
3 ර" #ෂණය


 “ෙබා+ෙෂ,-වා/0 ,වෘතව 3ය0ෙ0 ඔ50ෙ6 කාලය පැ;ණ ඇතැ= 3යා=,” 
ෙමාAකB CD ජFම0 තානාපH කා+ ෙහ+ෆKL (Karl Helfferich) ඔOෙ6 රජයට 1918 
අෙගVA" 3 වැXදා දැ0Zය. “වචනෙ] පKසමා_ත අFථෙය0ම 3ව හැ3 හaC bය 
සහගත තcවය- ෙමාAකB වැd යන ෙA පැHර ඇත… Cතාග0නට හැ3 වැfම 
Cg,ක+ බව ෙපෙනන, ඒ “ෙiVj0” යැ= 3යැෙව0න0 නගරෙ] සැඟZ CDනවා යැ= 
3යන ඕපාmප බOල Z Hෙn.” 

 ඒ 1918 වසෙF / පco තරp තFජනයකට ෙබා+ෙෂ,-වා/0 3C,ෙටක පc oෙ] 
නැත. ඔ50 පාලනය කළ පrෙsශය uAෙකා, (Muscovy) g සාpපrදා=ක පළාතකට වඩා 
මඳ- වැf ,ය. ඒc දැ0 ෙපරux "න30 ෙබා+ෙෂ,- ,ෙරVධයට ඔ50 uOණ  පා 
CDයහ: ජනරා+ ෙඩX30ෙ6 |} හuදාෙව0 සහ අැටම0 ක~ාAෙනාB (Ataman Krasnov) 
ෙ6 ෙකාසැ- ක�ඩායp ව�0 සම0,ත o ෙඩා0 පrෙsශය එක පැcත30ද; ජාHක 
�-ෙFන ආ��ව සහ ජFම0 අය යටෙc පැවH රාඩා (Rada) �-ෙFනය ෙදවැX 
පැcෙත0ද; ෙතවැX ෙපරuණ ආෙB ස=�Kයාව හරහා වැ� H�ණ }pKය මාFග ව�X. 
එg ෙබාෙහV ,ශාල නගර ෙච- හuදා මහා ෙAනාංක අතට පcව Hbණ. ඔ50ට සහාය 
ලැ� H�ෙ� සාමාරා (Samara) �gD සමාජවා/ ,_ලZය ආ��ෙවX. 

 යp තරමකට ෙහV ෙබා+ෙෂ,- පාලනය යටෙc පැවH පrෙsශ "ළ 1918 �pහානෙ] 
පrධාන කැර� 140 කට ආස0න සංඛ�ාව- සහ තවc උsෙඝVෂණ ඇH ,ය. ඒවා 
ෙබාෙහාමය ආහාර කැඳZp XෙයVග, එෙම0ම ෙවළඳාම සහ Oවමාරැවට  dමා පැනZම 
ගැන, ආහාර හuදා ,C0 ඉතා කෲර ෙලC0 හැC�මට ,ෙරVධය පාන ලද ගpබද පrජාව 
සpබ0ධ ඒවා oහ. ර" හuදාවට අXවාFෙය0ම බඳවා ගැ�ම ගැනc ,ෙරVධතා  1

දැ-5�. සාමාන�ෙය0 Csධ oෙ] ෙකVප o ගpබද ජනතාව ෙරාcත �D0 ළඟම ඇH 
නගරයට කඩා වැ/ ෙසV,ය�වා/0 වැට�ම=, සමහර ,ට එතැනට �X තැ�මටද ඔ50 
තැc කළහ. ෙමවැX Cs�0 සාමාන�ෙය0 පrච�ඩcවය ද-වා ඇ/ �ෙ], එ-ෙකV පළාෙc 
;�ෂා ,C0 ෙවf තැ�ම Xසා නැcනp ෙබාෙහV වශෙය0 Csධ oෙ] පළාෙc ෙචකා 
,C0 උsෙඝVෂණකරැව0 ෙවතට ෙවf තැ�ම Xස=. කාලයc සමඟ එවැX ගැ�p වැf 
වැfෙය0 ද30නට ලැෙබs/, ඔ50ෙ6 ෙර�මය ඉල-ක කරගc, “|} හuදාව ෙලC0 
ෙවAවළාගc �ලා-” CDන පrH,_ලZයවා/ �ම0ත�ණය- ඇර� ඇතැ= ෙබා+ෙෂ,-වා/ 
නායකය0 }�හ. 

 ගpබද වැCය0 ආහාර කැඳZp ගැන උsෙඝVෂණය- පවcවන බවට ලැ�x 
වාFතාවකට � "රැ වශෙය0 “XAX ෙනාBෙගාෙරා¡ (Nizhni Novgorod) g නැ¢ C�ම 
සඳහා |} හuදාව £දානp ෙවන බව ඉතා ෙහා¤0 පැහැa�=,” යැ= 1918 අෙගVA" 9 
වැXදා XAX ෙනාBෙගාෙරා¡ ෙසV,ය� ,ධායක ක;�ෙB සභාපH ෙවත ෙට�ග¦ෑමය- 

 L. M. Spirin, Klassy i Partii v grazhadanskoy voine v Rossii (Classes and parties in the civil war in Russia) (Moscow: Mysl’, 1968), pp.1

180 ff.



යව;0 ෙලX0 දැ0Zය. මහා #ෂණය හ¨0වා/ම සඳහා, ෙසා+දා}ව0ව මcපැනට 
Oරැකරවන Cය ගණනක ග�කාව0ට, Cය©ම gටª Xලධා�0ට, යනා/0ට ෙවf 
තැ�මට ෙහV ඔ50ව ��වහ+ 3�මට, ආඥාදායක ෙට¬ා=කාව- (එනp, ඔබ, මා30 
(Markin), සහ තවc එ- ªsගලෙය- CDන) �g�Zම ඔෙn පළu පrHචාරය ,ය �"=. 
ෙමාෙහාත- ෙහV පrමාද කර0න එපා; දැවැ0ත ප ගැ�p සමඟ, ඔබ දැf ෙලC0 3~යා 
කළ �"=. �Xඅ, ළඟ තබාග0නා ඕනෑම අෙය-ව අ+ලා ගcෙතාc -ෂ�කව ෙවfතබා 
මරා දැ;ය �"=. ෙම0ෂ,-වා/0 සහ අෙන- සැක කට�" ªsගලය0ව ,ශාල 
ක�ඩායp වශෙය0 ��වහ+ කර දැ;ය �"=.”  ඊ ළඟ aනෙ] / ෙලX0 එවැ Xම 2

ෙට�ග¦ෑමය- ෙප0සා ෙසV,ය� මධ�ම ,ධායක ක;�ව ෙවත ද යැZය: 

සෙහVදරෙයX! ඔබෙ6 aAH�-ක පෙ° �ලා- නැ¢ C�ම අ±කpපාව30 ෙතාරව 
පාගා දැ;ය �"=. සමAත ,_ලවය ෙව±ෙව0 එවැX 3~යාව0 උsයාචනය ෙව=, 
ම0ද දැ0 �ලා- අයෙ6 අවස0 අරගලය පට0 ෙගන ඇත. ඔබ ෙp ජනතාව 
උදාහරණය- ෙලC0 දැ-,ය �"=. (1) එ+ලා මරා දම0න (එ=0 මම අදහA  
කර0ෙ0 ජනතාවට දැ3ය හැ3 පKsෙද0 මහජන එ+ලා මරා දැ²ම), අ�ම 
වශෙය0 �ලා- 100 - වc, ධනවc අවජාතකය0, හැෙමVම ද0න ෙ+ උරා 
ෙබා0න0. (2) ඔ50ෙ6 නp පrCsධ කර0න. (3) ඔ50ෙ6 ධාන� රජයට පවරා 
ග0න. (4) ඊෙ] එවන ලද ෙට�ග¦ෑමයට අ±ව ඒ පrාණ ඇපකරැව0 (|ර� 
ªsගලය0) ෙතVරා ග0න. සැතªp ගණනාව- අවට CDන Cය+ල0ටම ෙපෙනන 
පKsෙද0, වටහාගත හැ3 පKsෙද0, bෙය0 ෙවBලන පKsෙද0, ෙp Cය+ල කරs/, 
අ� ෙ+ උරා ෙබා0නට කැමH �ලා- අයව මරනවා යැ= ද එය aගටම කරෙගන 
යනවා යැ=ද එg / ඔ50 තම0ටම 3යා ග�,. ෙp උපෙදA ලැ�ණා යැ= ද එය 
3~යාcමක කරනවා යැ=ද 3යා � "ර- එව0න. ඔෙn, ෙලX0.  
ප. �. වැf දාමKක ;XA| ෙහායාග0න.  3

 සැබැ,0ම 1918 �pහානෙ] කැර� ගැන ඇH ෙචකා වාFතා ෙහා¤0 3යවs/ ෙප� 
ය0ෙ0 ක 0 සැල|p කරන ලද නැ¢ C�p H�ෙ0 යාෙරාAලව+, Kb0A- (Rybinsk), 
සහ uෙරාp (Murom) g පමණ- බව=. ඒවා සං,ධානය oෙ], ෙබාKA සැ,0ෙකාB (Boris 
Savinkov) නැමH සමාජවා/ ,_ලZයකරැවා ,C0 නායකcවය }0 ³තෘ´;ෙ] ආර-ෂාව 
සඳහා o වෘcµය ස;Hය30, සහ ෙම0ෂ,-වා/0ෙ6 සහ පළාෙc o සමාජවා/ 
,_ලZයවා/0ෙ6 ෙපළඹZම මත එBA- (Evsk) නp අ, කpහෙ+ ශ·;කය0 ,C0 බව=. 
අෙන�c Cය© ෙපර කාර Cs�0 ඕපාපHකව හටගcහ. ඒවා ආහාර කැඳZp නැcනp 
හuදාවට බැ¸ම අXවාFය Zම හuෙB ගpබද වැCය0 ඍºව පrHචාර දැ-Zෙp පrHඵල 
oහ. ර" හuදා ෙහV ෙචකා ෙවH0 හැ}න ,¼වාසව0ත ක�ඩායp වලට aන 3gපය- 
ඇ"ලත / එම නැ¢ C�p දැf ෙරෟicවය30 නවcවා දම0නට හැ3,ණ. 
ෙබා+ෙෂ,-වා/0 බලෙය0 පහකර0නට සමc o සැ,0ෙකාBෙ6 ක�ඩායp වලට 
යෙරාAලව+ පමණ- සH 3gපය- HAෙA අ+ලාෙගන C�මට හැ3යාව ලැbණ. නගරය 

 V. I. Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (Complete collected works) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1958-1966), 50:142.2

 RTsKhIDNI, 2/1/6/898.3



පරාජය o ප|ව, ¡සFC0A3 “,ෙ¼ෂ ,මFශන ෙකා;සම-” එg යවන ලa. 1918 ¾� 24 
Cට 28 ද-වා, aන පහ- ඇ"ලත 428 ජනතාව- ෙවfතබා මරා දැ;ණ.  4

 සැ_තැpබF 3 වැXදා ර" #ෂණ �ගය Xල වශෙය0 ඇරෙඹ0නට ෙපර, 1918 
අෙගVA" මාසෙ] /, ෙබා+ෙෂ,-වා/ නායකය0, ,ෙ¼ෂෙය0ම ෙලX0 සහ ¡සFC0A3 
,C0 පrාෙs¿ය ෙචකා සහ ප-ෂ නායකය0 ෙවත ෙට�ග¦ෑp මහc රාÀය- යවන ලදහ. 
ඕනෑම ,aය30 ඇH,ය හැ3 කැරÁ+ල- යටපc කර0නට “ෙරVග Xවාරණ ෙමෙහ�p” 
ග0න යැ= ඒවාෙය0 }0 උපෙsශය ,ය. ෙp ෙමෙහ�p අතර, “වඩාcම කාFය-ෂම 
ව±ෙ] �FºවාCෙය0 පrාණ ඇපකරැව0 ගැ�ම=, �FºවාCය සඳහා පැනo අHෙFක බ} 
අ±ව දැනටමc හැm ලැ=A" පදනp කරෙගන… අc අඩංÂවට ගැ�ම සහ Cය© පrාණ 
ඇපකරැව0 සහ සැකකරැව0ව රÁඳ5p කඳ5රැ ෙවත යැZම.”  අෙගVA" 8 වැXදා ෙලX0, 5

ජනතාවෙ6 ආහාර ෙකා;AසාF o �A�රෑපා (Tsyurupa) ට ÄෙB “Cය© ධාන� XÅපාදනය 
කරන පrෙsශ ව�0 එg ගpවැCය0 අතර වැfෙය0ම ෙහාඳ ආFÆක තcවෙය0 CDන අය 
අතK0 ෙතVරාගැෙනන පrාණ ඇපකරැව0 ,CපA ෙදෙන-, ආහාර කැඳZp ෙමෙහ�ම 
අසාFථක 5වෙහාc, ඔ50ෙ6 Ç,ත ව�0 වග3ය± ඇත. පrාණ ඇපකරැව0 ගැ�ම 
සං,ධානය }Åකර වැf යැ= හඟව;0 �A�රෑපා එය ෙනාඇ|ණ ෙA CDය /, ෙලX0 
ෙදවැX, වැf පැහැa� 3�ම- සgත "��ව- යැZය: “ෙp පrාණ ඇපකරැව0ව 
සැබැ,0ම ග0න 3යා මම ෙයVජනා කරනවා ෙනෙම=, ඒc ඒ ඒ උÈත පළාc ව�0 
ඔ50ව නp ව�0 පැහැa�වම සඳහ0 කර0න ඕන. ෙමg අරuණ, ඔ50ෙ6 ෙකාටA 
සැපÉමට වග3ව �" අය, ඔ50ෙ6 සමAත aAH�-කෙ] කැඳZp සැල|p -ෂ�කව 
සා-ෂාc කරන එක ගැන � "රැ සැපÉමට, ඒ ධනවc අයට, ඔ50ෙ6 Ç,ත ව�0 Csධ 
Zම.”  6

 ෙp පrාණ ඇපකරැව0 ගැ�ෙp නව ක~මයට අමතරව, ෙබා+ෙෂ,-වා/ නායකය0 
1918 අෙගVA" මාසෙ] /, �sධය කාලෙ] රැCයාෙB පැවH ³ඩන ෙමවලම අcහදා 
බැ�ෙp u+ ද|න aA,ය: ඒ රÁඳ5p කඳ5රැ=. ෙප0සා ,ධායක ක;�වට අෙගVA" 9 
වැXදා ෙට�ග¦ෑමය- යවන ෙලX0, “�ලා-, පැ,sද0, |} uරකරැව0, සහ අෙන�c සැක 
සgත අයව රÁඳ5p කඳ5රැ "ලට”  යව0න යැ= උපෙදA }0ෙ0ය. 7

 ඊට aන 3gපයකට ක 0 ෙට¬ා�A3 සහ ¡සFC0A3 ෙදෙදනාම ,C0 රÁඳ5p 
කඳ5රැ ෙවත පrාණ ඇපකරැව0 යව0න යැ= පrකාශ කර H��. ෙp රÁඳ5p කඳ5රැ සරල 
oහ. ඒවා Cය© අÌකරණ 3~යාව� ව�0 Aවා�නව සරල තාවකා�ක පKපාලන ෙමෙහ�p 
යටෙc, “සැක කට�" ªsගලය0” රඳවා ගැ�ම ��ස=. ඒ කාලෙ] අෙන- සෑම රටක 
ෙම0ම, රැCයාෙB ද �ද Cරකරැව0 සඳහා රÁඳ5p කඳ5රැ මහc රාÀය- පැවHෙ]ය. 

 GARF, 130/2/98a/26-32.4

 RTsKhIDNI, 76/3/22.5

 Leninsky sbornik (A Lenin collection), vol. 18 (1931), pp. 145-146, quoted in Dimtry Volkogonow, Lenin, politicheskii portret: v dvukh 6

knigakh (Lenin, a political portrait) (Moscow: Novosti, 1994), p. 248.

 Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 50: 143.7



තවමc XදහෙA CD ,රැsධ ප-ෂ නායකය0, පළuෙව0ම සහ වැfෙය0ම අc අඩංÂවට 
ගත �" “සැක කට�" ªsගලය0” ෙකා�ඨාශය oහ. /Fඝ කාලය- HAෙA Xහඬ කරවන 
ලද HÏ ªවcපc භාරව CD සහ ඔ50ෙ6 XෙයV�තය0 ප| පස ෙසV,ය�වා/0 ඉව 
අ+ල;0 CD, �K මාෙතාB (Yuri Martov), ÐෙඩාF ඩැ0 (Fedor Dan), ඇෙල-සැ0ඩF 
ෙපාෙට¬ෙසාB (Alexandr Potresov), සහ ;කාෙය+ ෙගV+¡ම0 (Mikhail Goldman) යන 
ෙම0ශ,-වා/ ප-ෂෙ] පrධාන නායකය0ව අc අඩංÂවට ගැ�ෙp ආඥාවට ෙලX0 සහ 
¡සFC0A3 1918 අෙගVA" 15 වැXදා සම අcස0 තැÏහ.  8

 ෙබා+ෙෂ,-වා/ නායකය0 අතර ,රැsධ ප-ෂය ෙකෙA ෙව0 ෙකාට හ¨නාගත 
�"දැ= 3යා උවමනාව- තව }රටc ෙනාZය. ම0ද, ඔ50 පැහැa� කෙÑ C,+ �sධයට 
එgම o �H ඇතැ= 3යා=. “C,+ �sධයට �Òත �H නැත,” යැ= ¡සFC0A3ෙ6 
පrධාන හ5+කරැෙව- o මාD0 ලැ�CA (Martin Latsis) 1918 අෙගVA" 23 වැ Xදා 
ඉAෙවDADයා (Izvestiya) g �Zය. 

ධනවා/ �sධවල �Òත ව�වAථා ඇත, ඒc C,+ �sධයක ඇcෙc එgම o �H… 
හ"රාෙ6 3~යාකා� බලය ,නාශ 3�ම පමණ- ෙනාව අෙය- කළ �cෙc පංH 
�sධයට එෙරgව අත- උAසන ඕනෑම අෙය� ක�ෙව0 ;ය යන බව Cය+ල0ටම 
ෙප0Zම=. ෙpවා වැඩකරන ජනතාව ³fත කර0නට �FºවාCය ,C0ම C,+ 
�sධ සඳහා ෙගෙනන ලද �H… ෙp �H පrමාණවc ෙලC0 අ� තවමc අ±ගත 
කරලා නැහැ. අෙ_ම ජනතාව Cය දහA ගණX0 ඝාතනය ෙව;0 පවHනව. ඒc 
අ� ෙවf තබා මර0ෙ0 එ30 එක /Fඝ ෙලC0 උසා,ෙ] / සහ ෙකා;සෙp / 
,වාරණය කළාට ප|ව=. C,+ �sධයක /, හ"රා ෙව±ෙව0 උසා, Hbය �" 
නැහැ. එය මරණය ද-වා සටන-. ඔබ මැරැෙව නැcනp ඔබ මැෙරනව. ඉH0 
මර0න, ඔබ මැෙර0න කැමH නැcනp!  9

 ඔ50ෙ6 පැවැcමට තFජනය එ+ල o සැබෑ �ම0ත�ණය- ඇතැ= ෙබා+ෙෂ,-වා/ 
නායකය0ෙ6 අ±මානය තහ5රැ කර;0, අෙගVA" 30 වැXදා ඝාතන වෑයp ෙදක- පැවH 
ෙA ෙප� �ෙ]ය. එක- ෙපෙට¬ාග¦ෑඩෙ] ෙචකා Ó�කයා o එp. එA. උK�A3 (M. S. 
Uritsky) මරා දම0නට=. අෙනක ෙලX0 මරා දම0නට=. ඒc දැ0 ෙප� ය0ෙ0 ඒ Cs�0 
ෙදක අතර සpබ0ධය- ෙනාHÏ බව=. පළuවැ0න, Dක aනකට ක 0 ෙපෙට¬ාග¦ෑඩෙ] 
ෙචකා ,C0 ඔOෙ6 ;ත� XලධාKෙය- මරා දැ²ම ගැන තරැණ C|ෙව- ,C0 ග0නා 
ලද, ජන�rය ,_ලZය #ෂණෙ] මනා ෙලC0 Aථා�ත o සpපrදාය අ±ව පැ;� ප ගැ�ෙp 
පrයcනය3. ෙදවැX CsÌය, ආරා�කවා/0 සහ සමාජවා/ ,_ලZයවා/ නැÔරැව- Hb 
ෆැX කැ_ලා0 (Fanny Kaplan) නමැH සට0කා² සමාජවාaයා කළා යැ= /Fඝ කාලය- 
HAෙA සැල��. ඒc දැ0 ෙප� ය0ෙ0 එය ඊට වඩා ,ශාල ෙලC0 ෙලX0ට එෙරgව 
aග හැෙරන ලද �ම0ත�ණය- බව=. ඒ කාලෙ] / ,පරමට හ| ෙනාZ ඉ0නට සමc o 
ෙචකා ,C0ම කරන ලsද- බව=.  ෙබා+ෙෂ,-වා/ රජය -ෂ�කව ඒ ඝාතන වෑයp 10

ෙදෙ-ම වරද පැටoෙ] “ද-Õණාංශ සමාජවා/ ,_ලZයකරැව0, පrංශ සහ ඉංÖ¦C 

 RTskhIDNI, 76/3/22/3.8

 Izvestiya, 23 August 1918; George Leggett, The Cheka: Lenin’s Political Police (New York: Oxford University Press, 1981), p. 104.9

 S. L. Lyandres, “The 1918 Attempt on the Life of Lenin: A New Look at the Evidence,” Slavic Review 48 (1989), 432-448.10



අÌරාජ�වාදෙ] ගැcත0” �ට. පrHචාරය -ෂ�ක ,ය: ඊ ළඟ aනෙ] ªවcපc සහ Xල 
XෙBදන " 0 #ෂණ කැඳZම Csධ ,ය. “කpකරැෙවX,” අෙගVA" 31 වැXදා පrාBඩා 
(ඇcත) පcතරෙ] පළ o ��ය30 3යා CDෙ]ය, “�FºවාCය පාගා දම0නට නැcනp 
එ=0 පෑÖ ය0නට කාලය උදාZ ඇත. අෙ_ නගරෙය0 �Fºවාd mෂණය වහාම ×sධ කර 
දැ;ය �"=. Cය© සැල3ය �" ªsගලය0 ගැන ��ෙගා± තබාගැ�ම දැ0 Csධ ෙව± 
ඇත, ,_ලවෙ] අරuණට අවදානම- ෙගෙනන ªsගලය0 ෙවf තබා මරා දම± ඇත.. 
කpකරැ පංHෙ] බැH Öතය sෙBෂෙ] සහ ප ගැ�ෙp Öතය- ෙව± ඇත!” 

 ඒ aනෙ] ම, ¡සF0A3 සහ ඔOෙ6 සහායකයා o ජැ0 ³ටFA ,C0 “වැඩකරන 
පංH  ෙවH0 ඉ+�ම-” න;0 එයාකාරෙය0ම o ක� සටහන- සැක£හ: “වැඩකරන 
පංH ,C0 දැවැ0ත #ෂණය30 පrH,_ලවෙ] හ=ඩØා මැඬ�ය �"=! �ත�ා±Ùල 
ෙනාවන �Xඅ, අතැH ඕනෑම ෙකෙන- හ|5වෙහාc වහාම ෙවf තබා මරා දමන බවc, 
ෙසV,ය� ෙර�මයට ,රැsධව යා0ත;0 ෙහV ඕපාmපය- ප"රැව0නට හදන ඕනෑම 
අෙය- අ� වහාම අc අඩංÂවට ෙගන රÁඳ5p කඳ5රකට �ටc කර යවන බවc, 
වැඩකරන පංHෙ] හ"ර0ට අ� දැ0,ය �"=!” ෙp ඉ+�ම සැ_තැpබF 3 වැXදා 
ඉAෙවADයා g uiණය කරන ලa. ඊට ප| aනෙ], අභ�0තර කට�" � බඳ ජනතාවෙ6 
ෙකා;AසාF o එ0. ෙපෙට¬ාBA3 (Petrovsky) එවන ලද, Cය© ෙසV,ය�වා/0 සඳහා 
උපෙදA එg පළ කරන ලa. වැඩකරන සාÓgකයට එෙරgව රජෙ] හ"ර0 ,C0 
සං,ධානය කරන ලද “මහc මFධනය0” H�ණc, කාFය-ෂම ෙලC0 කට�" කර0නට 
“ර" #ෂණය” පrමාද ෙව0ෙ0 යැ= එg ෙපෙට¬ාBA3 පැ;�� කෙÑය: 

ෙp Cය© අ�පා� සහ සංෙB/cවය0ට Hත Hය0නට කාලය පැ;ණ Hෙn. Cය© 
ද-Õණාංශ සමාජවා/ ,_ලZයවා/0ව වහාම අc අඩංÂවට ගත �"=. Xලධා�0 
සහ �FºවාCය අතK0 මහc සංඛ�ාවක පrාණ ඇපකරැව0 ගත �"=. යා0ත;0 
ෙහV ද-වන ,ෙරVධය � ගත �cෙc ª©+ ෙලC0 ෙවfතබා මරා දැ²ෙමX. 
පrාෙs¿ය ,ධායක ක;� ෙමg / මඟ ෙප0,ය �"=. ෙචකා සහ අෙන�c 
සං,ධානාcමක ;�ෂා ,C0 සැක කරැව0 ෙසායාෙගන සහ අcඅඩංÂවට ෙගන, 
පrH,_ලZය කට�"වල Xයැ©නා යැ= හ¨නාගc Cය+ල0 වහාම ෙවfතබා මරා 
දැ;ය �"=… පළාෙc ෙසV,ය�වා/0 ගැන ද3න යp අ�පා�ව- ෙහV ෙද�fයාව- 
ඇcනp ,ධායක ක;�ෙB නායකය0 ඒ ගැන වහාම අභ�0තර කට�" ජනතා 
ෙකා;AසාKයට රෙපVF" කළ �"=. ෙp මහා #ෂණ කාලය "ල / 3C} 
අ�පා�ව- ෙහV ෙද�fයාව- ඉවසා CD± ෙනාලැෙn.  11

 ර" #ෂණය Xල වශෙය0 u©මX0ම පට0 ග0නා ලදැ= ද-වන ෙp ෙට�ග¦ෑp 
එක,  ප|කාලයක / ¡සF0A3 සහ ³ටFA ,C0 මවා පාන ලsද ෙබාරැව- යැ= 
ෙප0ව=. ඔ50 ÄෙB ර" #ෂණය “1918 අෙගVA" 30 වැXදා තැc කළ ඝාතන ගැන 
��ත o සාÓgකය " 0 ෙපා}ෙB හටගc ඕපපාHක o පrHචාරය-, එයට මධ�ම 
සං,ධාන 3Cව30 Ó�කcවය- ලැ�ෙ� නැහැ,” 3යා=. සත�ය oෙ], ෙබා+ෙෂ,-වා/ 
නායකය0 බOතරය ,C0 ඔ50ෙ6 “³ඩකය0” ගැන ,�-ත ෙලස30 H�ණ sෙBෂය 
�ට කරන  හKන ලද Aවභා,ක ෙදාර�ව ර" #ෂණය Zම=. ඔ50ට ඒ ³ඩකය0ව අ"ගා 

 Izvestiya, 4 September 1918.11



දම0නට උවමනා oෙ] ඒÄය ªsගලය0 වශෙය0 ෙනාෙB, පංHය- හැDයට=. 
ෙම0ෂ,-වා/ නායක රෆාෙය+ ඒබÚෙමා,L (Rafael Abramovich) ඔOෙ6 මතක සටහ0 
ව�0 1917 අෙගVA"ෙB /, ෙචකා g අනාගත නායකයා වන ¡සF0A3 සමඟ ඔO 
පැවැco ත" Xරාවරණය කරන සාකLඡාව- ෙමෙA සටහ0 කර=: 

“ඒබÚෙමා,L, ඔබට මතකද ව�වAථාෙB සාරය ගැන ලාසා+ (Lasalle) ෙ6 ෙsශනය?” 

“සැබැ,0ම.” 

“ඕනෑම ව�වAථාව- හැම ,ටම µ0} ෙව0ෙ0 යp රටක ඒ කාලෙ] / පවHන 
සමාජ බල අතර සබඳතා ව�0 යැ= 3යා ඔO 3�ව. මම අහ0ෙ0 ෙp ෙsශපාලන 
සහ සමාජÉය අතර සහසpබ0ධය �මන ,aයකට ෙවනA කළ හැ3දැ= 3යල?” 

