
ජනතාවට එෙර* රාජ+ය-: ෙස01ය2 රැ4යාෙ5 
ප7ච9ඩ;වය, අවෙර0ධනය, සහ @ෂණය 

CකලF වG; 

[I ළඟ LM N*පෙO ඇQ 4QයR සඳහා පTවGතක සටහU] 

1994 සැZතැRබG මස ඉQහාසය (L’histoire) නමැQ සඟරාෙ5  
පළ කරන ලද 4Qයම LMවහb කරන ලcදdU යවන ලද ගමU 
මාGග ද-වf. 

ෙදවැC 4Qයම hලාi ෙකාෙද5 රjස ෙපUවf. LMවහb කළ 
අය පkංm කරවන ලද කලාප සහ ඔdU රඳවා තැo මාGගFථ 
(transit) තැU, එෙF ම LMවහb කර යැq ප7ධාන කලාප සහ 
rQ බලෙයU වැඩග; ජනපද, ප7ධාන කඳdරැ ක9ඩායR සහ 
එ* q කඳdරැ L*s තැU ද-වf. 

ෙතවැC 4Qයම ප7ධාන දැව/දැව සඳහා ගF කපන මාGග සහ 
uRTය මාGග, 4රකරැවU 14U ඉkකළ 1ශාල ඇල මාGග, 
4රකරැවU 14U ඉkකළ නගර, සහ පතb කැrR Fථාන 
ද-වf. 

හතරවැC 4Qයම ඔසGලාi ෙකාෙද5 රjස (The Ozerlag 
archipelago) * ෙcශපාලන 4රකරැවU සඳහා q කඳdරැ, 
සාමාන+ 4රකරැවU සඳහා q කඳdරැ, LTw සහ ගැහැx 
ෙවUකර තැo මාGගFථ කඳdරැ, ජපU 4රකරැවU සඳහා 
කඳdරැ, ෙගා1තැU කඳdරැ, කාUතා කඳdරැ, ම5වරැU සඳහා 
කඳdරැ, 4රකරැවU සඳහා ෙර0හb, කඳdරැ සඳහා කන;ත, 
ප7ධාන පාලක සහ පළා; පාලක කාGයාල ද-වf. එ* yලාශzය: 
Leonid  Mourkhine, Ozerlag  1937-1964 (Paris: Edition 
Autrement, Coll. Mémoires, 1991). 
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1 ඔ-ෙත0බG 1Zලවය සRබUධෙයU ඇQ 

1රැcධාභාස සහ වැරk වැට�R 

 “ ‘ෙ�z�ඨ සමාජවා� ඔ-ෙත0බG 1ZලවෙO ’ Q�ණ 
‘ ඉQහාසමය ෙල4U වැළැ-1ය ෙනාහැN ’ (historically 
inevitable ) හැk යාව Cරෑ පනය N� ෙR අ වශ+තා ව ය , 
ෙකාw�CF2වාදෙO කඩා වැ�ම; සමඟ ප��මට 1යැ� 
�ෙOය. ඉQU කb �යා dව; අවසානෙO � 1917 ය� ‘සාමාන+’ 
ෛඵQහා4ක 4c�ය- බවට ප;1ය. කණගාMවට කාරණය, අප 
සමාජෙO අෙන- සෑම අෙය- ෙF ම, ඉQහාසඥයU ද �ංuෙ5 
අdරැcද (Year Zero),(එය රැ4යU ජනතාවෙi ස�ට ෙහ0 
ෙදා Rනස dව ද ) ගැන පවQන yලා ර Rභ wථ+ා ෙවU 
ගැලෙවUනට අකමැQ බව- ෙපUවQ.” 

 සමකා�න රැ4යU ඉQහාසඥෙය- �යන ෙR වචන, CQ 
ෙ;මාව- බවට ප;q අදහස- 1Fතර කරUනට සහාය ෙවf. 
4c�ෙයU වසර 80 - ෙග� �ය ප�වද, 1917 වසෙG කතාව 
පාලනය N�ෙR සටන k�U kගටම ඉතා ජනL7ය;වයNU 
පව�. 

 එ- ෛඵQහා4ක පාසැලකට අ�ව ෙR ඔ-ෙත0බG 
1Zලවය ය� ඉවසා දරා 4s සමාජය- මතට පැටq රජය 
ෙපරළා දමන ෙcශපාලන 1Zලවය- හැෙරUනට ෙවන N4ව- 
ෙනාෙ5. ඔdU අතරට, ඒ 4c�U ගැන ෙගෙනන ලද ‘�බරb’ 
සංFකරණය  යැf අප සලකUන ෙව�ෙවU ෙපr 4sන අය ද 
ඇ�ල; ෙවQ. ෙR ඉQහාසඥයUට අ�ව, ඔ-ෙත0බG ය� රෙ2 
ෙවන; ෙකාෙහ; තැනක සැබෑ සහාය- N4; ෙලසNU 



ෙනාqවා q ද, සRමතය අවඥාවට ල- කළා q ද, �c�ෙයU 
සහ ෛධGෙයU සLරැx අUතවා�U අතෙලාFස- 14U ඉතා 
ද-ෂ ෙල4U රජය ෙපරළUනට ගැ�  මUත¡ණෙO ප7Qඵලයf. 
ප�චා;-ෙකාw�CF2 රැ4යාෙ5 4ය¢ ඉQහාසඥයU, එෙFම 
£�ට එ�2 අය සහ නායකයUද වැ¤ෙයU L7යකරන 
සංFකරණය ෙමයf. එ* 4ය¢ සමාජ¥ය සහ ෛඵQහා4ක 
බෙරU අfU �, 1917 4cධ q ඔ-ෙත0බG 1Zලවය නැවත 
NයැෙවUෙU ඉQහාසය ෙවනF කරන ලද හk4 අන�ර- 
හැsයටf. ප7ජාතUත¡වාදය කරා ගමU කළ සමෘc�ම;, මහ; 
ෙF ෙවෙහස q ප7ාi 1Zල�ය රැ4යාව, ඔdU FවභාවෙයU �ය 
පාෙරU ෙවනF අතකට හරවන ලcෙcය Nයාf. ෙR දැ-ම මහ; 
හඬNU, තkU ආර-ෂා කරUනf. ඉQU ප�චා;-ෙස01ය2 බල 
ව©හෙO 1Fමය ජනක q අ1ª«Uනතාව පවQන තා- කb, 
(එ* සෑම 4ය¢ නායකෙය-ම *ට¬ ෙකාw�CF2 Cලධා�U 
ෙවQ), වGතමාන රැ4යU සමාජය එ* “මෘග ෙස01ය2 වරහU” 
ව�U ඈ; කර තැ®ම පැහැk�වම වා4දායකf. එfU 
පැහැk�වම ෙපr යUෙU රැ4යU සමාජය N4ම ආකාරයNU 
ඇQෙවන ප�තැ1bෙb බෙරU ෙනාෙපළා තබUනට එය සම; 
ෙවන බවf. ‘ෙපෙරFෙට¯ාfකා’ වසරවල � පැහැk�ව ෙප�ණ 
මහජන N°යාව�U එ±දර5 q, Fටා�Uවාදය ගැන නැවත 
ෙසායාග;ත දෑ ෙවQU හටග; ෙ5දනාෙවU 1රාමය- ලැ®ම 
එfU සටහU ෙ5. 1917 � 4cධ q පාලන බලය අ;ප; කරග; 
ෙබාbෙෂ1-  මUත¡ණය ²u හk4 අන�රකට වඩා වැ¤ යම- 
ෙනාqෙO නR, එfU NයැෙවUෙU රැ4යU ජනතාව එම 
4c�Uවල සාy*ක 1UkතයU q බවf. 

 1කbප ෙල4U, 1917 ඔ-ෙත0බG 4c�U ය� තාGNක q 
ද , ෙපරCwQ ෙප�ණා q ද , ෙබාbෙෂ1-වාදය ෙවත 
ස1ඥාCකව එ-ෙරා- q සාy*කය 14U ෙගන �ය 
1³-QෙO N°යාව�ෙO ෙනාවැළැ-1ය හැN ³uU පැw´ම- 
යැf NයUනට ෙස01ය2 ඉQහාස ෙbඛන අධ+යනය වෑයR කර 
ඇත. එ* 11ධාකාර ව�U, ෙR ව+වහාTක ඉQහාස ෙbඛන 



අධ+යනය 14U 1917 කතාව ඈඳා ඇ;ෙ; සමFත ෙස01ය2 
ෙර¶මෙO rත+ා�·ල භාවය යන කාරණයටf. ෙ�z�ඨ 
සමාජවා� ඔ-ෙත0බG 1Zලවය ඉQහාසෙO ෙවනF කළ 
ෙනාහැN ගමනක ප7¸පලය- qවා නR, සහ එය 1³-QෙO 
ප¹1ඩය සමFත ෙල0කයකට දUවන ලද 4c�ය- qවා නR, 
එෙහනR ඉQU, ෙස01ය2 ෙcශපාලන ක°මය සහ 1ZලවෙO 
ප7Qඵලය- ෙල4U හටග; රාජ+ ආයතන ය�, Fටා�U සමෙO 
වැරk Q�ණද, ඒ 4යbල CයතෙයUම rත+ා�·ල ෙවf. 
ෙස01ය2 ෙර¶මෙO කඩා වැ�ම Fවභා1කම ෙගෙනන ලcෙc 
එක පැ;තNU ඔ-ෙත0බG 1Zලවය සහ³�U rත+ා�·ල 
ෙනාවනවා යැf Nයාද, අෙන- පැ;ෙතU  සාRප7දාfක 
මා-Fවා� දැ-ම අ�රැහU q බව ෙනාෙහා; ජනL7ය 
ෙබාbෙෂ1- �ත¡යNU N5ෙවා;, “ඉQහාසෙO  x ·ඩයට” 
දැRමා Nයාf.  ෙකෙF dවද, Fටා�UවාදෙO @ෂණෙO මතකය 
ෙF ම, මා-Fවා� සංFකරණවල 4c�U ගැන මතකය ද ºව�U 
අතර 4sUෙU සමහර 1ට පැවQ U.S.S.R. ට වඩා වැ¤ Q�x 
බවNU බට*ර රටවb වල 1ය හැNf. 

 �බරb දැ-ම සහ මා-Fවා� දෘ�sය යන ෙදකම 
ප7Q-ෙ�ප කරc� , ෙතවැC ඉQහාස ෙbඛන අධ+යන 
ප7වණතාවය- මෑත කාලෙO � වෑයR කර ඇ;ෙ; රැ4යU 
1Zල�ය ඉQහාසෙයU සR»GණෙයUම අf¤යෙලා¶ය ඉව; 
කරUනටf. මා- ෙෆෙර0 (Marc Ferro) ෙi වචන ව�U 
N5ෙවා;, “1917 ඔ-ෙත0බG නැ½�ම එ-වරම සාy*ක 
ෙමෙහ�ම- ෙමUම ඉතා �¢ LTස- සැබැ1Uම Cයැ¢න 
4c�ය- ද ෙ5” යැf එය පැහැ k� කරUනට ගUනා 
උ;සාහයN. 1917 4c�U ව�U ම�ෙවන ෙබාෙහ0 ප7�න වල �, 
පමණට වඩා සරල ෙල4U ඉkTප; කල �බරb දැ-ම 
L±ගැrම ප7Q-ෙ�ප කළ ඉQහාසඥයU 14U ප7ධාන ගැට¢ 
N*පය- හ¿නාෙගන ඇත. ආG¸කය හ³දාකරණය N�ෙමU 
සහ පළ³ ෙල0ක �cධයට රැ4යU අ�රාජ+ය ෙගන යෑෙමU 
හටග; සමාජ කැළÀbල �±U ෙගන �ය Áwකාව  ම-ද? 



යR 1ෙ�Ãත ප7ච9ඩ;වය- ම� � එය ෙපාuෙ5 සමාජයට 
එෙර*ව N°යා;මක කළ ෙcශපාලන ප7ච9ඩ;වයට මග 
පෑuවාද? සR»GණෙයUම ආඥාදයක 1ෙර0� q, රාජ+ 1ෙර0� q, 
ප7ධාන වශෙයU ජනL7ය සහ ෙපාuජන ෙපර³ණ- 14U 
ඉතාම;ම ඒකා�පQ q සහ ඉතාම;ම රාජ+වා� q ෙcශපාලන 
ක9ඩායම- බලයට ෙගන ආෙ5 ෙකෙFද? අවසාන වශෙයU, 
1917 වසර ¬රාම ප7Q-ෙ�ප කළ ෙනාහැN ෙල4U රැ4යU 
සමාජය රj¤කbවා� N�ම සහ ෙබාbෙෂ1-වාදෙO �1ෙ�ෂ 
ප7පංචය අතර  මන සRබUධය- L*Mවා ගUනට ¬¢වUද? 

 කාලයාෙi ඇවෑෙමU, සහ මෑත කාලෙO � ප7ෙබ0ධම; සහ 
ප7ාණව; ෙල4U ඉQහාසඥයU අතර ඇQ q වාද1වාදයU* 
ප7Qඵලය- වශෙයU, 1917 ඔ-ෙත0බG 1Zලවය දැU ෙපr 
යUෙU ව+ාපාර ෙදක- ෙමාෙහාතකට එ- තැනක � එ-q 
අවFථාව- හැsයටf: එක අෙතNU, ඉතා පTFෙසwU 
සං1ධානය කළ ප-ෂය- 14U බලය උuරාගැrම ප7ාෙය0�කව 
kග හැරැෙU රj¤කb 1kයට ෙවනF ෙවනF ආකාරයU අ�වf. 
අෙන- අQU, එ* අf¤යෙලා¶ය, සහ එ* සං1ධානය, එ* 
1Zල�ය N°යාව�ය සඳහා සහභාÄ q අෙන- 4යbලU ෙවQU 
11ධ ආකාර ග; මහා සමාජ¥ය 1Zලවය- ඇQ1ණ. සමාජ 
1Zලවය �ළ 11ධ පැQකඩ දNUනට ලැ�¹. ගRබද ජනතාව 
අතර ඉමහ; බලයNU සහ දැ¤ ෙF ³b බැසග; කැර�කාර 
ව+ාපාරය- ඇ�ල; 1ය. ඒ කැර�කාර හැkයාෙ5 ප7භවයU 
රැ4යාෙ5 ඉQහාසෙO ඈතකට kව යUනN. එය ඉඩR *wයUට 
Qo ²u cෙ5ශෙයU පමණ- ෙනාව සල x qෙO නගරය 
ගැන; සහ ෙපාuෙ5 LටFතර ෙල0කයා ගැන; එකෙF පැවQ 
දැ¤ අ1�වාසය සමඟf. එය ප7ාෙය0�කව, ඕනෑම රාජ+ 
මැkහ;�ම- ගැන පැවQ අ1�වාසය- 1ය. 

 එයාකාරෙයU බලc�, 1902 පටU ග; 1Zල�ය කට�� 
චක° වල ³uUඵල ගැU�ම 1917 �RහානෙO සහ 44රෙO 
දNUනට ලැ�x බව- ෙපr යf. එ* පළ³ සැබෑ ඵල1පාක 



දැෙනUනට පටU ග;ෙ; 1905 4ට 1907 ද-වා කාලෙOය. ඒ 
අ�ව 1917 වසර ය� ෙ�z�ඨ කෘÃකාGwක 1ZලවෙO 
�රණා;මක අව�ය 1ය. ඉඩR *wකR L±බඳව මහා ඉඩR 
*wයU සහ ගRබද ජනතාව අතර ගැMR හටගැrමf. ගRබද 
ජනතාවෙi ඇ4U බලc�, එය �Gඝ කාලය- QFෙF ෙපරැR 
Lරෑ “ක¢-ෙපාළව ෙබ�ම” (Black-Earth partition) ඉM�මf. 
නැ;නR පdෙb කටවb සංඛ+ාව අ�ව ඉඩR ෙබ� යාමf. 
එෙFම එය ගRබද ජනතාව සහ නගරය අතර වැදග; ගැMම- 
ද qෙOය. ගRපළා; ගැන නගරයට ඇQ 4ය¢ පාලන බලය 
ගRබද ජනතාව 14U ප7Q-ෙ�ප කළහ. ඒ දැ-ම අ�ව බලc�, 
1917 ය� 1918-1922 සහ 1929-1933 ¬රා k�U kගට ඇ� ආ 
ගැMR මාලාවක එක අවFථාව- පම¹. බලහ;කාරෙයU කළ 
සාy*කරණෙO ප7Qඵලය- හැsයට ගRපළා; වලට සR»Gණ 
පරාජය- අ;කර � එය Cමා 1ය. 

 ගRබද 1ZලවයU 1917 වසර ¬රා ඔdUෙi ව+ාපාරයට 
යR ජවය- ලබාගUනට සම; ෙවc�, ඒ අවFථාෙ5 � ම, 
හ³දාව �ළ y�කවම  x� යන N°යාව�ය- 4cධ ෙවwU 
පැවQණ. ගRබද ෙසාbදාuවU w�යන 10 කට වඩා LTස- 
�±U හ³දාව CGමාණය � Q�න;, ඔdU සටU වැk �cධෙO 
වැදග;කම ඔdUට වටහා ගUනට ෙනාහැN qහ. ෙR ගRබද 
ෙසාbදාuවU අතර ෙcශෙZ7I;වය- නැQකම ගැන රැ4යU 
ජනරාbවරැ ඒකමQකව ෙහළා දැ-කහ. ඒ ෙසාbදාuවUෙi 
41b වග�R ÉමාවU ඔdU 1� ගRබද පTසර ඉ-මවා �ෙO 
ඉතාම; කලා�රNC. 

 ෙතවැC y�ක ව+ා පා ර ය- ද පටU ගැ�¹ . ඒ 
ෙcශපාලCකව N°යාÊ� q කාGwක ශzwක පංQෙයC. ඔdU 
බ²තරය 1ශාල නගරවල එක�� 4sයහ. ඒ; ඔdU ශzwක 
ජනගහණෙයU අË තරwU 3% - තරRව; ෙනා�ය. එක 
පරRපරාව- �ළ � පමණ- පැවQ ආG¸ක න�නකරණෙO 
N°යාව�ෙයU හටග; 4ය¢ සමාජ 1සංවාද ආසවනය කෙÍ 



නාගTක සමාජ පTසරෙO ºව; qවUය. ෙR පTසරෙයU උපත 
ලැ�ෙ5 ශzwක අf�U ආර-ෂා N�ම ඉල-ක කරග; 
ව+ාපාරයN. “ශzwකයUෙi බලය” සහ “ෙස01ය2 අයට බලය” 
යනා� වශෙයU පැවQ ප7ධාන ෙcශපාලන Fෙල0ගU N*පයNU 
පමණ- ඒ ගැන ඔdනට අවෙබ0ධය- Q�¹. 

 ෙR රැ4යU රාජ�ය පාලනය යටෙ; 1ෂම ජා�U ÉඝÎෙයU 
1³-Qය ලබc�, හතරවැC සහ අවසU ව+ාපාරය උපත ලැ®ය. 
ෙR ජා�U ෙබාෙහාමය- 14U උcයාචනය කෙÍ Fවයං 
පාලනයට ඇQ අfQයf. අන�රැව Fවා�න;වයf. 

 ෙR සෑම ව+ාපාරය-ම ඔdUෙi ෙ5ගය අ�ව, ඔdUෙi 
අභ+Uතර බෙල0;පාදකය අ�ව ප7ගQය කරා Lය මැUනහ. ඒ 
ඒ අයට ඔdUෙiම q අÏලාෂයU qහ. ඒවා පැහැk�වම 
ප-ෂෙO ෙcශපාලන N°යාවලට ෙහ0 ෙබාbෙෂ1- Fෙල0iU 
වලට Éමා කළ හැN ඒවා ෙනා�ය. න³; ඒ හැම එක-ම 
සාRප7දාfක ආයතන 1නාශ කරන සහ 4ය¢ අ�කාරයU ෙස0දා 
පා¢ කරන උ;ෙZ7රකය- බවට හැTණ. 1917 ඔ-ෙත0බරෙO 
එ- ෙකs ඒ; �රණා;මක ෙමාෙහාතක �, ෙබාbෙෂ1- 
1Zලවය -ප7බල ෙcශපාලCක T-තය- �ළ 4cධ q ෙcශපාලන 
�¢තරයකෙi N° යා ව - ඔd ෙනා dUෙi ක° ම ෙ5 ද සහ 
ඔdෙනාdUෙi �Gඝ කා�න අර³x 11ධාකාර qව;, ෙR 
අෙන- 4ය¢ ව+ාපාරවල අÏලාෂයU සමඟ සRපාත 1ය. ඉQU 
ඉතාම; �¢ කාලයකට ෙcශපාලන බලය අbලා ගැrෙR 
 මUත¡ණය සහ සමාජය 1Zලවය එකට එක� 1ය. නැ;නR 
ඊට; වඩා පැහැ k�ව NයUෙU නR, අන�රැව එන 
ආඥාදායක;වෙO දශක වල � ඔdUව නැවත; ෙදපැ;තට 
ෙවU කරUනට ෙපර, එම කාලය 14U ඔdU සRÑඩනය කරන 
ලk. 

 1917 44රෙO � ¬¬රා �ය සමාජ සහ ජාQක ව+ාපාර 
වGධනය qෙO �1ෙ�Ò ත;වයU එක��ෙමC.  දරැx ආG¸ක 



අGoදය, සමාජ සබඳතා කඩාකZපbකා� �ම, රාජ+ යාUත¡ණෙO 
ෙපාu අසාGථක ත;වයU, සහ සමහර 1ට වඩා;ම වැදග; 
කරැණ qෙO ෙපාu ප7ච9ඩ;වය වාතාවරණය- ඇQ N�ම 
සඳහා මඟ පාදන ලද සමFත �cධයf. 

 2සාGවා� ෙර¶මය නැවත පණ ගැU�ම ෙව�වට සහ 
සමාජෙO අසR»Gණ සහºවනය නැවත ප7QFථාපනය N�ම 
ෙව�වට, පළ³ ෙල0ක �cධය 14U  Tරැ ෙල4U ඉFම� කර 
දැ-qෙO  1905-06 1ZලවෙයU ඒ වන 1ට; ෙදදරා Q�ණ, සහ 
ප7මාණව; ෙනාq සහන සහ ප7QසංFකරණවාදයට ය± ³ර9Ë 
ෙල4U L1�ණ, ඒකා�පQ ක°මය �ෙඳන uGවලතාවයf. එෙFම 
�cධය 14U ෙපUවන ලcෙc 1ෙcශ ප7ාiධනය Cතරම ලැ®ම 
මත යැෙපUනට ²රැ q අසR»Gණ ආG¸ක න�කරණෙO 
uGවලතාවයf. අවසාන වශෙයU, �cධය 14U පාලන බලය 
ස� සහ කාGwක q නාගTක රැ4යාව අතර සහ 1ශාල 
වශෙයU Fවා�න q සාRප7දාfක ජනසමාජ q ගRබද රැ4යාව 
අතර දැ¤ ෙබ�ම ය± Fථාපනයට සම; 1ය. 

 ගැMෙR q අෙන- 4ය¢ සහභා�කයU ෙල4U, 2සාGවා� 
රජය ද 1�වාස කෙb ඉ-ම¹U අවසU කළ හැN �cධය- 
ලැෙÓ1 Nයාf. ³²දට ප7ෙ5ශය- ෙනාමැQ රැ4යාවට පැනdණ 
ආG¸ක සRබාධක හ³ෙ5 ඔdUෙi පැවැ;ම ෙකාතරR 
ප7මාණයකට 1ෙcශ සැප�RකරැවU අතට බාර� ඇ;දැf 
දැ නගUනට ලැ�¹ . ඔFs¯ යU -හං ෙiTයU බල ඇ¹ 
ආක°මණය; සමඟ 1905 � ඔdUට බට*ර ප7ාUතයU අ*w 
1ය. එfU ෙප0ලUතෙO ඉහළ සංවG�ත කාGwක අංශෙO 
C�පාදන රැ4යාවට නැQ� �ෙOය. ෙcÊය ආG¸කය �cධෙO 
1භාගයට ³²ණ ෙදUනට සම; නැQ බව වැ¤කb ෙනාෙගාF 
දැ-�ය. 1915 තරR ³b කාලයක � ඔdUෙi ප7වාහන පcධQය 
කඩා වැMෙU වාහන අමතර ෙකාටF *ඟය- හට ගැrම Cසf. 
රැ4යU කGමාUතශාලා �ධ වෑයR සඳහා සR»Gණ ෙල4Uම 
වාෙi හැර�ම Cසා ෙcÊය පTෙභ0ජනයට අවශ+ C�පාදනය 



කඩා වැsණ. මාස N*පයක � බË *ඟ දැ�ම සාමාන+ය- 
1ය. ද�Ôතාවය හැම අත පැවQණ. ගRබද පළා;* පTහාCය 
ÉඝÎෙයU 4cධ 1ය. කෘÃකාGwක ණය *sහැsෙO නැවQණ. 
ඉඩR ෙබ� �ම නැවQණ. මහා පTමාණෙයU හ³දාවට LTw 
බඳවා ගැCණ. ෙගා1ෙපාළ ස�U සහ ධාන+ හ³දාවට පවරා 
ගැCණ. C�පාදන භා9ඩ *ඟ qහ. 1906 � අගමැQ Lයෙත0G 
Fෙටා�LU (Pyotr Stolypin, ඔ²ව 1911 � ඝාතනය 1ය) 14U 
ෙගනන ලද කෘÃකාGwක ප7QසංFකරණ Cසා හටග; 
N°යාව�ෙයU ²වමාරැ සබඳතා 1නාශ � නගරය සහ ගම අතර 
²වමාරැව සR»GණෙයU නැවQණ. වසර �න- ¬රා අඛUඩව 
ඇ� �ය �cධය �±U රජය ය� LටFතර සහ ස�රැ බලය- 
යන 1�වාසය ගRබද වැ4යU �ල තව; දැ¤ 1ය. හ³දාෙ5 
පැවQ අඟ*ගකR kනපතා වැ¤ ෙවUනට පටU ගQ. 
¬රවැ4යU ෙලස ෙනාව දාසයU හැsයට ෙසාbදාuවUට 
සැලෙකUනට පටU ගැrම Cසා හ³දාෙ5 Cලධා�U සහ ඔdU 
යටෙ; q අය අතර ෙනාඉව�R සහගත ත;වයU උගÕ 1ය. 
රාජා�කර ෙර¶මයට ඉQT q Q�ණ �¢ නR�ව; පරාජයU 
N*පය- Cසා අ*w� යන ලk. රැ4යU ගRබද පළා;වල 
ගැÖරැ ෙල4U තහdරැව පැවQ ප7ච9ඩ;ව සRප7දාය, 
1902-1906 කාලෙO මහ; කැර�කාර ෙල4U ෙපr යUනා ලcද, 
තව; ශ-Qම; ෙල4U වGධනය qෙOය. 

