
II ෙල#ක %&ලවය, *%+ ,-ධය, සහ 1ෂණය 

4ෙටෆ7 89:වා, ෙඡ#=-?% පැ=ෙ=, සහ ෙරC කDෆ9 

16 ෙකාC=ට9= GHයාකාIJවය  

  -4ෙටෆ7 89:වා සහ ෙඡා=-?% පැ=ෙන 

  

 ,ෙර#පය හා ෙසL ෙල#කය Mරා සමාජවාP %&ලවයQ අD4ස=ට, Sල පට=ම ෙල7= 
TරණාJමකව *UෙVය. ෙමය, “ෙල#කවාY ශ[Cකෙය7, එQ ෙවය]!” යන 1948 P cd e 
ෙකාC,74f මැ7ෙෆ4ෙට#ෙ] එන Lපg*-ධ සට= පාටය තා9Gකව ඉ: GIෙj පා9ශkය 
ඉලQකයl. 1917 P, රැ*යාn %&ලවෙV පට=, ඔD= *pෙ] එය ෙවනJ q,r රටව+ 
වල %&ලව නැs DවෙහාJ pර= k යා හැG යැl *Tම 7සා ෙබා+ෙෂ%Qවාදය පැsරkම 
ඉතා හq* කට,JතQ ෙල*= පැවsෙVය. ඒ අnව ජ9ම7ෙV e අs මහJ, මනාව 
සං%ධානය කරන ලද වැඩකරන ජනතාව සහ එd බලවJ කා9Cක ධාyතාව 7සා ෙල7= 
හැරැෙz අෙනQ *ය{ රටව+ ෙවතට වඩා ජ9ම7යටl. ෙමාෙහාෙJ අවශ|තාවයQ ෙලස 
සරලම S}= sෙබන ල-ද අනpරැව අංග සj�9ණ ෙල*= *-ධ වන ෙ-ශපාලන 
ව|ාපෘsයQ බවට පJ%ය: ෙල#ක සමාජවාP %&ලවය. 

 ආරjභෙV P දG=නට ලැෙබන *-�= qග හැරැr ආකාරෙය= ෙස#%යf නායකයා 
7වැරq යැl ෙම= ෙප� �ෙVය. පළS ෙල#ක ,-ධෙය= ජ9ම= සහ ඔ4ෙට�ා-හංෙ�yය= 
අ�රාජ|ය= කැ� යාම= ,ෙර#පෙV ෙ-ශපාලන %යD+ ගණනාවQ ඇs%ය. ඒවාෙV 
ෙබාෙහාමයක %&ලkය හැqයාවQ දG=නට ලැcණ. ෙබා+ෙෂ%QවාP=ට වහාම තම= 
%*= ගත හැG GHයා නැseවJ, ඔD=ට ත7කරම ෙපgාපගැ=ඩා මත %�වාසය තබාෙගන 
�ටරට බලපෑj ලබාග=නට *-ධ eහ. ජ9ම= සහ ඔ4ෙට�ා-හංෙ�yය= පරාජය පLපස 
එන %&ලවය ඕපපාsකව තැන තැන පට= ගැn�. 

!ෙර$පෙ& '(ලවය 

 %&ලkය උ-PපනෙV S+ම ඵල%පාක අJ%� පළS රට ජ9ම7යl. යටJ ෙව=නටJ 
ෙපර, ඔD=ෙ� නාDක හSදාව ඇpලs= හටගJ මහා ෙපර�ෙj 8ම=ත�ණයකට S�ණ 
�7. රlQ (Reich) පරාජය සහ අනpරැව සමාජ පgජාත=ත�වාP=ෙ� �}කJවෙය= ,p e 
ජනරජයQ නැ� ඒම 7සා ,ද හSදාෙ] සහ ෙපා�*ෙV ද, රැ*යාෙ] ෙබා+ෙෂ%QවාP=ෙ� 



GHයා අගයන ලද අ=තවාP ජාsකවාP= සහ %&ලkය කzඩායj අතර ද, දැ� ගැ:j ඇs 
eහ. 

 ෙර#සා ලQසjබ9� (Rosa Luxemburg) සහ කා+ ��ෙ=Qf (Karl Liebknecht) %*= 
1918 ෙදසැjබ9 මාසෙV P බ9}නෙV P 4පාටක4 කzඩායෙj වැඩ � ෙවත පgකාශනය 
කළහ. ඔD= 4වා�න සමාජ පgජාත=ත�වාP (Independent Social Democratic) පQෂෙය= 
කැ� යC= තවJ කzඩායj අ+පයQ සමඟ qන Gdපයකට පLව ජ9ම= ෙකාC,74f 
පQෂය (German Communist  Party  -KPD) �d:වා ගJහ. ��ෙනQfෙ�  �}කJවෙය= 
,pව 1919 ජනවාy Sල P 4පාටG4fවාP=—ලQසjබ9�ට වඩා වැ�ෙය= ර£�ක+ 
%&ලkය eව=, සහ ෙල7= ෙම=, ව|ව4ථාදායක සභාවක අදහස පgsQෙ¥ප කළ අය— 
බ9}නෙV P ආz¦වට එෙරd කැර£+ලQ පට= ග=නට උJසාහ කළහ.  සමාජ 1

පgජාත=ත�වාP රජෙV 7යම අnව හSදාව %*= ඉතා ඉQම�= කැර£+ල මැඬල=නට 
සමJ eහ. කැර£+ෙ+ නායකය= ෙදෙදනාව අJ අඩං¨වට ෙගන ජනවාy 15 වැ7දා 
ඔD=ව ෙව� තබා මරා දමන ලq. ෙj රටාව ෙබෙ]yයාෙ] ද ෙත#රාගJ මා9ගය eෙVය. ඒ 
KPD  නායකයා e ඉ,ජ= ෙල%ෙන (Eugen Leviné) %*= yප�}ක= කD=*යලෙV 
නායකJවය බාර ගැ�ෙම= අනpරැව බැං8 ජනසp කරC= රp හSදාවQ හද=නට ගJ 
වෑයමl. C,7Q සා�dකය (Munich Commune) ,ද හSදාව %*= අෙ&g+ 30 වැ 7දා 
Ln%Lr කර දැ¬ය. මැl 13 වැ7දා ෙල%ෙන අJ අඩං¨වට ෙගන, ,-ධා�කරණයට 
පSrවා, මරණයට 7යම කර, 7 5 වැ7දා ෙව� තබා මරා දැCණ. 

 ෙj %&ලkය ව|ාපාර ව}= වඩාJම පg*-ධ උදාහරණය එ=ෙ= හංෙ�yයාෙව=. 
,-ධෙV ජයග®ාහකය= %*= කළ �s 7ෙ]දනෙය= පLව ට�ා=*+ෙ]7යාෙ] 
(Transylvania) පරාජය බාරගැ�ම හංෙ�yයාවට දරාගත ෙනාහැG තJවයQ %ය.  එය 2

ෙබා+ෙෂ%QවාP= %*= ඔD=ෙ� %&ලවය අපනයනය කරන ලද S+ම අව|ාජ අව4ථාව 
බවට පJ%ය. “%ෙ-°ය ෙකාC,74f කzඩායjවල ඒකාබ-ධ සංගමය” (Federation of 
Foreign Communist Groups) යටෙJ 1918 වසර Sල P ෙබා+ෙෂ%Q පQෂය %*= *ය{ 
රැ*යාn-ෙනාවන ෙකාC,74f dතවාP=ව එකp කර scණ. එd පgsඵලයQ හැUයට 
හංෙ�yය= කzඩායමQ, බ�තර වශෙය= dටM ,ද *රකරැව= ෙවs= හැෙදන ල-දQ, 
ෙමා4ක] වල scණ. 1918 ඔQෙත#බ9 මාසෙV P ෙj කzඩායම ඔD=ෙ� සාමා±කය= 
20 Q පමණ ආපL හංෙ�yයාව ෙවත යවන ලq. ෙබලා 8= (Béla Kun) ෙ� නායකJවය 
යටෙJ ²ඩාෙප4f d ෙනාවැjබ9 4 වැ7දා හංෙ�yයාn ශ[Cකය=ෙ� (ෙකාC,74f) 
පQෂය (Hungarian Workers’ (Communist) Party  -HCP) �d:වන ලq. ,ද *රකරැෙවQ 
ෙල*= *U 8= ඉතා ඉQම�= ෙබා+ෙෂ%Q %&ලවෙV dතවාPෙයQ බවට හැI, 1918 
අෙ&g+ මාසෙV P ‘%ෙ-°ය ෙකාC,74f කzඩායjවල ඒකාබ-ධ සංගමෙV’ සභාපs බවට 
පJව *UෙVය. ඔ� GHයාකරැව= 80 ෙදෙනQ සමඟ ෙනාවැjබ9 මාසෙV P හංෙ�yයාවට 
පැC� වහාම පQෂ නායකJවයට ෙත#රා ගැ7ණ. ෙ-ශපාලන %ෙර#ධතා සඳහා 
මහජනතාව ෙපාළඹවන අය සහ %&ලkයවාP= තවJ 250 *ට 300 ක සංඛ|ාවQ 1918 

 In his last article in Die Rote Fahne (The Red flag) Liebknecht gave full vent to his lyrical revolutionary fervor: “To the thunder of the 1

economic collapse that is coming, the still sleeping army of the proletariat will awake as though in answer to the trumpets of the Last 
Judgment and the bodies of the fallen will arise again…”

 Arthur Koestler saw in this one of the main reasons for the success of the Hungarian Commune, which according to him “was the 2

direct consequence of the policies pursued by the West, when the great democracies turned their backs on their liberal allies.”; La 
code raide (Paris: Robert Laffront, 1994), p. 78.



අග සහ 1 9 1 9 Sල P හං ෙ� yයා ව ට පැ C� බව ඇ4තෙj=p k ඇත . 
ෙබා+ෙෂ%QවාP=ෙග= ලැෙබන Sල| සහාෙය=, හංෙ�yයාn ෙකාC,74fවාP= 
ෙපgාපගැ=ඩා පpරැව=නට පට= ගJහ. එd P ඔD=ෙ� බලපෑම වැ�ෙව=නට පට= 
ගැ7ණ. 

 ෙබා+ෙෂ%QවාP=ට තරෙV %රැ-ධව *U සමාජ පgජාත=ත�වාP=ෙ� 7ල MවJපත, 
‘ජනතා හඬ’ (Népszava) ෙවත ෙකාC,74fවාP= %*= ෙමෙහයවන ලද ර£Gයා %රdත 
ශ[Cකය= සහ ෙසා+දා�ව=ෙග= ,p කzඩායමQ %*= 1919 ෙපබරවාy 18 වැ7දා පහර 
�=හ. ඔD=ෙ� අරSණ eෙV S¸ණාලය අ+ලා ෙගන එය %නාශ කර දැ¬මටl. ෙපා�*ය 
මැqහJ eහ. එd P හටගJ ගැ:ෙj P 8 ෙදෙනQ Cය �යහ. 100 Q pවාල ලැ¹හ. එqන 
රාs�ෙV ෙබලා 8= සහ ඔ�ෙ� සහායකය=ව අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. ‘ජනතා හඬ’ ෙවත 
පහර Pෙj P ගැ:ම සමනයට �ය තම ෙපා}4 සගය= Cය යාම ගැන ප ග=නට 
ෙපා�*ය %*= ෙපා}4 �ල4ථානෙV P *රකරැව=ට පහර �=හ. හංෙ�yයාෙ] ජනා�පs 
Cෙº} කැෙරා+l (Mihály Károlyi), ෙකාC,74f නායකයාෙ� ෙසෟඛ| තJවය ගැන ෙසායා 
බල=නට තම ෙ+කjවරයා යැkය. පLව අJ අඩං¨වට ගැ�ම 7සා පLගා¬ e කට,p 
ඉතා ඉQම�= ෙවන4 කරග=නට, ජනා�පsවරයාෙ� මැqහJkෙම= ලැ²r ඉතාමJ 
}බර+ අJභාර Yමාව= පgදානය ෙºp eෙVය. *රෙගදර *Uය P ම, HCP  සහ සමාජ 
පgජාත=ත�වාP පQෂය ඒකාබ-ධ කරන මහා ජයග®හණයට ෙº මා9p 21 වැ7දා සමJ kය. 
ඒ අව4ථාෙ] P ම ජනා�පs කැෙරා+lෙ� ඉ+ලා අ4kම 7සා, *ය{ ෙකාC,74වාP= 
7දහ4 කරC=, එෙ4ම ‘ෙස#%යf ජනතාවෙ� ෙකාC4සා9’ අකෘsය අnව හැ�න ‘රාජ| 
%&ලkය කD=*යලය’ වැ7 ෙබා+ෙෂ%Q ආකෘsෙය= e “ෙස#%යfවාP=ෙ� ජනරජයQ” 
�d:ව=නට මඟ පෑqණ. ෙj ජනරජය 1919 මා9p 21 *ට අෙග#4p 1 වැ7දා දQවා qන 
133 Q පවsන ලq. 

 ෙකාC4සා9 පළS ර£4kෙj P ඔD= ජනතාව අතy= ෙත#රා ගැෙනන %7Lරැව= 
*Uන %&ලkය උසා% �d:ව=නට Tරණය කළහ. ෙල#ක 79ධන පංsෙV නායකයා 
හැUයට ෙබලා 8= %*= � ගJ ෙල7= ²ඩෙප4f සමඟ මා9p 22 වැ7දාl= පLව 
ෙට}ග®ෑj ම¼= 7sපතා සබඳතා පවJවා ඇත. ප�%ඩ 218 Q ඔD= අතර �වමාරැ 
eහ. සමාජ පgජාත=ත�වාP=ව සහ “පහළ මධ|ම පාංsකය=ව” (petits-bourgeois) ෙව� 
තබා මරා දැCය ,p යැl ඔ� උපෙද4 �=ෙ=ය. 1919 මැl 27 වැ7දා හංෙ�yයාn 
වැඩකරන ජනතාව ෙවත එවන ප�%ඩයG= ඔ� ෙj 1ෂණයට මා9ගය ,Qs සහගත 
කෙ½ය: “¾රාක=න=ෙ�, ධනවාP=ෙ�, ඉඩj dCය=ෙ�, සහ ඔD=ෙ� ෙහංචlය=ෙ� 
පgsෙර#ධය පාගා දැ¬ම සඳහා අපgමාද, අnකjපා %රdත, සසල ෙනාෙවන පgචzඩJවයQ 
ෙයාදා ගැ�ම 79ධන පංsෙV ආඥාදායකJවය සඳහා අවශ|යl. ෙමය අවෙබ#ධ කරගත 
ෙනාහැG G*ෙවQ %&ලkයවාqෙයQ ෙනාෙ].” වා7ජ| ෙකාC4සා9 e මfයා4 රෙකා* 
(Mátyás Rákosi), සහ ආ9Áක කට,p ෙකාC4සා9 e ඉ,ජ= ව9ගා (Eugen Varga), ඇp{ 
අ?J උසා%වල *ය{ පgධා�= %*= ව|ාපාyකය=, ක9මා=ත ෙ4වකය=, සහ �Tඥය= 
යන *ය+ල=වම අl= කර (පරාෙර#පණය) දැ�හ. ෙමාෙහාෙJ මෙන#භාවය තා&පවල 
අලවා s²ණ ෙප#4ට9 ව}= 7ෙ]දනය %ය: “79ධන පංs ෙ-ශයක, ÂවJවන අවසරය 
ඇJෙJ ශ[Cකය=ට පමණG!” වැඩ GIම අ7වා9ය eහ. එෙ4ම ෙ4වකය= %* ෙදෙන8ට 
වැ�ෙය= *Uන *ය{ ව|ාපාර ජනසp ෙකyණ. අනpරැව ෙ4වකය= දහයකට වැ�ය 
*Uන ව|ාපාර ජනසp ෙකyණ. වැ� කලQ ය=නට ෙපර ඉsy *ය+ලJ ජනසp ෙකyණ. 



 ,ද හSදාව සහ ෙපා�*ය %Lරැවා හැyණ. 4ෙ]Ãඡාෙව= එකp e %&ලkයවාP= 
ෙවs= පමණQ e අ?J හSදාවQ 79මාණය ෙකyණ. ඉQම�=ම “ෙල7=ෙ� 
ෙකා+ෙල#” (Lenin’s Boys) නC= හැ�=ෙවන, ‘රජෙV %&ලkයවාP කD=*ලෙV ත�4තවාP 
කzඩායම’ (Terror Group of the Revolutionary Council of the Government) 79මාණය 
%ය. ත�4තවාP කzඩායම දහ ෙදෙනQ ඝාතනය කළහ, එයට නාDක හSදාෙ] පහළම 
‘එ=සl=’ තනpරQ දැරෑ ල�4ලා4 ෙඩා�සා (Ladislas Dobsa), රජෙV dටM පළS 
ෙ+කjවරෙයQ සහ �jyය පgධා7යා e ඔ�ෙ� Mතා, සහ ෙපා}4 7ලධාI= sෙදෙනQ ද 
ඒ ඝාතන වලට ලQ eහ. ‘ෙල7=ෙ� ෙකා+ෙල#’ d අණ ෙද=නා eෙV ෙය#ෙසÅ ස97 
(József Czerny) නමැs %ශ[ාම ලJ නැ%ෙයG. රැ*ය= %&ලවයට සහභාÆ e dටM ,ද 
*රකරැව= අතy= වඩාJම ර£�ක+වාP ෙකාC,74fවාP=ව ඔ� එම කzඩායමට බඳවා 
ගJෙJය. වරQ ‘ෙල7=ෙ� ෙකා+ෙල#’ %Lරැවා හy=නට ෙය#ජනා කළ ෙබලා 8=ට 
වැ�ෙය= ස97 ස¬ප eෙV වඩාJම ර£�ක+ ෙකාC,74fවාqයා e Uෙබා9 සැSඑ} (Tibor 
Szamuely) සමඟl. %Lරැවා හyන ෙය#ජනාවට පgsචාර වශෙය= සැSඑ} ඔ�ෙ� බලකාය 
සමඟ ‘ෙස#%යfවාP=ෙ� 7වස’ (House of  Soviets) ෙවත පාගම= කෙ½ය. සමාජ 
පgජාත=ත�වාqෙයQ, සහ ,ද � බඳ ජනතා සම ෙකාC4සා9 e ද, ෙයාෙසÅ හDcÇÃ (Yósef 
Haubrich) ෙ� සහාය 8=ට  ලැcණ. සා කÃඡා අනpරැව පට= ගැ7ණ. ස97ෙ� �yස 
අභ|=තර කට,p � බඳ ජනතා ෙකාC4සා9 d හSදා සමඟ ෙහ# හSදාවට බැÈමට 
එකඟ eහ. එය ඔD= ෙබාෙහ# ෙදෙනQ කළහ. 

 ‘ෙල7=ෙ� ෙකා+ෙල#’ %4සQ පමණ ෙදෙන8ෙග= ,pව සැSඑ} එ%ට හංෙ�yයාn 
රp හSදාෙව= අ+ලා ෙගන *U පළS නගරය වන ෙසා+ෙනාQ (Szolnok) ෙවත �ෙVය. 
එd P රැෙj7යාnව= සමඟ හDෙ+ කට,p කළා යැl ෙච#දනා ලැබ *U Gdප ෙදෙනQව 
ඔ� ඝාතනය කෙ½ය. ට�ා=*+ෙ]7යා අ+ලා ගැ�ම 7සා ඔD= ජාsෙV හpර= යැl 
සැල8�. ඔD=ෙ� ෙර±මය ෙබා+ෙෂ%QවාP=ට එෙරd e 7සා ඔD= ෙ-ශපාලන හpර= 
යැl ද සැල8�. තමාෙ� �යාෙ� Â%තය ෙ�රා ගැ�ම සඳහා යා&M e එක පාසැ+ යන 
වයෙ4 e ,ෙද] �yC දරැෙවQ සැSඑ}ට “ව+ සෙතQ’ (wild beast) යැl Éම 7සා ඔ�ව 
මරා දැS�. සැSඑ} pළ e 1ෂණයට ඇs රැÊය Yමා කර=නට රp හSදාෙ] පgධා7යා 
අසා9ථක උJසාහයQ ග=නා ලq. තම=ට �jyයQ ලබාගJ සැSඑ} රට Mරා සංචාරය 
කර=නට පට= ගJෙJය. ස�හකරණයට %රැ-ධ e ඕනෑම ගjබද වැ*ෙයQව ඔ� එ+ලා 
මරා දැSෙ]ය. 150 කට වැ� �yසQ ඝාතනය කළා යැl ෙච#දනා එ+ල e %ට ඔ�ෙ� 
සහායක ෙය#ෙසÅ ෙකෙරෙක4 (Yósef Kerekes), තම අs= 5 ෙදෙන8ට ෙව� තබා මරා 
දැSවා යැl ද, තවJ 13 ෙදෙනQ එ+ලා මරා දැSවා යැl ද � ගJෙJය. මරා දැ�ව= 
ෙකාපමණQදැl Gයා 7�Êත සංඛ|ාවQ G*දා ගණනය ෙනාeවJ, ආත9 ෙකා4ල9 
(Arthur Koestler) එය සමහර %ට 500 කට UකQ වැ�ෙය= යැ l පgකාශ කරC=, තව 
�රටJ ෙමෙ4 සඳහ= කරl: “හංෙ�yයාෙ] ෙකාC,74fවාදය එd රැ*යාෙ] ෙමාඩ+ 
එකම අnගමනය කර=නට �යාය ය=න ගැන, සහ ඉතා ඉQම�= ආඥාදායක ෙපා}4 
රාජ|යQ බවට පyහා7යට පJ ෙව=නට �යාය ය=න ගැනJ, මට G*J සැකයQ නැහැ. 
නSJ ඒ 7�Êත %�වාසය ඇs eෙV ෙගාඩQ ක+ �d=. %&ලවෙV É9sමJ S+ 
කාලය pළ P පැවs බලාෙපාෙරාJpව අ¦ කර=නට එl= G*ම බලපෑමQ *-ධ eෙV 
නැහැ.”  ඉsහාසඥය= %*= “ෙල7=ෙ� ෙකා+ෙල#” ඝාතනය කළ මරණ 80 ගණනක *ට 3

 Ibid.3



129 Q දQවා ඇs වා9තා වලට ෙගාn කරs. එනSJ සැබෑ සංඛ|ාව අවම වශෙය= ෙහ# 
හාර ප=*යයQ තරj e බව පහLෙව= Gව හැGl. 

 රැෙj7යාn බලකාෙV ත9ජනය වැ� kම 7සාJ S�ණ ෙදන %ෙර#ධය එ=න එ=නම 
වැ� kම 7සාJ, %&ලkය ආz¦ව ජන�gය ෙසමlf %ෙර#ධෙV �dට පැËහ. ෙපරSෙz 
සට= වැPම පgsQෙ¥ප කළ ,ෙද]ව=ව එක ෙප#4ටරයG= ෙහළ දGන ලq: “79ධන 
පංsෙV ආඥාදායකJවෙV �ජ�ය අෙ&Qෂාවට Â%ත �ජා කර=නට ඔD= අකමැs නj, 
ඔD=ව pර= කර=න!” ආහාර ෙසායාෙගන පැC� ෙප#ල=ත ,ෙද]ව= 5,000 Qව ෙබලා 
8= %*= අJ අඩං¨වට ගැ�මට 7යම කරන ලq. අනpරැව ඔ� ඔD=ෙ� බ¦ 
බාdරාqය රජයට පවරාෙගන ඔD=ව �:වහ+ කෙ½ය. HCP  උ-යාචනය කෙ½ සැSඑ} 
%*= උ-ගතව ඇs තJවය බාරගත ,p යැl Gයාl. එෙ4ම, ෙºpව 8මQ DවJ,  
ජනරජෙV කD=*+ පyහා7යට යෑම නැවsය හැG එකම කHමය ෙමය යැl *තC= ඔD= 
“ෙස=f බෙත#ලCDෙ� qනෙV රp ඝාතනය” කැඳවා *Uයහ. ස97 %*= “ෙල7=ෙ� 
ෙකා+ෙල#” පgsසං%ධානය කර=නට තැJ කෙ½ය. ඒ අnව } මාසය මැද P ‘ජනතා හඬ’ 
d ආයාචනාවQ දG=නට ලැ²�: “ත�4තවාP කzඩායෙj dටM *ය{ සාමා±කය=, 
කzඩායම කැÌ පL %Lරැවා හyන ලද *ය+ල=, නැවත බඳවා ගැ�ම ��ස ෙය#ෙසÅ 
ස97ෙ� කා9යලයට ෙමl= නැවත කැඳවn ලබl.” එයට පL qනෙV 7ල වශෙය= එය 
ෙනා� ගැෙනන බවට පgකාශයQ S¸ණය %ය: “G*J ෙලසG= ‘ෙල7=ෙ� ෙකා+ෙල#’ 
කzඩායම නැවත �d:ව=ෙ= නැs බව ෙමl= දැnj ෙදn ලැෙ�. 79ධන පංsෙV 
ෙගෟරවයට එෙරd එවැ7 මහා අපරාධ කරන ලද කzඩායම, ජනරජෙV කD=*+වල 
ෙ4වාව=d G*� ÍCකාවට ෙයාදා ගැෙන=ෙ= නැත.” 

 ²ඩාෙප4f සා�dකෙV අවස= සs Gdපය මහJ %යD+ සdත eෙVය. ඔ�ෙ� 
නායකJවය ෙපරළා දමන 8ම=ත�ණයකට, සමහර %ට එd �}කයා eෙV සැSඑ} %ය 
හැGl, ෙබලා 8= %*= S�ණ පෑෙ]ය. 1919 අෙග#4p 1 වැ7දා ඔ� ඉතා} ,ද 
හSදාෙ] ආරQෂාව යටෙJ ²ඩාෙප4f ව}= �ටJk �ෙVය. 1920 �jහානෙV P ඔ� 
U.S.S.R. d සරණාගතෙයQ eෙVය. රp හSදාෙ] ද8r ෙපරSෙz ෙ-ශපාලන ෙකාC4සා9 
බවට ඔ� වහාම පJ eෙVය. එd P තම Â%ත ෙ�රා ෙදනවා නj යටJ ෙව=නට එකඟ 
e වÎැ=ග+ෙ� හSදාෙ] 7ලධාI=ව ඝාතනය GIෙම= ඔ� කැÏ ෙපෙන=නට සමJ %ය. 
සැSඑ} ඔ4U�යාවට පළා යමට උJසහ කළJ අෙග#4ත� 2 වැ7දා ඔ�ව අJ අඩං¨වට 
ග=නා ලq. ඔ� Uක qනG= පLව *යq%නසා ගJෙJය.  4

ෙකා./ට1/ සහ 4'5 !6ධය 

 ෙබලා 8= සහ ඔ�ෙ� සගය= %*= ෙදවැ7 ෙස#%යf ෙ-ශයQ හැPමට වෑයj කළ 
ෙමාෙහාෙJ P ම, ෙල7= %*= ෙල#කය Mරා %&ලවය පැsරkම සඳහා ජාත|=තර 
සං%ධානයQ �d:ව=නට Tරණය කෙ½ය. ෙකාC,74f ජාත|=තරය— ෙකාC=ට9= 
ෙනාෙහාJ ෙතවැ7 ජාත|=තරය—1919 මා9p මාසෙV P ෙමා4ක] වල P 79මාණය කරන 
ලq. එය වහාම 1889 P �d:වන ලද ෙදවැ7 ජාත|=තරය ෙනාෙහාJ සමාජවාP 
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Szepal, Les 133 jours de Béla Kun (Paris: Fayard, 1959).



ශ[Cකය=ෙ� ජාත|=තරය සමඟ දැ� ෙ4 තරඟ කර=නට පට= ගැ7ණ. 1919 d 
ෙකාC=ට9= ෙකාංග®සයට සැබෑ සං%ධානාJමක ධාyතාවQ ෙනාkය. ,ෙර#පය ෙසාලවC= 
*U ඕපපාsක %&ලkය ව|ාපාරවල අවධානය අ+ලා ග=නට හ7කට අවශ| e 
ෙකාC,74f ෙපgාපගැ=ඩා පැsර kමට වැ�ෙය= පgාෙය#�කව දැයQ ඔD= ෙනාකළහ. ඒ 
7සා ෙකාC=ට9= d සැබෑ පදනම වැ:r qනය හැUයට සැලGය ,JෙJ 1920 
�jහානෙV එd ෙදවැ7 ෙකාංග®සෙV P පට= ය. එqන ඒ සං%ධානය සමඟ සjබ=ධ යැl 
Gය=නට කැමs *ය{ සමාජවාP= %*= බාරගත ,p ෙකා=ෙ-* %* එකQ ඉqyපJ 
කරn ලැÐය. එතැ= පට= “ෙල#ක %&ලවෙV �ල4ථානය” හැUයට සං%ධානය ඉතාමJ 
මධ|ගතව, සහ සj�9ණෙය=ම ෙබා+ෙෂ%Q පQෂ පාලනය යටෙJ පැවsණ. පQෂෙය= 
එයට නj²ව, අJදැÉj, සහ Sල|, හSදා, සහ රාජ|තා=s�ක මfටෙම= සැබෑ ෙ-ශපාලන 
බලය ලබා ගැ�මට ඉඩ පෑqණ. 

 ජාත|=තරය නjවාගත හැG උපකරණ බ�තරය අතෙර= එකQ ෙකාC=ට9= ෙ] 
යැl ෙල7= Sල *ටම එය සලකන ලq. රp හSදාව, රාෙජ#පාය, සහ චරMරැෂ ෙ4වය 
අෙනQවා eහ. ෙබා+ෙෂ%QවාදෙV පgධාන අදහස e, කතා GIෙj කාලය නවතා අ%ගJ 
%&ලවයQ සඳහා කාලය පැCණ ඇතැl ය=න, එd ෙ-ශපාලන ඇෙජ=ඩාව හැUයට ඉතා 
ස¬පෙය= අnගමනය කරන ල-දl. ෙදවැ7 ෙකාංග®සෙV P සjමත කරගJ එd පgsපJs 
පgකාශය ආඩjබරෙය= ෙමෙ4 Gයා *UෙVය: “ෙකාC,74f ජාත|=තරය යn 79ධන 
පංsෙV ආඥාදායකJවය සහ කැර} ෙක#ලාහල සඳහා e ජාත|=තර පQෂයl.” ඒ අnව, 
ෙකා=ෙ-* %*එෙක= pෙන= එකQ Gයා *UෙV, “,ෙර#පෙV සහ ඇෙමyකාෙ] *ය{ම 
රටවල පාෙº, පංs අරගලය *%+ ,-ධ ,ගයකට �%ෙසC= පවT. එවැ7 තJවය= 
යටෙJ P ෙකාC,74fවාP=ට ²9ÑවාY �s ගැන තව �රටJ %�වාසයQ තබා ගැ�මට 
ෙනාහැGl. �sමය සං%ධානයට සාමා=තරව යන ෙල*=, සත|ය � බඳ ෙමාෙහාෙJ P 
%&ලවෙV TරණාJමක ෙ4වය සඳහා කැප%ය හැG පාතාල ව|ාපාරයQ හැම තැනකම 
�d:kම වගÉම ෙවl.” ෙj වQෙකHාJsය= පැහැq} eහ: “සත|ෙV ෙමාෙහාත” යn 
%&ලkය කැර} ෙක#ලාහල වල ෙමාෙහාත %ය. එෙ4ම “TරණාJමක GHයාව” යn *%+ 
,-ධෙV සහභාÆJවයl. එම පgsපJsය පgජාත=ත�වාP, ජනරජ, සහ ව|ව4ථාදායක 
රාජාz¦ වශෙය= ෙ-ශපාලන ෙර±මය 8මQ Dවද, *ය{ රටව+ වලට එකෙ4 ව|වහාර 
eෙVය. 

 *%+ ,-ධයට ¾දානj kෙම= හටගJ සං%ධානාJමක අවශ|තාවයQ වශෙය= 
ෙදාෙළා4වැ7 ෙකා=ෙ-*ය }යැk s²�: “දැ� ෙ4 සට= වqන *%+ ,-ධෙV ෙj 
ෙමාෙහාෙJ P, ෙකාC,74f පQෂයට එd ÍCකාව සMරාල=නට හැG ෙවnෙV සj�9ණ 
ෙල*=ම මධ|ගත ආකාරෙය= සං%ධානයව ඇJෙJ නj පම�. එෙ4ම එd මධ|ම 
සං%ධානයට සj�9ණ බලතල පැවෙර=ෙ= නj, සහ G*ෙව8J පg�න ෙනාකරන අ�කාI 
බලතල භා%තයට 7දහස ඇJනj, එෙ4ම එd යකඩ හ4ත %නය ඕනෑම හSදාවක තරj  
දැ� නj ද, එෙ4ම එd සාමා±කය=ෙ� ඒකමsක %�වාසය ලැෙබ=ෙ= නj ද පමණG.” 
දහp= වැ7 ෙකා=ෙ-*ෙය= GයැDෙ= සට=කා¬= අතර %රැ-ධ මත ඇs e %ෙටක කළ 
,Jත 8මQදැl Gයාl: “ෙකාC,74f පQෂ…මධ|ම පාංsකය= ෙහ# ෙවනJ යU Óf: 
අදහ4 ඇs සාමා±කය= *ය+ල pර= කර දැ¬ම සඳහා ක}= කල Ô-ධකරණ *� කළ 
,p ෙ].” 



 මෑතක P �d:වන ලද ෙකාC,74f පQෂ වල සහභාÆJවෙය= ෙමා4ක] d 1921 
7 මාසෙV පැවs p=වැ7 ෙකාංග®සෙV P ෙj 7යමය= තවJ පැහැq} කරන ලq. 
“කHෙම#පායය=d 7බ=ධනය” ෙමෙ4 දQවන ලq: “ ඕ නෑ ම ආ 9Á ක ෙහ# ෙ- ශ පා ල න 
අරගලයQ වාතාරවණය සp:දායක නj *%+ ,-ධයQ බවට හැර%ය හැG යැl යන 
අදහස වචනෙය= සහ GHයාෙව= 79ධන පංsෙV %ශාල ෙකාට4 වලට Gයා qය ,p සහ 
කාවැ-qය ,pl, එම GHයාව}ෙV P 79ධන පංsෙV වගÉම බලය අ+ලා ගැ�මl.” එයට 
අමතරව, “ආකෘs, කHමෙ]ද, සහ GHයාකාIJවය= ගැන ෙකාC,74f පQෂ 7බ=ධන” 
ව}= “%වෘතව කරන %&ලkය කැර}” සහ “පgහාර සං%ධානය GIම” ගැන පරෙතරට 
%4තර කරn ලැ²ෙ] සෑම ෙකාC,74f පQෂයQ %*=ම කැළÕj ඇs GIම ඔD=ෙ�  
වගÉj හැUයට දQවC7. “සjමතාnÓල රp හSදාවQ �d:ව=නට තාවකා}කව 
G*ෙ4Jම ෙනාහැG” තාQ කාලයQ ¾දානj කට,p නැsවම බැy ඒවා යැl ෙj 
7බ=ධන %*= පැහැq} කරන ලq. 

 න|ාය ෙවs= පgාෙය#�ක බවට යන �යවර ගැෙනන ල-ෙ- 1921 මා9p මාසෙV 
ජ9ම7ෙV P ය. ඒ ෙව-P ෙකාC=ට9= මzඩලෙV සාමා±කෙයQ හැUයට ෙJI පJව *U 
ෙබලා 8=ෙ� නායකJවය යටෙJ %ශාල පyමානයක %&ලkය GHයා *-ධ ෙ] යැl 
ෙකාC=ට9= අෙ&Qෂා කළහ. ෙබා+ෙෂ%QවාP= %*= ෙකHා=4ටාÖ කැර£+ල මැඬලන 
අව4ථාෙ] P ම qයJ කරන ලද සැQස7 (Saxony) d “මා9p සටන” කැර+ලQ සඳහා ගJ 
අව|ාජ වෑයමG. හැල (Halle) *ට �&*� දQවා �වන Yඝ×ගා¬ �jyයකට ඩයනමlf 
පgහාරයQ එ+ල GIෙj *ට පgචzඩJවය ෙයාදවා ගJත ද කැර£+ෙ+ වෑයම අසා9ථක 
%ය. ෙකාC=ට9= d පළS ෙපල තනpරැ වල පළS Ô-ධකරණය ෙමම අසා9ථකJවය 
7සා වහාම *-ධ eවG. “%කHමා=තය=” කර=න �යා යැl පද වහර ෙයාදා %ෙ]චනය 
කළ යන වරදට KPD d සභාපs සහ එd 79මාතෘවරෙයQ ද e ෙප#+ �වl (Paul Levi) 
පැJතකට දමන ලq. ෙබා+ෙෂ%Q ආකෘsයට අnව ඒ ෙව-P ද බලපෑමට හLව *U 
ෙකාC,74f පQෂ, එනj ආයත7ක ලQෂයG= බල-P ජාත|=තරෙV �� ජාsක 
ෙකාට4 පමණQ eව, ඉතා Yඝ×ෙය= තව තවJ වැදගJ කC= අ¦ k ෙගා4 ෙකාC=ට9= 
ෙවතට සj�9ණෙය= යටJ eහ. ෙj යටJ kම ෙ-ශපාල7ක ෙම=ම සං%ධානාJමක ද 
eෙVය. අවසානෙV P ෙකාC=ට9= %*= ෙj පQෂ වල *ය{ පgධාන Tරණ ගJතා 
පමණQ ෙනාව ඒවාෙV *ය{ පgsපJs ගැට{ ද Tරණය කෙ½ය. “කැර} ගැYෙj 
පgවණතාවය” සඳහා �®ෙග#y *ෙනාk] �}ක eවJ, ෙල7= %*=ම එය %ෙ]චනය කරන 
ල-ෙ-ය. ෙප#+ �වl සමඟ ෙල7= �}ක වශෙය= එකඟතාවයG= *Uය ද, ඔ� KPD 
පාලනය �වlෙ� එqyවාP=ට බාර �=ෙ= ෙකාC=ට9= pළ තම=ෙ� පාලනය තර කර 
ගැ�ම සඳහාය. 

 වාෙසl �%Lෙම= (Treaty of  Versailles) 7යම කරන ලද පyq ජ9ම7ෙය= ව=q 
ලබා ග=නට පgංශ සහ ෙබ+±යj කzඩායj 1923 ජනවාyෙV රැඅ9 (Ruhr) අ�වාසෙV 
*Uයහ. “පgංශ අ�රාජ|වාදයට” එෙරdව ඇs ෙපා� %ෙර#ධය 7සා ෙj �යවර ජාsකවාP= 
සහ ෙකාC,74fවාP= අතර අnස=ධානයQ ඇs කරන ලq. 7�Êතව G]ෙවාJ, හSදා 
අ�වාසය 7සා ජනගහනය p = සාමකා¬ පgs%ෙර#ධතා ව|ාපාරයQ M²�වා scණ. ඒ 
ව|ාපාරයට ආz¦ෙව= සහාය ලැ²�. ඒ ෙව-PJ අ4ථාØව s²ණ ආ9Áක තJවය ඉතා 
ඉQම�= නරක අතට හැරැ�. Sදෙ+ අගය දැ� ෙලසG= පහතට වැ:�. අෙග#4p 
මාසය ෙව-P එක ෙඩාලරයQ මාQ4 C}යන 13 ක අගයG= %ය. වැඩ ව9ජන, ෙපළපා}, 



සහ කැර} M{+ ෙල*= පැsර �ෙVය. අෙග#4p 13 වැ7දා %&ලවෙV Lළං හමා ය-P 
%+ෙහ+j 8ෙන# (Wilhelm Cuno) ෙ� රජය කඩා වැ:�. 

 ෙමා4ක] d *U ෙකාC=ට9= නායකය= *pෙ] නව ඔQෙත#බ9 %&ලවයQ තවමJ 
ෙගන ඒමට හැG යැl Gයාl.නව %&ලවෙV නායකJවය ගත ,JෙJ කDදැl Gයා 
ෙට�ාf4G, *ෙනාk] සහ 4ටා}= අතර පැවs අyයා� සමනය කළ පLව ෙකාC=ට9= 
�%*ෙV අ%ගJ කැර} ෙක#ලාහල අරඹන වැදගJ කා9යයටl. %ෙ�ෂ 7ෙය#±තය= 
හැUයට ඕග4f ¨ර+4G (August Guralsky) සහ මfයා4 රෙකා* (Mátyás Rákosi) සමඟ 
*%+ ,-ධෙV %ෙ�ෂඥය=, උදාහරණයQ හැUයට ෙගාෙර] (Gorev) යන ආරෑඪ නාමෙය= 
හැ�=ෙවන ලද ජනරා+ ඇෙලQසැ=ඩ9 4Qෙලාෙබෙව4G (Aleksander Sklobewski) යවන 
ල-ෙ-ය. ෙපා� ජනතාව ෙවnෙව= අ% සැපØම සඳහා වාමාංÚක සමාජ පgජාත=ත�වාP සහ 
ෙකාC,74fවාP ශ[Cකය=ෙ� ආz¦වQ මත %�වාසය තබා ගැ�ම ඔD=ෙ� සැලLම 
eෙVය. සැQස7 d P රෙක#* සැලLj කෙ½ පgා=තය ෙචෙකා4ෙල#වැGයාවට යා කරන 
�jyය පාලමQ MMරවා දැ¬මl. එl= ෙචෙකා4ෙල#වැGයාව ද සjබ=ධ kෙම= තව 
�රටJ %යD+ තJවය වැ� GIම ඔD=ෙ� අරSණ eෙVය. 

 ෙj GHයාකට,p අරඹ=නට 7යම k s²ෙz ෙබා+ෙෂ%Q %&ලවෙV සංවJසර 
qනෙV P ය. ෙමා4ක] d පgෙබ#ධය වැ� %ය. ඔD= *pෙ] ජයග®හණය 7�Êත යැl 
Gයාl. රp හSදාව බටdර ෙපරSෙz ¾දානC= *UෙV කැර£+ෙ+ සහයට එ=නටl. 
ඔQෙත#බ9 මැද P, සමාජ පgජාත=ත�වාP= *යයට 25 G= සහ ෙකාC,74fවාP= *යයට 
50 G= හැෙදන, 79ධන පංsෙV හාර ප= දහසක C�Ûයා බලවJ කර=නට 
ෙකාC=ට9= නායකය=, සැQස7 සහ py=±යා (Thuringia) ආz¦ සමඟ එකp eහ. 
නSJ, ඔQෙත#බ9 13 වැ7දා ¨4ටා] 4ෙට�සමා= (Gustav Stresemann) සැQස7ෙV හq* 
තJවයQ පgකාශ කර *UෙVය. ඔ� පgා=තෙV ඍÑ පාලනය *යතට ගJෙJ මාljබඩ 
ආරQෂක හSදාව (Reichswehr) මැqහJෙව=නට ¾දානjව *Uය P ය. තJවය එෙල*= 
qග හැරැණJ, ෙමා4ක] %*= ශ[Cකය=ට අ% ග=න යැl කැඳkය. ෙමා4ක] *ට පැC� 
%ගස හlන9Q බÇෑ=Öල9 (Heinrich Brandler) ඔQෙත#බ9 21 වැ7දා ෙචj7f4 
(Chemnitz) d ශ[Cක සjම=ත�ණෙV P මහා වැඩ ව9ජනයQ කැඳkය. ෙකාC,74fවාP= 
ඊට පLව වැඩ ව9ජනය අවලං¨ කළා eවJ ෙj ප�%ඩය ෙද#ෂ සහගත �වමාරැ 7සා 
හැjබ9� ෙවතට ආෙ] නැත. ඔQෙත#බ9 23 වැ7දා උදෑසන, 200-300 අතර සංඛ|ාවක 
ෙකාC,74fවාP පgහාර කzඩායj %*= %%ධ ෙපා}4 4ථාන වලට පහර �=හ. 
බලාෙපාෙරාJp ෙනාe ෙලසG= පහර Pම *-ධ eවJ ඔD=ෙ� අරSr සාQෂාJ ෙනාkය. 
මාljබට ආරQෂක හSදාව සම¼= ෙපා�*ය පgs පgහාරයQ එ+ල කළහ. පැය s4 
එකQ Mරා සට= වැPෙම= පLව හැjබ9� ෙකාC,74fවාP= S{ම7=ම �දකලා eහ. 
අනpරැව ඔDනට යටJ ෙව=නට *-ධ D�. බලාෙපාෙරාJp e “ෙදවැ7 ඔQෙත#බරය” 
*-ධ eෙV නැත. එෙ4 නS�, “හSදා යා=ත�ණය” (M-Apparat) 1930 ගණ= දQවා KPD d 
වැදගJ අංශයQ හැUයට පැවsණ. ෙමය ස%4තර ෙල*= එd නායකෙයQ e ජැ= 
වැ+U= (Jan Valtin), ඔ�ෙ� සැබෑ නම yචÖ ෙකH�4 (Richard Krebs) %*= ඉqyපJ කර 
ඇත.  5

 Jan Valtin, Sans patria ni frontières (Paris: Self, 1947). See also Eric Wollenberg, Der Apparat. Stalins fünfte Kolonne (Bonn: 5

Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen, 1951).



 ඊ ළඟ කැර£+ලQ පpරැව=නට ග=නා වෑයම දG=නට ලැෙබ=ෙ= එ4ෙට#7යා 
ජනරජෙය7. ෙමය, ඒ 8ඩා රට ෙවතට ෙකාC,74fවාP= එ+ල කරන ෙදවැ7 පgහාරයl. 
1917 ඔQෙත#බ9 27 වැ7දා ෙස#%යfවාP=ෙ� කD=*යල %*= ටැ}= (Tallinn) බලය 
අ+ලාෙගන, පාලන සභාව %Lරැවා හැර, ෙකාC,74fවාP=ට අවා* e මැsවරණ පgsඵල 
අෙහ#* කර දමා scණ. ෙකෙ4 Dවද, ජ9ම= %ෙ�ෂ හSදාව ඉqyෙV ෙකාC,74fවාP= 
*ය+ල=ම පLගම= කළහ. 1918 ෙපබරවාy 24 වැ7දා, ජ9මාnව= එ=නට මඳකට ෙපර, 
එ4ෙට#7යාnව= 7දහස පgකාශ කරන ලq. ජ9ම= අ�වාසය 1918 ෙනාවැjබ9 දQවා 
පැවsණ. කlස9ෙ� පරාජෙය= පLව ජ9ම= හSදා වලට පLගම= ය=නට *-ධ eහ. 
නැවතJ ෙකාC,74fවාq= %*= �}කJවය ඔD= අතට ග=නා ලq. ෙනාවැjබ9 18 
වැ7දා ෙපෙට�ාග®ෑÖ d P එ4ෙට#7යාව ෙවnෙව= ෙකාC,74f ආz¦වQ �d:වන ලq. 
රp හSදාෙ] ,ද හSදා ෙ4නාංක ෙදකQ ආකHමණයට �%*යහ. ෙj පgහාරෙV අරSණ 
8මQදැl ය=න “උpරැ සා�dකය” (Severnaya Kommuna) නමැs MවJපෙත= පැහැq}ව 
ෙප=වා ෙදන ලq: “රැ*යාn ෙස#%යfවාP= සහ ජ9ම7 සහ ඔ4U�යාෙ] 79ධන පංsය යා 
කරන පාලමQ තැ�ම අපෙ� වගÉමl…අෙ& ජයග®හණය බටdර ,ෙර#පෙV %&ලkය 
හSදා සමඟ රැ*යාෙ] ඒවා සjබ=ධ කරn ඇත. එl= %�ව සමාජ %&ලවයට අJහැyය 
ෙනාහැG තරj බලයQ සපයn ඇත.”  1919 ජනවාy මාසෙV P අගnවy= සැතMj 6

%4සQ ඇpලත P එ4ෙට#7යාෙ] පgsපgහාරයQ 7සා ෙස#%යf හSදා ෙ4නාංක නවJවn 
ලැÐය. ඒ ෙදවැ7 පgහාරය ද අසා9ථක eෙVය. 1920 ෙපබරවාy 2 වැ7දා රැ*ය= 
ෙකාC,74fවාP= %*= එ4ෙට#7යාෙ] 7දහස ටා9Þ (Tartu) සාම �%Lෙම= � ගJහ. 
ඒ ෙව-P ඔD= අ+ලා ගJ පgෙ-ශ pළ P ස�ල ඝාතන GdපයQ ෙබා+ෙෂ%QවාP= %*= 
කර s²�. 1920 ජනවාy 14 වැ7දා, ඔD= පLගම= �ය qනෙV P, ටා9Þ d 250 ක 
�yසQ ද, රQෙවය9 (Rakvere) q4s�QකෙV 1,000 කට වැ� �yසQ ද ඝාතනය කළහ. 
ජනවාy 17 වැ7දා ෙවෙස=බ9� (Wesenburg) 7දහස ලබ-P, මහා ෙසාෙහා= cj pනG= 
මළ*රැරැ 86 Q ෙසායා ගැ7ණ. ටා9Þ පgාණ ඇපකරැව=ව 1919 ෙදසැjබ9 26 වැ7දා ෙව� 
තබන ල-ෙ- ඔD=ෙ� අත පය කඩා දමා සමහර අයෙ� ඇ4 ද උ¨+ලා දැ� පLවl. 
ජනවාy 14 වැ7දා, ඔD= ටා9Þ d *රකරැව= හැUයට අ+ලාෙගන *U 200 ක �yස 
අතෙර=, අගරද¨රැ &ෙ+ෙට# ද ඇp{ව, ෙබා+ෙෂ%QවාP=ට කාලය s²ෙz 20 ෙදෙන8 
මරා දම=නට පමණG. %=qතය=ව කැs ව}= සහ රlෆලෙV �:ප*= ගසා මරා දමා 
s²ණ ෙහl=—ඔ�ෙ� පද% ලාංඡනය ඔ�ෙ� *රැරටම තබා ඇණ ගසන ලද එක 
7ලධාyෙයQව ෙසායා ගැn�—ඔD=ව හàනාගැ�ම ඉතාමJ �¥කර eෙVය. 

 ෙj පරාජය *-ධ DවJ, ෙස#%යf ,7යනය %*= ඔD=ෙ� මාlj අසල ශාඛා රාජ| 
�d:kෙj බලාෙපාෙරාJpව අJ හැyෙV නැත. *ෙනාk] සමඟ ෙමා4ක] d 1924 අෙ&g+ 
මාසෙV P පැවැJe රහ*ගත සාකÃඡා වල P, එ4ෙට#7යාn ෙකාC,74fවාP= අ%ගJ 
කැර£+ලකට ¾දානj eහ. ෙකාjපැ� pළ පgහාරක කzඩායj 79මාණය කළහ. **රය 
ෙව-P ඔD= 1,000 කට වැ� C7L= සංඛ|ාවQ සං%ධානය කර s²ණහ. අනpරැව ඔD= 
හSදාෙ] qyබල *�=නට කට,p පට= ගJහ. කැර£+ල පට= ෙගන අනpරැව එය මහා 
වැඩ ව9ජනයG= තහDරැ GIම ඔD=ෙ� S+ සැලLම eෙVය. සාමා±කය= 3,000 කට 
ආස=න සංඛ|ාවQ *U, දැ� ම9දනයQ අJ%�න ලද එ4ෙට#7යාෙ] ෙකාC,74f පQෂය 
1924 ෙදසැjබ9 1 වැ7දා ටැ}= d බලය අ+ලා ග=නට වෑයj කෙ½ය. ඔDනට අවශ| 

 Quoted in Henri de Chambon, La République d’Estonie (Paris: Editions de la Revue Parkementaire, 1936).6



eෙV එය ෙස#%යf ජනරජයQ හැUයට පgකාශ කර වහාම රැ*ය= ෙස#%යf ජනරජය 
සමඟ අnබ-ධ kමට ඉ+ලා *áමl. එl= රp හSදාෙ] පැCâම ,Qs සගහත GIමට 
හැGයාව පාදා ගැ�මl. රජය ෙපර�ෙj 8ම=ත�ණය එක qනයQ ඇpලත අසා9ථක %ය. 
“පgs%&ලkයවාP=ට එෙරd අරගලෙV P කැර}කරැව= ෙවත GHයා°�ව සහාය ෙද=නට…
ශ[Cක සා�dකය ඉqyපJ ෙනාkය. ෙරෙව+ [ටැ}=] d බ�තර වැඩකරන ජනතාව 
පැJතක *ට වැ� උවමනාමG= ෙතාරව බලා *U=න= පමණQ eහ.” එම ෙමෙහ,j 
අධ|Qෂණය කළ ජැ= ඇ=ෙව+f (Jan Anvelt) U.S.S.R. ෙවත පළා �ෙVය. එd P 
ෙකාC=ට9= d 7ලධාyෙයQ හැUයට වසර ගණනාවQ ෙ4වය කළ ඔ� Ô-ධකරණයක P 
Cය �ෙVය.  7

 එ4ෙට#7යාෙව= පLව කට,p ෙගනයන ල-ෙ- බ+ෙ�yයාවටl. 1923 P රට දරැr 
�¥කරතා වලට S�ණ ෙදC= s²�. ෙකාC,74fවාP=ෙ� සහ ඔ�ෙ�ම කෘÛක9ම 
පQෂෙV ඒකාබ-ධ ෙපරSණක නායකයා e ඇෙලQසැ=ඩ9 4ටැjෙබා}4G (Aleksandr 
Stamboliski) 7 මාසෙV ඝාතනය කරන ලq. ඔ� ෙවnවට හSදාව සහ ෙපා�*ය යන 
ෙදෙක=ම සහෙය#ගය ලැÐ s²ණ ඇෙලQසැ=ඩ9 fසැ=ෙකා] (Aleksandr Tsankov) 
ආz¦ෙ] පgධා7යා හැUයට පJකරන ලq. සැ&තැjබ9 මාසෙV P සsයQ Mරා පැවෙතන 
කැර£+ලQ ෙකාC,74fවාP= %*= qයJ කරන ලq. එය තq= ම9දනය %ය. 1924 අෙ&g+ 
ව}= පLව ඔD= කHෙම#පාය ෙවන4 කළහ. ඍÑ පgහාර සහ ඝාතන පට= ගJහ. 1925 
ෙපබරවාy 8 වැ7දා ෙගාෙඩQ (Godech) ෙපා}4 4ථා නයට �= පgහාරයQ 7සා මරණ 
හතරQ *-ධ eහ. ෙපබරවාy 11 වැ7දා ෙසාåයා (Sofia) d පා9}ෙj=p 7ෙය#±තෙයQ e 
ද, 4ෙලාෙවf (Slovet) සඟරාෙ] පgධා7යා e ද, බ+ෙ�yය= MවJපJ කලාෙ]P=ෙ� 
වෘJTය සCsෙV සභාපs e ද, 7ෙකාල4 Cෙල] (Nikolas Milev) ඝාතනය කරන ලq. 
මා9p 24 වැ7දා බ+ෙ�yය= ෙකාC,74f පQෂෙV (BKP) පgsපJs  පgකාශනෙය= 
fසැ=ෙකා] ෙනාවැරPම 7ලෙය= පහ ෙවනවා යැl 7ෙ]දනය කෙ½ය.  ඒJ *-ධ 
ෙව=නට ක = පළ e පgකාශය 7සා ත�4තවාP GHයාවල සහ ෙකාC,74f ෙ-ශපාලන 
අරSr අතර සjබ=ධය ෙහ දර] %ය. අෙ&g+ Sල P පළS ඇෙලQසැ=ඩ9 රÑ ෙවත �= 
පgහාරයQ සා9ථක ෙව=නට ෙබෙහ%= ඉඩ s²�. එෙ4ම අෙ&g+ 15 වැ7දා ජනරා+ 
ෙකා4ටා ෙජ#Â] (Kosta Georgiev) සහ ඔ�ෙ� උපෙ-ශකයQ මරා දැS�. 

 අනpරැව qග හැරැෙz බ+ෙ�yයාෙ] ෙj වසර වල P දG=නට ලැෙබන 
පgචzඩJවෙV ඉතාමJ ෙ�ච�ය *-�= eහ. අෙ&g+ 17 වැ7දා, ෙසාåයා d සා=pවරය= 
හJ ෙදනාෙ� ෙ-ව4ථානෙV P පැවJෙවන ෙජ#Â]ෙ� අවමංගල|ෙV P cdLr ෙබ#jබයQ 
MMරා යෑම 7සා එd ෙග#ලාකාර S�න ඇpලට කඩා වැU�. Cය �යD= 140 ෙදනා අතර 
ජනරා+වරැ 14 Q ද, අණෙදන 7ලධාI= 16 Q ද, පා9}ෙj=p 7ෙය#±තය= 3 ෙදෙනQ ද 
eහ. %Qට9 ස9ෙ� (Viktor Serge) ට අnව පgහාරය සං%ධානය කරන ල-ෙ- ෙකාC,74f 
පQෂෙV හSදා අංශයl. පgහාරෙV අපරාධකරැව= හැUයට සැලෙකන ලද ෙකා4ටා 
යැ=ෙකා] (Kosta Yankov) සහ ඉවා= C=ෙකා] (Ivan Minkov) නj සං%ධානෙV 
නායකය= ෙදෙදනාට, අJ අඩං¨ෙව= පැන ය=නට තැJ කර-P ඇs D pවQ8 සටෙ= P, 
ෙව� තබන ලq. 

 Joseph Berger, Shipwreck of a Generation: The Memoirs of Joseph Berger (London: Harvill Press, 1971).7



 දැ� ප ගැ�j ,Qs සහගත GIම සඳහා ෙj ත�4තවාP GHයාව පgෙය#ජනයට 
ගැෙනන ලq. ෙකාC,74fවාP= 3,000 Q අJ අඩං¨වට ෙගන 3 ෙදෙනQ මහජනතාව 
ඉqyෙV එ+ලා මරා දමන ලq. ෙකාC=ට9= d සමහර සාමා±කය= පLව Gයා *UෙV 
බ+ෙ�yයාn ෙකාC,74fවාP=ෙ� පgධා7යා e, %ෙයනා *ට රහ*= පQෂෙV නායකJවය 
දැරෑ ෙජ#9± �Cෙට�ා] (Georgi Dimitrov) ෙj GHයාවට වගGව ,Jතා Glයා. 1948 
ෙදසැjබ9 d P බ+ෙ�yයාෙ] ෙකාC,74f පQෂෙV ප4වැ7 ෙකාංග®සෙV P �Cෙට�ා] 
%*= තම= ෙවnෙව= සහ හSදා සං%ධානය ෙවnෙව= ද වගÉම බාරගJෙJය. 
අෙන8J �ලාශ[ වලට අnව, ෙ-ව4ථානය ඩlනමlf ව}= Ln%Lr කරන ල-ෙ- ෙමය9 
U�}4ස9 (Meir Trilisser), එනj 1927 P ඉ: කළ ෙ4වා සඳහා රp ෙකා�ෙV සjමාන ලා1 
(Order of the Red Flag) සහ පL කාලයක P GPU d උප පgධා7යා e ද, ෙචකා d %ෙ-°ය 
අංශෙV පgධා7යා ද eවා යැl Gයැෙ].  U�}4ස9, 1930 ගණ= වල P NKVD  %*= 8

ෙකාC=ට9= d 4Áර කා�න පාලනය බාරගJ පLව *U ෙ+කjවරැ දහ ෙදනාෙග= එQ 
අෙයG. 

 ෙj ,ෙර#පෙV *� e අසා9ථක *-� මාලාෙව= පLව ෙකාC=ට9=, 4ටා}=ෙ� 
ෙපළඹkම අnව æනය ෙවත හැරැ�. අභ|=තර ,-ධ සහ සමාජ ගැ:j ව}= ෙදකඩ k 
ආරා±ක තJවයකට පJ ව *U, නSJ ඒ අව4ථාෙ] P ම දැවැ=ත ජාsකවාP ර£+ලQ 
අJදGC= *U æනය “අ�රාජ|-%ෙර#� %&ලවයQ” සඳහා ¾දානjව *Uන ෙලසQ 
ෙප7ණ. කාලෙV එක සල8ණQ eෙV 1921 අෙ&g+ d P �d:වන ලද ‘නැෙගනdර 
ශ[Cකය=ෙ� ෙකාC,74f %�ව%ද|ාලය’ pළ *U æන *L *L%ය=ව, 1925 **රෙV P 
නව ස= යf-ෙස= %�ව%ද|ාලයට (Sun Yat-sen University) නැ වත පgsසං%ධානය කර 
scණ.  

 ෙස#%යf ආz¦ෙ] සහ ෙකාC=ට9= d නායකය= ෙවs= 7* අභාසය ලJ, ඒ වන 
%ට මාඕ ෙ4pං නායකJවෙV ෙනා*U æන ෙකාC,74f පQෂය, 1925-26 P, තරැණ 
චැ=� කාl-ෙශQ (Chiang Kai-shek) %*= නායකJවය �= ජාsකවාP පQෂ ය, එනj 
QෙවාC=�ටෑ=� (Kuomintang) සමඟ ස¬ප ස=ධානයQ සඳහා ත+? කරn ලැÐය. 
ෙකාC,74f පQෂය ෙත#රා ගJ උපාය මා9ගය eෙV %&ලවයQ ෙහාෙර= ඇp+ GIම 
සඳහා ෙට�#ජ= අ�වෙයQ ෙයාදා ග=නා ෙ4, *ය{ බලාෙපාෙරාJp QෙවාC=�ටෑ=� මත 
ර£ ඳ kමl . ෙකා C=ට9= 7ෙය# ±ත , Cකා ෙය+ ෙබා ෙරා �= (Mikhail Borodin ) 
QෙවාC=�ටෑ=� ෙවත උපෙ-ශකවරෙයQ ෙලසට පැC�ෙVය. 1925 P, ෙස#%යf ,7යනය 
හා හDෙ+ කට,p GIම �gය කළ ජාsකවාP පQෂෙV වාමාංÚක පැJත පQෂෙV පාලනය 
ඔD= අතට ගJහ. එ%ට ෙකාC,74fවාP= ඔD=ෙ� ෙපgාපගැ=ඩා කට,p වැ� කළහ. 
ඔD= සමාජ %යD+ qyමJ කළහ. QෙවාC=�ටෑ=� d ෙදවන ෙකාංග®සෙV පාලනය 
අ+ලා ග=නා ෙතQ ඔD=ෙ� බලපෑj වැ� කළහ. ඒJ වැ� ක+ ෙනායා චැ=� කාl-ෙශQ 
ෙවs= එන බාධාවකට ඔD=ට S�ණ ෙද=නට *-ධ D�. චැ=� ෙකාC,74f බලපෑj 
වැ� වැ�ෙය= පැsර යන ආකාරය ගැන *J කරදර ඇs කරෙගන *UෙVය. ඔ�ව 
පැJතකට දම=නට ෙකාC,74fවාP= උJසාහ කරන බව ගැන, 7වැරqව, ඔ� cය 
eෙVය. �}කJවය තම අතට ග7C= 1926 මා9p 12 වැ7දා ඔ� මාෂ+ �sය පgකාශ 
කෙ½ය. QෙවාC=�ටෑ=� *U *ය{ම ෙකාC,74fවාP= සහ ෙස#%යf හSදා 

 Viktor Serge, Memoirs of a Revolutionary, 1901-1941, trans. Peter Sedgewick (New York: Oxford University Press, 1967); Arkadi 8

Vaksberg, Hôtel Lux (Paris: Fayard, 1993).



උපෙ-ශකය=ව ඔ� අJ අඩං¨වට ගJෙJය. ෙස#%යf හSදා උපෙ-ශකය=ව qන 
Gdපයකට පLව Sදා හැyණ. එl= පQෂෙV වාමාංÚක පැJෙJ නායකයාව 7හඬ 
කරවන ලq. එෙ4ම පQෂය pළ *Uන ෙකාC,74fවාP=ෙ� වරපgසාද සහ කට,p Yමා 
කරන අරSෙණ= ලQෂණ අටG= ,p සැලLමQ ද පනවන ලq. ඒ අnව චැ=� 
ජාsකවාP හSදාෙ] අ%වාqත නායකයා බවට පJ%ය. ෙබාෙරා�= අ?J තJවය 
� ගJෙJය. 

 ෙස#%යfවාP= ෙවs= ලැ²ණ සෑෙහන තරමක හSදා සහාෙය= ,pව 1926 } 7 
වැ7දා චැ=� කාl-ෙශQ, රෙf උpරැ පැJෙJ ජාsකවාP පgහාරයQ qයJ කෙ½ය. එය ඒ 
ෙව-P පැවsෙV රණçර බලවp=ෙ� පාලනය යටෙJය. } 29 වැ7දා ඔ� කැ=ට= 
(Canton) d මාෂ+ �sය පැනkය. �නා= (Hunan) සහ �ෙබl (Hubei) යන �Uසරබද 
ෙපෙද4 කෘÛකා9Cක %&ලවයකට *Uයහ. එd ගාමක බලය ෙකාC,74fවාP= සහ 
ජාsකවාP= අතර ස=ධානය පg�න කරන ල-දQ eෙVය. මහා කා9Cක පgධාන නගරයQ 
e ෂැ=හl ෙවතට හSදාව එ-P එd වෘJTය සCs %*= මහා වැඩ ව9ජනයQ ඇරèහ. 
é එ=ලාl (Zhou Enlai) ඇp{ ෙකාC,74fවාP= කැර£+ලQ කැඳවා *Uයහ. ඔD= 
බලාෙපාෙරාJp eෙV හSදාව වහාම නගරයට ඇp+ ෙ] යැl Gයාl. ඒJ එවැ=නQ *� 
ෙනාkය. 1927 ෙපබරවාy 22-24 උ-ෙඝ#ෂණය අසා9ථක %ය. ජනරා+ � බාඕෂෑ=� (Li 
Baozhang) වැඩ ව9ජකය=ට දරැr ආකාරෙය= දêවj කෙ½ය. 

 මා9p 21 වැ7දා අ?J, ඊටJ වඩා %ශාල මහා වැඩ ව9ජනයQ *-ධ %ය. ඒ 
උ-ෙඝ#ෂණෙය= බලෙV *U අ�කාI= ඉවJ ෙකරැ�. ජාsකවාP හSදාෙ] එක අංශයක, 
එd 7යැ�ම සඳහා හ¼4සවන ලද ජනරා+වරෙයQ ද සම¼= ෂැ=හl ෙවත ඇp+ k 
ඉQම�=ම චැ=� කාl-ෙශQ සමඟ එකp ෙවන ලq. චැ=� තJවෙV පාලනය *යතට 
ග=නට දැ� ෙ4 TරණාJමකව *UෙVය. චැ=� සහ ඔ�ෙ� හSදාෙ] පgsපJsවල s¹ 
“අ�රාජ|වාP-%ෙර#�” පැsකඩ 7සා ර£වáමට ලQව *U 4ටා}= %*= QෙවාC=�ටෑ=� 
සමඟ සාමය පවJවා ග=න යැl ද ඔD= හා ෙප� *U=න යැl ද Gයා ආඥාවQ P 
sÐෙම= චැ=� ෙ� කා9යය පහL %ය. ෂැ=හl වල ෙගන �ය කHමෙ]දය චැ=� %*= 
1927 අෙ&g+ 12 වැ7දා කැ=ට= d නැවත එෙල*=ම *� කෙ½ ෙකාC,74fවාP=ව හඹා 
ෙගා4 ඔD=ට ¨U බැට ෙද=නට යැl 7යම කරC7. 

 4ටා}= ෙගන *U Tරණය ඉතාමJ nL�L ෙමාෙහාෙJ P ෙවන4 කරන ලq. 
අෙග#4p මාසෙV P ඔ�ෙ� එqyවාP %ෙ]චකය= ඉqyෙV හෑ+? kෙම= වැළෙක=නට 
ඔ� යවන %ෙ�ෂ 7ෙය#±තය= %සාyය= ෙලාCනÖ* (Vissarion Lominadze) සහ හl=4 
7]ම= (Heinz Neumann) ෙදෙදනාෙ� කා9යය eෙV, QෙවාC=�ටෑ=� සමඟ ස=ධානය 
කඩා දැ¬ෙම= පLව කැර}කාර ෙපරSණ නැවත qයJ GIමl.  ඔ�ෙ� 7ෙය#±තය= 9

ෙදෙදනා %*= ෙමෙහයවන ලද “**රෙV අ4වn කැර£+ල” අසා9ථක eවJ, ඔD= 
කැ=ට= d %&ලවයQ ඇs කර=නට qගටම වෑයj කරC= *Uයහ. ෙබාy4 Lවාy= 
(Boris Suvarin) දැQe අ=දC= පහෙළා4වැ7 ෙබා+ෙෂ%Q පQෂ  ෙකාංග®සය සඳහා 
“ජයගහëණෙV පgවෘJs ඔD=ෙ� පgධා7යා ෙවත ෙගෙන=නට” වෑයj කළහ. ෙj පy*-�ය 
ෙප=ව=ෙ= ඔD=ට සහාය දQවන අයෙ� Â%ත පවා ඇp{ව, මnෂ| Â%තය ගැන 
ෙබා+ෙෂ%QවාP= pළ පැවs � 8ල ෙකාතරjදැl Gයාl. වසර Gdපයකට ෙපර 

 Margaret Buber-Neumann, La révolution mondiale (Paris: Casterman, 1971), chap. 17, “La soulèvement de Canton.”9



බ+ෙ�yයාෙ] ත�4තවාP කට,p වල P Â%ත අdCය ගැන ෙනාසැලG}මJ ෙල*= GHයා 
කරන ලද අ=දC=ම *�ෙවන කැ=ට= සා�dක වාස4ථානෙV කට,p ෙJරැමQ නැs e 
බව තහDරැ කරl. 

 කැ=ට= d P හාර ප= *ය දහසQ කැර}කරැව= හSදාව සමඟ පැය හත 4 අටක 
ගැ:මක 7යැ{නහ. එQ කැර}කරැෙව8ට පහQ ෙහ# හයQ බැ�= හSදාෙ] අය 
වැ�ෙය= *Uයහ. සා�dක වාස4ථානෙV G*J ¾දානමQ හy හැUයකට *� e බවQ 
දG=නට ෙනාමැs %ය; අවශ| පමණට අ% ෙනාs²�. එෙ4ම එd පැවsෙV 
කැ=ට�*යාn ශ[Cකය= %*= කැමs e පgsපJs ෙනාෙ]. 1927 ෙදසැjබ9 10 වැ7දා 
රාs�ෙV P සාමාන|ෙය= රp Sරකරැව=ෙ� පා%ÃÊය සඳහා e ර£4kj  ශාලා වල 
ෙකාC,74f භට හSදාව අ+ලා ගJහ. හැjබ9� d P ෙම=, හq* පgහාරෙය= 
කැර}කරැව= S}= වා* ලැ¹හ. නSJ ඒ වා*ය ඉතා ඉQම�= අdC %ය. “ෙස#%යf 
ජනරජයQ” යන 7ෙ]දනය ෙදසැjබ9 12 වැ7දා උදෑසන පgකාශ ෙව-P පy4ථා�ය 
ජනගහනෙය= G*� පgsචාරයQ හට ගJෙJ නැත. ජාsකවාP බලකාය= එqන ස=ධ|ාෙ] 
P පgsපgහාර එ+ල කළහ. ඊ ළඟ qනෙV P ෙපා}4 �ල4ථානය උ�= ෙලළ ෙදන ලද රp 
ෙකා�ය ජයග®ාdක බලකාය %*= ඉවJ කරන ලq. ප ගැ�j ඉතා jෙලÃඡ ෙල*= *-ධ 
eෙVය. දහ4 ගණනQ Cය �යහ. 

