG (Tupolev) සහ පළ� ෙස@AයB අභLවකාශ වැඩ සටහෙQ D_මාතෘවරැ අතvQ 
අෙය7 � ස_ෙග ෙකාෙරාෙලG (Korolev) අ4 අඩං�වට ෙගන NKVD ප_ෙEෂණ මධLXථාන 
ෙවත යවන ලd. ඒවා ෙසාgr B[යQ A[Q ඔ�ෙH පළ� චකzය (First Circle) ෙපාෙ4 
AXතර කරන Xථාන වලට සමාන �හ. ෙ¥ÇÜඨ hgෙකාෙවා ග¶හෙල@කාගාරෙE (Pulkovo) 
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[\ තාරකා AදLාඥයQ A[නම ෙදනාෙගQ A[හ4 ෙදෙන7ව අ4 අඩං�වට ගැDණ. 1937 
ජනවාv ජන සංගණනය අවසQ කළ ප¯ව ජාwක ආ_éක ÆලXථානෙE [යÌම 
සංඛLානඥයQ පාෙ� අ4 අඩං�වට ග4හ. අනpරැව සංගණනය “AදLාෙG සහ 
සංඛLානෙGදෙE Æ8ක {�ෙව4 දළ ෙල[Q කඩ N�ම, සහ ආ�xෙG Dයම උgලංඝනය 
N�ම” Dසා අවලං� කර දැbණ. Dල වශෙයQ Xටා8Qට සහාය දැ7� මා7Xවාe 
වාHෙGdෙය7 � DෙකාලාW මා (Marr) ෙH නLායයQට  එෙරr ෙබාෙහ@  වාHෙGeQව  අ4 
අඩං�වට ගැmS. එෙXම “Dල” ×වAදLාඥයා � ෙට�ාÙ^ ලWෙසQෙක@ (Trofim Lysenko) 
ෙH බක ප�¤තවාදයට Aරැ�ධ � හාර පQ[ය ගණනක ×වAදLාඥයQව අ4 අඩං�වට 
ගැmනහ. ෛවදL ජාන AදLා ඉQX\\CB r අධL7ෂක � මහාචා_ය ෙසාෙලාෙමාQ ෙලAB 
(Solomon Levit); ධානL ඉQX\\CB r අධL7ෂක � DෙකාලාW tෙලයෙකාG (Tulaikov); 
උ�õද AදLාඥෙය7 � ඒ. යනාටා (Yanata); යනාeQ ද AQdතයQ �හ. කෘ�කා_bක 
AදLාවQ සඳහා � ෙලDQ ඇකඩbෙE සභාපw � ශාXත�ධර DෙකාලාW වැAෙලාG 
(Vavilov) 1940 අෙග@Xp 6 වැDදා අ4 අඩං�වට ෙගන 1943 ජනවාv 26 වැDදා [රෙගදර 
e bය �ෙEය. 

 එdvවාe සහ Aෙ�6ක දැ7ම ෙවmෙවQ ෙප  [¹ම ගැන වරදකරැවQ 9ම4 සහ 
සමාජවාe යථා_ථවාදෙE Íමා ව8Q {ටතට යQෙQ යැW ෙච@දනා එgල 9ම4 Dසා 
ෙgඛකයQ, ප�කාශකයQ, නාටL අධL7ෂකවරැQ, සහ hව4ප4කලාෙGeQ යන [යgලQම 
එෙස@G රාජාJපතLය සමෙE (Ezhovshchina) මහ4 ෙX  jඩා AQඳහ. ෙgඛකයQෙH 
CDයනෙE සාමා�කයQ 2,000 7 පමණ අ4 අඩං�වට ෙගන, කඳRරැ වලට {ටමං කර 
යැ9ම ෙහ@ ෙව¤ තබා මරා දැÕම [�ධ Aය. ¯ප�[�ධ අය අතර 1940 ජනවාv 27 වැDදා 
ෙව¤ තබා මරා දැÆ, ‘රp අ¥වාෙර@හක බළ ඇSය’ (The Red Cavalry) සහ ‘ඔෙඩසා 