 1915 අග ෙවc�, rQය සහ 1නය ගැන q බලය තව 
uටර; රට �ළ ෙනාපවQන බව පැහැk�ව ෙපCණ. ෙර¶මෙO 
කරNයාගත ෙනාහැN ත;වය හ³ෙ5, රජය 14U තව uරට; 
සපයUෙU නැQ ෙFවාවU* පාලනය අතට ග; කwM සහ 
සං1ධාන හැම පැ;තNUම ඇQ�ම- දNUනට ලැ�ණ. ෙල×Ë 
බලා Nයා ගැrම;, නගරයට සහ හ³දාවට ආහාර ෙගන ඒම; 
ඒවාෙO ෙමෙහවර qහ. රැ4යU ජනතාව තමUවම ආ9Ë 
කරගUනට පටU ග;හ. එම මහා ව+ාපාරෙO හැඩය සහ 
ගැÖර ගැන N4ෙව  අනාවැN ෙනාNයන ලcදN. ඒ; ෙR 
ෙමෙහ�R කb පවQUනට නR බලය ෙවQU සහාය සහ 



kTගැU�ම- ලබාගත �� 1ය. ඒ; ඒ බලය එ-වරම හැම 
පැ;ෙතUම 14රැවා හැෙරwU පැවQණ. 
41b සමාජෙO වඩා;ම k�x පcධQ සහ රජය අතර සබඳතා 
ෙගාඩනඟUනට වෑයR කරනවා ෙව�වට ෙදවැC CකලF කෙÍ 
තමU ආ9Ëෙ5 සහ ගRබද ජනතාව අතර ෙහාඳ Ñතෘ ගෘහ 
y�ක (paterfamilias) q ජනL7ය රෙජ- යන ප7Qරෑපය තkU 
අbලාෙගන 4�මf. ඔ² හ³දාවට අණ�ම බාර ග;ෙ;ය. ඒ රට 
පරාජයට ³²ණ ෙදwU 4sය� තC ¬cගල පාලකෙය- ෙල4U 
4යk1නසා ගැrෙR N°යාවN. ෙමා�ෙල5 (Mogilev) yලFථානෙO 
4ය ෙපෟcග�ක uRTෙO ²දකලා q ෙදවැC CකලF, 1915 
44රෙO පටU රට පාලනය නව;වා දැIය. එය බාර qෙO 
ඇෙල-සැUඩÙා මහරj¶නටf. ජGමU සRභවෙයU q Cසා ඇයට 
ෙපාu ජනතාව ෙබෙහ1U අකමැQ qහ. 

 ඇ;ෙතUම 1916 වසර ¬රාම ආ9Ëව අQU බලය ��� 
යwU පැවQණ. රැ4යාෙ5 ප7ථම ජාQක වශෙයU ෙත0රාප; 
කරUනා ලද q සRෙRලනය, Úමා (Duma) වසරකට එ-රj F 
qෙO සQ N*පයකට පම¹. ආ9Ëව; එ* ඇමQවරැ;, 
4යbලUම එක හා සමාන ෙල4U ජනL7ය ෙනා�ම;, අසම; 
�ම; Cසා ඔdU ස� q බලය ඉතා ඉ-ම¹U එ- 
අෙය ෙගU තව අෙය ට මාරැ � �ෙOය. ඇෙල-සැUඩÙා 
මහරj¶න;, රF¬sU ඇ�¢ ඇයෙi  ඩා ක9ඩායම;, හ�රැ 
ආක°මණය- සඳහා රට 1වෘත කරන  මUත¡ණයකට 
සැරෙසනවා යැf කටකතා හැම අත පැQර �ෙOය. �cධයට 
kනUනට රාජා�කාරය සම; නැතැf පැහැk� 1ණ. 1916 වසර 
අවසානය ෙවc� එය තවuරට; ආ9Ë කළ හැN රට- ෙනා�ය. 
ෙcශපාලන අGoදකා� පTසරයක, රට වැ� ඇතැf ෙදසැRබG 31 
වැCදා රF¬sU ඝාතනය �ෙමU ෙපCණ. �cධය පටU ගCc� 
ඉතා uGලභ ෙල4U දැN වැඩ වGජන දැU වැ¤ වැ¤ෙයU 
දNUනට ලැ�ණ. කලබලකා� ත;වයU හ³දාව ඇ�ලට; 
පැQර ආෙ5ය. ප7වාහන පcධQෙO සR»Gණ 1යdbකා� ත;වය 
Cසා �cෙධ0පකරණ ෙබදා හැ�ම කඩා වැsණ. ෙමයාකාරෙයU 



1917 ෙපබරවාTෙO kනයU* � uGවලව සහ සහ³�Uම 
අප�GQයට ප;ව 4s ෙර¶මය- අ;ප; කරගUනට හැNයාව 
ලැ�ණ. 

 ෙපෙට¯ාගÕැ× ගැTසමෙO දහF ගණනක wC�U කැර� 
ගැ�හ. ශzwක උcෙඝ0ෂණ 4cධ 1ය. ඒවාට දවF පහ- යc� 
2සාGවා� ෙර¶මය කඩා වැM¹. එfU ෙපUqෙO ෙර¶මෙO 
uGවලතාවය පමණ- ෙනාෙ5. ජනL7ය කැරjbල- පාලනය 
කරගත ෙනාහැN q හ³දාව É É කඩව Q�ණ බවf. එෙFම 
ෙපUqෙO 1රැcධ පැ;ත, ව+වFථා�·ල ප7ජාතUත¡වා� 
ප-ෂෙO �බරb අය 4ට සමාජ ප7ජාතUත¡වා�U ද-වා, ඉතා 
දරැx ෙල4U ෙබ� Q®ෙමU N4u ෙපර �දානම- ෙනාq බවf. 

 1රැcධ පැ;ෙ; ෙcශපාලන බල 14U ෙR ඕපපාQක q 
ජනL7ය අරගලය හැඩගFවUනට ෙහ0 මාGෙග0පෙcශකය- 
ෙදUනට N4; 1ෙටක අත uUෙU නැත. එය �k ව�U 
හටෙගන, ෙතා�× මා�ගාෙ5 (Tauride Palace) �ෙඛ0පෙභ0Ä 
කාමරවල, එනR Úමා ආසනෙO � නැවQණ. �බරbවා�U 
කළහකා� රංÛවලට �ය qහ. සමාජවා�U හ³දා ප7Qචාර වලට 
�ය qහ. සමාජ 1Zලවය- කරා යන kග ගමෙU පළ³ 
Lයවර- හැsයට ෙR “�GÜවා4” 1Zලවය uM �බරb අය අතර 
k- ගැFෙසwU �ය ප7මUත¡ණවල ප7Qඵලය qෙO බලය ෙබදා 
ගැrම සRබUධෙයU අපහැk� අදහසN. පාG�ෙRU� 
ප7ජාතUත¡වාදෙO සහ සමාජ 1නෙO �බරb අර³x ගැන 
තැ�ෙමU �� තාවකා�ක ආ9Ëව, උ;සාහ කෙÍ ප7ංශ සහ 
�Ýතාන+ wත¡ පාGශවයU සමඟ ෙනාෙවනF ෙල4U 1�වාසය 
තබාගCwU , Þතන q ද , ධනවා � q ද රැ4යාව- 
ෙගාඩනඟUනටf. ඔdUෙi පරම හ�රU qෙO ෙපෙට¯ාගÕෑ× 
ෙස01ය2 ප-ෂයf. “සාy*කෙO” 1Zල�ය කැමැ;ත ෙක±Uම 
Cෙය0ජනය කර� L¹ස 1905 � ෙසU2 ÑටGFබGi ෙ�z�ඨ 
සRප7දාෙයU එය CGමාණය කරන ලcෙc සමාජවා� සටUකාIU 
අතෙලාFස- 14C. න³; ෙR ෙස01ය2 ද ඉතා ÉඝÎෙයU 



ෙවනF ෙවwU පැවQ ප7පංචයN. ¬¢b �ම;, එ* 1මධ+ගත 
ආකෘQය- Q®ම;, සහ ඔdU Cෙය0ජනය කරනවා යැf Nß 
Cතර ෙවනFෙවන මහජන මතය Cසා; එය එයටම හ�� 
Q�ණ. 

 1917 මාG� 2 4ට ඔ-ෙත0බG 25 ද-වා අ�යාතව 
රැ4යාව පාලනය කළ තාවකා�ක ආ9Ë �න- ¬රාතන 
ෙර¶මෙයU දායාද q ගැට¢ 1සඳUනට අසම; යැf ඔZ¬ 
කළහ. ආG¸ක අGoදය, අසාGථක �ද වෑයම, ශzwක පංQ 
කළෙක0ලාහල, සහ කෘÃකාGwක ගැට¢ව ඒවා qහ. බලෙO 4s 
නව wC�U qෙO -ව+වFථාදායක ප7ජාතUත¡වා� ප-ෂෙO 
�බරb LTස, පළ³ ආ9Ë ෙදෙ- බ²තරය, සහ ෙතවැC 
ආ9Ëෙ5 බ²තරය qෙO ෙමUෙෂ1-වා�U සහ සමාජ 
1Zල�යවා�U qහ. බලය *w qෙO නගරබද එ�2 යැf 
හැkයාවU ෙවනF කරග; අයටf. 41b සමාජෙO k�x යැf 
සැලෙකන හැkයාවU Q�, “ජනතාව” ගැන අUධ 1�වාසයNU 
සහ තමUව �ලගUනා ෙනාවැටෙහන “අ¿රැ සාy*කය” ගැන 
�ෙයU 1� අයටf. පරණ ෙර¶මය කඩා වැ�ම; සමඟ ෙබාෙහ0 
වශෙයU 4cධ qෙO, 1ZලවෙO පළ³ මාස N*පෙO � පමණ- 
ෙහ0 පැ වQ අ»රැ සාමකාI Fවභාවය Cසා ඔdUට 
ප7ජාතUත¡වා�ව කට�� කරත හැN Cදහස- පෑ� Q®මf. 
ප ළ ³ තා ව කා � ක ආ9Ë ෙද ෙ- ප7 ධා C යා q ද , 
පරමාදGශවාkෙය- q L7UF àෙවා5 (Prince Love)  වැUනU 
4*න මැ5ෙ5 රැ4යාව “ෙල0කෙO CදහFම රට” N�මටf. ඔ² 
4ය ප7ථම මැCෙෆFෙට0වක ��ෙ5 “රැ4යU ජනතාවෙi ජවය 
එ* Fවභාවය ෙපUවා ඇත. එ* උවමනාෙවUම එයට 1�ව 
ෙලසNU ප7 ජාතUත¡ වා � ජවය- බව ෙපUවf . සGව 
ප7ජාතUත¡වාදය- ප�රැවා හTUනට ෙසායනවා පමණ- ෙනාව 
ඒ ජවයට උවමනා කරUෙU ප7ංශ 1ZලවෙයU ³�Uම ෙපUවා 
uU ඒ ‘Cදහස, සාමානා;මාතවය, සහ සෙහ0දර;වය' කරා යන 
ගමU මාGගෙO ආඩRබර ෙල4U යUනටf.” 



 ෙමවැC 1�වාස ෙවQU මාGෙග0පෙcශන ලබwU, 
තාවකා�ක ආ9Ëව එයට හැN තරR LTස- ෙව�ෙවU 
ප7ජාතUත¡වා� yලධGම ෙගන �යහ. නව CදහF ෙගන ආහ.  
සGවජන චUදය L*Mවන ලk. පංQය, ජාQය ෙහ0 ආගම අ�ව 
පැවQ 4ය¢ අසාධාරණකR තහනR කළහ. ෙප0ලUතය සහ 
âUලUතයට ඔdUෙi ෙcශ හැsයට ඒවා පාලනය කරන 
අf�U හ¿නාග;හ. තම ෙcශෙO �¢ ජා�Uට Fවයං පාලනය 
ෙපාෙරාUu qහ. ෙR 4ය¢ වෑයR සෑෙහන කාලය- ¬රා ප7Qඵල 
ෙගන ෙc1 යැf ද, ෙcශෙZ7Iය;වෙO නැãම- ඇQ ෙ5 යැf ද, 
සමාජ සං*äයාව තහdරැ ෙකෙG1 යැf ද, wත¡ පා-£ක 
බලෙ5ග සමඟ හ³දා ජයගÕහණයU සහQක ෙව� ඇතැf ධ. 
බට*ර ප7ජාතUත¡වා� රටවල අà; ෙර¶ම සමඟ ශ-Qම; 
බැåR ඇQ කර ගත හැN යැf ද යනා� වශෙයU ආ9Ëව 
පTකbපනය කෙÍය. ඒ;, rQය රj�මට උ;�ක q ඉතා 
�ප�-ෂාකා� බව- Cසා, එ* අනාගතය ආර-ෂා කරන Lයවර 
සRමත කරගැrම ආ9Ëව ප7Q-ෙ�ප කෙÍය. එය තරෙO Nයා 
4sෙO “තාවකා�කව” 4sය �� බවf. ඒ Cසාම වඩා;ම 
ඉ-මU �රණ ගත �� කාරණා: එනR �cධෙO ගැට¢ව සහ 
ඉඩR ගැන ගැට¢ව, උවමනාෙවUම 1සඳUෙU නැQව 4sයහ. 
ඉQU ඒ පාලනෙO 4s මාස N*පය �ල � තාවකා�ක 
ආ9Ëවද ඔZ¬ කෙÍ ආG¸ක අGoද සමඟ ගැෙටUනට ඔdනට 
ක±U 4s රජය ෙමUම එයද අසම; බවf. ඒ ආG¸ක අGoද 
�cධය සමඟ ළ½U ඈå පැවQයහ. සැප�R ගැට¢, ද�Ôතාවය, 
උcධමනය, ආG¸ක සRබUධතා �å පැව�ම, ව+ාපාර වැÉ යාම, 
සහ 1රjNයාව ඉතා මහ; ෙල4U ඉහළ යාම යනා� 4යbලම 
සමාජෙO ෙනාසU�Uතාවය තව; වැ¤ කරUනට ෙæ� qහ. 

 ආ9Ëෙ5 කරNයාගත ෙනාහැNයාව හ³ෙ5, සමාජය 
Fවා�නව එය සං1ධානය කරගCwU පැවQණ. සQ N*පය- 
�ළ දහF ගණනක ෙස01ය2 LTස-, අසbවාÉU සහ කRහb 
කwM ව�U, (ර� ³රකරැවU) අ1ග; ශzwක ක9ඩායR, සහ 
ෙසාbදාuවU, ගRබද ජනතාව, ෙකාසැ-F, සහ ගෘහ¹යU 



ෙවQU හැuණ කwM �*ෙවUනට පටU ගැCණ. ෙRවා 
රැ4යාෙ5 ෙcශපාලන අදහF Nයා පෑෙR නව ආකාර qහ. වUk 
ඉbලUනට, නව වෑයR ගැන සහ වාද1වාද වල � මහජන මත 
ද-වUනට එෙත- ෙනාq සංසද ව�U අවFථාව පෑu¹. එය 
වචනෙO පTසමාZත අGථෙයUම CදහෙF උ;සවය- 1ය. 
ෙපබරවාT 1ZලවෙයU ³දා හTන ලද, මැඬපව;වා ග; 
ඉªඡාභංග;වයU සහ ෙනාස�ට Cසා kෙනU kන ප7ච9ඩ;වය 
වැ¤ d¹. නව ෙර¶මෙO ෙcශපාලනඥයU අෙZ-ෂා කළ 
පTcදට හා;ප4Uම ෙවනF ආකාරයNU, “අවසU ෙනාවන 
රjF�R” (Mitingovanie) ව�U ප7ජාතUත¡වා� පාG�ෙRU� 
N°යාව�ය kග හැTණ. සමාජ ෙමෙහ�R රj¤-bවා� �ම 1917 
වසර ¬රාම 4cධ 1ය. 

 පැය අට- වැඩ N�ම, දඩ සහ අෙන- ෙවන; කරදරකා� 
q ෙරhලා4 ඉව; කරUන යැf ද, සමාජ ර-ෂණ, ෙ5තන වැ¤ 
N�R යනා� ආG¸ක උcයාචන ව�U පටU ග; ශzwකයU 
අන�රැ ව ෙcශපා ලන උ cයා චන පටU ග;හ . එfU 
ෙFවාෙය0ජකයU සහ ෙFවා C�-QයU අතර පැවQ සමාජ 
සබඳතා රj¤කb 1kෙයU ෙවනF අතකට හැ� ඇQ බව 
Nයැd¹. කRහb ඇ�ෙb ශzwකයU කwM ඇ�ලත සං1ධානය 
qහ. එ* � ඔdUෙi y�ක පරමාGථය qෙO රjNයාවට බඳවා 
ගUනා N°යාව�ය පාලනය N�ම, කRහb වසා දැIම නැව�ම, 
සමහර 1ට C�පාදන ක°ම පවා පාලනයටf. එය පව;වාෙගන 
යෑමට ශzwක පාලනය සඳහා ආ9Ëෙ5 සR»Gණ අà; 
ආකාරය-, “ෙස01ය2 බලය” අවශ+ 1ය. එයට පමණ- රj¤කb 
ක°මෙ5ද ෙගෙනන හැNයාව පැවQණ. 1ෙ�ෂෙයUම ව+ාපාර 
උuරා ඒවා ජනස� කරUනට. එවැC අර³ණ- 1917 වසUතෙO 
� *තාගUනට ෙහ0 �¬¢වU qවN. 

 1917 1Zලව �ළ ගRබද-ෙසාbදාuවUෙi Áwකාව -w�යන 
10 - පමණ හ³දාෙ5 සච�කරණයව 4s LTw- �රණා;මක 
qහ. හ³දාව අ;හැර යාම;, සටU වැ�මට අකමැQ �ම; Cසා 



රැ4යU හ³දාව ඉතා ඉ-ම¹U 1�රැවා හැ�ම ෙæ�ෙවU 
රාජ+ ආයතන කඩා වැ�මට ද එfU 4cධ 1ය. තාවකා�ක 
රජෙO පළ³ rQය C ; කරන බලය මත පදනRව, -�පතල 
“ඕඩG නRබG වU,” �±U අ�රාජ+ය හ³දාෙ5 ෙසාbදාuවU 
සඳහා q නරකම £-ෂණ �Q yෙල0;පාටනය කරන ලk- එ* 
� ෙසාbදාuවU ෙවQU හැuන කwM ඔdUෙi බලෙO ÉමාවU 
ෙමානවාදැf බලUනට බලය වැ¤ කරගැrම පටU ග;හ. ඔdU 
නව Cලධා�U ප; කරග;තා පමණ- ෙනාව, හ³දා 
�ෙධ0පායයU සහ උපක°ම සැල�R N�ෙR ද ෙයuනහ. ෙR 
“ෙසාbදාu බලය” යන අදහස �±U පාර කැ¬ෙU, රැ4යU 
හ³දාෙ5 අණෙදන CලධාTයා q ජනරාb ඇෙල-ෙසf බෘ4ෙලා5 
(Aleksei Brusilov) ඉkTප; කළ පදවහර ෙහව; “අගbවල ඇQ 
ෙබාbෙෂ1-වාදයටf.” ඔ² 1Fතර කරf: “ෙකාw�CF2වාදය, 
වැඩකරන ජනතාව, ෙහ0 ව+වFථාෙවU සැබැ1Uම NයැdෙU 
 ම-දැf ගැන යාUතwU ෙහ0 අදහස- ෙසාbදාuවUට 
ෙනාමැQ qහ. ඔdනට ඕනෑ qෙO සාමය, ඉඩR සහ rQ නැQව 
CදහෙF ºව; වUනටf. Cලධා�U නැQව, සහ ඉඩR *wයU 
නැQව. ඔdUෙi ෙබාbෙශ1-වාදය qෙO Cදහස ගැන q 
පරමාGÊය අදහසකට ඇQ ආශාවට වඩා යම- එ* ෙනා�ය -
සැබැ1Uම එය ආර¶කවා� qවN.” 

 අවසU රැ4යU ප7හාරය අසාGථක q ප�, 1917 èC 
මා ස ෙO � , හ ³ දා ව ක ඩා වැ ෙට Uන ට ප ට U ග Q . 
ප7Q1Zල�යවා�U යැf ෙච0දනා කරwU ෙසාbදාuවU 14U 4ය 
ගණන- Cලධා�Uව අ; අඩංhවට ෙගන සyල ඝාතනය කර 
දැyහ. හ³දාව අ;හැර පළා �යdU සංඛ+ාව ඉහළ යන ලk. 
අෙග0F� සහ සැZතැRබG මාස ෙවc� දස දහF ගණCU 
හ³දාෙවU kනපතා පළා යන අය 4sයහ. ගRබද-ෙසාbදාuවාට 
Q�ෙ9 එක පරමාGථයN. හැN තරR ඉ-ම¹U තම Cවහන 
බලා යෑමටf. ඒ ඉඩR *wයUට අfQ q ඉඩR සහ පé 
සRප; නැවත ෙබදාහැ�ෙR � එfU ෙකාටස- ලබාගැrෙR 
අවFථාව අ*w කර ෙනාගැrමටf. 1917 èC 4ට ඔ-ෙත0බG 



ද-වා කාලෙO ෙසාbදාuවU w�යන 2 කට වඩා සංඛ+ාව-, 
සටU Cසා 1ඩාෙවU ද, දරාගත ෙනාහැN ත;වයU LT ගැTසR 
සහ අගb �ළ u- 1åම එපා �ම; Cසා ÉඝÎෙයU කඩා 
වැෙටන හ³දාව අ;හැර �යහ. ඔdUෙi පැw´ම Cසා ගRබද 
පළා;වල පැවQ ෙනාසU�U ත;වයU Cයත වශෙයUම ඉහළ 
�ෙOය. 

 කෘÃකාGwක කලෙක0ලාහල 1917 �Rහානය ද-වා 
ෙබාෙහ0 uරට පැව�ෙU පළාතට Éමාq ෙලසNC. 1ෙ�ෂෙයUම 
1905-06 කාලෙO පැවQ කෘÃකාGwක 1Zලව සමඟ සසඳා 
බලන 1ට එය පැහැk�f. 2සාG රජකම අ;හැTයාය යන 
ප7වෘ;Qය පැQර �ය 1ට, ගRබද සRෙRලනය- ³ණගැÉ 
ඔdUෙi u- ගැන1� සහ උcයාචන ඉkTප; කරන ෙප;සම- 
�යන ලk: ඉඩR kය �;ෙ; ඒවාෙO වැඩ කරන අයටf, ඉඩR 
*wයUට අfQ q අFවැUන කපාග; ප�ව ය± වගා කරන 
ෙත- *Fව ඇQ ඉඩR වහාම නැවත-ෙබදාහැTය ��f, සහ 
4ය¢  � වහාම අËකළ ��f. ෙකෙමU ගRබද වැ4යU තව 
තව; සං1ධානය qහ. hරැවරැ, ශෂ+ 1ද+ාඥයU, ෛවද+වරැ, 
සහ සත+ලÓ�ක පැ1cදU යනා� ගRබද උග�U ප7³ඛ;වය 
ගCwU පTFථාrය සහ පළා; ම2ටwU කෘÃකාGwක කwM 
L*MවUනට qහ. ඒ 4යbලUම සමාජවා� 1Zලවවා�Uෙi 
අර³x පැ;ෙ; 4sයdU qහ. මැf 4ට èC ද-වා, ෙබාෙහ0 
කෘÃකාGwක කwM කෙÍ ඉඩR *wයUට අfQ q කෘÃකාGwක 
Ôව+ සහ පé සRප;, වනෙරාදවb, තණ �R සහ අFවැUන 
කපාග; ප�ව ය± වගා කරන ෙත- *Fම ඇQ ඉඩR අbලා 
ගැrමf. ෙR ඉඩR �cධෙO � පැහැk� වශෙයU ප7ධාන 
1UkතයU qෙO 1ශාල ප7මාණයක ඉඩR අfQෙයU �� අයf. 
ඒ; (ගRබද වැ4යU අතර වැ¤ෙයU යහප; ආG¸ක ම2ටමක 
4s  ලා- අයද, Fෙටා�LU ෙගනා ප7QසංFකරණ ව�U වා4 
ලබාෙගන ඔdUෙi  ඩා ඉඩR කැබ� පව;වාෙගන �ය 
ෙහfU ඔdUද සමාජෙO වග�R ව�U CදහFව 4s Cසා) 
ක9ඩායම- හැsයට කරදර වලට ³²ණ පෑහ. ඔ-ෙත0බG 



1Zලවයට ෙපර 4ටම  ලා- අය ෙබාbෙෂ1- වහරට මෘu 
ඉල-ක ෙල4U හ�ව 4sයහ. ඒ සටU පාඨ �ළ “³දb ෙහායන 
ගRබද වැ4යU,” “ගRබද �GÜවා4ය,” සහ “ෙb උරා ෙබාන 
 ලා- අය” ආ� වශෙයU ඔdUව හැäUd¹. ඒ ෙවc� ක±U 
4s තරR ඔdU වැදග; බලය- දැරැෙ5 නැත. ෙR කාලය 
ෙවc� ඔdU ෙබාෙහාමයකට ඔdU ස� පé සRප;, යUත¡ සහ 
ඉඩR සමාජයට ආප² පවරUනට 4cධ � Q�ණ. ඒවා නැවත-
ෙබදාහැ�ම 4cධ 1ය. ඒ කටවb �යකට කUන kය �� යැf 
ගණU කරන පැර¹ සාමානා;මවා� 4cධාUතය- අ�වf. 