 ෙj අJදැÉෙම= ෙකාC=ට9= %*= පාඩj උගත ,p eවJ, එය මp�ටට යU= 
පැවpනා e පg�න හදාරන තJවයක ෙනා*UෙVය. නැවත වතාවQ *ය{ ඉලQක සඳහා 
පgචzඩJවය ෙයාදා ගැ�ම සාධාරâය කරන ල-ෙ-ය. ෙකාC,74f කාඩ9 අතර *%+ 
,-ධෙV සං4කෘsය ෙකාරතj තq= S+ බැස ෙගන s²ණාදැl Gයා එl= පැහැq}ව 
ෙපn�. 1931 P ෙකාC=ට9= %*= පgකාÚත “අ%ගJ නැ¼áම” (The Armed Uprising) ඉතා 
ඉQම�= භාෂා Gdපයකට පyව9තනය ෙකරැ�. ඉතා පැහැq}ව දQවන 7ගමන 
සdතව එl= පහත cය8රැ 4වයං %ෙ]චනය ඉqyපJ කරl: “අ� පgs%&ලkයවාP=ව 
ඉවJ කර=න s²ෙz ¬ට වඩා පgෙ]සC=. කැ=ට= පgs%&ලkයවාP= අත පැවs 
සම4ත කාලෙV P ම, අ9 මැරැෙ< 100 ක 9?ස@ පමණB. පgsගා¬=ට  එෙරd සට= 
කළ 7සා *රකරැව=ව මැරැෙ] ෙකාCසම ඉqyෙV සාමාන| න¦ %භාගයQ පැවැJkෙම= 
පLවl. %&ලවයQ මැද *-ධ ෙවන පgහාරයක P, ෙC 9Dෙවත FG5 බැ'/ ඉතා මJ 
වැKL.”  ෙj පාඩම සදා මතකෙV තබා ගැෙනන ලq. 10

 ෙj අසා9ථකJවෙය= පLව ෙකාC,74fවාP= ටD= ව}= �ටk ෙගා4 ඈත 
�Uසරබද P නැවත කzඩායj ගැL�. 1931 = පLව ඔD= îනා= සහ Gය=�* 
(Kiangsi) d රp හSදාව %*= ආරQෂා කරන 7දහ4 කලාප �d:වන ලq. ඉතාමJ S+ 
කාලයක P *ටම æනෙV ෙකාC,74fවාP= අතර %&ලවය යn පgධාන වශෙය= හSදාමය 
කට,JතQ යන අදහස S+බැස ග=නා ල-ෙ- ෙමයාකාරෙය7. ෙj %�වාසය හSදාෙ] 
ෙ-ශපාලන ÍCකාව ආයත7කගත කරන ල-ෙ-ය. එl= 4වභා%කවම පැන නැïෙ=, මාඕ 
%*= ඉqyපJ කළ Lපg*-ධ ස¬කරණය e “බලය එ=ෙ= pවQ8ෙ] බැර+ එෙක=,” 
වැ7 මතයl. පLව qග හැරැණ *ය+ල උවමනාවටJ වැ�ෙය= පැහැq}ව දQව=ෙ= , 
බලය අ+ලා ග=ෙ= සහ එය පවJවා ග=ෙ= ෙකෙ4ද Gයා දැQkම ෙකාC,74f දැQෙj 
සැබෑ සාරය Gයාl. 

 Chao-Iuy, La Commune de Canton (Moscow: Politizdat, 1929).10



 æනෙV අසා9ථකJවය සහ 1920 ගණ= වල P ,ෙර#පෙV P *-ධ e අසා9ථකJවය= 
හSෙ] Dවද, ෙකාC=ට9= තරෙV %�වාස කෙ½ ඔD= 7වැරq මා9ගෙV යන බවl. *ය{ 
ෙකාC,74f පQෂ, පgජාත=ත�වාP ජනරජය වල �ත|ාnÓලව �d:වාගJ ඒවාද ඇp{ව, 
ඉඳ dටක මහජනයා ඉqyෙV දG=නට ලැෙබන රහ4 හSදා අංශයQ s²�. වැ�ෙය=ම 
අnගමනය කළ ආකෘsය eෙV ජ9ම7ෙV KPD %*= පවJවා ග=නා ල-දl. එd පාලනය 
ෙස#%යf හSදා කාඩ9 අs= *-ධ e අතර %ශාල හSදා යා=ත�ණයG= ,p %ය. 
ඔD=ෙ� කා9යය eෙV එqyවාP= pර= GIමl. %ෙ�ෂෙය=ම දQÛණාංශ පැsවලට 
අls eව= සහ පQෂයට yංගා ගJ ෙතාරpරැ සපයන අයව. එෙ4ම හාර ප= දහ4 
ගණනක සාමා±කය= *U Lපg*-ධ රp ෙපරSණට 4Ës ෙව=නට එය M{+ ෙලසG= 
�ත|ාnÓල ෙනාවන ,ද බල ඇ�යQ ෙල*= කට,p කරන ÍCකෙ] ද 7යැෙළන ලq. 
වlමා ජනරජෙV ෙ-ශපාලන පgචzඩJවය අSJතQ ෙනාkය. ඒJ ෙකාC,74fවාP= 
ඔD=ෙ� අවධානය අ?s= හැð නාf* පQෂය වැ7 දQÛණාංශ අ=තවාP ව|ාපාර ෙවත 
පමණQ ෙයාS ෙනාකළහ. “සමාජෙ¸#ñ=” සහ “සමාජෆැÛ4fවාP=” යැl ඔD= හà=වන 
ලද M-ගලය= %*= පැවැJe සමාජවාP ර£4kj ද කඩා දම=නට ඔD= කට,p කළහ.  11

එෙ4ම ෙපා�*යට පහර ෙද=නට ද ඔD= පLබට eෙV නැත. ෙපා�*ය ඔD= සැල8ෙ] 
පgsගා¬ නැJනj සමහර %ට ෆැÛ4fවාP රජයක 7ෙය#±තවරැ ෙලසටl. 1933 *-�= 
සහ අනpරැව qග හැෙරන ෙ-ව+ ෙප=nj කර=ෙ= සැබෑ ෆැÛ4fවාP හpරැ eෙV ජාsක 
සමාජවාP පQෂය (National Socialist  Party) Gයාl. නාfY=ට එෙරdව, “²9ÑවාY 
පgජාත=ත�වාදය” ආරQෂා GIම සඳහා කට,p කළ අෙන8J සමාජවාP පQෂ සමඟ 
ස=ධානයQ හැPම වඩා L�L GHයාපUපාUය eවා යැl Gව හැGl. නSJ පgජාත=ත�වාදය 
ගැන අදහස ෙකාC,74fවාP= සj�9ණෙය=ම පgsQෙ¥ප කළහ. 

 ෙ-ශපාලන වාතාවරණය සංL=ව පැවs පgංශෙV, පgංශ ෙකාC,74f පQෂයට (PCF) 
ඔD=ෙ�ම අ%ගJ අංශයQ scණ. පQෂ ෙ+කjවරෙයQ e ද, ,-ධය කාලෙV P කැ&ට= 
තනpරක ෙ4වය කළ 7සා හSදා අJදැÉj s²r ඇ+බ9f á�=f (Albert Treint) එd 
පgධා7යා %ය. 1924 ජනවාy 11 වැ7දා ආරා±කවාP කzඩායමQ කෑ ගසC= ෙකාC,74f 
ර£4kමකට %ෙර#ධය පා-P ඔD=ෙ� පgථම මහජන ද9ශනය qග හැyණ: á�=f %*= අණ 
78J කෙ½ය, එ%ට yෙවා+ව9 අතැs �yC දස ෙදෙනQ නැ¼ට ආරා±කවාP= ෙවත 
S�ණට S�ණ ලා ෙව� තැ¹හ. එැතන P ම ෙදෙදෙනQ Cය �ය අතර Gdප ෙදෙන8 
pවාල ලැ¹හ. සාQÛ ෙනාමැs e 7සා ඒ ඝාතකය= G*ෙවQ G*ම qෙනක න¦ මඟට 
ෙගන �ෙV නැත. වසරකට පLව, 1925 අෙ&g+ 25 වැ7දා, නගර සභා මැsවරණ වලට 
සs Gdපයකට ෙපර, ෙ-ශෙ&g¬ තරැණ කzඩායම නැමs දQÛණාංශ සං%ධානෙV 
පැy*ෙV රෑ ඩැjෙරෙමා=f (rue Damrémont) d පැවs මැsවරණ ෙකාfඨාශ ර£4kමක P 
PCF ආරQෂක ෙ4වා තවJ පgචzඩ *-�යක පැට{නහ. සට=කා¬= Gdප ෙදෙනQ අත 
අ% s²ණ අතර ඒ අ% ෙයාදා ගැ�මට ඔD= පLබට ෙනාeහ. ෙ-ශෙ&g¬ තරැණ 
කzඩායෙj sෙදෙනQව Qෂණෙය= මරා දැCණ. තවJ අෙයQ qන Gdපයකට පLව Cය 
�ෙVය. ෙ-ශෙ&g¬ තරැණ කzඩායෙj නායකයා e ෙඡ#= ෙටlU=ග9 (Jean Taittinger) 
අJ අඩං¨වට ග=නා ලq. ෙපා�*ය %*= ෙකාC,74වාP සට=කා¬=ෙ� 7වාස 
GdපයQ ද හq* ෙස#q* වලට භාජනය කළහ. 

 On this see Valtin, Sans patrie (heavily abridged by Babel in 1996), esp. chap. 17.11



 ෙකෙ4 නS�, පQෂය එයාකාරෙය=ම කට,p කරෙගන �යහ. සj�9ණ පා9}ෙj=p 
SQsය ලබා *U, සහ අ?s= පා9}ෙj=p 7ෙය#±තෙයQ ෙල*= පJව *U, ඡාQ 
¦Qෙලා4 (Jacques Duclos) ෙවතට 1926 P ෆැÛ4f-%ෙර#� ආරQෂක කzඩායමQ බාර 
කරන ලq. එd පළS ෙල#ක ,-ධෙV dටM ෙසා+දා�ව= සහ ෙකාC,74f තරැණ 
කzඩායj ෙවs= බඳවා ග=නා ලද තරැණ ෆැÛ4f-%ෙර#� Sරකරැව=ද *Uයහ. ජ9ම= 
රp ෙපරSණට ස¬පාකාරෙය= 7මවන ලද ෙj පැරC}ටy හSදා කzඩායj 1926 
ෙනාවැjබ9 11 වැ7දා 7ල ඇàj ව}= සැරY පාගම= පැවැJeහ. ඒ අව4ථාෙ] P හSදා-
%ෙර#� ෙපgාපගැ=ඩා බාරව *U ¦Qෙලා4, *%+ ,-ධෙV කලාව Gයා ෙදන, ෛඵsහා*ක 
kP සට= %4තර හා %�ෙ+ෂණය යනාqය අඩං¨ “රp සට=” (Le combatant rouge) නC= 
%චාරයQ පgකාශනය කරC= *UෙVය. 

 1920 *ට %%ධාකාර කැර} ගැන %4තර කරන “අ%ගJ නැ¼áම” 1934 Sල P පgංශය 
pළ නැවත පgකාශනය %ය.  1934 **රෙV පgංශ ජන�gය ෙපරSණ (French Popular Front) 12

S�ණ �= අවසානාව=ත ෙ-ශපාලන තJවය= 7සා ෙපාෙJ ජන�gයJවය අ¦k �ෙVය. 
ඒJ ඒ පහළ බැYම ෙකාC,74f භා%තෙV පgචzඩJවය යන පgධාන ÍCකාවට එතරj 
බලපෑමQ කෙ½ නැත. පgචzඩJවය සාධාරâය GIම, පංs -ෙ]ෂය පැsරkෙj qනපතා 
7යැ�ම, සහ *%+ ,-ධෙV න|ාය නැවතJ භා%තයට ගැ7ණ. ඒ 1936 4පාôඤෙV P ය. 
ෙකාC=ට9= %*= එd යවන ලද ඔD=ෙ� කාඩ9 Gdප ෙදනා ෙකාC,74f ම9දනය 
ව}= තම=ව කැÏ ෙපෙනන තJවයට පJ කරග=නට සමJ eහ. 

 අනාගත අ%ගJ නැ¼áj සඳහා එකp ෙවන කාඩ9 ෙත#රා ගැ�ම සහ M�rව *-ධ 
eෙV ෙස#%යf රහ4 ෙ4වා සමඟ ස¬ප සjබ=ධෙය= ,pවl. %ෙ�ෂෙය=ම එක ෙ4වා 
අංශයQ e පgධාන ²-� අංශය (Glavnoe razvedyvatel’noe upravlenie  -GRU) සමඟl. 
ෙට�ාf4G %*= රp හSදාෙ] හතරවැ7 c,ෙර#ව හැUයට 79මාණය කරන ලද GRU G* 
%ෙටක, තJවය= ෙවන4 k එd කා9ය භාරය ඉතාමJ ක&පා�වට ලQ eවJ, එd ෙමම 
ඉගැ=kෙj ÍCකාව අJ හැර දැSෙ] නැත. 1970 ගණ= S+ කාලෙV P පවා පgංශ 
ෙකාC,74f පQෂෙV සමහර තරැණ කාඩ9 U.S.S.R. d M�rවට �යහ. ඔD= ෙව � 
තබ=නට, %%ධ අ% ආ,ධ කෑ} කෑ} වලට ගලවා නැවත 7* ෙලස හද=නට, ෙබ#jබ 
සහ ෙ9�ෙය# ට�ා=4¬ට9 හද=නට, සහ කඩාක&ප+කාI තාQෂණය= භා%තය ඉෙගන 
ගJෙJ ආරQෂක හSදා M�r කර=නට ෙයාදවා ගJ %ෙ�ෂ ෙස#%යf භට කzඩායj e 
4ෙපf4නැ4 (Spetsnaz) ෙවs7. අවශ| %ෙටක P Cpරැ පQෂ ෙවතට යැ%ය හැG හSදා 
උපෙ-ශකවරැ Gdප ෙදෙනQ ද GRU d *Uයහ. 1923 හැjබ9� කැර£+ල සඳහා KPD d 
හSදා යා=ත�ණය ෙවත යවන ලද ඔ4ෙට�ා-හංෙ�yයාn මැ=ෙෆöÖ 4ට9= (Manfred Stern), 
ගJෙතාJ, 4පාôඤෙV ජාත|=තර හSදා අතර “ජනරා+ Qෙලබ9” (General Kleber) 
නC= Lපg*-ධ ෙව=නට ෙපර æනයට සහ මැ=÷yයාවට යවන ල-ෙ-ය. 

 ෙමවැ7 ෙබාෙහ# පාතාල හSදා සං%ධාන ෙමෙහයවන ල-ෙ- අපgස=න M-ගලය= 
%*7. ඒවාෙV සාමා±කය= ෙබාෙහ# %ට පළාෙJ මං පහරන අයl. ඔD=ෙ�ම Gයන 
කzඩායj %U= %ට හදාග=නා ල-දD=ය. ෙj ගැන වැ�ෙය=ම කැÏ ෙපෙනන 
උදාහරණයQ ලැෙබ=ෙ= 1920 ගණ= ෙදවන බාගෙV P æන ෙකාC,74f පQෂෙV e 

 In the book the Tallinn insurrection was analyzed by General Josif Unshlikht, the Hamburg uprisings by Hans Kippenberger, the 12

Canton and Shanghai uprisings by General Vasily Blücher and Ho Chi Minh, who also wrote about peasant uprisings. There were also 
two chapters on military theory by Marshal Tukhachevsky.



“රp Sරකරැව=” නැJනj “රp 4QෙවාÖර=” ව}7. ඔD= GHයාකාI eෙV ෂැ=හl 
නගරෙVය. එවක P එම නගරය පQෂ ෙමෙහ,j සඳහා පgධාන �ල4ථානය %ය. ෂැ=හl 
මාåයා පD+ ෙදෙක= වඩාJම බලවJ e රහ*ගත ෙකාළ පUෙV සමාජය (Green Band 
society) සමඟ කට,p කරන ලද මදා%ෙයQ e ¨ ø=ෂැ=�  (Gu Shunzhang) පgධානව 
ඔD= qනපතා ගැ:j පවJවාෙගන �ෙV ජාsකවාP එqyවාP= සමඟl. %ෙ�ෂෙය=ම 
ෆැÛ4f අnකරණෙය= ,pව *U ‘7+ කCස’ අය සමඟl. 1ෂණයට 1ෂණය ෙයාදවC= 
ෙj එqyවාP= ෙදෙදනා ගැ:j ගණනාවක 7යැෙළන ලq. සැඟk *ට පහර Pj qනපතා 
*-ධ eවG. එෙ4ම ප ගැ�ම සඳහා මරා දැ¬ම ද සාමාන|යQ %ය. ෙj *ය{ කට,p 
සඳහා ෂැ=හl *U ෙස#%යf තානාපsෙ� සj�9ණ සහෙය#ගය ලැ²�. ඔ�ට k. 
ෙගා9බf,Q (Gorbatyuk) වැ7 ඔ�ෙ�ම e හSදා %ෙ�ෂඥය= *Uයහ. එෙ4ම කැමs 
ෙල*= ෙයාදාගත හැG ශ[මබලකායQ ඔ�ට s²�. 

 1928 P ෙපා�*ය %*= 7දහ4 කරන ලද සැකකරැව= ෙදෙදෙනQව ¨ ø=ෂැ=�ෙ� 
C7L= %*= pර= කරන ලදහ: 7දාෙගන *Uය P d ±යාÛ=� (He Jiaxing) සහ d 
±�වා (He Jihua) ෙ� *රැරැ  ෙව� උzඩ ව}= �I �යහ. pවQ8 හඬ �ටතට ඇYම 
වස= කරn ��ස එ ෙV *U අෙනQ 8ම=ත�ණකරැව= �7ෙක  පJp කරන ලq. 
පQෂය ඇpලත හටගJ මතවාP ෙවන4කj 7රD+ කරගැ�ම සඳහා එයාකාරෙය=ම e 
ෙනාවරqන කHමෙ]ද ෙයාදා ගැn�. සමහර %ෙටක සරල ෙච#දනාවQ පgමාණවJ සාQÛ 
හැUයට සැලGණ. 1931 ජනවාy 17 වැ7දා, ෙකාC=ට9= 7ෙය#±තෙයQ e පෙව+ CÅ 
(Pavel Mif) %*= සහ ෙමා4ක] 7යම යටෙJ කට,p කරන අෙන8J නායකය= %*= 
උපාය°}ව පරදව=නට සමJ eවා යැl ෙක#පා%¥ට e d ෙම=QÛෙයා=� (He 
Mengxiong) සහ ශ[Cකය=ෙ� පා9ශවෙය = එන තවJ සෙහ#දරය= %4සQ සමඟ 
ෂැ=හl d ඔyෙය=ට+ ෙහ#ටලෙV P Sණ ගැLණහ. ඔD=ෙ� සාකÃඡාව පට= ගJ %ගස 
ඩෙය#චා ෙටා=* (Diaocha Tongzhi) (QෙවාC=ටෑ=� d මධ|ම %ම9ශන c,ෙර#ෙ]) අ% 
ර£ගJ ෙපා}4 7ලධාI= සහ ඒජ=තවරැ= කාමරයට කඩා වැP *ය+ල=වම අJ 
අඩං¨වට ගJහ. ජාsකවාP=ට ර£4kම ගැන 79නාCක ඔJpවQ ලැÐ s²�. 

 1931 අෙ&g+ මාසෙV P ¨ ø=ෂැ=� අෙනQ පැJතට මාරැ kෙම= පLව ඔ� වහාම 
‘ෙකාළ පU’ සං%ධානයට එකp %ය. ඔ� ක = දවසක ‘7+ කCස’ පැJතට ද මාරැ k 
*UෙයG. ඔ� QෙවාC=ටෑ=� ෙවතට නp e පL, ෙකාC,74f කාඩ9 ප4 ෙදෙන8ෙග= 
සම=%ත %ෙ�ෂ කC:වQ—කැ=� ෙෂ=� (Kang Sheng), ¨වා= �යා= (Guang Huian), 
පැ= හැ7ය= (Pan Hannian), ෙච= ,= (Chen Yun), සහ G G=�Û (Ke Quingshi) %*= 
ෂැ=හl ෙමෙහ,j ඔD= අතට බාර ගJහ. 1934 P නගරබද CCP  හSදා යා=ත�ණයQ 
සදහටම කැ� ය=නට scය P, නගරෙV අ%ගJ කzඩායj අතර අවස= නායකය= 
ෙදෙදනා e �= ෙමා8= (Ding Mocun) සහ } Û8= (Li Shiqun) QෙවාC=ටෑ=� අතට 
හL eහ. ඔD= ජපn=ට ෙ4වය කර=නට �යහ. ඔD=ෙ� අවසානය= ෙශ#ච�ය eහ: 
�= ෙමා8=ව ජාsකවාP= %*= ෙ-ශෙ¸#ñ යැl 1947 P ෙව� තබා මරා දමන ලද අතර 
ජප= 7ලධාyෙයQ } Û8=ට %ෂ ෙපාවන ලq. කැ=� ෙෂ=� 1949 *ට ඔ�ෙ� මරණය 
*-ධ e 1975 දQවා මාඕ ෙ� රහ4 ෙපා}YෙV පgධා7යාව *UෙVය. එෙ4 ඔ� 
ෙකාC,74f ෙර±මය යටෙJ æනෙV ජනතාව ඝාතනය කළ පgධාන ඝාතකෙයQ %ය.  13

 Roger Flight and Rémi Kauffer, The Chinese Secret Service, trans. Christine Donougher (London: Headline, 1989).13



 සමහර %ට %ෙ-°ය ෙකාC,74fවාP කzඩායjවල සාමා±කය=ව U.S.S.R. ඇpලත 
රහ4 ෙපා}4 ෙමෙහ,j සඳහා ෙයාදා ගැ7ණ. 8ෙටෙපා] *-�ය (Kutepov affair) ෙමවැ7 
ෙමෙහ,මQ යැl ෙප� යl. 1924 P ග®ෑ=Ö �,Q 7කල4 (Grand Duke Nicholas) %*= 
සම4ත හSදා ,7යනෙV (ROVS) පgධා7යා වශෙය= පJෙව=නට ජනරා+ ඇෙලQසැ=ඩ9 
8ෙටෙපා]ව පැI*යට එ=න Gයා s²�. 1928 P GPU  %*= ෙj සං%ධානය කඩා 
දම=නට Tරණය කෙ½ය. ජනරා+වරයා ජනවාy 26 වැ7දා අpරැදහ= %ය. කටකතා 
පැsර ය=නට පට= ගැ7ණ. ඉ= සමහරQ ෙස#%යf ,7යනය %*=ම පට= ගJ බවට 
G*J සැකයQ නැත. 4වා�න %ම9ශන ෙදකG= පLව පැහැරෙගන යාමට වගGව 
,Jත= කDදැl පැහැq} %ය. S+ %ම9ශනය පැවැJeෙV ]ලැ�C9 බ9fෙස] (Burtsev) 
%*7. ඔ� සමාජවාP %&ලkයවාP සං%ධානයට yංගා ගJ ඕඛානා (fසා9වාP රහ4 
ෙපා�*ෙV) ඒජ=තවරෙයQ e එ]ෙනා අෙ4] (Evno Azev) ෙ� ෙව4�ණ ගැෙල]ව අය 
හැUයට Lපg*-ධ e M-ගලයාl. අෙනQ %ම9ශනය පැවැJe තැනැJතා eෙV ‘පැI*ෙV 
ෙද#ංකාරය’ (Echo de Paris) d MවJපJකලාෙ] qෙයQ e ෙඡා= �ලාù (Jean Delage) ය. 
ජනරා+ව �+ෙ�f (Houlgate) ෙවත ෙගන ෙගා4 ෙපබරවාy 19 වැ7දා ල හාවÎ (Le Havre) 
බලා �ටJ e 4පාටQ (Spartak) නැමs ෙස#%යf නැවට දැjමා යැl �ලාù ඔ&M කෙ½ය. 

ජනරා+ව නැවත G* qෙනක පණ �U= දG=නට ෙනාලැ²�. 1965 සැ&තැjබ9 22 
වැ7දා ෙස#%යf ජනරා+ එ= Ûමෙනා] (Shimanov) %*= ෙස#%යf හSදාෙ] පgධාන 
MවJපත e ‘රp තරැව’ (Red Star) p = ඒ ෙමෙහ,ෙj වගÉම තම= අත eවා යැl Gයා 
*UෙVය. එd P ඔ� *-�ෙV අපරාධය කරන ල-දාෙ� නම ෙහ  කෙ½ය: “ස9ෙ� 
M*f4G (Sergei Puzitsky) මං පහර=ෙනQ e සැ%=ෙකා] අ+ලා  ගැ�මට සහාය eවා 
පමණQ ෙනාව… ජනරා+ 8ෙටෙපා] සහ අ78J L� Sරකරැ පgධා�=වJ %Ú¥ට ෙල*= 
අ+ලා ග=නා ෙමෙහ,ෙj ද පgධා7යා eෙVය.”  අද ඒ පැහැරෙගන යෑම හා සjබ=ධ 14

ෙතාරpරැ ගැන %4තර දැනගැ�මට ලැÐ ඇත. ජනරා+වරයාෙ� %ගාCක සං%ධානයට GPU 
yංගා ෙගන scණ. 1929 P අ-Cරා+ ෙකා+චැQෙ� L� ආz¦ෙ] dටM ඇමsවරෙයQ e 
ස9ෙ� 7ෙකාලාl%Ã ෙට�fයෙකා] (Nikolaevich Tretyakov) රහෙ4 ෙස#%යf පැJතට මාරැ 
k, ඉවෙනා] අංක UJ\1 යන රහ*ගත නාමය යටෙJ ෙතාරpරැ සපයC= *UෙVය. ඔ�ෙ� 
සjබ=�කරණ M-ගලයා e ෙවÊ=G= (Vechinkin) ෙවත ඔ� යවන ලද %4තරාJමක 
ෙතාරpරැ වලට 4Ës ෙව=න ජනරා+වරයාෙ� සෑම �යවරQ ගැනම ෙමා4ක] දැන 
*UෙVය. ෙපා}4 7ලධාI= ෙම= ෙප� *U ෙකාමා=ෙඩ# කzඩායමQ kqෙV P 
8ෙටෙපා]ෙ� වාහනය අ+ලා ගJහ. පැI*ෙV නගරබද ගරාù එකක කා9Cක Ú+�ෙයQ 
e, සහ පgංශ ජාsකෙයQ e චා+4 ෙහාෙන+ (Charles Honel) නැමJතා 8ෙටෙපා]ට තම= 
පLප*= එ=නට යැl Gයා *UෙVය. ෙහාෙන+ෙ� සෙහ#දරයා e ෙමාI4 ද ෙමෙහ,මට 
සහාය �=ෙ= ඔ�ට ෙස#%යf රහ4 ෙ4වාව සමඟ සබඳතා පැවs 7සl. පLව ඔ� 1936 
P පා9}ෙj=pෙ] ෙකාC,74f සාමා±කෙයQ හැUයට ෙJI පJ eෙVය. 8ෙටෙපා] ඔD= 
සමඟ කට,p GIම පgsQෙ¥ප කෙ½ය. එd P ඔ�ව �dෙය= ඇන මරා දමා ෙහාෙන+ෙ� 
ගරාජෙV cj මහෙ+ මළ*රැර වළ දමන ලq.  15

 8ෙටෙපා]ෙ� අnපgා&sකයා, ජනරා+ ඊ. ෙQ. Cල9 (Miller) ඔ�ෙ� ෙදවැ7 අණ ෙදන 
7ලධාyයා හැUයට පJකරගJෙJ සැබැ%=ම ෙස#%යf ඒජ=තවරෙයQ e 7ෙකාලාl 

 See Le contract social, no. 4 (July-August 1966), 253.14

 Roger Flight and Rémi Kauffer, Histoire mondiale du renseignement, vol. 1: 1870-1939 (Paris: Robert Laffont, 1993).15



4ෙකා�}= (Nikolai Skoblin) නැමැJතාවl. 4ෙකා�}=, ඔ�ෙ� ගාlකාවQ e භා9යාව 
නා�යා &ෙල%f4කායා (Nadya Plevistkaya) සමඟ ජනරා+ Cල9 පැහැර ගැ�ම සං%ධානය 
කෙ½ය. 1937 සැ&තැjබ9 22 වැ7දා Cල9 අpරැදහ= eෙVය. සැ&තැjබ9 23 වැ7දා 
මyයා උලයාෙනා]නා (Maria Ulyanovna) නමැs ෙස#%යf නැව ල හාවÎ බලා �ටJ %ය. ඊට 
පLව ජනරා+ 4ෙකා�}= ද අpරැදහ= eෙVය. නැව ගැන sc සැකය වැ� D�. ජනරා+ 
Cල9 නැෙ] *UෙVය. ඒJ පgංශ ආz¦ව නැව නවJව=නට G*� �යවරQ ෙනාගJෙJය. 
ෙමා4ක] වල P Cල9ව පg�න GIj වලට සහ ශාIyක වධ dංසාවලට පSrවන ලq.  16

ආඥාදායකJවය, එR?වාS/ව අපරාධකරැව/ කරTම, සහ ෙකා./ට1/ ඇVලත 
ම1දනය 

 ෙමා4ක] d ෙපළඹkම මත ෙකාC=ට9= %*= අ%ගJ කzඩායමQ සෑම 
ෙකාC,74f පQෂයQ pළම 4ථා�ත කරn ලැ²ෙ] %&ලවයට ¾දානj kමට සහ පාලන 
බලයට එෙරd *%+ ,-ධයට ¾දානj kමටl. U.S.S.R. d ෙයාදා ගැnr ෙපා}4 උපායකHම 
ඔD=ෙ� සාමා±කය=ට හà=වා ෙදන ලq. 1921 මා9p 8 *ට 16 වැ7දා ෙතQ පැවs 
ෙබා+ෙෂ%Q පQෂෙV දහ වැ7 ෙකාංග®සෙV P, ෙකH#=4ටාÖ කැර£+ල *-ධ e කාලය pළ 
P ම, පQෂය සඳහා e ආඥාදායක ෙර±මෙV පදනම ඉqyපJ ෙකyණ. ෙකාංග®සයට ¾දානj 
ෙවC= *Uය P, %%ධ ෙ]qකා දහඅටQ පමණ ගැන ෙය#ජනා ඉqyපJ කර ඒවා සාකÃඡා 
වලට බà= eහ. රැ*යාව %*= �d:වා ග=නට අරගල කරන ලද පgජාත=ත�වාදෙV 
අවසාන ෙහ#¦වාව= ෙj වාද%වාදය= eහ. ෙj භාෂණෙV 7දහස ඇතැl ය=න පැවsෙV 
පQෂය ඇpලත පමණG, එෙ4ම එd P ද එය පැවsෙV ඉතාමJ ෙකU කාලයQ පම�. 
ෙල7= %*= දවස qග හැyය ,JෙJ ෙකෙ4දැl Gයා Tරණය කෙ½ය: “අ�ට %රැ-ධ 
පැJතQ අවශ| නැහැ, සෙහ#දරවරැ7; ෙමය ඒ ෙමාෙහාත ෙනාෙ]. ෙමතැන ඉ=න, එෙහම 
නැJනj රlෆ+ එකQ අර= ෙකHා=4ටාÖ වල ඉ=න: නSJ %රැ-ධ පැJතට එකp 
ෙව=න එපා. ෙjක ගැන මාJ එQක තරහ ෙව=න එපා, ඒJ ඒකl තJවය. %රැ-ධ 
පැJතට sත sය=න කාලය පැCණ ඇත. මෙ� මතය, ෙකාංග®සය %*= %රැ-ධ පැs 
ඔQෙකාටම sත sය=න ච=දය පgකාශ කළ ,pl Gයාl, ඊට උ�= කඩpරාවQ දැCය 
,p Gයාl, දැනටමJ එය අ�ට ඇsෙවලා sෙය=ෙන.”  වචනෙV  සාමාන|  අ9ථෙය= 17

අnව කzඩායමQ හද=ෙ= නැsව, G*වQ පgකාශනය ෙනාකර, %රැ-ධ පැJෙJ ෙ]qකා 
ෙදකQ වටා ෙකෙ4 ෙහ# එQසJ e ජනතාව ඔ�ෙ� ඉලQකය %ණ. ඇෙලQසැ=ඩ9 
�ලායා�=ෙකා] (Aleksandr Shylapinkov), ඇෙලQසැ=ඩûා ෙකාෙලා=ටාl (Aleksandra 
Kollontai), සහ üy ?ෙටා%ෙනා] (Yuri Lutovinov) යනාP= ඇpලJ ශ[Cකය=ෙ� %රැ-ධ 
පQෂය (Workers’ Opposition) ය=න පළSවැ=න හැ�=%ණ. පgජාත=ත�වාP මධ|මවාP= 
යැl හැ�=Dන ෙදවැ7 කzඩායෙj සාමා±කය= අතරට Uෙමාෙෆl ස&ෙරාෙනා] (Timofei 
Sapronov) සහ ගැ]y+ Cය47ෙකා] (Gavriil Myasnikov) අයJ eහ. 
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Sklobline. Le procès de la Plevitzkaīa. Olaidoirie de Me Maurice Ribet (Paris: Imprimerie du Palais, 1939); Marina Grey, Le général 
metro à munuit (Paris: Plon, 1981); Marina Gorboff, La Russie fantôme: L’émigration russe de 1920 à 1950 (Paris: L’Age d’Homme, 
1995); Pavel Sudoplatov and Anatoly Sudoplatov, Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness, a Soviet Spymaster (Boston: 
Little, Brown, 1994).

 V. I. Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (Complete collected works) (Moscow: Politizdat, 1957), 17: 137-138.17



 ෙල7= ෙය#ජනා ෙදකQ ඉqyපJ කර-P ෙකාංග®සය 7මා ෙව=නට ළංk scණ. පළS 
ෙය#ජනාව පQෂ එකSpව ගැන e අතර ෙදවැ=න “පQෂය pළ පවsන වෘJTය සCs 
සහ අාරා±කවාP ව|පගමනය” ගැනl, එනj ෙදවැ=න ශ[Cකය=ෙ� %රැ-ධ පQෂයට 
එ+ල කරන ලද පහරQ eෙVය. පළS ෙය#ජනාෙව= ඉ+ලා *UෙV යj %ෙ�ෂ ෙ]qකාවQ 
මත එකp e *ය{ කzඩායj වහාම %Lරැවා හැර ඔD=ව පQෂෙය= ෙනරපා හැIමl. 
ෙj ෙය#ජනාව ගැන පgකාශනය ෙනාDන වග=sයQ, 1923 ඔQෙත#බ9 දQවා රහ*ගතව 
තබා ගැෙනන ල-ෙද=, මධ|ම කC:වට එය GHයාJමක කරන බලය පැවyණ. ඒ අnව 
දැ= ý}Q4 ජ9*=4G (Feliks Dzerzhinksy) ෙ� රහ4 ෙපා�*ය නම ෙමෙහ,j Qෙ¥ත�ය 
බාරව *Uයහ: පQෂෙV ඇpලත *Uන ඕනෑම %රැ-ධ කzඩායමQ %පරj වලට භාජනය 
eහ, අවශ| DවෙහාJ පQෂෙය= ෙනරපා දැ¬ම දêවම %ය, එය සැබෑ සට=කා¬= සඳහා 
ලැෙබන ෙ-ශපාලන මරණයQ වැ=නG. 

 භාෂණයට ඇs 7දහස නවJව=නට ඔD= ෙගෙනන ලද ෙය#ජනාව පQෂ ව|ව4ථා 
වලට පටහැ7 DවJ, ඒ ෙය#ජනා ෙදකම GHයාJමක eහ. පළSවැ=නට �9වද9° ෙලසQ 
ෙබාෙහ# �රට දQවන සාධාරâයකරණයQ රෙඩQ (Radek) %*= ෙදn ලැÐය: “ඒක අ�ට 
එෙරdව ෙයාදා ගැෙන=නට M{ව= බව මට %�වාසl, සහ ඒJ මම ඒකට ච=දය 
ෙදනවා…අනpරැදායක කාල වල P, මධ|ම කC:ව %*= අවශ| යැl සලකන දැ� �යවර 
ග=න ඕන, ඒවා ෙහාඳම සෙහ#දරය=ට එෙරd eවJ…සමහර %ට මධ|ම කC:ව DනJ 
වැරq කරා%, ඒJ ඒක ෙහාඳl දැ= අ� ෙj ෙමාෙහාෙJ දGන ෙපා� %යD+ තJවයට 
වඩා.” %ෙ�ෂ තJවය= Gdපයක පgsඵලය e ෙj ෙත#රාගැ�ම, ෙබා+ෙෂ%QවාP=ෙ� 
වඩාJම බලවJ සහජ ආශයය= සමඟ සj�9ණ ෙල*= ගැලෙපන ල-දා eවJ, ෙස#%යf 
පQෂෙV අනාගතය සඳහා, සහ එයාකාරෙය=ම, ෙකාC=ට9= සඳහා ද වැදගJ eෙVය. 

 දහ වැ7 පQෂ ෙකාංග®සය %*=, “පQෂය pළ එකSpව සහ අ�කාyය තහDරැ 
GIම,” උෙදසා යැl එd ÍCකාව 79වචනය කyC= පQෂ පාලන කC:ව (Party Control 
Committee) පgsසං%ධානය කෙ½ය. පQෂෙV GHයාකරැව= *ය+ල=ම � බඳව ෙපෟ-ග}ක 
ෙඩා*යර පවJවා ගැ�ම ෙකාCසම %*= එතැ= පට= ඇරþණ. ෙච#දනා එ+ල කරත 
හැG පදනමQ හැUයට, ෙ-ශපාලන ෙපා�*ය ෙවත දQවන හැqයාෙ] %4තර සැපØමට, 
%රැ-ධ කzඩායj වල සහභාÆJවය, යනාP වශෙය= ෙj ෙඩා*යර ෙයාදා ගැ7ණ. 
ෙකාංග®සය අවස= e වහාම ශ[Cකය=ෙ� %රැ-ධ පQෂෙV සාමා±කය= dyහැරයට සහ 
ත9ජනයට ලQ GIම පට= ගැ7ණ. “අl�යෙලා±මය මfටෙම= අරගලය ෙගන �ෙV 
නැත, එය ඒ M-ගලය=ව ඔD=ෙ� තනpරැ ව}= ඉවJ GIෙj සරල පg�නයQ පමණQ 
බවට පJ %ය, එක q4s�QකයG= තවෙකකට ඔD=ව මාරැ කරC=, නැJනj සමහර 
%ට පQෂෙය= පවා අl= කරC=,” යැl පLව �ලායා�=ෙකා] පැහැq} කෙ½ය. 

 අ?J ෙසායා බැ�j මාලාවQ අෙග#4pෙ] පට= ෙගන මාස GdපයQ Mරා පැවsණ. 
පQෂ GHයාකරැව=ෙග= හතෙර= එකQ ආස=න සංඛ|ාවQ එ යට දමන ලq. කාලෙය= 
කාලයට නැවත ඇsෙවන Ô-ධකරණ (chistka) පQෂ Â%තෙV අඛzඩ අංගයQ බවට 
පJ%ය. ෙj චකHකාර � ෙවත ගැන අlෙන# Ó*න= (Aino Kuusinen) %4තර කෙ½ 
ෙමෙ4ය: 

Ô-ධකරණ (chistka) ර£4kj ෙමයාකාරෙය= eහ: ෙච#දනා එ+ල e අයෙ� නම හඬ 

ගා Gයවන ලද පLව ඔ�ෙ� 4ථාවරය ග=න යැl 7යම කරන ලq. ඊ ළඟට 



Ô-ධකරණ කC:ෙ] සාමා±කය= %*= පg�න නඟන ලq. සමහරැ ඉතා පහLෙව= 
තම කට,p පැහැq} කර=නට සමJ eහ; අෙනQ අය ෙj දැ� %භාගය සඳහා 
තරමක කාලයQ ගJහ: ෙකෙ4 DවJ, පQෂෙය= ෙනරÏම T=� කරත හැG eෙV 
පාලන ෙකාCසමට පම�. ෙච#දනා එ+ල eවා පQෂෙය= ෙනරප=නට *-ධ ෙවන 
යමQ කරන ල-දා e වරදකරැෙවQ ෙනාෙ] යැl ෙසායා ගැnෙණාJ ච=දයQ 
ෙනාමැsව GHයාව}ය 7මා %ය. ඒJ තJවය අ7Q පැJත eෙV නj, ෙච#දනා එ+ල 
eවා ෙවnෙව=  මැqහJ ෙව=නට G*ෙවQ ඉqyපJ eෙV නැත. සරල ෙල*= 
“කDද %රැ-ධ ෙව=ෙ=? (Kto protiv?) යැl සභාපs %මYය, ඉs= G*ෙවQ 
%රැ-ධJවයQ ෙප=ව=නට 791ත ෙනාeෙය=, න¦ %භාගය ඒකමsකව Tරණය 
eවා යැl සැලGණ.  18

 දහ වැ7 ෙකාංග®සෙV ඵල%පාක ඉතා ඉQම�= දැෙන=නට %ය: 1922 ෙපබරවාy 
මාසෙV P, ෙල7=ෙ� 7යම වලට පටහැ7ව මාධ| 7දහස ෙවnෙව= ෙප� *Uයා යැl 
ගැ]y+ Cය47ෙකා] Mරා වසරක අJd:kමකට S�ණ �=ෙ=ය. ෙබා+ෙෂ%Q පQෂය 
p = G*� සහෙය#ගයQ ෙනාලැ²ණ ෙහl=, ශ[Cකය=ෙ� %රැ-ධ පQෂය ෙකාC=ට9= 
ෙවත (22 Q ෙවs= පgකාශෙය=) අ!යාචනා කළහ. 4ටා}=, ජ9*=4G, සහ *ෙනාk] 
එ%ට ඇෙලQසැ=ඩ9 �ලායා�=ෙකා], ඇෙලQසැ=ඩûා ෙකාෙලා=ටාl, සහ Â. ෙමÖෙවෙඩ] 
(Medvedev) ෙනරපා හy=නට යැ l කැඳවා  *Uයහ. එJ එකෙළා4වැ7 ෙකාංග®සෙය= ඒ 
ෙනරÏම පgsQෙ¥ප %ය. ෙස#%යf බලය ෙවත ඉතාමJ වැ�ෙය= නpව *U ෙකාC=ට9= 
ට ද, වැ� කලQ ෙනාය-P ෙබා+ෙෂ%Q පQෂය හා සමාන e අභ|=තර ෙර±මයQ 
පවJවාෙගන ය=නට *-ධ %ණ. ෙමය ක = සඳහ= කළ *-�= වල ත9කා=%ත 
පgsඵලයl, එය ඒ 7සා M�ම සහගත ෙනාෙ]. 

 තමනට හSවන ඕනෑම එqyවාP කට,JතQ ගැන GPU  ෙවත දැ=kම *ය{ පQෂ 
සාමා±කය= %*= කළ ,pය යන ෙපා}Uc,ෙර#ෙ] 7ල අ!ෙය#ජනාව 1923 P ජ9*=4G 
උ-යාචනය කෙ½ය. ජ9*=4Gෙ� ෙය#ජනාව ෙබා+ෙෂ%Q පQෂෙV ඇpලත නව අ9¹දයQ 
ඇs කරන ලq. ඔQෙත#බ9 8 වැ7දා ෙට�ාf4G %*= මධ|ම කC:ව ෙවත }�යQ යැkය, 
ඔQෙත#බ9 15 වැ7දා “46 Q ෙවs= පgකාශය” එයට අනpරැව *-ධ %ය. අනpරැව 
ඇsෙවන %වාදය ෙQ=¸ කරගJෙJ රැ*ය= පQෂෙV “නව මාවත” ගැනl. එෙ4ම 
ෙකාC=ට9= d *ය{ අංශ අතර පාලනය අ+ලා ගැ�මට උග® තරඟයQ හට ගැ7ණ.  19

 ඒ හා සමඟම, 1923 වසර අග P, *ය{ ෙකාC=ට9= අංශ %*= “ෙබා+ෙෂkයකරණ” 
GHයාව}යට, එd P ෙමා4ක] ෙවත පQෂපාTJවය නැවත තහDරැ GIෙj සහ ඔD=ෙ� 
ව"හය= තවJ දැ� GIෙj පgsසං%ධානය සඳහා භාජනය %ය ,p යැl 7T 7ෙ]දනයQ 
කරන ලq. ෙස#%යf රැ*යාෙ] බලය පyනාමය සjබ=ධෙය= වාද %වාද පැවs පLcමක 
ෙj ෙමෙහ,j වලට පgsෙර#ධය දැQkම 7සා ජාත|=තරෙV “Ô-ධ ðත ෙමෙහවරෙV ෙයP 
*Unව=” ෙ� බලය සෑෙහන ෙල*= වැ� eෙVය. 

 පgංශ ෙකාC,74f පQෂෙV නායකෙයQ e ෙබාy4 Lවාy= (Suvarin=Souvarine) නව 
දැQමට එෙරdව *UC=, කැමෙන], *ෙනාk], සහ 4ටා}= %*= ඔD=ෙ� පgsවාqයා e 

 Aino Kuusinen, The Rings of Destiny: Inside Soviet Russia from Lenin to Brezhnev, trans. Paul Stevenson (New York: Morrow, 1974).18

 Leonard Schapiro, The Origin of the Communist Autocracy: Political Opposition in the Soviet State (Cambridge, Mass: Harvard 19

University Press, 1955); and Pierre Broué, Le Parti bolchevique (Paris: Editions de Minuit, 1977).



ෙට�ාf4Gට එෙරdව ෙයාදා ගJ පහJ උපායමා9ග ෙහළා දැÉය. 1924 7 12 වැ7දා 
ෙස#%යf ,7යනෙV ෙකාC,74f පQෂෙV දහp= වැ7 ෙකාංග®සය ඉqyයට තම=ව 
පැහැq} කර=න යැl Gයා ඔ�ව කැඳවn ලැÐය. සj�9ණ පාෙපාÃචාරණ බලාෙපාෙරාJp 
e ර£4kj pළ දැGය හැG e ආකාරෙය= ර£4kම ෙරා4 පෙරා4 බැ%= ඉQම�=ම වැ� 
k �ෙVය. “Lවාy= න¦ව” %භාග GIම සඳහා ලdලdෙV ෙකාCසමQ පJ කරන ලq. 
ඔ�ව පQෂෙය= අJd:වන ලq. අෙන8J පgංශ පQෂ නායකය= %*= දQවන ලද 
පgsචාර පැවs තJවය මනාව පැහැq} කරl. } 19 වැ7දා 79නාCක රචකෙයQ 
“මnෂ|Jවය” (L’humanité) සඟරාවට ෙමෙ4 }kය: “සමාජ-පgජාත=ත�වාP ඉsy e ෙ�ෂය= 
Ô-ධ කර දමන %&ලkය සටන තවමJ සj�9ණ ෙනාe අෙ& පQෂය [PCF] pළ, ඒÉය 
M-ගලය= තවමJ පමණට වඩා %ශාල ÍCකාව= වල ෙයෙදs… පහළ මධ|ම පංsෙV 
ඒÉය M-ගලවාදය පළS සහ අවස= වතාවට %නාශ කර දැSවාට පLව පමණl පgංශ 
ෙබා+ෙෂ%QවාP=ෙ� 79නාCක යකඩ ෙසබ{=ට තැනQ ලැෙබ=ෙ=. අ� අls ෙවන 
ෙකාC,74f ජාත|=තරයට L�4ෙස# ෙව=න නj, É9sමJ රැ*ය= පQෂෙV �යවර අ� 
අnගමනය කරනවා නj, අෙ& �s අnගමනය කර=නට අසමJ ෙවන *ය+ල=ටම 
අnකjපාවQ නැsව අ� දêවj කර=න ඕන!” ෙj දැQම අnව දශක GdපයQ Mරා PCF 
පාලනය eෙVය. ෙවනස එක වචනයG= සාරාංශ  කර දQවන ල-ෙ- වෘJTය සCs 
GHයාකරැෙවQ e �ෙය9 ෙමානාෙට (Pierre Monatte) %*7: “ෙක#&ර+කරණය”—එනj 
ෙකාC,74f පQෂෙV *ය+ල=වම MංÊ ෙක#&ර+වරැ= කරkම. 

 1924 �jහානෙV P පැවJෙවන ෙකාC=ට9= d ප4වැ7 ෙකාංග®සෙV P, *ෙනාk] 
ඔ�ෙ� එqyවාP=ෙ� “ඇටක: කඩනවා” යැl ත9ජනය කෙ½ය. එl= ෙමවැ7 හැqයාව= 
ෙකාC=ට9= කzඩායj අතර සාමාන|යQ ෙවC= පැවs බව පැහැq} ෙවl. අවාසනාවට, 
එය නැවත හැI ආෙ] ඔ� ෙවතමl: 1925 P ෙකාC=ට9= සභාපs තනpෙර= ඔ�ව 
ඉවJ කර ඔ�ෙ� ඇට ක: කඩා දැSෙ] 4ටා}= %*7. *ෙනාk] ෙවnවට ²ඛy= පJ 
කරn ලැÐය. වැ� ක+ ය=නට ෙපර ඔ�ට ද එම ඉරණමම අJ%ය. 1928 } 11 වැ7දා 
ෙකාC=ට9= d හය වැ7 ෙකාංග®සයට (} 17-සැ&තැjබ9 1) මඳකට ෙපර කැමෙන] 
%*= ²ඛy= සමඟ පැවJe රහ4 ර£4kමක P ඔ� සටහ= }යා ගJෙJය. ෙපා}4 
ෙර±මයක තම= %=qතෙයQ k ඇතැl ද, ඔ�ෙ� �රකතනයට රහ*= සව= ෙද=ෙ= 
යැl ද, GPU %*= ඔ� යන යන තැන පLප*= යනවා යැl ද, ²ඛy= පැහැq} කෙ½ය. 
ඔ�ෙ� cය සැබැ%=ම අව|ාජ eෙVය, ඔ� ෙමෙ4 Éෙ]ය, “ඔ� අෙ& ෙගල Cyකා දමා%…
අ�ට බැහැ පQෂය pලට %භජනයQ ෙගෙන=නට, ම=ද ඔ� අෙ& ෙගල Cyකා දමා%.” 
ෙමd P “ඔ�” යැl හැ�=Dෙ= 4ටා}=වl. 

 4ටා}= %*= “ෙගල Cyක=නට” පළSෙව=ම වෑයj කරන ල-දා }ෙයා= ෙට�ාf4G 
eෙVය. 1927 P qයJ කරන ලද ෙට�ාf4Gවාදයට එෙරd පgහාරය ඊට ක = ෙට�ාf4G 
ෙවතම එ+ල කරන ලද ෙමෙහ,ෙj q¨වQ %ය. ෙj ගැන ඉ¼ ලැෙබන ල-ෙ- 1926 
ඔQෙත#බ9 මාසෙV පැවs ෙබා+ෙෂ%Q පQෂ සjම=ත�ණයක P ය. “1918 } මාසෙV P 
ෙමා4ක] වල P අ� වාම සමාජවාP %&ලkයවාP=ට කළා ෙ4 එQෙක# අ� kqවලට 
pවQ8 ෙගන �d= පg�නය %සඳ=න ඕන නැJනj %රැ-ධ පQෂය ෙනරපා හැIෙම= 
සහ �sමය ෙලසG= %නාශ කර දම=න ඕන,” යැl üy ලාy= (Yuri Larin) පgා]ඩා d 
}kය. වාම %රැ-ධ පැJත (Left Opposition), 7ල වශෙය= එෙ4 හැ�=eව, q�= qගටම 
�දකලා ෙවC= �9වල k �ෙVය. GPU  %*= එයට ත9ජනය කරන ෙමෙහ,මQ පට= 



ග=නා ලq. %රැ-ධ පැJෙJ }� S¸ණය කරන රහ4 S¸ණාලයQ ඒ කzඩායමට ඇතැl 
GයC= එය ෙමෙහයව=ෙ= වÎෑ=ග+ෙ� හSදාෙ] dටM 7ලධාyෙයQ (ඔ� සැබැ%=ම 
GPU  ඒජනJවරෙයG) %*= යැl Gයන ලq. 1917 ඔQෙත#බ9 d පැවs දහ වැ7 
සංවJසරෙV P %රැ-ධ පැJත %*= ඔD=ෙ� ඇෙජ=ඩාව පpරැවා හy=නට Tරණය 
කළහ. ෙමය වැළQෙවන ල-ෙ- මෘග ෙපා}4 උපායකHම ව}7. 1927 ෙනාවැjබ9 14 වැ7දා 
ෙට�ාf4G සහ *ෙනාk] යන ෙදෙදනාවම ෙබා+ෙෂ%Q පQෂෙය= ෙනරපා හyන ලq. ඊ 
ළඟ �යවර eෙV ෙj වඩාJම ෙහා�= හàනාගැෙනන %රැ-ධ පැJෙJ GHයාකරැව=ව 
ෙස#%යf ,7යනෙV ඈත �Uසර පgෙ-ශ ෙවතට �:වහ+ GIමl. පgංශෙV dටM ෙස#%යf 
තානාපsවරයා e GH4Uය= ර£ෙකා]4G (Christian Rakovsky) ෙවා+ගාෙ] �dU 
ඇ4ට�ාඛා= ෙවත �:වහ+ කරන ලq. එතැ7= බා9නD+ (Barnaul) ෙවතටJ අනpරැව 
සlÐyයාවටJ යැ%ණ. 1933 P උරා+ d �dU ඔරා�=බ9� (Oranienburg) ෙවත %Qට9 
ස9ෙග යවn ලැÐය. අෙන8J අයව ෙස#%යf ,7යනෙය= S{ම7=ම �:වහ+ කරන 
ලq. ෙට�ාf4Gව S}=ම ෙගන �ෙV කසක4තානෙV ඇ+මා-අටා ෙවතටl; වසරකට පLව 
ඔ�ව p9Gයට �:වහ+ කරn ලැÐය, එl= ඔ�ෙ� අnගාCකය= බ�තරයQ ෙවතට 
ලැෙබ=නට s²ණ *රදêවම වළQවාග=නට හැGයාව ලැ²�. ෙj අnගාCකය= එ=න 
එ=නම වැ� ෙවC= *Uයහ. ශ[Cකය=ෙ� %රැ-ධ පQෂෙV සහ පgජාත=ත�වාP මධ|ම 
කzඩායෙj GHයකරැව= ෙම=ම ඔD=වද අJ අඩං¨වට ෙගන “ෙ-ශපාලන ර£ඳDj 
මධ|4ථාන” හැUයට හැ�=ෙවන %ෙ�ෂ *රබ=ධනාගාර ෙවත යවන ලq. 

 ෙj කාලෙV පට=, රැ*ය= පQෂෙV GHයාකරැව= ෙල*=ම රැ*යාෙ] වාසය කළ 
ෙකාC=ට9= d %ෙ-°ය සාමා±කය= ෙහ# %ෙ-°ය ෙකාC,74fවාP=ව අJ අඩං¨වට 
ෙගන ර£ඳDj මධ|4ථාවන වලට දැ¬ම *-ධ %ය. ඕනෑම %ෙ-°ය ෙකාC,74fවාqෙයQ 
ඕනෑම කාලයQ pළ රැ*යාෙ] *U=ෙ= නj ෙබා+ෙෂ%Q පQෂයට බැÈම සහ එd %නය 
�s වලට අnÓල %ය ,p 7සා ඔD=ට ද රැ*යාnව=ට ෙම=ම සැලෙක=ෙ= යැl 
� ගැ7ණ. එක Lපතල *-�යQ eෙV ඇ=ෙට f*}ගා (Ante Ciliga) නමැs ,ෙගා4ලාkය 
ෙකාC,74fවාqයා ගැනl. ,ෙගා4ලාkය ෙපා}Uc,ෙර#ෙ] සාමා±කෙයQ e ඔ�ව 1926 P 
ෙකාC=ට9= d ,ෙගා4ලා] ෙකාC,74f පQෂෙV (YCP) සාමා±කෙයQ හැUයට 
ෙමා4ක] ෙවත යවන ලq. ඔ� ෙට�ාf4Gෙ� %රැ-ධ පාQÛක කzඩායම සමඟ සjබ=ධ 
%ය. එෙ4ම G*%ෙටක අදහ4 ගැන සැබෑ වාදයQ ෙනාමැs e ද, ඕනෑම %ලාසයG= එන 
%රැ-ධවාP කට,p සඳහා ත9ජනාJමක කHමෙ]ද ෙයාදා ග=නට G*%ෙටක ෙනාපLබට e 
ෙකාC=ට9= ෙවs= එ=න එ=නම ඔ� �ර4ත eෙVය. ජාත|=තර ෙකාC,74f 
ව|ාපාරෙV ඒ හැqයාව “හැG තරC= අවනත kෙj කHමය” යැl f*}ගා නj කරන ලq. 
1929 ෙපබරවාy මාසෙV P, ෙමා4ක] d ,ෙගා4ලා] ෙකාC,74fවාP=ෙ� මහා ර£4kමක 
P YCP පgsපJs ෙහළා දGC= අ!ෙය#ජනවාQ අnමත කර ගැ7ණ. ෙමම අ!ෙය#ජනාව 
ෙකාC=ට9= ෙවs= එන ෙහළා දැÉමQ හා සමාන eෙVය. �s %ෙර#� කzඩායමQ—
එවක පැවs Is අnව—එ%ට සං%ධානය කරන ල-ෙ- ෙස#%යf 7ල දැQමට %රැ-ධව e 
අය %*7. f*}ගා ගැන %ම9ශනය ෙකාCසමQ %*= පට= ගැ7ණ. අනpරැව ඔ�ට 
වසරක අJd:kමQ ලැcණ. තම “�s %ෙර#�” කට,p අJහැර දැ¬ම පgsQෙ¥ප 
කරC= f*}ගා ෙල7=ග®ෑÖd පqංÊ eෙVය. 1930 මැl 1 වැ7දා ඔ� තම රැ*ය=-
,ෙගා4ලා] කzඩායෙj අෙන8J සාමා±කය= Sණ ගැYම සඳහා ෙමා4ක] ෙවත නැවත 
පැC�ෙVය. ඒ කzඩායම කා9¬කරණය ෙගන යන %qය ගැන දැ� %ෙ]චනාJමක අදහ4 
Gයා පාන ලද අ?J පQෂයQ හද=නට ෙසායC= *U අයl. මැl 21 වැ7දා ඔ�ව සහ 



ඔ�ෙ� සගය=ව අJ අඩං¨වට ෙගන දzඩන �s සංග®හෙV 59 වැ7 වග=sය යටෙJ 
ෙව9$ෙන-උ9ල4Q (Verkhne-Uralsk) d �dටා s²ණ “ෙ-ශපාලන ර£ඳDj මධ|4ථානය” 
ෙවත යවන ලq. වසර pනකට වැ� කාලයQ Mරා ඔ� රැ*යාව අJහැර යන අlsය 
ඉ+ලා *UෙVය. *රෙගl= *රෙගයට මාරැ කරන අතෙ9 උපවාසය ගණනාවක ෙයෙදC= 
සහ %ෙර#ධය දQවන }� 7තර }යC= *UෙVය. එක 7දහ4 ෙමාෙහාතක ඔ� 
*යq%නසා ග=නට තැJ කෙ½ය. GPU  %*= ඔ�ට ඔ�ෙ�  ඉතා } Mරවැ*කම අJ 
හy=නට යැl කැමs කරවා ග=නට උJසාහ කෙ½ය. තවJ කාලයQ සlÐyයාවට �ටමං 
කර s¹ ඔ�ව අවසානෙV 1935 ෙදසැjබ9 3 වැ7දා රU= �:වහ+ කරන ලq. එය ද 
L%ෙ�% *-�යQ eෙVය.  20

 f*}ගාට 4Ës ෙව=නට, ෙ-ශපාලන ර£ඳDj මධ|4ථාන pළ Â%තය ෙකබà eෙVද 
Gයා අ�ට ෙහාඳ දැnමQ ලැෙ�. “සෙහ#දරවරැ= අ�ට *රෙගව+ pළ පgකාශනය e 
MවJපJ එeහ. ෙකාතරj මත පරාසයQ ද, ඒ }� ව}= දැQෙවන 7දහ4 Ê=තනය 
ෙකාතරj ද! %ෂය�}ක සහ න|ාlක ෙනාe, දවෙ4 දැෙවන පg�න � බඳව ඇs e 
සංවාදෙV භාවෙ]ග සහ %වෘත බව ෙකාතරj ද! අෙ& 7දහස එතැ7= නැවpෙ= ද නැත. 
අෙ& qනපතා ඇ%Pj pළ P අ� කාමර ගණනාවQ පLකරෙගන ය=ෙනS. ඒවාෙV ෙකා= 
pළ එQෙරාQ e ර£ඳDjකරැව= සභාපs, ෙ+කj, සහ සභාව %U= %ට ඇමË ෙ-ශකය= 
ද ඇp{ව 7යමාකාර ර£4kj පැවැJeහ.” ඔ� ෙභෟsක තJවය= ද %4තර කෙ½ය: 

අෙ& ආහාර ෙ]+ සාjපgදාlක ගjබද වැ*ෙය8ෙ� () ෙම= eහ: පා= සහ L&, 
දව+ට ෙම=ම ර&ටJ, S{ අDරැ-ද Mරාම…දව+ කෑමට s²ණ L& එක නරQ 
ෙවÃච මා{ සහ �{r ෙවÃච ම4 එQක. ර& කෑමට අ�ට ඒ L& එකම ලැ²ණ 
ඒJ මා{ සහ ම4 නැsව…qනපතා පා= සලාකය ග®ෑj 700 Q, මාසයකට Y7 
සලාකය Gෙල# එකQ, අ�ට �jෙකාළ සලාකයQ, *ගරf UකQ, ෙJ, සහ සබ= 
ලැ²ණ. ආහාර ෙ]ල එකම %qයකට හැමදාම ලැ²ෙz, ඒ වෙ�ම කවදාවJ ඇs 
පමණට ආහාර s²ෙණ නැහැ. අ�ට 7තරම අෙ& සලාක අ¦ ෙවන එක ගැන සට= 
කර=නට *-ධ Dණා: ඉතාමJ 8ඩා ඇcJතකට පවා ඇs අෙ& අlsය ෙවnෙව= 
අ� සට= කරM හැU ගැන %4තර කර=නට මට පට= ග=නවJ බැහැ. නSJ 
සාමාන| *රෙගව+ pළ ර£ඳDjකරැව= *ය දහ4 ගණ7= ඔQෙකාම එක ෙගාඩට 
දාලා sයන %qය එQක, සහ %ෙ�ෂෙය=ම ¨ලා�, C}යන ගණනQ ජනතාව 
ෙතර�ලා ඉ=න %qය එQක අෙ& ෙර±මෙV අය ÂවJ e හැU සංස=දනය කෙළාJ, 
අෙ& ෙර±මෙV අය වරපgසාද ලJ �yසQ.”  21

 එවැ7 වරපgසාද ඔQෙකාම සාෙ&Qෂ eහ. 1931 වස=තෙV සහ �jහානෙV P, සහ 
නැවතJ 1933 ෙදසැjබ9 මාසෙV P ෙවය9$ෙන-උ9ල4Q d *රකරැව= p= වතාවQ 
උපවාස කෙ½ ඔD=ෙ� අlT= ෙවnෙව= සට= GIමට සහ ඊටJ වැ�ෙය= ඔD=ෙ� 
*ර දêවj කාලය P9ඝ GIම ගැන %ෙර#ධය දQව=නටl. 1934 = පLව ෙ-ශපාලන 
*රකරැව=ට එවැ7 %ෙ�ෂ පහLකj සැපØම ෙබාෙහ# �රට නැවsණ. එනSJ 
ෙවය9$ෙන-උ9ල4Q d තJවය එෙ4ම 1937 දQවා පැවT අනpරැව ඉතා ඉQමණ7= 

 See Ante Ciliga, Dix ans au pays du mensonge déconcertant (Paris: Champ Libre, 1977); Philippe Bourrinet, Ante Ciliga 1898-1992. 20

Nazionalisme e communismo in Jugoslavia (Genoa: Graphos, 1996).

 Ante Ciliga, The Russian Enigma (London: Routledge and Sons, 1940), pp. 167, 168.21



නරක අතට හැරැ�. සමහර ර£ඳDjකරැව= බැට කෑම 7සා Cය �යහ. අෙනQ අයට 
ෙව� තබා මරා දැS�. සමහර අය, 1933 P L4ඩා+ (Suzdal) d ]ලැ�C9 4Cරෙනා] 
ෙම= සහS}= අpරැදහ= eහ. 

 %%ධ ෙකාC,74f පQෂ අතර සැබෑ ෙහ# මවාගJ එqyවාP=ව අපරාධකරැව= GIම 
ඉතා ඉQම�= ඉහළ තනpරැ උLලන අය ෙවතට ද පැsර �ෙVය. 1932 **රෙV P 
ෙහ#ෙ4 ²lෙයෙහා4 (José Bullejos) නමැs 4පාôඤ ෙකාC,74f පQෂෙV නායකයා සහ 
ඔ�ෙ� සගය= Gdප ෙදෙනQව ෙමා4ක] ෙවත කැඳවා ඔD=ෙ� පgsපJs දැ� ෙල*= 
%ෙ]චනය කරන ලq. ෙකාC=ට9= d 7යම වලට අnගත kම පgsQෙ¥ප GIම 7සා 
ෙනාවැjබ9 1 වැ7දා *ය+ල=වම එකවර ෙබා+ෙෂ%Q පQෂෙය= ෙනරපන ලq. 
ෙකාC=ට9= සාමා±කය= %¾ ලQ4 ෙහ#ටලෙV ඔD= 7වාස අඩ4*ෙV පLeහ. 
4පාôඤෙV dටM ෙකාC=ට9= 7ෙය#±තෙයQ e පgංශ ජාsක ඡාQ ¦Qෙලා4 ඔD=ෙ� 
ෙනරපා හැIම ගැන ප�%ඩය ඔDනට ෙගෙනන ලq. එෙ4ම පgsෙර#ධයට ග=න ඕනෑම 
වෑයමQ “ෙස#%යf �sෙV �9ණ බලාJමක බෙව=” දêවj ෙකෙරn ඇතැl ඔDනට 
දැ=kය.  ²lෙයෙහා4 සහ ඔ�ෙ� සගය=ට U.S.S.R. ව}= �ටJ ෙව=නට ඉතාමJ 22

�¥කර %ය; ඔD=ෙ� ගම=බලපත� ඔDනට ආපL ලැ²ෙ= මාස ෙදකQ Mරා පැවs 
ෙනාස=L= සාකÃඡා අවසානෙV P ය. 

 එම වසෙ9 P ම, පgංශ ෙකාC,74f පQෂය සjබ=ධෙය= හට ගැෙනන අසාමාන| 
*-�= ගණනාවG= පLව එන සමා&sයQ දG=නට ලැcණ. 1931 Sල P ෙකාC=ට9= 
%*= PCF  ෙවත 7ෙය#±තය= සහ උපෙ-ශකය= Gdප ෙදෙනQ යවා s²ෙ= තJවය 
පාලනය කර ගැ�මට Gයාl. } මාසෙV P ෙකාC=ට9= d පgධා7යා e �Cs� මැn+4G 
(Dmitry Manuilsky) රහෙ4 පැI*යට පැCණ පQෂෙV තනpරැ දර=න= අතර අසම�යQ 
පpරැව=නට කට,p කරන කzඩයාමQ ඔD= මැ-ෙ- *Uනවා යැl ඒ ගැන M�මයට 
පJව *U පy4ථා�ය ෙපා}Uc,ෙර#වට ෙහ  කර *UෙVය. සැබෑ ෙමෙහය eෙV පQෂය 
අතර අසම�යQ පැsරkමJ ඒ අnව පgංශ පQෂෙV නායකය= අතර ශQsය �9වල 
කරවා ෙමා4ක] ෙවත ඇs ඔD=ෙ� පරායJතාව වැ� GIමl. ෙj මවා පාන ලද 
කzඩායෙj පgධා�= අතර �ෙය9 ෙසෙල#9 (Pierre Celor) නj 1928 පට= පQෂෙV පgධාන 
නායකෙයQ e තැනැJතා *UෙVය. ෙකාC=ට9= d PCF 7ෙය#±ත තනpරට ඔ�ව ෙත#රා 
පJ කරනවාය යන ෙබාරැව Gයා ඔ�ව ෙමා4ක] ෙවත කැඳවා scණ. ඔ� එd �ය 
වහාම ඔ� අපරාධ අnකාරෙයQ (agent provocateur) සහ සමාජෙය= ප=නා දමන ල-ෙදQ 
හැUයට සලකන ලq. Sද+ නැsකම 7සා ෙසෙල#9 ෙºම=තය ෙගවා ගJෙJ ඔ�ෙ� 
භා9යාවට ලැ²ණ සලාක කාÖ පෙත7. ඇයට ෙකාC=ට9= d තනpර තවමJ s²ණ 
අතර ඇය ඔ� සමඟ ෙමා4ක] ෙවත පැCණ *Uයාය. 1932 මා9p 8 වැ7දා ඔ�ව රහ4 
ෙපා}4 %ම9ශනකරැව= Gdප ෙදෙන8 ,p ර£4kමකට කැඳවන ලq. පැය ෙදාළහQ Mරා 
*-ධ e පg�න GIෙj P ඔD= ඔ� “පQෂයට yංගා ගJ ෙපා}4 ඒජ=තවරෙයQ” යැl 
Gයා � ග=නා තJවයට පSrව=නට වෑයj කළහ. ෙසෙල#9 එවැ=නQ � ගැ�ම 
තරෙV පgsQෙ¥ප කෙ½ය. තවJ මාස GdපයQ s4ෙ4 %� වදdංසා ව}= පLව ඔ� 
1932 ඔQෙත#බ9 8 වැ7දා ආපL පgංශය බලා �ෙVය. ඒJ එd P ඔ� ෙපා}4 
චරMරැෂෙයQ යැl පg*-�ෙV ෙහළා දැÉමට ලQ eෙVය. 

 José Bullejos, La Comintern en España (Mexico: Impressiones Modernas, 1972), p. 206.22



 1931 P පgංශ ෙකාC,74fවාqෙයQ e ?% අරෙගා= (Louis Aragon) %*= “ෙචy 
ක=නයට �9%කාවQ” යන *ර4තලෙය= පහත ක%ය },ෙ]ය: 

මම ගයනවා GPU හැඩය ඇsෙවC= පවs=න ගැන 
පgංශය pළ අද දවෙ4 
මම ගයනවා GPU අ�ට පgංශෙV අවශ| eව ගැන 
මම ගයනවා GPU ය= සෑම තැනම සහ G*J තැනක නැs ඒවා ගැන 
මම කැඳවනවා GPU ෙල#කෙV අවසානය ¾දානj කර=න Gයා 
කැඳවනවා GPU ෙල#කෙV අවසානය ¾දානj කර=න Gයා 
පාවා �= අය ෙවnෙව= ෙප� *U=න Gයා 
හැම %ටම පාවා �= අය ෙවnෙව= ෙප� *U=න Gයා 
ඉ+ල=න GPU එකQ, ඔබව ඔD= නමන සහ ඔD=ව ඔD= මරා දමන 
ඉ+ල=න GPU එකQ 
ඔබට ඕනෑ GPU ය 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU kරJවෙV දයෙලQsක චyතය 
සැබෑ kරය= Cෙසක අමන ප+ෙම#ඩ 7යSව= ෙනාෙ] 
ජනතාව ඔD= kරය= යැl *තs ම=ද ඔD= 
CdතලෙV S�ණත මත �යාඹන 7සා 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU, ෙභෟsක අ*yෙV සැබෑ පgsරෑපය 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU; Êයාෙ& (Chiappe) සහ මා9ෙසෙ+ස (Marseillaise) භංගෙ]වා 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU; ෙප#& සහ ත�ය= භංගෙ]වා 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU; Sද+ සහ බැං8 භංගෙ]වා 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU; නැෙගනdර වංචාව භංගෙ]වා 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU; පDල භංගෙ]වා 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU; � 8+ සහගත �s භංගෙ]වා 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU; සමාජවාP ඝාතකය= භංගෙ]වා 
කැබෙ+ෙර# ෙබා=Ó9 මැQෙඩාන+Ö ෙසාර±ෙබ+ 
(Caballero Boncour MacDonald Zoergibel 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU; 79ධන පංsෙV හpර= භංගෙ]වා 
q¨ ක+ qෙ=වා GPU.  23

 1932 P ෙබාෙහ# ෙකාC,74f පQෂ pල ෙබා+ෙෂ%Q පQෂෙV ආකෘsය අnව 
කාඩ9 අංශ �d:වn ලැÐය. ඒ අංශ ෙකාC=ට9= d මධ|ම අංශයට යටJ eහ. 
ඔD=ෙ� කා9යය eෙV *ය{ පQෂ GHයාකරැව= ගැන සj�9ණ වා9තා තබා ගැ�ම සහ 
*ය{ නායකය= ගැන Âවන ෙතාරpරැ සහ චyතපදාන ෙතාරpරැ පg�නාව} එකp 
GIමl. පgංශ පQෂෙය= පමණQ ,-ධයට ෙපර එවැ7 ෙඩා*යර 5,000 කට වැ� 
සංඛ|ාවQ ෙමා4ක] ෙවත යවා ඇත. Âවන ෙතාරpරැ ගැන පg�නාව}ය M{+ වශෙය= 
ෙකාට4 පහකට ෙබදා s²r අතර පg�න හැJතෑවකට වැ� සංඛ|ාවQ එd %ය: 
සjභවය සහ ව9තමාන සමාජ තJවය, පQෂෙV ඇs ÍCකාව, අධ|ාපන සහ %-වJ 
කට,p ගැන, සමාÂය කට,p වල සහභාÆJවය ගැන, අදාල ඕනෑම �s වා9තාවQ. ෙj 

 Quoted in Jean Malaquais, Le nommé Aragon ou le patriote professionel, supplement to Masses, February 1947.23



ෙ-ව+ ෙමා4ක] d නාමාව}යQ පවJවා ගැ7ණ. NKVD d %ෙ-ශ අංශය සමඟ සjබ=ධ 
e ද, ෙකාC=ට9= d කාඩ9 අංශෙV � ෙව}= පgධා�= බවට පJ e ඇ=ට= 
කHාෙජ]4G (Anton Krajewski), ෙමාl* ෙචරෙනාෙමා9� Q (Moisei Chernomodik), සහ 
ෙගෙවා9Q අ}ඛෙනා] (Gevork Alikhanov) %*= ෙj  වා9තා තබාග=නා ලq. 1935 P 
NKVD d ඉහළම තනpරQ දරන ලද ඒජනJවරෙයQ e ෙමය9 U�}4ස9 ෙකාC=ට9= d 
මධ|ම %ධායක කC:ෙ] ෙ+කj බවට පJ කර කාඩ9 අංශය බාර කරන ලq. Cකාෙය+ 
ෙමා4Q%= (Mikhail Moskvin) යන අ=ව9ථ නාමෙය= ඔ� ෙතාරpරැ සහ පg*-ධ ෙච#දනා 
එකp කෙ½ය. එෙ4ම pර= GIෙj පළS �යවර e පyභවයට ලQ කළ ,JෙJ කDදැl 
Gයා Tරණය කෙ½ය.  ෙකාC,74fවාදෙV සහ U.S.S.R. d හpර=ෙ� අපෙ+ඛන සක4 24

GIම *ය{ කාඩ9වරැ=ෙ� කා9ය භාරය eෙVය. 