කතQදර’ (Odessa Tales) 8É අWසැ7 බෙබg; ෙබා vX {gDයැ7 (Boris Pilnyak), Cv 
ඔෙලශා (Yuri Olesha), පැQෙට ෙලWෙමාQ ෙරාමාෙනාG (Panteleimon Romanov); කAයQ 
අතර DෙකාලාW 7ÁෙයG (Klyuev), DෙකාලාW සෙබාෙලාBXN (Zabolotsky), (ප¯ව 
සWÔvයාෙG මා_ගXථානයක e bය �ය) ඔ[] මැනෙඩgXටා^ (Osip Mandelstam), 
�_ෙගQ මාv (Gurgen Maari), සහ \B[යQ ටcÞෙස (Titsian Tabidze) යනාeQ [\යහ. 
සංÅත රචක අQෙÝ ෙසgෙEG (Zhelyaev) සහ සං Åත ක�ඩාය^ ෙමෙහය9ම ගැ න 
¯ප�[�ධ ඊ. bෙකාලාÞෙස (Mikoladze) යනාe ෙබාෙහ@  සංÅතඥයQවද අ4 අඩං�වට 
ගැDණ. එෙXම නාටLය ස^බQධෙයQ ඉතාම4 ¯ප�[�ධ � අධL7ෂකවරෙය7 � 
වෙසෙවාෙලාÞ මය_ෙහාgÞ (Vsevolod Meyerhold) ෙH නාටL ශාලාව 1938 වසර �ල e, 
“ෙස@AයB කලාවට ආගQpක 9ම” Dසා වසා දැ�S. ප�[�JෙE ඒ ගැන ප¯තැෙවන බව 
ෙනාදැ79ම Dසා මය_ෙහාgÞව 1939 ¢D මාසෙE අ4 අඩං�වට ෙගන, ශා�vක වධrංසා 
ප�°වා, 1940 ෙපබරවාv 2 වැDදා ෙව¤ තබා මරා දැÕය. 

 ෙ^ වසර pළ e අJකා�Q (ඔRQෙHම පද වහෙරQ NGෙවා4) “ස^Ã_ණෙයQ pරQ 
කරQනට” ඉwv 9 [\ පැA�දQෙH සාමා�කයQ ෙසායbQ [\යහ. ඔRQ මත පැට� 
jඩනයQ පැවwයද, “ඔබ A¥වාසෙයQ [\Qෙන7ද?” යැW ඇß Aට එෙX යැW NÉ 
සංඛLාව දළ වශෙයQ [යයට 70 7 � බව 1937 ජනවාv මස ජන සංගණනය ෙහ�කරන 
ලd. එDසා ෙස@AයB නායකයQ පg8යට එෙරr ෙතවැD සහ Êරණා4මක ප�හාරයකට 
{A¯නහ. 1937 අෙ]�g මාසෙE මෙලQෙකාG A[Q Xටා8Q ෙවත යවන p�xවNQ Nයා 
[\mෙE ආගbක සංAධාන ස^බQධෙයQ ඇw  w යgපැන �ය ඒවා NයාW. එෙXම 



1929 අෙ]�g 8 වැDදා  wය අපෙල@පනය කරQනට ඔ� ෙය@ජනා කෙ¡ය. “ෙ^  wය,” 
ඔ� සටහQ කෙ¡ය, “ෙස@AයB ෙර�මයට එෙරr වඩා4ම Nzයාකා� පg8ෙE අංශ වලට 
සහ ජන{�ය ක�ඩාය^ වල ඒnය h�ගලයQට ස^Ã_ණෙයQ සංAධානා4මක ප�ධwය7 
D_මාණයට  wමය පදනම7 ලබා sQනා.” ඔ� එය අවසQ කෙ¡ ෙමෙXය: “[යÌ Ãජක 
සංAධාන සහ NzXwයාD ෙ�වXථාන පදA අmකzමයQ පළ� සහ අවසQ වතාවට ඉවර 
කළ Cp කාලය පැbණ ඇත.”  දහX ගණනක ÃජකයQ සහ සහ [යÌම cෙෂ@ ]වරැ 25