 හ³දාව අ;හැර �යdU ආප² ඒම Cසා අdළවන ලද 
කෘÃකාGIය ගැට¢, �Rහානය ෙවc� තව තව; ප7ච9ඩ qහ. 
අෙග0F� මාසය අවසානෙO කෘÃකාGwක ප7QසංFකරණ පර-  
කරනවා යැf ෙපr යාම Cසා, ආ9Ëව uU ෙපාෙරාUu කැËවා 
යැf අතෘZQම;ව, ගRබද වැ4යU පහර uUෙU ඉඩR 
*wයUෙi Cවාස වලටf. ඒවා �Cතබා දැRෙR ඉඩR *wයU 
ය± ෙනාඑUන ෙල4U පළවා හTන බලාෙපාෙරා;�ෙවC. 
�-ෙGනෙO සහ රැ4යාෙ5 මධ+ම ප7ාUත -ටැRෙබා5 (Tambov), 
ෙපUසා (Penza), ෙවාෙරා ෙනF (Voronezh), සරෙටා5 (Saratov), 
ඔෙරb (Orel), Mලා  (Tula), සහ TයාසාU (Ryazan)-  වල දහF 
ගණනක Cවාස �C තැ�ණ. 4ය ගණනක ඉඩR *wයU මරා 
දැwණ. 

 සමාජ 1Zලවය එෙF ව+ාZත � යc�, පාලනෙO ෙය� 4s 
එ�2 අය සහ ෙcශපාලන ප-ෂ -ෙබාbෙශ1-වා�U එ* 
ෙනා�ම සඳහU කළ �� ව+QෙGකයN- 4යbලම යR 
ආකාරයNU ඒ ෙමෙහ�ම පාලනය N�ෙR ආශාව අතර; හ³දා 
කැරjbලක සරල 1ස¿ම අතර;, එක- ෙත0රාගත ෙනාහැNව 
කb ෙගqහ.  ශzwක පංQ වාසය කරන ලද ප7ෙcශයU* 
ජනL7ය;වය- Q� ෙමUෂ1-වා�U සහ ගRබදව ශ-Qම; 
පදනම- ස� q සමාජවා� 1Zලවවා�U ෙදෙගාbලUම මැf 
මාසෙO රජෙO පද1 ලබාග; ප�ව එෙත- කාලය- ඔdU 



උcයාචනෙO ෙය� 4s ප7QසංFකරණ N°යාවට නැං�මට අසම; 
qහ. 1ෙ�ෂෙයUම සමාජවා� 1Zලවවා�U ඉඩR ප7QසංFකරණ 
ෙගන ඒමට අෙපාෙහාස; qහ. ෙබාෙහ0 වශෙයU ෙමම 
අසාGථක;වයට ෙæ� qෙO ඔdU සමාජ 1නය සහ rQ ගරැක 
හැkයාව ගැන 1ෙ�ෂ වශෙයU අවධානය ෙයා³ කරන ලද 
ආ9Ëව- සමඟ එ-ව කට�� කරUනට 4cධ� Q®මf. 
ප7ධාන වශෙයU �GÜවාÉ q රජයක, කළමනාකරැවU සහ 
නායකයU හැsයට ප;�ෙමU මධ+Fථ සමාජවා� ප-ෂ කෙÍ 
ප7QසංFකරණ ගැන වැ¤ෙයU රj¤කb �ම ෙබාbෙෂ1-වා�Uට 
පැව�මf. එ* � ඔdU ආ9Ëෙ5 සහභාÄ;වය Cසා N4u 
වsනා යහපත- ෙනළා ගUනට අසම; qහ. ආ9Ëව ෙවQU 
ක°මෙයU රෙ2 ෙcශපාලන තථ+තාවයU ��� �ෙOය. 

 ෙR ක° ම ෙය U වැ ¤ ෙව න අ රා ¶ ක ;ව ය හ ³ ෙ5 , 
කGමාUතකරැවU, ඉඩR *wයU, සහ හ³දා නායකයU, සහ 
වැ¤ කළN�මට ප;ව 4s සමහර �බරbවා�U ද හ³දා 
 මUත¡ණය- ගැන කbපනා කරwU 4sයහ. එම අදහස 
ෙය0ජනා කරන ලcෙc ජනරාb ලැවාG කGCෙල05 (Lavr 
Kornilov) 14C. ඔdU අතTU ෙබාෙහ0 ෙදෙන- අදහස අ;හැර 
දැyහ. මUද හ³දාව ෙයාදා කරන රජය ෙපරëම- Cසා 
CයතෙයUම ඇෙල-සැUඩG ෙකෙරU4 ප7³ඛ;වය ග; 
චUදෙයU ෙ;� ප; q තාවකා�ක ආ9Ëෙ5 41b බලය 
1නාශ � යන Cසf. ඒ; තාවකා�ක ආ9Ëව අවසU 
අGoදයකට ඇද දැ³ෙ5 අෙග0F� 24-27 kනයU * � ජනරාb 
කGCෙලා5 ප7³ඛව 4cධ q රජය ෙපරළන  මUත¡ණය 
අසාGථක �ෙමC. 41b සහ හ³දා ආඥාදායක;වය යන 
ෙදපැ;ත ෙව�ෙවU ෙපr 4sයdU එNෙනකා සමඟ ඵලදා¥ 
ෙනාq වාද 1වාදෙO ෙය� 4sය �, රෙ2 ප7ධාන ආයතන -
අ�කරණ පcධQය, 41b ෙFවය, සහ හ³දාව කැ¤ �å �ෙOය. 

 ඒ; නාගTක සහ ගRබද ජනගහණයU රj¤කbකරණය 
N�ම “ෙබාbෙෂ1-කරණෙO” N°යාව�ය- qවා යැf හැäU�ම 



ෙද0ෂ සහගත ෙවf. ඔdU -“ශzwක බලය” සහ ෙස01ය2 අයට 
බලය” යනා� වශෙයU- සටU පාඨ ෙබදාග;ත ද, ඒවා 
සටUකාI ශzwකයUට සහ ෙබාbෙෂ1-වා� නායකයUට ෙවනF 
අGථ ෙගන uUනN . හ³දාව �ළ , “ අගbවල පැවQ 
ෙබාbෙෂ1-වාදය” ය� 4යbලටම ඉහ±U සාමය සඳහා පැවQ 
ෙපාu ප7ාGථනාවf. එය, ෙල0කය එෙත- දැක Qo වැ¤ෙයUම 
ෙb හැì සහ හාCය- ඇQ කරන ලද �cධෙO, 4ය¢ රටවල 
� ද ව k w U 4 s අ ය එ ක ෙF ෙප r 4 s න ල cද f . 
ගRබදවැ4යUෙi 1Zලවය අË වැ¤ වශෙයU ඕපපාQක q 
ගමනක kග හැෙරwU පැවQ අතර ඔdU වැ¤ෙයU පා-Ãක 
qෙO සමාජවා� 1ZලවෙO ව+ාපෘQය සඳහාය. එය “ක¢-ෙපාළව 
ෙබදා �ම” සඳහා කැමැ;ත දැ-1ය. කෘÃකාGwක ප7�නය ෙවත 
ෙබාbෙෂ1-වා�U L14 අUදම ගRබද වැ4යUෙi කැමැ;තට 
සහ³�U 1රැcධ qවf. ෙබාbෙෂ1-වා�Uට කැමැ;ත දැ-qෙO 
4ය¢ ඉඩR ජනස� කරUනටf. අන�රැව දැවැUත සාy*ක 
ෙගා1ෙපාළ ම½U සRප; පTහරණයටf. ඒ; ගRමානවල ඒ 
ෙබාbෙෂ1-වා�ය අදහF ගැන එතරR දැ�ම- ෙනාQ�ණ. 
ඔdනට ලැ�ෙU හ³දාව අ;හැර පළා ආ අය ෙගෙනන ලද 
අදහF පටලවා අdb කරන ලද වාGතා පමණN. ඒවාෙයU 
ඔdU ලබාග;ෙ; “ඉඩR” සහ “සාමය” යන මැ¶- වචන 
ෙදNU සාරාංශ කළ ප¹1ඩයf. 1917 ඔ-ෙත0බG මාසෙO 
ආරRභය ෙවc� ෙබාbෙෂ1- ව+ාපාරෙO සාමා¶ක;වය 
ෙදදහසකට වඩා වැ¤ ෙනා�ය. ඒ; කwM ගණනාවNU, 
ෙස01ය2වා�U, සහ ෙවන;  ඩා කා9ඩ ව�U සමFත 
ආයතCක *ඩF ¬රවUනට �ය ඒ �RහානෙO �, මනා ෙF 
සං1ධානය q  ඩා කා9ඩයකට සමා�පාQක ෙනාවන මහ; 
බලය- අ;ප; කරගUනට කkම වාතාවරණය- හැ� Q�¹. 
ඉQU ෙබාbෙෂ1- ප-ෂය කෙÍ අUන එයf. 

 එ* 1903 CGමාණෙයU ප�ව, රැ4යාෙ5 ෙමUම �ෙර0පෙO 
ද, ෙබාbෙෂ1- ප-ෂය අෙන ; සමාජ ප7ජාතUත¡වා�ය ප7ෙ5ග 
ව�U LටQU 4sෙOය. ප7ධාන වශෙයU ඔdU එෙF 4sෙO 



එවක පැවQ සමාජ සහ ෙcශපාලන ක°මෙයU රj¤කb ෙල4U 
අfUව 4�ම සඳහාය. එෙFම එ* ප7ාරRභය ඉතාම; දැ¤ 
ආකෘQයNU Cමව, £-ෂණ ප7Qප;Q ඇQව, එ�2වා� නව 
රjbලට අය; වෘ;�යෙ5� 1Zලවවා�U ෙවQU සමU1ත q 
Cසf. ඒ Cසා, 1ශාල සාමා¶ක;ව Q�ණා q ද, ¬¢b ෙල4U 
ෙවනF q 11ධ දැ-ම Q�ණා q ද, ෙමUෂ1-වා�U සහ 
ෙවන; �ෙර0Ñය සමාජ-ප7ජාතUත¡වා� ප-ෂ ව�U අතෙරU 
සR»Gණ 1රැcධ පැ;තක ෙබාbෙෂ1-වා�U 4sයහ. 
ෙලCUවා� ෙබාbෙෂ1-වාදය තව; ෙපරා හTන ලcෙc පළ³ 
ෙල0ක �cධයf. එවක පැවQ අC- 4ය¢ සමාජ ප7ජාතUත¡වා� 
ප7වාහයU සමඟ කට�� N�ම ඔdU ප7Q-ෙ�ප කළහ. 
“අ�රාජ+වාදය, ධනවාදෙO ඉහළම ෙ5kකාව” (Imperialism, the 
Highest  Stage  of  Capitalism) වැC රචනා �±U ද-වන ලද 
න+ායා;මක Fථාවරය Cසා ෙලCU දැ¤ ෙF ෙකාU � 4sෙOය. 
1Zලවය kග හැෙරUනට �Uuව ඇ;ෙ; ධනවාදය වැ¤ෙයUම 
k�xවට ප;ව 4sන රටවල ෙනාෙ5, න³; රැ4යාව වැC 
ආG¸කව සෑෙහන පමණ අËෙවU k�x q රටවb වල යැfද,  
එය කළ හැ-ෙ- 1Zල�ය ව+ාපාරය ෙමෙහයවUනට 
£-ෂණෙයU ��, අUතයටම යUනට �දානR q, නව රjbෙb 
1Zලවවා�U 4sනවා නR පම¹ යැf NයwU ඔ² තGක 
කරUනට පටU ග;ෙ;ය. ෙR සRබUධෙයU එfU අGථව; 
qෙO වැඩකරන ජනතාවෙi ආඥාදායක;වය- CGමාණය කළ 
“අ�රාජ+වා� �cධය” 41b �cධයකට හැර�මf. 

 ඇෙල-සැUඩG ��යාLCෙකා5 (Aleksandr Shlyapnikov) 
ෙවත 1917 ඔ-ෙත0බG 17 වැC kනය ස*ත �LෙO ෙලCU 
ෙමෙF �යf: 

ෙකs කා�න වශෙයU 1ය හැN අËෙවUම නරක දැය 
ව�ෙO �cධෙO � 2සාGවාදය පරාජයf… අෙZ වැඩවල 
සාරය (එය දෘෙඪ0;සා�, ක°මා�·ල, සමහර 1ට ඉතා 
�Gඝ කා�න) ව�ෙO �cධය 41b �cධයකට පTවGතනය 
කර ගැrෙR ඉල-කයf. එය කවදා 4cධ ෙ5දැf යUන 



තව; ප7�නයN, මUද එය තවම පැහැk� නැQ බැ1C. 
අL ඒ ඵල Ñෙදන ෙමාෙහාත එන�රැ බලා 4sය ��f, 
ක°මා�·ලව එය ඵල ÑෙදUනට බලා;මක බලය ෙයද1ය 
��f… අLට 41b �cධය- ෙපාෙරාUu 1ය ෙනාහැNf. 
එෙFම එය Cෙය0ග කරUනට ද ෙනාහැNf, න³; අL ඒ 
ෙව�ෙවU අLට හැN තරR කාලය- කට�� කළ ��f. 

 �cධය ¬රාම, හැN 4ය¢ ආකාරයNUම 41b �cධය- 
kTගැU�මට ෙබාbෙෂ1-වා�U �දානRව 4sය ��f යන ඒ 
අදහසට ෙලCU නැවත නැවත; L14ෙOය. “පංQ �cධය ගැන 
1�වාස කරන ඕනෑම ෙකෙන-,” ඔ² 1916 සැZතැRබරෙO � 
��ය, “41b �cධය L±ගත ��ය, පංQ පදනR q ඕනෑම 
සමාජයක, එය Fවභා1ක සUතQයf, වGධනයf, පංQ �cධෙO 
ප7Qඵලයf.” 

 ෙපබරවාT 1Zලවය 4cධ qෙO ෙබාෙහ0 ෙබාbෙෂ1-වා�U 
Lටරට ෙහ0 Lටමංව කරන ලදව 4sය � ය. ඉU ප�ව ෙලCU, 
(ඔ²ෙi ප-ෂෙO බ²තර නායක;වය ෙමU ෙනාව) තාවකා�ක 
ආ9Ëව 14U Cයැ¢න සාමකාI ප7Qප;Q අසාGථක ෙ5යැf 
අනාවැN �ෙ5ය. ඔ² �Tª * � 1917 මාG� 20-15 අතර �ß 
‘Lටරට 4ට �යන ��R’ (Letters from  Abroad) හතෙරU 
ප7ා5ඩා නමැQ ෙබාbෙෂ1- kනපතා පත¡ය ³Ôණය කරUනට 
එ¤තර qෙO එක- පම¹. (ෙපෙට¯ාගÕෑ× ෙබාbෙෂ1-වා� 
නායක;වෙO එවක පවැQ ෙcශපාලන අදහF ව�U එය ඉතා 
uරFථ qහ). ඔ² උcයාචනය කෙÍ ෙපෙට¯ාගÕෑ× ෙස01ය2 අතර 
සහ තාවකා�ක ආ9Ëව අතර සබඳතා -ෂ¹කව නැව;�මf. 
එෙFම ඊ ළඟට එන 1ZලවෙO “වැඩකරන ජනතාවෙi” අkයර 
සඳහා N°යාකා� �දානමf. ඔ² uM ආකාරෙයU, ෙස01ය2වා�U 
දNUනට 4�ම ය� 1Zලවය දැනටම; “�GÜවාÉ අkයර” 
ප�කර ඇත. 1Zල�ය ඒජUතවරැ දැU බලහ;කාරෙයU පාලන 
බලය අbලා ෙගන ෙR අ�රාජ+වා� �cධයකට Qත- තැ�ය 
��f, එfU 41b �cධෙO ආරRභය kග හැ�ම 4cධ qව;. 



 1917 අෙZ7b 3 වැCදා ඔ² නැවත රැ4යාවට පැw¹ ප�, 
ෙලCU ෙR අUතවා� Fථාවර ෙව�ෙවU ෙපr 4�ම kගටම 
කරෙගන �ෙOය. ඔ²ෙi �ප74cධ ‘අෙZ7b CබUධන’ (April 
Theses) �±U ඔ² පාG�ෙRU� ජනරජයට සහ ප7ජාතUත¡වා� 
N°යාව�යට දැ-q ෙනාසU4ෙඳන ෛවරය නැවත නැවත; 
ඉkTප; කෙÍය. ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO ෙබාbෙෂ1-වා� නායක;වෙO 
බ²තරයට එය N4; ෙලසNU වටහා ගUනට ෙනාහැN �ම;, 
සහ ඍÜවම දැ-q ප7Qප-ෂ බව; Q�ණ;, ෙලCUෙi අදහF 
සඳහා කැමැ;ත- ඇQ ෙවUනට පටU ගැCණ. ඒ 1ෙ�ෂෙයUම 
ප-ෂයට අàQU බඳවා ගUනා ලද අය ෙවQC. Fටා�U 
ඔdUව හැ ä Uq ෙO ‘ ප7ා ෙය0 �කයU ’ (praktiki ) එනR 
(න+යාචාGයවා�U ෙනාවන අය) Nයාf. මාස N*පය- �ළ �, 
සාමාන+ ජනතාව අතTU ආ අය, ගRබද-ෙසාbදාuවU ද 
ඇ�¢ව, ප-ෂෙO y�ක තැන- දරUනට සම; 1ය. ඔdU 
නාගTක සහ 1cව; අයට වඩා වැ¤ qහ. ඉතාම; uZප;  
තැU ව�U නැã ආ ෙR සටUකාIU ඔdU සමඟ ෙගනාෙ5 
රැ4යාෙ5 ගRබද සංFකෘQෙO �cධෙO වසර �න QFෙF 
කැළ� වැ¤ � Q�ණ ප7ච9ඩ;වයf. ෙcශපාලනය ගැන දැ�ම 
ඉතාම; අවම ප��R ව�U පැw¹ ඔdU ෙබාbෙෂ1-වාදෙO 
³ල+ ආකෘQය සහ 1cව; ආකාරය N4u මා-Fවා� දහමක 
Éමා වලට හ� ෙනාෙවwU ෙවනF කරUනට ක°මෙ5ද ෙසqහ. 
1ෙ�ෂෙයUම, “�GÜවාÉ ත;වය” යUන සැබෑ සමාජවාදයකට 
පTවGතනය ෙවc� අවශ+ දැf යUන ප7�න කරUනට ඔdUට 
N4; උවමනාව- ෙනා�ය. ඍÜවම කරන N°යාව- සහ බලය 
ගැන පමණ- ගැන 1�වාස කරwU, ඔdU සහාය uUෙU 
ෙබාbෙෂ1-වාදෙO එ- ප7වණතාවයකටf. එනR එUන එUනම 
න+ායවා� වාද1වාද අ;හැර වැ¤ෙයUම ඉ-ම¹Uම අවශ+ q 
බලය අbලා ගUෙU ෙකෙFද යUන ගැන අවධානය ෙයා³ 
කරUනටf. 



 ෙලCU ෙදපැ;තNU එන ප7වණතා ෙදක- මැද *රව 
4sෙOය. එ- පැ;ත- qෙO සාමාන+ ජනතාව ෙවQU හැuන, 
සටන අරඹUනට ෙනාඉව�R ෙල4U බලා 4sන LTසf. ඒ 
ෙපෙට¯ාගÕෑ× අසල q ෙක°ාUFටා× නාdක කඳdෙG නා1කයU, 
වfෙබ0Gi * ර� ³රකරැවU කා9ඩ ව�U හැuන ශzwක 
ක9ඩායR, සහ අග�වර සමහර ෙර¶ෙRU� qහ. අC- 
පැ;ෙ; qෙO හk4 dවෙහා; කැරjbල අසාGථක ෙ5 යැf 
�ෙයU �� නායකයU ක9ඩායමN. ෙබාbෙෂ1- ප-ෂය, එක 
පැ;තක අය පමණට වඩා වැ¤ උcෙය+0ගය; අෙන- පැ;ෙ; 
අය �ෙයU 4�ම; Cසා 1917 වසර ¬රාම ඉතා දරැx ෙල4U 
ෙදකට ෙබ� Q®ම ෙපාu ෛඵQහා4ක මතයට පටහැC qවf. 
ෙR අවFථාව ෙවc� ජනL7ය ප-ෂ £-ෂණය ය� භ-Qය ගැන 
qව- wෙසක යථාGථය- ෙනා�ය. නාdක කඳdර සහ රජෙO 
හ³දා අතර හටග; ගැMR Cසා 1917 è� මාසෙO 3-5 kනයU 
* � ෙබාbෙෂ1- ප-ෂය සR»GණෙයUම 1නාශ � යන තැනට 
ආෙ5ය. එfU ප�ව ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO පැවQ උcෙඝ0ෂණ ව+ාපාර 
ෙb හැ�R ව�U අවසU ෙවc� ෙලCU ඇ�¢ LTස- රෙටU 
Lටමං කරන ලk. 

 ඒ; ෙබාbෙෂ1- ප-ෂය 1917 අෙග0F� මාසය අග � 
අ1ග; ෙමෙහ�මNU බලය අbලා ගUනට තරR ෙහාඳ 
ත;වයNU නැවත; ම�1ය. 1ෙ�ෂෙයUම සාRප7දාfක 
ආයතන සහ අ�කාTයU ගරා වැෙටc�, සමාජ ව+ාපාර වGධනය 
ෙවc�, ජනරාb කGCෙලා5ෙi රජය ෙපරළන හ³දා  මUත¡ණය 
අසාGථක ෙවc�, ආ9Ëව ³²ණ පෑ මහ; ප7�න රා£ය හ³ෙ5 
කරNයාගත ෙනාහැNව 4sන බව පැහැk�ව ෙප�¹.  

 නැවත; ෙලCUෙi ෙපෟcග�ක ñwකාව, න+ායචාGයවාkයා 
හැsයට සහ බලය අbලා ගැrෙR yෙල0පායඥයා හැsය;, 
�රණා;මක qෙOය. 1917 ඔ-ෙත0බG 25 වැCදා 4cධ q රජය 
ෙපරëෙR ෙබාbෙෂ1-  මUත¡ණයට ෙපර සQ N*පය �ල �, 
හ³දාවට පාලනය පවරාගැrම ෙව�ෙවU ඔ² ෙපෟcග�කවම 



කට�� �දානR කෙÍය. ෙබාbෙෂ1-වා�Uෙi “1Zල�ය 
rත+ා�·ල බව” ගැන è� kන �ළ තkU බැට කෑ අ;දැ�R 
�� q �Õෙග0T 4ෙනා�5 සහ ෙල5 කැමෙන5 (Lev Kamenev) 
වැC අය 14U 4ය¢ සමාජවා�Uෙi සහ බ²තර සමාජ 
ප7ජාත¡Uතවා�Uෙi සහායට වැ¤ කැමැ;ත දැ-�ම ගැන, සහ 
කb Qයා ෙනාuM මහ; ජනතාව- එක�ෙවwU පැවQ 
උcෙඝ0ෂණෙයUද ෙලCU ප�බැFෙF නැත. âUලUතයට Lටමං 
� 4s ෙලCU. එ* 4ට ෙබාbෙෂ1- ප-ෂෙO මධ+ම කwMව 
ෙවත 1ZලවෙO නැã 4�ම ආරRභ කරUන යැf NයwU 
රචනා සහ ��R ෙනාකඩවා යවUනට පටU ග;ෙ;ය. “සාමය 
ෙගන ඒම සහ ඉඩR ෙබ�මට අවFථාව -ෂණෙයU සපයන බව 
Nයා, කාටව; පැරද1ය ෙනාහැN බල අ;Qවාරම- තැrමට 
ෙබාbෙෂ1-වා�Uට ¬¢වC,” යැf ෙæ ��ෙ5ය. “ෙබාbෙෂ1- 
බ²තරය- Cල වශෙයU ඇQෙවන ෙත- බලාෙගන 4�ෙR 
උවමනාව- නැත; 1Zලවා�U එවැC ෙc සඳහා බලාෙගන 
ඉUෙU නැත. අL -ෂ¹කව බලය අbලා ෙනාග;ෙතා; 
ඉQහාසය අLට N4 දවසක සමාව ෙනාෙද� ඇත.” 

 එUන එUනම 1Zල�ය ෙල4U kග හැෙරන වාතාවරණය 
�ළ ෙලCU එෙF ෙනාපමාව කට�� කරUන යැf �ම ෙබාෙහ0 
ෙබාbෙෂ1- නායකයU �ළ සැක ඇQ 1ය. එfU ඔdU 
1-ÃZත qහ. ජනතාව ප�පස අඛ9ඩව රjå 4ට ඔdUව 
ඕපපාQකව kගහැෙරන ප7ච9ඩ;වයU සඳහා උ4ගැU�ම සහ 
ඔ-ෙත0බG 20 වැCදාට ෙයuන සමFත රැ4යU ෙස01ය2 
ෙදවැC ෙකාංගÕසය ෙත- එම FථාවරෙO තkU රjå 4�ම 
පමණ- ප7මාණව; යැf ඔdU 1�වාස කළහ. ෙකාංගÕසෙO � 
ෙබාbෙෂ1- බ²තරය- ලැෙබන බව ඉතා පැහැk�ව ෙපෙනwU 
Q�¹. ඒ, හ³දාෙ5 සහ මහ; සංඛ+ාවක වැඩකරන ජනතාව 
අතර q ෙස01ය2වා�U ෙවQU පමණට; වැ¤ෙයU Cෙය0ජනය 
ෙවwU පැවQ Cසාf. එෙහ;, ෙස01ය2 ෙකාංගÕසෙO චUද 
ප7Qඵලය- අ�ව බලය පවරා ගැrම 4cධ dවෙහා; එ* � 
බලය හdෙb ෙබදා ගැrමට 4cධ ෙ5ය යUන ගැන ෙලCU දැ¤ 



�ය- දැ-qෙOය. මාස ගණනාව- QFෙF ඔ² උ;�ක qෙO 
ෙබාbෙෂ1-වා�Uට පමණ- බලය පවරා ගැrමටය. ඔ²ට 
උවමනා qෙO වැය  ම- dව;, ෙදවැC ෙකාංගÕසෙO රjF�R 
ආරRභයට ෙපර හ³දා ක°මUත¡ණයNU ෙබාbෙෂ1-වා�U 
අතට බලය පවරා ගැrමf. එවැC Lයවර- අෙන- සමාජවා� 
ප-ෂය 14U එක ෙF ෙහළා දN� ඇතැf ඔ² දැන 4sෙOය. 
ඒ Cසා කාGය-ෂම ෙල4U ඔdU 4යbලUවම 1රැcධ පැ;තට 
තbà කරUනට;, එfU 4ය¢ බලය ෙබාbෙෂ1-වා�U අතට 
ප;ෙවන මාGගය පාදUනට ෙæ සම;1ය. 

