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ෙව�($, එ%ෙට�/යා, 1919. ෙබාjෙෂl$වාB) බලය අjලා ගැªමට තැ[ කර�B, ඔ�) එ7³ තනHරැ දැරෑ අය 

ප;ාණ ඇපකරැව) හැXයට ෙගන ෙවe තබා මරා දැwහ. ඔ�) ඉව[ව ය�B 8ය ගණන$ Eය sය�) ඉOP කර 

sයහ. ෙ�ශපාලන ප;OවාB) සහ සYÄ(ණ සමාජ ක�ඩායY Hර) *¦ම 8lj Z�ධෙ9 ජයගÅහණයට අත�ාවශ�ය 
යැd සලකන ලb. ෙY සwල ඝාතන 8�ධ ෙව)ෙ) ප� කාලෙ9 එන, එනY 1940-41 B එ%ෙට�/යා�ව), ලැ³lය), 

සහ #HෙS/ය) වැ8ය) lශාල පPමානෙය) �ටමං *¦Y වලට ෙපරd. © D. R.

ජ(ම/, ෙප)ටෙකා%ට 1927. ෙර�³ ෙපර�ෙ� (රH ෙපර�ෙ�) රH හ�දාෙS ග(භාව%ථාව$ ෙල8) පැවHණා යැd 

සාමාන�ෙය) සැලෙකන පැරාE#ටP සංlධානෙ9 ජාOක ර�%uම$. රH ෙපර�ෙ� ප;භවය 8lj Z�ධ සං%කෘOෙ9 uම �l 

අරෙගා) l8) උ[ක(ශ�ය කරන ලb: “/(ධන පංOය, ඔෙ® ශ$Oය දැනග)න/ ඔෙ® ශ$Oය දැනෙගන එය �දා 

හP)න/… 8යjල ද)නවා යැd *යාග)නා සමාජ ප;ජාත)ත�වාB) ෙවතට ෙවe Oය)න/ ෙවe Oය)න, ෙවe Oය)න/… 
ෙවeOය)න, මම ඔබට *යනවා/ ෙකාEZ/%³ ප$ෂෙ9 මා(ෙග�පෙ�ශනය යටෙ[…” (Le Front rouge ෙවO), 1931 © D. R.



%පාÇඤය, 1937. %පාÇඤ 8lj Z�ධය තම වා8යට ෙයාදවා ගැªෙY අÉප;ාෙය) %ටා#) Êතය) සහ ඒජ)තවරැ 
යැuය. එa ජාත�)තර උපායමා(ගයට බාධා කරන ආරාGකවාB), ෙට½ා³%*වාB), මා$%වාB ශËEකය)ෙt එ$ස[ 

ප$ෂෙ9 සට)කා�) ඇH©ව ඕනෑම ෙකෙන$ Hර) කර දම)න යැd NKVD (GPU ෙ9 අ�ප;ාzOකයාට) උපෙද% ලැ~�. 

මා$%වාB ශËEකය)ෙt එ$ස[ ප$ෂ නායක, අ)ÌS /) (Andreu Nin) 1937 �/ මස B පැහැරෙගන යන ලiව ශා¦Pක 
වධaංසා B මරා දමන ලb. එය කරන ල�ෙ� අරෙන� ෙtÅෙර� (Ernõ Gerõ), අනාගත හංෙtPයා� ෙකාEZ/%³  ප$ෂ 

නායකයා යටෙ[ ෙ%වය කළ ඒජ)තවරැ l8/. ඒ අතරHෙ( ෙකාEZ/%³ �ව[ප[ ව#) ජාත�)තර ෙමෙහZම$ ෙගන 

sෙ9 එය කරන ල�ෙ� ෆÍැ)ෙක� යටෙ[ ෙ%වය කරන ඒජ)තවරැ යැd *යා ෆැÎ%³lෙර�¹) මත වරද පටවE/. © D.R.

1940 අෙග�%H 20 වැ/දා, රෙම�) ෙමය(කාඩ(, NKVD lෙ^ෂ බලකාෙ9 ඒජ)තවරයා #ෙයා) ෙට½ා³%* (දLෙ�) අd% 

කඩන යකඩ කxව*) පහර i)ෙ)ය. ඊ ළඟ දවෙ% ෙට½ා³%* Eය sෙ9ය. අංශෙ9 ප;ධා/යා \ පෙවj �ෙඩාzලැෙටාS 

(වෙY, 1942 ඡායාරෑපය*)) ට %ටා#) ෙපෟ�ග#කවම අණ B O~ෙ� ඒ ෙව�B හතරවැ/ ජාත�)තරෙ9 ප;ධා/යා ෙලස 