“ඉH0, ඕනෑම ෙවලාවක ෙsශපාලනය සහ අFථ ශාAත�ය යන -ෙÅත� වල Csධ 
ෙවන කට�" ව�0 ,,ධාකාරව 3~යාcමක ෙවන ෙවනAකp ව�0, අÝH0 එන 
ආFÆක වFධනෙ] නව ආකාර ව�0, නැ¢ එන ,,ධ සමාජ පංH ව�0, ඔබ ඒ 
ෙsව+ ඔ-ෙකාම ගැන දැනටමc ෙහා¤0 ද0නවා, Ð�-A…” 

“ඔB, ඒc ෙකෙන�ට බැKද ඊට වඩා රÁfක+ ,aයට ෙsව+ ෙවනA කර0න? 
සමහර පංH බලාcමක ,aයට යටc කර ගැ�ෙම0, නැcනp ඔ50 
සpÞFණෙය0ම වඳකර දැ²ෙම0?”  12

 ෙp කFකශ, උපාය¿�, සහ නරැම කාෘරcවය, බsධ ෛවරය30 �" පංH �sධය- 
එg අ0තයටම ත+Ý කර දැ²ෙp තාF3ක පrHඵලය, ෙබාෙහV ෙබා+ෙෂ,-වා/0 
� ග0නා ලsද=. පrධාන නායකෙය- o �¦ෙගාK CෙනාZB, 1918 සැ_තැpබF මාසෙ] / 
ෙමෙA දැ0Zය: “අෙ_ හ"ර0 ඉවcකර දැ²ම සඳහා අ�ට අෙ_ම o සමාජවා/ #ෂණය- 
XFමාණය කර0නට Csධ ෙB. ෙp සඳහා අ�ට Csධ ෙවනව රැCයා±ව0 ;�යන 100 0 
;�යන 90 - ªOx කරල ඒ අය ඔ-ෙකාම අෙ_ පැcතට ග0න. අXc ;�යන 10 ගැන 
අ�ට 3ය0න 3Cම ෙදය- නැහැ; අ�ට ඒ අය ඉවc කරලා දා0න Csධ ෙවනව.”  13

 “ර" #ෂණය ගැන” න;0 o |පrCsධ µ0}ෙව0 සැ_තැpබF 5 වැXදා ෙසV,ය� 
ආ��ව #ෂණය �ත�ා±Ùල කළහ: “ෙp ෙමාෙහාෙc / ෙචකා නැවත පrH¼ඨාපනය 3Kම 
සාFථකcවයට පරම වශෙය0 අත�ාවශ�ය=… ෙසV,ය� ජනරජය එg පංH හ"ර0 
ෙවH0 ආර-ෂා කරග0නට, ඔ50 Cය+ල0වම රÁඳ5p කඳ5රැවල අÂ+ දා තබ0නට 
අවශ�ය=. |} uරකරැව0ෙ6 සං,ධාන සමඟ ඕනෑම ගxෙද±ව- කරª, �ම0ත�ණ, 
කැර�, නැcනp කලෙකVලාහල හා සpබ0ධ අෙය- ෙසායා ගැ±ෙනාc, ඔ50ව ලà 
න�ව�0 ෙවfතබා මරා දැෙමනව. ඒ Cය© ෙදනාෙ6 නp, ඒ අය ෙවf තබා මරා දැ²මට 
ෙ°"ව සමඟ, මහජනතාව ඉaKෙ] දැ±p ෙදනව.”  ප|ව ¡සF0A3 � ගc ආකාරයට, 14

 Raphael Abramovich, The Soviet Revolution, 1917-1939 (London: Allen & Unwin, 1962), p. 312.12

 Severnaya Kommuna, no. 109 (19 September 1918), 2, quoted in Leggett, The Cheka, p. 114.13

 Izvestia, 10 September 1918.14



“සැ_තැpබF 3 සහ 5 X�c කළ වග0H අවසානෙ] / අ�ට �ත�ා±Ùලව අ=Hය ලබා 
}0නා. ප-ෂ සෙහVදරය0 පවා ඒවාට -ෙවන කාෙ6වc අÌකාKයකට 3Cම ආකාරය30 
ඉaKපc ෙනාකර, පrH,_ලZයවා/ කළහකා� රංâව වහාම ඉවcකර දැ²ෙp අ=Hය- 
එෙරgව ඒ වනෙත- ෙප� CDය.” 

 “දැනට කළ �" Cය©ම දෑ වහාම ඉවර කරන ක~ම ඉ-ම0 කර0න, ඒ 3ය0ෙ0 
"ර0 කරලා දා0න,”  යැ= සැ_තැpබF 17 වැX දරණ අභ�0තර චක~ෙ+ඛය30, 15

¡සF0A3, Cය© පළාc ෙචකා සං,ධානවලට ආරාධනා කෙÑය. සැබැ,0ම ඒ "ර0කර 
දැ²p (liquidations) අෙගVA" 31 තරp ක 0 පට0 ෙගන H��. ෙපෙට¬ාග¦ෑඩෙ] පළාc 
ෙචකා ,C0 පrාණ ඇපකරැව0 500 කට වඩා සංඛ�ාව- ක 0 aන 3gපෙ] / ඝාතනය 
කරන ලදැ= සැ_තැpබF 3 වැXදා ඉAෙවADයා වාFතා කෙÑය. ෙචකා Óලාශ· අ±ව, 
ෙපෙට¬ාග¦ෑ¡ g / පමණ- 800 කට වැf �Kස- සැ_තැpබF මාසෙ] / ඝාතනය oහ. 
ඇC0 }� සා-Õකරැෙව- ෙමම පහත ,Aතර 3ය=: “ෙපෙට¬ාග¦ෑඩය ගXs/, අ�ම 
ඇAතෙp0"ව- 3Bෙවාc ෙවfතබා මැ�p 1,300 - ෙවනව… ෙක~V0Aටා¡ පළාc 
අÌකාKෙ] අණ අ±ව Cය ගණනක Xලධා�0 සහ C,+ වැCය0 ඝාතනය 5ණා, ඔ50ෙ6 
‘සංඛ�ානමය’ අ±ව, ෙබා+ෙෂ,-වා/0 ගණ0 කෙÑ නැහැ. එක රÁයක / ෙක~V0Aටා¡ වල 
400 ක වැf ජනතාවකට ෙවf තබ± ලැ�ව. මැද ;}ෙ+ මැsෙs දැවැ0ත අග+ "න- 
කපලා, ඒවා ඉaKෙය0 400 - ජනතාව ෙ_  හැDයට gටවල, එකා එකා බැ�0 ෙවf 
තබා මරා දැuව.”  ෙමාAකB උදය (Utro Moskvy) ªවcපතට සpuඛ සාකLඡාව- 16

සපය;0, 1918 ෙනාවැpබF 3 වැXදා, ³ටFA � ගcෙc “ෙපෙට¬ාග¦ෑඩෙ] CDන පමණට 
වඩා සංෙB/cවය- ද-වන ෙචකා ,C0 ඔ50ෙ6 ඔ© �රැව+ කරෙගන ඕනෑවට වැfය 
}ර aග �යා. �K�A3ෙ6 ඝාතනයට ක 0 3Cෙව-ව ඝාතනය කෙÑ නැහැ -සහ මාව 
,¼වාස කර0න, ඔයාට ක5රැ ෙමානවා 3Bවc, ඒ අය 3යන තරp ෙ+ �පාCතෙය- 
ෙනාෙB මම- නuc එදා ඉඳල පමණට වැf �Kස- ඝාතන කරල Hෙයනව, ෙබාෙහV ,ට 
3Cc වග ,භාග රgතව. නuc අX- පැcතට, ෙලX0ෙ6 Ç,තය නැH කර0න ගc" 
වෑයමට ෙමාAකB ව�0 }0න එකම පrHචාරය �සාF�වා/ ඇමHවරැ 3gප ෙදෙන- 
ඝාතනය පමණ=ෙන.”  ඉAෙවADයා පත�යට අ±ව නැවතc, සැ_තැpබF 3 සහ 4 වැXදා 17

ෙමාAකB වල / රÁඳ5p කඳ5රැවල CD පrාණ ඇපකරැව0 “Xකp” (mere) 29 ෙදෙන�ව 
ෙවf තබා මරා දැ;ණ. ;ය �ය අය අතර ෙදවැX �සාF XකලA ෙර�මෙ] gටª 
ඇමHවරැ ෙදෙදෙන- oහ, ඒ අභ�0තර කට�" බාරව CD එ0. කෙවාAෙටාB (Khvostov) 
සහ (අÌකරණ) අ=. ෙශ6ෙලා,ෙටාB (Shcheglovitov) යන ෙදෙදනාය. ෙකෙA 5වද, 
ෙමාAකB Cරබ0ධනාගාර වල CD පrාණ ඇපකරැව0 Cය ගණන- ෙවfතබා මරා දමන 
ලද බව, ඇC0 }� සා-Õකරැව0ෙ6 අෙ0ක වාFතා ව�0 තහ5රැ Z ඇත. 

 ෙp ර" #ෂණය කාලෙ] / ¡සF0A3 ,C0 අÝc ªවcපත- ආරpභ කර± ලැ�ය. 
‘සHපතා ෙචකා’ (Ezhenedelnik VChK) නp o එg ,වෘත අරuණ oෙ] රහA ෙපා�Cෙ] 
Âණ වැÉම සහ “ප ගැ�ම සඳහා සාÓgකෙ] ඇH �-H සහගත ආශාව” aKගැ0Zම=. 

 G. A. Belov, Iz istorii Vserossiiskoi Chrezvxhainoi Komissii, 1917-1921: Sbornik dokumentov (From the history of the All-Russian 15

Extraordinary Commission, 1917-1921: A collection of documents) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1958), pp. 197-198.

 Leggett, The Cheka, p.111.16

 Utro Moskvy, no. 21, 4 November 1918.17



එය සH හය- HAෙA පැව"න කාලෙ] / (ෙබා+ෙෂ,-වා/ නායකය0 3gප ෙදෙන- 
,C0 ෙචකා පැවµෙp උවමනාව ගැන පr¼න කර0නට පට0 ගXs/ එය මධ�ම ක;�ෙB 
XෙයVගය- අ±ව වසා දැu�), ªවcපත 3Cව- ෙනාසඟව;0 සහ ලැåජාව30 ෙතාරව 
පrාණ ඇපකරැව0 අ+ලා ගැ�ම, ඔ50ව රÁඳ5p කඳ5රැවල තැ�ම, සහ ඔ50ව ෙවf 
තබා මරා දැ²p ගැන ,Aතර පළ කෙÑය. 1918 සැ_තැpබF සහ ඔ-ෙතVබF මාස වල ර" 
#ෂණය ගැන Xල වශෙය0 අවම පrමාණය- ෙතාර"රැ සටහ0 oව හැDයට එය පවH=. 
උදාහරණය- හැDයට, XAX ෙනාBෙගාෙරා¡ නමැH මධ�ම පrමාණය30 o නගරෙ]  
Xෙකාලා= �+ගX0 (Nikolai Bulganin) (1954 Cට 1957 ද-වා ෙසV,ය� රජෙ] ප|කා�න 
පrධාXෙය- o) ෙ6 නායකcවය යටෙc ,ෙ¼ෂ ප-ෂග¦ාjව පැවH පළාෙc ෙචකා 
සං,ධානය, අෙගVA" 31 වැXදාට ප|ව පrාණ ඇපකරැව0 141 - ෙවf තබා මරා දැÓ 
බවc, O} දවA "න- ඇ"ලත පrාණ ඇපකරැව0 700 කට වඩා සංඛ�ාව- අ+ලා ගc 
බවc ගැන ඒ ªවcපත වාFතා කෙÑය. ,යcකා (Vyatka) g �gD උරා+ පr ෙsශය 
ෙව±ෙව0 �g�වාගc ෙචකා ,C0 වාFතා කෙÑ “gටª ෙපා�A භටය0” 23 ෙදෙන-, 
‘පrH,_ලZයවා/0’ 154 -, ‘රාජා��වා/’ 8 -, ‘ව�වAථාදායක පrජාත0ත�වා/ ප-ෂෙ] 
සාමා�කය0’ 28 -, ‘Xලධා�0’ 186 -, සහ ෙම0ෂ,-වා/0 සහ ද-Õණාංශ සමාජවා/ 
,_ලZයවා/0 10 - යන Cය+ල0වම එක සHය- ඇ"ලත ෙවf තබා මැරෑ බව=. 
ඉවාෙනාෙවා ෙවාAෙන0A- (Ivanovo Voznesnsk) g ෙචකා වාFතා කෙÑ පrාණ ඇපකරැව0 
181 - ෙදෙන- අc අඩංÂවට ගැ�ම, ‘පrH,_ලZයවා/0’ 25 ෙදෙන- ෙවf තබා මරා 
දැ²ම, සහ 1,000 ක �Kස- සඳහා ඉඩකඩ ඇH රÁඳ5p කඳ5ර- ඉa3�ම ගැන=. 
ෙසෙබA- (Sebezhsk) නමැH �ඩා නගරෙ] �gD ෙචකා වාFතා කෙÑ “�Kරැ පrජා ³ඩක 
ෙදවැX XකලA” ෙව±ෙව0 ෙsව ෙමෙහය- පැවැco �ලා- 17 ෙදෙන�ට සහ එක 
පැ,sෙද-ට” ෙවf තැÏ බව=. �වF (Tver) ෙචකා වාFතා කෙÑ පrාණ ඇපකරැව0 130 - 
අ+ලා ගැ�ම සහ 39 කට ෙවf තබා මරා දැ²ම ගැන=. ෙවf තබා මරා දැ²p 50 - ගැන 
පFp (Perm) ෙචකා වාFතා කෙÑය. එg ෙp ෙඝVර මරණ ලැ =A" ගැන a�0 aගටම 
3යැෙB. ෙp ‘සHපතා ෙචකා’ g කලාප හෙය0 ග0නා ලද උªටා දැ-Zp |© පrමාණය- 
පමණ3.  18

 අෙන�c පrාෙs¿ය සඟරා වල ද 1918 CCරෙ] දහA ගණX0 Csධ o අc අඩංÂවට 
ගැ�p සහ ෙවf තබා මැ�p ගැන වාFතා oහ. ඒවාෙය0 උදාහරණ ෙදක- පමණ- 
ද-ව0ෙ0 නp, “�සාFK�ස0 පrාෙs¿ය ෙචකා ගැන පrවෘcH” (Izvestiya Tsaritsynkoi 
Gubcheka) පළ කරන ලද එක සංAකරණයක පමණ- සැ_තැpබF 3-10 සHෙ] ෙවf තබා 

මරන ලද 103 - ගැන වාFතා ,ය. ෙනාවැpබF 1 Cට 8 ද-වා පළාෙc ෙචකා උසා,යට 
ඉaKපc කරන ලද සංඛ�ාව 371 - ,ය, එ=0 50 කට මරණ දæවම Xයම ෙකKණ, 
අෙන�c අයව “ෙසෟඛ� ෙමෙහ�ම- හැDයටc, සහ Cය© පrH,_ලZය නැ¢ C�p 
සහu�0 "ර0 කරන "රැ පrාණ ඇපකරැව0 හැDයටc රÁඳ5p කඳ5රකට යැZම” ගැන 
පළ කරන ලa. "ෙප0සා පrාෙs¿ය ෙචකා ගැන පrවෘcH” (Izvestiya Penzenskoi Gubcheka) 
න;0 පළ o එකම සංAකරණෙ], “ආහාර හuදා බල ඇ�ෙ] ෙමෙහ�මක ෙය/ CDය / 
ෙපෙට¬ාග¦ෑ¡ ශ·;කෙය- o එෙගාෙරාB (Egorov) සෙහVදරයා ඝාතනයට � "ර- වශෙය0 
|} uරකරැව0 150 - ෙචකා ,C0 ෙවf තබා මරා දමන ලa. කpකරැව0ෙ6 යකඩ 

 Ezhenedelnik VChK, 22 September-27 October 1918.18



හAතයට එෙරgව අත- උAසන ඕනෑම ෙකෙන� ගැන, ඉaKෙ] /, ෙවනc, දැf µ0} 
ගැෙන± ඇත,” යැ= ෙවනc 3C} අ�වා �කා ෙනාමැHව වාFතා oෙ]ය. 

 ෙමාAකB ෙවතට පrාෙs¿ය ෙචකා සං,ධාන ,C0 යවන ලද Aෙවා¡3 (svodki) 
ෙනාෙහාc රහCගත වාFතා, මහජනතාවට 3යව0නට ලැෙබ0ෙ0 මෑතක / පම�. ඒවා 
තහ5රැ කර0ෙ0 ද, ගpබදවාd පrජාව සහ පළාc අÌකාKය අතර යා0ත;0 ෙහV ඇH o 
CsÌයකට මෘග ෙලC0 පrHචාර ද-වන ලද බව=. ෙp Cs�0 " 0 ද30නට ලැෙබ0ෙ0 
ඒවා ආහාර කැඳ5p පrHපcHය සහ හuදාවට අXවාFෙය0ම බඳවා ගැ�ම පrH-ෙÅපය 
Xසා අXවාFය ෙලස30 හටග0නා ලද බව=. එෙAම ඒවා ��ෙගා±වල ක~මා±Ùලව 
සටහ0ගත Z ඇcෙc “පrH,_ලZය �ලා- කැර�” 3යාc ඒවා අ±කpපාව30 ෙතාරව 
යටපc කරන ලද බවcය. 

 ර" #ෂණෙ] පළu මහා රÁ+ලට හ|ව ,0aතය0 බවට පco ජන සංඛ�ාව 
ෙකාතරp oවාදැ= X¼Èතව දැ-Zම කළ ෙනාහැ-ක3. ෙචකා g පrධාන නායකෙය- 
ෙලC0 කට�" කළ ලැ�CA 3ය0ෙ0 1918 වසෙF ෙදවන භාගය "ළ ෙචකා ,C0 4,500 
- ජනතාව ඝාතනය කළ බව=: “ෙචකා කළා යැ= 3ය0නට හැ3 යම- ෙවcද, ඒ ෙවf 
තබා මැ�p ගැන වැf උන0}ව- දැ-Zම ෙනාව ඉහළම දæවම aය �" අවAථාවල එය 
ෙද0නට අසමc Zම=. යකඩ හAතය ය0ෙන0 හැම ,ටම අදහA ෙව0ෙ0 /Fඝ කා�නව 
,0aතය0 අ� පrමාණය- C�ම=,”  යැ= ඔO එයට යp නරැම බව30 �"ව එක" 19

කර=. 1918 ඔ-ෙතVබF අග /, ෙචකා අH0 ඍºවම ,0aතය0 බවට පc oවා යැ= 
ෙම0ෙෂ,- නායක èK මාෙටාB ඇAතෙp0" කළ සංඛ�ාව “10,000 කට වැfෙය0"  oහ. 20

 ඒ CCරෙ] ,0aතය0 බවට පco Xවැරa සංඛ�ාව �ම- 5වද -Xල මාධ� ව�0 
පමණ- වාFතා කරන ලද සpÞFණ සංඛ�ාව අ�ම වශෙය0 පමණ- ගXs/ 10,000 සහ 
15,000 අතර ෙවs/- ර" #ෂණය සල�x කරන ලsෙs, සැබෑ ෙහV ,ය හැ3 ,ප-ෂය ය± 
C,+ �sධ 3~යාව- හැDයට සලකන ෙබා+ෙෂ,-වා/ පrHපcHෙ] ආරpභය හැDයට=. 
“සමාජ පrභවය අ±ව” සලාක ක~මය ෙයාදා ගැ�ම ෙබා+ෙෂ,- පrHපcHය ෙවs/ 
ශ·;කය0 එයට ,ෙරVධය ද-ව± ��ස වැඩ වFජනය කර0නට �ය ,ට, සහ පළාෙc 
ෙචකා ,C0 බලය mÕත ෙලස ෙයාදා ගXs/, සහ ෙමාෙටා,�කා (Motovilikha) අ, 
කpහෙ+ /, සමAත කpහලම “නැ¢ CDන තcවයක” පවH0ෙ0 යැ= අÌකා�0 
XෙBදනය කරs/, ලැ�CA 3è පKsෙද0, C,+ �sධයකට “එgම o �H” H��. ෙචකා 
එම වැඩ වFජකය0 සමඟ සාකLඡා පවcව0නට �ෙ] නැත. ඒ ෙව±වට අÂ+ තැ�ම 
කර ෙAවකය0 ෙAවෙය0 පහ කර යවන ලa. නායකය0 අc අඩංÂවට ගැXණ. වFජනය 
කර0නට ෙමෙහයවන ලද Cය© “ෙම0ෙෂ,- පrH,_ලZය නායකය0” හැම අත ³රා බලා 
අ+ලා ගcහ.  1918 �pහානෙ] / එවැX පrHපcH සාමාන� ඒවා oහ. CCරය ෙවs/ 21

ෙචකා පළාc සං,ධාන H�ණාට වැfෙය0 සං,ධානය Z CDයහ. ෙමාAකB ව�0 ෙ+ 
හලන යටපc 3�p ඉ+ලs/ ඒවාෙය0 අéෙ_rරණය Z CDයහ. ඉH0 ඔ50 තවc }ර aග 

 M. I. Latsis, Dva good borby na vnut rennom front (Two years of struggle on the internal front) (Moscow: Goz. izd-vo, 1920), p. 25.19

 Yu. Martov to A. Stein, 25 October 1918, quoted in V. I. Brovkin, Behind the Front Lines of the Civil War (Princeton: Princeton 20

University Press, 1994), p. 283.

 N. Bernastam, Ural i Prikamie,noyabr’ 1917-yanuar’ 1919 (The Ural and Kama regions, November 1917- January 1919) (Paris: YMCA 21

Press, 1982), p. 129.



ය;0 3C} න�ව- අස0ෙ0 නැHව වFජකය0 100 කට වැf �Kස- ෙවf තබා මරා 
දැÓහ. 

 ඒ සංඛ�ාවල පrමාණය පමණ- -මාස ෙදකක / Csධ o ලà ඝාතන 10,000 c 15,000 
c අතර H�ම- සල�x කර0ෙ0 �සාFවා/ ෙර�මෙ] පrHපcH ව�0 රÁfක+ 
ආකාරෙය0 ෙවනAව C�ම=. �සාFවා/ උසා, ව�0 (�sධාÌකරණ ද ඇ"©ව) 1825 Cට 
1917 ද-වා, “ෙsශපාලන කට�" වලට සpබ0ධව” }0 මරණ දæවp සංඛ�ාව 6,321 - 
oෙ]ය. එg ඉහළම සංඛ�ාව වන 1,310 වාFතා oෙ] 1906 / ය. ඒ 1905 ,_ලවයට 
එෙරgව පrHචාරය හටගc වසර=. තව }රටc ඒ ගැන 3යෙතාc, ඒ }0 මරණ දæවp 
Cය+ලම 3~යාcමක oෙ] ද නැත; එ=0 ෙබාෙහV සංඛ�ාව- බලාc ශ·මග¦හණය 
ෙනාෙහාc බලහcකාරෙය0 වැඩ ගැ�ම oහ.  සH 3gපය- ඇ"ලත පමණ- ෙචකා 22

,C0 පමණ- ෙවf තබා මරා දමන ලද සංඛ�ාව ඒ �සාFවා/ ෙර�මය ,C0 වසර 
අêෙදක- HAෙA මරණයට පuxවන ලද සමAත ජන සංඛ�ාෙව0 ෙද"0 Âණයකට 
වැf oහ. 

 ෙp ;±p ෙවනAZම දcත වලට වඩා ඔnෙබ0 යන ලsද3. “සැකකරැව0,” 
“ජනතාවෙ6 හ"ර0,” “පrාණ ඇපකරැව0,” “රÁඳ5p කඳ5රැ,” සහ “,_ලZය උසා,,” යනා/ 
නව වFÖකරණය0, සහ “ෙරVග Xවාරණ ෙමෙහ�p,” යනා/ ²ට ක 0 ෙනාදැන CD 
පrHපcH හ¨0වා /ම, අÌකරණ 3~යාව�ය- ෙනාමැHව Cය දහA ගණX0 ජනතාව ලà 
ෙවf තැ�p වලට පc 3�ම, �Hයට ඉහ 0 CD නව ආකාරෙ] ෙsශපාලන ෙපා�Cය- 
මë0 අc අඩංÂවට ගැ�ම, යනා/ Cය+ල ගැන 3ව හැ-ෙ- ෙකාපFXකවා/ ,_ලවය- 
එ=0 හැ}නාය 3යා=. 

 ෙp ෙවනස ෙකාතරp බලවc oවාදැ= 3යෙතාc එය සමහර ෙබා+ෙෂ,- 
නායකය0ව පවා ª}මයට පc කෙÑය. ෙචකා ´;කාව ගැන 1918 ඔ-ෙතVබF Cට 
ෙදසැpබF ද-වා ප-ෂ ìරාව�ය "ළ වාද ,වාද aග හැ�ෙම0 එය ,X¼චය කරත 
හැ3=. මානCක සහ ශා�Kක ෙසෟඛ� නැවත වFධනය කරග0නට යැ= 3යා මාසයක 
කාලයකට A,�සFල0තයට අපrCsධ ෙBශෙය0 ¡සF0A3 යවා H�ණ අතර"ෙF, 
ඔ-ෙතVබF 25 වැXදා ෙබා+ෙෂ,- ප-ෂෙ] මධ�ම ක;�ව ,C0 ෙචකා ෙවත පැවKය 
�" නව තcවය ගැන සාකLඡා පැවැcoහ. “ෙසV,ය�වා/0ටc ඉහ 0 සහ ප-ෂයටc 
වඩා ඉහ 0 කට�" කරන ෙලස- ද-වන සං,ධානයකට පවරා ඇH සpÞFණ බලතල” 
,ෙBචනය කර;0, Xෙකාලා= �කK0 (Nikolai Bukharin) සහ ඇෙල-සැ0ඩF ඔ+;0A3 
(Aleksandr Olminsky), යන ප-ෂෙ]  පැර�තම සාමා �කය0 oව0ද, සහ අභ�0තර 
කට�" � බඳ ජනතා ෙකා;AසාF o ෙපෙට¬ාBA3, උsයාචනය කෙÑ “අපරාධකරැව0, 
පර³ඩකා²0, සහ Ýpප0 කpකරැව0ෙග0 එන රAHයා}කාරය0 �� ඇH සං,ධානයක 
උවමනාවට වැf උෙද�Vගය” මැඬල0නට �යවර ගත �"= 3යා=. ෙsශපාලන පාලනය 

 M. N. Gernet, Protiv smertnoi kazni (Against the death penalty) (Moscow: Tip, I. D. Sufina, 1907), pp. 385-423; N. S. Tagantsev, 22

Smertnaya kazn (The death penalty) (St. Petersburg: Gos. tip., 1913). Similar figures are arrived at by K. Liebnecht (5,735 condemned 
to death, 3,741 executed between 1906 and 1910; 625 condemned to death and 191 executed between 1825 and 1905), in Marc 
Ferro, The Russian Revolution of February 1917 (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972), p. 483.



සඳහා ක;�ව- �g�ව± ලැ�ය. එයට සහභාÖ o ෙලB කැෙමෙනB (Lev Kamenev), 
ෙචකා ÓෙලVcපාටනය කර0න යැ= ෙයVජනා කරන තරp }ර aගට �ෙ]ය.  23

 ඒc uර�� ෙලස30 ෙචකා ෙව±ෙව0 ෙප� CDය50 වැfක+ ෙනාෙගාA වැf 
පාලන බලය aනාගcහ. ඔ50 අතර, ¡සF0A3 හැෙර0නට, ප-ෂෙ] පrධාන නp 
H�ණහ: යෙකාB AවF¡ෙලාB (Yakov Sverdlov), Aටා�0, ෙට¬ා�A3, සහ ෙලX0 ද 
CDයහ. “#ෂණෙ] ගැට©ව ª©+ දැ-ම30 සලකා බල0නට හැ3යාව- නැH… 
යථාFථවා/ ෙනාවන ,sව"0 3gප ෙදෙන- ,C0 අ�-H සහගත ෙලස ෙචVදනා කරන 
ලද”  ආයතනය යැ= 3ය;0 එය ආර-ෂා කරග0න ට ෙලX0 දැf ෙA කැප oෙ]ය. 24

ෙලX0 Ó�කcවය ගැ�ෙම0, 1918 ෙදසැpබF 19 වැXදා, මධ�ම ක;�ව �Hය- සpමත 
කළහ. ඒ, “ආයතන ගැන අපහාසාcමක ��, ,ෙ¼ෂෙය0ම }Åකර තcවය0 යටෙc 
වැඩකරෙගන යන ෙචකා ගැන,” පළ 3�ම ෙබා+ෙෂ,- uiණාලයට තහනp කරන ලa. 
වාදය එතැX0 Xමා ,ය. “කpකරැව0ෙ6 ආඥාදායකcවෙ] යකඩ හAතය” එයාකාරෙය0 
3C} ,aය30 වැරa ෙනාෙBය යන තcවෙය0 �}p ලa. ෙලX0ෙ6 වචන ව�0 
3Bෙවාc, “ෙහාඳ ෙකා;�XA� ෙකෙන- ය± ෙහාඳ ෙච3A� අෙය3.” 

 1919 වසර uල / ,ෙ¼ෂ ෙචකා අංශ �g�ව0නට ¡සF0A3 ෙවත මධ�ම 
ක;�ෙව0 අවසර ලැ��. ඒවා අන"රැව හuදා ආර-ෂාව සඳහා වග3ව �" oහ. ඔOව 
මාF" 16 වැXදා අභ�0තර කට�" � බඳ ජනතා ෙකා;AසාF බවට පc,ය. එෙත- 
,,ධ පKපාලන යටෙc පැවH Cය© ;�Õයා, හuදා බල ඇ�, හuදා කා�ඩ සහ 
අHෙFක කා�ඩ Cය+ල ෙචකා රÁකවරණය යටෙc පrH සං,ධානය කර± ලැ�ය. මැ= 
මාසෙ] / ෙp Cය© කා�ඩ -}pKය ;�ෂා, ආහාර හuදා, ªෙරVගා² uරකරැව0, සහ 
ෙචකා ෙAනාංකය0- Cය+ල ෙ-වල සuLචය- හැDයට එක" කර± ලැ�ය. ‘ජනරජෙ] 
අභ�0තර ආර-ෂාව සඳහා o භට ක�ඩායම', 1921 / 200,000 සංඛ�ාව- ,ය. ෙp භට 
ක�ඩායෙp අෙ0ක o කාFය භාරයට කඳ5රැ, ෙපා�A Aථාන, සහ අෙන�c �sධය 
සඳහා අවශ� වැදගc Aථාන වල �Hය ආර-ෂා 3�ම; සහ වැfෙය0ම වැදගc o 
අෙන�c කාFය භාරය0 oෙ] ගpබද වැCය0ෙ6 කැර�, ශ·;කය0ෙ6 කලෙකVලාහල, 
සහ ර" හuදාෙB කැර� මFධනය=. ‘ජනරජෙ] අභ�0තර ආර-ෂාව සඳහා o භට 
ක�ඩායම’ පාලනය සහ ³ඩනය ෙව±ෙව0 XෙයVජනය කෙÑ අHශය බලවc බලය3. 
හැම ,ටම හuදාව හැරදා යන50 CD, 3C,ෙටක XC ෙලස පාලනය ෙනාo, නමට බඳවා 
ග± ලැÏ සංඛ�ාව ;�යන 3 c ;�යන 5 c අතර CDයද ෙහා¤0 සට0 කළ හැ3 
500,000 කට වඩා වැf, අ, ආ�ධ සgත භටය0 එක" කරගත ෙනාහැ3 o ,ස+ ර" 
හuදාව ඇ"ලත o එය ප-ෂපාµ හuදාව3.  25

 අභ�0තර කට�" � බඳ නව ජනතා ෙකා;AසාF පනවන ලද පළu �Hය- oෙ] 
1918 �pහානෙ] Cට 3C} �Hමය පදනම- ෙහV ක~මවc සං,ධානය- ෙනාමැHව 
පවcවාෙගන යන ලද රÁඳ5p කඳ5රැ සpබ0ධෙයX.  1919 අෙ_r+ 15 වැX aන �Hය 

 RTsKhIDNI, 5/1/2558.23

 Lenin i VChK: Sbornik dokumentov 1917-1922 (Lenin and the Cheka: A collection of documents, 1917-1922) (Moscow: Politizlat, 24

1975), p. 122.