 ඉතා ඉQම�= %%ධ ෙකාC=ට9= අංශ %*= U.S.S.R. සඳහා ²-� අංශ ඒජ=තවරැ 
බඳවා ගැ�ම පට= ගJහ. ෙj �s%ෙර#� සහ රහ*ගත කට,p බාරග=නට එකඟ e 
�yෙස= සමහර ෙදෙනQ ඔD= GRU, ෙචකා-GPU d %ෙ-°ය අංශය (Inostrannyi otdel’; 
INO), සහ NKVD යන ෙස#%යf රහ4 ෙ4වා වලට තම ෙ4වා සපයන බව ෙනාදJහ. ෙj 
සං%ධාන අතර සබඳතා ඉතාමJ දැ� ෙලසG= සංÉ9ණ eෙVය. තව �රටJ GයෙතාJ, 
ඔD= අ?J ඒජනJවරැ බඳවා ගැ�මට ඔDෙනාD= අතර සට= කළහ. ෙබාෙහ# %ට 
අෙනQ ෙ4වාවG= ඒජ=තවරැ තම පැJතට කඳවා ග=නටJ තැJ කළහ. එවැ7 කට,p 
ගැන උදාහරණ ගණනාවQ තම මතක සටහ= ව}= එ}සෙවටා ෙපාෙරf4කායා (Elizaveta 
Poretskaya) %*= ඉqyපJ කර ඇත.  25

 1932 P ෙකාC=ට9= 7ෙය#±තවරැ= ෙවs= කාඩ9 පාලනය ෙව=නට පට= ග7-P, 
PCF  %*= ද සැකකරැව= ෙහ# අනpරැදායක යැl සලකන ලද *ය+ල= ගැනම වා9තා 
තබාග=නට පට= ගJහ. කාඩ9 අංශෙV 7ල කා9ය භාරය eෙV ෙහාඳම GHයාකරැව= 
බඳවා ගැ�මl; තවJ කා9යයQ eෙV යjG* ෙලසG= අ¦පා¦ සdත e M-ගලය= ගැන 
ලැl4p හැPමl. PCF %*= 1932 *ට 1939 7 දQවා “කළබල ඇs කරන අය, ෙහාරැ, 
වංචාකරැව=, ෙට�ාf4GවාP=, සහ පgංශෙV ශ[Cක සං%ධාන ව}= ඉවJ කරන ලද 
ෙ¸#ñ=” යනාP *ර4තල යටෙJ වා9තා ෙදාළහQ පවJවා ගJහ. ෙදවැ7 ෙල#ක ,-ධය 
ආරjභෙV P නj 1,000 කට වැ�ෙය= අඩං¨ e ෙj ලැl4p සාධාරâය GIම ��ස 
සරල ෙ-ශපාලන ත9කයQ ෙයාදා ගැ7ණ: “අෙ& රෙf %&ලkය සං%ධාන සහ වැඩ කරන 
පංsයට එෙරd ²9ÑවාY අරගලය තවJ දැ� ෙවC= පවT.” 

 සැකකරැව=ෙ� ෙපnම ගැන ෙතාරpරැ සැපØමට ද GHයාකරැව=ට *-ධ eෙVය. 
(ලැl4p අංක 10, 1938 අෙග#4pෙ] P, “බර සහ *රැෙ9 4වභාවය, ෙකාzඩය, ඇ4 බැC, 
නළල, නැහැය, කට, 7කට, S�ෙz හැඩය, හෙj පාට, හàනාගත හැG ලQෂණ”) සහ 
ඔD=ෙ� }�නය සහ වැඩ කරන 4ථානය වැ7 ඔD=ව “ෙසායා ගැ�මට උද] කරන 
ඕනෑම ෙතාරpරQ.” *ය{ GHයාකරැව= එයාකාරෙය= යj �රකට ෙචකා සාමා±කය= 
ෙම= හැ*yය ,p යැl අෙ&Qෂා %ය. 

 Guillaume Bourgeois, “Comment Stalin dirigeait le PC,” Le novel observateur, 5-11 August 1993; Vaksberg, Hôtel Lux, pp. 62-64; 24

Annie Kriegel and Stéphane Courtois, Eugen Fried. Le grand secret du PCF (Paris: Seuil, 1997), chap. 13.

 Elizaveta Poretskaya, Les nôtres, 2nd ed. (Paris: Deneoël, 1995).25



 සැකයට පාත� e සමහර අය සැබැ%=ම කපUය= kම ගැන සැකයQ නැත; අෙනQ 
අය ඔD= පQෂයට අls eවාද නැ-ද ගැන ෙ'දයG= ෙතාරව, �� පQෂ මතයට %රැ-ධ 
eව=ය. 1930 ගණ= වල P පළS ඉලQක eෙV ෙට�ාf4GවාP= සහ ෙස=f-ෙඩ74 d 
(Saint-Denis) ඡාQ ෙඩාyෙයාf (Jacques Doriot) අnගාCකය= eහ. ඔD=ෙ� ෙස#%යf 
සමානය=ෙ� ත9ක සරලම එෙ4ම නැවත Gයැkම පgංශ ෙකාC,74fවාP= අs= *-ධ 
%ය: ෙට�ාf4GවාP= “අපරාධකරැව= සහ පgsපJs රdත කඩාක&ප+කාI=, යUÓf: 
වැඩ කරන ඒජ=තවරැ, සහ %ෙ-Úක චරMරැෂ ෙ4වාවල අණ � පqන ඝාතක ක+}යQ” 
*Uන කzඩායමQ හැUයට පJව *Uයහ.  26

 ,-ධය, ජ9ම=-ෙස#%යf �%Lමට සහාය Pම 7සා PCF තහනj GIම, සහ ජ9ම= 
අ�වාසය යනාqය පQෂයට තම රහ4 ෙපා}4 කට,p TවÎ කර=නට ෙºp %ය. ජ9ම=-
ෙස#%යf �%Lම � ගැ�ම පgsQෙ¥ප කරන ලද *ය{ PCF සාමා±කය=ව සහ පgsෙර#ධ 
ව|ාපාරයට එකp eව= සම¼=, ෙහළා දැGණ. ඔD= අතර eෙV ඒ�ûය= ලැ=¨Cය9 
(Adrien Langumier) නමැs ෙඡ#= ?ÊෙV9 (Jean Luchaire) ෙ� ")තන සමය” (Temps 
nouveaux) d ක9තෘ; සහ ඔෙයානැ Q4 (Oyonnax) d dටM ෙකාC,74f පා9}ෙj=p 

7ෙය#±තෙයQ සහ ඔ�ෙ� dටM සෙහ#දරය= සමඟ ස¬ප සබඳතා තවමJ පවJවාගJ 
ෙරෙන 7ෙකාÖ (René Nicod) යන අයl. පQෂ ෙපා�*ය %*= pර= කර=නට ගJ වෑයj 
අසා9ථක e තවJ ෙකාC,74fවාqෙයQ eෙV +4 *yෙV9 (Jules Fourier) %ය: *yෙV9, 
ෙ&ෙf= (Pétain) ෙවnෙව= සj�9ණ බලය පවර=නට ච=දය පgකාශ GIෙම= අනpරැව, 
1941 P පgsෙර#ධ ව|ාපාර ප-ධsයQ හදා scණ. අනpරැව ඔ�ව ²ෂ=ෙව#+Ö 
(Buchenwald) සහ මDෙත#ස= (Mauthausen) ෙවතට �ටමං කරන ලq. 

 අ78J ඉලQක eෙV 1941 P පgංශ ශ[Cකය=ෙ� සහ ගැjබදවැ*ය=ෙ� පQෂෙV 
(French Workers’ and Peasants’ Party -POPF) කට,p වලට සහභාÆ ෙවන ල-දD= eහ. 
ඔD=ෙ� එක නායකෙයQ e PCF  පQෙ¥ dටM ෙ+කj e ද, මා ෙස+ �ෙටා= (Marcel 
Gitton) ව සැ&තැjබ9 මාසෙVP සට=කා¬ ෙකාC,74fවාP= %*= ෙව� තබා මරන ලq. 
PCF %*= ෙමම කzඩායම “පQෂෙV සහ පgංශෙV ෙ¸#ñ=” යැl පgකාශ කළහ. සමහර 
%ට ඔD=ෙ� ෙච#දනා Gයම= පLප*= ආෙ] “L�L %qයට දêවj කරන ලq” යන 
pz¦ව සමඟl. එෙ4ම ෙජ#9ජ4 ෙඩ*ෙ9 (Georges Déziré) වැ7 සට=කා¬= � බඳ 
කට,p ද ඇත, ඔ�ව ෙ-ශෙ¸#ñෙයQ සැක කර ඝාතනය කරන ලq, ඒJ ,-ධෙය= පLව 
ය  MනරැJථාපනය ෙකyණ. 

 ,ෙද]ව=ට වධdංසා GIj මධ|යෙV, ෙකාC,74f පQෂය %*= ඔD=ෙ� හpර= 
ෙහළා දG=නට අSp කHමෙ]ද භා%තා කළහ: “Y…ෙරෙ= (Renée), ටා7යා නC= ද සහ 
නැJනj ෙතෙ94 නC= ද හැ�=ෙවන, පළාJ සභා පාලන () 14 d *Uන, ෙබසාඇෙ9cය= 
,ෙද]”; “ඩ Ð…%ෙ-°ය ,ෙද], CP  සහ U.S.S.R. ෙවත පyභව කරන කැර}කරැෙවQ.” 
*ය{ %ෙ-°ය සට=කා¬ ෙකාC,74fවාP= එකp කරන ලද සං%ධානයQ e ‘සංකHම�ක 
ශ[මබලකාය (Immigrant Manpower  -MOI) එයාකාර භාෂාවQම ෙයාදා  ග=නා ලq: අා9.  
Ñ]. (ඔ�ෙ� සැබෑ නම ෙනාෙ]). හpරැ ,ෙද] කzඩායමQ සමඟ වැඩ කර=ෙනG.” 
ෙට�ාf4GවාP= ගැන ඇs -ෙ]ෂය තq=ම පැවsණ: “�…lෙවා=. 1, &ලාස ¦ ෙජෙනරා+ 
²ෙරf, පැy4 8…ෙට�ාf4GවාqෙයQ, POUM  සමඟ සjබ=ධතා පවJවM අෙයQ. U.S.S.R. 
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ගැන පyභව කර=ෙනQ.” අJ අඩං¨වට ගැ�j *-ධ ෙවC= පැවsය P ෙමවැ7 ලැl4p 
%Ê ෙපා}*යට සහ ෙග4තාෙප# අතට වැáම ෙබාෙහ# %ට *� eවා %ය හැGl. ඉs= එd 
P ෙj ලැl4pවල *U M-ගලය=ට 8මQ eවාද? 

 1945 P PCF  තවJ ෙ-ශපාලන හpර= � බඳ අපෙ+ඛන මාලාවQ 78J කෙ½ය. 
එl= සමහර ෙදෙනQ ඝාතන වෑයj ව}= වැළෙක=නට ඒ ෙව-P සමJව *U අය ද eහ. 
ෙචකා, GPU, සහ NKVD වැ7 ෙස#%යf ආරQෂක ෙ4වා %*= අපරාධකරැව= %ය හැG e 
අයෙ� ලැl4p හැPම, ෙj අපෙ+ඛන හැPම ආයත7කකරණෙය= පැහැq}වම ෙද#ංකාරය 
eහ. එය රැ*යාෙ] *%+ ,-ධෙV S+ qනවල පට= පැවs ෙකාC,74fවාP= අතර %�ව 
පgsපJsයQ %ය. ෙප#ල=තෙV, ,-ධය අවස= e ෙමාෙහාෙJ, එවැ7 ලැl4p ව}= 
%පරමට ලQ e ජනතාව ව9Æකරණ හත 4 අටQ scණ. 

 %%ධ ෙ4වා අතර ඇpලත ගැ:j නැවpෙ= ෙකාC=ට9= සහ රහ4 ෙ4වාව= CPSU 
පgධා7යාෙ� පාලනය යටතට වැෙටන සරල ෙවනස 7සl. එl= ඍÑවම ඔD=ෙ� කට,p 
4ටා}= යටෙJ GIමට ඔDනට *-ධ eහ. 1932 P තම=ෙ�ම Cpර= අතර ම9දන 
කට,p දැ� කැපkමG= සහ ෙනානවJවාම කරC= *U Cකාෙය+ y,U= (Ryutin) 
හq*ෙVම 4ටා}=ට %රැ-ධව *Uන තැනකට පJව *UෙVය. “4ටා}= අද ෙකාC=ට9= 
pළ පා&pමා වැ7 වැරq ෙනාකරන තැනැJෙතQ බවට පJව *Ul. ඔ� ඍÑව සහ වකHව 
*ය{ම ෙකාC=ට9= නායක කාඩ9වරැ= පාලනය කරl. ෙමා4ක] වල පමණQ ෙනාෙ] 
හැම තැනකම *Uන. ෙමයl ෙ-ශපාලන පg�න pළ ඔ�ෙ� අන!භව�යJවය තහDරැ 
කරන TරණාJමක ත9කය,”  යැl ඔ� පgකාශයQ }kය. 1920 ගණ= අවසානය ෙව-P, 27

ෙකාC=ට9= Sල| අවශ|තා සඳහා ෙස#%යf ෙ-ශෙය= යැෙපC= *U බැ%= එය 4වා�න 
යැl ෙප=kම සj�9ණෙය= නැs%ණ. වැ� ක+ ය=නට ෙපර ෙj ෙභෟsක පරායJතාව, 
ෙ-ශපාලන පරායJතාව සමඟ අJවැ+ බැඳෙගන, තවJ �9දා=ත ෙල*= රහ4 ෙපා�*ය 
මත පරායJතාව ව9ධනයට ෙºp eෙVය. 

 එ=න එ=නම වැ�ෙවC= පැවs ෙපා}4 Ïඩනය 7සා ෙකාC=ට9= සාමා±කය= 
අතර 7යත වශෙය=ම ඇs e පgsඵලය cය සහ අ%�වාසයl. පg*-�ෙV ෙහළා දැÉෙj 
ත9ජනය M{+ව පැsර �ය වහාම, *ය+ල= අතy=ම ෙපා�ෙ] %�වාසයQ නැsk යාම 
දG=නට ලැcණ. පg*-�ෙV ෙහළා දැÉම ෙදයාකාරයG= *-ධ %ය: එQෙක# 4ෙ]Ãඡා 
පgකාශනයG=, නැJනj මාන*ක ෙහ# ශාIyක වධdංසාවක පgsඵලයQ හැUයට ජනතාව 
ෙවs= ගJ පgකාශනයG=. සමහර %ට cය පමණQ පgමාණවJ eෙVය. තම සගය=ව 
පg*-�ෙV ෙහළා දG=නට ආඩjබරෙය= ඉqyපJ e ෙවනJ සට=කා¬= *Uයහ. ඒ 
කාලෙV M{+ ෙලස පැsර s¹ අn= තම=ට dංසා කරතැl අෙºpකව සැක GIම, සහ 
ඔD= අතර වඩාJම %පරjකාIව *Uන ෙකාC,74fවාqයා ෙල*= ෙප� *áමට ගJ  
ෙJරැමQ නැs වෑයම, ෙප=වන *-�යQ eෙV පgංශ ෙකාC,74fවාP අ=ෙ+ මාU (André 
Marty) සjබ=ධෙය7. “ඉතාමJ රහ*ගතl” යැl සඳහ= කරන ලද, ෙකාC=ට9= d මහා 
ෙ+කj ෙජ#9± �Cෙට�ා] (Georgi Dimitrov) ෙවත }යන, 1927 7 23 වැ7 qනයැs 
},මG=, ඔ� ජාත|=තරෙV පgංශෙV *Uන 7ෙය#±තයා e ඉ,±= ෆölÖ (Eugen Fried) 
ගැන P9ඝ ෙහළා දැÉමQ ඉqyපJ කෙ½ය. පgංශ ෙපා�*ය %*= තවමJ ෆölÖව අJ 

 Quoted in Vaksberg, Hôtel Lux, p. 32. In a letter to the Russian Opposition in November 1927 Boris Suvarin had tried to draw 27

attention to this phenomenon and its consequences. See Boris Souvarine, A contre-courant: Ecrits, 1925-1939 (Paris: Denoël, 1984), 
pp. 138-147.



අඩං¨වට ෙගන නැsකම ගැන ෙබාරැවට M�ම ෙවC= ඒ ගැන අැs දැ� සැකය ගැන එd 
}යන ලq.  28

 1ෂණය සහ මහජනතාව ඉqyෙV පැවැJe න¦ %භාග පgපංචයට 7යත ෙල*=ම 
%ෙ-°ය රටව+ ව}= ෙවන4 පgsචාර ලැcණ. පැI*ෙV ෙබාy4 Lවාy=, 1937 } 1 
වැ7දා åගෙර# සාdත|  (Le Figaro littéraire) MවJපෙතd පහත අදහ4 දැQkය: 

ෙමා 4ක] න¦ %භාග ත7කරම රැ *ය= පg පං චයQ යැ l Éම මහා 
අsශෙය#GතයG. ජාsක ලQෂණ GdපයQ එd පැහැq}වම scය P, අෙය8ට 
තවJ ෙබාෙහ# ෙපා� සත|ය= හàනාගැ�මට M{ව7. 

පළSෙව=ම, රැ*යාnව=ට අවෙබ#ධ කරගත හැG ෙ-ව+ පgංශ වැ*ය=ට අවෙබ#ධ 
කරගැ�ම G*ෙ4Jම ෙනාහැG යැl යන අදහස අෙයQ අJහැyය ,pl. සැබැ%=ම 
� ෙගන ඇs පgකාශ පgංශ ජනතාවට ෙම=ම රැ*යාෙ] ජනතාවට ද පgෙº}කාවG. 
ෙබා+ෙෂ%Q අරSණ ගැන යj අ=තවාP අදහසG= ,pව කට,p කරන අය ෙමය 
ඉතා 4වභා%ක යැl *තන අය සමහර %ට රැ*යාවට වඩා %ෙ-ශය=d ඉතා 
වැ�ෙය= *Uනවා %ය හැGl… 

රැ*ය= %&ලවෙV S+ අDරැ� වල P, *ය+ල ‘4ලා%Q ආJමය’ යන අදහස යටෙJ 
පැටkම ඉතා පහL %ය; ඒJ ත7කරම 4ලා%Q පgපංච යැl සැලෙකන ලද *-�= 
අනpරැව ඉතා}ෙV සහ ජ9ම7ෙය= ද දG=නට ලැcණ. C7සා ඇpෙ+ *Uන 
මෘගයාෙ� බැC ඉවJ කර-P, එකම පgsඵල සැම පැJතG=ම දG=නට ලැෙ�. 
පg�න ෙකෙරන C7සා ලs= ද, ජ9ම= ද, 4ලා%Q ද ය=න ගැන සැලÉමQ නැsව 
සහ ඔ� මp�U= ෙකාතරj ෙවන4 ෙලසG= ෙපෙනනවාද ය=න ගැන ෙවනසQ 
නැsව. 

එය ෙකෙ4 DවJ, පgංශෙV සහ අෙනQ හැම තැනකම C}යන ගණනක ජනතාවQ 
4ටා}=ෙ� සාQ8ෙ] *Us. ෙබාරැ පgංශසා සහ 7වට ෙලස ගැsකj දQව=න= 
ගJ කළ ‘මාn%යJවය’ (L’humanité) ක9තෘවරැ= පg]ඩා d C7L= හා එක සමාන 

ෙවs. එෙ4ම ඔD=ට ඒකා�පs ආඥාදායකෙයQ තම= හා ඉතා ස¬පෙය= ඇ4 
ගසාෙගන *Uනවා යන සමාවට කාරණාව ද නැත. []ලැඩC9] ෙකාමෙරා] (Vladimir 
Komarov) වැ7 ශා4ත�ධරෙයQ රp චpරශ[ෙV නැවත වතා වQ තව ෙ+ ඉ+ලා 
තම=ට අවම= කරග7-P, අෙයQ *dෙV තබාගත ,JෙJ ඔ� එෙහම ෙනාකළා 
නj ඔ� සා9ථක ෙල*=ම *යq%නසා ග=නා බවl. ඉs= එය මතකෙV 
තබාෙගන, බලාJමක 8ස�=න ෙහ# වධdංසාව 7සා එෙ4 කර=නට *-ධ 
ෙනාෙවන, එd “සං4කෘsය” සහ “,Qsය” සdත ඊ7යා ෙස#%යf ෙර±මය අගයන 
සහ එයට GHයා°�ව සහාය ෙදන ෙරාෙj= ෙර#ල=Ö (Romain Rolland), [ෙප#+] 
ලැ=ෙග%= (Paul Langevin), සහ [අ=ෙ+] මැ+ෙර# (André Malraux) වැ7 C7L= 
ගැන අ� ෙකාෙහාම dත=නද? 

 මාU }යන ලද %qෙය=ම },මQ, ෙකාC=ට9= d %ධායක කC:ෙ] කාඩ9 අංශෙV  
අපgකට ෙ4%කාවQ e බ+ෙ�yයාn ජාsක 4ෙටලා �ලෙග#වා (Stella Blagoeva) %*= 

 Kriegel and Courtois, Eugen Fried, p. 293.28



(U.S.S.R. d අභ|=තර කට,p � බඳ ජනතා ෙකාC4සා9 e) “එ+. Ï. ෙබyයා සෙහ#දරයා” 
ෙවත යවන ලq: 

*ය{ සට=කා¬ පQෂ ව}= එන, සෙහ#දරය= ගණනාවQ %*= එකp කරන ලද 
ෙතාරpරැ ෙකාC,74f ජාත|=තරෙV %ධායක කC:ව සpව ඇත, ඒවා අ� ඔබ 
ෙවත එ%ය ,p යැl *තS, ම=ද එ%ට ඒ ෙතාරpරැ ගැන ඔබට ෙසායා බලා ඒ 
අnව ගත ,p �යවර ගත හැGl…හංෙ�yය= ෙකාC,74f පQෂෙV මධ|ම 
කC:ෙ] ෙ+කjවරෙයQ, එනj [ෆö�ෙය4] කyකා4 (Frigyes Karikás) %*=, 
ෙල7= සහ 4ටා}=ෙ� පQෂයට පgමාණවJ තරj භQsයQ ෙනාදQවන බවQ 
ෙපෙනන කතාබහකට සහභාÆ k sෙ�…සෙහ#දරය= %*= ඉතා වැදගJ පg�නයQ 
අසC= *Us: ෙකාෙහාමද 1932 P හංෙ�yයාn උසා%ය ඔ�ව වසර pනකට 
පමණQ *රෙගදරට 7යම කෙ½, හංෙ�yයාෙ] 79ධන පංsෙV ආඥාදායකJවය 
pළ P කyකා4 %*= %&ලkය උසා% ව}= T=� කරන ලද මරණ දêවj 
GHයාJමක කර sෙබන %ට…ජ9ම7ෙය=, ඔ4U�යාෙව=, }pෙ]7යාෙව=, 
ෙප#ල=තෙය= සහ අෙනQ තැ= ව}= ෙබාෙහ# ෙසl= දැQෙව=ෙ= ෙ-ශපාලන 
සංකHමණය G U ව|ාපාරයQ බවට පJව ඇs බවl…ෙමම ගැට{ව TරණාJමක 
ෙල*= %ස�ය ,pl.  29

 පg*-�ෙV කරන ලද ෙහළා දැÉj �*j (සමහර %ට *ය ගණනQ) ෙකාC=ට9= 
Mරාෙ+ඛන වල ඇතැl ආ9කා� වැQ4බ9� සඳහ= කරl. එය ෙකාC=ට9= ඇpලත සහ 
ෙස#%යf ෙකාC,74f පQෂෙV 7ලධාI= අතර ආචාර ධා9¬ය පyහා7යQ පැවsයා යන 
පgපංචය තහDරැ කර=නG. “අ�}ක ෙබාරැව” යන පදනම යටෙJ තම=ෙ� බලය �d:වා 
ග=නට සහාය �= ෙබා+ෙෂ%Q සාමා±කය=ෙ� “ආqතමය=” ට එෙරdව පැවs මහා න¦ 
වල P ෙj පyහා7ය ඉතා ෙහා�= කැÏ ෙපn�. 

 ෙකා./ට1/ ෙවතට වැෙදන මහා Xෂණ පහර 

 ෙකාC=ට9= ෙම=ම රැ*යාෙ] ෙකාC,74f පQෂය ඇpලට දැ� ම9දනෙV *ට 
සැබෑ 1ෂණය ෙගෙන=නට 4ටා}=ට භා%තා කළ හැG ෙහාඳ ෙබාරැවQ ලැ²ෙ= 1934 
ෙදසැjබ9 1 වැ7දා *-ධ e ස9ෙ� Gෙර#] (Sergei Kirov) ෙ� ඝාතනෙය7.  එෙතQ 30

කාලයQ 1ෂණය ෙයාදා ගැnෙ= ෙපා� ජනතාවට එෙරd අ%යQ ෙලස පම�. Gෙර#ෙ]ෙ� 
ඝාතනෙය= පLව, එය පQෂය pළ බලය ආ,ධයQ කරගJ ජනතාව ෙවතටම අnකjපා 
%රdතව ෙයාදා ග=නට හැGයාව ලැcණ. 

 දැනටමJ *රබාරෙV *U රැ*යාෙ] %රැ-ධ පQෂවල සාමා±කය= එd S+ 
%=qතය= eහ. 1935 වසර අග P පට= *රදêවj කාලය 7මාෙවන ඕනෑම අෙය8ව 
ඕපපාsකව නැවත *රගත ෙකyණ. ෙව#98ටා පgෙ-ශෙV සට=කා¬ ෙට�ාf4GවාP= හාර 
ප= දහසQ එකට එකp කර scණ. පත+ pළ 500 ගණනQ ද, උ$ෙටා-ෙපෙච#රා 
කඳDෙ9 1,000 Q ද, ෙපෙච#රා පgෙ-ශෙV හාර ප= දහසQ ද *Uයහ. 1936 ඔQෙත#බ9 26 

 Quoted in Vaksberg, Hôtel Lux, pp. 46-47.29

 Alla Kirilina, L’assassinat de Kirov: Destin d’un stalinien, 1888-1934 (Paris: Seuil, 1995).30



වැ7දා කා=තාව= සහ දරැව= ඇp{ *රකරැව= 1,000 Q qන s4 ෙදකQ Mරා 
පැවෙතන උපවාසයQ පට= ගJහ. සාමාන| අපරාධකරැව= ෙවs= අl=ව *U=නට සහ 
ඔD=ෙ� පD+ සමඟ ÂවJවන අlsය ඔD= උ-යාචනය කළහ. *රකරැව= අතර පළS 
මරණය සs හතරG= දG=නට ලැcණ. අ�කාI= ඔD=ෙ� උ-යාචන වලට එකඟ 
ෙව=නට ක = තවJ Gdප ෙදෙන8ටම එම ඉරණමම අJ eහ. ඊ ළඟ **රෙV P, 
(අඩQ ෙට�ාf4GවාP= e) *රකරැව= 1,200 Q පැර� ගෙඩා+ කjහලQ අසල එකp කර 
s²ණහ. මා9p මස අවසානෙV P කඳDරැ පyපාලකය= %*= පා= Gෙල#වQ ලැෙබන 
සහ �ටJව ය=නට 7යම කරන ලද *රකරැව= 25 ෙදෙන8ෙ� නj ලැl4pවQ එ+ලන 
ලq. C7Jp GdපයQ ය-P ෙව� හඬ ඇL�. *තාගත හැG නරකම *�kම සත|යQ k 
ඇතැl ෙප7ණ. Sර ර£කව+ ඇsව �ය කzඩායම කඳDර ෙවත ය  පැCෙණන ආකාරය 
අෙන8J *රකරැව= �Þහ. qන ෙදකකට පLව අ?J නj ලැl4pවQ සහ එවැ7ම ෙව� 
Sර ඇ*ණ, ඉs= එයාකාරෙය= මැl අග දQවා එය පැවsණ. Sරකරැව= මෘතශIර 
ඉවJ කෙ½ ඒවාට පැට�+ වJ කර �7 තැÐෙම7. “පgs%&ලkයවාP ෙපළඹkj, 
කඩාක&ප+කාI කට,p, මංපහරන කට,p, සහ වැඩ GIම පgsQෙ¥පය, සහ පැන 
ය=නට තැJ GIම,” 7සා ඔD=ව මරා දැSවා යැl ෙවÖ තබන ල-දD=ෙ� නj සdතව 
NKVD %*= ෙ9�ෙය#ෙව= පgකාශ කළහ. කා=තාව=ෙ� q% ගැලDෙ= ද නැත. ෙව� තබා 
මරන ලද ඕනෑම GHයාකරැෙව8ෙ� භා9යාවටJ මරණ දêවම 7යම e අතර, වයස අDරැ� 
ෙදාළහට වැ� ඕනෑම දරැෙව8ටJ එයම 7යම %ය.”  31

 ෙකා}මා (Kolyma) d අගනගරය e මැගඩා= (Magadan) වල ෙට�ාf4GවාP= 200 Q 
පමණ උපවාසයQ පැවැJeෙV ෙ-ශපාලන *රකරැව=ෙ� තJවය ලැෙ�% යැl 
බලාෙපාෙරාJpෙව7. ඔD=ෙ� පgකාශයට “මදා%ය= ෙම= මරා දැ¬ම” ගැනJ සහ 
“4ටා}=ෙ� ෆැÛ4fවාදය, dfල9ටJ වැ�ෙය= නරකl” යැl ෙහළා දැÉj ඇpලJ eහ. 
1937 ඔQෙත#බ9 11 වැ7දා ඔD=ට මරණ දêවම T=� eහ. ඔQෙත#බ9 26-27 සහ 
ෙනාවැjබ9 4 වැ7දා, ඔD= අතෙර= 74 Q මරා දැCණ. එවැ7 මරා දැ¬j 1937 Mරාම 
සහ 1938 Mරාම පැවsෙVය.  32

 සත|ල��ක ෙකාC,74fවාP ෙසායා ගැෙනන ඕනෑම තැනක P, ඔD= අතෙ9 *Uන 
ෙට�ාf4GවාP L?තරය හා සට= කර=න යැl ඔDනට අණ ලැ²�. 4පාôඤෙV 
,-ධෙය= පLව, 4ටා}= %*= dfල9 සමඟ �%LමQ අJස= කර=නට ¾දානj ෙවC= 
*Uය P පවා, ෙට�ාf4GවාP= සහ නාf*වාදය අතර සහS}= ෙබාරැ සබඳතා ෙහ කරC= 
ෙමෙහ,ම අ?J අතකට හැරැ�. 

 වැ�ක+ ෙනායා 4ටා}= %*= qයJ කළ මහා 1ෂණය ෙකාC=ට9= d මධ|ම 
කC:ව ෙවත ද පැC�ෙVය. බÇැ=ෙක# ෙ+*Ã (Branko Lazich) ෙකාC=ට9=  ෙ4වකයා 
pර= GIම ගැන 1965 ස¬Qෂණය මතකය= අවq කරවන “ෙකාC=ට9= d q% �ð 
අයෙ� නාමාව}ය” (Martyrology of  the  Comintern)  යන *ර4තලෙය= eෙVය. 33

ෙ+*Ãෙ� }�ෙය= පLව ආ “q% �ð අයෙ� නාමාව}ය ගැන අ:වා áකා,” ය=ෙන= 
ෙබාy4 Lවාy=  මහා Ô-ධකරණෙV 79නාCක %=qතය= e ෙකාC=ට9= d 7හතමා� 

 Berger, Shipwreck, pp. 97-98.31
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හD+කරැව= සjබ=ධෙය= වචනයQ ඇp+ කෙ½ය. ෙස#%යf ෙකාC,74fවාP 
ඉsහාසෙV ෙj %ෙ�ෂ පyÃෙ,දය qහා බල-P එය මතකෙV තබා ගැ�ම පgෙය#ජනවJය: 
“ෙකාC=ට9= d P ස�ල ඝාතනෙය= Cය �ය සංඛ|ාව යn මහා දැවැ/ත සZල 
ඝාතනෙ& ඉතාමJ ඇ\Jත/ ෙකාටසට වැK ෙනාෙ<, 79ධන පංsෙV ෙ+බලෙය= 
සඟවන ල-ෙ- cය8රැ පgජÏඩනෙය= චාරයQ නැsව c+ලට ෙදn ලැ² .Fයන ගණනක 
ශ_.කය/ සහ ගCබද වැ4ය/වL.” 

 සාමාන| Mරවැ*ය= ෙල*=ම ම9දනෙV යා=ත�ණ ව}= මධ|ම සහ ජාsක තනpරැ 
දැරෑ 7ලධාI=ද පgsඵල අJ %=ඳහ. 1936-37 මහා Ô-ධකරණය c+ලට ගJෙJ 
ෙර±මයට එqyවාP eව= පමණQ ෙනාව ෙකාC=ට9= යා=ත�ණෙV පමණQ ෙනාව ඒ හා 
සමාන අෙන8J සං%ධානවල 7ලධාI=වJ eහ: ෙකාC,74f තරැණ ජාත|=තරය 
(Communist Youth  International  -KIM), රp ෙවළඳ වෘJTය සCs ජාත|=තරය (Red 
Trade  Union  International  -Profintern), රp සහනාධා ර (Red Aid  -MOPR), ජාත|=තර 
ෙල7= පාසැල, බටdර ජාsක L?තරය=ෙ� ෙකාC,74f %�ව%ද|ාලය (Communist 
University  of  Western  National  Minorities  -KUMNZ) සහ ෙවනJ සං%ධාන. ෙල7=ෙ� 
පරණ ආදරව=sයකෙ� qය�ය e ෙවා=ඩා පැjMÃ-ෙබÇා=සකා (Wanda Pampuch-Bronska) 
1936 P අ=ව9ථ නාමයG= වා9තා කෙ½ KUMNZ කඩා ෙව= කර එd S{ කÁකාචා9ය 
මê+ල සහ *ය{ම *L *L%ය= පාෙº අJ අඩං¨වට ෙගන ඇතැl Gයාl.  34

 ඉsහාසඥෙයQ වන Cකාෙය+ පැ=ෙට�] (Mikahail Panteleev) %%ධ ෙකාC=ට9= 
අංශ වා9තා %ම9ශනය කරC=, සම4ත 492 ක කා9ය මzඩලෙය= %=qතය= 133 Q 
(එනj *යයට 27 Q) දැනට ෙසායා ෙගන ඇත.  1937 ජනවාy 1 *ට සැ&තැjබ9 17 35

දQවා කාලය pළ P Cකාෙය+ ෙකා4Q%= (ෙමය9 U�}4ස9), %+ෙහ+j Åෙලාy=, සහ 
ජැ= අ=ෙව+f *Uන %ධායක කC:ෙ] ෙ+කj කා9යාල ෙකාCසම %*=, සහ ෙජ#9± 
�Cෙට�ා], ෙමා4Q%=, සහ �Cs� මැn+4G සdත e 1937 මැl මාසෙV P 79මාණය 
කරන ලද %ෙ�ෂ  පාලන කC:ව %*=, 256 ෙදෙනQව ෙ4වෙය= ෙනරපා හyන ලq. 
ෙනරපා හැIj �:ප*= ෙපා�ෙ] අJ අඩං¨වට ගැ�j ද පැC�ෙVය: 1938 ඔQෙත#බ9 16 
වැ7දා �Cෙට�ා]ෙ� ෙ+කj කා9යාලෙය= ෙනරපා හyන ලද එෙ+නා ෙව#+ට9ව qන 
ෙදකකට පLව අJ අඩං¨වට ග=නා ලq. එනSJ, ෙකාC=ට9= d මධ|ම %ධායක 
කC:ෙව= } 17 වැ7දා ෙනරපා දැ� ජෑ= ෙබාෙරා]4G (?Ö%� ෙකාෙමාෙරා]4G) 
ඔQෙත#බ9 7 වැ7දා ෙතQ අJ අඩං¨වට ගැnෙ= නැත. 1937 P, ෙකාC=ට9= ෙ4වකය= 
88 ෙදෙන8වJ, ඊ ළඟ වසෙ9 P තවJ 19 ෙදෙනQවJ අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. ඇ=ට= 
කHෙජ]4G (]ලැ�4ලා] 4ටl=), එ%ට ෙපgාපගැ=ඩා බරාව *U මාධ| කට,p 7ලධාyයා 
ඇp{ තවJ Gdප ෙදෙනQව ඔD=ෙ� කා9යාල ෙjස අසල P අJ අඩං¨වට ග=නා ලq.
1937 මැl 27 වැ7දා කHෙජ]4G *රගත ෙකyණ. ෙබාෙහ# ෙදෙනQව අJ අඩං¨වට ග=නා 
ල-ෙ- ඔD= %ෙ-°ය 7ල ෙ4වෙය= ආප� පැC� පLවl. 

 ෙකාC=ට9= d *ය{ අංශ, ෙ+කj කා9යාලෙV *ට එd %%ධ ෙකාC,74f පQෂ 
වල 7ෙය#±තය= දQවා, 8මන ෙහ# ආකාරයG= බලපෑමට ලQ eහ. 1937 සහ 1938 P 
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1995), pp. 4-8.

 Mikhail Panteleev, “La terreur stalinienne au Komintern en 1937-1938: Les chaffers et les causes,” Communisme, nos. 40-41 (1995).35



%ධායක කC:ෙ] ෙ+කj කා9යාලෙV හත 4 එQ ෙදෙනQව අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. 
ජාත|=තර සබඳතා ෙදපා9තෙj=pෙ] (Department for International Relations -OMS) d 
s4 හතරQ අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. ෙමා4Q%= ද %=qතෙයQ බවට 1938 ෙනාවැjබ9 23 
දා පJව 1940 ෙපබරවාy 1 වැ7දා ඔ�ට මරණ දêවම T=� %ය. ජෑ= අ=ෙව+f 
වධdංසා කර-P Cය �ෙVය. ෙඩ=මා9ක ජාsක ඒ. ම=Ã-Ïට9ස= (A. Munch-Peterson) 
7ද=ගත Qෂය ෙර#ගය 7සා *රබ=ධනාගාර ෙර#හෙ+ P Cය �ෙVය. 7ලධාI= පන4 
ෙදෙන8, කා=තාව= නවයQ ද ඇp{ව, ෙව� තබා මරා දමන ලq. පැI*ෙV ෙකාC=ට9= 
පාතාල ප-ධsය බාරව *U 4%4 ජාsක }�යා ෙඩාlc (Lydia Dübi) ව 1937 අෙග#4p 
මාසෙV P ෙමා4ක] ෙවත කැඳවn ලැÐය. ඇය පැC� වහාම ඇයව අJ අඩං¨වට ග=නා 
ල-ෙ- ඇය හා ෙ4වය කළ කා+ cÇQම= (Karl Brichman) සහ අ9%= D+Å (Erwin Wolf) 
යන ෙදෙදනාවJ සමඟl. “ෙස#%යf-%ෙර#� ෙට�ාf4GවාP සංගමයකට” බැÈ *Uයා යැl 
සහ ජ9ම7ය, පgංශය, ජපානය, සහ 4%f4ස9ල=තය ෙවnෙව= චර Mරැෂ ෙ4වෙV 
ෙය�නා යැl ඔD=ට එ+ල ෙච#දනා eහ. ෙනාවැjබ9 3 වැ7දා U.S.S.R. d LÏgj උසා%ෙV 
හSදා පyපාලන මzඩලය %*= ඇයට ෙනාවැjබ9 3 වැ7දා මරණ දêවම T=� කරන 
ල�ව Uක දවසකට පLව ෙව� තබා මරා දමන ලq. ඇයෙ� 4%4 ජාsකJවය ඇයට G*� 
ආරQෂාවQ ලබා ෙනා�7. පgsඵලය ඇයෙ� පDෙ+ අයට මෘග ෙල*= දැ=eවද ඒ ගැන 
G*J පැහැq} GIමQ *� ෙනාkය. පDෙ+ වගÉම යන *-ධා=තය, සාමාන|ෙය= ෙපා� 
මහජනතාවට එෙරdව භා%තා කරන ල-ද, ෙකාC=ට9= d සාමා±කය= ෙවත ද ෙයාදා 
ගැ7ණ. ෙප#ල=ත ජාsක එ+. ජැ=ෙකා]4කා (L. Jankowska) ට වසර අටක *ර දêවමQ 
7යම Dෙ= ඇය “ÏතෘÍCයට ෙ¸#dෙයQ e පDලක සාමා±කෙයQ kම” 7සාl. ඇයට ඒ 
තJවය dC eෙV ඇයෙ� සැCයා, 4ටැ74ලා] 48+4G (ම9ෙට=4) (Stanislaw Skulski) 
(Mertens) ව 1937 අෙග#4pෙ] P අJ අඩං¨වට ගැ�මJ අනpරැව සැ&තැjබ9 21 වැ7දා 
ෙව� තබා මරා දැ¬මJ 7සl. 

 ඔ*& �යf7f4G (ටා9Ê4) (Osip Pyatnitsky) (Tarchis) ෙකාC=ට9= d 
මැnඑ+4Gෙ� ෙදවැ7 අණ ෙදන 7ලධාyයා වශෙය= %ෙ-ශ ෙකාC,74fවාP පQෂවල 
Sල| කට,p බාරව සහ ෙල#කය Mරා ෙකාC=ට9= රහ*ගත සබඳතා බාර ව *UෙVය. 
1934 P ඔ�ව CPSU  මධ|ම කC:ෙ] ෙ-ශපාලන සහ පyපාලන අංශෙV පgධා7යා බවට 
පJ කරන ලq. 1937 7 24 වැ7දා මධ|ම කC:ෙ] M9ණ බලධාI සැ*වාරයකට මැqහJ 
ෙවC= NKVD  පgධා7යා e 7ෙකාලාl එ4ෙව# ෙවත %ෙ�ෂ බලතල පgදානය ගැන සහ 
ම9දන TවÎ GIම ගැන %ෙර#ධය දQවා *UෙVය. 4ටා}= ෙක#පා%¥ට eෙVය; සැ*වාරය 
නවJවා දමන ඔ� �යf74Gව පQෂ මතවාදයට හරවා ග=නට දැ� ÏඩනයQ ෙයාදවන 
ලq. ඒJ වෑයම අසා9ථක %ය: ඊ ළඟ qනෙV P සැ*වාරය පට= ගJ %ට, එෙස#] %*= 
fසා9වාP ෙපා�*ෙV dටM ඒජ=තවරෙයQ යැl �යf74f4Gට ෙච#දනා කෙ½ය, එෙ4ම 
} 7 වැ7දා ඔ�ව අJ අඩං¨වට ග=නට කට,p කෙ½ය. එෙස#] එ%ට �යf7f4Gට 
එෙරdව සාQÛ සපය=නට ෙබාy4 C,ල9 (ෙම+7ෙකා]) ට බලාJමක කෙ½ය. අනpරැව 
1938 } 29 වැ7දා C,ල9ව ෙව� තබා මරා දැCණ. ජපානය ෙවnෙව= චරMරැෂ ෙ4වෙV 
ෙය�ෙ=ය යන ෙගාතන ලද ෙබාරැ ෙච#දනාවට වරදකරැ යැl � ගැ�ම පgsQෙ¥ප කළ 
�යf7f4G ෙවත LÏgj උසා%ෙV හSදා පyපාලන මzඩලය %*= දêවj 7යම කරන 
ලq. ඔ�ට මරණ දêවම 7යම k } 29-30 රාs�ෙV P ෙව� තබා මරා දැCණ. 



 ෙකාC=ට9= d ෙව� තබා මරා දමන ලද කා9ය මzඩලෙV ෙබාෙහ# ෙදෙන8ට 
එ+ල e ෙච#දනාව eෙV “�යf7f4G, [%+ෙහ+j d,ෙග#] ෙනාy= [Wilhelm Hugo] 
(Knorin), සහ ෙබලා 8= %*= ෙමෙහයවන ලද ෙකාC=ට9=-%ෙර#� සං%ධානයක” *Uයා 
යැl Gයාl. අෙනQ අයව සරල වශෙය= ෙට�ාf4GවාP= නැJනj පgs%&ලkයවාP= 
හැUයට ෙ+බ+ eහ. මැnඑ+4Gට එෙරdව *ටගJ හංෙ�yයාn සා�dකෙV dටM 
පgධා7යා e ෙබලා 8= ෙවත (4ටා}=ෙ� 7යම අnව %ය හැGl) අ7J පැJතට 
මැnඑ+4G ෙවs= ෙච#දනා එ+ල %ණ. ෙබලා 8= Gü වද= ෙකාතරj පටලවන ල-ෙ- 
දැl Q%ෙවාJ එය 4ටා}= ෙවත ඍÑ පgහාරයQ තරj %ය. 8= තම= අdසංක යැl 
GයC= ඒවාට %ෙර#ධය පාC= තව �රටJ මැnඑ+4G සහ ෙමා4Q%= යන ෙදෙදනාට 
එෙරd ඔ�ෙ� පgහාරෙV ෙයP *UෙVය. ෙකාC=ට9= අතර ෙපා�ෙ] දG=නට ලැෙබන 
අකා9යQෂමතාවයට සහ %ෙ-ශය=d CPSU  ගැන ෙහාඳ නම �9වල තJවයක පැවTම 
ගැන ෙමා4Q%= වගGව ,p යැl 8= Gයා *UෙVය. පැ+¬ෙර# ෙටා�}යාU, ඔෙට# 
Ó*න=, %+ෙහ+j ÏQ, Qෙලම=f ෙගාfෙව#+Ö, සහ ආ9ෙව# ÞෙවාCන= ඇp{ එතැන 
*U G*ෙවQ ඔ� ෙ�රාග=නට ෙනා�යහ. ර£4kම අවස= e පLව, “8= පලdල]ව” 
%ම9ශනය GIම සඳහා %ෙ�ෂ ෙකාCසමQ අවශ| යැl ෙජ#9± �Cෙට�ා] %*= 
ෙය#ජනාවQ ෙගනාෙ]ය. කාමරෙය= ඉවතට �ය සැ�= 8= අJ අඩං¨වට ෙගන 
?�යා=කා ෙගාඩනැ¼+ෙ+ cj මහෙ+ P G*ෙව8J ෙනාද=නා qනෙයක ෙව� තබා මරා 
දමන ලq.  36

 Cකාෙය+ පැ=ට�] (Mikahail Panteleev) Gයන පyq, ෙj Ô-ධකරණය= වල අවස= 
අරSණ eෙV 4ටා}=වාqයට ඇs *ය{ පgsෙර#ධය= සහS}= ඉවJ කර දැ¬මl.  37

අ7Q පැJතට බර මතවාP= සහ හàනාගJ ෙට�ාf4GවාP= සමඟ 8මන ෙහ# ආකාරයක 
සබඳතාවයQ පැවැJe අය ම9දනෙV පgධාන ඉලQක eහ. අෙනQ %=qතය= අතරට 
හl=4 7Dම= නායකJවය �= පා9ශවයට අයJ ජ9ම= සට=කා¬= අයJ eහ. 
පgජාත=ත�වාP මධ|මවාP කzඩායම (Democratic Centralist Group) pළ dටM අෙන8J 
සට=කා¬= සමඟ 7Dම=වද 1937 P pර= කර දමන ලq. එවක P NKVD d ෙකාටසQ 
ෙල*= පැවs, ‘රාජ| ආරQෂාව සඳහා e පgධාන පyපාලන කා9යාලෙV රහ*ගත 
ෙ-ශපාලන අංශෙV පළS ෙදපා9තෙj=pෙ]’ (Glavnoe upravlenie  gosudarstvennoi 
bezopasnosti; GUGB) සම පgධා7ෙයQ e යෙකා] ම:ෙසා] Gයන පyq, රාජ| යා=ත�ණෙV 
*ය{ ඉහළ තනpරැ ෙහාබවන ලද නායකය= ගැන, ඔD=ටJ ෙනාදැnවJවම, ඔD=ට 
එෙරdව ඕනෑම ෙමාෙහාතක P ෙයාදා ගත හැG, සාQÛ ර£ගJ ෙඩා*යර පැවsෙVය. 
Q}ෙම=f ෙවාෙරාÛෙලා], අ=ෙ+ %යÚ=4G, ලසා9 කැගෙනා%Ã, Cකාෙය+ ක}7=, සහ 
7Gටා කෘ�ෙච] යනාP *ය+ල= ගැන එවැ7 }�ෙගාn scණ. ඉs= එැබැ%= 
ෙකාC=ට9= නායකය=ෙ� කට,p ගැන එයාකාර }�ෙගාn තබා ගැnනාය ය=න 
ෙබාෙහ# ෙසl= *-ධ %ය හැG eවG. 

 උස4ම 7ලතලයQ දරන ලද රැ*යාn-ෙනාe ෙකාC=ට9= නායකයා ද ම9දනෙV 
GHයා°�ව කට,p කරන ල-ෙදG. ෙකාC=ට9= d *U ෙ+කjවරෙයQ e පැ+Cෙර# 
ෙටා�}යාUව 4ටා}=ෙ� මරණෙය= පLව ත�4තවාP කHමෙ]දයට %වෘතවම %රැ-ධව e 

 François Fejtö, “Comment Staline liquida Béla Kun,” France Observateur, 9 April 1959. Fejtö bases this account on the memoirs of 36

Avro Tuominen, The Bells of the Kremlin: An Experience in Communism (Hanover, N.H.: University Press of New England, 1983).

 Panteleev, “La terreur stalinienne,” p. 48.37



අෙයQ ෙල*= පgශංසාවට ලQkම 7Cs Gයා පාන එක අව4ථාවQ eෙVය. ෙටා�}යාU 
%*= ‘රp ආධාර’ d 7ලධාyෙයQ e හ9ම= éබ9f ෙවත ෙච#දනා එ+ල කර scණ. 
éබ9f අJ අඩං¨වට ෙගන Uක දවසG= ෙව� තබා මරන ලq. 1933 = පLව U.S.S.R. 
ෙවත පැCෙණන ජ9ම= ජාsක ෙකාC,74fවාP= e Ïට9ම= ,වල ෙවත ෙටා�}යාU 
%*= ර£4kමක P ඔD= නාf* ඒජ=තරවරැ= Gයා ෙච#දනාවQ එ+ල කරන ලq. ඒ 
ඔD= ජ9ම7ෙV *U තම පD+ සමඟ සjබ=ධතා පවJවා *áම 7සl. සs Gdපයකට 
පLව ඔD=ව අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. හැෙම#ම ෙබලා 8= ට %රැ-ධ ෙව-P ෙටා�}යාU 
එතැන *UෙVය. එෙ4ම ෙබලා 8= මරණයට පJ කරන 7යම අJස= කෙ½ ඔ� %*7. 
1938 P ෙප#ල=ත ෙකාC,74fවාqෙයQ pර= කරන අව4ථාෙ] P ද ඔ� එතැන *UෙVය. 
ඒ අව4ථාෙ] P ඔ� ෙමා4ක] න¦ ෙවnෙව= ෙප� *UෙV ෙමෙ4 GයC7: “cය¨+ල=ට, 
චරMරැෂය=ට, සහ ෆැÛ4f ඒජ=තවරැ=ට මරණය! ඔQෙත#බ9 %&ලවය ජයග®හණය කළ 
%පරj°� Sරකරැව=ෙ�, සහ ෙල#කෙV සැම තැන %&ලවෙV ජයග®හණය සහsක කරන, 
ෙල7=ෙ� සහ 4ටා}=ෙ� පQෂය q¨ ක+ qෙ=වා! ý}Q4 ජ9ස=4G, 7ෙකාලාl 
එෙ4] ෙ� උරැමQකාරයQ q¨ ක+ qෙ=වා!”  38

ෙකා.!`ab ප@ෂ අතර Xෂණය 

 ෙකාC=ට9= d මධ|ම c,ෙර#ව Ô-ධකරණය කරn ලද පLව, 4ටා}= එd 
අෙන8J අංශ වලට පහර Pම පට= ගJෙJය. S}=ම හL eෙV ජ9ම= අංශයl. 
ෙවා+ගා ජ9ම= ෙවs= එන පරjපාරවට අමතරව ෙස#%යf රැ*යාෙ] ජ9ම= පgජාව 
අතෙ9 ජ9ම= ෙකාC,74f පQෂෙV (KPD) සට=කා¬= සහ වlමා ජනරජය හැර දා 
ෙස#%යf ,7යනෙV සමාජවාදය ෙගාඩනැ�මට පැCණ *U ෆැÛ4f %ෙර#� සරණාගතය= 
සහ ශ[Cකය= *Uයහ. ඒJ 1933 P අJ අඩං¨වට ගැ�j පට= ගැෙන-P ෙj ජනතාව 
අතෙර= G*ෙවQ %ව9ජනය eෙV නැත. U.S.S.R. වාස4ථානය කරගJ ෆැÛ4f %ෙර#� 
%වාY= අතෙර= pෙන= ෙදකQ ම9දනෙය= බැට කෑහ. 

 ම9දනෙV %=qතය= සහ ෙකාC,74fවාP= ෙනරÏමට හා ඔDනට දêවj GIම 
සඳහා %+ෙහ+j ÏQ, %+ෙහ+j Åෙලාy=, සහ හ9බf ෙවºන9 (Wehner) යන KPD 
නායකය= යටෙJ හදන ලද කාඩ9 ලැl4p (Karderlisten) වලට 4Ës ෙව=නට සට=කා¬ 
ජ9ම= ෙකාC,74fවාP=ට අJ e ඉරණම ඉතා ෙහා�= සට=ගත %ය. S+ම ලැl4p 
qනය 1936 සැ&තැjබ9 3 e අතර, අවසාන ලැl4p qනය 1938 7 21 වැ7දා %ය. 
සමාජවාP සම� පQෂෙV (Socialist Unity  Party  -SED), (එනj ෙදවැ7 ෙල#ක ,-ධෙය= 
පLව පgsකzඩායj e ජ9ම= ෙකාC,74f පQෂය භා%තා කරන අ?J නම) පාලන 
ෙකාCසම %*= 1950 ගණ= අග P }යන ලද සටහනQ අnව, ලැl4p pළ 1,136 කෙ� 
නj සඳහ= ෙවl. අJ අඩං¨වට ගැ�j උපyමය q4ෙව=ෙ= 619 ෙදෙනQ අJ අඩං¨වට 
ගැෙනන 1937 P ය. 1941 P 21 Q ග=නා ෙතQ අJ අඩං¨වට ගැ�j පැවsෙVය. ෙj 666 
ක �yසෙ� ඉරණම 8මQ eවාදැl G*ෙවQ ෙනාද7s. ඔD= *රගතව *Uය P Cය �ය 
බව ගැන වැ� සැකයQ නැත. අ¦ම වශෙය= 82 Q ෙව� තබා මරණ ලq. *ර කඳDරැ 
pළ 197 Q Cය �යහ. නාfY= ෙවත 132 Q බාර ෙදන ලq. ආස=න වශෙය= 150 Q 
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ෙදෙනQ ඔD=ෙ� P9ඝ කා�න දêවj ෙගවා අවසානෙV U.S.S.R. හැරදා ය=නට සමJ 
eහ. ෙj සට=කා¬= අJ අඩං¨වට ගැ�ම සාධාරâය කර=නට ෙයාදා ගැnr එක 
අl�යෙලා±මය ෙºpවQ eෙV ඔD= ඇෙඩා+Å dfල9 බලෙය= S�නට ඒම 
වළQව=නට අසා9ථක eවා ය=නl. හyයට ෙමා4ක] ඒ නාfY= බලය අ+ලා ගැ�ම 
� බඳව G*� ÍCකාවQ රඟ පෑෙ] නැs ෙලසකටl.  39

 වඩාJම ෙශ#ච�ය *-�ය නj, 4ටා}= ඔ�ෙ� නරැමවාදය සj�9ණෙය= q4කරන 
අව4ථාව e ඔ� ජ9ම= ෆැÛ4f %ෙර#�=ව dfල9ට බාර Pමl. ෙස#%යf අ�කාI= 
%*= U.S.S.R. ෙවs= ජ9මාnව= �:වහ+ කර-P ෙමය 1937 P *-ධ %ය. ෙපබරවාy 16 
වැ7දා දහ ෙදෙනQ ෙහළා දැක ෙස#%යf %ෙ�ෂ ෙ4වා ව}= ඔD=ව බාර ෙදන ලq. ඒ 
අය අතර Lපg*-ධ නj GdපයQ eහ: 1921 *ට U.S.S.R. d වාසය කළ තාQෂණෙ]qෙය8 
e එC+ ලාy¥ (Emil Larisch); හැjබ9� ව}= පැC� ෙකාC,74fවාqෙයQ e %+ෙහ+j 
ෆlෆ9 (Wilhelm Pferiffer); මාQ4-ඒංග+4 ඉ=4UU,f d %�ව%ද|ා ල ෙ4වකෙය8 e 
ක9f 7Q4ෙඩ#Å (Kurt Nixdorf). ඔD= *ය+ල=වම 1936 P අJ අඩං¨වට ෙගන s²ෙz 
“ෆැÛ4f කට,p” වල ෙය�නා නැJනj ඔJp බැ?වා යන ෙච#දනා යටෙJ ය. ජ9ම= 
තානාපsවරයා e ව9න9 ෙවා= ඩ éල=බ9� (Werner von  der  Shulernberg) ඔD= 
ෙවnෙව= මැqහJ ෙව=නට %ෙ-ශ කට,p � බඳ ෙස#%යf ඇමs මැQ*j }f%ෙනා] 
(Maksim Litvinov) සමඟ උJසාහ කෙ½ය. ආත9 sෙල# (Arthur Thilo) ෙව#ෙස#] d *U 
cÇතාන| ෙකා=ස+ එකp කරග=නට සමJ eවJ ෙබාෙහ# ෙදෙනQ එතරj වාසනාව=ත 
ෙනාeහ. ජ9ම7යට �ෙයාJ තමාව වහාම අJ අඩං¨වට ගැෙනන බව දJ ෆlෆ9 තම=ව 
එංගල=තයට �:වහ+ කරග=නට වෑයj කෙ½ය. මාස දහ අටකට පLව, 1938 අෙග#4p 
18 වැ7දා, ඔ�ව ෙප#ල=ත මාlමට ෙගන යන ලද පLව නැවතJ ඔ� ගැන G*වQ 
අහ=නට ලැෙබ=ෙ= නැත. 1908 වසෙ9 පට= රැ*යාෙ] ÂවJෙවන ලද ෙල7=ග®ෑÖ d 
}ෙත#ග®ැå Ú+�ෙයQ e ඔෙටා ෙව#+ත9 (Otto Walther), 1937 මා9p 4 වැ7දා බ9}= 
ෙවත �%*ෙVය. අනpරැව ඔ� ÂවJ e 7වෙ4 ජෙ=ලයG= එ යට පැන ඔ� *යq%නසා 
ගJෙJය. 

 1937 මැl මස අග P, ෙවා= ඩ éල=බ9� අJ අඩං¨වට ගJ ජ9මාnව= ගැන නව 
ලැl4p ෙදකQ යැkය, ඔD= �:වහ+ කර දැ¬ම වඩා L�L යැl ඔ� Tරණය කෙ½ය. 
ක9f 7Q4ෙඩාÅ ඇp{ ෆැÛ4f %ෙර#�= Gdපෙදෙන8 ඒ නj 67 අතර *Uයහ. 1937 
**රෙV P සාකÃඡා අ?J පැJතකට හැyණ, ඒ ෙව-P සැබැ%= �:වහ+ කළ සංඛ|ාව 30 
Q 7සා, ජ9ම= උ-යාචන වලට පgsචාරයQ හැUයට �:වහ+ GIj ෙ]ගවJ කර=නට 
ෙස#%යf ,7යනය එකඟ %ය. 1937 ෙනාවැjබ9 සහ ෙදසැjබ9 මාස වල P තවJ 
ජ9මාnව= 148 Q �:වහ+ කළහ. 1938 ෙව-P සංඛ|ාව 445 Q දQවා ඉහළ �ෙVය. 
සාමාන| වශෙය= *-ධ eෙV �:වහ+ කරන ජනතාව (ඔ4U�ය= සමාජ පgජාත=ත�වාP 
පQෂෙV පැරාC}ටy හ4තය e Ô¥f4²=Ö (Schutzbund) d සාමා±කය= Gdප ෙදෙනQ 
ද ඇp{ව) ෙප#ල=තය, }pෙ]7යාව, ෙහ# å=ල=තය මාlj අසලට ෙගන ෙගා4 
Qෂ�කවඔD= ජ9ම= අ�කාI= %*= }යාපංqÊ සහ ව9Æකරණය GIමl. අෙනQ 
සමහර අව4ථා වල P, ඔ4U�ය= ෙකාC,74fවාqයා e ෙප#+ මlස+ (Paul Meisel) 
ඇp{ව, 1938 මැl අ+ලා ගJ %=qතය=ව ෙප#ල=තය හරහා ඔ4U�ය= ෙපරSණ ෙවත 
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ෙගන ෙගා4 ෙග4තාෙප# ෙවතට බාර Pම *-ධ %ය. ,ෙද]ෙවQ e මlස+ අනpරැව 
අDf%�f4 d Cය �ෙVය. 

 නාf* ජ9ම7ය සහ ෙස#%යf රැ*යාව අතර sc ෙj එකඟJවය 1939 නාf*-
ෙස#%යf �%Lෙම= ක = ස7:හ= කරගැෙනන ල-දl. එනj, ෙජ#9ù ෙසjපgj (Jorge 
Semprum) දQවන ආකාරෙය=, “*ය{ ආඥාදායක ප-ධsය= pළ ඇs සැබෑ ඒකරා° වන 
4වභාවය ෙහ දර] %ය.” �%Lම අJස= කළ පLව, �:වහ+ GIj ඉමහJ ෙලසG= 
වැ� k �යහ. 4ටා}= සහ dfල9 %*= ෙප#ල=තය පාගා දැ� පLව බලවJ රාජ|ය= 
ෙදකට ෙපා� මාlමQ ලැ²�, %=qතය=ව ෙස#%යf *රෙගදරක *ට ෙක =ම ජ9ම= 
*රෙගදරකට මාරැ කරත හැGයාව උදා %ය. 1939 *ට 1941 දQවා, 1939 ෙනාවැj 27 
වැ7දා අJස= කළ එකඟතාවෙV පgsඵලයQ වශෙය= ජ9ම= ෙකාC,74fවාP= 200 Q 
සහ 300 Q අතර සංඛ|ාවQ ෙග4තාෙප# ෙවත බාර ෙදන ල-ෙ- නව Cත�පාQÛකය= ෙවත 
ෙස#%යf අ�කාy= දQවන ෙහාඳ dත �යවරQ හැUයටl. 1939 ෙනාවැjබ9 මාසෙV *ට 
1941 මැl දQවා, ඔ4U�යාnව= 85 Q ද ඇp{ව, 350 Q පමණ ජනතාවQ �:වහ+ කර 
දමන ලq. රp වෘJTය සCs ජාත|=තරෙV (Red Trade  Union  International) d 
7ලධාyෙයQ බවට පJව *U, ඔ4U�ය= ෙකාC,74f පQෂෙV �ලාරjභක සාමා±කෙයQ 
e ෆöා=4 ෙකාyf4éන9 (Franz Kortischoner) ද ෙj අය අතර *UෙVය. ඈත උpරට 
�ටමං කර යවන ඔ�ව ?�}= වල P ෙග4තාෙප# ෙවත බාර කරන ල�ව, එතැ7= 
%යානා ෙවත යවා, ශාIyක වධdංසා පSrවා, 1941 7 7 වැ7දා අD4%�f4 d P මරා 
දමන ලq. 

 ජනතාව �:වහ+ කර-P ඔD=ෙ� ,ෙද] සjභවය සැලG+ලට ගැ�ම ෙස#%යf 
අ�කාI= %*= පgsQෙ¥ප කළහ. උදාහරණයQ හැUයට, KPD  සාමා±කෙයQ ෙම=ම 
සංÆත රචකෙයQ සහ සංÆත 7යSෙවQ e, එෙ4ම ,ෙද]ෙවQ ද e, හා=4 ෙව#+ට9 
ෙÖ%Ö (Hans Walter  David) ෙග4ෙතාෙ& ෙව ත බාර ෙදන ල�ව 1942 P මùඩනැ Q 
(Majdanek) කඳDෙ9 P %ෂවා,ෙව= මරැSවට පJ කරන ලq. ඔ�ෙ�  කතාව Gය=නට 
q%ගලවා ගJ ෙභෟsක %ද|ාඥෙය8 e ඇෙලQසැ=ඩ9 වl4බ9� (Alexander Weissberg) 
වැ7 තවJ ෙබාෙහ# අය *Uයහ. KDP  නායකJවෙය= ත+? කරන ල�ව U.S.S.R. වලට 
සංකHමණය k *U හා=4 7Dම=ෙ� ආදරව=sය e මාග®f ¹බ9-7Dම= (Margaret 
Buber-Neumann) ද ෙස#%යf ,7යනය සහ නාfY= අතර පැවs අපරාධෙV මහා හDල 
ගැන },වාය. 1937 P අJ අඩං¨වට ෙගන සlÐyයාෙ] කරාග=ඩා ෙවත �ටමං කරන ලද 
ඇයව, තවJ එවැ7 අවාසනාව=තය= සමඟ ෙග4තාෙප# ෙවත බාර කරන ලද පLව 
රාෙව=4බෘlQ (Ravensbrück) d රඳවා තැcණ.  40

වl4බ9� ජ9මාnව=ට ඔ�ව බාර කරන ලද ආකාරය *d කරl: 

1939 ෙදසැjබ9 31 වැ7දා අ�ව උෙ- හයට නැ¼fටවන ලq…අ� ඇàj පැළඳෙගන 
ර£D+ කපා ගJ පLව %ෙ]කාගාරයක පැය GdපයQ ෙගවn ලැÐය. 1919 P 
සා�dකය කඩා වැ:න පLව �ෙලාQ (Bloch) නැමs හං ෙ�yයාෙ] ෙකාC,74f 
,ෙද]වQ ජ9ම7යට පළා ෙගා4 scණ. ඔ� ෙහාර බලපත� ව}= එd ÂවJ e 
අතර රහ*ගතව පQෂ GHයාකරැෙවQ හැUයට qගටම ෙ4වය කර=නට සමJ %ය. 

 Margaret Buber-Neumann, Under Two Dictators, trans. Edward Fitzgerald (New York: Dodd, Mead, 1950).40



පLව ඔ� ඒ ෙබාරැ බලපත� ව}=ම සංකHමණය කෙ½ය. ඔ�ව අJ අඩං¨වට ෙගන 
ඇත. ඔ�ෙ� %ෙර#ධය මධ|යෙV ඔ�ව ජ9ම= ෙග4තාෙප# ෙවත බාර ෙදන ලq…
මැqයj ර£යට මඳකට ෙපර බ4 පැC�යහ. අ�ව �jyය 4ථානය ෙවත ෙගන 
�යහ…1939 ෙදසැjබ9 31 වැ7දා *ට 1940 ජනවාy 1 වැ7දා උදාෙවන ෙතQ ඒ 
රාs�ෙV �jyය ගම= කෙ½ය. එය බැට කෑ �yC හැJතෑවQ ආප� ම]cම කරා 
ෙගනයC= *UෙVය… ෙබÇ4f }ෙටා]4Q දQවා ව|වසනයට පJව *U ෙප#ල=ත 
�Uසරබද හරහා �jyය ගම= කෙ½ය. බ� ගඟ (Bug River) පාලම උඩ තවJ 
,ෙර#Ïය ඒකා�පs ෙර±මයQ, ජ9ම= ෙග4ෙතාෙ& ෙ]ශෙය=, අ� එනෙතQ 
බලාෙගන *Uයහ.  41

 වl4බ9� නාf* *රෙගව+ ව}= පැන ය=නට සමJව, ෙප#ල=ත කැර}කරැව= 
සමඟ එQk සට= කෙ½ය. ,-ධය අවසානෙV P ඔ� 4kඩනයට මාරැ k එතැ7= 
එංගල=තය බලා �ෙVය. 

මාග®f ¹බ9-7Dම= එම �වමාරැෙ]ම අවසා= අqයරය= ගැන ෙමෙ4 %4තර කරl: 

 පාලෙම= එහා පැJතට යෑම p= ෙදෙනQ %*= පgsQෙ¥ප කරන ලq: �ෙලා¥ 
නැමs හංෙ�yය= ,ෙද]ෙවQ e නාfY %*= දැනටමJ දêවj කරන ලද 
ෙකාC,74f ශ[CකෙයQ, සහ මට නම මතක නැs ජ9ම= ¨රැවරෙයQ. ඔD=ව 
බලහJකාරෙය= පාලම උ�= එහා පැJතට ඇදෙගන �යා. SS  %*= ,ෙද]වා 
එතැනම මරා දැSවා. අ�ව ?�}= ෙගන යන �jyයකට පැටeවා…?�}= වල P 
අ�ව ෙග4තාෙප# ෙවත බාර �=නා. අ�ව ෙග4තාෙප# ෙවත බාර �=නා පමණQ 
ෙනාව NKVD  %*= අෙ& *ය{ වා 9තා  සහ සටහ= ද SS  ෙවත යවා ඇs බව 
එතැන P පැහැq} eවා. මම 7Dම=ෙ� භා9යාව බවJ සහ ඔ� නාf* ජ9ම7ෙV 
වඩාJම ෛවරයට පාත� e ජ9මාnව= අතy= එQ ෙකෙනQ බව එd P සඳහ= 
කරn ලැ²ණා.  42

1945 අෙ&g+ මාසෙV P රාෙව=4බÇෘlQ 7දහස ලබන pරැව ¹බ9-7Dම= එd කාලය 
ෙගkය. 

 ජ9ම= ෙකාC,74fවාP= �Q%�න ලද කාලෙV P ම, ෙප#ල=තයට සංකHමණය k 
*U පල4Tන ෙකාC,74f පQෂෙV (PCP) කාඩ9 ද 1ෂණයට හL eහ. 1929 *ට 1931 
දQවා PCP ෙ+කj e ෙජ#සÅ බ9ග9 (Joseph Berger) ව 1935 ෙපබරවාy 27 වැ7දා අJ 
අඩං¨වට ගැ7ණ. ඔ�ව 7දහ4 ෙකෙර=ෙ= 1956 P %*වැ7 ෙස#%යf පQෂ 
ෙකාංග®සෙය= පLව පම�. ඔ� q% ගලවා ගැ�ම ව|sෙ9කයG. අෙනQ සට=කා¬= 
ෙව� තබා මරා දැCණ. තවJ ෙබාෙහ# ෙදෙනQ කඳDරැ pළ P Cය �යහ. ෙරා4ෙටා]-ඔ=-
ෙඩා= d ට�ැQට9 කjහලක අධ|Qෂක e ෙවා+Å ඇව9²Q (Wolf Averbuch) 1936 P අJ 
අඩං¨වට ගැ7ණ. ඔ�ව 1941 P ෙව� තබා මරා දමන ලq. U.S.S.R. ෙවත පැCණ *U 
සමාජවාP *ෙය#74f කzඩායjවල සාමා±කය= සහ PCP  සාමා±කය=ව කHමාnÓලව 
pර= GIම සjබ=ධ eෙV cෙර#cÖසා= (Birobidzhan) 4වායJත ,ෙද] පgෙ-ශයQ 

 Alexander Weissberg, The Accused, trans. Edward Fitzgerald (New York: Simon and Shuster, 1951).41

 Margaret Buber-Neumann, “Déposition au procès Kravchencko contre Les lettres françaises 14e audience, 23 fevrier 1949. Compte 42

rendu sténographique,” La jejune parque, 1949.