කටZH කළ ෙට½ා³%* Hර) කර)න *යාd. © D. R. (වෙY), © Roger-Viollet



කත�), රැ8යාව, 1943 අෙz;j. එa සwහ Eª ෙසාෙහා) Hළ වළ දැw ෙප�ල)ත /ලධා¦) 4,500 කෙt මළ8රැරැ 
ජ(මා�ව) l8) ෙසායා ග)නා ලb. ෙY ෙස�lය³ භට හ�දා l8) 1940 වස)තෙ9 B, එනY 25,000 $ පමණ 

අHරැදහ) \ කාලෙ9 B, මරා දමන ල�ද�) යැd රH Lරැස ෙකාEසම$ l8)  රණය කරන ලb. සwහ ඝාතන 

සහ /ල වශෙය) ෙබාරැ Ñම සංෙ$තව[ කර)න$ බවට කත�) ප[lය. 1989 ෙත$ ෙප�ල)තෙ9 ෙකාEZ/%³ 

ආ�¬ව සහ ෙල�කය �රා 8X ෙකාEZ/%³වාB) ෙY සwල ඝාතනය ජ(මා�ව) කළා යැd *යා 8Xයහ. © D. R.

l)/³සා, Z$ෙ(නය, 1943 �/. ෙමa B 1937-38 කාලෙ9 අගj lවෘත කර මෘතශ¦ර එ{යට ග)නා ලb. අ¹කා¦) 

l8) උද�ානය$ සහ sYහාන න(තනශාලාව$ එතැන ඉbකර O~�. ෙමයාකාර අගj 8ෙටා�(, කැෙමෙන³%-
ෙපාෙඩාj%*, සහ ෙවන[ තැ) ව#) ෙසායා ගැ/ණ. එවැ/ ෙඝ�ර ෙසායා ගැªY අදට[ 8�ධ ෙS. 1997 B ෙස)³ 

Òට(%බ(t වල B මෘතශ¦ර 1,100 $ ෙගාඩග)නා ලb. එෙ%ම තව[ 9,000 $ කෙ(#යා කැළෑ වල O» සwහ 

ෙසාෙහා) ව#) හ�lණ. © D. R.



 

ZෙදS ෙසාෙහාන$, ෙව�ෙස�S. l$ට( ඇjට( සහ ෙහ)P$ 

අ(#$ 8aකර� ��ස 1987 B රහෙ% ඉbකරන ලද 
%මාරකය$. ZෙදS සමාජවාB ශËEක ප$ෂෙ9 නායකය) \ 

ඒ ෙදෙදනා නා³8 ප$ෂය සමඟ සබඳතා O~ෙ) යැd *යා 

�#)ම දÓවY ලැ»හ. ෙදවැ/ වතාෙS B මරණ දÓවම 

/යම u එකලාව 8රකර තබන ලb. 1942 මැd 15 වැ/දා 
අ(#$ 8රLXෙ9 තම) l8)ම එjලාෙගන මරැ�ව කැඳවා 

ග[ෙ[ය; %ටා#)ගා& ජයගÅහණෙය) bන *aපයකට ප�ව 

1943 ෙපබරවාP 17 වැ/දා ඇjට( ෙවe තබා මරා දැEණ. 
© D.R.

lෙට�j& �ෙල*, ෙප�ල)ත ප;Oෙර�ධ සට)කාEයා, 
ජ(ම) හ�දාවට උවමනාෙව)ම අ� \ෙ9 (උඩ) 

එlට ඔDට අ�Âl³% a ප;Oෙර�ධ ප�ධOය$ 

�axuම සඳහාd. එතැ/) පැන යාමට සම[ \ 
ෙහෙතම ප�ව නා³8 හා සට) වැBම bගටම 

කරෙගන sෙ9ය. 1947 මැd මාසෙ9 ෙකාEZ/%³ 

රහ% ෙපා78ය (පහත) ඔDව අ[ අඩං�වට ෙගන, 

ශා¦Pක වධaංසා B, මරණයට /යම කර, ෙවe 
තබා මරා දැ�ෙSය. 1990 B ඔDව �නරැ[ථාපනය 

ෙකPණ. © D. R.

1996 B ෙව�ෙස�S a ඉbකරන ලද %මාරකය$ 
ෙගෟරවය ද$ව)ෙ) 1939-1941 සහ 1944-45 

කාල වකවා² වල B ඈත උHර, සd¶Pයාව, 

කසක%තානය, සහ ෙවන[ iර%තර ප;ෙ�ශ 
ෙවත �ටමං කරන යවන ලද ZෙදSව) සහ 

කෙත�#ක ෙප�ල)ත ජාOකය) ෙවතටd. 

© A. Tabor



නැෙගනaර බ(#නය, 1953 �/ 17. ෙSතන අ¬ *¦ම ගැන උ�ෙඝ�ෂණය, �/ 16 වැ/දා ubවල ෙපළපා# යE) 
ශËEකය) වැඩ ව(ජනය$ පට) ග[හ. ෙස�lය³ Zද ටැං* එa B %ථානගත \හ (ෙY 7z8ග(%ට½ාස a B). එයට 

සහභා± \ දාසය$ මරා දැ��, 8ය ගණනකට Hවාල \හ, දහ% ගණනකට B(ඝ 8රදÓවY /යම \හ. නැෙගනaර 

ජ(ම/ෙ9 නැÕ 8Öම “ජනතාවෙt ප;ජාත)ත�වාදෙ9,” ප;ථම lශාල හb8 දැe ��රැම ඇOuමd. © D. R.