 රහ4ගතව ෙපෙට¯ාගÕෑඩයට පැwණ 4s ෙලCU ඔ-ෙත0බG 
10 වැCදා, ෙබාbෙෂ1- ප-ෂෙO මධ+ම කwMෙ5 සාමා¶කයU 
14එ- ෙදනාෙගU ෙදාළහ- ³ණ ගැ4ණ. පැය දහයක ෙ-වb 
N�R ව�U ප�ව ප-ෂය 14U ගUනා ලද වඩා;ම වැදග; 
�රණය ෙව�ෙවU බ²තර චUදය- ලබාගUනට ඔ² සම; 
1ය. එය, අ1ග; කැරjbල- -ෂ¹කව පටU ගැrෙR කාGයය 
බාර ගැrමf. ඒ �රණයට දහ ෙදෙන- ප-ෂව චUදය uUහ. 
4ෙනා�5 සහ කෙමෙන5 ෙස01ය2වා�Uෙi ෙදවැC ෙකාංගÕසය 
ෙත- බලා ඉUනට කැමQ q, එයට 1රැcධව චUදය uU 
ෙදෙදනා qහ. ඔ-ෙත0බG 16 වැCදා, මධ+Fත සමාජවා�Uෙi 
1රැcධ;වය මැද dවද, ෙට¯ා2FN 14U ෙපෙට¯ාගÕෑ× 1Zල�ය 
හ³දා කwMව (PRMC) L*Mවන ලk. එම හ³දා සං1ධානය 
න+ාfක වශෙයU පාලනය qෙO ෙපෙට¯ාගÕෑ× ෙස01ය2වා�U 
යටෙ; dව; එය N°යා කට�� 4cධ qෙO ෙබාbෙෂ1-වා�U 
අQC. ඔdUෙi කට�;ත qෙO අ1ග; කැරjbල- හරහා බලය 
එම සං1ධානෙO අතට අbලා ගැrමf. එම½U ජනL7ය අරා¶ක 
කැරjbල- හටෙගන එfU ෙබාbෙෂ1- ප-ෂය පැ;තකට ඇද 
වැ�ම වළ-වා ගැrම සඳහාf. 

 ෙලCUෙi කැමැ;ත අ�ව, ෙ�z�ඨ සමාජවා� ඔ-ෙත0බG 
1ZලවෙO ඍÜ සහභා�කයU සංඛ+ාව ඉතාම; Éwත LTස- -
එනR ෙසාbදාuවU දහF ගණන-, ෙක°ාUFටා× ව�U 



නා1කයU, PRMC  * පරමාGථය ෙව�ෙව U එ- q ර� 
³රකරැවU, සහ කRහb කwMව�U පැw¹ ෙබාbෙෂ1- 
සටUකාIU 4ය ගණන-- පම¹. wය �ය සංඛ+ාව ඉතා �¢ 
ප7මාණයNU පව;වාෙගන, සමFත ෙමෙහ�ම ඉතා �මට 
ෙල4U කරෙගන යUනට ඔdU සම; qෙO �-ෂම �දානම; 
සහ 1රැcධ පැ;ත- ෙනා4�ම; Cසාf. බලය අbලා ගැrම 
PRMC  නාමෙය U 4cධ N�ම වැදග; qවN. එfU, ප-ෂෙO 
මධ+ම කwMවට LටFතරෙයU q N4ෙව- ෙස01ය2 ෙකාංගÕසය 
සමඟ බැå ෙනාමැQව, තම බලය එක 4c�ය- Cසා ලැ�ණා 
යැf NයUනට හැNයාව ලැ�¹. 

 ෙලCUෙi ක°ෙම0පාය සාGථක 1ය. ෙR සාGථක;වය 
හ³ෙ5,  “ෙස01ය2වා�Uට ෙහාෙරU උවමනාෙවUම සැල�Rකළ 
හ³දාමය N°යාව-” යැf ෙහළා දැN මධ+Fථ සමාජවා�U 
ෙකාංගÕසෙයU  ඉව; qහ. ඉQT qෙO වාමාං£ක නැÖරැව- 
Q� සමාජවා� 1ZලවකරැවUෙi  ඩා ක9ඩායම- පම¹. 
ෙලCU “4ය¢ බලය ෙස01ය2වා�U යටතට” යැf �යා, 
 මUත¡ණය සRමත  කරගැrම සඳහා ෙයාදා ගැෙනc�, ඔdUද 
ෙබාbෙෂ1-වා�U සමඟ එක� qහ. ෙR y�ක වශෙයU Cල 
ත;වය- ග; Cයමය ෙබාbෙෂ1-වා�Uට ඉඩ- ලබා uUෙU 
“ෙස01ය2 රාජ+ෙO” වාසය කරන ජනතාවෙi නාමෙයU ඔdU 
රට පාලනය කරනවා යන ප7බUධෙයU ම1තව 4s පරRපරා 
ගණනාව- ඊ ළඟ දශක N*පය ¬රා රවටත හැNයාවf. පැය 
N*පයකට ප� රjF�ම අවසUනට ෙපර, ෙකාංගÕසය 14U 
අà; ෙබාbෙෂ1- ආ9Ëව ෙලCU 14U සභාපQ óරය දරන 
ලද -ජනතාවෙi ෙකාwFසාGවරැUෙi ෙස01ය2 කdU4ලය 
(Soviet Council of People’s Commissars -SNK) අ�මත කළහ. 
ඔdU සාමය සහ ඉඩR ගැන ද Cෙය0ග ෙදක- අ�මත කළහ. 

 සමාජ ව+ාපාර සහ අà; ෙර¶මය අතර වැරk වැට�R සහ 
ගැMR ඉතා ඉ-ම¹U හට ගැCණ. පරණ ෙcශපාලන, සමාජ 
සහ ආG¸ක ක°මය 1නාශ කර දැIම සඳහා ඒවා එෙත- 



කට�� කර Q�ෙ9 Fවා�නවf. පළ³ මතෙôදය හටග;ෙ; 
කෘÃකාGwක 1Zලවය සRබUධෙයC. සෑම අවFථාවක � ම 
4ය¢ ඉඩR ජනස� N�ම ෙව�ෙවU ෙපr 4sයා dවද, දැU 
අවා4 සහගත ත;වයU N*පය- එ-රාÊ �ම ෙæ�ෙවU දැU 
ෙබාbෙෂ1-වා�Uට 4cධ qෙO සමාජවා� 1Zල�ය වැඩසටහන 
පැහැරෙගන ගRබද වැ4යU අතර ඉඩR නැවත ෙබදාහැ�ම 
අ�මත කරUනටf. “ඉඩR සRබUදෙයU q 4ය¢ අf�U ෙම* 
� N4u වUk»Gණය- ෙනාමැQව yෙල0;පාටනය ෙවf, 
එෙමUම 4ය¢ ඉඩR නැවත ෙබදාහැ�ම සඳහා පTFථාrය 
කෘÃකාGwක කwM යටතට බාරෙවf” යැf “ඉඩR ගැන �Uu 
ප7කාශය” Nයා 4sෙOය. ප7ාෙය0�කව 1917 �RහානෙO � 4cධ 
� Q�ණට rත+ා�·ල බව- ප7දානයට වඩා වැ¤ යම- එfU 
4u ෙනා�ය. එනR, ඉඩR *wයU සහ  ලා- ෙවQU රජය ස� 
කරගUනා නාමෙයU ගRබද වැ4යU 14U ඉඩR අbලාෙගන 
Q®මf. එ් ඕපපාQක q ගRබද වැ4යUෙi 1Zලවය හා 
යUනට ඔdනට 4cධ 1ණ. මUද, එය ඔdUෙi බලය අbලා 
ගැrමට ඔdනට ඉඩ පාදා uU ෙහfC. තමUට අවශ+ qව 
කරUනට ෙබාbෙෂ1-වා�U තව; දශකය- බලා 4sයහ. 
ෙස01ය2 ෙර¶මය සහ ගRබද වැ4යU අතර දැ¤ම q ගැටම 
හටගUෙU ඒ බලා;කාරෙයU ගRමාන සාy*කරණය කරUනට 
යc�ය. එය 1917 ගැMෙR ෙöදrය අ��ඨානයf. 

 ෙදවැC ගැMම ඇරÖෙU ෙබාbෙෂ1- ප-ෂය සහ අෙන ; 
ඕපපාQකව හටග; 4ය¢ නව සමාජ CමැdR අතරf. එනR, 
කRහb කwM, �CයU, සමාජවා� ප-ෂ, අසbවැ4 සං1ධාන, 
ර� ³රකරැවU, සහ ඒ 4යbලUටම වැ¤ෙයU සාRප7දාfක 
ආයතන බලය 1නාශ කරUනට සහාය q ෙස01ය2වා�U 
යනා�U දැU ඔdUෙiම පැවරැR බලය වැ¤කර ගැrම සඳහා 
සටU වkUනට පටU ග;හ. සQ N*පය- යc� ඔdU එ-ෙක0 
ෙබාbෙෂ1- ප-ෂය යටතට �යහ, නැ;නR සR»GණෙයUම 
යටප; qහ. ෙස01ය2වා�Uට වැ¤ෙයU ෙබාbෙෂ1- ප-ෂය 
ඇ�ෙÍ බලය සඟවන කබාය qෙO “4ය¢ බලය ෙස01ය2වා�U 



යටතට” යන ඒ ඇF-බැU¿R Nයමනf. එය 1917 සමFත 
රැ4යාව ¬රාම ජනL7ය එකම සටU පාඨය qවා යැf Nව 
හැNf. ෙබාbෙෂ1-වා�U ෙපr 4sUෙU ශzwකයU ෙව�ෙවU 
යැf Nයැd¹. ඒ; ඔdUෙi ප7ධාන උcයාචනය- q “පාලනය 
ශzwකයU යටතට” යUන ඉතා ඉ-ම¹U පැ;තකට දැ³¹. ඒ 
ෙව�වට ශzwකයUෙi නාමෙයU ව+ාපාර සහ ශzwක බලය 
රජෙO පාලනයට ප;1ය. 1රjNයාව ගැන ඇFගහෙගන ඉUනට 
4cධ �ම;, සැබෑ ෙ5තන පහළ යෑම;, සහ හැම QFෙFම 
 ස�UෙU ඉUනට 4cධ �ම; යනාkෙයU Ñඩා 1ä ශzwකයU 
සහ ආG¸ක කාGය-ෂමතාවය- ගැන පමණ- සැලNbල දැ-q 
රජය අතර එNෙනකා වටහා ගUනට ෙනාහැNයාව- හටගQ. 
1917 ෙදසැRබG තරR ඈතක � 4ට, නව ෙර¶මයට ශzwකයU 
ෙගෙනන පැw¹� කUදරාවකට සහ එUන එUනම වැ¤ෙවන 
වැඩ වGජන වලට ³²ණ ෙදUනට 4cධ 1ණ. වසර ¬රා ශzම 
බලය �ළ ඉතා �ප�-ෂාකා�ව ව¬රා Q� 1�වාසrය;වෙයU 
වැ¤ ප7මාණය-, සQ N*පයක � ෙබාbෙෂ1-වා�Uට අ*w 
qහ. 

 ෙතවැC වැරk වැට�ම වGධනය qෙO ෙබාbෙෂ1-වා�U 
සහ *ට¬ 2සාG අ�රාජ+ෙO 14රව පැවQ අෙන ; ජා�U 
අතරf. ඔdU පැ÷ Fෛව�;වය සා-ෂා; කරගUනට 
ෙබාbෙෂ1- රජය ෙපරëෙR  මUත¡ණය Cසා හැNයාව 
ෙ5ගව; d¹. ඉQU ඔdU 4�ෙ5 නව ෙර¶මය ඔdUෙi 
පරමාGථයට සහාය ෙද� ඇතැf Nයාf. පරණ අ�රාජ+ෙO 1� 
ජනතාව ෙව�ෙවU සාමානා;මතාවය සහ ජනතාවෙi 
Fවා�පත+ය හ¿නාගැrමට ල-ව, ෙවU� යෑමට සහ Fවයං 
පාලනයට ඇQ ඔdUෙi අfQය; හ¿නාගැrමට ල-ව, 
ෙබාbෙෂ1-වා�U ෙR ජනතාවට මධ+ගත රැ4යා� පාලනෙයU 
කැø යUනට ආරාධනා කළ ෙලස- ෙප�¹. මාස N*පයNU 
âUලUත, ෙප0ලUත, බාbs- ජනතාව, �-ෙGන, ෙජ0G¶යU, 
ආGෙRCයU, සහ අFරාබජාU ජනතාව ඔdUෙi Cදහස ප7කාශ 
කර 4sයහ. කරNයාගත ෙනාහැN q ෙබාbෙෂ1-වා�U ෙR 



ජා�Uට ඉkTෙයU ඔdUෙi ආG¸ක අවශ+තා ෙපර³x 
කරග;හ. ෙවන; ආකාරයNU LTමසා ගUනට ෙනාහැN ෙc 
යැf �-ෙGන QTù, ෙක0කසF * පැෙට¯0�යR සහ ඛCජ Ôව+, 
සහ අෙන ; 4යbල නැQවම බැT ආG¸ක වා4 ෙල4U නව 
රජය uMෙ5ය. පාලනය සRබUදෙයU ඔdU ඒ පළා; ෙවත 
දැ-q බලෙයU, නව රජය ඔZ¬ කෙÍ *ට¬ තාවකා�ක 
ආ9Ëවට; වඩා අ� රා ජ+ ය *w�මට තමU � u� 
*wකRකරැෙව- යැf Nයාf. 

 ෙR ගැMR සහ වැරk වැට�R N4දාක සැබෑ ෙල4U 
1ස¿ෙU නැත. ඒ; ඒවා ක°මෙයU වැ¤ වGධනය qහ. නව 
ෙස01ය2 ෙර¶මය සහ සමFත සමාජය අතර පරතරය එUන 
එUනම වැ¤ ෙවUනට එය ෙæ� 1ය. නව බාධක සහ දළදú 
ෙල4U ෙප�ණ ජනගහණය හ³ෙ5, ඔdUෙi බල ආයතන 
ශ-Qම; කර එ* බලය රඳවා ගැrම L¹ස ෙබාbෙෂ1- 
ෙර¶මය හැරැෙU @ෂණයට සහ ප7ච9ඩ;වයටf. 



2 වැඩකරන ජනතාවෙi ආඥාදායක;වෙO යකඩ 

හFතය 

 නව ෙබාbෙෂ 1- බල ආකෘQය ඉතා සං �Gණ 1ය. එ* 
මහජන ³²ණ, “ෙස01ය2වා�Uෙi බලය” Cල වශෙයU 
Cෙය0ජනය කරන ලcෙc මධ+ම 1ධායක කwMව 14C. rQ 
හදන රජෙO පcධQය qෙO, ෙcÊය වශෙයU සහ ජාත+Uතර 
වශෙයU යR  ම2ටමක rත+ා�·ල බව- සහ L±ගැrම- 
ල බා ගැ r ම L¹ ස අ ර ග ල ය ක ෙය � 4 s ජ න තා 
ෙකාwFසාGවරැUෙi ෙස01ය2 කdU4ලය (SNK) යටෙ;ය. 
ආ9Ëවට ද ඔdUෙiම q 1Zල�ය සං1ධානය- 1ය. ඒ බලය 
සැබැ1Uම අbලා ගැrමට ප7ධාන ෙල4U කට�� කළ 
ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO 1Zල�ය හ³දා කwMවf (PRMC). “ෙමාෙහාතක 
දැ�ව; N�මNU N°යාවට නැං1ය හැN, ෙමය N4; 
අ�කාTමය මැkහ;�ම- නැQ, සැහැbà, නම+Ê� ආකෘQය-. 
ප7Qවාkයා පරාජයට වැඩකරන ජනතාවෙi ආඥාදායක;වෙO 
යකඩ හFතය ෙයාදා ගUනට කාලය පැwෙණc� එයට N4u 
Éමා පනවා Q�ෙ9 නැහැ,” යැf එ* ³b කාලෙO 4ට කට�� 
ක ළ û � -F ×ස G4 UFN (Feliks Dzerzhinsky ) එ ය 
වGÄකරණය කෙÍය. 

 ෙමම, “වැඩ කරන ජනතාවෙi ආඥාදායක;වෙO යකඩ 
හFතය” ( ෙචකා නමැQ ෙබාbෙෂ1- රහF ෙපා�4ය 
හ¿UවUනට ප� කාලයක � ෙයාදා ගැ�ණ පදවහර) 
ප7ාෙය0�කව ෙයාදා ගැ�ෙ9 ෙකෙFද? එ* සං1ධානය සරල සහ 
ඉතාම; කාGය-ෂම 1ය. Cලධා�U හැටෙදෙන  සමU1ත 
PMRC  * ෙබාbෙෂ1-වා�U හත±F අට- ද, ෙබෙහ1U වමට 
බර q සමාජවා� 1Zලවා�U N*ප ෙදෙන-ද, ආරා¶කවා�U 
අතෙලාFස- ද qහ. එය Cල වශෙයU පැවQෙO සමාජවා� 
1Zලවකරැෙව- q ඇෙල-සUඩG ලැ4wයG (Aleksandr 



Lazimir) නමැQ රෑ Lක සභාපQ යටෙ; ය. ඔ²ෙi  සහායට 
ඇෙල-සැUඩG ඇUෙටාෙනා5-ඔ5ÉUෙක0 (Aleksandr Antonov-
Ovseenko) සහ ×සG4UFN  (Dzerzhinsky) යන ෙදෙදනා 
ඇ�¢ව, හතරෙදෙන- qහ. සැබැ1Uම PMRC පැවQ kන පනF 
�ෙU � 1ධාන 6,000 කට වැ¤ සංඛ+ාව-, බ²තරය පරණ 
 ඩා කඩදා4 කෑ�වල  රැM අ TU සභාපQ ෙහ0 ෙbකR යැf 
තමUව හ¿Uවාග; 14 ෙදෙන  ඒ Cයම තම තම නR ව�U 
අ;සU කළහ. 

 ඒ 1� 1ධාන සහ ෙව¤ තබා මරා දැIR Cයම ෙබදා 
හTUනට; එවැCම සරල ක°මය- පැවQණ: දහසකට ආසUන 
q “ෙකාwFසාG” නwU Cලතල දැරෑ c�Qය පcධQය- �±U 
PRMC  කට�� කෙÍය. ඔdU හ³දා කා9ඩ , ෙස01ය2වා�U 
අතර, අසbවැ4 කwMවල, සහ පTපාලනෙO Cලතල දැරෑ යනා� 
11ධ -ෙ�ත¡වල ෙFවෙO ෙය� 4sයහ. ෙමම ෙකාwFසාGවරැU 
උ;තර uUෙU PRMC  ට පම¹. ඒ Cසා  ඔdUෙi �රණ 
ෙබාෙහාමය- ආ9ËෙවU බැහැරව ෙමUම ෙබාbෙෂ1- මධ+ම 
කwMෙවU බැහැරව 4cධ 1ණ. ඔ-ෙත0බG 26 වැCදා පටU  
( ෙනා වැRබ G 8 ) , ෙබාbෙෂ1- නායකයU ආ9Ëවට 1

L*MවUනට ෙගාF 4sය �, N4ෙව ; ෙනාදැන 4s, 
CGනාwක q  ෙකාwFසාGවරැ N*ප ෙදෙන- “වැඩකරන 
ජනතාවෙi ආඥාදායක;වය ශ-Qම;” කරUනට ෙමෙF 
�රණය කළහ: ප7Q1Zල�ය කට�� සඳහා සං1ධානය �ෙR 
තහනම, අග�වර L*s ප7ධාන ¬ව;ප; ආයතන හතම වසා 
දැIම (�GÜවාÉ සහ මධ+Fථ සමාජවා�), ෙG¤ෙය0 සහ 
ෙට�ගÕාü Fථාන තම පාලනයට ගැrම, වාසFථාන සහ 
ෙපෟcග�ක *wකR ව�U �� වාහන රජයට පවරා ගැrෙR 
ව+ාපෘQය L*M�ම. ¬ව;ප; ආයතන වසා දැIම kන 
N*පයකට ප�ව ආ9Ëෙ5 ප7කාශයNU rත+ා�·ල කර� 

 1918 ෙපබරවා' 1 දා ෙත* +,යාව ජූ0ය1 කැලැ1ඩරය භා7තා කරන ල9. එය 1

පව;1ෙ1 ෙජ<=>ය1 ?මෙය1 දවA 13 කට පසුවE. ඒ අනුව +,යාවට 1917 
ඔ*ෙත<බ= 25 9නය ෙවIJ ෙසසු යුෙර<පයට එය 1917 ෙනාවැKබ= 7 වැLදා 7ය.



ලැ�ණ. තව; සQය- යc�,  දැ¤ ෙරාF පෙරාF 1වාද 
N*පයNU ප�ව, ෙස01ය2වා�Uෙi මධ+ම 1ධායක කwMව 
සRමත කරන ලk.  2

 තමUෙi ශ-Qය ෙකාතරRදැf ගැන සහQකය- 
ෙනාqෙයU,  සහ ක±U සාGථක q උපක°මයම ෙයාදා ගCwU, 
ෙබාbෙෂ1- නායකයU ³�U “සාy*කෙO ඕපපාQක q 
1Zල�ය Fවභාවය” යැf ඔdU හැäUqව ගැන kTම; qහ. 
ආරා¶ක;වය ඇQ�ෙමU ගැලෙවUනට කළ �;ෙ; ෙමානවාදැf 
1මසUනට Fෙකා5 (Pskov) ප7ාUතෙO 4ට පැw¹ ගRබද 
ෙස01ය2 Cෙය0¶ත LTසකට L±�රැ ෙදwU, ×සG4UFN 
පැහැk� කෙÍ ෙමෙහමf:  

අප ස� කාGයය පරණ ක°මය කඩා �ඳ දැIමf. අL, 
ෙබාbෙෂ1-වා�U, ෙR කාGයය තCවම N�මට තරR 
සංඛ+ාවNU �� ෙනාෙව³. ඔdUෙi 1³-Qය සඳහා 
සටU වkන අය ෙගෙනන සාy*කෙO 1Zල�ය ඕපපාQක 
බවට අL ඉඩ kය ��f. එfU ප�ව, සාy*ක;වය යා 
�� පාර  ම-දැf Nයා ෙබාbෙෂ1-වා�U වන අL 
1 4 U ෙප Uව ³ . PRMC  � ±U කතා ක රUෙU 
සාy*ක;වයf. ඔdUෙi පංQ හ�රUට එෙර*ව, 
ජනතාවෙi හ�රUට එෙර*ව, N°යා කරUෙU ඔdU. අL 
ෙමතැන ඉUෙU Ñ¤තයU 14U ඔdUෙi ÑඩකයUට 
ද-වන cෙ5ෂය සහ ප±ගැrමට ඇQ rත+ා�·ල ආශාව 
NනR මාGගයක යා ය�ද Nයා මඟ ෙපUවUනට 
පමණf. 

 දවF N*පයකට ෙපර, ඔ-ෙත0බG 29 වැCදා (ෙනාවැRබG 
11), PMRC රjF�මක �, “ජනතාවෙi හ�රU” සමඟ Iට වඩා 
දැ¤ ෙF සටU වැkය �� යැf Nß හ¿නා ෙනාග; N*ප 

 A. Z. Okorokov, Oktyabr’ i krakh russkoi burrzhuaznoi pressy (October and the destruction of 2

the Russian bourgeois press) (Moscow: Mysl’, 1971); Vladimir N. Brovkin, The Mensheviks after 
October: Socialist Opposition and the Rise of the Bolshevik Dictatorship (Ithaca: Cornell 
University Press, 1987).



ෙදෙන- 4sයහ. ෙR L±ෙවත ඊ ළඟට පැw¹ මාස, අdරැu, 
සහ දශක N*පෙO � මහ; ෙල4U සාGථක 1ය. ෙනාවැRබG 
13 (ෙනාවැRබG 26) දාතම ෙයuණ PRMC  Cෙ5දනයNU එය 
නැවත සැලNbලට ෙයා³ 1ය: “බැං , භා9ඩාගාර, uRTය 
මාGග, සහ තැපැb සහ ෙට�ගÕාü කාGයාල යනා� 4යbෙb 
4sන රාජ+ පTපාලනෙO ඉහළ තන�රැ දරන අය ෙබාbෙෂ1- 
ආ9Ëෙ5 ෙමෙහ�R කඩාකZපb කරwU 4sQ. ෙමතැU පටU 
එවැC අයව¢Uව හැäU1ය �;ෙ; “ජනතාවෙi හ�රU” 
හැsයටf. ඔdUෙi නම සෑම ¬ව;පතකම ප7කාශනය කර� 
ඇත. ජනතාවෙi හ�රUෙi නR ලැfF� සෑම මහජන 
Fථානයකම ප7දGශනයට තැෙබ� ඇත.”  ෙR ලැfF� ප7කාශනය 3

� දවF N*පය- යc�, අà; Cෙ5දනය- C ; 1ය: 
“කඩාකZපbකා�, සමෙZ-ෂණෙO ෙයෙදන සහ අවFථාවා� 
ෙල4U හැ4ෙරන අයව දැU ජනතාවෙi හ�රU ෙල4U වහාම 
අ;අඩංhවට ෙගන ෙක°0UFටා× 4රබාරවලට Lට;කර යැ1ය 
හැNf.”  තව; දවF N*පය- ඇ�ලත �, �Gඝ කා�නව 4

බලපෑR ඇQ කරන, අà; මQ ෙදක- PRMC  14U හ¿Uවා 
uUෙUය: ඒ “ජනතාවෙi හ�රU” සහ “සැකකරැෙව-” යන 
අදහF ෙදකf. 