වශෙය= �d:kෙම= පLව ,ෙද] L?තරය ෙවත ෙපා�ෙ] දQවන ලද ෙස#%යf 
පgsපJsය සමඟl. එd *ය{ම ,ෙද] නායකය=ව අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. cෙර#cÖසා= 
d %ධායක කC:ෙ] සභාපs e මහාචා9ය ඉෙය#*Å �බ9බ9� (Iosif Liberberg) 
“ජනතාවෙ� හpෙරQ” යැl ෙහළා දGන ලq. එෙ4ම 4වායJත රාජ|ෙV පැවs රාජ| 
ආයතනවල අෙන8J *ය{ම කාඩ9 අතර ද Ô-ධකරණය *-ධ %ණ. ෙබාරැවට මවා පාන 
ලද ,ෙද]-ෆැÛ*4f ෙQ=¸යට අයJ eවා යැl සැSඑ+ ඕග94G (Samuel Augursky) ට 
ෙච#දනා එ+ල %ය. රැ*යාn පQෂෙV (Russian Party) සම4ත ,ෙද] අංශය (Evreiskaya 
sektsiya) S{ම7=ම  ඉවJ කර දැ¬ය. *ය{ ,ෙද] ආයතන %නා ශ GIෙj ඉලQකය 
GHයාJමක eෙV ෙස#%යf ෙ-ශය �ටරට වාසය කරන පg*-ධ ,ෙද]ව= ෙවs= සහාය 
ෙසායC= *UයPය.  43

 Ô-ධකරණ ව}= �Q%=ෙ- ෙකාපමණ සංඛ|ාවQදැl ය=න සලක-P ෙප#ල=ත 
ෙකාC,74fවාP= ෙදවැ7 ෙව=ෙ= රැ*යාnව=ට පම�. ෙවනJ තැ=වල *Uන ඔD=ෙ� 
අ78J සගය= ෙම= ෙනාව, 1938 අෙග#4p 16 වැ7දා ෙකාC=ට9= මධ|ම %ධායක 
කC:ෙ] ච=දයG= පLව ෙප#ල=ත ෙකාC,74f පQෂය (KPP) %Lරැවා හැyණ. KPP �I 
ඇJෙJ පgsගා¬= ෙවs= යැl *Ë 4ටා}= හැම %ටම KPP සැක කෙ½ය. 1917 ට ෙපර 
ෙල7=ෙ� සහ �yවර හැUයට සහභාÆ e ෙබාෙහ# ෙප#ල=ත ෙකාC,74fවාP= එd 
පgsඵලයQ වශෙය= U.S.S.R. pළ %ෙ�ෂ ආරQෂාවQ ලබC= *Uයහ. 1923 P KPP %*= 
ෙට�ාf4Gට සහාය පළකරන 4ථාවරයQ ෙගන *Uයහ. ෙල7=ෙ� මරණෙය= පLව ඔD= 
ෙට�ාf4G පාQÛක e %රැ-ධ පැJතට ච=දය �=හ. KPP pළ ෙර#සා ලQසjබ9� දQවන 
බලපෑම ද %ෙ]චනයට ලQ D�. 1924 7-} මාස වල P ෙකාC=ට9= d ප4වැ7 
ෙකාංග®සෙV P KPP  පQෂ නායකය=ව *U �yස 4ටා}= %*= පැJතකට ත+? කරන 
ල-ෙ-ය—ඇෙඩා+Å ෙව#94G (Adolf Warsky), ෙහ=yQ ෙවාෙල4G (Henryk Walecki), සහ 
ෙවරා ෙකා4ෙට�4වා (Wera Kostrzewa)—එය පැහැq}වම ෙකාC=ට9= %*= KPP පාලනය 
අතට ගැ�ම සඳහා තබන ලද S+ �යවර යැl පැහැq} %ය. ෙට�ාf4GවාදෙV පැළ 
තවානQ යැl Gයා KPP ෙහළා දැÉම *-ධ %ය. එනSJ ෙමම පgකාශය පවා එd *-ධ e 
ර£�ක+ Ô-ධකරණය පහද=නට පgමාණවJ ෙනාෙ]. එd බ�තර සාමා±කය= ,ෙද]ව= 
eහ. අනpරැව 1933 P ෙප#ල=ත හSදා සං%ධාන (POW) පලdල]ව (19 වැ7 පyÃෙ,දෙV 
සාකÃඡා ෙකෙරන) *-ධ %ය. ෙවනJ සාධක ගැන ද *dෙV තබාගත ,pl. උදාහරණයQ 
වශෙය=, ෙකාC=ට9= %*= කHමාnÓලව ෙප#ල=ත ෙ-ශය අඩපණ කරC= scණ. ඒ 
ජ9ම7ය සහ U.S.S.R. මත ඔD= යැÏම වැ� කර=නටl. KPP pර= කර දැ¬ෙj වඩාJම 
වැදගJ සාධකය eෙV ජ9ම=-ෙස#%යf එකඟතාවයට අJස= GIම සඳහා ¾දානj කරn 
��ස යැl Gයැෙවන න|ායය වැදගJ ෙකාට සැලGය ,JතG. 4ටා}= එය ඉ: කර=නට 
ගJ GHයා මා9ගය ද මනා ෙහ දර]වG. සෑම %=qතෙයQවම ෙමා4ක] ෙවත ආපL ෙගන 
ඒම ඔ� (ෙකාC=ට9= සහාෙය=) සහsක කෙ½, පළා යා හැG පgමාණය හැG තරj අ¦ 
කරග=නටl. q% ගලවා ග=නට සමJ e එකම �yස *UෙV, ]ලැ�4ෙල# ෙග#S+කා 
(Wladyslaw Gomulka) වැ7 ෙප#ල=තෙV *රගත කරන ල-දD= පමණG. 
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und “Säuberungen” in den kommunistischen Parteien Europas seit des dreissiger Jahren (Berlin: Akademie Verlag, 1993), pp. 87-102. 
For the full history of Birobidzhan, see Henri Slovès, L’état juif de l’Union soviétique (Paris: Les Presses d’Aujourd’hui, 1982).



 සsයකට ෙදවරQ පgකාශනය කරන ලද ෙකාC=ට9= 7ල MවJපJ 7ෙ]දනය, 
ජාත|=තරෙV },j �වමාරැව (La correspondence internationale), 1938 ෙපබරවාy මාසෙV 
P, ෙù. 4වl*4G (J. Sweicicki) අJස7= ,p පgහාරයQ KPP ෙවත එ+ල කෙ½ය. 1937 
7 මාසෙV P *-ධ e Ô-ධකරණෙV P, මධ|ම කC:ෙ] සාමා±කය= ෙදාෙළා4 ෙදෙනQ, 
.රාව}ෙV තරමQ පහ = *U නායකය= ෙබාෙහ# ෙදෙනQ, සහ ජාත|=තර හSදා වලට 
බැÈ *U ෙප#ල=ත ජාsකය= ඇp{ සට=කා¬= හාර ප= *යයQ, pර= කර දමන ලq. 
මහ ෙ+කj e Ñ}ය= ෙල=4G (Julian Lenski) ෙමා4ක] ෙවත කැඳවන ල�ව Qෂ�කව 
අpරැදහ= %ය. ෙමා4ක] ෙවත ආපL පැC� පL ෙඩාjෙබÇා]4G හSදාෙ] (Dombrowski 
Brigades) ෙ-ශපාලන නායකය= e කැ*C9 *ෙකා]4G (Kazimierz Cichowski) සහ 
¨4ටා] රlක9 (Gustav Reicher) යන ෙදෙදනාව අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. අ?s= ෙප#ල=ත 
ෙකාC,74f පQෂයQ �d:ව=නට 1942 ෙතQ 4ටා}= අවසර �=ෙ= නැත. ඒ නව 
පQෂය ෙප#ල=ත ශ[Cකය=ෙ� පQෂය (PPR) නC= %ය. එය �d:වන ල-ෙ- ල=ඩනෙV 
�:වහ+ව *U 7ල ආz¦වට එqyව *U=නට හැG නව ආz¦වQ හැPම සඳහාl. 

 4ටා}=ෙ� 1ෂණය යටෙJ ,ෙගා4ලා] ෙකාC,74fවාP=ට දැ� ෙ4 �Q %=ඳහ. 
1921 P තහනj කරන ලද පLව, ,ෙගා4ලා] ෙකාC,74f පQෂයට %ෙ-ශෙV P ය  
කzඩායj ගැෙහ=නට *-ධ k scණ. 1921 *ට 1936 දQවා %යානා d ද, 1936 *ට 
1939 දQවා පැI*ෙV ද, නSJ 1925 = පLව ඔD=ෙ� පgධාන මධ|4ථානය ෙමා4ක] %ය. 
,ෙගා4ලා] %ගාCකය= L{ �yසQ ෙවs= �}ක පgධාන කzඩායම පළSෙව=ම හැ�ෙ= 
‘බටdර ජාsක L?තරෙV ෙකාC,74f %�ව%ද|ාලෙV’ (KUMNZ) , 4ව9Öෙලා ] 
ෙකාC,74f %�ව%ද|ාලෙV, සහ ජාත|=තර ෙල7=වාq පාසැෙ+, *L *L%ය= අතෙර7. 
1929 P ඇෙලQසැ=ඩ9 රÑ බලයට පJ e පL එන %ගාCක ෙදවැ7 ර£+ලG= ෙj 
කzඩායම සෑෙහන තරමකට ශQsමJ %ය. 1930 ගණ= වල P U.S.S.R. d වාසය කළ 
200 ක *ට 300 Q පමණ e ,ෙගා4ලා] ෙකාC,74fවාP= ජාත|=තර සං%ධාන වල, 
%ෙ�ෂෙය=ම ෙකාC=ට9= සහ ජාත|=තර තරැණ සං%ධානෙV, තරමQ ඉහළ තනpරැ 
ෙහාබවන ලq. ඒ 7සා ඔD= ෙබාෙහ# %ට CPSU සාමා±කය= ද eහ. 

 YCP d පාලන බලය අ+ලා ග=නට %%ධ පා9ශව අතර *-ධ e අරගල 7සා ඔD= 
ෙවත අපÉ9sය එ+ල ෙව=නට පට= ගැ7ණ. ෙකාC=ට9= මැqහJkj එ=න එ=නම 
7තර *-ධ kමJ, එයට බලාJමක බලය ෙයාදවා ගැ�මටJ *-ධ %ය. 1925 වසර මැද P 
KUMNZ  d පළS Ô-ධකරණය (chistka) *-ධ %ය. ,ෙගා4ලා] *L= %රැ-ධ පැJතට 

පාQÛකව k, ෙරQට9 තනpර දැරෑ මාyයා ෙù. ෆöෘGනා (Maria J. Frukina) ට %රැ-ධJවය 
පgකාශ කළහ. *L= L{ සංඛ|ාවQ අවනj²වට පාත� කර ෙනරපා කරන ලq. ඒ අතy= 
හතර ෙදෙන8 (ඇ=ෙට f*}ගා, k. ෙඩ�Ã, ඒ. ඩûැ±Ã, සහ Â. එබ}=) අJ අඩං¨වට 
ෙගන සlÐyයාවට �:වහ+ කරන ලq. 1932 P තවJ සට=කා¬= දහසය ෙදෙන8ව 
ෙවනJ Ô-ධකරණයක P ෙනරපා හyන ලq. 

 Gෙර#] ඝාතනෙය= පLව *ය{ම ෙ-ශපාල7ක %ගාCකය= � බඳ පාලනය ය  දැ� 
කරන ලq. එෙ4ම 1ෂණය පට= ග=නට ෙපර 1936 **රෙV P *ය{ YCP සට=කා¬=ව 
%ම9ශනය ෙකරැ�. 79නාCක ශ[Cකය=ෙ� ඉරණම 8මQ eවාදැl ගැන %4තර G*J 
නැs තරj DවJ, YCP  මධ|ම කC:ෙ] ෙ+කjවරැ අට ෙදනා, මධ|ම කC:ෙ] තවJ 
සාමා±කය= පහෙළා4 ෙදෙනQ, පy4ථා�ය සහ පgාෙ-°ය කා9යාල ව}= ෙ+කjවරැ 



%*එQ ෙදෙනQ අJ අඩං¨වට ෙගන සහ අpරැදහ= e බව ගැන අ� ද7S. %ද|ා සඳහා 
e ඇකඩCෙV (Academy of Sciences) ෙ4වය කරන ලද, U.S.S.R. ෙවත පළා එ=නට *-ධ 
e *මා මාෙක%Ã (Sima Markević) නමැs එක ෙ+කjවරෙයQව 1939 } මාසෙV  අJ 
අඩං¨වට ගැ7ණ. ඔ�ට බර දêවj සdත වසර දහයක *ර දêවමQ 7යම eෙV 
�ට4තර ෙල#කය සමඟ G*� සjබ=ධයQ පවJවා ගැ�ෙj තහනම ද සමඟl. ඔ� 
*රබාරෙV P Cය �ෙVය. YCP  මධ|ම කC: සාමා±කෙයQ e ර£ෙඩාC9 (Radomir), සහ 
මධ|ම තරැණ කC:ෙ] සාමා±කෙයQ e ෙග®ෙග#9 (Gregor) යන eෙය#%Ã (Vujović) යන 
එක 8ස උප= සෙහ#දරය=ද ඇp{ව අෙනQ අයව වහාම ෙව� තබා මරා දැCණ. තවJ 
ඔD= හා එක 8ස උප= සෙහ#දරෙයQ e ද, ෙකාC,74f තරැණ ජාත|=තරෙV පgධා7යා 
හැUයට කට,p කරන ල-දා e ද, ෙට�ාf4G dතවාqෙයQ e ද, ෙව#යා (Voja) අpරැදහ= 
%ය. 1932 *ට 1937 දQවා ,ෙගා4ලා] ෙකාC,74f පQෂෙV මධ|ම කC:ෙ] ෙ+කj e 
Cලා= ෙගා9GÃ (Milan Gorkić) ෙවත “ජාත|=තර ඇpලත ෙස#%යf-%ෙ9� සං%ධානයQ,” 
�d:kම ගැනJ, “සහ ෙනාy= (Knorin) සහ �යf7f4G නායකJවය ගJ ත�4තවාP 
ක+}යQ ෙකාC=ට9= ඇpලත ෙමෙහයkම” ගැනJ ෙච#දනා එ+ල %ය. 

 1960 ගණ= මැද P YCP %*= ම9දනෙV %=qතය= 100 Q පමණ MනරැJථාපනය 
කරන ලq. ඒJ G*%ෙටක කHමාnÓල %ම9ශනයQ *-ධ eෙV නැත. 1948 අසාම�®ෙය= 
පLව ,ෙගා4ලා%යාෙ] *U U.S.S.R. පාQÛ කය= අතර ෙකාතරj සංඛ|ාවQ ම9දනෙV 
%=qතය= eවාදැl අහන පg�නය එවැ7 %පරමQ 7සා *-ධ ෙව=නට ඉඩQ scණ. 
එෙ4ම එවැ=නQ 7සා, %ෙ�ෂෙය=ම 1938 P *-ධ e Ô-ධකරණ ෙ+ හැ�ෙම= පLව 
පQෂෙV නායකJවයට Uෙට# (ෙය#*& ෙබÇා4) (Yosip Broz) නැඟ ග=න ට සමJ eෙV 
ෙකෙ4දැl Gයා ඉතාමJ තහDරැ ෙවන ෙලසG= ෙප=වා ෙද=නට හැGයාව ලැෙ�. 
4ටා}=ට එෙරdව Uෙට# 1948 P නැ� *áම ය=ෙන= 1930 ගණ= වල P 4ටා}= කරන 
ලද Ô-ධකරණය= ගැන වගÉම G* ෙලසG= නැs k ෙනායl. 

ෙටcාbaBවාS/ දඩයම 

 U.S.S.R. ඇpලත ÂවJ e 7ලතල දරන %ෙ-°ය ෙකාC,74fවාP= අ¦ කර දමන 
4ටා}= ඊ ළඟට ඔ�ෙ� අවධානය ෙයාS කෙ½ �ටරට වාසය කරන ඔ� හා එකඟ 
ෙනාවන අය ෙවතටl. ෙමයාකාරෙය= ෙල#කය Mරා *ය බලය ෙප=ව=නට අව4ථාවQ 
NKVD අතට ලැ²�. 

 වඩාJම පg*-ධ *-�ය ඉ�නා4 රl4 (Ignaz Reiss), ඔ�ෙ� සැබෑ නම ෙ=ත= 
ෙපාෙරf4G (Nathan Poretsky) සjබ=ධෙය= *� eවl. මහා ,-ධෙය= මp e මධ|ම 
,ෙර#පෙV තරැණ ,ෙද] %&ලවකරැෙවQ e රl4, ඉතා ආශාෙව= ෙකාC=ට9= %*= 
බඳවා ගJත ෙබාෙහාමයQ අතර *UෙයG.  වෘJTමය ෙලසG= කැර} ඇ%4Yම කරන 44

ලද ඔ� ජාත|=තර පාතාල ප-ධsයක ෙ4වය කෙ½ය. ෙකාතරj කා9යQෂම ෙලසG= 
ඔ� *ය කට,p කළා ද යJ, 1928 P ඔ�ට රp ෙකා�ය සjමානය �yනැෙමන ලq. 1935 
= පLව ඔ�ව NKVD %*= “ආපL ලබාග=නා” ලq. *ය{ %ෙ-°ය ප-ධsවල පාලනය 

 On the Reiss affair, see the memoirs of his wife, Elizaveta Poretskaya, Les nôtres; and Peter Hubr and Daniel Kunzi, “L’assassinat 44

d’Ignaz Reiss,” Communisme, nos. 26-27 (1990).



ලබා ග=නා NKVD  ඔ�ව ජ9ම7ෙV චරMරැෂ ෙ4වය බාර %ය. මහා ෙමා4ක] න¦වල 
පළS ර£+ල රl4ව මහJ කjපනයට පJ කෙ½ය. ඒ 7සා ඔ� 4ටා}= ෙවs= කැ� 
ය=නට TරණයQ ගs. ඇpලත �s ගැන ඉතාමJ ෙහා�= දැන *Uම 7සා ඔ� පැන 
යාමට මහJ LපIQෂාකාI ෙලසG= ¾දානj eෙVය. 1937 } 17 වැ7දා CPSU මධ|ම 
කC:ව ෙවත %වෘත },මG= ඔ� තම=ෙ� 4ථාවරය පැහැq} කරC= 4ටා}= ෙවත 
පහරQ එ+ල කෙ½ “අව4ථාවාදෙV නරකම ව9ග ව}=, �ලධ9ම නැsකෙj, ෙ+ හලන, 
සහ වංචාකාI, යන සjCශ[ණෙය= S{ ෙල#කයම %ෂ කරC= ශ[Cක ව|ාපාරෙV 
(Workers’ Movement) ඉsy k *Uන හyය මරා දම=නට හදන” යැl 4ටා}=වාදය නC= 
සඳහ= කරC7. රl4 %*= තම= ෙට�ාf4G කඳDරට හැෙරන බවJ පැහැq} කෙ½ය. 
එෙ4 GIම 7සා ඔ� ෙනාදැnවJවම තම මරණ වෙ9=pවට අJස= කෙ½ය. NKVD %*= 
Qෂ�කව පgංශෙV ප-ධsය සjබ=ධ  කරගs. රl4 4%f4ස9ල=තෙV *Uනවා යැl 
ෙසයාා ගැ7ණ. හq*ෙV පැන ෙදන පහරQ ඔ� ෙවnෙව= ¾දානj කරන ලq. සැ&තැjබ9 
4 වැ7දා රාs�ෙV ?සැ= (Lausanne) d P ඔ�ෙ� *රැර �ෙර=නට ෙව� උzඩ පහර එ+ල 
කරන ල-ෙ- පgංශ ෙකාC,74fවාP= ෙදෙදෙනQ %*7. ඒ අතරpෙ9 ඔ� භා9යාව සහ 
දරැවාව %ෂ දමන ලද ෙචාQලf ව}= මර=නට වෑයමQ කා=තා NKVD  ඒජ=තවyයQ 
ගJතාය. පgංශ සහ 4%f4ස9ල=තය යන රටව+ ෙදෙQම ෙපා�*ය P9ඝ ෙස#q* 
ෙමෙහ,මQ පැවැJeව ද ඝාතකය= ෙහ# ඔD=ට සහාය �= අයව G* qෙනක ෙසායා 
ගැnෙ= නැත. ෙට�ාf4G Qෂණෙය= සැක කෙ½ PCF ෙ+කjවරෙයQ e ඡාQ ¦Qෙලා4වl. 
¦Qෙලා4 *ය ෙ+කj ඡා= වැ= ෙº)9f (Jan van  Heijenoort) ට Gයා *UෙV  පහත 
ෙට}ග®ෑමය පgංශ ආz¦ෙ] පgධා7යා ෙවත යව=නට යැl Gයාl: “ෙෂ#ෙටාj& 
(Chautemps) පgංශ ආz¦ෙ] පgධා7යා/ ඉ�නා4 රl4 ඝාතනය පලdල]ව සjබ=ධෙය=/ 
අ78J අපරාධ අතර මෙ� }�ෙගාn කDෙද# ෙහාරකj කර ඇත/ dටM GPU  ඒජ=ත 
ම=ත�ණ සභා 7ෙය#±තවරැ=ෙ� උප සභාපs ඡාQ ¦Qෙලා4 අවම තරC= පg�න කර=න 
යැl ෙය#ජනා කරC.”  45

 1936 පට= ම=ත�ණ සභා 7ෙය#±තවරැ=ෙ� උප සභාපs හැUයට ¦Qෙලා4 ෙ4වෙV 
ෙයP *UෙVය. ෙj ෙට}ග®ෑමය ගැන G*වQ *-ධ ෙනාkය. 

 රl4 ඝාතනයට මහJ පg*-�යQ ලැ²ණා DවJ එය හැG %qයG= සෑම තැනකම 
*Uන ෙට�ාf4GවාP=ව pර= කරන වැ�ෙය= M{+ e ෙමෙහ,මක ෙකාටසQ පමණG. 
Ô-ධකරණ වල P Cය �ය අෙන8J *ය+ල= සමඟම, U.S.S.R. d ෙට�ාf4GවාP= ස�ල 
ඝාතනය ගැන එතරj M�මයQ නැත. %ෙ-ශය=d *U ඔD=ෙ� %රැ-ධවාP=ව, එෙ4ම 
ෙබාෙහ# රටව+ pළ ඇsෙවC= s²ණ %%ධකාර ෙට�ාf4GවාP කzඩායj ද, %නාශ කර 
දම=නට රහ4 ෙ4වාව= �ය �ර ය=න වඩාJම M�ම සහගත eවl. එවැ7 කzඩායj 
සඳහා ෙයාදාග=නා ලද පgධාන කHමෙ]දය eෙV ඉව*}ව=ත ෙලසG= ඒවාට රහෙ4 yංගා 
ගැ�මl. 

 1937 } මාසෙV P ෙට�ාf4GවාP %රැ-ධ පැJෙJ (Trotskyite Opposition) ජාත|=තර 
මහ ෙ+කj කා9යාලෙV නායකයා, රැෙඩා+Å Qෙලෙම=f (Rudolf Klement) අpරැදහ= 
%ය. අෙග#4p 26 වැ7දා dසQ නැs, ක8+ නැs, *රැරQ ෙ4= (Siene) ගෙඟ= ෙගාඩ 
ෙගන එය ඉQම�=ම Qෙලj=fෙ� යැl හàනා ගැ7ණ. ෙල] ෙසෙඩා] (Lev Sedov) නj 

 Jan Van Heihenoort, De Prinkipo à Coyoacan: Sept ans auprès de L. Trotski (Paris: Maurice Nadeau, 1978), p. 172.45



ෙට�ාf4Gෙ� Mතා පැI*ෙV ෛවද| සැJකමG= අනpරැව ඉතා ඉQම�= Cය යෑම 7සා 
ඔ�ෙ� පDෙ+ අය එය ෙස#%යf රහ4 ෙ4වා %*= සං%ධානය කරන ලද ඝාතන වෑයමQ 
යැl %�වාස කළහ. පෙව+ Lෙඩා&ලෙතා] (Pavel Sudoplatov) *ය මතක සටහ= p = 
එය පgsQෙ¥ප කරl.  නSJ G*� සැකයQ නැsව ෙල] ෙසෙඩා] NKVD  d ස¬ප 46

ෙස#q* වලට ලQව *UෙVය. ඔ� ළ¼= ඇLරැ කළ dතවෙතQ e මාQ 4ෙබාෙරා]4G 
(Mark Zborowiski) ෙට�ාf4GවාP ව|ාපාරයට ෙහාෙර= yංගා ග=නා  ලද ඒජනJවරෙයQ 
ය=න සැබෑවG. 

 එෙහJ, ෙට�ාf4Gව ඝාතනය කර=න යැl ෙබyයා සහ 4ටා}= යන ෙදෙදනා %*= 
තම=ට ෙපෟ-ග}කව 7යම කළ බව Lෙඩා&ලෙතා] 1939 මා9p මාසෙV P � ගJෙJය. 
4ටා}= ඔ�ට ෙමෙ4 Éෙ]ය: ෙj අDරැ-ෙ- අ� ෙට�ාf4Gව යව=න ඕන. සැකයQ නැsව 
එන ,-ධය පට= ග=නට ෙපර.” ඔ� ෙමෙ4 එකp කෙ½ය, “ෙබyයාට හැෙර=න, ඔබ 
ෙවන G*ෙව8ට ෙj ගැන උJතර ෙද=න ය=න අවශ|  නැහැ, එෙ4ම ෙමෙහ,ම 
සj�9ණෙය= ඔබ බාර ග=න ඕන.”  C74 දඩයම qයJ D�. පැI*ෙය= පL බÇස+4 47

නගරයට, එැs=න එQසJ ජනපදයට. හතරවැ7 ජාත|=තරෙV නායකයා ෙසායා ගJෙJ 
ෙමQ*ෙක#ෙ] P ය. ෙමQ*ෙක#ෙ] ෙකාC,74f පQෂෙV සහාෙය=, Lෙඩා&ලෙතා]ෙ� 
C7L= මැl 24 වැ7දා ෙට�ාf4Gෙ� Â%තය pර= කරන පළS වෑයමට ¾දානj eහ, ඒJ 
ඔ� M�ම සහගත ෙල*= පළා �ෙVය. අ=ව9ථ නාමයG= ෙට�ාf4Gෙ� කzඩායමට 
yංගා ග=නට සමJ e රෙම#= ම9ෙQඩ9 (Ramón Mercader) %*= ෙට�ාf4G pර= 
GIෙj කHමෙ]දය අ=sෙj P Lෙඩා&ලෙතා]ට සපයන ලq. ෙට�ාf4Gෙ� කzඩායෙj e 
සාමා±කාවකෙ� %�වාසය qනාග=නට සමJ e ම9ෙQඩ9 ෙට�ාf4G සමඟ සjබ=ධ 
eෙVය. ඔ� හා Sණ ගැY ෙට�ාf4Gෙ� 79ෙද#%Jවය ගැන },වා යැl Gයන ලද }�යQ 
%මසා බල=නට ඉතා සැකSL බවG= ,pව ෙට�ාf4G එකඟ eෙVය. හSෙ] P ම9ෙQඩ9 
ෙට�ාf4Gෙ� dසට °තකරණෙV අl4 කඩන උෙල= ඇ=ෙ=ය. ෙට�ාf4G උද] ඉ+ලා කෑ 
ගැYය. ඔ�ෙ� භා9යාව සහ Sරකරැව= ම9ෙQඩ9 මතට කඩා ප7න ලq. ෙට�ාf4G ඊ 
ළඟ qනෙV Cය �ෙVය. 

 %%ධ ෙකාC,74fවාP පQෂ අතර, ෙකාC=ට9= අංශ, සහ NKVD ද ෙට�ාf4G %*= 
ෙහළා දැක s²�. ෙකාC=ට9= යn GPU සහ NKVD ෙවs= පාලනය ෙව=නQ බව ඔ� 
ෙහා�= දැන *Uන ල-දG. ඔ�ෙ� Â%තය pර= කර=නට ගJ පළS වෑයෙම= qන 
pනකට පLව, 1940 මැl 27 වැ7 qන ෙමQ*ෙක#ෙ] ෙපgාG,ෙ9ටර ජනරා+ ෙවත යවන 
},මක ඔ� ෙමෙ4 }kය: “GPU සං%ධානෙV සjපgදායය= සහ කHමෙ]දය= දැ= ෙස#%යf 
,7යනෙය= �ටත ෙහා�= �d:වාෙගන ඇත. �sමය නැJනj අ9ධ �sමය 
කඩpරාවQ, නව ඒජ=තවරැ බඳවා ගැ�මට වා*දායක පyසරයQ GPU  කට,p සඳහා 
ඔDනට අවශ|යl, සහ ඒ අවශ| පyසරය සහ තJවය= ඊ7යා ෙකාC,74f පQෂ p = 
එය ෙසායාෙගන ඇත.”  මැl 24 වැ7දා ඝාතන වෑයම ගැන ඔ�ෙ� අවසාන සටහෙ= 48

Â%තය අdC ව=නට �ය *-�ය ඔ� ඉතා ස%4තරාJමකව දQවා ඇත. ඔ�ට අnව 
GPU (ෙට�ාf4G හැමදාම ෙයාදාගJෙJ ඔ� එය හා සjබ=ධව *U කාලෙV P එනj 1922 

 See Pierre Broué, Léon Sedov, fils de Trotski, victime de Staline (Paris: Les Editions Ouvrières, 1993); and Sudoplatov and 46

Sudoplatov, Special Tasks, pp. 115-116.

 Sudoplatov and Sudoplatov, Special Tasks, pp. 99-100.47

 Leon Trotsky, Oeuvres complètes, vol. 24 (Paris: Institut Léon-Trotski, 1987), pp. 79-82.48



P භා%තා e ෙකU නාමයl) යn “බලය භා%තය සඳහා e 4ටා}=ෙ� පgධාන අ%ය,” %ය. 
එෙ4ම “U.S.S.R. d ඒකා�පsවාදෙV උපකරණය,” p = “ශ[Cකය=ෙ� ව|ාපාරෙV මැ-දටම 
%ෂ පpරැවන ලද ෙකාC=ට9= යn වහ+කෙj සහ නරැමවාදෙV ජවය පpරවන ල-දl.” 
ෙමය *-�යට බලපෑ ආකාරය තවJ �රට ඔ� %4තර කෙ½ය: “සං%ධාන හැUයට, GPU 
සහ ෙකාC=ට9= අනන| ෙනාෙවs. ඒJ ඒ ෙදක %Lරැවා හැyය ෙනාහැG ෙල*= 
එGෙනකට බැÈ පවT. එකQ අෙනකට යටJ ෙවl, ඉs= GPU ෙවතට 7යම පවර=ෙ= 
ෙකාC=ට9= %*= ෙනාෙ], ෙව=ෙ= ඒෙක අ7J පැJතl: ෙකාC=ට9= සj�9ණෙය= 
පාලනය කර=ෙ= GPU %*7.”  49

 උදාහරණය GdපයQ p = සනාථ ෙවන ෙj %�ෙ+ෂණය, ෙස#%යf ෙ-ශය cdෙව-P 
එd e නායකෙයQ හැUයටJ, එෙ4ම ෙල#කය Mරා ඔ� හඹා එC= *U NKVD ඝාතකය= 
ෙවs= පැන �වන C7ෙසQ හැUයටJ, ෙට�ාf4G ලJ පැs ෙදකG= ,J අJදැÉෙj 
පgsඵලයl. ඔ� හඹා ආ M-ගලය=ෙ� නj ෙමානවාදැl ගැන අද G*J සැක නැත. 1936 
P 7ෙකාලාl එෙස#] %*= �d:වn ලැ¹ %ෙ�ෂ කට,p ෙදපා9තෙj=pෙ] අධ|Qෂක 
තනpරට � ෙව}= පJ e M-ගලය=ය. ස9ෙග ��ෙග+�ලා4 (Sergei Spiegelglass) 
(අසා9ථක e අය), පෙව+ Lෙඩා&ලෙතා] (1996 P Cය �ය අය), සහ නDj එU=ග= 
(Naum Etingon) (1981 P Cය �ය අය), ෙබාෙහ#  හD+කරැව=ට 4Ës ෙව=නට 
අවසානෙV සා9ථක e M-ගලයාl.  50

 1940 අෙග#4p 20 වැ7දා ෙමQ*ෙක#ෙ] *-ධ e ෙට�ාf4Gෙ� ඝාතනය ගැන ෙබාෙහ# 
%4තර දැන ග=නට ලැෙබ=ෙ= එතැන P ම q�= qගටම %ම9ශන පැවැJe සහ පLවJ 
%ම9ශන කරන ලද }ය= ෙග#9G= (Julian Gorkin) ට 4Ës ව=නටl.  ෙකෙ4 DවJ 51

ඝාතනය 7යම කළ C7සා G*J %ෙටක සැකයG= ,p ෙනාeෙVය. එෙ4ම ඊට ඍÑවම 
වගGව ,p �yස ද ඒ කDරැ= කළ ඝාතනයQ දැl දැන *Uයහ. ෙj *ය+ලම පLව 
තහDරැ කර=ෙ= පෙව+ Lෙඩා&ලෙතා] %*7. P9ඝ කාලයQ Mරා ෙස#%යf ෙ4වාව= 
pළ ෙ4වය කරන ලද සහ නDj එU=ග=ෙ� අ7යj භා9යාව ද e කැyඩාÖ ම9ෙQඩ9 
(Caridad Mercader) ෙ� Mතා  ෙùC රෙමා = ම9ෙQඩ9 ෙඩ+ yෙය# %ය. ම9ෙQඩ9 
ෙට�ාf4G හSව=නට එ=ෙ= ඡාQ ෙම#නාÖ (Jacques Mornard) නම භා%තා කරC7. එ් 
නC= M-ගලෙයQ සැබැ%=ම *UෙVය. ඔ� 1967 P ෙබ+±යෙj P Cය �ෙVය. ෙම#නාÖ 
4පාôඤෙV P සට= වැP s²�. ෙස#%යf ෙ4වා ව}= ලබාෙගන s²ෙz ඔ�ෙ� ඒ 
ගම=බලපත�යl. ම9ෙQඩ9 තවJ ෙබාරැ ගම=බලපgතයQ ජැQස= (Jacson) භා%තා 
කෙ½ය. එය ජාත|=තර හSදා p = සට= වqන ලද, ෙපරSෙz P Cය යන ලද 
කැෙ=�යාn ජාsකෙය8ෙ� ගම= බලපත�යl. åෙඩ+ කැ4ෙත�# %*= ඔ�ට අභ|=තර 
කට,p � බඳ අමාත|ාංශෙV උපෙ-ශකවරෙයQ ෙල*= ෙ4වය සඳහා ඔ�ට ආරාධනා 
කරn ලැÐය. රෙම#= ම9ෙQඩ9 1978 P හවානා d Cය �ෙVය. ෙල7=ෙ� සjමානෙය= 
ඔ�ෙ� අපරාධයට ��j ලැcණ. ෙමා4ක] වල P ඔ�ව රහ*ගතව Cdද= කරන ලq. 

 4ටා}= *ය වඩාJම වැදගJ පgsවාqයා ඉවJ කර දැ�වJ, ෙට�ාf4GවාP= දඩයම 
qගටම පැවp�. 8ඩා ෙට�ාf4GවාP සං%ධාන ගැන සට=කා¬ ෙකාC,74fවාP= දැQe 

 Leon Trotsky, “L’attentat du 24 mai et le Parti communist mexicain, le Komintern et le GPU,” ibid., pp. 310-361.49

 For the details of the operation, see Sudoplatov and Sudoplatov, Special Tasks, pp. 97-120.50

 Julian Gorkin and General Sanchez Salazar, Ainsi fut assassiné Trotski (Paris: Self, 1948).51



පgTක පgsචාරය ෙහ කරන උදාහරණයQ පgංශෙය= ලැෙ�. පgංශය අ�වාසය යටෙJ 
පැවsය P ෙකාC,74fවාP= %*= ෙට�ාf4GවාP=ව පgංශ සහ ජ9ම= ෙපා�* ෙවත 
පg*-ධ ෙච#දනා ව}= බාර P ඇත. 

 %Ê d *රෙගව+ සහ කඳDරැ pළ ෙට�ාf4GවාP= අෙන8J අයෙග= ෙව= කර 
තැÐම කHමාnÓලව *-ධ %ය. ෙඩා9ෙඩාන| (Dordogne) d ෙනා=ෙට�ා= වල P, ෙඡ#= yචÖ 
�ෙලාQ (Jean Richard Bloch) නමැs ෙ+ඛකයාෙ� Mතා e Cෙෂ+ �ෙලාQ (Michel Bloch) 
නායකJවය �= ෙකාC,74f සා�dකයQ %*= ෙජරාÖ �ෙලාQ (Gérad Bloch) ෙනරපා 
scණ. එ�ෙ4 Elyśee) *රෙගදර *රගත කරn ලැ¹ ෙජරාÖ �ෙලාQව එqන ර& ෙගල *ර 
කරC= ඝාතනයට *රෙගදර ෙකාC,74f සා�dකය ¾දානj ෙවනවා යැl ඔ�ට 
කෙත#}ක ¨රැවරෙයQ Gයන අනpරැ අඟවන ලq.  52

 ෙමම අ=ධ -ෙ]ෂ සහගත ස=ද9භය pළ, ඉතා} ෙකාC,74f පQෂෙV 79මාතෘ 
�ෙයෙට�ා ෙට�ෙස# ඇp{ව, සහ පgංශ පgsෙර#ධ සට=කා¬= FTP  (Francs-Tireurs et 
Partisans) අතෙර=, සහ උf-?වා9 (Haute-Loire) d “ෙවා+�” (Woldi) මාG4 (maquis) 
ගy+ලා සං%ධානෙය= ද, ෙට�ාf4GවාP= හතර ෙදෙනQ අpරැදහ= kම වඩා 
වැදගJකC= ,pl. FTP  යn ෙකාC,74fවාP= වැ�ෙය= *U ජාsක ෙපරSණ %*= 
ෙමෙහයවන ලද 4ටා}=වාP සං%ධානයG. Ml-අ=-වැෙ+ (Puy-en-Velay) d *රෙගදy= 
ඔD=ෙ� ෙකාC,74f සගය= සමඟ පළා යන ෙට�ාf4GවාP සට=කා¬= ප4 ෙදෙනQව 
ෙකාC,74fවාP මාG4 %*= “අ+ලා” ගn ලදහ. ඔD= අතර *U ඇ+බ9f ෙඩමා*ෙය9 
(Albert Demazière) ඔ� සමඟ ගම= ගJ සගය= ෙවs= පළා ය=නට ෙකෙ4 ෙහ# සමJ 
eෙVය. q% ගලවා ග=නට සමJ ෙව=ෙ= ඔ� පමණG. ෙට�ෙස#, �ෙය9 ස}7, ෙඡ#= 
y²+, සහ ඒබÇj සෙඩQ ඔQෙත#බ9 අග P ෙව� තබා මරා දමන ල-ෙ- ෙබාරැ න¦වG= 
පLවl.  ඇ*= �: අය සහ එයට සහභාÆ eව= (තවමJ Âවp= අතර *Us) වා9තා 53

කෙ½ සට=කා¬= කඳDෙ9 වpර සැප,මට %ෂ දම=නට සැලLj කරC= *U බවl. එය 
ෙට�ාf4GවාP=ට එෙරdව ෙසමlf%ෙර#� ලQෂණ ෙප=වන, ය+පැන �ය අදහ4 ව}= 
,p e ෙºp දැQkමG. U.S.S.R. d ෙට�ාf4Gෙ� Mතා e ස9ෙගl ගැනJ සහ අ¦ම 
වශෙය= තවJ *රකරැෙවQ e ඒබÇහj සෙඩQ ගැනJ, එයාකාරම ෙච#දනා එ+ල %ය. 
ෙකාC,74fවාP ව|ාපාරය ද ෙප=eෙV එය ද පහJම ෙසමlf%ෙර#�ය පා=නට සමJ 
යැl Gයාl. ෙට�ාf4GවාP= හතර ෙදනා මරා දම=නට ෙපර, ඔD=ෙ� ඡායාරෑප ග=නා 
ල-ෙ-ය. ඒ සමහර %ට PCF d P ඔD=ව හàනාගැ�ම ��ස %ය හැGl. එෙ4ම ඔD=ට 
තම=ෙ� Â%තය ගැන සාරාංශයQ }ය=නට යැl ද බලාJමක %ය. 

 ර£ඳDj කඳDරැ pළ P පවා, ෙකාC,74fවාP= ඔD=ෙ� ස¬පතම පgsවාq= සදහටම 
pර= කර දම=නට වෑයj කෙ½ ඒවාෙV පැවs .රාව} ව}= වා* ලබා ග7C7. 1943 
ඔQෙත#බ9 මාසෙV P ජාත|=තර ශ[Cකය=ෙ� පQෂෙV ෙබÇට= (Breton) පgෙ-°ය අංශෙV 
නායකයා e මාෙස+ ෙබ#ෙෆöය9 (Marcel Beaufrère) අJ අඩං¨වට ෙගන 1944 ජනවාy 
ෙව-P ¹ෙහ=ෙවා+Ö (Buchenwald) ෙවත �ටමං කරන ලq. අ=ත9 ෙකාට4 භාරව *U 
පgධා7යා (ඔ� ද ෙකාC,74f eෙVය) ෙබ#ෙෆöය9 ෙට�ාf4GවාqෙයQ යැl සැක කෙ½ය. 

 René Dazy, Fusillez les chiens enragés! Le génocide collectif des troskistes (Paris: Olivier Orban, 1981), p. 248.52

 Recently Pierre Broué and Raymond Vacheron, Meurtres au Maquis (Paris: Grasset, 1997), put forward the somewhat dubious idea 53

that Damazière;s involuntary escape was the main reason for the execution of his companions, thus excusing the behavior of the 
French Communists who were behind the killings.



ෙබ#ෙෆöය9 පැCණ qන දහයකට පLව, dතවෙතQ දැnj �=ෙ= ෙකාට4 අංක 39 (ඔ�ෙ� 
ෙකාටස) d *Uන ෙකාC,74f කzඩායම ඔ�ෙ� මරණය T=� කරන ලද බවl. ටlෆ4 
උණ %Pමට අJහදා බැ�j සඳහා ඔ�ව යවන බවl. ෙබ#ෙෆöය9ව අ=sම C7Jpෙ] P 
ෙ�රා ගැෙන=ෙ= ජ9ම= සට=කා¬= මැqහJkම 7සl.  ෙකාC,74fවාP= ෙබාෙහ# 54

%ට ර£ඳDj කඳDරැ කHමය ෙ-ශපාලන හpර= ඉවJ කර=නට ෙයාදා ගJත. ඔD= ද එම 
ෙග4තාෙප# 7ලධාI=ෙ� %=qතය= සහ එම SS  අංශ වලම %=qතය=ව *Uයද, 
උවමනාෙව=ම හpර=ව �¥කරම e ෙකාට4 ෙවතට යැeහ. ¹ෙහ=ෙවා+Ö ෙවත �ටමං 
කරන ලද මාෙස+ dQ (Marcel Hic) සහ ෙර#ල=Ö å}යාත� (Roland Filiâtre) යවන ල-ෙ- 
ෙඩ#රා නj cdLr කඳDරටl. ෙරාෙඩා+ෙෆ ෙ&gග9 (Rodolphe Prager) Gයන පyq 
“කඳDෙ9 ඉහළ පyපාලන කට,p බාරව *U KDP කාඩ9 අnමැsය අnව.”  dQ එතැන P 55

Cය �ෙVය; 1948 P නැවතJ ඔ�ෙ� Â%තය pර= කර=නට ගJ වෑයමG= ගැලෙව=න 
å}යාත� සමJ %ය. 

 Cත� පාQÛකය= %*= 7දහ4 කරගැ�ම *-ධ e අතරpෙ9 සට=කා¬ 
ෙට�ාf4GවාP=ව pර= කරන ෙවනJ වෑයj ද පැවsණ. “පංs ,-ධ” කzඩායෙම= එන 
තරැණ පැI*ෙV ශ[Cකෙය8 e මැÊ, බQෙහා+f4 (Mathieu Buchholz) 1944 සැ&තැjබ9 
11 වැ7දා අpරැදහ= %ය. 1947 මැl මාසෙV P ඔ�ෙ� කzඩායම එය 4ටා}=ෙ� වැඩQ 
යැl Gයා *Uයහ. 

 ෙට�ාf4GවාP ව|ාපාරය Æ®*ෙV ද යj තරමක ගැjමQ ඇs කට,p කරC= *Uයහ. 
Æ®ක ෙකාC,74f පQෂෙV (KKE) ෙ+කjවරෙයQ e, ඉතා} ජාsකය= %*= ෙව� තබන 
ලැ¹, පැ=ඩ}4 ෙපා}ෙය#ෙපාෙලා4 (Pandelis Poliopolos) ව|ාපාරයට එකp k *UෙV 
,-ධයට ෙපරl. ,-ධෙV P ෙට�ාf4GවාP= එකp eෙV ජාsක 7දහ4 ෙපරSෙz (EAM) 
අරSr උෙදසාl. එය ෙකාC,74fවාP= %*= 1941 7 මාසෙV ආරjභ කර s²ණG. 
ජාsක 7දහස සඳහා e ජනතා හSදාෙ] (People’s Army for National Liberation -ELAS) 
නායකයා e අI4 ෙව1Êෙය#á4 (Ares Velouchiotes) ෙට�ාf4GවාP නායකය= %4සQ 
පමණ මරා දම=න යැl 7යම කෙ½ය. 7දහෙස= පLවJ ෙට�ාf4GවාP=ට වධdංසා 
GIම q�= qගටම පැවsණ. සගය=ෙ� නj ඔD= ලවා ෙහ කරවා ගැ�ම ��ස ඔD= 
අතර ෙබාෙහ# ෙදෙනQට ශාIyක වධ dංසා කරන ලq. ජන�gය අරගලෙV ආරQෂාව සඳහා 
e සං%ධානය (Organization for the Protection of the Popular Struggle -OPLA) %*= 
ෙට�ාf4GවාP= 600 Q ඝාතනය කරන ලද බව වැ*}4 බාf*ෙයාටා4 (Vasilis Bartziotas) 
1946 P ෙකාC,74f පQෂෙV මධ|ම කC:ව ෙවත යවන වා9තාවක සටහ= කෙ½ය, ඒ 
වා9තාවට ආරා±කවාP= සහ ෙවනJ පgsගා¬ සමාජවාP= ද ඇpලJ eවා %ය හැGl.  1924 P KKE ෙවs= කැ� �ය සට=කා¬= e ආGෙය#-මාQ4වාP= (Archeo_Marxists) ද 56

වධdංසා සහ ඝාතන වලට ලQeහ.  57

 ඇ+ෙ�7යාn ෙකාC,74fවාP=ෙ� තJවෙV ද වැ� ෙවනසQ eෙV නැත. 1941 P 
එQසJ GIෙම= පLව ඇන4ටා4ෙට 1ලා (Anastaste Lula) වටා ෙරා Qk *U වාම 

 Dazy, Fusillez les chiens enragés! pp. 238-244.54

 Rodolphe Prager, “Les trotskistes de Buchenwald,” Critique communiste, no. 25 (November 1978).55

 Dazy, Fusilez les chiens enragés! pp. 266-274.56

 Panagiotis Noutsos, “‘Säuberugen’ innerhalb der griechischer KP (1931 bis 1956),” in Kommunisten verfolgen Kommunisten, pp. 57

487-494.



කzඩායj අතර ෙවන4කj උ-ගත ෙව=නට පට= ගැ7ණ. %ෙ�ෂෙය=ම ෙට�ාf4GවාP= 
සහ ,ෙගා4ලා%යාnව= ෙවs= උපෙද4 ලබC= *U සත|ල��ක පQෂය= d නායනයQ 
e එ=ව9 ෙහාQසා (Enver Hoxha), ෙමºෙමf ෙෂ� (Mehmet Shehu) අතර. 1943 P 1ලා 
ල3 න¦වG= පLව ෙව� තබා මරා දැS�. ඝාතන වෑයj GdපයG= පLව ජන�gය 
ෙට�ාf4GවාP නායකෙයQ e ස�Q ෙපgjටl (Sadik Premtaj) පgංශයට එ=නට සමJ 
eෙVය. ඒJ 1951 මැl මාසෙV P ඔ� පැI*ෙV %¾ ඇ+ෙ�7යාn ඒජ=තවරෙයQ සහ 
ජාත|=තර හSදාෙ] dටM සාමා±කෙයQ e ෙයමා+ චC (Djemal Chami) අs= *� e, 
තවJ ඝාතන වෑයමක P මරණයට පJ %ය. 

 ෙච= ¦Ú, (Chen Duxiu) නායකJවය යටෙJ 1928 P æනෙV ෙනාෙjරෑ ව|ාපාරයQ 
පට= ගැ� s²�. ෙච= ¦Ú, æන ෙකාC,74f පQෂෙV 79මාතෘ= අතෙර= අෙයQ 
සහ එd S+ කා�න නායකෙයQ ද %ය. 1935 ෙව-P තවමJ එd *UෙV ෙදp= *යයක 
සාමා±කය= පමණG. ජපානය සමඟ ,-ධෙV P ඔD= Gdප ෙදෙන8 ජනතාවෙ� 7දහ4 
හSදාෙ] අටවැ7 හSදාවට (Eighth Army of the People’s Liberation Army -PLA) yංගා 
ග=නට සමJ eහ. එය ෙකාC,74f පQෂෙV ,ද හSදාවl. මාඕ ෙ4pං %*= ඔD=ව 
ෙව� තබා මරා දමා ඔD=ෙ� ෙ4නාංක pර= කර දැ¬ය. *%+ ,-ධය අවසානෙV P 
ඔD=ව කHමාnÓල ෙල*= අ+ලා ෙගන මරා දමන ලq. ඔD= ෙබාෙහාමයකට අJ e 
ඉරණම 8මQදැl Gයා තවමJ ෙනාද�. 

 කාලයQ යනpරැ ඉ=� æනෙV තJවය ඉතා ෙවන4 eෙVය. 1933 *ට අරගලෙV 
(Tranh Dau) *U ෙට�ාf4GවාP= සහ ෙකාC,74fවාP= එකට එකpව ෙපා� ෙපරSණක 
GHයා කළහ. ෙට�ාf4GවාP=ෙ� බලපෑම දැ� ෙල*=ම s²ෙz අ9ධ -kපෙV ද8r 
පgෙ-ශෙVය. 1937 P ඡාQ ¦Qෙලා4 ෙවs= එන 7යමයQ අnව ඉ=� æන ෙකාC,74f 
පQෂයට අරගලෙV සට=කා¬= සමඟ සහෙය#ගය= වැඩ GIම තහනj ෙකyණ. ජපn= 
සමඟ ගැ:ෙම= මාස Gdපයකට පLව, ජාත|=තර ෙකාC,74f �ගය නj e තවJ 
ෙට�ාf4GවාP ශාඛාවQ නැ� ආෙ] ෙකාC,74f නායකJවෙV *J ෙනාස=L= කර%C7. 
1945 සැ&තැjබ9 මාසෙV P cÇතාන| හSදා පැC�යහ. ඔD=ව සාමකා¬ව � ග=නට හදා 
s²r සැලLj %යෙf C=� (Viet Minh) එනj ‘4වා�නJවය උෙදසා e පgජාත=ත�වාP 
ෙපරSණ) %*= Ln%Lr කර දැ�හ. සැ&තැjබ9 14 වැ7දා %ෙයf C=� %*= 
ෙට�ාf4GවාP=ට එෙරd දැවැ=ත ෙමෙහ,මQ qයJ කෙ½ය. අ+ලා ගJතD= ෙබාෙහ# 
ෙදෙනQව ඉතා ඉQම�= ෙව� තබා මරා දැS�. cÇතාන| සහ පgංශ හSදා සමඟ 84රැ 
යාය= වල P සට= වැP s²ණ ඔD=ව %ෙයf C=� හSදාව පාගා දැ¬ය. ෙමෙහ,ෙj 
ෙදවැ7 ෙකාටෙ4 P %ෙයf C=� හැරැෙ= ට�ා= ඩාD (Tranh Dau) සට=කා¬= ෙවතටl. 
ෙබ= LQ (Ben Suc) d *රගතව *U ඔD=වJ පgංශ හSදා එ-P මරා දැS�. ව|ාපාරෙV 
නායකයා e තා p තD (Ta Tu Thau) ව 1946 ෙපබරවාyෙV P ෙව� තබා මරා දමන ලq. 
ෙහ# Ê C=� %*= *ය{ ෙට�ාf4GවාP= යn “ෙ¸#ñ=, සහ පහJම මfටෙj 
චරMරැෂය=,” යැl }kය.  58

 ෙචෙකා4ෙල#වැGයාෙ] සැ%4 කල=ඩûා (Zavis Kalandra) ට අJ e ඉරණම ඔ�ෙ� 
*ය{ සගය=ට අJ e ඉරණමම eෙVය. ෙමා4ක] න¦ ෙහළා දGC= පgsකාවQ }kම 
ගැන 1936 P ෙචෙකා4ෙල#වැGයා ෙකාC,74f පQෂෙය= කල=ඩûා ෙනරපා හැර s²�. 

 Ho Chi Minh, letter of 10 May 1939, Cahiers Léon Trotski, no. 46 (July 1991).58



පLව ෙº පgsෙර#ධ ව|ාපාරෙV සට= කෙ½ය. එd P ජ9මාnව= %*= ඔ�ව ඔර�=බ9� 
ෙවත �ටමං කරන ලq. 1949 ෙනාවැjබ9 මාසෙV P අJ අඩං¨වට ගැෙනන ඔ�ට එ+ල e 
ෙච#දනාව ජනරජයට එෙරdව 8ම=ත�ණ GIමl. ඔ�ව ශාIyක වධdංසා වලට ලQ%ණ. 
1950 Ñ7 මාසෙV න¦ව ආරjභ %ය; ඔ� “සj�9ණ පාෙප#ÃචාරණයQ” කෙ½ය. එd P 
7 8 වැ7දා ඔ�ට මරණ දêවම 7යම %ණ. 7 14 වැ7දා අ=ෙ+ ෙබÇට= %*= ‘සටන’ 
(Combat) ඔ� ෙවnෙව= ෙප� *U=න යැl ෙප#+ එ?වාÖ (Paul Eluard) ෙවs= ඉ+�ය; 
ඔD= ෙදෙදනාම ,-ධයට ෙපර කල=ඩûාව දැන හàනන අයl. එ?වාÖ � pරැ 
�7:  “තම=ෙ� අdසංකJවය ගැන තරෙV Gයා *Uන අdංසක ජනතාව ගැන මම 
වැ�ෙය= ෙවෙහෙසන 7සා මට වැර£-දQ � ගJත වැරqකරැව= ගැන කරදර ෙව=නට 
ෙ]ලාවQ නැහැ.”  ඔ�ෙ� සගය= sෙදෙනQ සමඟ 7 27 වැ7දා කල=ඩûාව මරා දැS�. 59
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ෙකාC=ට9=, ෙට�ාf4GවාP=, සහ ෙවනJ පgsගාC= ට වඩා වැ�ෙය= ෙකාC,74f 
1ෂණය පැsර �ෙVය. ෙස#%යf *dනෙය= ආක9ශනය e ඒJ ෙකාC,74fවාP= ෙනාe 
ෙබාෙහ# %ෙ-Úකය= ද 1930 ගණ= ෙව-P තවමJ U.S.S.R. d වාසය කළහ. ෙස#%යf 
රැ*යාව ගැන ඇs දැ� උෙද|#ගය ෙවnෙව= ඔD= ෙබාෙහ# ෙදෙනQ ඉහළම Cල ෙගeහ. 

 1930 ගණ= Sල P, රැ*යාෙ] සහ å=ල=තෙV Mෙර#ගා¬ පgෙ-ශ ව}= ලැෙබන 
හැGයාව= ගැනJ, සහ එ්වාෙV “සමාජවාදය ෙගාඩනැ�මට” ඇs ර=මය අව4ථා ගැනJ, 
කෙර}යා (Karelia) පgෙ-ශය pළ ෙස#%යf ,7යනය %*= ෙපgාපගැ=ඩා ව|ාපාරයQ qයJ 
කෙ½ය. කෙ9}යාෙ] ÂවJෙව=නට å=ල=තෙය= �ටJ e 12,000 ක ජනතාවට එQසJ 
ජනපදෙය= එන තවJ å=ල=ත වැ*ය= 5,000 Q එකp eහ. ඒ ඇෙමyකාෙව= �ය 
å=ල=ත වැ*ය= 1929 ෙකාට4 ෙවළඳෙපාල කඩා වැáම 7සා දැ� ආ9Áක අෙº7ය අJ 
දGC= *U ‘å=ල=ත ශ[Cකය=ෙ� ඇෙමyක= සංගමෙV” (American Association  of 
Finnish Workers) සාමා±කය= බ�තරයQ eහ. ෙස#%යf දැ=kj ආයතනය e ඇjෙට#9� 
(Amtorg) ඒජ=තවරැ  ඔD=ට ර£Gයා, ෙහාඳ ෙ]තන, 7වාස, සහ 7] ෙය#9Q *ට 
ෙල7=ග®ෑÖ දQවා ෙනාCෙ+ එ=නට M{ව= යැl ද ෙපාෙරා=� eහ. තම=ෙ� *ය{ 
ෙ-ෙපාල අර= එ=න යැl ද ඔDනට ද=වන ලq. 

 අlෙන# Ó*න= (Aino Kuusinen) %*= “උෙත#�යාවට යන හq4*ය” යැl සඳහ= 
කරන ල-ද ඉතා ඉQම�= cය8රැ *dනයQ බවට හැyණ. å=ල=ත සjභවෙය= ,p 
�yස රටට ෙගාඩවැ�න වහාම ඔD=ෙ� ය=ත�, උපකරණ සහ තැ=පp *ය+ල රජයට 
පවරා ග=නා ලq. ගම= බලපත� ද බලෙය= ඉවJ කරන ලq. වැ� ක+ ෙනා�d= ඔD= 
කැළෑ පමණQ sc ඉතාමJ ක9කශ තJවය= ව}= ,p සංව9ධනය අ¦ පgෙ-ශවල 

 Action, 19-25 June 1950.59



*රකරැව= බවට පJ eහ.  1939 දQවා ෙකාC=ට 9= %ධායක කC: �9ණ බලධාI 60

මzඩලෙV වැදගJ තනpරQ දරන ලද ආ9ෙවා :ෙවාCන= (Arvo Touminen) සඳහ= කළ 
පyq අ¦ම වශෙය= å= සjභවෙය= ,p eව= 20,000 Q ර£ඳDj කඳDරැ වලට දමන 
ලq. :ෙවාCන=ට ද පLව මරණය 7යම e නSJ එය වසර දහයක *ර දêවමQ බවට 
හරවන ලq.  61

 ෙදවැ7 ෙල#ක ,-ධෙය= පLව Gෙර#වක= (Kirovakan) d ÂවJ ෙව=නට *-ධ e 
අlෙන# Ó*න= �:ෙ] ආ9Cනායාn ෙස#%යf ජනරජෙV ÂවJෙව=නට එවැ7ම දQෂ 
ෙපgාපගැ=ඩා වලට ර£ව:r තවJ %=qතය= ර£සQ e ආ9ෙj7යාnව=ෙ� පැCâමl. 
රට නැවත ෙගාඩ නැ�ම ��ස ම]cම බලා එ=න යැl 4ටා}=ෙ� ඉ+�මට පgsචාර 
දQවC=, වැ� වශෙය= p9GෙV %ගාCක ෙල*= ÂවJව *U ෙබාෙහ# ආ9ෙj7යාnව= 
එෙ4 පැCණ *U අයl. ඔD=ෙ� Sp= CJත=ෙ� ÍCය යැl ඔD= සලකන ල-ද pළ 
ආ9ෙj7යාn ජනරජයQ ෙගාඩනඟ=නට ඔD= පැCණ *Uයහ. 1947 සැ&තැjබ9 මාසෙV 
P ඔD=ෙ� හාර ප= දහසක �yස මාෙසl d P එQකාL කර U.S.S.R. ෙවත ඔD= ර£ෙගන 
එන ෙරා*යා (Rossiya) නැවට 3,500 Q පටවන ලq. 1948 P තවJ ආ9ෙj7යාnව= 200 Q 
ඇෙමyකාෙ] *ට පැC�යහ. උJසවාකාරය=ට ර£ව:ණ ඔD=ටද එම ඉරණමම අJ eහ: 
පැC� වහාම ඔD=ෙ� ගම=බලපත� රාජ ස=තක කරන ලq. 1956 මැl මාසෙV P %ෙ-ශ 
ඇමs GH4Uය= �) (Christian Pineau) එෙරව= (Erevan) සංචාරයකට �ය %ට P, පgංශෙV 
%¾ ආ9ෙj7යාn හාර ප= *යයක �yසQ උ-ෙඝ#ෂණයQ පැවැJ eහ. ෙj ම9දන කාලය 
pළ P U.S.S.R. හැරදා ය=නට සමJ eෙV පD+ 60 Q පම�.  ඔD= *ය+ල=ම පාෙº 62

හැGයාව ලැ¹ සැ�= �ටk �යහ. 

 1ෂණෙය= බැට කෑෙ] U.S.S.R. ෙවත කැමැJෙත= ආපL පැC� අය පමණQ ෙනාව 
ෙවනJ ආඥාදායක ෙර±මවල ඒ වන %ටJ �Q%�න ලද අයJ ඔD= අතර eහ. 1936 
ෙස#%යf ව|ව4ථාෙ] 29 වැ7 වග=sය අnව, “ශ[Cකය=ෙ� කැමැJත= සහ අlT= 
ආරQෂා GIම 7සා, ඔD=ෙ� %ද|ා95 වැඩ 7සා, නැJනj ජාsක 7දහසQ සාQෂාJ 
කරන අරගලයක 7යැෙළන ලද 7සා වධdංසා අJෙවන *ය{ %ෙ-Úය Mරවැ*ය=ට 
U.S.S.R. %*= සරණාගතභාවය පgදානය කරn ලැෙ�.” ඔ�ෙ� ‘Â%තය සහ ඉරණම’ (Life 
and Fate) නj නවකතා ෙ] වැ*} ෙගා 4ම= %*= SS  ෙසා+දා�ෙවQ සහ dටM 
ෙබා+ෙෂ%Q සට=කා¬ෙයQ ,ද cෙj P එGෙනකා Sණගැෙසන අව4ථාවQ %4තර කරl. 
P9ඝ ආJම භාෂණයG= SS  ෙසා+දා�වා  %*= U.S.S.R. d සරණ පතා පැC� ගැහැr, 
�yC, සහ දරැව= දහ4 ගණනකෙ� ඉරණම සාරාංශය කරl: “තව �රටJ ,ද *රකරැව= 
නැs e %ට, සාම කාලෙV කඳDරැ වල ඉ=ෙ= කDද? පQෂෙV හpර=, සහ ජනතාවෙ� 
හpර=. ඒ ඔබ ෙහා�= ද=නා ජනතාවl, ම=ද ඔD= ඔෙ� කඳDෙ9 ද *Uනවා. ඉs= 
ඔෙ� *රකරැව= අෙ& SS කඳDරට සාමකාලෙV P පැC�යෙහාJ, අ� ඔD=ට ය=නට ඉඩ 
ෙද=ෙ= නැහැ ම=ද ඔෙ� *රකරැව= අෙ& *රකරැව= ද ෙවන 7සl.”  63

 Kuusinen, Rings of Destiny, pp. 94-97.60

 Tuominen, The Bells of Kremlin, quoted in B. Lazich, “Le martyrologe du Komintern,” Le contrast social, no. 6 (November-December 61

1965).

 Armand Maloumian, Les fils du Goulag (Paris: Presses de la Cité, 1976).62
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 ඔD= �ටරට *ට අාෙ] ත7කරම ෙස#%යf ෙපgාපගැ=ඩා 7සාද, ඔD= උප= රටවල 
ඔD= බලාෙපාෙරාJp e සරණ ෙහ# ආරQෂාව ෙනාලැ²r 7සාද,  නැJනj ඔD=ෙ� 
ෙ-ශපාලන %�වාස 7සාද යනාq වශෙය= eවJ, *ය{ සංකHම�කය= චරMරැෂය= %ය 
හැG M-ගලය= හැUයට සැලෙකන ලq. ඔD= අතy= බ�තරය ෙහළා දG=නට ෙයාදා 
ගJ සමාවට කාරණය එයl. 

 1920 ගණ= මැද පැC� පළS සංකHම�ක ර£+ලQ eෙV ඉතා} ජාsක ෆැÛ4f-
%ෙර#�= eහ. සමාජවාදෙV සැබෑ 7වහන සහ ඔD=ෙ� *dන රාජ|ය අවසානෙV P 
ලැ²ණාය යන %�වාසෙය= ඔD= අතර සංඛ|ාවQ 8yරැ ෙල*= රවටා 1ෂණෙය= 
අදහාග=නට බැy තj �Q %=ඳහ. 1930 ගණ= මැද P ඉතා} ෙකාC,74fවාP= සහ 
dතවාq= U.S.S.R. d 600 Q පමණ *Uයහ. %ගාCක ෙ- ශපාලන කාඩ9 250 Q සහ 
ෙ-ශපාලන පාසැ+වල M�ණව ලබC= *U තවJ 350 Q ඒ අතර eහ. තම ඉෙග�ම 
අවස= කර ෙබාෙහ# *L *L%ය= U.S.S.R. ෙවs= 7Qම �ය ෙහl=, සහ තවJ 100 Q 
GHයාකරැව= 1936-37 4පාôඤ ,-ධෙV සට= වq=නට �ය ෙහl=, මහා 1ෂණයට ලQ 
eෙV එd ර£È *U අය පමණG. ඉතා}යාnව= 200 Q පමණ අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. 
බ�තරයට එ+ල e ෙච#දනාව ඔD= චරMරැෂ ෙ4වෙV ෙයP *áම Gයාl. එl= ෙව� 
තබා මරා දමන ලද 40 ෙදනාෙග= 25 Q කDරැ= දැl හàනාෙගන ඇත. ඉsy �yස ¨ලා� 
ෙවතට යවn ලැÐය, ෙකා}මා ර= පත+ නැJනj කසක4තානයට. ෙj හත Q ෙහ# 
හැටQ පමණ e GHයාකරැව= ආ�ය තැ= ෙසායා ගැෙනන සහ ඔD=ෙ� ෙ$ද�ය ඉරණම 
ගැන හද කjපා කරවන අධ|යනයQ ෙරාෙමාෙලා කැQකවාෙ+ (Romolo Caccavale) %*= 
පgකාශනය කර ඇත.  64

 1925 P ඉතා}ෙය= පළා �ය ෆැÛ4f %ෙර#�ෙයQ e නැසIෙන# 4කyඕ} (Nazareno 
Scarioli) සjබ=ධ eව එවැ7 *-�= අතර සාමාන|යQ හැUයට දැQ%ය හැGl. බ9}= 
ෙවත යන ඔ� අවසානෙV P ෙමා4ක] ෙවත පැC�ෙVය. රp 8රැස (Red Cross) 
සමාජෙV ඉතා} අංශය %*= � ග=නා ල�ව ඔ� ෙමා4ක] අසල කෘÛකා9Cක 
ජනපදයක වසරක කාලයQ ෙ4වය කෙ½ය. එතැ7= ඔ�ව යා+ටා d ෙදවැ7 ජනපදයQ 
ෙවතට යවn ලැÐය. එතැන Uෙට# 4කාෙස} (Tito Scarselli) ෙ� අධ|Qෂණය යටෙJ 
ඉතා} ආරා±කවාP= %* ගණනQ වැඩ කරC= *Uයහ. 1933 P ජනපදය %Lරැවා හyn 
ලැÐය. 4කyඕ} නැවතJ ෙමා4ක] බලා පැC�ෙVය. ඔ� c4කf කjහලක ර4සාවQ 
ෙසායා ගJෙJය. එd ඉතා} පgජාව අතර ඔ� GHයා°� ÍCකාවක 7යැ{7. 

 එd P ආෙ] මහා Ô-ධකරණය *-ධ e අDරැ� %ය. ඉතා} පgජාව ෙදකඩ කරන ල-ෙ- 
cය සහ 1ෂණයl. හැම ෙකෙනQම ඔD=ෙ� හැම සෙහ#දරෙයQම සැක කර=නට පට= 
ගJහ. ¨ළා ෙබයාyj කjහෙ+ ෙ4වය කළ “ජනතාවෙ� හpර=” s4හයQ අJ අඩං¨වට 
ග=නා බව ඉතා} සමාජයට ඉතා} ෙකාC,74f නායකයා e පා]ෙල# ෙරාෙබාU (Paulo 
Robotti) %*= දැnj ෙදන ලq. ඔ� ෙපෟ-ග}කව දැන *U ෙ4වකය=ව අJ අඩං¨වට 
ගැ�ම අnමත කර=නට එතැන *U සෑම M-ගලෙය8ටම ෙරාෙබාU බලාJකමව Gයා 
*UෙVය. ච=දය පgකාශ කරන අව4ථාව උදාe %ට 4කyඕ} අත එසැkම පgsQෙ¥ප 
කෙ½ය. එqන රාs�ෙV ඔ�ව අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. ?�යා=කා ෙගාඩනැ¼+ෙ+ P ශාIyක 
වධdංසා Pෙම= අනpරැව ඔ� පාෙප#ÃචාරණයQ අJස= කෙ½ය. එතැ7= ඔ�ව 

 Romolo Caccavale, Communisti italiani in Unione sovietica: Proscritti da Mussolini soppressi da Stalin (Rome: Mursia, 1995).64



ෙකා}මා පgෙ-ශෙV ර= පතලක වැඩ සඳහා බලාJමකව ෙයාදn ��ස �ටමං කරන ලq. 
අ7J ෙබාෙහ# ඉතා}යාnව=ටJ එවැ7ම ඉරණමQ අJ eහ. ෙබාෙහ# ෙදෙනQ Cය �යහ: 
ආ9න+ෙඩ# *+වා (Arnaldo Silva) නමැs �9s Ú+�යා; එ+. ෙස9ෙකfU (L. Cerquetti) 
නැමs ඉං±ෙ=රැවා; අනාගත ෙකාC,74f ෙ-හපාලනඥෙයQ ෙවන එ��ෙය# Lෙලාෙටා 
(Egidio Sulotto) සමඟ %වාහ e කා=තාවෙ� සෙහ#දරයා වන සහ ෙකාC,74f 
නායකෙයQ e ඇ+ෙඩ# ෙගාෙර} (Aldo Gorelli); ඉතා} ෙකාC,74f පQෂෙV  ෙර#ම 
කC:ෙ] dටM ෙ+කj e %ෙස=ෙස# බකාලා (Vicenzo Baccala); ෙමා4ක] d නාfටාC 
ර£GයවQ කරන ලද ට4ක= ව}= පැCණ *U ඔෙතෙල# ගා� (Otello Gaggi); ෙමා4ක] 
d කjකරැෙවQ ෙල*= ෙ4වය කරන ලද ?l± කැ}ගාy (Luigi Calligaris); ඔෙඩ4සා d 
වෘJTය සCs ෙ4වකෙයQ e ෙව�*ෙය= එන ලද කාෙල# ෙකා4තා (Carlos Costa); සහ 
¾yÃ (Zurich) d P ෙල7=ෙ� CpෙරQව *U එÖS=ෙඩ# ෙප1ෙස# (Edmundo Peluso). 
1950 P *රැෙ9 බර Gෙල# 36 Q e 4කyඕ} ෙකා}මා ව}= ඉවJව �ෙVය. ඒJ ඔ�ට 
සlÐyයාෙ] q�= qගට වැඩ GIම සඳහා බලාJමකව ෙයාදා ගැ7ණ. 1954 P ඔ�ට 
Qෂමාව පgදානය %ණ. අනpරැව සj�9ණ සමාවQ ද ලැ²�. ඔ� ආපL ඉතා}ය බලා 
ආපL යෑෙj kසා ලබා ගැ�ම සඳහා තවJ වසර හයQ බලා *UෙVය. 