 Leggett, The Cheka, pp. 204-237.25



“රÁඳ5p කඳ5රැ” සහ “බලාcකාරෙය0 වැඩ ග0නා කඳ5රැ” අතර ෙවනස- පැහැa� 
කෙÑය. බලාcකාරෙය0 වැඩ ග0නා කඳ5රැවල Cය© Cරකරැව0 උසා,ය මë0 
වැරaකරැව0 යැ= µ0} කරන ලද අය oහ. රÁඳ5p කඳ5රැවල CDන ජනතාව ෙබාෙහV 
,ට පKපාලන පrHපcHය- ෙ°"ෙව0 පrාණ ඇපකරැව0 හැDයට රඳවා H�ණහ. ෙp 
ෙවනAකම පrාෙයV�කව ෙයෙදන ,ට යp ආකාරයක කෘHම බව- ග0න3. එය පැහැa� 
ෙව0ෙ0 1919 මැ= 17 අHෙFක උපෙදA ව�0 Cරකරැව0 වFÖකරණ දාසය- ලැ=A" 
කර;0 ඔ50 රÁඳZම සඳහා “අවම ෙලC0 300 - �Kසකට ඉඩකඩ ඇH, සෑම 
පrා0තයකම, අ�ම වශෙය0 එක කඳ5ර- ෙහV,” ඉaකළ �" යැ= Xයම Zම Xස=. “උසA 
�Fºවාdෙය0 ගc පrාණ ඇපකරැව0,” “පරණ ෙර�මෙ] Xලධා�0,” ,ද�ා�ය ආදායp 
ත-ෙAරැකරැ තරp Xලතලයකට, ඇටFX බලය ලcතා, සහ ඔ50ෙ6 සහායකය0, 
නගරාÌපHවරැ සහ නගරවල සහ aAH�-ක අගනගර ද ඇ"ලcව උප නගරාÌපHවරැ0,” 
“ෙසV,ය� ෙර�මය යටෙc, �මන ෙහV අපරාධයකට ෙහV ප-ෂපාµcවයකට, ග�කා 
ෙAවයට, ආහාර ළඟ තබාගැ�මට, වැරaකරැව0 o ජනතාව”; සහ “සාමාන� හuදාව 
අcහැර යන ලsද50 (එය නැවතc කරන ලද අය ෙනාෙB) සහ C,+ �sධෙ] / Cරගත 
o ෙසා+දා}ව0” යනා/ වශෙය0 ෙp වFÖකරණ ,,ධ ,ෂම oහ.  26

 1919 මැ= මාසෙ] 16,000 - o වැඩ කඳ5රැ වල සහ රÁඳ5p කඳ5රැ වල Cරගත 
oව0 සංඛ�ාව 1921 සැ_තැpබF ෙවs/ 70,000 කට වඩා ඉහළ යන ලa.  ෙසV,ය� 27

බලයට එෙරgව කැර� ගැ£ පrෙsහ "ල �g�වන ලද කඳ5රැ ගණනාව ෙp දcත වලට 
ඇ"ලc ෙනාෙB. උදාහරණය- හැDයට, ටැpෙබාB පrා0තෙ] 1921 �pහානෙ] / අ�ම 
වශෙය0 50,000 ක “මං පහර0න0” සහ “පrාණ ඇපකරැව0 හැDයට ග0නා ලද මං 
පහර0න0ෙ6 ප5ෙ+ සාමා�කය0” රÁඳ5p කඳ5රැ හතක දමා Hbණ. ඒවා අÌකාKය 
,C0 ගpබද කැර� මFධනයට ග0නා ලද �යවර- ෙලC0 ආරpභ කරන ලද කඳ5රැ 
oහ.  28

 GARF, 393/89/10a.26

 Vlast’ Sovetov, now. 1-2 (1922), 41: L. D. Gerson, The Secret Police in Lenin’s Russia (Philadelphia: Temple University Press, 1976), 27

pp. 149 ff; Leggett, The Cheka, p. 178; GARF, 393/89/182; 393/89/295.

 GARF, 393/89/182; 393/89/231; 393/89/295.28



4   අධම %&ධය 

 රැ*යාෙ- *./ %&ධය සාමාන2ෙය3 .4ෙ/ෂණය ෙව3ෙ3 ර8 ෙබා/ෙෂ.:වා;3 
සහ => රාජා@Aවා;3 අතර ගැDම: ෙලසF; නHI හHදා ගැDK ඉM NDපස හටගI 
*&Q3 සැබැ.3ම ඊට වඩා වැදගI ෙවT. ෙමය *./ %&ධෙV අභ23තර ෙපරHණ .ය. 
*ය/ලටම වඩා එY Zවභාවය ෙප3ව3ෙ3 සෑම පැIත:ම \යැ]න ලද අෙ3ක ප_කාර ` 
aඩන කbමෙ-ද වc\. එය සට3කාd ෙ&ශපාලනඥය3ට එෙරYව, .රැ&ධ  ප:ෂ ෙහi 
.රැ&ධ ක@ඩායK වලට එෙරYව, ඕනෑම >:ගැන./ල: ගැන වැඩ වkජනය කරන 
ශlmකය3ට එෙරYව, හHදාවට බඳවා ගැoමට .ෙරiධය ද:ව3නට එෙරYව ෙහi හHදාව 
අIහැර පලා යනp3ට එෙරYව, නැIනK ඉතාමI සරල ෙල*3 q-ෙවාI “සැක කට%8” 
ෙහi “එtMවා;” යන සමාජ පංTයට අFT ඕනෑම vරවැ*ෙයwට එෙරYව, හ8ර3 අතට 
පI ෙව&; ඒ ටpෙK වාසය qyම ඔp3ෙ{ එකම අපරාධය ෙව&;, යනා; වශෙය3 ර8 
aඩනය ෙපා>ෙ- පැTර T|ණ සහ කbමා}~ල `වF. *./ %&ධෙV අභ23තර ෙපරHෙ@ 
අරගලයට *ය] ප_T.�ල�ය කට%8 ඇ8ලI .ය. mcයන ගණනක ගKබද වැ*ය3, 
.�ලවකරැව3, සහ හHදාෙව3 පළා යන අය, සහ ‘ර8' සහ ‘=>’ ෙදපැIතම ‘ෙකාළ' යැF 
හැ�3` ක@ඩායම, යනා; වශෙය3 ෙබාෙහi.ට එක පැIත: ෙහi අෙන: පැIත: 
ඉtMයට යනවාද නැIනK ප=බ*නවාද යන �රණාIමක �mකාව රඟපෑහ. 

 උදාහරණය: හැ�යට, 1919 ;, %:ෙkනෙV සහ මධ2ම-ෙවා/ගා පළාෙI ෙබා/ෙෂ.: 
බලයට එෙරYව නැ� ආ දැවැ3ත ගKබද වැ*ය3ෙ{ කැරc \සා, අ&mරා/ ෙකා/චැ: 
සහ ජනරා/ ෙඩ\q3ට ෙබා/ෙෂ.: ෙkඛා ප=පස සැතvK *ය ගණන: ඉtMයට යා 
හැqයාව පෑtණ. එයාකාරෙය3ම, මාස qYපයකට ප=ව, ඉඩK Ymය3ෙ{ පැර� අF�3 
නැවත NYDවා�ම ගැන ෙකiපා.�ට ` සF�Mය3 ගKබදවා�3ෙ{ කැරc \සා ර8 
හHදාව ඉtMයට එ&; ෙකා/චැ:ෙ{ => හHදාවට ප= බ*3නට *&ධ .ය. 

 වසරකට වැ� කාලය: => සහ ර8 හHදා ෙමෙහ%K .ශාල පMමාණයq3 පැවTය 
ද, 1918 අග ; පට3 1920 Hල ද:වා, සාමාන2ෙය3 *./ %&ධය යැF සැලෙකන 
කාලෙය3 .ශාල ෙකාටස සැබැ.3ම අධම %&ධය: .ය. එය ර8, =>, *./, සහ හHදා 
යන *ය] ..ධ අ�කාMය3 වc3, අT3 අතට \තර මාරැ ` කලාප වල *� සෑබෑ ෙහi 
.භව .රැ&ධවා;3 ඉවI කර3නට ගI වෑයමq. ෙබා/ෙෂ.:වා;3 අ/ලා ෙගන *� 
ප_ෙ&ශවල එය “රදළය3ට”, |k�වා*යට, සහ සමාජයට }=>= අයට, .රැ&ධ ප:ෂ වල 
*� *ය] ෙබා/ෙෂ.:වා; ෙනාවන සට3කාd දඩයK කර3නට, සහ ශlmකය3ෙ{ වැඩ 
වkජන මkධනයට, ර8 හHදාෙ- *� අZ�ර අය ෙගෙනන ලද කැරc මkධනයට සහ, 
ඕනෑම ආකාරයq3 එන ගKබද වැ*ය3ෙ{ කැරc මkධනයට එෙරYව කරන ලද “පංT 
%&ධය:” .ය. => අය .*3 අ/ලාගI කලාප වල, එය “%ෙද--ෙබා/ෙෂ.:” 
ප:ෂපා�Iවය: ඇතැF සැක ෙකරන ඕනෑම ෙකෙන: මkධනයට .වෘතව T|න 
කාලයq. 



  ෂණය සඳහා ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට ඒකා�කාරය: q* ෙලසq3 T|ෙ@ නැත. => 
 ෂණය ද එY පැවTණ. ඔp3ෙ{ නරකම ` ෙමාෙහාත ව}ෙV %:ෙkනෙV 1919 
¡KහානෙV සහ **රෙV ෙඩ\q3ෙ{ හHදාෙ- සFම3 ෙප¢c%රා (Simon Petlyura) ෙ{ 
බලඇ� .*3 ෙගන ¡ය ජනවාk¡ක සංහාර ර¥/ලF. ඒවාෙV .3tතය3 සංඛ2ාව 
150,000 කට වඩා වැ� `හ. නHI ර8  ෂණෙV සහ =>  ෂණෙV ඉTහාසඥය3 
බ§තරය දැනටමI ෙප3වා ; ඇT පMt, ෙK  ෂණ වkග ෙදක එකම තලයක ෙනා`ෙVය. 
ෙබා/ෙෂ.: ප_TපITෙV  ෂණය වඩා කbමා}~ල ` ද, වැ�ෙය3 සං.ධානාIමක ` ද, 
සමZත සමාජ පංTය: ඉල:ක කරගIතq. තව >රටI qයෙතාI, *./ %&ධය tග 
හැෙර3නට ෙපර එය මනාව *තා බලා සහ ප_ාෙයi¡කව ෙයාදා ග3නා ල&දq. =>  ෂණය 
q*.ෙටක එවැ\ කbමා}~ල ෙලසq3 tග හැරැෙ@ නැත. එය අ\වාkෙය3ම පාලනය 
කරගත ෙනාහැq හHදා කා@ඩවල වැඩ බව ෙපo යF. රජය: ෙලස කට%8 කර3නට 
අසාkථක ෙල*3 වෑයK කරන ලද හHදා අණq3 \ල වශෙය3 \wI කරන ලද 
ෙමෙහ%K ෙනා�ය. ඒ ජනවාk¡ක සංහාර පැIතකට දැKෙමාI, ෙඩ\q3 .*3 ද ෙහළා 
දqන ලද, එ.ට =>  ෂණය ය} හHදා රහZ බලකාය: ෙල*3 කට%8 කරන ෙපා�*ය 
.*3 එකට එක qyK ගණනාව: යැF ෙපo යF. ෙචකා සහ ‘ජනරජෙV ආර:ෂාව සඳහා 
` අභ23තර භට ක@ඩායම’ \මැ� T|ෙ3 සK©kණෙය3ම ෙවනI ආකාරයක මkධනය 
සඳහා .ය. එයට ෙබා/ෙෂ.: ෙරªමෙV ඉහළම ම¢ටෙම3 සහාය ලැ� T|�. 

 අෙනwI *ය] *./ %&ධ ෙම3ම, සට3 වැt ෙදපැIත .*3 ෙයාදා ගැ}ණ *ය] 
 ෂණ ආකාර ගැන සK©kණ N3«රය: ලබාගැoම ඉතා >�කර `වq. ෙබා/ෙෂ.:වා; 
 ෂණය, එY පැහැtc කbමෙ-දය, එY =.ෙ4¬Iවය, සහ එY =පy:ෂාකාy ෙල*3 
ෙතiරාග3නා ලද ඉල:ක, යනාtෙය3 *./ %&ධයට ෙපර පැවT බව qව හැqF. එය 
සK©kණ ෙලසq3 ගැDKකාy බවට වkධනය `ෙV 1918 ¡KහානෙV අග ; පම�. පහත 
දැ:ෙවන ලැFZ8ව කාලා}කbමයට අ}ව ෙරªමෙV H/ මාස පට3 එY ..ධ ඉල:ක 
කරා සහ ..ධ ආකාරෙය3  ෂණය පMණාමය ` හැ� ද:වF: 

• ෙබා/ෙෂ.:වා;-ෙනාවන ෙ&ශපාලන සට3කාd3, ආරාªකය3 *ට රාජා@Aකාර 
පා:®කය3 ද:වා. 

•වඩාIම ¯cක අF�3, පා3, ර¥qයා සහ අවම \දහස සහ උදාරIවය ඇ8]ව, 
සට3 වtන ශlmකය3. 

•ගKබදවා�3 -ෙබාෙහi.ට හHදාෙව3 පැන ¡යp3- අෙ3ක ` ගKබද .�ලව 
සKබ3ධෙය3 සැකකරැව3 බවට පI ` අය ෙහi ර8 හHදාෙ- wම3ත°ණෙV 
ෙයෙදන ල&දp3. 

• ෙකාසැ:, ෙසi.ය¢ ෙරªමයට .රැ&ධ යැF සැල±ම මත සමාජ²ය සහ 
ජනවාk¡කය: හැ�යට ෙරාIත N�3 NDවහ/ කර} ල&දp3. “ෙකාසැ:හරණය” 
යන ස\Dහ3 `ෙV 1930 ගණ3 වල ; “wලා:හරණය” (තවI ජනවාk¡ක 
ක@ඩායම: NDවහ/ qyම)  දැවැ3ත NDවහ/ qyK වලට ෙපරF. ෙල\3වා; 
සහ Zටාc3වා; ෙ&ශපාලන aඩක ප_TපIT අතර අඛ@ඩතාවය: T|ණා යැF 
එF3 ෙප3වF. 



• “සමාජයට }=>= කාරකය3” සහ අෙනwI “ජනතාවෙ{ හ8ර3,” “සැක කට%8 
v&ගලය3,” සහ “ප_ාණ ඇපකරැව3,” “\වාරක ෙමෙහ%ම: ෙලස” 8ර3කර 
දැdම, .ෙ4ෂෙය3ම ෙබා/ෙෂ.:වා;3 ගKමාන වc3 ජනතාව ඉවI කර&; 
නැIනK => යටෙI පැවT ප_ෙ&ශ ෙහi ටp3 ඔp3 අතට ග\&; එම N´ෙවත 
අ}ගමනය කළහ. 

 ෙහා�3ම ද3නා මkධන එ/ල `ෙV ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට .රැ&ධ ` අෙනwI ප:ෂ 
වල ෙ&ශපාලන සට3කාd3 ෙවතF. සට3කාd ශlmකය3ට සහ ගKබද වැ*ය3ට නA 
නැTව ෙව� තැ�ම ෙහi ෙචකා ෙමෙහ%Kවc3 දµවK ෙල*3 ස¯ලඝාතනය `වI, 
ප_ධාන .රැ&ධ ප:ෂවල නායකය3ෙ{ ·.ත ෙ¸රැන බවI ඔp3ව ෙබාෙහi .ට *රගත 
qyම නැIනK NDවහ/ කර} ලැ|වා පමණ: යැF ඔp3 ලවා ෙබාෙහi ප_කාශය3 
ඉtMපI ෙකරැ�. 

 1918 අෙ�_/ 11 වැ\දා ෙමාZක- ආරාªකවා;3ට පහර ;ම, ප_ථම  ෂණ *&�ය: 
ෙල*3 දැ:ෙ-. >*K ගණන: වහාම ෙව� තබා මරා දැmණ. ඔp3 අතM3 යK q* 
ප_මාණය: ෙබා/ෙෂ.: ප:ෂයට ප:ෂපා�Iවය මාරැ ෙකරැවI, ඇෙල:සැ3ඩk 
ෙගi/¹බk{, mකාෙය/ ෙබºනk (Brener) සහ �ෙමi» සමෙසාෙනා- (Timofeo Samsonov) 
වැ\ අය ෙචකා Y ඉහළ තන8රැ ෙහාබවන ලද \ලධාy3 ෙව3නට සමI `වI, 
අන8රැව එන අpරැ> qYපෙV ; ආරාªකවා;3ට .රැ&ධ අරගලය �ව¼ `ෙVය. පැර� 
ෙරªමයටI එෙZම නව ෙබා/ෙෂ.: ආඥාදායකIවයටI එක ෙZ .ෙරiධය පෑ ෙබාෙහi 
ආරාªකවා;3ට H§ණ ෙද3නට ` උභෙතiෙකi�කය මනාව ෙප3}K කර3ෙ3 ෙනZටk 
මැ:ෙනා (Nestor Makhno) නමැT මහා ගKබද ආරාªකවාtයා කාලය: TZෙZ => 
හHදාවට එෙරYව ර8 හHදාව සමඟ පා:®ක � *½මI, සහ අන8රව => තkජනය අ8 
ගා දැෙම&; ෙ¾ ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට එෙරY �මI 8´\. මැ:ෙනi සහ ඔ§ෙ{ 
පා:®කය3 ` ගKබද වැ*ය3ට එෙරYව tයI ` මkධනෙV ;, මං පහර3න3 යැF 
qයm3 දහZ ගණනක නK ෙනාද3නා ` ආරාªකවා; සට3කාd3ව ෙව� තබා මරා 
දැmණ. ෙK ගKබද වැ*ය3 අතර ආරාªකවා; .3tතය3ෙ{ බ§තර ප_මාණය *�න 
ලදැF, අAම වශෙය3 1922 ; බkc3 ෙවතට NDවහ/ව *� රැ*ය3 ආරාªකවා;3 
ද:වන ලද දIත වc3 ෙහi ෙපo යF. ෙK අසK©kණ සංඛ2ා ෙප3}K කර3ෙ3 
1919-1921 වසර 8ළ ; සට3කාd ආරාªකවා;3 138 : ෙව�තබා මරා දමන ලදැF ද, 281 
: NDවහ/ කරන ලදැF ද, 608 : 1922 ජනවාM 1 වැ\දා ෙත: තවමI *රෙගව/වල 
*�3ෙ3 යැF ද qයාF.  1

 1918 ¡Kහානය ද:වා, ෙබා/ෙෂ.:වා;3ෙ{ mත° පා:®කය3 යැF, සැලෙකන ලද 
වාමාංÀක සමාජවා; .�ල�යවා;3ට 1919 ෙපබරවාM ද:වා යK තරමකට cY/ බවq3 
සලකන ලt. මMයා ZNMෙඩාෙනiවා (Maria Spiridonova) ඔp3ෙ{ වඩාIම ප_*&ධ නාFකාව 
ප:ෂ ෙකාංගÁසයක සභාපT තන8ර ඉ*�ම 1918 ෙදසැKබk ද:වා ෙබා/ෙෂ.:වා;3 
.*3 ඉවසා දරා *�යහ. ෙකෙZ නHI, ඇය 1919 ෙපබරවාM 10 වැ\දා, ෙචකා .*3 
tනපතා කරෙගන යන  ෂණය ෙහළා දැ±ෙම3 ප=ව, ඇයව තවI සට3කාd3 210 : 
සමඟ අI අඩංÂවට ගැ\ණ. ඇයෙ{ "YZ½Mයාව සමනය කර3නට ෙසෟඛ2ාගාරයක 

 L. G. Gorelik, ed., Goneniya na anarkhism v Sovietskoi Rossii (The persecution of anarchism in Soviet Russia) (Berlin, 1922), pp. 1

27-63.



රඳවා තැ�ම” .�ල�ය උසා.ය: ම¡3 \kෙ&ශ ෙකMණ. ෙමම qbයාව ෙසi.ය¢ ෙරªමය 
.*3 ෙ&ශපාලන .රැ&ධකාරෙය:ව මාන*ක ෙරiහලක රඳව3නට පට3 ග3නා පළH 
උදාහරණයF. ZNMෙඩාෙනiවා එතැ\3 පැන ය3නට සමI `වාය. රහ*ගතව ඇය එවකට 
ෙසi.ය¢ ආ@Aව .*3 තහනK කරන ලද වාමාංÀක සමාජවා; .�ල�ය ප:ෂයට 
නායකIවය >3ෙ3ය. ෙචකා ¯ලාශl ද:වන පMt, වාමාංÀක සමාජවා; .�ල�ය සං.ධාන 
පනZ අට: 1919 ; තහනK කරන ලt. 1920 ; තවI හත´Z පහ: තහනK `හ. ඒ 
වසර ෙදෙ: ;, ¹සk3Zqෙ{ අණ පMt සට3කාd3 1,875 : ප_ාණ ඇපකරැව3 හැ�යට 
අI අඩංÂවට ගැ\ණ. 1919 මාk8 18 වැ\දා ඔ§ \ෙ-දනය කෙÆ ෙමයF: “ෙමතැ3 
පට3 ෙචකා .*3 කbැZෙනා- (Krasnov) => Hරකරැව3 වkගය සහ සමාජවා; කඳpෙk 
=> Hරකරැව3 අතර ෙවනස: සලක3ෙ3 නැත… අI අඩංÂවට ග3නා ලද සමාජවා; 
.�ල�යවා;3 සහ ෙම3ෂ.:වා;3 ප_ාණ ඇපකරැව3 ෙZ සැලෙකT. එෙZම ඔp3ෙ{ 
ඉරණම රඳා පවT3ෙ3 ඔp3 අයIවන ප:ෂ වල ඊ ළඟට දq3නට ලැෙබන හැtයාව 
මතF.”  2

 ද:®ණාංශ සමාජවා; .�ල�යවා;3 වඩාIම අන8රැදායක ෙ&ශපාලන .ප:ෂය 
හැ�යට හැම .ටම ෙබා/ෙෂ.:වා;3 .*3 සලකන ලt. 1917 ෙනාවැKබk සහ 
ෙදසැKබk මාස වල ; \දහZ සහ ප_ජාතා3T°ක ` මැTවරණ වල ; ඔp3 .ශාල 
බ§තරය: tනාගI බව q*ෙවwටI අමතක � ෙනාTÈණ. ඔp3 පැහැtcවම බ§තර 
ආසාන ෙහාබවන ලද ව2වZථාදායක සභාව .=රැවා හැM ප=ව, සමාජවා; .�ල�යවා;3 
ෙසi.ය¢වා;3ෙ{ සහ ෙසi.ය¢වා;3ෙ{ මධ2ම .ධායක කmDෙ- ෙZවය qyම tගටම 
කරෙගන ¡යහ. 1918 É\ මාසෙV ; ෙම3ෂ.:වා;3 සමඟ ඔp3ද ෙනරපා හMන ලt. 
එY ;, ෙම3ෂ.:වා;3 සහ ව2වZථාදායක ප_ජාත3ත°වා;3 සමඟ, සමහර සමාජවාt 
.�ල�යවා;3 එක8ව ෙක� කාලය: පමණ: පැවT සමාරා (Samara) සහ ඔKZ: 
(Omsk) තාවකාcක ආ@A NYටා  ගIහ. => හHදාෙ- අ&mරා/ ෙකා/චැ: අT3 ඒවා 
ෙපරළා දැH�. ෙබා/ෙෂ.:වා;3 සහ => හHදාව අතර Yර � *� සමාජවා; 
.�ල�යවා;3 සහ ෙම3ෂ.:වා;3 ෙබා/ෙෂ.:වා; ෙරªමයට .ෙරiධය දැ:.ය හැq ` 
සංස:ත ප_TපIT මාලාව: ෙනාමැTකm3 දැ� >�කරතා වලට H§ණ >3හ. අෙන: 
පැIතට ෙබා/ෙෂ.:වා;3 ප:ෂ ඇ8ලට Mංගා ග3නට, අZවස3නට, සහ Zථාවරය: 
නැT මධ2Zථ සමාජවා; .රැ&ධ ප:ෂය එ´Nටම මkධනය ෙයාදන ෙමෙහ%K භා.තා 
කර3නට, දI ඉතා ද:ෂ ෙ&ශපාලනඥය3 `හ. 

 අ&mරා/ ෙකා/චැ:ෙ{ ප_හාර එY උÊචතම තIවෙV පැවTය ;, මාk8 20 *ට 30 
ද:වා සමාජවා; .�ල�යවා; vවIපත ` "ජනතාවෙ{ අËප_ාය” (Delo naroda) ය´ \wI 
කර3නට අවසර ;ෙම3 ප=ව, ෙචකා .*3 ඔpනට හැq *ය]ම සමාජවා; 
.�ල�යවා;3ව සහ ෙම3ෂ.:වා;3ව 1919 මාk8 31 වැ\දා අ/ලා ග3නා ලt. ඒ 
අවZථාෙ- ; ඒ ප:ෂ ෙදෙ:ම සාමාªකIවය T�ම ගැන q*> oTමය තහනම: 
ෙනා�ය. ෙමාZක-, Dලා (Tula), Zෙමාෙල3Z: (Smolensk), ෙවාෙරාෙනZ (Voronezh), 
ෙප3සා, සමාරා සහ ෙකාZෙටÌiමා (Kostroma)  යනා; නගරවල ; සට3කාd3 1,900 : අI 3

 Izvestiya, 18 March 1919; L. D. Gerson, The Secret Police in Lenin’s Russia (Philadelphia: Temple University Press, 1976), pp.2

151-152; G. Leggett, The Cheka: Lenin’s Ploitical Police (New York: Oxford University Press, 1981), pp. 311-316.

 V. I. Brovkin, Behind the Front Lines of the Civil War: Political Parties and Social Movements in Russia, 1918-1922 (Princeton: 3

Princeton University Press, 1994), p. 54.



අඩංÂවට ගැ\ණ. සමාජවා; .�ල�යවා;3 සහ ෙම3ෂ.:වා;3 .*3 සං.ධානය කර} 
ලැÍ ගKබද වැ*ය3ෙ{ උ&ෙඝiෂණ සහ වkජන වල ; ලÎ ඝාතන කරන ලද සංඛ2ාව 
ෙකාපමණදැF q*ෙවwටI qව ෙනාහැqF. ඉතා අ/ප සංඛ2ානමය වාkතා \සා, සහ අN 
ඒ ඒ *&Q3 වc3 .3tතය3 ` අ}මාන සංඛ2ාව3 දැන *�යද, ඒ ඝාතන වලට හ= ` 
ෙ&ශපාලන qbයාකාy3 සමා}පාTකව ෙකාපමණ *�යාදැF ගැන q*I අදහස: නැත. 