 ෙනාවැRබG 28 වැCදා (ෙදසැRබG 11) රජය 14U 
“ජනතාවෙi හ�රU” යන මQය සංFථාගත කෙÍය. ෙලCU 
අ;සU කළ Cෙය0ගයNU Nයැdෙ9 “ජනතාවෙi හ�රU L� 
4sන ප-ෂය- q ව+වFථාදායක ප7ජාතUත¡වා� ප-ෂෙO සෑම 
නායකෙය-ම ෙR අ�ව rQයට පටහැCව කට�� කරන 
ලcදdU හැsයට සැලෙකන අතර වහාම අ; අඩංhවට ප;කර 

 A. G. Belov, Iz istorii Vserossiiskoi Chrezvychainoi Komissii, 1917-1921: Sbornik dokumentov 3

(From history of the All-Russian Extraordinary Commission, 1917-1921: A collection of 
documents) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1958), p.66; George Leggett, The Cheka: Lenin’s 
Political Police (New York: Oxford University Press, 1981), pp. 13-15.

 Belov, Iz isorii VChk, pp. 54-55.4



1Zල�ය උසා1යට ඉkTයට ෙගන ආ ��f”  Nයැ1ණ. එම 5

උසා1, “උසා1 L±බඳ Cයම අංක 1” අ�ව ඒ ෙවc� L*Mවන 
ලcදා පම¹. ගRබද ආ9Ëව සහ ශzwකයා අතර පරFපරය- 
ඇQ Cසා;, නැ;නR සමාජ ප7ජාතUත¡වා� ෙහ0 සමාජවා� 
1Zල�ය ප-ෂවල ෙcශපාලන වැඩසටහU සමඟ පරFපරය- 
ඇතැf” යන එම CයමෙයU එෙත- පැවQ අC ; 4ය¢ rQ 
yෙල0;පාටනය qහ. නව rQ පන; ෙගෙනන ෙත- “1Zල�ය 
ක°මයට සහ එ* rQයට අ�·ලව” �Uu kය �� යැf ප7කාශ 
ෙකTණ. එම මQය ෙකාතරR අපැහැk� qවාද Nයෙතා; එfU 
11ධාකාර ෙල4U rQ කැøR වැ¤ 1ය. පරණ ෙර¶මෙO උසා1 
වහාම N°යා;මක වන පTcෙදU යටප; කර දැwණ. ඒ ෙව�වට  
"වැඩකරන ජනතාවෙi රජයට එෙර* අපරාධ,” “කඩාකZපb 
N�ම,” “ඔ;� සැප¥ම,” “තම ත;වය þÃත N�ම” යනා� 
වශෙයU “ප7Q1Zල�ය අපරාධ” 1C�චයට සහ වැරk N°යා 
කලාපයU* Cයැ¢නාදැf ෙසායා බැ�ම L¹ස ජනතාවෙi 
උසා1 සහ 1Zල�ය උසා1 ෙගෙනන ලk. 1918 4ට 1918 ද-වා 
�-Qය සඳහා q ජනතාවෙi ෙකාwFසාG ෙල4U කට�� කළ 
¤wQ¡  GFN (Dmitry Kursky) හ¿නාග; පTk, 1Zල�ය උසා1 
ය� N4ම ෙලසNU සාමාන+ “�GÜවා4” පද වහෙරU qව- 
ෙනාෙ5. ඒවා වැඩකරන ජනතාවෙi ආඥාදායක;වෙයU �� 
උසා1 qහ. ඒවා ප7Q1Zලවය මGධනය කරන සටෙU අ1 qහ. 
ඒවාෙO ප7ධාන අර³ණ qෙO 1C�චය ෙනාව ³��¬ටා 
දැIමf.  ඒ 1Zල�ය උසා1 අතර “1Zල�ය මාධ+ උසා1ය-” ද 6

1ය. මාධ+ 14U කරන ලද 4ය¢ අපරාධ 1C�චය N�ම සහ 
“උවමනාෙවUම වැරk සහගත ප7වෘ;Q ³Ôණය කරwU 
ජනතාවෙi මනස �ල 1සංවාදය ව¬රන”  ඕනෑම ප7කාශනය-  7

නව;වා දැIම එ* Áwකාව 1ය. 

 Ibid., p.67.5

 D. I. Kurskii, Izbrannye stat’s rechi (Selected articles and speeches) (Moscow: God. izd-v0 6

lurid. lit-ry, 1958), p.67.

 E. A. Finn, “Antisovetskaya pechat’ na skam'e podsudimykh” (Anti-Soviet press in the dock of 7

the accused), Sovestskoe gosudarstvo i pravo, no. 2 (1967), 71-72.



 ෙR නව සහ ඊට ක±U අසා ෙනාQ�ණ වGග ව�U 
(“සැකකරැවU,” “ජනතාවෙi හ�රU”) ෙපෙනUනට පටU 
ගCc� සහ ඔdU ගැන කට�� කරUනට අà; ක°ම පටU 
ගCc�, ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO 1Zල�ය හ³දා කwMව ඔdUෙi  ව©හය 
නැවත හැ�ෙR N°යාව�යක Cයැë 4sයහ. පාංLs ෙතාග 
ෙකාතරR අËව පැවQ නගරය-දැf Nයෙතා;, වැ¤*sෙය  
ෙව�ෙවU සලාක qෙO පාU රා;තb බාගයකට අËෙවC. 
ආහාර සැප�ම FවභාවෙයUම දැ¤ වැදග;කමNU �� 1ය. 

 ෙනාවැRබG 4 (17) වැCදා ආහාර ෙකාwසම L*Mවන ලk. 
එ* පළ³ Cෙ5දනෙයU “අ�Uෙi ෙදාRනස �±U ලාබ උපයන 
ධනව; පංQ” යැf ද, “ධනව�Uෙi අQT-ත සහ ඔdUෙi 
අෙන ; භා9ඩ 4යbලම ද රජයට පවරා ගUන කාලය පැwණ 
ඇතැf” ද Nයා ගGහාවට ල- ෙකTණ. “ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO සහ 
ෙපර³ෙ9 අවශ+තා සඳහා ආහාර එක�N�මට” ෙසාbදාuවU, 
නා1කයU, ශzwකයU, සහ ර� ³රකරැවU ෙi 1ෙ�ෂ 
බලකායU ධාන+ Cපදවන ප7ාUත ෙවත Lට; කර හTUනට 
ෙනාවැRබG 11 (24) kන ආහාර ෙකාwසම �රණය කෙÍය.  ෙR 8

�රණය ග;ෙ; PRMC  ෙකාwසR ව�U එකN. ඔdU කb 
Qයාම බලහ;කාරෙයU පවරා ගUනා ප7Qප;Qය හදාෙගන 
Q�¹. ඔdU වසර �න- QFෙF ඒ “ආහාර හ³දා” යැ�ෙR 
ෙමෙහ�R N°යා;මක කළහ. නව ෙර¶මය සහ ගRබද වැ4යU 
අතර ගැMRවල ප7ධාන සාධකය ෙF ම, එfU ප7ච9ඩ;වය සහ 
@ෂණය අdFසවන ලk. 

 හ³දා 1මGශන ෙකාwසම L*Mවන ලcෙc ෙනාවැRබG 10 
(23) වැCදාය. “ප7Q1Zල�ය” Cලධා�U (ෙබාෙහ0 1ට ඔdUව 
පාවාෙද� ලැ�ෙ5 ඔdUෙiම ෙසාbදාuවU 14C), “�GÜවා4” 
ප-ෂ සාමා¶කයU, සහ “කඩාකZපbකා�” කට�� ගැන 

 S. A. Pavlychenkov, Krestyanskii Brest (The peasants’ Brest) (Moscow: Russkoe knigoizd. 8

too., 1996), pp. 25-26.



වරදකරැවU q Cලධා�U අ;අඩංhවට ගැrම එයට බාරව 
Q�ණ. ඉතා ෙකs කාලයක � ෙR ෙකාwසම 11ධ 1ෂම දෑ 
ෙබාෙහාමය- බාරව 4sෙOය. හාමතෙයU ෙප¢න නගරෙO 
කරදරකා� වාතාවරණයක, ර� ³රකරැවU සහ *sවන 
L*Mවා ග; w�Ãයා ක9ඩායR වලට භා9ඩ සැප¥මට 
Cෙය0ග පනවUනට, 1ZලවෙO නාමෙයU රජයට පවරා ගUනට, 
සහ පැහැර ගැrමට බලය ලැ�¹. ඒ බලය පවරන ලද 
අපහැk� Cෙය0ග වලට අ;සU තැ�ෙ5 කdරැ හT ෙකාwFසාG 
ෙකෙනN. ෙකාbලකෑම, “සමෙZ-ෂණය,” “දැ¤ ෙF අත+ාවශ+ 
C�පාදන ෙහාර රහෙF ෙගාඩගසා ෙගන 4�ම”, “®ම;කම,” 
සහ “හ�රැ පංQයක �ම”  යනා� අපරාධ යැf Nයාග; වැරk 9

Cසා 4ය ගණCU wC�U kනපතාම ෙR ෙකාwසR ඉkTයට 
ෙගෙන� ලැ®ය. 

 සා y*ක;ව ෙO 1 Zල � ය ඕප පා Qක බව ස ඳහා 
ෙබාbෙෂ1- කළ ආරාධනය ප7ාෙය0�කව භා1තා කරUනට 
u�කර q උපකරණයN. පරණ ¬cග�ක ෙක0Uතර LTමහා 
ගැrම;, සහ ප7ච9ඩ;වය ¬¢bව පැQT Q�¹. අ1ග; 
ෙහාරකR ෙමUම කඩ සාZ¬ ෙකාbල කෑම දNUනට ලැ�ණ. 
1ෙ�ෂෙයUම හ� qෙO ෙæමUත මා�ගාෙ5 (Winter Palace) 
�Rමහෙb පැවQ ෙතාග සහ ම;පැU 1 ණන කඩ සාZ¬ qහ. 
කාලයාෙi ඇවෑෙමU ප7පංචය ෙකාතරR පැQර පැව�නාදැf 
Nවෙහා;, PRMC  �ළ 41b කලබල සහ ®ම;කම යට; 
කරගUනට ෙකාwසම- ප;කළ �� යැf ×සG4UFN ෙය0ජනා 
කෙÍය. ෙදසැRබG 6 (19) වැCදා ෙකාwසම 14U ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO 
හk4 rQය- Cෙ5දනය කෙÍය. අන�රැව "1ZලවකරැවU 
ෙල4U ෙබාරැවට ෙපr 4sන අප7සUන කාරකයU ෙගෙනන 
කරදර සහ කලබල නව;වා�ම සඳහා"  යැf Nයා ඇäT rQය 10

පැන1ණ. 

 Leggett, The Cheka, p.7.9

 V. D. Bonch-Bruevich, Na boevykh postakh fevralskoi i oktyabrskoi revolyutsii (At combat 10

posts in the February and October Revolutions) (Moscow: “Federatsiia,” 1930), p. 191.



 ෙR ඉඳ*ට තැCU තැන 4cධ q කලබල වලට වඩා 
1Zල�ය ආ9Ëව �ය� 4sෙO රාජ+ ෙFවකයU 14U ප7ÿල 
වැඩ වGජනය- ෙගෙU1 Nයාf. එවැUන- ඔ-ෙත0බG 25 
(ෙනාවැRබG 7) රජය ෙපරëෙR  මUත¡ණය Cමා ෙවc� 
දNUනට ලැ�ණN. ‘ප7Q1Zලව, සමෙZ-ෂණ සහ කඩාකZපb 
N°යා මGධනය සඳහා q සමFත-රැ4යU ෙකාwසම’ L*M�ම 
එම ෙබාරැ තGජනෙO නාමෙයU ෙදසැRබG 7 (20) වැCදා 4cධ 
1ය. එය ඉQහාසයට එක� ෙවUෙU එ* ³b අ රැ ව�U, 
Vserossiiskaya  Chrezvychainaya  Komissiya  po  bor’be s 
kontryrevolyutsiei, spekulyatsiei  i  sabotazhem) VChK, ෙකs 
N�ෙමU ෙචකා යැf හැäU1ණ. 

 ෙචකා CGමාණෙයU දවF N*පයකට ප�ව, යR තරමක 
අ1C�mත බවNU ��ව, PRMC  1�රැවා හTUනට ආ9Ëව 
�රණය කෙÍය. �R ම2ටwU ෙමෙහ�R අධ+-ෂණය කර� 
L¹ස 1Zලවයට ෙපර kන සUධ+ාෙ5 හැþ ඒ තාවකා�ක 
ෙමෙහ�R ආකෘQය දැU එ* කGතව+ය ඉM කර Q�ණ. එය 
බලය අbලා ගැrමට මාGගය පාදා �, නව ෙර¶මයට ඔdUෙiම 
q රාජ+ යාUත¡ණය- CGමාණය කරගUනා ෙත- එය 
ආර-ෂාව සපයා Q�¹. ඉQU බල ව©හය ගැන පැට�� 
ඇQ�ම සහ වග�R පමණට වඩා පැQර පැව�ෙR අවදානR 
මඟ හරවා ගUනට;, ක±U Q�ණ 4ය¢ බලය rත+ා�·ල 
ආ9Ëවට, එනR ජනතාවෙi ෙකාwFසාGවරැUෙi කdU4යලට, 
පවරUනට �රණය 1ය.  

 ඔdUෙi නායකයU 14U දැ¤ �රණා;මක යැf සලකන 
ලද ෙමාෙහාතක, ෙR “වැඩකරන ජනතාවෙi ආඥාදායක;වෙO 
යකඩ හFතය” ෙනාමැQව ෙබාbෙෂ1-වා�U කට�� කරUෙU 
ෙකෙFද? ෙදසැRබG 6 (19) දා පැවQ රjF�මක �, ආ9Ëව 
14U “රාජ+ ෙFවකයUෙi මහා වGජනය සහ කඩාකZපb 
N°යා 1මGශනයට;, ඇQෙවන ගැMR මGධනයට; සඳහා අවශ+ 



1ෙ�ෂ ෙකාwසම- L*M�ෙR බලය ×සG4UFN සෙහ0දරයාට” 
පැව�ය. එය Cවැරk ප7Qචාරය බව පැහැk�ව ෙපr �ය බැ1U 
ඔ² ඉkTප; කෙÍ  ම-දැf ගැන N4; සාකªඡාව- ෙනා�ය. 
kන N*පයකට ක±U, ප7ංශ 1Zලවය සහ 1917 රැ4යU 
1Zලවය අතර සමානතා දNUනට සැම 1ටම කැමQ q ෙලCU 
14U ඔ²ෙi ෙbකR 5ලැ¤wයG ෙබාUª-බÝෘ1ª (Vladimir 
Bonch-Bruevich) හට රහෙF Nයා Q�ෙ9 “ප7Q1Zල�ය අසංවර 
LTස ම2M කරUනට අLට අෙZම q !NයG-sU1b (Fouquier-
Tinville)”  ෙකෙන- ෙසායා  ෙදUනට යැf Nයාf. ෙදසැRබG 6 11

වැCදා ෙලCUෙi ෙ;�ම q “ශ-Qම; ශzwක ජැෙක0�යU” 
හැsයට ඒකමQකව ×සG4UFN ෙත0රා ප; කරගUනා ලk. 
සQ N*පයකට ක±U PRMC  �±U ඔ² ජවෙයU ��ව කළ 
කට�� Cසා ආර-ෂාව L±බඳ ෙæ මහා 1ෙ�ෂඥෙය-ව 
4sෙOය. “අL 4ය¢ ෙදනා අතTU û�-F තමf වැ¤ෙයUම 
2සාG 4රෙගවbවල කාලය ෙග5ෙව, එයාට තමf ඔකාරානා 
(Okhrana) [2සාG ෙcශපාලන ෙපා�4ය] එ-ක වැ¤ෙයUම 
කට�� කෙÍ. ඉQU එයා දUනව එයා ෙමාකද කරUෙන Nයල!” 
යැf ෙලCU 14U ෙබාUª-බÝෘ1ªට පැහැk� කෙÍය. 

 ෙදසැRබG 7 (20) ආ9Ëව රjF�මට ෙපර ෙලCU, 
×සG4UFN ෙවත ප¹1ඩය- යැ�ය: 

ඔබ අද සැපß වාGතාව සRබUධෙයC. එ* »G1කාව 
ෙමයාකාර 1kයට �යUනට බැTද: �GÜවා4ය 14U 
තවම; ෙනානැව� මහ; ÜhZසාජනක අපරාධ කරwU 
සහ කැර� සං1ධානයට සමාජෙO අ¬ලම පහ; ෙකාටF 
එක� කරwU 4sQ. �GÜවා4ෙO හdbකරැවU, ඉහළ 
තන�රැ දරන Cලධා�U සහ බැං  ෙFවක සෙහ0දරයUද 
ෙR කඩාකZපb N°යාවU �ළ සහ වGජන සං1ධානෙO 
ෙය� 4swU, සමාජෙO සමාජවා� පTවGතනය සඳහා q 
ආ9Ëෙ5 කට��වලට හාC ප³ණවwU 4sQ. 
�GÜවා4ය ආහාර සැප�ම කඩාකZපb කරUනට තරR 

 Ibid., p. 197.11



uර kග ෙගාF 4sQ, එfU ඔdU හාමතෙයU තබා 
w�යන ගණන- මරණයට Cයම කර ඇත. ෙR 
කඩාකZපbකරැවU සහ ප7Q1Zල�යවා�U මGධනය 
සඳහා �1ෙ�ෂ ක°මෙ5ද ගUනට 4uෙ5. ඒ ෙව�ෙවU 
ජනතාවෙi ෙකාwFසාGවරැUෙi ෙස01ය2 කdU4ලය 
ෙගෙනUෙU ….  12

 ෙදසැRබG 7 (20) වැCදා සUධ+ාෙ5 ×සG4UFN තම 
ව+ාපෘQය SNK  ෙවත ඉkTප; කෙÍය. ඔ² තම මැkහ;�ම 
ගැන කතාව පටU ග;ෙ; 1Zලවය ³²ණ ෙදන “ඇ�ලQU 
එන” අවදානR ගැන සඳහU කරwC: 

අL ³²ණ  ෙදන ඉතාම  Tරැ q ද, ඉතාම; අවදානR 
ස*ත q ද, ෙR ගැට¢ව ෙව�ෙවU, අL අ��ඨානÊ� 
සෙහ0දරයU ෙවQU ප7ෙය0ජනය ගත ��f -ශ-Qම;, 
අ�කRපාව නැQ දැ¤ wCF�- 1Zලවය ෙව�ෙවU 
4යbල කැපකරUනට �දානR අය. සෙහ0දරවරැC, 
*තUන එපා මම සරල ෙල4U 1Zල�ය ආකාරයක 
�-Qය- ෙහායනවා Nයා. අLට ෙR පැෙO � �-Qය- 
ගැන N4; තැ�ම- නැහැ! අL ඉUෙU �cධයක, හ�රා 
ඉkTයට එන ෙපර³ෙ9, සටන මරණය ද-වාමf. මම 
ෙය0 ජ නා ක ර UෙU , ම ම උ cයා ච න ය ක ර UෙU , 
යාUත¡ණය- CGමාණයටf, එය සත+ෙයUම 1Zල�ය q 
ෙබාbෙෂ1- 1ලාසෙO �ම �u�f, එ1ට 4ය¢ 
ප7Q1Zල�යවා�U සදහටම �රU කර දමUනට හැNf! 

 ×සG4UFN අන�රැව තම කතාෙ5 වැදග; ෙකාටසට 
L14ෙOය, රjF�ෙR සටහU වල ෙමෙF �යැ� ඇත: 

ෙකාwසෙR කාGය භාරය ෙමෙFය: (1) රැ4යා� ÁwෙO 
ෙකාතැනක dව;,  මන ප7භවයNU �� dව;, 
ප7Q1Zල�ය ෙහ0 කඩාකZපbකා� N°යා ෙහ0 එවැC 

 Leggett, The Cheka, p. 16.12



N°යාවකට තැ; N�ම මGධනයට සහ ³��¬ටා දැIම; 
(2) 4ය¢ කඩාකZපbකා�U සහ ප7Q1Zල�යවා�U 
1Zල�ය උසා1ය ඉkTයට ෙගන ඒම. 
 ෙකාwසම 14U y�ක 1මGශනය- කර� ඇත, ඒ 
එ* කාGයය සඳහා එය ෙනාකරම බැT 1ෙටක පම¹. 
 ෙකාwසම අංශ �නකට ෙබ� පවQ� ඇත: (1) 
ෙතාර�රැ; (2) සං1ධානය; (3) ෙමෙහ�R. 
 ¬ව;ප; , කඩාකZපbකා� N°යා , KDs  එනR 
ව+වFථාදායක ප7ජාතUත¡වා�U, ද-ÃණාංශෙO සමාජවා� 
1Zල�යවා�U, කඩාකZපbකරැවU, සහ වැඩවGජකයU 
යනා�U සRබUධෙයU ෙකාwසම 1ෙ�ෂ වැදග;කම- 
ද-ව� ඇත. 
 ෙකාwසමට පහත දැ-ෙවUනා q මGධනය සඳහා q 
Lයවර ගත හැNf: භා9ඩ රජයට පවරා ගැrම, CවහU 
ව�U ජනතාව එ±යට දැIම, සලාක ප; අfU N�ම, 
ජනතාවෙi හ�රUෙi නR ලැfF� ප7කාශනය, යනාkය. 
 ෙය0ජනාව: ෙR කMසටහන සRමතයf. ප7Q1Zල�ය, 
සමෙZ-ෂණ, සහ කඩකZපbකා� N°යා මGධනය සඳහා 
q  4ය¢-රැ4යා� අQෙGක ෙකාwසම යැf ෙකාwසම නR 
N�මf. 
 ෙR ෙය0ජනා ගැන මහජනතාව දැ�ව; N�ම.  13

 ෙස01ය2 රහF ෙපා�4ෙO ආරRභය ගැන සාකªඡා කරන 
එම �යැ1bල, CසැකෙයUම ප7�න N*පය- උපදවUනN. 
ඉQU උදාහරණය- හැsයට, ×සG4UFN ඉkTප; කළ දැ¤ 
ආෙ5ගා;මක කතාව සහ ෙචකාට ලැ�ණ සාෙZ-ෂ වශෙයU 
තරමක බලය අතර ඇQ පරතරය ගැන අGථ ද-වUෙU 
ෙකෙFද? ෙබාbෙෂ1-වා�U 4sෙO වාමාං£ක සමාජවා� 
1Zල�යකරැවU සමඟ එකඟතාවයකට එළෙඹUනට ඔUන 

 Lenin i VChk: Sbornik dokumentov 1917-1922 (Lenin and the Cheka: A collection of 13

documents, 1917-1922) (Moscow: Politizlat, 1975), pp.36-7; full text in the State Archives of 
Russian Federation, Moscow (hereafter GARF), 130/2/134/26-27.



ෙමUන Nයාf. ඔdUෙi නායකයU හය ෙදෙන- ෙදසැRබG 12 
වැCදා ආ9Ëවට ඇ�b කරෙගන Q�ණ. Cෙය0¶ත 
සRෙRලනය- කැඳ1ය ��f යන ප7�නයට ³²ණ පාන 
�රණා;මක ෙමාෙහාතකට ඔdU L1ස 4sයහ. ඒ; එ* � 
ඔdU තවම; �àතරය qහ. ෙබාbෙෂ1-වා�Uෙi ෙcශපාලන 
²දකලා�ම එකඟතාවෙයU ප� නැවෙ;1 යැf අෙZ-ෂා 1ණ. 
ඒ අ�ව ඔdU තමU ගැන වැ¤ අවධානය- ෙයා³ ෙනාවන 
ෙල4U ඉUනට �රණය කර Q�¹. ෙදසැRබG 7 (20) අ�මත 
කරග; ෙය0ජනාවට පටහැCව, ෙචකා CGමාණය ගැන ෙහ0 එ* 
කාGය භාරය ගැන ෙහ0 ජනතාව දැ�ව; කරන Cෙ5දනය- 
සැබැ1U ප7කාශනය qෙO නැත. 

 ඉQU “අQෙGක ෙකාwසම-” හැsයට ෙචකා සමෘcධ 
qෙOය. යාUතR ෙහ0 rQ පදනම- නැQව කට�� කෙÍය.  
ෙලCU ෙමUම තC කැමැ;තට කට�� N�ෙR Cදහස 
බලාෙපාෙරා;� q ×සG4UFN එය ෙමවැC අරැම ¬uම 
1ලාසයNU 1Fතර කෙÍය: “ෙචකා අ�ගමනය කළ �� 
මාGගය ෙපUවUෙU º1තය 14Uමf.” ෙR අවFථාෙ5 � 
º1තය ය�ෙවU අදහF qෙO “සාy*කෙO 1Zල�ය @ෂණයf,” 
�kවල පැQර Q� ප7ච9ඩ;වය ෙබාෙහ0 ෙබාbෙෂ1- 
නායකයU 14U උx�R ෙල4U kTගැUqහ. ඒ ෙමාෙහාෙ; � 
ඔdනට ජනතාවෙi ඕපපාQක N°යා ගැන ඔdU �ළ Q� දැ¤ 
අ1�වාසය අමතකව ෙගාF Q�ණ. 