පාෙ� කඳRරැ ෙවත යැAණ. එෙXම ෙමවර ඔRQ අතර බ�තරය ෙව¤ තබා මරා දමන 
ලදහ. 1936 e තවම4 Nzයා½¾ව wÒ පg8 සහ �X8^ පg8 20,000 Q, 1941 �g 
කාලය ෙව�e ෙ�ව ෙමෙහයQ සඳහා තවම4 Aවෘතව w}ෙQ 1,000 කට අx සංඛLාව7 
පමS. [යÌ ආග^ සඳහා 8යාපdං«ව [\ පැA�දQෙH Dල සංඛLාව 1936 e 24,000 කට 
වැ¤ෙයQ [\ අතර 1941 �g කාලය ෙව�e 5,665 කට බැස w}S. එWQ බාගයකට වැ¤ 
{vස බාg\7 ප�ෙ�ශෙE, ෙප@ලQතෙE, ෙමාgෙඩ@AයාෙG, සහ බටrර C7ෙ_නෙE ද �හ. 
ඒ [යgලQවම 1939-1941 e සමායතනය කරවා w}S.  26

 මහා &ෂණය ෙ�ශපාලන ෙමෙහCම7 හැ\යට පටQ ග4 බව4 සහ එය ෙමෙහයවන 
ල�ෙ� Xටා8QෙH ¯{v අධL7ෂණය යටෙ4, ප7ෂෙE ඉහළම තනpරැ දරන ලද 
h�ගලයQ A[Q බව4 ෙ^ ෙතාරpරැ ව8Q පැහැd8වම Dගමනය කළ හැNW. 

 තව sරට4, මහා &ෂණය A[Q එr ප�ධාර අර�° ෙදක සා7ෂා4 කරගQනා ලd. 
පළ�වැQන �ෙE 1930 ගණQවල දැ¤ Xටා8Qවාe ජවෙයQ Cpව ඇw දැ¤ කරන ලද 
තරැණ කාඩ_ ෙවwQ හැෙදන [Ag සහ හ�දා Dලධාvවාදය7 {rt9මW. ෙ^ DලධාvQ, 
කැගෙනාA¬ A[Q දහහ4වැD ප7ෂ ෙකාංග¶සෙE e Nයා [\ පvd, “Xටා8Q සෙහ@දරයා 
A[Q ඔRනට පවරන ඕනෑම කටC4ත7 ප�¥න ෙනාකර {�ගQනා අයW.” 1930 ගණQ 
අගට ෙපර AAධ ආ�x පvපාලකයQ �ෙE Aෂම ජාwක bශÇණයNQ හැsන පරණ 
ෙර�මෙයQ සහ ෙබාgෙෂA7 කාඩ_ යටෙ4 h�°ව ලැÒ “}_óවාÍ Aෙ¥ෂඥයQ” �හ. 
ඔRQ අතර ෙබාෙහාමය [Ag C�ධය සමෙE ර|Nයාව pළ e h�°ව ලැÒ අයW, ඒ Dසා 
ඔRQ ෙබාෙහ@ sරට අද7ෂයQ �හ. සෑම ආයතනය7ම ය^ ෙලසNQ � වෘ4Êමය 
Dhණතාවය7 සහ පvපාලන තා_Nකතාවය7 ෙමQම, මධLම අJකාvෙයQ එන ආඥා 
සහ අW¤යෙලා�මය XෙG¬ඡා හැdයාව ෙවwQ ය^ තා7 sරකට Xවා�Qතවය7 ද, 
ආර7ෂා කරගQනට උ4සාහ කර wcණ. පvXථා ය ෙකාbCDXB නායකයQ සාමකාÕ 
ප�wෙර@ධය7 දැ79ම Dසා, 1935 e [යÌ ප7ෂ අනනLතා කාÞප4 සතLාපනය කරන 
ෙමෙහCෙ^ e ෙමය Aෙ¥ෂෙයQ පැහැd8 �වN. එෙXම එය ය�4 පැහැd8වම ඔ]h 
ෙවQෙQ 1937 ජනවාv ජන සංගණනෙE e Xටා8QෙH කැමැ4ත අmව ඒ ද4ත “e]wම4 
කරQනට” සංඛLානෙGeQ ප�w7ෙÜප N�ම p�D. ෙකාbCDXB ෙG ද ෙනාෙG ද, කාඩ_ 
අතර සැලNය Cp ප�මාණය7 මධLම අJකාvෙයQ එන ආඥා අQධ ෙල[Q අmගමනය 
කරQනට ßදාන^ නැතැW Xටා8Qට වැට�S. ෙ^ Dලධා�Q ෙවmවට ඔ�ෙH කැමැ4ත 
ඉt කරQනට වැ¤ෙයQ nකරැ {vස7 ප4 N�ම ඔ�ෙH ඉල7කය Aය. 