 අI අඩංÂවට ගැoෙK ෙදවැ\ ර¥/ල ඇT `ෙV ෙල\3 .*3 ‘ප_ා-ඩා’ Y 1919 
අෙගiZ8 28 වැ\දා රචනාව: පළ qyමI සමඟF. සමාජවා; .�ල�යවා;3 සහ 
ෙම3ෂ.:වා;3 ය} “=>, ඉඩK Ymය3, සහ ධනවා;3ෙ{ හp/කරැව3 සහ පාබල 
ෙZවකය3,” යැF qයm3 ඔp3ට එF3 ඔ§ නැවතI ෙචiදනා කෙÆය. ෙචකා වාkතා 
වලට අ}ව, 1919 අවසාන මාස හතර 8ළ ; සමාජවා; .�ල�යවා;3 සහ 
ෙම3ෂ.:වා;3 2,380 : අI අඩංÂවට ග3නා ලt.  එංගල3තෙය3 ආ ශl mක 4

ක@ඩායම: N´ගැoම N�ස, 1920 මැF 23 වැ\දා කැඳවන ලද අwරැ අHණ3න3ෙ{ 
වෘI�ය සmT ර¥Z�මq3 ප=ව සමාජවා; qbයාකාy3ව මkධනය කරන කට%8 තවI 
�ව¼ `ෙVය. ඒ ර¥Z�ෙK ;, ෙවනI නමq3 ෙපo *� සහ ෙවZවළාෙගන *�, 
ව2වZථාදායක සභාෙ- සභාපTවරයා ෙල*3 ද එය වලංÂ ` එකම tනෙV පIව *�යා 
` ද, රහZ ෙපා�*ෙය3 සැඟ� *�, සමාජවා; .�ල�යවා; නායකයා ` .:ටk ෙචkෙනා- 
(Viktor Chernov) ප_*&�ෙV ෙචකා සහ ආ@Aව හාස2යට ල: කෙÆය. ෙචkෙනා-ෙ{ H] 
පpලම ප_ාණ ඇපකරැව3 හැ�යට අI අඩංÂවට ගැ\ණ. තවමI \දහෙZ *� *ය] 
සමාජවා; .�ල�යවා;3ව *රෙගව/ වලට  ඇද දැH�.  1920 ¡KහානෙV ; සමාජවා; 5

.�ල.යවා; සහ ෙම3ෂ.:වා; qbයාකාy3 2,000 කට වැ� NMස: cයා පtංÏ කරවා, 
අI අඩංÂවට ෙගන, ප_ාණ ඇපකරැව3 හැ�යට තබා ගැ\ණ. .රැ&ධ ප:ෂවල *�න 
සමාජවා;3 ගැන කට%8 කරන සැල=ම 1919 �c 1 වැ\දා ෙචකා අභ23තර සටහන: 
ඉතා දැ� ආකාරයq3 ද:වF: 

ෙK ප:ෂ oT .ෙරiQ කරනවාට වඩා, එY ; ඔp3 පාතාලයට යන \සා සහ එ.ට 
ඔp3 පාලනය තවI අ�රැ ෙවන \සා, යK ආකාරයක අkධ-oTමය තIවය: 
ඔp3ට ලබා ;ම වැ�ෙය3 =>= ෙවF. එයාකාරෙය3 අNට ඔp3ව ළÐ3 තබා 
ගැoමට v]වන. අNට උවමනා ` ඕනෑම .ෙටක අNට කරදරකාරය3, සහ ෙÑiÒ3 
අF3 කර3නට v]වන. එෙZම අපට අවශ2 ඔI8කරැව3 ද ලබාගත හැqF… ෙK 
ෙසi.ය¢-.ෙරiQ ප:ෂ ගැන සලක&;, අN ෙK %ද වාතාවරණය ෙයාදාෙගන 
ඔp3ෙ{ සාමාªකය3 ෙවත, අපරාධ සඳහා, උදාහරණ හැ�යට, “ප_T.�ල�ය 
කට%8,” “රාජෙÑiහය,” “ෙපරHණ NDපස *ට oT.ෙරiQ කට%8වල \යැÓම,” 
“මැtහIෙව3නට එන .ෙ&Ôය බල ෙව}ෙව3 ඔI8 බැ�ම,” යනා; වශෙය3 
qයm3 වරද පැට.ය %8F.  6

 *ය] මkධoය *&Q3 වc3, නව ෙරªමය .*3 ප_ෙ-සKකාyව වස3 කරගIත: 
`ෙV ශlmකය3ට එෙරYව ෙයාදාග3නා ලද ප_ච@ඩIවයF. ෙබා/ෙෂ.:වා;3 බලයට පI 

 G. A. Belov, Iz istorii Vserossiiskoi Chrezvchainoi Komissii, 1917-1921: Sbornik dokumentov (From the history of the All-Russian 4

Extraordinary Commission, 1917-1921: A collection of documents) (Moscow: Gos. izd-v0 polis. lit-ry, 1958), p. 354; CRCEDHC 
5/1/2615.

 Brovkin, Behind the Front Lines, pp. 252-257.5

 Tsirkulyarnoe pis’mo VChK (Cheka circular), pp. 267-268, B. I. Nikolaevsky Archives, Hoover Institution, Stanford, Calif.6



`ෙV ඔp3ෙ{ නාමෙය\. 1918 Hල ; පට3 ගI මkධන ඊ ළඟ වසර ෙදෙ: ; එ3න 
එ3නම වැ� `ෙVය. *ය/ල3ම ද3නා 1921 *> ` ෙකbi3Zටා¹ *&�ය එY උÊචතම 
තIවයF. 1918 Hල *ටම ෙපෙටÌාගÁෑඩෙV ශlmකය3 ඔp3ෙ{ එ�තර .ෙරiධය 
ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට ද:වm3 *�යහ. 1918 Éc 2 වැ\දා මහා වැඩ වkජනය අසාkථක ` 
ප=ව, ෙපෙටÌාගÁෑ¹ කKහ/ ඇ8ලත ආදාරෙය3 N´ගැoමට පාත°ව දැවැ3ත ජනN_යIවය: 
ලබm3 ZමරÕය චාMකාව: ඒ අවZථාෙ- ; ම අවස3 කර TÍ මMයා ZNMෙඩාෙනiවා 
ඇ8]ව, ෙබා/ෙෂ.:වා;3 .*3 සමාජවා; .�ල�යවා; නායකය3 ගණනාව: අI 
අඩංÂවට ගැoමI සමඟ ශlmකය3 අතM3 .ෙරiධතා නැවතI ඇT`ෙV 1919 මාk8 
මාසෙV ක´3 පැවT අගනගරෙV ; ය. ඒ ෙමාෙහාත අTශය සංෙ-; තIවය: `ෙV උගÁ 
ආහාර Yඟය: පැවT \සF. අI අඩංÂවට ගැoK \සා වැඩ වkජන සහ .ෙරiධතා 
ව2ාපාර හැම අතර පැTර ¡ෙVය. මාk8 10 වැ\දා v�ෙලා- කKහෙ/ ශlmකය3ෙ{ 
ප_ධාන සභාව එY *ය දහසකට වැ� සමාªකIවය ර¥Zව *�ය ;, උදාර ෙල*3 
ෙබා/ෙෂ.: qbයා ෙහළා දqන Zථාවරය: අ}මත කර ගIහ: “ෙK ආ@Aව, ෙචකාට සහ 
.�ල�ය උසා. වලට Z«T ෙව3නට පවIවාෙගන යන ෙකාm%\Z¢ ප:ෂෙV ප_ධාන 
කmDෙ- ආඥාදායකIවයට වඩා අA යම: ෙනාෙ-.”  7

 \ෙ-දනෙය3 බලය ෙසi.ය¢වා;3ට බාර ෙද3නට qයා ප_කාශ කර} ලැ�ය.  
ෙසi.ය¢වා;3ට සහ කKහ/ කmD සඳහා \දහZ මැTවරණ, ගKබද *ට නගරවලට 
ෙගන ආ හැq ආහාර ප_මාණ සඳහා පනවන ලද �මා අවස3 qyම, (1.5 pudy, ෙනාෙහාI 
රාIත/ 55 : පමණ), “අව2ාජ ෙ&ශපාලන ප:ෂ” වc3 ගI ෙ&ශපාලන *රකරැව3 
\දහZ qyම, සහ ඒ *ය/ලටම ඉහ´3 `ෙV මMයා ZNMෙඩාෙනiවා \දහZ qyමF. 
දවෙස3 දවස වැ�ෙය3 බලවI ෙවm3 නැ� එන ෙK ර¥/ලට TMංÂ Tය3නට, ෙල\3 
1919 මාk8 12 සහ 13 වැ\දා ෙපෙටÌාගÁෑඩයට පැm�ෙVය. කKහ/වල වැඩ වkජනෙV 
ෙය; *� ශlmකය3 අමතා කතා කර3නට ය&; ඒI ඔ§ව Ö qයm3 සහ “%ෙද-ව3 සහ 
ෙකාmZසාkවරැ භංග කර}!”  යන සට3 පාඨෙය3 කෑ ගසm3, ඔ§වI *ෙනා�-ව I 8

ෙ-tකාෙව3 එළවා දැH�. ෙසමF¢-.ෙරiQවාදය H/බැස TÈණ, එය හැම .ටම ම8Nටට 
වැ� ගැÙරq3 ෙනා�ය, එය ෙබා/ෙෂ.:වා;3 සහ %ෙද-ව3 එක ෙගාෙ¹ දැ¯හ. එY ; 
1917 ඔ:ෙතiබk .�ලවෙය3 ප=ව ලැ� T|ණ .4වාස තIවෙය3 ෙබාෙහාම ප_මාණය: 
ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට ඉතා ඉ:ම�3 අYm .ය. වැ�ෙය3ම ප_*&ධ ෙබා/ෙෂ.: නායකය3, 
(ෙටÌා¢Zq, *ෙනා�-, කැමෙන-, ඇෙල:* Mෙකා- (Aleksei Rykov), කා/ ෙරෙඩ:) යනා;3 
%ෙද-ව3 �ම \සා ඒ සා¯Yක මනෙZ ෙමම “%ෙද-” සහ “ෙබා/ෙෂ.:” යන ෙ/බ/ 
ෙදක එකට ෙය;ම %:T සහගත කෙÆය. 

 1919 මාk8 16 වැ\දා ෙචකා ක@ඩායK v�ෙලා- කKහලට කඩා වැ>නහ. ඔp3 හා 
සට3 වැ>ෙ3 අ.ගI ශlmකය3 `හ. ශlmකය3 900 කට ආස3න සංඛ2ාව: අI 
අඩංÂවට ගැ\ණ. ඊ ළඟ tන qYපෙV ;, ෙපෙටÌාගÁෑ¹ වc3 සැතvK TZපහ: පමණ >ර 
NYටන ලද 4ෙලාFෙස/බk{ (Schlüsselburg) බලෙකාDෙ- ; නA ඇ�ම: ෙනාමැTව වැඩ 
වkජකය3 200 කට වැ� NMස: ෙව� තබා මරා දමන ලt. ෙZවය සඳහා නව සැලැZම: 
පට3 ගැ}ෙ3 *ය] වැඩ වkජකය3 අZ qyෙම3 ප=ව, ප_T.�ල�ය නායකය3 ඔp3ව  

 RTsKhIDNI, 17/84/43/2-4.7

 Brovkin, Behind the Front Lines, p. 69; RTsKhIDNI, 17/84/43.8
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qyෙම3 ප=වF. එතැ3 පට3 *ය] ශlmකය3 ඉතා දැ� .පරK යටතට පI `හ. 1919 
වස3තයට ප=ව, ශlmක මධ2Zථාන වල රහ*ගත ෙචකා ෙදපාkතෙK38 NYDවm3,  ඒ 
ඒ කKහෙ/ “මාන*ක තIවය” ගැන \Tපතා යවන වාkතා වලට ඔI8 ෙසායන සහ 
ෙතාර8රැ සපයන ක@ඩායK පට3 ගැ\ණ. ශlmක පංTය ය} පැහැtcවම අන8රැදායක 
ෙකා¢ඨාශය: හැ�යට සලකන ලt. 

 1919 වස3තය ෙබාෙහi වැඩ වkජන වc3 සNM `වq. ඒවා දරැÚ ෙල*3 මkධනය 
කර} ලැ�ය. Ûලා, ෙසාkෙමාෙවා, ඔෙර/, Èºයැ3Z:, ¢වk, ඉවාෙනාෙවi, ෙවාZෙනෙස3Z: 
සහ ඇZටÌාඛා3  වැ\ රැ*යාෙ- මහI ශl mක පංT මධ2Zථාන වල එෙZ  *>.ය. 10

ශlmකය3ෙ{ >: ගැන.c සෑම පැIතq3ම එක හා සමාන `හ. දවසකට පා3 රාIත/ 
බාගයක ෙහi mල Nයවා ග3නට බැM සලාක පත: ග3නට යා3තK ප_මාණවI ` 
ෙ-තන වc3 ඔp3 හාමත තIවයට වැ½ *�යහ. වැඩ වkජකය3 Hc3 උIසාහ කෙÆ 
ර8 හHදාෙ- ෙසා/දා>ව3ෙ{ සලාක පI තරමට සලාක ලබාගැoමටF. නHI වඩාIම 
හt* උ&යාචන *ය/ල ෙ&ශපාල\ක `හ: ෙකාm%\Z¢වා;3ෙ{ .ෙ4ෂ වරප_සාද 
අෙහi*ය, ෙ&ශපාලන *රකරැව3 \දහZ qyම, ෙසi.ය¢වා;3ට සහ කKහ/ කmD 
ෙව}ෙව3 \දහZ මැTවරණ, ර8 හHදාවට අ\වාkෙයය3 බඳවා ගැoම නැවැI�ම, 
කැමැT අෙය: ඇ=රට \දහස, \දහZ ප_කාශයට අවසර, මාධ2ය \දහස, යනා; වශෙය3 
ඒවා ෙපරHණට ¡ෙVය. 

 ෙK ෙමෙහ%K තවI දැ� අන8රැදායක යැF ෙබා/ෙෂ.: අ�කාMය දැ:ෙ:, 
නගරෙV NYDවා T|ණ හHදා කා@ඩ ඔp3ෙ{ පැIතට හරවා ග3නට ඒවා \T 
සාkථක �ම \සF. ඔෙර/, Èºැය3Z:, ෙගාෙම/, සහ ඇZටÌාඛා3 Y ; කැරcකාර 
ෙසා/දා>ව3 ශlmකය3 සමඟ අIවැ/ බැඳෙගන, “%ෙද-ව3ට මරණය! ෙබා/ෙෂ.: 
ෙකාmZසාk භංග කර}!” යැF හඬ නැÝහ. ඔp3 නගරෙV පැIත: අ/ලා ෙගන කඩ 
මංෙකා/ල කෑහ. tන qYපය: 8ළ සට3 qyෙම3 ප=ව  පමණ: ෙචකා කා@ඩ සහ 11

ෙරªමයට පා:®ක ` හHදා කා@ඩ වලට නගරය ය´ අIපI කරගත හැq.ය. ෙමවැ\ 
වැඩ වkජන සහ ෙපර´කාර wම3ත°ණ සඳහා ෙයාදා ගැ}Ú ප_Tචාරය `ෙV කKහ/ 
සK©kණෙය3ම වසා තැ�මI, සලාක පI රාජ ස3තක qyමI -ෙබා/ෙෂ.:වා;3 ස8 
වඩාIම ප_ෙයiජනවI අ.ය `ෙV wස¡3න ගැන තkජනයF- සහ වැඩ වkජකය3 සහ 
කැරcකාර ෙසා/දා>ව3 *ය ගණ\3 ෙව� තබා මරා දැdමIය. 

 වැ�ෙය3ම වැදගI මkධන ෙමෙහ%K පැවTෙV 1919 මාk8 සහ අෙ�_/ මාස වල ; 
Ûලා සහ ඇZටÌාඛා3 Y ය. 1919 අෙ�_/ 3 වැ\දා රැ*ය3 හHදාෙ- ෛඵTහා*ක අග 
නගරය වන Ûලා ෙවත ¹සk3Zq පැm�ෙV කැරcකාර කKහ/වල වැඩ වkජනෙV ෙය; 
*� ශlmකය3 මkධනය qyම සඳහාය. 1918-19 ෙ¾ම3තෙV ;, ෙK කKහ/ වැඩ වkජන 
සහ කාkmක qbයාකාyIවය අIදැක *� තැ3 `හ. ඒ Zථාන ර8 හHදාවට නැTවම බැM 
තැ3 `ෙV රැ*යාෙ- රFෆ/ වc3 80% : \පදවන තැ3 ඒවා ` ෙහF\. ඉතා \vණ 
ශlmක බලකාෙV ෙ&ශපාලන qbයාකාy3 අතර බ§තරය `ෙV ෙම3ශ.:වා;3 සහ සමාජ 

 Leggett, The Cheka, p. 313; Brovkin, Behind the Front Lines, p. 71; Petrogradskaya pravda. 13 April 1919, p.3.9

 RTsKhIDNI, 17/66/68/2-5; 17/6/351.10

 Ibid., 17/6/197/105; 17/66/68.11



.�ල�යවා;3ය. 1919 මාk8 Hල ; සමාජවා; qbයාකාy3 *ය ගණන: අI අඩංÂවට 
ෙගන T�ම උ&ෙඝiෂණ ර¥/ල: ආරKභ කර3නට ෙ¾8 � TÈණ. එY උÊචZථානය 
`ෙV මාk8 27 වැ\දා දැවැ3ත “\දහස සහ wස¡3න උෙදසා පාගමන” සඳහා කාkmක 
සහ >KMය ශlmකය3 දහZ ගණන: ඒකරාÔව *½මF. අෙ�_/ 4 වැ\දා ¹සk3Zq තවI 
“නායකය3” 800 : අI අඩංÂවට ගIෙIය. අන8රැව වැඩ වkජකය3 එෙත: සT 
qYපය: vරා ර¥â *� *ය] කKහ/ බලහIකාරෙය3 YZ කරවන ලt. ෙපා>ෙ- Nටමං 
කර තබා, නැවත බඳවාග3නා කා¹ පත ලබාග3නට නK, එF3 වැඩ කර3නට 
හැqයාවI, රාIත/ බාගයක පා3 ලබාගැoෙK අFTයI ලැෙබ3ෙ3, අනාගතෙV ; q*> 
ආකාරයක වැඩ නැවI�ම: ය} අIහැර දමා යන ෙලස සැලෙකනවා යැF ද, එයට දµවම 
මරණය යැF ද .ෙ4ෂෙය3ම සඳහ3 කරන ර¥qයා ඉ/ãKපත: ඔp3 අIස3 qyෙම3 
පම�. අෙ�_/ 10 වැ\දා \�පාදනය ය´ ඇරÙ�. ඊට ෙපර tන රාT°ෙV “නායකය3” 26 
: ෙව� තබා මරා දමන ලt.  12

 ෙවා/ගා ෙමiය අසල NY� ඇZටÌාඛා3 ටpම 1919 වස3තෙV ; උපායමාkග 
වැදගIකමq3 %8 .ය. \Mත tග ජනරා/ ෙඩ\q3ෙ{ හHදා සමඟ එක8ෙව3නට  
යන අ&mරා/ ෙකා/චැ:ෙ{ හHදා කා@ඩ ඉtMයට යෑම නවIවත හැqයාව TÍ අවස3 
ෙබා/ෙෂ.: බලෙය3 %8 Zථානය එය .ය. මාk8 මාසෙV මkධනය කර} ලැÍ ශlmක 
වැඩ වkජනය සඳහා ෙයාදා ගැ}Ú අT මහI ප_ච@ඩIවය එම කාරණෙය3 පමණ: 
සමහර .ට පැහැtc ෙවF. ආk�ක ෙ¾8 (ෙසාÊචK සලාක) සහ ෙ&ශපාලන ෙ¾8 
(සමාජවා; qbයාකාy3 අI අඩංÂවට ගැoම) යන ෙදකම \සා පට3ෙගන T|Ú වැඩ 
වkජනය මාk8 10 වැ\දා ෙව&; �ව¼ � T|�. නගරෙV මැt3 පාගම3 කළ ශlmකය3ට 
ෙව� තැ�මට 45 වැ\ ෙරªෙK38ව ප_T:ෙ�ප කළහ. ෙසා/දා>ව3 වැඩ වkජකය3 හා 
එක8 `හ. ඔp3 ෙබා/ෙෂ.: ප:ෂ ¯ලZථානයට කඩා වැ; එY ෙZවෙV ෙය; *� 
සාමාªකය3 qYප ෙදෙන: මරා දැ¯හ. “ෙK => Hරකරැ උwණ3 හැq ඕනෑම 
ආකාරයq3 අ}කKපා .රYතව 8ර3 කර3න” යැF ප_ාෙ&Ôය .�ල�ය හHදා කmDෙ- 
සභාපT සkෙග qෙරi- (Sergei Kirov) වහාම අණ \wI කෙÆය. ෙරªමයට සහ ෙචකාට 
පා:®ක ` භට ක@ඩායK නගරයට ඇ8/.ය හැq Zථාන *ය/ල වසා දමා කbමා}~ලව 
ය´ අIපI කරග3නට කට%8 ඇරäහ. *රෙගව/ Ny ය&;, ෙසා/දා>ව3 සහ වැඩ 
වkජකය3ව පාරැ වලට vරවා ඔp3ෙ{ ෙගල වටා ග/ බැඳ *ය ගණ\3 ෙවා/ගා නtයට 
ත/ã කරන ලt. මාk8 12 *ට 14 ද:වා කාලෙV ; 2,000 සහ 4,000 ක වැඩ වkජකය3 
සංඛ2ාව: ෙව� තැ�ෙම3 ෙහi ¡/�ෙම3 මරා දමන ලt. මාk8 15 වැ\දාට ප=ව 
මkධන ෙමෙහ%K ටpෙK |k�වා*ය ෙවත ෙයාH .ය. ශlmකය3 සහ ෙසා/දා>ව3 È/ලට 
>3 ෙK “=> Hරකරැව3ෙ{ wම3ත°ණය” NDපස *�ෙV ඔp3 යැF ෙබාරැ qයැ.ණ. tන 
ෙදක: vරා *ය] ව2ාපාMකය3ෙ{ \වාස කbමා}~ලව මංෙකා/ලන ලt. \වාස Ymය3 
අI අඩංÂවට ෙගන ෙව� තබා මරන ලt. ඇZටÌාඛා3 ස¯ලඝාතනෙV |k�වා� .3tතය3 
සංඛ2ාව 600-1,000 I අතර යැF සැලෙ:. එක සTයක ; පමණ: 3,0000 සහ 5,000 I 
අතර ජනතාව: ෙව� තබා ෙහi ¡/�ෙම3 මරා දමන ලt. අෙන: අතට, පැMZ ෙකාm%3 
(Paris Commne) සංවIසරෙV ; මාk8 18 වැ\දා ඉතා උIසවාකාරෙය3 mYද3 කරන ලද 
ෙකාm%3Z¢වා;3ෙ{ සංඛ2ාව, අ�කාMය ඉතා ෙපරදැMව ෙප3වන ලද, §> 47 : 
පමණq. => සහ ර8 අතර %&ධෙV =] *&�ය: හැ�යට ;kඝ කාලකය: TZෙZ ෙමය 

 Ibid., 17/6/351; Izvestiya TsKa RKP(b) (News from the Central Committee of the Russian Communist Party), no. 3 (4 July 1919); 12

RTsKhIDNI, 2/1/24095; GARF, 130/3/363.



*Yෙවm3 පැවTණ. ඒI මෑත කාලෙV ; ප_කාශනය ` vරාෙ/ඛන cNෙගාÚ  වලට 13

Z«T ෙව3නට දැ3 ඇZටÌාඛා3 Y ඝාතන ගැන සැබෑ පMමාණය ෙහ´ � ඇත. ෙK 
cNෙගාÚ ෙහ´දර- කර3ෙ3 ෙමය ෙකbi3Zටා¹ *&Q3ටI ක´3, ෙබා/ෙෂ.:වා;3 
.*3 කරන ලද .ශාලතම ශlmක ස¯ලඝාතනය බවF. 

 1919 වසර අග ; 1920 වසර පට3 ග\&;, ව2ාපාර 2,000 : හHදාකරණය qyෙම3 
ප=ව, ෙබා/ෙෂ.:වා;3 සහ ශlmකය3 අතර සබඳතා තවI පMහා\යට පI.ය. 
වැඩකරන Zථානය හHදාකරණය qyෙK ප_ධාන \kමාණ À/Nෙය: හැ�යට, ෙටÌා¢Zq ඒ 
ගැන තම අදහZ 1920 මාk8 පැවT නව වැ\ ප:ෂ ෙකාංගÁසෙV ; ඉtMපI කෙÆය. 
m\=3 Zවභාවෙය3ම අලස යැF ඔ§ පැහැtc කෙÆය. ධනවාදය යටෙI, m\=3ට 
·.තය ආර:ෂා කරගැoමට ර¥qයා ෙසායා ගැoමට *&ධ ෙ-. ධනවා; ෙවළඳෙපාල 
m\සාට උIෙIජකය: ෙලස කට%8 කෙÆය. ඒI සමාජවාදය යටෙI “ෙවළඳෙපාල 
ෙව}වට ර¥qයා සKපI ප_ෙයiජනයට ගැoම” *&ධ ෙවF. ඒ \සා අධ2:ෂණය, වැඩ 
පැවyම, සහ ශlmකය3 \* තැ3වල පI qyම, රජෙV කාkයය ෙවF. ෙසා/දා>ව3 ෙම3 
රජයට ±කරැ ෙවන අය හHදාෙ- අණට ද ±කරැ ෙවT. ම3ද රජය වැඩකර3ෙ3 
වැඩකරන ජනතාවෙ{ Yත =ව N�ස \සාF. ව2ාපාර හHදාකරණයට පදනම එයාකාර 
.ය. එය =ãතර සKෙKලවා;3 (syndicalists), වෘI�ය සmT නායකය3, සහ ෙබා/ෙෂ.: 
අධ2:ෂකවරැ ෙවT3 දැ� .ෙ-චනයට පාත° .ණ. ප_ාෙයi¡කව එF3 *&ධ `ෙV වැඩ 
වkජන තහනK �මF. එය %&ධ කාලෙV ; හHදාව හැර යාම සමඟ සංස3දනය .ය: 
ෙZවාෙයiජකය3ට .නය ආර:ෂා qyෙK බලය වැ�ෙය3 ලැÈණ; \�පාදකය3ෙ{ 
ප_TපIT සඳහා සහෙයiගය ;ම පමණ: �mකාව ` *ය] වෘI�ය සmT සහ කKහ/ 
කmD සK©kණෙය3 එයට න8 `හ; තන8රැ හැර දා යෑම ශlmකය3ට තහනK `හ; 
ආහාර ෙසායා ගැoමට ය3නට *&ධ ` බැ.3 ප_åලව පැTර T|ණ ෙZවයට වාkතා 
ෙනාqyK සහ ප_මාද � පැmÕම යන ෙදකටම දµවK ලැÈණ. 

 හHදාකරණය \සා ර¥qයා Zථානය3Y හට ගැo T|ණ ෙපා> අස8ට තවI දැ� 
කරන ල&ෙ& tනපතා ·.තෙV අI.�3නට *&ධ ` කරදර ෙ¾8ෙව\. 1919 ෙදසැKබk 16 
වැ\දා ෙචකා .*3 රජයට යවන ලද වාkතාවක ෙමෙZ සඳහ3 .ය: 

මෑතක ; ආහාර අkÍදය කබෙල3 cපට වැ½ ඇත, සහ ශlmක සා¯Yකය 
හාමතෙය3 ෙපෙළT. ඔpනට තව >රටI ර¥qයාෙ- \යැෙළ3නට ශාyMක ශ:Tය 
නැත. එ3න එ3නම ෙZවයට ෙනාපැmÕම සරල වශෙය3 �තල සහ wස¡3න 
යන ෙදෙ: එක8ෙව3 ÈY ` ප_Tඵලයq. ෙමාZක- Y ෙබාෙහi වාෙ3 
ෙකාKපැ�වල ශlmකය3 අසරණ �, ෙK ගැට] වලට wම3 ෙහi .සæම: වහාම 
ෙසායාග3ෙ3 නැIනK -වැඩ වkජන, කැරc, අරගල- වැ\ ඕනෑම ෙමෙහ%ම: 
ගැoමට çදානKව *�T.  14

 1920 Hල ; ෙපෙටÌාගÁෑඩෙV ශlmකයwෙ{ මා*ක ෙ-තනය රෑබ/ 7,000 I 12,000 I 
අතර .ය. \දහZ ෙවළඳෙපාෙ/ බටk රාIතල: රෑබ/ 5,000 : ද, මZ රාIතල: 3,000 

 Brovkin, Behind the Front Lines, pp. 82-85; S. P. Melgunov, The Red Terror in Russia (London: Dent, 1952), pp. 58-60); P. Silin, 13

“Astrakhanskie rasstrely” (The shootings in Astrakhan), in Cheka: Materialy po deyatelnosti Chrezvichainoi Komissii (Cheka: Materials 
on the activities of the Extraordinary Commission), ed. V. Chernov (Berlin: Izd. TSentr. biuro Partii sotsialistov-revoliutsionerov, 1922), 
pp. 248-255.

 RTsKhIDNI, 2/1/11957.14



: ද, qM පF3¢ එක: 500 : ද .ය. සෑම ශlmකෙයwටම ඔ§ෙ{ පංT වkèකරණය 
අ}ව යK ප_මාණයක \�පාදන ලබාගැoෙK අවසරය පැවTණ. ෙපෙටÌාගÁෑඩෙV 1919 අග 
ෙව&;, ශාyMක ෙවෙහස වැ�ෙය3 ෙයාදවන කkමා3තයක ෙZවය කරන ශlmකෙයwට 
tනකට පා3 රාIත/ බාගය: ද, මාසයකට �\ රාIතල: ද, ෙKද රාIත/ බාගය: ද, 
සහ ඇÙ/ ෙහM3 මා] රාIත/ හතර: ද ලබාගැoමට අවසර TÈණ. 

 න2ාFකව vරවැ*ය3ව “අාමාශය” අ}ව වkèකරණ පහකට ෙබදා TÈණ. දැ� 
ශාyMක ෙවෙහස ෙයාදවන කkමා3ත ෙZවකය3 සහ ර8 හHදාෙ- ෙසා/දා>ව3 *ට  
“එකතැන” *�න -ඕනෑම .&වෙත: ඇ8ලI .ෙ4ෂ කkකශ වkèකරණය: ද සමඟ- ඒ 
අ}ව සලාක ෙබදා >\. .&ව83 සහ වංශව83 “එකතැන” *�න \සා ඔp3ට ෙබ>ෙ3 
අවසානෙV ; ය. අ3Tම ෙව&; q*ව: ඉ8රැ ෙනා` \සා ඔp3ට ෙබාෙහi .ට q*I 
ෙනාලැ|�. ෙරªමෙV පැවැIමට අත2වශ2 ` :ෙ�ත°ය3Y “ශlmකය3” වkèකරණ 
සංඛ2ාවකට ෙබදා T|�. 1919-20 ෙ¾ම3තෙV ; ෙපෙටÌාගÁෑඩෙV සලාක කා¹පI 
වkèකරණ TZ8න: .ය . ඒවා වලංÂ `ෙV මාසයක කාලයකට පම�. 
ෙබා/ෙෂ.:වා;3 .*3 ZථාNත කරගI මධ2ගත ආහාර ෙබදාහැyෙK කbමය 8ළ, 
vරවැ* වkèකරණ අ}ව දµවK qyමට ෙහi පාMෙතi®ක සඳහා ආහාර අ.ය: කර 
ගැ\ණ. 1920 ෙපබරවාM 1 වැ\දා ෙල\3 .*3 ෙටÌා¢Zqට යැ` c%මක ෙමෙZ cයැp�: 
“ප_වාහන :ෙ�ත°ෙV වැඩ ෙනාකරන *ය/ල3ෙ{ම පා3 සලාක අA කළ %8F, දැ3 එය 
දැ� වැදගIකමq3 %8 :ෙ�ත°ය: \සා. එෙZම ෙK :ෙ�ත°ෙV වැඩ කරන ජනතාව 
සඳහා එය වැ� කළ %8F.” “දහZ ගණන: එY ප_Tඵලය: හැ�යට mය ¡ෙයාI, එය 
එෙZ *&ධ .ය %8F, ම3ද රට ෙ¸රාගත %8 \සා.”  15

 ෙමම ප_TපITය ෙයාදා ගැෙන&;, ගKබද සමඟ wමන ෙහi සKබ3ධය: T|ණ 
*ය/ල3ම, ඒ qය3ෙ3 මහI .ශාල ජනතාව:, ආහාර ර¥ෙගන ඒම N�ස තම3ෙ{ ගK 
පළාI බලා \තර ය3නට දැ� ෙZ ෙවෙහස දැරෑහ. 