 �cධය පැවQ කාලෙO � ජනතාවෙi ෙකාwFසාGවරෙය- q 
ෙට¯ා2FN, ෙදසැRබG 1 (14) වැCදා ෙස01ය2වා�Uෙi මධ+ම 
1ධායක කwMෙ5 Cෙය0¶තයU අමතc�, අන�රැදායක අවදානම 
ප7කාශ කෙÍ ෙමෙFය: “මාසයකට අË කාලයක �, ෙR @ෂණය 
ඉතාම; අUතවා� ප7ච9ඩ;ව හැඩය- ගUනවා, ප7ංශ මහා 
1Zලවය කාලෙO � 4cධ qවා ෙල4Uම. අෙZ හ�රU එනකR 
බලාෙගන ඉUෙන 4රෙගවb 1තර- ෙනෙමf, wCෙස  



සR»Gණ ඔ¢වNU ෙකාට කරවUන ¬¢වU ප7ංශ 1ZලවෙO ඒ 
අ»රැ නෙව0;පාදනය q �ලsනය;.”  14

 සQ N*පය- යc�, ශzwක රjF�මක � කතා කළ ෙලCU 
නැවත; @ෂණය කැඳ�ය, එය ඔ² සඳහU කෙÍ 1Zල�ය 
පංQ �-Qය හැsයටf: 

සෑම 1Zල�ය වැඩකරන ජනතාව- N°යා කළ �� 
ෙල4U ෙස01ය2 ෙර¶මය N°යා කර ඇත; Ñඩාකාර 
පංQෙO ආ�ධය- q �GÜවා �-Qය ෙවQU LT4uව 
ෙලසNU කැø ෙගාF ඇත… ෙසාbදාuවU සහ ශzwකයU 
අවෙබ0ධ කරගත �;ෙ; ඔdU ඔdUට උද5 කරග;ෙ; 
නැ;නR N4ෙව- ඔdනට උද5 ෙනාකරන බවf. 
සාy*කය ඕපපාQකව නැã 4sෙO නැ;නR, ෙR 
N4ව- N4ම වැදග; qවකට අLව රjෙගන යUෙU 
නැත… අL සමෙZ-ෂකයUට ඔdUට ලැ�ය �� ෙල4U 
-*සට Qයන ෙව¤ උ9ඩයNU- සලකUනට අසම; 
dවෙහා; අL N4ම තැනකට ෙනාය� ඇත.  15

 @ ෂණ ය ස ඳ හා ක ළ ෙම වැ C කැ ඳ � R C සා 
ෙබාbෙෂ1-වා�Uෙi බලයට ප;�ම ෙæ�ෙවU දැනටම; 
පැQර Q�ණ ප7ච9ඩ;වය තව; දැ¤ 1ය. 1917 44රෙO 4ට 
 Lත q ගRබද වැ4යU ක9ඩායR 14U දහF ගණනක 
කෘÃකාGwක ෙcපලවලට පහර �, ප7ධාන ඉඩR *wකරැවU 4ය 
ගණCU ඝාතනය කර Q�ණ. 1 9 1 7 �Rහානය ය� 
ප7ච9ඩ;වය හැම තැන CQ ෙලසNU පැQර Q�ණ කාලයf. 
ඒ Cසා ප7ච9ඩ;වය N4; ෙලසNU නවක ෙනා�ය. න³; 
අන�රැව kග හැෙරන වසර N*පෙO �, 11ධ ආකාරෙO 
ප7ච9ඩ;ව ගණනාවකට ඉඩ ලැ�ණ. ප�කාලය �ල � ම�� 
ෙපෙනUන ඒ ෙවc� සැඟ�, වGධනය ෙවwU පැවQණ. එනR 

 Delo naroda, 3 December 1917.14

 V. I. Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (Complete collected works) (Moscow: Gos.izd-v0 poll. 15

lit-ry, 1958-1966), 35:311.



කාGwක සමාජෙO හදවෙ; ධනවා� සබඳතාවල මෘග;වයට 
එෙර* q නගරබද ප7ච9ඩ;වය- ෙල4U, සාRප7දාfක ගRබද 
ප7ච9ඩ;වය- ෙල4U, සහ wCF සබඳතා  Tරැ බවට සහ 
ෙනා4÷ පTk ආපFසට යවන ෙල4U නැවත; හ¿Uවා ෙදන 
ලද පළ³ ෙල0ක �cධෙO Þතන ප7ච9ඩ;වය ෙල4U කැකෑ� 
අd; එය එ- තැනක � එක� 1ය. ෙR ආකාර �ෙU 
ප7ච9ඩ;වයU එක� q කළ එය ¬¬රා යන wශzණය- qෙOය. 
එ* ප7Qඵලය රැ4යා� 1ZලවෙO � ඉතා 1නාශකා� qෙOය. 
�Gඝ කාලය- QFෙF එක� ෙවwU පැවQ ෙනාTF�R 
ත;වයU සහ සමාජ ඉªඡාභංග;වයU �±U එය 1නය සහ 
අ�කාTය සඳහා q පාරRපTක ආයතන පැහැk�වම අසාGථක 
යැf ෙපU�ය. ජනL7ය ප7ච9ඩ;වය ෙcශපාලනෙO ප7ෙය0ජනයට 
ෙයාදා ගැCණ. නගරබද වැ4යU සහ ගRබද වැ4යU අතර 
එNෙනකා ගැන Q� සැකය සදා පැවQයN. ගRබද වැ4යUට, 
ෙවනදාට; වඩා අද නගරය ෙප�ෙU බලෙO සහ ÑඩනෙO  
¬Mව හැsයටf. නගරබද එ�2 සහ වෘ;�ය 1ZලවකරැවUට, 
එ* බ²තරය qෙO උග�U ෙවQU හැk LTසf, අවශ+ qෙO 
ෙග0GNෙi වදU ව�U Nයෙතා;, “බාගය- Rෙbªඡ ජනතාව 
q සාy*කය-”, ඔdUෙi “ Tරැ සහජ ආශයU” සහ “ස;ව 
ඒක¬cගලභාවයU” සඳහා ප74c�ෙO දúවR N�ම L¹ස 
“නගරෙO සං1ධානා;මක 1චාරය” ෙවත ෙගන ඒමටf. එම 
අවFථාෙ5 � ම, තාවකා�ක ආ9Ëව ෙදදරා යැq උcෙඝ0ෂණ  
හටග;ෙ; ගRබද වැ4යU Cසා යැf ද, එfU  ඩා �àතරය 
q ෙබාbෙෂ1-වා�Uට බලය සඳහා ඇQ q *ඩැස ¬රවන 
අවFථාව අbලා ගUනට හැN qවා යැf ද, ෙcශපාලනඥයU 
සහ 1cව�U 4යbලUම ෙහාäU දැන 4sයහ. 

 1917 අවසානෙO සහ 1918 ආරRභෙO �, නව ෙර¶මයට  
වැදග; යැf NවහැN 1රැcධ ප-ෂයකට ³²ණ ෙදUනට 
4uqෙO නැත. ෙබාbෙෂ1- රජය ෙපරළන  මUත¡ණෙයU 
මාසය- යc�, එය උ�රැ පළා; ෙබාෙහාමය සහ මධ+ම-
ෙවාbගා තරR ඈතකට kෙවන රැ4යාෙ5 මධ+ම ප7ෙcශ, 



එෙමUම ෙක0කසF * බා  සහ මධ+ම ආ4යාෙ5 ටැ�ෙකU2 
(Tashkent) වැC තරම- 1ශාල නගර පවා ඉතා කාGය-ෂමව 
පාලනය කරUනට සම; 1ය. �-ෙGනය සහ âUලUතය කැø 
�ය; ඔdU �cධයට යන අර³ණ- ෙපUqෙO නැත. 
ෙබාbෙෂ1- හ³දා බලයට 1රැcධව සං1ධානා;මකව 4sෙO 
3,000 - පමණ Fෙ5ªඡාෙවU එක� q  ඩා හ³දාව- පම¹. 
එය අනාගතයක � දNUනට ලැෙබන “�u හ³දාෙ5” ෙනාවැËx 
අව�යf. එය ද x රැ4යාෙ5 � හැෙදwU පැව�ෙU ජනරාb 
wකා ෙයb ඇෙල-É5 (Mikhail Alekseev ) සහ ජනරාb 
ෙකාGCෙලා5 (Kornilov) යන ෙදෙදනා අQC. ෙමම 2සා Gවා� 
ජනරාbවරැ ෙදෙදනා ඔdUෙi 4ය¢ බලාෙපාෙරා;� තැ�ෙ5 
ෙඩාU (Don) සහ  බU (Kuban) ෙකාසැ -වරැU ෙවතf. 
ෙකාසැ-වරැU අෙන ; 4ය¢ රැ4යා� ගRබද වැ4යU ෙවQU 
ෙවනF qහ. පරණ ෙර¶මෙයU ඔdනට ලැ® Q�ණ 1ෙ�ෂ 
වරප7සාදය qෙO වයස අdරැu QFහය ෙත- හ³දාෙ5 ෙFවය 
N�ම සඳහා ෙහ-ෙටයාG 30 ක ඉඩR ෙකාටF ලාÏෙය- �මf. 
තව; ඉඩR ලබාගැrමට තරR උනUuව- ෙනාqෙO නR ඔdU 
කෙÍ අඛUඩ ප7ය;නයNU තමUට ලැ® Q�ණ ඉඩR ආර-ෂා 
කර ගැrමf. අෙන- 4යbලටම වැ¤ෙයU ඔdU ආශා කෙÍ 
ඔdUෙi ත;වය සහ Fවා�න;වය පව;වාෙගන යෑමටf. 
 ලා- හට හාC ප³ණවන ලද ෙබාbෙෂ1- Cෙ5දන ව�U 
4; තැdලට ප; ෙකාසැ- ජනතාව 1918 වසUතෙO � 
ෙබාbෙෂ1- 1ෙර0�U බල සමඟ අ;වැb බැඳ ග;හ. 

 1917 ෙæමUතෙO සහ 1918 වසUතෙO ද x රැ4යාව 
�ළ දNUනට ලැ�ණ පළ³ සටU 1Fතර කරUනට “41b 
�cධය” යන වචනය වැ¤ෙයUම �u� ෙනාවUන 1ය හැNf. 
Fෙ5ªඡා හ³දාෙ5 ෙද�U දහසක LTw සහ 6,000 - තරRව; 
ෙනාq LTw සංඛ+ාවNU ජනරාb රැෙඩාbü 4වGF (Rudolf 
Sivers) යටෙ; පැවQ ෙබාbෙෂ1- භට ක9ඩායR �cධෙO 
සටU වැuණහ. ෙR සාෙZ-ෂව �¢ ප7මාණයNU �� භටයU 
සංඛ+ාව- Cයැ¢න ෙR සටU ගැන -ෂ¹කව කැÑ ෙපෙනන 



ල-ෂණය නR එ* � අbලා ග; ෙසාbදාuවU ෙවත පමණ- 
ෙනාව 41b වැ4යU ෙවත ද, ෙබාbෙෂ1-වා�U 14U දැ¤ 
මGධrය ප7ච9ඩ;වය- ෙයාදා ගැrමf. ද x රැ4යාෙ5   
හ³දා ප7ධාන අණෙදන CලධාTයා q ජනරාb ඇUටU ෙඩCNU 
(Anton Denikin) 14U 1919 èC මාසෙO  � L*Mවන ලද 
ෙබාbෙෂ1- අපරාධ 1මGශනය N�ෙR කwMව 14U එය 
පැවQ ෙකs මාස N*පෙO � �-ෙGනෙO, ·බU, සහ ෙඩාU 
ප7ෙcශයU* සහ N°wයාෙ5 �, ෙබාbෙෂ1-වා�U 14U කරන 
ලද  Tරැ අපරාධ ගැන වාGතා කරUනට වෑයR කළහ. 
ෙකාwසම 14U එක� කරන ලද ප7කාශ, 1926 � පළෙවන 
සRභව+ කෘQය- q සGෙ# ෙමbhෙනා5 (Sergei Melgunov) 
�ß ‘රැ4යාෙ5 ර� @ෂණය, 1918-1924’ යන ෙපාෙ; ප7ධාන 
yලාශz ෙවQ. ගණනය කළ ෙනාහැN  Tරැ අපරාධ 1918 
ජනවාT මාසෙO 4ට 4cධ q බව එfU ෙපr යf. 4වGFෙi 
හ³දාෙ5 ටැගUෙරාi (Taganrog) * 4s හ³දා භටයU ම;Ôව+ 
සඳහා ඇÓබැ*qවU පනF ෙදෙන-ද, අත පය බäන ලද “�u” 
හ³දා Cලධා�Uද, කRහb �C උuනකට (blast furnace) 
14කරන ලදහ. ඉවැපෙට0Tයා (Evapatoria) * හාරÉය- 
පUÉයය- පමණ Cලධා�U සහ “�GÜවාÉU” බැඳ තබwU, 
ශා�Tක වධ*ංසා වලට ල- කර, අන�රැව ³²දට 14 කරන 
ලදහ. ෙබාbෙෂ1-වා�U අ�වාසෙO 4s ෙසවැFෙටාෙපාb, 
යාbටා, අà�ටා, සහ 4Rෆෙරාෙපාb වැC N°wයාෙ5 ෙබාෙහ0 
නගරවල එවැC ප7ච9ඩ;ව 4cධ 1ය. ඒ හා සමාන  Tරැ N°යා 
1918 අෙZ7b 4ට මැf ද-වා කාලෙO කැර�කාර 1ශාල ෙකාසැ- 
නගර ව�Uද වාGතා qහ. “අ; කපා දැy මළ 4රැරැ, �ඳ දැy 
ඇටකM ස*ත, 4රැෙරU *F ඉව; කර දැy, හ-කා �ඳ දමන 
ලcදා q, සහ ¬රැෂ �ං�ක අවයවය ඉව; කරන ලද”  යනා� 16

අපරාධ ෙඩCNU ෙකාwසෙR වඩා;ම Cරවද+ �Lෙගා� වාGතා 
1ය. 

 GARF, “Prague Archives,” files 1-195. For the period in question see files 1,2, and 27.16



 ෙමbhෙනා5 ද-වන පTk, සං1ධානා;මක @ෂණෙO 
ක°මා�·ල භා1තය සහ N4ෙF;ම පාලනය කරගත ෙනාහැN 
q දරැx ත;වයU අතර ෙවනස දැ-�ම ඉතාම; u�කර ෙවf. 
1918 අෙග0F� සහ සැZතැRබG ෙත-, (ෙචකා පcධQය තැCU 
තැන 14ර පැවQ Cසා) එවැC සyල ඝාතන ෙමෙහය q පළාෙ; 
ෙචකා ගැන සඳහU N�ම ඉතා කලා�රNU 4cධ qවN. ෙR 
සyලඝාතන 14U ඉල-ක කරන ලcෙc හ�රැ සටUකාIU 
පමණ- ෙනාෙ5. ඒවා 41b “ජනතාවෙi හ�රU” ඉල-ක 
කරගUනා ලk. යාbටාෙ5 1918 මාG� මස ³ල � ඝාතනය q 
240 ක LTසට ෙcශපානඥයU, r�ඥයU, ¬ව;ප;කලාෙ5�U, 
සහ hරැවරැU 70 - ද, තව; Cලධා�U 165 - ද අය; qහ. 
ඒවා N°යාවට නංවන ලcෙc “අ1ග; හ³දා කා9ඩ,” “ර� 
³රකරැවU,” සහ ෙවන; කdරැUදැf ෙනාදUනා “ෙබාbෙෂ1- 
පා-ÃකයU” qහ.  ජනතාවෙi හ�රU වඳ කර දැIම ය� 
ෙcශපාCකව; සහ සමාජ¥යව; එන 1ZලවෙO තාG�ය khව 
යැf Nයැd¹. ෙමයාකාරෙයU ෙල0කය දැ�ම 1917 ඔ-ෙත0බG 
මාසයට ප�ව හk4ෙO පැන නැùණ- ෙනාෙ5. ෙම* � 
පැහැk�වම 1Fතර ෙවන පTk, ෙබාbෙෂ1-වා�U බලය අbලා 
ගැrම ප�ව එන ෙR @ෂණ rත+ා�·ල N�මට දායක 1ය. 

 1Zලවය ත-ෙFරැ කර එය තම ෙර¶ෙRU�වට බලපාන 
ආකාරය ගැන තරැණ කැZටUවරෙය- 1917 මාG� මාසෙO � 
ත;වය අවෙබ0ධ කරග; �Lය- ��ය: “ෙසාbදාuවU සහ අප 
අතර ඇQ පරතරය LයවUනට ෙනාහැNf. ඔdනට අ�ව අL 
4යbලUම සදා කා�කව Fවාw (barini) ෙල4U 4�1. ඔdUෙi 
mUතනයට අ�ව, 4cධ q ෙc ෙcශපාලන 1Zලවය- ෙනාව 
සමාජ ෙමෙහ�මN. එfU ඔdU k�R ලැ�වU q අතර අප 
පරාජය ලcදdU qහ. ඔdU අLට ෙමෙF NයQ: ‘ක±U ඔබ 
Fවාw qහ, ඒ; දැU අෙZ වාරයf!’  ෙR 4යවF ගණනාව- 



කරන ලද වහbකRවලට ඔdU *තUෙU දැU ඔdUට ඔdUෙi 
ප±ගැrR N°යා;මක කරUනට හැNf Nයාf.”  17

 සාy*කය �ළ ෙR “සමාජ ප±ගැrR” T4 qවUට එ* 
Cයැëම ෙබාbෙෂ1- නායකයU 14U kTගUවන ලk. ඔdU 
එය uMෙ5 @ෂණය ආචාර ධාGwකව rත+ා�·ල N�ම- 
ෙල4C. “�-Q සහගත 41b �cධය” යැf ෙලCU එය 
හැäUqෙOය. 4ය¢ ෙස01ය2වා�Uට තම තමUෙi ෙචකා 
සං1ධානය කරUන යැf NයwU ×සG4UFN, 1917 ෙදසැRබG 
15 (28) වැCදා ‘ප7වෘ;Q’ (Izvestiya) * ආරාධනාව- පළ කෙÍය. 
එfU ඉතා ඉ-ම¹U “ෙකාwසR,” “භට ක9ඩායR,” සහ 
ෙවන; “අQෙGක සං1ධාන” ගණනාව- �* qහ. මාස 
ගණනකට ප�ව, මධ+ම බලධා�U 14U ඒවා ෙමbල 
කරගUනට ෙනාහැNව දැ¤ ගැට¢වලට ³²ණ පෑම පටU 
ගCc�, ඔdU එවැC “සාy*ක ප7ය;නයU” අවසU කර මධ+ම 
ෙල4U සං1ධාන q ෙචකා ආකෘQය ෙගෙනන ලදහ.  18

 1918 è� L*ට q ෙචකා * ³b මාස හය ගැන ෙකsෙයU 
ද-වwU ×සG4UFN ෙමෙF ��ෙ5ය: “ෙR කාලය kගහැෙරන 
ආකාරය අ�ව L±�රැ uU සහ යම- කරUනට පැNෙළන ලද  
ලද කාලයN. ඒ කාලෙO � අෙZ සං1ධානය ත;වෙO සං�Gණ 
Fවභාවය ගැන හැම 1ටම දැන 4sෙO නැත.”  ඒ; ඒ දාතම 19

අ�ව dවද, එය දැවැUත ෙල4U N°යාකරන ලද Ñඩන 
යාUත¡ණය-  q බව ෙචකා වාGතා ද-වf. එම සං1ධානෙO 
ෙFවය කරන ලද LTස 1917 ෙදසැRබG මස ෙවc� 100 කට 
වැ¤ qෙO නැත. ඊ ළඟ මාස හෙO � පමණ- ඒ ගණන 12,000 
- ද-වා වැ¤ qහ.  

 Quoted in Orlando Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution, 1891-1924 (London: 17

Jonathan Cape, 1996), p. 379.

 “Polozhenie o ChK na mestakh” (The state of the Cheka in localities), 11 June 1918, B. I. 18

Nikolaevsky Archives, Hoover Institution, Stanford, Calif.

 Leggett, The Cheka, P. 29-40.19



 එ* ආරRභය මධ+Fථ ප7මාණයNU qවN. ×සG4UFN 
1918 ජනවාT 11 (24) kන ෙලCUට ��ම- යැ�ය: “අL 
දැනටම;  සපයා ඇQ වැදග; ෙFවා qව;, දැනට ඇQ ත;වය 
අLට දැTය ෙනාහැNf. අLට N4; ෙලසක ³දb නැහැ. අL kවා 
ර$ වැඩ කරනව පාU, ÉC, ෙ;, බටG, ෙහ0 %F නැQව. එ-ෙක0 
අප ෙව�ෙවU සTලන සලාක සැප¥ම අ�මත කරUන, නැ;නR 
අපට අවශ+ ෙc �GÜවා4ෙයU ලබාගUන හැN බලය අLට 
පවරUන.”  ×සG4UFN 14U LTw 100 - පමණ බඳවාෙගන 20

Q�¹. බාbs- ෙcශ ව�U ආ ජනතාව සහ ෙප0ලUත ජනතාව 
එ* බ²තරය qහ. ඔdU ක±U එ-ව-අ1ග; සෙහ0දරයU 
ෙමUම එ* 4යbලUම පාෙæ PRMC * ෙFවය කරන ලcදdUද 
qහ. මාsU ලැ24F (Martin Latsis), 1යෙචFලා5 ෙමU*U4N 
(Viacheslav Menzhinsky ) , FටැCFලා5 ෙම4U (Stanislav 
Messing), �Õෙග0T ෙමාෙර0F (Grigory Moroz), ජැU ÑටGF (Jan 
Peters), wයG s¯�සG (Meir Trilisser), ෙය04ü උU��-2 (Josif 
Unshlikht), සහ ෙජUT- යෙග0ඩා (Genrikh Yagoda) යනා�U 
1920 ගණU වල � GPU ෙවතට ද, 1930 ගණU වල � NKVD 
ෙවතටද �ය, එදා එ* ෙFවය කළ අනාගත නායකයU qහ. 

 ෙචකාෙi ප7ථම N°යාව qෙO ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO රාජ+ 
ෙFවකයUෙi වGජනය- නැවැ;�මf. ඔdU ෙයþ L±ෙවත 
ඉ-මU සහ කාGය-ෂම 1ය -එ* නායකයU 4ය¢ ෙදනාම අ; 
අඩංhවට ගැCණ- ඔdU එය සාධාර´ය කෙÍ සරල ෙල4U: 
“ජනතාව සමඟ වැඩ කරUනට අකමැQ N4ෙව ට තව uරට; 
ජනතාව අතර තැන- නැහැ,” යැf ×සG4UFN ප7කාශ කෙÍය. 
ව+වFථාදායක සභාවට ෙ;� ප;ව 4s ෙමUෂ1-වා� සහ 
සමාජවා� 1Zල�ය උප Cෙය0¶තයU ගණනාව- ද ෙæ අ; 
අඩංhවට ග;ෙ;ය. අfසැ- FටfUබGi 14U ෙR *�මතෙO 
කරන ලද N°යාව ඉතා ඉ-ම¹U ෙහළා දැ-ෙ-ය. ඔ² �-Qය 

 M. I. Latsis, Dva good borby na vnutrennom fronte (Two years of struggle on the internal 20

front) (Moscow: Gos.izd-vo, 1920), p. 6.



සඳහා ප;ව 4s ජනතාවෙi ෙකාwFසාGවරයාය . kන 
N*පයකට ෙපර ඔ² තන�ර සඳහා ෙ;� ප;ව 4s අතර ඔ² 
සමාජවා� 1Zල�යවා�U අ;හැර පැw¹ෙයN. ෙචකා සහ 
අ�කරණය අතර හටග; ෙR ප7ථම ගැMම, රහF ෙපා�4ෙO 
rත+ා�·ල ත;වය  ම-දැf යන වැදග; කාරණය ඉFම� 
කෙÍය. 

 “‘�-Qය L¹ස q ජනතාවෙi ෙකාwFසාG’ කාGයාලය 
පැව�ෙR අර³ණ  ම-ද?” යැf FටfUබGi ෙලCU 
ෙවQU 1මÉය. “ඊට වඩා අවංකf සමාජය වඳ කර 
දැIම සඳහා q ජනතාවෙi ෙකාwFසාG කාGයාලය- 
Q®ම. එතෙකාට wCF�Uට ඒක වටහා ගැrම වැ¤ෙයU 
පහ� ෙ51.” 

 “අන� අදහස-,” ෙලCU L±�රැ uUෙUය. “අUන 
එෙහම තමf මා; දNUෙන. අවාසනාවට, ඒක එෙහම 
යැf හ¿UවUන බැහැ.”   21

 ×සG4UFN සහ FටfUබGi අතර ඇQ ආරdල 
සමථයකට ප; කරUනට ෙලCU මැkහ; qෙOය. FටfUබGi 
තGක කෙÍ ෙචකා දැ¤ අ�කරණ N°යාව�ය- යටෙ; පැවQය 
��f Nයාf. ×සG4UFN තGක කෙÍ ඊට එෙර*වf. “පරණ 
ෙර¶මෙO පරණ පාසැෙb �¢ �¢ වැරk ෙහායන rQෙ5දය” 
යැf ×සG4UFN එය හැäU�ය. 4ය N°යා කට�� සඳහා 
ෙචකා වගNව �;ෙ; ආ9Ëවටම පමණ- යUන ×සG4UFN 
ෙi දැ-ම qෙOය. 