 සරණාගතය= දGන=ට ලැෙබ=ෙ= ඉතා} ෙකාC,74f පQෂෙV සාමා±කය= ෙහ# 
ෙකාC,74f dතවාP= අතර පමණQ ෙනාෙ]. ඒ සමහර අය ඔD=ෙ� ම]cෙj P 
ආරා±කවාP= යැl වධdංසා වලට ලQව ෙස#%යf ,7යනෙV පqංÊයට එ=නට Tරණය 
කරන ලද අයl. එවැ7 අය අතර වඩාJම Lපg*-ධ *-�ය අහ=නට ලැෙබ=ෙ= රp 
වෘJTය සCs ජාත|=තරෙV P ඉතා} වෘJTය සCs 7ෙය#ජනය කර=නට 1921 7 
මාසෙV P රැ*යාවට එන, සට=කා¬ වෘJTය සCsකරැෙවQ සහ 7දහ4 සට=කාCෙයQ 
වන ෆöැ=ෙච4ෙක# ෙග* (Francesco Ghezzi) සjබ=ධෙය7. 1922 P ඔ� ජ9ම7යට �ය 
%ට එd P අJ අඩං¨වට ග=නා ලq. ඉතා} ආz¦ව ඔ� ත�4තවාqෙය8 යැl ෙච#දනා 
කර ඔ�ව ඉතා} රජයට බාර ෙද=න (උද9පණය) යැl උ-යාචනය කෙ½ය. ඉතා}ෙV %¾ 
ඔ�ෙ� සගය= කළ ජවෙය= �y ව|ාපාරය 7සා ඔ�ව ඉතා} *රෙගව+ ව}= ෙ�රැ�. 
ඒJ ඔ�ට නැවතJ U.S.S.R. ෙවත ය=නට බලාJමක %ය. 1924 **රෙV P �ෙය9 පැ4ක+ 
සහ 7කලාl ලසාෙර%Ã සමඟ ස¬පව සjබ=ධ k *U ෙග* GPU  හා ගැෙටන පg ථම 
අව4ථාව අJදැÉය. 1929 P ඔ�ව නැවතJ අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. වසර pනකට *රගත 
%ය. ඔ�ව රඳවා තබන ල-ෙ- L4ඩා+ වලl. Qෂය ෙර#ගෙය= ෙපෙළC= *U ඔ�ට ඒ 
සාපරා� තJවය= වල ක+ ෙගව=නට *-ධ %ය. පgංශෙV සහ 4%f4ස9ල=තෙV සහාය 
පළ කරන ව|ාපාර ඔ�ෙ� සගය= %*= සං%ධානය කරන ලq. ෙරාෙම= ෙර#ල=Ö ඇp{ 
තවJ �yසQ ඔ� ෙවnෙව= ෙපJසj අJස= කළහ. ෙස#%යf අ�කාI= ඊ ළඟට කෙ½ 
ෙග* රහ4 ෆැÛ4fවාP ඒජ=තවරෙයQ යැl කටකතාවQ පැsරkමl. 1931 P ඔ� 7දහ4 
කළ පL ඔ� කjහලක ෙ4වයට �ෙVය. 1937 P ඔ�ව නැවතJ අJ අඩං¨වට ගැ7ණ. 
ඒJ ෙමවර �ටරට *U ඔ�ෙ� dතවp=ට ඔ� ෙකාතැනක *Uනවාදැl Gයා ෙතාරpරැ 
G*වQ ෙසායාගත ෙනාහැG eෙVය. 1941 අෙග#4p අග P ෙව#9Óටා වල P ඔ� Cය �ය 
බව වා9තා %ය.  65
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no. 34 (June 1994). See also Emilio Guaraschelli, One petite pierre. L’exil, la déportation et la mort d’un ouvrier communiste it alien in 
URSS 1933-1939 (Maspéro, 1979); Etienne Manach, Emilio: Récit à void basse (Paris: Plon, 1990).



 1934 ෙපබරවාy 11 වැ7දා }=4 d, ඔ4U�ය= øf4²=Ö (Austrian Schutzbund) 
නායකය= %*=, සමාජවාP පQෂය තහනj කර=නට වෑයj කළ ෙ-ශෙ&g¬ Sරකරැව= 
(Heimwehren) ෙවs= එ+ල ෙවන පgහාර පgsෙර#ධනයට Tරණය කළ %ට, ඔDනට අයJ 
වන ඉරණම 8මQ ව=ෙ=දැl ගැන ඔD=ට G*J ෙලසG= dතාග=නට ෙනාහැG %ය. 

 }=4 d ෙ-ශෙ&gC Sරකරැව= එ+ල කළ පgහාරය 7සා සමාජ පgජාත=ත�වාP= %*= 
%යානා d මහා වැඩ ව9ජනයQ පට= ගJහ. ඒJ දව4 හතරQ සට= වැPෙම= පLව 
එ=ග+බ9f ෙඩා+*4 (Englebert Dollfuss) ජයග®හණය කෙ½ය. *ර දêවj ව}= සහ 
ර£ඳDj කඳDරැ ව}= පැන ය=නට සමJ e සට=කා¬ සමාජවාP= එQෙක# තැ= 
තැ=වල සැඟDනහ, නැJනj ෙචෙකා4ෙල#වැGයාවට පැන �යහ, තවJ �yසQ පLව 
4පාôඤෙV සට= කර=නට �යහ. එl= සමහර ෙදෙනQ සමාජ පgජාත=ත�වාP 
නායකJවයට එෙරdව දැ� ෙපgාපගැ=ඩා වලට ආක9ශනය k ෙස#%යf ,7යනයට පළා 
�යහ. 1934 අෙ&g+ 23 වැ7දා ෙමා4ක] ෙවතට 300 Q �yසQ පැC�යහ. ඊට 8ඩා 
කzඩායj ෙල*= ජනතාව ෙදසැjබ9 දQවා ෙනානැවTම එන ලq. ජ9ම= එjබ*ය 
ගණනය කරන ල-ෙ- øf4²=Ö සංකHම�කය= 807 Q පමණ U.S.S.R. d *Uන බවl.  66

ඔD=ෙ� පD+ ද එකp කෙළාJ U.S.S.R. d සරණාගත eව= �yස 1,400 Q පමණ eහ. 

 පළSෙව=ම ෙමා4ක] බලා පැC� කzඩායම ඔ4U�ය= ෙකාC,74f පQෂෙV (KPO) 
නායකය= %*= ආචාර සමාචාරෙය= � ග=නා ලq. සට=කා¬=ව kq pළ ෙපරහැෙ9 
ෙගන �යහ. වෘJTය සCs වල මධ|ම කD=*ලය ඔD=ව බාර ගJහ. මා9ග බාධක 
වල P Cය �ය නැJනj මරණ දêවම 7යම e �යවරැ=ෙ� දරැව= එක*ය %4සQ 
එQකාL කර GHCයාවට Uක කලකට යවන ලq. පLව ඔD= *ය+ල=වම, ඔD= සඳහාම 
ඉq කරන ලද, ෙමා4ක] d අංක 6 දරන ළමා 7වාසෙV රඳවා තැ¹හ.  67

 සs Gdපයක �ම= 7kෙම= පLව ඔ4U�ය= ශ[Cකය=ව ෙමා4ක], ඛාG], 
ෙල7=ග®ෑÖ, ෙග#රG, සහ ෙරා4ෙටා] d කjහ+ ෙවතට යවන ලq. ඒවාෙV වැඩ කරන 
තJවය= දැක ඉතා ඉQම�= ඔD= අසpටට පJeහ. ඔ4U�ය= ෙකාC,74f 
නායකය=ට මැqහJ ෙව=නට *-ධ D�. ෙස#%යf අ�කාI= %*= ඒ අයට ෙස#%යf 
Mරවැ*කම ලබාග=න යැl Ïඩනය කරC= *Uයහ. 1938 ෙව-P ඔD= අතy= 300 Q 
එෙ4 ෙස#%යf Mරවැ*ය= eහ. ඒJ සැලGය ,p සංඛ|ාවQ ඔ4U�ය= තානාපs 
කා9යාලය හා සjබ=ධ ෙව=නට පට= ගJෙJ ආපL ම]cමානය කරා% යන අෙ&Qෂාව 
මතl. 1936 P හැJතෑp=ෙදෙනQ ඔ4U�යාවට ආප� ය=නට සමJ eහ. ඔ4U�ය= 
තානාපs කා9යාලය දQවන අ=දමට, 1938 වස=තයට ෙපර 400 Q ආපL ෙගා4 scණ. 
(1938 මා9pෙ] P ඔ4U�යාව ජ9ම7යට ඈඳා ගැ�ෙම= පLව *ය{ ඔ4U�යාnව= ජ9ම= 
යටJවැ*ය= බවට පJ eහ.) තවJ 160 Q 4පාôඤය බලා �ෙV එd P ,-ධෙV සට= 
වැPම ��සl. 

 ඒJ ෙබාෙහ# ෙදෙන8ට U.S.S.R. හැර දා ය=නට අව4ථාවQ ලැ²ෙz නැත. 1934 *ට 
1938 දQවා කාලෙV P ඔ4U�යාnව= 278 Q අJ අඩං¨වට ගැෙනන ලq.  1939 P කාෙල# 68
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4ටැජන9 (Karlo Stajner) ට ෙනාy+4Q d P %යානාෙව= පැC� åöf4 ෙකාෙප=4ටlන9 
(Fritz Koppesteiner) හS eවJ පLව ඔ� ෙකාෙහ#  ඉ=න වාදැ l දැනග=නට ෙනාහැG 
%ය.  ¨ස+ ෙඩාlÃ (Gustl Deutch), ÅෙලාyÖ4ෙඩ#9Å (Floridsdorf) q4s�Qකෙය= පැC� 69

dටM නායකෙයQ සහ “කා+ මාQ4” ෙර±ෙj=pෙ] dටM අණෙදන 7ලධාyෙයQ ද e, 
එෙ4ම 1934 P ෙස#%යf ,7යන පgකාශනය කරන ලැ¹ “ÅෙලාyÖ4ෙඩ#9Å d ෙපබරවාy 
සටන” (February Combat in Floridsdof) යැl }යන ල-දා eවාද ඇp{ව සමහර ෙදෙනQව 
මරා දමන ලq. 

 අංක 6 d පැවs ළමා 7වාසය ද ෙ�රැෙ= නැත. 1936 �jහානෙV P එතැන ලැ¨j 
ගJ ෙදම]�ය=ව අJ අඩං¨වට ගැ�ම පට= ගැ7ණ. දරැව=ව NKVD අJබාරයට ෙගන 
අනාථ 7වාස වලට යවන ලq. 1936 ඔQෙත#බ9 මාසෙV P අJ අඩං¨වට ගJතාට පLව 
ෙවා+Åගෑ=� }ෙයා=හාÖ (Wolfgang Leonhard) ෙ� මව අpරැදහ= eවාය. 1937 
�jහානෙV P ඔ�ට ෙක#C ජනරජෙය= තැපැ+ පතQ ලැ²ෙz ඔ�ෙ� මව “ෙට�ාf4GවාP 
පgs%&ලkයවාP කට,pවල 7යැ�ම” 7සා බලාJමකව ශ[මය ග=නා කඳDරක වසර 
පහක *ර දêවමQ 7යම e බව දැ=kමටl.  70

 4ලෙඩQ (Sladek) පDෙ+ කතාව Gය=ෙ=  1963 ෙපබරවාy 10 qනැs සමාජවාP 
සඟරාවQ e ‘ශ[Cකය=ෙ� සඟරාවl’ (Arbeiter Zeitung). 1934 සැ&තැjබ9 මැද P 4ලෙඩQ 

මහJCය සහ ඇයෙ� Mp= ෙදෙදනා ඇයෙ� සැCයා e ෙජ#සÅ 4ලෙඩQ සමඟ එQෙවn 
��ස ඛාG] ෙවත �යහ. ෙජ#සÅ සලෙඩQ ඔ4U�ය= පැරාC}ටy කzඩායමක 
සට=කා¬ෙයQ, එනj øf4²=ඩ9 සට=කාCෙයG. ෙසjමy= (Semmering) වල �jyය 
මා9ග වල ෙ4වය කරන ලද ඔ� පLව U.S.S.R. ෙවත පළා ෙගා4 scණ. 1937 P NKVD 
%*= ඛාG] %¾ ඔ4U�ය= පgජාව අතෙර= අJ අඩං¨වට ගැ�j පට= ගJහ. එය *-ධ 
eෙV ෙමා4ක] සහ ෙල7=ග®ෑÖ වලට තරමQ පLkය. ෙජ#සÅ 4ලෙඩQෙ� වාරය එ=ෙ= 
1938 ෙපබරවාy 15 වැ7දාය. 1941 P ජ9ම7ය පහර ෙද=නට ෙපර, 4ලෙඩQ මහJCය 
රෙට= ඉවJව ය=න අවසර ඉ+ලා ගැ�ම ��ස ජ9ම= තානාපs කා9යාලයට �d= 
s²�. } 26 වැ7දා NKVD %*= ඇයෙ� දාසය හැ%yq Mp ඇ+ෆöÖ සහ අට හැ%yq 
Mp %Qට9 අJ අඩං¨වට ෙගන NKVD  අනාථ 7වාස ෙවත යවන ලq. ඇ+ෆöÖ ෙවs= 
පාෙප#ÃචාරණයQ ලබා ගැ�මට Tරණය කරන ලද NKVD %*= වැය 8මQ DවJ Gයා, 
ඔ�ට ත�බාන ලq. ඔ�ෙ� මවට ඔ�ට ෙව� තැ²වා යැl Gයන ලq. ජ9මාnව= ඉqyයට 
එ-P උ= dU තැ= ව}= ඉවJ කර ෙවන තැ=වලට ෙගන යාම 7සා මව සහ Mතා උරා+ 
d �dU ඉ]ෙඩ+ (Ivdel) කඳDෙ9P අහ4 ෙල සG= Sණ ගැLණහ. චරMරැෂ ෙ4වෙV 
ෙයෙදn වරදට 4ලෙඩQ මහJCය වසර පහකට *රගත කර scණ. චරMරැෂ ෙ4වය සහ 
ෙස#%යf %ෙර#� 8ල&M GIj කෙ½ යැl ඇ+ෆöÖව වසර දහයකට *රගත කර scණ. 
ස9මා (Sarma) කඳDරට යවන ලද පLව ඔD=ට එd P ෙජ#සÅ 4ලෙඩQව ෙසායා ග=නට 
ලැ²�. ඔ�ව ඛාG] වල P වසර පහකට *ර දêවමQ dCව scණ. ඔD= නැවතJ 
ෙව= කරන ලදහ. 1946 P 7දහ4 කරන ල�ව, 4ලෙඩQ මහJCයට උරා+ වල �dU 
ෙසා}කැj4Q (Solikamsk) d වාසය 7යම %ය. වසරට පLව ඇයෙ� සැCයා එd ආෙ]ය. 
ඒ ෙව-P ෙජ#සÅ Qෂය ෙර#ගෙය=, �9වල හදවතG= ෙපෙළC= සහ වැඩ GIමට 
ෙනාහැGව *UෙVය. 1948 මැl 31 වැ7දා ඔ� dඟ=ෙනQ ෙල*= Cය යන ලq. ඇ+ෆöÖ 

 Karlo Štajner, 7,000 jours en Sibérie (Paris: Gallimard, 1983).69

 Wolfgang Leonhard, Child of the Revolution, trans. C. M. Woodhouse (Chicago: H. Regnery, 1958).70



7දහ4 කරන ල�ව ඔ�ෙ� මව සමඟ එQ%ය. 1954 P මහJ කරදර රාÚයQ අJ%� 
පLව ඔD= ඔ4U�යාව බලා ෙගා4 නැවතJ ෙසjමy= ෙවත ආපL පැC�යහ. ඔD= 
%Qට9ව අ=sම වතාවට දැක s²ෙz ඊට වසර හතකට ෙපරl. ඔD=ට ඔ� ගැන G*J 
ෙතාරpරQ ය  දැනග=නට ෙනාලැ²�. 

 1917 රැ*යාෙ] ,ෙගා4ලා%යාn ජාsකය= 2,600 Q ÂවJ eහ. 1924 ෙව-P ඒ 
සංඛ|ාව 3,750 Q දQවා ඉහළ ෙගා4 scණ. ඔD=ෙ� සංඛ|ාව= ඉහළ �ෙV 
ඇෙමyකාෙ] සහ කැනඩාෙ] *ට කා9Cක ශ[Cකය= “සමාජවාදය ෙගාඩනඟ=නට” 
ඔD=ෙ� *ය{ බ¦Sf: සම¼= එd යන ලද 7සl. ඔD= ජනපදවාY= ෙම=, 
ෙල7=4Q (Leninsk) *ට මැ�7ෙටාෙග#4Q (Magnitogorsk) සහ සරාෙටා] (Saratov) 
දQවා රට Mරා ÂවJ eහ. ඔD= අතy= 50 Q 100 Q අතර �yසQ ෙමා4ක] උමං 
මා9ගය ඉq කර=නට සහාය �=හ. අෙන8J ජාsකය= ෙම=ම, ,ෙගා4ලා] සංකHමණය ද 
Yමා eවG. 1952 P ෙබා*ඩා මැසලyÃ (Božidar Maslarić) පgකාශ ඛෙ+ ඔD=ෙ� ඉරණම 
වඩාJම ෙ$දා=ත eවl Gයාl. ඔD= අතy= “දැ� බ�තරය 1937 සහ 1938 P අJ 
අඩං¨වට ගැ�ම *-ධ e අතර, ඒ අයෙ� ඉරණම තවමJ G*ෙවQ ෙනාද7s,”  යැl 71

ඔ� එකp කෙ½ය. %ගාCකය= හාර ප=*යයQ G*� ආකාරයG= ෙසායා ගැ�මට 
ෙනාහැG පyq අpරැදහ= kම යන සාධකය ඔ�ෙ� මතය තහDරැ කරl. අද පවා U.S.S.R. 
d ෙ4වය කළ ,ෙගා4ලා%යාnව=ෙ� ඉරණම 8මQ eවාදැl ෙසායාගත හැG 7�Êත 
ෙතාරpරැ නැත. %ෙ�ෂෙය=ම ඒ උමං මා9ගෙV ෙ4වය කරන ලද, ඔD=ෙ� වැඩකරන 
තJවය= ගැන %ෙර#ධතා පාන ලද, සහ අනpරැව නැවත G*දා දG=නට ෙනාලැෙබන ෙ4 
අර= යන ල-දD= ගැන. 

 1939 අෙග#4p 23 වැ7දා රහ*ගතව Tරණය කළ පyq, 1939 සැ&තැjබ9 මැද P, 
නාf* ජ9ම7ය සහ ෙස#%යf ,7යනය අතර ෙප#ල=තය ෙබදා ගැ�ම බලාJමක %ය. 
ජනගහනය පාලනය කර=නට ආකHම�කය= ෙදපල ඔD=ෙ� කට,p සjබ=�කරණය 
කළහ. ෙග4තාෙප# සහ NKVD එකට එකpk GHයා කළහ. C}යන 3.3 ක ,ෙද] පgජාෙව= 
C}යන 2 Q අ�වාY ජ9ම= කලාපයට වැ:�. වධdංසා, ස�ල ඝාතන, සහ *නෙග#ග 
�7 තැÐෙම= පLව ෙගෙට# �d:kම පැC�ෙVය. 1940 අෙ&g+ 30 වැ7දා ෙලාÖ4 (Łódź), 
සහ ඊ ළඟට ඔQෙත#බ9 මාසෙV P ෙව#ෙසා], ෙදවැ=න ෙනාවැjබ9 15 වැ7දා වසා 
දැCණ. 

 ජ9ම= හSදාව ෙපරගම= එ-P ෙබාෙහ# ෙප#ල=ත ,ෙද]ව= නැෙගනdර පැJතට 
පළා �යහ. 1939-40 ෙºම=තෙV P මාlj ව}= පැන යන ජනතාව ගැන ජ9මාnව= 
එතරj තැÉමQ කෙ½ නැත. ඒJ ඔD=ෙ� වාසනාව උරගා බල=නට �ය ෙබාෙහාමයකට 
අනෙ&QÛත බාධාවQ Sණ ගැ*ණ: “ෙපාෙරා=� ÍCය කරා ය=නට �ය තැන තැන 
සැyසරන ජනතාව ෙබාෙහ# %ට � ගJෙJ ෙපා}4 බ+ල= සහ 4වයංÉHය pවQ8 උzඩ 
පpරැවන, ඔD=ෙ� බlෙ=Jp උ?Q කරෙගන *Uන, ඔD=ෙ� q¨ ෙලාj කබා ව}= 
සැරLණ ‘පංs රdත සමාජෙV’ ෙස#%යf Sරකරැව= eහ.”  1939 ෙදසැjබ9 *ට 1940 72

මා9p දQවා, ²� (Bug) නqෙV බටdර ඉDෙ9 , සැතMමQ පළල පgs%රැ-ධ හSදාවලට 

 Božidar Maslarić, Moskva-Madrid-Moskva (Zagreb: Tidens, 1952).71

 Gustaw Herling, Un monde à part (Paris: Denoël, 1985).72



අතරමැq e අ9¹දකාI ÍCෙV dර k *Uයහ. ඔDනට තරැ යට කඳDරැ බැඳෙගන ඉ=නට 
*�%ණ. ඔD= අතy= ෙබාෙහ# ෙදෙනQ ආපL හැI ජ9ම= කලාපයට �යහ. 

 ජනරා+ ලැ�4ලා] ඇ=ඩ94 (Ladislav Anders) යටෙJ ෙප#ල=ත හSදාෙ] “අනන|තා 
පත� අංක 15015” ඇs එ+. Y. නC= dටM ෙසා+දා�ෙවQ පLව තJවය ෙමෙ4 සාරාංශ 
කෙ½ය: 

ÍC පgෙ-ශය ¬ට9 600-700 Q තරj පළාතG, එd සs GdපයQ Mරා 800 Q 
පමණ ජනතාවQ අතරමංk *Uයහ. ඔD= අතy= *යයට අ)වQ ජ9මාnව= 
ෙවs= පළා යන ,ෙද]ව=ය. ෙනානැවT කඩා හැෙළන **ර වැ4ස 7සා ඇs 
ෙතතමනෙය= අ� ව|ා�ෙය= ෙපෙළC= *UෙයS. අ� එGෙනකා වටකරෙගන ¨ලk 
*UෙV ර4නය ��සl. “මාn%ය” ෙස#%යf මාlj Sරකරැව= අ�ට පා= කටQ 
ෙහ# වpර ෙපාදQ n�=හ. ඔD= අ¦ම ගාෙ= අෙ& Â%ත ර£කගැ�ම සඳහා 
උද]වට එ=න කැමs අවට �Uසරබද පළාJවල ගjබදවැ*ය=ට එ=නට පවා ඉඩ 
�=ෙ= නැත. අ� අතy= ෙබාෙහ# ෙදෙනQ ඒ ෙºpෙව= එd P Cය �යහ…ආප� 
ජ9ම= පැJතට ඔD=ෙ� 7වහ= බලා �ය අය 7වැරq ෙ- කළා යැl මට තහDරැ 
කර=න M{ව=, ෙමාකද NKVD G*ම %qයG= ෙග4තාෙප# වලට වැ�ෙය= ෙහාඳ 
නැහැ. එකම ෙවනස ෙග4තාෙප# ඔබව වැ� ඉQම�= මරා දමනව, NKVD  ක+ 
අරෙගන cය8රැ P9ඝ සහ ෙහC= වධdංසා Pලා මරා දමනව. ඒ 7සා ඉs= කDරැ 
හy q%ගලවා ග=නට සමJ Dණා නj ඔ� ෙjෙක= එ යට එ=ෙන අසරණ 
C7ෙසQ සහ ඔ�ෙ� ඉsy Â%ත කාලයටම අබා�ත M-ගලෙයQ හැUයට.  73

 සංෙQතමය ෙලසG=, U.S.S.R. ව}= පලා  ය=නට *-ධ e “ජනතාවෙ�  හpෙරQ” 
බවට පJ e ඔ�ෙ� කතානායකයා ෙj පgs%රැ-ධ හSදාවලට මැq e අ9¹දකාI ÍCෙV P 
Cය යෑමට ඊශ[ාෙය+ ෙජාLවා *=ග9 (Israel Joshua Singer) %*= සල4වන ලq.  74

 1940 මා9p මාසෙV P සරණාගතය= ලQෂ ප= හය*යයක ගණනකට—සමහර 
ඉsහාසඥය= ෙj සංඛ|ාව 600,000 Q දQවs—ෙස#%යf ගම=බලපත� බලාJමකව ෙදන 
ලq. ෙස#%යf-ජ9ම= �%Lමට සරණාගතය= �වමාරැව ඇpලJ %ය. ඔD=ෙ� පD+ 
කඩා දමා sÐමJ සහ දI¸තාවයJ, එෙ4ම NKVD  Ïඩනය එ=න එ=නම දරාගත 
ෙනාහැG තරj වැ� kමJ 7සා, සමහර අය ආපL ,-ධයට ෙපර ෙප#ල=තෙV ජ9ම= 
ෙපෙදසට ආපL ය=නට වෑයj කළහ. බටdර ,Qෙ9නෙV ල%% ෙවත �d= *U +4 
මා9ෙගා}= වා9තා කෙ½ 1940 වස=තෙV P “ෙස#%යf සමානාJමතාවයට වඩා ජ9ම= 
ෙගෙට# ,ෙද]ව= වඩා �gය කළ බවl.”  ෙස#%යf ,7යනය p = පැන යා මට වෑයj 75

කරනවාට වඩා අ�වාY කලාපය p = 79පාQÛක රටකට පැන යාමට වෑයj GIම 
වැ�ෙය= ෙහාඳ අදහසQ යැl ඔDනට ෙප� s²�. 

 1940 S+ කාලෙV P ෙප#ල=ත Mරවැ*ය=ට බලපාන �ටමං GIj (%4තර සඳහා 19 
වැ7 පyÃෙ,දය බල=න) 7 මාසය දQවා පැවsණ. *ය{ ආගj ඇදî ෙප#ල=ත 

 Sylvestre Mora and Pierre Zwierniak, La justice soviétique (Rome: Magi-Spinetti, 1945), pp. 161-162.73
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වැ*ය= �jyෙය= ඈත උpරැ ෙපෙද4 සහ කසක4තානය ෙවත ෙගන �යහ. මා9ෙගා}= 
ෙගන �ය Sර ර£කව+ ඇs කzඩායම S9ම=4Q (Murmansk) ෙවත �%ෙස=නට qන 
දහයQ ෙගk �ෙVය. ර£ඳDj කඳDරැ Â%තය ගැන %Ú¥ට 7IQෂකෙයQ e ඔ� ෙමෙ4 
}kය: 

ෙස#%යf කඳDරැ සහ ෙල#කෙV ෙවනJ ර£ඳDj කඳDරැ අතර ඇs පgධාන ෙවනස 
වnෙV, ඒවාෙV දැවැ=ත dතගත ෙනාහැG තරj පgමාණය ෙහ# ඒවාෙV පවsන 
මරණය කැඳවන තJවය= ෙනාව, ඊට හාJප*=ම ෙවන4 eවG. ඔෙ� Â%තය 
ගලවා ග=නට 7මQ ෙනාමැs ෙබාරැ ගණනාවQ Gය=නට *-ධkෙj 
අවශ|තාවයl, qනපතාම ෙබාරැ Gය=නට *-ධ  kම, අDරැ� ගණනාවQ Mරා 
ෙව4�ණQ පැළඳ *Uය ,p kම සහ G*දා ඔබ සැබැ%= *ත=ෙ= 8මQදැl 
ෙනාGයා *áම. ෙස#%යf රැ*යාෙ] 7දහ4 Mරවැ*ය=ද එයම කළ ,pl. 
ෙÃතනාව= සැඟkම සහ ෙබාරැ Éම තමl ආරQෂාව සඳහා ඇs එකම කHමෙ]දය. 
මහජන ර£4kj, ව|ාපාyක ර£4kj, මහමඟ P Sණ ගැYj, කතාබහ, සහ තා&පෙV 
ඇs ෙප#4ට9 පවා ඔතා ඇJෙJ එක ඇJත වචනයQ ෙහ# ෙනාමැs 7ල 
භාෂාවG=. බටdර *Uන ජනතාවට ෙකාෙහJම වටහා ග=න බැහැ අDරැ� ගණ= 
තම= dතන ෙ- Gයාග=න බැy අlsය නැskම සහ ඔබට පහළ ෙවන ඉතාමJ 
8ඩාම 8ඩා “�s%ෙර#�” *p%+ල ම9දනය කරග=නට *-ධ ෙවන ආකාරය 
ඇJතටම ෙමාන වෙ�දැl Gයල. ඒ වෙ� ÏඩනයQ ජනතාවෙ� ඇpලත යමQ cඳ 
දමනවා.”  76

 ෙප#ල=ත සමාජවාP= ෙදෙදෙන8ෙ� ඉරණම ගැන ෙහ දර]වQ 1922 }�යG= 
දැQD�.  ෙවාෙස#] d නගර සභාෙ] මෙº4ත�ාJවරෙයQ ෙල*= ෙ4වය කරන ලද (1890 77

P උපත ලJ) %Qට9 ඇ+ට9 (Viktor Alter), සමාජවාP ශ[Cකය=ෙ� ජා ත|=තරෙV 
සාමා±කෙයQ ෙම=ම ,ෙද] වෘJTය සCs සjෙjලනෙV සභාපs ෙල*= ද කට,p 
කරන ල-ෙදG. ෙහ=yQ අ9}Q (Henryk Erlich) ෙවාෙස#] d සා�dක කD=*ලෙV 
සාමා±කෙයQ ෙම=ම “ජන Â%තය” (Folkstaytung) නමැs ,ෙද] qනපතා MවJපෙJ 
ක9තෘවරයා eෙVය. ඔD= ෙදෙදනාම ,ෙද] සමාජවාP ශ[Cකය=ෙ� පQෂෙV, ²=Ö d 
සාමා±කය= ද eහ. 1939 P ඔD= ෙස#%යf කලාපෙV සරණාගතය= kම ෙත#රා ගJහ. 
සැ&තැjබ9 26 වැ7දා කD+ (Kowel) d P ඇ+ට9 අJ අඩං¨වට පJ%ය, ඔQෙත#බ9 4 
වැ7දා ෙබÇ4f }ෙටා]4Q වල P අ9}Q අJ අඩං¨වට පJ%ය. ?�යා=කා ෙවතට යවන 
ලද ඇ+ට9ට 1940 } 20 වැ7දා ෙස#%යf-%ෙර#� කට,p වල 7යැ� *áම ගැන (ඔ� 
ෙප#ල=ත ෙපා�*ය සමඟ හD+ව *UෙVය සහ �s %ෙර#� ²=Ö කට,p බාරව 
*UෙVය යැl GයැD�) මරණ දêවම 7යම %ය. U.S.S.R. d LÏgj උසා%ෙV හSදා 
මzඩලය %*= පනවන ලද දêවම, වසර දහයක ර£ඳDj කඳDරැ *ර දêවමQ බවට අ¦ 
කරන ලq. 1940 අෙග#4p 2 වැ7දා සරෙටා] d NKVD %*= ,-ධ�කරණෙය= අ9}Qව 
මරණ දêවම T=� කළහ. නSJ ඔ�ෙ� දêවම ද වසර දහයක *ර දêවමQ බවට 
හැර%ණ. 1941 සැ&තැjබ9 මාසෙV P *ෙකා94G-මl4G (Sikorsky-Maisky) එකඟතාවය 
යටෙJ, ඇ+ට9 සහ අ9}Q ෙදෙදනාව ෙබyයා Sණ ගැෙහ=නට කැඳවන ලq. ඔ� ඔD=ට 

 Ibid., pp. 149-150.76
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and 7 July 1946.



,ෙද] නාf*-%ෙර#� කC:වQ �d:ව=න යැl ෙය#ජනා කෙ½ය. ඔD= එයට එකඟ eහ. 
ඔD=ව 8lcෙශ] (Kuibyshev) ෙවත යවන ල�ව නැවතJ ෙදසැjබ9 4 වැ7දා අJ 
අඩං¨වට ගJෙJ නාfY= සමඟ හDෙ+ කට,p කළා යන ෙච#දනාවටl. ඔD=ව �දකලා 
*රබ=ධනෙV sය=නට යැl ෙබyයා 7යම කෙ½ය. එතැ7= පLව ඔD= හැ�=ෙව=නට 
පට= ගැෙන=ෙ= අංක 41 *රකරැවා (ඇ+ට9) සහ අංක 42 *රකරැවා (එ+yQ) වශෙය7. 
ඒ ඔD=ෙ� අනන|තාවය G*ෙව8ටJ ෙහ  ෙනාවන ෙ4 තබාගැ�මටl. 1941 ෙදසැjබ9 
මස 23 වැ7දා, දැ= ෙස#%යf Mරවැ*ය= යැl සැලෙකන ලද ඔD= ෙදෙදනාට 58 
වග=sෙV 1 ෙකාටස යටෙJ නැවතJ මරණ දêවම T=� ෙකyණ. ඒ ෙ-ශෙ¸#ñJවයටl. 
ඔD=ව නැවතJ මරණ දzඩනය dC eවා යැl ෙනාදැන *U 7සා %ය හැGl, ඔD= ඊ 
ළඟ සs GdපෙV P අ�කාI= ෙවත ඉ+�j ගණනාවQ යවන ලq. 1942 මැl 15 වැ7දා 
ඔ�ෙ� *ර8UෙV පරාල වල එ+�ෙම= ෙහ=yQ එ+yQ *යq%නසා ගJෙJය. 
Mරාෙ+ඛනාගාර %වෘත කරන ෙතQ ඔ�ව මරා දමන ලදැl %�වාස ෙකyණ. 

 %Qට9 ඇ+ට9 %*= ද *යq%නසා ගැ�මට ත9ජනය කෙ½ය. ෙබyයා ඔ� ගැන 
ස¬ප %පරෙම= *U=නට 7යම කෙ½ය. ඔ�ව 1943 ෙපබරවාy 17 වැ7දා මරා දැCණ. 
1941 ෙදසැjබ9 23 78J කළ T=�ව, 4ටා}= %*= ෙපෟ-ග}කවම අnමත කරන 
ල-දG. 4ටා}=ග®ෑÖ d ජයග®හණෙය= ඉතා ෙකU කලකට පLව මරා දැCම *-ධ kම 
වැදගJය. ෙස#%යf අ�කාI= %*= මරා දැ¬ම ගැන තවJ Cථ|ා ෙච#දනාවQ එකp 
කරන ලq, ඒ නාf* ජ9ම7ය සමඟ සාම �%Lම අJස= GIමට පQෂපාTව ෙපgාපගැ=ඩා 
පැsරkම ගැන ඇ+ට9 සහ එ+yQ වරදකරැව= Dවා ය=නl. 

 1945-46 ෙºම=තෙV P එQසJ ජනපදෙV ,ෙද] ශ[Cකය=ෙ� කC:ෙ] ෙ+කj e 
ශල| ෛවද| ජාQ පැf (Jaques Pat) ෙප#ල=තයට �ෙV නාf* අපරාධ ගැන %ම9ශනයQ 
පවJව=නටl. ආපL පැCෙණන ඔ� U.S.S.R. ෙවත පළා �ය ,ෙද]ව=ට අJ e ඉරණම 
ගැන “,ෙද] දවෙ4 ඉqyගමන” (Jewish Daily Forward) පත� ෙV }� ෙදකQ පළ කෙ½ය. 
ඔ�ෙ� ගණ= බැ�j අnව, *ය ගණ= සjSඛ සාකÃඡා මත පදනjව, �ටමං GIj වල 
P, ර£ඳDj කඳDරැ pල P, සහ බලාJකාරෙය= ශ[මය ලබාගJ ජනපද pළ P ෙප#ල=ත 
,ෙද]ව= 400,000 Q Cය �යහ. ,-ධය අවසානෙV P 150,000 Q ෙප#ල=ත Mරවැ*කම 
ය  ලබාග=නට ෙත#රාගJෙJ එ%ට ඔD=ට U.S.S.R. අJහැර යා හැGයාව ලැෙබන 7සl. 
“අද ෙස#%යf-ෙප#ල=ත මාlම පLකරන 150,000 ක ,ෙද]ව=ට තව �රටJ ෙස#%යf 
,7යනය ගැන, සමාජවාP ÏතෘÍCය ගැන, ආඥාදායකJවය ගැන, ෙහ# පgජාත=ත�වාදය 
ගැන කතා GIමට G*� උවමනාවQ නැත. ඔDනට එවැ7 සංවාද 7මා k ඇs අතර 
ඔD=ෙ� අවසාන වදන ෙj සංකHමණයl.”  78

ෙස#%යf *රකරැව= බලාJකාරෙය= අාපL යැkම 

 %ෙ-ශයක *Uන ජනතාව හා G*� සjබ=ධයQ ඇJනj, නැතෙහාJ %ෙ-ÚකෙයQ 
e පම�= අෙයQ ෙර±මෙV සැකකරැෙවQ බවට පJkමJ, අනpරැව ,-ධය pළ 
තම=ෙ� 7ජ 6Cෙය= බැහැර පgෙ-ශයක *රකරැෙවQ හැUයට වසර හතරQ තබා 
ගැ�මJ පමණG=, රැ*යාn ෙසා+දා�ෙවQව ෙ-ශෙ¸#dෙයQ හැUයට සැලÉම සඳහා 

 Jacques Pat, Jewish Daily Forward, 30 June and 7 July 1946.78



ෙස#%යf අ�කාI=ට පgමාණවJ %ය. 1942 P පනවන ලද අංක 270 �sය යටෙJ, දzඩන 
�s සංගෙV 193 වග=sය ෙවන4 කරන ලද ආකාරය අnව, හpර= %*= අ+ලා 
ගැෙනන ෙසා+දා�ෙවQ ඒ නl=ම (ipso facto) ෙ¸#dෙයQ බවට පJෙවl. අ+ලා ගැ�ම 
*-ධ e පLcම 8මQදැl Gයා ෙහ# ඒ අnව *රගත e ෙකා=ෙ-* ෙමානවා eෙVදැl 
ගැන එතරj වැදගJ ෙනාkය. රැ*යාnව= සjබ=ධෙV ඒ ෙකා=ෙ-* ඉතා දරැr eහ. 
*ය{ 4ලා%Q ජනතාව මානවය=ට වඩා පහJ යැl සැලÓ dfල9 සම4ත ෙල*= 
*ය+ල=වම ඉවJ කළ ,p යැl සැලÉය. රැ*යාn ,ද *රකරැව= C}යන 5.7 =, 
C}යන 3.3 Q 8ස�=න සහ �Q7ත තJවය= 7සා Cය �යහ. 

 ෙවය9මාQf (Wehrmacht) d රැ*යාn ෙසා+දා�ව= *Uනවාය යන අදහස Cත� 
පාQÛක හSදා පමණට වැ�ෙය= අ+ලාෙගන *áම 7සා, බටdර කලාපයට වැá *Uන 
*ය{ රැ*යාnව= ආපL ෙග=වා ගැ�මට අවසර ඉ+ලා *Uය ,p යැl ඉතා S+ 
කාලයක P 4ටා}= Tරණය කෙ½ය. ෙj අවසරය ඉතා ඉQම�= ලැcණ. 1944 *ට 1945 
ජනවාy දQවා 332,000 කට වැ� රැ*යාn *රකරැව= (සැ= ෆöැ=*4ෙක# ව}= 1,179 Q ද 
ඇp{ව) ඔD=ෙ� කැමැJතට එෙරdව ෙස#%යf ,7යනය ෙවත මාරැකර යවන ලq. ෙj 
�වමාරැව ගැන cÇතාන| ෙහ# ඇෙමyකා= රාජ| තා=s�කය= අතර ස%ඥා7ක අ9¹දයQ 
ඇs ෙනාකරන ලq. ඒJ, ඇ=ත7 ඒඩ= (Anthony Eden) ෙ4, ඔD= සj�9ණ කට,Jත 
නරැම eවQ ෙල*= �:වහ. ෙj පg�නය බලය භා%තෙය= %ස�ය ,JතQ හැUයට ඔD= 
දැන *Uයහ. 

 යා+ටා සjම=ත�ණෙV P (1945 ෙපබරවාy 5-12) ෙස#%යf, cÇතාන|, සහ ඇෙමyක= 
යන Cත� පා9ශව sෙදනා ෙසා+දා�ව= ෙම=ම අ4ථානගතව *Uන *%+ ජනතාව ද 
ඇpලJ ෙවන රහ4 එකඟතා අJස= කළහ. ජනරා+ අ=ෙ+ ]ලැෙසා] (Andrei Vlasov) 
යටෙJ e රැ*යාn %SQs හSදාෙ] (Russian Liberation Army) සට= වැq *රකරැව=ෙ� 
ඉරණම Tරණය GIම 4ටා}=ට පවරන අදහස ච9Ê+ සහ ඒඩ= %*= � ගJෙJ 
හyයට 4ටා}= %*= ඔD=ට යහපJ ෙලසG= සලකනවා යැl යj %qයකට සහsක e 
ෙලසG7. 

 රp හSදාව අසං%ධානාJමකව පැවTම 7සා පgධාන වශෙය= සමහර ෙස#%යf 
ෙසා+දා�ව= *රකරැව= හැUයට පJ eවා යැl 4ටා}= ෙහා�= දැන *UෙVය. එ් ගැන 
�}ක වශෙය= ඔ� ෙද#ෂාෙර#පණයට ලQ%ය ,pl. එෙ4ම ඔ�ද ඉ= එQ අෙයQ e 
ජනරා+වරැ අතර M{+ව පැsර පැවs හSදා nL�L බවJ එයට ෙºp eහ. ඔD= -ෙ]ෂ 
කළ ෙර±මයQ ෙවnෙව= සට= වq=නට ෙබාෙහ# ෙසා+දා�ව=ට ආශාවQ ෙනාs²r බව 
ගැනJ අ�ට සහsක කළ හැGl. ෙල7=ෙ� පgකාශයG= Gයනවා නj, සමහර %ට 
ඔD= “තම ක8+ ව}= ච=දය පgකාශ කර s²�.” 

 යා+ටා �%Lj අJස= කළ පLව, 1945 මැl *ට } දQවා රැ*යාnව= යැl 
සැලෙකන, 1940 P ඈඳාගJ බා+UQ ෙ-ශ ව}= එන ජනතාව, සහ ,Qෙ97යාnව= ද 
ඇp{ බටdර අ�වාY කලාප වල වාසය කරC= *Uන ලද C}යන 1.3 කට වැ� 
ජනතාවQ ම]cමානය කරන ලq. ඒ ර£කව+ ඇs කzඩායj සsපතා cÇතාන|ෙය= 
U.S.S.R. බලා 7Qම �යහ. අෙග#4p මාසය අවසානය ෙව-P ෙj “රැ*යාnව=” C}යන 2 
කට වැ� �yසQ බාර කර scණ. සමහර අව4ථාවල P ඔD=ව ඉතා �Q7ත තJවය= 
යටෙJ තැcණ. ඒÉය M-ගලය= ෙම=ම S{ පDල ෙල*=ම සා�dකව *යq%නසා ගැ�j 



7s ෙලසG= දG=නට ලැ²�. එෙ4ම අංගෙ,දනය= ද දG=නට ලැ²�. ෙබාෙහ# %ට 
*රකරැව=ව ෙස#%යf අ�කාI=ට බාර ෙදන %ට, ඔD= සාමකා¬ව %ෙර#ධය දQව=නට 
වෑයj කළහ. ඒJ cÇතාන|-ඇෙමyකාnව= ෙමා4ක] ඉ+ලා *áම තෘ&sමJ කර=නට 
බලය ෙයාදා ගැ�මට පLබට eෙV නැත. *රකරැව= U.S.S.R. ෙවත පැC� පLව ඔD=ව 
ෙපා�*ය බාරෙV තබන ලq. අෙ&g+ 18 වැ7දා, එනj ඇලම=ෙස#රා (Almanzora) නැව 
ඔෙඩ4සා ෙවත පැC� qනෙV ල3 ෙව� තබා මරා දැ¬j *-ධ eහ. අ�රාජ|ය ආඩjබරය 
(Empire Pride) ක{ S�ෙ- නැ]ෙතා:ෙපාළ ෙවත පැC� %ට ද එයම *-ධ eෙVය. 

 ෙස#%යf ,7යනය %*= පgංශ, cÇතාන|ය, ෙහ# ඇෙමyක= *රකරැව=ව පgාණ 
ඇපකරැව= හැUයට තබා ෙගන ඔD=ව යj %qයක Sල| �වමාරැවQ සඳහා භා%තා 
කරn ඇතැl බටdර cය %ය. එය *ය{ රැ*යාnව=, 1917 P %&ලවෙය= පLව පළා 
�යD= පවා, ම]cමායනය කරන ෙස#%යf �s (diktats) ගැන පැවs ඔD=ෙ� දැQම  
8මQදැl ෙප=වන හැqයාවG. ෙj බටdර Cත� පා9ශවය=ෙ� ස%ඥා7ක පgsපJsය 
p = ඔD=ෙ� Mරවැ*ය=ව ආප� ලබා ගැ�මට ඉඩකඩQ G*ෙ4Jම පෑ�ෙ= නැත. ඒJ 
එl= ෙස#%යf ,7යනයට ෙj �s වලට පgsෙර#ධ දැQkමට වෑයj ගJ ජනතාව දඩයj 
කර=නට %%ධාකාර 7ලධාI හSදා �ටJ කර යව=නට මඟQ පෑ��. ඒ 7ලධාI= 
ෙබාෙහ# %ට කට,p කෙ½ පy4ථා�ය �s අsමහJ ෙල*= ෙනාතකා හyC7. 

 1945 ඔQෙත#බ9 1 වැ7දා ජ9ම7ෙV හSදා පyපාලනෙV වා9තාව (Bulletin) Gයා 
*UෙV පgංශ අ�වාY කලාපෙය= “අවතැ= M-ගලය=” 101,000 Q ආප� ෙස#%යf 
,7යනය ෙවත යවන ලද බවl. �ටJ කර හyන අයව රඳවා තබන කඳDරැ හැJතෑවQ 
පgංශෙV ඉq GIම, එය පgංශ �sෙය= යj G* %qයG= බැහැරෙවන ආකාරයG= හැPම, 
පgංශෙV අ�කාI= %*= පවා � ගJහ. ෙමl= එකQ eෙV පැI*ෙV නගරාÚ[ත 
ෙබ#රගාÖ (Beauregard) d ය. පgංශ ෙපාළව pළ ඔD= කරන හා7කර GHයාවලට ලැෙබන 
දêවj ව}= Cqය හැG ආකාරෙය= NKVD %*= ෙමෙහයවන ලද ඒ කඳDරැ pළ *-ධ 
ෙවන ෙ-ව+ පgංශයට පාලනය කරත ෙනාහැG %ය. 1944 සැ&තැjබ9 තරj S+ කාලයක 
P ෙකාC,74f ෙපgාපගැ=ඩා සහාෙය= අරඹන ලද ෙj ෙමෙහ,j ෙස#%යf ,7යනය 
%*= පgෙ]සC= සැලLj කරන ලද ඒවා eහ. ෙබ#රගාÖ කඳDර 1947 ෙනාවැjබ9 මාසෙV 
P පgංශ ආරQෂක හSදා ව}= වසා දමන ෙතQ GHයාJමකව scණ. එය වසා දම=නට 
පාදක DෙV ආරD+ ඇs කරෙගන *U qQකසාද e ෙදම]�ය=ෙ� දරැව= පැහැරෙගන 
යාම සjබ=ධ *-�යG. කඳDර වසා දැ¬ම *-ධ ෙව=ෙ= ෙරාජ9 වlෙබා (Roger Wybot) 
නැමැJතාෙ� ඉ+�ම මතl. ඔ� ෙමෙ4 සඳහ= කෙ½ය, “මා ළඟ ඇs ෙතාරpරැ අnව ෙj 
කඳDර මා9ග4ථ කඳDරකට වැ�ෙය= �දකලා කර තබන මධ|4ථානයQ හා සමාන 
ෙවl.”  එවැ7 පgsපJs ගැන ඇs e %ෙර#ධතා අ+ප eහ, එෙ4ම ඒවා G*J ෙලසG= 79

පgෙය#ජනවJ ෙනාවන ෙ4 පැවsෙV ක+ ඉQම �ය පLවl. ‘සා�හය’ (Masses) යන 

සමාජවාP %චාරෙV 1947 �jහානෙV P එවැ=නQ දG=නට ලැ²�: 

අෙය8ට ඉතා පහLෙව= ෙග=�4 ඛා= ගැන ds= මවා ග=නට M{ව=, ඔ�ෙ� 
බලවJ කාලෙV උÃචතම අව4ථාෙ] P ඔ�ෙ� වහ?= පැන යාම වළQව=නට 
මාlj වසා දැ¬ම. එනSJ ඔD=ව �ටරටක *ට උද9පණය කර=නට ඔ�ට අlsය 
පgදානය eවා යැl Gයා dතා ග=නට ඉතාමJ �¥කරl…ෙමය අෙ& ප�චාJ ,ධ 

 Quoted in Georges Coudry, Les camps soviétiques en France: Les “Russes” livrés à Staline en 1945 (Paris: Albin Michel, 1997).79



අාචාර ධා9¬ය ගරා වැáම දQවන සැබෑ සංෙQතයG…ඔD= වහ?= ෙ4 ෙ4වය 
කරන සහ ÂවJෙවන රටQ ෙවත ජනතාවQ යව=නට ෙයාදා ගත හැG ආචාර 
ධා9Cක සහ ෙ-ශපාලන සංග®හය 8මQ %ය හැGද? ෙගදර යනවාට වඩා 
*යq%නසා ගJ *ය{ රැ*යාn Mරවැ*ය=ෙ� අෙඳ#නා ඇෙහ=ෙ= නැs ෙලසG= 
*Uන 4ටා}= ෙවs= ෙල#කය 8මන කෘතඥතාවයQ බලාෙපාෙරාJp ෙවනවාද? 

‘සා�හෙV’ ක9තෘවරැ= මෑත කා�න ෙනරපා හැIj ෙහළා දG=නටJ }යන ලq: 

සරණාගත අlsය උ+ලංඝණය GIම ගැන සා�හෙV අපරා�මය ෙනාතකන 
4වභාවෙය= අnබලය ලJ ඉතා}ෙV cÇතාන| හSදා අ�කාI= ෙj දැ= සාහ*ක 
අපරාධයක හD+කරැව= k *Us: මැl 8 වැ7දා, රැ*ෙයාෙන (Ruccione) කඳDරැ 
අංක 7 = රැ*යාnව= 175 Q ද, (*ය{ පD+ රඳවා sෙයන) කඳDරැ අංක 6 = 
තවJ 10 ෙදෙන8ව ද, 4ෙකාfල=තය ෙවත �ටJකර යවනවා යැl GයC= 
ර£ෙගන ෙගා4 ඇත. කඳDෙර= යj තරj �රකට ෙj 185 ක �yස ර£ෙගන යෑෙම= 
පLව ඔD=ට ඔD=ෙ� Â%ත නැs කර ගැ�ම සඳහා උපකාර ෙ]යැl *තන 
*ය{ම ෙ-ව+ ඔD= ෙවs= ඉවJ කරන ලq. එෙ4ම ඔD=ෙ� සැබෑ ගමනා=තය 
4ෙකාfල=තය ෙනාෙ] එය රැ*යාව යැl ඔDනට දැnj ෙදn ලැ¹හ. ෙපර 
පෙර4සම *-ධ  DවJ ඔD= අතy= Gdප ෙදෙනQ *ය q%නසා ග=නට සමJ 
eහ. එqනම තවJ 80 ක �yසQ, ඔD= *ය+ල=ම සjභවෙය= ෙකාෙQ*යාnව= 
eහ, Ïසා d කඳDරG= ඉවJ කර ගැ7ණ. cÇතාන|  හSදා %*= Sර ර£කව+ 
ඇsව �jyය ෙපfU ව}= ඔD= *ය+ල=වම ඔ4U�යාෙ] පැවs රැ*යාn කලාපය 
ෙවත ෙගන යන ලq. Gdප ෙදෙනQ පැන ය=නට තැJ කළ අතර Sරකරැව= 
%*= ඔDනට ෙව� තැ¹හ.  80

 උද9පණය කරන ලද *රකරැව=ව “ෙපරන සහ පාලන කඳDරැ” (filtration and 
control camp) යැl 1941 අග P �d:වා ගJ %ෙ�ෂ කඳDරැ වල රඳවන ලq. ඒවා 1946 
ජනවාyෙV ¨ලා� පyපාලනය යටෙJ 7ල තJවෙය= පැවs බලාJමක ශ[ම කඳDරැ වලට 
වඩා වැ� ෙවනසQ ෙනාkය. 1945 P, *රකරැව= 214,000 කට වැ� සංඛ|ාවQ ඒවා හරහා 
ගම= කළහ.  ¨ලා� කHමෙV උÃචතම අව4ථාෙ] P එd යවන ලද ෙj *රකරැව=ට 58 81

වග=sෙV 1(b) ෙකාටස අnව සාමාන|ෙය= වසර හයක *රදêවමQ අJ eහ. ඔD= 
අතර SS වලට එෙරdව සට= වැ�න, පgා� 7දහ4 කර ගැ�ම සඳහා සහභාÆ ෙවන ලද 
රැ*යාn %SQs හSදාෙ] dටM සාමා±කය= ද *Uයහ. 

හpරැ *රකරැව= 

 ,ද *රකරැව= � බඳ 1929 Â�වා පgඥ&sය ෙස#%යf ,7යනය %*= අපරාnමත 
කර ෙනාscණ. න|ාlකව, යj රටQ අJස= කර ෙනාs²ණJ ඒ රෙf *ය{ *රකරැව=ට 
පg8පsය p = අාරQෂාව ලැ²�. ඒJ ෙස#%යf ආz¦ව එය ගණ= ගJෙJ නැත. 

 “Nous réclamons le droit d’aisle pour les émigrés soviétiques,” Masses, nos. 9-10 (June-July 1947).80

 Nicholas Bethell, The Last Secret: The Delivery to Stalin of Over Two Million Russians by Britain and the United States (New York: 81

Basic Books, 1974); Nikolai Tolstoy, Victims of Yalta (London: Hodder and Stoughton, 1977).



ජයග®හණෙය= පLව ඔD= තව �රටJ C}යන 3 Q *ට C}යන 4 Q අතර ජ9ම= 
*රකරැව= තබාගJහ. බටdර හSදා %*= 7දහ4 කරn ලැ¹, අාපL ෙස#%යf කලාප 
ෙවත එන ල�ව නැවතJ U.S.S.R. d ඈත නැෙගනdර පgෙ-ශයට �ටමං කරන ලද 
ෙසා+දා�ව= ඒ අතර eහ. 

 1947 මා9p මාසෙV P %යෙච4ලා] ෙමාෙලාෙටා] %*= ජ9මාnව= C}යනයQ 
උද9පණය කරන ලදැl (7රවද| සංඛ|ාව 1,003,974 Q %ය) සහ තවJ 890,532 Q %%ධ 
කඳDරැවල රඳවා *U=ෙ= යැl පgකාශ කෙ½ය. ඒ දJත 7සා යj මතෙ'දයQ ඇs %ය. 
උද9පණ GHයාව}ය සj�9ණ කර ඇතැl 1950 මා9p මාසෙV P ෙස#%යf ,7යනය පgකාශ 
කෙ½ය. නSJ මාn%ය සං%ධාන Gයා *UෙV ,ද *රකරැව= අවම වශෙය= 300,000 Q 
සහ �ටරට *%+ වැ*ය= 100,000 Q තවමJ U.S.S.R. d *Uන බවl. 1950 මැl 8 වැ7දා 
ලQසjබ9� ෙj උද9පණ ෙමෙහ,j නැවJkම ගැන %ෙර#ධය දැQeෙVය. එd එක 
ෙºpවQ eෙV ලQසjබ9� ජාsකය= අ¦ම වශෙය= 2,000 Q පමණ තවමJ ෙස#%යf 
ෙ-ශෙV dරk *áමl. ෙතාරpරැ ඉqyපJ ෙනාGIම ඊට වඩා �9දා=ත ඉරණමQ වස= 
GIමQ ද? කඳDරැ pළ පැවs �¥ට තJවය= සලක-P එය ෙබෙහ%= *�%ය හැG eවl. 

 එක %ෙ�ෂ ෙකාCසමQ (Maschke commission) e මැ¥ෙක ෙකාCසම %*= පgකාශ 
කළ පyq ජ9ම= *රකරැව= C}යනකට ආස=න සංඛ|ාවQ ෙස#%යf කඳDරැ වල P Cය 
�යහ. එවැ7 අව4ථාවQ, 4ටා}=ග®ෑÖ d රp හSදාව %*= අ+ලාගn ලැ¹ ජ9ම= 
හSදාෙ] *රකරැව= 100,000 Q සjබ=ධෙය= දැQෙ]. එl= q% ගලවා ගJෙJ 6,000 Q 
පමණG. ජ9මාnව= හැෙර=නට 1947 ෙපබරවාy මාසෙV P q% ගලවා ග=නට සමJ e 
ඉතා} ජාsකය= 60,000 Q *Uයහ. (ෙj ස=දරභෙV P ඒ සංඛ|ාව 80,000 Q යැl Gයන 
දJත ෙබාෙහ# %ට ඉqyපJ ෙවl). ඒ qනය ෙව-P ආපL පැCණ ඇJෙJ ඒ ෙසා+දා�ව= 
ෙවs= 12,513 Q පමණQ යැl ඉතා} ආz¦ව පgකාශ කෙ½ය. ෙරාෙj7යාn සහ 
හංෙ�yයාn ෙසා+දා�ව= ද ,-ධයට පLව තම=ද එම තJවයට පJව ඇs බව �Þහ. 
1954 මා9p මස P, 4පාôඤ ‘අL+’ (Azul) ඒකකෙය= 4ෙ]Ãඡා භටය= 100 Q 
අවසානෙV P 7දහ4 කරn ලැÐය. මැ=÷yයාෙ] P *රකරැව= හැUයට ග=නා ලද 
900,000 ක ජප= ෙසා+දා�ව= ගැන සඳහ= ෙනාකර ෙj සමාෙල#චනය සj�9ණ 
කර=නට ෙනාහැGl. 

අකමැs අය 

 ර£ඳDjකරැව=ෙ� %%ධ %ෂම e ජාsක සjභවය= ගැන සාරාංශ කරන GයමනයQ 
කඳDරැ pළ පැවsෙVය: “¨ලා� වල යj රටQ 7ෙය#ජනය ෙව=ෙ= නැJනj, ඒ රට 
සැබැ%=ම පවs=නQ ෙනාෙ].” පgංශෙV වැ*ය=ද ¨ලා� වල *රකරැව=ව *Uයහ. පgංශ 
රාජ| තා=s�කය= ඔD=ෙ� සහායට ඒම ඉතාමJ ෙසC= *-ධ eෙVය. 

 නාf* අ�වාසය යටතට පJෙව-P, ෙමාෙස+ (Moselle), බා-ර= (Bas-Rhin), සහ උf-
ර= (Haut-Rhin) යන පgංශ ෙපෙද4 %ෙ�ෂ සැලG+ලට පJ eහ: ඇ+ෙ44-ෙලාෙ9= 
(Alsace-Loraine) ඈදා ගැ7ණ, ජ9මාnකරණය ෙකyණ, සහ නාf*කරණය පවා ෙකyණ. 
1920-1924 අතර උපqන ල-දD= බලාJකාරෙය= හSදාවට බඳවා ගැ�මට 1942 P 



ජ9මාnව= Tරණය කළහ. ඇ+ෙ44 සහ ෙමාෙස+ වල තරැණ �yස අතර බ�තරයQ 
හSදා ෙ4වයට බැÈෙම= වැළÉ *U=නට හැG පම�= වෑයj කළහ. ,-ධය අවස= 
ෙව-P, ඇ+ෙ44වල හSදා කzඩායj %*එකQ පැවsෙVය. ෙමාෙස+ වල තවJ දාහතරQ 
ද, *ය+ෙ+ම �yස 130,000 Q eහ. “අෙ&ම ෙනාවන ෙල*=” (In Spite of Ourselves = 
Malgré-nous) යැl පgංශෙV හැ�=ෙවන ලද ෙමම ෙසා+දා�ව= අතy= ෙබාෙහ# ෙදෙනQව 
නැෙගනdර ෙපරSණ ෙවත යවන ලq. එd P ඔD=ෙග= 22,000 Q Cය �යහ. 7දහ4 
පgංශය (Free French) ෙවs= ෙj අSp තJවය ගැන ෙස#%යf අ�කාI= දැනගJ %ට, 
ඔD= පgංශ ෙසා+දා�ව=ට ආරාධනා කෙ½ හSදාව අJහැර ය=නට Gයාl. එ%ට ඔD=ව 
නැවත 7යම පgංශ හSදාවට බඳවා ග=නවා යැl Gයා ෙපාෙරා=� eහ. තJවය= ෙමානවා 
Dවද, ඇ+ෙ44-ෙලාෙ9= ෙවs= *රකරැව= හැUයට 23,000 ක �yසQ ග=නා ලq; 1995 
P පgංශ රජයට ෙදන ලද }�ෙගාn වල සඳහ= සංඛ|ාව eෙV එයl. ෙj අය අතy= 
බ�තරය ටැjෙබා] d අංක 188 කඳDෙ9 අභ|=තර කට,p අමාත|ාංශෙය= 
(Ministerstvo vnutrennikh  del  -MVD) ක = NKVD  නC= පැවෙතන ල-ද යටෙJ Sර 
ර£කව+ ඇsව තබා ග=නා ලq. තJවය= ක:ක eහ. ඔD= ම=දෙප#ෂණෙය= ෙප{නහ. 
qනකට ක{ පා= ග®ෑj 600 Q පමණQ ඔDනට ලැ²�. කැළෑ pළ ෙ4වය කර=නට 
බලාJමක කරන ලq. ආq කා�න ෙල*= e බාෙගට ෙපාළෙ] �dU අpපැළ වල වාසය 
කර=නට ඔDනට *-ධ %ණ. ෛවද| පහLකj ෙනාමැs %ය. ෙj මරණ කඳDරැ ව}= 
පැන ය=නට සමJ e ජනතාව ඇ4තෙj=p කෙ½ 1944 සහ 1945 වසර වල P අ¦ම 
වශෙය= ඔD=ෙ� සගය= 10,000 Q වJ එd P Cය �ය බවl. �යෙ9 y¨ෙලාf %*= 
%%ධ කඳDරැ වල *-ධ e මරණ සංඛ|ාව 10,000 Q යැl ඉqyපJ කරl, එයට ඔD=ව 
ෙගන ය-P *-ධ e මරණ සංඛ|ාවJ ඇpලJ ෙවl.  P9ඝ  සාකÃඡා වලට පLව, 1944 82

�jහානෙV P *රකරැව= 1,500 Q 7දහ4 කර ඇ+±ය94 ෙවතට උද9පණය කරන ලq. 
ඇ+ෙ44-ෙලාෙ9= ව}= පැC� ජනතාෙව= %ශාලතම සංඛ|ාව රඳවන ල-ෙ- ටැjෙබා] 
d DවJ, පgංශ *රකරැව= අඩ4*ෙV sයන ෙවනJ 4ථාන ද scණ. යj ආකාරයක 
%ෙ�ෂ උප ෙකාෙද] ðපJ ර£සQ. 

4'5 !6ධය සහ ජාlක 'm@lය 

 1939 සැ&තැjබ9 d P ජ9ම=-ෙස#%යf �%Lම අJස= GIම 7සා ෙකාC,74f 
පQෂ සෑෙහන සංඛ|ාවක කඩා වැáම *-ධ eවJ, 4ටා}= %*= ෆැÛ4f-%ෙර#� 
පgsපJsය අJහැර දැ¬ම � ග=නට ඒවාෙV සාමා±කය=ට ෙනාහැG %ණ. 1941 7 22 
වැ7දා ජ9මාnව= %*= ෙස#%යf ,7යනයට පහර Pම වහාම ඒ ෆැÛ4f-%ෙර#� 
පgsචාරය ය  GHයාJමක කරන ලq. ඊ ළඟ qනෙV ෙකාC=ට9= %*= ෙ9�ෙය# සහ 
ෙට}ග®ෑj ම¼= ප�%ඩයQ යැ]ෙ] ෙස#%යf %&ලවය තාවකා}කව නවතා දම=නට 
කාලය පැCණ ඇතැl Gයාl. එෙ4ම ඔD=ෙ� *ය{ ජවය ෆැÛ4fවාදයට එෙරd 
අරගලයට සහ ජාsක %SQsය සඳහා e ,-ධයට ෙයාද%ය ,p යැl Gයන ලq. අ�වාසය 
යටෙJ *Uන *ය{ම රටවල ෙකාC,74f පQෂ වහාම නැ� *Uය ,p යැl ද 
ප�%ඩෙය= GයැD�. එයාකාරෙය= ,-ධය අ?J ආකාරයක GHයාවQ අJහදා බලන 
අව4ථාවQ බවට පJ%ය: එනj අ%ගJ අරගලය සහ dfල9ෙ� ,ද යා=ත�ණය 
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කඩාක&ප+ GIමl. එd P අගෙය= වැ� ගy+ලා කHමෙ]ද q,r කරගැ�ෙj හැGයාව 
ෙපාෙරා=� %ය. අ%ගJ ෙකාC,74f කzඩායj වල ෙQ=¸ය හද=නට පැරC}ටy හSදා 
සං%ධනය= ශQsමJ කරන ලq. තJවය= සහ Íෙග#ල �dáj වා*දායක e අව4ථාවල 
P ඔD= සෑෙහන තරමකට කා9යQෂම e ගy+ලා බලකාය= හැðහ. %ෙ�ෂෙය=ම 1942 
= පL Æ®*ෙV සහ ,ෙගා4ෙල#%යාෙ], සහ 1943 = පLව ඇ+ෙ�7යාෙ] සහ උpරැ 
ඉතා}ෙV. වඩාJම සා9ථක අව4ථා වල P, ෙකාC,74fවාP=ට බලය අ+ලා ග=නට ෙj 
ගy+ලා GHයා 7සා ඉඩ පෑqණ. එෙ4ම අවශ| DවෙහාJ *%+ ,-ධයQ ෙවත යා හැGයාව 
ද s²�. 

 ෙj නව මාවත ගැන පැහැq} උදාහරණයQ ෙගෙන=ෙ= ,ෙගා4ෙල#%යාවl. 1941 
වස=තෙV P ඔ�ෙ� ඉතා} Cත� පා9ශවය e ෙබ�ෙට# Sෙසා�7ෙ� සහායට එ=නට 
dfල9ට *-ධ %ණ. Sෙසා�7ෙ� හSදාව= Æ®*ෙV P 8ඩා ඒJ දැ� ෙ4 කැපk *U 
හSදාවQ %*= එQතැ= කරෙගන *Uන ලq. අෙ&g+ මාසෙV P ජ9මාnව=ට 
,ෙගා4ෙල#%යාවට මැqහJ ෙව=නට *-ධ %ය. cÇතාන| පැJතට නැ4රැ රජය ෙපරළන 
8ම=ත�ණයG= නාfY=ට සහාය දQවන ලද ආz¦ව ෙපරළා scණ. 8ඩා ඒJ අJදැÉj 
බ�ල ෙකාC,74f පQෂ ෙj රටව+ ෙදෙQම වසර ගණනාවQ s4ෙ4 රහ*ගතව 
පැවp�. ¬ල= 4ෙට#�n%Ã (Milan Stojadinouvić) සහ ඉෙය#= ෙමටැQසා4 (Ioannes 
Metaxes) යන ෙදෙදනාෙ� අඥාදායක ෙර±ම ව}= ඒවා තහනjව පැවsණ. 

 ෙපා� සට= %රාමෙය= පLව, ඉතා}යාnව=, ²+ෙ�yයාnව= සහ ජ9මාnව= අතර 
,ෙගා4ෙල#%යාව ෙබදා හැyණ. අ=ෙට පැෙව}Ã (Ante Pavelić) ෙමෙහයවන ලද 
දQÛණාංශ අ=තවාP උ4ටාෂා  (Ustasha) කzඩායම ෙකHාෙ9Ûයාෙ] (Croatia) ෙ] 4වා�න 
රාජ|යQ �d:ව=නට වෑයj කළහ. ඒJ එl= *-ධ eෙV අපාTඩ වැ7 ෙර±මයQ 
4ථා�ත k ස9� වැ*ය= ඊට යටJ කරෙගන ,ෙද]ව= සහ අd8z9කය= ස�ල 
ඝාතනයl. උ4ටාෂාට අවශ| eෙV ඔD=ෙ� *ය{ %රැ-ධවාP=ව pර= කර දම=නටl. ඒ 
7සා ෙකHාෙ9Ûයාnව= බ�තරයQ පgsෙර#ධ ව|ාපාරයට බැàනහ. 

 1941 අෙ&g+ 18 වැ7දා ,ෙගා4ලා] හSදාව යටJ e පLව, පළSෙව=ම පgsෙර#ධ 
ව|ාපාරයQ හැ�ෙ] ක9න+ ඩûාසා Cෙºෙලා%Ã (Draža Mihailović) වටා *U රා ජාz¦ 
පාQÛක 7ලධාI= %*7. Cෙºෙලා%Ã ,ෙගා4ලා] පgsෙර#ධ ව|ාපාරෙV අණ ෙදන 
7ලධාyයා හැUයට පJ%ය. අනpරැව ල=ඩනෙV *ට පවJවාෙගන යන %වා*ක 
ආz¦ෙ] ,ද ඇමsවරයා ෙකyණ. Cෙºෙලා%Ã %*= ෙචf7Q4 (Chetniks) යැl 
හැ�=ෙවන බ�තරය ස9� ෙවs= හැෙදන ස9cයාෙ] හSදාව 79මාණය කෙ½ය. 
“ෆැÛ4fවාදෙV ආ�පත|ෙය= රට 7දහ4 කර ගැ�ම සහ සමාජවාq %&ලවයQ ඇරÕම 
සඳහා”  GයC= ජාsක %SQsෙV අදහසට ෙකාC,74fවාP= එකp ෙව=ෙ= 1941 7 83

22 ෙව7දා ජ9මාnව= ආකHමණය කළ පLව පම�. U.S.S.R. d cÇතාන| Cත� පා9ශවය 
ඈJ ෙනාෙවන තරj �රකට රාජාz¦වාq ආz¦වට සහාය ෙද=නට එනSJ ෙමා4ක] 
වලට උවමනා DවJ, තම=ට කැමs පාරක ය=නට හැG යැl Uෙට# pළ %�වාසයQ 
scණ. ඒ 7සා ඔ� %වා*ක රාජාz¦වාP ආz¦වට පාQÛකJවය පළGIම පgsQෙ¥ප 
කෙ½ය. ඔD=ෙ� ජනවා9�ක පLcම 8මQ DවJ ෙසා+දා�ව= බඳවා ග7C=—Uෙට# 
ෙකH#f %ය—1942 P ෙබා47යාෙ] ගy+ලා පදනමQ �d:ව=නට ෙකාC,74f පQෂපාT 
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නායකයා වැඩ පට= ගJෙJය. ෙකාC,74f ත9ජනය හSෙ] Cෙºෙලා%Ã ෙත#රාගJෙJ 
ජ9මාnව= සp: GIම සහ ඉතා}යාnව= සමඟ ස=ධානයQ �d:වා ගැ�මටl. 
තJවය වචනෙV පyසමා&ත අ9ථෙය=ම අD+ ජාලයQ බවට හැyණ. ජනවා9�ක සහ 
ෙ-ශපාලන එqyවාqකj ව}= ජාsක %SQsය සඳහා ,-ධය සහ *%+ ,-ධය Cශ[ණය 
%ය. %ෙ-ශ හSදා %*= අ�වාසෙV *Uන ස=ද9භයට ඒ *ය+ල ඇpලJ %ය. එqyවාP= 
pර= කර දම=නට සහ ජනගහනය ෙවත බලය පpරැව=නට ෙදපා9ශවයම වෑයj කර-P 
ෙදපැJත %*=ම ස�ල ඝාතන ගණනාවQ සහ දරැr jෙ+Ãඡ GHයාව= *-ධ කරන ලq. 

