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 bDවැ& Dයවෙසw ෙ¤¥ ¦ඨ කතPදරය ෙලDP පැ වOෙ+ ෙකා $%&'(වාදය�. පළ¨ 

ෙලNක %eධෙ+ කhපනය මධ�ෙ+ %ෙරNපෙ+ �D? ෙලස�P ෙනාD© ෙකාන�P 
ඉOහාසයට කඩා වැª« එය, 1939-1945 පැවO මහා bපEයාස පපස අt? බටwර 
පැ?ෙතP ජEම&ය මැeදට =� yhමa පැන, අනnරැව ඊට? වඩා මහා yhමa 
නැෙගනwර �න ¨¯ª =හාට පැPෙPය. ෙh bක|මෙයP, එw උ�ඡ අව'ථාෙq ලද වාසනාව 
සම°P, එය $&' වEගයාෙගP nෙනP එකa පාලනයට සම?ව, =න &යමයa නැOව 
ඉ=>යටම යෑමට ¢දානhව DZෙ+ය. ±රා වසර හතa එය ෙලNක ෙeශපාලනය nල 
කැළ²h ඇO කර$P, ඉOහාසෙ+ සමාජවා� අවසානය �යා ª_ අය යැ�ද සහ එය 
ඉOහාසෙ+ වඩා?ම ප>³Eණ ආඥාදායක?වය �යා ª_ අය යැ�ද, මතවා�ව ෙදපැ?තකට 
ෙබදPනට සම?bය. 

 ෙකා$%&'(වාදෙ+ බලය මහ? කාලයa ±රා එෙලස වැ´ෙව$P පැවµම?, එය 
wZහැZෙ+ කා¶ ව[P හදන ලද &වසa ෙමP කඩා වැ_ෙP ඇ� යPන පැහැ=[ කර�ම 
·තන ඉOහාසඥයP පW¨ඛ?වය =ය %n කාEයයa �යා අෙයa අෙcaෂා කරPනට 
±,වP. ඒ? ±ªමය, 1917 P ප වසර 80 කට? වඩා කාලය�P පව, මාa'වා�-
ෙල&Pවා� පWපංචය ගැන වැදග? පW¤න bභාග ��ම පටP ෙගන නැOකම�. පWංශෙ+ සහ 
%ෙරNපෙ+ ෙබාෙහN පැOවල ජනyWය � ‘ෙකා$%&'(වාදෙ+ ක,ෙපාත’, ෙh ෙවනස ඇO 
කරන ඵලදා¼ කhපනය ඇO කරව�ද? 

 ෙර½මෙ+ අ&වාEය අ�´යෙලා½ය ම°P ෙසNbය( රැDයාෙq ඉOහාසය වැදග? 
ෙ�ඛනගත ��ම අවwර ��ම &සා, ෙකා$%&'(වාදය ගැන bද�ාE¾ bමEශනය මෑතa 
ෙවනnරැ අසමා�පාOකව වැ¿ OÀෙÁ බටwරයPට�. ඉOP ෙh බාwර bපරhකරැවPට 
ඔtPෙ� bෂය bDP පnරැවන අ�´යෙලා½ කාPදh වළ�ෙලP සh³EණෙයPම 
ගැලෙවPනට ෙනාහැ� tවද, ෙදවැ& ෙලNක %eධෙයP අඩ Dයවසකට ප කාලෙ+ � 
ඔtP සැල�ය %n පWමාණය�P එයට සම? �හ.  එෙ' tවද, v[ක ගැට,වa පවO�: 1

ඒ බටwර ආ�ÂOක වෑයෙh ඇO සංක�Mය � =ÃÄකම�. 

 ෙh =ÃÄකම එPෙP ෙකා$%&'(වාදය වටහාගත හැ�� යන පW'nතෙය&, එය 
bෂÅජ නැO සහ අගැ%h-රwත ක|මයa යැ� සැලÆෙම&, එය සමාජ �|යාව[ෙ+ ybnරැ 
&¦පාදයa යැ� බාරගැÇම &ස�. ඒ අ�Èලව ය$P, ඔaෙතNබE bcලවය ශ¥$කයPෙ�   
කැර��ලa $ෙසක එය පaෂය bDP කරන ලද බලය අ�ලා ගැÇෙh ^මPත�ණයa 
ෙනාෙq යැ� පEෙ+ෂකයP ෙනානව?වාම තරෙ+ �යා DZO. ඒ? පැහැ=[වම ෙපÇ 
යPෙP ෙදවැPන පළ¨වැPෙP yට මOP කල එÃ බDන ලද බව�. ඒ හැෙරPනට 

 For the development of American historical writing on Russia and the Soviet Union see Martin Malia, “Clio in Tauris: American 1

Historiography on Russia,” in Contemporary Historiography in America, ed. Gordon Wood and Anthony Mohlo (Princeton: Princeton 
University Press, 1998). For recent American scholarship on Soviet history see Stephen Kotkin, “1991 and the Russian Revolution: 
Sources, Conceptual Categories, Analytical Frameworks,” Journal of Modern History, 70, no. 2 (June 1998).
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ෙනාෙq. ඔaෙතNබE ජය ලැ� beවnP අනnරැව ඔtPෙ� 'Éරකා9න � ^මPත�ණෙයP 
ඊට පව කළ Æ දෑ ය� එම ෙකා$%&'( ඉOහාසෙ+ v[ක වාද bෂය ෙව�. ඉOP ෙh 
දaවා එය bමEශනය Jමa හ>යාකාරව Deධ J නැත. 

 තව? &¤£ත ෙලස�P �යනවා නh, ෙh ගැන bමEශනය අපහැ=[ව OෙබPෙP 
ෙබා�ෙෂbaවා�P සැබැbPම ෙගාඩනැÊවාට වඩා ෙහාඳ ෙසNbය( සමාජවාදයක 
ෙපාෙරාPªවa � ෆැPටD ෙදකa බලාෙපාෙරා?nෙවP තවම? D¿මය. එ�P පළ¨වැPන 
නh, 'ටා[P ෙව�වට “Àaහ>P bක�පය”, ෙh පW'nතය y>නමPෙP පWචÁඩ?වෙයP 
ෙතාර, සමාජවාදය කරා ෙවළඳෙපාල මාEගය�P යා හැ� බව�. එනh, මාa'ෙ� 
‘අ�කලන' සමාජවාදය�. ෙපෟeග[ක ෙeපල, ලාබ, සහ ෙවළඳෙපාල ¨,ම&Pම යටප? 
��ම ඊට අවශ� �ව�.  ෙදවැ& ෆැPටDය �යා DZPෙP 'ටා[Pෙ� 1929-1933 nල  � 2

“ඉහÃP ෙගෙනන ලද bcලවය” පපස � පWගාමකය ෙසායාගත %n� �යා�. එය කළ 
හැ�ව�ෙ+ ඊට පaෂ �|යාකරැවP සහ ශ¥$කයP එකnව Àaහ>Pට ළැ=� bෙ¤ෂඥ 
“ÀEÍවාDයට” එෙරwව යZP ෙගෙනන “සං'කෘOක bcලවයa” nÃ&. එ�P කhහ� 
බං^ව මOP පටP ෙගන දැවැPත උඩ? සංචලතාවය�P %n &මාවකට bcලවය ගමP 
කරාb යැ� අෙcaෂා ෙකෙE.  3

 ෙමවැ& උපහැරණ දැP වැෙටPෙP ෙටÏා('� bDP “ඉOහාසෙ+ අ, ෙගාඩ” හැZයට 
හÄPවන ලeදට�. සමහර bට සමාජ¼ය ෙව�වට ආචාර ධාE$ක පWෙqශය�P 
ෙකා$%&'( පWපංචය සලකPෙP නh එ�P වැ´ෙයP &වැර= වැටgමa ලැෙබ� ඇත. 
ෙසNbය( සමාජ¼ය �|යාව[ය ෙකාතරh ගෙqෂණය කර� ලැÀව?, එw ද�Pනට ලැÀ« 
මහා bශාල ව�සනෙ+ තරමට beව? ^nහලයa �Dෙ'?ම ඇOJ නැත. 1917 
රැDයාෙවP පටPෙගන 1989 ඇෆග&'ථානය දaවා පැOර �ය ෙල&Pවාදෙ+ “අපරාධ, 
2ෂණය, සහ මැඬ9h” ක|මා�Èලව b'තර කර$P, ¨,ම&Pම Deධ � සැබෑ 
වැදග?කම µරණය කරPනට පළ¨ වෑයමa ‘ෙකා$%&'(වාදෙ+ ක, ෙපාත' අපට 
y>නමන�. 

 ෙh ප>De�මය පWෙqශය bDP ෙකා$%&'(වාදය දමPෙP, එw පWාථ$ක මා�Ðය 
දෘ¤ZෙකNණයට�. (පWංශ පWකාශකයා හÄPවන ලද ප>=) එය සැබැbPම “ගCහෙලNක 
y>bතරෙ+ ෙÑදවාචකය�”, ෙමම ෙව,මට දායක?වය සපයන ලද අය bDP 
bbධාකාරෙයP ඇ'තෙhPn කර ඇ?ෙ? එw bP=තයP සංඛ�ාෙq සh³Eණ එකnව  
$[යන 85- $[යන 100 ? අතර යැ� �යා�. ෙදෙකP ^මa tවද, ෙකා$%&'( වාEතාව 
yÃගPවPෙP ඉOහාසෙ+ වඩා?ම අObශාල � ෙeශපාලන ම�ෂ� සංහාරය�. ෙමම 
ප>De�ය පWංශ ජනතාවට වැටg යe�, Çරස අධ�ාප&ක කට%?තa හැZයට ෙපෙනන 
ලeද මහජනතාවෙ� පWසාදය =නාගPනට සම?bය. එය සංෙq� ෙeශපාලන සහ beව? 
වාද bවාදෙ+ අවධානයට ලabය. 

 Stephen F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888-1938 (New York: Alfred A. Knopf, 1973); and 2

Moshe Lewin, The Political Undercurrents of Soviet Economic Debates: From Bukharin to Modern Reformers (Princeton: Princeton 
University Press, 1974).

 Sheila Fitzpatrick, ed., Cultural Revolution in Russia, 1928-1931 (Bloomington: Indiana University Press, 1988), especially the editor’s 3

introduction, and her Russian Revolution 1917-1932, rev.ed. (New York: Oxford University Press, 1994).



 ෙකෙ' tවද, bDවැ& Dයවෙ' ඉOහාසය &D ප>= හදාරන Òෂ�ෙය^ට ෙකා$%&'( 
ෙÑදවාචකෙ+ කhපනය ෙගෙනන y>bතරයP �D? ෙලස�P අ�? පWවෘ?O ෙනාෙq. අÓ 
වශෙයP bbධ ෙල&Pවා� ෙර½මයP ඒ ඒ වශෙයP සලකා බලe�. සැබෑ පWවෘ?Oය නh 
ෙh ප කාලෙ+ � පවා ඒ සත�ය සාමාන� මහජනතාවට ±ªමයa Jම�. ෙÑදවාචකෙ+ 
සෑම පWධාන අ=යරකටම, 'ටා[Pෙ� ‘�ලා�', මාඕ ෙ'nංෙ� ‘ෙ¤¥¦ඨ ඉ=> yhම' සහ 
ඔ¯ෙ� 'සං'කෘOක bcලවය’, ෙපා� ෙපා(ෙ� ‘ෙÑමE රෑÔ', - ඒ අව'ථාෙq � 
අපÆEOම? ෙමාෙහාතa අ? tK. න¨? ඒ Åහ?ස�යP ඉaමKP “ඉOහාසයට” =යාරැ 
J �ෙ+ය. �Dෙවa ඒ Dය�ෙ� සම'තය එකn කර මහජනතාව හ¨ෙq තබPනට කරදර 
�ෙ+ නැත. ෙh ¨, එකnෙq ±ªම සහගත පWමාණය, ෙh ෙව,ම ඇO කරන ලද 
කhපනය �ෙ+ ඉOP එය�. 

 කhපනෙයP ඇOකරන ප>³Eණ ගැ'ම, ෙකෙ' tවද, පWදානය ෙකෙරPෙP ඒ එකnව 
හා මඟහැ>ය ෙනාහැ� ෙලස�P බැÖ පවOන නා(Dවාදෙ+ එකnව හා සංසPදනය 
කරe�ය. නා(Dවාදෙ+ ඇ'තෙhPnෙq $[යන 25 යPන ෙකා$%&'(වාදයට වඩා ඉතා 
අÓ ඝාතන ම(ටම�P � බව පැහැ=[ ෙව�. ෙව,ෙh කEතෘ 'ෙටෆ& ^E_වා bDP ෙh 
සංඛ�ා වලට කතා කරPනට ඉඩ ෙදනවා ෙව�වට ඒ සංසPදනය ඉ=>ප? ��ම &සා, 
ෙව,ම දැෙවන �&පnරa වැ& අbයකට ප?bය. සමහර �ෙරPබE� ÇO×මංසා පWංශ 
ÇOයට අ�ගත කරෙගන ඇත. (b£ෙ+ ප>'ථාÇය &ලධා>ෙයa ෙලස ෙ'වය කරe� 
%ෙදqවP yටමං ��මට හt� �වා යැ� �'කා¶ ඩ’එ'ෙ(P� (Giscard d’Estaing) රජෙ+ 
ඇමOවරෙයa� ෙමා>' පැෙපාP (Maurice Papon) ට එෙරw පැවO 1997-98 නÓ bභාගෙ+ 
� පWංශෙ+ එෙ' ÇO ෙවන' කරන ල=.) ^E_වා bDP පැහැ=[වම ෙකා$%&('වාදෙ+ 
“පංO $&' සංහාරය” සමඟ නා(Dවාදෙ+ “වාE�ක $&' සංහාරය” සමාන කර�. ඔ¯ ඒ 
ෙදකම වEග කරPෙP “ම�ෂ�?වයට එෙරw අපරාධ” හැZයට�. එපමණa ෙනාව ඔ¯ 
තව? පW¤නයa ෙගෙන�. 'ටා[P, මාඕ, ෙහN £ $PØ, Ùෙඩ� කැ'ෙත�N, සහ 
අ&වාEෙයPම ෙපා� ෙපා(, යනා�P කරන ලද ෙකා$%&'( අපරාධ දැනග? පව බටwර 
aෂමාලාපකයP “ඔtP අµතෙ+ වැඳ yÚ අය අ?හැර දැ¨ව?, එය &හඬව සහ රහෙසP 
��ම” ය� “හt�Jමa” ෙනාෙqදැ� bමස�. 

 ෙh වාද bෂයයPට පWංශෙ+ bෙ¤ෂ අ�නාදයa අ?ෙව�. 1930 ගණP පටP, බලයට  
ප? වPනට වම සම?J ඇ?ෙ? ([ෙයාP Ûලh (Léon Blum) ෙqවා ෆÜැPවා $තෙරාP 
(François Mitterrand) ෙqවා) සමාජවා� සහ ෙකා $%&'( එකnෙq ජනyWය ෙපර¨ණa 
හැZයට පමණ�. ඒ eb?ව හtල &සා පWජාතාPO�ක පාEශවය හැමbටම ඔtPෙ� 
$ත�පාEශවය bDP ඒකා�කාර ෙමා'කq ෙවත දaවන ලද අවනතභාවය ෙØnෙවP 
අමාරැෙq වැZණ. අෙනa පැ?ෙතP, 1940 ගණP Dට b£ (Vichy) w නා(Dවා= සබඳතා 
(පැෙපාP සhබPධය) &සා අවමානය ලබා DZයහ. එවැ& ෛඵOහාDක පතලයක, 
“U.S.S.R. ගැන සත� දැනගැÇම” �D? bෙටක අධ�යන කට%?තa �ෙ+ නැත. 

 තව ªරට?, ෙමම ෙව,ම ¨[Pම කල එÃ බwe� එbට සමාජවා� අගමැOවරයා � 
ලයන� ෙජා'yP (Lionel Jospin) ට පාE[ෙhPn බ¯තරය ලබාගැÇම සඳහා ෙකා$%&'( 
චPද අවශ� � අව'ථාවa bය. දaÞණාංශ කථාකරැවP, එbට ‘ක, ෙපාත' සඳහP 
කර$P ජාOක සභාෙq නැß DZෙ+ ඔ¯ෙ� ආÁÓව bDP “අපරාධ ප මa” ඇO 
ඒවාට සමාව අයැද නැO $ත� පාEශbකයPව ආරaෂා කරනවා �ය$&. එයට පWOචාර 



දaව$P ෙජා'yP �යා DZෙ+ එය ෙගN['(' (Gaullists) සහ ෙකා$%&('ලාෙ� &දහ' 
කරගැÇෙh එක¨nව වැPනa යැ� �ය$& (එය වාද කළ හැ� �ව�). ඔtPව ආÁÓ 
කරPනට? තමP “ආඩhබර” ෙqයැ� ඔ¯ Æෙqය (එය අනාගැÇම�), මPද 
‘&දහ'කරග?' අව'ථාෙq � �ලා� ගැන අනාවරණය J ෙනාO ණ. එෙ'ම ෙමය හ=Dෙ+ 
�යන ලද වචන සvහයa ෙනාJය. ඔ¯ v[ක?වය ªP වම ª_ ප>=, ෙකා$%&'(වා�P, 
ඔtPෙ� අµත වැර= OÀණද, අ�O �ෙ+ පWජාතPත�වා� පWගO කඳtරට�. ඔtනට අ�ව, 
ෙඡNP-ම� ල ෙපP (Jean-Marie Le  Pen) වැ& “ෆැÞ'(ලා ” DZන ජාOක ෙප ර¨ණ =හා 
මෘªවට බලන දaÞණාංශය සැකයට පාත� �වa හැZයට සැල^K. (ෙකාPසEෙqZqලා 
අµතෙ+ දවසක b£යට ක? ඇ= අය �හ.) ෙh De�ය අවසP �ෙ+ ෙගN['(ලා 
අපහෙවP ර�Ö DZය �, ෙගN['( ෙනාවන අය සභාෙවP එÃයට යෑෙම&. ෙමම ත?වය 
සමඟ bවාදය රෑපවාw&ය සහ ±ව?ප? කරා පැOර �ෙ+ය. 

 ඇ?ත වශෙයPම, ෙh bවාදය ෙh ෙපාෙ? කEතෘවරැPද ෙබදPනට සම?ෙව�. 
Dය�ලPම ‘ෙකා$%&'(වාදෙ+ සමාජ¼ය bද�ාව සහ ඉOහාස අධ�යනය සඳහා � 
ෙaPàය' හා ‘ෙකා$%&'ෙම’ (Communisme) න$P � එw පEෙ+ෂණ සඟරාව සමඟ 
කට%n කරන පEෙ+ෂකයP ෙවO. අභාවපWාcත ඇÇ Æ|ග� (Annie Kriegel) නමැO 
ෙකා$%&'( අධ�යන ගැන ±ෙරNගා× &Eමාතෘව>යට අ�ව ෙමම ෙaPàෙ+ අර¨ණ �ෙ+ 
ෙසNbය( ෙ�ඛනාගාර ඇnලට යPනට ලැÀ« නව අව'ථාෙවP රැDයP තරැණ 
ඉOහාසඥයP කට%n කර ඒවාෙයP &D පWෙයNජන ගැÇම�. එෙ'ම ෙපPවා =ය %?තa 
නh, ෙh පEෙ+ෂකයP කÃP ෙකා$%&'(වා�P ෙහN ඔtP ස×පෙයP ආශ¥ය කළ ඒ 
පාෙEම �ය අය�. ඉOP ඔtP ෙබ� යPෙP ඔtPෙ�ම ෙපාª අµතය ගැන ඔtP 
තaෙ'රැ කරන අPදමට�. ඒ &සා, 'ක, ෙපාත' &සා ඇOවන ෙeශපාලන ^ණා_ව ගැන 
ෙහNÓවාව දැෙනe�, ^E_වාෙ� පWධාන හt�කරැවP ෙදෙදනා, රැDයාව සඳහා DZන 
&කල' වE?, සහ �නය ෙව�ෙවP DZන ෙඡNP-�b මාEෙගා[P, ^E_වාෙ� &E2ත 
&ගමන ව[P පWDe�ෙ+ම ෙවP �හ. 

 ඉOP අy bවාදෙයP පටP ග&¨. ෙමය පWංශයට පමණa bෙ¤Þත ෙනා�ව�. අෙc 
Dයවෙ' ආඥාදායක eb?වෙ+ ආචාර ධාE$ක සමානා?මතාවය ගැන පW¤න කරන සෑම 
අව'ථාවක � ම ෙමය වැදග? ෙq. ඇ?ත වශෙයPම, “ආඥාදායක?වය” යන සංක�පය 
ෙගෙනන සෑම අව'ථාවක � ම ෙමය වැදග? ෙq. මPද, නා(Dවාදය “පරම ª¦ට?වය” 
හැZයට bෙ¤Ð ත?වයa දැ�ම ෙකාතරh තහtරැව ඇ?දැ� �යෙතා? ඒ හා සැසෙඳන 
ඕනෑම දැයa පහෙවP සැකයට භාජනය ෙව�. 

 නා(Dවාදය ගැන ෙකෙරන ෙh තaෙ'රැෙq bbධ ෙØnP අතර, වැ´ෙයPම 
පැහැ=[ව ෙපÇ යPන ෙමය�: බටwර පWජාතPත�වා�P ෙදවැ& ෙලNක %eධය වැªෙP 
“ෆැD'(වාදයට” එෙරw ෙගN9ය “ජනyWය ෙපර¨ණa” හැZයට�. තව ªරට? �වෙහා?, 
නා(áP bDP බ¯තර %ෙරNපය තම අ�වාසය කරග?තද, áතල %eධය nල � 
ෙකා$%&'(වා�P ඔtනට තEජනයa �ෙ+ ª>P Dට�. ඉOP, කÃP DZ උ«h 
³Eවාගා×P තරhම ඉහළ ම(ටම�P පWජාතPත�වාදය සඳහා � පරªව පැවOය ද, ඊට 
ඔ(_ ඇ�9ෙh Mඩනය සැල�ය %n අÓ පWමාණය�P පැවOණ. එෙ'ම එය අවසP �ෙ+ 
“ª¦ට අ�රාජ�ෙ+” අවසාන මහා ෙ�කh � $කාෙය� ෙගාරබෙචාq, áතල %දධෙයP පරම 
සටPකා$යා � ජනා�පO ෙරාන�¶ ෙEගPව සෙහNදර?වෙයP වැළඳගැÇෙම&. 



ෙකා$%&'(වාදෙ+ කඩා වැ¿ම Deධ bය. ඒ &සා, �ෙරhබE� වැ& නÓවa කැඳ�ෙ+ 
නැත. එෙ'ම Ò¦ටාචාරෙයP එෙතරට ෙල&Pවාදය yටමං කර� yKස සාvwක බැbP 
අ�Pවන b�ව? පWOප?O සැකෙP නැත. ඉOP ඒ &සාම තවම? ජාත�Pතරව 
yÃගැෙනන ත?වය�P ෙකා$%&'(වා� ආÁÓ පවµ. 

 ෙමෙ' ෙදයාකාර � දෘ¤Zය�P අy ෙමය දැÆමට තව? ෙØnවa ව�ෙ+ 
නා(Dවාදය එw ඉහළම අසාධාරණ?වෙ+ පැවෙතe� %ද පරාජය &සා එය ඇද වැ¿ම? 
එw � එw සh³Eණ ෙඝNර බව ෙලNකයාෙ� මතකෙ+ සදහටම සටහP Jම�. ඊට 
පටහැ&ව, ෙකා$%&'(වාදය, එw ඉහළම අසාධාරණ?වෙ+ පැවෙතe�, bජයගCහණය�P 
yªh ලැÅය. ඉOP ඒ &සා එw ජවය පහව යPනට තව? අඩ Dයවසa ක� 
ලබාග?ෙ?ය. 'ටා[P ගැන බාෙගට සමාව අය=Pනට?, සමහර අව'ථාවල �, සමහර 
අසාEථක නායකයP -1968 � ෙචෙකා'ෙලNවැ�යාෙq ඇෙලaසැPඩE âÛෙචa (Alexander 
Dubček) වැ&-, තමP පව?වාග? ක|මයට “මා�Ðය ¨¯«වරa” ෙදPනට පවා වෑයh 
ග?හ. ෙh අඥාදායක?වයP ෙදෙකw එ�ෙනකට පර'පර � අවසානයP ෙØnෙවP 
නා(áPෙ� Dය,ම රහ' වසර 50 කට ෙපර ෙලාවට ෙහÃකරන ලeෙeය. න¨? ෙසNbය( 
ෙ�ඛනාගාර bමEශනය ��ම අප පටP ගPෙP දැ��. නැෙගනwර ආDයාෙq සහ 
�%බාෙq ෙතාරnරැ තව ªරට? á� තබා ඇත. 

 ෙh අසමාන ෙලස�P ෙතාරnරැ ලබාගැÇමට හැ�යාව පැවµෙමP bෂයv[ක සලකා 
බැ9h තව? bශාල කර දaව�. �තE, කාP(, ගEෙත, ÅෙතNවP, සහ එෙමPම මාa'  
ෙ� ද උපP h ywZ Ò¦ටාචාර %ෙරNපෙ+ හදවOP නැඟ ඒම &සා නා(Dවාදය දැ´ 
ර^ෙසa හැZයට බටwර වැDයPට ෙපÇ ය�. අෙනa පැ?තට, ෙකා$%&'(වාදය ය� 
%ෙරNපෙ+ මා�hබඩ � රැDයාෙq හටග? ෛඵOහාDක bකෘOයa හැZයට ඔtP ද�O. 
එය -ආDයාව- තරh ඈතක Deධ �වa යැ� ද, ෙටා�'ෙටN� සහ ෙඩා'ෙටා�ෙව'� Dw 
�ව?, Ò¦ටාචාරය ගැäරට ¨� ඇදග?ෙ? නැO තැනක හටග?තa හැZයට සලකO. 

 නා(Dවාදය ෙවන' යැ� �යා දaවන පරම ලaෂණය ෙහාෙලNෙකN'( යැ� 
හැ\Pෙවන ජන සංහාරය�. එය සh³Eණ වාE�කයa සහ¨[P nරPකර දැ×ම අරබයා 
කරන ලද bෙ¤Ð ෛඵOහාDක අපරාධය�. �ෙරhබE� කාලෙ+ � ඒ අපරාධයට මහා 
ජන සංහාරය (genocide) යන පදවහර එකn bණ. එ�P %ෙදq ජනතාවට ෙලNකයාෙ� 
හෘදය සාaÞය හ¨ෙq ඔtPෙ� මෘතJරයPෙ� මතකය පව?වාෙගන යPනට ගh2ර � 
වගÆමa පැටtK. ‘අවසP bසÄම’ ගැන මහජන දැ�මa ඇO�ෙ+ ඉතා ෙස$P. 1970 
සහ 1980 ගණP අතෙE �, එනh ෙකා$%&'(වාදෙ+ ජවය ක|මෙයP අÓJ යන වසර වල 
� ම එ් ෙතාරnරැ කල එÃ බැ'ෙ'ය. ඉOP ෙh පර'පර DeæP අතර මැeෙe, 
ෙකා$%&'(වාදෙ+ කඩා වැ¿ම ද�Pනට ලැෙබe� [බර� ෙලNකය, ඒ අවසාන 
එ=>කාරයP ෙදෙදනාව eb?ව පW$Oය�P සලකා බලන ත?වයට ybස DZයහ. 

 ඒ අ�ව, බටwර ¨àණ ෙලNකෙ+ සහ බටwර රෑපවාw&ය nල w(ලE සහ 
නා (Dවා ද ය වEතමාන ෙ+ &තර ද�Pනට ලැ ෙබPන� . ඒ? 'ටා [P සහ 
ෙකා$%&'(වාදය ද�Pනට ලැෙබPෙP ඉඳ wටක පමK. wට±-ෙකා$%&'(වා�Pෙ� 
ත?වය හා බැÖ ඇO අපÆEOයa නැත. අෙනa අතට ෙකාතරh ªර'තර tවද, ෙකාතරh 
යාPතමකට ගෑJ OÀණ ද, පතැb�ලa පWකාශ ෙනාකරPෙP නh නා(Dවාදය හා ඇO 
ඕනෑම අµත සhබPධයa අ&වාEෙයPම ෙනාමැෙකන කැළලa ඇO කර�. ඉOP, මාZP 



ෛහ�ෙඩගE සහ ෙපN� ඩ මාP (Paul de  Man) යන ෙදෙදනා ෙ� £Pතනෙ+  හරය 
^මaදැ� =�P =ගටම ෙහÃෙව$P සදහටම �ÃZ J �ෙ+ය. ඊට සහ¨[P පටහැ& 
ආකාරෙයP, 'ටා[P යටෙ? වසර ගණනාවa DZ පWංශ ෙකා$%&'( පaෂෙ+ සාwත� 
සඟරාෙq කnවරයා � �b' ආEෙගාP (Louis Aragon) 1996 � cෙල�ෙඩ (Pléiade) 
සhභව� සාwත� අතර පWකාශනය ලබා ග&e� ±ව?ප?කලාෙq�P ෙවOP ඔ¯ෙ� කලා 
දaෂතාවයP ගැන මහ? පWශංසාවට පාත� �ෙ+ය. Dය�ලPම ඔ¯ෙ� ෙeශපාලනය ගැන 
&හඬව DZයහ. ('ෙකා$%&'(වාදෙ+ ක, ෙපාත' KGB ෙ+ ³Eවගා$යා � GPU ට [යන 
ලද කbයa නැවත ඉ=>ප? කර�.) එෙමPම, 'ටා[Pවා� කbෙයa �, ෙනNෙබ� 
තෑ�ග�P yªh ලැ�, පාÛෙලN ෙනරෑඩා (Pablo Neruda), ඒ වසෙE � ම ඔ¯ ෙපÇ DZ 
දැaම ෙව�ෙවPද, Il postino නh Dනමා කෘOෙයP yªh ලැÅය. 'පා�ඤෙ+ b¢ £ෙ� 
රෙ( තානාපOවරෙයa හැZයට ඔ¯ 1939 � ෙකා$PටEP w සැබෑවටම wට± 
ඒජPතවරෙයa �වා යPන, සහ 1953 � 'ටා[Pෙ� මරණය හ¨ෙq අත��ක පWශංසා 
කාව� පද රචනයa [ç බව, Dය�ලP bDP ෙනාතකා හැ>යහ. ෙමවැ& නා(D හා 
ෙකා$%&'( අතර ෙවන' ෙලDP සැල^ණ èbත ගණනාවa ගැන ඉමa ෙකානa නැO 
ලැ�'nවa ෙගන ආ හැ��. 

 ඊට? වඩා ෙබෙහbP ^රැව� � ත?වයa නැෙගනwර ෙලNකෙ+ පවO�. DරකරැවP 
DwකරPනට එw �ලා� කඳtරැ ෙකෟnකාගාර වලට හරවා නැත. කෘ¤ෙචqෙ� 
'ටා[Pහරණ %ගෙ+ � ඒවා Dය�ල  මට සමතලා කර දැ¨K. 'ටා[Pෙ� උපහටයP 
Dwකර� yKස, ෙසාෙලාq� (Solovki) නමැO උ?තරධéැවෙ+ කඳtර�P ෙමා'කq ෙවත 
ෙගනා �D? bෙ¤ෂයa නැO ගලa �ÛයාPකා චnරශ¥ෙ+ (පැ?තකට ෙවPනට) 
'මාරකයa හැZයට තැPප? bය. එතැන තවම? KGB  w ¨� කා ලෙ+ yw_වන ලද 
vල'ථානය පවO�. ෙh පා� Dwවටනයට &Oපතා එන අය,වP නැත. දැ´ මාEග 
තදබදයa හරහා ඇb? එයට ybDය %n�. එෙ'ම, එw ඉඳwටක ද�Pනට ලැෙබන 
පරෙව�ච ම� ෙපා^රa හැෙරPනට ෙවන? සැමරැමa ද ෙනාමැත. ඊට ෙවන' ෙලස�P, 
තවම? ෙබාෙහN නගර මැeෙe ෙල&Pෙ� පWOමා ද�Pනට ලැෙÛ. ඔ¯ෙ� ම$ය ඒ සඳහා 
� ෙසාෙහාPෙග� ෙගෟරවÇය ෙලDP &දා DZ�. 

 එපමණa ෙනාව &aම �ය ෙකා$%&'( ෙලNකෙ+ හැම තැනකම පාෙØ, ඊට වග�ව 
%n &ලධා�P �Dෙවaව නÓ මඟට ෙගන යෑම ෙහN දêවh �මa Dª�ෙ+ නැත. 
ඇ?ෙතPම, හැම තැනකම, ෙකා$%&'( පaෂ, ෙබාෙහNbට අ�? නh ව[P, ෙeශපාලන 
yZෙ+ තරඟ කරO. 

 ෙමයාකාරෙයP, කාලයa ජනරා� ජරෑෙස�aD (Jaruzelski) ආÁÓෙq සාමා ½කෙයa 
� ඇෙලaසැPඩE aවා'Çෙව'� (Aleksander Kwasniewski), 1996 � ෙපNලPතෙ+ 
ජනා�පO තරඟෙයP ජයග?ෙ?ය. එw � පරාජය �ෙ+ (මැOවරණ පWචාරණයට එතරh 
දaෂතාවයa ෙනාදැa�) ෙකා$%&'(වාදයට සංෙaතමය bෙරNධය දaව$P තරඟ කළ 
ෙල� ව9ෂා (Lech Walęsa) ය. හංෙ�>යාෙq 1994 Dට 1998 දaවා අගමැOව DZ ��යා 
ෙහNEP (Gulya Horn) එම රෙ( අවසP ෙකා$%&'( ආÁÓෙq  සාමා½කෙය�. ඔ¯ 
ෙසNbය( හ¨දාව සමඟ එකnව එරට නැඟ ආ bෙරNධතාවය මEධනයට 1956 � කට%n 
කළ $9ෂා සාමා½කෙය�. එෙහ? ඊට ෙබෙහbP පටහැ& ෙලDP, යාබද ඔ'ZÏයාෙq wට± 
ජනා�පO කE( ෙවN�හ�h (Kurt Waldheim) ෙ� නා(D  ඉOහාසය ෙහÃJම? සමඟ 



සම'ත ෙලNකයම ඔ¯ව සමාජෙයP ෙනරපන ල=. ෙකා$%&'( සාමා½ක කා¶ප? ර�ග? 
බටwර සාwත�ධරයP සහ පකා9න නැෙගනwර සාමා½ක?වය දැරෑ අයව,P 
�Dbෙටක 'ටා[P ෙව�ෙවP අ,ෙගNවP හැZයට කට%n ෙනාකළ බව සැබෑව�. එෙ' 
tව?, ඔtPෙ� අµතය ගැන වEතමාන &හඬතාවය �යා පාPෙP ෙකා$%&'(වාදය 
නා(Dවාදයට වඩා ª¦ට?වෙයP අÓ යැ� �යාද? 