 ෙබාbෙෂ1- ආඥාදායක;ව සංFථාපනෙO වැදග; kනය- 
qෙO ජනවාT හය (දහනම) වැCදාය. 1917 ෙනාවැRබG-
ෙදසැRබG * � ෙත0රා ප; q, ව+වFථාදායක සභා රjF�ම, 

 Issac Steinberg, In the Workshop of the Revolution (New York: Rinehart, 1953), p. 155.21



ෙබාbෙෂ1-වා�U �àතරය- පමණ- qව (ආසන 707 U 
ඔdUෙi Cෙය0¶තයU qෙO 175 - පම¹), පැවැ;ෙවUනට 
Cයwත q *wkTෙO එය බලහ;කාරෙයU නැවැ;d¹. ඔdU 
එෙත- රjFව 4sෙO එක kනය- පම¹. ෙR *�මතෙO කරන 
ලද N°යාව ගැන රෙ2 ෙවන; N4; තැනක 1ෙ�ෂ ප7Qචාරය- 
දNUනට ෙනාලැ�ණ. සභාව 1�රැවා හැ�ම සRබUධෙයU 
පැවQ උcෙඝ0ෂණය- හ³දාව 14U නව;වා දමන ලk. එ* � 
14ෙදෙන- wය �යහ. පැය ගණන- පමණ- පැවQ 
ප7ජාතUත¡වා� පාG�ෙRU� අ;හදා බැ�මට එවැC ඉහළ wල- 
ෙග1ණ.  22

 ව+වFථාදායක සභාව 1�රැවා හැTය ප� එළෙඹන kන 
සහ සQ N*පෙO �, ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO පැවQ ෙබාbෙෂ1- 
ආ9Ëෙ5 ත;වය එUන එUනම ව+ා·ල qෙO ෙට¯ා2FN, 
කමෙනෙ5, ඇෙඩාbü ෙයාâ (Adolf Yoffe), සහ කාb රෙඩ- 
(Karl Radek) යනා�U මධ+ම පළා; බලය �� Cෙය0¶තවරැ 
සමඟ ෙබÝF2 �ෙටා5F- (Bret Litovsk) * � සාම සාකªඡා 
පව;වwU 4sය අවFථාෙ5 � ම ය. 4ය¢ රාජ+ කට�� 
ෙමාFක5 ෙවත ෙගන මාරැ N�ම ගැන පමණ- 1918 ජනවාT 9 
(22) වැCදා ආ9Ëෙ5 කට�� Éමා qහ.  23

 ෙබාbෙෂ1- නායකයUෙi 4; කරදරයට ප; කෙÍ 
ජGමU තGජනය සRබUධව ෙනාෙ5. ෙදසැRබG 15 4ට 
තාවකා�ක සටU 1රාම උbලංඝණය � ෙනාQ�¹. ඒ; ඔdU 
කළබල� 4sෙO ශzwකයUෙi වැඩ වGජනය- ඇQ 1ය හැN 
ත;වය- ෙගාඩ නැෙඟwU Q®ම ගැනf. වැඩ කරන පංQය 
ºව; q ෙපෙදFවල, මාස ෙදකකට ෙපර ඔdU හා අ;වැb බැඳ 

 Leonard Schapiro, The Origin of the Communist Autocracy: Political Opposition in the Soviet 22

State, First Phase, 1917-1922 (London: London School of Economics and Political Science, 
1955), pp. 84-86; Brovkin, The Mensheviks after October, pp. 46-47 and 59-63.

 E. Berard, “Porquoi les bolcheviks ont-ils quitté Petrograd?” Cahiers du monde ruses et 23

soviétique, 34 (October-December 1993), 507-528.



4sයdU අතර රජය ගැන අස�ට ÉඝÎෙයU වGධනය ෙවwU 
පැවQණ. හ³දාව 1�රැවා හැ�ම;, හ³දාෙවU පැw¹ 1ශාල 
ඇණdR නැQව යාම; Cසා, ව+ාපාර දස දහF ගණCU 
ශzwකයU රFසාව�U ඉව; කර දමwU 4sයහ. සැප�R ගැන 
පැවQ ගැට¢ වැ¤ q බැ1U එක දවසකට ලැෙබන පාU 
සලාකය රා;තb කාලකට බැස Q�¹. ෙR ත;වය k�x 
කරUනට N4ව- කරNයා ගත ෙනාහැNව, ෙලCU �bලට uU 
“uලබ භා9ඩ සඳහා අ�ක wල- Cයම කර අ�� ලාබ ෙසායන 
අය” සහ “සමෙZ-ෂණෙO” ෙයෙදන අයට එෙර*ව කතා 
කරwU පමණ- 4sෙOය. 1918 ජනවාT 22 (ෙපබරවාT 4) kන 
ඔ² ෙමෙF ��ය: “සෑම කRහල-ම, සෑම ෙකාRපැ¹ය-ම තම 
තමUෙi සැප�R ලබාගUන හ³දාව- හැkය ��f. පාU 
ෙහායාගUන සෑම ෙකෙන-වම �දානR කර1ය ��f. 
FෙවªඡාෙවU ඉkTප; වන අය පමණ- ෙනෙමf, න³;  
සහ³�U 4යbලUම. ෙR සඳහා සහෙය0ගය ද-වUනට යR 
අෙය- අසම; ෙවනවා නR එයාෙi සලාක කා× එක -ෂණNව 
රජයට පවරා ග� ඇත.”  24

 1918 ජනවාT 31 වැCදා ෙබÝF2 �ෙටා5F- 4ට ආප� 
පැw¹ ප�, ආහාර සහ ප7වාහන අQෙGක ෙකාwසෙR ප7ධාCයා 
ෙලස ෙට¯ා2FN ප;�ම, “ආහාර ගැන ආඥාදායක;වය” ද-වන 
පළ³ Lයවර, “ආහාර දඩයR කරUනට” ආ9ËෙවU ෙදන ලද 
�රණා;මක වැදග;කම පැහැk� කරන ල ණ 1ය. ෙපබරවාT 
මාසය මැද � ෙලCU ෙR ෙකාwසම ෙවත යවන ලද කM 
සටහU Cෙය0ගය- ප7Q-ෙ�ප 1ය. ආහාර L±බඳ ජනතා 
ෙකාwFසාG ෙල4U ෙට¯ා2FN හැෙරUනට ඇෙල-සැUඩG 
2F�රෑපා (Aleksandr Tsyurupa) ද qහ. ෙලCU සකF කළ කM 
සටහන අ�ව, 4ය¢ ගRබදවාÉU ස� 4ය¢ අQT-ත ආහාර 
ඔdනට ෙදන T42 පත L±ෙගන රජයට බාර kය ��f. Cයwත 
කාලය �ළ සැප�R බාර �ම පැහැර හTන සෑම අෙය-ටම ෙව¤ 

 Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 35:311.24



තබා මරා දම� ලබf. “ෙR ෙය0ජනාව Nයවc� අLට NයUන 
වචන නැQව �යා,” යැf 2F�රෑපා 4ය මතක සටහU වල 
�යf. “ෙමවැC ව+ාපෘQය- ෙමෙහය�ම ය� මහා 1ශාල 
ප7මාණයNU ඝාතන ඇQ කරවUන-. ෙලCUෙi ව+ාපෘQය 
සරලවම N5ෙවා; අ;හැරල දැ³ව.”  25

 ෙR 4c�ය ඉතා පැහැk�වම සත+ය ත;වය ෙපU�R 
කරUනN. 1918 උදාව සමඟ, ෙලCU හ�ව 4sෙO ඔ² 14Uම 
ෙගෙනන ලද ත;වයකf. මහා කාGwක ෙ-UÔ �ල දNUනට 
ලැ�ණ හාCකර සැප�R ත;වයU ගැන ඔ² 4; කරදරෙයU 
ප�1ය. මහ; ගRබද වැ4යUෙi සාy*කය මැcෙc ඒවා 
ෙප�ෙU තC q ෙබාbෙෂ1- බලෙකාM ෙලසNC. 4ය ප7Qප;Q 
N4ව- ෙවනF ෙනාකර, අවශ+ ධාන+ ලබාගUනට ඔ² ඕනෑම 
ෙදය- කරUනට �දානRව 4sෙOය. ගRබද වැ4යUට ඔdUෙi 
ෙවෙහෙF ඵලදාව ඔdU ෙව�ෙවU තබාගUනට;, LටQU එන 
ඇ½� ගැÉR ප7Q-ෙ�පයට;, උවමනා 1ය. නව ෙර¶මයට 
අවශ+ qෙO අGoදෙO � ඔdUෙi සල ණ තබUනටf. ඒ; 
ඔdU ආG¸ක සැප�ම හTයාකාරව 4cධ ෙවUෙU ෙකෙFදැf 
යUන වටහා ගැrම ප7Q-ෙ�ප කළහ. ඔdනට උවමනා qෙO 
එUන එUනම වGධනය ෙවන ආරා¶ක ත;වය- ෙල4U ඔdU 
uM ත;වය පාලනය කරගUනටf. එ* � ³²ණ kය �� ගැMම 
මඟ හTUනට ෙනාහැN qවN. 

 ෙබÝF2 �ෙටා5F- සාකªඡා අසාGථක �ෙමU 1918 
ෙපබරවාT 21 වැCදා ජGමU හ³දාව �1ශාල �R ප7මාණය- 
අbලාෙගන ඉkTයට එUනට සම; qහ. සමාජවා� ÑතෘÁwය 
අවදානමකට වැ� ඇතැf ආ9Ëව Cෙ5දනය කළහ. 
ආක°ම¹කයUට එෙර*ව 1Zල�ය කට�� සඳහා q කැඳ�ම 
සමඟ ආෙ5 මහා @ෂණයකට කැඳ�මN: “4ය¢ හ�රැ 
ඒජUතවරැ, සමෙZ-ෂකයU, රFQයාuකාරයU, ප7Q1Zල�ය 

 Russian Center for the Conservation and Study of Historic Documents, Moscow (henceforth 25

RTsKhIDNI), 158\1\1\10; Pavlyuchenkov, Krestyanskii Brest, p. 29.



උcෙඝ0ෂකයU, සහ ජGමU ඔ;�කරැවU uM තැන ෙව¤ තබා 
මරා දම� ලැෙÓ.”  ෙR Cෙ5දනය සාGථක ෙල4U 4ය¢ හ³දා 26

කලාපයU* L*ටව� ලැ®ය. 1918 මාG� 3 වැCදා, ෙබÝF2 
�ෙටා5F- * සාම එකඟතාවෙයU q ප�ව එ* rත+ා�·ල 
බලය ප7ාෙය0�ක වශෙයU නැQ� �ෙOය. rQමය ෙලසNU 
මරණ දúවම නැවත ප7Q�ඨාපනය ව�ෙO 1918 èC 16 
වැCදාය. ෙකෙF dවද, 1918 ෙපබරවාT 4ට ෙචකා 14U ල& 
ෙව¤තබා මරා දැIR ගණනාව- කරන ලk. ඒවා හ³දා කලාප 
ව�U Lටත � ද 4cධ qහ. 

 1918 මාG� 10 වැCදා ආ9Ëව ෙපෙට¯ාගÕෑ× ව�U, නව අග 
නගරය q ෙමාFක5 ෙවත ෙගන යන ලk. ෙක°R�U අසල 
ෙබාbෂායා àÓයUකා �kෙO, ක±U ර-ෂණ ෙකාRපැ¹කයට 
අfQ q ෙගාඩනැ½bලක, ෙචකා yලFථානය L*Mවන ලk. 
ෙස01ය2 ෙර¶මෙO කඩා වැ�ම ෙත- 11ධාකාර q නR ව�U 
(GPU, OGPU, NKVD, MVD, සහ KGB යනා� නR ඇ�¢ව) ෙචකා 
4ය වාසFථානය කරග;ෙ; ෙමම ෙගාඩනැ½bලf. මාG�ෙ5 
යාUතR 600 - පමණ q LTස- ෙවQU පටU ග; ෙචකා 
ෙFවකයU 1918 è� මාසෙO එ* මධ+ම yලFථානය ෙවතට 
යc� 2,000 - ද-වා වැ¤ � 4sයහ. එයට 1ෙ�ෂ හ³දාවල 
4s සංඛ+ාව ඇ�ල; නැත. ඒ kනෙO �, රට ¬රා 14ර 4s 
පTFථාrය ෙස01ය2වා�U ෙi දැවැUත සං1ධානය අධ+-ෂණය 
N�ෙR කාGය භාරය ලැ® Q�ණ ‘අභ+Uතර කට�� සඳහා q 
ජනතාවෙi ෙකාwFසාG’ කාGයාලෙO ෙFවක සංඛ+ාව 400 - 
පමණ- 1ය. 

 ෙචකා 14U ඔdUෙi පළ³ ප7ධාන ෙමෙහ�ම kය; කරන 
ලcෙc 1918 අෙප7b 11-12 රාQ¡ෙO � ය. ඔdUෙi 1ෙ�ෂ හ³දා 
කා9ඩ ව�U ෙයාදාග; 1,000 LTw ෙමාFක5වල අරා¶කවා� 
බල Fථාන 1Fස- ෙවත කඩා වැuනහ. පැය N*පය- ¬රා 

 Dekrety sovetskoi vlasti (Decrees of the Soviet regime) (Moscow: Gos. izd-vo polis. lit-ry, 26

1957-), 1:490-491.



දැ¤ව සටU වැuණ ඔdU, ආරා¶කවා�U 520 - අ; අඩංhවට 
ග;හ. “මං පහරUනU” යැf හ¿Uවා ල& ෙව¤ තබා මැ�R 
ව�U 25 - මරා දමන ලk. ඒ පද වහර එතැU 4ට වGජනෙO 
ෙය� 4sන ශzwකයU, රජෙO �ද හ³දා ෙFවෙයU පළා යන අය, 
සහ බලහ;කාරෙයU ධාන+ ගCc� ප7Qෙර0ධය ද-වන 
ගRබදවාÉUවද හ¿UවUනට ෙයාදා ගැCණ.  27

 ෙR පළ³ ජයගÕහණෙයU ප�ව, ෙමාFක5 සහ ෙපෙට¯ාගÕෑ× 
යන නගර ෙදෙ-ම ෙවන; “සාමකරණ” ෙමෙහ�R 4u1ය. 1918 
අෙZ7b 29 වැCදා ×සG4UFN මධ+ම 1ධායක කwMව ෙවත 
��ම- යවwU ෙචකා සඳහා සRප; සෑෙහන ප7මාණයNU වැ¤ 
කරUන යැf ඉbලා 4sෙOය. “ෙR 1ෙ�ෂ කාලෙO �,” යැf ෙæ 
��ය, “හැම පැ;තNUම එන ප7Q1Zල�ය N°යා වැ¤�ම 
හ³ෙ5 ෙචකා කට�� අQ මහ; ෙලසNU වැ¤ෙවන එක 
අCවාGෙයUම 4cධ ෙවf.”  28

 ×සG4UFN සඳහU කරන ෙR “1ෙ�ෂ කාලය”, එUන 
එUනම වැ¤ ෙවන ෛවරය- ෙබාbෙෂ1-වා�Uට එbල ෙවන 
ලcදා q ද, ඒ ජනතාවට එෙර*ව මGධනය ශ-Qම; ෙවන 
ලcදා q ද, ෙcශපාලන සහ ආG¸ක ආඥාදායක;වය- FථාLත 
කරUනට  පටU ග; ඒ කාලය, ඇ;ත වශෙයUම �රණා;මක 
� ග ය - ෙF ෙප r ය f . 1 9 1 7 ඔ -ෙත0 බ ර ෙO 4 ට 
ෙබාbෙෂ1-වා�U සාමාන+ ජනතාවෙi º1තය k�x කරUනට 
N4ව- කර ෙනාQ�¹. 1917 වසර ¬රා එක� q y�ක CදහF 
අf�U රNUනට; N4ව- කර ෙනාQ�¹. ඔdU �Gඝ 
කාලය- QFෙF ෙපරැR ¬රන ලද ඉඩR අbලා ගැrෙR අවසරය 
ගRබද වැ4යUට ෙදUනට ඉkTප; q එකම ෙcශපාලන බලය 
හැsයට 4sය ෙබාbෙෂ1-වා�Uව දැU හැäUෙවUනට 

 P. G. Sofinov, Ocherki Istorii vserossiiskoi chrezvychainoi komissii (Outline of the history of the 27

All-Russian Extraordinary Commission) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1960), pp. 43-44; 
Leggett, The Cheka, p. 35.

 Belov, Iz istorii VChk, pp. 112-113.28



ගැ�ෙ9, ගRබද වැ4යUෙi ෙවෙහෙF ඵලදාව ෙසාරකR 
කරUනට එන ෙකාw�CF2වා�U හැsයටf. ගRබද වැ4යU 
කbපනා කළහ. ඔdනට ඉඩR ලබා uU ෙබාbෙෂ1-වා�U, 
ඔdUව CදහF N�මට කZපR ඉbලන බව- ෙපUවන 
ෙකාw�CF2වා�U, ඔdUෙi වෙ; ඇQ කwසය පවා ඉbලන 
අය, ෙR එකම ජනතාව- 1ය හැNද? 

 ජය පරාජය  මන පැ;තකට ෙහ0 අ;ප; 1ය හැN 
ෙල4U පැවQ 1918 වසUතය �රණා;මක කාලයN. 
ෙස01ය2වා�U ෙR ෙවc� තවම; ³ඛවාඩR බැä රජෙO සරල 
ෙමවලR බවට හරවා ෙනාQ�ණ. ෙබාbෙෂ1-වා�U සහ 
මධ+Fථ සමාජවා�U අතර සැබෑ ෙcශපාලන 1වාදය සඳහා 
ෙස01ය2වා�Uෙi සංසදය 1වෘතව Q�ණ. kනපතා පාෙæ බැට 
කෑවද 1රැcධවා� ¬ව;ප; පැවQණ. ජනL7ය සහෙය0ගය 
ලබාගැrම L¹ස 11ධ ආයතන තරඟ කළ ෙහfU ෙcශපාලන 
º1තය ඉතා සරැ ෙල4U වGධනය 1ය. ºවන ත;වයU  
LT²ණ ෙමUම නගර සහ ගම අතර ආG¸ක සබඳතා සහ³�U 
�ඳ වැMණ ෙවQU සල x ෙවන ෙR කාලය �ල �, සමාජවා� 
1Zල�යවා�U සහ ෙමUෂ1-වා�U ප7Q-ෙ�ප කළ ෙනාහැN 
ෙcශපාලන ජයගÕහණ අ;ප; කරග;හ. නව ෙස01ය2වා�U 
සඳහා පැවැ;dණ මැQවරණ �ළ �, වංචාකා� චUද සහ 
තGජනෙයU �යගැU�R තරමක ප7මාණය- පැවQයද, චUදය 
පැQ සහ ප7Qඵල මහජනතාව ෙවත දUවන ලද ප7ධාන පළා; 
සභා ආසන Qහක  � එfU 19 - සඳහා ඔdU පැහැk� 
ජයගÕහණ ලබාගUනට සම; qහ.  29

 ආ9Ëව ප7Qචාර දැ-qෙO, ෙcශපාලන සහ ආG¸ක යන 
ෙපර³x ෙදක �±Uම ආඥාදායක;වය දැ¤ කරwC. අQ 
1ශාල ෙලසNU සRබU�කරණ කඩා වැ� Q®ෙR ප7Qඵලය 
qෙO ආG¸ක ෙබදා හැ�R පcධQ කඩා වැ�මf. 1ෙ�ෂෙයUම 

 Brovkin, The Mensheviks after October, p. 159.29



uRTය මාGග සRබUධෙයU, ෙගා1යU ස� q 4ය¢ kTගUවන 
�මනාවU නැQව �ෙOය. කාGwක C�පාදන ෙනාමැQ �ම Cසා 
ඔdUෙi C�පාදන 1N´ම සඳහා උෙද+0ගය- ගRබද  
වැ4යU �ළ ෙනා�ය. එ* � y�ක ගැට¢ව qෙO හ³දාවට සහ 
නගර වලට, එනR බල ආසනයට සහ වැඩ කරන ජනතාවට, 
ආහාර සැප�ම සහQක කරUෙU ෙකෙFද Nයාf. ෙබාbෙෂ1- 
ආ9Ëවට Q�ෙ9 ෙත0රා ගැrR ෙදකN: එ-ෙක0 යR 1kයක 
ෙවළඳෙපාල ආG¸කය- නැවත පණගැU�ම නැ;නR අමතර 
Éමා N�R පැන�මf. පරණ ක°මය 1නාශ N�ෙR අර³ෙණU ඒ 
සඳහා තව; uර kග යා �� යැf 1�වාසෙයU, ඔdU 
ෙත0රාග;ෙ; ෙදවැUනf.  

 ෙස01ය2වා�Uෙi මධ+ම 1ධායක කwMව ඉkTෙO කථා 
කරwU, 1918 අෙZ7b 29 වැCදා, ෙලCU ඍÜවම කාරණයට 
බැFෙFය: “ ඩා ඉඩR *wයU, ඉඩමNU ෙකාටස- පමණ- 
අfQය Qo අය, ධනවා�U සහ ප7ධාන ඉඩR *wකරැවU පළවා 
හTUනට කාලය උදා dණාම වැඩකරන ජනතාව එ-ක කරට 
කර සටU වැuණා. ඒ; දැU අL යන පාරවb ෙදකට ෙබkල. 
 ඩා ඉඩR *wයU හැම 1ටම 4sෙO £-ෂණය සහ 
සං1ධානය ගැන Qෙබන �යNU. ඔdUට එෙර*වන සහ N4u 
සමාව- ෙනාෙපUවන කාලයf දැU උදාෙවලා QෙයUෙන.”  sක 30

kනකට ප�ව ආහාර සඳහා q ජනතාවෙi ෙකාwFසාG 14U 
එයම සභාවට �ෙ5ය:  “මම එය 1වෘතව Nයනවා; අL දැU 
ඉUෙU �cධයක, ඉQU අL අවශ+ ධාන+ අLට ලැෙබUෙU 
�ව-  ව�U පමණf.” ෙට¯ා2FN 14U ෙමය ද එක� කෙÍය:  
“41b �cධය පමණf අLට දැU ඇQ එකම ෙත0රා ගැrම. පාU 
සඳහා ඇQ අරගලය 41b �cධයf…. 41b �cධය khකb 
kෙUවා!“  31

 Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 36:265.30

 Protokoly zasedanii VSIK 4-sozyva, Stenograficheskii otchet (Protocols of the sessions of the 31
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 ෙබාbෙෂ1-වා� නායකෙය- q කාb රෙඩ- 1921 �ß 
සටහනNU 1918 වසUතෙO පැවQ ෙබාbෙෂ1-වා�Uෙi 
ප7Qප;Q ෙමානවාදැf ෙපr යf. ඒ ර� හ³දා සහ �u හ³දා 
අතර වසර ෙදකක අ1ග; සටන kගහැෙරUනට මාස 
N*පයකට ෙපර �ßවN: 

ගRබදවාÉUට රජෙයU ඉඩR ලැ�ණා පමණf. ඒ අය 
හ³දා ෙපර³x ව�U ආප� ගR�R බලා ආවා පමණf. 
ඔdU තම තම �ව-  ළඟ තබාෙගන ඇත. ඉQU රජය 
ගැන ද-වන ඔdUෙi හැkයාව “කාටද ඒක ඕනෑ?” 
යUෙනU ෙකsෙයU සාරාංශ කරත හැNf. එය ගැන 
ඔdනට N4u උවමනාව- නැත. අL යR ආකාරයක 
ආහාර බcද- ෙගනාවා නR, එය සඵල ෙනාව� ඇත. 
මUද, N4u රාජ+ පcධQය- ඉQT � නැQ Cසf. 
පරණ  ක°මය අ�රැදහUව ඇත. බලහ;කාරය ෙයාදා 
ෙනාග;තා නR ගRබදවැ4යU N4ව- අLට බාර 
ෙදUෙU නැත. ඉQU 1918 ³b කාලෙO � අෙZ 
කGතව+ය ඉතා සරල qවN: ගRබද වැ4යUට සරල 
කාරණා ෙදක- වටහා ෙදUනට අවශ+ 1ය: ඔdU 
C�පාදනය කළ දැයට රජයට යR අfQය- ඇQ බව;, 
සහ ඒ අf�U ෙමෙහයවUනට එයට ක°මෙ5ද Qෙබන 
බව;ය.”  32

 ෙබාbෙෂ1-වා� ආ9Ëව 14U 1918 මැf සහ èC මාස 
වල �, 41b �cධ කාලෙO ප7ාරRභය සඳහා �රණා;මක Lයවර 
ෙදක- ගUනා ලk. එය ප� කාලෙO � හැäUෙවUෙU “�ධ 
ෙකාw�CF2වාදය” ය�ෙවC. 1918 මාG� 13 වැCදා ‘ආහාර 
සඳහා q ජනතා ෙකාwFසාG’ ෙවතට අQෙGක බල පැවTණ. ඒ 
“ආහාර හ³දාව” L*M�ම සඳහා අවශ+ 4ය¢ ආහාර Ôව+  
කැඳ�ෙR බලතලයf. è� මාසය ෙවc� 12,000 ක පමණ LTස- 
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“ආහාර බලඇ¹” වල Cයැë 4sයහ. එ* උªඡ වGෂය q 1920 
වසෙG � 24,000 කට වැ¤ LTw, එfU බාගයකට වැ¤යU අය 
ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO රjNයා අ*w�ම Cසා, ෙහාඳ ප¤ය- සහ රජයට 
පවරාග; ආහාරව�U සමා�පාQක ෙකාටස- ලැෙබන 
ෙපාෙරාUuව මත එක� q ශzwකයU qහ. ෙදවැC �රණා;මක 
Lයවර qෙO 1918 èC 11 Cෙය0ගයf. එfU ගRබද uZප; 
වැ4යUෙi කwM L*Mවන ලk. ඔdUට බාර qෙO ආහාර 
බලඇ¹ සමඟ සIපව කට�� N�මf. අQT-ත ආහාර රජයට 
පවරා ගැrෙR � ඔdනට ඒ ලාබෙයU ෙකාටස-ද, ඔdනට 
වැ¤ෙයU යහප; ආG¸ක ඇQ ගRබද වැ4යU ෙවQU 
ලබාගUනා යRN4 කෘÃකාGwක අQT-ත ඔdUට තබාගැrෙR 
හැNයාවද ෙපාෙරාUu 1ණ. ගRබද 1� ෙස01ය2වා�Uව 
(සමාජවා� 1Zල�යවාදෙO අf¤යෙලා¶යෙU ෙකළÉ ඇතැf ද ඒ 
Cසා 1�වාස කරUනට ෙනාහැN අය යැf ද රජය 14U 
සලකන ලද අය), අfU කරwU ඔdනට Q� ත;වය ෙR uZප; 
ගRවැ4යUෙi කwM 14U අ;ප; කරගUනා ලk. අණ ලැ�ණ 
N°යාවU කරUනට -එනR අෙන ; අයෙi ෙවෙහෙF ඵලදාව 
බලහ;කාරෙයU අbලා ගැrම- සහ එය kTම; කර�ම සඳහා 
ෙදන ලද අÏෙZ7රණයU (බලය, ධනව; අය ගැන cෙ5ෂය සහ 
ඉªඡාභංග;ව ආෙ5ගය, සහ එක� කරගUනට සම; qෙවU 
ෙකාටස- තබාගත හැN ෙපාෙරාUuව), යනාkෙයU ගRමානවල  
දNUනට ලැ�x ෙR ප7ථම ෙබාbෙෂ1-වා� Cෙය0¶තයUෙi 
බලය සැබැ1U ෙකෙF qවාදැf 4තාගත හැNf. ඇU¤Ùයා 
ගÕා4ෙය04 (Andrea Graziosi) Q�x ෙල4U සඳහU කරන පTk: 
“ෙR ජනතාවට, අෙZ-ෂාව ෙව�ෙවU කැප� 4sයdUට -
නැ;නR නව රාජ+යට- තමUෙi ෙනාෙ5 යැf Nයත ෙනාහැN 
සං1ධානා;මක ධාTතා බලය අ;වැb බැඳ ග;ෙ; වඩා; uබල 
ෙවwU පැවQ සමාජ¥ය සහ ෙcශපාලන ස1ඥානය, Fව 
ත;වය k�x කරගැrෙR ආශාව, සහ ම;පැනට ඇÓබැ*ය  
ෙමUම පdb සංගÕහවාදය, තමනට වඩා පහ±U 4sයdUට 
ද-වන කෲර;වය ඇ�ල; සRප7දාfක පUනෙO හැkයාවU 
සමඟf… අLට ෙමතැන ඇ;ෙ; නව 1Zලවයට Tංගා ග; 