 ඉsහාසඥය= ඇ4තෙj=p කර=ෙ= C}යන 16 ක සම4ත ජනගහනෙය= C}යන 
1 කට UකQ වැ�ෙය= මරණ *-ධ e බවl. වංශ ෙල*= ෙබP පgචzඩJවය= දැQkෙj 
P9ඝ සjපgදායQ පැවs සං4කෘsය pළ 7මQ ෙනාමැs නMරැ ප ගැ�j චකH දG=නට 
ලැcණ. එෙ4ම *රකරැව= සහ pවාල ලJතD=ව මරා දැ¬මJ ෙව� තැÐමJ *-ධ %ය. 
ෙකෙ4 Dවද ෙචf7Q %*= කළ ස�ල ඝාතන සහ ෙකාC,74fවාP= %*= කරන ලද 
ස�ල ඝාතන අතර ෙවනසQ දැGය හැGl. ඕනෑම මධ|ගත අ�කාyයQ ගැන ෛවරෙය= 
*U ෙචf7Q4—ෙබාෙහ# කzඩායj *UෙV Cෙºෙලා%Ãෙ� පාලනෙය= �ටතl—7යැ� 
*UෙV ෙ-ශපාල7ක පදනමQ මත ෙනාව වැ�ෙය= ජනවා9�ක e ස�ල  ඝාතනෙVය. 
ෙකාC,74fවාP=ෙ� අරSr පැහැq}වම හSදාමය සහ ෙ-ශපාල7ක eහ. Uෙට#ෙ� 
සහායකෙයQ e මlෙල#වැ= ±ලා4 (Milovan Djilas) වසර ගණනාවකට පLව ෙමෙ4 Éය: 

ෙචf7Q4 හා එකpkම ගැන ගjබදවැ*ය= අ�ට �=න සමාවට කරැr ගැන අ� 
ෙබාෙහාම අසpෙට= *Uෙය: ඔD=ෙ� ෙගව+ MÃචලා දා% සහ ෙවනJ ප ගැ�j 
ව}= �Q %�=න *-ධ ෙ] යැl ඔD=ෙ� cය පgකාශ කළා. Uෙට# හSe 
අව4ථාවක P ෙj ගැට{ව ඉqyපJ Dණා, ඔ� පහත ත9කය ඉqyපJ කළා: අ� 
ෙමd P ගjබද වැ*ය=ට අවෙබ#ධ කරව=න ඕන ඔD= ආකHම�කය= 
[7IQෂණය කර=න ෙමd P අවධානය ග=නා %qයට ෙචf7Q යන වචනය 
වැරPම (රාජÉය ,ෙගා4ලා] පgsෙර#ධ සට=කාCයා) ෙවnෙව= “ආකHම�කයා” 
ෙයාදා ගැ�ම] එQක එකp DෙනාJ, අ�J ඔD=ෙ� 7වාස MÃචලා දානවා Gයල, 
එතෙකාට ඔD= ඔD=ෙ� dJ ෙවන4 කර ග�%…මඳQ පLබට k Uෙට# ඔ�ෙ� 
dත හදා ෙගන ෙමෙ4 Éෙ]ය: “හා එෙහනj, අ�ට M{ව= එෙහ= ෙමෙහ= 
7වසQ නැJනj ගමQ ඉඳ dටලා MÃචලා දා=න.” පLව Uෙට# ඒ සඳහා 7යමය 
78J කෙ½ය, ඔ� දැ� 4ථාවරයQ ගJ 7සාෙව=, එය ඉතාමJ සරල TරණයQ 
ෙල*= ෙප7ණ.  84

 1943 සැ&තැjබ9 මාසෙV P ඉතා}ය යටJ e පL ච9Ê+ %*= Cෙºෙලා%Ãට සහාය 
ෙදනවාට වඩා Uෙට#ට සහාය Pෙj Tරණය, සහ 1943 ෙදසැjබ9 මාසෙV P Uෙට# %*= 
‘%SQsය සඳහා ,ෙගා4ලා] ජාsක ෆැÛ4f-%ෙර#� කD=*ලය’ (AVNOJ) �d:kමJ 7සා 
ඔD=ෙ� එqyවාP=ට වඩා පැහැq} ෙ-ශපාලන වා*යQ ෙකාC,74fවාP=ට ලැcණ. 1944 
අග සහ 1945 Sල P ෙකාC,74f පා9ශව %*= සj�9ණ ,ෙගා4ෙල#%යාව අරQ ෙගන 
*Uයහ. ජ9මාnව= යටJ ෙව=නට ළංෙව-P, පැෙව}Ã සහ ඔ�ෙ� හSදාව, ඔD=ෙ� 
සහායකය=, සහ ඔD=ෙ� පD+ සමඟ—*ය+ල එකp e %ට දස දහ4 සංඛ|ාවක 
ජනතාවQ—ඔ4U�ය= ෙපරSණ බලා �යහ. �ලlබ9� (Bleiburg) d P ඔD= සමඟ 

 Milovan Djilas, Wartime, trans. Michael Petrovich (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977), p. 168.84



4ෙලාෙ]7යාn L� Sරකරැව= සහ ෙමා=ෙටෙ=ෙග®# ෙවs= ආ ෙචf7Q4 එකp eහ. 
එd P ඔD= *ය+ල=ම cÇතාන| හSදා වලට යටJ eහ. cÇතාන| හSදාව ඔD=ව Uෙට# 
ෙවතට බාර �=හ. 

 *ය{ ව9ග ව}= ,p ෙසා+දා�ව=ට සහ ෙපා}4 7ලධාI=ට ඔD=ෙ� මරණය කරා 
රට හරහා සැතMj *ය ගණ= ඇ%ද යෑම බලාJමක ෙකyණ. 4ෙලාෙ]7යා ෙවතට ආපL 
ෙගන යන ලද 4ෙලාෙ]7යාn *රකරැව=ව ෙකාස]9ù (Kočevje) අසල P 30,000 Q පමණ 
මරා දැCණ.  පරාජය ලද ෙචf7Q4ට G*දා *රකරැව= ෙනා ගJ පQෂවාP=ෙ� 85

ප ගැ�j ව}= වැළෙක=නට ෙනාහැG eහ. ෙමෙහ,ෙj අවසාන ,ගෙV P *-ධ e මරණ 
සහ pවාල ගැන cය8රැ %4තර G*වQ දQව=ෙ= නැsව ෙබාෙහ# ස9cයාn 
ෙසා+දා�ව=ෙ� අවසානය මlෙල#වැ= ±ලා4 ෙමෙ4 %4තර කෙ½ය: ඩûාසා Cෙºෙලා%Ãෙ� 
හSදා කාzඩ සj�9ණෙය=ම %නාශ කරන දැSෙ= 4ෙල#ෙ]7යාnව=ට එයම *-ධ e 
කාලෙV P ම ය. ෙමා=ෙටෙ=ෙග®# ෙවත ආප� යාග=නට සමJ e ෙÃU=Q4 8ඩා 
කzඩායj ඔD= �: cයකරැ කතාව සj�9ණෙය= ෙගනාහ. ඒ ගැන G*ෙවQ නැවත 
කතා ෙනාකළහ, %&ලkය ජවය ගැන ෙගාඩQ කතා කරන ජනතාව DවJ, හyයට එය 
මහා දරැr *dනයQ වෙ�.”  අ+ලා ගJ පLව ඩûාසා Cෙºෙලා%Ãව න¦ මඟට ෙගන 86

යන ල�ව, මරණ දêවම T=� k 1946 } 17 වැ7දා ෙව� තබා මරා දැS�. ඔ�ෙ� 
“න¦ෙ] P” Cත� පා9ශ%ක හSදා ව}= එවන ලද %%ධ 7ලධාI= ඔ� ෙවnෙව= ඇ*= 
�: සාQÛ ඉqyපJ කර=නට ඉqyපJ eවJ ඔD=ට අව4ථාවQ ලබා ෙනා�7.  ,-ධෙය= 87

පLව 4ටා}= ඔ�ෙ� ද9ශනය වරQ Cෙල#වැ= ±ලා4 සමඟ ෙබදාගJෙJය: “ÍC 
පgෙ-ශයQ අ�වාසය කරග=නා ඕනෑම අෙයQ හැම %ටම ඔ�ෙ�ම e සමාජ කHමයQ එd 
බෙල= පනවl.” 

 ,-ධය අවසාන e %ට, Æ®ක පgජාව ද පJව *UෙV ,ෙගා4ලා%යාnව= වැá *U 
තJවය තරjම සමාන e තJවයකටl. 1940 ෙනාවැjබ9 2 වැ7දා, ඉතා}ය %*= Æ®*ය 
ආකHමණය කර qන Gdපයකට පLව, 1936 P *ට *රගතව *U, Æ®ක ෙකාC,74f 
පQෂෙV (KKE) ෙ+කj e �ෙක#4 සැකyයා�4 (Nikos Zachariadis), අ% ග=න යැl 
කැඳkමQ 78J කෙ½ය: “Æ®ක ෙ-ශය දැ= 7යැ� *U=ෙ= Sෙසා�7ෙ� ෆැÛ4fවාදෙය= 
ජාsක %SQsය සඳහා කරන ,-ධයකl…හැෙම#ම තම තම=ෙ� තැ=වලට යා ,pl, 
සහ හැෙම#ම සට= වැqය ,pl.”  නSJ ෙදසැjබ9 7 වැ7දා පාතාල මධ|ම කC:ව 88

%*= ෙj Tරණය පg�න කරන ලq. ඒ අnව ෙකාC=ට9= %*= ෙරකෙම=දාරැ කරන 
7ල මතයට , එනj %&ලkය පරාජකවාදයට, KKE නැවත �යහ. 1941 7 22 දා L%ෙ�% 
ෙල*= ආපL හැIම දG=නට ලැcණ: “ෙස#%යf ,7යනෙV ආරQෂාව සඳහා සහ 
%ෙ-°ය ෆැÛ4f අ�රාජ|වාදය ෙපරළා දමන අරගලය” සඳහා සං%ධානය ෙව=න යැl KKE 
ඔD=ෙ� සට=කා¬=ට 7යම කළහ. 

 Paul Garde, Vie et mort de la Yougoslavie (Paris: Fayard, 1992).85
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 ෙකාC,74fවාP=ට රහ*ගත කට,p සjබ=ධ අJදැÉj හැම%ටම TරණාJමකව 
පැවsෙVය. 1941 } 16 වැ7දා, අෙනQ රටවල *Uන ඔD=ෙ� සගය= ෙ4 ම, Æ®ක 
ෙකාC,74fවාP= ‘%SQsය සඳහා ජාsක ශ[Cකය=ෙ� ෙපරSණ’ (Ergatiko Ethniko 
Apelevheriko Metopo -EEAM) �d:වා ගJහ. එය වෘJTය සCs pනක සjබ=�කරණ 
සං%ධානය eෙVය. සැ&තැjබ9 27 වැ7දා ඔD= පQෂෙV ෙ-ශපාලන හ4තය වන EAM 
(Ethniko Apelevheriko  Metopo) �d:වන ලq. 1942 ෙප බරවාy 10 වැ7දා 'ජාsක 
%SQsය සඳහා e ජනතාවෙ� හSදාව’ (Ellinikos Laikos  Apelevtherotikos  -ELAS) 
79මාණය කරන ලද බව දැnj �=හ. 1942 මැl ෙව-P පළS ELAS  පාQÛකය= අI4 
ෙව?Êෙය#á4 (තනා*4 Qලාරා4) (Ares Velouchiotes) නමැs *ය 7දහස ෙවnෙව= 
පgත|ාඛානයQ අJස= කරන ලද අJදැÉj ඇs සට=කාCයාෙ� නායකJවය යටෙJ වැඩ 
කරC= *Uයහ. එතැ= පට= ELAS සංඛ|ාව වැ� ව9ධනය ෙව=නට පට= ගැ7ණ. 

 එකම හSදා පgsෙර#ධ ව|ාපාරය ELAS  පමණQ ෙනාkය. ජාsක Æ®ක පgජාත=ත�වාP 
,7යනය (Ethnikos Demokratikos Ellinikos Syndesmos -EDES) 1941 සැ&තැjබ9 මාසෙV 
P ෙසා+දා�ව= සහ yප�}ක= *%+ වැ*ය= %*= 79මාණය කර scණ. තවJ 
පgsෙර#ධ සට=කා¬= කzඩායමQ නැෙප#}ය= ෙස9වා4 (Napoleon Zervas) නමැs 
%ශ[ාම ලJ ක9න+වරයා %*= හදා scණ. 1942 ඔQෙත#බ9 මාසෙV P ජාsක සමාජ 
%SQs ව|ාපාරය (Ethniki Kai Koiniki Apelevtherosis -EKKA) නC= ෙතවැ7 සං%ධානයQ 
ක9න+ �Cs� සෙරා4 (Dimitri Psarros) යටෙJ පට= ගැ7ණ. ෙj *ය{ සං%ධාන හැම 
%ටම එGෙනකාෙග= සට=කා¬= තම පැJතට බඳවා ග=නට වෑයj කරC= *Uයහ. 

 එනSJ ELAS  d සා9ථකJවය සහ ශQsය 7සා ෙකාC,74fවාP= ඔD=ෙ� 
නායකJවය අෙන8J සෑම අ%ගJ පgsෙර#ධ කzඩායමQ මත පනවන අෙ&Qෂාෙව= ,p 
eහ. ඔD= EDES පාQÛකය=ට Gdප සැරයQ පහර �=හ. එෙ4ම EKKA ෙවතට ද පහර 
Pෙම= අනpරැව ඔD=ට ෙමෙහ,j නවJවා ය  කzඩායj හදාග=නට *-ධ %ය. 1942 
අග P �=¦4 (Pindus) කàවැUය පාSල e බටdර ෙතසැ} d P EAM %*= අ+ලා ග=නා 
ලද කලාපයQ මැ-ෙ- (EAM අJහැර �ය ලද) ෙjජ9 Â. ෙකා4ෙටාMෙලා4 (Kostopoulos) 
සහ ක9න+ 4ෙටෆාෙනා4 සැර£å4 (Stefanos Sáráfis) %*= පgsෙර#ධ ඒකකයQ �d:වන 
ලq. ELAS  ඔD=ව  වටකර පළා ය=නට අසමJ e සහ ඔD=ෙ� පැJතට එකp ෙනාe 
*ය+ල=වම ඝාතනය කරන ලq. *රකරැෙවQ හැUයට ගැෙනන සැර£å4 අවසානෙV P 
ELAS ඒකකෙV නායකJවයට බාර ග=නට එකඟ %ය. 

 Æ®ක පgsෙර#ධ ව|ාපාරයට සහාය ෙද=නට පැCණ *U cÇතාන| 7ලධාI= ELAS 
පgධා�=ට *J කරදර ඇs කර=නQ %ය. ඔD= *pෙ] cÇතාන|ය= %*= රාජාz¦ව 
නැවත �d:ව=නට තැJ කරා% Gයාl. ඒJ අI4 ෙව?Êෙය#á4 ෙමෙහයවන හSදා 
කාzඩ සහ KKE  අතර දැ Qම pළ ෙවනසQ පැවsණ. �®ෙය# �4 සා=ෙට#4 (Giorgis 
Santos) %*= ෙමෙහයවන ලද KKE ට උවමනා eෙV ෙමා4ක] ව}= එන 7ල මාවත e 
ෆැÛ4f-%ෙර#� ෙපා� ස=ධානයQ අnගමනය GIමටl. cÇතාන|ය=ෙ� GHයා ෙමාෙහාතකට 
වා*දායක k scණ. ම=ද, 1943 } මාසෙV ඔD=ෙ� හSදා 7ෙය#±තය= %*= පgධාන  
තරඟකරැව= p=ෙදනා ලවා �%LමQ අJස= කරව=නට එකඟ කරවාෙගන s²�. ඒ 
කාලෙV P ELAS d 18,000 Q M-ගලය= *Uයහ, EDES d 5,000 Q සහ EKKA d 1,000 Q 
පමණ *Uයහ. 



 1943 සැ&තැjබ9 8 වැ7දා ඉතා}ය යටJkම 7සා තJවය Qෂ�කව ෙවන4 කරන 
ලq. ජ9මාnව= %*= EDES ෙවත පgචzඩ පgහාරයQ qයJ කළ %ට ෙසාDරැ ඝාතනයQ 
පට= ගැ7ණ. EDES සහS}= %නාශ කරන ත9ජනයQ ෙගෙනC= පළා ය=නට *-ධ e 
ගy+ලා කzඩායම %ශාල ELAS  ෙ4නා වලට S�ණ �=හ. EDES  ෙවත සහාය Pම අJ 
හy=නට KKE  නායකJවය Tරණය කෙ½ එl= cÇතාන| පgsපJsය 8මQෙ]දැl Gයා 
ෙසායා බලn ��සl. qන හතරQ Mරා පැවs සට= ව}= අනpරැව ෙස9වා4 නායකයා 
e පQෂවාP= වටලෑෙම= පළා ය=නට සමJ eහ. 

 පgධාන ,-ධය ඇpලත පැවs *%+ ,-ධය ජ9මාnව=ට මහJ වා*යQ අJ කෙ½ය. 
ඔD= පgsෙර#ධ කාzඩ එG= එක යටJ කරග=නට සමJ eහ.  එd P Cත� පා9ශවය= 89

*%+ ,-ධය නවJවන වෑයම පට= ගJහ. 1944 ෙපබරවාyෙV P ELAS සහ EDES අතර 
සට= නැවsණ. ඔD= &ලාකා (Plaka) වල P එකඟතාවයQ අJස= කළහ. ඒ එකඟතාවය 
පැවsෙV Uක කලකට පම�; සs Gdපයකට පLව ELAS  %*= ක9න+ සෙරා4 ෙ� 
EKKA හSදාවට පහර �=හ. දව4 පහකට පLව ඔ�ව පරාජය කර *රකරැෙවQ හැUයට 
අ+ලා ගැෙනන ලq. ඔ�ෙ� 7ලධාI= ඝාතන eහ; සෙරා4ෙ� dස ගසා දමන ලq. 

 ෙකාC,74fවාP=ෙ� GHයා පgsෙර#ධ ව|ාපාරෙV ජවය c�=නට ෙºp %ය. එෙ4ම 
EAM අවනj²වට පJ ෙකyණ. පgෙ-ශ Gdපයක EAM ෙවත පැවs -ෙ]ෂය ෙකාතරj දැ� 
Dවාදැl GයෙතාJ පgsෙර#ධ සට=කා¬= Gdප ෙදෙනQ ජ9මාnව= %*= හදන ලද 
ආරQෂක ෙ4නා වලට බැàනහ. කlෙර# d %වා*ක Æ®ක රජය හා එකpව කට,p 
කර=නට ELAS එකඟ ෙවන ෙතQ *%+ ,-ධය 7මා eෙV නැත. 1944 සැ&තැjබ9 d P 
ෙය#yෙය#4 පපා=ඩûෙය# (Georges Papandreou) %*= SලLන ග=නා ජාsක එකSpෙ] 
රජයට සාමා±කය= හැUයට EAM-ELAS සාමා±කය= හය ෙදෙනQ එකp eහ. සැ&තැjබ9 
2 වැ7දා ජ9මාnව= Æ®*ෙය= ඉවJව ය-P, ELAS  ඔD=ෙ� හSදා කාzඩ ෙපලප�*ය 
(Pelopnnese) අ+ලා ග=නට යවන ලq. එය ආරQෂ හSදා කාzඩ වලට 4Ës ෙව=නට 
හැම %ටම ඔD=ෙ� පාලනයට නp ෙනාk ඉ=නට එෙතQ කාලයQ සමJව s²�. අ+ලා 
ගැෙනන *ය{ ටD= සහ ගjමාන සඳහා “දêවම” Pම *-ධ eහ. ෙම}ගාලා (Meligala) d 
�yC, ගැහැr, සහ දරැව= 1,400 Q සමඟ ආරQෂක හSදා කාzඩවල 7ලධාI= සහ 
7ල ෙනාලJ 7ලධාI= 50 Q පමණ ඝාතනය කරන ලq. 

 දැ= EAM-ELAS ෙහජම7ෙV ගමනට බාධා කරන G*වQ නැs බවQ ෙප� �ෙVය. 
ඒJ, ඔQෙත#බ9 12 වැ7දා ඇතැ=4 7දහ4 කර ගැ7ණ. පIය4 (Piraeus) d *U cÇතාන| 
හSදා 7සා එය ගy+ලා පාලනෙය= ගැලDණහ. ස=ධාන ආz¦ෙ] තැනQ ලබාගත ,pද 
ය=න ගැන 7�Êත ෙනාe KKE  නායකJවය තම ශQsය ෙප=ව න වෑයමQ එd P 
ෙනාෙගන *UෙVය. ELAS %*= ආz¦ව ඉ+ලා *U පyq %Lරැවා හැIම ෙනාකළ ෙහl=, 
අය74 ෙස�ෙවා4 (Iannis Zegvos) නැමs ෙකාC,74f කෘÛකා9Cක ඇමsවරයා ඉ+ලා 
*UෙV *ය{ රාජ| හSදාව= ද තහනj කළ ,pl Gයාl. ෙදසැjබ9 4 වැ7දා ELAS Sර 
කzඩායමQ ඇතැ=4 නගරයට ඇp+ k එd රාජ| හSදාව සමඟ සට= කෙ½ය. ඊ ළඟ 
qනෙV P, සj�9ණ අගnවර 20,000 G= ශQsමJව *U ELAS  හSදාව යටතට වැá 
*Uයහ. ඒJ cÇතාන|ය= 4Áර ෙල*=, අමතර හSදා එනpරැ ෙනාසැ� *Uයහ. ෙදසැjබ9 

 The ELAS falsely accused the EDES of having signed an agreement with the Germans.89



18 වැ7දා ELAS  නැවතJ එ�ර4 (Epirus) d *U EDES  ෙවත පහර �=හ. එෙ4ම ඒ 
අව4ථාෙ] P ම රාජ| පාQÛක %ෙර#� ෙ+ හලන ව|ාපාරයQ qයJ කළහ. 

 පgහාරය පැsර යා ෙනායන ෙල*= වළQවා ග=නට හැG%ය. වාGසා (Varkiza) d P 
පැවJe සාකÃඡා වල P ෙකාC,74fවාP= අ% අJහyන සාම �%LමQ සඳහා එකඟ 
eහ. සාම �%Lම ෙබාරැවට මවා පාන ල-දQ eෙVය. ෙකෙ4 Dවද අ% සහ ෙව� උzඩ 
%ශාල ෙතාගයQ පgෙ]සC= සඟවා තැcණ. වාGසා ෙකා=ෙ-* පgsQෙ¥ප කළ පgධාන ,ද 
නායකය= අතy= එQ අෙයQ e අI4 ෙව?Êෙය#á4, *යයQ පමණ �yසQ සම¼= 
පාQÛකය= ෙවත නැවත එකp eෙVය. අ%ගJ අරගලය එd *ට q�= qගටම ෙගන 
යෑෙj බලාෙපාෙරාJpෙව= ඔD= ඇ+ෙ�7යාවට මාරැ eහ. පL දවසක P EAM-ELAS 
පරාජයට ෙºp ෙමානවාදැl %මස-P ෙව?Êෙය#á4 අවංකව උJතර �=ෙ=ය: “අ� අවශ| 
තරj පgමාණයQ C7L= මැරැෙ] නැහැ. Æ®*ය Gයන හතරමං හ=qය ගැන ඉංÆ®ස= දැ� 
අවධානයQ ෙයාS කරC= *UෙV. අ� ඔD=ෙ� යහ{ව= ඔQෙකාම මරා දැSවා නj, 
ඔD=ට ෙගාඩබd=න %qයQ නැsෙවලා යනව. හැෙම#ම මාව හà=ව=ෙ= ඝාතකෙයQ 
Gයල—අෙ& හැU එෙහමl. %&ලව සා9ථක ෙව=ෙ= ගංඟා ෙ+ ව}= රp ෙවලා ගලා 
ය-P %තරl. මnෂ| ව9ගයාෙ� සj�9ණJවය සඳහා වෑයj කර-P ෙ+ හල=නට 
*-ධ ෙවනව.”  KKE  ව}= ෙනරපා දමා qන Gdපයකට පLව ෙතසැ} d P 1945 7 90

*-ධ e සටනක P ෙව?Êෙය#á4 Cය �ෙVය. EAM-ELAS පරාජය 7සා ෙකාC,74fවාP= 
සහ ඔD=ෙ� Cත� පාQÛකය= ෙවත -ෙ]ෂය දQවන නව ර£+ලQ පැවsර �ෙVය. 
පැරාC}ටy කzඩායj %*= සට=කා¬ කzඩායj ඝාතනය කරන ලq. එෙ4ම තවJ 
ෙබාෙහාමයQ *රගත කරන ලq. නායකය= බ�තරයQව ðපJ ෙවතට �ටමං කර යවන 
ලq. 

 ඩකා] (Dachau) ෙවතට �ටමං කරන ල�ව *U KKE  d මහ ෙ+කj e �ෙක#4 
සැකyයා�4 1945 මැl මාසෙV P ජ9ම7ෙය= ආපL පැCණ *UෙVය. ඔ�ෙ� පළS 
පgකාශය KKE  පgsපJs ය පැහැq}ව 7ෙ]දනය කරන ලq: “එQෙක#  ජාsක %SQsය 
සඳහා EAM අරගලෙV අවසාන පgsඵලය ෙව=ෙ=  Æ®*ෙV ජනතාවෙ� පgජාත=ත�වාදයQ 
�d:kෙම=, නැJනj scÃච අ=sම ෆැÛ4fවාq රාජාz¦ ආඥාදායකJවය වැ7 ආකාර 
ඒJ ඊටJ වඩා දැ� ෙර±මයකට අ� නැවත යා%.” ,-ධෙය= %ඩාවට පJව *U Æ®*ය 
අවසානෙV P සාමය 6Qs %�=නට ෙනාහැG තJවයක *Uනවා යැl ෙප� �ෙVය. 
ඔQෙත#බ9 මාසෙV P හJවැ7 පQෂ ෙකාංග®සය සැකyයා�4ෙ� ෙය#ජනාව සjමත කළහ. 
පළS අqයර eෙV cÇතාන| හSදා �ටJකර ගැ�මl. 1946 ජනවාy මාසෙV P U.S.S.R. 
%*= Æ®*ය ගැන උන=�වQ ඇs බව ෙප=වC=, cÇතාන|= එd *áම රටට ත9ජනයQ 
යැl එQසJ ජාT=ෙ� ආරQෂක කD=*ලෙV ර£4kමක P Gයා *Uයහ. 1946 ෙපබරවාy 
12 වැ7දා ළඟ එන මැsවරණෙV P ෙකාC,74fවාP= පරාජය kම අ7වා9ෙය=ම *-ධ 
ෙවන ෙලසG= ෙප� s²�. ච=ද පgකාශ GIෙම= වැළÉ *U=න යැl GයC= KKE 
%*= ,ෙගා4ලා%යාn ෙකාC,74fවාP=ෙ� සහාය ඇsව කැර£+ලQ සං%ධානය කෙ½ය. 

 1945 ෙදසැjබ9 මාසෙV P KKE මධ|ම කC:ෙ] සාමා±කය= %%ධ බ+ෙ�yයාn සහ 
,ෙගා4ලා%යාn 7ලධාI= හSk scණ. ඇ+ෙ�7යා, බ+ෙ�yයා, සහ ,ෙගා4ෙල#%යා 

 Quoted in Evangelos Averoff Tossizza, By Fire and Axe: The Communist Party and the Civil War in Greece, 1944-1949, trans. Sarah 90

Arnold Rigos (New Rochelle, N.Y.: Caratzas Brothers, 1978). The author seems to have known the leader well, from his student days to 
his time as a lawyer in Athens.



යන රටව+ මධ|4ථාන හැUයට භා%තා කරත හැG යැl Æ®ක ෙකාC,74fවාP=ට 
සහsක කරන ලq. ෙj රටව+ වලට ඔD=ෙ� pවාල ල-දD= සමඟ පළා යC=, සැප,j 
සහ ෙව� උzඩ ෙතාග ව9ධනයටJ සහ ය  කzඩායj සක4 කරග=නටJ, වසර 
pනකට වැ� කාලයQ ඔD=ෙ� හSදා කාzඩ එෙ4 ඒ රටව+ ෙයාදා ග=නා ලq. ෙj 
¾දානj කරන ල-ෙ- ෙමා4ක] පgධානJවෙය= ෙල#කය Mරා පැsර පැවs ෙකාC,74f 
පQෂ එකp කරන ෙකාC,74f ෙතාරpරැ c,ෙර#ව (ෙකාC=ෙෆ#j) 79මාණෙය= මාස 
Gdපයකට පLවl. Æ®ක ෙකාC,74f නැ� *áම ෙස#%යf ,7යනෙV නව පgsපJs 
සමඟ සj�9ණෙය= ගැලෙපන ෙල*= *� k s²�. 1946 මා9p 30 වැ7දා KKE %*= 
ෙතවැ7 *%+ ,-ධයQ පට= ෙගන ඇතැl 7ෙ]දනය කෙ½ය. පළS පgහාරය එ=ෙ= 1946 
ඔQෙත#බ9 28 වැ7දා �d:වන ලද පgජාතා=s�ක හSදාෙව7 (Democratic Army -AD). එය 
ෙමෙහයවන ල-ෙ- ජනරා+ මා9ෙකා4 වåයා�4 (Markos Vafiadis) %*7. එය qග හැරැෙ= 
ද කවදJ qග හැෙරන %ලාසයටමl: ෙපා}4 4ථාන වලට පහර ෙදන ලq, ඒවාෙV 
*UයD= මරා දැCණ, පළාෙJ පgධාන M-ගලය=ට ෙව� තබන ලq. KKE %*= %වෘතවම 
එවැ7 GHයාව= pළ 1946 වසර Mරා 7යැ{නහ. 

 1947 වසෙ9 S+ මාස GdපෙV P ජනරා+ වåයා�4 *ය ෙමෙහ,ම TවÎ කෙ½ය. 
ගjමාන �*j ගණනකට පහර P *ය ගණනක ගjබද වැ*ය= ෙව� තබා මරා දැSෙ]ය. 
බලාJකාරෙය= බඳවා ගJ අයෙග= AD  පQෂෙV සාමා±කJවය �jÐ s²�.  91

සහෙය#ගය දැQkම පgsQෙ¥ප කළ ගjවැ*ය= දරැr දêවj ව}= �Q %=ඳහ. 
මැ*ෙඩ#7යාෙ] එක ගමQ L%ෙ�ෂ ෙලසG= බැට කන ලq: ෙගව+ හත 4 අටQ MÃචා 
දැ¬ය. �yC ෙදාෙළා4 ෙදෙනQ, ගැහැr හය ෙදෙනQ සහ අJදරැව= ෙදෙදෙනQ මරා 
දැS�. 1947 මා9p ව}= පLව නගරසභා නායකය=ව සහ පැ%-ද=ව කHමාnÓලව pර= 
කරn ලැÐය. මා9p මාසය ෙව-P සරණාගතය= සංඛ|ාව 400,000 Q k *Uයහ. 1ෂණෙV 
පgsපJsයට පgs1ෂණය Sණ ගැ*ණ. වාමාංÚක ෙකාC,74fවාP සට=කා¬=ව අෙනQ 
පැJතට දQÛණාංශ අ=තවාP= %*= මරා දම=නට පට= ගJහ. 

 ෙබ+ෙ�®Ö, පgා�, සහ ෙමා4ක] සංචාරයG= පLව 1947 7 මාසෙV P “7දහ4” 
ආz¦වQ හැPම 7සැකවම *�ෙවන බව සැකyයා�4 දැnj �=ෙ=ය. Uෙට# %*= වසර 
Gdපයකට ෙපර ගJ මා9ගෙVම ගම= කර=නට හැG යැl Æ®ක ෙකාC,74fවාP= 
%�වාස කරන ලද බවQ ෙප7ණ. ආz¦ව 7ල වශෙය= 79මාණය eෙV ෙදසැjබ9 මස 
P ය. ඔD=ෙ� හSදාෙව= බඳවා ග=නා ලද 4ෙ]Ãඡා භටය= 10,000 Q ,ෙගා4ලා%යාව 
සපයන ලq.  ෙමම පgජාත=ත�වාP හSදාවට සහාය Pම ෙකාතරj වැදගJදැl Gයන වා9තා 92

ගණනාවQ බා+ක= � බඳ UN %ෙ�ෂ ෙකාCසම %*= සඳහ= කරl. 1948 P Uෙට# සහ 
4ටා}= කැ� යාම Æ®ක ෙකාC,74fවාP=ට ඍÑවම බලපෑෙ]ය. **රය දQවා Uෙට# *ය 
ආධාර සැපØම කරෙගන �යJ, ඔ� පLබ*=නට ද පට= ගJෙJය. එය අවස= eෙV 
මාlj වසා දැ¬ෙම7. 1948 �jහානෙV P Æ®ක ආz¦ව දැවැ=ත පgහාරයක ෙයP *Uන 
%ට, ඇ+ෙ�7යාෙ] නායකයා e එ=ව9 ෙහාQසා (Enver Hoxha) ද ඔ�ෙ� රෙf මාlj 
වසා දැ¬ය. Æ®ක ෙකාC,74fවාP= තවJ වැ�ෙය= �දකලා eහ. පQෂය ඇpලත 
මතෙ'ද වැ� %ය. 1949 අෙග#4p ෙතQ සට= පැවsණ. ෙබාෙහ# සට=කා¬= 
බ+ෙ�yයාව ෙවත පළා �යහ. ඔD= එතැ7= නැෙගනdර ,ෙර#පයටJ, %ෙ�ෂෙය=ම 

 In April the Democratic Army numbered 16,000 freedom fighters.91

 Irène Lagani, “Les Communistes des Balkans et la guerre civile grecque,” Communisme, no. 9 (1986).92



රැෙj7යාව සහ U.S.S.R. බලා �යහ. උ4ෙබG4තානෙV අගnවර e ටා¥කැ=f (Tashkent) 
ෙවතට 7,500 ක ෙකාC,74fවාP= ඇp{ව, සරණගාතය= දහ4 ගණනQ �%*යහ. 
ෙමම පරාජෙය= පLව %වා*ක e KKE Ô-ධකරණ ගණනාවකට S�ණ �=හ. 1955 තරj 
පL කාලයක P DවJ සැකyයා�4ට පාQÛක සහ %ෙර#� පා9ශව අතර ඉතා දරැr ගැ:j 
scණ. ඒවා ෙකාතරj s²ෙ=ද යJ වරQ ෙස#%යf හSදාවට මැqහJෙව=නට පවා *-ධ 
%ය. එd P *ය ගණනQ Cය �යහ.  93

 1946-1948 කාලෙV පැවs *%+ ,-ධෙV P, Æ®ක ෙකාC,74fවාP= ඔD= පාලනය 
කළ ෙපෙද4වල වයස pෙ= *ට දාහතර දQවා e *ය{ දරැව= ගැන වා9තා තබාගJහ. 
1948 මා9pෙ] P ෙj දරැව= මාljබඩ පgෙ-ශ වලට එ්කරා° කර, හාර ප= දහසක 
සංඛ|ාවQ ඇ+ෙ�7යා, බ+ෙ�yයා, සහ ,ෙගා4ෙල#%යා යන රටව+ වලට ෙගන යන ලq. 
ගjවැ*ය= දරැව=ව කැළෑවල සඟවC= ආරQෂා කරග=නට වෑයj කළහ. ඔD= S�ණ 
පාන බාධා ෙකාතරj scයද, රp 8රැස සං%ධානය ඔD=ෙ� සංඛ|ාව 28,296 Q යැl 
ගණ= බල=නට සමJ eහ. 1948 �jහානෙV P Uෙට# සහ ෙකාC=ෙÅj අතර කැ� යාම 
පැහැq}ව දG=නට හැGෙව-P, Æ®ක ආz¦ව %*= ෙබාෙහ# ෙසl= %ෙර#ධය දැQeවද 
,ෙගා4ෙල#%යාෙ] *U 11,600 Q e දරැව= සංඛ|ාව ෙචෙකා4ෙල#වැGයාව, හංෙ�yයාව, 
රැෙj7යාව, සහ ෙප#ල=තය ෙවතට මාරැ කර යවන ලq. 1948 ෙනාවැjබ9 17 ෙව7දා 
එQසJ ජාT=ෙ� මහා සංගමෙV ෙතවැ7 රැ4kෙj P Æ®ක දරැව= ඉවJ GIම � බඳ 
දැ� ෙ4 ෙහළා දැÉමQ සjමත කරන ලq. එය සහ එයට පLව එනන ලද UN ෙය#ජනා 
G*වQ තවමJ � pර ෙනාමැsව පවT. ම]cෙj P ලැෙබනවාට වැ�ෙය= L�y 
තJවය= යටෙJ ඒ දරැව= රඳවා *Uනවා යැl අස+වැ* ෙකාC,74f ෙර±ම %*= 
පgකාශ කළහ. එෙ4ම �ටමං GIම මාn%ය ෙමෙහ,මQ eවා යැl ද Gයන ලq.  94

 ඒJ දරැව= බලාJකාරෙය= �ටමං GIම 1sෙය= SLපJ කරවන තJවය= යටෙJ 
*-ධ kම සැබෑ තJවය %ය. හාමත සහ වසංගත දැ� ෙ4 පැවsණ. දරැව= අතර 
ෙබාෙහාමයQ සරලවම Cය �යහ. “දරැව=ෙ� ගjමාන” වල එකට තබන ලද ඔD=ෙ� 
සාමාන| අධ|ාපනයට අමතරව ෙ-ශපාලන පාඨමාලා ද ඇpලJ ෙකyණ. වයස දහpෙ= P 
ඔD=ව කjකරැ වැඩ ෙවnෙව= සහ හංෙ�yයාෙ] හාචැ� (Hartchag) පgෙ-ශෙV ව¨රැcj 
පgsසං4කරණය වැ7 අYරැ ක9තව|ය= සඳහා බලාJකාරෙය= ෙයද%ණ. ෙකාC,74f 
නායකය=ෙ� අරSණ eෙV භQsමJ සට=කා¬ නව පරMරQ තැ�මl. ඒJ ඔD=ෙ� 
වෑයj අසා9ථක eහ. ෙකා=4ත=sනl�4 නැමs එක Æ®ක ජාsකෙයQ 1956 P 
හංෙ�yය= පැJෙත= ෙස#%යf ,7යනයට එෙරdව සට= කර-P Cය �ෙVය. තවJ අය 
බටdර ජ9ම7යට පළා ය=නට සමJ eහ. 

 1950 *ට 1952 දQවා ආපL Æ®*ය ෙවත ය=නට අවසර ලැ²ෙz දරැව= 684 කට 
පම�. 1963 P දරැව= 4,000 Q පමණ (ඔD= සමහර ෙදෙනQ ෙකාC,74f රටවල P 
ඉ�ද *Uයහ) %ගාCක කරන ලq. 1980 ගණ= Sල P ෙප#ල=තෙV %¾ Æ®ක පgජාව හාර 
ප= දහසQ තරj eහ. ඉ= සමහර ෙදෙනQ සාම�®ය (Solidarity) වෘJTය සCsෙV 
සාමා±කය= eහ. ඔD=ව 1981 ෙදසැjබ9 හà=වා ෙදන මාෂ+ 7sෙය= පLව *රගත 
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කරන ලq. 1989 P පgජාත=ත�වාPකරණය ෙහා�= ෙකI යන අතෙ9 P තවමJ ෙප#ල=තෙV 
වාසය කරC= *U හාර ප= දහසක Æ®ක ජනතාව ආප� ම]cම බලා �යහ. 

 රැ*යාෙ] ශතක ගණනාවQ පqංÊව *U Æ®ක පgජාව S}nMටා දම=නට 4ටා}= ගJ 
වෑයම සමඟ පරාජයට පJ Æ®ක ෙකාC,74fවාP=ට දැQෙවන උrLj � ගැ�ම අරැම 
ෙලසG= ෙවන4 ෙවl. 1917 P ෙක#සස4 සහ ක{ S�ද යාබදව ෙබාෙහ# %ට ෙස#%යf 
ෙ-ශෙV Æ®ක සjභවෙය= ,p eව= 500,000 සහ 700,000 අතර සංඛ|ාවQ දG=නට 
ලැcණ. 1939 ෙව-P ඒ සංඛ|ාව 410,000 දQවා අ¦ k s²ෙz “අ4වාභා%ක” මරණ 7සl. 
එය සංකHමණය ෙනාkය. 1960 ෙව-P �� 177,000 Q පමණQ ඉsy k *Uයහ. 1937 = 
පLව පgධාන නගර වල ÂවJ e Æ®ක සjභවය ඇs අය ආඛ=�ෙල4Q පgෙ-ශයට, ෙක#C 
ජනපදයට, සහ ඊසාන qග සlÐyයාවට �ටමං කරන ලq. අෙනJ අයට ආපL Æ®*ය බලා 
ය=නට අවසර �7. ෙj කාලෙV P KKE  ෙ+කjවරෙයQ හැUයට ෙ4වය කරන ලද ඒ. 
හlටා4 (Haitas) සහ ෙù. ෙජ#y�74 (Jordinis) Ô-ධකරණ වල P Cය �යහ. ව9ධනය 
ෙවC= *U Æ®ක පgජාවQ sෙබන ලද කHlCයාෙව= ඒ ෙව-P ඉsy k *U අ+පය e 10,000 
ක Æ®ක �yසQ G9�4තා= සහ උ4ෙබG4තා= ෙවතට �ටමං කරන ලq. ,-ධය සමෙV 
ජ9ම= පැJතට 4ථාවරයQ ඔD= අnමත කරගJතා ය=න එයට ෙයාදා ගැෙනන ෙබාරැව 
%ය. 1949 7 30 වැ7දා, එනj එක ර£යක P, ෙජ#9±යා ෙවs= කසක4තානයට Æ®කය= 
30,000 Q �ටමං කළහ. 1950 අෙ&g+ මාසෙV P බ:C (Batumi) *U Æ®ක ජනගහනයට ද 
එයාකාරම ඉරණමQ අJ%ය. 

 බටdර ,ෙර#පෙV අෙනQ රටව+ වල ද, cÇතාන|-ඇෙමyකාෙ] හSදා ෙප� *áම 
7සා සහ 1944 අග P ඔD=ෙ� අා,ධ සඟවා තබා බලය අ+ලා ග=නට ෙහාඳ ෙ]ලාවQ 
එන pරැ ඉ=න යැl තරෙV Gයන 4ටා}=ෙ� 7යමය 7සාJ, නාf* පාලනෙය= 7දහස 
ලද පLව ෙකාC,74fවාP= බලය අ+ලා ග=නට ගJ වෑයj ෙ]ගෙය= 7මා කරන ලq. 
1944 ෙනාවැjබ9 19 වැ7දා පgංශ ෙකාC,74f පQෂෙV මහ ෙ+කj e ෙම#I4 ෙතාෙ94 
(Maurice Thorez) ,-ධය 7මා වන pරැ U.S.S.R. d කාලය ෙගවා ආපL පgංශයට එ=නට 
ෙපර 4ටා}= සමඟ පැවැJe ර£4kමක වා9තාවQ ෙj මතය තහDරැ කරl.  95

 ,-ධෙය= පLව, සහ අ¦ම වශෙය= 1953 P 4ටා}=ෙ� මරණය ෙතQ, ෙකාC=ට9= 
ඇpෙ+ සහ ජාත|=තර ෙකාC,74f ව|ාපාර pළ q�= qගටම සාමාන|යQ ෙල*= 
පැවsෙV පgචzඩJව කHමෙ]ද සහ 1ෂණයl. නැෙගනdර ,ෙර#පෙV P සැබෑ සහ සැක 
ෙකරැණ ලද පgsගා¬=ව ක =ම T=� කර පවJවන ලද ෙබාරැ න¦ මා9ගෙය= ම9දනය 
GIම %ෙ�ෂෙය=ම TවÎ eෙVය. (%4තර සඳහා 20 වැ7 පyÃෙ,දය බල=න). ෙj 1ෂණය 
සඳහා ෙබාරැ ෙයාදා ගැ�මට ෙºp eෙV 4ටා}= සහ Uෙට# අතර 1948 P පැවs ගැ:මl. 
4ටා}=ෙ� ස9වබලධාI බවට අ!ෙය#ගයQ e Uෙට# නව ෙට�ාf4G බවට පJ%ය. 
4ටා}= ඔ�ව ඝාතනය කරkමට වෑයj කෙ½ය. ඒJ Uෙට# ඉතාමJ LපIQෂාකාI eෙVය. 
එෙ4ම ඉතා කා9යQෂම රාජ| ආරQෂණ යා=ත�ණයQ ද ඔ�ට scණ. Uෙට# pර= කර 
දම=නට ෙනාහැG e %ට ෙල#කය Mරා පැවs *ය{ ෙකාC,74fවාP පQෂ ව}= 
*ය{  “Uෙට#වාP=” ඔD= අතy= බැහැර කරන සංෙQතමය ෙ-ශපාලන මරණ මාලාවQ 
පැවැJ%ය. එෙ4ම හැG සෑම %ෙටකම ඕනෑම වරදQ ඔD= �ට පවරන ල-ෙ-ය. ෙමා4ක] 
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ෙකාC=ට9= වල ෙ4වය කරන ලද dටM 7ලධාyෙයQ සහ 1938 P ෙන#9ෙ] ෙවත පළා 
ෙගා4 එවැ7 Ô-ධකරණයG= ගැලෙව=නට සමJ e සහ ෙන#9ෙ]±යාn ෙකාC,74f 
පQෂෙV මහ ෙ+කj e ෙපඩ9 *රැෙබාf= (Peder Furubotn) ෙමවැ7 වරදකට ව=q 
ෙගවන පළS %=qතයා eෙVය. 1949 ඔQෙත#බ9 20 වැ7දා පQෂ ර£4kමක P, ෙස#%යf 
ඒජ=තවරෙයQ e 4ට�ෑ=Ö ෙයාහ=ස= (Strand Johansen) Uෙට#වාP යැl *රැෙබාf=ට 
ෙච#දනා කෙ½ය. පQෂය p = සාධාරණ %භාගයQ පැවැJෙ]% යැl %�වාසෙය= 
*රැෙබාf= ඔQෙත#බ9 25 වැ7දා මධ|ම කC: ර£4kමQ කැඳkය. එd P තම=ෙ� සහ 
තම කzඩායෙj Qෂ�ක ඉ+ලා අ4kම ෙවnෙව= මධ|ම කC:ව වහාම අ?J 
මැsවරණයQ පැවැJkමJ සහ ඔ�ට එෙරd ෙච#දනා ජාත|=තර %ෙ�ෂඥ සභාවG= 
%මසා බැ}ය ,p යැl ද Éෙ]ය. නSJ *ය+ල=වම %මsයට පJ කරC= ෙයාහ=ස= 
සහ අ%ගJ C7L= Gdප ෙදෙනQ ඊ ළඟ qනෙV P මධ|ම කC:වට පැන pවQ8 මානා 
*රැෙබාU=ෙ� �yස ෙනරපා හැyයහ. එd P ඔD= පQෂෙය= *රැෙබාU= ෙනරපන 
ර£4kමQ සං%ධානය කළහ. ෙමයාකාර ෙස#%යf %ලාසෙV කHමෙ]ද අෙ&Qෂාෙව= *U 
*රැෙබාU= ඔ�ෙ� 7වෙ4 අ%ගJ සගය= Gdප ෙදෙනQ සමඟ ර£කව+ ලාෙගන 
*UෙVය. එතැන ඇsෙවන pවQ8 හටෙ= P ෙන#9ෙ]±ය= ෙකාC,74f පQෂෙV හSදා 
බලකාෙV ෙබාෙහ# ෙදෙනQ Cය �යහ. ෙස#%යf ,7යනය %*= ෙයාහ=ස=ව ෙකාතරj 
ෙලසG= ඊ ළඟ වසර GdපෙV P ඔD=ෙ� වා*යට හLරැවා ග=නා ලද eවාදැl 
GයෙතාJ අවසානෙV ඔ�ෙ� *d %ක+ eෙVය.  96

 ෙj 1ෂණ ,ගෙV අවසාන GHයාව ෙකාC,74f ජාත|=තර ව|ාපාරය ඇpලත 1957 
P *-ධ %ය. 1956 P හංෙ�yයාn කැර£+ලට Uක කාලයQ නායකJවය �= (20 වැ7 
පyÃෙ,දය බල=න) ෙකාC,74fවාP ඉjෙ9 ෙ=� (Imre Nagy) ඔ�ෙ� Â%තයට 
හා7යාQ ෙ] යැl cෙය= ,ෙගා4ෙල#%යාෙ] තානාපs කා9යාලෙV සරණාගතව *UෙVය. 
තරමQ සංÉ9ණ e උපාය ෙමෙහ,j ව}= පLව ෙස#%යf KGB 7ලධාI= ඔ�ව තම= 
බාරයට ෙගන න¦වට ෙප� *áම සඳහා යාෙන#4 කාඩා9 (János Kádár) ෙ� නව 
හංෙ�yයාn ආz¦වට ෙවත යැkය. �ත|ාnÓල කරන ලද ඝාතනයQ යැl ෙප� ය=නට 
ත7 වගÉම ගැ�මට හංෙ�yයාෙ] ශ[Cකය=ෙ� පQෂය අකමැs eහ. ඒ 7සා ඔD= 
1957 ෙනාවැjබ9 මාසෙV ෙමා4ක] d පැවs ෙකාC,74f පQෂවල පළS ෙල#ක 
සjම=ත�ණෙV ර£4ව *Uන *ය{ ෙකාC,74f නායකය= ලවා ෙ=� ෙ� මරණය ගැන 
ච=දයQ පgකාශය GIමට කට,p කළහ. ඔD= අතර පgංශ ජාsක ෙම#I4 ෙතාෙ94 සහ 
ඉතා} ජාsක පැ+Cෙර# ෙටා�}යාU ද eහ. එම Tරණයට පQෂව ච=දය ෙනා�= එකම 
M-ගලයා eෙV ෙප#ල=ත නායකයා e ]ලැ�4ලා] ෙගාS+කා පම�. ෙ=�ට මරණ දêවම 
7යම %ය. ඔ�ව 1958 7 16 වැ7දා එ+ලා මරා දැCණ.  97

 Torgrim Titlestad, I Stalins skygge: Om korleis din politisk leiar byggjer og taper makt-Peder Furubotn, NKP go SVKP, 1945-1948 96

(Bergen: Fagbokforlaget, 1997).

 Federigo Argentieri, “Quando il PCI comdamno a morte Nagy,” Micromega, no. 4 (1992).97
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   -#ෙටෆ3 456වා සහ ෙඡ9:-;< පැ:ෙ: 

 ජනරා. ෆ?ැ:@#ෙක9 ෆ?ැ:ෙක9 ෙB නායකDවය යටෙD ෙමාෙරාFෙක9ෙG #පා&ඤ 
හHදාව 1936 MN 17 වැ3දා OපPNක: ආRSවට එෙර(ව නැU @VෙWය. ඊ ළඟ \නෙW 
] අ5ධ `aපය හැම අතර රජය ෙපරළන 4ම:තcණය පට: ගැ3ණ. මැfgf, බාසෙල9නා, 
වැෙල:@යා, සහ j.බාඕ (Bilbao) යනා\ය ඇoලD ෙබාෙහ9 නගර oළ MN 19 වැ3දා 
ෙව`] එය දp:නට හැp qෙW වැඩකරන පංt ෙයාදවා ග3u: @`ධ ෙවන මහා වැඩ 
ව5ජනයකට #vt ව:නටw. මාස ගණනාවකට ෙපර, 1936 ෙපබරවාO 16 වැ3දා, 
#පා&ඤ මැtවරණ වල ] ජනxyය ෙපරHණ \නාගD ජයගzහණෙW පරතරය ඉතාමD ප6 
ෙලසp: tjණ. එන| ඔ~නට qෙW ච:ද 4,700,00 (පා5Nෙ|:o 3ෙය9�තය: 267) p. 
දF�ණාංශයට ච:ද 3,997,000 (පා5Nෙ|:o 3ෙය9�තය: 132) p. මධ�#ත පFෂයට 
ච:ද 449,000 p. සමාජවා]: ආසන 89 F ද, OපPNක: වම ආසන 84 F ද, OපPNක: 
�3යනය ආසන 37 F ද, සහ #පා&ඤ ෙකාu�3#� පFෂය (PCE) <@: ආසන 16 F 
\නා ගDහ. �වාp: ම~g: (Joaquín Maurin) ෙB ‘ශ�uකය:ෙB සහ ග|බදවැ@ය:ෙB 
ෙකාටස” සහ ඇ:�� 3: (Andreu Nin) ෙB ෙකාu�3#� වම එකo aෙම: 1935 ] j( 
q මාF#වා] ශ�uකය:ෙB ඒකාබ`ධ පFෂය (POUM) එක ආසනයF \නා ගDහ. 
#පා&ඤෙW පyධාන බලයF q පFෂයF p@D ෙලසp: 3ෙය9ජනය qෙW නැත. 
සමාජවා] පFෂෙW සහ මහා ශ�uකය:ෙB �3යනෙW සාමා�කය: 1,444,474 ක සංඛ�ාව 
සමඟ සසඳා බල`], සාමා�කය: 1 ,577 ,547 F @V ‘ශ�මය x�බඳ ජාtක 
ස:ධානෙW’ (CNT) ආරා�කවා]: සහ ‘ඉ�Oය: ආරා�කවා]:ෙB ඒකාබ`ධ සංගමය’ (FAI) 
ඔ~:ෙB පytපDt අ�ව යu: මැtවරණයට p@� අෙ�FෂෙයF ඉ\OපD කෙ� නැත.  1

ආරා�කවා]:ට සහාය ෙදන අයෙB ච:ද ෙනාමැtව ජනxyය ෙපරHණට ද \න:නට 
හැpයාවF ෙනාමැt <ය. ෙDg පD q 3ෙය9�තය: 16 යැw ෙපෙනන සංඛ�ාවට වඩා 
ෙකාu�3#� පFෂයට සැබැ<: t� සහෙය9ගය ඉතාමD අSෙව: පැවtණ. ඔ~:ට 
සාමා�කය: 40,000 F @Vනවා යැw ඔG� p�හ, ඒD ඇDෙත:ම @VෙW ෙකාu�3#� 
පFෂය මත ෙක�:ම ෙනාපවtන ෙව:a �ය සං<ධාන p(පයක @V (තවා]: 10,000 
කට අSෙව3. 

 ෙමයාකාරෙය: වම ඉතා දැ� ෙලසp: ෙබ] @Vයහ. ද4ණ බලවD q අතර එ( 
මහD සංඛ�ාව @VෙW ෆලා:ෙ� පා5ශවය oළw. නගර ෙ`ශපාලන ෙපළපා� සහ වැඩ 
ව5ජන වN: xg ඉtg ෙගා# <ය~. තDවය xVසරබද ෙවතට ද පැtOණ. එ( ] ග|බද 
වැ@ය: ඉඩ| අ.ලා ග:නට පට: ගDහ. හHදාව ශFtමD <ය. ඒD ආRSව ෙදකට 
ෙබ] @VෙWය. 4ම:තcණ ගණනාවF @`ධ ෙවu: පැවtණ. ෙ`ශපාලන පyචRඩDවය 

 These statistics, from the General Directorate of the Security Services, were given to the Spanish parliament by Miguel Maura, the 1

former minister of internal affairs, in the autumn of 1934; see Joaquin Maurin, Révolution et conte-révolution en Espagne (Paris: 
Editions Rieder, 1937). For the relative strengths of the parties, see Gerald Brenan, Le labyrinth espagnol. Origines sociales et 
politiques de la guerre civile (Paris: Champ Libre, 1984).



එ:න එ:නම ඉහළ යu: tjණ. ෙ| @ය  සාධක ෙප:�| කෙ� @<. �`ධයF ඇt 
ෙවu: පවtන බවw. එය ෙබාෙහ9 ෙදෙනF <@: xyය කරන ලද පytඵලයw. 

ෙකා$%&'( ප*ෂ මතය 

 ඔ~:ෙB ෙ`ශපාලන බලපෑම වැ� කර:නට සමාජවා]: සමඟ එකo <ය �o යැw 
ෙකාu�3#�වා]: ෙය9ජනා කළහ. ෙ| උපාය HN: සා5ථක qෙW පFෂ ෙදෙF තරැණ 
සං<ධාන අතර පමණp. 1936 අෙ�y. 1 වැ3දා ඒකාබ`ධ සමාජවා] තරැණ කRඩායම 
x(6වන ල\. ෙ| @`¥යට වඩා ඉතා වැදගD qව එ:ෙ: M3 26 වැ3දා ය. එන| 
කැටෙල93යා ( ඒකාබ`ධ සමාජවා] පFෂය 35මාණය pgමw. 

 #පා&ඤය ගැන <ෙ¦ෂ උන:�වF ෙකාu:ට5: oළ ෙනාtjණ. රට ගැන අවධානය 
ෙයාH කර:නට පට: ග:ෙ: 1931 ] රාජාRSව ඇද වැ§මD සහ 1934 ] ඇ#¨Oයා# ( 
ශ�uකය:ෙB කැර©.ලF හට ගැªෙම: ප«ව පම¬. ෙස9<ය� �3යනටද එෙ#ම p@� 
උන:�වF ෙනාt¬. ඒ 3සා රටව. හැVයට එpෙනකා හ®නාග:නා �<«මF 1936 
අෙග9#o, එන| @<. �`ධය පට: ගැªෙම: ප«ව ෙතF, අDස: ෙනාකළහ. ජාත�:තර 
ෙලසp: �`ධය පැtර යාම වැළැFaෙ| බලාෙපාෙරාDoෙව: �oව පyංශය සහ 
එංගල:තය <@: MN මාසෙW අ�මත කරග:නා ලද මැ\හD-ෙනාවන �<«ම, ෙස9<ය� 
ආRSව <@: ද අDස: කෙ�ය.   2

#පා&ඤෙW ෙස9<ය� තානාපt ෙල@: මාෙස. ඊ#රාෙයෙලා<¯ ෙර9ස:බ5B (Marsel 
Israelovich Rosenberg) වැඩ බාර ගDෙD අෙග9#o 27 වැ3දාw. 

 1936 සැ�තැ|බ5 මාසෙW ] x(6වන ලද ෆ?ැ:@#ෙක9 ලාෙග9 කැබෙWෙර9 (Francisco 
Largo Caballero ෙB ආRSව oළ ෙකාu�3#� පFෂයට ඇමtවරැ ෙදෙදෙනF පමණF 
@Vයහ: අධ�ාපන ඇමtවරයා q ෙ±«# හ5නැ:ෙf# (Jesús Hernández) සහ 
කෘ�කා5uක ඇමtවරයා q <:ෙස:ෙ� උgෙP (Vincente Uribe). ඒD ඉතාමD ඉFම¬: 
ආRSව oළ මහD බලපෑමF ඇt කරන තDවයF අwt කරග:නට ෙස9<ය� �3යනය 
සමD qෙWය. ආRSෙG අෙන4D සාමා�කය: p(ප ෙදෙන4ෙB (�වා: ඇ.වාෙ5# 
ෙඩ. වාෙය9 (Juan Alvarez  del  Vayo) සහ �වා: ෙනBO: (Juan Negrín  ඇo ව) 
පFෂපා³Dවෙය: මාෙස. ෙර9ස:බ5B උප අගමැt වැ3 ෙලසකට පD qවා පමණF 
ෙනාව ඇමtවරැ:ෙB ක~:@ලෙW ර©#a| සඳහා ද සහභාµ qෙWය. ඔ�ට වා@දායක 
තDවය: ගණනාවF t¬, <ෙ¦ෂෙය:ම OපPNක: පFෂය අ< වN: ස:න`ධ 
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Germany. Blum almost resigned over the affair but was dissuaded from doing so by the Spanish ambassador.
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නHD @ය  අභ�:තර <රැ`ධ පFෂ ස|බ:ධෙය: ද,” එන| @ය  ෆැ�#�-<ෙර9½:ට 
එෙර(ව කට�o කර:නට ෙකාu�3#� පFෂය \OමD qවා යැw ඔ� ෙප:වw. ඔ� 
ෙමෙ# එකo කරw: “එ් අ�ව, ව�ාපෘtය ය� ඊ3යා ජනතාවෙB පyජාත:තcවා]: 
@ය.ෙ.ම බලය අ.ලා ගැªෙ| ක¸ෙම9පායයට ඍ¾ ෙපර3uDතF qෙWය.”  7

 එක පFෂයකටම ච:දය ]ෙ| ෙත9රාගැªමට ජනමත <චාරණය o�: ඉඩ ]ම o�: 
#පා&ඤ ෙකාu�3#� පFෂයට වා@ අDa 1937 සැ�තැ|බ5 මැtවරණ සා5ථක ෙGයැw 
ෙමා#කG අනාවැp පළ කෙ�ය. ඉලFකය, #ටාN: <@: ෙගෙනන ල`ද සහ ස»ප 
<පරමp: @Vන ල`ද qෙW ෙකාu�3#� පytපDt වලට <රැ`ධ @ය  ඇමtවරැ: 
oර: pgම සමඟ ෙග3යන “නව ආකාරයක පyජාත:තcවා] ජනරජයF” x(6aමw.  ඒD 
ෙකාu�3#�වා]: අසා5ථක qහ. එයට වැ�ෙය:ම ෙ±o qෙW ඔ~:ෙB uතc පා5ශවය: 
එයට <රැ`ධ aම 3සw. එෙ#ම 1937 ෙදසැ|බ5 15 වැ3දා ෙටරැඑ. (Teruel) ( පyහාරය 
අසා5ථක aම සමË: \ග හැෙරන @`½: 3සw. 

 Julian Gorkin, España, primer ensayo de democracia popular (Buenos Aires, 1961).6

 Antonio Elorza, “Le Front populaire espagnol à travers les archives du Komintern,” in Une historie en révolution? Du bon usage des 7

archives, de Moscou et d’ailleurs (Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 1996), pp. 253-278.



“උපෙ1ශකය3” සහ ඒජ3තවරැ 

 ෙස9<ය� �3යන සඳහා වැදගD අව#ථා #පා&ඤය <@: පාදා ෙදනවා යැw සහ ඒ 
3සා මැ\හDaමF අවශ� යැw pයා #ටාN: ³රණය කළ වහාම, ෙමා#කG ෙවt: ඒ 
රට ෙවත උපෙ`ශකය: සහ තවD xOසF ඇoලD <ශාල කRඩායමF යවන ල\. ෙ| 
අය අතO: HN:ම සහ ඉ\Oෙය:ම @VෙW (එක ෙස9<ය� Àලාශ�යකට අ�ව) හHදා 
උපෙ`ශකවරැ 2,044 F ෙදෙනp. එයට අනාගත මාෂ.වරැ: ෙවන ඉවා: ෙකාෙනG (Ivan 
Konev) සහ ෙජ9� «ෙකාG (Georgy Zhukov) ද, එෙ# ම මැfOf තානාපt කා5යාලෙW 
හHදා කට�o සඳහා @V ජනරා. Gලැ�u5 ෙගෙරාG (Vladimir Gorev) ද ඇoලD qහ. 
ඉහත සංඛ�ාෙව: 700 F 800 F අතර සංඛ�ාවF #පා&ඤෙW #Ïර කා¹නව ප\ංÐ 
ෙව� ඇතැw සැලpණ. 3ල සහ 3ල ෙනාවන අ:දu: ෙකාu:ට5: ෙ#වකය: ඇo  
තවD <<ධාකාර 3ෙය9�තය:ව ද ෙමා#කG ෙවt: එව� ලැ�හ. රෙ� නැවෙතන ලද 
අය අතර, 1930 ගණ: Hල @ට #පා&ඤ ෙකාu�3#� පFෂෙW සෑෙහන ක5තව�යF 
ඉ6 කරන සහ අනoරැව එ( නායකයා බවට පDෙවන ආජ:§3යා� <ෙටාOෙය9 
ෙකාෙඩා<ලා (Vittorio Codovilla); �`ධෙය: ප«ව හංෙBOයාෙG ඉහළ තනoරF ෙහාබවන 
ෙකාu�3#වා\ෙයF බවට පDෙවන (ෙ�ෙඩÒ9 නu: හැÓ:ෙවන) හංෙBOයා� අ5ෙන9 
ෙBෙර9 (Ernő Gerő); (1929 ] p�බා� ෙකාu�3#� Ôෂ� නායකෙයF q ÕNෙය9 
ඇ:ෙට93ෙය9 ෙමලා (Julio Antonio Mella) ඝාතනයට සහභාµ qවා යැw සැක කරන ලද) 
ප«ව 5 වැ3 ෙකාu�3#� ෙර�ෙ|:oෙG පyධාන ෙ`ශපාලන ෙකාu#සා5 බවට පDෙවන 
ඉතාN ජාtක <ෙට9Oෙය9 <ඩාN (Vittorio Vidali); 1927 @ට 1929 දFවා #ටාN:ෙB 
ෙ.ක| කා5යාලෙW ෙ#වය කරන ලද බ.ෙBOයා� #ෙටෆා: uෙනG (Stepan Minev); සහ 
ෙකාu:ට5: 3ෙය9�තෙයF ෙල@: 1937 ] පැuෙණන ලද ඉතාN ජාtක පැ.uෙර9 
ෙටාBNයාV, යනා]: @Vයහ. පyංශ ෙකාu�3#�වා\යා q ඡාF SFෙලා# වැ3 තවD අය 
පgFෂණ සංචාර සඳහා පැu¬යහ. 

 ඒ කාලෙW ] ම ෙස9<ය� �3යනය <@: <ෙ¦ෂ ෙ#වා වN: 3ලධාg: <ශාල 
සංඛ�ාවF ද එවන ල\: 1936 ඔFෙත9බ5 1 වැ3දා බාසෙල9නා ෙවත එන (1917 ] 
ෙපෙට×ාගzෑf ( <:ට5 පැල# ෙවතට පyහාරයF එ.ල කර:න සහභාµ q) Gලැ�u5 
ඇෙනා ෙටාෙනාG - ඔG¿:ෙක9 (Vladimir Antonov -Ovseenko ) ; #පා&ඤෙW NKVD 8

නායකෙයF q (ඔ�ෙB සැබෑ නම එ.. ෙෆ.fj: -Feldbin) ඇෙලFසැ:ඩ5 ඕෙලාG 
(Aleksandr Orlov); (ටØ රo හHදා 3ලධාOෙයF සහ ඒ අව#ථාෙG ] වා3ජ� උපෙ`ශක 
ෙලස කට�o කළ ජනරා. ඉය: බර@: (Ian Berzin); පyාGඩා ( කoවර සහ #ටාN:ෙB 
රහ# මාධ� පyකාශකයා q ද, �ධ අමාත�ාංශෙW තම:ව x(6වා ගD uකාෙය. 
ෙකා.�ෙසාG (Mikhail Koltsov) ද @Vයහ. #පා&ඤෙW NKVD කා5යාලෙW උප පyධා3ෙයF 
q Nෙයා3f එV:ග: (Leonid Etingon) 1936 @ට බාසෙල9නා ( තc#තවා] ෙමෙහ�| බාර 
ව @VෙWය. ඔ� සමඟ ෙ#වය කළ පෙව. «ෙඩා�ලෙටාG බාසෙල9නා ෙවත එ:ෙ: 1938 
] ය.  9

 His son, a historian, declared on Catalan television that “most of the people who were posted to Spain—soldiers, generals, advisers, 8

pilots, and others—were NKVD agents.” see 1992 film by Llibert Ferri and Dolorès Genovès, Opération Nikolaï.

 “Spain was a sort of children’s playground, where we perfected many of our later espionage techniques”; Pavel Sudoplatov and 9

Anatoly Sudoplatov, Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness, a Soviet Spymaster (Boston: Little, Brown, 1994), p. 59.



 ෙකVෙය: pGෙවාD, #ටාN: #පා&ඤෙW මැ\හDෙව:නට ³රණය කළ වහාම, 
ඔ� <<ධ පැtකඩ ගණනාවක ³රණාDමකව p¸යා කළ හැp සැබෑ හHදාවF එaය. 3ල 
³රණයF සමහර <ට 1936 සැ�තැ|බ5 14 වැ3දා රාtcෙW ෙමා#කG වල ] NKVD 
පyධා3යා q ෙග:OÙ යෙග9ඩා <@: ;Pයා:කා ෙගාඩනැË.ෙ. ] කැඳවන ලද <ෙ¦ෂ 
ර©#aෙ| ] @`ධ qවා <ය හැpw. එතැන ] #පා&ඤය ගැන කළ �o ක6�o පyධාන 
අරHÅ ෙදකF සාFෂාD කරගැªම x¬ස ස|බ:½කරණ @� qහ: ෆ?ැ:4<#ටාවා]:, 
ජ5ම:, සහ ඉතාN ඒජ:තවරැ: සමඟ සට: pgම, ඒ සමË:ම OපPNක: පා5ශවෙW 
@Vන U.S.S.R. ( සහ ෙකාu�3#�වාදෙW හoර: ෙව t: එන ත5ජනය ඉවD pgම. 
මැ\හDa| හැp තරu: රහ@ගත ෙල@: කළ �o qෙW ෙස9<ය� ආRSෙG තDවය 
පාවා ෙනාෙදන ෙලසටw. බට(ර �ෙර9පෙW NKVD  බා(ර හHදා පyධා3යා q ජනරා. 
ෙව9.ට5 p¸<�#p (Walter Krivitsky) <¦වාස කර:ෙ: න|, #පා&ඤෙW <Ú 3,000 F 
තර| q ඒජ:තරැව: ෙග: p¸යාකාg ෙ#වෙW ෙය�ෙ: 40 F පම¬; ෙස« xOස 
උපෙ`ශකය:, ෙ`ශපාලනඥය:, නැDන| `¥මය ෙතාරoරැ එකo කරන ල`ද: qහ. 

 ෙස9<ය� එකoෙව: @`ධ q පළH වෑයම කැටෙල93යාෙG ] @`ධ <ය. ඒ වන <ටD 
Oංගා ෙගන ෙකාu�3#�වා]:, කැටෙල93යාෙG මහජන <නය සඳහා q මහා ෙකාu#සා5 
oළ 1936 සැ�තැ|බ5 ( ], කැටල: රහ# ෙ#වය (SSI) ඇoලත q මාOයාෙන9 ෙග9ෙම#  
එ|පරාෙඩ9 (Mariano Gómez  Emperador) නායකDවෙය: �oව ෙතාරoරැ කRඩායමF 
(Grupo de Información) 35මාණය කර tjණ. ෙ| 3ල ෙ#වයට ඉතා ඉFම¬: පනහක 
පමණ xOසF ෙ#වයට බඳවා ග� ලැ�ය. එය සැඟ~Å NKVD ආඩයF qෙWය. ඒ කාලෙW 
] ම, ‘කැටෙල93යාෙG එFසD කරන ලද සමාජවා] පFෂය’—ෙකාu�3#�වා]: <@: 
ෙත9රාග:නා ලද නම—<@: �ලාසා ද කැටÛ:යා (Plaza de  Catalunya) ( ෙකාෙලා: 
ෙහ9ටලෙW (Hotel Colón) ( අංක 340 කාමරෙW ] <ෙ`Üය ෙ#වයF (Servicio Extranjero) 
x(6වා ගDහ. #පා&ඤෙW සට: වැ]ම x¬ස බාසෙල9නා ෙවත පැuෙණන @ය  
<ෙ`Ôක ෙකාu�3#�වා]: පාලනය pgම එ( ක5තව�ය <ය. 