 ‘ෙකා$%&'(වාදෙ+ ක, ෙපාත' n[P ඇOවන bවාදය ×ට yÃnරa ෙසායා ගැÇමට 
උපකාර ෙව�. එක පැ?ත�P, [බර� ‘ල ෙමNP¶' (Le Monde) w අදහ' දaවන අය වාද 
කර�ෙ+ ෙනාh ෙපP Dට පැ�Dය දaවා එක ෙකා$%&'( ෙමෙහ%මa ගැන කතා ��ම 
Çත�ා�Èල ෙනාවනවා �යා�. ෙaමE රෑë bDP කරන ලද ජනවාE�ක සvලඝාතන 
හ>යට nPවැ& ෙලNකෙ+ රැවPඩාෙq Deධ �වa හා සමාන යැ� �යා�. නැ?නh 
ආDයාෙq “ගhබද” ෙකා$%&'(වාදය %ෙරNපෙ+ “නාග>ක” ෙකා$%&'(වාදෙයP 
පැහැ=[වම ෙවන' �වa �යා�. එෙ'? නැ?නh, ආDයා� ෙකා$%&'(වාදය ය� 
අ�රාජ�bෙරNæ ජාOකවාදයa යැ� පමණa �යා�. ෙමයාකාරෙයP දaවන %ෙරNMය 
ෙaPìය කරග? අකැම?ත nල සැඟව ඇ?ෙ? ෙකා$%&'(වාදයට එෙරwව $&' 
ඝාතන සංඛ�ාව වැ´ කර� සඳහා �ÁÓවa යැ� �යා, එය Dය�ම වාමාංÒකයPට 
එෙරw �වa හැZයට ෙපPJමට�. අෙනa පැ?ෙතP අදහ' දaවන, ෙකාPසEෙවZq ල 
ÙගාෙරN (Le Figaro) w අයව,P, ඌණකරන සමාජbද�ාව ය� ෙකා$%&'(වාදය 
&Eෙද�Nෂ කරPනට ෙයාදාග?තa හැZයට පා�ච�කර පැ?තකට දමO. ඔtP yÃnරැ 
ෙදPෙP මාa'වා�-ෙල&Pවා� ආÁÓ ය� ෙලNකෙ+ හැම තැනම එකම අ�´යෙලා½ෙයP 
සහ සංbධානා?මක සැලැෙමP හැªන ලeදa �යා�. ඉOP ඒ අ?හැර දැ$ය ෙනාහැ� 
කරැණට ද යZP පවOන උපෙeශක අදහසa ඇත. අOශය වාමාංÒක පැ?ෙතP ෙහා�මP 
කර$P &තර DZන අයව පWOaෙ¦ප කරPනට සමාජවා�P �යාගPනා ඕනෑම µරැ ව[P 
ෙපÇ DZන අයට ෙනාහැ��. (ජනyWය ෙපර¨ණ ය� �D? ෙලස�P හටග? 
අහhබකාරයa ෙනාෙq.) 

 ෙh bවාදය සමථයකට ප? කරPනට ‘ක, ෙපාත' සඳහා [y සපයන ෙදපැ?ෙ?ම 
අයට ඉඩ ªPෙනා?, යh කාලයක � “සෙහNදර?වෙ+” පaෂයa �ෙ+ ද, ඒවා Dය�ල 
සඳහා ෙල&Pවා� අ�îව භාbතා � බව ගැන �Dª අසhමOයa අපට හ¨ ෙනාවන බව 
�ව හැ��. පැහැ=[ව දැන ගැÇම සඳහා, ආකෘOය bbධ සං'කෘOක පැOකඩ වලට 
bbධාකාරෙයP ෙයාදා ෙගන ඇත. මාEෙගN[P ෙපPවා ෙදන අ%ෙරP, රැDයාෙq ජන 
Mඩනෙ+ පWධාන ඒජPතවරයා �ෙ+ ඒ සඳහා bෙ¤ෂෙයP yw_වන ලද ෙeශපාලන 
ෙපා9Dය�, එනh ෙචකා-GPU-NKVD-KGB, �නෙ+ එය මහජනතාවෙ� &දහ' හ¨දාව � 
අතර, කාhෙබNජෙ+ එය nවa^ කර බැඳග? yZසරබද ගැටවරයP �හ. ඒ අ�ව ජනyWය 
අ�´යෙලා½ෙයP �|යා?මක Jම රැDයාවට වඩා ගැäර�P ආDයාෙq ද�Pනට ලැ ණ. 
එන¨?, හැම පැ?තක � ම, අර¨ණ �ෙ+, ඉතා ¨� කාලෙ+ � ෙල&P �ç ෙලDP “හා& 
ප¨«වන කෘ×P වැ&” - “ජනතාවෙ� හnරP”, මEධනය ��ම�. තව ªරට? �යෙතා?, 
'ටා[P Dට මාඕ දaවා, ෙහN දaවා, �h ඉ� P දaවා, ෙපා� ෙපා( දaවා, ෙh වහර 
=ව යන බව ඉතා පැහැ=[�. ඒ සෑම අ�? නායකෙයaම ෙභෟOක ආධාර සමඟ ඔ¯ට 
කÃP DZ අයෙ� අ�´යෙලා½ක� y �ම (inspiration) යන ෙදකම ලැÀණ බව ෙපÇ ය�. 
ඉOP සh³Eණ චක|යa ප>³Eණ Jමට, ෙපා� ෙපා( ¨[Pම ඔ¯ෙ� මාa'වාදය ඉෙගන 
ග?ෙ? 1952 � පැ�Dෙ+ � ය. (ෙජNP ෙපN� සාත� සහ ෙමා�' මEෙලN-ෙපාPZ යන 



දාEශ&කයP ෙදෙදනා “මා�Ðයවාදෙ+” bPදäව වPනට 2ෂණයට හැ� යැ� ෙපP�h 
කරe�ය.)  ඉOP කෲර?වෙ+ සංඛ�ා?මක ම(ටම ගැන bවාදය පවOPෙP නh, eb?ව 4

පW$Oය  ඳ වැෙ(. ෙකා$%&'(වාදය ය� දැ´ ෙලDP සාපරාæ ආඥාදායක?වයa බව 
ෙපÇ ය�. 

 ඒ?, bවාදය අපරාධෙ+ �ණා?මක පැ?තට මාරැ කරPෙP නh, ෙh පWOඵලය 
පහෙවP අෙනa පැ?තට හැරbය හැ��. ෙමw � නැවත? µරණා?මක සාධකය 
ෙවPෙP,  නා(Dවාදෙ+ bෙ¤Ð ª¦ට 'වභාවය හැZයට වාE�ක සංහාරය තහtරැ 
��ම? සමඟ�. සැබැbPම ෙh පW$Oය අෙන^? wංසාවට හා Mඩනයට ලa� Dය, 
කÁඩායh ගැන? b¤ව ෙලDP ෙයාදා ගැෙP. ආEෙh&යා�වP Dට ඇෙම>කා මහාeJප 
ෙදෙaම 'වෙeïP දaවා (bbධ ම(ටh අ�ව Deධ �වා යැ� සැලෙකන) ඔtPෙ� 
අ?දැÆh වEBකරණයට “ජාO ඝාතනය” (genocide) යන පදය ෙයා දා ගැෙන�. ±ªමයa 
ෙනාවන ෙලDP, ෙමෙ' වාE�ක සංහාරය වැ& යැ� අභðපගමනය කරන ලද සමානතා 
ෙබාෙහාමයa Çත�ා�Èල නැතැ� �යා?, අපවාදා?මක යැ� �යා?, පWOaෙ¦ප J ඇත. 
එෙ'ම, ල ෙමNP¶ w පළtන ෙගෟරවයට පාත� � පEෙ+ෂකෙය^ෙ� එa අOසැෙකÀ 
(overexcited) මත දැaමa,  ^E_වාෙ� හැ\PJම ෙසමැZa bෙරNæ යැ� �යා පWDe�ෙ+ 
පWOaෙ¦ප කරන ල=. 

 එෙහ?, නා(D 2ෂණෙ+ bෙ¤ෂ?වය සඳහා ෙවනම වැදග?කමa පටවන තව?, 
ආෙqගï9?වෙයP අÓ වාද ඇත. සෑම තැනකම පවOන අපරාධ ÇO, අñපWාය අ�ව, 
ෙයාදා ගPනා ලද කෲර?වය අ�ව, යනා� වශෙයP ඝාතනෙ+ bbධ ම(ටh ගැන පැහැ=[ 
කර�. ඒ අ�ව, ඉතා ඈත කාලයක � ෙEමP¶ ආෙරාP සහ මෑතක � ෆÜැPවා òෙE 
(Francois Furet) යන ෙදෙදනා ම ෙකා$%&'(වාදෙ+ ª¦ට?වය ගැන ඒකමOක �ව?, 
ෙeශපාලන අර¨ණa කරා යෑමට සvලඝාතනය ෙයාදා ගැÇම සහ ෙකාතරh bකෘO tව?, 
ජනවEගයa ¨[�±ටා දමPනට සvලඝාතනය ෙයාදා ගැÇම ගැන අතර ෙවනසa ඇතැ� 
ෙපPවා ªPහ.  ඉOP ෙමයාකාරෙයP බලe�, නා(D වාදයට වඩා  අÓ ª¦ට?ව ය�P 5

ෙකා$%&'(වාදය ඇතැ� නැවත? ෙපÇ ය�.  

 එෙහ?, එෙ' යැ� b¤වාස කළ හැ� � bෙ¤ෂ?වය ඉතා පහෙවP එw ïEෂය 
මOP අෙනa පැ?තට හැරbය හැ��. උදාර පරමාදEශයක නාමෙයP මහා ජන 
ඝාතනයa ��ම පහ? අර¨ණක නාමෙයP එවැPනa කරනවාට වඩා ඉතා මහ? ෙලDP 
bකෘO �වa යැ�, bෙ¤ෂෙයPම, නැෙගනwර %ෙරNMය bමOකයP තEක කර ඇත.  6

නා(áP �Dbෙටක? තමP සe�ණව? යැ� ෙබාරැවට �යා පාPනට වෑයමa ෙනාග?හ. 
ෙකා$%&'(වා�P ඊට හා?පDPම ෙවන' ආකාරය�P, ඔtPෙ� මා�Ðයවාදය ගැන 
අණෙබර ගැ¢හ. ෙලNකය වටා $[යන ගණනa දශක ගණනාවa රවටා තැ�හ. මහා 
bශාල ම(ටම�P කළ $&' ඝාතන ව[P අපවාද ෙනාලබා ගැලtනහ. නා(áP bDP 
අ�´යෙලා½ උ?සවාකාරයa ෙනාමැO ඔtPෙ� උපහටයP මරා දැvහ. ඒ? ඊට ෙවන' � 

 Maurice Merleau-Ponty, Humanism and Terror, trans. John O’Neil (Boston: Beacon Press, 1969).4

 Raymond Aron, Democracy and Totalitarianism, trans. Valence Ionescu (London: Weidenfeld & Nicolson, 1968); and François Furet, 5

The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century (Chicago: University of Chicago Press, 1999).

 For example, Aleksander Wat, My Century: The Odyssey of a Polish Intellectual, ed. and trans. Richard Lourie, with a foreword by 6

Czeslaw Milosz (Berkley: University of California Press, 1988); and Vasily Grossman, Life and Fate, trans. Robert Chandler (New York: 
Harper and Row, 1985).



ෙකා$%&'(වා�P ඔtP  �ලට ග? අය ලවා “වරදකා�?වය” ගැන �ය$P 
පාෙපN�චාරණයPට අ?සP ලබාග?හ. එම°P ඔtPට පaෂෙ+ ෙeශපාලන දැaෙh 
“&වැර=තාවය” yÃගPනට bණ. නා(Dවාදය අවසානෙ+ bෙ¤Ð �ව�. (¨ෙසා[&ෙ� 
ෆැD'(වාදය �D? ෙලස�P තරඟකා� ෙනා�ව�). ඊට ෙලNකෙයP ගැ�hකරැවP එකn 
�ෙ+ නැත. ඊට bරැeධ ෙලDP, ෙකා$%&'(වාදෙ+ b¤Jය බව එය මහ? ෙලDP ෙලාව 
±රා පැOර යPනට අවසර ªPෙPය. 

 ඇෙ�P ෙබසැPෙසාP ත=P �යා පාන ප>eෙදP, අවසානෙ+ �යPනට ඇ?ෙ? ^මන 
අ�´යෙලා½ෙයP අñෙcWය ලeද? ඝාතනය ය� ඝාතනය �යා�. ෙමය නා(DවාදෙයP සහ 
ෙකා$%&'(වාදෙයP  යන ෙදෙකPම $ය �ය උපහටයPට එකෙ' බලපාPන�. එවැ& 7

පරම සමානාමකමa හැනා ඇෙරP¶( (Hannah Arendt) ෙ� “ආඥාදායක?වෙ+ vලාරhභ" 
(Origins of Totalitarianism) යPෙP ෙගන හැර පා ඇත. පeධO ෙදකම තම bP=තයPව 
අ¨ අ¨ෙq ඝාතනය කරන ලeෙe ඔtP කළ ෙදයa &සා ෙනාෙq. (එනh ෙර½මයට 
bෙරNධය පෑ &සා ෙනාෙq.) න¨? ඔtP ඔtP � &සාය. %ෙදq � නැ?නh ^ලාa � 
&ස�. ෙh දැaෙමP බලe�, පහළ මධ�ම පංOෙ+ “^ලාa” යන වහර >D ෙ' ෙයාදා ගත 
හැ� �ව�. එය “%ෙදq” ෙමP èවbද�ා?මක �වa ෙනා� &සා අÓ වශෙයP මාරා?මක 
�ෙ+ යැ� �යPන &ෙ¤ධනය J ය�. සමාජ¼ය සහ ජනවාE�ක යන වEග ��h ෙදකම 
එක හා සමාන ෙලDP අbද�ා?මක ක|මෙqද �හ. 

 ඒ?, අ�ÂOකව සhමත කරග? උපහටයP සංඛ�ාව වෙ� ෙනාව ෙh පWමාණා?මක 
තEකයP �Dවa “අ�ලාගPනට” ෙනාහැ��. ෙeශපාලන “ª¦ට?වෙ+” පWමාණයP ගැන 
එකඟතාවයa ඇOකර ගැÇමට ෙනාහැ� බැbP, Dය, අගැ%h b&¤චයP ඒවාෙ+ 
කEතෘවරැPෙ� අ�´යෙලා½යPw කැමැ?ත ෙපPවනවා පමණa යැ� සමහර 
පEෙ+ෂකයP �යO. 

 එවැ& “පWත�aෂවා�” සමාජbද�ාඥයP, ඒ &සා, �යා DZ�ෙ+ අµතය වටහා ගැÇම 
සඳහා ආචාර ධාE$ක පW¤න අදාල නැO බව�. ·තන %ෙරNපෙ+ ෙeශපාල&ක � 
පWOaෙ¦පයP මහ? හඬ�P Deධ Jම ඊට උදාහරණය�.  හැ\PJම අ³රැ ප>De� 8

ගණනාවa ෙපPව�: 1939 � ෙග'තාෙපN bDP $&P 7,500 a ර��යාවට බඳවා ගැÇම 
සැස\ය %n ව�ෙ+ NKVD  bDP 366,000 a (�ලා� ෙ'වකයPද ඇn,ව) ර��යා වට 
බඳවා ගැÇම සමඟ�; ෙකා$%&'( පaෂය පWOaෙ¦පය වගÆමa හැZයට සැලÈහ. ඒ? 
නා(D පාZය එය එෙ' සැල^ෙq නැත. එන¨? ෙh පර'පරයP ගැන �Dª &ගමන කරා 
එළ²මa Dª�ෙ+ නැත. ඒ ෙව�වට අyට �යPෙP ඒ ෙර½මයP ෙදෙaම යටෙ? 
ජනතාවට පWOaෙ¦පය ‘එ=ෙනදා èbතෙ+ හැ=යාවa’ හැZයට පැවරැණ බව�. එය Deධ 
�ෙ+ අ�´යෙලා½ය ෙØn වලට වඩා Dය ත?වය යහප? කරගැÇෙh අñපWාෙයP �යා�. 
තව ªරට? අyට �ය�ෙ+ bcලවයට ෙපර ගhබද රැDයාෙq පWOaෙ¦පය හැම අත පැOර 
OÀණාය �යා?, එය පWංශ ජැෙකN යP, ඉංBCD y%>ටP, 'පා�ඤ සbaම සහ 
ඇෙම>කP මැකාOසh යටෙ? තව áඝõෙයP පැOර �යා? �යා�. ඉOP ඒ “මායhකා�P 

 Alain Besançon, Le malheur du siècle: Sur le communisme, le nazisme, et l’unicité de la Shoah (Paris: Fayard, 1998).7

 Sheila Fitzpatrick and Robert Gellately, eds., Accusatory Practices: Denunciation in Modern European History, 1789-1989 (Chicago: 8

University of Chicago Press, 1997).



අ�ලන y'” ගැන පැහැ=[ ෙකෙරන හÄPවා�ම nල එක හා සමාන � ගOලaෂණ 
ව[P %n�. 

 ඒ?, එෙ' දැÆම ය� හැම අත � ෙeශපාලනයP සහ අ�´යෙලා½යP මානවෙqදයa 
දaවා අÓකර9මa යැ� එ�P ෙපP�h ��මට යෑමa Deධ ෙq. එය ඉ_කර$P, 
කතෘවරැP Çරස ෙලDP අyට තහtරැ කරPෙP, හැනාØ අෙරP¶(ට පර'පර ෙලස�P, 
“නා(D/ෙසNbය( සමානතා” ය� “bෙ¤ෂ ෙලස�P ‘ඒකා�කා�’ � පWපංචය” පWOaෙ¦පයට 
පWමාණව? නැතැ� �යා�. ඊට? වැ´ෙයP යමa ෙමතැන ඇත. නා(D/ෙකා$%&'( ක|ම 
සහ බටwර ක|ම අතර ෙවනස “පWමාණා?මක �වa $ෙසක �ණා?මක �වa ගැන 
ෙනාෙq.” එක හා සමාන යැ� ඇඟJමට ෙකා$%&'( සහ නා(D 2ෂණය උ�cපා දැaJම 
ඒ &සා áතල %eධෙ+ ප>භවයP � අතර -යZP =ෙවන අ�´යෙලා½ය �ෙ+ වසර 
bDපහa ±රා පැවO සමාජ-ඌනනවා�මය (social-reductionist) ෙසNbය(වාදය�. 

 එෙ' බලe�, ෙh ප>De�යa n[P ප>De�යa =හා බල ක|මෙqදය ෙයNජනා 
කරPෙP ෙකා$%&'( 2ෂණය ගැන �Dª bෙ¤ෂ ෙකා$%&'( බවa නැත යPන�. 
එෙ'ම නා(D 2ෂණය ගැනද bෙ¤ෂෙයP නා(D බවa ගැÛව නැත. ඉOP ඒ &සා ෙ� 
හැ� ෙසNbය( පEෙ+ෂණය w' බව�P %n මහා bශාල අ, පැහැO මානෙq� අÄරැ 
පැ�ලමa බවට ප?ෙව�. එෙ'ම ෙසNbය( %&යනය, ෙවන? ෙර½මයකට අÓ වැ´ 
ෙනාවන ෙලDP නරක ෙනා� තව? %ගයක O� තව? රටa පමණa බවට ප?ෙව�. 
න¨? ෙමය පැහැ=[වම bකාර � �යමන�. ඉOP ඒ &සා අප නැවත? ආචාර ධාE$ක 
b&¤චය yÃබඳ ගැට,වට ybෙස¨. එය අµතය ගැන වටහා ගැÇෙh � අ�P කර දැ$ය 
ෙනාහැ�ය. ඇ?ෙතPම $&සා ෙවOP අ�P කර දැ$ය ෙනාහැ� �ව�. 

 bDවැ& Dයවස ය�, ෙකෙ' tවද, ආචාර ධEම bභාගයP v[ක වශෙයP සදාත&ක 
වEග ෙහN ෙලNෙකN?තර සංක�පයP ගැන ෙනාJය. එය පWධාන වශෙයP ෙeශපාලන 
පaෂපාµ?වය ගැන �හ. එනh, ද^ණ සහ වම යන ෙeශපාල&ක මතවාදයP �හ. 
සා�කhyක සමානා?මතාවාදයට එක පැ?තa v� තැන ªP අතර අෙනa පැ?ත 
�වණaකාර අ�ක|මයට ¨� තැන ªPහ. ඒ? ඉOP සමාජය bනාශ ෙනාකර ෙh එක 
පැ?ත�P ෙහN එන vල ධEම පරම ෙලDP අ�£ත කර ෙනාහැ�යාව &සා, ·තන 
ෙලNකය සමානා?මතාවය ෙසායන Mඩනෙ+ සහ වැඩෙකරන ÷රාව[යක අවශ�තාවය අතර 
&O ගැ_මක wරJ DZ�. 

 ඔtPෙ� පWමාණා?මක 2ෂණ අගැ%h කරe� නා(Dවාදයට වඩා 'Éර �ණා?මක 
වාDයa ෙකා$%&'(වාදයට ලැෙබPෙP ෙh සංධාවය (syndrome) &සා�. ෙකා$%&'( 
ව�ාපෘOය පටP ගැPෙh �, සම'ත ෙලස�P සාමානා?මතා ඉලaක සඳහා කැපJමa 
OÀK. අෙනa පැ?තට නා(D ව�ාපෘOෙ+ y>නැ¨ෙP ජාOකවා� මමායනය� (egoism). 
ඉOP ඔtPෙ� �|යා කට%n එක හා සමාන Jම , කරැණ�. ඔtPෙ� ආචාර ධාE$ක 
බ�ාමපWභාවයP අසමජාµ �හ. ඒ? බටwර රටවල ෙeශපාලනෙ+ වැදග? ෙලDP 
දැaෙවPෙP ඒ ෙදවැPන�. ඉOP අy bවාදෙ+ උප'ථhභය ෙවත ybෙස¨: ආචාර 
ධාE$ක $&ෙස^ට “වාමාංÒකෙයP හnෙරa DZය ෙනාහැ��,” ෙකා$%&'( අපරාධ 
ගැන ෙසායා බැ[ය %n යැ� �යා ඉ�ලා D¿ම එbට “ද^ෙÁ අවශ�තාවයට 
අවනතJමa” බවට ප?ෙq. ඉOP ඒ &සා ෙකා$%&'( bෙරNæ Jම [බර�වා� bෙරNධෙ+ 
¨¯« ආවරණයa පමණa යැ� සැලෙa. 



 නා(áP සහ ෙකා$%&'(වාදය සමාන ��ෙමP “අOශය දaÞණාංශය yÃගැÇමට 
ප?ෙවන අවසP බාධක අ�P කළා” යැ� �ය$P ල ෙමNP¶ w කතෘවරැP ෙh 
‘ෙකා$%&'(වාදෙ+ ක, ෙපාත’ අව'ථාවා� �වa ෙලසට සැලÈහ. ඔtP සඳහP කෙø ල 
ෙපP (Le Pen) පaෂය�. ල ෙපP පaෂය සහ තව? %ෙරNMය ෙමෙහ%h bDP එෙලDPම 
eෙqෂය පnරැවන, bෙeÒකයP ෙනාරැ'සන අදහ' ෙගන ඒම ද�Pනට ලැÅම සෑම 
[බර� ෙඩෙමාක|ැZaවා=ෙයaවම සැල��ලට ගත %?ත�. ඒ? ඒ &සා �යා 
ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධමය අµතය ෙනාසලකා හැ�ම ෙහN අවතකෙ'රැ ��ම කළ 
ෙනා%?ත�. එවැ& තEකයa bචල�යa පමණ�. අ�? ෛඵOහාDක අව'ථාවක �, සාත� 
bDP උ?කEෂùය ෙලDP ෙගෙනන ලද bතÁඩවාදය අ�ව ෙසNbය( කඳtරැ ගැන 
අෙයa &හඬ bය %?ෙ? නැ?නh  ලP^( w රථ වාහන හදන ෙ'වකයP ෙදාhනසට 
ඇද දැ×මa Deධ ෙq යැ� �යන වැ& තEකය�&. එයට ඔ¯ෙ� සමකා9න  
bද�ාEÉෙයa � ඇ�බ( කැ¨ ඉතා ඈතක � ªP yÃnර�P yÃnරැ සැප�ය හැ��. 
එනh සත�ය ය� සත�ය�, එය පWOaෙ¦ප ��ම ය� ම�ෂ�?වෙ+ ෙමPම ආචාර 
ධාE$ක?වෙ+ ද පරමාEථ හාස�යට ලa ��ම�.  9

 එවැ& bතÁඩවා� තEක &සාම ‘ක, ෙපාත’ කා9න �ව�. ඉOP එw bවාදයට 
¨ල±රන y_වල අඩං� ව�ෙ+ ෙමානවාද? පWභාJ බවa මවා පාPෙP නැOව, එය ඉ=>ප? 
කරPෙP ෙකා$%&'(වාදෙ+ මා�Ðය වැය ගැන අෙc වEතමාන දැ�ෙh ෙ¤ෂ පත�ය�. 
ෙ�ඛනගතව ඇO ෙතාරnරැ මත පදනhව, එෙ' ෙනාහැ� අව'ථාවල� පවOන වඩා?ම 
ª eJO�ක සාaෂ� අ�ව ඒ පWමාණා?මක ªEවලතා සඳහා අවශ� ඉඩකඩ තබ$P 
ෙගෙනන ඉ=>ප? ��ම�. ෙමම ෙතාරnරැ ඇnල? ෙ�ඛනෙ+ සංPභාවයම &සාම එයට 
බලයa ලැෙÛ. අyව රෙටP රටට, 2ෂණෙයP 2ෂණයට ෙගන යe�, එw එකnෙවන 
ඝ(ටනය ෙකාතරh ෙලස�P දරාගත ෙනාහැ� තරhදැ� ෙපÇ ය�. 

 ඒ අව'ථාෙq � ම, ෙමම ෙපාත වැදග? b¤ෙ�ෂණා?මක කරැ« �wපයa ෙගනහැර 
පා�. එw පළ¨වැPන නh, ෙකා$%&'( ෙර½ම (සාමාන� රජය සමහර bෙටක කරන 
අPදමට) අපරාධ �|යා කළා පමණa ෙනාෙq; ඒවා ¨,ම&Pම අපරාධ ව�ාපාර �හ: 
පWOප?O ෙලDP, එයාකාරෙයP �යe�, ඔtP Dය�ලPම පාලනය කෙø ÇObෙරNæව�. 
පWචÁඩ?වෙය&. $&' èbතයට �D? සැල��ලa ෙනාදaව$&. ෙසNbය( %&යනය 
ගැන වE? [යන ෙකාටෙ' Dර'තලය ව�ෙ+ “එw ජනතාවට එෙරw රජය” �යා�. එය, 
1917 ෙ¤¥¦ඨ ඔaෙතNබරෙ+ Dට 1953 'ටා[Pෙ� මරණය දaවා, ක|මා�Èලව ñෂණෙ+ 
චක|ය නැවත නැවත? =ග හැෙරන ආකාරය දaව�. සංසPඳනය සඳහා 1825 Dට 1917 
(සාEවාදය පැවOය� ෙeශපාලන ෙව´තබා මරා දැ×h 6,321 a (එ�P වැ´ පWමාණය Dª 
�ෙ+ 1905-1907 bcලවය nළ �) යැ�ද, එම සංඛ�ාව සැස\ය %n ව�ෙ+ 1918 
ෙØමPතෙ+, &ල “රn 2ෂණය” පැවO මාස ෙදක nළ � ෙබා�ෙෂbaවාදෙයP ෙeශපාලන 
ෙව´තැÅh � 15,000 සමඟ යැ�ද ඔ¯ සටහP කර�. එයාකාරෙයP, ශතකෙයP nෙනP 
එකa ±රා; උදාහරණයa වශෙයP 1932-33 සාvwකරණෙයP ඇO � සාගතෙයP $[යන 
6 a $ය යෑම, මහා úeධ��ම (Great Purge) � 720,000 කට ෙව´තබා මරා දැ ×ම, 
1934-1941 අතර �ලා� (bශාල $&' සංඛ�ාවa එw � $ය�ය) ෙවත yට?කර යවe� 

 For the ideological delusions of the time see Tony Judt, Past Imperfect: French Intellectuals, 1944-1956 (Berkeley: University of 9

California Press, 1992); and Oliver Todd, Albert Camus: A Life, trans. Benjamin Ivry (New York: Alfred A. Knopf, 1997). The great 
classic of political philosophy to emerge from this debate is Raymond Aron, The Opium Intellectuals,trans. Terence Kilmartin (Garden 
City, N.Y.: Doubleday, 1957, first published in French, 1995).



$[යන 7 a $ය යෑම, සහ එw 2,750,000 a 'ටා[Pෙ� මරණෙ+ � D¿ම යනා=ය 
ෙගනහැර පා�. ඔq, ෙh එකnවP රජෙ+ පWචÁඩ?වෙ+ bbධ ආකාර ෙපPවන බව 
සැබෑ�. ඒ Dය�ල ඉaමKP මරණය කැඳ�ෙ+ නැත. න¨? ඒ Dය�ල රජෙ+ සාමාන� 
�|යාපZපාZය හරහා ෙබදා හ>න ලද 2ෂණ �හ. 

 එෙ'ම, මාෙගා[P (Margolin) �නය ගැන [යන ප>�ෙÔදෙ+ ඇO “රාO�ය කරා යන 
�Eඝ පාගමන” ෙගෙනන එතරh ¯රැ නැO සංඛ�ා wතාගත ෙනාහැ� තරh bශාල ෙවO. 
අÓම වශෙයP “ඍÍ bP=තයP” $[යන 10 a; �නෙ+ “රහDගත �ලා�” ෙවත යැtන 
මහ? y>' ව[P අ�මාන වශෙයP $[යන 20 ක මරණ; ලාඕගා� (laogai); 1959-1961 � 
“ෙ¤¥¦ඨ ඉ=> yhම” ඇO කළ “ෙeශපාලන සාගතෙයP” (ෙලNක ඉOහාසෙ+ bශාලතම 
සාගතය) &සා $ය �ය $[යන 20 කට වැ´ y>ස ගැන �යැෙq. අනnරැව මාඕෙ� 
ෙ¤¥¦ඨ yhම අ�කරණය කළ ෙපා� ෙපා( &සා කාhෙබNජෙ+ සෑම $&' èbත 7 �Pම 
එa අෙය^ $ය යාම, ජනගහණයට සමා�පාOකව වැ´ෙයPම Deධ � ෙකා$%&'( රට 
ගැන දැනගPනට ලැෙÛ. 

 ෙමම ෙපාත දaවන ෙදවැ& කරැණ නh, ෙකා$%&'(වාදය ද�Pනට ලැෙබන �Dª 
¨� අව'ථාවක �Dª දයාPbත ත?වයa ෙනාOÀ« බව�. එය “වැර= මගක” යවPනට 
ෙØn � $ථ�ාවa �ෙ+ නැත. ආරhභෙ+ � ම, ෙල&P අෙcaෂා කෙø, ඇ?ෙතPම ඔ¯ට 
අවශ� �ෙ+ Dය, “පංO හnරP” පාගා දමන Db� %eධය�. එම %eධය, පWධාන වශෙයP 
ගhබද ජනතාවට එෙරw �ව�. එය ව>P වර Zක කලකට නැවෙත$P 1953 දaවා ඇ� 
�ෙ+ය. “ෙහාඳ ෙල&P/නරක 'ටා[P” ෙකාතරh පWබල ±රාවෘ?තයaදැ� ඉP ෙපෙන�. 
(කවෙරa ෙහN ෙh ගැන කතා ��ම තවම? කළ %?තaදැ� �යා සැක කරනවා නh, 
එයට yÃnර ෙසායාගPනට ලැෙබPෙP  üටැ&කා b¤වෙකNෂෙ+ වEතමාන සං'කරණෙයP 
ද�Pනට ලැෙබන ෙව>මOP �ෙවa ªa සහගත ෙලස�P [යන ලද “ෙල&P” සටහන 
�යැJෙම&.) එෙ'ම තව? කරැණa ඇත. එය “තාaෂKක” 'වභාවය�P �ව�: 
ෙර½මෙ+ ආEÉක “සැලh” ගැන bෙරNධය පෑ ගhබද ජනතාවෙ� ඔද ෙතද  \Pනට 
සාගතය භාbතා ��ම�. ෙසා�'ෙහ&('සP Dට, එවැ& “පාෙරN වැ&” ක|ම තාaෂණෙයP 
ඉ=>ෙයP DZ නා(D ගෑ' ^Z හා ෙවන' � ෙලස�P ෙපPව� ලැ ණ. 

 ඊට වඩා v[ක කාරණයa ව�ෙ+, bcලවයට ෙපර පැවO ෙeශපාලන සං'කෘOෙ+  
=�වa ෙලසට රn 2ෂණය පැහැ=[ කරPනට ෙනාහැ�යාව�. ෙකා$%&'( අය ෙගනා 
මැඬ9h ඉහත �ç ෙද�P, සාhපWදා�ක ඒකා�පOවාදය nÃP ආරhභ �වa ෙනාෙq. 
එෙ'ම එය යZP ආ ගැ$ ජනතාවෙ� පWචÁඩ?වෙයP පැන නැÊණa ද ෙනාෙq. 
රැDයාෙq ගhබද ජනතාවෙ� ආරා½කවාදය nÃP ෙහN, �නෙ+ දහස^? y>සa එකnව 
ෙගෙනන ලද චක|කාර bcලව nÃP ෙහN, කාhෙබNජෙ+ ^yත කරන ලද ෙeශෙcW×?වය 
&සා ෙහN Deධ �වa ද ෙනාෙq. ඒ? ඒවා Dය�ලaම නව ෙර½මය bDP පWෙයNජනයට 
ගPනා ල=. එෙ'ම ෙකා$%&'( හැ=යාවPෙ� පWභවය ෙලNක %eධ ෙදක &සා ඇO� 
පWචÁඩ?වය (එම දරැ« හැඩගැáම වැදග? tව?) nළ පවOPනa ද ෙනාෙq. ඒ 
ෙව�වට අපට ෙපÇ යPෙP, ඒ සෑම අව'ථාවක � ම, ජනගහණයට එෙරwව ෙගෙනන ලද 
මහා පWචÁඩ?වය නh wතමතා �|යා?මක කළ නව bcලJය ක|මෙ+ පWOප?Oයa 
බව�. එw අමා�Þක?වය සහ ෙයාදා ගැÇම ඒ එ් රටව�වල ඉOහාසය�P ද�Pනට 
OÀණාට වඩා ඉතා වැ´ ම(ටම�P Deධ � බව�. 



 අවසාන කරැණ, ^E_වා bDP �යPනට අවශ�ම යැ� �යPන, සහ ඔ¯ට සහාය 
ෙවන bද�ාE¾P bDP දaවන කරැ« ව[P ද පැහැ=[ ෙව�. එය, මාa'ෙ� ජනyWය 
රෑපකය  � ෙකා$%&'(වාදෙ+ උපාය මාEගය හැZයට “'Éරකා9න Db� %eධ” ෙයාදා 
ගැÇම “bද�ා?මක” මාa'වා� b¤වාසයa හැZයට ග? “ඉOහාසෙ+ පWචÁඩ bPනäව” 
�ය$P පංO අරගලය ෙයාදා ගැÇම�. එයාකාරෙයPම, ^E_වා එකn කරPෙP, නා(D 
පWචÁඩ?වයද, පදනh �ෙ+ වEගවා� අරගලය�P ජාOක නැවත y �මa ෙගෙනන 
bද�ා?මක සමාජ¼ය ඩාbPවාදයa ෙපාෙරාPª ෙව$&. 