 මහා &ෂණෙE ෙදවැD අර�ණ �ෙE, සාමා�කයQ එQන එQනම ව_ධනය ෙවbQ 
පැවw “සමාජමය අනpරැදායක කාරකයQ,” ක�ඩායම ස^Ã_ණෙයQ pරQ කර දැÕමW. 
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ද�ඩ  w සංග¶හය ද7වන ලද පvd, “සමාජයට එdvවාe ෙහ@ අනpරැදායක Nzයාව7 
කරන ලද, නැ4න^ අපරා� පvසරයක ෙහ@ අපරා� වා_තාව7 ඇw අෙයi සමඟ සබඳතා 
පව4වා ඇw,” ඕනෑම h�ගලෙය7 සමාජමය අනpරැදායක කාරකයQ යන ව_Åකරණයට 
උ4තර dය CpW NයාW. ඉwQ ඒ Dසා, ඕනෑම අෙය7 ඔ� [\න සමාජ ක�ඩායමට 
“rටh” යන ෙපර ඈPය වැෙටQෙQ න^, එයා සමාජමය අනpරැදායක ෙG: rටh-iලා7, 
rටh-අපරාධකරැවQ, rටh-Bසා_වාe [Ag ෙXවකයQ, rටh-ෙමQෙෂA7 ප7ෂෙE 
සාමා�කයQ, rටh-සමාජවාe A]ල9යවාeQ, යනාe වශෙයQ. ෙ^ [යÌ ව_ÅකරණයQ 
මහා &ෂණය pළ e pරQ කර දැbය CpW, මQද, Xටා8Q A[Q මධLම කbtෙG 1937 
ෙපබරවාv-මා_p h_ණ සාමා�ක ර|X9ෙ^ e Nයා [\ පvd, “සමාජවාදයට {AÍම ළඟා 
ෙව�e, ෙබලàන සමාජ පංwවල ඉwv � ෙ¥ෂයQ වැ¤ෙයQ ප�wප�හාර එgල කරw.” 

 U.S.S.R. —සමාජවාදය ෙගාඩනැ÷ එකම රට— වටකර එdvවාe හpරැ බල ඇතැW 
යන අදහස ෙ^ කථාෙG e Xටා8Q ඉXමp කර දැ79ය. Xටා8Qට අmව, U.S.S.R. වලට 
මාW^බඩ රටවg, —ÙQලQතය, බාg\7 ෙ�ශ, ෙප@ලQතය, රැෙ^Dයාව, p_Nය, ජපානය, 
සහ අෙනi4 රටවg, ප�ංශය සහ මහා cçතානLෙයQ සහාය ඇwව— සමාජවාe වLාපෘwය 
කඩා ක]පg කරන ඉල7කෙයQ “චරhරැෂ සහ ෙපර�කා� හ�දාවQ” එවbQ [\w. 
¯Aෙ¥¼ සහ Ãජ ය ෙ�ශය7 හැ\යට, Dw පවwන හpරාට එෙරr අරගලෙE e 
ෙපර�° වල e ෙනාෙකෙල[ය Cp මාW^ U.S.S.R. ට ඇත. චරhරැෂයQ දඩයම, ෙ^ අmව, 
(එන^, {ටXතර ෙල@කය සමඟ සබඳක^ පව4වන ඕනෑම අෙය7, එය ෙකාතර^ අgප 
ෙල[Q [�ධ 9 w}ණ4) ඉතා වැදග4කම7 ග4ෙ4ය. Aය හැN සහ bථLා4මක 
“පXවැD iÌ°වාeQ” pරQ කර දැÕම මහා &ෂණෙE සැබෑ Xවභාවය �ෙEය. 

 ඉහwQ ලැWXp කරන ලද AQdතයQෙH ව_Åකරණ මහ4 සංඛLාව —කාඩ_ සහ 
Aෙ¥ෂඥයQ, සමාජමය අනpරැදායක කාරය7 සහ {ටXතර කාරයකයQ, සහ 
චරhරැෂයQ— [යgල ෙපQවQෙQ මහා &ෂණෙE දැවැQත ඝාතන වල ත_කයW. මහා 
&ෂණය වසර ෙදකක e 700,000 කට ආසQන මරණ ප�මාණයකට වගNයන ලd.