 කKහ/ 8ල “.නය ප_T4ඨාපනය” N�ස ෙගෙනන ලද හHදාකරණ ප_TපIT ඇT 
කෙÆ ඊට .රැ&ධ ප_Tඵලය3 `හ. වැඩ නැවI�ම, වැඩ වkජන, සහ අරගල ෙබාෙහාමය: 
ඇT .ය. ඒ *ය/ල කෲර ෙලස මkධනය කරන ලt. “වැඩ වkජකය3ට, ඒ හා\කර කහ 
පරෙපi®තය3ට, ලැÈය %8 ෙහාඳම තැන ර¥ඳpK කඳpරැ ෙ-!” යැF 1920 ෙපබරවාM 12 
වැ\ ප_ා-ඩා Y qයැ.ණ. ශlමය සඳහා ` ජනතා ෙකාmZසාk යටෙI ඇT වාkතා වc3 
ෙපo ය3ෙ3 1920 වසෙk H/ බාගය 8ල ; වැඩ වkජන වc3 රැ*යාෙ- *ය] .ශාල 
සහ මධ2ම ප_මාණෙV ෙකාKපැ� වc3 77 % කට බලපෑK ඇT කරන ලද බවF. 
හHදාකරණය වැ�ෙය3ම ඉහ´3 TÍ :ෙ�ත° -වාෙ3, පත/, සහ ප_වාහන අංශය- 
වැ�ෙය3ම අයහපI ඵල.පාක අI.3ඳ :ෙ�ත° �ම වැදගI කාරණයq. රහ*ගත ෙචකා 
ෙදපාkතෙK38 වc3 ෙබා/ෙෂ.: නායකය3 ෙවත යවන ලද වාkතා වc3 
හHදාකරණයට .ෙරiධය පෑ කKහ/ සහ ශlmකය3 සඳහා ෙයාදා ගැ}Ú මෘග මkධන 
Nයවර ෙහ´ කර} ලබF. අI අඩංÂවට ගැoෙම3 ප=ව, ඔp3ට සාමාන2ෙය3 
“කඩාක�ප/කාy” සහ “අIහැර දා යෑම” යන අපරාධ සඳහා .�ල�ය උසා.ෙV ෙපo 
*�3නට *&ධ p�. එක උදාහරණය: පමණ: ෙගනහැර පෑෙවාI, *KÈZ: (Simbirsk) 
(ක´3 උ/යාෙනා-Z: Ulyanovsk) Y අ. ආ%ධ \පදවන කKහලq3 ශlmකය3 ෙදාෙළාZ 

 The Trotsky Papers, 1917-1922, ed. Jan M. Meijer (The Hague: Mouton, 1964-1971), 2:22.15



ෙදෙන:ව 1920 අෙ�_/ මාසෙV ; ර¥ඳpK කඳpරකට යවන ල&ෙ& ඔp3 “ඉතාc .tයට 
වැඩ වkජනෙය3 කඩාක�ප/කාy කට%8 qyම … ෙසi.ය¢ .ෙරiQ ෙප_ාපගැ3ඩා 
පැTර�ම, ආගmක mථ2ා .4වාස මත m\=3 ර¥ව½ම සහ සා¯YකෙV >kවල ෙ&ශපාලන 
මත දැ�ව දැyම… සහ ෙ-තන N´බඳ ෙසi.ය¢ ප_TපIT ගැන ෙදiෂ සහගත ෙතාර8රැ 
පැTර�ම,”  යනාtයට වරදකරැව3 කරවm\. ෙමවැ\ .යp/කාy භාෂාව ෙයාදා ගැoෙK 16

; ඊට ෙබාෙහi .ට ප=ÈK `ෙV ඔp3ෙ{ ඉහළ \ලධාMෙය: අවසර ෙනා>3 .ෙ-කය: 
ගැoම, ඉMදා වැඩ කර3නට *&ධ  `වා යැF .ෙරiධය පෑම, ෙකාm%\Z¢වා;3ව 
.ෙ-චනය, සහ ඔp3ෙ{ >:êත ෙ-තන ගැන මැ*.c ±ම වැ\ ෙ&ව/ mස ඊට වඩා 
වැ� යම: ෙනා�ය. 

 ප:ෂෙV ඉහළම නායකIවය, ෙල\3ද ඇ8]ව, වැඩ වkජකය3 ෙවT3 ෙස= අයට 
පාඩම: උගැ3.ය %8 යැF කැඳවන ලt. 1920 ජනවාM 20 වැ\දා, ඌරා/ ප_ෙ&ශෙV 
ශlmක ෙනාස3=3තාවය හHෙ-, පZවැ\ හHදාෙ- .�ල�ය හHදා කp3*ලෙV ප_ධා\යා 
` -ලැ�mk Zමkෙනා-ට ෙල\3 ෙටcගÁෑමය: යැ�ය: “a. මට ද3වා Tෙයනවා >KMය 
ශlmකය3 දැ3 පැහැtcවම කඩාක�ප/කාy qbයාවල \යැÓ *�න බව… ඒකට ඉෙස-Z: 
(Izhevsk) *�න ශlmකය3ද එක8F qයල මට q-ව. කඩාක�ප/කාy අපරාධය ගැන වැඩ 
වkජකය3 .ශාල ප_මාණයකට වහාම ෙව� තබ3ෙ3 නැTව, ෙK කාරණය =]ෙව3 
තැ±ම ගැන මට ඔබ ගැන v>මF.”  ෙබාෙහi වැ ඩ වkජන 1920 ; හටගIෙI 17

හHදාකරණෙV ඍ� ප_Tඵලය: ෙල*\. 1920 මාk8 මාසෙV ; ඒකතM3බk{ Y 
ශlmකය3 80 ෙදෙන: අI අඩංÂවට ෙගන කඳpරැ ෙවත යවන ලt. 1920 අෙ�_/ මාසෙV 
; Mයාසා3-ඌරා/ >KMය මාkගෙV >KMය ශlmකය3 100 : සඳහා, 1920 මැF මාසෙV 
ෙමාZක--~kZ >KMය මාkගෙV ශlmකය3 160 : සඳහා, 1920 É\ මාසෙV Èºයා3Zq 
වාෙ3 කKහෙ/ ; ශlmකය3 152 : සඳහා, එම දµවමම ෙද} ලැ�ය. හHදාකරණයට 
.ෙරiධය ද:වm3 ෙගන ¡ය තවI ෙබාෙහi වැඩ වkජන එයාකාර මෘග ෙල*3ම 
මkධනය කර} ලැ�ය.  18

 Ûලා Y අ. ආ%ධ කKහලක වඩාIම අ©kව ` වැඩ වkජනය දq3නට ලැÈණ. එය 
ෙබා/ෙෂ.: ෙරªමයට එෙරYව ද:වන ලද .ෙරiධතා ස3�ZථානයF. 1919 අෙ�_/ 
මාසෙV කළ qbයාව3 සඳහා ඔp3 ඒ ෙව&; දැ� ෙZ දµවK ලබා T|ණහ. 1920 É\ 6 වැ 
ඉMදා, ප_ධා\යා ඉ/ලා *� ෙල*3 අමතර පැය ගණන: ෙZවය කර3නට වාෙ3 ශlmකය3 
ප_T:ෙ�ප කළහ. අන8රැව ඒ ඉMදා, සහ ඊ ළඟට පැmෙණන ඉMදා tනය3 Y ද, එදාට 
පමණF අසලබඩ ගKමාන ෙවත ෙගාZ ආහාර ෙසායාග3නට \වාAව: ඇIෙI යැF 
qයm3 කා3තා ශlmකය3 ද වැඩ qyම ප_T:ෙ�ප කළහ. කKහ/ ප_ධාo3ෙ{ ප�pඩ 
අ}ව ෙචකා ෙවT3 .ශාල බලකාය: පැmණ වැඩ වkජකය3 අI අඩංÂවට ගIහ. 
මාෂ/ oTය පැන.ය. “ෙපiල3ත ඔI8කරැව3 සහ ක] *යය3 (Black Hundreds) .*3 
ර8 හHදාෙ- සට3 ශ:Tය >kවල කරව} N�ස \kමාණය කළ ප_T.�ල�ය 
wම3ත°ණය:” යැF එම වැඩ වkජනය ෙහළා දq} N�ස ප:ෂ \ෙයiªතය3 සහ ෙචකා 
\ෙයiªතය3 අT3 ෙටÌාFකාව: NYDවන ලt. 

 Brovkin, Behind the Front Lines, p. 289.16

 Trotsky Papers, 2:20.17

 Brovkin, Behind the Front Lines, pp. 297 ff.18



 වැඩ වkජනය පැTර යm3 සහ “නායකය3” අI අඩංÂවට ගැoම ෙදÂණ ෙතÂණ 
ෙව&;, සාමාන2ෙය3 ඇTෙවන ෙවනZකK ෙව}වට අãI ෙවනZකම: දq3නට ලැÈණ. 
ඒ Hc3ම *ය ගණ\3 සහ අන8රැව දහZ ගණ\3 කා3තා ශlmකය3, සරල 
ගෘහ�ය3 ෙචකා ෙවත පැmණ තම3ව අI අඩංÂවට ග3න යැF ඉ/ලා *½මF. ඒ 
ෙමෙහ%ම පැTර ¡ෙVය. NMm3ද |රැ8 N�3 පැmණ තම3ව අI අඩංÂවට ග3න යැF 
ඉ/ල3නට `හ. ෙපiල3ත wම3ත°ණය: T|ණාය යන අදහස දැ� .Y] සහගත යැF 
ෙපෙනන පM&ෙද3 එය *&ධ p�. tන හතර: ය&; 10,000 කට වැ� NMස: ෙචකා .*3 
Hරකාව/ දැ¯ .වෘත �mයක රඳවා TÈණ. කරqයාගත ෙනාහැq සංඛ2ාවI, ෙK 
ෙතාර8රැ ෙමාZක- ෙවත යව3ෙ3 ෙකෙZද qයාI ගැන පළාෙI ප:ෂ සං.ධානය සහ 
ෙචකා ෙනාදැන *�යහ. අවසානෙV ඔp3 මධ2ම අ�කාMයට දැ3`ෙV සැබැ.3ම දැවැ3ත 
wම3ත°ණය: ඇතැF qයාF . වරදකා y wම3ත°ණකරැව3 ෙසායා ගැoෙK 
බලාෙපාෙරාI8ෙව3 ‘Dලා wම3ත°ණය අවස3 qyම සඳහා ` කmDව” .*3 දහස: 
*රකරැව3ව ප_4න කරන ලt. \දහZ කර, නැවත ෙZවයට බවා ගැoමට, සහ අãI 
සලාක ෙපාත: ලබාගැoමට, අI අඩංÂවට ග3නා ලද *ය] ශlmකය3 .*3 පහත 
ප_කාශයට අIස3 තැÈය %8 `හ: “මම, පහත අIස3 තබ3නා, ජරා අපරාධ බ/ෙලq, 
ර8 හHදාව සහ .�ල�ය උසා.ය ඉtMෙV සමාව අයtm, මෙ{ ප- පාෙපiÊචාරණය කරm, 
සහ වගqව %8 ෙල*3 අනාගතෙV ෙZවය කරන බවට ෙපාෙරා3> ෙවm.” 

 අෙනwI .ෙරiධතා වැඩ වkජන වලට ෙවනZ ෙලසq3 1920 ¡KහානෙV පැවT Ûලා 
ගැDමට ප_Tචාර දැ:pෙ3 ක´3 ප_Tචාර වලට සාෙ�:ෂව සැහැ/ã දµවK වc\: 28 
ෙදෙන: පමණ: කඳpරැ ෙවත යවා 200 : Nටමං කරන ලt.  ඉහළ \vණතා ඇT ශlම 19

බලකාය ය3න සාෙ�:ෂව >ලබ ` කාලයක, ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට රෙ¢ *� ෙහාඳම අ. 
ආ%ධ ශlmකය3 නැTව බැM .ය. :ෙ�ත°ෙV වැදගIකම සහ ෙරªමෙV ඉහළ අෙ�:ෂා 
ෙමානවාදැF qයා ආහාර N´බඳව ෙZ ම,  ෂණය N´බඳවI සලක3නට ඔpනට 
*&ධ .ණ. 

 උපායකbමය: වශෙය3 සහ සංෙ:තමය වශෙය3 ශlmකය3ෙ{ ෙපරHණ ෙකාතරK 
වැදගI pවI, එය *./ %&ධෙV ෙපරHÚ ගණනාෙ- එක ෙපරHණ: පමණ: `ෙVය. 
‘ෙකාළ’ පාkශවයට එෙරY අරගලය, ආහාර කැඳ�K සහ හHදාවට බඳවා ගැoමට එෙරYව 
සට3 වtන ගKබදවා�3, යනාtය ෙබාෙහi .ට වඩා වැදගI `හ. ෙචකා ෙදපාkතෙK38 
සහ ‘ජනරජෙV අභ23තර ආර:ෂාව සඳහා ` භට ක@ඩායK’ වල වාkතා ප_ථම 
qයව3නට දැ3 ලැ� ඇත. ඒවාෙV දැ:ෙව3ෙ3 ඔp3ෙ{ කාkය භාරය `ෙV හHදාව 
අIහැර ¡යp3ට දµවK qyමI, බලය ෙපරÓෙK wම3ත°ණ සහ ගKබද වැ*ය3ෙ{ 
කැරc මැඬ පැවැI�මIය. ෙK N�3 ෙප}ණ => සහ ර8 ගැDමට එහා ¡ය “අධම 
%&ධය” සඳහා ෙයාදා ගැ}Ú දරැÚ ප_ච@ඩIවෙV සK©kණ Èයwරැ භාවය ඒවාෙය3 
ෙහ´දර- ෙවT.  ෂණෙV ප_TපITය ෙගාඩනැíෙ3 සා¯Yකය ගැන ඉතා ඍනාIමකව 
බලන ලද ෙමම ෙබා/ෙෂ.: බලය සහ ගKබද වැ*ය3 අතර �රණාIමක සටන පදනK 
ෙවm\. “ඔp3 ඉතා H{ධF,” යැF ¹සk3Zq c�ය, “ඔp3 ඇIෙත3ම ද3ෙන නැහැ 
ඔp3ෙ{ ෙහාඳට කළ %8 ෙ& wම:දැF qයා.” මෘග සා¯YකIවය ෙම/ල කළ හැ:ෙ: 
බලය ෙයාදා පමණ: යැF *තන ලt. ක´3 %:ෙkනය “î&ධ කර3නට” එY ` ෙනZටk 
මïෙනi (Nestor Makhno) සහ අෙනwI ගැm ප_ධා\3 වැ\ “මං පහරන ක/c” “අ8 ගා 

 Ibid., pp. 292-296.19



දම3නට” භා.තා කළ අ3දමට, ෙK සඳහාI “යකඩ ෙකාZස:” භා.තා කළ %8 යැF 
ෙටÌා¢Zq සඳහ3 කෙÆය.  20

 1918 ¡KහානෙV ගKබද අරගල පට3 ෙගන T|�. ඒවා 1919 සහ 1920 ; තව 
තවI පැTර ¡Y3, 1920-21 ; උÊචZථානය ගIෙI ෙබා/ෙෂ.: හHදා වලට 
යා3තමකට ප= බ*3නට ෙමාෙහාත: ඉඩ ;ෙම\. 

 ෙමම ගKබද වැ*ය3ෙ{ අරගල සඳහා පැහැtc ෙ¾8 ෙදක: .ය: ආහාර කැඳpK 
\තර පැව�ම සහ හHදාවට බැâම අ\වාkය �ම. H/ කාලෙV, එනK 1918 ¡KහානෙV 
පැවT අසං.ධාIමක ` අTM:ත කෘ®කාkmක \පැ%K ෙසායා ¡ය කbමයට ෙවනZව 
1919 ජනවාM මාසෙV ; වැ� අවධානයq3 සැල=K ` කැඳpK කbමය: දq3නට ලැÈණ. 
අZවැ3ෙ3 ප_මාණය ගැන ක/ ඇTව හදන ලද ඇZතෙK38ව: අ}ව සෑම ප_ා3තය:, 
tZT°:කය:, ප_ෙ&ශය: (volost) යනාtෙV වාසය කරන ගK ප_ජාව .*3 රජයට ෙකiටාව 
tය %8 .ය. ධාන2 වලට අමතරව, ෙK ෙකiටා වලට, අkතාප/ අල, d පැ�, ÈIතර, 
බටk, ආහාර N*න ෙත/, මZ, ±bK සහ qM යනා; වශෙය3 .* ගණනකට වැ� 
\�පාදන ඇ8ලI `හ. ප_ෙ&ශවා�3 ඒවා එක8 qyෙK වග±ම දැරෑහ. සK©kණ 
ගKමානය .*3ම ෙකiටාව vරවන ලද ප=ව පමණ: අ�කාMය .*3 එY ජනතාවට \m 
භා@ඩ mල ; ගත හැq M*¢පI ෙබදා හැMෙVය. එෙZ pවද, එම භා@ඩ අවශ2 
අයෙග3 ඒවා ලබාගත හැqයාව ලැ|ෙ@ 15% කට පම�. ෙK අව�ය ෙව&; කෘ®කාkmක 
අZවැ3නකට කරන ෙග�ම අA වැ� වශෙය3 සංෙ:තමය වශෙය3 පමණ: *&ධ `වq. 
%&ධයට ක´3 පැවT ර3 m}ෙම3 ` රෑබලෙV අගෙය3 *යයට 96 : 1920 අග බාගය 
ෙව&; රෑබලයට අYm � TÈණ. 1918 *ට 1920 ද:වා කාලය 8ල කෘ®කාkmක \පැ%K 
රජයට ලබාගැoම (ආහාර කැඳpK යටෙI) ෙතÂණයq3 ඉහළ ¡ෙVය. හMයටම ගණනය 
කර3නට >�කර pවI, ගKබද වැ*ය3ෙ{ කැරc ද ඒ ම¢ටෙම3ම වාෙ{ ඉහළ ¡ෙVය.  21

 වසර 8න: TZෙZ “අ�රාජ2වා;3ෙ{ %&ධයට” ෙගාZ අග/ අZෙZ *½ෙම3 ප=ව, 
ෙමවර හHදාවට බැâම අ\වාkය �ම ගැන දැ:` .ෙරiධතාවය, ගKබද වැ*ය3ෙ{ කැරc 
වලට H/ ` ෙදවැ\ ෙ¾8වF. එY vෙරiගාd3 `ෙV ‘ෙකාළ’ පාkශවයF. ෙමම ෙ¾8ව 
\සා කැළෑ අZෙZ සැඟ� *�න ක@ඩායK ද දq3නට ලැ|�. 1919 සහ 1920 යන වසර 
ෙදෙ: හHදාව අIහැර ¡ය සංඛ2ාව mcයන 3 : ෙ- ය3න දැ3 .4වාස ෙකෙk. ෙචකා 
සහ ෙමවැ\ අයව මැඬ�ම සඳහා \kමාණය කරන ලද .ෙ4ෂ අංශ .*3 1919 ; 
500,000 කට ආස3න සංඛ2ාව: අI අඩංÂවට ගIහ. ඊ ළඟ වසෙk ඒ සංඛ2ාව 700,000 
සහ 800,000 ද:වා වැ� .ය. එෙZ pවද, හHදාව අIහැර යන ල&දp3 mcයන 1.5 I 
mcයන 2 I අතර සංඛ2ාව: *�ය බවI, අ�කාMෙය3 සැඟ � *�3නට වටNටාෙ- 
පMසරය ඉතා ෙහා�3 දැන *� එෙZ පැන ¡ය ගKබද වැ*ය3 ෙබාෙහාමය: සමI `හ.  22

 අkÍදෙV පMමාණය හHෙ- රජය කෙÆ තවI මkධනකාy N´ෙවIවලට ෙයාH �මF. 
දහZ ගණ\3 හHදාව අIහැර ¡යp3ට ෙව�තබා මැරැවා පමණ: ෙනාව, ඔp3ෙ{ 
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පp/ ෙබාෙහi .ට ප_ාණ ඇපකරැව3 ෙල*3 සැලෙකන ලt. 1918 ¡Kහානෙය3 ප=ව 
ප_ාණ ඇපකරැ *&ධා3තය වැ� වැ�ෙය3 සාමාන2 තIවය3ට ෙයාදා ගැෙනන ලt. 
උදාහරණය: හැ�යට, 1919 ෙපබරවාM 15 වැ\දා ෙල\3 අIස3 කරන ලද රජෙV 
\ෙ-දනයq3, තෘ�Tකර ප_mTයකට >KMය ac වල Yම අF3 කර නැතැF qයා ඒ 
ප_ෙ&ශ වා� ගKබද ජනතාව අතM3 ප_ාණ ඇපකරැව3 ග3නට යැF ප_ාෙ&Ôය ෙචකා 
tMගැ3�ය: “ෙk/ ac හMයට අ8ගාලා නැIනK, ප_ාණ ඇපකරැව3 ෙව� තබා මරා 
දම3න.”  1920 මැF 12 වැ\දා  ෙල \3 පහත උපෙදZ *ය] ප_ා3ත ෙකාmසK සහ 23

හHදාව අIහැර ය3නp3 ෙස�ෙK වග±ම බාර ` භට ක@ඩායK ෙවත යැ�ය: “හHදාව 
අIහැර ¡යp3ට ආප§ ඉtMපI ෙව3නට ඉඩ; ඇT tන හත ඉwI � ¡ය ප=ව, ෙK 
ජනතාවෙ{ නාමෙය3 හද3න බැM ෙÑiÒ3 සඳහා දµවK වැ� කළ %8F. ඔp3ට wමන 
ෙහi ආකාරයq3 උද- කරන පp/ ෙහi යK අෙය: ෙසායා ගැෙන&;, ඔp3ද ප_ාණ 
ඇපකරැව3 යැF සලකා එයාකාරෙය3 සැලqය %8F.”  ෙK \ෙයiගය ප_ාෙයi¡කව අãI 24

යම: කෙÆ නැත. එF3 *&ධ `ෙV එ.ට ද *&ධ ෙවm3 පැවT දැයට oTමය අවසරය: 
ලැ�ම පම�. හHදාව අIහැර ය3නp3ෙ{ =නාmය ෙකෙZpවද t¡3 tගටම ගලා 
¡ෙVය. 1919 ; ෙම3ම, 1920 සහ 1921 ; ද, “ෙකාළ” පාkශ.කය3 ඒ හHදාව අIහැර 
¡යp3 අතර බ§තරය \ෙයiජනය කළහ. ඔp3ට එෙරYව ෙබා/ෙෂ.:වා;3 වසර 
8න:, (සමහර පළාIවල වසර හතර: ෙහi සමහර .ට පහ:) vරා *තාගත ෙනාහැq 
තරK කෲර ` අ}කKපා .රYත %&ධයක \යැ]නහ. 

 ආහාර කැඳpK සහ හHදාව අIහැර යාම ගැන .ෙරiධය පෑමට අමතරව, ගKබද 
වැ*ය3 .ෙ&ශ බලය: යැF සලකන ලද ඕනෑම මැtහI�ම:, ෙමY ; නගරෙය3 පැmණ 
ෙකාm%\Z¢වා;3ව, ෙපා>ෙ- ප_T:ෙ�ප කළහ. ෙබාෙහi ගKබද වැ*ය3ට ෙK ආහාර 
කැඳpK කරන ෙකාm%\Z¢වා;3 ය} ඔp3ට 1917 ; කෘ®කාkmක .�ලවෙV ෙයෙද3නට 
tMගැ3` ෙබා/ෙෂ.:වා;3ම ෙනා`හ. ර8 සහ => අතර \T බලය §වමාරැ ෙවන 
පළාIවල .:®�තබව සහ ප_ච@ඩIවය ඒවාෙV ඉහළම ම¢ටK වc3 පැවTණ. 

 කැරc මkධනය qyෙK වග±ම බාරව *� ෙචකා Y ..ධ අංශ වc3 ලැෙබන 
වාkතා අT.À�ට ෙල*3 ෙහාඳ ¯ලාශ ෙවT. ඒවාෙය3 අNට ෙK ගM/ලා %&ධෙV ..ධ 
පැTකඩ දැකග3නට අවZථාව පාදF. ඒවාෙV ෙබාෙහi .ට ගKබද ව2ාපාර අතර වkග 
ෙදක: ෙව3කර ද:වF. ඕපපාTක කැරc සහ �mත NMසකෙ{ සහභාèIවෙය3 ෙක�ව 
tග හැෙරන ප_ච@ඩIවය, සාමාන2ෙය3 .�ලවකරැව3 >*K qYපය: ෙහi *ය ගණන: 
*�3න:, (bunt) එY එක ෙකා¢ඨාශයq. .ශාල පMමාණෙය3 දහZ ගණ\3 නැIනK දස 
දහZ ගණ\3 ඇ; එන ගKබද වැ*ය3, ටpK සහ නගර වලට කඩා වැෙද3නට සමI 
තථ2 හHදා හැ�යට සං.ධානාIමක ` ද, යK සංස:ත ෙ&ශපාලන වැඩ සටහන: අ}ව 
එක8 � *�න, සාමාන2ෙය3 අරාªකවා; ෙහi සමාජවා; .�ල�ය ප_වණතාවෙය3 %8 ` 
ද NMස (vosstanie) අෙන: ෙකා¢ඨාශයF. ඒ වාkතා  වc3 උvටා ද:වන ෙකාටZ එවක 

*&ධ `ෙV ෙමානවාදැF ගැන අදහZ ද:වF: 

1919 අෙ�_/ 30. ටැKෙබා- ප_ා3තය. අෙ�_/ මාස Hල ;, ෙලබයා�3Zq 
tZT°:කෙV wලා: සහ හHදාව අIහැර ¡යp3 අතM3 ෙකiලාහලය: හටගT. 

 Dekrety sovietskoi vlasti (Decrees of the Soviet regime) (Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1957-), 4:167.23

 Brovkin, Behind the Front Lines, p. 318.24



ඔp3 .ෙරiධය පෑෙ- NMm හHදාවට බඳවා ගැoම, අ4වය3 හHදාවට ගැoම සහ 
ධාන2 කැඳ�ම ගැනF. “ෙකාm%\Z¢වා;3 භංග ෙ-වා! ෙසi.ය¢වා;3 භංග ෙ-වා!” 
යැF හඬ නඟm3 ෙපෙදෙZ පැවT .ධායක කmD qYපයකට කඩා වැ>ණ 
.�ලවකරැව3 ඒවාට ¡\ තැÍහ. ඔp3 පණ N�3 *�ය ; ෙදකට කපා දමm3 
Kෙ/Êඡ ෙල*3 ෙකාm%\Z¢වා;3 හI ෙදෙන: මරා දැ¯හ. කැඳpK බල ඇ�ෙV 
සාමාªකය3 .*3 ෙග3වන ලද ෙචකා බැටෑcය3 අංක 212 පැmණ wලා: 
කැර¥/ල මැඬ පැවැI�ය. හැට ෙදෙන: අI අඩංÂවට ග3නා ලt. පනZ ෙදෙනwට 
වහාම ෙව� තබා මරා දමන ලt. කැර¥/ල ඇT ` ගම Èමට සමතලා කර දමන 
ලt. 

ෙවාෙරාෙනZ ප_ා3තය, 1919 É\ 11, 16:15. ෙටcගÁෑK. තIවය t%Ú අතට 
හැෙරm3 පවTF. ෙනාෙවාෙකාපkZ: ප_ා3තෙV කැර¥/ල \මාෙවm3 පව�. අෙ� 
Âව3යානා ෙටÌ¢යාq (Tretyaki) නගරයට ෙබiKබ ෙහළා ¡\බI කරන ලt. එය මං 
පහරන අයෙ{ ප_බල Zථානය: .ය. NM*> කරන ෙමෙහ%K *&ධ ෙවm3 පව�. 