 ෙකා$%&'( මහා ම�ෂ� ඝාතන සඳහා උ�පතa � අ�´යෙලා½ය එය බව දැaJම 
මාEෙගා[P දaවන ර�´ක�වා� ෙලDP අරගලය නැෙගනwර දaවා පැOර යාෙh � එw 
උ�ච අව'ථාවට ¨¯ණ ෙද�. 'ටා[P ඒ වEධනය පටP ෙගන OÀK. ඔ¯ තමාව 
හÄPවාග?ෙ? “අද ඉPන ෙල&P” සහ ඔ¯ෙ� පළ¨ ප' අtරැª සැලැ'ම ෙදවැ& 
ඔaෙතNබරයa �යා�. අනnරැව, 1953 � මාඕ බලයට පැ$ණ වසර 4 a යe�, ඔ¯ෙ� 
උරැමaකාරයP ජනතා 2ෂණය නව?වා දැvහ: ඒ ෙවe� මහා මැරවර ෙර½මයට එය 
දරාගත ෙනාහැ� වැයa bය. ෙකෙ' ෙවත?, �න සෙහNදරයPට නh, ආDයාෙq ෙලNක 
bcලවය පැOර යPනට පටP ග? සැKP, ෙමා'කq ෙපPවPනට ග? ඒ මැදyÃෙවත 
“පාවා�මa” �ෙ+ය. ඒ &සා, 1959-1961 nළ මාඕ අt'සන ලeෙe ෙමා'කq 'ටැ�� එකට 
එහා යන, ෙසNbය( උපෙeශකයP පකර යන ෙලස�P සාමාන� සමාජවාදයට එහා ය$P 
“ෙ¤¥¦ඨ ඉ=> yhමa” අවශ� යැ� �යා�. ඒ “ෙකා$%&'( පWඥcOෙ+” සහ “ෙගNතා වැඩ 
yÃෙවලට bෙqචනයa” w සh³Eණ ෙකා$%&'(වාදයa ෙගන ඒමට මාa' ප>ක�පනය 
කර ප>eෙද&. ඉOP 1966-1976 කාලෙ+ �, තමPෙ�ම පaෂයට එෙරwව සං'කෘOක 
bcලවයa ෙගෙනන මාඕ,  ඔ¯ෙ� පaෂය úeධ ��මට, 1937-1939 � 'ටා[P කළ මහා 
úeධයට වඩා වැ´ෙයP කට%n කෙøය. ඒ? ෙh සhපWදාෙ+ මහා bයරැව ද�Pනට 
ලැෙබPෙP 1975-1979 ෙපා� ෙපා( ෙගන �ය ෙaම රෑë ව�සනය�. එය නාග>ක, 
“ÀEÍවාD” සං'කෘOයට එෙරwව ෙගන යන ලeද�. මාඕ කළාට වඩා වැ´ෙයP 
“සාEථක?වය” අ?කර ගPනට bcලJය ෙලNකෙ+ පළ¨ තැනට එPනට ±ං£ කාhෙබNජය 
ග? වෑයම�. 

 ඒ? එවැ& “පWගOයක” �Eඝ කා9න අකාEයaෂමතා වලට ¨¯ණ ෙදPනට අවසානෙ+ 
මාඕෙ� උරැමaකාරයPට Dªbණ. මාa'වා�-ෙල&Pවාදය “පාවා ෙද$P” ඔtනට 
ෙවළඳෙපාලට බාෙගට bවෘත කර$P මහා 2ෂණ නව?වPනට Deධ bණ. ඒ අ�ව, 1979 
පව ෙඩP aÞෙයාyP� (Deng Xiaoping) bDP ඒ 1917 ඔaෙතNබරෙ+ � ෙලNකය ±රා 
හැම අත පnරැවන ලද ෙපWාමOÇසවාදය (Prometheanism) නතර කෙøය. ඉOP 
ෙපෙටÏාගCෑ¶ Dට �න ¨¯ª දaවා ‘ක, ෙපාත' ෙපPවන ෙකා$%&'( පරාවක|ෙ+ සල^«, 
අනවරතෙයPම �යාපාPෙP ඒ ව�ාපාරෙ+ áඝõගා× නැ�මට ෙØn �ෙ+ ඒ අ�´යෙලා½ය 
$ෙසක සමාජ �|යාව[ය ෙනාවන බව�. ඒ අ�´යෙලා½ෙ+ පWාෙයN�ක අසාEථක භාවය 
එw කඩාවැ¿මට ෙØn �වා �යා�. 

 ෙකා$%&'( ඉOහාසෙයP පැන නැෙඟන දැවැPත පW¤නය සඳහා yÃnරැ ෙදPනට 
ෙh bbධ ජාµP අත>P එන දැaම සහාය ෙව�. එනh, කාE$ක සමාජවල DZන 
ශ¥$කයPෙ� bcලවයa ¨�කරග? ධEමයa බලයට ආෙq කෘÞකEමෙයP පW¨ඛ � 
සමාජව[P ‘පමණa' �ෙ+ මPදැ� යන පW¤නය�. ඒ? මාa'ෙ� සමාජවා� bcලවය ය� 



ආEÉක සංවEධනයa පමණa �ෙ+ නැත. එw පnෙ� �ෙ+ පරhමරùය � 
“අවශ�තාවෙ+ රාජ�ෙයP y�මa ගසා &දහෙ' රාජ�යට” ළඟාJම�. ඉOP එවැ& 
ආ¤චEයා?මක මවාපෑh bපEයාසයP වැ´ෙයPම ආකEශණය කරගPෙP වැ´ෙයPම 
èbතය ජයගPනට =� yhමa අවශ� අයව�. ඉOP මාa'වා� £PතනෙයP ආDයාව 
ආEÉකව සහ ෙeශපාල&කව තව? ආප'සට ඇද දැ×මට ෙØnJම ±ªමයa ෙනාෙq. ෙh 
නැෙගනwර පැ?තට වැ´ෙයP ඇª«, එPන එPනම වැ´ෙයP ගැ¢ “y�h” ර��ෙ� 
bරැeධාභාසයP සැලÆෙමP පමණa අපට ඒ bDවැ& Dයවෙ' ෙකා$%&'(වාදය නැමO 
ඒ bDවැ& Dයවෙ' සැබෑ ෛඵOහාDක මහා කතාව [යPනට හැ�යාව ලැෙÛ. 

 ඉOP ෙමw � අyව නැවත ෙගන එPෙP ක, ෙපාෙතP 'ෙටෆ& ^E_වා මn කරන 
ඒ ෙනා>'h සහගත -සහ ෙනා>'h ඇO කරවන- පW¤නයට�: ෙකා$%&'(වාදෙ+ සහ 
නා(Dවාදෙ+ ඇO ආචාර ධාE$ක සමානකම ^මaද? වසර පනහක වාද bවාදෙයP පව, 
ෙපÇ යPෙP ^මන දැ´ ප>De� OÀණද, වEතමාන ෙeශපාලනෙ+ ෙකාPෙeD ෙමPම 
අµත යථාEථයPw ෙකාPෙeD ද අ�ව ඒකා�පOවාදෙ+ ª¦ටකh ම(ටh මැෙනන බව 
පැහැ=[ෙq. වමa සහ ද^ණa ෙලDP පවOන තාa ක� අyට සෑම bෙටකම eb?ව 
පW$Oයකට ¨¯ණ ෙදPනට Deධෙq. එය ඉතා �Eඝ කාලයa පවO� ඇත. ෙකා$%&'( 
අසාEථක?වය ෙකාතරh ප>³Eණ ෙලස�P වාEතා �ව?, (සහ අ�? පEෙ+ෂණ එw 
^>රැබව තව? වැ´ෙයP ෙපPවPනට සම? tව?), අyට හැම bටම දැෙනන පWOචාරය 
ව�ෙ+ ද පWධාන බටwර ±ව?පතකට [යන ඒ ෙමා'කq වාEතාකරැවාට දැෙනන දැයම�. 
එනh, ක|මය කඩා වැ_ණද, රැDයP ජනතාවට “උ?සාහ කළාට '©O�!” �යා 
ෙපෟeග[කව ආචාර ��ෙh හැ�යාව�. එෙ'ම අy හා එකඟ ෙවන අය?, පWා� අ�Âත 
ව, “දaÞණාංශ පaෂපාµ ෙකා$%&'( bෙරNæ වාගලංකාරය” �යා ‘ක, ෙපාත’ 
ෙනාසලකා හ>� ඇත. ෙකෙ'tවද, වැ´ෙයP ෙලෟ�ක &�aෂකයPට, අෙc වEතමාන 
�ණා?මක b&¤චයP �යවe� ඒවා Dයවෙ' සත� ෙeශපාලන අපරාධවල සංඛ�ාන වලට 
වඩා දැ´ෙ' ෙවන'ව පවOන බෙq පැහැ=[තාවයa ෙමය අවසානෙ+ ලැෙබ�. 

 ඉOP ෙh අසhමතයම සමහරbට අyව හැරth ලaෂකයට ෙගෙන� ඇත. දශකයට 
ෙපර, 'ක, ෙපාෙ?’ කEතෘවරැP ඔtP අද [යPන b¤වාස ��ම පWOaෙ¦ප කරPනට 
ඉඩ OÀK. ඉOP, ෙසNbය( ෙ�ඛනාගාර ගැන තව? ෙසායා බලe� -එෙ'ම නැෙගනwර 
අාDයාෙq ද ෙසJh ෙකෙරe�- සමබරතාවය ගැන කතා��ම =ගටම Deධ ෙව� ඇත. 
එෙ'ම ෙමම ෙපාත  wෙවPෙP, ෛඵOහාDක රචනය එPන එPනම වරද &වරද කරන 
�|යාකා�?වයට වැ´ෙයP ybෙසe�ය, අµතෙ+ Mඩනයට ප?� Dය�ලP ෙව�ෙවP 
“Dw��ෙh අෙc වගÆම” ඉ¦ට කරPනටය, ඇ?ෙතPම, ආÁÓ සහ ප�[ ඔtPෙ� 
ෛඵOහාDක පq සඳහා &ල වශෙයP සමාව ඉ�ලe�ය. ඉOP ඇ?ෙතPම එෙහනh 
ම�ෂ�?වෙ+ පaෂයට ±,ව& ෙමපමණ කාලයa ඔtPෙ�ම ෙමතරh සංඛ�ාවකට දැa� 
අමා�Þක?වය yÃබඳව දයාව ´ංගa දaවPනට. 

 එෙ' tව?, ප�ය ෙeට බලපාන %aOය සාධාරùය ��ෙh � ¨¯ණ =ය ෙනාහැ� 
එක බාධාවa එවැ& වෑයමක � හැම bටම හ¨ෙq. ෙකා$%&'( අපරාධෙ+ යථාEථවා� 
වාEතා ��ම, උෙතNyයාෙq ෙදාර කාEයaෂම ෙලස�P වසා දම� ඇත. ෙh අ%aO 
සහගත ෙලNකෙ+ DZන ෙහාඳ wතැO ෙබාෙහN ෙදෙන^ට ඒ අසමානාතා නැවැ?bය හැ� 
bසÄෙh බලාෙපාෙරා?nව සදහටම අ?හැර දමPනට ෙනාහැ� ව� ඇත. (ඉOP එතරh 



wත ෙහාඳ නැO y>සa සෑම bටම ඔtPට එය සමනය කරන “තාEක&ක” රහ' ෙබෙහ? 
ඉ=>ප? කර� ඇත.) එෙ' ෙහ�P, ෙකා$%&'(වාදයට ඔtPෙ� පරම ª¦ට?වෙ+ ª 
ෙකාටස පැවෙරPනට ෙපරnව, ෛඵOහාDක සත�ය ෙසායා යන සෑම සෙහNදර-
ගෙqෂකයාම ඉතා �Eඝ පා ගමනa සඳහා ශaOම?ව ¢දානh bය %n�. 

හැ\PJම: ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ 

Pෙටෆ8 ]$^වා 

 èbතයට මරණය ජයගPනට ෙනාහැ�ය, ඒ? මතකය bDP úන�?වයට එෙරw 
අරගලය ජයග&$P පවO�. -('ෙවටP ෙටාෙඩNෙරාþ, මතකය අපෙයNජනය (Tzvetan 
Todorov, Les abus de la mémoire) 

 “ඉOහාසය ය� $&සාෙ� අවාසනාව yÃබඳ bද�ාව” යැ� [යැJ ඇත.  අෙc ෙ� 10

පැ�ලh ඇO පWචÁඩ?වෙ+ Dයවස ෙh වාක�ය තහtරැ කර�. ෙමයට ෙපර ශතක වල � 
මහා පWචÁඩ?වයP ඇOෙවe� , y>සa සහ රටව� �wපයa ඊට හ ෙනාJය. පWධාන 
%ෙරNMය බලවnP අyWකාෙq වහ� ෙවළඳාෙh ෙය� DZයහ. පWංශ ජනරජය යට?b½ත 
yw_Jෙh &යැ�ණහ, එ�P � යh ෙහාඳa ෙq නh එය ෙකළá �ෙ+ මෑතa ෙවන nරැ 
පැවO යh යh �Ícසා ජනක DeæP ෙØnෙව&. එaස? ජනපදය තවම? පවOPෙP 
ක, ඇෙම>කP වහ� ෙ'වය සහ 'වෙeï ඇෙම>කP වඳකර දැ×ම යන එw ඉOහාසෙ+ 
පWධාන ෛඵOහාDක ෙÑදාPත ෙදක මOP බලපෑh ඇO � පWචÁඩ සං'කෘOෙ+ය. 

 ඒ? ඇ?ත ත?වය නh අෙc Dයවස එයට කÃP � Dයව' වලට වඩා ෙ� හැ9ෙh 
ආශාව පW�ණ කර ඇO බව�. ඉOහාසය =හා ෙකZ බැ�මa ෙහලe�, එක අවාසනාවPත 
&ගමනයකට එPනට Deධ ෙq. එනh, අෙc Dයවස -ෙලNක %eධ ෙදක�P සහ 
නා(DවාදෙයP %n, ආEෙh&යාව,  යාෆÜා (Biafra), සහ රැවPඩා w පැවO ප>'ථාÇය 
ෙශNකාPත ගැන �Dවa ෙනා�qවද- $&' ෙÑදවාචකය�. ඔෙටNමාP අ�රාජ�ය �D? 
සැකයa නැOව ආEෙh&යP $&' සංහාරෙ+ ෙයªනහ. ජEම&ය, %ෙදqවP සහ 
අw�ÁÿකයP සvලඝාතනෙ+ ෙයªනහ. ¨ෙසා[& යටෙ? ඉතා[ය ඉOෙයNyයා�වP 
ඝාතනය කළහ. ෙචa වැDයP yÃගPනට අකමැO tව?, ඔtP 1945 සහ 1946 වසර වල 
� !ටP (Sudeten) ජEමා�Pවට කළ හ=ය �D? ෙලස�P ෙහN ආදEශව? �ෙ+ නැත. 
'b('සEලPතය පවා නා(D bDP %ෙදqවP ඝාතනය කරe� ඔtPෙගP ෙහාරා ග? 
ර?තරP පාලනෙ+ ග? Â$කාව ගැන ෙලNකාපවාදයට ප?ෙව�. ඒ? එරට චEයාව $&' 
සvලඝාතන හා සමාන කළ ෙනාහැ��. 

 Raymond Queneau, One histoire modèle (Paris: Gallimard, 1979), p. 9.10



 ඉOහාසය =ග හැෙරe� ෙකා$%&'(වාදයට ලැෙබන තැන ෙශNකාPත ව[P y� ඉO� 
යPන�. ඇ?ෙතPම එයට ලැෙබPෙP වඩා?ම පWචÁඩ සහ වඩා?ම වැදග? තැන�. 
“ෙකZ bDවැ& Dයවස” හÄනා ගැෙනන පWධාන ලaෂණය � ෙකා$%&'(වාදය, එම 
ෙq=කාෙq පWධාන තැන ෙගන, 1914 සරෙ+ෙවN (Sarajevo) ෙවOP ආරhභ J 1991 
ෙමා'කq ව[P අවසP bය. ෆැD'(වාදයට සහ නා(Dවාදයට කÃP පටP ෙගන, එය ඒ 
ෙදකටම වඩා කාලයa පැවOණ. එw සටහP මහාeJප හතරක තබPනට සම? bය. 

 “ෙකා$%&'(වාදය” �යe� අy අදහ' කරPෙP ^මaද? අy ෙකා$%&'(වාදෙ+ 
ධEමය සහ එw භාbතාව අතර ෙවනස පැහැ=[ කළ %n�. ෙeශපාලන දEශනයa 
හැZයට ෙකා$%&'(වාදය ශතක ගණනාවa, සමහර bට සහශ¥යa tව?, පැවOය�. 
cෙ�ෙටN ඔ¯ෙ� ‘ජනරජෙයP’, ¨ද� ෙහN බලෙයP Úෂණය ෙනාවන ජනතාවa DZන, 
පWඥාව, bචාරය, සහ %aOය රජයන, පරමාදEï නගරයක සංක�පය හÄPවා ෙද$P එය 
Æෙq නැeද? ඉOP සලකා බලPන, 1530 � එංගලPතෙ+ රාජ� නායකයා (චාPසලE) � 
සE ෙතNම' ෙමN (Thomas More) නැමO bද�ාEÉයා සහ රාජ�තPO�කයා, උෙතNyයා [ç 
ෙ�ඛකයා, අටවැ& ෙහP> ªP &ෙයNගෙයP ගහලයාෙ� කÓෙවP $ය �ය ඔ¯ද 
පරමාදEï සමාජයa b'තර කෙøය. සමාජයa අගැ%h කරන ක|මෙqදයa හැZයට 
උෙතNMය දEශනයකට තැනa O ය හැ��. එයට ෙපNෂණය ලැෙබPෙP අදහ' ව[P, 
ෙලNකෙ+ පWජාතPත�වාදෙ+ èවනාලෙයP. ඒ? අy සලකා බලන ෙකා$%&'(වාදය ෙh 
අදහ' ෙලNකෙ+ පවOPනa ෙනාෙq. ෙh ෙකා$%&'(වාදය අOශෙයP සැබෑ �ව�; එය 
ඉOහාසෙ+ වැදග? අව'ථාවල ද�Pනට OÀණ�, සමහර රටවල එයට පණ ලැÀෙP එw 
පWDeධ නායක?වෙය& -qලැ´$යE ඉ[� ෙල&P, ෙජNසþ 'ටා[P, මාඕ ෙ'nං, ෙහN £ 
$P�, Ùෙඩ� කැ'ෙත�N, සහ පWංශෙ+ � ෙමා�' ෙතාෙර' (Maurice Thorez), ජාa Óaෙලා 
(Jacques Duclos), සහ ෙජාE½' මාෙ�' (Georges Marchais) යනා�P ෙගP. 

 සැබෑ ෙකා$%&'(වාදය භාbතයට 1917 ට ෙපර ෙකා$%&'( න�ා�ක ධEමෙ+ 
Â$කාව ^මa �වාද යPෙනP බැහැරව, -අy එයට පව ybෙස¨- හැම අත පැOෙරන 
ෙලDP Mඩනය පැOර �ෙ+ සහ රාජ� දායක?වෙයP 2ෂණෙයP උ�ච'ථානයකට 
පැ$Kෙ+ ෙල�P මDP හැ ª� ෙකා$%&'(වා දය� . අ�´යෙලා ½ය එයට 
වරදකරැෙවනවාද? ඇ?ත ෙකා$%&'(වාදය ඒ න�ා�ක ෙකා$%&'(වාදය සමඟ �D? 
සමානකමa නැතැ� �යන , වැර= ෙසායන y>සa සැමදා DZ� ඇත. ෙë �|'nට 
කÃP ද, ±නරැදය සමෙ+ ද, 19 වැ& Dයවෙ' පවා O  ධEම bDවැ& Dයවෙ' DeæPට 
වග�ව %n �වා යැ� Æම ඉOP ඇ?ෙතPම bw�වa යැ� �යPනට Deධ ෙq. ෙකෙ' 
tව?, ඉ�නාDෙයN DෙලාෙP (Ignazio Silone) [යා ඇO අPදමට, “bcලවයP, ග' ෙමP, 
හÄනාගත හැaෙa ඒවාෙ+ දරන ඵල ව[&.” ඉOහාසය ෙබා�ෙෂbaවා�P හැZයට 
දaවන, රැDයාෙq සමාජ පWජාතPත�වා�P, 1917 ෙදසැhබරෙ+ � තමPව “ෙකා$%&'('” 
යැ� හÄPවා ගPනට µරණය කෙø ෙØnවa නැOව ෙනාෙq. ඔtPට කÃP DZ අය යැ� 
�යා, නh ව[P �qෙවා? ෙතNම' ෙමN සහ ෙතාමාෙසN කැhපෙනලා (Tommaso 
Campanella) ෙව�ෙවP ෙක|h[නෙ+ 'මාරකයa ඉ=කරPනට ඔtනට ෙØnවa O ණ. 

 ඒÆය ±eගලය අපරාධ සහ ±ං£ පෙØ wZවන ඝාතන පරයා ය$P, ෙකා$%&'( 
ෙර½මයP ඔtPෙ� බලය එaස? කර OයාගPනට, මහා සvලඝාතන වලට බැ'ෙ' 
රජෙ+ යාPත�ණය උප>මෙයP භාbතයට ග&$&. bbධ කාල වකවා« ෙගJ යe� 



නැෙගනwර %ෙරNපෙ+ වසර �wපය�P Dට U.S.S.R. සහ �නෙ+ දශක �wපය�P පව, 
2ෂණය අÓJ �ෙ+ය. අනnරැව ඒ ෙර½මයP =නපතා පාෙØ Mඩාකා� ෙමෙහ%h ව[P 
රට පාලනය කරන ක|මෙqදයට හැඩ ගැනහ. ජනමාධ�ෙ+ Dය, ආකාරයP වාරණයට 
ලa කළහ. මා�h පාලනය කළහ. bරැeධ අදහ' දැa�වP රZP yටමං කළහ. 2ෂණෙ+ 
මතකයP ඔtPෙ� Mඩනෙ+ තEජනයට අවශ� බලය කාEයaෂමව ලබා ª&. බටwර 
රටවල ජනyWය?වය අ�ලා ග? �Dම ෙකා$%&'( ෙර½මයa ෙh හැ=යාෙවP ෙවන' 
�ෙවa ෙනාෙq. “ෙ¤¥¦ඨ aකානhධරයා” � �නය ෙහN, �h ඉ� Pෙ� උnරැ ෙකා>යාව 
ෙහN, “ෙහාඳ වයසක ෙහා අPක�ෙ�” bය(නාමය tව?, නැ?නh දැ´ පWOප?Oයක DZ 
ෙ� �ෙqරා සමඟ Dටෙගන හදව? =නාගPනට සම? � �%බාෙq Ùෙඩ� කැ'ෙත�N tව? 
එ�P ෙවන' �ෙ+ නැත. එෙ'ම අyට ෙමP�'_ හ�ෙල ෙh>යh යටෙ? � ඉOෙයNyයාව, 
අෙගා'OPෙහා ෙනෙටN යටෙ? � ඇPෙගNලාව, ෙමාහhම¶ නා½À�ලා යටෙ? පැවO 
ඇෆග&'ථානය ද, අමතක කරPනට ෙනාහැක. 

 ±ªමෙයP ±ªමය ව�ෙ+ ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ, ෛඵOහාDක දැaම�P ෙහN 
ආචාර ධාE×ය දැaම�P, තවම? සාධාරණ සහ %aO සහගත තaෙ'රැවකට ප?ව 
ෙනාමැO Jම�. ෙh ෙපාත ෙකා$%&'(වාදය ගැන අපරාධ පැ?ෙතP බලPනට ගPනා 
පළ¨ පWය?නය�. එය ෙකා$%&'( පාලනය පැවO පWධාන පළා? ෙවත ෙමPම එය 
ෙලNකෙ+ ෙකාතරh අ'සකට ¨�ලකට පැOර OÀණාදැ� යPනට අවධානය ෙයා¨ 
කරPන�. ෙර½මෙ+ &ල ආයතන ව[P බලා?මක කරන ÇO ක|මයa අ�ව ෙh අපරාධ 
සහ �|යාවP Deධ කර� ලැÀෙq යැ� �යා සමහර අය �ය� ඇත. ඒ රාජ�යPw ¨� 
±_ ෙහාබවන ලeදPව ජාත�Pතර වශෙයP yÃගැÇමට ප?ව =�P =ගටම ඔtPව 
සාදරෙයP yÃගැ�ණා යැ�ද �ය� ඇත. ඒ? එය නා(Dවාදය සhබPධෙයPද සත�යa 
ෙනාවPෙPද? අy ෙමw � ෙහÃදරq කරන අපරාධ b&¤චය කළ %?ෙ? ෙකා$%&'( 
ෙර½මයPෙ� පW$O ව[P ෙනාෙq. ඒවා b&¤චය කළ %?ෙ? ම�ෂ�?වය ගැන � 
'වභාbක ÇO ගැන ෙනා[යැෙවන උපෙද' මාලාෙව&. 

 ෙකා$%&'( ෙර½මයP සහ පaෂ, ඒවාෙ+ පWOප?O, සහ ඒවා අතර ඔtPෙ� 
ජාOක සංගh හා සබඳතාවP, එෙ'ම ජාත�Pතර පWජාව අතර සබඳතාවP යනා� Dය�ෙ� 
ඉOහාසය ත&කරම සාපරාæ � හැ=යාව�P එක හා සමාන ෙනාෙq. එෙ'ම 2ෂණයP 
සහ මEධනයPද එක හා සමාන ෙනාෙq. U.S.S.R. w සහ 'ටා[Pෙ� මරණෙයP පව 
ඇO � “ජනතාවෙ� පWජාතPත�වාදයP” w � ෙමPම, මාඕෙගP පව �නෙ+, 2ෂණය 
OÀණාට වඩා අÓෙවP ද�Pනට ලැÀK. සමාජයP පරණ ±රැª b=යකට ybෙසPනට 
පටP ග?හ. එෙ'ම “සාමකා× සහèවනය” එනh -“පංO අරගලය ෙවන? b=ය�P ෙසායා 
යෑම” යැ� සැලÆම- èbතෙ+ ජාත�Pතර ප>De�යa bය. එෙ' න¨ª, ·තන 
ෙකා$%&'(වාදෙ+ පWධාන අංගයa හැZයට 2ෂණය ෙයාදා ගැෙනන බව ෙබාෙහN 
ෙ�ඛනගත සහ ඇDP ª_ සාaÞ ව[P සැක ෙනාමැOව ඔc± ෙq. පWාණ ඇපකරැවP 
ෙපළට තබා nවa^ෙවP ෙව´ තබා මරා දැ×ම, අරගල කරන ශ¥$කයP අ¨ අ¨ෙq මරා 
දැ×ම, එa bෙ¤ෂ රටක ෙහN %ගයක පමණa Deධ � ගhබදවැDයP උවමනාෙවP 
හාමතෙ+ තැÅම යනා=ය ෙකZ කා9න “හ=D අනnරැ” යැ� �යාද, අy තව ªරට? 
සැලÆම බැහැර කර¨. අෙc පWෙqශය සඳහා අy Dය, ÂෙගN9ය පWෙeශ ඇnල? කරෙගන, 
ෙකා$%&'( ක|මෙ+ පැවැ?ම nළ පැහැ=[ව ෙපෙනන ලaෂණයa හැZයට අපරාධය ගැන 
පමණa සලකා බල¨. 



 ඉOP එbට අප bභාග කරPෙP ෙමාන අපරාධ ගැනද? ෙකා$%&'(වාදය අපරාධ 
සvහයa කර ඇ?ෙ? ඒÆය $&' ස?වයPට එෙරwව පමණa ෙනාව ෙලNක Ò¦ඨාචාරය 
සහ ජාOක සං'කෘOයPටද එෙරwව�. 'ටා[P bDP ෙමා'කq w ප�[ ªDh ගණනa 
සමතලා කෙøය; &ෙකාලා� ච�ෙච'È (Nicolae Ceausescu) ඔ¯ෙ� ෙමෙගාෙලාෙh&යාවට 
ඉඩ සපය� yKස Àකෙර'( w ෛඵOහාDක හදවත bනාශ කෙøය; ෙපා� ෙපා( bDP 
ෙනාh ෙපP ෙeව'ථානෙ+ ග� එ�P එක ගලවා දැ¨වා පමණa ෙනාව අංෙකNE ව( w 
පPස� වැá යන ෙ' කැළෑව වැෙවPනට ඉඩ ªPෙPය; මාඕ ෙගනා සං'කෘOක bcලවෙ+ 
� රn ¨රකරැවP bDP $ල කළ ෙනාහැ� තරh අගනා ව'nව කඩා  ඳ දමා �& 
තැÀෙqය. ඒවා අ�O � ජාOයට ෙහN ¨, $&' සංහOයට එ�P Deධ � bනාශය 
අවසානෙ+ ෙකාතරhදැ� ඔc± tව?, y>$, ගැහැ« සහ දරැවP ඇnල?, $&' èbත 
සvලඝාතන හා එය සසඳPනට ±,වPද? 

 2ෂණය යන පWපංචෙ+ සාරය හැZයට Db� වැDයPට එෙරwව කරන ලද අපරාධ 
පමණa සැලÆෙමP, ඒ &සා අy áමාව ල^« කර¨. ෙර½මයP අතර ත?වයP bbධ 
tව? ෙh අපරාධ හÄනාගත හැ� හැඩයකට ඇn� කරPනට හැ��. ඒ හැඩයට 
වැෙටPෙP ෙcÃයට D_වා ෙව´තබා මැ�ම, එ�ලා මැ�ම, =ෙ+ ��වා මැ�ම, පහර � 
මැ�ම, සහ සමහර අව'ථාවල � ගෑ', bසbෂ, නැ?නh “>ය අනnරැ”; හාමතෙයP තබා 
ජනගහණයa bනාශ ��ම, $&සා bDP ෙගෙනන සාගත, ආහාර ෙනා� D¿ම, නැOනh ඒ 
ෙදකම එකවර ෙමෙහ%ම; y_වහ� ��ම, එw � ගමෙP � $ය යෑම Deධ Jම (එaෙකN 
ශා�>ක bඩාෙවP ෙහhබ?Jම නැ?නh wරකරන ලද වැá OÀ« අවකාශෙ+ �), 
තමPෙ�ම වාස'ථානෙ+ �, නැ?නh බලහ?කාරෙයP ග? ශ¥මෙ+ � (bඩාෙවP 
ෙහhබ?Jම, ෙරNB Jම, ^ස�Pන, áතල) යනා� bbධාකාර ක|මෙqදයP ෙවO. “Db� 
%eධ” න$P සඳහP කරන කාලවකවා« ×ට වඩා සංÆEණ �ව�. පාලකයP සහ 
bcලවවා�P අතර සටP &සා හටග? DeæP එ�ෙනක පැහැ=[ව ෙවන' කරගත 
ෙනාහැ� Jම?, එෙ'ම Db� ජනගහණෙ+ ඝාතනය පමණa �යා හ>යටම De�යa 
හÄPවා�මට ෙනාහැ�යාවaද පවµ. 

 ඒවා එෙ' tවද, අy ෙකාෙහP හ> පටPගත %n�. පහත දaවන දළ සංඛ�ාව, &ල 
ෙනාවන ඇ'තෙhPn මත පදනhව, අyට ෙh අපරාධ ගැන ප>මාණයa සහ ගැäරa 
ගැන යh අදහසa ඇO කර�: 

U.S.S.R.: $[යන 20 මරණ 

�නය: $[යන 65 මරණ 

bය(නාමය: $[යන 1 මරණ 

උnරැ ෙකා>යාව: $[යන 2 මරණ 

නැෙගනwර %ෙරNපය: $[යන1 මරණ 

ලOP ඇෙම>කාව: 150,000 මරණ 

අyWකාව: $[යන 1.7 මරණ 



ඇෆග&'ථානය: $[යන 1.5 මරණ 

ජාත�Pතර ෙකා$%&'( ව�ාපාරය සහ බලෙ+ ෙනාDZ ෙකා$%&'( පaෂ &සා: 
10,000 මරණ (ප>වEතක සටහන: ෙමයට ලංකාෙq ජbෙප 88/89 2ෂණ සමෙ+ 
මරණ සංඛ�ාව 35,000-65,000 අතර සංඛ�ාව ඇnල? නැත.) 

අw$ � $&' èbත සම'තය $[යන 100 a පමණ ෙq. 

 ෙh මහා bශාල මරණ සංඛ�ාව වසP කරPෙP සංදEභෙ+ පැOර පවOන 
bbධ?වයP �wපය�. බර පWමාණය අ�ව ෙමම ගණP =හා බලPෙP නh �D? 
පW¤නයa නැOව එw පළ¨'ථානය w$ෙවPෙP කාhෙබNජයට�. වසර nනහමාරa 
O'ෙ' ෙපා� ෙපා( bDP ඉතා දරැ« $&' සංහාරයක ෙය� DZෙ+ය. ශා�>ක wංසා සහ 
පැOර පැවO සාගත n[P රෙ( ජනගහණෙයP හතෙරP එකa $ය �යහ. ෙකෙ' tවද, 
මාඕ යටෙ? �න අ?දැÆම ඊට කÃP �D? =ෙනක ෙනාදැ� තරh මහා ජනගහණයa 
මරැ¨වට ප?Jම�. ෙල&P සහ 'ටා[Pෙ� ෙසNbය( %&යන ග&e�, ෙ� áතල ෙව�. 
ඔtP තාE�ක ෙලස�P, “ෙeශපාලන &රවද�තාවය” අ�ව සැලh කර$P සvල 
ඝාතනෙ+ ෙයªනහ. 

 ෙh යාPත$P කරන පWෙqශය ෙමw අඩං� ෙබාෙහN DeæP සඳහා &D සාධාරණය 
ඉ¦ට ෙනාකර�. ප>නත ගෙqෂණයa සඳහා ”අපරාධ” යන පදයට අEථව? &Eවචනයa � 
ඒ අ�ව පදනh � “පWමාණා?මක” අධ�යනයa කළ %n�. bෂය &Ò¥ත සහ ÇOමය 
&Eණායකයaද වැදග? ෙq. යh රටa කරන ලද අපරාධ සඳහා ÇOමය ඵලbපාක ¨� 
වතාවට bමසන ලeෙe 1945 � පැවO �ෙරhබE� b&¤චය සභාෙq � ය. එය නා(áP 
bDP කරන ලද දරැ« ª¦ට?වයP සලකා බලPනට $ත�රාජ�යP bDP සංbධානය කරන 
ලeද�. ජාත�Pතර හ¨දා පEෂදෙ+ පWවාරණ පත�ෙ+ (Charter of the International Military 
Tribunal) 6 වැ& වගPOය ෙh අපරාධවල 'වභාවය &Eවචනය කරන ල=. ඔtP පWධාන 
අපරාධ nනa හÄPවා ªPහ: සාමයට එෙරw අපරාධ, %ද අපරාධ, ම�ෂ�?වයට එෙරw 
අපරාධ. ෙල&P/'ටා[P ෙර½මය bDP කරන ලද Dය, අපරාධ bමáෙමP, එෙ'ම 
ෙකා$%&'( ෙලNකය සම'තෙයP ෙගන බලe�, ෙh වEග nනට දැ$ය හැ� අපරාධ 
පැහැ=[ ෙq. 