~ඩාෙප%³, 1956 ඔ$ෙත�බ(. ප;ථම අාඥාදායක lෙර�× lzලවය රහ% ෙපා78යට සහ ෙකාEZ/%³ ප$ෂයට එෙරaව 

�© මහ[ ජනතාවම එකH කරවන ලb. ෙස�lය³ මැbහ[uම පමා කර)නට ප;Oෙර�ධ සට)කා�) සම[ \හ.  

© Archive Photos



~ඩාෙප%³, 1956 ෙනාවැYබ(. ෙස�lය³ Zධ ටැං* ubවලට පැE�යහ; ජනගහනය Hව$L ව#) ප;Oෙර�ධය දැ$\හ. 

රෙ³ එකම ප$ෂය \, හංෙtPයා� ශËEකය)ෙt (ෙකාEZ/%³) ප$ෂය නැවත බලෙ9 �axවන ල�ෙ� }lත 3,000 $ 

පමණ �# Bෙම) ප�වd. 25,000 කට වැe �Pස$ 8රගත කර� ලැ¶ය. හංෙtPයා�ව) දස දහ% ගණ/) රX) පළා 
sයහ. © D. R. 

ෙපා%නා), ෙප�ල)තය, 1956 �/ 28. iYPය කYහලක ශËEකය) වැඩ ව(ජනයක ෙයiනහ, “පා) සහ /දහස” යැd 
හඬ නඟE) ෙපළපා# ය)නට පට) ග[හ. ඉ)ප�ව කළ ම(දන ෙමෙහZY ව#) i8Y ගණන$ Eය sයහ. ෙපළපා# 

sය අය l8) ෙමa B Ùයා³ කYහල ඉbPෙ9 ෙj වැL² ෙප�ල)ත ෙකාeය$ ෙලලවE) 8XO. © U.S.I.S./ Archives 
T. Etiévé



ඩෑ)%$, ෙදසැYබ( 1970. ආහාර Eල ගණ) දැe ෙ% ඉහළ යෑම ගැන බාjX$ නැSෙතාxෙපාළ වැඩ ව(ජකය) 

උ�ෙඝ�ෂණ කළහ. උ�ෙඝ�ෂකය) 8ය ගණන$ව මරා දැwහ, Hවාල කළහ. එක l)bතෙය$ව ෙදාර$ මත තබාෙගන 

(පහත) ඔසවාෙගන යෑම පැbය*) අමරÚය ෙකරැ�: “ගÅාෙබාෙව$ ව#) ෙකාjෙල$/ Ûෙල�/යාෙව) ෙකාjෙල$/ අද 
ෙපා78ය ෙවe තැ~වා/ ජැෙන$ l%/ෙයS%* ඇද වැxණා.” /දහ% සාමÜsෙ9 වෘ[ ය සEOය උපත ලැ» lට, 8ංiව 

1980 අෙග�%HෙS B නැවත පණ ගැ)��. © D. R.



/ෙකාලාd ෙප³ෙකාS, ෆැÎ%³වාB)ට 
එ ෙර a ව ප; O ෙර� ධ ෙ9 ස ට ) ක ළ 

ප;ජාත)ත�වාbයා, ~jෙtPයාව /දහ% \ 

ප�ව එa ඒකාබ�ධ ආ�¬ෙS උප 

අගමැO lය. �ෂණයට lෙර�ධය දැ$uම 
සඳහා තනHෙර) ඉjලා අ% \ ඔDව 

1947 අෙග�%H 16 ෙබාරැ න¬ව*) ප� 

මරණයට  )i lය. සැzතැYබ( 23 දා 
එjලා මරා දමන ලb. © D. R.

ප;ාt a රජෙ9 උසාlෙ9 B, 

Eලාඩා ෙහාරෙකාවා (වෙY 8ට 

ෙදවැ/යා) තව[ l[Oකරැව) 

H) ෙදෙන$ සමඟ 1950 �/ 
8 වැ/දා මරණයට  )i \වාය. 

1950 �/ 27 වැ/දා ඔ�)ව 

එjලා මරා දමන ලb. © D. R.

ප;ාt, 1968 අෙග�%H. ෙස�lය³ ආක°මණෙ9 B නගරෙ9 වැ8ය) ඉ$ම�) 1938 නා³8 ආක°මණය සමඟ සමානතා 

ද$ව)නට පට) ග[හ. ෙමa ඔ�) ෙස�lය³ භටය) ෙවත සමmචj නා³8 ආචාරය$ ද$වd. © D. R.