යෙරiZලවා/ ප_ා3තය, 1919 É\ 23. ෙපෙටÌාපැ-ෙලා-Zකායා volost හHදාව අIහැර 
යන ල&දp3ෙ{ උ&ෙඝiෂණය මkධනය කරන ලt. හHදාව අIහැර යන ල&දp3ෙ{ 
පp/ ප_ාණ ඇපකරැව3 ෙල*3 අI අඩංÂවට ගැ\ණ. හැම පpෙල3ම එ: 
අෙයwට අN ෙව� Tය3නට පට3 ගI .ට, “ෙකාළ” පාkශවය කැලෑෙව3 එ´යට 
අpI යටI ෙව3නට පට3 ගIහ. පාඩම: ඉගැ3�ම N�ස හHදාව අIහැර 
¡යp3 TZ හතරකට ෙව� තබා මරා දමන ලt.  25

 හHදාවට අ\වාkෙය3 බඳවා ගැoමට ද:වන .ෙරiධය \සා හටගIතද, ඒI 
වාkතාවල .Zතර `ෙV wලා: සහ මං පහරන අයෙ{ උ&ෙඝiෂණ හැ�යටF.  *./ සහ 26

හHදා අ�කාMය සහ ගKබද වැ*ය3ෙ{ ගM/ලා ක@ඩායK අතර පැවT ෙK %&ධෙV ` 
මහා ප_ච@ඩIවය ගැන ෙමවැ\ වාkතා දහZ ගණන: සා:® සපයF. උ�3 ද:වන ලද 
උvටා ගැoK 8න ෙප3ව3ෙ3 අ�කාMය .*3 වැ� වශෙය3ම ෙයාදා ග3නා ලද මkධන 
N´ෙවI ෙවT: අI අඩංÂවට ගැoම සහ හHදා අIහැර ¡යp3ෙ{ පp/ වc3 “මං 
පහර3න3” යැF qයා ප_ාණ ඇපකරැව3 අI අඩංÂවට ෙගන ෙව� තබා මරාදැdම, සහ 
ගKමාන වලට ෙබiKබ දැdම සහ ඒවා ¡\ තැ�ම යනාtයF. ෙK අ3ධ සහ සමා}පාTක 
ෙනාවන දµවK වල පදනම `ෙV *ය] ගKබද ප_ජාවෙ{ සා¯Yක වග±ම යන අදහසF. 
සාමාන2ෙය3, හHදාව අIහැර ¡යp3 සඳහා අ�කාy3 .*3 සැඟ� *� තැ3 වc3 
එ´යට අpI බාර .ය හැq අ3Tම tනය: qයා *�යහ. ඒ tනය ඉwI `වාට ප= 
හHදාව අIහැර ¡යp3ව “කෑලෑ මං පහර3න3” යැF සැලqණ. ඔp3ව >D තැන ෙව� 
තබා මරා දම} හැq .ය. එෙZම, “යK ගමක වැ*ය3 කෑලෑෙ- *�න මං පහර3න3ට 
wමන ෙහi ෙලසq3 සහාය දැ:`ෙV ද, එ.ට H] ගම ¡\ තැෙබ} ඇත,” ය3න 
පැහැtc qyම *./ අ�කාMෙV සහ හHදාෙ- qbයා N´ෙවත .ය. 

 ෙචකා යවන ලද සමහර සාමාන2 වාkතා වc3 ගKබද පැTවල පැවT ෙමම %&ධෙV 
පMමානය ගැන පැහැtc අදහස: ලැෙ¸. 1918 ඔ:ෙතiබk 15 *ට ෙනාවැKබk 30 ද:වා 

 Russian State Military Archives, Moscow, 33987/3/32.25

 A collection of these reports, assembled by a team of Russian, French, and Italian historians, under the direction of V. P. Danilov, 26

appeared in Russian at the end of 1997.



කාලෙV ; රැ*යාෙ- ප_ා3ත ෙදාළහක පමණ:, bunt කැරc 44 : .ය. ඒවාෙV ; 2,320 ක 
ජනතාව: අI අඩංÂවට ග3නා ලt. සට3 කර&; 620 : mය ¡යහ. අන8රැව 982 : 
ෙව� තබා මරා දමන ල&ෙ&ය. ෙK කලෙකiලාහල වල ; ෙසi.ය¢ \ලධාy3 480 : ද, 
ආහාර කැඳpK හHදා, ර8 හHදාව, සහ ෙචකා ෙZවෙV ෙය; *� NMm 112 : ද, මරා 
දමන ලt. 1919 සැ�තැKබk Y ;, වාkතා පවTන ප_ා3ත දහෙV, 1,826 : මරා දමන ලt, 
2,230 : ෙව� තබා මරණ ලt. ෙසi.ය¢ හHදාෙ- සහ \ලධාy අතර 430 ක .3tතය3 
*�යහ. .ශාල පMමානෙV ගKබද වැ*ය3ෙ{ අරගල \සා අI.�3නට *&ධ ` .ශාල 
ගණ\3 ` ·.ත හා\ය ගැන, ෙමවැ\ අසK©kණ වාkතා වලට වැ�මන: එක8 � නැත. 

 අරගල එY දරැÚ තIවය3 අ}ව කාලය3 qYපයකට වkග qyමට v]වන: 1919 
මාk8 සහ අෙ�_/ ය} මධ2ම-ෙවා/ගා සහ %:ෙkන පළාI Y පැවT; 1920 ෙපබරවාM-
අෙගiZ8 ය} සමාරා, උෆා (Ufa), කාසා3 (Kazan), ටැKෙබා-, සහ නැවතI, => 
පාkශවෙය3 ෙබා/ෙෂ.:වා;3 නැවතI අ/ලාගIත %:ෙkනය ඒ ෙව&;I ගKබද 
ගM/ලා පාලනය යටෙI �ම. 1920 අග ගණ3 *ට 1921 Hල බාගය ද:වා ගKබද 
වැ*ය3ෙ{ ව2ාපාරය %:ෙkනෙV, ෙඩා3, සහ ~බ3 ෙපෙදZවල තම3 ආර:ෂා 
කරග3නට ප=බැස *�යහ. එම ප_T.ෙරi� ගැDK උÊච ෙල*3 දq3නට ලැ|ෙ3 
ටැKෙබා-, ෙප3සා, සාමාරා, සාරාෙටා-, *KබkZ:, සහ ¢සාkM¢ස3  යන ප_ා3ත වල ; 27

ය. ගKබද %&ධය3Y �ව¼තාවය අAකරන ලද එකම සාධකය `ෙV .*වැ\ *යවෙZ 
දරැÚතම >k :ෂය3 පැmÕම \සF. 

 සමZත රැ*යාව සඳහා ` ධාන2 කැඳpෙම3 පෙහ3 එක: සැප²ම අ\වාkය � 
T|ෙ@ 1919 සමාරා සහ *KබkZ: යන ධනවI ප_ා3ත ෙදකටF. ඒවාෙV හටගI 
ඕපපාTක ගKබද වා� කැරc 1919 මාk8 මාසෙV ; සැබෑ ප_T.�ල�ය ෙමෙහ%K බවට 
හැMණ. ගKබද වැ*ය3ෙ{ ප_T.�ල�ය හHදා .*3 ටpK >*K ගණන: අ/ලාෙගන 
*�යහ. ඒ ෙව&; ඔpනට අ.ගI ෙසා/දා>ව3 30,000 කට වැ� සංඛ2ාව: *�යහ. 
ෙබා/ෙෂ.:වා; මධ2ම බලයට සමාරා Y *ය] පාලනය මාසයකට වැ� කාලයකට අYm 
� ¡ෙVය. අ&mරා/ ෙකා/චැ:ෙ{ => හHදාෙ- භට ක@ඩායK සමඟ කැරcකරැව3 
ෙවා/ගා නtය ෙදසට ඉtM ගම3 කරm3 *�යහ. ෙවළඳාමට \දහස, ෙසi.ය¢වා;3 
සඳහා \දහZ මැTවරණ , ආහාර කැ ඳpK නැවැI�ම , සහ “ ෙබා/ෙෂ.: 
ෙකාmZසාkආඥාදායකIවය” (Bolshevik commissarocracy) නැවැI�මI ඉ/ලා *�m3, 
ඉතා ෙහා�3 සං.ධානය � *�න ගKබද හHදාව මැඬල3නට දස දහZ ගණ\3 NMm 
එව3නට ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට *&ධ .ය. කැර¥/ෙ/ අවසානෙV ;, 1919 අෙ�_/ තIවය 
සාරාංශ කරm3, සමාරා Y ෙචකා ප_ධා\යා සඳහ3 කෙÆ අරගලකරැව3 4,240 : 
සට3වල ; mය ¡ය බවF, 625 කට අන8රැව ෙව� තබා මරන ලද බවF, සහ හHදාව 
අIහැර ¡යp3 සහ “මං පහර3න3” 6,210 : අI අඩංÂවට ගI බවF. 

 සමාරා Y ¡\දැ/ \�මI සමඟ එෙවෙලYම %:ෙkනෙV ; q*I ෙලසq3 සම කළ 
ෙනාහැq තරK �ව¼ ෙලසq3 එය ය´3 |ර |රා ඇ.ෙල3නට පට3 ගIෙIය. 1918 
වසර අග ; ජkම3 සහ ඔZ�Ìය3-හංෙ{Mය3 හHදා Nටව ¡ය .ට, ෙබා/ෙෂ.:වා; 
ආ@Aව %:ෙkනය නැවතI අ/ලා ග3නට �රණය කෙÆය. පැර� ¢සාk අ�රාජ2ෙV 

 M. S. Frenkin, Tragedia Krestyanskikh vosstaniy v Rossii 1918-1921 (Tragedy of peasant uprisings in Russia, 1918-1921) (Jerusalem: 27

Leksikon, 1987); Orlando Figes, Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in the Revolution (New York: Oxford University 
Press, 1989); Brovkin, Behind the Front Lines.



ධාන2ාගාරය ` %:ෙkනය දැ3 ෙමාZක- සහ ෙපෙටÌාගÁෑ¹ Y වාසය කරන වැඩකරන 
ජනතාවෙ{ wස ¡\ \.ය %8 .ය. ෙසi.ය¢ අ�රාජ2ෙV ෙවනI ෙකාතැනක ෙහi තරK 
ෙනා` තරK ඉහළ ෙකiටා ඔp3 ෙවT3 කැඳව} ලැ�ය. ඒ ෙකiටා සvරා�ම ය} ඒ 
වන.ටI ජkම3 සහ ඔZ�Ìය3-හංෙ{Mය3 අ�වාස \සා දැ� ෙZ බැට කා *� දහZ 
ගණ\3 ජනතාව සැබෑ ෙල*3ම හාමතයට ඇද දැdමF. ඊට අමතරව 1917 වසර අග 
රැ*යාෙ- TÍ ගKබද ප_ජාව අතර ඉඩK හpෙ/ පMහරණය කරන ප_TපITය ෙම3 
ෙනාව, %:ෙkනය සKබ3ධෙය3 ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට අවශ2 `ෙV *ය] මහා ෙ&පල 
ෙක´3ම ජනස8 qyමF. ෙමම ප_TපITය අරHÚ කෙÆ �\ සහ ධාන2 \�පාදනය 
කරන පළාI දැවැ3ත සා¯Yක ෙගා.ෙපාළව/ බවට හැර�මF. එY ; ගKබද වැ*ය3 
අ\වාkෙය3ම කෘ®කාkmක කKකරැව3 බවට පIෙවT. එF3 ප_T.�ලවය: \සැක 
ෙලසම හට ගැෙ3. ජkම3 සහ ඔZ�Ìය3-හංෙ{Mය3 අ�වා� හHදා සමඟ සට3 වැ;ම 
\සා ගKබද වා�3 හHදාමය ෙලසකට හැඩ ගැ� *�යහ. 1919 ෙව&; දස දහZ ගණ\3 
ගKබද වැ*ය3 ෙZවෙV ෙය; *� සැබෑ හHදා එY පැවTණ. සFම3 ෙප¢c%රා (Simon 
Petlyura), ෙනZටk මඛාෙනi, මFෙකiලා  YරෙහාMF- (Mykola Hryhoryiv) සහ ෙසෙල\ 
(Zeleny) වැ\ %:ෙkන ෙ&ශපාලනඥය3 සහ හHදා  ප_ ධා\3 .*3 ඒවාට නායකIවය 
ෙදන ලt. ගKබද වැ*ය3ෙ{ හHදා ඔp3ෙ{ම ` කෘ®කාkmක .�ලවය: tයI කර3නට 
අ��ඨාන කරෙගන *�යහ: ගKබද වැ*ය3ට ඉඩK, ෙවළඳාමට \දහස, ෙසi.ය¢වා;3ට 
\දහZ මැTවරණ, සහ “%ෙද-ව3 ෙහi HZෙකාවF¢Zවා;3 නැTව.” ෙබාෙහi %:ෙkන 
ගKබද වැ*ය3 ඉNද *�ෙV ගKබද පළාI සහ බ§තර රැ*ය3 සහ %ෙද- නගර අතර 
එtMවා;කK ;kඝ කා�නව පැවT ප=ÈමකF. ඒ \සා HZෙකාවF¢Z = ෙබා/ෙෂ.:වා;3 
= %ෙද-ව3 යන සාමානාIමතාවය හැ;ම ඔpනට සරල ආකkශනය: `ෙVය. 

 %:ෙkනය N´බඳ ෙමම .ෙ4ෂතා, ෙබා/ෙෂ.:වා;3 සහ .ශාල වශෙය3 %:ෙkන 
ගKබද වැ*ය3 අතර මෘග සහ t¡3 tගට පැවT ගැDK පැහැtc කරF. තවI ප:ෂයක 
පැවැIම, එනK => පාkශවය, එකවර ෙබා/ෙෂ.:වා;3 ෙවT3 සහ ..ධ ගKබද 
%:ෙkන හHදා වc3 ද පහර ලැÍහ. ඉඩK Ymය3 නැවත ZථාNතයට එෙරY ` 
%:ෙkන ගKබද හHදා ඒ \සා => පාkශවයට එෙරY `හ. එF3 ෙ&ශපාලන සහ 
හHදාමය තIවය තවI සං±kණ .ය. qෙය- (Kyiv) වැ\ සමහර නගර වසර ෙදක: 8ළ 
අT3 අතට දාහතර වතාව: මාරැ .ය. 

ෙබා/ෙෂ.:වා;3 සහ ඔp3ෙ{ ආහාර කැඳpK හට හHදා වලට එෙරY පළH ෙ4l�ඨ 
.�ලවය ඇT `ෙV 1919 අෙ�_/ මාසෙV ; ය. ඒ මාසෙV ; පමණ:, ගKබදවා�3ෙ{ 
අරගල 93 :, qෙය-, ෙචර\Y- (Chernihiv), ෙපා/ටාවා (Poltava), සහ ඔෙඩZසා Y ඇT 
.ය. 1919 Éc මාසෙV පළH tන .Zස 8ළ ; ෙචකාෙ{ම සංඛ2ාන අ}ව දැ:ෙව3ෙ3, 
අ.ගI 100,000 සට3කාd3 සමඟ තවI හාරදහZ ප3දහZ ගණනක ගKවැ*ය3 
එක8ෙව3 අරගල 210 : හටගI බවF. ර8 හHදාෙ- wම3ත°ණයq3 ෙව3 ` කා@ඩ 
සමඟ එ:` YMෙහාM- Y ගKබද හHදා වල NMස 20,000 කට අ�ක `හ. ඔpනට කාල 
8ව:w 50 : ද, බර Zවයං±bය 8ව:w 700 : ද T|�. 1919 අෙ�_/ සහ මැF මාස 
වල ; ඔp3 ෙචයkකා* (Cherkassy), ෙකkස 3 (Kherson), \ෙකාෙ/- (Nikolaev), සහ 
ඔෙඩZසා ඇ8]ව දwÚ %:ෙkනෙV ටpK qYපය: අ/ලා ගIහ. ඔp3 තාවකාcක  
ZවාQන ආ@Aව: NYDවා ගIහ. එY සට3 පාඨය 8´3 ඔp3ෙ{ අරHÚ wම: `වා 
දැF ෙහා�3 පැහැtc ෙ-: “*ය] බලය %:ෙkන ජනතාවෙ{ ෙසi.ය¢වා;3ටF,” 



“%:ෙkනය %:ෙkන වැ*ය3ටF, ෙබා/ෙෂ.:වා;3 සහ %ෙද-ව3 භංග ෙ-වා,” “අෙ� 
�mය සමෙZ ෙබද},” “\දහZ ව2වසාය, \දහZ ෙවළඳාම.”  ෙසෙල\ පාkශවය, අ.ගI 28

20,000 ක NMm, .ශාල නගර qYපය: හැර ෙස= qෙය- ප_ා3තය H]ම\3ම අ/ලා 
ෙගන *�යහ. “ෙසi.ය¢ බලය tÂ ක/ tෙ3වා, ෙබා/ෙෂ.:වා;3 සහ %ෙද-ව3 භංග 
ෙ-වා!” යන සට3 පාඨය යටෙI ඔp3 >*K ගණනක %ෙද- ප_ජාවට එෙරYව qෙය- සහ 
ෙචර\Y- නගර සහ ගKමාන වල ෙ/ වÂරන වාk¡ක සංහාර සං.ධානය කළහ. 
අධ2යන qYපය: \සා, ඒ අතර වැ�ෙය3ම දැනග3නට ලැ� ඇIෙI ෙනZටk මඛාෙනi 
කළ qbයාව3 ෙවT. දස දහZ සංඛ2ාව: *� ගKබද හHදාවක ප_ධා\ෙය: ` ඔ§ 
ජාTකවා; සහ සමාජ අාරාªකවා; වැඩ සටහ3 සඳහා එකවර ෙපo *�ෙVය. ‘ගKබදවැ* 
\ෙයiªතය3ෙ{ ෙකාංගÁසය’, සහ මඛාෙනi කැර¥/ල මැ&ෙ& 1919 අෙ�_/ මාසෙV ; 
‘Â/යාF-ෙපi/ (Gulyai-Pole) පැවT ශlmකය3 සහ අරගලකරැව3’ ගKබද වැ*ය3ෙ{ 
ෙකාංගÁසය3 qYපයක ; ඒ අදහZ ගැන තව .Zතර � T|�. එY ; රජය .*3 ගKබද 
වැ*ය3ෙ{ කට%8 ගැන wමන ආකාරයq3 ෙහi මැtහI�ම මඛාෙනi.Z¢වා;3 
ප_T:ෙ�ප කළහ. \දහZ මැTවරණයq3 ෙතiරා පI ` ෙසi.ය¢වා;3 පදනම: අ}ව 
ගKබද වැ*ය3ට Zවයං ආ@Aවකට ඇT කැමැIත ද එY ; ප_කාශ .ය. ඒ ¯cක 
උ&යාචන සමඟ තවI ෙවනI ගKබද ජනතාවෙ{ ව2ාපාර සමඟ යන ඉ/�K ද T|�. 
ආහාර කැඳpK නතර qyම, බ> ඉවI qyම, සමාජවාt සහ ආරාªක ප:ෂ වලට \දහස, 
ඉඩK නැවත ෙබදා හැyම, “ෙබා/ෙෂ.: ෙකාmZසාkආඥාදායකIවය” නැවැI�ම, සහ 
ෙචකා .ෙ4ෂ භට හHදා NDවහ/ qyම, යනාtය ඒවා අතර `හ.  29

 1919 ¡KහානෙV ; ර8 හHදා NDපස *ට *ය ගණ\3 දq3නට ලැෙබන කැරc 
ගKබද වැ*ය3 .*3 පට3 ග\&;, ඒවා ප_ධාන තැන: ගIහ. එF3 ජනරා/ 
ෙඩ\q3ෙ{ හHදා භටය3ට ෙක� කා�න ජයගÁහණ අIපI .ය. 1919 මැF 19 ; දwÚ 
%:ෙkනෙය3 ඉවIව => හHදාව ඉ:ම�3 ඉtMයට ගම3 කර3නට `හ. ර8 හHදාව ඒ 
ගKබද වැ*ය3 පට3 ගI කැරc මkධනෙV \යැÓ ඉ3නට *&ධ .ණ. É\ 12 වැ\ දා 
ඛාq- (Kharkiv) සහ අෙගiZ8 28 වැ\දා qෙය-, සහ සැ�තැKබk 30 වැ\දා ෙවාෙරාෙ3Z  
අ/ලා ග3නට ෙඩ\q3ෙ{ භට හHදා සමI `හ. නගරෙV පමණ: පා:®ක බලය ර¥â 
T|ණ, N�සර ගKමාන ගKබද වැ*ය3ෙ{ අත ` බැ.3, ෙබා/ෙෂ.:වා;3ෙ{ ප=බැ�ම 
\සා මහI .ශාල ප_මාණයක *රකරැව3 සහ ප_ාණ ඇපකරැව3 ෙව� තබා මරා දැmණ. 
ගKබද වැ*ය3ෙ{ ගM/ලා ක@ඩායK අ/ලාෙගන *� ගKමාන මැ&ෙද3 ඉ:ම�3 පලා 
ය&;, ර8 හHදා කා@ඩ සහ ෙචකා q*I දයාව: අ}කKපාව: ෙනාදැ:`හ. ඔp3 *ය 
ගණ\3 ගKමාන v]Zසා දැ¯හ. මං පහර3න3, හHදාව ඇIහැර ¡යp3, සහ ප_ාණ 
ඇපකරැව3 මහI සංඛ2ා ෙව� තබා මරා දැ¯හ. ප=බැ�ම සහ අන8රැව 1919 අග ;  
සහ 1920 Hල ; ය´I %:ෙkනය අ/ලාගැoම \සා *./ ජනගහණයකට එෙරYව මහා 
ප_ච@ඩIවය: tග හැෙරන වාතාවරණය: ඇT .ය. “ර8 අ4වාෙරiහක බළඇ�ය” (The 
Red Cavalry)  නm3 අFසැ: බාෙබ/ cයන \vණ කෘTෙය3 .Zතර ෙකෙරF. 30
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 Pipes, Russia under the Bolshevik Regime, pp. 105-131.30



 ෙඩ\q3ට ප=ව අණෙදන \ලධාMයා ` බැර3 Nයෙතik රò3ග/ (Baron Pytor 
Wrangel) යටෙI, qbmයාෙ- සරණාගතව *�, කැ ó Èâ ¡ය භට කා@ඩ අතෙලාZස: 
හැෙර3නට, 1920 H/ කාලය ෙව&; => හHදාව පරාජයට පI� TÈණ. එY ; ගKබද 
වැ*ය3 සහ ෙබා/ෙෂ.:වා;3 එqෙනකාට H§ණට H§ණ ලා සට3 කර3නට ඉTMව 
*�යහ. එතැ3 පට3 1922 ද:වා ෙබා/ෙෂ.: අ�කාMය සමඟ TÈ ගැDම දැ� ෙ/ හලන 
මkධනය: බවට පI.ය. 1920 ෙපබරවාM සහ මාk8 මාසවල ; කාස3, *KබkZ:, සහ 
උෆා ප_ෙ&ශය3Y ෙවා/ගාෙ- *ට උරා/ ද:වා පැTර ¡ය අãI දැවැ3ත කැර¥/ල 
හැ�3pෙ3 “ෙk:ක කැර¥/ල” (Pitchfork Rebellion) qයාF. රැ*යා} ෙම3ම ටාටාk (Tatar) 
සහ බ�±k (Bashkir) යන අයෙ{ ජනගහණයq3 පැවT ඒ පළාI දැ� ආහාර කැඳpK 
වලට ල:� TÈණ. සT qYපයක ; ෙk:ක කැර¥/ල tZT°:ක ෙදාෙළාZ ගණනකට 
ආස3න ප_මාණයක H/බැස ග3නට සමI `හ. “ක] රාජාcයා” නm3 හැ�3ෙවන ලද 
ගKබද වැ*ය3ෙ{ හHදාෙ- එY .ශාලතම අවZථාෙ- ; 50,000 කට වැ� ෙසා/දා>ව3 
*�යහ. කාල 8ව:w සහ Zවයං±bය බර 8ව:w අ. ගI ‘ජනරජෙV අභ23තර 
ආර:ෂාව සඳහා ` භට ක@ඩායම’ ඒ ෙk:ක සහ කැT පමණ: අතැT .�ලවකාy3ව 
යටI කරග3නට සමI `හ. දවZ qYපයක ; .�ලවකාM3 දහZ ගණන: ස¯ල 
ඝාතනය කර3නටI ගKමාන *ය ගණ\3 v]Zසා දම} ලැ�ය.  31

 ‘ෙk:ක කැර¥/ල’ ඉතාමI ඉ:ම�3 පාගා දැHවI ගKබද වැ*ය3ෙ{ .�ලව t¡3 
tගටම පැTර ¡ෙVය. ඊ ළඟට එය මධ2ම-ෙවා/ගා ප_ෙ&ශෙV ප_ා3ත වලI, ටැKෙබා-, 
ෙප3සා, සමාරා, සරෙටා-, සහ ¢සාM¢Zය3, යනාtයටI පැTර ¡ෙVය. ඒ *ය/ල ආහාර 
කැඳpK වc3 දැ� ෙZ a� .ඳ *� පළාI `හ. ටැKෙබා- Y ගKවැ* .�ලවකරැව3ට 
එෙරYව මkධන N´ෙවI ෙමෙහයව} ලැÍ ෙබා/ෙෂ.: නායකයා ` ඇ3ෙටාෙනා--
ඔ-�3ෙකi (Antonov-Ovseenko) ප=ව N´ගI පMt 1920 සහ 1921 ආහා ර කැඳpK 
සැල=K ඒවාෙV සඳහ3 ` උපෙදZ පM&ෙද3 qbයාIමක කෙÆ නK, ගKවැ*ය3 \යත 
වශෙය3ම mය ඇෙද} ඇත. සාමාන2 වශෙය3 ඔpනට එක වසරකට එක v&ගලෙයwට 
බැ¡3 ඉTM `ෙV ධාන2 රාIත/ 35 q (1 pud) සහ අkතාප/ රාIත/ 55 q (1.5 pudy) 
පමණq. ·.තය පවIවාග3නට අවශ2 ` අවම ප_මාණෙය3 එය දහෙය: එකකට 
ආස3න ප_මාණය: පමණ: .ය. ඒ \සා 1920 ¡KහානෙV ; ෙK ප_ා3තවල ගKබද 
වැ*ය3 ·.තය ආර:ෂා කරගැoම සඳහා ` අරගලයක ඍ�වම ෙය; *�යහ. එය තවI 
වසර ෙදක: vරා පැවTණ. අවසානෙV ; අරගලකරැව3 wස¡3න \සා පරාජයට පI 
`හ. 

 1920 වසෙk ගKබද වැ*ය3 සහ ෙබා/ෙෂ.:වා;3 අතර පැවT ගැDK වලට 
ෙතවැ\ ෙ¾8ව `ෙV %:ෙkනයමF. 1919 ෙදසැKබk සහ 1920 ෙපබරවාM ෙව&; => 
හHදා වc3 නැවතI ෙබාෙහi ෙපෙදZ යටI කරග3නට ෙබා/ෙෂ.:වා;3 සමI � 
*�යහ. ඒI ගKමාන තවමI පැවTෙV \දහZ ‘ෙකාළ' පාkශවය ෙවත ප:ෂපා� ` *ය 
ගණනක භට කා@ඩ යටෙIය. ඒවාෙය3 ෙබාෙහාමය මඛාෙනiෙ{ අණසක යටෙI `හ. 
'ක] රාජාcය3' ෙම3 ෙනාව, %:ෙkන හHදා කා@ඩ අත සෑෙහන පමණ අ. ආ%ධ 
TÈණ. ඒ ඔp3 අතර හHදාව අIහැර ¡යp3 බ§තරය: *� \සාF. 1920 ¡KහානෙV 
; මඛාෙනiෙ{ හHදාෙ- NMm 15,000 : සහ අ4වාෙරiහක බළඇ�ෙV 2,500 : *�යහ. 
ඔp3 ස8ව බර Zවයං±bය 8ව:w 100 : පමණ ද, කාල 8ව:w 20 : ද, ෙව� 

 Figes, Peasant Russia, Civil War, pp. 333 ff.; Brovkin, Behind the Front Lines, pp. 323-325.31



ෙනාවtන වාහන ෙදක: ද, TÈණ. ෙදාෙළාZ ගණන: *ට හාර ප3*යයක සංඛ2ාව: *� 
=] ක@ඩායK *ය ගණන: ද ෙබා/ෙෂ.:වා;3ෙ{ ෙපර ගම3 වලට දැ� 
ප_T.ෙරiධය: ද:ව3නට සමI `හ. ෙK ගKබද ගM/ලා සමඟ සට3 වැ;ම N�ස ඔ§ව 
“\Mත tග ප=පස ෙපරHෙ@ අණෙදන \ලධාMයා” යැF හæ3වm3 ආ@Aව 1920 මැF 
මාසෙV ; »c:Z ¹සk3Zqෙ{ ෙZවය පැ«හ. ¹සk3Zq මාස ෙදකකට වැ� කාලය: 
ඛාkq- (Kharkiv) Y ර¥â *�ෙVය. ඔ§ ‘ජනරජෙV අභ23තර ආර:ෂාව සඳහා ` භට 
ක@ඩායම’ ෙව}ෙව3 .ෙ4ෂ බලකාය3 .* හතර: NYD�ය. ඒවා ප=බ*න 
.�ලවකරැව3 හඹා ය3නට v§Ú කරන ලද .ෙ4ෂ අ4වාෙරiහක බලඇ� ෙම3ම මං 
පහර3න3ෙ{ බලය පැවT Zථානය3ට Âව3 යානා වc3 ෙබiKබ දමන කා@ඩ ද `හ. 
ඔp3ෙ{ කාkයය `ෙV මාස 8න: ඇ8ලත ; *ය]ම ගKබද වැ* ගM/ලා ක@ඩායK 
Hc}vටා දැdමF.  ඒI සැබැ.3ම ඒ ෙමෙහ%මට, 1920 ¡KහානෙV *ට 1922 **රය 32

ද:වා, වසර ෙදකකට වැ� කාලය: ගත.ණ. එY ; දස දහZ ගණනක ·.ත අYm .ය. 

 ෙබා/ෙෂ.: අ�කාMය සහ ගKබද වැ*ය3 අතර ` ගැDK සKබ3ධෙය3, 
“ෙකාසැ:හරණය” -ෙඩා3 ප_ෙ&ශෙV ෙකාසැ: සහ ~බ3 යන අයව සමාජ ක@ඩායK 
හැ�යට කbමා}~ලව 8ර3 කර දැdම- .ෙ4ෂ තැන: ග\F. සා¯Yක වග±ම යන ¯ල 
ධkමය යටෙI, ප_ථම වතාවට, නව ෙරªමය සමZත කලාපයක ජනගහණය: ඒ සඳහාම 
.ෙ4ෂෙය3 හැõ සැල=K වc3 අF3 කර3නට, වඳ කර3නට, සහ Nටමං කර3නට 
ෙමෙහ%K මාලාවක \යැ]නහ. ෙසi.ය¢ නායකය3 එය “ෙසi.ය¢ ගැ}Kකාරය” (Soviet 
Vendée)  qයා හæ3ව3නට පට3 ෙගන T|�. ෙමම ෙමෙහ%K පැහැtcවම උÚ=K 33

සටෙන3 Nටත ගලා යෑමq3 ඇT ` ප_Tඵල ෙනා�ය. ක/ ඇTව, රාජ2 අ�කාMෙV 
ඉහළම තැ3 වc3 එන අණ අ}ව, ඍ�ව ෙල\3, සkෙගi ඔkඩZෙහා\qඩෙස (Sergo 
Ordzhonikidze), සkෙ{ *ö¢ෙසා - (Sergei Syrtsov), ¡ÁෙගiM ෙසාෙකා/\ෙකා- (Grigori 
Sokolnikov), සහ අFසැ: රF3ෙගi/¹  (Issac Reingold) යනා;3ෙ{ නK ඇ8ළIව ඉතා 
ç:ෂම සැල=K කරල ලද ඒවා `හ. හHදාමය ගැට] \සා 1919 වස3තෙV ;  
ෙමාෙහාතකට නැව8ණ ද, ෙබා/ෙෂ.:වා;3 .*3 ෙඩා3 සහ ~බ3 ජයගÁහණෙය3 
ප=ව ‘ෙකාසැ:හරණය’ නැවතI දැ� කෲරIවයq3 නැවත පට3 ගැ\ණ. 