 ෙ#වාව: ෙදකම ෙව�ෙව: පO#ථාªය පාලනය බාරව tෙR ඍ¾වම ඕෙලාG සහ 
ෙගෙර9 යටෙD ෙ#වය කරන ලද NKVD  අණෙදන 3ලධාOෙයF q ඇ.ෙÃ?ෙඩ9 හ5�# 
(Alfredo Hertz) ෙවතටw. සැබෑ අනන�තාවය 4මFදැw pයා p@දා ෙසායා ෙනාගැෙනන 
හ5�# ජ5ම: ෙකාu�3#�වා\ෙයF qෙWය. #පා&ඤෙය: යන එන @ය  aසා බලපතc 
ඇo ව ගම:බලපතc පාලනය බාරව @Vන ලද ඔ� @ය ෙමෙහ�ම පට: ෙගන tෙR 
<ම5ශන සහ <පර| කRඩායම (Cuerpo de Investigación y Vigilancia) o�3. එෙ#ම 
ඔ� එ¹� ෙපාN# අංශය q ‘පyහාරක ෙ#නා’ භා<තය ගැන දැ� පOණත බවp: @Vෙයp. 
මහජන <නය සඳහා q මහා ෙකාu#සා5 කා5යලය ඇoලත @Vන ඔ�ෙB ෙතාරoරැ 
කRඩායම සමඟ හ5�# අෙන4D @ය  ෙකාu�3#� පFෂ ගැන ෙතාරoරැ—අෙන4D 
ෆැ�#�-<ෙර9½ කRඩාය|වල අපෙ.ඛන ලැw#o, පFෂය <ෙGචනය කරන ල�ව ෙහළා 
දැÝමට භාජනය q ෙකාu�3#�වා]:, පFෂෙW <<ධ කාඩ5 අංශ වN: සපයන ලද 
චOත ෙතාරoරැ—@ය.ල ෙත9රා ෙPරා ෙකාu�3#�වා\ෙයF q <Fෙට9Oෙය9 ස.සා 
(Victorio Sala) <@: පා ලනය කරන ෙ`Üය කට�o ෙදපා5තෙ|:oවට යැaය. හ5�# 
<@: ඇ.ෙÃ?ෙඩ9 හ5�#ෙB ෙ#වය නu: ඔ�ෙBම ෙ#වයF x(6වා ගDෙDය. එය 
ªත�ා�Þල H�Åවරp: xටතට ෙප�ණp. ඒD එය සැබැ<:ම <ෙ`Üය ෙකාu�3#� 
සහ #පා&ඤ ජාtකය: ෙවt: හදන ලද ෙපෟ`ගNක ෙ`ශපාලන ෙපාN# බලයp. 



ඔ�ෙB නායකDවය යටෙD, කැටෙල93යාෙG වාසය කරන @ය ම <ෙ`Ôකය: x�බඳව 
ලැw#oවF හදන ල\. ප«ව එය #පා&ඤෙW ෙස« ෙපෙද# වල ] ද @`ධ <ය. එය සමඟ  
අw: කර දැuය �o q <¦වාසය තැjය ෙනාහැp Ø`ගලය: ගැන ද ෙදවැ3 ලැw#oවF 
හැ\ණ. 1936 සැ�තැ|බ5 @ට ෙදසැ|බ5 දFවා කාලෙW ] <රැ`ධවා]:ට වධ(ංසා pgම 
ක¸මා�Þලව @`ධ ෙනාaය. ඒD ක¸ම ක¸මෙය: NKVD  <@: OපPNක: පFෂෙW @ය  
ෙ`ශපාලන <රැ`ධවා]:ව ß`ධකරණය සඳහා සැබෑ සැල«| හදන ල\. HN:ම ඉලFක 
qෙW සමාජ පyජාත:තcවා]:වw. අනoරැව ආරා�කවා] ස|ෙ|ලවා]:ය. ඊ ළඟට 
ෙට×ා�#pවා]:, සහ ඉ: ප«ව වඩා කැරNකාg ෙකාu�3#�වා]:ය. ෙ| ඊ3යා හoර: 
ෙබාෙහාමය ස|බ:ධෙය: පැන නැàෙ: එය ෙකාතර| U.S.S.R. පැDතට නැáරැ a @§ෙ| 
අගය 4මFද යන ගැට වw. ෙමවැ3 අව#ථාවක ] ෙනාවැර]ම දp:නට ලැෙබන ෙල@: 
ෙපෟ`ගNක ආර~. සහ ෙක9:තර xයවා ගැªම ද @`ධ qහ.  10

 ෙ| `<Dව සහ සමහර <ට tcDව ෙල@: p¸යාකරන ලද චරØරැෂය: <@: �බල 
සහ එෙ#ම වඩාDම සංÝ5ණ q ෙපාN# ක¸මෙGද පවා ෙයාදා ග:නා ල\. ෙපා¹@ෙW පළH 
ක5තව�ය qෙW OපPNක: පOපාලනය, හHදාව, සහ ෙපා¹@ය ඇoලත “යටD <�තයF” 
x(6වා ගැªමw. OපPNක: හHදා වලට අ< සපයන රටව. අ.පය අතෙර: එකF 
ෙස9<ය� �3යන aම 3සා, ෙ`ශපාලන වා@ ඒ ෙව�ෙව: ලබාගත හැpයාව tෙණ:, 
වැදගD තනoරැ ක¸ම ක¸මෙය: අ.ලා ගැªමටD ෙකාu�3#� ආඩය: 35මාණයටD 
හැpයාව පෑ\ණ. (�ල5 සහ HෙසාN3 <@: ෆ?ැ:ෙක9 ෙB ජාtකවා\ හHදා වලට අාධාර 
\�: \ගට සැපÈමට හාDපෙස: ෙවන# ෙවu:, ෙස9<ය� �3යනය OපPNක: පැDතට 
ණය ]ම පytFෙâප කෙ�ය. @ය  අ< සඳහා ෙගaම #පා&ඤ බැං4ෙG (Bank of Spain) 
( tෙබන ර: වN: ක�:ම ෙග<ය �o යැw ඔ~: ඉ.ලා @Vයහ. ර: U.S.S.R. ෙවත 
ෙකාu�3#� ඒජ:තවරැ: <@: ෙගන �යහ. හැම අ< බාර]මFම ඒ අ�ව ආRSෙව: 
ත5ජනාDමකව ක�ප| ගැªමට හැp තවD අව#ථාවF බවට පD<ය. 

 ෙ| �`ධෙW සහ ෙ`ශපාලනෙW uශ�ණය පැහැ\Nව දFවන උදාහරණයF ඉ\OපD 
කර:ෙ: POUM සට:කා» MNය: ෙගා5p: (Julian Gorkin) <@3. 1937 වසර ආර|භෙW 
], ජන¥පt මැ�එ. අසන�ා (Manuel Azaña) ෙB සහාය ඇtව #පා&ඤ රජෙW පyධා3යා 
q ලා5ෙග9 කැබෙයෙර9 <@:, ල:ඩනෙW ඉතාN තානාපtවරයා q �ෙන9 ගzැ:� (Dino 
Grandi) සමඟ (�ල5ෙB  Hල� සපය:නා q යා.මා5 ෂැF�  (Hjalmar Schact) සමඟ 
Nෙයා: Pල| (Léon Blum) සහ ඇ:ත3 ඒඩ: (Anthony Eden) ෙදෙදනාෙB අ¥කාOය 
යටෙD රහ# සාක¯ඡා පවDව:නට, පැg@ෙW @Vන #පා&ඤ තානාපtවරයා q ;<# 
අර4<#ෙ�: ෙවත අවසර ෙදන ල\. ෙ| සැල«| වළFවා¹ම සඳහා #පා&ඤ 
ෙකාu�3#�වා] පැDත වැ�ෙය: xyය කළ <ෙ`ශ කට�o ඇමt q �වා: ඇ.වාෙ5# 
ෙඩ. වාෙය9 <@: ඒ සාක¯ඡා ගැන ෙකාu�3#� නායකය:ව දැ�වD කෙ�ය. ෙස9<ය� 
රහ# ෙ#වා සමඟ එකoa ෙකාu�3#�වා]: ලා5ෙග9 කැබෙයෙර9ව තනoO: ඉවD කර 
දම:නට ³රණය කෙ�ය. එw: ගැ6ම සාක¯ඡා හරහා 3මා pgම, එ( ] ඉතාN සහ 
ජ5ම: හHදාවට ප«බ(:නට @`ධ aම, යන හැpයාව අw: <ය.  11

 Patrik von our Mühlen, Spanien war ihre Hoffnung. Die deutsche Linke im spaniestchen Bürgerkreig, 1936 bis 1939 (Bonn: Verlag 10

Neue Gesellschaft, 1983).

 Julian Gorkin, Les Communistes contre la révolution espagnole (Paris: Belfond, 1978), pp. 18-19, 81-82.11



“ෙබාරැ වලට ප?ව, ෙගලට ෙවB උCඩ” 

  1936 අෙ�y. මාසෙW ] 3දහ# කර� ලැ�, <Fට5 ස5ෙග නැමt රැ@යා�-
ෙබ.�යා� ෙ.ඛකයා ඔ� හා MNය: ෙගා5p: 1937 ] Hණ ගැ«Å <ට ෙකාu�3#� 
පytපDtය <#තර කෙ� “ෙබාරැ” සහ “ෙගලට ෙව� උRඩ” යන මtයw. #පා&ඤෙW 
@V ෙකාu�3#�වා]: H�ණ �: දැ� බාධා ෙදකF t¬: ෙකාu�3#� බලපෑෙම: 
බා(රව @V <ශාල ආරා�කවා] ස|ෙම:ලවා]: (CNT; සහ ෙකාu�3#� පytපDt වලට 
ÀNකවම <රැ`ධ q POUM ය. #පා&ඤ ෙ`ශපාලනෙW පැDතp: පමණF පැවt POUM 
පහ«ෙව: පyෙය9ජනයට ග:න ෙකාu�3#�වා]:ට හැp qහ. ෙ`ශපාලනෙය: එය 
ෙට×ා�#pට ස»ප යැw ද න| දරා @VෙWය. 1935 ] MNය: ෙග95p: සහ අ:�� 3: 
ෙදෙදනා පyංශයට පළවා හOන ලද, ෙට×ා�#pට බාසෙල9නා ( වාසය කර:නට අවසර 
ෙද:න pයා කැටල: අ¥කාg:ට හË#සව:නට උDසාහ කළහ. ෙස9<ය� �3යනෙW ඒ 
\නවල පැවt ෙට×ා�#pවා]: දඩයම අ#ෙ#, (#පා&ඤ ජනxyය ෙපරHණ මැtවරණ 
ජයගzහණෙය: \න පහකට ප«ව) 1936 ෙපබරවාO 21 වැ3දා ෙකාu:ට5: ෙ.ක| 
කා5යාලෙW ර©#aමක ] ෙමෙ# #පා&ඤ ෙකාu�3#�වා]:ට “ෙට×ා�#pවා] පyt<�ලaය 
අංශයට එෙර( ජවෙය: xO අරගලයF” සඳහා අවසර ]ම Ø�මයF ෙනාෙG.  එයට 12

අමතරව, POUM  <@: 1936 �|හානෙW ] ෙමා#කG ( පැවt පළH ෙබාරැ නSවල 
<:\තය: ෙව�ෙව: පy@`¥ෙW කතා කර ද t¬. 

 1936 ෙදසැ|බ5 13 වැ3දා මහා කැටල: ක~:@ලෙය: අ:�� 3: ඉවD කර 
දම:නට ෙකාu�3#�වා]: සමD a @Vයහ. ඔ� U.S.S.R. ෙවත 3:දා කළා යන පදනම 
මත ඔ�ෙB ඉවD pgම ඔ~: උ`යාචනය කළහ. ඔ~: කැමt ෙල@: එය @`ධ 
ෙනාව:ෙ: න| අ< බාර]මට බාධා කරනවා යැw ඔ~: ත5ජනය කළහ. ෙදසැ|බ5 16 
වැ3දා පyාGඩා (Pravda) <@: ෙස9<ය� පytපDtයට එෙර( @ය.ල:ම ෙවත ජාත�:තර 
ෙමෙහ�මF පට: ග:නා ල\: “කැටෙල93යාෙG ෙට×ා�#pවා]: සහ ආරා�ක 
ස|ෙ|ලනවා]: oර: pgම ඇරã ඇත. U.S.S.R. ( පවtන හා සම q කැපaෙම: සහ 
ජවෙය: එය ෙකෙර� ඇත.” 

 ෙ`ශපාලන අපගා»Dවය ය:න ෙකාu�3#� මනසට ෙä9ÆDවය හා සමාන qවp. 
ඕනෑම තැනක ] ඊට වරදකරැව: q @ය.ල:ටම එකම දåවම (u qහ. POUM  ගැන 
අපහාස සහ ෙබාරැ පoරැවන ල\. එ( ෙපරHෙR @V භටය: ඔ~:ෙB තනoරැ අDහැර 
යන ලදැw ෙච9දනා එ.ල කරන ල\. එ( ] ඔ~නට සහාය ]ම පවා ෙකාu�3#� භට 
කRඩාය| <@: පytෙFâප කළා යැw pයැ~¬.  පyංශ ෙකාu�3#� පFෂෙW \නපතා 13

ØවDපත q මා�·Dවය (L’humanité) <ෙ¦ෂෙය:ම  දරැÅ ෙලසp: පහර �:ෙ:  ;<# 

අරෙගා: සහ එ.සා V×ෙයාෙල (Elsa Triolet) යනා]:ෙB  ස»ප uoෙරF q uකාෙය. 
ෙකා.�ෙසාG (Mikhail Koltsov) <@: Nයන ලද Nx ගණනාවF නැවත Häණය pgෙම3. 
ෙමෙහ�ෙ| ÀNක ෙDමාව නැවත නැවතD 3මF ෙනාමැtව pයන ල\: POUM  ය� 
ෆ?ැ:ෙක9 ෙB හ~.කාරෙයp, ෆැ�#� අරHණ ෙව�ෙව: සහාය ෙද:නp. POUM ඇoලට 
Oංගා ග:නට ක�: @ට සමDව @V ෙකාu�3#�වා] චරØරැෂය:ෙB කා5ය භාරය qෙW 
ෙතාරoරැ එකo pgම සහ අපෙ.ඛන ලැw#o හැ]මw. ඔ~: <@: ඒ සට:කා»:ව අD 

 Elorza, “Le Front populaire,” p. 265.12

 See especially L’humanité, 24 January 1937.13



අඩංæවට ග3`] ඔ~: හ®නාග:නට ඒවාෙය: හැpයාව ලැ¬. ඒ අතO: ෙලG නා<¯ 
(Lev Narvich) @`¥ය «පy@`ධ  qවw. 3: හා ස|බ:ධ q සැ3: නා<¯ ක~දැw pයා 
ෙහ�දරG කර ඔ�ව POUM #වයං ආරFෂක බලඇ¬යp: ෙව� තබා මරා දමන ල`ෙ`ය. 
ෙ| මරා දැ»ම එ:ෙ: 3: අoරැදහ:ව සහ අෙන4D නායකය:ව අD අඩංæවට 
ගැªෙම: ප«වw. 

1937 මැI සහ POUM Jර3 කර දැLම 

 1937 මැw 3 වැ3දා ෙකාu�3#�වා]:ෙB පyහාරක කRඩායමF බාසෙල9නා ( 
මධ�ම �රකතන �වමාරැවට පහර ෙදන වෑයමF Úදාන| කළහ. මධ�ම �රකතන 
�වමාරැව CNT සහ සමාජවා] වෘD³ය සutය (Unión General de Trabajadores -UGT)) 
අත පැවtයහ. PSUC  සාමා�කෙයF සහ ෙපා ¹@ෙW පyධා 3යා q ෙරාfOæඒ# සලා# 
(Rodríguez Salas) <@: එය ෙමෙහයවන ල\. POUM ෙ5�ෙය9 #ථානය සහ POUM ( 3ල 
ØවDපත q සටන (La batalla) යන ෙදකම වසා දැ»ෙම: ෙකාu�3#�වා]: ෙපාපyගැ:ඩා 
ම�ට| ඉහළ දමu: පyහාරයට Úදාන| a @Vයහ. මැw 6 වැ3දා ෙකාu�3#�වා]: <@: 
පyHඛDවය �: ෙපාN# ඒජ:තවරැ 5,000 F බාසෙල9නා ෙවත පැu¬යහ. ෙකාu�3#� 
සහ ෙකාu�3#� ෙනාවන හHදා අතර ගැ6ම 3සා 500 කට ආස:න xOසF uය ෙගා# 
තවD 1,000 F oවාල ලැ�හ. 

 <ය~.කාg තDවෙය: වා@ ෙගන, ෙකාu�3#�වා]: ඔ~:ෙB එ\Oවා]:ව oර: 
කර දමන සෑම අව#ථාවp:ම වා@ ගDහ. ඉතාNයා� ආරා�කවා] දා5ශ3ක කැuෙල9 
ෙබ5ෙනO (Camillo Berneri) සහ ඔ�ෙB (තවතා q ෆ?ැ:ෙච#ෙක9 බා5jෙයO Francesco 
Barbieri) පැහැරෙගන යන ල\. ඔ~:ව ෙදා ෙළා# ෙදෙන4ෙග: �D කRඩායමF මරා 
දැHෙG ෙව� උRඩ වN: @රැරැ xg යන ෙතF ෙව� තබu3. ඊට \න p(පයකට ෙපර 
ෙබ5ෙනO <@: ඔ�ෙB ‘පංt සටන’ (Guerra di classe) සඟරාෙG ෙමෙ# Nයා tjණ: “අද 

අx �රැෙගා# (Burugos) ( සට: කරH, ෙහට අෙ� 3දහස උෙදසා අx ෙමා#කG එFක 
සට: කළ �ow.” කැටෙල93යාෙG 3දහ# තරැණ ව�ාපාරෙW ෙ.ක| q ඇ.ෙÃ?ෙඩ9 
මාVෙ:#, සට:කා» ෙට×ා�#pවා\ෙයF q හා:# ෙෆ?ාw:f (Hans Freund) සහ 
ෙට×ා�#pෙB (ටØ ෙ.ක|වරෙයF q අ5<: ෙවා.Ã (Erwin Wolf) යනා]:ටD එම 
ඉරණමම අD qහ. 

 ක5� ලැ:ෙඩ9 (Kurt Landau) ජ5ම3ෙW, ඔ#V×යා ෙG සහ පyංශෙW සට:කාuෙයF 
හැVයට @ට ප«ව බාසෙල9නා ෙවත පැuණ POUM හා එකoෙවන ඔ#V×ය: ජාtකෙයF 
සහ <රැ`ධ පැDෙD ෙකාu�3#�වා\ෙයp. සැ�තැ|බ5 23 වැ3දා ඔ�ව අD අඩංæවට 
ගD ප«ව ෙ± අoරැදහ: <ය. කාtයා නමැt අD අඩංæවට පD q ඔ�ෙB භා5යාව 
ß`ධකරණ ගැන ෙමෙ# N�වාය: “පFෂ 3වාස, “ලා ෙපෙfÒරා’ (La Pedrera) සහ ‘පෙ#ෙයා 
ඩ ගා5@යා’ (Paseo de  García), සහ බැර©Fක වන ‘කා . මාF#’ සහ ‘ෙවාෙරා�ෙලාG’ 
යනා\ය මරැ උæ. පමණF qහ. සාF�කරැව: ෙ| ෙ5�ෙය9 #ථානෙW xOu:ව çවo: 
අතර @Vනවා අවස: වතාවට දැFෙF ලා ෙපෙfÒරා ( ] ය. බැර©Fක ෙවතට ෙගන යන 
ලද තරැණ ආරා�කවා]:ව ඉතාමD දරැÅ ආකාරෙW වධ(ංසා ], අංග ෙèදනය කර සහ 
මරා දැÀහ. ඔ~:ෙB මළ @රැරැ ප«ව හH qෙW අහá ෙලසp3.” ඇය අාරා�ක 



ස|ෙමලනවා] ØවDපතක (Solidaridad obrera) NxයF උØටw: “මැෙර:නට ෙපර ඔ~:ට 
jය4රැ ෙල@: වධ(ංසා කරන ලද බව ³රණය ෙකOණ, අමාශය මත දp:නට ලැÅ 
දැ� තැ;| සහ පැ.ල| සාF� සැප� අ:දu:, ඉ\» සහ <කෘt a tණ අ:දu:…
@රැරැ ෙදපw: එ.ලා tණ බව පැහැ\N ෙවw, එෙ#ම (ස සහ ෙගල දැ� ෙල@: පහර 
ලD පැ.ල| වN: �o qහ. ෙ| අවාසනාව:තw: අතර තවD අෙය4ෙB (ස 
පැහැ\Nවම oවF4ෙG x6පස පැDෙත: ගසා දමා t¬.” 

 �ෙඩ9 xෙසN (Guido Picelli) වැ3 ෙබාෙහ9 සට:කා»: ෙසායා ගැªමට ෙනාහැp ෙ# 
සදහටම අoරැදහ: qහ. ෙ| කාලෙW ] POUM සමඟ #ෙG¯ඡා භටෙයF ෙල@: බැê @V 
ෙජ95� ඕ5ෙව. (George Orwell) අනoරැව සැඟෙව:නට සහ පළා ය:නට @`ධ qෙවp. 
ඔ� Nයන 1937 මැw බාසෙල9නා <#තරය ‘කැටෙල93යාවට පyණාමය x¬ස” (Homage to 
Catalonia) ( උප ගz:ථයF හැVයට පව³. 

 ෙකාu�3#� ෙපාN# කාRඩ <@: සැල«| කරන ලද ඝාතන බාසෙල9නාවට පමණF 
¿මා qෙW නැත. මැw 6 වැ3දා ෙට95ෙට9සා (Tortosa) ( ] වැෙල:@යා ආRS හHදා <@: 
CNT සට:කා»: <@ ෙදෙනFව ඔ~: ර©ê @V නගරශාලාෙG j| මහෙල: එ�යට ෙගන 
අD අඩංæවට ෙගන අනoරැව මරා දමන ල\. ඊ ළඟ \නෙW ] ටැරෙගා: (Tarragon) වN: 
තවD 3දහ# සට:කා»: පහෙළා# ෙදෙන4 ෙගන අH අHෙG මරා දැ»ය. 

 ඔ~:ෙB @ය  එ\Oවා]:ව මරා දම:නට ෙකාu�3#�වා]:ට ෙනාහැp ~වD, 
ඔ~:ෙB ෙ`ශපාලන බලය ඉවD කර:නට ෙකාu�3#�වා]: සමD qහ. “රෙ� 
ෙ`ශපාලන ç<තෙය: POUM  ඉවD කළ �ow,” pයා #පා&ඤ ෙකා u�3#�  පFෂෙW 
මහ ෙ.ක| q ෙහ9ෙ# \යා# මැw මාසෙW ] 3ෙGදනය කෙ�ය. POUM  <@රැවා හැOය 
�ow යන ෙකාu�3#� ඉ.¹| සØරා¹ම ආRSෙG පyධා3යා q ලා5ෙගා කබාෙWෙර9  
පytFෙâප කෙ�ය. මැw 15 වැ3දා, බාසෙල9නා @`½: වN: ප«ව, ඔ�ට ඉ.ලා 
අ#ෙව:න යැw බලාDමක ෙකරැ¬. ඔ�ෙB අ�පyා�tකයා q �වා: ෙනBO:, 
ෙකාu�3#�වා]:ෙB පැDෙD @V “මධ�#ථ” සමාජවා\ෙයp. ෙකාu�3#� ෙ`ශපාලන 
බලය පවරාගැªෙ| අවසාන බාධකය එයාකාරෙය: ෙම( ] ඉවD ෙකOණ. ෙනBO: 
ෙකාu�3#�වා]: සමඟ එකට (ටගDතා පමණF ෙනාව—ල:ඩ: ටw|# වා5තාකරැ q 
හ5බ� එ.. මැtG# ෙවත POUM ය� “අරගලෙW එක, «ëy| \ශාවF සම:<ත <ය හැp 
ඕනෑම ෙදයF සහ ඕනෑම ආකාරයක ෙපා� <නයF පytFෙâප කරන කාරකය: <@: 
පාලනය කරනවා” යැw Nයu:, ඔ� ෙ`ශපාලන පාලනය සඳහා ක¸මයF හැV ìෂණය 
ෙයාදා ගැªමද අ�මත කෙ�ය.  ¾Nය: ෙග95p: ර©�ක. ෙවනස ෙමෙ# �6ෙGය: 14

“�වා: ෙනBO:ෙB ආRSව x(6වා \න p(පයකට ප«ව, ඕෙලාG හැ@රැෙR හOයට 
#පා&ඤය ය| ආකාරයක ෙකාu�3#� ශාඛාවF බවට පDව ඇt ආකාරෙය3. ඔ� 
ආරFෂක කා5යාල Àල#ථානය ෙවතට අ~D ක5න. ඇ:ෙට93ෙය9 ඕෙටගා ඉ.ලා 
@VෙWය, ඔ�ට පහ�: @Vන අෙය4 හැVයට සලකu:, POUM  <ධායක කu6ෙG 
සාමා�කය: අD අඩංæවට ගැªම x¬ස වෙර:o ඉ.ලා @VෙWය.  15

 Elorza, “Le Front populaire,” p. 266.14

 Gorkin, Les Communistes, p. 96.15



 1937 M3 16 වැ3දා ෙනBO: <@: POUM 3ල වශෙය: තහන| කරන ල\. එෙ#ම 
එ( <ධායක කu6ව අD අඩංæවට ගැ3ණ. ෙ| ³රණය ෙකාu�3#� ඒජ:තවරැ:ට 
ªtමය කඩoරාවF අ�ව කට�o කර:නට අවසරය පාදා �3. M3 16 වැ3දා සවස 1:00 
ට ෙපා¹@ය <@: අ:�� 3: අD අඩංæවට ගැ3ණ. çවo: අතර ෙහ9 මරණයට පDව 
ෙහ9 ඔ�ෙB p@� සගෙයF ඔ�ව නැවත ෙනාදpන ල\. 

 ෙකාu�3#�වා]:ෙB 3යම මත මැfgf ෙපා¹@ය <@: සටන (La batalla) ØවDපත 
සහ <<ධ POUM  ෙගාඩනැËN ඔ~: යටතට ගDහ . ¾Nය: ෙගා5p:, ෙජ9� ආක5, 
�වා: අ:äාෙ` සහ ෙ�ෙඩÒ9 ෙබාෙන� ඇo  සට:කා»: ෙද¿යයF @රබාරයට දැÀහ. 
ප«ව POUM  ඉවD pgම සාධාරíය කර:නට, POUM  සාමා�කය: ෆ?ැ:ෙක9 ෙව�ෙව: 
චරØරැෂ ෙ#වෙW ෙය�නා යැw ෙකාu�3#�වා]: ෙ`ශෙä9Æ ෙච9දනා ෙගvහ. M3 22 වැ3 
\නෙW <ෙ¦ෂ උසා<යF x(6වා ෙපyාපගැ:ඩා ෙමෙහ�ම \යD කරන ල\. චරØරැෂ 
කට�o හා ස|බ:ධ සටහ: ෙපාN# <ම5ශනෙW ] ඉතාමD පහ«ෙව: ෙසායා ගැ3ණ. 
“මැF# gග5” (Max Rieger) <@: (එම නම p(ප ෙදෙනF ෙයාදාගD අ:ව5ථ නාමයF 
නැDන| <ෙ¦ෂ 3යම යටෙD කට�o කළ එක ØවDපDකලාෙG\ෙය4ෙB අ:ව5ථ 
නාමයF <ය හැpw) ෙ| ෙබාරැ සටහ: @ය.ල එකo කර ‘#පා&ඤෙW ඔDo 
ෙ#වය’ (Espionage in Spain) නu: එකවරම භාෂා ගණනාවp: 34D q පy කාශනයF 

Häණය කෙ�ය. 

 <ඩාN, Oකාෙඩ9 Oෙය9, සහ ෙBෙර9 ෙවt: ආරFෂාව ලබu: ඕෙලාG ෙදන 3යම 
යටෙD 3: ව වධ(ංසා වලට ලF කරන ල\. ෙකෙ# නH� ඔ� තම පFෂයට එෙර( 
ෙච9දනා ( සත�තාවය ඔ�Ø pgමට ෙයාදාගත හැp p@වF x�ගDෙD නැත. එෙ#ම 
p@� පාෙප9¯චාරණයF අDස: කෙ� ද නැත. ඒ 3සා ෙකාu�3#�වා]:ට ඔ�ව oර: 
කර දම:නට @`ධ q අතර ඔ�ට අවම: pgම සඳහා ඔ� ෆ?ැ:ෙක9ෙB පැDතට �යා 
යැw Ýමට ඔ�ෙB අoරැදහ:aම භා<තා කළහ. නැවතD, ඝාතන සහ ෙපyාපගැ:ඩා 
අtනත ෙගන �යහ. ෙමා#කG Øරාෙ.ඛනාගාර <වෘත aෙම: 3: සහ ඔ�ෙB (තවo: 
සැමදා <¦වාස කරන ල`ද සැබෑ යැw තහ~රැ ෙකOණ.  16

 M3 16 සහ 17 වැ3දා \න POUM ට එෙර( කට�o වN: ප«ව, @ය  “ෙä9Æ:”—
ෙට×ා�#pවා]: සහ ෙවනD— දඩයම ක¸මා�Þලව පට: ගැ3ණ. ෙපා¹@ය <@: එකo 
කරන ලද q ෙතාරoරැ ෙකාu�3#�වා]: ෙ| සඳහා ෙයාදාගDහ. ඔ~: ªt<ෙර9½ 
@රෙගව. x(6වන ල\. රැ@ය: රහ# ෙපා¹@ෙW නම, ෙචකා (#පැ3F ෙලසකට 
හරවu: ෙසකා# (cekas) යැw ඒවා හ®:වන ල\. ඒ #ථානවල න| ෙමානවාදැ w දැ: 
දැනග:නට ලැ� ඇත: බාසෙල9නා ( මධ�ම ෙසකා (ceka) x(VෙW  අංක 24 අැෙව3ඩා 
Øෙව5තා ෙඩ. අ:ජ. ( ය. �ලාසා ඩ කැට;:යා ( ෙකාෙලා: ෙහ9ටලය, මැfgf වල 
ඇෙටාචා කන�ාරාමය (Atocha) පැවt තැන, වැෙල:@යා ( සැ:ටා උ5«ලා, සහ අ.කාල 
ඩ ෙහනාෙ5# (Alcalá de Henares) යන තවD ශාඛා qහ. ෙපෟ`ගNක 3වාස p(පයF ද 
ඔ~: ෙවත පවරාෙගන ඒවාෙW ද ර©ඳ~|, පy¦න pg|, සහ ෙව� තබා මරා දැ»| කළහ. 

 1938 H. කාලෙW ] ෆැ�#�-<ෙර9½ සහ #ටාN:-<ෙර9½ 200 F පමණ xOසFව 
සැ:ටා උ5«ලා ෙසකා ( රඳවාෙගන t¬. එය ඉතා ඉFම¬: #පා&ඤ ජනරජෙW 

 See also the film by Llibert Ferri and Dolorès Genovès, Opération Nikolaï.16



ඩාකG හැVයට හැÓ:ෙව:නට පට: ගැ3ණ. “#ටාN: <@: ෙසකා එකF <වෘත 
කර:නට ³රණය කළ ප«ව,” එක <:\තෙයF @( කෙ�ය, 

ළඟපාත 4ඩා කනDතF xO@� කර� ලැවා. ෙචකා අයට අමා�·ය අදහසF 
tණ: ඔ~: ෙසාෙහා: ගැබ <වෘත කරල tPෙබ, ඇටසැpN සහ ජරාවට 
පDෙවන මළ @රැරැ H ම3: දp:න හැpෙවන <\යට. එතැන තමw වැ�ෙය:ම 
කරදරකාරය:ව අæ. දමා tෙණD. ඉතාමD 4Oරැ වධ(ංසා ක¸මෙGද ඔ~:ට 
tණ. ෙබාෙහ9 @රකරැව:ව ක4. ෙදෙක: එ.ලල tPෙබ, උඩ යV4රැ කරල, 
H  දවසම, දව# ගණනාවFම. අ3D අයව ඔ~: H�ණ ළඟ �#ම ග:න <තරF 
ØංÐ වා� (. හදØ ØංÐ කබfවල අæ. දාල tPබ…�âටම ක¸මයF හැVයට 
හැÓ:~ෙ: “ලා¯îව”; @රකරැව:ට ඒ 4ඩා හතර©# ලා¯îවල දව# ගණනාවF 
වා�ෙවලා ඉ:න @`ධ ~ණා. සමහර අයව ඒ තැ:වල tයල tPබා \න අටක @ට 
දහයF දFවා ෙහළෙව:න ඉඩෙද:ෙන නැtව. 

 ෙමවැ3 කට�o කර:නට, ෙස9<ය� ඒජ:තවරැ ෙයාදා ගDෙD ඔ~:ෙB p¸යාව: ඒ 
ෙවන <ටD “ලා පැෂනාOයා” (ෙඩාෙල9ර# ඉබාරෑO) <@: අ�මත කරන ලදැw @v ï�ත 
Ø`ගලය:වw. ඇය වරF වැෙල:@යාෙG ර©#aමක ] ෙමෙ# pයන ල\: “අ(ංසකය: 
@යයF මරණ එක ෙහාඳw එක සැකකාරෙයFට ය:න ඉඩෙදනවාට වැ�ෙය:.”  17

 ශාgOක වධ(ංසා ෙයාදා ගැªම සාමාන�යF <ය.  එක ෙපා� ක¸මෙGදයF qෙW 18

@රකරැවා ලවා බලාDකාරෙය: සබ: වoර ෙබා:නට සැලැ#aමw. එය බලවD 
වමනකාරකයp. සමහර ක¸මෙGද #වභාවෙය:ම ෙස9<ය� qහ, එන| 3:දට ඉඩ ෙනා]ම 
සහ කබf ආඩයF යැw හැÓ:ෙවන 4ඩා ඉඩකඩක රඳවා තැ�ම. එ( ] @රකරැවාට 
(ඳග:නට ෙහ9 නැËV:නට ෙනාහැpw, අතපය ෙහාලව:නට ෙනාහැpw, �#ම ගැªම 
පවා ඉතාමD අ¿රැ ෙවw. ඒ අතර 3ර:තරෙය: <�Nබල එ�යp: අ:ධ pgමD @`ධ 
ෙකOණ. ‘æලාB ෙකාෙදG ර©ස’ (The Gulag Archipelago) ( ;Pයා:කා ෙවත ඔ� පැu¬ 
<#තරෙW ] එවැ3 අාඩයF ගැන ඇෙලFසැ:f ෙසා.Æª�@ය: <@: \�: \ගට 
<#තර කරw. ලð ඝාතන ද සාමාන�යF <ය: 

NKVD සහ හHදා <ම5ශන ෙ#වෙW සාමා�කෙයF q ;tන: ඇ#ෙට95ගා වාෙය9, 
පළා යෑ| වළFව:නට අºරැ ක¸මෙGදයF ඉ\OපD කෙ�ය: @රකරැව:ව ෙ�N 
පහF හැVයට ෙපළග#වන ල\. එF @රකරැෙවF එතැන @VෙW ෙනාමැt න| 
හතරෙදෙනFට ෙව� තැjණ. එෙ#ම එම ෙ�Nයට ඉ\Oෙය: සහ x6ප@: ඇt 
ෙ�N ෙදකටම ෙව� tයනවා යැw ද ත5ජනය කළහ. සමහර සෙහ9දරය: ෙ| 
ක¸මයට <ෙර9ධය දැFqහ,  නHD වාෙW, ඔ�ෙB p¸යාවN: ඔ�ව ඉවDකර 
tණD, ඔ�ව උස# pgම 3සා, ෙලgඩා පyා:තෙW ඔෙන.# ඩ නා ගායා (Onells 
de Nagaya) යන කැටෙල93යාෙG පyධාන ර©ඳ~| කඳ~ෙ5 පyධා3යා බවට පD<ය.  19

 ෙව� තබා මරා දමන ලද H  සංඛ�ාව ෙකාපමණFදැw ය:න ගැන මත <<ධාකාර 
ෙවt. 3ල සහ 3ල ෙනාවන @රෙගව. ( 1,000 ක POUM සාමා�කය:ද ඇo ව,  H  

 Quoted in Gorkin, Les Communistes, p. 181.17

 Los antros del terror stalinista, a clandestine brochure put out by the POUM, quoted in Gorkin, Les Communistes.18

  Gorkin, Les Communistes, p. 205.19



සංඛ�ාව @රකරැව: 15,000 F යැw කාtයා ලැ:ෙඩ9 (Katia Landau) ඉ\OපD කරw.  20

එවක ] <ම5ශනයF පැවැDq ÈG# ෙල<, “@රෙගව.වල @V @<. සහ හHදා 
<�ලaයවා]: 10,000 F පමණ සංඛ�ාවF,” POUM, CNT, සහ FAI  සාමා�කය: ද 
ඇoලD, යැw සඳහ: කෙ�ය. සමහර අය ඔ~: අD<Ó තDවය: 3සා uය �යහ. 
#වා½න ක|කරැ පFෂෙW (1932 ] jÇතාන� ක|කරැ පFෂෙය: කැñ �ය ර©�ක. 
සමාජවා] කRඩායමp) ØවDපDකලාෙG\ෙයF සහ POUM සමඟ ස»පව කට�o කරන 
ලද ෙබාP #u¹ (Bob Smilie) එෙ# uය �ෙWය. �වාp: ම~O: ෙB සෙහ9දරයා q 
මැ�එ. ම~O: ෆ?ැ:4<#ටා ෙවt: @රගතව @Vෙයp. ඒD බාසෙල9නා ( ‘ආද5ශ 
@රෙගදරක’ (cárcel modelo) රඳවා @V ඔ� එ( ] ç<තය ෙP රාෙග න tjණ. ¾Nය: 
ෙගා5p:ට අ�ව 1937 අවසානය ෙව`] සැ:ටා Fලාරා ( 62 ක xOසකට මරණ දåවම 
³:� qහ. 

 සාමාජවා]:ව උපායÜ¹ව බැහැර pgම සහ පැDතකට දැ»ෙම: ප«ව, එෙ#ම POUM 
පාගා දැÀ ප«ව, ඉtO qෙW ආරා�කය: ය. හHදා 3ෙGදන ගැන OපPNක: <@: 
ඉFම¬: දFවන ලද t�Å පyහාරෙය: ප«ව එන මාස වල ] ආරා�කය:ෙB බලපෑ| 
යටෙD, <ෙ¦ෂෙය:ම අරෙගා: පyෙ`ශෙW කෘ�කා5uක සාÀ(කය: \�Å a tjණ, 1937 
මැw @`½: වN: සt p(පයකට ප«ව, අරෙගා: ( ග|මාන සහ ට~: පහර ෙදන 
කRඩාය| <@: අ.ලා ග� ලැ�ය. සාÀ(කෙW ෙකාංගzසය (The Congress of Collectives) 
අ.ලා ග� ලැ�ය, එෙ#ම අෙග9#o 11 වැ3දා අරෙගා: ක~:@යල <«රැවා හැgම 3යම 
කරන 3ෙGදනයF පyකාශනය <ය. එ( සභාපt q �වාp: ඇ#කාෙස9 (Joaquín Ascaso) 
අD අඩංæවට ෙගන ෙහාරක| කළා යැw ෙච9දනා එ.ල <ණ. ඔ� ෙව�වට ආRSකාර-
ජනරා.වරෙයF q, OපPNක: වෙ| සාමා�කෙයF සහ ෙකාu�3#� ඔDoකාරෙයF ද q 
ෙහ9ෙ# ඉBනා@ෙය9 මැනෙටෙසා: (José Ignacio Mantećon) පD කරන ල\.  ෙමය CNT ( 21

පදනම jඳෙහල:නට ඒ ෙවත එ.ල q ඍ¾ පyහාරයF qෙWය. 

 ෙකාu�3#�වා] එ:gෙF N#ට5 (Enrique Lister) නමැt අණ ෙදන 3ලධා OයාෙB 
යටෙD q ෙදාෙළා#වැ3 කාRඩය, කැ#§. (Castile) ( (ඒ ෙව`]D ග|බද සාÀ(කය:ට 
එෙර(ව පyචRඩDවය සහ ෙව� තබා මරා දැ»| යනා]), ෙබාෙහ9 ෙමෙහ�| කරන ල`ද, 
සාÀ(ක කRඩාය| කඩා දැHෙG (PSUC ( “කා. මාF#” කRඩායම යැw හැÓ:ෙවන ලද) 
<@ හDවැ3 කRඩායම, සහ t#වැ3 කRඩායම සමඟ හ~ෙ. ය. නගරසභා oළ 3දහස 
උෙදසා සට: ව\න සට:කා»: @ය ගණනF අD අඩංæවට ෙගන ඔ~:ව ඉවD කරu: 
ඒ ෙව�වට ෙකාu�3#�වා]:ව #ථාxත කරන ල\. සÀහකරණ කරන ලද ඉඩ| ඒවාෙW 
H. අwtකරැව:ට බාර ෙදන ල\. සාරාෙග9සා (Zaragoza) ( ඒ සමඟම පැවෙතu: tණ 
<ශාල පOමානෙW ෙමෙහ�ම සමඟම @`ධ ෙවන ෙල@: ෙමය සැල«| කර tjණ. ඒ ෙ| 
p¸යා මහා පyහාරයට Úදාන| aමF හැVයට සාධාරíය කර:නටw. @ය ගණනF ඝාතනය 
කළ නH� ග|බද වැ@ය: තව තවD සාÀ(කය: හදා ගDහ. කැ#§. ( ෙ| ග|බද 
වැ@ය:ට එෙර( ෙමෙහ�| ෙගන �ෙW «පy@`ධ ෙකාu�3#� ජනරා.වරෙයF q 
වැෙල:V: ෙගා:සාෙ.# (Valentín González) <@3. ‘ග|බදවැ@යා’ (El Campesino) නu: 
හැÓ:ෙවන ඔ�ෙB 4Oරැ p¸යාකලාපය N#ට5 පවා ඉFමවා �ය ල`දF යැw ¿ස5 එ|. 

 Katia Landau, Le Stalinisme bourreau de la révolution espagnole (Paris: Spartacus, 1938), p. 8.20

 Burnett Bolloten, The Spanish Revolution: The Left and the Struggle for Power during the Civil War (Chapel Hill: University of North 21

Carolina Press, 1979), p. 506.



ෙලාෙර:ෙස9 (César M. Lorenzo) pයw.  නැවත වතාවF @ය ගණනF ග|බදවැ@ය: 22

ඝාතනය කර ග|මාන Ø #සා දැ»ය. ඒD ෙමවර ] CNT <@: හHදා බලෙය: පytචාර 
දැFaෙම: ‘ග|බදවැ@යාෙB’ ෙමෙහ�ම නවDව:නට හැp<ණ. 

NKVD වැඩ කරන අ3දම 

 1937 #පා&ඤෙW ] “ෙතාරoරැ කRඩායම” (Grupo de  Información) නම යටෙD 
NKVD  ය අභ� :තර කට�o x�බඳ අමාත�ාං ශය යටෙD පැවෙත න අංශයF <ය. 
ආරFෂක ෙදපා5තෙ|:oෙG නායකDවය ද ෙකාu�3#� ඒජ:තවරැ <@: පාලනය 
කළහ. එෙ#ම 1937 වස:තෙW ] සහ �|හානෙW ] ‘ඇ.ෆ?f හ5�#ෙB ෙ#වය’ ද එ( 
වඩාDම ³වò කට�o වකවාÅව අD �6වහ. හ5�# “පy¦න pgෙ| සහ ෙව� තබා මරා 
දැ»ෙ| මහා <යo: අතර එFෙකෙනF,” යැw MNය: ෙගා5p: <@: <#තර කර 
tjණ. හ5�# සමඟ එFව කට�o කෙ� 1930 ] පට: අ5ෙන9 ෙBෙර9 <@: ෙ#වයට 
බඳවා ගD (�බ5 ෙවා: ර©:ෙක (Hubert von Ranke) නැමැDතාw.  ජ5ම: කතා කරන 23

<ෙ`Ôකය:ට ආරFෂාව සපයන පyධා3යා හැVයට පD කර:නට ෙපර ඔ� ජාත�:තර 
හHදාවල තාw.ම: (Thälmann) හHදා ෙ#නාංකෙW ෙ`ශපාලන ෙකා u#සා5 හැVයට 
කට�o කරන ල`ෙදp. සමහර <ට අ5<: ෙවා.Ã අD අඩංæවට ගDෙD ඒ අ�ව <ය 
හැpw. ෙවා.Ãව 3දහ# කළ ප«ව ඔ� Vක දවසp: p@D ෙලසp: ෙසායා ගත 
ෙනාහැp ෙ# සදහටම අoරැදහ: qෙWය. 

 1937 සැ�තැ|බ5 11 වැ3දා ‘ෙතාරoරැ කRඩායෙ|’ සාමා�කය: ෙදෙදෙනFව අD 
අඩංæවට ගැ3ණ. කාtයා ලැ:ෙඩ9 ප«ව ෙවා: ර©:ෙක භා<තා කළ ක¸මෙGද ගැන 
N�ෙGය: “නරකම GPU ඒජ:තවරැ: අතO: ෙකෙනF, ෙවා: ර©:ෙක අ:ව5ථ නාමෙය: 
ෙපª ඉ:න ෙමාg�# ෙබÇ#ල5 @ය  ෙච9දනා අ.පයකට ෙගනාවා. ක5� ලැ:ෙඩා 
ෙකාෙහද ඉ:ෙ: pයල ද:නවා pයල ඔ� සහ ඔ�ෙB jOඳ #ෙප. කපලැ:# (Seppl 
Kapalanz) වරF පFෂ සෙහ9දරෙයFව අD අඩංæවට ගDත. ‘අxට එයාෙග Nxනය �:ෙන 
නැDන|,’ ඔ~: Ýහ, ‘ඔබ කවදාවD @රෙගදO: එ�යට ය:ෙන නැහැ. එයා ජනxyය 
ෙපරHෙR සහ #ටාN:ෙග හoෙරF. එයා ෙකාෙහද ඉ:ෙන pයල ෙහායාගDo වහාම අx 
එයාව මරල දා:නw ඉ:ෙන.”  24

 1937 අෙ�y. 9-10 රාtcෙW ] මාF රw: (Marc Rein) නමැt රැ@ය: <ගාuකෙයF, 
ෙනා5ෙG සහ ජ5ම3ෙW අ:තවා] වාමාංÔක ව�ාපාරවල #ෙG¯ඡා ෙ#වෙW ෙයෙදන 
ල`ෙදF ද qවා බාසෙල9නා ( ඔ�ෙB ෙහ9ටලෙW කාමරෙය: අoරැදහ: qෙWය. Vක 
\නකට ප«ව ඔ� ෙනාමැt බව දැනගD ඔ�ෙB uතcෙයF අනoරැ ඇඟaය. මාF රw: 
ය� ෙදවැ3 ජාත�:තරෙW x6වහ. කරන ලද රෆාෙය. ඒබÇෙමා<¯ෙB Øතා <ය. ඒ 
පO@`¥ය, සහ ඔ�ෙB uoර: සහ ප~ෙ. අය ඔ�ට අDq ඉරණම 4මFදැw ෙසායා 

 César M. Lorenzo, Les anarchistes espagnols et le pouvoir, 1869-1969 (Paris: Seuill, 1969). Lorenzo indicates that the freedom 22

fighters were also assassinated by the hundreds at the front.

 Pierre Broué, Le Parti bolchevique (Paris: Editions de Minuit, 1977), p. 178.23

 Landau, Le Stalinisme. When confronted by militants whose sincerity he could not contest, von Ranke was suddenly filled with 24

doubts, broke with the Servicio Alfredo Hertz, and fled to France, where he lived in secret to escape his previous colleagues. He 
fought in the resistance during World War II.



ග:නට ³රණාDමකව කට�o කළ බැ<: <ෙ`ශය: oළ කැළãමF ද, OපPNක: 
#පා&ඤෙW හෘද සාF�ය <මසා බැ¹| ද @`ධ qහ. <ම5ශනයF ඇරãම සඳහා 
ඔ~:ෙB එ්ජ:තවරෙයF පD pgමට #පා&ඤ රජයට @`ධ ~¬. 'ඇ.ෙÃ?ෙඩ9 හ5�# 
ෙ#වය’ අoරැදහ: aමට වගpව �o යැw එ( ] ෙසායා ගැ3ණ. NKVD  ෙපා¹@ය සහ 
ආRSව අතර ගැ6ම ෙකාතර| අපyස:න qවාදැw pයෙතාD, 1937 MN 9 වැ3දා 
අභ�:තර කට�o x�බඳ අමාත�ාංශෙW රාජ� කට�o x�බඳ ෙ.ක|වරයා <@: ඔ�ෙB 
`¥ අංශෙW ඒජ:තවරෙයF (SSI 29) සහ හ5�# සහ ෙග9ෙ|# එ|පරෙඩ9 5 යනා]: 
අතර ගැ6මF අ~#සන ල\. එයට ප« \නෙW ] ‘හ5�# ෙ#වය’ <@: SSI  29 ව අD 
අඩංæවට ගDත ද ඔ� ෙ#වය කළ රහ# ෙ#වය ද බලගo qෙය: ඊට ප« \නෙW ] 
ඔ�ව 3දහ# ෙකOණ. SSI 29, ෙනාෙහාD ඔ�ෙB සැබෑ නම ë. ෙලාෙර:ÐF (Laurencic) q 
Ø`ගලයාව 1938 ] ෙසායා ගැªෙම: ප«ව, ෆ?ැ:4<#ටා <@: අD අඩංæවට ෙගන, හHදා 
උසා<යF ෙවතට පHÅවා, NKVD ඒජ:තවරෙයF යැw pයා ෙව� තබා මරා දැuණ. 

 රw:ෙB @`¥ය අද දFවාම <සඳා ෙනාමැt ~වD, ඒ @`¥ය ඇ.ෙÃ?ෙඩ9 හ5�# සහ 
ෙග9ෙ|# එ|පරාෙඩ95 ෙදෙදනාෙB කට�o 1937 MN මාසෙW ] 3මා කර:නට සමD <ය. 
ඔ~:ෙB රහ# ෙ#වය තහන| කර <Fෙට9Oෙය9 සාලා ෙB නව නායකDවය යටෙD 
පytසං#කරණය <ය. අෙග9#o 15 වැ3දා, ආරFෂක ඇමt සහ සමාජවා\ෙයF q 
ඉ:ඩෙ.@ෙය9 ëyෙත9 (Indalecio Prieto) <@: හHදාව <ම5ශනය කරන ෙ#වය (Servicio 
de Investigación Militar -SIM) x(6වන ල\. එය @ය  ෙ`ශපාලන <පර| සහ පyt ඔDo  
ෙ#වා එකo කරන ලද සං<ධානයF qෙWය. ඉතා ඉFම¬: SIM ( 6,000 ක ඒජ:තවරැ 
ෙ#වය කළහ. ‘හ5�# ෙ#වෙW’ @V “තාFෂණෙG]:” ගණනාවF එw: ෙක�:ම ෙමම 
සං<ධානයට මාරැ qහ. SIM  ය� @`ධා:තමය වශෙය: පyt ඔDo සං<ධානයF බවD, 
ෙස9<ය� NKVD <@: ÀNක a 35මාණය කරන ල`දF බවD, ග:නා ලද @ය  පyෙGස| 
ෙමෙහ�| @ය.ල tණD වැ� ක. ය:නට ෙපර එය ෙකාu�3#�වා]: <@: ඔ~:ෙB 
අරHÅ සඳහා භා<තා කරන ල`ෙ` යැw pයාD 1939 ] ëyෙත9 x�ගDෙDය.  ෙස9<ය� 25

�3යනෙW සහ ෙකාu�3#�වා]:ෙB බලපෑම අ�ව 1938 අෙ�y. 5 වැ3දා ëyෙත9ව 
රජෙය: ෙනරපා දැuණ. 

MNය: ෙග95p: SIM කට�o ෙමෙ# <#තර කෙ�ය: 

ඔ~: සැෙවාම අD අඩංæවට ගDෙD ඔ~:ෙB (oමතය අ�ව, නැDන| NKVD 
ප�ගැª| පytපDtය අ�ව. සැකකරැව:ව අනoරැව @රෙගව. වලට දැHණ, ඊට 
ප#ෙස ෙච9දනා හැ�ව…මාස ගණනාවF යන oරැ SIM  Nxෙගා � එකo pgම 
පවDවා ෙගන �යා, තව තවD ෙතාරoරැ අවශ�යw pයන ෙබාරැෙව:. @ය  
මෙ±#තcාDවරැ:ට සහ ªtඥය:ට (ංසා ëඩා කරන ල`දා qෙW ද SIM  තමw, 
@රකරැෙවFෙB 35ෙද9· බව ගැන ය| <3«රැෙවFට සහtකයF ඇt ~ෙනාD, 
සරලවම SIM කෙ� ඔ�ෙB ³:�වට උ�: කට�o pgමw.  26

 Indalecio Prieto, Comment et pourquoi je suis sorti du ministère de la défense (Paris: Imprimerie Nouvelle [Association Ouvrière], 25

1939). Ramon Rufat, in Espions de la République (Paris: Allia, 1990), summarizes the role of the SIM: “Contrary to the initial intention, 
its mission had nothing to do with work within the rebel zone. Its real purpose was surveillance and counterespionage in the 
Republican zone, behind the lines.”

 Gorkin, Les Communistes, p. 170.26



 1931-32 ] ෙමා#කG ( ජාත�:තර ෙල3:වා] පාසැෙ. පාඨමාලා හදාරන ලද #<# 
ජාtක ෙකාu�3#�වා\ෙයF q රැෙඩා.Ã ෆ?w (Rudolf Frei), බාස. @ට #පා&ඤ ෙවත 
#ෙG¯ඡා ෙ#වකය: සං<ධානය pgම සහ මාරැ pgම බාරව @VෙWය. ඔ�ෙB ඉ.¹ම 
මත ඔ�ව 1937 අග ] #පා&ඤය ෙවත යවන ල�ව SIM ( පාලන ෙ#වය ඔ� යටතට 
පD<ය. එ( ] ඔ� <ෙ¦ෂෙය:ම #<# #ෙG¯ඡා ෙ#වකය: ගැන ඇස ගසා @VෙWය.  27

 1938 �|හානෙය: ප«ව, ෙකාu�3#� පාලනෙය: �o @රෙගව. වN: ෙබාෙහ9 
ෆැ�#�-<ෙර9½ @රකරැව:ව ෙපරHණට ෙගන අෙන4D ෆ?ැ:4<#ටා @රකරැව: සමඟ 
බලාDමකව බර වැඩ සඳහා ෙයාදවන ල\. දරැÅ තDවය: යටෙD, ආහාර ෙහ9 ෛවද� 
පහ«ක| ෙනාමැtව, ෙකාu�3#� පහර ]| ත5ජනයට #Ïර කා¹න ෙල@: H�ණ 
ෙදu:, ඔ~: ෙටර# හදන වැ3 ක|කරැ වැඩ කළහ. එෙ# වැඩ කළ පytගා» ජ5ම: 
ෙකාu�3#� කRඩායමක සාමා�කෙයF q කා. ෙබÇාw3: (Karl Brüning) මාස හයකට 
ප«ව, 1939 ෙදසැ|බ5 ( ], පළා ය:නට සමD <ය. @ය (තවo: p(ප ෙදෙන4ට ඔ� 
තම අDදැÝ| ගැන ෙමෙ# ÝෙGය: 

MN මාසෙW අx çවD q හැV jය4රැ සහ 4Oරැ qහ. ෙඩා#ෙටාwෙව#p ෙB 
“මළ~:ෙB 3වස” (House of Dead) ෙ| හා සැස®වාම ගණ: ෙනාගත �DතF … 
අxට ෙකා¯චර 4ස�:න tණද pGෙවාD ෙබාෙහ9 <ට අx @(<ක. තDවෙය: 
@Vෙය. මම @V u3# තDවෙය: බාෙගට වැ6ණ, හමw ඇටක6w <තරw. අx 
හැම t#ෙසම ෙල�: සහ අxට p@ම ශFtයF ඉtO ෙවලා tෙන නැහැ. ඒ 
තDවයට එ`] u3«: සහ සDo අතර p@ ෙවනසF නැහැ, එය x<oරැ 
|ෙ.¯ඡDවයw. එ( සං#කෘtය හා «ෙඛ9පෙභ9µDවය හා සැසêෙ| ], 
ෆැ�#�වාදයට ෙ| මං පහර:න: ෙවt: ඉෙගන ග:න ෙගාඩF ෙ`ව. tයනවා. 
අෙ� Nxෙගා� වල Nයැ<ලා tෙය:නැt ªත�ා�Þලව අxව මරා දම� x¬ස 
අxව වචනෙW පOසමා�ත අ5ථෙය:ම මැෙරන ෙතF වැඩ කරව:න pයල, ෙමාකද 
අ:න ඒකw ඔ~: කර:න වෑය| ගDෙත.  28

බාසෙලOනා P “ෙමා'කQ ෙබාරැ නRව” 

 පytසං#කරණ, Oංගා ගැª|, සහ හ®නා ෙනාගත හැp ෙව# මාරැ වN: කළ 
ෙමෙහ�| tණD, NKVD  ද බාධක වලට H�ණ පෑෙGය. POUM  ෙවත දFවන ලද 
|ෙ.¯ඡ ම5දනය ෙ±oෙව: <<ධ <�ලaය කRඩාය| වN: ඔ~නට සහාය ලැ� t¬. 
ෙ| කRඩාය| පyංශෙW ] 'OපPNක: #පා&ඤෙW <�ලaය @රකරැව:ෙB ආරFෂාව 
සඳහා q කා5ෙත.’ ය:න x(6වා ගDහ. රහ@ගතව ෙස9<ය� ෙගන �ය උපායÜ¹ 
ෙමෙහය~| වලට එෙර(ව ෙමෙ# ෙනාසැඟ~ණ මහජන p¸යාකලාපය: මo <ය. <ම5ශන 
සඳහා 3ෙය9�ත කRඩාය| oනF #පා&ඤයට එව� ලැ�ය. 1937 ෙනාවැ|බ5 මාසෙW 
], ෙෆ¹@ය: ච.ලාෙW (Félician Challaye) සහ #වා½න ක|කරැ පFෂෙW ෙජ9: 
මැFගව5: (John MacGovern) <@: නායකDවය �: එම ෙතවැ3 3ෙය9�ත කRඩායම, 

 Peter Huber, “Die Ermordung des Ignaz Reiss in der Schweiz (1937) und die Verhastung dissidenter Schweizer Spanienkämpfer 27

durch den Geheimapparat der Komintern,” in Kommunisten verfolgen Kommunisten: Stalinischer Terror und “Säuberungen” in den 
Kommunistischen Parteien Europas seit des dressiger Jahren (Berlin: Akademie Verlag, 1993), pp. 68-86.

 Letter from Karl Bräuning, quoted in von zur Mühlen, Spanien war ihre Hoffnung.28



බාසෙල9නා ( @රෙගව., සැලpය �o ෙල@: ෆැ�#�-<ෙර9½ 500 F රඳවා @Vන ලද 
ආද5ශ @රෙගදර, ඇoලට ය:න සහ @රකරැව: �F <Ó ආකාරය ගැන ෙත#තෙ|:o 
එකo කරග:නට අවසරය ලබාගDහ. මැFගව5: සහ ච.ලාෙW ෙදෙදනා @රකරැව: 
ෙදාෙළා# ෙදෙනF 3දහ# කරන මඟ පාදා ]මට සමD qහ. එෙ#ම ඔ~: �:ටා 
චoරශ�ෙW (Junta Square) x(V රහ@ගත NKVD  @රෙගදරට ඇo. ෙව:නට ද වෑය| 
කළහ. නHD අ¥කරණ අැමt මැ�එ. ඩ ඉරැෙජ9 (Manuel de Irujo) ෙB සහාය tණD 
ඔ~නට ඇo.aම තහන| <ය. මැFගව5: ෙමෙ# 3ගමනය කෙ�ය: “ෙව# Àණ ගැලa 
ඇත. අx කඩoරාව උ#සා සැබෑ බලය උ«ල:ෙ: ක~දැw ෙප:aH. ඇමtවරැ:ට උදG 
කර:නට අවශ� ~නා, ඒD ඔ~:ට සැබැ<:ම එය කළ ෙනාහැp qවා.”  29

 1938 ඔFෙත9බ5 11 @ට 22 දFවා, POUM <ධායක කu6ෙG සාමා�කය:—ෙගා5p:, 
අ:äාෙ`, පැ#ක. �ෙරාෙනලා, ෙහ9ෙ# ෙරා<රා, ආ5ක5, ෙබාෙන�, ෙඡ9: O�., සහ 
ෙහ9ෙ# එ#Þඩ5—යන අයව <ෙ¦ෂ උසා<යF ඉ\Oxටට ෙගන ආෙG ෙමා#කG ෙබාරැ නS 
ෙබෙහ<: @(කරවන ද5ශනයF ඉ\OපD කරu3. ෙට×ා�#pවා]: @ය  ෙපරHÅ වN: 
පFෂයට අනoෙ5 දමනවා යන ෙමා#කG පyකාශනයට <¦වසªයDවයF ]ම නSෙG එක 
අරHණF <ය. ෙකෙ# ~වද, #පා&ඤ සට:කා»: ෙච9දනාව එක ෙහළා පytFෙâප 
කළහ. අ:ෙä �ෙf (André Gide), ෙජ95ç# Sහෙම. (Georges Duhamel), ෙරාජ5 මාV:  
S ගාf (Roger Marin du Gard), ෆ?ැ:«වා ෙමාOයැF (François Mauriac), සහ ෙප9. Oෙව 
(Paul Rivet) යනා]: �වා : ෙනBO: ෙවත ෙටNගzෑ| යවu: උ`යාචනය කෙ� 
ෙච9\තය:ට සාධාරණ සෙ|ෂණයF ලබාෙද:න pයාw. බලහDකාරෙය: ග:නා ලද 
පාෙප9¯චාරණ මත ෙච9දනා පදන|ව tණ 3සා තරමක අ~. සහගත තDවයF 
පැවtණ. ෙකාu�3#� මාධ� ඉතා p¸යාÜ¹ ෙල@: මරණ දåවම ඉ.ලා @VයD, p@� 
මරණ දåවමF ³:� ෙනාaය.  එනHD POUM සට:කා»:ව ෙනාවැ|බ5 2 වැ3දා වසර 30

පහෙළාවක @ර දåව| 3යම qහ. ව�tෙ5ක qෙW ෙජ9� ආ5ක5 (Jordi Arquer) ෙවත 
වසර එෙකාළහF 3යම aමD; සහ ෙf<f ෙ5 (David Rey) 3ෙදා# aමD ය. ඔ~: ෙවත 
එ.ල q ෙච9දනා qෙW, ජනරජෙW ආRSව ෙමා#කG වN: එන 3යම x�ප\u: එවැ3 
3යම x�පැ]ම පytFෙâප කරන @ය.ල:වම ක¸මා�Þලව දඩය| කරනවා යැw සටන (La 
batalla) ØවDපෙD  pයා @§මw—පාෙප9¯චාරණයF ෙල@: වැ�ෙය: ෙපෙනන ලද 

පyකාශනයw. 

 1939 මා5o මාසෙW ] ජනරජෙW පරාජය ස|º5ණ q ප«ව, SIM ( අ:tම පyධා3යා 
ෙ| @රකරැව:ව ෆ?ැ:4<#ටා හHදාව ෙවත බාර ෙද:නට වෑය| කෙ� එ( ] ඔ~නට 
ෙව� තැෙබ� ඇතැw @³ෙම3. NKVD  ඒජ:තවරැ පට: ගD �5දා:ත කට�Dත 
ජනරජෙW හoර: <@: 3මා කර� ඇතැw බලාෙපාෙරාDo qහ. ඒD වාසනාවට POUM 
<ධායක කu6ෙG @ය  සාමා�කය: පළා ය:නට සමD qහ. 

ජාතS3තර හTදා ඇJලත 

 Quoted in “La Terreur communiste en Espagne,” La révolution prolétarienne, no. 263 (25 January 1938).29

 On 8 February 1938 in L’humanité, Marcel Cachin reported on the opening of the trial of Bukharin and his colleagues: “And if the 30

crime is proved, and admitted, let no one be surprised by the severity of the judges…The idea instead should be to imitate the 
vigilance of Soviet judges against saboteurs and traitors to the fatherland. No doubt our Spanish friends understand the implications 
here.”



 OපPNක: අරගලෙW අරHණ වටා එකo ෙව:න යැw නැö හඬ H  ෙල9කය Øරාම 
ෙද9ංකාරය a tjණ. ජාtකවා]:ට එෙර(ව සට: pgම x¬ස #ෙG¯ඡා ෙ#වකය: 
අෙ:ක සංඛ�ාවF #පා&ඤයට පැuණ @Vයහ. ඔ~: u¹�යාවට බැ®නහ. නැතෙහාD 
ඔ~: පFෂපා³Dවය දැFq සං<ධාන වN: අ�ගzහය දFවන සට: කRඩාය| වලට 
එකo qහ. එෙහD ෙමා#කG ÀNකDවෙය: 35මාණය කරන ලද ජාත�:තර හHදා 
(International Brigades) වල සැබෑ ෙකාu�3#� හHදා වF tණD එ( භටය: 
@ය.ල:ම ෙකාu�3#�වා]: ෙනාqහ.  ෙපරHෙR ඇDතටම සට: ව\න ලද අය සහ 31

�ද xVෙW ෙනාමැt q ඒD 3ල වශෙය: හHදාවට අයD q යන u3«: ෙදව5ගයF qවා 
යැw සඳහ: කළ �ow. හHදා ඉtහාසය සරල ෙල@: ෙපරHෙR @`ධ q aර සට: ගැන 
පමණF ෙනාaය. 

 H  ෙල9කය වෙට:ම @ය දහ# ගණ3: #ෙG¯ඡා ෙ#වකය: එF ෙරාF ෙව`] 1936 
@@රය සහ ෙ±ම:තය oළ ] හHදා අtමහD ෙල@: ව5ධනය a �යහ. අ;ෙත: 
පැuෙණන @ය.ල:වම ෙකාu�3#�වා]: Fෂණෙය: බඳවා ගDෙD නැත. Oංගා ග:නට 
හද:ෙ: ෙදපැDතටම ඔDo බලන චරØරැෂය: දැw, නා�¿: දැw, සහ ෆ?ැ:4<#ටා දැw 
ෙසායා බල:නට ඔG� ක. ගDහ. රැ@යාෙG මහා ìෂණය එ( උ¯චතම අව#ථාෙG 
පැවtය ], #පා&ඤෙW #ෙG¯ඡා ෙ#වකය:ෙB සත�ලP¥ක භාවය ද <භාග ෙකරැ¬. 
රහ@ගතව @Vu: කලහ අ~#සන අය (agents provocateurs) අය ෙත9රා ෙPරා අw: කරන
—ඕනෑම ෙලසp: එෙර( ෙවන, <ෙGචනය කරන ෙහ9 <නයF නැt කාරකය:ෙB ෙව# 
H�Å ගලවන—කා5යය පැවෙරන ල`ෙ` <<ධ ෙකාu�3#� පFෂ වල කාඩ5 ෙවතටw. 
#ෙG¯ඡා ෙ#වකය: ගැන ෙසායා බැ¹ම සහ පාලනය #පා&ඤෙය: xටත ] ද @�<ය. 
ÚO¯ ෙපා¹@ය <@: ජ5ම: ෙකාu�3#�වා\ෙයF q ඇ.ෆ?f ඇෙඩා.Ã ෙවt: “�«�«” 
#ෙG¯ඡා ෙ#වකය:ෙB න| ලැw#oවF අ.ලා ගැªම, එය ඔ� #පා&ඤෙW ෙස9<ය� 
ඒජ:තවරැ:ට එව:නට අරHÅ කරගDතp, ෙ| සඳහා උදාහරණයp. හHදා @ය  
ෙ`ශපාල3ක ෙල@: පy¦න ෙකෙරන #ෙG¯ඡා ෙ#වකය: ෙග: ß`ධ pgම අවශ� යැw ද, 
එෙ#ම “`¥ අංශ ඒජ:තවරැ, ෆැ�#�වා] චරØරැෂය:, සහ ෙට×ා�#pවා]: හHදාව 
ඇoලට Oංගා ගැªම වළFව:නට ෙ| #ෙG¯ඡා ෙ#වකය: ෙත9රා ගැªම පyෙGසu: කළ 
�Dතp,” යැw ද 1937 @@රෙW ] ෙකාu:ට5: <ධායක කu6ෙG වා5තාවක සඳහ: 
<ය.  හHදාෙG සෑම සා මා�කෙයF ගැනම, ෙ`ශපා ලන <#තර ද ඇoලD ෙපෟ`ගNක 32

Nxෙගා�වF තබා ගැ3ණ. එය 3තර යාවDකා¹න කර ෙමා#කG ( ෙකාu:ට5: 
Àල#ථානය ෙවත යැ<ණ. Øරාෙ.ඛනාගාර එවැ3 Nxෙගා� දස දහ# සංඛ�ාවF ෙප:වt. 

 පyංශ ෙකාu�3#� පFෂ ෙපාNVj�ෙර9ෙG සාමා�කෙයF q සහ ෙකාu:ට5: ( 
ෙ.ක|වරෙයF q අ:ෙÂ මාV, 1936 අෙග9#o මාසෙW ] #පා&ඤයට පැu¬ෙW 
OපPNක: රජය ෙව�ෙව: එන ෙකාu:ට5: 3ෙය9�තෙයF හැVයටw. ඔ� ජාත�:තර 
හHදා සං<ධානය q ඇ.ෙබ¿§ (Albacete) හHදා  කඳ~ෙ5 3ල පyධා3යා බවට පD<ය. 
හHදා සමඟ ෙකාu�3#�වා]: ප#වැ3 ෙර�ෙ|:oවF ද 35මාණය කළහ. එය 1932 ] 
U.S.S.R. ( ෆෲ:@ හHදා ඇකඩuෙW (Frunze Military Academy) ] Ø�Åව ලැ� එ:gෙF 
N#ට5 යටතට එය පD<ය. ඇ.ෙබ¿V ( SIM ද දp:නට ලැ¬. 

 In February 1938 Jef Last wrote: “The place where the Communist Party was strongest of all was in the International Brigades, 31

where almost all officers and political commissars were Communists”; Lettres d’Espagne, p. 39. Recent studies by other historians 
have confirmed this view.

 Huber, “DIE Ermordung des Ignaz Reiss.”32



 හHදා ඇoලත @`ධ q පyචRඩ ම5දනෙW පOමානය ය:න අදටD මතෙùදයට oS 
ෙදන <ෂයයp. එ( <රැ`ධ පැDත තහ~රැ කර:නට ෙකාතර| බලවD සාF� tණ ද, 
සමහර අදහ# දFව:න: මාV p@� වගÝමF දරන ල`ෙ`ය ය:න \�: \ගටම 
පytFෙâප කරu: @Vt. පy¦නයට ලFෙවන මරා දැ»| ඒ පැවt වාතාවරණය <@: 
සාධාරíයකරණය ෙG යැw අෙනF අය pයා @Vt. එ. කැ|ෙප@ෙන9 පැහැ\N කර:ෙ: 
ෙමෙ#ය: “සැබැ<:ම අxට සමහර අනoරැදායක කාරයකය: ඉවD කරනවා හැෙර:නට 
ෙවන ෙත9රා ගැªමF tෙණ නැහැ. ඔ� සමහර u3#« ඝාතනය කළා ය:න ගැන 
පැහැ\Nවම සැකයF නැහැ, ඒD ඔ~: @ය.ල:ම හHදාෙව: පැන �ය අය, නැDන| 
කාව හO මරØ අය, නැDන| 4මන ෙහ9 <\යp: ෙä9Æ: ෙව¯ච අයw.”  12 වැ3 33

හHදාෙG සහකාර ෙකාu#සා5 q æ#ටාG ෙරBල5 (Gustav Regler) ෙB ෙත#තෙ|:oව 
ෙව� තබා මරා දැ»| @`ධ qවාය ය:න තහ~රැ කරw. එ. එ#ෙකාOයා. (El Escorial) 
අසල q සටනක ] ආරා�ක #ෙG¯ඡා භටය: ෙදෙදෙනF �5වල යැw හැෙඟන ලFෂණ 
ෙප:�| කළහ. ෙරBල5 ඔ~:ව අD අඩංæවට පDකර මාන@ක ෙර9හලකට යැaමට 
ෙය9ජනා කෙ�ය. ඔ� මාV ෙවත ඒ x�බඳව Ýය, මාV ඒ ආරා�කවා]: ෙදෙදනාව 
ෙක�:ම ඇ.කාෙල ඩ ෙහනාෙ5# (Alcalá de  Henares) ෙවත යැaය. සෑෙහ න කලකට 
ප«ව ෙරBල5 එය මාන@ක ෙර9හලF ෙනාවන බවD, එය සැබැ<:ම ෙස9<ය� NKVD 
කාRඩ <@: u3«: ඝාතනය කරන මධ�#ථානයF බවD දැනගDෙDය.  ෙමා#කG 34

Øරාෙ.ඛනාගාරෙW පවtන මාVෙB අDසන ඇt oRSවF #පා&ඤ ෙකාu�3#� 
පFෂෙW මධ�ම <ධායක කu6වට ෙමෙ# පැහැ\N කරw: “oර: pgම සඳහා මම 
වැෙල:@යා ෙවත යවන ඔDoකරැව: සහ ෆැ�#�වා]:ව මා ෙවත ආප� ඇ.බ¿§ 
එවන එක ගැන මම ෙකාෙහDම සo6 නැහැ. ඔබ ෙහාඳටම ද:නවා ජාත�:තර හHදා 
වලට ෙ|ක ත3යම ඇ.බ¿§ වල ] කරග:න බැO බව.”  හHදා කඳ~රF මැ`ෙ` 35

“ඔDoකාරය: සහ ෆැ�#�වා]:” ෙව� තබා මරා දැ»ම �âකර qවාදැw අෙය4ට ෙහාÓ: 
(තාගත හැpw. ෙ| “ඔDoකාරය: සහ ෆැ�#�වා]:” ක~රැ qවD, ඔ� වැ�ෙය: 
කැමt qෙW ඔ�ට ෙනාෙපෙනන ෙලස, ෙවනD අය <@: ෙවනD තැනක ] ඔ�ෙB p�V 
වැඩ pgමw. 