 සාමයට එෙරw අපරාධ, 6a වගPOෙයP �යැෙවන ප>=, සැල��ලට ගPෙP 
“සැලh ��ෙමP, ¢දානh JෙමP, =ය? ��ෙමP, නැOනh පWචÁඩ?වෙ+ %eධ 
ෙමෙහයJෙමP, නැ?නh ඒවාෙයP ^මa ෙහN ඉ_��ම සඳහා ෙපාªෙq සැලh ��ම 
ෙහN ^මPත�ණය�.” w(ලE සමඟ රහDගතව ෙaව� කරන ලද �bh ෙදකa -1939 
අෙගN'n 23 සහ සැcතැhබE 28 ෙපNලPතය ෙබ�මට? සහ බා�Za රාජ�යP, උnරැ 
Àෙකාbනා, සහ ෙබසාරා යා U.S.S.R. සඳහා ඈදා ගැÇමට?, යනා� වශෙයP 'ටා[P 
එවැ& අපරාධයක ෙය� OÅම පW¤න කළ ෙනාහැ��. 1939 අෙගN'n 23 වැ&දා �bෙමP 
ජEම&ය ෙදපැ?තක සටP වැ�ෙමP &දහ' ��ම &සා එය ඍÍවම ෙදවැ& ෙලNක 
%eධය ඇO කරPනට මඟ පෑ�ය. 1939 ෙනාවැhබE 30 වැ&දා ÙPලPතයට පහර �ම 
ම°P 'ටා[P තව? සාමයට එෙරw අපරාධයa කෙøය. ඒ හා සමාන � සාමයට එෙරw 
අපරාධයa ව�ෙ+ 1950 #& 25 වැ&දා උnරැ ෙකා>යාව bDP ද^« ෙකා>යාවට 
ඇn�Jම? එw � �න හ¨දාව දැවැPත මැ=හ?Jමa ��ම?ය. ෙමා'කq ව[P යැෙපන 



ලද ෙකා$%&'( පaෂ ෙගන �ය උපක|මෙයP ෙනාමඟ යවන ක|මෙqදයPද සාමයට 
එෙරw අපරාධ හැZයට වEග ��මට ලabය %n�. මPද ඒවාෙයP %eධ ඇO bණ; 
ඇෆග&'ථානෙ+ රජය ෙපරළPනට �ය ෙකා$%&'( ^මPත�ණය &සා දැවැPත ෙසNbය( 
හ¨දා මැ=හ?Jමa 1979 ෙදසැhබE 27 වැ&දා Deධ bණ. එ�P ඇOtණ අE�දය අද 
දaවා පැවෙතPන�. 

 එw 6b වගPOය අ�ව %ද අපරාධ ෙමෙ' &Eවචනය ෙq. “%eධෙ+ චා>ත� ෙහN ÇO 
උ�ලංඝණය ��ම. එයට ඇnල? ව�ෙ+, ඒ? ඊට á$ත ෙනාව�ෙ+, ඝාතනය, Db� 
වැDයPට අ%n ෙලස�P සැලÆම ෙහN Db� වැDයPව අ�ලාග? පWෙeශයකට yටමං 
��ම ෙහN ඔtPව වහ� ශ¥ම කඳtරැ වලට දැ×ම ෙහN ෙවන ඕනෑම අර¨ණa ෙව�ෙවP 
%ද DරකරැවP, ¨¯ෙe යන $&P, පWාණඇපකරැවP යනා�P ඝාතනය ෙහN ඔtPට අ%n 
ෙලස�P සැලÆම, මහජන ෙහN ෙපෟeග[ක ෙeපල ෙකා�ලකෑම, නගර, ටtP ෙහN ගh 
wnමතයට bනාශකර දැ×ම, සහ හ¨දා අවශ�තාවයa යැ� %aOසහගත ෙනා� �Dම 
bනාශයa ෙනා��ම�.” %ද ÇO සහ චා>ත� bbධ සh¨Oවල [යා ඇත. bෙ¤ෂෙයPම 
1907 ෙØ� සh¨Oෙ+ �යැෙවPෙP, %eධ කාලෙ+ � “රටවැDයP සහ රණප?¯ 
(belligerents) DZPෙP ඒ රටවල ÇOෙ+ සh¨O �Oෙ+ යටෙ? ආරaෂාව ලබ$&. ඒවා, 
Ò¦ට ජනතාව අතර yw_වා ගPනා ලද, භාbතෙයP සhමත � පWOඵලයP ව[P ලැÀණ 
ÇO ෙවO. ඒවා මහජන සbඥානය ෙකෙ' bය %nදැ� µරණය කරPන�.” 

 'ටා[P bDP %ද අපරාධ මහ? සhභාරයa සඳහා අ�මැOය ªPෙPය. 1939 � 
Dරබාරයට ග? Dය, ෙපNලPත &ලධා�Pව අ¨ අ¨ෙq මරා දැ×ම ඉP එක�. 4,500 a 
$&' èbත නැO කළ කත�P (Katyn) සංහාරය, එවැ& එa අව'ථාව�, ඒ? එය 
ඉතාම?ම ක_ක ෙලDP Deධ �ව�. ෙකෙ' tවද, ඊට වඩා bශාල � ෙවන? අපරාධ, 
bෙ¤ෂෙයPම 1943 Dට 1945 දaවා Dරබාරයට ගPනා ලද ජEමP ෙසා�දාªවP දස දහ' 
ගණ&P �ලා� කඳtරැවල� $ය යාමට සැලැ'Jම සහ ඝාතනය ��ම වැ&, &Oපතා 
බැහැරකට දම� ලැෙÛ. ජEම&ය අ�ලා ෙගන DZය �, රn හ¨දාෙq ෙසා�දාªවP bDP 
ගණනය කළ ෙනාහැ� සංඛ�ාවක ජEමP කාPතාවPව [ං�කව Úෂණය ��ම ද, රn 
හ¨දාව bDP අ�ලාග? රටවල කාE$ක උපකරණ ෙකා�ලකෑමද අyට අමතක කර දැ$ය 
ෙනාහැක. එෙ'ම 6b වගPOය යටෙ? අපරාධ ව�ෙ+ ෙකා$%&'( පාලකයPට bරැeධව 
bවෘතව %ද කළ සංbධානා?මක පWObෙරNæ සටPකා×Pව ෙcÃයට තබා ෙව´ තබා මරා 
දැ×h, නැ?නh Dරබාරයට ෙගන y_වහ� ��h ය -උදාහරණයa හැZයට, නා(D-bෙරNæ 
ෙපNලPත පWObෙරNæ සංbධානෙ+ ෙසා�දාªවP, %aෙEනෙ+ සහ බා�Za w අbග? 
පaෂ සංbධාන, සහ ඇþගP පWObෙරNæ සටPකා×P- ෙවO. 

 “ම�ෂ�?වයට එෙරw අපරාධ” යන වහර ¨[Pම ද�Pනට ලැÀෙÁ 1915 මැ� 19 
වැ& =නෙ+ය. nE�ය bDP ආEෙh&යා�වP ඝාතනය කළහ. එය “Ò¦ටාචාරයට සහ 
ම�ෂ�?වයට එෙරwව nE�ය කළ නව අපරාධයa” යැ� ෙහළාදැÆෙh පWකාශයa පWංශ, 
 üතාන�, සහ රැDයP එකnෙවP &^? bණ. නා(áP bDP කළ ^>රැ �|යාවP හ¨ෙq 
�ෙරhබE� b&¤චය සභාවට සංක�පය අ�ෙතP &Eවචනය කරPනට Deධ �ෙ+ය. 6c 
වගPOය දaවන ප>=: “%eධය පවOන කාලෙ+ � ෙහN ඊට ෙපර �Dª Db� 
ජනගහණයa ෙවත කරන ඝාතනය, ¨[�±ටා දැ×ම, වහ�බව, yටමං ��ම, සහ අ&^? 
අම�'ස �|යා; ෙeශපාලන පÃගැÇh, වEගවා�, ෙහN ආගම &සා ඝාතනය ෙහN b&¤චය 



සභාෙq අ�කරණබලය යටෙ? පවOන ෙවන? අපරාධයa, ඒ අපරාධය කරන ලද රෙ( 
ෙeïය ÇOය උ�ලංඝණය කරන ලeදාද නැeද යPන නැOව සැල��ලට ප?ෙq.” 

 ෙh අපරාධ ගැන ඇO අ�´යෙලා½ දැaෙh වැදග?කම yÃබඳව ෆÜැPවා ඩ 
ෙමPෙතාP (François de  Menthon), පWංශ අñෙචNදන ජනරා �වරයා �ෙරhබE� w � 
ෙමෙ' තEක කෙøය: 

අද මම ෙයNජනා කරPෙP, ෙh bශාල අපරාධමය =ය ඇ[ ව[P එන සහ 
සංbධානා?මක �ව, අධ�ා?මයට එෙරw අපරාධයa යැ� �යා ඔබට ඔc± 
කරPනට මට අවසර ෙදPන යැ� �යා�. මම �යPෙP, ජාµP bDP වසර Dය 
දහ' ගණනa ±රා $&' ත?වය =%« කරවPනට වෑයh කළ Dය, අධ�ා?$ක, 
bචාරා?මක, ෙහN ආචාර ධාE×ය අගැ%h පWOaෙ¦ප ෙවන ධEමයa ගැන�. එය 
ඉලaක කරPෙP ම�ෂ�?වය නැවත? hෙ��ඡවාදයට ඇද දැ×මට�. ආ=ක�yක 
ජාµP අතර Oෙබන 'වභාbක සහ ඕපපාOක hෙ��ඡවාදයට ෙනාෙq. ඊට? වඩා 
සැහැD � hෙ��ඡවාදයකට�. එය ඒ ගැන සbඥා&ක වන අතර, $&ස?බව නැO 
කරPනට වEතමාන bද�ාෙq Dය, ෙභෟOක ක|ම භාbතයට ග&�. ෙh 
අධ�ා?මයට එෙරwව කරන පව, Dය, අපරාධ වලට ¨� � ඒ ජාOක සමාජවාදෙ+ 
vලාරhභ පාපය�. 

ෙh වEගවාදෙ+ bයරැ ධEමය… 

අy ෙමය සාමයට එෙරw අපරාධයaද, නැ?නh %ද අපරාධ හැZයට සලකනවාද,  
අy ¨¯ණ ෙදPෙP, =ග හැෙරන DeæP %aO සහගත ෙනාකර පැහැ=[ කරPනට 
හැ� හැZහැZෙ+ ඇOtණ ත?වයකට ෙහN ඉඳwට ද�න අපරාධමය ත?වයකට 
ෙනාෙq. අy ¨¯ණ ෙදPෙP, ජEම&ෙ+ w$වරැP bDP ඉලaක කරග? 
උවමනාව�Pම ෙයාදාග? ^>රැ ධEමය�P පැවෙතන ක|මා�Èලව Dªකරන ලද 
අපරාධ වලට�. 

 ජEමP %ද යාPත�ණයට අමතර ශ¥මය සපයPනට ඒ yටමං ��h ෙයාදාග?තා යැ� 
ෆÜැPවා ඩ ෙමPෙතාP (François de Menthon) එw � අවධාරණය කර�. නා(áP bDP 
ඔtPෙ� එ=>වා�Pව ¨[�±ටා දමPනට ග? වෑයම ය� ¯ª “ජEමP ජාOයට ෙ'වයa 
ෙනාකරPෙP නh $&සාට ෛනසE�ක � අගයa නැතැ� �යන ජාOක සමාජවා� 
ධEමෙ+ 'වභාbක පWOඵලය�.” �ෙරhබE� b&¤චය සභාව ඉ=>ෙ+ ෙකරැ« Dය, 
පWකාශයP nÃP ම�ෂ�?වයට එෙරw අපරාධ ගැන � එක පWධාන ගO ලaෂණයa 
තරෙ+ පැහැ=[ ෙක>ණ -අපරාධමය පWOප?O �|යා?මක ��ම සහ භාbතය පැවnෙP 
රජය යටෙ? Jම�. ෙකෙ'tවද, �ෙරhබE� b&¤චය සභාෙq  අ�කරණබලය á$ත 
�ෙ+ ෙදවැ& ෙලNක %eධෙ+ Deධ � අපරාධ වලට පමK. ඒ &සා %eධෙයP එහාට යන 
ප>eෙදP, අy %ද අපරාධ ගැන ÇOමය &Eවචනය ±,� කළ %n�. 1992 #[ 23 සhමත 
කරග? නව පWංශ අපරාධ ÇOය %ද අපරාධ &Eවචනය කරPෙP ෙමෙ'ය: “yටමං ��h, 
වහ�බවට ෙයාදාගැÇම, සාvwක වශෙයP ෙහN ක|මා�Èලව සංaÞcත ෙව´තබා මරා 
දැ×h, අnරැදහPJෙමP පව පැහැරෙගන යාම, වදwංසාව, “ෙeශපාලන, දාEශ&ක”, 
වාE�ක, ෙහා ආග$ක ෙØn මත අමා�Þක �|යා, සහ Db� ජනතා ෙකා(ඨාශයකට 



එෙරwව ෙමෙහයෙවන සංbධානා?මක වෑයමa =ය? ��ම.” (එ් වචන අවධාරණෙයP 
දැaෙq.) 

 ෙh &Eවචන Dය�ලම, bෙ¤ෂෙයPම මෑත කා9න පWංශ &Eවචනය, ෙල&P කරන 
ලද අපරාධ ව[P ඕනෑම එකකට?, ඊට? වැ´ෙයP 'ටා[P කළ ඒවාට ෙමPම, අනnරැව 
Dය, ෙකා$%&'( රටවල නායකයPටද, �%බාව, &කරා�වා w සැP´&'ටා  
හැෙරPනට (එෙ' ෙනාෙqවා යැ� අy පත¨) අදාළ�. ෙකෙ' tවද, ෙකා$%&'( ෙර½ම 
�|යා කරන ලeෙe “රජෙ+ නාමෙයP ෙගන�ය අ�´යෙලා½ක� ෙහජම&ෙ+ පWOප?Oය” 
යන පWධාන &ගමනෙයP පළා යPනට ෙනාහැ��. ඉOP අ�´යෙලා½ක� b¤වාස ක|මය 
&සා $[යන දස ගණ&P අwංසක bP=තයP ක|මා�Èලව ඝාතනය ෙක>ණ. ඉOP මැද 
පංOය Jම, නැ?නh වංශව? පtලකට දාව උප?Oය ලැÅම, ^ලාa Jම, %aෙE&යP 
Jම, එෙහම? නැ?නh ශ¥$කෙයa Jම ෙහN ෙකා$%&'( පaෂෙ+ සාමා½කෙයa Jම?, 
අපරාධයa නh. ෙකා$%&(' ඇෙජPඩාෙq ඉහÃPම OÀෙÁ �|යාï9 b=යට සහèවනය 
පWOaෙ¦පය�. ශ¥මය (Trud) සඟරාෙq 1927 ෙනාවැhබE 13 වැ&දා කලාපෙ+ $කාෙය� 
ෙටාh'� (Mikhail Tomsky) නමැO ෙසNbය( වෘ?µය ස$O නායකයා [%ෙq ෙමෙ'ය: 
“අy අ&? පaෂවලට ඉPන ඉඩ ෙදනව. ඒ?, අy සහ බටwර ෙවන' යැ� �යා පාන 
v[ක ධEමය ෙhක�: එක පaෂයa පාලනය කරනව, අ&? ඔaෙකාම wෙE!”  11

 ම�ෂ�?වයට එෙරw අපරාධ යන සංක�පය සංÆEණ �ව�. එය ෙමw � 
සැල��ලට ගැෙනන අපරාධ සඳහා ඍÍවම උ£ත ෙව�. එ�P වැ´ෙයPම bෙ¤Þත �ව 
$&' සංහාරය�. නා(D bDP %ෙදqවP සංහාරය කළ පව, �ෙරhබE� b&¤චය 
සභාෙq 6c වගPOය පැහැ=[ ��ම yKස, 1948 ෙදසැhබE 9 වැ&දා $&' සංහාරයP 
වැළැaJම සහ ඊට දêවh සඳහා � එaස? ජාµPෙ�  වැඩ¨,ව ම�ෂ�?වයට එෙරw 
අපරාධ ෙමෙ' &Eවචනය කරන ල=: “$&' සංහාරය ය�ෙවP අදහ' ෙවPෙP ¨,ම&P 
ෙහN ෙකාට' වශෙයP, ජාOක, වාE�ක, ජනවාE�ක ෙහN ආග$ක කÁඩායමa සඳහා 
පහත ඕනෑම �|යාවa bනාශය සඳහා ෙයාදා ගැÇෙh�ය, උදාහරණ ෙලDP: (a) 
කÁඩායමක සාමා½කයP ඝාතනය; (b) කÁඩායමක සාමා½කයPට  දරැ« ශා�>ක ෙහN 
මානDක bප? ��ම; (c) ¨,ම&P ෙහN ෙකාට' වශෙයP යh කÁඩායමa එw ෙභෟOක 
bනාශය ෙගෙනනවා යැ� අ�මාන කරන ලද èbත ෙකාPෙeD වලට උවමනාෙවPම ලa 
��ම; (d) යh කÁඩායමa nළ උප? වැළැaJමට කට%n සhපා දනය ��ම; (e) යh 
කÁඩායමක DZන දරැවP ෙවන? කÁඩායමa ෙවත බලහ?කාරෙයP යැJම.” 

 නව පWංශ අපරාධ ÇOය $&' සංහාරය තව? ±,� ෙලDP &Eවචනය කර�: “යh 
ජාOයa, ජනවාE�ක (ethnic), වාE�ක (racial) වශෙයP ෙහN ආග$ක කÁඩායමa, 
නැතෙහා? “ෙවන? wnමතයට හදන ලද ක|මෙqදයa පදනh කරෙගන µරණය කරන 
කÁඩායමa" ¨,ම&P ෙහN ෙකාටසa හැZයට bනාශ ��මට ය?න දරන “එaව ගPනා 
උ?සාහයa ෙපPJම” (ඒ වචන අවධාරණෙයP දැaෙq.) ෙමම ÇOමය &Eවචනය අPෙ� 
ෙෆÜාසා¶ ෙගෙනන ලද දාEශ&ක පWෙqශය සමඟ ෙනාගැලMමa Deධ ෙවPෙP නැත. 
“ඔ¯ෙ� ෙහN ඇයෙ� උcප?Oය &සා පමKP යh අෙයaව මරණයට ප? ��ම ය� 
ම�ෂ�?වයට එෙරw අපරාධයa”  යැ� ඔ¯ b¤වාස කර�. ෙකZ එෙහ? මාහැ° “සදා 12

 Quoted in Kostas Papaionannou, Marx et les marxistes, rev. ed. (Paris: Flammarion, 1972).11

 Andre Frossard, Le crime contra l’humainté (Paris: Robert Laffont, 1987).12



ගලා බDන” (Forever Flowing) නh නවකතාෙq, වධක කඳtරැ ව[P ආප¯ පැ$K එw 
Jරයා � ඉවාP �CෙගNරb� (Ivan Grigorevich) ගැන වැD[ ෙගCා'මP ෙමෙ' �ය�: “ඔ¯ 
උපෙ? පටP DZයා ෙමPම ෙවන' ෙනාJ DZෙ+ය: $&ස? බෙවP.”  එය�, ඇ?ෙතPම, 13

ඒ සඳහා ඔ¯ව ෙතNරාගැෙනPනට ෙØn � කාරණය. $&' සංහාරය bbධ හැඩ ව[P 
සහ පWමාණ ව[P එන මතa කරPනට අyට පWංශ &Eවචනය උදq කර�. (%ෙදqවPෙ� 
� ෙමP) එය වාE�ක bය හැ��. ඒ? එයට සමාජ කÁඩායh ඉලaක කරගැÇමටද 
±,ව&. “රැDයාෙq රn 2ෂණය” (The Red Terror in Russia) ෙපාත 1924 � බE[නෙ+ 

පWකාශනය bය. එw රැDයා� ඉOහාසඥ සහ සමාජවා=ෙයa � සEෙග ෙම��ෙනාþ 
(Sergei Melgunov) ෙචකා (ෙසNbය( ෙeශපා ලන ෙපා9Dෙ+) පළ¨ නායකෙයa � මාZP 
ලැ(D' (Latsis) 1918 ෙනාවැhබE 1 වැ&දා ªP  ආඥාව ෙමෙ' උ±ටා දaව�: “අy �Dම 
ජනතාවa bෙ¤ෂෙයP ඉලaක කරෙගන %eධ පWකාශ කරPෙන නැහැ. අy ÀEÍවාDය 
පංOයa හැZයට� ¨[�±ටා දමPෙන. ඔබෙ� bමEශනයP වල � b?Oකරැ ෙසNbය( 
අ�කා>යට එෙරwව �|යාෙවP ෙහN වචනෙයP කෙø ^මaදැ� �යා, [යැ�b[ සහ 
සාaÞ කෑ[ ෙහායPන යPන එපා. ඔබ ඔ¯ ෙවOP ඇDය %n පළ¨ පW¤නය තම� ඔ¯ 
එPෙP ^මන පංOෙයPද �යා. ඔ¯ෙ� පරhපරාව, ඔ¯ෙ� අධ�ාපනය, ඔ¯ෙ� ±¯«ව, 
සහ ඔ¯ෙ� වෘ?Oය.”  14

 ෙල&P සහ ඔ¯ෙ� සෙහNදරයP wතa ප±වa නැO “පංO %eධෙ+” ¨[Pම 
පැට,නහ. එw � ෙeශපාලන සහ අ�´යෙලා½ bරැeධකරැවPව, එෙ'ම සාමාන� ජනතාව 
අතර DZ ªEදාPත ±eගලයPව හnරP යැ� හංවÓ ගැá ඔtPෙ� bනාශය සඳහා ල^« 
කරන ල=. ෙබා�ෙෂba'ලා ඔtPෙ� පරම බලය අ�ව, bෙරNධයa ෙහN අñෙයNගයa 
එ�ල �ෙ+ නh, එය සාමකා× bෙරNධයa tව?, ඔtPව ඉව? කරPනට ÇOමය ෙහN 
ශා�>ක ක|මෙqදයට ybනහ. ෙමම උපාය �|යා?මක කරන ලeෙe ෙeශපාල&කව bරැeධ 
අදහ' දැa� කÁඩායh වලට පමණa ෙනාෙq. වංශව?, මැද පංOය, beව?, සහ 
ආග$ක නායකයP, යන සමාජ කÁඩායh සහ හ¨දා &ලධා�P, ෙපා9Dය වැ& 
වෘ?OකයP ද ඊට ෙගාªරැ �හ. සමහර අව'ථාවල � ෙබා�ෙෂba'ලා ෙh ජනතාව $&' 
සංහාරයට ලa කළහ. අෙc $&' සංහාර &Eවචනයට bශාල වශෙයP සමාන ෙවPෙP 
1920 � පටP ග? “ෙකාසැaහරණය” (de-Cossackization) පWOප?Oය�: ඔtP &¤£ත 
පWෙeශයක ප=ං£ය තහtරැ කරෙගන DZ ජන කÁඩායම�. ෙකාසැa' සංහාරෙ+ � 
y>$Pට ෙව´ තබා මරා දැ$ණ. ගැහැ«P සහ දරැවP සමඟ වයසක උදbයව yටමං 
ෙක>ණ. ගhමාන yZP සමතලා කර ඒවා ෙකාසැa ෙනා� ප=ං£කරැවPට පවරන ල=. 
ෙකාසැa අය පWංශ bcලව කාලෙ+ DZ ෙවP! (Vendée) අය හා සමාන කර$P ඉතා 
කැමැ?ෙතP ඔtP සඳහා �|යා?මක කෙø ·තන ෙකා$%&'(වාදය “ෙසායාගPනා ලeදා” 
� ගCැච' බාබþ 1795 � “ජනඝාතනය” (populicide) යැ� හැ\P� වැඩ yÃෙවත�.  15

 එම “ෙකාසැaහරණ” පWOප?Oයම නැවත වතාවa �|යා?මක ෙකරැෙÁ 1930-1932 � 
“^ලාaහරණය” ෙව�ෙව&. එෙහ? ෙදවැPන මහා දැවැPත ෙලස�P =ග හැරැ« වැඩ 
yÃෙවත�. ඒ සඳහා &^? කරන ලද &ල &යමය අ�ව (සහ ෙර½මෙ+ ෙපWාපගැPඩා 
අ�ව) “^ලාa අය පංOයa හැZයට nරP ��ම” එw පළ¨ අර¨ණ bය. සාvwකරණයට 

 Vasily Grossman, Forever Flowing, trans. Thomas P. Whitney (New York: Harper & Row, 1972), p. 247.13

 Quoted in Jacques Baynac, La terror sous Lénine (Paris: Le Sagittaire, 1975), p. 75.14

 Gracchus Babeuf, La guerre de Vendée et le système de dépopulation (Paris: Tallandier, 1987).15



bෙරNධය දැa� ^ලාa අයව ෙව´ තබා මරා දැ$ණ. අෙනa අයව ඔtPෙ� භාEයාවP, 
දරැවP සහ වයසක උදbය සමඟ yටමං කර හැ>ණ. Dය,ම ^ලාa අයව ෙකÃPම 
ඝාතනය කර� ලැÀෙq නැත. බලහ?කාරෙයP ශ¥ම කඳtරැ වලට?, ස�Å>යාෙq 
වනාPතර වලට? ෙහN èbත ගලවාගැÇමට පවා හැ�යාව ෙනාමැO ඈතක � උnරැ 
පWෙeශ වලට? yට?කර යැtK. දස දහ' ගණ&P $ය �ය y>' ෙබාෙහාමය�. ඒ 
bP=තයPෙ� ¨, සංඛ�ාව හ>හැZයකට �යPනට �Dෙවa ෙනාද&O.  ඉOP 1932-33 
� %aෙEනෙ+ එන මහා සාගතය ෙh ගhබද ජනතාව සාvwකරණයට බලහ?කාරෙයP 
ෙයා¨ කරJෙh ඍÍ පWOඵලය�. මාස �wපයa ඇnලත $[යන 6 a $ය �යහ. 

 ෙමw � “පංOයa” හැZයට $&' සංහාරය යPන “වාE�ක” හැZයට $&' සංහාරය 
හා සමාන යැ� දැaJමට ±,වන. 'ටා[Pෙ� ෙර½මෙ+ � සාගතෙ+ පWOඵලයa හැZයට 
%aෙE&යP ^ලාa දරැෙවa උවමනාෙවPම හාමතෙ+ තැÅම ය� නා(D ෙර½මෙ+ � 
ෙවNෙසNq ෙගෙටNවක %ෙදq දරැෙවa හාමතෙ+ තැÅම “හා සමාන ෙq”. ඉ=>ෙයP පැවO 
තාaෂKක සhප? භාbතයට ෙගන ඔtPෙ� “කාE$ක �|යාව[ෙයP” ගෑ' භාbතෙයP 
හා ආදාහනෙයP “nරP කරන කhහ�” ඉ=කළ අt¦b('w පැවO ඒÆය 'වභාවයට ෙh 
තEකෙයP �D? හා&යa Deධ  ෙනාෙq. ෙකෙ' න¨?, ෙh තEකය ෙගනහැර පාPෙP 
ෙබාෙහN ෙකා$%&'( ෙර½ම අතර පැවO එක bෙ¤ෂ ලaෂණය� -ඔtP ක|මව? ෙලDP 
අbයa හැZයට සාගත ෙමෙහයවන ලද බව�. ෙර½මය bDP සම'ත ආහාර සැප%ම 
පාලනයට  ��ම ඉලaක කරග?හ. අ³රැ ක|මෙqද ෙගනැb?, ±eගලයා උපයාග? 
“�ණ” (merits) නැතෙහා ? “අ�ණ” (demerits) අ�ව පමණaම ආහාර ෙබදාහැ �ෙh 
&යැ,නහ. මහා bශාල ෙලDP සාගතය &Eමාණය කරPනට ෙh පWOප?Oය දායක bය. 
ෙමවැ& සාගත වලට 1918 P ප කාලෙ+ � ¨¯ණ ෙදPෙP ෙකා$%&'( රටව� 
පමණa බව Dw කරPන. එ�P දස දහ' ගණනa, සමහර අව'ථාවල � $[යන 
ගණනa ජනතාව $ය �යහ. එෙ'ම නැවත?, 1980 ගණP වල �, මාa'වා�-ෙල&Pවා� 
යැ� �යා ග? අyWකා� රටව� ෙදකa, ඉOෙයNyයාව සහ ෙමාසැhÅa පමණa එවැ& 
දරැ« සාගත අ?b\ රටව� බවට ප? �ෙ+ය. 

 ෙකා$%&'( ෙර½ම bDP කරන ලද අපරාධ ගැන v[ක bමසා බැ9ම�P එන 
ෙතාරnරැ ෙමෙ'ය: 

• දස දහ' ගණනa පWාණ ඇපකරැවP සහ DරකරැවP නÓ ෙනාමැOව ෙව´තබා මරා 
දැ×ම, සහ 1918 Dට 1922 දaවා කාලෙ+ ශ¥$ක අරගලකරැවP සහ ගhබද වැDයP 
Dය දහ' ගණ&නa මරා දැ×ම 

•$[යන 5 ක ජනතාවකට මරැ කැඳ� 1922 සාගතය 

• 1920 වසෙE ෙඩාP ෙකාසැaලා වඳ ��ම සහ yටමං ��ම 

• 1918 Dට 1930 කාලෙ+ වඳක කඳtරැ වල � දස දහ' ගණනa ඝාතනය 

• 1937 Dට 38 දaවා මහා úeධෙ+ � 690,000 ජනතාවa සvලඝාතනය 

• 1930-1932 කාලෙ+ � ^ලාa (සහ ^ලාa යැ� �යැtන අය?) $[යන 2 a yටමං 
��ම 



• 1932-33 සාගතය කෘµමව සහ ක|මව?ව පව?වාෙගන ය$P %aෙE&යP $[යන 4 
a සහ ෙවන? අය $[යන 2 a bනාශයට ප? ��ම 

• ෙපNලPත වැDයP, %aෙEන වැDයP, බා�( වැDයP, ෙමා�ෙඩNbයP වැDයP, සහ 
ෙබසාඅරා යP වැDයP 1939 Dට 1941 දaවා ද, නැවත? 1944- 45 කාලෙ+ � ?, Dය 
දහ' ගණ&P yටමං කර හැ�ම 

• 1941 � ෙවා�ගා ජEමP අයව yටමං ��ම 

• 1943 � �|$යාෙq ටාටාEලා ¨,ම&Pම yටමං ��ම 

• 1944 � ෙච�යා�වP ¨,ම&Pම yටමං ��ම 

• 1975 Dට 1978 කාලය දaවා කාhෙබNජෙ+ නගරබද ජනගහණය yටමං ��ම සහ 
සvලඝාතනය 

• 1950 පටP �නය bDP Zෙබ( ජනතාව w$wට bනාශ කර දැ×ම  

 මාඕ ෙ'nං, �h ඉ� P, සහ ෙපා� ෙපා( ෙර½ම වල� එවැ&ම � අපරාධ ගැන 
සඳහP ෙනාකරPෙP නh එw � ෙල&Pවාදෙ+ සහ 'ටා[Pවාදෙ+ න$P කරන ලද 
අපරාධ ලැ�'nවa සh³Eණ ෙවPෙP නැත. 

 ª¦කර ඥානbභාB පW¤නයa තව ªරට? පවO�: ඉOහාසඥයP bDP ෙයාදාගත 
%n ව�ෙ+ “ම�ෂ�?වයට එෙරw අපරාධ” සහ “$&' සංහාරය” ගැන පWධාන වශෙයP 
ඇO ÇOමය පWවEගයP පමණaද? ෙhවා යh කාලයකට áමා � �ª සංක�ප ෙqද? 
�ෙරhබE� � නා(Dවාදය ෙහළාදැÆම ඉලaක කරග? සංක�ප ඉOහාසමය පEෙ+ෂණ 
සඳහා ෙයාදාගැÇෙh � යh කාලයa O'ෙ' පවOන අදාළ &ගමන කරා එළ%ය හැ�ද? 
අෙනa අතට, ඉOහාසමය පEෙ+ෂණෙ+ අර¨ණ bයt� කරන ෙh සංක�ප යh තරමකට 
පW¤න කළ %n � නරක පැ�ලh ඇO “අගැ%h” ෙවනවාද?  

 ¨[Pම සහ පWධාන වශෙයPම, රාජ�යP සහ ෙeශපාලන පaෂ ව[P ෙමෙහයtන 
ෙeශ bDP &යැ,න සvලඝාතන භාbතෙ+ �, නා(áPට ඒකා�කාරයa OÀෙÁ නැO බව 
bDවැ& Dයවෙ' ඉOහාසය අyට ෙපPව�. ෙබා'&යාෙq සහ රැවPඩාෙq මෑත කා9න 
අ?දැÆh �යාපාPෙP එය Dයවෙ' කැM ෙපෙනන ලaෂණය බව�. 

 ෙදවැ&යට, 19 වැ& Dයවෙ' ඉOහාසමය ක|මෙqද, එනh ඉOහාසඥයP 
පEෙ+ෂණයPw &යැ,ෙP බ¯තර වශෙයP අE�දය හÄනාගැÇමට ෙනාව පW¤නය ගැන 
b&¤චයP ෙදPනට &සා, ඒවා නැවත පණගැPJම ª ෙනාමැO tවද, සමහර 
ෙeශපාලන සහ අ�´යෙලා½ සංක�ප &සා ඍÍවම Deධ � දැවැPත $&' ෙÑදවාචකයP 
මඟහැර යPනට ෙකාෙහ?ම ෙනාහැ� ෙව�. ඒ අෙc %ෙදq-�|'Oයා& Ò¦ටාචාරය සහ 
පWජාතPත�වා� සhපWදායයP ව[P ගම� ෙවන ම�ෂ�?වය yÃබඳ අදහ' &ස�. 
උදාහරණයa හැZයට, $&' èbතයට ෙගෟරව ��ෙh අදහස�. පතල ඉOහාසඥයP 
ගණනාවa, නා(D අපරාධ හැ\PJම සඳහා “ම�ෂ�?වයට එෙරw අපරාධ” යන පදවහර 



&දහෙ' ෙයාදා ග&O. ෙශNP-ෙපෙර අෙසමා ඔ¯ෙ� “අt¤b('”  න$P [ç [yෙ+ සහ 16

yෙයE bඩා�-නැෙක(  bDP ෙපN� _bෙ+ (Paul Touvier) නÓ bභාගෙ+ � එෙ' 17

ෙයාදාග? ආකාරය දැabය හැ��. ඉOP ඒ &සා, ෙකා$%&'( ෙර½ම ව[P කළ අපරාධ 
වEග කරPනට? එවැ& පද සහ සංක�ප ෙයාදාගැÇම �ª යැ� ෙපෙනPෙP නැත. 