 1917 ෙදසැKබk මාසෙV *ට පරණ ෙරªමෙV අI.� *� තIවය අYm � *� 
ෙකාසැ: ජනෙකා¢ඨාශය ෙබා/ෙෂ.:වා;3 .*3 “wලා:” සහ “පංT හ8ර3”යැF 
වkèකරණය කළහ. එY ප_Tඵලය: වශෙය3 ඔp3 1918 වස3තෙV දwÚ රැ*යාෙ- => 
හHදාව සමඟ ඇටම3 කbාZෙනා- (Ataman Krasnov) ධජය යටෙI එක8 � *�යහ. 1919 
ෙපබරවාM මාසෙV ;, ෙබා/ෙෂ.:වා;3 %:ෙkනයට සහ දwÚ රැ*යාවට ඇ8/ ` කළ, 
ර8 හHදාෙ- පළH හHදා කා@ඩය ෙඩා3 ගඟ tෙ{ NY� ෙකාසැ: �mය අ/ලා ගIහ. 
Hල පට3ම ෙබා/ෙෂ.:වා;3 වගබලා ගIෙI ෙකාසැ: ඔp3ෙ{ම ක@ඩායම: කරන 
*ය/ල .නාශ කර දැdමටF: ඔp3ෙ{ ඉඩK රාජ ස3තක කර ඒවා රැ*ය3 අ�වා�3ට 
නැIනK ෙකාසැ: තIවය ෙනාමැT ගKබද වැ*ය3 අතර නැවත ෙබදන ලt; ෙ-දනාව 
ෙහi මරණය අIෙ- යැF qයm3 ඔp3 ස8 *ය] අ. ආ%ධ රජයට බාර කරන ෙලස 
ඔp3ට \යම .ය (ෛඵTහා*කව රැ*ය3 අ�රාජ2ෙV සාKප_දාFකව ෙපරHණට ¡ය 

 RTsKhIDNI, 76/3/109.32

 V. L. Genis, “Raskazachivanie v Sovietskoi Rossii” (The de-Cossackization in Soviet Russia), Voprosy istorii (Problems of history), no. 33

1 (1994), 42-55. 



ෙසා/දා>ව3 ` \සා *ය] ෙකාසැ: අයට අ. අා%ධ ළඟ තබාගැoෙK අFTය TÈණ); 
සහ *ය] ෙකාසැ: පMපාලන සmT වහාම .=රැවා හැMණ. 

 ෙබා/ෙෂ.: ප:ෂෙV මධ2ම කmDව .*3 1919 ජනවාM 24 වැ\දා සKමත කරගI 
රහ*ගත ෙයiජනාව අ}ව ක´3ම NYDවා ග3නා ලද ‘ෙකාසැ:හරණ’ සැලැZම ෙK *ය] 
ෙමෙහ%Kවල ෙකාටස: `ෙVය: “ෙකාසැ: අයට එෙරYව *./ %&ධෙV අIදැ±K අ}ව,  
ධනවI ෙකාසැ: අයට එෙරYව දැවැ3ත  ෂණය: සහ අ}කKපා .රYත සටන: qyම  
එකම ෙ&ශපාල\කව \වැරt ෙමෙහ%ම බව අN හæනාගත %8F. ධනවI ෙකාසැ: අය 
වඳ කර දමm3 ශාyMකව අ3Tම m\සා ද:වා ඉවI කර දැmය %8F.”  34

  ෙකාසැ: ප_ෙ&ශ 8ළ ෙබා/ෙෂ.: yTය ZථාNත qyෙK වග±ම බාර `, ‘ෙඩා3 
සඳහා ` .�ල�ය කmDෙ-' සභාපT ` රF3ෙගi/¹ .*3 N´ගI පM&ෙද3, ප_ාෙයi¡කව 
“ෙකාසැ: අයට එෙරYව ගI ප_TපITය අ.චාරවI ෙල*3 කළ දැවැ3ත Hc}vටා 
දැdම:”  .ය. 1919 ෙපබරවාM මාසෙV *ට මාk8 මැද ද:වා, ෙබා/ෙෂ.:වා; භට 35

හHදා ෙකාසැ: 8,000 කට වැ� සංඛ2ාව: ෙව� තබා මරා දැ¯හ.  සෑම Zටැ \Zටා 36

(stanista) එනK ෙකාසැ: ගKමානයකම, .�ල�ය උසා. m\I8 qYපයq3 ප=ව ලÎ 
.\4චය3 සKමත කරm3 සK©kණ ලැFZ8ෙ- ` සැකකරැව3ව මරණයට \යම කළහ. 
සාමාන2ෙය3 වරද `ෙV “ප_T.�ල�ය හැtයාවF.” ෙK ෙනාකඩවා *&ධ ` .නාශය හHෙ- 
ෙකාසැ: අයට කැර¥c කරනවා හැෙර3නට ෙවනI ෙතiරා ගැoම: ෙනා�ය. 

 ෙවෙෂ3Zකායා (Veshenskaya) tZT°:කෙV කැර¥/ල ඇT `ෙV 1919 මාk8 11 වැ\ 
tනෙVය. ෙහා�3 සං.ධානාIමක ` .�ලවකරැව3 qයා *�ෙV දාසෙV *ට පනZපහ 
ද:වා වයසැT *ය] NMm3ට ෙපා>ෙ- සට3 සඳහා çදානK ෙව3නට qයාF. ෙඩා3 
ප_ෙ&ශෙV හැම අත *�, ෙවාෙරාෙ3Z තරK ඈතක ` තැ3 ෙවතට ද ෙටcගÁෑK යවm3 
සමZත ජනගහණයට ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට එෙරYව නැÐ�3න යැF qයා *�යහ. 

 “අN, ෙකාසැ:,” ඔp3 පැහැtc කළහ, “ෙසi.ය¢ .ෙරiQ ෙනාෙවH. අN \දහZ 
මැTවරණ සඳහා පා:®ක ෙවH. අN ෙකාm%\Z¢වා;3ට, සා¯Yක ෙගා.තැනට, සහ 
%ෙද-ව3ට එෙරY ෙවH. අN ආහාර කැඳpK වලට, ෙහාරකමට, සහ ෙචකා .*3 \ම: 
නැTව කරන ෙව� තබා මරා දැdK වලට එෙරY ෙවH.”  අෙ�_/ Hල ෙව&; ෙකා සැ: 37

.�ලවකරැව3 අ. ආ%ධ ස3න&ධව, 30,000 කට ආස3න NMසq3 %8 ` බලකාය: 
\ෙයiජනය කළහ. ඒ *ය/ල3ම %&ධෙය3 අIදැ±K ල&දp3 `හ. දwÚ ෙකළවෙk 
ෙඩ\q3ෙ{ හHදා සමඟ සට3 වtන ~බ3 ෙකාසැ: ෙම3 ෙK ර8 හHදා ෙපරHණ 
NDප*3 සට3 වැ>න .�ල�ය ෙඩා3 සට3කාd3 ඔp3ෙ{ %:ෙkන සමානය3 ෙම3 => 
හHදාෙ- 1919 මැF සහ É\ ෙපරගම3 වලට =]පD ෙනා` සහාය: ලබා >3හ. É\ මස 
Hල ; ෙඩා3 ෙකාසැ: සහ ~බ3 => හHදාෙ- බ§තරය සමඟ එ: `හ. සමZත 
“ෙකාසැ: ගැ}Kකරය” (Cossack Vendée) “HZෙකාවF¢, %ෙද -, සහ ෙබා /ෙෂ.:” 
Èයwරැ බලෙය3 \දහZ `හ. 

 Izvestiya TsKPSS, no. 6 (1989), 177-178.34

 RTsKhIDNI, 5/2/106/7.35

 Genis, “Raskazachivanie v Sovietskoi Rossii,” pp. 42-55.36

 RTsKhIDNI, 17/6/83.37



 ඒI 1920 ෙපබරවාM ෙව&; ෙබා/ෙෂ.:වා;3 නැවත පැm�යහ. ෙකාසැ: ඉඩKවල 
*&ධ ` ෙදවැ\ හHදා අ�වාසය පළHවැ3නටI වඩා සාහ*ක .ය. සK©kණ ෙඩා3 
කලාපයට pudy mcයන 36 ක ධාන2 සහභාගය: qyමට බල ෙකMණ. එය ඒ පළාෙI 
සමZත වාk®ක \�පාදනයට වඩා ෙලෙහ*ෙය3ම වැ� ` ප_මාණයq. එF3 සමZත 
ප_ාෙ&Ôය ජනගහණය ස8 ` අ/ප ආහාර සහ �ජ ෙතාගයI ෙකා/ලකෑම *&ධ `වා 
පමණ: ෙනාව ඔp3ෙ{ *ය] භා@ඩ, “සපI8, ඇæK, ඇඳ ඇTMc, සහ සැෙමාවාk,” 
යනා; *ය/ල ෙකා/ල කෑම *&ධ `වා යැF ෙචකා වාkතාව: qයF.  සට3 කළ හැq 38

තරK ශාyMක ශ:Tයq3 ` සෑම NMmෙය:ම ෙK ආයත\ක ෙකා/ලකෑමට ප_Tචාර 
දැ:`ෙV ‘ෙකාළ පාkශ�ය .�ලවකරැව3 හා එක8 �ෙම\. 1920 Éc ෙව&;, wබ3 සහ 
ෙඩා3 කලාප වල ඒ සංඛ2ාව අAම වශෙය3 35,000 : පමණ `හ. ෙපබරවාM මාසෙV 
පට3 කbFmයාෙ- Yර � *� ජනරා/ ව¼ෑ3ග/ (Wrangel) ෙබා/ෙෂ.: ගÁහණෙය3 තම3ව 
\දහZ කරග3නා අවසාන දැ� වෑයමq3 ෙකාසැ: සහ ~බ3 ‘ෙකාළ’ පාkශවය සමඟ 
එක8 ව3නට �රණ කෙÆය. 1920 අෙගiZ8 17 වැ\දා ෙනාෙවාෙරා�Z: (Novorossiisk) 
අසලට m\Z= 5,000 : සKප_ා�ත `හ. =>, ෙකාසැ:, ‘ෙකාළ’, යනා; එකH8ෙව3 %8 
හHදාව හHෙ- ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට ~බ3 කලාපෙV ප_ධාන නගරය ` ඒකතMෙනiඩාk 
(Ekaterinodar) අIහැර දම3නට *&ධ .ණ. අන8රැව ඔp3ට කලාපෙය3 ද ප=බැස 
ය3නට *&ධ  .ණ. ව¼ෑ3ග/ .*3 %:ෙkනෙV දwÚ ප_ෙ&ශවල ප_ගTය: අIපI 
කරෙගන TÈයද, => ජයගÁහණය ෙක� කා�න .ය. ෙබා/ෙෂ.: හHදාවල අTමහI 
සංඛ2ා හHෙ- *./ වැ*ය3 .ශාල සංඛ2ාව:ද ඔp3 හා ගම3 ග\m3 *� \සා 
ව¼ෑ3ග/ ෙ{ භට ක@ඩායK කරදරකාy තIවය3ට H§ණ >3හ. ඔ:ෙතiබk අවසානය 
ෙව&; ඔp3 කbFmයාව ෙදසට සK©kණ ෙල*3 � � කඩ � ¡යහ. ෙබා/ෙෂ.:වා;3 
.*3 කbFmයාව ය´ අIපI කරගැoම, ර8 සහ => හHදා අතර අවස3 ගැDම .ය. එය 
*./ %&ධෙV .ශාලතම ස¯ල ඝාතනය ද `ෙVය. අAම වශෙය3 *./ වැ*ය3 50,000 
: පමණකවI 1920 ෙනාවැKබk සහ ෙදසැKබk මාසය3 Y ; ෙබා/ෙෂ.:වා;3 අතM3 
මරැHවට පI `වා යැF සැලෙ:.  39

 නැවත වතාව: පරtන පැIෙI *� ෙකාසැ: ය´I ර8  ෂණෙය3 බැට කන ලt. 
ෙචකා Y ප_ධාන නායකෙය: `, ලැ¢.ය3 ජාTක කා/ ලැ3ඩk (Karl Lander) “උ8රැ 
ෙකiකසZ සහ ෙඩා3 Y ©kණ බලධාMයා” යැF නK ෙකMණ. ඔ§ෙ{ පළH qbයාව: `ෙV 
‘ෙකාසැ:හරණය’ සඳහා .ෙ4ෂ ෙකාmසම: ෙල*3 ෙටÌාFකා (troiki) NYD�මF. 1920 

ඔ:ෙතiබk මාසෙV ; පමණ: ෙK ෙටÌාFකා වc3 6,000 : ජනතාව මරණයට \යම 
කරන ලද අතර ඔp3 *ය/ල3වම වහාම ෙව� තබා මරා දමන ලt.  ෙරªමයට එෙරYව 40

අ.ගI ‘ෙකාළ’ පාkශ�යය3, නැIනK ෙකාසැ:වරැ3ෙ{ පp/වල අය, සමහර .ට 
අස/වැ*ය3 පවා, ප_ාණ ඇපකරැව3 හැ�යට කbමා}~ලව අI අඩංÂවට ෙගන ර¥ඳpK 
කඳpරැවලට දමන ලt. ඒවා මරÕය කඳpරැ බව %:ෙkනෙV ෙචකා ප_ධා\යා ` මා�3 
ලැ¢*Z .*3 වාkතාවක ; N´ෙගන ඇත: “මFෙකා� අසල කඳpරැක එක8කර තබන ලද 
ප_ාණ ඇපකරැව3, කා3තාව3, දරැව3, සහ වයසක NMm ·.තය ගලවාෙගන ඉ3ෙ3 
ඔ:ෙතiබk මාසෙV �තල සහ මඩ ඇT වඩාIම කDක තIවය3 යටෙIය… ඔp3 

 Genis, “Raskazachivanie v Sovietskoi Rossii,” p. 50; RTsKhIDNI, 17/84/75.38

 Melgunov, The Red Terror in Russia, p. 77; Brovkin, Behind the Front Lines, p. 346.39

 RTsKhIDNI, 17/84/75/28.40



මැZස3 ෙම3 mය යT. මරණෙය3 ගැලෙව3නට කා3තාව3 ඕනෑම ෙදය: කර} ඇත. 
කඳpර Hරකරන ෙසා/දා>ව3 එF3 වා* ෙගන ඔp3 ග�කාව3 ෙලස සලකT.”  41

 *ය] ප_T.�ලවය3ට අ}කKපා .රYතව දµවK ලැÈණ. “ර8  ෂණෙV දවස:” 
සං.ධානය `ෙV, ලැ3ඩාk q%වාටI වඩා දැ� ෙලසq\. ඒ NයTෙගiZ: (Pyatigorsk) 
ෙචකා සං.ධානෙV ප_ධා\යාව සැඟ� පහර >3 ක/cයකට හ=�ෙම3 ප=වF. ලැ3ඩk 
ෙරකමදාරැ කර T|ෙ@ “ෙK තZත°වා; qbයාව අෙ� වා*යට හරවා ෙගන ප_ාණ 
ඇපකරැව3 හැ�යට වැදගI අය ඔp3ට ෙව� තබා මරා දැdෙK අරH�3 ගත %8F, 
එෙZම ‘=>’ ඔI8කරැව3 සහ ප_T.�ල�යය3ව ෙපා>ෙ- ෙව� තබා මැyම ඉ:ම3 කරන 
ෙ¾8ව: කරගත %8F,” qයාය. ලැ3ඩk q%ෙ- “NයTෙගාZ: ෙචකා �රණය කෙÆ 
ෙක´3ම එක දවසක ; m\Z= 300 කට ෙව� තබා මරා දැdමටF. ඔp3 ටpම ..ධ 
ප_ෙ&ශ අ}ව ෙබõහ. ඒ හැම ප_ෙ&ශයකම *�න ජනගහණෙය3 ෙකiටාව: ගIහ. ෙව� 
තැÈය %8 අයෙ{ නK ලැFZ8 හද3නට යැF ප:ෂයට \ෙයiග කළහ … ෙK එතරK 
අතෘ�TමIකර කbමය ඇ; ¡ෙV ෙපෟ&ගcක ` පරණ ෙකi3තර බ§තරය: NMමසා 
ග3නටF… qZෙලාෙවා¹Z: (Kislovodsk) Y ;, ෙවන ෙහාඳ අදහස: ෙනාමැT ` ෙහF3, 
ෙරiහෙ/ *�ය ජනතාව මරා දම3නට �රණය .ය.”  42

 ෙකාසැ:හරණෙV වඩාIම කාkය:ෂම කbමය: `ෙV ෙකාසැ: ටpK .නාශ කර දමා 
ඒවාෙV ·.ත ගලවා ගIතp3ව NDවහ/ qyමF. එවක ; උ8රැ ෙකiකසZ Y .�ල�ය 
කmDෙ- සභාපT ` සkෙගi ඔk¹ෙසා\q¹ෙස (Sergo Ordzhonikidze) ෙ{ cNෙගා} 8ල 
1920 ඔ:ෙතiබk මාසෙV අග සහ ෙනාවැKබk මස Hල ; *&ධ ` එවැ\ ෙමෙහ%ම: 
ගැන .ZතරාIමක ෙතාර8රැ අඩංÂ ෙවF. ඔ:ෙතiබk 23 වැ\දා ඔk¹ෙසා\q¹ෙස 
ෙමෙZ අණ කෙÆය: 

1. කාcෙනා-Zකායා (Kalinovskaya) ටpම ¡\ තැ�මට 

2. අ kෙමා ෙලා-Zකායා (Ermolovskaya ) , ෙරාමාෙනා -Zකායා  (Romanovskaya ) , 
සාමාÏ3Zකායා (Samachinskaya) සහ mකාෙයෙලා-Zකා යා (Mikahilovskaya) 
වැ*ය3 *ය/ල3ම ඔp3ෙ{ \වාස වc3 එළවා දමා, ඒ \වාස සහ ඔp3ෙ{ 
ඉඩK >�පI ගKවැ*ය3 අතර, සහ හැම .ටම ෙසi.ය¢ බලයට දැ� ෙගෟරවය: 
දැ:` ෙචÊය3 (Chechens) අතර .ෙ4ෂෙය3ම ෙබදා හැyම. 

3. ඉහත සඳහ3 ටpK වල *�න වයස දහ අටI පනZ පහI අතර *ය] NMm 
එක8 කර අ.ගI Hරකරැව3 යටෙI උ8රට NDවහ/ qyම, එY ; ඔp3ට දැ� 
ශlමය ෙවෙහස.ය %8 කට%8 වලට බලාIකාරෙය3 දැdම. 

4. කා3තාව3, දරැව3, සහ වයසක උද.ය ඔp3ෙ{ \වහ3 වc3 එළවා දැdම, 
ඒI ඔpනට ඉතාමI උ8රැ ප_ෙ&ශය3වල නැවත පtංÏයට අවZථාව ලබා ;ම. 

5. ඉහත සඳහ3 ටpK වල *ය] හරකාබාන සහ \�පාදන රජ ස3තක qyම.  43

 Ibid., 17/84/75/28.41

 Quoted in Brovkin, Behind the Front Lines, p. 353.42

 RTsKhIDNI, 85/11/131/11.43



 සT 8න: ය&; ඕk¹ෙසා\q¹ෙස ෙවත ෙමෙහ%ෙK ප_ගTය කD සටහ3 වාkතාව: 
ලැÈණ: 

කාcෙනා-Zකායා: ටpම Èමට සමතලා කර එY H] ජනගහණය (4,220)  
කඳpරැවලට Nටමං qyම ෙහi NDවහ/ කරන ලt 

අkෙමාෙලා-Zකායා: *ය] වැ*ය3 ඉවI කරන ලt (3,218) 

ෙරාමාෙනා-Zකායා: 1,600 කඳpරැ වලට Nටමං කරන ලt, 1,661 කඳpරැ බලා 
Nටමං කරන ෙත: ප=ෙවT 

සාමාÏ3Zකායා: 1,018 කඳpරැ වලට Nටමං කරන ලt, 1,900 කඳpරැ බලා Nටමං 
කරන ෙත: ප=ෙවT 

mකාෙයෙලා-Zකායා: 600 කඳpරැ වලට Nටමං කරන ලt, 2,200 : කඳpරැ බලා 
Nටමං කරන ෙත: ප=ෙවT 

එයට අමතරව, ආහාර Ñව2 Nර` කරIත 154 : ෙගÁාZ\ (Grozny) ෙවත යවන 
ලt. කඳpරැ බලා Nටමං කරන ෙමෙහ%ම අවස3 ෙනා` ටpK 8ෙ3, පළHෙව3ම 
Nටමං කර3ෙ3 ‘=>’ සහ ‘ෙකාළ’ පාkශවෙV පp/, සහ අ3Tම කැර¥/ලට සහභාè 
` ඕනෑම අෙයwවF. ෙK Nටමං කර යවන ෙත: ප=වන අය අතර ෙසi.ය¢ 
ෙරªමයට සහෙයiගය  ෙදන ලදැF හæනාගI අයI, ර8 හHදාෙ- ෙසා/දා>ව3ෙ{ 
පp/වල අයI, ෙසi.ය¢ \ලධාy3, සහ ෙකාm%\Z¢වා;3 ද ෙවT. ප_මාදයට 
ෙ¾8ව >KMය මැtM Yඟ �මF. සාමාන2ෙය3, එක tනකට එක ක@ඩායම: 
පමණ: ෙK ෙමෙහ%K වල ; යැ�ම *&ධ ෙ-. ෙමෙහ%ම හැq ඉ:ම�3 \මා 
කර3නට, අNට ඉතා ඉ:ම\3 අමතර >KMය මැtM 306 : එවන ෙම3 ඉ/ලා 
*�H.  44

 ෙමවැ\ “ෙමෙහ%K” \මා `ෙV ෙකෙZද? අවසානාවකට, එයට N´8රැ ෙදන වාkතා 
නැත. ඒවා සෑෙහන කාලය: TZෙZ පැවT බව පැහැtcF. එෙZම සෑම අවZථාවක ; ම 
පාෙ¾ ඒ ෙමෙහ%K අවස3 `ෙV මහා උ8රැ පළාIවලට Nටමංකර යැ�ෙම3 ෙනාව, එෙZ 
�ම පට3 ගැෙන3ෙ3 තවI වසර ෙබාෙහාමයq3 ප=වF, ඒI ඔp3ව යැpෙ3 ළඟ 
පාතක NY� ෙඩාෙන¢Z: (Donetsk) පත/ වලටF. 1920 ගණ3වල පැවT >KMය මාkග 
තIවය අ}ව ෙමෙහ%K ෙබාෙහාමය: ව2ා~ලව පැව8�. ෙකෙZ නH>, ඔp3ෙ{ 
සාමාන2 හැඩගැZම සහ අරHණ අ}ව 1920 ; ෙකෙරන ‘ෙකාසැ:හරණ’ ෙමෙහ%K තවI 
වසර දහයකට ප=ව මහා පMමාණෙය3 එන ‘wලා:හරණ’ ෙමෙහ%K ගැන ෙහiAවාව: 
>3නq. සා¯Yක වග±ෙK අදහස ෙදකම 8ළ ෙබදා ග3නq. එක ෙල*3ම ර¥කව/ අ}ව 
Nටමං කරන ක@ඩායK qbයාවcය *&ධ .ය. එකම සං.ධාන ගැට] සඳහා H§ණ පාන 
ලt. *රකරැව3 ඔp3ෙ{ ගමනා3ත වලට පැmෙණ&; q*I çදානම: ෙනා` තIවය3ට 
H§ණ ;මI දq3නට ලැ|�. එෙම3ම, බලාIකාරෙය3 බර වැඩ සඳහා Nටමං කරන 
ල&දp3ව ෙයාදා ගැoෙK *&ධා3තය qbයාවට නැංp�. ෙබා/ෙෂ.:වා;3ට .ෙරiධය පෑම 

 Ibid., 85/11/123/15.44



\සා ෙඩා3 ෙකාසැ: සහ ~බ3 දැ� ව3tය: ෙග`හ. වැ�ෙය3ම .4වාස කළ හැq 
ඇZතෙK38 වලට අ}ව mcයන 3 කට වඩා වැ� ෙනා` ජනගහණයq3, 1919 සහ 1920 
වසර වල ; මරා දැHණ ෙහi Nටමං කරන ලද NMස 300,000 I 500,000 I අතර ෙ-. 

 ෙK අපරාධ අතර ප_මාණය ෙකාතරKදැF qයා .ම�ම වැ�ෙය3ම අපහ= ව}ෙV 
“හ8රැ පංTයකට අFT \සා” නැIනK “සමාජයට }=>=” \සා *රකරැව3 සහ ප_ාණ 
ඇපකරැව3 හැ�යට ගI අය ස¯ල ඝාතනයF. 1918 ෙදවැ\ අග භාගෙV ; ර8  ෂණෙV 
තkකා}~ල ෙකාටස: හැ�යට ෙK ස¯ල ඝාතන *&ධ `ෙV තවI .ශාල පMමාණෙය\. 
පංT පදනම අ}ව ඝාතනය qyම \T වශෙය3 සාධාරÕය ෙකරැෙ@ එF3 අãI 
ෙලiකය: ÈYෙවනවා යන ප_කාශය මතF. qෙය- ෙචකා ප_කාශනය කළ ‘ර8 
කAව’ (Krasnyi mech) vවIපෙI ප_ථම කලාපෙV කතෘ �රැව පැහැtc කළ ආකාරය අ}ව 
>�කර උපITයකට සහාය ;ම සඳහා *ය/ලටම අවසර ලැෙ¸: 

|k�වා*ය .*3 “පහළ පංT” a�ත qyම සහ çරා කෑම සඳහා මවන ලද පරණ 
කbමෙV ආචාර ධkම සහ “ම}ෂ2Iවය” අN ප_T:ෙ�ප කරH. අෙ� ආචාර ධkමයට 
©kවාදkශය: නැත, සහ අෙ� ම}ෂ2Iවය පරම ෙ-, ම3ද එය පවT3ෙ3 නව 
පරමාදkශයක �ෙම\. අෙ� අරHණ *ය] ආකාරෙV aඩනය සහ ප_ච@ඩIවය 
.නාශ කර දැdමF. වාk¡ක aඩනයට සහ වහ/ බවට ඇද දම3නට ෙනාව 
ම}ෂ2Iවය එY යදK වc3 ගලව3නට ප_ථමෙය3ම කA එස`ෙV අN \සා අNට 
*ය/ලට අවසර ඇත… ෙ/? ෙ/ වලට ව8ර වෙ{ ගල3නට ඉඩ ෙද3න! 
|k�වා*ය .*3 නංවා ඇT ක] H§>ෙකා/ලකාරයාෙ{ ෙකා�යට සදා පැ/ලK 
තබ3නට ෙ/ වලට ඉඩෙද3න. අෙ� ෙකා�ය සදා ර8 ෙ/ පා�3 tෙ3වා! පරණ 
ෙලiකෙV මරණෙය3 පමණF අNට අNව ඒ Yවã3 ආප§ ඒෙම3 \දහZ කරගත 
හැqයාව ලැෙබ3ෙ3!  45

 එයාකාර සාහ*ක කතා වලට ප_Tචාර ද:ව3නට ෙබාෙහi ෙදෙන: çදානKව *�යහ. 
ප´ගැoමට උI=ක සමාජ කාරකය3 ෙචකා තන8රැවල Ny *�යහ. ෙබා/ෙෂ.: 
නායකය3 .*3 N´ගI පMt, සමහර අවZථාවල ; ඔp3ම \kෙ&ශ කළ පMt, 
“අපරාධකරැව3 සහ සමාජෙV NM§Ú v&ගලය3” ෙවT3 \ර8රැව එයාකාරෙය3ම 
බඳවා ගැ\ණ. මාk8 22 වැ\දා ෙල\3ට යැ` cNයක, ෙබා/ෙෂ.: නායකෙය: ` 
ෙසරා»නා ෙගා�නk (Serafina Gopner) .*3 ඒකතMෙනාZලා ව/ (Ekaterinoslavl) ෙචකා 
කට%8 .Zතර කරF: “ෙK සං.ධානය මදය ද:වාම wÚ � ඇත: අපරාධකාyIවෙV, 
ප_ච@ඩIවෙV, සහ *ය] Y8මතෙV �රණ ග3නා .tයක t�රය:, සහ ෙමය Ny 
ඇIෙI සමාජෙV ෙරාA සහ §> අපරාධකරැව3 ෙවT3, ඔp3 අකමැT ඕනෑම ෙකෙන: 
මරා දමන මහI ප_මාණයක අ. අා%ධ වc3 ස3න&ධ NMm3 ෙග3. ඔp3 ෙසාරකK 
කරT, ෙකා/ල කT, õෂණය කරT, සහ ඕනෑම ෙකෙන: *රෙගට ඇද දමT, ෙහාරට 
ෙ/ඛන සකZ කරT, තාසා&ගÁහණය සහ ක�පK ගැoෙK \යැෙළT, සහ .ශාල Hද/ 
ප_මාණයකට ඕනෑම ෙකෙනwට ය3න ඉඩ ෙදT.”  46

 Krasnyi mech (Red Sword), no. 1 (18 August 1919), 1.45

 RTsKhIDNI, 5/1/2159/35-38.46



 මධ2ම කmDෙ- cNෙගා}, »c:Z ¹සkZ3Zq ෙ{ cNෙගා} ෙම3ම, ප:ෂ 
නායකය3 නැIනK රහZ ෙපා�*ෙV පy:ෂකය3 .*3 “ෙ/ සහ ප_ච@ඩIවය \සා 
.යරැ වැDණ” ප_ාෙ&Ôය ෙචකා .*3 කරන ලද “පහI වැඩ” .ZතාරාIමකව cù අෙ3ක 
වාkතා වc3 Ny ඇත. ෛනTක ෙහi ආචාර .�ය: ෙනාමැTකෙK ප_Tඵලය `ෙV 
ප_ාෙ&Ôය ෙචකා සK©kණ ZවාQනIවයq3 වැඩ qyමF. ඔp3ෙ{ qbයා කලාපය ගැන 
q*ෙවwට වගqය3නට *&ධ ෙනා`ෙය3, ඔp3 තවI ෙ/ Nපා*ත සහ ප_ජා aඩක 
ෙරªමය3 බවට පI `හ. ඔp3ව පාලනය ෙනා`හ. පාලනය කර3නට ෙනාහැq `හ. 
ෙබාෙහi ෙල*3 එක හා සමාන ` >*K ගණනක වාkතා අතෙර3 උvටා ගැoK 8න: 
ර¥ෙගන ෙK ආරාªක වැ\ තIවයට පI�ම .Zතර ෙකෙරF. 