 1937 ] එOF ෙෆ?ාෙම.� (Erich Frommelt) ඝාතනය කරන @`¥ ය මෑත කා¹න 
ÐතcපVයp: x�já කර ඇත. ඔ� 12 වැ3 හHදාෙG තw.ම: (Thälmann) ෙ#නාංකෙW 
සාමා�කෙයp. හHදාව අDහැර යාම යන ෙච9දනාවට එක \නයක ෙච9දනා එ.ල a ඊ ළඟ 
\නෙW සවස 4:45 ට ඔ�ව ෙව� තබා මරා දමන ල\.  3ල වශෙය: pයැෙව:ෙ: 36

ෙෆ?ෙම.� ෙටරැඑ. (Teruel) සටෙ: ] uය �යා pයාw. එවැ3 ෙබා රැ  හැ]ම 3සා 
ඇDෙත:ම “හHදාව ඇDහැර �ය~:” ක~රැ: qෙW ද යන පy¦නය නඟ� ලබw. 
ජාත�:තර හHදා oළ තවD සාමා�කෙයF q ෙරාජ5 ෙකාú (Roger Codou) ඔ~:ෙB 
@රෙගව. Nxෙගා� xOFසා බලu: “හwෙඩÒාp�ෂ: මා5ගෙය: මරණය” යන සඳහන 
ෙබාෙහ9 <ට දp:නට ලැෙබන බව 3gFෂණය කෙ�ය. ඔ�ෙB මතය ව�ෙW එය ෙව� 
තබා මරා දැ»ම වෙකා̧Ftෙය: පැව¿මw. ජාත�:තර හHදා සාමා�කය: සඳහා <ෙ¦ෂ 

 El Campesino, Jusqu’à la mort: Mémoires (Paris: Albin Michel, 1978).33

 Gustav Regler, Le glaive et le fourreau (PARIS: Plon, 1960).34

 RTsKhIDNI, 545/6/1034, quoted in R. Skoutelsky, “André Marty et les Brigades internationales,” Cahiers d’histoire, 2d trimester, 35

1997.

 Ute Bönnen and Gerald Endres, Internationale Brigaden: Freiwillige im spanischen Bürgerkrieg, SDR/Arte, Vienna, 1996.36



@රෙගව. ෙදකF t¬: එකF බාසෙල9නා ( ෙහා5ටා (Horta) \#tcFකෙWය, 1937 ] 
එ( @රකරැව: 265 F @Vයහ; අෙනක කැ#ටෙලා: ඩ ලා �ලානා (Castellón de  la 
Plana) ( qෙWය. ජාත�:තර හHදා සාමා�කය: ෙකාපමණ ෙදෙනF oර: කර දැHවාද 
ය:න ගණනය pgම අපහ« qවp. MNය: ෙගා5p:ට අ�ව අ:ෙÂ මාV ෙපෟ`ගNකවම 
“<නයF නැt සාමා�කය: ෙහ9 “<රැ`ධ පැDතට” පyවණතා දFවනවා යැw සරලව සැක 
ෙකෙරන ල`ද~: 500 කෙB පමණ ඝාතන වලට වගpව �ow.”  37

 Bලෑ#ෙගා (Glasgow) ෙවt: එන ෙරාබ� මාV: ද ඇ.බ¿V ( අD අඩංæවට ගැª| 
3ර:තරෙය: @`ධ aම ගැන සාF� �:ෙ:ය. ඔ�ව අD අඩංæවට ගැ�ණ <ට, �`ධෙW 
සට: අD<Óන ලද තවD ජාත�:තර හHදා සාමා�කය: හැDතෑ ෙදෙන4 සමඟ ඔ�ව 
@ර 4Vයක රඳවන ල\. ඒ අයෙග: සමහරැ oවාල ලබා @Vයහ. එ( පැවt ක6ක 
තDවය: 3සා @රකරැව: p(ප ෙදෙනF උපවාසයF පට: ගDහ. 3දහ# කරනවා යැw 
ඔ~නට පැව¿ෙම: ප«ව, ඔ~:ව බාසෙල9නා ෙවත 4ඩා කRඩාය| වශෙය: ෙගන යන 
ල\. මාV: සහ ඔ�ෙB කRඩායම ෆැ.ක: ෙහ9ටලය (Falcon Hotel) ෙවත ෙගන යන 
ල`ෙ`ය. එය POUM  Àල#ථානය a tjණ. එතැ3: @රෙගදරකට මාරැ කර යවන ල�ව 
අනoරැව ෙක9@ගා a\යට (Corsiga Steet) ෙවත ෙගන ෙගා# ඔ~:ෙB ඡායාරෑප ෙගන 
ඔ~:ෙB ඇËN සල4Å ග:නා ල\. <#මය ජනක ෙල@: පළා යාමට සමD q මාV: 
පyංශයට මාරැ q නH� ඔ�ෙB සගය:ට අD q ඉරණම ගැන තව �රටD p@වF ෙසායා 
ග:නට ෙනාහැp <ය.  38

 මධ�ධරí රටව. වලට ජාtකවා]: x<ෙස`] OපPNක: ප«බැ¿ම @`ධ ෙවන 
කාලෙW ] OපPNක: හHදා ඔ~: සමඟ @රකරැව: 650 F ර©ෙගන �යා යැw සමාජ 
පy ජා ත:තc වා] මැF# ෙර ෙබ:�ෙලා G (Max Reventlow ) දFවw . @රකරැ ව: 
කැටෙල93යාවට පැu¬ ප«ව, ඔ~:ව ෙහ95ටා සහ කැ#ටෙලා: යන @රෙගව. ෙවතට 
මාරැ කරන ල\. ඒ ෙදකම ෙකා̧ෙ5�යා� ජාtක එÃ. අw. ෙච9x¯ (F. I. Ćopić) ෙB අණ 
යටෙD පැවtණ. ඔ~: පැu¬ වහාම ඔ~: අතෙර: දහසය ෙදෙනFට ෙව� තබන ල\. 
ෙ| @රෙගව. වල ] <ෙ¦ෂ ෙකාuසමF @ර දåව| ³:� කළහ. ඒවා ගැන ඇපෑ. ෙගන 
ඒෙ| හැpයාවF ෙනාමැt qහ. @රකරැව: 50 ෙදෙන4 පළා ය:නට සමD aම 3සා, 
ෙවනD 50 ෙදෙන4ට ෙව� තබන ල\. ෙ| පytපDtය සාමාන�යp. එක ජ5මා� 
;tන:වරෙයF q හා:# රැෙඩා.Ã (Hans Rudolph) \න හයF t#ෙ# ශාgOක වධ(ංසා 
වලට ලF කරන ල\. ඔ�ෙB අත පය කඩා දමා ඔ�ෙB 3යෙපාD උæ.ලා tjණ. ඔ�ව 
1938 M3 14 වැ3දා ෙව� තබා මරා දැHෙR තවD @රකරැව: 6 ෙදෙන4 සමඟw. ඒ 
ෙගලට තැ� ෙව� උRඩ පහරp3. ෙච9x¯ ෙවත ද ප« කාලයක ] ඔDoකරැෙවF යැw 
ෙච9දනාවF එ.ල <ය. නHD ;w� ෙලා:ෙග9 (Luigi Longo), අ:ෙÂ මාV, සහ ;w�ෙB 
සෙහ9දරයා q Gලැ�u5 ෙච9x¯ යනා]:ෙB මැ\හDaම 3සා ඔ� ෙPරැ¬.  39

 SS HරකරැෙවF මරා දැÀ ජ5ම: ෙකාu�3#� පා5Nෙ|:o 3ෙය9�තෙයF q හා:# 
බw|ල5 (Hans Beimler) ඩකාG වN: පැ න �ෙWය. #පා&ඤයට පැuෙණන ඔ� 
තාw.මා: (Thälmann) ෙ#නාංකය x(6aම සඳහා සහාය �:ෙ:ය. පලා¿V (Palacete) ( 

 Gorkin, Les Communistes, p. 82.37

 La révolution prolétarienne, 25 October 1937.38

 Rolf Reventlow, Spanien in diesem Jarhundert (Vienna: Europa-Verlag, 1969).39



] ඔ�ව 1936 ෙදසැ|බ5 1 වැ3දා මරා දමන ල\. æ#ටාG ෙරBල5 pයා @VෙW බw|ල5 
ජාtකවා\ෙයFෙB ෙව� උRඩයF 3සා මරැHවට පD qවා pයාw. අw³: ඉවD කර 
#පා&ඤෙය: ෙනරපන ලද, බw|ල5ෙB ආදරව:tය q ඇ:ෙට93යා #ට5: (Antonia 
Stern) @`¥ය එෙ# ෙනාq බව pයා @Vයාය. පළH ෙමා#කG ෙබාරැ නSවට එෙර(ව කතා 
කරන ලද බw|ල5, පැg@ෙW @ට <රැ`ධ පFෂ කRඩායමF ෙමෙහයවන ලද ආක� 
මැ#ෙල9 (Arkady Maslow) සහ රෑD ûෂ5 (Ruth Fisher) යනා] KPD  ( (ටØ 
අධ�Fෂකවරැ: සමඟ ස|බ:ධතා පවDවu: @VෙයF යැw ඇය පyකාශ කළාය. රහ# 
ඔDo ෙ#වෙW වා5තාවF අ�ව කැටල: ෙපාN# ෙදපා5තෙ|:oෙG <ෙ¦ෂ අංශයp: 
ෙකාu�3#� තනoරැ වල @Vන ඔDoකාරය: ගැන කට�o කර:ෙ: යැw දැF<ණ. 
බw|ල5 ඝාතනය කරන ලදැw xෙය5 බෲඒ (Pierre Broué) ද <¦වාස කරw.  40

 OපPNක: අරHණ ෙව�ෙව: සට: pgම සඳහා #පා&ඤයට ෙබාෙහ9 ෙදෙනF 
ෙග:වා ගD පරමාද5ශවාදෙය: #ටාN: සහ ඔ�ෙB ඒජ:තවරැ නරැම ෙල@: පyෙය9ජන 
ෙගන, අනoරැව රට සහ ජාත�:තර හHදා ඔ~:ෙB ඉරණමට අතරමං කර දැÀහ. ඒ 
ෙව`] (�ල5 සමඟ සoර: a @V #ටාN: ඔ� සමඟ නැවත «හදකම පට: ග:නට 
Úදාන| ෙවu: @VෙWය. 

  

VWවහX YZ[ සහ “&\ධන පං_ෙ` aතෘc$ය” 

 OපPNක: පරාජෙය: ප«ව, “35ධන පංtෙW ëතෘÊuය” ෙවත <ගාuක aමට «�« 
#පා&ඤ ජාtකය: ෙත9රා ගැªම සඳහා, ෙටාBNයාV Hල«න ගD කu6වF 1939 මා5o 
මාසෙW ] පැg@ෙW x(6වන ල\. U.S.S.R. බලා xටDෙවන @ය තDවය x�බඳව “ග|බද 
වැ@යා” (El Campesino) N�ෙGය.  1939 මැw 14 වැ3දා ඔ� ල හාවò ෙවt: ‘සw�Oයා’ 41

ෙනෟකාෙව: ගම: කෙ�ය. #පා&ඤ ෙකාu�3#� පFෂෙW ෙපාNVj�ෙර9ෙG සහ මධ�ම 
කu6ෙG සාමා�කය:, ෙකාu�3#� පා5Nෙ|:o 3ෙය9�තය:, ප#වැ3 ෙර�ෙ|:oෙG 
අණෙදන 3ලධාg:, සහ තවD ජාත�:තර හHදා පyධාª: 30 ෙදෙන4D ඔ� සමඟ 
ගම: ගDහ. NKVD අ�ගzහය යටෙD ෙටාBNයාVෙB කu6ව x(6ව`] “ග|බද වැ@යා” 
එතැන @VෙWය. ෙටාBNයාVෙB කu6ෙG කා5ය භාරය qෙW #පා&ඤ සරණාගතය: 
3,961 ක xOස ගැන <පර|ව @§මw. ඔ~:ව වහාම කRඩාය| දහ අටකට ෙබදා <<ධ 
නගර ෙවත xටD කරන ල\. x6වහ.ව @Vය ] ෙබාෙහ9 නායකය: ඔ~:ෙB රෙ� අය 
ගැන ඔDo බැÛහ, ඔ~: ගැන ෙතාරoරැ සැප�හ. යාඒ: (Jaén) ( #පා&ඤ 
ෙකාu�3#� පFෂෙW (ටØ ෙ.ක| කාüG වල #පා&ඤ xOෙස: බාගයF අD 
අඩංæවට යැaම එවැ:නp. එෙ#ම oවාල ලD ෙබාෙහ9 xOසF සw�Oයාවට යව:නට 
කට�o කළ ෙජ95� ෙකාVනා (Jorge Cortina) එවැ:ෙනp. ෙට×ා�#pවා\ෙයF යැw ෙච9දනා 
ලD “ග|බද වැ@යා” ෆෲ:@ හHදා ඇකඩuෙය: ෙනරපා හOන ල\. ඔ� ෙමා#කG වල 
උමං �|Oය ප`ධtෙW 1942 මා5o මාසෙW ] ෙ#වය කෙ�ය. ප«ව ඔ�ව උ#ෙබp#තානය 
ෙවත ද අනoරැව සw�Oයාව ෙවත ද xටමං ෙකOණ. 1948 ] ඔ� ඉරානය ෙවත පළා 
ය:නට සමD qෙWය. 

 Broué, Le Parti bolchevique, pp. 180, 185; and Gorkin, Les Communistes, p. 175.40

 General “El Campesino,” La vie et la mort en URSS (1939-1949) (Paris: Les Iles d’Or, 1950).41



 #පා&ඤ ෙකාu�3#� පFෂෙW (ටØ මහ ෙ.ක| q ෙහ9ෙස �යා# (José Díaz) 
tj¹@ (Tbilisi) ( ෙගාඩනැË.ලක හතරවැ 3 ත�6ෙG ඔ�ෙB ජෙ:ලෙය: වැ§ෙම: 
ප«ව 1942 මා5o 19 වැ3දා uය �ෙWය. ඒ අව#ථාෙG ] ඔ�ෙB ප~ෙ. p@ෙවF එතැන 
ෙනා@Vයහ. ඒ මරණය සැබැ<:ම ඝාතනයF යැw “ග|බද වැ@යා” සහ  ඔ�ෙB 
හ~.කාරය: <¦වාස කළහ. මරණයට ක�: �යා# <@: ඔ�ෙB අDදැÝ| ගැන 
ෙපාතF Nයu: @VෙWය. ඔ� �6 ෙ`ව. ගැන ෙහාඳටම @D කලpg @Vන ල\. tj¹@ 
ජනපදෙW දරැව:ෙB තDවය ගැන <ෙර9ධය පාu:, ඔ� අ¥කාg: ෙවත ද N�| යවා 
tjණ.  

 @<. �`ධය කාලෙW, වයස පහD ෙදාළහD අතර #පා&ඤ දරැව: දහ# ගණ3: 
U.S.S.R. ෙවත යවා tjණ.  OපPNක: පරාජය සමඟ ඔ~:ෙB ç<ත තDවය: මහD 42

ෙල@: ෙවන# අතට හැරැ¬. 1939 ] ඔ~:ෙB æරැවරැ:ට ෙට×ා�#pවා]: යැw ෙච9දනා 
එ.ල qහ. එෙ#ම “ග|බද වැ@යා” pයන පO\, ඔ~: අතO: @යයට 60 F අD අඩංæවට 
ෙගන ;Pයා:කා ෙගාඩනැË.ෙ. @රබාරෙW තැ�ය. ඉtO xOස ක|හ. oළ ෙ#වයට 
යවන ල\. එක කා:තාවF මාස <@ ෙදකකට වැ� කාලයF t#ෙ# ශාgOක වධ(ංසා 
වලට ලFqෙW ඇයට ෙව� තබා මරා දම:නට ෙපර ය. @ය  ජනපද ෙස9<ය� 3ලධාg: 
අt: අධ�Fෂණය q 3සා දරැව:ෙB ඉරණම <ෙ¦ෂෙය:ම ක6ක qහ. ප#වැ3 
ෙර�ෙ|:oව o�: සහ එ:gෙF N#ට5 ෙවt: ඔ�ෙB වෘDtය හදාරා t� �වා: 
ෙමාෙඩ#ෙට9 (Juan Modesto) ෙB දැ� අ¥කාOය යටෙD ක;ගා (Kaluga) ජනපදය 
<ෙ¦ෂෙය:ම ක5කශ <ය.  ෙ±«# හ5නෑ:ෙf#ට අ�ව, 1941 ] එ( @V දරැව:ෙග: 43

දළ වශෙය: @යයට 50 කට Fෂය ෙර9ගය වැළê tjණ. 1941 ] @ය.ල:ම xටDව 
යාමට ෙපර ඔ~:ෙග: 750 F (@යයට 15 F) uය �යහ. ගැටවර <ෙW ළH: උරා. සහ 
මධ�ම සw�Oයාවට යවන ල\. <ෙ¦ෂෙය:ම ෙකාක:f (Kokand) ෙවතට. එ( ] ඔ~: 
අපරාධ ක.N හදා ගDහ. කා:තාව: ග¬කා වෘDtයට x<«නහ. ඔ~: අතර ෙබාෙහ9 
ෙදෙනF @ය\<නසා ග:නා ලදහ. හ5නෑ:ෙf#ට අ�ව දරැව: 5,000 : 2,000 F uය 
�යහ.  1947 ], ඔ~: U.S.S.R. ෙවත එන ලද දහ වැ 3 සංවDසරෙW ], ෙමා#කG ( 44

#ටැන#ලG#p නත�ාගාරෙW (Stanislavsky Theater) ( ෙයෟවන #පා&ඤය: 2,000 ක 
xOසF සහභාµ වන උDසවයF පැවැD<ණ. 1956 ] ඔ~: අතO: 534 F ආප« 
#පා&ඤය බලා �යහ. කවදා ෙහ9 ආප� ය:නට අවසර ලැෙR ඔ~: අතO: 1,500 
කට පමණp. 

 ෙස9<ය� �3යනෙW ç<තය සහ මරණය යන ෙදකම ගැන අෙනF #පා&ඤය:ට 
දැනග:නට ලැjණ. කැමැDෙත:ම ෙස9<ය� �3යනය ෙවත Ø�Åව ලබ:නට පැu¬ 
ෙකාu�3#� ෙනාවන නා~කය: සහ æව: 3යHව: ෙ| අය අතර qහ. 1938 ] 
pෙරාවාබාf (Kirovabad) ( මාස හය-හතක æව: 3යH Ø�Å කාලයF සඳහා පැu¬ 
218 ක කRඩායමF ගැන කතාවF “ග|බද වැ@යා” pයw. ෙ| æව: 3යHව:ට U.S.S.R. 
( නවtනවාද නැDන| රෙට: xටDව යනවාද යන ෙදෙක: එකF ෙත9රා ගැªමට 
අවසරය NKVD  ඒජ:තවරෙයF සහ #පා&ඤ ෙකාu�3#�  පFෂෙW ෙපාNVj�ෙර9ෙG 

 David W. Pike notes that some 6,000 Spaniards came to Russia, including 2,000 children and 102 teachers; “Les républicains 42

espagnos incarcérés en URSS dans les années quarante,” Matériaux pour l’histoire de notre temps, nos. 4-5 (1985).

 According to El Campesino, Lister, while drunk, raped five young girls.43

 Jeśus Hernández, Le grande trahison (Paris: Fasquelle, 1953).44



සාමා�කෙයF q ක5න. මාVෙ:# කාෙටා: (Martínez Cartón) 1939 අග ] ෙදන ල\. 
xටDa යෑම ෙත9රා ග:නා ලද xOසව ක|හ.වල ෙ#වයට යවන ල\. 1939 සැ�තැ|බ5 1 
වැ3දා ඔ~: @ය.ල:වම අD අඩංæවට ගැ3ණ. ඔ~:ට එෙර(ව ෙච9දනා හදන ල\. 
සමහර අයට ශාgOක වධ(ංසා ෙදන ල\. අෙනF අයව ;Pයා:කා ( ] මරා දමන ල\. 
ෙබාෙහ9 ෙදෙනF වසර දහයD පහෙළාවD අතර ර©ඳ~| කඳ~රැ දåව| ලැ�හ. 
ෙපෙචාරෙලG (Pechoralev) ෙවත �ය කRඩායෙ| p@ෙවF \<ගලවා ග:නට සමD qෙW 
නැත. H. 218 ක කRඩායෙම: \< ගලවා ග:නට සමD qෙW 6 ෙදෙනF පම¬. 

 1947 ] සරණගාතය: xOසF U.S.S.R. වN: xටDව ය:නට සමD qහ. නැවoණ 
අයට xටDව ය:නට වෑය| ෙනාකරන බවට Nයැ<.ලF අDස: කර:නට බලාDමක 
<ය. 1948 අෙ�y. මාසෙW ] ෙහ9ෙ# එ#ට5 (José Ester) (ෙම9ෙත9ෙස: -Mauthausen- 
ෙ`ශපාලන xටමංකරැ අංක 64553) සහ ෙහ9ෙ# ෙඩාෙමෙනF (José Domenech) (�එ:ගා| 
-Nuengamme) ෙ`ශපාලන xටමංකරැ අංක 40202) යන ෙදෙදනා <@: පැg@ෙW ] මාධ� 
සාක¯ඡාවF පැවDaය. එය “xටමං කරන ල`ද~: සහ ෙ`ශපාල3ක ෙ±o මත රඳවා 
ගDත~: ෙව�ෙව: x(6වා ග:නා ලද #පා&ඤ ඒකාබ`ධ සංගමය” ෙව�ෙව: 
බ.කෑâ (Balkhash) ජලාශෙW වයඹ \ග, කසක#තානෙW කරාග:ඩා ( කඳ~රැ අංක 99 
( @Vන xටමං කරන ල`ද~: ගැන ඔ~: එකo කරගD <#තර ෙහ� pgම සඳහා <ය. 
එ#ට5 සහ ෙඩාෙමෙනF <@: xටමං කරන ල`�ව: 59 කෙB න| ඉ\OපD කරන ලදහ. 
එයට æව: 3යHව: 24 F සහ නා~කය: 33 F ඇoලD qහ. 1948 මා5o 1 වැ3 \නය 
ස(ත H�ත <ශාල කඩදා@යක, HN: සඳහ: කළ xටමං කරන ල`�ව: ෙදෙදනා ඔ~: 
ග:නා p¸යාමා5ගය ගැන ෙමෙ# පැහැ\N කළහ: “ෙමය අx බැê @Vන වගÝමp, එෙ#ම 
සාගතය, ¿තල, සහ SS  ෙහ9 ෙග #තාෙප9  වැ3 ෙර�මයF යටෙD අසරණ q ඕනෑම 
ෙකෙන4 <@: කළ �Dතp, එෙ#ම ‘3දහස’ සහ ‘මා�·ය අw³:’ යන වද: ගැන 
4මන ෙහ9 හැUමF ඇt ඕනෑම අෙය4ෙB @<. වගÝමp, 3¦Ðත මරණය ත5ජනයF 
හHෙG @Vන, ෙ| u3«:ෙB 3දහස ෙව�ෙව: සෙහ9දරDවෙය: නැËට උ`යාචනය 
pgම.” 

 ෙදවැ3 ෙල9ක �`ධෙය: ප«ව ෙකාu�3#�වා]: ඔ~:ෙB එ\Oවා]: oර: pgෙ| 
<ෙ¦ෂ කට�o වල \�: \ගටම 3යැþ @Vයහ. ෙලgඩා (Lérida) වN: එන (ටØ POUM 
නායකෙයF q ඡා: ෆාෙ5 ගෙස9 (Jean Farré  Gasso) �`ධෙW ] පyංශ පytෙර9ධ පැDත 
ගDෙDය. <Ð ෙර�මය <@: ඔ�ව අD අඩංæවට ෙගන ෙමාwසැF (Moissac) ( @රගත 
කෙ�ය. එෙහD �`ධය අවසාන q ප«ව ඔ�ව 3දහ# කරන ල\. ඔ� පyංශ කැටෙල93යා 
( 4ඩා ගමක <Ú ඔ�ෙB භා5යාව සමඟ ය� එFෙව:නට වෑය| කෙ�ය. ෙමා:ෙටාබා: 
ෙවත ය`] ඔ�ව ෙකාu�3#� මාp# (maquis) නැතෙහාD #පා&ඤ ගO.ලා (guerrilleros 
españoles) <@: නවDවන ල�ව එතැන ] ම ඔ�ට ෙව� තබා මරා දමන ල\.  ෙ| 45

ඝාතනය එ( වඩාDම 3:\ත පැtකෙඩ: #පා&ඤ @<. �`ධය ]5ඝ කරන ල`ෙ`ය. 
එන| වැ�ෙය:ම 35ìත q සහ වැ�ෙය:ම ³රණාDමක q ෆැ�#�-<ෙර9½:ව oර: 
කර දැ»මw. ªත�ා�Þල සහ අපරාධමය ක5තව�ය වN: ෙකාu�3#�වා]: ෙසායා යන 
ලද ඔ~:ෙB ෙ`ශපාලන අරHÅ p@D ෙලසp: ෙව:කර:නට ෙනාහැp බව ෙ| 
#පා&ඤ උදාහරණ ෙප:වා ෙදw. #පා&ඤෙW පළH හා ෙදවැ3 ෙල9ක �`ධ අතර ] 

 Gorkin, Les Communistes, p. 192; René Dazy, Fusillez yes chiens enragés! (Paris: O. Orban, 1981), pp. 247-249. 1944, Les Dossiers 45

noirs d’une certain résistance…Trajectoire du fascisme rouge (Perpignan: Edition du CES, 1984), describes the Communists’ 
liquidation of the National Spanish Union of Anti-Fascists, which had taken refuge in France.



ෙ`ශපාලන සහ සමාජ පyචRඩDවය සාමාන�යF aම සත�යF <ය හැp ~වD, සහ ෙ| 
තර| දැවැ:ත පOමානෙය: පyචRඩDවය මoෙව:නට @<. �`ධය ඉඩ පාදන ල`දා 
~වD, ඒ ස»කරණයට �`ධය සහ පyචRඩDවය o�: උප\න පFෂ-රාජ�ෙW බලය 
ෙගෙනන ල`ෙ` ෙස9<ය� �නයනය <@: යන සාධකය තව �රටD ඉ\OපD කළ හැpw. 
ෆැ�#�වාදයට එෙර( අරගලය සඳහා නැtවම බැO qවF යැw ෙබාරැවට මවා පාu: 
ෙමා#කG <@: මැ\හD aෙ| අරHණ qෙW ත3කරම ෙස9<ය� මතවාදය: පyව5ධනය 
pgම පම¬. 

 ජනරජෙW ෛදවය පාලනය pgම තම: අතට ගැªම #ටාN:ෙB සහ ඔ�ෙB 
ෙහංචwය:ෙB සැබෑ ඉලFකය q බව ඉතා පැහැ\Nw. එය සාFෂාD කර ගැªම x¬ස —
සමාජවා]:, ආරා�ක ස|ෙ|ලනවා]:, POUM  වා]:, සහ ෙට×ා�#p වා]:—යන 
ෙකාu�3#�වා]:ට <රැ`ධ පැDෙD @V වාමාංÔකය: oර: කර දැ»ම ය:න, ෆ?ැ:ෙක9ව 
�`ධෙය: පරාජය pgම තර|ම වැදගDකමp: �o <ය. 



18 ෙකා&'()*වාදය සහ ත1)තවාදය 

    -ෙර& ක4ෆ6 

 1920 ගණ< සහ 1930 ගණ< වල ? ජාතA<තර ෙකා&'()* වAාපාරය අDගE 
කැරG සඳහා IදානK Lමට වැOෙය< ෙවෙහPණහ, ඒ SයTලම අවසානෙU අසා6ථක Wහ. 
එZ ප[\ඵලය^ වශෙය< ෙK D`ෙU abයාකාcEවය වAාපාරය DS< අEහැර දමන ල`. 
නා*d< ෙව\< සහ ජප< වAාeතවාදෙය< එය 1940 ගණ< වල ? ලාබ ලැhය, එෙ)ම 
1950 ගණ< සහ 1960 ගණ< වල ?, සංDධානාEමක කැරG කmඩායK (6මාණය 
කර&< ඒවා Z&Zට සාමානA රo හpදා බවට හැරLම සඳහා එය අවධානය ෙයාp 
කෙqය. ෙK උපාය 'ෙගා)ෙලsDයාෙt, uනෙU, උoරැ ෙකාvයාෙt, Dය*නාමෙU, සහ 
කාKෙබsජෙU ? සා6ථක Dණ, ඒවාෙU ෙකා&'()* ප^ෂ වලට බලය අTලා ග<නට 
හැaයාව පෑyz. එෙ) 4වE, ද{| ඇෙමvකාෙt ? ගvTලා වAාපාරය අසා6ථක Lම—
ඇෙමvකා�ව< DS< ��| කරවන ලද Dෙ�ෂ හpදා කාmඩ වලට p�ණ ෙද<න S�ධ 
Lම (සා—එෙත^ සාෙe^ෂ වශෙය< D�< Dට ෙයාදා ගE “ත1)තවා?” කbමෙtද නැවත 
පට< ග<නට අ�බලය^ ලැ�ණ. ෙමZ ? SZයට වැOෙය<ම නැෙඟන වA\ෙ6කය Sy 
ව�ෙU 1924 ? ෙ�ව)ථානය ��රා යෑම�. එකම �vස^ සාමානAෙය< (යැ� S�ම (සා, 
�p�< සහ සරල ත1)තවාදය අතරE අDගE කැර�Tල^ සඳහා IදානK LමE අතරE 
ෙවනස සමහර අව)ථාවල ? යK තරමකට ශා)�1ය ෙලසa< ෙප� ය� ඇත. තව yරටE 
aයෙතාE, එක abයාමා6ගයක යෑම ය� අෙනක අEහැර දැ�ම ෙනාෙt. ත1)තවාදය සහ 
ගvTලා 'ෙධsපායය< ඔ4<ෙ� abයා සඳහා ෙබාෙහs ජා\ක (දහ) වAාපාර DS< &ශ� 
වශෙය< ෙයාදාෙගන ඇත. ෙමය ඇT�vයාෙt ‘ජා\ක (දහස සඳහා ෙපරpෙm’ (Front de 
Libération  Nationale  -FLN) සහ ‘ජා\ක (දහස සඳහා  හpදාෙt’ (Armée de  Libération 
Nationale in Algeria) සKබ<ධෙය< දa<නට ලැ�z. 

 ඇT�vයා� S��ය {oහලය දනවන P� Wවa. එZ ? ප[ංශ ඇT�යාවට සහාය ෙදන 
ලද අය ජා\කවා? නැ� ඒම y�ෙt ෙමා)කt හදන ලද {ම<ත1ණය^ ෙලS(. ඇT�ය6) 
සටෙ< ? (1956-57) ඇT�vයා� ෙකා&'()* ප^ෂය DS<, අගනගරෙU FNL ප[ධා(යා W 
යාෙස� සාO (Yacef Saadi) ට ෙසsDය* ෙ�ශෙU ෙහාඳම ��රන  වA �¡බඳ Dෙ�ෂෙය< 
aZප ෙදෙන^ සපයා \hම යන පvS��ෙය< ෙK අදහස තවE තහ4රැ කරග<නට 
හැaයාව ලැ�ණ. ජා\කවා? වAාපාරය ෙකා&'()*වා?<ෙ� වහෙල^ Wවා යැ� ෙම�< 
ෙකෙන{ට (ගමනය කළ හැaද? ෙබාෙහs පැ\කඩ වG<, පැහැ`Gවම එය එෙ) ෙනාDණ. 
ඇT�vයා� ෙකා&'()* ප^ෂය සහ FLN  (\පතා එaෙනකා සමඟ දබර කරගEහ. 
ජාතA<තර සට< �ෙK ?, U.S.S.R. Dවෘත ෙ�ශපාලන සහාෙය< වාS ලැ�ෙm FLN 4වE, 
එZ Dෙ�ෂ ෙ)වාව< වG< ෙගන ¥ය ඉතාමE d&ත ෙමෙහ'K aZපය^ හැෙර<නට, 
ප[ංශය හා ඍ¨ ගැ�මක ? තම<ව සඳහ< ෙනාව<නට ෙමා)කt වගබලා ගEෙEය. 
නැෙගනZර බල කඳ4ර (Eastern Bloc) ෙව�ෙව< කට'o කළ නැස6 ෙ� ඊªeoව, �ෙටs 
ෙ� 'ෙගා)ෙලsDයාව, සහ ෙචෙකා)ෙලsවැaයාව සැබැD<ම ප[ධාන අD සැප'Kකරැව< 
Wහ. එයට අමතරව, FLN කාඩ6 සංඛAාව^ ප[ා� Z ? ෙච^ අය ෙව\< පාතාල කbමෙtද 



ගැන ��|ව ලබා \�z. එෙහE ෙසsDය* '(යනය උවමනාෙව<ම පP�ෙK S�ෙUය. 
අනාගත ඇT�vයා� රාජAය ෙ�ශපාල(කව ෙමා)කt හා ස�ප 4වE එෙ) S�&< 
ඔ4<ෙ� )වායEත භාවය පවEවා ගැ�මට පv)සK Wවා යැ� ෙසsDය* '(යනයට ඒ 
වන DටE ඉවa< ෙම< හැ� \�ණාද? ‘a'බා� ���මය මmඩලය’ (Cuban Dirección 
General  de  Inteligencia  -DGI) ට පැහැ`Gවම ෙවන) ආකාරයa<, නව රජෙU වඩාEම 
¯ජ�ය W ‘හpදා ආර^ෂාව’ පාලනය සඳහා ෙසsDය* Dෙ�ෂ ෙ)වා කට'o ෙනාacම ෙK 
ගැන දැ^Dය හැa පvS��යa. 

 අය6ල<තෙU මතෙ°දයට o± y< ජා\කවා? වAාපාරය සKබ<ධෙය< \� ෙසsDය* 
Dච^ෂණය ද තවE උදාහරණයa. 1916 පා){ උEසව `නෙU කැර�Tල අසා6ථක Lෙම< 
පPව ඩ²GනෙU �Z�වන ලද අ�v� vප²Gක< හpදාව (Irish Republican Army -IRA) 
ෙව\< හට ග<නා ල�ද^ ෙලS< එන “vප²Gක<වාදය” උoරැ අය6ල<තෙU ³<තනයට 
පමණ^ Dෙ�ෂ Wවa. සමාජ අ6´ද හැෙර<නට, 1921 < පPව, IRA ෙගන ¥ය ජා\කවා? 
වැඩ සටහන (�µතානA aරැළ ෙව\< උoරැ ක4<� හය^ පැහැර ෙගන අය6ල<තය 
නැවත එ^සE කරLම) ඔ4<ෙ� Sය� abයා කට'o වල ප[ධාන අරpණ ෙලS< පැව\ණ. 
එයට පටහැ(ව, ෙසsDය* පැEතට නැ¶රැ ��ගලය< 1933 ? ‘අය6ල<තෙU ෙකා&'()* 
ප^ෂය’ හදාෙගන තම<ව �Doරැ ජා\කවා? වැඩවල පමණ^ (යැ� S�ෙම< හැa 
තරK ඈතට ඈතට ෙගන යන ල�ෙ� පං\ අරගලෙU වැදගEකම උ¸eපා ද^ව<නට�. 

 �µතානAය< හා සට< ව`<නට IRA  සඳහා අD ආ'ධ අවශA Dය. නැවත නැවතE 
U.S.S.R. ෙව\< ඒවා ලබ<නට ඔ4< උEසාහ කළහ. ඒE ෙමා)කt DS< කාරැzකව එය 
ප[\^ෙ¹ප කළහ. මහා �µතානA සමඟ Dවෘත ගැ�ම^ ඇ\ කර ගැ�ෙK අවදානම (සා 
)වාºන රාජAය^ ඉTලන හpදාව^ අD ආ'ධ ස<න�ධ කර»ම පැහැ`Gවම PyP ෙනාෙt 
යැ� ෙප� ¥ය බව ගැන සැකය^ නැත. ජාතA<තර හpදා වලට බැ¼ IRA සාමාªකය< 
හාර ප< Sයය^ )පා½ඤෙU සට< acම (සා 4වE ෙමා)කt Sය )ථාවරය ෙවන) 
ෙනාකෙqය. 1939-40 ?, �µතානAයට ෙබsKබ ෙහළන නව ෙමෙහ'ම^ IRA  DS< පට< 
ග(�?, ෙපාෙත)ත<ත1 Lම (සා වැO සැකය^ ඇ\ ෙනාෙවන ජා\කවා` සට<කා�< 
aZප ෙදෙන^ S�න ල�ද, එZ ඉතාමE රහSගත කmඩායම Wහ. ෙK කmඩායෙK මදය 
හැyෙ< ෙකා&'()*වා?< ෙව\(. ෙබ� S<^ෙලයා6 (Betty Sinclair) එZ ? සඳහ< කළ 
'o�. අ6න)* ෙවාTෙවබ6 (Ernst Wollweber) ප�ධ\ය වැ( කඩාකeපTකාc කmඩායK 
'ෙරsපය �රා ජ6ම< නැt පමණ^ ෙනාව ප[ංශ සහ �µතානA නැt වලටE පහර ෙද<නට 
Iදාන&< S�යහ. �µතානA නැt කඩාකeපT කර දම<නට IRA ෙයාදා ගැ�මට ෙමා)කt 
ඉටාෙගන S�ෙU පාතාල සංDධානය DS< කඩාකeපTකාc abයාවල ෙමා)කt ප[භවය< 
එZ ? අාවරණය L \ෙබ� ඇතැ� Sත&(. එනpE වAාපෘ\ෙය< aSE ඵල^ Sy 
ෙනාDණ. ඔ4<ෙ� පරමා6ථ උෙදසා අD ආ'ධ ලබාග<නට පමණ^ ඕනෑම අෙය^ සමඟ 
&ත1 සබඳතා ඇ\ කරග<නා, ඒE ඔ4<ෙ� ෙ�ශපාලන ඇෙජ<ඩාව ප�y කරන දැයa< 
ෙ�ශපාලන වැය^ ෙගLම ඒකා<තෙය<ම ප[\^ෙ¹ප කරන අ�v� ගැන ෙමා)කt යK 
තරමක සැකය^ පවEවා ගEෙEය. 1970 ගණ< pල ? IRA  DS< නැවතE අD ආ'ධ 
වG< ස<න�ධ Wහ. එDට ඔ4<ෙ� Dෙ�ෂEවය WෙU ��රන  වAය<ය. ඒ උoරැ 
අය6ල<තෙU කෙතsGක ෙගෙටs වාස)ථාන වැSය< DS< �µතානAයට එෙරZව පට< ගE 
කැර�Tල^ ෙව�ෙව(. ��T ෙලS< පැවෙතන D�වාසයට පටහැ(ව, aSy ෙබsKබය^ 
ෙහs ��රන  වA ෙසsDය* '(යනය ෙව\< ඍ¨ව ෙහs වකbාකාරෙය< ලැ�ෙm නැත. 



සැබැD<ම IRA  ෙවතට ප[ධාන වශෙය< සහාය ලැෙබ<ෙ<, ඉ\හාසමය ෙලS< සහ අද, 
එ^සE ජනපදෙU වාසය කරන අ�v�-ඇෙමvක< ප[ජාව ෙව\(. 

 ඉ\< “ෙමා)කt හ)තය” ස6වවAාÀ ෙනාLය. එනpE එය සමහර මැද ෙපර`ග 
ත1)තවා? කmඩායK සඳහා abයාÁ» Â&කාව^ ග<නා ල`. ඇT�vයා� FLN හා සමාන 
කළ හැa ජා\ක (දහ) වAාපාරය^ පල)�න සංDධාන DS< (ෙයsජන කර<ෙ<ය යන 
අදහS<, යස6 අ6ෆා* (Yasser Arafat) ෙ� පල)� න (දහ) සං Dධානය (Palestine 
Liberation Organization -PLO) සහ එZ ÃGක අංශය W, එT ෆාටාÄ (El Fatah) පැEතට 
ෙසsDය* '(යනය ඉ^මz< නැ¶රැ Dය. එෙහE KGB  DS< ෛවදA ෙජs6Æ හබා¹ 
(George Habash) DS< ෙමෙහයවන ලද පල)�න (දහස උෙදසා වන ජන�[ය ෙපරpණ 
(Popular Front for the Liberation of Palestine -PFLP) යන තවE ජා\කවා? පල)�න 
කmඩායම^ ගැන ද DපරKÁ»ව S�ෙUය. ර�OකT මා^)වා? කmඩායම^ යැ� aයාගE 
ඔ4නට ත1)තවා? ප[හාර වල ෙය?ම සහ මහE අවධානය^ ඇදග<නා Çව<යානා පැහැර 
ගැ�K ගැන aSy පPබැdම^ ෙනාLය. ෙදසැKබ6 මාසෙU ඇතැ<) Çව<ෙතා�ෙපාෙq 
S�ධ W ප[හාරයa< පPව, ඔ4<ෙ� ප[ථම Çව< යානා පැහැර ගැ�ම S�ධ WෙU 1968 
ÈG මාසෙU ?  එT ඇT (El Al) Çව< යානය^ සKබ<ධෙය(. ෙK abයා 1970 ? ඉතාමE 
වැOෙය<ම දa<නට ලැ�ෙ< �ෙ)< ර¨ (King Hussein) ෙ� හpදා ව ෙජs6ඩා < Z ? 
පල)��ව< පාගා දැ�මට මඳකට ෙපර�. පල)��ව< DS< ම�< Sරකරැව< හැ�යට 
ෙගන අTලාෙගන S� TWA ෙබා�ං<�, )D) ඒයා6 DC-8, සහ BOAC ව�ක4<* VC-10 
යන Çව<යානා oන^ ෙජs6ඩානෙU සා6කා (Zarka) වල ? �ෙ)< ර¨ෙ� හpදාව ��රැවා 
හැvෙUය. 

 පමණට වැOෙය< ප[චmඩ ත1)තවාදය^ යැ� දැÉම (සා ෙනාස<P< W PFLP කාඩ6 
W නෙය� හව*ෙමÄ (Nayef Hawatmeh), 1970-71 ? ‘පල)�නෙU (දහස උෙදසා  වන 
ප[ජාත<ත1වා? සහ ජන�[ය ෙපරpණ’ (DPFLP) නමැ\ කැÊ යන කmඩා යම �Z�වා 
ගEෙEය. ත1)තවාදෙU (යැෙළන තවE �ක කාලයකට පPව, DPFLP  DS< ජාතA<තර 
(6ධන පං\ෙU සහ වැඩකරන ෙපාy ජනතාවෙ� නාමෙය< ප[චmඩEවය අEහැර, 
පල)�න ප[�නෙU ? ප[ධාන ෙසsDය* &ත1පා6ශවය බවට පEෙවන වඩාE සතAල²�ක 
ෙකා&'()* ප^ෂ මතවාදය සමඟ ෙප� S�ෙUය. ඒE එය සතA S��යම ෙනාLය. ම<ද 
ඒ කාලෙU ? ම KGB DS< PFLP සඳහා ෙදන ලද සහාය ද වැO කර&< S�න ල`. ෙබරෑ* 
(Beirut) Z ඇෙමvක< D�වDදAාලෙU ��|ව ලබා S�, Dශ�ාම ¥ය ද<ත ෛවදAවරෙය^ 
W වාO හඩාË (Wadi Haddad) නමැ\ හබා¹ෙ� සහායකයා සහ අධA^ෂක Wවා හබා¹ව 
පැEතකට දම<නට සමE Dය. 

 ෙදා)තර හඩාË සෑෙහන අEදැÉK ඇ\ &(ෙසa. ප[ංශ Dෙ�ෂ ෙ)වාව ෙනාෙහාE 
DGSE Z Zට� ප[ධා(යා W �ෙය6 ෙKvය<ෙ� (Pierre Marion) මතය අ�ව, හඩාË Ìතන 
ත1)තවාදෙU සැබෑ (6මාතෘවරයාය: “එZ වÎහය පvකTපනය කෙq ඔ� Dය, එZ ප[ධාන 
වෘE\කය< ��| කෙq ඔ� Dය; බඳවා ගැ�K සහ ��| acK කbමෙtද 
ස6වසK¯6ණ කරන ල�ෙ� ඔ� Dය, කbෙමsපායය< සහ කbමෙtද PරැවK කරන ල�ෙ� 
ඔ� Dය.”  1973 අග ? සහ 1974 pල ? ඔ� PFLP වG< කැÊ ෙගා) ඔ�ෙ�ම W PFLP-1

EOC  (PFLP බාZර ෙමෙහ'K අණපාලනය) �Z�වා ගEෙEය. ඊශ�ාෙයT හpදාවට එෙරZ 

 Pierre Marion, Mission impossible (Paris: Calmann-Lévy, 1991).1



ගvTලා ෙමෙහ'K සහ පල)�න සරණාගත කඳ4රැ ඇoෙq සහෙයsÐතා වAාපාර 
ඇoලEව හබාËෙ� සංDධානය ෙවනE abයාව< Z ද (යැෙළ�?, හඩාËෙ� සංDධානය 
p�ම(<ම ජාතA<තර ත1)තවාදය සඳහා කැප Dය. 

 ෙසsDය* KGB  හඩාËෙ� ත1 )ත වා? කmඩා යමට සහාය ෙද<නට �රණය කෙqය. 
G�ෙගා� තබන (6ෙ�ශය 1071-1/5 සZත 1974 අෙe[T 23 වැ(දා ඍ¨ව යවන ලද 
පzDඩයa< එය ඔe� ෙව�. KGB  පzDඩය, ෙසsDය* ෙකා &'()* ප^ෂෙU මහ 
ෙTකK W Gෙයා(Ë ෙබµ¹ෙනt ෙවත ඉ`vපE කර \�ණ: 

PFLP ෙපාG��'ෙරsෙt සාමාªකෙය^ වන සහ PFLP Z බාZර ෙමෙහ'K ප[ධා(යා 
වන වාO හඩාË සමඟ රහSගත සKබ<ධය^ 1968 ? Sට රාජA ආර^ෂක ක&�ව 
DS< පවEවා ෙගන \ෙ². 

පP¥ය අෙe[T මාසෙU ? ෙලබන< ප[ෙ�ශෙU KGB  ප[ධා(යාව pණගැ Pණ Dට, 
ෙපර¡කාර කට'o සහ ත1)තවාදය සඳහා PFLP  වැඩසටන {ම^දැ� ය<න ගැන 
වාO හඩාË D�වාස�ය ෙලS< aයා S�ෙUය, එZ ප[ධාන කරැ| පහත 
ලැ�)oෙt සඳහ< ෙව�. 

ඊශ�ෙයT Z ත1)තවා? ඉල^ක, සහ ඊශ�ාෙයT ෙ�ශ dමා oළ සැලPK කරන ලද ෙපර¡කාර 
abයා, `යම<\ ෙකාKපැz ෙවත සහ ඊශ�ාෙයT රාජA තා<\1කය< ෙවත ප[හාර, සහ ස4` 
ආරා�ෙU ෙතT �vපහy සහ ෙතT ප[වාහනය කරන Dශාල ෙනෟකා කඩාකeපT acK, 
සහ ප6Sයා� ෙබා^ෙ^ ෙම<ම ෙහාංෙකාං Z පවා ත1)තවා? ඉල^ක ඇoලE 
ලැ�)oව^ අනoරැව \�ණ. KGB වා6තාව තව yරටE ෙමෙ) aයැDණ: 

ෙමවැ( ආකාරෙU ෙපර¡කාර කට'o සඳහා නැ\වම බැv Dෙ�ෂ අp වA 
aZපය^ ඔ�ෙ� සංDධානය ෙව�ෙව< ලබාගැ�මට අෙe සහාය ඩ². හඩාË 
DS< ඉTලා S��. අප සමඟ සහෙයsගෙය< කට'o කරන අතර සහ අෙප< 
සහාය ඉTලා S�න අතර, ඩ². හඩාË ÃGක වශෙය< අ� ත1)තවාදය අ�මත 
ෙනාකරන බව ගැන ෙහාÓ< දැන S��. එෙ)ම PFLP කට'o සඳහා aSE සහාය^ 
අෙප< ඉTල<ෙ< නැත. ඩ². හඩාË සමඟ ඇ\ අෙe සKබ<ධය o¡< අ�ට 
තරම^ yරට PFLP  Z බාZර ෙම ෙහ'K අණපාලනෙU abයාකාරකK පා ලනය 
කර<නට සහ ෙසsDය* '(යනයට වාSදායක බලපෑK එය oළ ෙමෙහයව<නට. 
එෙ)ම, අෙe අවශAතා අ�ව PyP ෙලසa< abයාÁ» ෙමෙහ'K ෙගනය<නට ෙමම 
සංDධානෙU හpදා භාDතයට හැaයාව පෑෙ�. 

 ෙK ෙද�O කතා වලට ඔ²ෙබ< ඇ\ (ගමනය පැහැ`G�: අ� ෙනාL හoරාට පහර 
ෙද<නට හැaයාව ඇ\ තා^ කT Ãලධ6ම aSව^ බලපා<ෙ< නැත. P)ෙලාt (Suslov), 
(ෙකාලා� ෙපාËෙගs6( (Nikolai Podgorny), ෙකාS¥< (Kosygin), සහ ෙගÔා&ෙකs 
(Gromyko) යනා?<ෙ� අ\< අතට මාරැ L ¥ය G�ය 1974 අෙe[T 26 වැ(දා  අ�මත 
කරන ල`.  2

 This text, extracts of which have been made public by Paul Quinn-Judge of the Boston Globe, was published in its entirety in French 2

in Les nouvelles de Moscou, no. 25 (23 June 1992).



 කාෙලා) න&< වැOෙය< හÕනන, තරැණ ෙව(S'ලා�ෙව^ W ඉG�Ö ර�ෙ6)-
සා<ෙÖ) (Ilyich Ramirez-Sanchez) හඩාËෙ� වඩාEම ද^ෂ SPවා WෙUය. යම^ ඉෙගන 
ගත හැa ඉ\හාසය^ සo ජප< රo හpදාව (Japanese Red Army -JRA) නමැ\ ආSයා� 
ත1)තවා? කmඩායෙK `Dගලවා ගEත4< සමඟ ඔ4< ෙදෙදනා කට'o කළහ. ජපානෙU 
×ෂA ර�OකTවාදය එZ දaන ඉහළම තEවෙය< පැවෙතන සහ මාඕවාදය ගැන 
ඇෙහ<නට පට< ගැෙනන 1960 ගණ< අග ? �Z�වන ලද JRA ඉතාමE ඉ^මz< උoරැ 
ෙකාvයා� ඒජ<තවරැ සමඟ සබඳතා ඇ\ කරගEහ. ජපාන ෙකාෙදt ර�ස �රාම Dශාල 
ෙකාvය< ප[ජාව^ S�යහ. ෙකාvය< ඒජ<තවරැ ඔ4<ෙ� කාඩ6 ෙවත උපෙද) යව&< 
සහ JRA ට ෙනා\�ණ අD ආ'ධ ෙගෙන&< S�යහ. ඒE 1970 ගණ< pල ? කmඩායම 
ෙදකට කැÊ යාම වළ^ව<නට ඔ4නට ෙනාහැa Dය. එ�< සතAල²�ක සහ ප[\ගා� 
පා6ශව අතර ෙT හලන ගැ�ම^ හටග\. සමහර කාඩ6 උoරැ ෙකාvයාවට පළා ෙගා) 
�ෙයා<යැ<� (Pyongyang) වල සරණාගත Wහ. එZ ? ඔ4< බටZර සමඟ අතරමැ`ය< 
ෙලS< වැඩ කරන සහ වAාපාvකය< ෙලS< S�යහ. අෙන^ පා6ශවය තම කට'o තව 
yරටE ජාතA<තර කර<නට Sතා, වාO හඩාË සමඟ එකo WෙUය. එම ස<ධානෙU 
ප[\ඵලය^ හැ�යට 1972 මැ� ෙටT අDt Z ෙලාË Çව<ෙතා�ෙපාෙq DS අටක �vස^ 
PFLP ෙව�ෙව< ඝාතනය කර<නට JRA සාමාªකය< \ෙදෙන^ ක�'o කළහ. 

 PFLP-EOC ෆÙැ<Pවා ෙගÌË (François Genoud) නැම\ නා*S )D) බැං{කරැ වා 
සමඟ අ\නත ෙගන වැඩ කෙqය, (ෙගÌË ප[S��ෙU එය �¡ගEෙE) යැ� �ෙය6 �යා< 
(Pierre Péan) DS< ‘අ<තවා`යා’ (L’extrémiste) ෙපාෙත< ෙහ¡දරt කරන ල�ද, KGB 
ෙවතට පැහැ`Gවම ගැට�ව^ ෙනාLය.  අනoරැව කාෙලs) DS<, පළpෙව< PFLP-EOC 3

ෙව�ෙව<, පPව KGB ෙව�ෙව<, ඔ� ආරා� රටවල සහ නැෙගනZර බල කඳ4ර රටවT 
oළ පැව\ රහ) ඔEo සංDධාන පහෙළාවක පමණ සමඟ සබඳතා හරහා කරන D)මය 
ජනක ත1)තවා? abයාව< ගැන ද ගැට�ව^ ෙනාLය. අ6ධ ලැ�)oව^ පහත දැ^ෙt. 

 ෙල(<ව මහE ෙ) අගයන ලද ෙව(S'ලා� ��ඥෙය^ ඔ�ෙ� �o< \ෙදනාට 
tලැO&6, ඉG�Ö, සහ උGයෙනාt වශෙය< නK කෙqය. ඔ�ෙ� �E ඉG�Ö ර�ෙ6)-
සා<ෙÖ) 1997 ? ප[ංශෙU උසාDයට පp|වන ල`. 1969 ? ප[ථම වරට PFLP සාමාªකෙය^ 
pණ ගැP| බව ෙඡා<-¸D බෘ¥ෙය6 (Jean-Louis Bruguière) නැම\ D(Pරැවාට ඔ� 
Éෙtය. ඒ pණ ගැP| ��ගලයා යැ� සැක ෙකරැෙm vෆා* අ�T අ4< (Rifaat Abul 
Aoun) ව�. pණ ගැP| )ථානය ෙමා)කt Dය. එතැන ෙභෟ\ක DදAාව, රසායන DදAාව 
සහ මා^)වා?-ෙල(<වාදය හදාර&< කKමැGක&< S�, පP කාලයක ? කාෙලs) යන 
න&< හැÓ<ෙව<නා ද WෙUය. ල\< ඇෙමvකා� ෙකා&'()* ප^ෂ oළ aSE abයාÁ» 
බව^ ෙනාමැ\කම ගැන කාෙලs) පPතැDTෙල< S�ෙUය. වඩා ප[චmඩ සහ ර�OකT W 
)වභාවෙU abයා සඳහා ඔ� IදානKව S�ෙUය. ඔ� ෙජs6ඩානය ෙවත පැ&ණ වැOකT 
ය<නට ෙපර PFLP-EOC ඔ�ට එැව( කට'o සඳහා සහභාÐ Dය හැa අව)ථාව^ 
ඉ`vපE කරන ල`. ��| කාලයa< පPව ඔ� 1971 ? ෙමෙහ'Kකාර ඒජ<තවරෙය^ 
බවට පEDය. ධනවE පvසරයක හැ? වැÊ \�ණ (සා ඔ�ෙ� නාගvක හැ`යාෙව< ඉතා 
පහPෙව< ඔ� 'ෙරsපය හරහා ගම< කෙqය. ��< ෙපෙනන ද6ශනය ෙකෙ) ෙවතE, 
ඔ� ඉතා ඉ^මz< ෙT හලන ත)ත1වා? කට'o ගණනාව^ S�ධ කෙqය. 

 Pierre Péan, L’extrémiste (Paris: Fayard, 1996).3



 1975 È( 27 වැ(දා පැcSෙU ෙපාG) (ලධාc< ෙදෙදෙන^ව ඝාතනය කරන 
කාෙලs) o<වැ<ෙන{ට මරණාස<න තEවයකට oවාල කෙqය. ෙදසැKබ6 මාසෙU ? 
ඔ� Dයානා Z OPEC කා6යාල වලට පහර ?මකට නායකEවය y<ෙ<ය, ඇT�ය6) ෙවත 
පළා යන \ෙදෙන^ව ඝාතනය කෙqය. ෙයාහා<) ව�<vÖ (Yohannes Weinrich) DS< 
නායකEවය ෙදන ලද, තම<ව ‘DeලLය ආඩය<’ (Revolutionary Cells) යැ� හÕ<වා 
ග<නා ර�OකT වාමාං×ක කmඩායමක ජ6ම< ජා\කය< ඔ�ෙ� කmඩායෙK අ({E 
සාමාªකය< Wහ. ඔ� G�යාවට, ෙයෙම<, ඉරා^, සහ 'ෙගා)ෙලsDයා යන රටවT අතර 
සැvසැරැෙtය. ඔ� නැෙගනZර ජ6ම(යට ද ¥ෙUය. එZ ? රාජA ආර^ෂ අමාතAාංශය 
(Ministerium für  Staatssicherheit) නැEනK )ටාS (Stasi) ෙමතරK අවදානK ගැ�මට 
IදානK &(සා ගැන සැකpPව, ඔ� ගැන ස�ප ෙසs`Sෙය< S�යහ. 

 )ටාS ඇoලත \� කාෙලs)ෙ� සංDධානෙU රහ) නම “ෙසපරා*” (Separat) Dය. 
1980 ? )ටාS ප[ධා(යා W එv^ &ෙයTෙක (Erich Mielke) ෙවත දැO-රහSගත 
G�ෙගා�ව^ යවන ල`. “කාෙලs)ෙ� කmඩායම ගැන සැලaTල දැ^Lම සහ පාලනය 
acම �¡බඳ )ටාS abයා සඳහා W වAාපෘ\ය” යන න&< සරලව එ�< කැඳLය. කාෙලs) 
ගැන ෙතාරoරැ ෙබාෙහාමය^ සZත චvතපදානය^ GÜ රචක බ6නාË වයල* (Bernard 
Violet) aයන පv`, “ව�<vÖ සහ පැ)ෙකT ෙකාe (Pascale Kopp) ෙදෙදනා (කාෙලs)ෙ� 
සහායකයා සහ &oරා) ඇEත වශෙය< )ටාS ඒජ<තවරැ ෙනාLය. ඔ4< aSDෙටක 
)ටාS ෙව�ෙව< ෙමෙහ'ම^ ෙනාකළහ, එෙ)ම ඔ4< ජ6ම< පැEතට ෙතාරoරැ සපයන 
පO ලැ�)oෙt සැබැD< ෙනාS�යහ. එෙහE ඔ4< කmඩායෙK සාමාªකය< සහ 
නැෙගනZර ජ6ම< ඔEo ෙ)වය යා කරන වැදගE අතරමැ`ය< Wහ.” කාෙලs) ෙ� 
අ�ප[පාe\ක ෙලS< S� නැෙගනZර ජ6ම< හ4Tකාරය<—ක6නT හැv ඩාT (Harry 
Dahl), හ6)* ෆÙෑ<) (Hörst Franz), Ç<ත6 ජැකT (Günther Jäckel), සහ ෙහ Tp* 
ෙවා�* (Helmut Voigt)—නK කර&< වයල* ෙමය ද එකo කර<�ය: “[නැෙග නZර] 
ජ6ම(ෙU රහ) ඔEo ෙ)වා සමඟ ෙK ෙද<නාට [ව�<vÖ සහ ෙකාe] \�ණ සබඳතා 
ගැන කාෙලs) ෙහාÓ< දැන S�ෙUය.” 

 )ටාS සමඟ \´ කාෙලs)ෙ� බැ¼K (සා ඔ� රැෙK(යා�ව< සමඟ එකpoව^ 
ඇ\ කරගැ�ම නැවoෙ< නැත. එෙ)ම හංෙ�vයා� රාජA ආර^ෂක හpදා Àඩනයට පE 
කර&< �ඩෙප)* කඳ4ර^ කර ගැ�මE නැවoෙ< නැත. ‘අරා� (දහස සඳහා W අDගE 
අරගලෙU සංDධානය’ යැ� නැවත නම ෙවන) කරගE ඔ�ෙ� කmඩායම තව තවE ෙT 
වැ¥ෙරන ප[හාරවල ෙයyනහ. 1983 අෙගs)o 25 වැ(දා බටZර බ6GනෙU �Z� ප[ංශ 
තානාප\ කා6යාලයට පහර ?ම ගැන )ටාS ක6නT ෙවා�* ෙදsෂාෙරsපණය කෙq 
“ෙසපරා�” කmඩායමට�. එZ ? ��ගලය< ෙදෙදෙන^ &ය ¥යහ. ෙබරැ* පදනK ව S� 
නැෙගනZර බල කඳ4ර සමඟ එකo L S� “ආ6ෙK(යාෙt (දහස සඳහා W රහ) 
හpදාව” න&< W ෙවනE ත1)තවා? කmඩායම^ ෙවත ප[හාරෙU වරද පැටDණ. 

 ඔ4නට aSy වාSය^ ෙනාකරන ඒජ<තවරෙය^ ෙවත එතරK කැ^{ම^ )ටාS 
DS< දැ^WෙUය ය<න �yමය^ ෙම< ෙපෙන� හැa�. ඒ �රණය ර�ෙගන \�ෙm )ටාS 
ßරාවGෙU ඉහ¡<ම DS< බව ෙප� ය�. එ^ සනාථ ෙනාකරන ලද මෙනsDදAාEමක 
පැහැ`G acම^ WෙU, බ6GනෙU ෙපාG) (ලධාc< ෙදෙදෙන{ ඝාතනය acම සඳහා 
ෙචsදනා ලැබ S� සහ '�ධයට ෙපර DDධ KPD සට< කmඩායK බාරව S� ප[ධා(යා W 



එv^ &ෙයTෙක ෙK ෙව(S'ලා� ත1)තවා`යා ෙව\< සහ බටZර ජ6ම(ෙU වඩාEම 
ප[S�ධ ත1)තවා? කmඩායම W බාඩ6 ම�<ෙහා� (Baader Meinhof) කTGෙU අෙන{E 
සාමාªක�< ෙව\< ද, තම<වම y� බව�. ඒE ෙමම )ටාS සහ ජාතA<තර ත1)තවා? 
කmඩායK අතර ඊට වඩා DෂයÃGක W සබඳතාවය^ \�ය 'o�. &ෙයTෙක ෙහs )ටාS 
Z ෙවන aSෙව^ ෙහs ෙරාමැ<\ක DeලLයවා? භාවා6ථයa< 'o ෙනාWහ. කාෙලs) 
සහ ඔ�ෙ� කmඩායම අරා�කරෙU සහ නැෙගනZර බල කඳ4ෙ6 DDධ රහ) ඔEo 
ෙ)වා අ±ම වශෙය< ෙදාළහ^ සමඟ ෙහs සබඳතා \�ෙ< නK, එය අහ¶ව^ WෙU නැ\ 
බව අ�ට ෙහාඳටම D�වාස�. 

 මැද ෙපර`ග අ<තවා?<ට එවැ( (දහස^ à^\ DÓ<නට ෙකා&'()* රටවT ඉඩ 
සැලdම කාෙලs)ට පමණ^ d&ත Wව^ ද ෙනාෙt. යස6 අ6ෆා* සහ PLO  ට ප[චmඩ 
ෙලS< Dෙරsධය පාන ලද, pG< ඉරාක වැSය< ෙව�ෙව< සහ අනoරැව Svයා� 
වැSය< ෙව�ෙව< වැඩ කරන ලද අ� (ඩාT (Abu Nidal) සහ ඔ�ෙ� ෆටාÄ (Fatah) 
DeලLය ක4<Sලය ද, එවැ(ම සහාය^ යK අ± තරමa< à^\ D<ඳහ. ඒ ඔ4< 
පාලනය කරගැ�මට තරම^ අපහP යැ� �රණය කරන ලද (ස�. ෙකෙ) 4වද, ඉතා 
දරැ| ෙලS< ෙරsÐ W Dට ? ඔ4<ෙ� නායකයාට ෛවදA ප[\කාර ලබා ගැ�ම සඳහා 
රහෙ) ‘යකඩ \රෙU’ අ(E පැEතට ගම< කරත හැaයාව \�z. 

 නැෙගනZර බල කඳ4රැ රටවT DS< Ìතන ජාතA<තර ත1)තවාදය සඳහා ඍ¨වම 
මැ`හE Wවා ය<න ෙප<වන තවE උදාහරණය^ නK ඔ4< DS< ජ6ම< රo හpදා 
පා6ශවය (Rote Armee Fraktion -RAF), එනK බටZර රටවල බාඩ6 ම�<ෙහා� කTGය 
යැ� හැÓ<ෙවන ල�ද හPරැව<නට සමELම�. ×ෂA උ�ෙඝsෂණයa< �Zෙවන ලද එම 
{ඩා සංDධානෙU ඒජ<තවරැ පනහ^ සහ අාධාරකරැව< දහස^ පමණ S�යහ. ඔ4< 
1970 ගණ< වල ? ත1)තවාදයට �DPෙ< ප[ධාන වශෙය< ජ6ම(ෙU ඇෙමvක< )ථාන 
වලට පහර ?ෙම(. 1977 < පPව බටZර ජ6ම(ෙU “අ�ගÔාZකය<ෙ� අ�ගÔාZකයා” W 
හා<) මා�< ෙශෙලය6 (Hans Martin Shleyer) ඝාතනය acෙම< පPව, කmඩායK ෙදෙ^ 
නායකය< W උTvෙ^ ම�<ෙහා� (Ulrike Meinhoff) සහ ඇ<Oáයා) බාඩ6 (Andreas 
Baader) Sරෙගදර ? &ය ¥ය පPව, ඔ4නට බ6G< තාeපෙU  අ(^ පැEෙත< ලැෙබන 
ආධාර වැO L ¥ෙUය. එය ෙකාතරK වැO WෙU ද යE, ඔ4<ෙ� අනනAතාවය කbමෙය< 
මැÉ ෙගා) කmඩායම ෙබාෙහs yරට )ටාS ඇoෙT රහ) ශාඛාව^ බවට හැvණ. 
ජ6ම(ය ය¡ එ^සE W පPව Sරෙගදv< පැන ය<නට සමE W කmඩායෙK අ<\ම 
සාමාªකය< ක¡< නැෙගනZර ජ6ම(ය W පැEෙEම ප`ං³ Wහ. 

 ගvTලා සහ ත1)තවා? කmඩායK හැSරLම aSෙ)E පහP ෙනාවන කා6යයa; ඒ 
සඳහා Pමට ෙම<ම මහE ෙ�ශපාලන {සලතාවයa< (�ණ Dය 'o�. සමහර Dට ඒ 
ෙÄoව (සා Dය හැa�, ඔ4<ෙ� වඩාEම ���මE ඒජ<තවරෙය^ වන ඔෙල� 
මැ^SෙමාDÖ ෙන³ෙපාෙර<ෙකs (Oleg Maksimovich Nechiporenko) හරහා, එෙ)ම උoරැ 
ෙකාvයා�ව<ෙ� සහාය ඇ\ව, KGB  DS< 1969-70 ? p�ම(<ම  ඔ4<ෙ�ම පාලනය 
යටෙE පව\න DeලLය වAාපාරය^ හැ?ම ෙතsරා ගEහ. ‘DeලLය කට'o සඳහා 
වAාපාරය’ (Movimiento de Acción Revolucionaria -MAR) 1971 ? ෙම^Sෙකsෙt ෙපා»Sය 



DS< අවසාන වශෙය< Dනාශ කර දැ�ය.  ඉතා පැහැ`G ෙලS< ෙමම ඍ¨ ඇර¶ෙK 4

අරpණ WෙU අෙන{E කැ)ෙත1sවා? සහ මාඕවා? සංDධාන වල ��T ෙලS< පැ\ර 
පැව\ ත6ජන, Dනය ෙනාමැ\කම, සහ ෙද�O �¡ෙවE වළ^වා ගැ�ම�. ඔ4<ට මඟ 
ෙප<වන ල�ද4< ෙවE පැන ය<නට ෙK සමහර කmඩායK සමE Wහ. DeලLය ෆැâ)* 
Dෙරsº ෙ�ශෙe[� ෙපරpණ ෙහවE )පා½ඤ FRAP  1970 pT කාලෙU ? u<� සහ 
ඇTෙ²(යා�ව< සමඟ එකoව කට'o කෙq අD ආ'ධ ලබාග<නට හැaයාව ලැෙ²ය 
යන (�ඵල බලාෙපාෙරාEoෙව(. අනoරැව එය ‘ඔ^ෙතsබ6 පළp වැ(දා ෆැâ)* Dෙරsº 
ප[\ෙරsධ කmඩායම (GRAPO) යන න&< ෙවන) Wහ. එයට පටහැ(ව, මාඕෙ�  දැ O 
මතවාදය සහ ?6ඝ ජන�[ය '�ධය^ �[ය කරන ලද අ�ම�T Ç)මා< (Abimaël Guzmán) 
ෙ� ෙපරෑDය< ‘`¡ෙසන මා6ගය’ (Sandero Luminoso) හpදාව සැම Dටම ෙඩ< 
^âෙයs�<� (Deng Xiaoping) ට �ෙtශ කළහ. එෙ)ම නව uන නායකEවය සමඟ 
වැOමන^ කට'o ෙනාකළහ. 1983 ෙදසැKබ6 මාසෙU ? එය ෙකාතරK yර `ගට ¥යාදැ� 
aයෙතාE ඔ4< »මා Z පැව\ uන තානාප\ කා6යාලයට ද පහර y<හ. 

 ඉතා y6ලභ අව)ථා aZපයක ?—Ìතන සමෙU ? අවදානK ඉතා වැO Wහ—
ෙකා&'()* රටවT ඔ4< DS< ඔ4<ෙ�ම රහ) ෙ)වා වG< ත1)තවා? ප[හාර කළහ. 
ෙමය S�ධ WෙU, උදාහරණය^ වශෙය<, 1987 ? ය. aK P<�-ඉT (Kim Seung-il) නමැ\ 
අEදැÉK 'o කාඩ6 සහ {Kස<� (Keumsung) Z හpදා ඇකඩ&ෙය< වසර oනක 
��|ව^ ලබා S� aK �ෙයා<-ã (Kim Hyuon-hee) නැම\ තරැzය^ ඇoලE උoරැ 
ෙකාvයා� ඒජ<තවරැ ෙදෙදනාෙ� කmඩායම අ� ඩා� Z ගම< Dරාමයක ? නැවත 
ඔ4<ෙ� Çව< යානයට එකo Lමට අසමE Wහ. ඔ4< ගම<ගE ෙකාvය< Çව< 
ෙ)වෙU Çව< යානය oළ ෙ6Oෙයsව^ oළ ඔ4< ෙබsKබය^ රඳවා \�ණහ. එZ ? 
��රා ¥ය ෙබsKබය (සා බැංෙකා^ බලා ගම< ගE 115 ක පමණ �vස^ මරැpවට පE 
Wහ. අE අඩංÇවට ගැ�ණ පPව aK P<�-ඉT Sය`Dනසා ගEෙEය. aK �ෙයා<-ã 
සK¯6ණ පාෙපsÖචාරණය^ y(. අනoරැව ඇය තම අEදැÉK ගැන ෙපාත^ G'වාය. ෙK 
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ත1)තවාදය ෙයාදා ගE එකම රට උoරැ ෙකාvයාව ය<න (වැර` Wවa.
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