 ෙh අපරාධ වලට බලෙ+ DZ ෙකා$%&'(වා�P ඍÍවම වග�ව %nදැ� යන 
පW¤නයට අමතරව, අපරාධයකට හt�Jම වරදaද යPන? මnෙq. 1987 � 
පWOසංෙශNධනය � කැනඩාෙq අපරාධ ÇOෙ+ 7(3.77) වගPOය දaවPෙP, වෑයh, 
^මPත�ණ, උපෙeශ, සහාය �ම, එෙ'ම ත?වාකාරෙයP ‘හt�Jම' සඳහා 'සපයන 
=>ගැPJhද’, ÇOය කඩ ��ම  ෙලස�. ම�ෂ�?වයට එෙරw අපරාධ වලට අඩං� බව�. 18

එම ÇOෙ+ම 7(3.76) වගPOෙයP දැaෙවන ම�ෂ�?වයට එෙරw අපරාධ &Eවචනය 
සමඟ එය ඒකමµය ෙව�: “�|යාෙq &යැෙළPනට වෑයම ෙහN ^මPත�ණය, �|යාව සඳහා 
ඕනෑම ±eගලෙය^ට උපෙද' �ම, ඕනෑම ±eගලෙය^ට පවරන ලeදට සහාය �ම ෙහN 
අ�බල �ම, එෙ'? නැ?නh ‘�|යාව සhබPධෙයP ප¤චා? අවසහායකෙයa 
Jම” (bෙ¤ෂ අවධානයa ෙයා¨කර ඇත’.) 1920 ගණP Dට 1950 ගණP දaවා කාලය nළ 
�, “bcලවෙ+ ෙලNක ෙeශපාලන පaෂෙ+” ෙව�ෙවP ෙකා$%&'( ජාත�Pතරෙ+ 
ෙ¤¥Kවල සහ ප>'ථාÇය අංශවල Dය දහ' ගණP ජනතාව ෙ'වය කරe�, ෙල&Pෙ� 
සහ අනnරැව 'ටා[Pෙ� පWOප?O ගැන ෙකා$%&'(ලා සහ ඔtP හා ගමP ග? ෙස 
අයෙ� උ«h කැමැ?ත ලැÅම ±ªම සහගත �ව�. 1950 ගණP Dට 1970 ගණP දaවා 
Dය දහ' ගණ&P ජනතාවa, £න bcලවෙ+ ‘ෙ¤¥¦ඨ ඉ=> yhෙh' සහ සං 'කෘOක 
bcලවෙ+ සe�ණය ගැන පWශංසා කර$P “ෙ¤¥¦ඨ &ය¨වා” ගැන පWශ'O ගායනා කළහ. 
අෙc කාලයට ෙගාඩa ළංෙවe�, ෙපා� ෙපා( බලයට ප?Jම ගැන පW&ල ෙලDP MWO 
පWෙමNදයPට ප?J ඇතැ� ද�Pනට ලැ ණ.  ෙබාෙහN ෙදෙනa තමP “දැන DZෙ+ 19

නැතැ�” �යPනට ±,ව&. සැකයa නැOව, ඔq අ&වාEෙයPම, ප>De� ගැන දැනගPනට 
ෙහN සත�ය ෙසායා ගැÇම &තරම පහ නැත. මPද, ඔtPෙ� සැබෑ කට%n සඟවා 
තබPනට වාරණෙ+ කලාව ඔtPෙ� yWයතම ක|මෙqදය ෙලDP පාb�£ ��ම 
ෙකා$%&'( ෙර½ම bDP පW�ණ කර Oෙබන ෙහ�&. ඒ? ෙබාෙහN bට ෙh 
ෙනාදැ�ව?කම ය� අ�´යෙලා½ෙයP ෙcWරණය Jම &සා තමPම තමP රවටාගැÇෙh 
පWOඵලය�. 1940 ගණP සහ 1950 ගණPවල, ෙh ^>රැ අපරාධ ගැන ෙබාෙහN ප>De� 
මහජනතවට දැනගPනට ලැÀණාය යPන පWOaෙ¦ප කළ ෙනාහැ��. ෙබාෙහN 
aෂමාලාපයකයP (apologists) ඔtPෙ� අµත කාලෙ+ ෙදbවරැP අ�Pකර දමා OÀණද, 
ඔtP එෙ' කරන ලeෙe රහDගතවය, &හඬවය.   $&' හෘදය සාaÞෙ+ සෑම Dය, 
අවසාන ෙ¤ෂ මාත�ය? ෙසායා ඒවා ¨[�±ටා දමPනට?, ඒ &සා ඇOවන පWOඵලයP 

 Jean-Pierre Azema, “Auschwitz,” in J.-P. Azema and F. Bédarida, Dictionnaire des années de tourmente (Paris: Flammarion, 1995), 16

p.777.

 Pierre Vidal-Naquet, Réflexions our le génocide (Paris: La Décourverte, 1995), p. 268. Morevoer, Vidal-Naquet wrote, “There has 17

been discussion of Katyń and the massacre in 1940 of Polish officers who were held as prisoners by the Soviets. Katyń dovetails 
perfectly with the definition of Nuremberg.”

 Denis Szabo and Alain Joffé, “La répression des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au Canada,” in Marcel Colin, Le 18

crime contre l’humanité (Paris: Erès, 1996), p. 655.

 See the analysis by Jean-Noël Darde, Le ministère de la vérité: Histoire d’un génocide dans le journal (Paris: L’Humanité, Le Seuil, 19

1984).



ෙනාතකා හ>Pනට?, &දPගත ෙලස�P &රාචාරව? � ධEමයa ගැන අy ෙකෙ' 
DතPෙන¨ද? 

 ෙකා$%&'( 2ෂණ අධ�යනෙ+ ෙයª� ±ෙරNගා$ෙයa � ෙරාබ( ෙකාP^ෙව'( 
1968 � ෙමෙ' [Jය: “ෙබාෙහN ජනතාවa [මහා 2ෂණය - Great  Terror] ඇම, nං�' 
ල�ව සහ බරැව එaකම ‘�ල දැ×ම’ &සාම සමහර bට 2ෂණය ෙමතරh ෙහා\P 
සාEථක � ෙØn අතෙරP එකa bය හැ��. bෙ¤ෂෙයPම, bෙeïය ‘'වාæන’ 
වාEතාකරැවPෙ� ආïEවාදය ෙනාලැÀණා නh ඔtPෙ� ¨� අ?හදා බැ9h එතරh 
වැදග? ෙනාව� ඇත. ඒ පÁ´තයP úeධ��h ම°P � ෙ� හලන ෙeශපාලනෙ+  
වග�ව %n හt�කාරයP යැ� ඔtPව සැලÆමට අවශ�ය�. අÓම ගාෙP 1936 � 
පWDe�ෙ+ පැව?� පWථම ෙබාරැ නÓ bභාගෙ+ �, DෙනාJq (Zenoviev) ගැන �ව, එයට 
ෙනාª � yÃගැÇමa y>නැ$ණ.”  ඒ $�h තලෙයP ෙකා$%&'( ෙනා� සංඛ�ාවෙ� 20

beව? සහ ආචාර ධාE$ක ª'සහාය දැaෙවPෙP නh, ඉOP එbට ෙකා$%&'(වා�Pෙ� 
ª'සාහය ගැන �යPනට ඇ?ෙ? ^මaද? එa අෙයa, එනh �b ඇරෙගාP bDP 
පWංශෙ+ ෙකා$%&'( ෙeශපාලන ෙපා9Dය &Eමාණය ��ම ගැන 1931 � [ç ගද�ය�P 
පWDe�ෙ+ කණගා_ව පWකාශ කෙøය.  21

 ෙජNසþ බEගE wට± ෙකා$PටEP &ලධා>ෙය�. ඔ¯ව “úeධ ��මට” ලaව 
කඳtරැ ෙවත y_වහ� කරන ල=. �ලා� ෙවත y_වහ� කරන ලද, ඒ? එ�P ආප 
එPනට අව'ථාව ලැÀණ පවද තව ªරට? පaෂ සාමා½කාවa ෙලDP DZ තැනැ?Oයa 
ෙවOP ලැÀණ [yයa ෙØ ෙමෙ' උ±ටා දaව�: 

සෑම =සාවකම DZ මෙ� පරhපරාෙq ෙකා$%&'(ලා 'ටා[Pවා� ආකෘOෙ+ 
නායක?වයa yÃග?හ. අy අපරාධ වල� අකමැ?ෙතP tව? එකඟ tෙන$. එය 
ෙසNbය( ෙකා$%&'(ලා ගැන පමණa සත�යa �වa ෙනාෙq, ෙලNකෙ+ DZන 
Dය, ෙකා$%&'(ලා ගැන සත�යa �ව�. අy, bෙ¤ෂෙයPම පaෂෙ+ �|යාකා� 
සහ ඉ=>ෙපළ DZ සාමා½කයP, ඒÆය ±eගල වශෙයP සහ සාvwක වශෙයP අෙc 
හෘදය සාaÞෙ+ පැ�ලමa කරyPනාග?ෙ? ෙව¨. අyට එය මකා දැ$ය හැ� 
එකම b=ය නh ෙමවැPනa නැවත �Dදාක Deධ ෙනාJමට සහOක Jෙම&. ෙh 
Dය�ල කරPනට හැ� �ෙ+ ෙකෙ'ද? අy Dය�ලPටම y' හැªනාද, එෙහම 
නැ?නh අy Dය�ලPම දැP ෙකා$%&'(වාදයට ෙàNg J DZනවාද? සත�ය නh 
අy Dය�ලPම, 'ටා[P යටෙ? ඍÍවම DZ නායකයPද ඇn,ව, අපරාධ දැaෙa 
එවැPනක අ&a පැ?ත ෙලDP. එය සමාජවාදෙ+ ජයගCහණයට අවශ� වැදග? 
දායක?වයa යැ� අy b¤වාස කෙළ¨. ෙසNbය( %&යනෙ+ ෙමPම ෙලNකෙ+ද, 
ෙකා$%&'( පaෂෙ+ ෙeශපාලන බලය සඳහා පWවEධනය කළ Dය�ල සමාජවාදය 
සඳහා ෙහාඳ යැ� අy Dnෙව¨. ෙකා$%&'( ෙeශපාලනය සහ ෙකා$%&'( ආචාර 
ධEම අතර අE�දයa O ය හැ� යැ� ගැන අy �Dbෙටක සැක ෙනාකෙළ¨.  22

 Robert Conquest, The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, rev. ed. (New York: Oxford University Press, 1990).20

 Louis Aragon, Prélude au temps des cerises (Paris: Minuit, 1944).21

 Quoted in Joseph Berger, Shipwreck of a Generation: The Memoirs of Joseph Berger (London: Harvill Press, 1971), p. 247.22



 ෙකෙ'tවද, බEගE වෑයh කරPෙP ෙදපැ?තම OයාගPනට�. “අෙනa අතට, මට 
ෙපෟeග[කව දැෙනPෙP 'ටා[Pෙ� පWOප?Oය yÃග?ත &සා (ෙබාෙහN ෙකා$%&'(ලා 
එෙ' කෙø නැත) ජනතාව bෙqචනය ��ම සහ ඔ¯ෙ� අපරාධ වැළැa�ෙ+ නැO එකට 
ඔtනට ෙදNෂාෙරNපණය ��ම අතර ෙවනසa OෙÛ යැ� �යා�. ෙමය ඕනෑම 
±eගලෙය^ට, ඔ¯ ෙකාතරh වැදග? tවද, කළ හැ� � ෙදයa යැ� අෙcaෂා ��ම ය� 
'ටා[Pෙ� මහ? ෙලDP පැOර පැවO දරදê පWජාMඩක?වය වැර=යට වටහා ගැÇම�.  23

ඉOP එයාකාරෙයP බEගE bDP පළා යාමට �Dª ක|මයa නැOව එw yÃ^� සහගත 
යාPත�ණයට අJ U.S.S.R. w DZෙ+ය යPනට කමාවa ෙසායාෙගන ඇත. ඒ? එෙ' 
නැOව, ජනතා ෙකා$සා>ෙ+ අභ�Pතර කට%n අංශයට (NKVD, රහ' ෙපා9Dය) bDP 
ඍÍවම අ? අඩං�වට ෙනාගPනා ලද, බටwර %ෙරNMය ෙකා$%&'(ලාෙ� 'වයං-ර�ව¿ම 
^මa �වාද? ඔtP ක|මය සහ එw නායකයා ගැන අPධ ෙලDP කතා කෙø ඇ�? හැම 
ආරhභයක � ම අව=කරPනට ගැ¢ හඬ ඔtPට නෑෙP ඇ�? ෙසNbය( ෙශNකාPතය 
(The Soviet Tragedy) න$P [ç රැDයP bcලවය yÃබඳ ඔ¯ෙ�  අනEඝ කෘOෙ+ මාZP 
ම[යා “ෙh bරැeධාභාසය … එය .. මහා අපරාධයa ගPනට මහා පරමාදEශනයa 
ග&�,”  �ය$P Oරෙ+ ෙකානa උ'ස�. තව? ෙකා$%&'(වාදෙ+ පWධාන Dbයa වන 24

ඇÇ Æ|ග� (Annie Kriegel) තරෙ+ �යPෙP, ෙකා$%&'(වාදෙ+ ¨¯« ෙදක අතර, =වා 
ර) ෙ' එ�ෙනකා පපස =ෙවන ෙØnඵල සබඳතාවයa ඇතැ� �යා�. 

'ෙවටP ෙටාෙඩNෙරාq ෙh bරැeධාභාසයට පWථම yÃnර සපය�: 

බටwර පW ජාතPත�වා ද ෙ+ ±රවැDයා ආදරෙයP ප>ක�පනය කරPෙP 
ඒකා�පOවාදය පවOPෙP සාමාන� $&' ආශාවPට Dතාගත ෙනාහැ� තරh ඈත 
ªර'ථ තැනක �යා�. ඒ? ඉOP, එතරh y>සa එය nලට ඇද ෙනාග?තා නh 
එය පැවO තරh කාලයa ±රා ඒකා�පOවාදයට පවOPනට �Dෙ'?ම ෙනාහැ��. 
තව? යමa ඇත -එය යටප? ��ම අáරැ � කාEයaෂම යPත�ය�. සමාජයට 
පරමාදEï � ආකෘOයa ෙකා$%&'( අ�´යෙලා½ය ඉ=>ප? කර අy Dය�ලPවම 
එය කරා යෑමට ත=P =>ගPව�. පරමාදEශෙ+ නාමෙයP ෙලNකය ෙවන' ��ෙh 
ආසාව, අවසානෙ+ $&' අනන�තාවෙ+ ෛනසE�ක �ණාංගය�… තව ªරට? 
�qෙවා?, ෙකා$%&'( සමාජය ඒÆය ±eගලයා ෙවOP ඔ¯ෙ� වගÆh ගලවා 
අ�P කර�. හැම bටම µරණ ගැÇම කර�ෙ+ “ෙවන ෙකෙන^” bD&. මතa 
කරPන, ඒÆය ±eගල වගÆම යPන ෙපා´ ප(ටh කරන තරh දැවැPත බර�… 
ෙබාෙහN ෙදෙන^ට බලව? ෙ' ඇ�මa ඇO �, ඒකා�පOවා�ය ක|මෙ+ ආකEෂùය 
බෙq vලය හැZයට පවOPෙP &දහස සහ වගÆම ගැන ඇO  ය�. ෙම�P 
ඒකා�පOවා� ෙර½ම ගැන ඇO ජනyWය?වය පැහැ=[ කර�. (එය “&දහෙසP පළා 
යාම" (Escape from Freedom) න$P � එ>a ෙෆÜාh [ç &බPධනය�.) ෙh �Dවa 

අ�? ෙදයa ෙනාෙq; “'ෙq�ඡාෙවP වහ�කh ��ම”  ගැන කතා කරe� ෙබාOය' 25

(Boethius) nÃP ෙමw හ> අදහස ද�Pනට ලැÀK.        

 Ibid.23

 Martin Malia, The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991 (New York: Free Press, 1994), p. 424

 Tzvetan Todorov, L’homme dépaysé (Paris: Le Seuil, 1996), p. 36.25



 'ෙq�ඡාෙවP වහ�කh ��මට ඉතා ඉaමKP ªවPනP nළ � ª'සාහය ෙපÇ �ය 
තරමට සෑම bෙටකම b%aත ෙහN න�ා�ක �ෙ+ නැත. සරල yÃගැÇම සහ/ෙහN 
ෙපWාපගැPඩා පැOර හැ�ම හැඩගැ'J OÀෙÁ සත�ය සඟවPනට�. එවැ& ක|මයa 
අ&වාEෙයPම �|යාï9 ª'සහාෙ+ ලaෂණය�. එය හැම bටකම සාEථක �ෙ+ නැත?, 
රැවPඩාෙq ෙශNකාPතෙයP ෙපÇ �ය ෙලDP, තn ෙසායන ඇ' වලට හෙනාෙවන ෙ'  
කරන, ෙහාර රහෙසP මහ? සvහයa ෙවත Dªවන අපරාධ වලටම දැ´ ෙ' එ�ල කරන 
ආෙලNක ධාරාව පමණaම ඒවා ගැන කළ හැ� එකම කාEයaෂම පWOචාරය ෙq. 

 2ෂණය සහ ඒකා�පOවාදය ගැන b¤ෙ�ෂණයa -බලෙ+ DZන ෙකා$%&'(ලාෙ� 
ගO ලaෂණ &Eවචනය කර$P- ��ම පහ කEතව�යa ෙනාෙq. 'ටා[Pවාදය ය� 
BCක ෙශNකාPතයක? පWා�න ආඥාදායකවාදය? යන ෙදෙa එකnවa යැ� ෙශNP 
එෙලP'ට�P (Jean Ellenstein) &Eවචනය කර�. එම &Eවචනය D?ගPනා � tව?, 
එය ෙකා$%&'( අ?දැÆෙh පැOර ඇO ·තන?වය දැaJමට?, ඊට ක[P OÀණ 
ඒකා�පOවාදයPට වඩා ෙවන' ෙලස�P බලපෑh එ�ල කරන ආඥාදායක?වය 
ෙපPවPනට? අසම? ෙව�. සංසPදනා?මක සාරාංශයa ��ෙමP එය &D සPදEභයට 
දමPනට උපකාර ෙව� ඇත. 

 පළ¨ෙවPම, ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ සඳහා වගÆම පැව>ය හැ�යාව ලැෙබන, 
කෲර පාලනයට ඇO රැDයP අñරැ£ය දaවා =ෙවන ෙහNÓවාවa ඇ?දැ� අප සැල�ය 
%n�. ෙකෙ' tවද, ෙබා�ෙෂba' සටP වල� (සාEවා� ෙර½ම bDP කළ 2ෂණය, 
ෙබා�ෙෂba බලයට ප?� ප ඔtP කළ දරැ« අපරාධ සමඟ සංසPදනය කරe�, =යාරැ 
බව�P %n �ෙ+ ෙපÇ ය�. ෙeශපාලන DරකරැවPව ෙ?රැමa ඇO ÇOපeධOයa 
හ¨වට යවPනට (සාE ඉඩ ªPෙPය. b?Oකරැවාෙ� ÇOඥයාට ඔ¯ෙ� ෙ'වාEÉයාව 
අ�ෙචNදනය දaවා?, එතැ&P එහාට?, &ෙයNජනයට හැ�යාව ලැÀK. එෙ'ම ඔ¯ට 
ජාOක සහ ජාත�Pතර මහජන මතය ඉ�ලා DZPනට? ඉඩ OÀK. එම ෙතNරාගැÇම 
ෙකා$%&'( ෙර½ම nÃP ෙනාලැÀK. DරකරැවP සහ ෙදNÞතයP DරබPධානාගාර 
&යාමනය ෙවන ÇO කාÁඩෙ+ පWOලා2P �හ. DරගතJෙh සහ y_වහ� ��ෙh 
පeධOය පව එන කාලයට සාෙcaෂව සැහැ�� bය. y_වහ� කරන ලeදtPට තමPෙ� 
පt�ද ර�ෙගන යාමට අවසර ලැÀK. ඔtPට >D ෙ' [Jමට සහ �යැJමට ඉඩ ලැÀK. 
දඩයෙh යPනට සහ මා, බාPනට අවසර ලැÀK. ඔtPෙ� wතවnP සමඟ ඔtනට 
අ?� “අවසානාව” ගැන කතා බහට අවසර OÀK. ෙල&P සහ 'ටා[P ෙදෙදනාටම ෙh 
ගැන ඔtPම ලබාග? අ?දැÆh �හ. ÙෙයාෙදාE ෙඩා'ෙටා�ෙව'� Dය මළtPෙ� &වෙ' 
Dට [යන ෙපෟeග[ක සටහP (Memoirs from the House of Dead) w b'තර කරන DeæP 
පවා එය පWකාශනය කරe� bශාල බලපෑමa ඇO කෙøය. ඒ? ඒවා ෙකා$%&'(වාදෙ+ 
දරැ« අපරාධ සමඟ සංසPදනය කරe� ඉතා wa×ම�P %n ඒවා යැ� ෙපÇ ය�. කැර[ 
සහ කලෙකNලාහල ±රාණ ෙර½මය (ancien régime) bDP මෘග ෙල DP පාගා දැv බව 

සත�ය�. ඒ?, 1825 Dට 1917 දaවා කාලය nල රැDයාෙq ෙeශපාලන b¤වාස ෙහN �|යා 
&සා මරණයට &යම � සම'ත ජන සංඛ�ාව 6,360 �. එ�P ෙව´තබා මරා දමන ලeෙe 
3,932 a පමK. ෙh අංකය DªJh =ගහැරැ« yÃෙවලට, 1825 Dට 1905 දaවා කාලෙ+ 
191 a �යා?, 1906 Dට 1910 දaවා කාලෙ+ 3,741 a �යා? නැවත ෙබ�මට ±,ව&. 
ෙh ගණP 1918 මාEn මාසෙ+ �, ඔtP බලයට පැ$ණ මාස හතරa පමණa ෙවe�, 



ෙබා�ෙෂba'ලා පකරෙගන �යහ. ෙකා$%&'( සEවා�කාරය හා සමාන �වක 
(සාEවාදෙ+ Mඩනය ෙනාOÀණ බව එ�P ෙපÇ ය�. 

 1920 ගණP Dට 1940 ගණP දaවා ෙකා$%&'(වාදය ෙගන�ය 2ෂණෙ+ ම(ටම 
ෆැD'( ෙර½මයPට ෙපරැh ±රPනට හැ� �වa පමK. ඒ ෙර½ම ගැන ඇ' ෙයා¨ කරe� 
ෙපÇ යPෙP ¨[P ෙපෙනන ෙලDP සංසPදයP පැහැ=[ නැO බව�. ඉතා[ෙ+ 
ෆැD'(වාදය, එවැPනක ¨�ම ෙර½මය, සහ bවෘතවම “ඒකා�පOවා�” යැ� �යාග?ත, 
ඔtPෙ� ෙeශපාලන bරැeධවා�Pව සැකයa නැOව Dරගත කර$P &Oපතා වදwංසා 
කළහ. DරබPධනය &සා මරණය කැඳJම කලාnර�P Deධ tව?, 1930 ගණP වල � 
ඉතා[ෙ+ ෙeශපාලන DරකරැවP ෙදnP Dය ගණනaද, ර�ÄවhකරැවP (confinati) හාරDය 
පPDය ගණන�Pද රෙ( ෙවරළබඩ Úප?වල &වාස අඩ'Dෙ+ තැÅම Deධ bය. එයට 
අමතරව, ඇ?ෙතPම, ෙeශපාලනය &සා y_වහ� කරන ලද දස දහ' ගණනaද �ෙ+ය. 

 ෙදවැ& ෙලNක %eධයට ෙපර, නා(Þ 2ෂණය කÁඩායh �wපයa ඉලaක කරග?හ. 
ඒ නා(D ෙර½මයට bෙරNධය පාන ලeදtPය. ඔtP ෙබාෙහාමය ෙකා$%&'(ලා, 
සමාජවා�P, ආරා½කවා�P, සහ ෙ'වක සංගh �|යාකා�P �හ. ඔtP Dරබාරෙ+ රඳවා 
තබා, අනnරැව වධක කඳtරැ ෙවතට යවන ලදහ. ඒවාෙ+ � ඔtP ඉතා අමා�Þක වධ 
wංසනයPට ලa�හ. Dය�ල එකn කර පවසe�, 1933 Dට 1939 දaවා කඳtරැ සහ 
Dරෙගව� w � නÓ bමáම�P පව ෙහN නÓ bමáම�P ෙතාරව, වාමාංÒක 
සටPකා×P 20,000 a පමණ මරා දමන ල=. 1934 #& මාසෙ+ Deධ � “=ග ywවල 
රාO�ය” (The Night  of  the  Long  Knives) වැ& නා(D  bDP පරණ ෙකNPතර yයවා 
ගPනට අෙනa නා(D මරා දැv සංඛ�ාව ෙh ගණPවලට ඇnල? නැත. මරණයට &යම 
� අෙනa bP=ත ෙකා(ඨාශය �ෙ+ “උස ÛෙලාP¶ ආEයයP” යන ජනවාE�කයට ª 
ෙනා�, මහ, ෙහN මානDක ආබා�ත ෙහN ශා�>ක අÓපාÓ සwත, ජEමP ජනතාව�. 
%eධෙ+ පWOඵලයa ෙලDP, w(ලE මරා දමන වැඩසටහනට ybáය. 1939 වසෙE අග 
Dට, ප�[ ව[P ෙh වැඩ සටහන නව?වා දමPනට යැ� ඉ�ලPනට පටP ග? 1941 
වසෙE ¨ල දaවා කාලය nළ 70,000 ක ජEමP ජනතාවa ගෑ' ව[P මරා දැ$ණ. ඒ ගෑ' 
ව[P මරා දමන වැඩසටහP ක|මෙqද අනnරැව ෙතවැ& bP=තයP ෙකා(ඨාශයකට 
ෙයාදවන ල=. ඔtP %ෙදqවP �හ. 

 ෙදවැ& ෙලNක %eධයට ෙපර, %ෙදqවP අ�P කරPනට පW&ල ෙලDP කට%n 
ෙක>ණ. එw උ�චම අව�ය �ෙ+  Ä« පÃÊ රාO�ය� (Kristallnacht). එw � Dය ගණනක 

මරණ සමඟ වධක කඳtරැ ෙවත යවPනට 35,000 ක y>සa ගා� කරන ල=. ෙh ද?ත 
ෙයාදා ගැෙනPෙP ෙසNbය( %&යනය ආක|මණයට ෙපර කාලයට පමK. ඉP පව නා(D 
2ෂණෙ+ සh³Eණ කෲර?වය =ග හැරැK. යට? කරග? රටවල $[යන 15 ක Db� 
වැDයP මරා දැ¨K. %ෙදqවP $[යන 6 a මරා දැ¨K. ෙසNbය( %ද DරකරැවP $[යන 
3.3 a මරා දැ¨K. y_වහ� කරන ලද $[යන 1.1 a, ඒ කඳtරැ වල � $ය �යහ. 
එෙ'ම Dය දහ' ගණනක අw�ÁÿකයP මරණයට ප?�හ. බලහ?කාරෙයP ශ¥$කයP 
කරග? &සා $ය �ය තව? $[යන 8 a සහ ඒ වධක කඳtරැ ව[P &දහ' කරග? 
DරකරැවP තව? $[යන 1.6 a අy එයට එකn කළ %n�. 

 නා(D 2ෂණය ෙØn nනa &සා අවධානය ඇද ගPනට සම? ෙq. පළ¨වැPන, 
%ෙරNMයයPෙ� èbත වලට එය ඉතා ස×පෙයP සhබPධ Jම�. ෙදවැPන, නා(DPව 



පරාජය ��ම? සහ ඔtPෙ� නායකයPව �ෙරhබE� නÓ b&¤චයPට ඉ=>ප? 
��ම?ය. ඔtPෙ� අපරාධ &ල වශෙයP ෙහÃ කර, ඒවා අපරාධ හැZයට වEBකරණය 
tK. අවසාන වශෙයP, %ෙදqවPට එෙරwව කළ $&' සංහාරය, එw අෙØnක?වය, 
ජනවාE�කවාදය, ෙපර ෙනා� bරෑ ෙ� yපාසාව, යනා=ය &සා ම�ෂ�?වෙ+ හෘදය 
සාaÞය අt�වන ල=. 

 අෙc අර¨ණ ෙමw � අංක ගණP කරPනට යh ආකාරයක ෙඝNර සංසPදන 
පeධOයa ෙගන ඒම ෙනාෙq. ^>ර?වය ගැන යh ආකාරයක ÷රාව[යa ෙහN  යකරැ 
අපරාධ ෙද�ණ කරන ¨, එකnව ෙගන හැර පෑම ෙනාෙq. න¨? ෙනානැෙමන ප>De� 
�යාපාPෙP නා(D bDP දළ වශෙයP $[යන 25 ක ජනතාවa bP=තයP කරe�, 
ෙකා$%&'( ෙර½ම bDP දළ වශෙයP $[යන 100 ක ජනතාවa bP=තයP කරන ලද 
බව�. ෙh Dයවෙ'  ය^රැම � ^>රැ ෙර½මය යැ� සැලෙකන නා(D ෙර½මය සමඟ ඇO 
සමානතා තaෙ'රැ කරPනට, ෙh පැහැ=[ වාEතාව අÓම වශෙයP යh පදනමa ෙහN 
ඉ=>ප? කර� ඇත. 1991 තරh මෑත කාලයa දaවාම, අද tව?, ෙකා$%&'( ක|මය 
එw ජාත�Pතර ජාතකරණය ආරaෂා කරෙගන DZ�.  එය තවම? සමහර රටවල 
බලෙ+ DZ�. එෙ'ම ෙලNකය ±රා DZන එw උදqකරැවPව ආරaෂා ��ම කරෙගන ය�. 
ෙබාෙහN ෙකා$%&'( පaෂ අද ක� ඉaම �wP tව? 'ටා[Pවාදෙ+ අපරාධ yÃෙගන 
ඇO tව?, ෙබාෙහN අය ෙල&Pෙ� vලධEම අ?හැර දමා නැත. එෙ'ම ත�'තවාදෙ+ �|යා 
සඳහා ඔtPෙ� සhබPධය ගැන �Dෙ'?ම පW¤න කරPෙP ද නැත. 

 ෙල&P bDP =ය? කළ ක|ම සහ පව ෙල&P සහ ඔ¯ෙ� ෙහංච�යP අOP 
¢aෂම �ව, DwකරPෙP නා(D bDP ෙයාදාග? ක|මෙqදයPය. මPද, ෙදවැ& y>ස 
ෙයාදාග?ෙ? ¨� y>ස =%« කළ තාaෂණය�. ෙමයට ක=ම උදාහරණය රැෙඩා�þ ෙහ' 
ෙව�. අt('b¤ කඳtර සංbධානය ��මට? පව එw ෙකාමාPඩාP( බවට? ඔ¯ 
ප?bය: “ර�a ආරaෂක ෙ'වෙ+ vල'ථානය Dය, කමාPඩාP(ලා ෙවත &^? කළ 
ආඥාෙq �ෙ+ රැDයP වධක කඳtරැ ගැන සh³Eණ වාEතා එකn කරPනට�. පළා 
යPනට සම? � DරකරැවP ෙවOP ඒ කඳtරැවල සංbධානා?මක කට%n ගැන? 
ඒවාෙ+ පැවO ත?වයP ගැන? සb'තර වාEතා එකn කරගPනට ඔtනට හැ�යාව 
ලැÀK. bශාල වැදග?කමa එ�ල �ෙ+ රැDයP අය bDP ඔtPෙ� බලහ?කාරෙයP 
ර'සාව� වලට ෙයාදවන ලද ශ¥$කයP &සා මහ? ජනතාවකෙ� èbත bනාශ � බව�.”  26

ෙකෙ' tවද, ෙකා$%&'(වා�P ෙවOP සාvwක පWචÁඩ?වය සඳහා තාaෂණය  w � 
බව? ඔtP එ්වා දැ´ ෙ' ෙයාදා ගැ�ණ බව? අනnරැව ඒවාෙයP නා(áP =>ගැPtණා 
යන ප>De�ය &සා, ෙබා�ෙෂba bcලවය සහ නා(áPෙ� නැßම අතර ෙØnඵල 
සබඳතාවයa ඇතැ� �යා අෙc දැaම අ�ව �යැෙවPෙP නැත. 

 රාජ� ෙeශපාලන අධ�aෂක මÁඩලය (GPU, ෙචකා w නව නාමය) 1920 ගණP අග 
Dට, ෙකNටා ක|මයa හÄPවා ªPෙPය -සෑම පළාතaම සහ සෑම ='O�aකයaම එw 
ජනතාව අතෙරP යh පWOශතයක සමාජ පංO “හnරැ” සාමා½කයP අ?අඩං�වට ගැÇම, 
y_වහ� ��ම ෙහN ෙව´තැÅම කළ %n bය. ෙමම ෙකNටා ෙමානවාදැ� �යා පaෂෙ+ 
අæaෂණය යටෙ? මධ�ම ෙලස�P &Eවචනය bය. සැලh ��ෙh සහ ද?ත 

 Rudolf Hess, Commandant of Auschwitz: The Autobiography of Rudolf Hess, trans. Constantine FitzGibbon (Cleveland: World 26

Publishing, 1959), p. 180.



තබාගැÇෙh y'ව ආEÉකයට පමණa áමා ෙනාJය: එය 2ෂණය සඳහා ෙයාදා ගැ�ණ 
%ද අb ගබඩාෙq වැදග? අbයa bය. 1920 ගණP Dට, �|$යාෙq ª හ¨දාව පරාජය 
කළ රn හ¨දාෙq ජයගCහණය හ¨ෙq, සංඛ�ානමය සහ සමාජbද�ා?මක ක|මෙqද 
ෙපෙනPනට පටP ග?ෙ?ය. අ&වාEෙයPම yÃnරැ =ය %n � &¤£ත ක|මෙqදයකට හැÚ 
පW¤නාව[ ඇෙරP bP=තයP ෙතNරා ගැ�K. බා�Za ෙeශ සහ 1939-1941 දaවා 
අ�ලාග? ෙපNලPතය ෙවත bශාල ෙලDP ජනතාව y_වහ� ��ම? සහ ඔtP ඝාතනය 
��ම? සංbධානයට එම “සමාජbද�ා?මක” ක|මෙqදයPම ෙසNbය( %&යන bDP 
ෙයාදාගPනා ල=. නා(D කළා ෙමPම, y_වහ� කරන ලeදtP පWවාහනයට හරa ෙප(Z 
ෙයාදා ගැÇම &සා “සමාජය yÃෙනාග? bප�ත �|යා" ඇOවPනට පටP ගැ�K. 1943 
Dට 1944 දaවා, %eධෙ+ මැද �, 'ටා[P bDP එw ෙපර¨ෙÁ DZ දහ' ගණනක ටÏa 
රථ සහ Dය දහ' ගණනක ෙසා�දාªවPව ඔtP ෙ'වය කළ bෙ¤ෂ NKVD  බලකායP 
ෙගP ඉව? කර ෙකZ කා9න ෙමෙහ%h  වශෙයP ෙයාදවා ග?ෙ? ෙකNකස' w èව?� 
bbධ ජාµP y_වහ� කරPනට�. ෙh $&' සංහාරයට උ?ක � ආෙqගය ඉලaක 
කරෙගන, “ජාOක, ජනවාE�ක, වාE�ක, ෙහN ආග$ක කÁඩායh අ�ව, ෙහN යh�D 
පදනමa මත wnමතෙ+ එළෙඹන ලද ක|මෙqදයකට අ�ව, සම'ත ෙහN ෙකාට' වශෙයP 
bනාශ ��ම,” ෙකා$%&'( පාලකයP ෙයාදාග?ෙ? හnරP යැ� හංවÓ ගැ¢ කÁඩායh 
වලට සහ සමාජෙ+ සමහර ෙකාට' සh³EණෙයPම ඇnල? වන ෙලD&. එය ෙපා� 
ෙපා( සහ ඔ¯ෙ� ෙaම රෑë bDP ප>³Eණ ෙලDP ෙයාදා ගPනා ල=. 