 පළHවැ3න, ටැKෙබා- ප_ා3තෙV *සරා3 (Syzran) වල ෙචකා v§Ú උපෙ&ශකෙය: 
` Zmරෙනා- 1919 මාk8 22 වැ\දා ¹සk3Zq ෙවත යවන වාkතාවq: 

ෙනාෙවා-මාT°ෙයා3Zකායා volost හටගI wලා: කැර¥/ල වෙ¢ පවTන *&Q3 
ගැන මම ෙසායා බැãෙවm. ප_4න qyK *&ධ `ෙV දැ� ව2ා~ල .tයකටF. 
හIතෑපනZ ෙදෙනwට ශාyMක වධYංසා ෙදන ලt. ඒI cêත වාkතා වc3 
q*ව: පැහැtc කරගත ෙනාහැqF.. ෙපබරවාM 16 වැ\දා පZ ෙදෙනwට ෙව� 
තබා මරා දමන ලt. ඊට ප= tනෙV දහ83 ෙදෙනwට ෙව� තබා මරා දමන ලt. 
මරණ \යම සහ ෙව� තබා මැyK සඳහ3 වාkතාෙ- tනය ෙපබරවාM 28 යැF 
සඳහ3. එය පැහැtc කර3න යැF මම ප_ාෙ&Ôය ෙචකා ෙවT3 .මස&;, ඔ§ 
N´8රැ >3ෙ3, “ඒ අවZථාෙ- ; අNට ෙ-ලාව: T|ෙ@ වාkතා cය3න. ඉT3 
ෙමානා pනI එY ඇT වැර¥&ද ෙමාක:ද, අN |k�වා*යI සහ පංTය: හැ�යට 
wලා: 8ර3 කර3න වෑයK කර&;?”  47

 අන8රැව, 1919 සැ�තැKබk 26 වැ\ tනෙV, යෙරiZලව/ Y ෙබා/ෙෂ.: ප:ෂෙV 
කලාaය සං.ධානෙV ෙ/කKවරයාෙ{ වාkතාව: ෙමෙZ ද:වF: “ෙස./ල: බැc/ල: 
නැTව ෙචකා මංෙකා/ල කනවා සහ හැෙමiම අI අඩංÂවට ග3නව. ඔp3ට දµවK 
ලැෙබ3ෙ3 නැහැF qයල ෙහාඳටම .4වාස \සා. ඔp3 ෙචකා ¯ලZථානය දැවැ3ත 
ග�කා \වාසය: .tයට හරවාෙගන, *ය] |k�වා* කා3තාව3 ඔp3 එY ර¥ෙගන 
යනව. �මT3 *½ම =ලබ දkශනය:. =පවFසkලා අතර ෙකාෙ:3 භා.තය ෙහා�3 
පැTර පවTනව.”  48

 අවසාන වශෙය3, 1919 ඔ:ෙතiබk 16 tනය ර¥ගI, නායකIවෙV .ෙ4ෂ 
ෙදපාkතෙම38ෙ- පy:ෂකයා ` එ3. ෙරාෙස3ටා/ ෙවT3 එන වාkතාවq: 

එෙකාෙළාZවැ\ හHදාෙ- .ෙ4ෂ ෙදපාkතෙK38ෙ- ප_ධා\යා, අටාkෙබෙකා- 
(Atarbekov) දැ3 ¯ලZථානෙV අ�කාරය N´ගැoම ප_T:ෙ�ප කරF. Éc 30 
වැ\දා, [අ3ෙû] සෙකා-Zq සෙහiදරයාව .ෙ4ෂ ෙදපාkතෙK38වල වැඩ කට%8 
.භාග qyම සඳහා ෙමාZක- *ට එවන ලද ප=ව, ඔ§ [ෙගÁගM]  අටාkෙබෙකා- 
Hණ ගැෙහ3නට පැm�ෙVය. අටාkෙබෙකා- එY ; .වෘතව qයා *�ෙV, “qය3න 
¹සk3Zqට මම එයාෙ{ පාලනය ප_T:ෙ�ප කරනවාය qයා,” ය. q*> පMපාලන 

 Ibid., 76/3/70/20.47

 Ibid., 17/6/384/62.48



සKමතය: ගැන ෙK v&ගලය3 ෙගෟරව ද:ව3ෙ3 නැත. ෙK අය ෙබාෙහාමය සැක 
සYත පමණ: ෙනාව ඔp3ෙ{ හැtයාව පැහැtcවම අපරාධකාyF. සංකාkය 
ෙදපාkතෙK38ව q*> ආකාරයq3 වාkතා q*ව: තබා ෙනාග\F. මරණ ද@ඩන 
\යම සහ එවැ\ \යම ඉD qyෙK ; මට q*> v&ගලෙය: .*3 කළ .\4චය: 
ෙසායාගත ෙනාහැq .ය. ඒවා ලැFZ8 පමණ: `හ. ෙබාෙහi .ට මරා දැ¯ NMස 
ගැන අසK©kණ ලැFZ8. ඒවාෙV සඳහ3 `ෙV  ෙමෙZය: “අටාkෙබෙකා- 
සෙහiදරයාෙ{ \යමය පMt ෙව� තැÈණ.” මාk8 *&Q3 ගැන q-ෙවාI, කාටද 
ෙව� තැ|ෙ- සහ ඒ ඇF qයා පැහැtc අදහස: ග3නට q*I ෙලසq3 
}v]වන… කK=ව උIසව සහ �මT3 *½ම tනපතා *&ධ `වq. ෙචකා ෙZවෙV 
ෙයෙදන *ය/ල3ම පාෙ¾ ෙකාෙ:3 භා.ත කරන අයF. tනපතා එතරK මහI 
ෙල*3 දqන ෙ/ සමඟ ඔ¢D ෙව3න උද- කර3ෙ3 එය බව ඔp3 qයT. ෙ/ 
සහ ප_ච@ඩIවෙය3 �මIව, ෙචකා ඔp3ෙ{ වග±ම ඉD කරT, ඒI එය හැ; 
ඇIෙI පාලනය කළ ෙනාහැq කාරකය3 ෙවT3 \සා එයට සdපව කරන .පරK 
අවශ2යF.  49

 1919 සහ 1920 වසර වල ; ෙබා/ෙෂ.:වා;3ෙ{ හ8ර3 .*3 එක8 කරන ලද 
..ධ qයම3 වc3 ප:ෂෙV සහ ෙචකා Y අභ23තර වාkතා වc3 තහpරැ කර} 
ලබF. .ෙ4ෂෙය3ම ජනරා/ ෙඩ\q3 NYDවන ලද ‘ෙබා/ෙෂ.: අපරාධ සඳහා .ෙ4ෂ 
.මkශනෙV ෙකාmසම’ එY vරාෙ/ඛන එක8ව 1945 ; ෙමාZක- වc3 ප_ා{ ෙවත ෙගන 
¡ය ප=වද, ;kඝ කාලය: TZෙZ මහජනතාවට .වෘත ෙනා�ය. දැ3 එය මහජන 
අQ:ෂණයට .වෘතව ඇත. 1926 ; රැ*යාෙ- සමාජවා; .�ල�යවා; ඉTහාසඥයා, සෙkග 
ෙම/Âෙනා-, ඔ§ෙ{ ‘රැ*යාෙ- ර8  ෂණය’ (The Red Terror in Russia) නමැT ෙපාෙI 
ෙබා/ෙෂ.:වා;3 .*3 සා¯Yක ෙලස, සහ සාමාන2ෙය3 පංT පදනම යටෙI, 
*රකරැව3, ප_ාණ ඇපකරැව3, සහ *./ ජනතාව ස¯ල ඝාතනය කළ .Zතර අඩංÂ 
කර3නට වෑයK කෙÆය. එය අසK©kණ pවද, ඒ පළHෙව3ම කළ අධ2යනෙV සඳහ3  
ප_ධාන *&Q3 ඒ ගැන .මසා බලන ලද පැT ෙදකq3 එන ..ධ වාkතාමය ¯ලාශl වc3 
H]ම\3 තහpරැ � Tෙ¸. ෙචකා ආ�පත2ෙV ; TÈ සං.ධානාIමක ව2ා~ලතාව3 
\සා, තවමI ස¯ල ඝාතන වල ; \4Ïතවම mය ¡ය සංඛ2ා ගැන \වැරt ෙතාර8රැ 
අතර පරතර පව�. ඒ pවද අNට ෙකාතරK ස¯ල ඝාතන *&ධ `වාදැF ය3න ගැන 
ප_මාණවI සහTකය: ඇත. ෙK ..ධ ¯ලාශl භා.තා කරm3, අෙයwට අA වශෙය3 
ප_මාණයට අ}ව එY ලැFZ8ව: හැ;මට උIසාහ කළ හැqF. 

 පළH ර8  ෂණ ර¥/ෙ/ ;, 1918 සැ�තැKබk මාසෙV පට3 ගැ}ණ “සැකකරැව3,” 
“ප_ාණ ඇපකරැව3,” සහ අෙනwI “ජනතාවෙ{ හ8ර3” අI අඩංÂවට ගැoම නැIනK 
*රෙගව/වල ෙහi ර¥ඳpK කඳpරැවලට යැ�ම සරල පMපාලන කbමෙ-දය: .ය. ෙK 
“සැකකරැව3,” “ප_ාණ ඇපකරැව3,” සහ "ජනතාවෙ{ හ8ර3,” යන වkèකරණ NYDවන 
ලද ප=ව, එෙZම ර¥ඳpK කඳpරැ හැõ ප=ව, aඩනෙV යා3ත°ණය පහ=ෙව3 qbයාවට 
නැංෙව3නට හැqයාව පෑtණ. ෙK %&ධය පැTර යාමට ෙ¾8 කාරකය `ෙV ෙවන q*ව: 
ෙනාව හ8රා .*3 එෙත: කාලය: අ/ලාෙගන *� ගම යටI කරගැoමF. එF3 ýmය 
\Tපතා අT3 අතට ෙගාZ සෑම මාසයක ; ම යKq* හHදා ජය: අIපI කරෙදන ලt. 

 Ibid., 17/66/66.49



 නගරවල බලහIකාරෙය3 ZථාNත කර} ලැÍ “ජනතාවෙ{ ආඥාදායකIවය” අ/ලා 
ගැoමI ෙහi අYm �මI එයාකාර ෙල*3ම අව� හැ�යට ගලා ¡ෙVය: ක´3 ෙIy 
පI` සKෙKලන .=රැවා හැyම, *ය] ෙවළඳාමට තහනම -\සැකෙය3ම වහාම ආහාර 
mල ගණ3 ඉහළ යෑම, අන8රැව පැm� ආහාර Yඟ- *ය] ව2ාපාර ජනස8 qyම, සහ ඊ 
ළඟට |k�වා*යට .ශාල බ&ද: \යම qyම -1919 ෙපබරවාM මාසෙV ඛාkq- Y රෑබ/ 
mcයන 600 :, සහ 1919 අෙ�_/ මාසෙV ඔෙඩZසා Y mcයන 500 :. ෙKවා ෙග�ම 
තහpරැ කර} N�ස *ය ගණ\3 |k�වා�3 ප_ාණ ඇපකරැව3 හැ�යට අI අඩංÂවට 
ෙගන ඔp3ව ර¥ඳpK කඳpරැ ෙවත යවන ලt. සැබැ.3ම ෙK ෙග�K අය කරගැoම *&ධ 
`ෙV ආයත\ක ෙල*3 ෙකා/ලකෑම, පවරාගැoම, සහ තkජනෙය3 Èයගැ3�ම 8´\. 
එය “|k�වා*ය සමාජ පංTය: හැ�යට” .නාශ කර දැdෙK පළH Nයවර .ය. 

 “මැF 13 වැ\දා ය}, ‘ශlmක ෙසi.ය¢’ ෙයiජනාව පMt ප_කාශනය ෙවන |k�වා*ෙV 
ෙ&පල පවරා ගැoෙK tනය,” යැF 1919 මැF 13 වැ\දා ඔෙඩZසා Y ශlmක 
\ෙයiªතය3ෙ{ කp3*ලෙV ඉZෙවZ�යා vවIපත \ෙ-දනය කෙÆය. “ෙ&පල අFT පංT 
.*3 ඔp3 ස8 ආහාර, සපI8, ඇæK, ආභරණ, බF*ක/, ඇඳ ඇTMc, ෙරt, හැ� 
ගෑරැ�v, Nඟ3, සහ අෙනwI ශlmක ජනගහණයට නැTවම බැM Ñව2 ස.Zතරව ඇ8ලI 
කරm3 ෙපiරම Nර.ය %8F… පවරාගැoෙK ෙකාmසK ෙවත ෙK ©ජoය කට%Iත සඳහා 
සහාය ලබා ;ම *ය/ල3ෙ{ම වග±මF … පවරාගැoෙK ෙකාmසK ෙවත සහාය ලබා 
ෙනාෙදන යK ෙකෙන: ෙවI නK ඔp3 වහාම අI අඩංÂවට ගැෙ3. ප_T.ෙරiධය ද:වන 
යK අෙය: ෙවI නK ප=වට ක/ ෙනාතබා ෙව� තබා දැdම *>ෙ-.” 

 %:ෙkනෙV ෙචකා ප_ධා\යා ` ලැ¢*Z ප_ාෙ&Ôය ෙචකා සං.ධාන ෙවත යවන ලද 
චකbෙ/ඛනයක සඳහ3 කළ පMt, ෙK පවරාගැoKවල ඵලදාව ඍ�වම ෙචකාෙ{ ෙපාකැ¢D 
ෙවත ෙහi ර8 හHදාෙ- ආහාර කැඳpK සහ පවරාගැoK කා@ඩ අෙ3ක රාÀයක *� 
ප_ධාo3 අත ර¥�ණ. 

 පවරාගැoෙK ෙදවැ\ අtයර `ෙV |k�වා* වාසZථාන රාජ ස3තක qyමF. ෙK 
“පංT %&ධෙV” ; හ8රාව අවමානයට ල: qyම ඉතා වැදගI `ෙVය. “අN ඔp3ට 
සලක3න ඕන ඔp3ට =>= .tයට: |k�වා*ය ෙගෟරව කර3ෙ3 දµවK ෙදන සහ මරණ 
අ�කාMයකට පමණF,” යැF ඉහත සඳහ3 කළ ඔෙඩZසා vවIපෙI වාkතාව: 1919 
අෙ�_/ 26 වැ\දා සඳහ3 කෙÆය. “අN ෙK ෙ/ උරා ෙබාන ප/ෙමiඩය3 >*K ගණන: 
ෙව� තබා මරා දැHෙවාI, ඔp3ෙ{ තIවය පාර අ8ගාන අයෙ{ තIවයට පහළ 
දැKෙමාI සහ බලාIකාරෙය3 ඔp3ෙ{ කා3තාව3 ලවා ර8 හHදා බැර¥:ක NM*> 
ෙකෙර-ෙවාI (එය ඔp3ට ෙගෟරවය: ෙ-.), අෙ� බලය පවT3නට ආv එක: යැF 
යැF ඔp3ට වැටෙ¾.. q*ම ෙකෙන:, ඉංèÁ* ෙනෙමF ෙහාට3ෙටා¢Z (Hottentots) වI 
ඔp3ට උද- කර3නට එ3ෙන නැT බව වැටෙ¾..”  50

 ඔෙඩZසා, qෙය-, ඛාq-, ඒකතMෙනාZලා-, ෙම3ම පkK, ඌරා/, සහ \Z\ 
ෙනා-ෙගාෙරා¹ Y ද ෙබා/ෙෂ.:වා; vවIපI cN බ§තරයක නැවත නැවතI දැqය 
හැq ` ෙIමාව: `ෙV |k�වා* කා3තාව3 “අවමානයට” පI qyමF. ෙචකා සහ ර8 
Hරකරැව3ෙ{ බැර¥:ක වල ඔp3 ලවා බලාIකාරෙය3 වැ*q´ NM*> කර�ම ගැනF. 

 Izvestiya Odesskogo Sovieta rabochikh deputatov, no. 36, p. 1, quoted in Brovkin, Behind the Front Lines, p. 121.50



නHI ෙමය බර අA කර සහ ෙ&ශපාලන ෙල*3 N´ගැ3.ය හැq H§Úවරq3 ඊට වඩා 
දැ� මෘග ` cං¡ක õෂණෙV යථාkථය .ය. 1920 කbFmයාෙ- ෙකාසැ: කලාප සහ 
.ෙ4ෂෙය3ම %:ෙkනය ෙදවැ\ වතාවට අ/ලා ග\&;, ෙබාෙහi ප_කාශ අ}ව ෙමම 
කට%8 ගණනය කළ ෙනාහැq සංඛ2ාවq3 දැවැ3ත ෙල*3 පැTර පැවTණ. 

 “|k�වා*ය පංTය: හැ�යට භංග කර දැdම,” *රකරැව3ට, සැකකරැව3ට, සහ 
“පංTයකට අFT �ම” යන පදනම යටෙI පමණ: ප_ාණ ඇපකරැව3ට, ෙව� තබා මරා 
දැdෙK උÊච Zථානය ෙබා/ෙෂ.:වා;3 අ/ලාගI ෙබාෙහi නගර වල වාkතාගතF. 
ඛාq- Y ; 1919 ෙපබරවාM මාසෙV 2,000 I 3,000 I අතර ෙව� තබා මරා දැdම, එම 
වසෙkම ෙදසැKබk මාසෙV ; ය´I නගරය අ/ලා ග\&; තවI 1,000-2,000 I අතර 
ප_මාණය:; ෙඩා3 නtෙV ෙරාZෙටා- Y ; 1920 ජනවාM මාසෙV ආස3න වශෙය3 1,000 
:; ඔෙඩZසා Y ; 1919 මැF-අෙගiZ8 8ල 2,200 :, අන8රැව 1920 ෙපබරවාM මාසෙV ; 
1,500 - 3,000 :; ඒකMෙනාඩාk Y ; 1920 අෙගiZ8 සහ 1921 ෙපබරවාM අතර කාලෙV 
අAම වශෙය3 3,000 :; සහ ~බ3 Y wඩා ටpම: ` ආkම�k (Armavir) Y ; 1920 
අෙගiZ8 - ඔ:ෙතiබk කාලය 8ල 2,000 I 3,000 I අතර NMස:. ෙK ලැFZ8ව 
එයාකාරෙය3 t¡3 tගට දැ:.ය හැqF. 

 සැබැ.3ම ෙවනI ෙව� තබා මරා දැdK ෙවනI පැTවල ද *&ධ ෙවm3 පැවTණ. 
ඒI *&ධ �ෙම3 ප=ව ඉ:ම�3 ඒවා ගැන ෙහා�3 .මසා බැ�මකට භාජනය ෙනා`හ. 
ඒ \සා %:ෙkනෙV සහ දwÚ රැ*යාෙ- *&ධ ` හMය ගැන ෙකiකසZ සහ මධ2ම 
ආ*යාෙ- සහ ùරා/ � *&ධ ` හMයට වඩා ෙහා�3 දැනග3නට ලැ� ඇත. හ8රා එ&; 
ෙව� තබා මරා දැdෙK ෙ-ගය ඉ:ම3 කරන ලt. එෙZම ෙබා/ෙෂ.:වා;3 ඔp3ෙ{ 
තන8රැ අIහැර ය&; ෙහi නැIනK *රෙගව/ “YZ” කර&; ද එෙZ ෙව� තබා මරා දැdK 
ඉ:ම�3 *> කළහ. අෙගiZ8 30 වැ\දා ‘=>’ පාkශවය .*3 ය´ අ/ලා ග3නට ෙපර 
qෙය- Y අෙගාZ8 22-28 tන ඇ8ලත 1,800 කට වැ� NMස: ෙව� තබා මරා දමන ලt. 
ඒකතMෙනාඩාk Y ; *&�ය එයාකාරෙය3ම tග හැMණ. ෙකාසැ: ක@ඩායK ඉtMයට 
එ3නට සමI ෙව&;, ප_ාෙ&Ôය ෙචකා ප_ධා\යා ` අටාkෙබෙකා- අෙගiZ8 17-19 tනවල ; 
|k�වා� 1,600 : මරා දැdය. %&ධයට ෙපර ඒ wඩා N�සරබද ගKමානෙV වැ*ය3 `ෙV 
30,000 : පමණq.  51

 => හHදාෙ- .ම=K ෙකාmසK වාkතාවල, සමහර ඒවා පැm�ෙV ෙව� තැ�K වc3 
දවZ qYපයකට නැIනK පැය qYපයකට ප=වF, අඩංÂ `ෙV මහI රාÀයq3 පැවT 
ප_කාශ, tpරා කරන ලද ප_කාශ, මරණ පy:ෂණ වාkතා, ස¯ල ඝාතනවල ඡායාරෑප සහ 
.3tතය3ෙ{ අනන2තාවය ගැන ෙතාර8රැ `හ. අ3Tම ෙමෙහාෙI ෙව�තබා මරණ ලද 
අය, සාමාන2ෙය3 Yස NDපසට ෙව� උ@ඩය: තැ�ෙම3, ශාyMක වධ Yංසා =] 
තරම: පමණ: ෙප3}K ෙනාකළහ. ඒI ස¯හ moවළව/ වc3 එ´යට ගI අය ෙවT3 
ෙපo ය3ෙ3 එය හැම.ටම එෙZ ෙනාpÚ බවF. මරණ පy:ෂණ වාkතා, පMෙ-ෂÕය 
සා:®, සහ ඇ*3 >D සා:® වc3 ප_ත2:ෂ ෙව3ෙ3 ඉතාමI Èයකරැ වධ Yංසා 
වkගය3 භා.තා ` බවF. ෙK වධ Yංසා ගැන .ZතරාIමක .Zතර සkෙග ෙම/Âෙනා- 

 Melgunov, The Red Terror in Russia, pp. 61-77; Leggett, The Cheka, pp. 199-200; Brovkin, Behind the Front Lines, pp. 122-125; 51

GARF, Denikin Commission files, nos. 134 (Kharkiv), 157 (Odessa), 194, 195 (Kyiv).



cù ‘රැ*යාෙ- ර8  ෂණය’ ෙපාෙI සහ 1922 ; බkcනෙV ප_කාශනය ` ෙචකා නමැT 
සමාජවා; .�ල�ය ප:ෂෙV මධ2ම කmDෙ- වාkතාවq3 දැනග3නට ලැෙ¸.  52

 ෙK ස¯ල ඝාතන දැ� ෙලසq3 �ව¼ `ෙV කbFmයාෙ-ය, ඒ ඉtMගම3 කළ 
ෙබා/ෙෂ.:වා;3 ඉවI� ය3නට ෙපර *./ ජනතාව පැන ය&; සහ ව¼ෑ3ග/ෙ{ ‘=>’ 
බලඇ� වල අ3Tම කා@ඩ පැන ය&;ය. 1920 ෙනාවැKබk මැද *ට ෙදසැKබk අග ද:වා 
50,000 කට අ�ක ජනතාව: එ:ෙකi ෙව� තබා නැIනK එ/ලා මරා දැmණ.  වැ�ම 53

ෙව� තබා මරා දැdෙK සංඛ2ාව දq3නට ලැෙබ3ෙ3 ව¼ෑ3ග/ෙ{ බලඇ� NටIව ¡ය 
.ගසF. ‘=>’ පාkශවයට NටI� ය3නට සහාය >3නා යැF වරදකරැව3 ` වරාෙV බA 
පටවන ශlmකය3 හාර*ය ප3*ය ගණන: ෙනාවැKබk 26 වැ\දා ෙසවැZෙටාෙපා/ Y ; 
ෙව� තබා මරා දැmණ. ෙනාවැKබk 28 සහ 30 වැ\දා ෙසවැZෙටාෙපා/ .�ල�ය කmDෙ- 
ඉZෙවZ�යා vවIපත .3tතය3ෙ{ ලැFZ8 ෙදක: පළ කළහ. පළHවැ3ෙ3 නK 1,634 
: .ය, ෙදවැ3ෙ3 නK 1,202 : .ය. ෙදසැKබk Hල ;, පළH ෙව� තැ�K ර¥/ල යK 
තරමකට අAෙව&;, අ�කාy3 .*3 කbFmයාෙ- ප_ධාන නගරවල සK©kණ ලැFZ8 
හද3නට පට3 ගIහ. ඒවාෙV දස දහZ ෙහi *ය දහZ ගණ\3 |k�වා�3 සැඟ� 
*�නවා යැF ඔp3 .4වාස කළහ. ෙදසැKබk 6 වැ\දා ෙමාZක- ර¥Z�ම: හHෙ- 
කbFmයාෙ- |k�වා�3 300,000 සැඟ� *�නවා යැF ෙල\3 පැව�ය. ඉතා }>රැ 
අනාගතයක ;, “ධනවාදෙV ආර:ෂාව සඳහා ඉtMයට එ3නට çදානK ඔI8කරැව3 සහ 
රහZ ඒජ3තවරැ සංÏතය:” අඩංÂ ෙK “කාරකය3” *ය/ලටම “දµවK” කරනවා යැF 
ඔ§ සහTක .ය.  54

 ෙපෙරෙකා� (Perekop) ෙ&ශ ස3�ය හHදාව .*3 ජනතාව ඉවIකර Hර වළ/ලq3 
වසා දම&;, ෙගාඩÈm3 පළා යා හැq එකම මාkගය ද වැ� ¡ෙVය. ඒ උÂල හැõ ප=ව, 
අ�කාy3 .*3 *ය] ගKවා�3ට පළාෙI ෙචකා ෙවතට පැmණ ප_4න මාලාවකට N´8රැ 
සපය3න යැF \යම කළහ. එY ඔp3ෙ{ සමාජ ප_භවය, ක´3 කළ කට%8, ආදායම,  
සහ .ෙ4ෂෙය3ම 1920 ෙනාවැKබk මාසෙV ෙකාතැනක *�ෙV දැF, සහ ෙපiල3තය, 
ව¼ෑ3ග/, සහ ෙබා/ෙෂ.:වා;3 ගන ඔp3ෙ{ අදහZ ෙමානවාදැF යනා; ෙවනI දෑ 
ඇ8ලI ප_4න පනහ: පමණ T|�. ෙK .ම=K අ}ව ජනගහණය ෙකාටZ 8නකට 
ෙබදන ලt: ෙව� තබා මරා දැmය %8 අය, ර¥ඳpK කඳpරැ ෙවත NටIකර යැ.ය %8 අය, 
සහ ෙ¸රාගත %8 අය. ඒ ·.ත ෙ¸රාගIතp3 අතM3 ලැ|Ú ප_කාශ ඊට ප= වසෙk 
සංකbම�කය3ෙ{ vවIපතක පළ.ය. aඩනය යටෙI වැ�ෙය3ම බැට කෑ නගරය: `  
ෙසවැZෙටාෙපා/ නගරය එම vවIපෙI “එ/ලා මරන ල&දp3ෙ{ නගරය” යැF 
හැ�3.ණ. “නාêෙමා-Zq (Nakhimovsky) *ට බල3ෙනwට ෙප}ෙ3 \ලධාy3ෙ{, 
ෙසා/දා>ව3ෙ{, සහ �tවල ; අI අඩංÂවට ගැ}ණ *./ වැ*ය3ෙ{ එ/ෙලන මළ 
*රැරැ පමණq. නගරය mය ෙගාZ TÈණ. ·.ත ෙ¸රාගIතp3 අට/ලක ෙහi ය� ÈK 
මහලක සැඟ� *�යහ. ‘ෙÑiÒ3ට මරණය’ යැF කැඳවන ෙපiZටk වc3 සෑම ÈITය:ම, 
කඩ ඉtMපස:ම, සහ ෙටcගÁාþ w]ණ:ම වැ� T|�. ඔp3 §> ස8ට N�ස ජනතාව 
එ/ලා මරා දමන ලt.”  55

 Chernov, Cheka: Materialy.52

 Estimates based on Melgunov, The Red Terror in Russia, p. 77; and on Socialist Revolutionary sources from Kharkiv in May 1921.53

 V. I. Lenin, Polne sobranie sochinenii (Complete collected works) (Moscow: Gos. izd-vo poly. lit-ry, 1958-1966), 42: 74.54

 Melgunov, The Red Terror in Russia, p. 81.55



 ‘=>’ සහ ‘ර8’ අතර ගැDෙK අවසාන *&�ය  ෂණය නතර ෙවන *&�ය: ෙනා�ය. 
*./ %&ධෙV හHදාමය ෙපරHණ තව >රටI ෙනාපැවTණ. ඒI තවI වසර ෙදක: vරා 
හ8ර3 8ර3කර දැdෙK %&ධය පැවTණ.