සාමාන+ ජනතාවෙi 1ZලවෙO ‘ජවය’  මන ආකාරය- 
qවාදැf ද-වන ෙහාඳ උදාහරණයN.”  33

 ³b ජයගÕහණය- N*පය- Q�ණද, ‘uZප�U සඳහා 
සං1ධාන' කරන ලද කwM ³b බ*Uනට ෙබාෙහ0 කාලය- ගත 
1ය. ගRබද වැ4යU අතර 4s ඉතාම;ම uZප;ම ෙකාටස 
භා 1 තා ක ර න ල ද අ ද හ ස � ± U ෙප r ය UෙU 
ෙබාbෙෂ1-වා�Uට ගRබද සමාජය ගැන ෙකාතරR දැ¤ 
අ1�වාසය- Q�ණාද යUනf. ෙR සරල බවNU ද-වන 
මා-Fවා� මෙන0රටාවට අ�ව ඔdU පTකbපනය කෙÍ එය 
සටU වkන පංQ හැsයට ෙබදUනටf. ඒ; 1ෙ�ෂෙයUම 
නගරෙයU පැw¹ නා¿නන අ³;තU හ³ෙ5 � ඔdU අතTU 
kFqෙO දැ¤ එක�³ව- ෙල0කයට දැ-�මf. අQT-ත 
පවරාගැrම ගැන ප7�න ඇQෙවc�, සෑම ගමNUම පාෙæ 
සාමානා;මතාවා� සහ ප7ජාව ගැන තැ�R උ;සාහයNU ෙතාරව 
ෙපරට ඒම 4cධ qහ. ඉQU ධනව; ගRබද වැ4යU sක 
ෙදෙන-ව *ංසා Ñඩාවට ල- N�ම ෙව�වට, ජනතාවෙi 
අවශ+තාවලට අ�ව, රජයට පවරාග; දැfU වැ¤ ෙකාටස එම 
ගRමානෙOම නැවත ෙබදා හැ�ම සරලව 4cධ 1ය. ෙR 
ප7Qප;Qය Cසා රෙ2 මැද පළා;වල 4s 1ශාල ගැw 
ෙකා2ඨාශය ²දකලා qහ. එfU අස�ට නැවත; රජයUනට 
පටU ගQ. 11ධ පළා; ව�U ගැMR හටගQ. ආහාර බල ඇ¹ 
වල කෲර;වය හ³ෙ5, ඒවාට සහාය ලැ�ෙU හ³දාෙවU ෙහ0 
ෙචකා ක9ඩායR ව�U, 1918 èC මාසෙO 4ට සැබෑ ගTbලා 
බලය- ඇQෙවwU පැවQණ.  ලා- ප7Q1Zලව යැf 
ෙබාbෙෂ1-වා�U 14U හ¿Uව� ලැo è� සහ අෙග0F� මාස 
වල ඇQ q ගRබද කැර� 110 - kග හැරැෙ9 ඔdU පාලනය 
කරන ලද කළාප ව�Uමf. 1917 � ඉඩR අbලා ගැrම ගැන 
1 රැ cධ ;ව ය- ෙනා ද -වා ල බා ග Uනා ල ද 1 �වා ස ය 
ෙබාbෙෂ1-වා�Uට සQ N*පයක � වා�ප � යන ෙලසNU 
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-ෂයව �ෙOය. වසර �නකට වඩා කාලය- �ළ ෙR ආහාර 
කැඳ�ෙR ප7Qප;Qය දහF ගණනNU කැර� සහ අරගල ඇQ 
කරUනට සම; 1ය. ඒවා සැබෑ ගRබද වැ4යUෙi �cධ බවට 
හැ� සමනය N�ම සඳහා භයානක ප7ච9ඩ;වය ෙයාදා ගැ�¹. 

 1918 වසUතෙO පැවQ ආඥාදායක;වෙO දැ¤ බෙවU ආ 
ෙcශපාලන ඵල1පාකය qෙO 4ය¢ ෙබාbෙෂ1-වා� ෙනාවන 
¬ව;ප; වසා දැIම, 4ය¢ ෙබාbෙෂ1-වා� ෙනාවන ෙස01ය2 
සං1ධාන බලහ;කාරෙයU 1�රැවා හැ�ම, 1රැcධ ප-ෂෙO 
නායකයUව අ; අඩංhවට ගැrම, සහ ෙබාෙහ0 වGජන කෲර 
ෙල4U මGධනය N�මf. අවසානෙO � 1රැcධ පැ;ෙ; 
සමාජවා� ¬ව;ප; 205 - 1918 මැf සහ èC මාස වල � වසා 
දැ³¹. ෙමUෂ1-වා� ෙබාෙහාමය- නැ;නR ඔdU කìගාෙ5 
(Kaluga), 2වG (Tver) , යෙරාFලාවb (Yaroslavl) TයාසාU 
(Ryazan), ෙකාFෙට¯0මා (Kostroma), කාසාU (Kazan), සරෙටා5 
(Saratov), ෙපUසා (Penza), ටRෙබා5 (Tambov), ෙවාෙරාෙනF 
(Voronezh), ඕෙරb (Orel), ෙවාෙලාiඩා (Vologda) 1� සමාජවා� 
1Zල�ය ෙස01ය2වා�U බලය ෙයාදවwU ෙවU ෙවU කර දමන 
ලk.  හැම තැනNUම දNUනට ලැ�ෙ9 එකම ආකාරය- kග 34

හැෙරන 1kයf. 1රැcධ පැ;ත 14U ජයගÕහණය ලබා අන�රැව 
නව ෙස01ය2 ප-ෂය- L*Mවා kන N*පය- යc�, හ³දා 
බලය කැඳdෙU ෙබාbෙෂ1-වා� බල ඇ¹ය- ෙවQC. එය 
ෙබාෙහ0 1ට ෙචකා බල ඇ¹ය- 1ය. ඔdU මාෂb rQය 
ප7කාශ කර 1රැcධ පැ;ෙ; නායකයU අ; අඩංhවට ග;හ. 

 1රැcධ ප-ෂ 14U ³�U kනාගUනා ලද නගරවලට 
ඔ²ෙi ප7ධාන ආධාරකරැවU යැq ×සG4UFN, බලය භා1තය 
ගැන ෙනා�යව ෙපr 4sෙයN. එය, ඒ. �. අfË- (A. V. Eiduk) 
ෙවත 1918 මැf 31 වැCදා 2වG ෙමෙහ�ම ගැන »Gණ බලය 
පවරන ෙමම CයමෙයU පැහැk�ව ෙපr යf: 
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ෙමUෂ1-වා�Uෙi, සමාජවා� 1Zල�යවා�Uෙi, සහ 
අෙන ; ප7Q1Zල�ය අවජාතකයUෙi බලපෑමට හ�� 
ශzwකයU 4යbලUම වැඩ වGජනයට බැස 4sQ. ඔdU 
11ධ සමාජවා� ප-ෂ ව�U හැෙදන ආ9Ëව- ගැන 
ප7සාදය ද-වQ. සෑම ටdමකම ෙලා  ෙප0FටG දමUන. 
ෙස01ය2වා�Uට එෙර*ව  මUත¡ණ කර හ�dවෙහා;, 
ඒ දාමTකයUව, ෙහාරැUව, සමෙZ-ෂකයUව, ෙහ0 
ප7Q1Zල�යවා�Uව, ෙචකා 14U uM තැන ෙව¤ තබා 
මරා දමන බව ඒවාෙයU NයUන. සෑම �GÜවාÉ 
නාගTක වැ4ෙය- ෙවතට අQෙGක බcද- පනවUන, 
සහ ඒ අයෙi නR ලැfF�ව- හදUන. ෙcවb ෙවUන 
පටU ගCc� එය ඉතා ප7ෙය0ජනව; ෙ51. ඔබ අහනවා 
ෙකාෙහාමද පTFථාrය ෙචකා අංශය- සං1ධානය 
කරUෙU Nයා: ඔබට හැN පම¹U දැ¤ම q සසල 
ෙනාවන හදව; ඇQ 4ය¢ ෙදනාම රjF කරවUන, 
ජනතාවෙi කටවb වහUන ඔ¢වට Qයන ෙව¤ 
උ9ඩය- තරR කාGය-ෂම ෙදය- ෙවන නැතැf Nයා 
වැටෙහන අයව. අ;දැ�R ව�U මට ෙපUවUෙU 
සR»Gණ ත;වය කණLට ෙපරළUනට ඔබට අවශ+ 
ෙමවැC අය �¢ LTස- පමණ- බවf.  35

 ෙස01ය2වා�U Cෙය0ජනය කළ 1රැcධ පැ;ත 1�රැවා 
හැ�ම;, සහ 1918 èC 14 වැCදා ෙස01ය2වා�Uෙi සමFත-
රැ4යU මධ+ම 1ධායක කwMෙවU 4ය¢ ෙමUෂ1-වා�U සම 
සමාජවා� 1Zල�යවා�U ෙනරපා හැ�ම; Cසා වැඩකරන 
ජනතාව 1� ෙබාෙහ0 නගරවල උcෙඝ0ෂණ සහ වැඩ වGජන 
හට ගැ�¹. එෙFම ත;වය තව; බරපතල කරwU ආහාර 
ත;වය තව uරට; k�U kගටම LTෙහwU පැවQණ. 
ෙපෙට¯ාගÕෑඩය අසල L*s ෙකාbLෙන0 (Kolpino) * මා4ක පාU 
සලාකය රා;තb ෙදක- පමණකට පහළ බැÉම Cසා ශzwකයU 
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14U සං1ධානය කරන ලද  ස�C දUවන පාගමන- ෙවතට 
ෙව¤ තබUන Nයා ෙචකා අංශයක නායකයා 4ය භට හ³දාවට 
අණ uUෙUය. දහ ෙදෙන- wය �යහ. එkනම, ර� හ³දා බල 
ඇ¹ය- 14U එකතTUබGi (Ekaterinburg) අසල q 
ෙබෙරෙසාෙවාFN (Berezovosky) කRහෙb රjF�මකට සහභාÄ 
q පහෙළාF ෙදෙන- මරා දමන ලk. ඔdU රjFව 4sෙO 
නගරෙO වැ¤ෙයUම අගය- Q� ෙcපල රජෙO නාමෙයU 
පවරාෙගන, �GÜවා4ය ෙව�ෙවU පනවන ලද රෑබb 150 ක 
බcද ඔdU අෙ; තබා ග;, ෙබාbෙෂ1- ෙකාwFසාGවරැUට 
එෙර*ව උcෙඝ0ෂණය- N�මටf. ඊ ළඟ දවෙF පළාෙ; 
Cලධා�U මාෂb rQය ප7කාශ කළහ. එ* � පළාෙ; ෙචකා 
14U -ෂ¹කව දාහතර ෙදෙන-ව ෙව¤ තබා මරා දැyහ. ඒ; 
ඒ ගැන ඔdU ෙමාFක5 yලFථානයට වාGතා ෙනාකළහ.  36

 1918 මැf සහ èC අග කාලයU * �, ෙසාGෙමාෙවා 
(Sormovo), යෙරාFලාවb, සහ Mලා (Tula), එෙමUම කා Gwක 
නගර q උරbF- (Uralsk) , CFC-ට�b (Nizhni-Tagil) 
ෙබ ෙලා ෙර 2F- (Beloretsk ) , FලාM F2 (Zlatoust ) ස හ 
එකතTUබGi *  වැඩකරන පංQෙO ජනතාව එ-q ෙපළපා� 
ගණනාව- ෙb හැ�ෙමU නවතා දැwණ. පළා; ම2ටwU 4s 
ෙචකා ෙR මGධන සඳහා එUන එUනම මැkහ;වන බව 
ෙපUවන සා-Ã ලැෙබUෙU වැඩ කරන පංQ පTසරවල වැ¤ 
වැ¤ෙයU දNUනට ලැෙබන සටU පාඨ ව�C. 2සාGවා� රහF 
ෙපා�4ය ෙනාෙහා; "නව ඕ-æරානා" (New Okhrana) වැඩ 
කරUෙU ඔdU Nß පTk “ෙකාwFසාGපQවාදය”  (commissarocracy) ෙව�ෙවC. 37

 1918 èC 8 4ට 11 ද-වා පැවැ;q පළ³ ෙචකා 
සං1ධානෙO සමFත-රැ4යU සRමUත¡ණෙO සභාපQ ෙල4U 
කට�� කෙÍ ×සG4UFN 1ය. එ* රjNයාෙ5 C�� 12,000 ක 
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November 1917-January 1919) (Paris: YMCA Press, 1982).



LTwUට අමතරව පළා; අංශ හත±F �නNU Cෙය0¶තයU 
100 - එයට සහභාÄ qහ. 1918 වසර අවසානය ෙවc� ෙR 
සංඛ+ාව 40,000 - ද-වා ඉහළ යන ලk. 1921 වසර ³b කාලය 
ෙවc� 280,000 කට වැ¤ LTස- එ* 4sයහ. ඔdU Nයා 4sෙO 
ෙස01ය2වා�Uට ඉහ±U ඔdU 4sන බවf. එෙFම සමහර 
ෙබාbෙෂ1-වා�Uට අ�ව, ඔdU ප-ෂයට ද ඉහ±U 4s ඔdU 
සRමUත¡ණෙO � ඔdUෙi අර³ණ ප7කාශ කෙÍ “ෙස01ය2 
රැ4යාෙ5 උ;ත�තර බලා;මක බලය ෙයාදවUනා හැsයට 
ජනපදෙO හැම තැන ඇQ ප7Q1Zලවයට එෙර* සටන සඳහා 
සR»Gණ වග�ම ගUනා බවf.” ඒ සRමUත¡ණය අවසානෙO � 
ඔdU තමU සඳහා Cෙ5දනය කරග; ñwකාව අනාවරණය 
කෙÍ �RහානෙO � සල x කරන ප7Q1Zල�ය දැවැUත රjbල 
එUනට; ප7ථමෙයU ෙcශපාලන ෙපා�4ය 14U ඒ වන1ට; 
කරන ලද කට�� ෙකාතරR ¬¢bව පැQර Q�ණාදැf Nයාf. 
àÓයාUකා yලFථානෙO ආකෘQය පTcෙදU සං1ධානය කරන 
ලද ඒ ඒ ප7 ෙcÊය ෙචකා 14U පහත අ�TU තව 
ෙදපාGතෙRU� සහ කාGයාල L*Mවා ගත �� 1ය: 

1. ෙතාර�රැ ෙදපාGතෙRU�ව. කාGයාල: ර� හ³දාව, රාජා9Ë 
ක°මයට සහෙය0ගය ද-වන අය, කැෙඩ2, ද-Ãණාංශ 
ස මා ජ වා � 1 Zල � ය වා � U ස හ ෙම Uෂ 1 -වා � U , 
ආරා¶කවා�U, �GÜවා4ය සහ පb� යන ජනතාව, වෘ;�ය 
සwQ සහ ශzwක කwM, සහ 1ෙc£කයU. ඒ ඒ Cයwත 
කාGයාල 14U ඉහත වGÄකරණ අ�ව සැකකරැවUෙi 
ලැfF� හැkය ��f. 

2. ප7Q1Zල�ය අරගලයට එෙර* ෙදපාGතෙRU�ව. කාGයාල: 
ර� හ³දාව, රාජා9Ë ක°මයට සහෙය0ගය ද-වන අය, 
කැෙඩ2 , ද-Ãණාංශ සමාජවා � 1Zල�යවා �U සහ 
ෙමUෂ1-වා�U, අරා¶කවා�U, වෘ;�ය සwQ, ජාQක �à 
ජනවGග , 1ෙc£කයU , ම;පැU වලට ඇÓබැ*ය , 
සං1ධානා;මක ජනවාG�ක සංහාරය සහ මහජන 1නය, 
සහ මාධ+ කට��.  



3. සමෙZ-ෂණයට එෙර* අරගලය සහ අ�කාTෙO þෂණ ගැන 
q ෙදපාGතෙRU�ව. 

4. ප7වාහන, ජනමාධ+ සහ වරාය සඳහා ෙදපාGතෙRU�ව 
5. ෙමෙහ�R ෙදපාGතෙRU�ව, 1ෙ�ෂ ෙචකා අංශ ඇ�ල;.  38

 ෙචකාෙi සමFත-රැ4යා� සRමUත¡ණය Cමා� kන 
ෙදකකට ප�ව, ආ9Ëව 14U 1917 ෙපබරවාT මාසෙO පැවQ 
1ZලවෙයU ප�ව yෙල0;පාටනය කර දමා Q�ණ මරණ 
දúවම නැවත; Fථාපනය කරන ලk. 1917 è� මාසෙO � 
ෙකෙරUFN * � නැවත එය Cල වශෙයU FථාLත dව; එය 
ෙයාදා ෙගන Q�ෙ9 හ³දා පාලනය යටෙ; පැවQ ප7ෙcශවල 
�ද ෙපර³ෙ9 � පම¹. 1917 ඔ-ෙත0බG 26 (ෙනාවැRබG 8) 
kන පැවQ ෙස01ය2වා�Uෙi ෙදවැC ෙකාංගÕසය ගUනා ලද ³b 
�රණය- qෙO මරණ දúවම yෙල0;පාටනය N�මf. ඒ 
�රණය ගැන ෙලCU ෙක0පා1�ට qෙOය: “එය වැරjcද-. සමාව 
ෙදUන බැT uGවලතාවය-, අ*ංසාවා� ³ලාව-!”  ෙලCU සහ 39

×සG4UFN එය නැවත L*Mවා ගUනට Cතරම උ;සාහ 
කරwU 4sය ද, N4u “�¢ �¢ වැරk ෙසායන rQ ගැQයාව-” 
ෙනාමැQව, ෙචකා වැC rQෙයU Lටත 4swU වැඩ කරන 
සං1ධාන �±U එය ප7ාෙය0�කව කැමQ 1ෙටක ෙයාදා ගත 
හැN බව ෙහාäU දැන 4sයහ. 1Zල�ය උසා1ය- 14U ෙදන 
ප7ථම rQමය මරණ දúවම 1918 èC 21 �Uu 1ය; 
“rත+ාÞ·ලව” මරා දැIමට Cයම q ප7ථම “ප7Q1Zල�යවාkයා” 
අcwරාb ඒ. ෂෑFsUf (A. Shchastnyi) නR 1ය. 

 ෙබා bෙෂ1-වා � නායකෙය- q � . ෙවා ෙලා ඩා FN 
නැමැ;තාට සමාජවා� 1Zල�යවා� සටUකාwෙය- 14U èC 
20 වැCදා ෙව¤ තබන ලk. එය 4cධ qෙO පරණ අගනගරෙO 
ඉතාම; දැ¤ ෙනාසU�Uතාවය- පැවQ කාලයකf. ඊට ක±U 

 “Instruktsii-Chrezvychainym Komissiyam” (Instructions to local Chekas), 1 December 1918, 38

Nikolaevsky Archives, Hoover Institution, quoted in Leggett, The Cheka, pp. 39-40.

 L. Trotsky,  O Lenine (On Lenin) (Moscow: 1924), p. 101.39



සQ N*පෙO � ෙබාbෙෂ1-වා�U සහ ශzwකයU අතර සබඳතා 
කබෙලU �පට වැ� Q�¹. මැf සහ èC මාස වල � 
ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO ෙචකා අංශය, වැඩ වGජන, ෙබාbෙෂ1-1ෙර0� 
රjF�R, ෙපළපා� යනා� වශෙයU “4c�U” හැ;තෑව- වාGතා 
කළහ. 1917 ත;වයU �* කළ කාලෙO ෙබාbෙෂ1-වා�Uට 
වැ¤ෙයUම සහාය දැ-q කRහb ෙFවෙO C�� යකඩ 
තලUනUෙi බලය වැ¤ෙයU පැවQ තැUව�U එම 4c�U 
වලට y�ක;වය සැප¥ Q�ණ. අ�කාTයU 14U වැඩ වGජන 
වලට ප7Qචාර දැ-qෙO රාජ+ යටෙ; q 1ශාල කRහb අhb 
දැමා වැÉෙමC. ඊ ළඟට එන මාස N*පෙO � ශzwක වැඩ 
වGජන නැවැ;�ම සඳහා එම ප7Qප;Qය වැ¤ වැ¤ෙයU ෙයාදා 
ගැCණ. ෙවාෙලාඩාFNෙi ඝාතනෙයU ප�ව ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO 
වැඩකරන පං�U 1� ප7ෙcශව�U එෙත- N4දා ෙනාq ප7මාණ 
ව�U අ; අඩංhවට ගැrR 4cධ qහ. ශzwක Cෙය0¶තයUෙi 
සභාව, වැඩකරන පංQය ෙව�ෙවU 1රැcධ ප-ෂය සං1ධානය 
කළ ප7ධාන වශෙයU ෙමUෂ1- 4s ක9ඩායම සැබැ1Uම 
ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO ෙස01ය2වා�Uට එෙර*ව 4s සැබෑ බලය qවf. 
එය 14රැවා හT� ලැ®ය. දවF ෙදක- ඇ�ලත � නායකයU 
800 ෙදෙන ට වැ¤ සංඛ+ාව- අ; අඩංhවට ග� ලැ®ය. ෙR 
දැවැUත අ; අඩංhවට ගැrෙR රjbලට ශzwකයU ප7Qචාර 
දැ-qෙO 1918 è� 21 වැCදා මහා වැඩ වGජනය- කැඳ�ෙමC.  40

 ෙබාbෙෂ1- ප-ෂෙO ෙපෙට¯ාගÕෑ× කwMෙ5 සභාපQ q 
�Õෙග0T 4ෙනා�5 ෙවත ෙමාFක5 4s ෙලCU ��ම- එ�ය. 
@ෂණය ගැන ෙලCU දැ-q අදහස සහ ඔ²ෙi අ»රැ 
ෙcශපාලන ³ලාව යන ෙදකම ගැන දැ¤ ෙහ±දර5ව- ෙR 
�යැ1bල ඉkTප; කරf. ශzwකයU 14U 1ෙර0ධය පාUෙU 
ෙවාෙලාඩාFNෙi මරණය ගැන යැf �ෙමU ෙලCU මහ; 
ෙcශපාලන වැරjcද- 4u කෙÍය. 
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243-249; S. Rosenberg, “Russian Labor and Bolshevik Power,” Slavic Review 44 (Summer 
1985), 233 ff.



4ෙනා1� සෙහ0දරයා ! ෙවාෙලාඩාFN සෙහ0දරයාෙi 
ඝාතනය ගැන ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO ශzwකයU මහා @ෂණයNU 
ප7 Q චා ර ද -වUන ට � දා න R සහ එ ෙF ම ඔබ 
(ෙපෟcග�කව ඔබ ෙනෙමf, න³; ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO ප-ෂ 
කwMව) ඔdU නව;වUනට යන බව අLට දැU 
දැනගUනට ලැ�ණ: මට ඒ ගැන දැ¤ ෙF 1ෙර0ධය 
ද-වUනට අවශ+යf. අL අප ගැන ෙම* � ලැ#ජා 
ෙවUනට 4uවන ෙතාර�රැ ෙහ±කරනවා; ෙස01ය2වා�U 
අ�මත කළ සR³Q ගැන අL මහා @ෂණය- කැඳවනව, 
ඒ; N°යා කරUනට කාලය එc�, අL සාy*කෙO 
Fවභා1ක ප7Qචාරයට බාධක පනවනව. ෙමය කළ 
ෙනාහැNf ! ත¡Fතවා�U *තා1 අL ෙද�¤යාෙවU 
4sනවා Nයල. ෙR සත+ය L±බඳව උදා� ඇQ පැයf: 
අL මහා @ෂණෙO ජවය kTගUවා එය �රණා;මක 
බව- ෙපUවන, 1ෙ�ෂෙයUම ෙපෙට¯ාගÕෑඩෙO 4sන 
ප7Q1Zල�යකරැවU ෙවතට ෙයා³ කර�ම ඉතා වැදග;.  
éභා4ංහන. ෙලCU.  41
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