 ඔtP ෙයාදාග? ඒ ඒ මරණ ක|මෙqද අ�ව පදනh කරග&$P නා(Dවාදය සහ 
ෙකා$%&'(වාදය අතර සමානතා දaවPනට ග? වෑයh &සා සමහර අයට තරහ යPනට 
±,ව&. ෙකෙ'tව?, අy දැP Dwකළ %?ෙ? බE´£q (Berdychiv)  ෙගෙටN w � නා(áP 
bDP මව මරා දැv, ෙටÏÛ[Pකා (Treblinka) ගැන ¨� කෘOය [ç, ෙසNbය( %ෙදqවP 
ඝාතනය ගැන ‘ක, ෙපාෙ?' [යන එක කEතෘවරෙයa �, වැD[ ෙගCා'මP ඔ¯ෙ� “සදා 
ගල�” w එන එක ච>තයa මාEගෙයP %aෙEනෙ+ සාගතය b'තර ��ම�: “ෙ�ඛකයP 
[ය$P DZයහ… 'ටා[P, ඔ¯ bDPම ද: ^ලාa අය පරෙපNÞතයP ෙවO; ඔtP ධාන� 
�& තබO; ඔtP දරැවP මරා දමO. එw � පWDe�ෙ+ම �යැtෙP “මහජනතාව nල ඇO 
bයරැව සහ දැ´ ෙකNපය ඔtPට එෙරwව අtලPනට අවශ�ය�, ඔtP පංOයa හැZයට 
bනාශ කර දැ$ය %n�, මPද ඔtP ශාප ල? &සාය.”” ඔ¯ තව? එකn කර�: “ඔtPව 
සvල ඝාතනය ��ම සඳහා ඔtP $&P ෙනාවPෙPය යැ� පWDe�ෙ+ පWකාශ ��ම 
අත�ාවශ�ය�, ජEමP අය %ෙදqවP $&P ෙනාවPෙP යැ� පWDe�ෙ+ පWකාශ කළා 
ෙලDPම. ඉOP ෙල&P සහ 'ටා[P පැව¢හ: ^ලාa අය $&P ෙනාෙවO.” අවසාන 
වශෙයP, ෙගCා'මP ^ලාa අයෙ� දරැවP ගැන ෙමෙ' �ය�: “නා(D bDP %ෙදq 
දරැවPව ගෑ' කාමරවලට දැhෙh එයාකාරෙයPම�: ‘ඔබට èව?වPනට ඉඩ �මට 
ෙනාහැ��, ඔබ Dය�ලPම %ෙදqවP!”  27

 නැවත නැවත? 2ෂණෙ+ ඉලaක �ෙ+ ජනතා ෙකා(ඨාශයPය, ඒÆය ±eගලයා 
ෙවත අවධානය ෙයා¨ �ෙ+ අÓ වශෙය&. හnරා යැ� &E=¦ට කළ කÁඩායමa 
¨[�±ටා දැ×ම 2ෂණෙ+ අර¨ණ bය. එය සමාජෙ+ ^ඩා කÁඩායමa tව?, ෙh $&' 
සංහාර ආෙqගය තෘcOම? කරගPනට ඔtP ඉව?කර දැ$ය %n bය. ඒ &සා, “පංO 
මත පදනh කරග? සEවා�කාරය” සඳහා ෙයාදාග? ජනවEග ෙවPකර තැÅෙh සහ 

 Grossman, Forever Flowing, pp. 142, and 155.27



¯දකලා ��ෙh තාaෂණය ෙබෙහbP “ජනවEග මත පදනh කරග? සEවා�කාරවාදය” 
හා සමාන bය. අනාගත නා(D සමාජය ෙගාඩනැßම අ=ටP �ෙ+ “ybතරැ ජනවEගය” 
පදනh කරෙගනය. අනාගත ෙකා$%&'( සමාජය ෙගාඩනැßම අ=ටP �ෙ+ ÀEÍවාDෙ+ 
අවසාන ෙරාÓ ඉව? කළ ybnරැ ශ¥$ක ජනතාවa පදනh කරෙගනය. කඩංම(_ ෙවන' 
ෙලDP Deධ �ව?, ෙමම සමාජ ෙදක නැවත සැකáම එකම ආකාරය�P මවා දැabණ. 
ඉOP ඒ &සා ෙකා$%&'(වාදය b¤වවාදයක ආකෘOයa හැZයට මවා ෙපPJම 
ෙමNඩකමa ෙව�. ෙකා$%&'(වාදයට ෙලNක ව�ාcත අර¨ණa OÀණා bය හැ��. ඒ? 
නා(Dවාදය වෙ�ම එයද $&P අතර ෙකාටසa èව?Jමට වZනාකමa නැO අය යැ� 
සැලÈහ.  ඔtP අතර ෙවන'කම �ෙ+ ෙකා$%&'( ආකෘOය පදනh �ෙ+ පංO ක|මයa 
මත ෙවe� නා(D ආකෘOය ජනවාE�ක සහ පWාෙeïය පදනමa මත Jම�. එයාකාරෙයP, 
ෙල&Pවාදෙ+, 'ටා[Pවාදෙ+, මාඕවාදෙ+, සහ ෙaමE රෑë ද කළ ÇO උ�ලංඝණ 
ම�ෂ�?වය නව අñෙයNගයa එ�ල කර�. bෙ¤ෂෙයPම ÇO bද�ාE¾Pට සහ 
ඉOහාසඥයPට: &¤£තව, ඒÆය ±eගලයP ෙහN bරැeධවා� කÁඩායh පමණa ෙනාව 
සමාජෙ+ සh³Eණ ෙකාට' nරP කරPනට ඔtPෙ� ෙeශපාලන සහ අ�´යෙලා½ 
b¤වාස ව[P මහා ප>මාණෙයP සැලh කළ අපරාධ ගැන අy ෙකාෙහාමද b'තර 
කරPෙP? ෙමයට සh³EණෙයP අ�? භාෂාවa උවමනා ෙq. ඉංBCD කතා කරන රටවල 
සමහර ෙ�ඛකයP “ෙeශපාලනඝාතනය” (politicide) යන පදය භාbතා  කර�. එෙ' 
නැ?නh, ෙචa ÇO bද�ාE¾P ෙයNජනා කරන ප>= “ෙකා$%&'( අපරාධ” යන පදය 
වැ´ෙයP ªද? 

 අy ෙh ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ තaෙ'රැ ෙකෙ'ද? ඒවාෙයP අy ඉෙගන ගPන 
පාඩh ෙමානවාද? ෙh bෂය ඇකඩ$යාෙq ෙEඩාE 'Æ|නෙ+ ='ෙවPනට bDවැ& Dයවෙ' 
අග ෙතa බලාෙගන D¿මට අවශ� �ෙ+ ඇ�? නා(D අපරාධ අධ�යනය හා සැසÖෙh �, 
'ටා[Pවාදෙ+ සහ ෙකා$%&'( 2ෂණෙ+ අධ�යනයට (නැෙගනwර %ෙරNපෙ+ එම 
පEෙ+ෂණ සඳහා ජනyWය?වයa ඇOෙව$P පැවOයද) යPනට තව? මහ ªරa ඇත. 

නා(D සහ ෙකා$%&'( අපරාධ අධ�යන ගැන ඇO දැ´ bසංසPදනය මඟ හැ>ය 
ෙනාහැ��. 1945 වසෙE ජයගCාwකයP bDP නා(Dවාදය ෙහළාදැÆෙh පWධාන ෙaPàය 
කරග?ෙ? නා(D අපරාධ -සහ bෙ¤ෂෙයPම %ෙදq ජන සංහාරය- �හ. ඒ කරැ« ගැන 
දශක ගණනාවa O'ෙ' ෙලNකෙ+ නP ෙදස b¢ පEෙ+ෂක y>' කට%n කළහ. දහ' 
ගණ&P ෙපා? සහ ªDh ගණ&P £ත�පZ -bෙ¤ෂෙයP සැල�ය %n 'රාO�ය සහ ÷$කාව' 
(Night and Fog), ‘ෙෂNආ' (Shoah), ‘ෙසN*ෙ�  ෙතNරාගැÇම' (Sophie’s Choice), සහ 
‘ÞP¶ලEෙ� ලැ�'nව' (Schindler’s List)- යනා=ය bෂය ෙව�ෙවP ඇප කැප �හ. එක 

උදාහරණයa පමණa න$P සඳහP කෙළා?, රාt� w�බE� ඔ¯ෙ� පWධාන කෘOෙ+ 
ෙaPàය හැZයට ෙවP කෙø තE¶ ර�a (Third Reich) bDP %ෙදqවP මරණයට 
ප?කරPනට භාbතා කළ ක|මෙqද ගැන සb'තර b'ථරකථනයP සඳහාය.  28

 ඒ? bද�ාE¾P bDP ෙකා$%&'(වා�P කළ අපරාධ ෙනාසලකා හැර ඇත. whලE 
(Himmler) සහ අ�aමP (Eichmann) වැ& නාමයP ෙලNකෙ+ ෙකාතැනක � tවද bDවැ&  
Dයවෙ' hෙ��ඡකh හා ඈª� වදP ෙලDP හÄනාගැෙනනවා tවද, ෙෆ[a' 
¶ෙසwP'� (Feliks Dzerzhinsky), ෙජP>a යෙගNඩා (Genrikh Yagoda), සහ &කලා� 

 Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, rev. ed. (Chicago: Quadrangle Books, 1967).28



එෙසNþ (Nikolai Ezhov) යන නh අපWකට බැbP ªEවල J යO. ෙල&P, මාඕ, ෙහN  � 
$PØ, සහ 'ටා[P tවද, ග?ෙතා?, ඔtP හැම bටම ±ªම සහගත ෙගෟරවයa +aO 
b\ බව ෙපෙP. පWංශ රජෙ+ ආයතනයa, ජාOක ෙලාතර��ය, ඔtPෙ� ෙවළඳ දැPJh 
වැඩ සටහනa සඳහා 'ටා[P සහ මාඕ ෙයාදා ගැÇමට තරh Dwbක� �හ. w(ලE ෙහN 
ෙගාෙබ�' (Goebbels) තමPෙ� ෙවළඳ දැPJමa සඳහා ෙයාදාගPනා අදහස ගැන කtරැ 
ෙහN  ෙයP ෙතාරව wතාbද?  

 w(ලEෙ� අපාරධ වලට දැa� අOශය bශාල � අවධානය සහ¨[Pම %aO 
සහගත �ව�. එ�P èbත ගලවාග? සාaÞකරැවෙ� පැnhවලට ෙගෟරවය දැaෙq. ෙh 
DeæP වටහාගPනට වෑයh කරන පEෙ+ෂණකරැවPෙ� අවශ�තා තෘcOම? ෙකෙර�. 
න¨? ෙකා$%&'( අපරාධ ගැන ෙකෙරන ෙහÃදරq යාPත$P ෙහN කැලµමa Deධ 
ෙනාකර�. ඇ� ෙeශපාලනඥයP ෙවOP ෙh තරh පබාන , &හඬතාවයa? 
ම�ෂ�?වෙ+ nෙනP එකa පමණ y>සකෙ� èbතවලට බලපාන ලද, මහාeJප හතරa 
±රා වසර අ¢වක කාලයa O'ෙ' පැවO ෙකා$%&'( ෙÑදවාචකය ගැන ඇකඩ$a 
ෙලNකෙයP ෙමතරh කP w> කරවන &හැ,යාවa ඇ�? ෙකා$%&'(වාදෙ+ 
b¤ෙ�ෂණය ��ම සඳහා ඇO පWධාන සාධකය � අපරාධ, -ජනතා අපරාධ, ක|මා�Èල 
අපරාධ, ම�ෂ�?වයට එෙරw අපරාධ- වැ& µරක සාධකයa ගැන ±,�ව ව�ාcත � 
අකමැO බවa ඇ�? එය ඇ?ෙතPම $&' අවෙබNධයට ඔÛෙබP පවOන යමa &සා ද? 
නැ?නh අy ඒ ගැන කතා කරPනට පWOaෙ¦ප කරPෙP එම bෂය වඩා ෙහා\P bපරh 
කර බැ�ෙවා? එw සත�ය ^මaදැ� ඉෙගන ගÇb යැ�  යටද? 

 ෙh ¨&වත ර�Æමට ෙØn ෙබාෙහN සහ bbධ ෙවO. ¨[Pම, ඔtPෙ� අපරාධ මකා 
දැ×මට?, සඟවත ෙනාහැ� �|යා සාධාරùය ��ම? යන ආඥාදායකයාෙ� සාමාන� 
උ?පWාය�. කෘ¤ෙචq (Khrushchev) 1956 � කළ “රහDගත කථාව” (Secret Speech) 
ෙකා$%&'( නායකෙයa ෙකා$%&'( මහා අපරාධ ගැන කළ පළ¨ yÃගැÇම�. එම 
පWකාශය, 2ෂණෙ+ උ�චතම අව'ථාෙq � %aෙEන ෙකා$%&'( පaෂෙ+ පWධා&යා 
හැZයට ඔ¯ DZය �, එනh ^>රැ පාලකෙය ඔ¯ bDPම කළ අපරාධ වසා ගPනට ග? 
වෑයම�. ඒ අපරාධ ඔ¯ ඉතා දaෂ ෙලස 'ටා[P yට පැට�ෙ+ ඔ¯ 'ටා[Pෙ� 
ෙහංච�ෙයa ෙලDP තමනට ලැÀණ අණ �|යා?මක කළා පමණa යැ� �ය$&. 
ෙකා$%&'(වා�P කළ ÇO උ�ලංඝණ ෙබාෙහාමයa වසා ගPනට, කෘ¤ෙචq කතා කෙø 
ෙකා$%&'( bP=තයP ගැන පමK. ඒ? ඒ අය අෙනa Dය, කාÁඩ වලට වඩා 
අÓෙවP DZ y>ස�. ෙh අපරාධ ඔ¯ &Eවචනය කෙø වෙක|ාaOෙය&. ඔ¯ෙ� කතාව 
අවසානෙ+ ඒවා “'ටා[P යටෙ? � අපරාධ” හැZයට b'තර කර$&. ඒ? එ�P ඔ¯ 
සාධාරùය කෙø එම vලධEම, එම ආකෘOය, සහ එම y>සම bDP තව ªරට? පව?වා 
ග? ක|මෙ+ අඛÁඩ?වය�. 

 තම “රහDගත කථාව” සඳහා සැරෙසe�, bෙ¤ෂෙයPම 'ටා[Pෙ� wතවnP ෙවOP 
ඔ¯ ¨¯ණ පෑ bරැeධ?වය, කෘ¤ෙචq ඔ¯ෙ� අeJOය � bලාසෙයP පැහැ=[ කර�: 
“[ලසාE] කගාෙනNb� (Lazar Kaganovich) ෙකාතරh එෙහ� �යPෙනaදැ� �qෙවා? 
'ටා[P ඇසa ගසා, එය bcලවෙ+ නාමෙයP කළ %n යැ� �qෙවා? ඒ �යPෙන -
'ටා[Pෙ� නාමෙයP- ඔ¯ තමPෙග yයාෙ� tණ? ෙගල කපා දාb… ඔ¯ මට එෙරwව 
තEක කෙ� ඔ¯ෙ� èbතය ෙÛරාගPනට උවමනා � ආ?මාEථාකා×  ෙයP. ඔ¯ 



අñෙcWරණය J DZෙ+ Deධ � ෙද�P වගÆෙමP ගැලෙවPනට ඇO උවමනාෙවP 
පමණ�. අපරාධ Deධ ෙවලා Oෙබනවා නh, කගාෙනාb�ට උවමනා tනා ඔ¯ෙ� yයමං 
සටහP මකා දමPනට.”  ෙකා$%&'( රටවල ±රාෙ�ඛන ෙසායා  බැ9ම ¨,ම&P 29

පWOaෙ¦පය, ¨-ත සහ අෙන^? මාධ� ෙමPම මා�h හරහා යෑම? සh³Eණ ෙලDP 
පාලනය Jම, ෙර½ෙh “සාEථක?වය” ගැන ෙපWාපගැPඩා හඬ නැßම, ෙතාරnරැ අ�� ලා 
තබාගැÇෙh ප>³Eණ සංÆEණ සංbධානය, ය� ෙh ෙÑදÇය සත�ය �Dදා ෙහÃ ෙනාවන 
ෙ' තබාගැÇමට ගැ¢ සැලh ෙවO. 

 ඔtPෙ� අපචාර සැඟJෙමP පමණa තෘcOම? ෙනාJ, ඔtPෙ� අපරාධ 
ෙහÃකරPනට  ය ෙනා� Dය�ලPටම ඒ පWජා MඩකයP ක|මා�Èලව පහර ªPහ. ෙදවැ& 
ෙලNක %eධෙයP පව, ෙමය සaදa ෙ' පැහැ=[ � අව'ථා ෙදකa පWංශෙයP ද�Pනට 
ලැෙÛ. baටE ක|ැqෙචPෙකN (Viktor Kravchenko) ගැන � “නÓ bභාගය” 1949 ජනවා> 
Dට අෙcW� දaවා පැවOණ. “මම &දහස ෙතNරා ගO$” (I Chose Freedom) යැ�, wට± උස' 
&ලධා>ෙයa � ෙØ, 'ටා[P යටෙ? පැවO ආඥාදායක?වය ගැන [Jය. නÓ bභාගය 
ෙකරැෙP ‘පWංශ [y' (Les lettres françaises) නමැO ෙකා$%&'( සඟරාෙව wය. එw 

කළමනාකරැ �b ඇරෙගාP, ක|ැqෙචPෙකNව දැ´ ෙ' ප>භවයට ලa කෙøය. නැවත? 
පැ�Dෙ+ම, ඒ ‘පWංශ [y' ව[P තව? “නÓවa” bභාග bය. ඒ wට± ෙටÏා('�වා=ෙයa � 
ද, beවෙතa � ද, 1946 � ඔ¯ෙ� “වධක කඳtරැ ෙලNකයa” (The World of Concentration 
Camps) නමැO ෙපාතට ෙරෙනාෙඩා( (Renaudot) තෑ�ග w$ �, නා(D bDP ජEම&යට 
yටමං කරන ලද ෙ¶b¶ රෑෙස( (David Rousset) නැමැ?තා ගැන�. නා(D කඳtරැ සඳහා 
yටමං කර යවන ලද අයෙගP èbත ෙÛරාග?තtPට, ෙසNbය( කඳtරැ ක|මය ගැන 
bමEශන ක$_වa yw_වPන යැ� රෑෙස( ඉ�ලා DZෙ+ය. එයට ෙකා$%&'( 
පWකාශකයP ෙවOP දරැ« පWහාර එ�ල �වා පමණa ෙනාව, ඔtP එවැ& කඳtරැ 
OÀෙÁ නැතැ� �යා DZයහ. රෑෙස(ෙ� ඉ�9ෙමP පව, මාගර( �බE-&qමP 
(Margaret Buber-Neumann) තමPව ෙදවතාවa වධක කඳtරැ ෙවත yටමං කර යැ� සැZ 
ගැන අ?දැÆh ඉ=>ප? කළාය. වරa නා(D කඳtරa ෙවත සහ අ&a වතාෙq ෙසNbය( 
කඳtරa ෙවත. ÙගාෙරN [ෙටෙරයාE (Figaro littéraire) ±ව?පෙ? “ෙසNbය( කඳtරැ ගැන 

bමEශනයa: කtද වැ´ෙයP නරක, w(ලE ද Åස�බÛද?” යන Dර'තලෙයP, 1950 
ෙපබරවා> 25 වැ&දා  ඇයෙ� [yය පළ bය. 

 ඒ? $&' වEගයා දැ�ව? කරPනට ග? ෙh වෑයh O යද, පWජා MඩකයP =�P 
=ගටම ෙලNකෙ+ ෙකා� අ'සක ¨�ලක ෙහN Dට ඔtPෙ� මඟ හර' කළ Dය�ලPවම 
&හඬ කරPනට දැ´ පWහාර එ�ල කළහ. ඔtPෙ� පWOවා�Pෙ� බලය නැO කරPනට, 
ÆEOය ෙකළසPනට, සහ තEජනෙයP  ය ගPවPනට ෙකා$%&'( ^9 ඝාතකයP 
ඉ=>ප? �හ. ඇෙලaසාPදE ෙසN�ෙහ&(DයP (Alexsandr Solzhenitsyn), qලැ´$යE 
Àෙකාq'� (Vladimir Bukovsky), ඇෙලaසාPදE DෙනාJq (Alexcandr Zinoviev), සහ 
[ෙයා&¶ c�� (Leonid Plyushch) යනා�Pව ඔtPෙ� රටව� ව[P y_වහ� ෙක>ණ. 
අPෙ� සකෙරාq (Andrei Sakharov) ෙගNE� ෙවත y_වහ� ෙක>ණ. ජනරා� ෙපෙත�ා 
w>ෙහාෙරPෙකN (Petro Hryhorenko) මානDක ෙරNග සඳහා � ෙරNහලකට ඇද දැ¨K. 
�ෙයN� මාෙකාq (Georgi Markov) ඝාතනය කරන ලeෙe bෂ ±රවන ලද උÁඩ ෙයාදාග? 
^ඩය�P ෙව´ තැÅෙම&. 

 Nikita Khrushchev, Khrushchev Remembers, trans. and ed. Strobe Talbott (Boston: Little, Brown, 1970), pp. 345-348.29



 එවැ& ෙනාකැ! Deධ � තEජන සහ වසා-ගැÇh හ¨ෙq, bP=තයP පWDe�ෙ+ කතා 
කරPනට පබට �හ. එ�P ඔtP වරදකරැවP යැ� �ç අය සහ වධකයP &තරම DZ 
සාමාන� සමාජය ෙවත නැවත ybáෙමPද ඔtPව වළaවPනට හැ�යාව ලැ ණ. 
ඔtPෙ� බලාෙපාෙරා?n úන� ත?වය ගැන වැD[ ෙගCා'මP චnර ෙලDP පැහැ=[ 
කෙøය.  ජාත�Pතර %ෙදq පWජාව ඉතා �|යාï[ව සමරන, %ෙදq ෙහාෙලNෙකN'( ෙවOP 30

හා?පDPම ෙවන' ෙවPෙP ෙකා$%&'(වාදෙ+ bP=තයPට සහ ÇOමය ෙලDP ඔtP 
ෙව�ෙවP ෙපÇ DZන අයට ඔtPෙ� ෙÑදවාචකෙ+ මතකයP පව?වාෙගන යෑමට 
�Dෙ'?ම ෙනාහැ� Jම�. වP= ඉ�9h සහ අ�'මරණයට අවසර ඉ�9h Deධෙවන 
හැම අව'ථාවකම ඒවා බැහැරකට bDකර දැෙh. 

 පWජා MඩකයPට තව ªරට? ඇ?ත සඟවාෙගන D¿මට ෙනාහැ� ෙවe�, -ෙපළට තබා 
ෙව´ Oයන කÁඩායh, වධක කඳtරැ, සහ $&සා ෙගෙනන ලද සාගත- ඔtP ඒ මහා 
අපරාධ %aO සහගත කර� yKස yZP ඔප දමO. 2ෂණය භාbතා කළා යැ� yÃග? 
ප, ඔtP එය bcලවෙ+ අත�ාවශ� අංගයa හැZයට දaවPනට “ඔබ වනාPතරයa 
කැ±වාම එw අn >�ලා ළඟට ගසාෙගන ය� ඇත” ෙහN “ ?තර ෙනාකඩා ඔhල( 
හදPනට ෙනාහැ��” වැ& &තර භාbතා කරන වැ�යa ෙගනහැර පාO. කැÓ«  ?තර 
නh දැaකා, ඒ? තමP දPනා �Dෙවa ෙහN ඔhල( එකක රස බැ�ෙq නැතැ� �යා 
qලැ´$යE Àෙකාq'� ¨ඛ> ෙලDP yÃnරැ සැප¼ය. මැ½a �|යාවක � ෙමP, වධක 
කඳtරැ ක|මය “නැවත ඉගැPJෙh ක|මය” (reeducation system) යැ� නh bය. පWජා 
MඩකයP, පරණ සමාජෙ+ ජනතාව “අ�? ජනතාවa” බවට හරවPනට “උගPවන 
අය” (educators) යැ� නh �හ. ෙසNbය( වධක කඳtරැ වල DZ DරකරැවP හÄPවPනට 
ෙයාදා ගැ�ණ, zeks යන පදෙයP නh � අයව බලහ?කාරෙයP ෙගPවා ගැ�ෙP ඔtPව 
වහ�P කළ ක|මය ගැන ඔtPෙ� b¤වාසය OයPනට� �යා�. �නෙ+, වධක කඳtරැවල 
DZ Dරකරැවා “Òෂ�ෙයa” යැ� හැ\Pbණ. ඔ¯ට ඔ¯ෙ� වැර= £Pතනය පWOසං'කරණය 
කරගැÇම සඳහා පaෂෙ+ &වැර= £Pතනය හදාරPනට &යම bය. 

&¤£තවම කතා කරe�, ෙබාරැව යPන සත�ෙ+ bරැeධ පැ?ත ෙනාවන බව සාමාන�ෙයP 
ෙපÇ යPන�. ෙබාරැවක යh ^ඩා සත�යa Oෙබන බව සාමාන�ය�. ෙවන'කරන ලද 
වදP, අt� සහගත ෙලස�P ඇ?ත ෙබාඳ කරPනට පටලවා ඇත. අbªර 
දෘ¤Zක?වය�P %n ෙeශපාලන සහ සමාජ¼ය දEශනයP පමණa අෙය^ ඉ=>ෙ+ 
පවµ. ෙකා$%&'( ෙපWාපගැPඩාව nÃP ෙගාතන ලද හැ=යාවP &වැර= කර ගැÇම 
පහ�. ඒ? ෙබාරැ අනාවැ� �යන අයට Àe�මය සංw\යාෙq yÃෙව? ගැන ඉගැPJම 
අOශෙයP ª¦කර කාEයය�. පළ¨ දEශනය ෙබාෙහN ක� පවOPන�. ÍෙඩN කරාෙ? වැ& 
දෑ w &යැෙළන &රා%ධ සටPකා×P ෙ' ම, ෙකා$%&'(වා�P ද ඔtPෙ� අeJOය � 
ෙපාපWගැPඩා ශaOයට '©O ෙවPන, ෙපරÃකා� භාෂාෙq ෙකළ පැ$KයtP ෙවO. එ�P 
ඔtP Dය ත�'තවා� උපක|ම ෙවත එ�ල ෙවන bෙqචන සාEථකව අෙනa අතට 
හරවPනට සම? ෙවO. ඔtPෙ� ෙකා$%&'(වා� �|යා ගැන ශ¥eධාව නැවත ඇO 
කරගPනට &තරම සටPකා×P සහ ඔtනට කැමැ?ත දaවන අය එaස? කරO. 
එයාකාරෙයP ඔtP ඔtPෙ� අ�´යෙලා½ b¤වාසෙ+ පWධාන vලධEමය ත=P අ�ලාෙගන 
DZPනට සම? ෙවO. ඔ¯ෙ� %ගය ගැන ටE_[�P (Tertullian) ෙමෙ' Æෙqය: “මම 
b¤වාස කර$, මPද එය අÂතයa &ස�.” 

 Grossman, Forever Flowing.30



 පWObරැeධ ෙපාපWගැPඩා ෙමෙහ%h සඳහා තමPව ¯ª ගKකාවP ෙලDP 
නnකරෙගන ඇතැ� beවnPට ෙපÇ �ෙ+ය. මැaDh ෙගNE� 1928 � ෙසාෙලාෙව('� 
=ව�P බලා යන “bෙනNද ගමනa” සඳහා ඇර%මa yÃග?ෙ?ය. එය �ලා� ක|මය ෙවත 
yÃලයa ෙමP පැOර ය$P (ෙසා�ෙහ&(DයPෙ� වද&P �qෙවා?) පැවO අ?හදා 
බැ9h ෙලස පටP ග? වධක කඳtර�. පWංශ රචකෙයa �, 1916 � Prix  Goncourt 
=නාග?, ෙහP> බා�ස (Henri Barbusse) තමනට ෙගවන ගා'nව ෙව�ෙවP 'ටා[Pෙ� 
ෙර½මය ගැන පWංශසා කරPනට පබට ෙනාJය. ඔ¯ 1928 � [ç “ෙජNE½යාව” ෙපාෙ?, 
1921 � 'ටා[P සහ ඔ¯ෙ� ෙහංච�ෙයa � සEෙගN ඕ¶'ෙහා&�¶ෙස (Sergo 
Ordzhonikidze) bDP එw Dª කළ සvලඝාතනය ගැන �Dª සඳහනa ෙනාකෙøය. එය 
NKVD  පWධා&යා �, මැ�යාෙව[ ආකාරෙ+ සංෙq�තාවය�P සහ පරMඩකාමෙයP y> 
�ෙවa හැZයට පතල � ලැqෙරPZ ෙබ>යා (Lavrenti Beria) ද ෙනාසලකා හැ�ය. බා�ස 
bDP 1935 � 'ටා[Pෙ� පWථම &ල ච>තපදානය ඉ=>ප? කෙøය. මෑතක � ම>යා 
ඇPෙටා&ෙයටා (Maria Antonietta  Macchiochi) ම£ෙයN£ මා ඕ ෙ'nං  ගැන අOශය 
වEණනාෙවP කතා කළාය. ඊට වඩා මඳa අÓෙවP ඇෙලP ෙප>Ù( (Alain Peyrefitte) ඒ 
පWශංසා සහගත අදහ'ම ෙදNංකාරය කෙøය. ඒ අතරnර Ùෙඩ� කැ'ෙත�Nෙ� කට%n ගැන 
�ණ වැ%ෙq ඩැ&ෙය� $ටරාP¶ (Danielle Mitterrand) bය. තÁහාව, ෙකාPදa නැOකම, 
අහhමානය, බලය ගැන වï J D¿ම, පWචÁඩ?වය, සහ bcලJය උණ- යනා� ^මන 
අñෙcWරණය�P tව?, පWජාMඩක ඒකා�පO රාජ�යP ඔtනට අවශ� සෑම අව'ථාවක � 
ම, �D? ෙලස�P ෙවන'Jමට අකමැO ආධාරකරැවP ඕනෑ තරh ෙසායාෙගන OෙÛ. 
ෙමය ෙකා$%&'( ෙමPම අෙනa ඒකා�පOවාදයP ගැන ද සැබෑ �ව�. 

 ෙකා$%P'( ෙපWාපගැPඩා =�P =ගටම වැ´ෙවe�, එයට ¨¯ණ ෙදන බටwර රටව� 
කාලයa O'ෙ' අ³රැ � 'වයං-ර�වZ�ල�P කට%n කළහ. bෙ¤Ð වංච&ක 
ක|මෙqදයකට ¨¯ණ ෙදන අ?දැÆh අÓකම එක පැ?ත�Pද, ෙසNbය( බලය ගැන � 
 ය, සහ ෙeශපාලනඥයPෙ� සhමතය අවඥාවට ලa කරන හැ=යාව යනා=ය හ¨ෙq එය 
තව? ෙපNෂණය bය. යා�ටාෙq පැවO ර�'Jමක � 'වයං-ර�වZ�ල දැ�ය හැ� bය. ඒ 
ෆÜෑPa[P ෙඩලාෙනN රෑසෙව�( ජනා�පOවරයා bDP හැ�යාව ලැÀණ වහාම &දහ' 
මැOවරණයa පව?වPෙPය යන ගh2ර පWOඥාව මත නැෙගනwර %ෙරNපය 'ටා[Pට 
ෙදPනට එකඟ Jම�. යථාEථය සහ bඳ දරා D¿ම යන ෙදකම ඉරණම සමඟ එකn �ෙ+ 
1944 ෙදසැhබE මාසෙ+ ෙමා'කq නගරෙ+ � ය. කර�යා ගත ෙනාහැ�ව DZ ෙපNලPතය 
ෙජනර� චා�' ඩ ෙගN� (Charles de Gaulle) bDP යකාට ªPෙP සමාජ හා ෙeශපාලන 
සාමය ආරaෂා කරන බෙq සහOකයට�. ඔ¯ පැ�Dයට පැ$K bට ෙමN�' ෙතNෙර' 
(Maurice Thorez) එය එෙ' ෙqයැ� &D ෙලDP තහtරැ කෙøය. 

 ෙh 'වයං-ර�වZ�ල පWභවයa �ෙ+ සැනD�ලa ඇO කරPනට�. බටwර රටවල 
ෙබාෙහN ෙකා$%&'(වා�P (සහ ෙබාෙහN වාමාංÒකයP) අතර ±,�ව පැOර O� 
b¤වාසය �ෙ+ ඒ රටව� “සමාජවාදය ෙගාඩනඟe�” සහ ෙකා$%&'( “උෙතNyයාව” 
ෙගෙනe�, ඒවා සමාජ¼ය සහ ෙeශපාලන අE�ද සඳහා ෙතNතැPනa ෙqය යPන�. ඒ? 
එය ආරaÞත තරh ඈතක Deධ ෙqb යැ� D© &සා බැ� බැ�මට ෙපෙනන Çත�ා�Èල 
yÃගැÇමa ඊට ලැÀK. ෙකා$%&'( මනාප ර��ල පWOvEOම? කරන ලeෙe DෙමNP 
ව�� ෙමෙ' �ය$&: “bcලවෙ+ ශ¥$කයP රජෙ+ සහාය ලැÅම ගැන ඉතා සn_ ෙවO- 
රජය bDP ඔtනට &ල ත?වයa ලබා �ම, Çත�ා�Èල බවa �ම, සහ රජයකට 



පමණa කළ හැ� �ව, ඔtPෙ� �|යා සඳහා තථ�තාවය ලබාෙද�. ඒ අව'ථාෙq � ම, 
ෙමය ඔtP ෙවOP ÂෙගN9ය ෙලDP පWමාණව? තරමකට ඈත�P පැවµම &සා එය 
M´ත යැ� ෙපÇ යාෙමP ගැලbය හැ��.”  එය පWÀeධ?ව කාලෙ+ &ෙයN½තෙයa යැ� 31

�යා ගැ�ණද, සමාජ සහ $&' b¨aOෙ+ සhපWදායයa යැ� �යැtනද, ගැî' බාබþ 
bDP එය “අව�ාජ සමානා?මතාවය,” සහ “Dය�ලP ෙ�ම සnට ෙව�ෙවP” යැ� �çවද, 
ෙකා$%&'(වාදය ය� එw සැබෑ පාට ෙපPව$P DZෙ+ය. 

 උවමනාෙවPම කළා ෙහN නැතා, ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධමය අංශය සhබPධව 
ෙමවැ& ¨�ධ?වයa සමඟ කට%n කරe�, අෙc සමකා9නයP ඔtPෙ� ෙස $&' 
වEගයා ගැන දaවන උදාáන?වය �Dදා අමතක කළ ෙනාහැ��. ෙh ±eගලයP ග� 
හදව? ඇO ±eගලයP �වා ෙනාෙq. එයට හා?පDPම ෙවන'ය. සමහර අව'ථාවල � 
ඔtනට සෙහNදර?වය, $ත�?වය, ෙසෙනහස, සමහර bට ආදරය සhබPධෙයPද ෙමෙතa 
ෙසායා ෙනාගැ�« මහ? ඉ�ලh ව[P ෛධEයය ලබාගPනට හැ� අය�. එන¨?, 
('ෙවටP ෙටාෙඩාෙරාq ෙපPවන ප>=, “අෙc bපත ගැන ඇO මතක සටහP, අyව 
අෙන^? අයෙ� ªක හÄනාගැÇෙමP වළaව�.”  ඉOP ෙලNක %eධ ෙදකම අවසානෙ+, 32

ෙනානවOන ෙශNකය සහ තමPෙ� nවාල තමPට ෙලව කා ගPනට Deධ JෙමP අ�Pව 
වැළÆ ඉPනට %ෙරNMය සහ ආDයා� ෙeශයPට අව'ථාවa ෙනාලැÀK. අ�වාස වEෂ 
ගැන ඒ අÄරැ ඉOහාසයට ¨¯ණ �මට ඇO පWංශෙ+ පැ�.ම ඒ ගැන ක=ම උදාහරණය�. 
අ�වාසෙ+ ඉOහාසය, හ>යට �qෙවා? එw ඉOහාසය ෙනා�ව, තව ªරට? පWංශ හෘදය 
සාaÞෙ+ ඉ'මnව ෙපෙනන ෙසවනැ�ල�. යh තරමකට අÓෙවP tව?, අy එම 
ආකාරයටම යÃ ¨¯ණ ෙදPෙP ජEම&ෙ+ “නා(D” කාලෙ+ ඉOහාසය?, ඉතා[ෙ+ 
“ෆැD'(වා�” කාලයට?, 'පා�ඤෙ+ “ෆÜැPෙකN” %ගයට?, සහ BCDෙ+ Db� %eධ 
කාලය?, යනා� වශෙය&. ෙh ෙ� සහ යකඩ Dයවෙ' � අ�Pෙ� ෙÑදවාචක ගැන 
කණගා_ ෙවනවා ෙව�වට Dය�ලPම තමPෙ� ෙÑදවාචකයP සහ කන'ස�ලP ගැන 
පමණට වඩා ෙයා¨කරගPනා ලද අවධානෙයP %nව DZයහ. 

 ෙකෙ'tවද, ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ අංශය වසP ��ම සhබPධෙයP තව? 
&¤£ත ෙØn nනa ඇත. එ�P පළ¨වැPන ව�ෙ+ bcලවය යPෙP සh³Eණ මOය 
ගැන � £?තාකEෂණය�. දහනව වැ& සහ Dයවැ& Dයව' nල � Dwන දැ� 
ප>eෙදPම, අද ෙලNකෙ+, “bcලවය” යන අදහස මත ප±වට තලා ගැÇම, අÓ J නැත. 
bcලවෙ+ සංෙaත -රn ෙකා´ය, ජාත�Pතරය, සහ $Z ෙමාළවාග? අත- යනා=ය සෑම 
සමාජ ෙමෙහ%මa සමඟම තව? bශාල ප>මාණෙයP නැවත නැß DZ�. ෙ� �වාරා 
නැවත? ර��ල J ඇත. bcලJය යැ� bවෘතවම �යාග? කÁඩායh �|යාï[ ෙලDP 
කට%n කරන අතර ඔtPෙ� දැaම �යාපෑමට ඇO ÇOමය අ�OෙයP, ඔtPට කÃP 
DZ අයෙ� අපරාධ ගැන යාPත$P ෙහN bෙqචනය කරන අය ෙවත ප>භව එ�ල කර$P 
සnZP කට%n කරO. එෙ'ම, ඔtP ෙල&Pෙ�, ෙටÏා('�ෙ�, නැ?නh මාඕෙ� 
“ජයගCහණ” ගැන ඇO සදාත&ක තථ�තා ගැන වමාරPනට අO කැමැ?ෙතP ඉ=>ප? 
ෙවO. ෙමම ෙපාතට පEෙ+ෂණ අ�ගCහය ªP ෙබාෙහN ෙදෙනaද ෙකා$%&'( ෙපWාපගැPඩා 
ගැන කÃP b¤වාසයa O� අය�. 

 Simone Weil, The Need for Roots: Prelude to a Declaration of Duties toward Mankind, trans. Arthur Wills (Boston: Beacon Press, 31

1952), p. 125.

 Tzvetan Todorov, “La morale de l’historien,” paper presented at the colloquium “L’homme, la language, les camps,” Paris IV-32

Sorbonne, May 1997, p. 13.



 ෙදවැ& ෙØnව ව�ෙ+, නා(Dවාදය පරාජයට ෙසNbය( %&යන සහභාB Jම�. එ�P 
බලය තමP අතට ගැÇෙh අ�?ම සැලh සැඟJම yKස ෙකා$%&'(වා�Pට උeෙqB 
ෙeශෙcW×ය?වය ෙයාදා ගPනට අව'ථාවa පෑ=ණ. 1941 #& මාසෙ+ Dට Dය, අ�වාá 
රටවල DZ ෙකා$%&'(වා�P නා(D ෙහN ඉතා[ අ�වාá බල හ¨දාවPට එෙරwව 
අbග? පWOෙරNධක ෙමෙහ%h �|යාï9 හා &O ෙලDP ඇර/හ. ෙවන? තැPවල DZ 
ෙස පWOෙරNධක සටPකා×P ෙලDPම ඔtPද ඔtPෙ� වෑයh වල $ල ෙග�හ. දහ' 
ගණනa wසට ෙව´ තබා මරණ කÁඩායh ඉ=>ෙ+ � මරැ¨වට, ඝාතනයට සහ yටමං 
��මට ලa �හ. ෙකා$%&'( පරමාEථය ³ජÇය ��ම සඳහා? එයට ඇO Dය, 
bෙqචන &හඬ �>ම සඳහා? ඔtP “මෘතJරයPෙ� Â$කාෙq &යැ,නහ.” එයට 
අමතරව, පWOෙරNධක කාලය nළ � ෙකා$%&'( ෙනා�වP ෙබාෙහාමයa එaව-අbග?-
සෙහNදරයP බවට ප?�හ. සාම�Cෙ+ බැÖh ඇO කරග?තහ. ඔtPෙ� ෙකා$%&'( 
අ�ගා$කයP අස[P වැ¿ ෙ� හැ�හ. ඒ අµතය ෙØnෙවP ෙh ෙකා$%&'( ෙනා�වP 
සමහර ෙeව� ෙනාදැaකා ෙ' DZPනට කැමැO �වා bය හැ��. පWංශෙ+ ෙගN�වා�ය 
(Gaullist) හැ=යාව සඳහා ෙබාෙහN  ෙස �P බලපෑෙq ෙh  ෙබදාග? මතකය�. එය 
ඇෙම>කP අයට එෙරwව ෙසNbය( %&යනය ෙයාදා ගPනා ෙස�ලෙh &යැ,න ජනරා� ´ 
ෙගN� ෙ� ෙeශපාලනය y_පස � අංගයaද bය.  33

 %eධෙ+ ෙකා$%&'( සහභාB?වය සහ නා(Dවාදය ජයගැÇම යPන සං'ථාගත 
කෙø  වම ය� ශ¥eධාවPත ෆැD'(bෙරNæ යැ� �යැෙවන මOය හැZයට�. 
ෙකා$%&'(වා�P තමPව ෙපP�h කරග?ෙ? ඔtP ෙh ෆැD'(bෙරNධෙ+ 
ආරaෂකයP හැZයට DZන ෙහාඳම &ෙයN½තයP �යා�. ෙකා$%&'(වාදයට ඔtPෙ� 
bරැeධවා�Pෙ� කටව� සදහටම වසා දමPනට හැ� අන� කාEයaෂම ෙ�බලයa, 
ෆැD'(bෙරNæවාදය (antifascism) යPෙනP ලැÀK. ෙh මාතෘකාව ගැන ෆÜැ Pවා òෙE 
(François Furet) අගනා [y �wපයa [යා ඇත. පරාජය කළ නා(Dවාදය $ත�පාEÒකයP 
bDP “අOශෙයPම ª¦ට?වය ” (Supreme Evil ) යැ� ෙ�බ� කළහ . එ�P 
ෙකා$%&'(වාදය ඕපපාOකවම ෙහාඳ පැ?තට වැ_K. �ෙරhබE� නÓ b&¤ච වල = 
ෙමය පÃÊ ෙලDP පැහැ=[ කරන ල=. ෙසNbය( #> සñකයP අñෙචNදකයP සමඟ 
අP ග?හ. එ�P, 1939 ජEමP-ෙසNbය( �bම සහ ක?යP (Katyń) සvලඝාතනය 
වැ& පWජාතPත� bෙරNæ � ද, ඔtPව ලැëජාවට ප? කරවන DeæP මැෙකන ෙලDP 
කඩnරාවa වැZණ. නා(D පරාජය ��ෙමP ෙපPවPනට බලාෙපාෙරා?n �ෙ+ 
ෙකා$%&'( ක|මෙ+ උ?ත�?වය�.  üතාන�ය සහ ඇෙම>කාව (අ�වාසෙ+ ෙදාhන' 
අ?b\Pනට Deධ ෙනා�) bDP &දහ' කරග? %ෙරNපෙ+ ෙමය Deධ �ෙ+ රn හ¨දාව 
ෙව�ෙවP කෘතෙq�?වයa ඇO කරන,  සහ U.S.S.R. ජනතාවෙ� කැප ��h ගැන 
%ෙරNMයයP nළ වරදකා� හැßමa ඇO කරන ෙපWාපගැPඩා අර¨« සඳහාය. ඒ %ෙරNMය 
හැßh අ'ෙ' ෙකා$%&'( පKbඩය ෙබදා හ>Pනට ද ෙකා$%&'(වා�P පබට �ෙ+ 
නැත. 

 එයාකාර � සාaÞ ව[Pම, එනh ඉOහාසඥයP “&දහ' ��ම” ගැන ෙදb=යක 
ෙතාරnරැ එකට දැ×ම &සා, එකa පWජාතPත�වාදයP නැවත පWO¤ඨාපනය ��ම ෙවත 
යe�, සහ අෙනa ක|මය ඒකා�පOවාදයP ෙගෙනPනට පාර කපe�, රn හ¨දාව bDP 
නැෙගනwර %ෙරNපය “&දහ' කරග?” ආකාරය ගැන ද බටwර රටව� nළ එතරh 

 See Pierre Nora, “Gaillistes et Communistes,” in Les lieux de mémoire, vol. 2 (Paris: Gallimard, 1997).33



දැ�ව?කමa නැත. මධ�ම සහ නැෙගනwර %ෙරNපය nළ පැවO දහ' වසරක ර�a 
(Thousand Year  Reich) වලට අනnරැව එPෙP ෙසNbය( ක|මය�. bෙටN �¶ 
ෙගාhෙබüාba' (Witold Gombrowicz) ඒ ජනතාව ¨¯ණ ªP ෙÑදවා චකය ඉතා රැ වh 
ෙලDP ෙමෙ' කැZකර ඇත: “%eධෙ+ අවසානය ෙපNලPත වැDයPට &දහස ෙගනාෙq 
නැත. එ�P �යැtෙÁ මධ�ම %ෙරNපෙ+ සටP  h nÃP, w(ලEෙ� ෙහංච�යP 
ෙව�වට 'ටා[Pෙ�, එනh එක ª¦ට?වය�P තව? ª¦ට?වයකට මාරැ � බව පමණ�. 
‘වැඩවසh ආ�පත�ෙයP ෙපNලPත ජනතාව b¨aOය ලැÅම’ ගැන පPදhකාරයP MWO 
ෙඝNෂා නඟ$P සn_ ෙවe�, ඒ ප?n කළ Dගරැ(_වම ෙපNලPතෙ+ අOP අතට පා' 
�ෙ+ =�P =ගටම ජනතාවෙ� හම ±�ච$&.”  ඒ ආකාරෙයP %ෙරNMය ජන මතකයP 34

ෙදකa අතරමැද ෙදNෂ සහගත ෙEඛාව වැ¿ OÀK. ෙකෙ' tවද, U.S.S.R. bDP ෙපNලPත, 
ජEමP, ෙචa, සහ 'ෙලNවැa ජනතාව නා(DවාදෙයP “&දහ'” කරග?ෙ? ෙකෙ'දැ� 
ෙපPවPනට Oරය උ'සන ලද පWකාශන �wපය�.  35

 ෙකා$%&'(වාදයට මෘª බව�P සැලÆම ගැන ඇO අවසාන ෙØnව D%h ෙමPම 
එය පැහැ=[ ��මට යh ¯රැ බවa අවශ�ය�. 1945 P පව %ෙදq $&' සංහාරය 
යPන ·තන hෙ��ඡ?වය අEථව? ෙකෙරන පදයa bය. එය bDවැ& Dයවෙ' මහා 
2ෂණෙ+ සංෙaතා?මක vEOය bය. නා(D bDP %ෙදqවPට වධ �ෙh bෙ¤Ð 
'වභාවය ¨[P ¨[P පWOaෙ¦ප කළද, ෙකා$%&'(වා�P ඉතා ඉaමKP එw වාD 
හÄනාග?හ. ෆැD'(bෙරNධවාදය නැවත අt,වන ක|මයa ෙලDP ඔtP ක|මා�Èලව 
පදනම�P %nව ෙහාෙලාෙකN'( අමරùය කරන කEතව�යPw &යැ,නහ. “ආමාශය 
නැවත? සරැ බවට හැ� ඇO ඒ ජරා මෘගයා” ෙ� අවතාරය යැ� බEෙටා�( ෙබü¦( ෙ� ඒ 
පWDeධ වාක�ය භාbතෙයP ඔtP එය ෙයÚ ආකාරය දaවPනට ±,ව&. එම අදහ' 
වැ´ වැ´ෙයP සහ නැවත නැවත? ෙයාදා ගැ�K. මෑත කාලයක �, %ෙදq $&' සංහාරය 
ගැන පමණa අවධානය ෙයා¨ කර$P ෙහාෙලාෙකN'( bෙ¤Ð අපරාධයa යැ� b'තර 
කරPනට යෑෙh වෑයම? ෙකා$%&'( ෙලNකෙ+ ඒ හා සමාන bශාල?වෙයP %n 
අෙන^? අපරාධ තaෙ'රැ ��ම වැළැaෙවන ල=. $&' සංහාරයකට ග? වෑයමa 
නව?වPනට සහාය ªP ජයගCාහකයP bDP ඒ ජනසංහාර ක|මෙqදයPම පWාෙයN�කව 
ෙයාදාග?ෙ?ය යPන පහෙවP Dතාගත හැ� �වa ෙනාෙq. ෙh bරැeධාභාසය හ¨ෙq 
ජනතාව සාමාන�ෙයP කැමO ව�ෙ+ ඔtPෙ� wස වැ�ෙ� සඟවා ගැÇමට�. 

 &ල වශෙයP ෙකා$%&'( අපරාධ ගැන දැන ගැÇමට ලැෙබPෙP 1956 ෙපබරවා> 
24 වැ&දා &�ටා කෘ¤ෙචq, පළ¨ ෙ�කh bDP ෙසNbය( %&යනෙ+ ෙකා$%&'( 
පaෂෙ+ (CPSU) bDවැ& ෙකාංගCසෙ+ � ෙq=කාව ග? අව'ථාෙq � ය. yට'තරයPට 
වැ« ෙදාරව� y_පස ර�'Jම පැවැ?bණ; ෙකාංගC' &ෙයN½තයPට පමණa ර�'ව 
DZයහ. ඇෙහන ෙeව� ගැන තaÅ� ෙව$P, සභා ගEභෙ+ පැOර පැවn« දැ´ 
&¤ශÛදතාවය මැද &ෙයN½තයP Dය, ෙදනා, පaෂෙ+ පළ¨ ෙ�කh bDP “ජනතාවෙ� 
^ඩා yයා” ෙලNක ෙකා$%&'(වාදෙ+ Jරයා හැZයට වසර Oහa DZ “�&ය' 'ටා[P” 
ෙ� පWO hබය ක|මා�Èලව ගලවන ආකාරය අසා DZයහ. ෙමම වාEතාව, කෘ¤ෙචqෙ� 
“රහDගත කථාව” යැ� අමරùය �ව, සමකා9න ෙකා$%&'(වාදෙ+ පැවැ?ම ගැන � 

 Witold Gombrowicz, Testament: Entretiens ave Dominique de Roux (Paris: Folio, 1996), p. 109.34

 See Piotr Pigorov, J’ai quitté ma patrie (Paris: La Jeune Parque, 1952); or Michel Koryakoff, Je me mets hors la loi (Paris: Editions du 35

Monde Nouveau, 1947).



µරණා?මක ලaෂ�යa bය. එය අව'ථාවා� yයවරa �ව?, 1917 � බලය අ�ලාග? 
ෙර½මය අපරාධමය “හැ=යාවක” &යැ,න බව ගැන ෙකා$%&'( නායක?වෙ+ ඉහළ 
&ලධා>ෙයa bDP &ල වශෙයP yÃගැÇෙh පWථම වාරය�. 

 ෙසNbය( ෙර½මෙ+ දැ´ ෙ' තහනh �වa එෙ' ෙහÃ ��මට කෘ¤ෙචqට O  ෙØn 
ෙබාෙහාමය�. ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ 'ටා[Pට පමණa පැටJම ඔ¯ෙ� පWධාන 
අර¨ණ bය. එ�P ª¦ට?වය ෙකාතැනකදැ� �යා, ෙකා$%&'( ෙර½මය ෙÛරාගPනට 
එය සදහටම nරP කර දැ×ෙh වෑයමa ඇර²ම�. එෙ'ම ඔ¯ට උවමනා �ෙ+ තමPෙ� 
බලයට හර'ව DZන wට± ෙලාaකාෙ� ක|ම ගැන b¤වාස තබාෙගන DZ 'ටා[Pෙ� 
ක�[යට පහරa එ�ල ��ම? ඔ¯ෙ� µරණයට එක ෙලDP බලපෑෙqය. ෙh $&Pව 
ක|මා�Èලව ඔtPෙ� &ලතල ව[P ඉව? ��ම 1957 #& මාසෙ+ Dට පටP ගැ&ණ. 
ෙකෙ' tවද, 1934 Dට ඒ දaවා කාලෙ+ පWථම වරට “ෙeශපාල&කව මරණයට ප? ��ම” 
සැබෑ මරණය�P Deධ �ෙ+ නැත. අPන ඒ වැදග? කාරණය ෙපP�h කරPෙP 
කෘ¤ෙචqෙ� අර¨« වඩා සංÆEණ � බව�. %aෙEනෙ+ කාලයa O'ෙ' ෙලාaකා � 
ඔ¯, ඒ තනnෙE DZය � අwංසක Db� ජනතාව මහා bශාල ෙලDP ඝාතනය කර එය 
වසP කර දැ¨ෙව�. ඉOP සමහර bට ඔ¯ ඒ ෙ� හැ9h ව[P bඩාවට ප?ව DZයා 
ෙවPනට ඇO. තමPෙ� �ණ වEණනා දැaෙවන ආකාරෙයP [යන ලද ඔ¯ෙ� මතක 
සටහP වල කෘ¤ෙචq Dය හැßh Dw කර�: “ෙකාංගCසය නැවෙ?b, ÇO සhමත ෙqb, 
සාමාන�ෙයP ෙකෙරන ප>eෙදP ඒවා Deධ ෙqb. ඒ? ඊට ප'ෙස ^මaද? ෙව´ තබා මරා 
දම± Dය ගණනa දහ' ගණනa $&' අෙc හෘදය සාaÞෙ+ ඉO> ෙqb.” එw 
පWOඵලයa වශෙයP ඔ¯ තමP හා ෙ'වය කළtPට තරව_ කෙøය: 

ඒ අ?අඩං�වට ග?තP සහ nරP කර දැvවP Dය�ලPම ගැන අy ^මa 
කළ %nද? … ඒ Mඩන කාලයP වල � ªa bPඳ ජනතාව අwංසකයP බව අy දැP 
දPනවා. අyට ඒ ගැන  \ය ෙනාහැ� සාaÞ Oෙයනව, ජනතාවෙ� හnරP Jම 
ෙව�වට, ඔtP අවංක $&P සහ 'µ�P �වා, පaෂයට wතව?ව DZ, bcලවයට 
ෙව�ෙවP ඇප කැප J DZ, ෙල&Pවා� අර¨ණ ෙව�ෙවP සහ ෙසNbය( 
%&යනෙ+ සමාජවාදය සහ ෙකා$%&'(වාදය ෙගාඩ නැßම ෙව�ෙවP වග�ව 
%n ෙලDP බැÖ DZ අය… මම තවම? wතනවා Dය�ල වසP කරPනට 
ෙකාෙහ?ම ෙනාහැ� යැ� �යා. දැP ෙහN ප කාලයක � ජනතාව Dරෙගව� ව[P 
කඳtරැ ව[P එÃයට ඒb, එbට ඔtP තම ගh  h බලා යාb. ඔtP ඔtPෙ� 
ඥාµPට, wතවnPට, සෙහNදරයPට, සහ ෙගව� පැ?ෙ? DZන හැෙමNටම �යාb 
ෙමාකaද tෙP �යල.. ෙh පW¤න කරන අtරැª nළ පaෂෙ+ නායක?වය හැDරැණ 
අPදම ගැන අවංකව කතා කරPනට අyට වගÆමa Oෙයනව… Deධ tෙP 
ෙමාකaදැ� ෙනාදPන b=යට අy ඉPෙP ෙකාෙහාමද? Mඩන පාලනයa සහ 
wnමOක �Oයa පaෂෙ+ OÀණ �යල අy දPනව. අy දPන Zක අy 
ෙකාංගCසයට �යPන ඕන.. අපරාධයa කර± ඕනෑම ෙකෙන^ෙ� èbතෙ+, එනව 
එක අව'ථාවa, පාෙපN�චාරණය &සා ෙනරපා හැ�මa නැ?නh ඔ¯ට අÓ 
දêවමa සහOක ෙවන.”  36

 Khrushchev, Khrushchev Remembers, pp. 347-349.36



 'ටා[P යටෙ? Deධ � අපරාධ වලට යh b=ය�P සහාය J O� $&P අතර 
සමහර ෙදෙන^ට, තමPට කÃP DZ අයව nරP කර ඔtPෙ� උස'Jම ලබාග? අයට, 
යh ආකාරය�P පතැb�ලa හටෙගන O ණ -එය ඉතා ,ෙවP පැවO පතැb�ල�, 
තමP ගැන වැ´ අවධානයa ෙදන පතැb�ල�, ෙeශපාලනඥෙය^ෙ� පතැb�ල�, ඒ? 
එය පතැb�ලaම bය. අ¨ අ¨ෙq කළ මරා දැ×h කtරැ ෙහN bDP නැවැ?Jම අවශ� 
bණ. ඔ¯ 1956 � Àඩාෙප'( ෙවත ෙසNbය( ටැං� යැ�වද, කෘ¤ෙචqට එයට ෛධEයය 
O ණ. 

 CPSU  w bDෙද වැ& ෙකාංගC සෙ+ �, 1961 �, කෘ ¤ෙචq ෙකා$%&'(වා�Pෙ� 
bP=තයPව පමණa ෙනාව 'ටා[Pෙ� Dය, bP=තයPවද Dw කෙøය. එපමණa 
ෙනාවඔ¯ ඔtPෙ� මතකය ෙව�ෙවP 'මාරකයa ඉ=කරPනට ද ෙයNජනා කෙøය.  ඒ 
අව'ථාෙq � ෙකා$%&'(වාදෙ+ පැවැ?මට අñෙයNගය එ�ල J OÀණ එයට ඔÛෙබP � 
ෙනාෙපෙනන මා�ම කෘ¤ෙචq bDP පකළා bය හැ��. න$P �qෙවා?, එය 
ෙකා$%&'( පaෂය bDP තබාග? පරම ඒකා�කාරෙ+ බලය�. ඔ¯ ෙයNජනා කළ 
'මාරකය �Dදා ඉ= ෙනාJය. 1962 � පළ¨ ෙ�කh ඇෙලaසාPදE ෙසා�ෙහÇ(DයP 
bDP [ç “ඉවාP ෙඩ&ෙසාb�ෙ� èbතෙ+ එක දවසa” (One Day in the Life of Ivan 
Denisovich) පWකාශනයට අවසර ªPෙPය. 1964 ඔaෙතNබE 24 වැ&දා කෘ¤ෙචqව බලෙයP 

පහ කර� ලැÅය. ඒ? ඔ¯ෙ� පණ ෙÛ>ණ. 1971 � ඔ¯ අපWකට ෙලDP $ය �ෙ+ය. 

 “රහDගත කථාෙq” වැදග?කම ගැන සෑෙහන තරමකට bද�ාE¾ ඒකමOයa පවµ. 
එය &ෙයNජනය කරPෙP ෙකා$%&'(වාදෙ+ bDවැ& Dයවෙ' පරාවක|ෙ+ පWධාන  ඳ 
වැ¿ම�. 1954 � පWංශ ෙකා$%&'( පaෂෙයP ඉ�ලා අ'ෙවPනට ඔPන ෙමPන O ය �, 
ඒ ගැන ෆÜැPවා òෙE ෙමෙ' 9bය: 

දැP wZහැZෙ+ම 1956 ෙපබරවා>ෙ+ “රහDගත කථාව” &සා ෙලNකය ±රා පැOර 
පැවO ෙකා$%&'( අදහස ත& අත�P කඩා  ඳ දමා ඇත. 'ටා[Pෙ� අපරාධ 
ෙහළා දැ� කටහඬ ආෙq බටwෙරP ෙනාව ෙමා'කq ව[P, ෙමා'කqවල “³ජÇය 
අ ත ෙර P ද ³ ජ Ç ය � ” ෙක| h[ ය න ෙය P . ව ර පW සා ද අ w $ ක ළ 
ෙකා$%&'(වා=ෙයaෙ� කටහ,P ෙනාෙq එය ආෙq ෙලNකෙ+ ෙකා$%&'( 
නායක?වෙ+ කටහ,P, ෙසNbය( %&යනෙ+ ෙකා$%&'( පaෂෙ+ v[කයා 
ෙවOP. සාමා½ක?වය අw$ � ෙකා$%&'(වා�P කළ ෙචNදනා වලට &තැOPම 
එ�ල ෙවන සැකෙයP අපbත� ෙවනවා ෙව�වට, කෘ¤ෙචqෙ� �යමP �cOම? 
බවa අ?ප? කරෙගන එw නායකයා ෙවත ÆEOෙ+ ෙසවනැ�ලa පOත කෙøය… 
ඒ මනෙසP yට � “රහDගත කථාෙq” අසාමාන� බලය �යPෙP එයට �D? 
bරැeධවා=ෙයa ෙනාJම�.  37

 ෙමයාකාරෙයP කට%n ��ෙh ෛනසE�ක අවදානh yÃබඳව සමකා9නයP ෙබාෙහN 
ෙදෙනa ෙබා�ෙෂbaවා�Pට �Eඝ කාලයa O'ෙ' අනnරැවා අඟවා OÅම තරhම ෙh 
De�ය bෙ¤ෂෙයPම bරැeධාභාසයa �ෙ+ය. හ=Dෙ+ම ෙබා�ෙෂbaවා�Pව ත=P 
bෙqචනය කරPනට පටP ග? “නැෙගනw>P පායන ෙ¤¥¦ඨ එÃය” ගැන b¤වාසය තබා 
ග? y>සද ඇn,ව, සමාජවා� ෙමෙහ%ම nÃPම 1917 Dට 1918 කාලය දaවා 
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අසPතෘcතයP ඇOෙව$P පැවOණ. v[ක වශෙයP bයt� ෙaPìය �ෙ+ ෙල&P ෙයාදා 
ග? ක|මෙqද ගැන�: පWචÁඩ?වය, අපරාධ, සහ 2ෂණය. 1920 ගණP Dට 1950 ගණP 
දaවා ෙබා�ෙෂbaවාදෙ+ අÄරැ පැ?ත ගැන සාaÞකරැවP, bP=තයP, සහ ^සලතා y> 
&�aෂකයP (එෙ'ම ගණP කළ ෙනාහැ� තරh [y සහ ෙවන? පWකාශන) ෙවOP 
ෙහÃදරq ෙවe�, ඒවා ෙකා$%&'( පාලකයP bDPම හÄනාගPනා ෙතa බලා DZPනට 
ජනතාවට Deධ bණ. එම �D? සැකයa නැOව Deධ � වැදග? වEධනෙ+ bෙ¤ෂ?වය 
වැ´ වැ´ෙයP පැන නැß ආ මහජන මතය nÃP ෙකා$%&'(වාදෙ+ ෙදNෂ හැZයට වැර= 
ෙලDP ප>වEතනය bය. එය සැබැbPම වැර= ප>වEතනය�. මPද, “රහDගත කථාව” 
bභාග කෙø bP=තයP � ෙකා$%&'(වා�Pෙ� පW¤නය ගැන පමණa &සා�. ඒ? එය 
අÓම වශෙයP &වැර= =සාවට yයවරa තැÅම �ෙ+ය. එය ඇDP ª_ අෙය^ෙ� පWථම 
වා£ක සාaÞය�. ෙකා$%&'(වාදය රැDයාෙq මහා ෙÑදවාචකයP &Eමාණය ��ම ගැන 
වග�ව %n �Eඝ කාලයa O'ෙ' OÀණ සැකය යැ� එ�P තහtරැ bය. 

 කෘ¤ෙචq සමඟ එකnෙවPනට තරh b¤වාසයa ¨[P ¨[P “සෙහNදර පaෂ” 
නායකයPට OÀෙÁ නැත. මඳ පWමාදය�P පව, අෙනa රටවල නායකයP අ�පයa 
කෘ¤ෙචqෙ� නායක?වය අ�ගමනය කර$P ඒ අමා�Þක �|යාවP ෙහÃදරq කළහ. 
ෙකෙ' tවද, මාඕ ෙ� පWOප?O, 1957 ෙතa පැවO “ෙ¤¥¦ඨ ^සලතාවPට තැන �ම” සහ 
ඊට පව පැ$K “ෙ¤¥¦ඨ වැර�h” යනා= වශෙයP 1979 � ෙදකට ෙබ�ම ද�Pනට ලැ ණ. 
ෙපා� ෙපා( bDP කළ $&' සංහාරයට අ&යh ෙලDP සඳහP ��ෙමP bය(නාh 
වැDයP තෘcOම? �හ. ඒ? කැ'ෙත�N ගැන �qෙවා?, ඔ¯ යටෙ? Deධ � අපරාධ 
Dය�ල පWOaෙ¦ප කර ඇත. 

 කෘ¤ෙචqෙ� කථාවට ෙපර, ෙකා$%&'(වා�P කළ අපරාධ ෙහළදැÆම Deධ �ෙ+ 
ඔtPෙ� හnරP ෙවOP පමK. නැ?නh ආරා½කවා�P ෙහN ෙටÏා('�වා�P ෙවO&. 
එෙ'ම ඒ ෙහළා දැÆh එතරh ඵලදා¼ ෙනාJය. අ?ª_ සාaÞ ගැන දPවPනට ඇO 
ආශාව, නා(D ඝාතන ව[P =b ගලවා ග?තtP අතර ෙ' ම, ෙකා$%&'( සvල ඝාතන 
ෙවOP =b ගලවා ග? අය අතරද එෙ'ම දැ´ ෙලස�P ද�Pනට O ණ. ඒ? èbත 
ෙÛරාගPනට සම? �වP wZෙ+ අත>P පත>P �wප ෙදෙනa පමK. bෙ¤ෂෙයPම 
පWංශෙ+, ෙසNbය( වධක කඳtරැ &සා ලැ� wංසා Mඩා yÃබඳව පWත�aෂ අ?දැÆh 
OÀෙÁ, ඇ�ෙ''-ෙලාෙEP w DZ “අy ෙනාහැෙරPනට” (In Spite  of  Ourselves)  වැ& 38

¯දකලා � කÁඩායh �wපයකට පමණ�. ෙකෙ' න¨ª, ෙබාෙහN bෙටක Deධ �ෙ+ ඒ 
ගැන සාaÞකරැවPෙ� �යමP සහ 'වාæන ක$_ ව[P අනාවරණය කරෙගන ෙසායාග? 
ෙතාරnරැ ෙකා$%&'( ෙපWාපගැPඩා bශාල පWමාණයa ඇද හ>$P, එයට සහාය ªP සහ 
ඒ ගැන තැÆමa ෙනාකළ සහ  ය�, බැbP &හඬ �වPෙ� අ�බලය යටෙ? යටප? 
කර දැ×ම�. උදාහරණ හැZයට ෙ¶b¶ රෑෙස( ෙ� ‘වධක කඳtරැ පeධOය yÃබඳ 
ජාත�Pතර ෙකා$සම’ සහ ‘'ටා[Pෙ� අපරාධ ගැන සත�ය ෙසJෙh ෙකා$සම' දැabය 
හැ��. ෙh &හඬතාවය සාමාන�ය තරමකට bZP bට ද�Pනට ලැÀණ 'වයං-
සhපWජානනයa (self-awareness) nÃP නව b¤ෙ�ෂණා?මක කෘOයP  wකර� ලැÅය.  
ෙසාල'ෙහÇ(DයP [ç “�ලා� ෙකාෙදq ර�ස" (Gulag Archipelago), වාලh ෂලෙමාq 
(Varlam Shalamov) [ç �D? ෙලස�P &¤පWභා කළ ෙනාහැ� ඇDP ª_ අ?දැÆh 

 See Pierre Rigolout, Les Français au goulag (Paris: Fayard, 1984); and esp. Jacques Rossi, Le Goulag de A à Z (Paris: Le Cherche 38

Midi, 1997).



ර�ග? “ෙකා[මා කතPදර" (Kolyma Tales), සහ yP යෙ? (Pin Yathay) [ç “=bගලවාෙගන 
DZP, මෙ+ ±ෙ?" (Stay Al ive, My Son )  යනා=ය ඒවාෙ+ උදාහරණ ෙවO. 39

ෙකා$%&'(වාදෙ+ පWපංචය අPJaෂය යටට එe�, බටwර සමාජයP ඉතාම ත=P එය 
අ�ලාග?ත Jම කණගා_වට කාරණය�. අද දaවා ඔtP ෙකා$%&'( ක|මෙ+ සැබෑ 
ත?වයට ¨¯ණ �ම, එw v[ක වශෙයP OÀණ අපරාධමය ¨a^ ගැන ඒ ඒ පWමාණයP 
ව[P පWOaෙ¦ප කළහ. ෙමම ත?වය yÃගැÇම පWOaෙ¦ප ��ෙමP, ඔtPද “ෙබාරැෙq” 
අ�^මPත�ණකරැවP ෙවO. එය ෙහා\Pම සාරාංශ කර ෙපP�ෙ+ සමහර bට *Ü¶>a 
Ç(ෂ bය හැ��: “අ&a අය? එයම සත�ය යැ� ත=Pම b¤වාස කරනවා ද�න තාa 
ක�, $&' ඕනෑම ෙදයa සත�ය යැ� b¤වාස කර� ඇත.” 

 ෙමයට ¨¯ණ �මට ±,�ව පැOරැණ පබැ'මa O යද, &�aෂකයP �wප 
ෙදෙනa අñෙයNගයට ඉ=>ප?ව DZO. 1920 ගණP Dට 1950 ගණP දaවා, b¤වාස කළ 
හැ� ද?ත wඟJම හ¨ෙq, (ෙසNbය( ෙර½මය ඒවා අනල'ව සඟවා තැÅම &සා) 
පaෂෙයP ඉව? � අයෙ� ෙතාරnරැ මත පමණa b¤වාසය තබPනට පEෙ+ෂකයPට 
Deධ bය. එවැ& ෙත'තෙhPnවa ඉOහාසඥයP සලකන සාමාන� සැක සwත බවට 
භාජනය Jම පමණa ෙනාව, ෙකා$%&'( ක|මෙ+ wතවා�P ඒවාට ක|මා�Èලව අවමP 
කළහ. පÃගැÇෙh ෙ�තනාෙවP කට%n කරනවා යැ�ද, ෙකා$%&'(bෙරNæ බල යටෙ? 
ෙමවලh බවට ප?ව ඇතැ� �යාද, ඔtP පaෂය හැරදා �යtPට ෙචNදනා කළහ. ෙපN� 
බාටP  Dය ෙපාෙ? [යන ප>=, කtද wnෙq 1959 � �ලා� ගැන b'තරයa, පැ?ත 40

හැර දමා �ය KGB  ඉහළ &ලයa දැරෑ අෙයa ෙවOP ලැෙÛb යැ� �යා? 
ෙචෙකා'ෙලNවැ�යාෙවP yටමං කරන ලද, සැබෑ නම ½> ෙව�ටÏෘ'� (Jiři Veltrušky) �, 
පWා� w 1945 � නා(D bෙරNæ කැර[ සංbධානය කළ අය � ද, සහ 1949 � රට හැර දමා 
යPනට බලහ?කාරh එ�ල � ද ±eගලයා, බාටP ෙවOP උපෙද' පතාb යැ� කtද 
wnෙq? එෙහ?, යh අෙයa මෑත කාලයක � bවෘත කරන ලද රහDගත ±රාෙ�ඛන nළ 
ඇO ෙතාරnරැ වලට ¨¯ණ ෙදPනට කැමැO නh, 1959 � ªP වගnග Dය�ලaම 
සh³EණෙයPම &රවද� බව එයාට ෙසායාගPනට ±,වP ෙqb. 

1960 ගණP සහ 1980 ගණP වල �, ෙසා�'ෙහÇ(DයPෙ� “�ලා� ෙකාෙදq ර�ස” සහ 
පව පැ$K රැDයP bcලවෙ+ “රn ෙරNද” චක|ය &¦පාදනය කෙø මහජන මතය ගැන 
අනෙcaÞත හැරb�ල�. එය සාwත�ය � &සාම, එය පWJන Ò�Mෙය^ෙගP � &සාම, 
‘�ලා� ෙකාෙදq ර�ස” (The Gulag Archipelago) ඒ කතා කළ ෙනාහැ� � ක|මෙ+ සැ බෑ 
'වභාවය හ කරගPනට සම? bය. ෙකෙ' tවද, ෙසා�ෙහÇ(DයPට පවා කඩnරාව 
w� ��ම ගැට, සහගත bය. පWංශෙ+ පWධාන =නපතා ±ව?පතක ±ව?ප?කලාෙq=ෙයa  
1975 � ෙසා�ෙහÇ(DයPව සමාන කෙø “ගැලthකරැවP හැZයට නා(áPව සාදරෙයP 
yÃග?,”  yෙයE ලවා� (Pierre Laval), ජාa ෙඩා>ෙයා (Jacques Doriot), සහ මාෙස� 41

´ය( (Marcel Déat) යනා�Pට�. එන¨?, කාhෙබNජෙ+  මෘග අපරාධ yP යෙ? bDP 
¨,ම&P ෙහÃ කරන ලද ෙලDP, සහ ෙකා9මා නැවත පණ ගැP� ශලෙමාq ෙලDPම, 
ඔ¯ෙ� වාEතාව ක|මය ෙහÃකරPනට උපකාර bය.  ඊට? මෑත කා9නව, [ෙයාÇ¶ 

 Varlam Shalamov, Kolyma Tales, trans. John Glad (New York: W. W. Noton, 1980); Pin Yathay with John Man, Stay Alive, My son 39

(London: Bloomsbury, 1987).

 Paul Barton (pseud.), L’institution concentrationnaire en Russie, 1930-1957 (Paris: Plon, 1959).40

 Bernard Chapuis, Le monde, 3 July 1975.41



ෙබü¦ෙනq යටෙ? ෙ'වය කළ, ෙසNbය( ක|මය හා එකඟ ෙනා� පWධාන තැනැ?ෙතa ද �,  
qලැ´$යE Àෙකාq'� ෙකා$%&'( ෙර½මෙ+ අපරාධ කට%n ගැන b&¤චය කරPනට 
නව �ෙරhබE� b&¤චය සභාවa yw_වPනට යැ� උeයාචනය කෙøය. ෙහෙතම 
“ෙමා'කq සමඟ ග�ෙද� ෙÛ�ම” (Reckoning with Moscow) ෙපාෙතP Dය bෙරNධතාවෙ+ 
හඬ නැßය. ඔ¯ෙ� කෘOයට බටwර රටව� ව[P සෑෙහන තරමක සාEථක?වයa 
w$bය. ඒ? ඒ කාලෙ+ � ම, ෙකෙ' න¨ª, 'ටා[Pව නැවත පWOසං'කරණය කරන 
පWකාශන  wJම පටP ගැ�K.  42

 bDවැ& Dයවස අග ෙවe�, ෙමයාකාරෙයP ෙÑදාPත මඩ ෙගාෙහාරැවල වැ¿ DZන, 
සංÈල, සහ මතෙ0ද ව[P yරැ« කාරණයa ගැන bමEශනය කරPනට අyව ෙපාළඹවන 
ලද අñෙcWරණය ^මaද? අද, ±රාෙ�ඛනගාර ව[P හ¨වන දැය, ෙh ඉaම �ය අtරැªවල 
bZP bට ද�න වාEතා තහtරැ කර�. එෙ'ම ඒවා අyට ඉ=>යට yයවරa තබPනට? 
ඉඩa සපය�. පැවO ෙසNbය( %&යනෙ+, සහ පැවO “ජනතාවෙ� පWජාතPත�වාදයP” nළ 
�, සහ කාhෙබNජෙ+ ද, Mඩාකාර පWOප?O සඳහා සැකන bෙ¤ෂ සංbධාන bDP 
පව?වාග? අභ�Pතර ±රාෙ�ඛන ව[P 2ෂණෙ+ දැවැPත සහ ක|මා�Èල 'වභාවෙ+ 
දරැ« සත�ය එÃයට ෙගෙන�. සැබෑ ප>De� ගැන [1ත වාEතා සහ සාaÞ yÃෙව[P 
එකn කර$P, සහ අප ඉ=>ෙ+ ඇO කාරණය ෙබාඳ කරවන ෙeශපාලන සහ අ�´යෙලා½ 
ගැට, පැහැ=[ කර$P, ෙh bෂයය ගැන bද�ාE¾ පWෙqශයa ගැÇමට කාලය පැ$ණ ඇත.  
ෙh &�aෂකයP Dය, ෙදනාම ෙගෙනන ලද පWධාන කාරණය ෙමය�: ෙකා$%&'( ක|මය 
nළ අපරාධෙ+ සැබෑ වැදග?කම ^මaද? 

 ෙh පEයාෙලNකෙයP, අyට b¤වාසය තැ ය හැ� bද�ාE¾ය සහාය ^මaද? ¨[Pම, 
අෙc ක|ම ෙපP�h කරPෙP ඉOහාසය ගැන ඇO අෙc වගÆම yÃබඳ අවෙබNධය�. 
ෙහාඳ ඉOහාසඥෙයa ෙපරලා ෙනාබැ� ගලa ඉO> කරPෙP නැත. ෙeශපාලනමය tවද, 
අ�´යෙලා½මය tවද, ෙපෟeග[ක tවද, සහ �Dª ෙවන? සාධකයa ෙහN සැල��ලට 
ගත %?තa bDP Dය දැ�ම ෙසායා යන ගෙqෂණෙ+ � ඉOහාසඥයාට බාධා කළ %n 
ෙනාෙq. ප>De� ෙසායා ගැÇම සහ එ්වා ප>වEතනය, bෙ¤ෂෙයPම ෙh ප>De� �Eඝ 
කාලයa O'ෙ' රාජ� ෙ�ඛනාගාරවල අOශෙයP රහ'තැPවල උවමනාෙවPම සඟවා 
ඇO bෙටක, සහ ජනතාවෙ� හෘදය සාaÞය ^මaදැ� ෙසායා බැ9ම කරe�, ඉOහාසඥයා 
පබට bය %n නැත. ෙh ෙකා$%&'( 2ෂණෙ+ ඉOහාසය %ෙරNපෙ+ ඉOහාසෙ+ පWධාන 
ප>�ෙÔදයa ෙව�. එෙ'ම එය ඒකා�පOවාදය ගැන අධ�යනය ෙකෙරන ෛඵOහාDක 
[යැb[ වල පරමාEථ ෙදකකට ඍÍවම සhබPධ ෙq. අy Dය�ලPම දැනටම? 
w(ල>යා� පWOරෑපෙ+ ඒකා�පOවාදය ගැන ද&¨; ඒ? ෙල&Pවා� සහ 'ටා[Pවා� 
අ�වEතනයa ද OÀණා යැ� අy අමතක ෙනාකළ %n�. ඒකා�පOවාදෙ+ ෙකා$%&'( 
පWOරෑපය ෙනාසලකා හ>$P ඉOහාසය ගැන ෙකාටසa පමණa [Jම තව ªරට? 
පWමාණව? නැත. ෙකා$%&'(වාදෙ+ ඉOහාසය එw ජාOක, සමාජ¼ය, සහ සං'කෘOක 
y>bතරයPට පමණa áමා ��ෙමP කාරණාව සැඟJම සාaෂා? කරPනට කඩnරාව�P 
වැáම තව ªරට? ඒ?n ගැPbය ෙනාහැaක�. ෙh තEකෙ+ සාධාරණ?වය ඇO තරh 
තහtරැ ෙවPෙP ඒකා�පOවාදෙ+ පWපංචය %ෙරNපයට සහ ෙසNbය( කාලයට පමණa 
áමා ෙනාJම යන ප>De�ෙය&. එයම මාඕ ෙ� �නයට?, උnරැ ෙකා>යාවට?, සහ ෙපා� 

 See, e.g., Ludo Martens, Un auto regard sur Staline (Paris: EPO, 1994); and, in a less fawning style, Lilly Marcou, Staline, vie privée 42

(Paris: Calmann-Lévy, 1996).



ෙපා( ෙ� කාhෙබNජයට? අදාළ�. සෑම ජාOක ෙකා$%&'(වාදයaම ෙසNbය( ගEභාෂයට 
ෙපකKවැල�P යාJ ඇත. ෙලNක ව�ාcත ෙමෙහ%ෙh b'තාරණය එw අñෙcWතාEථය�. 
අy සාක�ඡා කරන ඉOහාසය ය� ෙලNකය ±රා පැOර පවOන පWපංචය�. එ් &සා එය 
ම�ෂ�?වෙ+ Dය�ලPටම අදාළ �ව�. 

 ෙමම ෙපාෙ? ෙදවැ& අර¨ණ එය 'මාරකයa හැZයට yÃගැPJම�. ඔtPෙ� මතක 
පවා මකා දමPනට ක|මා�Èලව yÃෙව? හැÚ ෙයNධ බලයකට හ � අwංසකයP සහ 
&Eනා$ක bP=තය ෙගෟරවÇය ෙලDP අ�'මරණය ��මට අyට ආචාර ධාE$ක 
වගÆමa ඇත. බE[P තාcපය කඩා වැ¿ෙමP පව, සහ ෙකා$%&'(වාදෙ+ බල 
vල'ථානය � ෙමා'කq w බලය ඇද වැ¿ෙමP පව, bDවැ& Dයවෙ' ෙබාෙහN 
ෙÑදාPත වලට ස?කාරකයා � මහාeJපය %ෙරNපය�. ජනyWය මතකය නැවත 
පWOසං'කරණය කාEයයට එයට ද පැව� ඇත. ෙh ෙපාත ඒ වෑයම සඳහා y>නමන අෙc 
දායක?වය�. ෙh ෙපාෙ? කEතෘවරැP ඒ මතකයP ඔtPම bDP උලO. ෙමයට 
දායක?වය සපයන ෙදෙදෙනa මධ�ම %ෙරNපයට bෙ¤ෂ බැ\යාවa ඇO අය ෙවO. අ&a 
අය 1968 bcලවෙ+ � ෙහN මෑත කා9නව, න�ා�ක සහ පWාෙයN�ක � ඔtP bDPම ලද 
අ?දැÆh ව[P සhබPධ ෙවO. 

 ෙh ෙපාත 'මාරකයa ෙමPම ඉOහාසයa ද ෙලDP ඉතා bbධ � තලයP ආවරණය 
කර�. ෙකා$%&'(වාදෙ+ පWාෙයN�ක බලපෑමa එ�ල �වා යැ� �ව ෙනාහැ� තරh � 
රටව� ගැන ද එය ,ෙවP සඳහP කර�. මහා  üතාන�ය, ඔ'ෙ([යාව, ෙබ�½යම, සහ 
ෙවන? රටව� සමාජ¼ය ෙහN ආÁÓ බලයට එ�P බලපෑමa Deධ ෙනාtK. අෙනa 
පැOවලට  ය ඇOකරවන බලව? පWභවයa ෙලDP -1946 P ප එaස? ජනපදය- 
නැ?නh ශaOම? ව�ාපාරයa ෙලDP (එය එw බලය �Dදා අ�ලාග?ෙ? නැO tව?)  
පWංශය, ඉතා[ය, 'පා�ඤය, BCDය සහ පෘnගාලය වැ& රටව� වලට ෙකා$%&'(වාදය 
ybDණ. තව? රටව� වල �, -නැෙගනwර %ෙරNපය සහ රැDයාව වැ&- දශක ගණP ±රා 
අ�ලා ෙගන DZ බලය �[g යe�, ෙකා$%&'(වාදය නැවත? පWO&Eධාරණය වPනට 
පටP ගැ&ණ. අවසානෙ+, &ල වශෙයP ෙකා$%&'(වාදය තවම? පවOන -�නය, උnරැ 
ෙකා>යාව, �%බාව, ලාඕ', සහ bය(නාමය වැ& රටවල එw ^ඩා �& ස,ව තවම? 
වැෙන$P පවO�. 

ඉOහාසය සහ මතකය ගැන � කාරණා සhබPධෙයP අෙනa අයට ෙවන' � පEයායයP 
OෙබPනට හැ��. ෙකා$%&'(වාදෙයP , බලපෑමa එ�ල �, නැ?නh එය ගැන 
 යa පමණa OÀ« රටවල, ෙh කාරණා ගැන අවශ� ෙවPෙP සරල අධ�යනයa සහ 
වටහා ගැÇම�.  ෙකා$%&'( ක|මය සැබැbPම අ?දැ� රටව�, ජාOක සමාධානය ෙ+ 
මතෙ0දයට ¨¯ණ �ම?, එෙ'ම wට± ෙකා$%&'( පාලකයPට දêවh කළ %nද යPන 
µරණය කළ %n�. ෙh සhබPධෙයP, නැවත එa � ජEම&ය වඩා?ම ±ªම සහගත සහ 
“ආ¤චEයා?මක” උදාහරණය &ෙයNජනය කර�. අෙයa එය හා සැසÖමට ක�පනා කළ 
%?ෙ? %ෙගා'ලාq bනාශය ගැන�. ෙකෙ' න¨ª, කÃP O  ෙචාෙකා'ෙලNවැ�යාව, -අද 
ෙචa ජනරජය සහ 'ෙලNවැ�යා �ව- ෙපNලPතය, සහ කාhෙබNජය එක හා සමාන 
ෙලස�P ඔtPෙ� ෙකා$%&'( මතකෙයP සහ ඉOහාසෙයP ඇO තරh £?තාෙqB 
කhපනයට සහ ªකට ¨¯ණ � ඇත. එවැ& 'ථානවල සbඥා&කව ෙහN අbඥා&කව 
ද�Pනට ඇO b'මෘOය  ඳ වැ¿h ය� පWසා=තව, මානDකව, ආෙqගා?මකව, සහ 



ෙපෟeග[කව, ඒ අEධ ශතකයa ෙහN ඊට වැ´ කාලයa ±රා පැOර පැවO 
ෙකා$%&'(වාදෙයP ල? සාvwක nවාල ව කරPනට සහාය ෙවන නැOවම බැ> 
අංගයa ෙලස ෙපÇ ය�. ෙකා$%&'(වාදය තවම? බලය අ�ලාෙගන DZන තැP, 
ඒවාෙ+ පWජා MඩකයP සහ ඔtPෙ� අ�පWාcOකයP එaෙකN �නෙ+ සහ �%බාෙq ෙමP 
ක|මා�Èලව ඔtPෙ� �|යා වසP කර ඇත, නැ?නh උnරැ ෙකා>යාෙq ෙමP ආÁÓවක 
bලාසෙයP 2ෂණය පWවEධනය ��ෙh =ගටම &යැෙළO. 

 ඉOහාසය සහ මතකය සංරaÞත ��ෙh වගÆම සඳහා ආචාර ධාE$ක � 
y>bතරයa පැවµම ගැන සැකයa නැත. අy වරදකරැවP යැ� ෙපPවන අය ෙමෙ' 
yÃnරැ ෙද� ඇත: “^මa ෙහාඳද ^මa නරකද යැ� �යPනට කtද ඔබට අ�කා>යa 
ªPෙP?” 

 ෙමw ෙයNජනා කරන &Eණායක අ�ව, ෙh කාරණය ගැන ෙහාඳ අවධානයa ෙයා¨ 
කර OÀෙÁ yÃෙව[P නා(Dවාදය? ෙකා$%&'(වාදය? ෙහළා ද�$P කෙතN[ක 
ප�[ෙ+  පය' XI පාcnමා bDP 1937 මාEn 14 වැ&දා Mit Brennender Sorge සහ 1937 
මාEn 19 වැ&දා Divini redemptoris යන නh ව[P  ෙෂා cවරැ ෙවත යවන චක|ෙ�ඛන 

වල�. ෙදවැPන දPවා DZෙ+ ෙදbයP bDP ම�ෂ� වEගයාට සමහර අ�µP පWදානය 
කර ඇO බව�, ඒ “èbතයට අ�Oය, ශ�රයට ඇO ආEජවය (integrity), සහ පැවැ?මට 
අත�ාවශ� b� සඳහා; ෙදbයP bDP ඉ=>ප?කර ඇO මාEගෙ+ පරම ඉලaකය සඳහා 
යෑෙh අ�Oය, සහ ෙeපල තබාගැÇමට සහ භාbතයට ඇO අ�Oය�.”  ෙකාටසකට පාÓ 
ෙවe� තව? පංOයක ජනතාවa පමණට වඩා ෙපාෙහාස? කරනවා යPනට එෙරwව 
&^?ෙවන ප�[ෙ+ &ෙqදන nළ තරමක ෙපWNඩාවa ද�Pනට OÀණ?, $&' 
උදාර?වයට ෙගෟරවය ඉ�ලා DZන පාcnමාෙ� ආයාචනෙ+ වැදග?කම පW¤න කරPනට 
ෙනාහැ��. 

 1931 � තරh ක[Pම,  ෙෂNcවරැPට යවන Quadragesimo nano යන චක|ෙ�ඛනෙ+ 
පය' XI  ෙමෙ' &ෙqදනය කෙøය: “ෙකා$%&'(වාදය උගPවPෙP සහ ෙසායPෙP 
අර¨« ෙදක�: [w� ෙනාකරන පංO %eධය සහ ෙපෟeග[ක 'වා$?වය (private 
ownership) සහ¨[P vෙලN?පාටනය�. ෙමය සඳහා රහDගත ෙහN සැඟtණ ක|ම නැත, 
එය පWDe�ෙ+, bවෘතව, සහ හැ� ඕනෑම b=යa, වඩා?ම පWචÁඩ �ව tව?, ෙයාදාෙගන 
සාaෂා? කරගත %?ත�. ෙh අර¨« ¨ªP ප¨«වා ගPනට කළ %n �D ෙදයa ගැන 
එය  ය ෙනාෙq, එයට ෙගෟරවÇය ෙහN ³ජÇය ෙලDP සලකන �Dවa නැත. බලය ගැන 
ෙවe�, කෲර?වෙයP සහ අමා�Þක?වෙයP එය සාහDක ෙව�. ආDයාෙq සහ 
නැෙගනwර %ෙරNපෙ+ මහා bශාල පWෙeශයP ෙඝNර $&' ඝාතන ව[P සහ bනාශෙයP 
නා'O කර දැ×ම ෙමයට සාaÞ දර�.” ෙමම වදP පැ$Kෙ+ Dයව' ගණනාවa ±රා 
�|'Oයා& ෙනා� $&Pව ක|මා�Èලව මරා දැ×ම, කෙතN[ක ප�aෂණ සභාව 
(Inquisition) පnරැවා හැ�ම, &දහ' £Pතනය මැඬ9ම, සහ ජනරා� ෆÜැPD'ෙකN 
ෆÜැPෙකා (Francisco Franco) සහ ඇPෙටN&ෙයN සලසාE (Antonio Salazar) වැPනtPෙ� 
ආඥාදායක ෙර½මයPට සහාය �ම %aO සහගත කළ ආයතනය�P පව අy yÃග&¨. 

 ෙකෙ' tවද, ආචාර ධEමෙ+ භාරකාරෙය^ ෙලස ප�[ය එෙ' �|යාකරනවා tව?,  
ෙකා$%&'( පාaÞකයPෙ� “Jර” ආඛ�ානයP ¨ණගැෙහe� ඒ ගැන ෙහN ඔtPෙ� 
bP=තයP ගැන ඇෙසන හදවත පැ9 යන b'තර ගැන, ඉOහාසඥෙයa හැZයට yÃnරැ 



ෙදPෙP ෙකෙ'ද? ඔ¯ෙ� ‘Dwවටන’ (Memoirs) w ෆÜැPවා-ෙරෙP ඩ ෂෙටNබüෑP¶ 
(François-René de  Chateaubriand) ෙමෙ' [ය�: “Çචභාවෙ+ &හඬ බව පැවෙතe�, 
වහලාෙ� යදhවල හඬ සහ ¢වකයාෙ� (informer) කටහඬ හැ ෙරPනට ෙවන �Dª 
හඬa ඇෙසPෙP නැත; පWජා Mඩකයා ඉ=>ෙ+ Dය�ලPම ෙවqලe�, ඔ¯ෙ� පWසාදය =නා 
ගැÇම ෙමPම ඔ¯ෙ� අපWසාදයට බÄPJම? භයානක ෙවe�, මහජනතාවෙ� ආෙqගයP  
පවරන ලද ඉOහාසඥයා මnෙව�. ටැDට' (Tacitus) අ�රාජ�ය nල ඒ වන bට? උපත 
ලබා DZය බැbP ÇෙරN ±¯මාPනෙයP සï¥ක �ෙ+ය.”  ඉOP අy ෙh “ජනතාවෙ� 43

ආෙqගයP මnJම” යන පWෙØ[කා?මක සංක�පය ෙව�ෙවP ෙපÇ DZPනට ෙනාය¨. 
ඔ¯ෙ� èbතෙ+ අවසP කාලෙ+ � ෂෙටNබüෑP¶ද ෙh සංක�පය ගැන තව ªරට? b¤වාස 
ෙනාකෙøය. ෙකෙ' tවද, යh මධ�'ත ම(ම�P, එෙ'ම ඔ¯ව ෙනාසලකා හැ>යද, 
2ෂණෙය පWOඵලයa ෙලසට &හඬ කරන ලeදtPෙ� හඬ ගැන ඔtP ෙව�ෙවP කතා 
��මට ඉOහාසඥෙය^ට කළ හැ��. ෙමw � ඉOහාසඥයාෙ� කාEය භාරය ව�ෙ+  
ශ¥ා'තවPත &Eමාණයa &පදJම�. ඔ¯ෙ� පWථම කාEයය ප>De� සහ ද?ත yw_Jම�. 
ඒවා අනnරැව දැ�ම බවට ප?ෙq. තව ªරට? �යෙතා?, ෙකා$%&'(වාදෙ+ ඉOහාසය 
ගැන ඉOහාසඥයාෙ� සhබPධය අසාමාන� �ව�: ඉOහාසඥයPෙ� %nකම J ඇ?ෙ? 
ඉOහාස ෙ�ඛනෙ+ “ෙබාරැව” ගැන =න වකවා« අ�ව DªJh ෙපළගැ'Jමට�. එෙ'ම 
අදාළ v[ක ෙතාරnරැ වලට පWෙqශය ±රාෙ�ඛනාගාර bවෘත Jම &සා ලැÅ OÀණ?, 
මතෙ0දය අt'සPනට යZÈ(_ ෙලDP ෙකෙරන සැලh ගැන, සංÆEණ සාධක 
ෙබාෙහාමයකට ¨¯ණ ෙදPනට Dªවන ඉOහාසඥයා ඒවා ගැන සැබෑ තn ෙනාදPනා සරල 
බැbP පWෙqශh bය %n�. ^මa ෙකෙ' tව?, ෙමයාකාර ෛඵOහාDක දැ�ම සමහර 
v[ක DeධාPත ව[P ¯දකලා කර$P දැ�ය ෙනාහැ��. එනh, &ෙයN½ත 
පWජාතPත�වාදයක �O වලට ඇO ෙගෟරවය ඇn,ව èbතයට සහ $&' උදාර?වයට ඇO 
ෙගෟරවය Dය�ලටම ඉහÃP O ය %n�. ඉOහාස ෙq=කාෙq �|යාකරැවP “b&¤චය” 
කරPනට ඉOහාසඥයP ෙයාදාගPනා $�h දÁඩ එය�. 

 ෙමම සාමාන� ෙØn &සා, ඉOහාසය ගැන �Dª &Eමාණයකට ෙහN $&' 
Dwවටනයකට යh ෙපෟeග[ක � අñෙcWරණයa �D? ෙලස�P ෙනාගෑJ OෙබPෙP 
නැත. ෙමම ෙපාත සඳහා දායක?වය සැපç සමහර අය ෙකා$%&'(වාදෙ+ ±ªම සහගත 
ත?වයP yÃබඳව සෑම bටම අ¨?තP ෙනා�හ. සමහර අව'ථාවල � ඔtPද, (ඉතා , 
වශෙයP tව?) ෙකා$%&'( ක|මෙ+ යh කාEය භාරයa දැරෑ අය�. එaෙකN ෙල&Pවා�-
'ටා[Pවා� පාසැ�වල සත�ලÛ�කයP ෙහN ඒ හා ආÒ¥තව යන ලeදP �හ. නැ?නh එw 
bbධාකාරෙයP ෙබ� �ය (ෙටÏා('�වා�P, මාඕවා�P) �හ. ඉOP ඔtP තවම? වමට 
ෙබාෙහN ෙස�P හt�J DZPෙP නh, -නැ?නh, හ>යටම �යe�, ඔtP තවම? වමට 
හt� J DZන &සාම- ඔtPෙ� 'වයං-රවටා ගැÇෙh ෙØn ගැන වඩා? ප>aෂාකා� 
බැ�මa අවශ�ය�. ඒ මානDක ත?වය ඔtP beව? ගමෙP එaතරා පාරක ගමPකරවා 
ඇත. එය, ඔtPෙ� beව? පWකාශන ව[P, සහ ‘අ�? bක�පය’ සහ ‘ෙකා$%&'ෙh’ (La 
novella alternative  Communisme) වැ& ඔtP පWකාශනය කරන අධ�ාපන සඟරා ව[P ඔtP 
අධ�යනය කරPනට ෙතNරාග? මාතෘකා අ�ව හැඩ ගැණ�. ෙh bෙ¤ෂ ආකාරෙ+ 
නැවත තaෙ'රැවa සඳහා ගාමක බලයa සපයනවා හැෙරPනට ෙමම ෙපාතට ඊට වැ´ 
යමa කළ ෙනාහැ��. ෙh වාමාංÒකයPට පැව� ඇO කEතව�ය හෘදය සාaÞයට අ�ව 

 François-René Chateaubriand, Memoirs of Chateaubriand, trans. and ed. Robert Baldick (New York: Alfred A. Knopf, 1961), p. 218.43



ෙසායා බලPනට ඔtP ඉ=>ප? tවෙහා?, ෙh කාරණය එPන එPන වැ´ෙවන බලගn 
දැ´ දaÞණාංශ අPතවා�Pට පමණa බාර ෙනාකර, ෙh ගැන කතා ��මට අ�Oයa 
ඔtPටද ඇතැ� �යා ඔtP ෙපPව� ඇත. ෙකා$%&'(වාදෙ+ අපරාධ b&¤චය 
කරPනට අවශ�, අPත ෙeශෙcW× ෙහN ෆැD'( දEශන අ�ව ෙනාව, පWජාතPත�වා� අගැ%h 
'ථාවරයක Dට�.  

 ෙh පWෙqශය කැඳවPෙP රටව� Dය�ල අතර b¤ෙ�ෂණය�. ඊට �නය සහ U.S.S.R., 
�%බාව සහ bෙය(නාමය ගැන සැසÖh ඇnල? bය %n�. අෙහN, දැනට ඇO වාEතා 
පWමාණෙයP සහ �ණෙයP µරණා?මක ෙලDP $ශ¥ J පවO�; සමහර ත?වයP ගැන 
±රාෙ�ඛන තවම bවෘත කර නැත. ෙකෙ' tවද, ඒවා නැO tව? අyට අෙc ෙමෙහය 
කරෙගන යා %n යැ� දැ�K. අy පÃÊ ෙ' පැහැ=[ සහ පW¤න කරPනට ෙනාහැ� 
ප>De� පමණකට අපව áමා කරගPෙන¨. අyට අවශ� ෙh ෙපාත ±ෙරNගා× � 
කEත�වයa කරPනට�. එ�P තව අධ�යනය සහ අ&^? අයෙ� Dnb[ වලට ±,� 
පදනමa හදා ෙදPනට�. 

 ෙh ෙපාෙ? වචන ෙබාෙහාමය�, ඒ? yP©ර අ�පය�. yP©ර wඟ Jම 
ෙකා$%&'( අපරාධ සඟවා තැÅෙh පවOන වඩා?ම මට � කාරණ අත>P එක�. 
මාධ�ෙයP සංතෘcත � ෙගN9ය සමාජෙ+, ඡායාරෑපකරණෙයP සහ ෙට[bෂP yP©ර 
ව[P ලැෙබPන “සත�ය” උ�පත බවට ප?ව ඇත. අෙහN, �ලා� සහ ලාඕගා� (laogai) 
සhබPධව අyට ඇ?ෙ? ªEලභ ±රාෙ�ඛන ඡායාරෑප අතෙලා'සa පමK. 
^ලාaහරණෙ+ ෙහN ‘ෙ¤¥¦ඨ ඉ=> yhම’ කාලෙ+ පැවO සාගතය ගැන ෙහN �Dª 
ඡායාරෑපයa නැත. �ෙරhබE� w ජයගCාwක බලයPට බEජP-ෙබ�සP (Bergen-Belsen) 
w � ෙසායා ගැ�ණ දහ' ගණනක මළDරැරැ අÓම වශෙයP ඡායාරෑපකරණයට සහ 
Dනමාකරණයට හැ�යාව පෑ=ණ. ඒ bමEශකයP ෙසායාග?ෙ? පWජාMඩකයP bDPම ග? 
ඡායාරෑප OÀණ බව�. උදාහරණයa ෙලDP, අතදරැෙවa වඩාග? කාPතාවකට ඍÍවම 
ෙව´ තබන නා(D yP©රයa ඒ අතර O ණ. ෙකා$%&'( ෙලNකෙ+ පවOන අÄර nල 
එවැ& සමානකh ද�Pනට ඉO> J නැත. එw 2ෂණය සංbධානය �ෙ+ අOශය 
රහDගතව�. 

ෙමයට එකn කරන ලද ඡායාරෑපමය වාEතා ගැන පාඨකයා ඉතා , ෙලස�P පමණa 
තෘcOම? ෙව� ඇත. $[යන ගණනක ජනතාවa භාජනය කරන ලද  w« අ?දැÆම 
yÃබඳව y_වa y_වa පාසා �යවPනට ඔtPට කාලය අවශ� ෙව� ඇත. ෙÑදවාචකෙ+ 
ප>මාණය ගැන උපක�පනය කරPනට ඔtPට වෑයමa ගPනට Deධ ෙව�. එෙ'ම දශක 
ගණනාවa යන nරැ ඉOහාසෙ+ පැ�ලමa එ�P ඉO> කර�ෙ+ �යා වටහාගPනට? 
එය ගැන සංෙq�?වයa ඇO කරගPනට? ඔtනට වෑයමa ගPනට Deධ ෙව�. 
පාඨකයP bDP ඔtPෙගP ඇDය %n පWධාන පW¤නය, “ඇ�?” �යා�. ඔtP bDP 
“හnරP” යැ� හංවÓ ගැ¢ Dය�ලPවම nරPකර දැ×ෙh අවශ�තාවය ඇ� ෙල&P, 
ෙටÏා('�, 'ටා[P, සහ අෙන^? අය b¤වාස කෙø? Ò¦ටාචාරෙ+ v[ක ධEම අත>P 
එකa �, “ඔබ bDP ඝාතනය ෙනාකළ %n�” යPන උ�ලංඝණය කරPනට ඔtනට හැ� 
යැ� ඔtP උපක�පනය කෙø ^මන බලපෑම�Pද? අy ෙh ෙපාත ±රාම ඒ පW¤නයට 
උ?තර ෙදPනට වෑයh කරPෙන¨.


